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خوراکى هاى فوق العاده مغذى  براى دیابتى ها آغاز دوباره توقیف موتورسیکلت ها در اصفهان«دیوار به دیوار3»  ساخته نمى شودتقلید صداى رئیس جمهور راست بود؟ گوشى قاپى با موتورهاى سیاه و سفید سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

قطعاً گرانى مسکن خواهیم داشت 
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عروسى فوق الکچرى 
میلیاردرها 

گلر تیم ملى، پرسپولیسى ها را دور زد

مدیران صنایع فوالدى 
تولید و صادرات را نسبت به 
سال گذشته افزایش دهند افغانستانى ها 5

براى ترك ایران 
صف کشیدند!
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دبیر انجمن انبوه سازان مسکن اصفهان گفت: با توجه به شرایط اقتصادى ، گرانى مسکن اجتناب ناپذیر است.
احمد توال با اشاره به قیمت مسکن در اصفهان گفت: با وضعیتى که در مسکن وجود دارد، قطعاً گرانى اجتناب ناپذیرى 

خواهیم داشت، البته گرانى طورى نخواهد بود که با جهش همراه باشد 
ودرصورتى جهش اتفاق مى افتد که پول هاى سرگردان به بخش 

مسکن وارد شود. وى با اشاره به میزان افزایش قیمت 
مسکن در اصفهان افزود: در اصفهان درحدود 15 تا20 

درصد افزایش قیمت را تجربه کرده ایم که...

ُگله به ُگله روى زمین اردوگاه درازکش منتظرند؛ 
غرق در سکوت. اینجا گردنه وحشت است؛ گردنه 
تنباکویى در شــرق تهــران؛ اردوگاه مهاجران؛ 
جایى که پس از اتفاقات اخیر روزانه چند هزار نفر 
افغانســتانى را روانه کشورشان مى کند؛ بى هیچ 

زور و اجبارى؛ کامًال اختیارى.
این روزها گردنه تنباکویى حسابى شلوغ است؛  
افزایش قیمــت دالر و افت «ریــال» در برابر 

ارزهاى خارجى باعث شده تا...
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چرا پروازها از اتریش به اصفهان لغو شدچرا پروازها از اتریش به اصفهان لغو شد
2

معاون اول رئیس جمهور در سفر به اصفهان تأکید کرد:

حامد بهداد با «مارموز» 
بر مى گردد

 اردوى آبى ها بدون کلیدى ها!
کاروان استقالل دیروز براى برپایى اردوى پیش فصل، راهى ترکیه  شد تا بازیکنان 
در یکى از کمپ هاى تمرینى این کشور تمرینات بدنسازى خود را دنبال کند. این در حالى 
است که در شــرایط فعلى هنوز وضعیت نهایى تعدادى از بازیکنان تیم مشخص نیست 
و گفته مى شــود مذاکرات با آنها همچنان در حال برگزارى است. در این بین شاید براى 

«وینفرد شفر» و هواداران استقالل...
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سرگیجه در استقالل؛

3

بر مى گردد

آگهى مناقصه
شهردارى نجف آباد در نظر دارد عملیات ممیزى امالك و کسب و پیشه مناطق پنج گانه شهر را با برآورد 
اعتبارى به مبلغ 12/000/000/000 ریال از محل اعتبارات شهردارى براساس کمترین قیمت پیشنهادى و 
از طریق مناقصه عمومى به شرکت هاى واجد شرایط واگذار نماید. شرکت کنندگان باید داراى شخصیت 
حقوقى مستقل و اساسنامه منطبق با موضوع مناقصه بوده و همچنین داراى رزومه کارى مرتبط، صالحیت 
و توانایى الزم جهت انجام این موضوع باشند. مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت 
مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه، با همراه داشتن مدارك و رزومه شرکت، 
تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 97/05/01 به امور قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه نمایند. 
شرکت کنندگان باید مبلغ 600/000/000 ریال را طى فیش واریزى به حساب سپرده شماره 0104544150002 
شهردارى نجف آباد و یا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانکى به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه ارائه نمایند. 
برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد 

شد.
سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا 

کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

مسعود منتظرى نجف آبادى- شهردار نجف آباد

چاپ دوم 

آگهى تجدید مزایده واگذارى بوفه دانشکده پزشکى 
(نوبت دوم)

دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد در نظر دارد بوفه دانشکده پزشکى خود را از طریق برگزارى مزایده 
عمومى به شرکت هاى واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت مى شود جهت دریافت اسناد و 
اطالعات، حداکثر ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشار این آگهى به سایت اینترنتى دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد نجف آباد به آدرس iaun.ac.ir (قسمت مزایده/مناقصه) مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مزایده 

اقدام نمایند.
* هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.

* دانشگاه در رد یا قبول هر کدام از پیشنهادات مجاز است.
* شرکت ها در هنگام درخواست همکارى ملزم به ارائه مدارك ثبتى شرکت، فرم تأیید صالحیت سال 89 

از وزارت کار و امور اجتماعى و رزومه کارى شرکت مى باشند.
آدرس دبیرخانه کمیسیون معامالت: نجف آباد، بلوار دانشگا ه، دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد، ساختمان 

کتابخانه مرکزى 
Email:monaghese@iaun.ac.ir تلفن دبیرخانه کمیسیون: 031-42292020  

اداره کل روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد

آگهى مناقصه مرحله اول نوبت اول
شهردارى ورزنه به استناد مجوز شــماره 9 مورخ 97/03/27 شوراى اسالمى شهر ورزنه در نظر 
دارد انجام امورات حفظ و نگهدارى کل فضاى ســبز شهر ورزنه، آماده سازى و ایجاد فضاى سبز، 
انجام امورات مربوط به تأسیسات شبکه آب فضاى سبز که موارد به صورت کلى در اسناد مناقصه و 
قرارداد فى مابین ذکر خواهد شد را به صورت پیمانکارى و به مدت یکسال به شرکت هاى خدماتى 
و پیمانکاران واجدالشرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان در صورت داشتن شرایط الزم مى توانند 
جهت دریافت اوراق مناقصه و کسب اطالعات بیشتر در ساعات ادارى به واحد فضاى سبز شهردارى 
مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا روز شنبه مورخ 97/04/30 به دبیرخانه محرمانه شهردارى 
تحویل و رسید دریافت نمایند. توضیح اینکه هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد . 

همچنین کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
varzaneh.ir :سایت شهردارى تلفن تماس: 03146482220 

غالمحسین رضایى- شهردار ورزنه

قابل توجه مؤدیان محترم مالیاتى
 (اشخاص حقوقى و صاحبان درآمد امالك اجارى): 

مهلت ارائه الکترونیکى اظهارنامه مالیاتى عملکرد سال 96 و پرداخت 
مالیات مربوطه از طریق سامانه www.tax.gov.ir حداکثر تا پایان 

تیرماه سال جارى مى باشد.
1526 مرکز ارتباط مردمى

روابط عمومى اداره کل امور مالیاتى استان اصفهان 
م الف: 202969

فرا رسیدن هفته مالیات ( 23 - 16 تیرماه ) را به کلیه فعاالن اقتصادى و کارکنان 
شریف امور مالیاتى استان اصفهان تبریک گفته و امیدواریم در مسیر سازندگى و 

روزنامه نصف جهانتوسعه کشور گام هایى استوار بردارند. 
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اگر کولینااگر کولینا
عادل باشد...عادل باشد...

 محدودیت اصلى  در اصفهان مسئله آب است
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چند روز پس از اعالم شرکت هواپیمایى KLM هلند مبنى 
بر توقف پروازهایش با مبدأ یا مقصد تهران، شرکت خطوط 
هوایى اتریش در بیانیه اى از خاتمه خدمات در شــیراز و 
اصفهان از اوایل سپتامبر خبر داد. «آسترین» در بیانیه اى 
اعالم کرد که ارائه خدماتش در شهرهاى اصفهان و شیراز 
را به دلیل وضعیت اقتصادى ایران متوقف خواهد کرد.  اما 
خدمات در تهران ادامه خواهد داشت. شرکت هواپیمایى 
«آســترین» که به کمپانى بزرگ «لوفتانزا» آلمان تعلق 
دارد در ســال 2016 و 2017 از توسعه خدمات هوایى در 
شیراز و اصفهان خبر داد. این شرکت هواپیمایى چهار پرواز 
در هفته به شیراز داشته و در سال 2017 گفته بود سه پرواز 

مستقیم از وین به اصفهان در نظر گرفته است. به گزارش 
«رویترز»، لغو خدمات این هواپیمایى به شهرهاى ایران 
همزمان با ایجاد یک شکاف در روابط دیپلماتیک ایران و 
 اتریش به دلیل دستگیرى دیپلمات ایرانى به اتهام تالش 
براى بمب گذارى در نشســت منافقین همراه شده است. 
روز پنج شنبه هفته گذشته دولت اتریش از سفارت ایران 

خواست که مصونیت سیاسى این دیپلمات را لغو کنند.
نخستین پرواز وین به اصفهان و بالعکس توسط شرکت 
هواپیمایى اتریش بامداد روز دوشــنبه 15 شــهریور 95 
در فرودگاه بین المللى شهید بهشــتى اصفهان به زمین 

نشست.

عضو کمیسیون فرهنگى مجلس گفت: ضرورتى ندارد 
سلبریتى ها درباره همه موضوعات در جامعه اظهارنظر 

کنند.
حجت االسالم و المسلمین احمد سالک درباره فعالیت 
برخى از ســلبریتى ها و بازیگــران در فضاى مجازى 
پیرامون موضوعات مختلــف اظهارکرد: اینکه برخى از 
افراد که در بین مردم به سلبریتى ها شهرت دارند درباره 
موضوعاتى که نسبت به آنها اشراف ندارند اظهارنظر مى 
کنند تبعاتى را در کشور و بین عموم مردم ایجاد مى کند 
امرى طبیعى است چرا که شهرت و محبوبیت این افراد 
روى افکار عموم مردم نیز تأثیر مى گذارد. وى تصریح 

کرد: انتظار مــى رود این افراد با توجه به حساســیت و  
شــهرتى که در عرصه عمومى و در بین مردم دارند در 
بیان اظهارات خود با دقت عمل بیشترى اقدام کنند چرا 
که هرگونه اظهارات خالف واقع آنها تبعات بسیارى در 

جامعه ایجاد مى کند.
نماینــده اصفهان  اظهــار کرد: دیگر درخواســتى که 
مى شود از دوستان نماینده داشــت این است که انتظار 
مى رود آنها نسبت به هر موضوعى به خصوص در فضاى 
مجازى اعالم نظر نکنند چرا که بعضًا سخنان نادرست 
و البته بدون اطالعات، هم براى این افراد،  هم در فضاى 

عمومى مشکل آفرین خواهد بود.

چرا پروازها از اتریش به 
اصفهان لغو شد

ضرورتى ندارد بازیگران 
درباره همه چیز صحبت کنند

آزادى دانشجوى خاص
محمدجـواد معتمدى نـژاد، دبیـر جنبش    ایرنا|
عدالتخواه دانشجویى که درست یک روز بعد از سخنرانى 
در حضور رهبر انقالب بازداشت شده بود، ضمن رد ارتباط 
بازداشـت خود با انتقـادات مطرح شـده در افطارى بیت 
رهبرى گفت: البته این بى تدبیـرى بود که فردى که به 
واسطه سـخنرانى در دیدار دانشـجویان با رهبر انقالب 
مورد توجه افـکار عمومى قرار گرفته اسـت، فرداى این 
دیدار بازداشت شـود. وى علت بازداشـت خود را حضور 
جهت بررسى مطالبات قشر کامیوندار اعالم کرد و گفت: 
نیروى انتظامى تصویر یکـى از فعاالن صنف کامیوندار 
را داشـت و بعد از بازداشـت او، مرا هم که براى پیگیرى 
مراجعه کـرده بودم، بازداشـت و البتـه با قرار التـزام 50 

میلیون تومانى آزاد کرد. 

دودش به چشم خودش مى رود
صـادق زیباکالم گفـت: یکى    اعتمادآنالین|
از مسـائل اصلى که آقاى روحانى باید براى مردم بازگو 
کند، یک مسئله خیلى ساده ولى درعین حال بسیار مهم 
است که اگر کل تولید ناخالص ملى و درآمد کشور براى 
یکسال صد تومان باشد، باید پرسید که از این صد تومان 
و صد واحد چقدر در اختیار آقاى روحانى به عنوان رئیس 
قوه مجریه قرار دارد؟ و چقدر از این صـد واحد در اختیار 
نهادها و مراجع دیگر قدرت است؟ با  وجوداین، متأسفانه 
آقاى روحانى جزئیـات آن را نمى گویـد و دود آن هم در 

چشم خودش مى رود.

این 4 خانواده
رئیس فراکسـیون مبـارزه با    دیده بان ایران|
مفاسد اقتصادى مجلس گفته:  ابتدا که از مسائل گمرك 
و ورود 34 هزار خودروى قاچاق به کشور سخن گفتیم ما 
را متهم به دروغگویى کردند اما اکنون با سند سخنانمان 
اثبات شـده و چندیـن نفر در مـورد خودروهـاى قاچاق 
دستگیر شده اند که عمده این واردات توسط چهار خانواده 
انجام شده بود. از 100 درصد «LC»هاى باز شده شاید 
25 تـا 30 درصد به واردات واقعـى کاال اختصاص  یافته 
و بسیارى از کاالها احتکار شـده است بنابراین اگر اقدام 
نکنیم طى دو سـه ماه آینده با هجمه سنگینى از کمبود 

کاال مواجه مى شویم.

چه خبر از مرتضوى و بقایى؟
مصطفى محبى، مدیرکل زندان هاى    عصر ایران|
اسـتان تهران درباره آخرین وضعیـت حمیدرضا بقایى، 
معاون اجرایى دولت دهم و سـعید مرتضوى، دادسـتان 
سـابق تهران مى گوید: آقاى بقایى در شـرایط مناسب 
و کامًال انسانى در بازداشـتگاه اوین نگهدارى مى شود. 
در مـورد آقاى مرتضوى نیـز باید بگویم بـه دلیل اینکه 
نمى توان وى را در کنار دیگر زندانیان نگه داشت، در بند 
241 اوین در حال گذراندن حبس است. اما اینطور نیست 

که امتیاز خاصى به این زندانیان داده شود.

پسر بدون تابعیت
حسـام الدین آشـنا، مشـاور   اعتمادآنالین|

 رئیس جمهـورى در واکنـش به صحبت هـاى ذوالنور، 
نماینـده اصولگـراى مجلـس کـه گفتـه بـود پسـر 
رئیس جمهورى سه تابعیت دارد، نوشت: اتهامات تکذیب 
مى شود. آن پسر نه تابعیت جاى دیگرى را دارد، نه کارت 
اقامت، نه ویزاى بلندمدت، نه ویزاى کوتاه مدت و نه اصًال 
سفر خارجى مى رود! او قبًال هم دروغ هایى علیه رئیس 

جمهور مطرح کرده بود.

امید به آینده سپنتا
  انتخاب| دبیر مجمع تشـخیص مصلحت نظام 
یادآور شد: براى حل پرونده سپنتا نیکنام مهلت رسیدگى 
به این پرونده را تمدیـد کردیم. محسـن رضایى اظهار 
کرد: در فروردین ماه مهلت سه ماهه رسیدگى به پرونده 
سپنتا نیکنام تمام شده بود اگر رسـیدگى به آن را تمدید 
نمى کردیم نظر شـوراى نگهبان  قطعى و از دسـتور کار 
مجمع خارج مى شد. با پیشنهاد اینجانب و موافقت آیت ا... 
شاهرودى تمدید رسیدگى که طبق آیین نامه که حداکثر 

یک سال مى تواند باشد انجام شد.

خبرخوان
مرحوِم ممنوع الخروج!

اداره مالیات کاپیتان فقید     خبر آنالین |
پرسپولیس را ممنوع الخروج کرد. به تازگى نامه اى 
از طرف اداره مالیات به منزل مرحوم هادى نوروزى 
ارسال شده و به وى ابالغ شده است که در صورت 
عدم پرداخت مالیات مربوط بــه دریافتى هایش 
از باشگاه پرســپولیس، به زودى ممنوع الخروج 

مى شود! نوروزى مهرماه 1394 درگذشت.

کنار گور مى خوابند 
نه داخل گور!

  میزان | معــاون امنیتــى و انتظامــى 
استاندارى سیستان و بلوچســتان درباره انتشار 
عکســى مبنى بر وجود پدیده گورخوابى در زابل 
گفت: پدیده اى به نام گورخوابــى اصًال در زابل 
وجود ندارد. این عکسى که در شبکه هاى اجتماعى 
از پدیده گورخوابى منتشر شده مربوط به  چهار سال 
قبل است. اتفاقاً در حدود یکسال پیش نیز اخبارى 
از وجود گورخوابى، مطرح شــد در حالى که فقط 
یکى از معتادان کنار قبرســتان خوابیده بود ولى 
گورخواب نبود. گورخواب ها داخل قبر مى خوابند. 

چند درصد طالب 
زیر 30 سالند؟ 

  خبرگزارى حوزه|مســئول مرکز امور 
صیانتى حوزه هاى علمیه کشور با بیان اینکه 65 
درصد طالب کشــور زیر 30 سال هستند، گفت: 
این آمار نشان مى دهد که ما با جمعیت جوانى رو 
به رو هستیم به همین دلیل نظام آموزشى باید یک 
نظام آموزشى پویا باشــد تا میزان جذب در حوزه 

افزایش یابد.

از ماست که بر ماست...
عیسى کالنترى، معاون    اعتمادآنالین|
رئیس جمهور گفت: توزیع آب در خوزســتان با 
مشکل رو به رو است. اتفاق بدى که افتاد، آبگیرى 
ســد گتوند بود. این پروژه در زمان مرحوم آقاى 
هاشمى کلنگ زده شد. در آن زمان هیچ اشکالى در 
اجراى آن نبود اما در زمان دولت نهم محل سد تغییر 
کرد. این کار باعث شد که گنبدهاى نمکى به درون 
آب راه پیدا کنند. گفتند پوشش ُرسى مى دهیم و 
نمک را از بستر جدا مى کنیم ولى با اولین آبگیرى، 
پوشش از بین رفت و آب شیرین کارون، شور شد. 
ما بخش اعظم آب خوزســتان را با یک اشــتباه 

مهندسى محرز شور کردیم.

اجراهاى میلیونى
  تسنیم| سید کاظم احمدزاده، مجرى 
تلویزیون مى گوید: ما مجــرى داریم که بازیگر 
است و در یک روز 25 میلیون تومان مى گیرد و حاال 
دو تا یا سه تا ضبط مى کند. تازه سلبریتى آنچنانى 
هم نیست اما به یک مجرى بزرگ چقدر مى دهند؟ 
براى یک مجرى معمولى خیلــى بخواهند پول 
بدهند 200 تومان 300 تومان نهایتًا 500 تومان 

است.

جنگل هاى ناپدید شده!
طى حدود یک دهه، 160 هزار    عصر ایران|
هکتار از جنگل هاى شمال ایران محو شده است. 
یعنى مساحتى بزرگ تر از شهر رشت از جنگل هاى 

سه استان حاشیه خزر کم شده است.

حکم داشت
محمد    باشگاه خبرنگاران جوان |
حسین رنجبران، مدیرکل روابط عمومى صداوسیما 
در خصوص نبود حکم قضائى در خصوص  پخش 
مســتند «بیراهه» گفت: بر اساس صحبتى که با 
مسئوالن ناجا داشتم براى این افراد حکم قضائى 
صادر شده بوده و حتى مقام قضائى درخواست کرده 

بوده است تا موضوع این افراد حتماً رسانه اى شود.

ُگله به ُگله روى زمین اردوگاه درازکش منتظرند؛ غرق در سکوت. اینجا 
گردنه وحشت است؛ گردنه تنباکویى در شرق تهران؛ اردوگاه مهاجران؛ 
جایى که پس از اتفاقات اخیر روزانه چند هزار نفر افغانستانى را روانه 

کشورشان مى کند؛ بى هیچ زور و اجبارى؛ کامًال اختیارى.
این روزها گردنه تنباکویى حسابى شلوغ است؛  افزایش قیمت دالر و 
افت «ریال» در برابر ارزهاى خارجى باعث شده تا خیلى از افغانستانى ها 
به صرافت ترك ایران و بازگشت به کشورشان بیافتند. شرایط اقتصادى 
امروز باعث شده خوب یا بد، بخشــى از نیروى کار که عمدتاً هم جزو 
نیروهاى کار ارزان قیمت کشور بودند به یکباره از چرخه تولید، خدمات 

و صنعت خارج شوند.
اسمش «فرشاد» و نهایتًا 30 ساله است؛ ســفره دلش باز مى شود؛ با 
اینکه فقط چند سال اســت ایران آمده ولى به قول خودش از همین 
حاال دلش براى ایران تنگ شده است: «موندن اینجا دیگه فایده نداره؛ 
حقوقم را که مى فرستم افغانســتان، دیگه حتى کفاف 15 روز زندگى 
زن و بچه ام را هم نمى دهــد؛ از اول اینجورى نبودها؛ بعد از تحریم ها 
اینطور شد؛ دالر که باال رفت، اوضاع هم خراب شد. جوشکار بودم. هم 
ساختمانى هم کانکس سازى. درآمد ماهیانه ام دو میلیون و 200 هزار 
تومن بود. اآلن حقوقم با پول بنگاه، مى شه 13 هزار افغان؛ یعنى کمتر 
از نیِم قبل؛ قبًال دو میلیون تومن مى شد 30 هزار افغان؛ اون پول براى 
زن و بچه هام کافى بود ولى حاال با 13 هزار افغان چه مى شــود کرد؟ 
هیچى فقط دو گونى آرد و یک حلب روغن؛ تمام. تا قبل از این تحریم ها 
و حتى تا یکسال پیش، هر یک میلیون تومان، 15 هزار افغانى بود اما 
کم کم شد 13 هزار، بعد 12 هزار، بعدش ده هزار، 9 هزار و حاال هشت 
هزار هم نیســت؛ تازه پول بنگاهى هم که کسر شود مى شود کمتر از 

هفت هزار. خب نمى صرفد برادر اینجا بمانیم.» 

نصف جهان  اینجا ورودى هتل هماى تهران در شب برگزارى یک مراسم عروسى است.  این دو پورشه گرانقیمت را هم 
که مالحظه مى کنید نه متعلق به مدعوین که اتومبیل شخصى عروس خانم و آقا داماد است. آنها ترجیح داده اند به جاى 
اینکه یک خودرو را گل بزنند و هر دو با آن به مراسم بیایند، هر کدام جداگانه با پورشه  شخصى خودشان وارد شوند. این 

صحنه اى از عروسى میلیاردرها در وضعیت اقتصادى امروز کشورماست.

یکى از آیین هاى قدیمى و عجیب مــردم ایران زمین 
در رابطه بــا تأمین آب مورد نیازشــان از طریق قنوات، 
برگزارى مراسم ازدواج براى این سازه هاى آبى تاریخى 
بوده، به طورى که برخى معتقــد بودند که از این طریق 

مى توان مشکل کاهش آبدهى قنات را برطرف کرد.
على اصغر سمسار یزدى، مشاور ارشد مرکز بین المللى 
قنات و ســازه هاى تاریخى آبى تصریــح مى کند: این 
مراسم که در گذشته هاى نه چندان دور در برخى از نقاط 
کشور انجام مى شده، اکنون به دســت فراموشى رفته

 است.
وى اضافه مى کند: برخى از مردم در جوامع گذشته معتقد 
بودند که اگر آبدهى قناتى به دلیل خشکسالى یا هر دلیل 
دیگرى کاهش پیدا مى کرد، مشــکل با انجام مراســم 

ازدواج آن قنات برطرف مى شده است.

این پژوهشگر یزدى در مورد نحوه برگزارى این مراسم 
نیز بیان مى کند: براى برگزارى مراسم ازدواج قنات، زنى 
که اصیل همان روســتا و بیوه بوده را در مراسمى شبیه 
ازدواج هاى کنونى، به عقد قنات در مى آوردند و این زن تا 

پایان عمرش، همسر قنات محسوب مى شد.
وى مى گوید: قنات باید هزینه هاى همسر خود را تأمین 
مى کرد و لذا صاحبان قنات، هزینه هاى زندگى این زن 
را از طریق اخذ نفقه قنات مى پرداختند و به عبارتى این 
هزینه نیز به دیگــر هزینه هاى قنــات مانند الیروبى، 

پیشکارکنى و مرمت قنات افزوده مى شد.
سمساریزدى  با بیان اینکه آخرین همسر قنات حدود 40 
سال پیش از دنیا رفته است و دیگر هیچ همسر قناتى باقى 
نمانده است، مى گوید: شهرهایى مانند اصفهان و شاهرود 

میزبان برگزار چنین مراسم هایى بوده اند.

یک تولیدکننــده  لباس هاى عفاف و حجاب به باشــگاه 
خبرنگاران جوان گفته: من براى پیدا کردن یک مانتوى 
پوشیده باید مغازه هاى زیادى را بگردم و خانم هایى هم 
که شاغل هســتند و بچه  کوچک دارند، دنبال مانتو هاى 
دکمه دار هستند اما با این روند دچار مشکل مى شوند و این 
به معناى آن اســت که در عرضه و توزیع درست این نوع

لباس ها موفق نبوده ایم.
نرگس بامداد افزود: وقتى خانم ها وارد فروشگاهى مى شوند 
با مانتو هایى بدون دکمه  روبه رو مى شوند که آن را با کیف 

و روسرى زیبایى در ویترین گذاشته اند از این رو مشترى 
با نگاه اول از آن  لباس ها خوشش مى آید و پیش خودش 
مى گوید، این را مى خرم بعد به آن دکمه مى زنم اما نمى داند 
طراحى آن به گونه اى اســت که نمى شود براى آن دکمه 
دوخت. بامداد با تأکید بر اینکه اگر  محصوالت حجاب در 
مراکز فروش پر رفت و آمد زیاد شوند، آرام آرام ذهن براى 
خرید این لباس ها آماده مى شود گفت: در حال حاضر نیاز به 
بازنگرى در حوزه پوشش داریم چرا که در شأن زن ایرانى 

نیست که هر لباسى را بپوشد.

به گزارش خبرگزارى «فارس»، روزنامه «جوان» نوشت: 
سال گذشته، جواد کریمى قدوسى، نماینده مردم مشهد 
در مجلس مدعى شد که حســین فریدون، برادر حسن 
روحانى به علت تقلید صداى رئیس جمهور در دســتگاه 
قضائى پرونده دارد. او در گفتگویى اعالم کرد که «حسین 
فریدون با تقلید صداى روحانى طى تماس هایى با مراکز 
اقتصادى در راســتاى ترخیص کاال هاى غیرمجاز اقدام 
کرده و از آن ها خواسته تا جلوى واردات این کاال ها را نگیرند. 
در مورد دیگر نیز فریدون با تقلید صداى رئیس جمهور طى 
تماسى با موالوردى معاون روحانى به وى اعالم مى کند 
که از انجام یک ســفر خوددارى کند. موالوردى هم که 
گمان مى کند این دستور توسط رئیس جمهور داده شده 
از انجام آن سفر خوددارى مى کند. فریدون به منظور این 

اقدام غیرقانونى به دادگاه احضار شده و روحانى نیز از این 
موضوع باخبر اســت. حتى گزارش هاى آن نزد مقامات 
است که با پى نوشــت خواســتار برخورد رئیس جمهور 

پیرامون این مسئله شده اند.»
پس از این افشاگرى، فریدون از کریمى قدوسى شکایت 
کرد و این نماینده دو بار به دادگاه رفت. در روز هاى اخیر 
خبر رســیده که قاضى پرونده پس از مشاهده مستندات 
اعالم کرده که شکایت وارد نیست و قرار منع تعقیب براى 
این نماینده مجلس صادر مى کند. همین قرار منع تعقیب 
یعنى که ادعاى کریمى قدوسى راست بوده و او دروغى 
نگفته اســت. البته وکیل فریدون به این حکم اعتراض 
کرده، بدون آنکه ســخنان کریمى قدوســى را تکذیب

 کند.

عضو کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس از 
خروج سه میلیون و 500 هزار سکه از کشور خبر داد. جواد 
کریمى قدوسى با اعالم این خبر گفت: در دو ماه گذشته 
سه میلیون و 500 هزار سکه از کشور جمع آورى شده و به 

سلیمانیه عراق ارسال شد.
وى در گفتگو با پایگاه اطالع رسانى «الف» با بیان اینکه 
سعودى ها براى جنگ اقتصادى علیه ایران در سلیمانیه 

عراق قرارگاه زدند، افزود: آنها 13 نفر را مأمور کردند که 
در بازار تهران هرچه سکه و دالر آوردند، خریدارى کنید.

عضو کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس با 
بیان اینکه این افراد مأ موریت داشــتند که هر چه سکه و 
دالر در بازار تهران بوده را حتى 20 درصد باالتر از قیمت 
هم خریدارى کنند، افزود: ســپاه ســه نفر از این افراد را 

دستگیر کرد.

افغانستانى ها براى ترك ایران صف کشیدند!

شهرك مسکونى قاچاقچى بزرگ شیشه تهران در شمال 
کشور، کشــف یک قایق تفریحى لوکس و ده ها خودرو 
لکسوس، جنســیس و... از قاچاقچى بزرگ مواد مخدر؛  
گردش مالى دو هــزار میلیارد تومانى تمســاح خلیج و 
لیست امالك لوکس و خودروهاى بنز و پورشه و مازراتى 
قاچاقچیان نمونه اى است از هزاران میلیارد اموال چند 
قاچاقچى موادمخدر که پس از دستگیرى آنها رسانه اى 
شــد، یک ســئوال را در ذهن مردم ایجاد کرده؛ اینکه 

سرانجام این اموال چیست؟

اســدا... هادى نژاد، معاون مقابله با عرضه ستاد مبارزه 
با مواد مخدر با اشاره به ســرانجام اموال کشف شده از 
قاچاقچیان مواد مخدر اظهار کرد: امــوال قاچاقچیان 
موادمخدر به دو دسته اموال توقیفى و اموال مصادره اى 
تقسیم مى شود؛ در این دسته بندى، اموالى که از ابتداى 
امر دستگیرى قاچاقچیان، از آنها کشف مى شود تا پایان 
رســیدگى نهایى به پرونده آنها توقیف مى شود و پس 
از مشخص شــدن احکام قضائى پرونده و رسیدگى به 
شکایت مدعیان ثالث اموال مذکور، این اموال در توقیف 

خواهند بود.
معاون مقابله با عرضه ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: 
پس از نهایى شدن بررسى هاى قضائى پرونده قاچاقچیان 
و صدور دستور مصادره، لیست اموال این افراد در اختیار 
شــوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر قرار مى گیرد و 
اموال مذکور تحت نظارت کمیسیونى خاص روند قانونى 
خود را طى مى کنند.  وى اضافه کرد: در این کمیسیون که 
نمایندگانى از پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا، وزیر کشور، 
ســتاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت اطالعات و... بر آن 

نظارت دارند، اموال قاچاقچیان که شامل امالك، خودرو 
و سایر اموال توقیف شده از آنهاست و پیش از این توسط 
کارشناسان ارزش گذارى شده، براى فروش به مزایده 

گذاشته مى شود.
هادى نژاد با بیان اینکه این اموال پس از انتشار آگهى، 
در مزایده به فروش مى رسند گفت: پس از فروش اموال 
قاچاقچیان به باالترین قیمــت در مزایده، پول حاصل 
از فروش این اموال مســتقیمًا به حســاب خزانه واریز 

مى شود.

سرانجام خانه و خودروهاى سوپرلوکس قاچاقچیان چه مى شود؟

مانتو هاى جلو باز دکمه نمى خورد!قنات ها هم ازدواج مى کنند!

تقلید صداى رئیس جمهور راست بود؟

خروج سه میلیون و 500 هزار سکه از کشور

عروسى فوق الکچرى میلیاردرها 
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افشــین هاشــمى در طول بیش از 20 ســال فعالیت 
سینمایى و تئاترى خود بیشتر به عنوان بازیگر شناخته 
مى شد و در فیلم ها، سریال ها و تئاترهاى مختلفى بازى 
کرده است. او با وجود حضور فعال تر در تئاتر، از سال 91 
کارگردانى در سینما را هم تجربه کرده و تاکنون ساخت 

چهار فیلم را در کارنامه خود ثبت کرده است.
«خسته نباشید» (مشترك با محسن قرایى)، «صداى 
آهسته» (ساخته شده در آمریکا و برنده جایزه بهترین 
فیلم آوانــگارد در جشــنواره جهانــى ایندیپندنت) و 
«گذر موقت» سه فیلمى هســتند که هاشمى پیش از 
«خاله قورباغه» که این روزها بر پرده ســینماها اکران 
مى شــود، ســاخته اســت. او در تازه تریــن تجربه 
سینمایى اش یک فیلم عروسکى ســاخته که نه تنها 
براى کودکان بلکه براى بزرگ ترها نیز با زنده کردن 

نوستالژى هاى کودکى مى تواند جذاب باشد.
افشین هاشمى در پاسخ به اینکه چه شد پس از ساخت 
فیلمى همچون «گذر موقت» سراغ فیلمى عروسکى 
رفته است، گفت: واقعیت این اســت که من به سراغ 
«خاله قورباغــه» نرفتم، خانم طائرپور و گروهشــان 
مدت ها در تدارك ســاخت «خاله قورباغــه» بودند و 
تا مرحله  نیمه نهایى پیش رفته بودنــد و قرار بود آقاى 
مسعود کرامتى کارگردانى کنند اما کمى به درازا کشیده 

شدن تکمیل فیلمنامه و زمان پیش تولید سبب شد آقاى 
کرامتى که در یک پروژه دیگر متعهد به حضور بود به 
این فیلم نرسد. با توجه به همکارِى پیش تر ما در فیلم 
«گذر موقت»،  ایشان به خانم طائرپور پیشنهاد دادند تا 

من «خاله قورباغه» را کارگردانى کنم.
او درباره اینکه «خاله قورباغه» چه ویژگى هایى داشت 
که او را به پذیرش کارگردانــى اش ترغیب کرد، بیان 
کرد: من از هر چیزى که چالشى داشته باشد و مرا وادار 
به تجربه اى تازه کند، اســتقبال مى کنــم و فرقى هم 
نمى کند که تئاتر باشد یا سینما. نکته  مهم دیگر اینکه 
فیلم، عروســکى بود. آخرین کار عروسکى من سال 
85 بود و پیش ترش چند نمایش دیگر از جمله «هدیه 
جشن سالگرد» (با نمایشنامه اى از خودم) که با آن جایزه  
جشنواره  جهانى عروســکى پراگ را دریافت کردم. از 
آن زمان تاکنون به دلیل سخت بودن کار عروسکى و 
عروسک گردانى که هیچ شباهتى به میل به دیده شدِن 
بازیگرى ندارد کًال آن را کنار گذاشتم. هاشمى درباره 
کناره گیرى از کار عروســکى در این ســال ها توضیح 
داد: معتقدم در کار عروســک گردانى یک روح عرفانى 
وجود دارد؛ عروســک گردان تمام روح و جسم خود را 
به یک جسم بى جان منتقل کند و خودش چون روح در 
جسم ناپیدا مى شود و این عین عرفان است. این میزان 

از عرفان با روحیه بازیگرانه همخوانى ندارد. دیگر ادامه 
ندادم. وقتى پیشنهاد ساخت «خاله قورباغه» مطرح شد 
احساس کردم دوست دارم به 12 سال پیش برگردم و 
بار دیگر آن روحیه  کمى عرفانى را – این بار به عنوان 

کارگردان تجربه کنم.
این بازیگر و کارگردان سینما و تئاتر در پاسخ به اینکه 
چقدر معتقد است فیلم «خاله قورباغه» مختص به یک 
زمان و دوره خاص نیســت و با توجه به فضا و تصویر و 
موسیقى اى که دارد تاریخ انقضاى طوالنى ترى براى 
کودکان آینده هم مى تواند داشــته باشــد، بیان کرد: 
به طور کلى معتقدم آنچه فیلم کــودك را براى مدت 
زمانى طوالنى نگــه مى دارد خیال انگیزى آن اســت 
نه تکنولوژى. همانطور که فیلم هایى مثل «مدرســه 
موش ها»، «گلنار» یا «گربه آوازه خوان» براى بچه هاى 
امروز هم جالب هستند و از دیدن آن لذت مى برند. هر 
آنچه بتواند خیال ایجاد کند در برقرارى ارتباط کودکانه 
مؤثر است. او همچنین درباره اینکه آیا قصد دارد باز هم 
یک پروژه عروســکى را در تئاتر به اجرا برساند، گفت: 
به عنوان عروســک گردان هرگز چنین کارى را دوباره 
انجام نخواهم داد چون کار ســختى است اما «ماهى 
ســیاه کوچولو»  را که احتماًال ســال آینده کارگردانى 

خواهم کرد، پر از ایده هاى عروسکى است.

ماجراى حضور افشین هاشمى در «خاله قورباغه»

عروسک گردانى روح عرفانى دارد 

حامد بهداد، بازیگر با ســابقه ســینماى ایران این بار در تجربه اى 
مشــترك با کمال تبریزى با فیلم «مارموز» راهى چرخه اکران در 

سینماهاى ایران مى شود.
وى نخستین بار با این فیلم سینمایى در ســى و ششمین جشنواره 
جهانى فیلم فجــر حضور یافت که با اســتقبال ویــژه مخاطبان و 
سانس هاى فوق العاده براى «مارموز» همراه بود. حال بعد از گذشت 
نزدیک به سه ماه از حضور در جشنواره، نخستین تیزر فیلم منتشر شده 

که از اکران تابستانى آن خبر مى دهد.
حامد بهداد به واسطه رامبد جوان و پیشنهاد او به همایون اسعدیان 
وارد سینما شد. او براى فیلم «آخر بازى» بازى خود را به حامد بهداد 

داد، قبل از آن بهداد در دفتر تبلیغاتى رامبد کار مى کرد.
وى براى نخستین بار با فیلم آخر بازى به سینماى ایران معرفى شد 
و براى آن کاندیداى سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد از 

جشنواره فیلم فجر شد.
او در فیلم «روز سوم» ساخته محمدحسین لطیفى در نقش یک افسر 
عراقى که در بحبوحه محاصره خرمشهر عاشق دخترى خرمشهرى 
مى شود، ظاهر شد و براى دومین بار پس از «آخر بازى» کاندیداى 
سیمرغ بلورین از دوره بیست و پنجمین دوره جشنواره فیلم فجر شد.

بهداد چهار بار نامزد دریافت سیمرغ بلورین از جشنواره فیلم فجر شد 
تا در نهایت برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد از 

بیست نهمین جشنواره فیلم فجر براى بازى در فیلم «جرم» شد.
فیلم سینمایى «مارموز» در ابتدا با نام «خودسر» پروانه نمایش گرفت 
و مراحل تولید خود را آغاز کرد اما پس از گذشت چندین ماه نام این 
اثر سینمایى تغییر یافت. این فیلم داســتان زندگى شخصى به نام 

«قدرت» است که سوداى رسیدن به قدرت را دارد. 
عالوه بر حامد بهداد بازیگرانى همچون ویشکا آسایش، آزاده صمدى، 
رضا ناجى، مانى حقیقى، محمد بحرانى، سیاوش چراغى پور، عیسى 
یوسفى پور، مرتضى زارع، بهزاد قدیانلو و فرهاد معین زاده در این فیلم 

به ایفاى نقش پرداخته اند.

حامد بهداد با «مارموز» 
بر مى گردد

ســام قریبیان جدیدترین فیلم خود با عنوان «دختر خداحافظى» را در پرتغال مى سازد. 70 درصد از 
فیلمبردارى فیلم «دختر خداحافظى» به کارگردانى ســام قریبیان در کشــور پرتغال و در دو شهر 
لیسبون و پورتو به اتمام رسیده اســت. 30 درصد باقیمانده فیلم قرار است در خلیج فارس و شهر 
شارجه فیلمبردارى شود. گروه منتظر مناسب شدن دماى هوا هستند تا بتوانند صحنه هاى باقى 
مانده را به پایان برسانند. این فیلم که با سرمایه خارجى ساخته مى شود، محصول مشترك پرتغال، 
ایران و کره جنوبى و اقتباسى آزاد از داستان مشهور «نیل سایمون» نمایشنامه نویس معروف است.

این فیلم داستان جوانى از حوزه خلیج فارس و عاشق بازیگرى و جویاى نام است که به دنبال هدفش 
به اروپا سفر مى کند تا بتواند شانس خود را براى حضور در فیلم یک کارگردان سرشناس ایرانى که در 
اروپا فیلم مى سازد، امتحان کند اما آشنایى اش با زنى آمریکایى که در پرتغال با دخترش تنها زندگى مى کند، 

سرنوشت اش را تغییر مى دهد.
مجید عبدالرزاق، جلى هاوى، آندره باربوســا، اگزالو کاجیاو، ریچارد استمنز و سام قریبیان بازیگران این اثر 

هستند.

سام قریبیان و بازیگر پرتغالى
 در فیلم «دختر خداحافظى» 

ســام قر
فیلمبر
لیسب
شارج
ماند
ایران
این فی
اروپا س به

ل ف پا ا

سا

سیاوش اسعدى، کارگردان فیلم ســینمایى «درخونگاه» در ارتباط با 
آخرین وضعیت این فیلم سینمایى به «صبا» گفت: در حال حاضر فیلم 
آماده نمایش عمومى شده است و به زودى براى دریافت پروانه نمایش 

آن اقدام خواهیم کرد.
وى در خصوص زمان اکران این فیلم در سینماها افزود: هنوز نمى دانیم 
شرایط چگونه خواهد بود، اگر بتوانیم اکران مناسب بگیریم، آن را اکران 

مى کنیم.
اسعدى در ارتباط با حضور «درخونگاه» در جشنواره هاى خارجى اضافه 
کرد: ان شــاءا... به زودى براى حضور فیلم در جشنواره هاى خارجى 

اقدام خواهیم کرد.
گفتنى است؛ در فیلم ســینمایى «درخونگاه» به کارگردانى سیاوش 
اسعدى  و تهیه کنندگى منصور سهراب پور؛ امین حیایى، ژاله صامتى، 
مهراوه شریفى نیا، نادر فالح و پانته آپناهى به ایفاى نقش پرداخته اند و 

جمشید هاشم پور نیز حضور دارد.

«درخونگاه» آماده دریافت پروانه نمایش شد

افشــ
سینم
ش م

ى سازد، امتحان کند اما آشنایى اش با زنى آمریکایى که در پرتغال با دخترش تنها زندگى مى کند، 
را تغییر مى دهد.

ق، جلى هاوى، آندره باربوســا، اگزالو کاجیاو، ریچارد استمنز و سام قریبیان بازیگرانایناثر
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مجید عبدالرزاق
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باط با 
ر فیلم 
مایش 

ى دانیم 
 اکران 

 ضافه 
ارجى

یاوش
امتى، 
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ت پروانه نمایش شد

اکثر سانس هاى فیلم سینمایى «زندانى ها» تازه ترین ساخته مسعود ده نمکى جلوى دوربین رفته است و این فیلم سینمایى روزهاى پایانى فیلمبردارى خود را در شهرستان کن 
پشت سر مى گذارد. عوامل سازنده فیلم سینمایى «زندانى ها» در حال حاضر مشغول تصویربردارى سکانس زمستان این فیلم در گرماى 40 درجه هستند!

بنابراین گزارش، تصویربردارى فیلم سینمایى «زندانى ها» به کارگردانى مسعود ده نمکى از روزهاى ابتدایى تیرماه آغاز شده بود. هدایت هاشمى، برزو ارجمند، بهنام تشکر، هومن 
برق نورد، بهاره افشارى، بهنوش بختیارى، اصغر نقى زاده، رسول نجفیان و امیر نورى بازیگران این فیلم سینمایى هستند.

جمشید هاشم پور نیز حضور دارد.

تصویرى متفاوت از محمدرضا شــریفى نیا با گریم یک داعشى 
منتشر شده است. این بازیگر پیشکسوت در فیلم سینمایى «دختر 
شیطان» به کارگردانى قربان محمدپور نقش یک فرمانده داعشى 

را ایفا مى کند.

ضبط سکانس هاى زمستانى«زندانى ها» در گرماى 40 درجه!

نواره فیلم فجر شد 
نقش مکمل مرد از 

م «جرم» شد.
روانه نمایش گرفت 
 چندین ماه نام این 
گى شخصى به نام 

.
یش، آزاده صمدى، 
چراغى پور، عیسى 
ین زاده در این فیلم 

بعد از پایان پخش فصل دوم ســریال «دیوار به دیوار» به کارگردانى 
ســامان مقدم و تهیه کنندگى حمید رحیمى نادى، خبرهایى مبنى بر 

ساخت فصل سوم این مجموعه تلویزیونى به گوش رسید.
حمید رحیمى نادى، تهیه کننده سریال «دیوار به دیوار» ضمن تکذیب 
خبر ساخت فصل جدید این مجموعه در گفتگو با «صبا» افزود: در حال 
حاضر برنامه اى براى ساخت فصل سوم این سریال نداریم و به احتمال 
زیاد ســاخت آن منتفى است، زیرا هنوز درخواســتى از سوى سازمان 
صداوسیما براى ساخت این سریال یا سریال دیگرى به من داده نشده 
است. گفتنى است؛ سریال «دیوار به دیوار» به کارگردانى سامان مقدم 
و تهیه کنندگى حمید رحیمى نادى بود که فصل اول و دوم آن در نوروز 
96 و 97 روى آنتن شبکه 3 رفت. این سریال بازگو کننده زندگى پنج 
خانواده بودکه به دالیلى مجبور مى شوند چند ماه باهم زندگى کنند و 
بازیگرانى مثل فرهادآئیش، رؤیا تیموریان، گوهر خیراندیش، ویشکا 
آسایش، حسن زارعى، پژمان جمشیدى، آزاده صمدى و... از بازیگران 

این مجموعه بودند.

«دیوار به دیوار3»
  ساخته نمى شود

صل دوم ســریال «دیوار به دیوار» به کارگردانى 
ه کنندگى حمید رحیمى نادى، خبرهایى مبنى بر 

ن مجموعه تلویزیونى به گوش رسید.
هیه کننده سریال «دیوار به دیوار» ضمن تکذیب 
ید این مجموعه در گفتگو با «صبا» افزود: در حال

 ساخت فصل سوم این سریال نداریم و به احتمال 
فى است، زیرا هنوز درخواســتى از سوى سازمان 
سریال دیگرىبه من داده نشده  ت این سریال یا
ریال «دیوار به دیوار» به کارگردانى سامان مقدم 
رحیمى نادى بود که فصل اول و دوم آن در نوروز 
3شبکه 3 رفت. این سریال بازگو کننده زندگى پنج 
یلى مجبور مى شوند چند ماه باهم زندگى کنند و 
دآئیش، رؤیا تیموریان، گوهر خیراندیش، ویشکا 
ى، پژمان جمشیدى، آزاده صمدى و... از بازیگران 

3دیوار به دیوار3»
ساخته نمى شود

ب ریفى نیا
سوت در فی
پور نقش

 با گریم یک داعشى 
فیلم سینمایى «دختر 
 یک فرمانده داعشى 

محمدرضا شریفى نیا با گریم داعشى



0404ورزشورزش 3263 سال پانزدهمچهارشنبه  20 تیر  ماه   1397

کاروان استقالل دیروز براى برپایى اردوى پیش فصل، 
راهى ترکیه  شد تا بازیکنان در یکى از کمپ هاى تمرینى 
این کشور تمرینات بدنســازى خود را دنبال کند. این در 
حالى است که در شرایط فعلى هنوز وضعیت نهایى تعدادى 
از بازیکنان تیم مشخص نیست و گفته مى شود مذاکرات 
با آنها همچنان در حال برگزارى است. در این بین شاید 
براى  «وینفرد شفر» و هواداران استقالل وضعیت پژمان 
منتظرى، مجید حسینى، تیام و جپاروف در اولویت باشد. 
بازیکنانى که هنوز قرارداد آنها با اســتقالل رســمى و 
نهایى شده اســت و گمانه زنى در خصوص وضعیت آنها

 زیاد است.
دلخورى شدید منتظرى از یکى از مسئوالن 

استقالل
پژمان منتظرى جزو کلیدى ترین بازیکنانى است که شفر و 
استقالل روى تمدید قرارداد با او تاکید دارند. منتظرى البته 
با استقالل قرارداد دارد اما ظاهرا وجود یک بند قرارداد که 
به واسطه آن، منتظرى در صورت داشتن پیشنهاد خارجى 
مى تواند با پرداخت رقمى از استقالل جدا شود، کار را براى 

حضور او در تیم کمى پیچیده کرده اســت. البته شنیده 
مى شود دلخورى شــدید منتظرى از یکى از مسئوالن 
استقالل باعث شــده تا او خواســتار مذاکره مستقیم با 
مدیرعامل باشگاه باشــد. ظاهرا گفته شده این منتظرى 
بوده که اســباب حضور ابراهیمى در قطر را فراهم کرده 
و از طریق او مســئوالن االهلى با ابراهیمى وارد مذاکره 
شدند. همین مسئله دلخورى شــدید منتظرى را در پى 
داشته است. قرار اســت منتظرى امروز به تهران برگردد 
تا با مسئوالن اســتقالل مذاکره کند. او از قطر پیشنهاد 
دارد و باید دید استقاللى ها مى توانند منتظرى را ماندنى 

کنند یا خیر.
جپاروف به شرط پرداخت نقدى مى آید

دیگر بازیکنى که هنوز وضعیت نهایى اش با اســتقالل 
مشخص نیســت ســرور جپاروف هافبک ازبکستانى 
اســتقالل اســت. در صحبت هایى که مدیربرنامه این 
بازیکن با اســتقاللى ها داشته، به مســئوالن تیم اعالم 
کرده که جپاروف در صورت پرداخت مطالباتش، حاضر به 
تمدید قرارداد خواهد بود. 130 هزار دالر، بدهى جپاروف 

از استقالل است. با این شــرایط استقاللى ها از جپاروف 
خواستند براى تمدید قرارداد به تهران بیاید اما این بازیکن 
با اعالم اینکه در صورت حضور در ایران به دلیل پرداخت 
نشدن مالیات اش امکان ممنوع الخروجى دارد، مذاکره با 
استقاللى ها را به حضور در اردوى ترکیه موکول کرد. این 
در حالى است که استقاللى ها به او اعالم کرده اند در ترکیه 
به او بابت مطالباتش چک خواهند داد اما جپاروف اعالم 
کرده تنها در صورت دریافت وجه نقد، حاضر به رفتن به 

ترکیه براى عقد قرارداد خواهد بود.
چک وریا نقد مى شود؟

وریا غفورى، مدافع استقالل چند روز پیش و بعد از چندین 
مرحله مذاکره با مسئوالن باشــگاه، قراردادش را تمدید 
کرد. این خبرى بود که روى خروجى تمامى خبرگزارى ها 
قرار گرفت اما نکته مهم اینکه عقد قرارداد رسمى غفورى 
منوط به پرداخت مطالبات پیشــین این بازیکن است. از 
همین رو مسئوالن استقالل چک 800 میلیون تومانى به 
غفورى داده اند که در صورت پرداخت، وریا امروز به همراه 

تیم راهى ترکیه مى شود.

حسینى نهایى  شد؟
وضعیت مجید حسینى و استقالل هم هنوز در بالتکلیفى 
است. حســینى از ترکیه و قطر پیشنهاد دارد و به واسطه 
ناراحتى که خودش و مدیربرنامه اش از یکى از مسئوالن 
اســتقالل دارند، قرار بود دیروز این بازیکن شــخصًا با 
مدیرعامل باشگاه مذاکره کند تا مشخص شود در استقالل 

ماندنى است یا خیر. او با شــرایطى مشابه منتظرى، در 
صورت داشتن پیشنهاد خارجى مى تواند با پرداخت رقمى 

از استقالل جدا شود.
غایبان اردوى پیش فصل

اردوى پیش فصل استقاللى ها اما با وجود غایبان بسیارى 
برگزار مى شــود. جپــاروف و تیام هنوز قراردادشــان با 

تیم نهایى نشده و گفته مى شــود در ترکیه به تیم ملحق 
مى شوند. امید ابراهیمى راهى قطر شده و الکاس، اعالم 
کرده که به االهلى پیوســته است. پژمان منتظرى هنوز 
وضعیت قراردادش با استقالل مشخص نیست. مرتضى 
آقاخان مصدوم است و و مجید حسینى هم هنوز تکلیف 

نهایى اش با استقالل مشخص نشده است.

یک روزنامه روسى از عالقمندى دو تیم 
بلژیکى بــراى جذب ملى پــوش ایرانى 

روستوف خبر داد.
سعید عزت اللهى، هافبک تیم روستوف 
شاید به یکى از تیم هاى بلژیکى بپیوندد. 
اندرلشــت و اف ســى بروژ خواهان به 
خدمت گرفتن هافبک 21 ساله تیم ملى 
فوتبال ایران و باشــگاه روستوف روسیه 
هســتند. عزت اللهى که در 2 فصل اخیر 
لیگ برتر روسیه به صورت قرضى براى 
تیم هاى آنژى و آمکار بــازى کرده در 2 
بازى جام جهانى 2018 با پیراهن تیم ملى 

فوتبال ایران به میدان رفت.

علیرضا بیرانوند براى مذاکره با باشگاه فنرباغچه راهى ترکیه شد.
در حالى که همگان در انتظار حضور علیرضا بیرانوند در تمرینات پرســپولیس 
بودند، خبر رسید این بازیکن راهى کشور ترکیه شده است. این اتفاق در روزهایى 
رقم مى خورد که گفته مى شود باشــگاه فنرباغچه ترکیه به دنبال جذب این 

بازیکن بوده و مذاکرات مفیدى با مدیربرنامه هاى او داشته است.

روزنامه «دامگا» ترکیه با انتشار خبرى با تیتر «چراغ 
سبز پورعلى گنجى به ترابزون اسپور» گزارش داد که 
مرتضى پورعلى گنجى، مدافع تیم ملى فوتبال ایران 
یکى از گزینه هایى است که باشگاه ترابزون اسپور 
ترکیه وضعیت او را در فصل نقل وانتقاالت تابستانى 

زیرنظر گرفته است.
در ادامه این گزارش آمده است؛ پورعلى گنجى 26 
ساله که حق فسخ قرارداد با باشــگاه السد قطر را 
دارد، مى گوید پیشنهادات گوناگونى دریافت کرده 
است. مدافع الســد قطر در تازه ترین اظهارنظرش 
گفت: «دیگر به پول فکــر نمى کنم و مى خواهم 
به دوران حرفه اى فکر کنــم. مى خواهم فوتبالم 

پیشرفت کند».
در پایان گزارش «دامگا» مى خوانید؛ گفته مى شود 
پورعلى گنجى از هلند و بلژیک پیشنهاداتى دارد. 
مجید حسینى، دیگر مدافع تیم ملى فوتبال ایران نیز 

مورد توجه باشگاه ترابزون اسپور قرار گرفته است.

باشــگاه المپیاکوس یونان با جذب مهاجم 22 ساله اهل 
پرتغال به احتمال فــراوان مهاجم ایرانى خــود را خواهد 

فروخت.
دانیل پودنسه، مهاجم فصل گذشــته باشگاه اسپورتینگ 
لیســبون با عقد قراردادى بــه طور رســمى پیراهن تیم 

المپیاکوس یونان را بر تن کرد.
المپیاکوس با جذب پودنســه پرتغالــى هم اکنون داراى 

6 بازیکن در خط حمله اســت و این انتقال فروش کریم 
انصارى فرد، مهاجم ایرانى را قوت بخشید. المپیاکوس 
پیشنهادهایى از تیم هاى آلمانى، هلندى و ترکیه اى 
براى انتقال کریم انصارى فرد دارد و طبق گزارش 
سایت خبرى این باشــگاه یونانى ظرف روزهاى 

آینده  شــاید تصمیم نهایى درباره ملى پوش 
ایرانى اتخاذ شود. قرارداد کریم انصارى فرد 
با باشــگاه المپیاکوس یونان تا سال 2020 

میالدى اســت و قیمت فروش این مهاجم 
ایرانى 10 میلیون یورو تعیین شد.

سامان قدوس، مهاجم تیم اوسترشــوندس سوئد از رد پیشنهاد 
یک تیم چینى خبر داد.

تیم اوسترشوندس دوشنبه در بازى خارج از خانه هفته دوازدهم 
لیگ برتر سوئد با گلزنى قدوس 2 بر یک از سد هاماربى گذشت. 
این تیم 2 بازیکن کلیدى خود شــامل کن سما، سویتیریوس و 
گراهام پوتر (ســرمربى) خود را به دلیل انتقال به تیم هاى دیگر 
اروپایى از دست داده اما توانست به پیروزى برسد. سامان قدوس 
در این رابطه گفت: این مسئله نشان مى دهد که تیم بزرگى داریم 

و معنایى ندارد چه کسى جدا مى شود.
ملى پوش ایرانى تیم اوسترشوندس درباره پیشنهاد 2 تیم مطرح 
آلمانى، فرانســوى و یک تیم چینى اظهار داشت: چند پیشنهاد 
بودند. در این شرایط همیشــه گمانه زنى ها و شایعه هایى وجود 
دارند. دانیل کیندبرخ (رئیس باشگاه اوسترشوندس) در صورت 
وجود پیشنهاد جالبى به من زنگ مى زند و پس از آن تصمیم گیرى 

مى کنیم. هم اکنون فکر نمى کنم پیشــنهاد واقعا جالبى وجود 
داشته باشد.

قدوس در واکنش به پیشنهاد خیره کننده یک تیم چینى گفت: 
از چین هم پیشنهادى رسیده است. االن به پول فکر نمى کنم و 
نمى خواهم به چین بروم و براى حضور در لیگ این کشور جوان 
هستم. پنجره نقل وانتقاالتى هنوز باز است و از این بابت نگرانى 
ندارم. وى درباره لیگ مورد عالقه اروپایى خاطرنشان کرد: لیگ 
مورد عالقه ام همیشه اللیگا بوده اما لیگ برتر یا بوندس لیگا هم را 
رد نمى کنم. مدیر برنامه ام و کیندبرخ به خوبى مى دانند کدام لیگ  
مناسب من هستند و بدین خاطر آنها مى توانند تمام باشگاه ها را 

براى انتقالم مدنظر داشته باشند.
قدوس در پاسخ به این پرسش که آیا از بازى در آلمان یا فرانسه 
خوشش مى آید گفت: نه، واقعا هیچ چیزى در این رابطه نمى دانم. 

واقعا نمى خواهم چیزى در این باره بشنوم.

رییس فدراسیون بین المللى فوتبال از رییس فدراسیون فوتبال ایران و عضو کمیته مسابقات فیفا، 
دعوت کرد براى حضور در دیدار فینال جام جهانى 2018 در روسیه حاضر شود.

جیانى اینفانتینو، با ارسال دعوتنامه اى به فدراسیون فوتبال جمهورى اسالمى ایران، به صورت رسمى 
از مهدى تاج دعوت کرد تا براى حضور در دیدار پایانى جام جهانى در مسکو حاضر شود.
در بخشى از دعوتنامه رییس فیفا، خطاب به رییس فدراسیون فوتبال ایران آمده است:

همه مى دانیم جام جهانى فوتبال، تورنمنتى با حضور بیش از 32 تیم است، این رقابت ها قله فوتبال 
جهان براى آنهایى است که این ورزش زیبا را دوست دارند و البته در آن شرکت مى کنند. جام جهانى، 
ویژه ترین لحظه و موقعیت براى فوتبال است و من منتظر هستم که این موقعیت را در روسیه با حضور 

چهره هاى ویژه سپرى کنم. این افتخار بزرگى است که فینال جام جهانى را با شما جشن بگیریم.

پیشکســوت تیم فوتبال استقالل در خصوص 
ناراحتى هواداران اســتقالل از نقل و انتقاالت 
این باشگاه گفت:مردم ما را مى بینند و همه چیز 
را مى گویند، به خدا آنها از افراد متخصص همه 
چیز را بهتر مى بینند و مى دانند. هوادار استقالل 
دلش مى سوزد که یک فصل باید بى برنامگى را 
تحمل کند.  حسن روشن گفت: هر روز خبرهاى 
نگران کننده مى شنویم، البته براى این آقایانى 
که در این باشگاه دودســتى میز و صندلى خود 
را چسبیدند این خبرها نگران کننده نیست! مگر 

این آقایان نگران هم مى شوند.
پیشکسوت تیم اســتقالل در خصوص اینکه 
ابراهیمى راهى االهلى قطر شــده است گفت: 
امید ابراهیمى از اســتقالل رفت چون باید هر 

روز براى گرفتن پولش از پله هاى باشــگاه 
باال و پایین مى رفت و چک به دســت اســیر 

مى شــد.البته بازیکن باید از خدایش 
باشد که براى تیمى مثل 

اســتقالل بازى کند اما 
حرف من این اســت 
که آقاى باجناق پدر 

استقالل را در آورده و زیر زیرکى داللى مى کند! 
این آقا با کارهایش زیر زیرکى همه چیز را به نفع 
خودش پیش مى برد و اســتقالل را در دستش 

گرفته است!
روشــن تاکید کرد: در همه جاى دنیا بازیکنان 
جوان را مى سازند و تحویل بزرگساالن مى دهند 
اما در استقالل بازیکن جوان مى خرند.زمانى که 
در استقالل بازى مى کردیم اگر پرسپولیس به 
ما پیشــنهاد 50 تومانى مى داد جرات نداشتیم 
حرفى بزنیم چون مى ترسیدیم مردم از دستمان 
ناراحت شوند.سوالى که براى من به وجود آمده 
این است که شفر کجاست 
و چــرا صدایش از بابت 

اتفاقات در نمى آید؟

سرگیجه در استقالل؛

 اردوى آبى ها بدون کلیدى ها!

قدوس: نمى خواهم به لیگ چین بروم
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ضا بیرانوند در تمرینات پرســپولیس 
کیه شده است. این اتفاق درروزهایى 
فنرباغچه ترکیه به دنبال جذب این 

مه هاى او داشته است.

ى
ا دور زد!

شگاه دودســتى میز و صندلىخود
نخبرها نگران کننده نیست! مگر 

ران هم مى شوند.
یم اســتقالل در خصوص اینکه 
ى االهلى قطر شــده است گفت: 
از اســتقالل رفت چون باید هر  ى

فتن پولش از پله هاى باشــگاه 
ى رفت و چک به دســت اســیر 

ه بازیکن باید از خدایش 
ى تیمى مثل
زىکند اما 
ن اســت 
پدر  ناق

نداشتیم  50 تومانىمى داد جرات ما پیشــنهاد
حرفى بزنیم چون مى ترسیدیم مردم از دستمان 
ناراحت شوند.سوالى که براى من به وجود آمده 
این است که شفر کجاست 
چــرا صدایشاز بابت  و

اتفاقات در نمى آید؟
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علیرضا بیرانوند براى مذاکره با باشگ
در حالى که همگان در انتظار حضور عل

ت بودند، خبر رسید این بازیکن راهى کشور
قم مى خورد که گفته مى شود باشــگا
مدیربرن یکنبوده و مذاکرات مفیدى با

 پرسپولیس

ال
م
ب

ین بر

بو
رقم
بازیک

 بروم

 دو تیم 
 ایرانى 

وف 
دد. 
ه

ن
 نه
ىد

یکى
فبک

ى کنم پیشــن

نهاد خی
ا سیده
م و ب
اال
م

ه لیگ چی
ــنهاد واقعا جالبى وجود

خیره کننده یک تیم چینى گفت:
ه است. االن به پول فکر نمى کنم
و براى حضور در لیگ این کشور ج
التى هنوز باز است و از این بابت نگ
مورد عالقه اروپایى خاطرنشان کرد
اللیگا بوده اما لیگ برتر یا بوندس لیگ
مهام و کیندبرخ به خوبى مى دانند کد
 بدین خاطر آنها مى توانند تمام باش

شته باشند.
ن پرسش که آیا از بازى در آلمان
 نه، واقعا هیچ چیزى در این رابطه

 در این باره بشنوم.
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با توجه به اینکه علیرضا فغانى داور ایرانى حاضر در جام جهانى در نیمه نهایى هیچ قضاوتى نگرفت این احتمال هست که او یکى از دو بازى حساس فینال یا رده بندى را سوت بزند.
بعد از اینکه فیفا داوران بازى نیمه نهایى را اعالم کرد و نام تیم داورى ایران براى قضاوت این بازى ها دیده نشد این ذهنیت به وجود آمده که علیرضا فغانى، رضا سخندان و محمدرضا منصورى 
یکى از دو بازى جذاب فینال یا رده بندى جام جهانى 2018 را سوت بزنند. على خسروى داور قدیمى و کارشناس داورى فوتبال ایران در این رابطه گفت:« باالخره براى فغانى هر احتمالى هست. 
باید امیدوار باشیم و همیشه به امید زنده هستیم ضمن اینکه پیرلوئیجى کولینا رئیس کمیته داوران فیفا و ماسیمو بوساکا رئیس دپارتمان داورى آسیا نظر مثبتى به علیرضا فغانى دارند و این باعث 

مى شود که ما خیلى نسبت به اینکه تیم داورى ایران فینال یا رده بندى را سوت بزند بسیار امیدوار مى کند.»
او افزود:« اگر کولینا عدالت را رعایت کند به نظر من تیم داورى ایران یک ابالغ دیگر مى گیرند. این مســاله به نفع خود فیفا هم هست که بازى فینال  یا رده بندى را به یک داورى آسیایى یا 
افریقایى بدهد. من شخصا بگویم که در حال حاضر جنید شاکر بهترین داور جهان است اما فغانى توانسته در حالى که داوران مطرح اسپانیایى و ایتالیایى از دور کنار رفته اند هنوز در جمع داوران 

جام جهانى بماند.»
على خسروى همچنین گفت:« امروز دنیا چشم انتظار همان عدالتى است که به کولینا فرصت داد تا بدرخشد و حال کولینا مى تواند با اجراى عدالت فغانى ما را در یکى از بازى هاى فینال یا رده 

بندى به کار بگیرد.»
او درباره اینکه قضاوت در چنین سطحى مثل جام جهانى چه تاثیرى در آینده حرفه اى فغانى دارد گفت:« هیچ فرقى ندارد. هیچ داورى براى پول قضاوت نمى کند. فغانى دیگر داور ما نیست و او 

امروز یک داور جهانى است. حضور فغانى به نظر من شایستگى داوران ما را نشان داد و من از وزارت ورزش مى خواهم که نگاه بهترى نسبت به داورى داشته باشد.»
خسروى در پایان درباره اخبارى که پیرامون میزان باالى دریافتى فغانى از جام جهانى شنیده مى شود گفت:« چنین چیزى نیست. داوران در جام جهانى 50 هزار دالر از فیفا گرفتند و شاید در 

این جام جهانى این مبلغ 60 هزار دالر شده باشد هرچند او استحقاق دریافت چنین مبالغ میلیاردى که مى گویند را دارد.»

اگر کولینا عادل باشد...

و

با توجه به اینکه
بعد از اینکه فیفا
یکى از دو بازى
باید امیدوار باشی
مى شود که ما خ
او افزود:« اگر ک
افریقایى بدهد.

بماند جامجهان

مسعود شجاعى که فصل گذشته همراه با آاِك آتن قهرمانى در لیگ یونان 
را جشن گرفت، فعًال در حال استراحت است و هنوز تصمیمى براى فصل 
آینده نگرفته. در چند روز گذشته شجاعى با پیشنهادهایى از چند باشگاه 
ایرانى روبه رو شد و حتى گفته مى شــد که جواد نکونام هم به شجاعى 
پیشنهاد داده است که با تیم نساجى قرارداد امضا کند. با این حال شجاعى 
فعًال تمایلى براى بازى در لیگ برتر ایــران ندارد و مى خواهد فصل بعد 

هم در اروپا بازى کند.

 مى خواهد در اروپا 
بازى کند

از عجایب لیگ برتر فوتبال هم یکى این است که تیم ذوب آهن که در هفته اول میهمان نساجى مازندران است نمى داند باید در کدام ورزشگاه با این تیم بازى کند! سعید آذرى مدیر عامل باشگاه 
ذوب آهن در این باره گفته است: «دغدغه اصلى ما اکنون این است که در فاصله 20 روز به آغاز مسابقات لیگ برتر نمى دانیم در هفته اول باید در کدام ورزشگاه باید با نساجى قائمشهر بازى کنیم 
یا اینکه این مسابقه کجا انجام مى شود. من امروز از مسئول حرفه اى سازى سازمان لیگ پرسیده ام شما که از ورزشگاه وطنى قائمشهر بازدید کردید آیا بازى ما در این ورزشگاه برگزار مى شود یا 
نه، که او مى گوید نمى دانم! ما باید براى بازى با نساجى برنامه خودمان را بدانیم، در شهر میهمان هتل رزرو کنیم، بلیت رفت و برگشت بگیریم اما در فاصله 20 روز به آغاز مسابقات هیچکدام از 

این مسائل را در مورد بازى با نساجى نمى دانیم. حتى نمى دانیم که قرار است 4 مرداد به میدان برویم یا 5 مرداد.»

بازى با نساجى در کدام ورزشگاه؟

تیم فوتبال ســپاهان که روز جمعه هفته گذشته و پس از اردوى یک 
هفته اى در کرج به اصفهان بازگشــته است، روز دوشنبه در سومین 
دیدار تدارکاتى خود برابر امیدهاى باشگاه قرار گرفت و در پایان با تک 
گل سجاد شهباززاده که در مقابل فوالدخوزستان هم گلزنى کرده بود، 

با پیروزى از زمین مسابقه خارج شد.
امیرقلعه نویى با توجه به اینکه حریف تیم امیدهاى باشگاه بود، ترجیح 
داد تا در نیمــه اول از بازیکنان جوان تر تیم اســتفاده کند، که کمتر 
فرصت حضور به دست مى آورند. از همین رو مهدى صدقیان، حسن 
جعفرى، عزت ا... پورقاز، سیاوش یزدانى، داوود رجبى، میالد سرلک، 

حامد بحیرایى، محمد کریمى، ایمان زکى زاده، رضا دهقانى و ابراهیم 
صالحى در نیمه اول براى تیم بزرگساالن سپاهان به میدان رفتند.

در نیمه دوم اما قلعه نویــى از ترکیب کامل تر خود اســتفاده کرد و 
مى توان گفت به استثناى صدقیانى که در چارچوب دروازه جایگزین 
نیازمند شــده بود، بقیه نفرات اصلــى تیم بودند 
که ممکن اســت ترکیب یازده نفره ســپاهان در 

بازى هاى لیگ را با کمى تغییر تشکیل دهند.
در نیمه دوم براى ســپاهان صدقیــان، یزدانى، 
پورقاز، آقایى، ایرانپوریــان، کیانى پاپى، مهرداد 
محمدى، انصــارى، علیمحمدى، شــهباززاده 
و اســتنلى بازى کردند و در همیــن نیمه بود که 
سجاد شهباززاده موفق شد دومین گل خود را در 
دیدارهاى دوستانه به ثمر برساند و تیم بزرگساالن 
ســپاهان در پایان با یک گل بازى را از امیدهاى 

باشگاه برد.
گفتنى است سپاهانى ها دو دیدار دوستانه را نیز در 
اردوى کردان برگزار کرده بودند که با یک پیروزى 
2 بر صفر برابر فوالدخوزســتان و یک تساوى بدون گل برابر پارس 

جنوبى جم از زمین خارج شده بودند.
شــاگردان امیرقلعه نویى تا انتهــاى این هفته تمرینــات خود را در 
اصفهان دنبال مى کنند و سپس براى برگزارى یک اردوى چند روزه 

عازم ترکیه خواهند شد.

تمرینات سخت و فشرده پرسپولیسى ها در اردوى کرواسى فشار زیادى روى 
بازیکنان این تیم وارد کرده است. همین باعث شده برخى بازیکنان در صفحات 
شخصى شان به شوخى به این سختى اعتراض کنند. اما برانکو دیروز در تمرین 
با بازیکنان در این باره حرف زده است. سرمربى پرسپولیس به بازیکنان گفته: 
«مى دانم که با فشار و خستگى زیادى روبرو هستید، البته همه ما انتظارى غیر 
از این را نداشتیم و از شــما به خاطر تالش و جسارتى که داشتید و دارید تشکر 
مى کنم. این شرایط را تحمل کنید تا ثمرات آن را در لیگ برتر ببینید و لذتش را 
ببرید.» پرسپولیسى ها در فصل هاى گذشته بدنسازى خوبى داشته اند و یکى از 

دالیل قهرمانى هاى شان در دو فصل اخیر همین بوده است.

دلدارى برانکو به بازیکن ها

باشگاه االهلى قطر با هافبک ملى پوش استقالل به توافق نهایى رسید و طى یکى، دو روز 
آینده با او قرارداد امضاء مى کند.

امید ابراهیمى که قبل از شــروع فصل 94-93 با پایان حضور چهار ساله اش در سپاهان به 
استقالل تهران پیوست، طى مدت حضور در جمع آبى پوشان نمایش خوبى از خود بر جاى 
گذاشــت و عملکردى در میانه زمین و رهبرى تیمش داشت که تماشاگران استقالل لقب 

فرمانده را به او دادند.
این هافبک 30 ساله که با توجه به عملکرد موفق در استقالل، در جام جهانى روسیه جانشین 
خوبى براى سعید عزت اللهى در دیدار برابر مراکش بود و با نمایش فوق العاده اش به مهره 
ثابت تیم ملى تبدیل شــد، دو روز قبل خبر جدایى اش از جمع آبى پوشان را به وینفرد شفر 

اعالم کرد و اکنون به فوتبال قطر رفت.
ابراهیمى مثل دوران ســپاهان، با پایان حضور چهار ســاله اش در استقالل تهران و پایان 
قراردادش با این باشــگاه  تصمیم به جدایى گرفت و فصل آینده به جمع لژیونرهاى ایران 

اضافه خواهد شد.
توئیتر الکاس ظهر دیروز در خبرى فورى اعالم کرد که امید ابراهیمى به زودى با باشــگاه 

االهلى قطر قرارداد امضاء خواهد کرد.
گفته مى شود امید ابراهیمى در حال حاضر در قطر حضور دارد و با پشت سر گذاشتن تست هاى 
پزشکى، تا پایان هفته مراسم معارفه اش به عنوان بازیکن جدید باشگاه االهلى نیز برگزار 

مى شود که احتماال روزهاى پنج شنبه یا جمعه براى این کار در نظر گرفته شده است.
دو سال قبل هم رسانه هاى قطرى خبر از توافق امید ابراهیمى با باشگاه االهلى را داده بودند 
ولى این بار موضوع نهایى شده و هافبک ملى پوش استقالل براى این تیم قطرى که اخیرا 
محسن متولى مراکشى و نایجل دى یانگ هلندى را به خدمت گرفته، به میدان خواهد رفت.

در گذشته بازیکنان همچون مجتبى جبارى، پژمان منتظرى، سید جالل حسینى، فریدون 
زندى و ... براى تیم االهلى قطر بازى کرده بودند که حاال امید ابراهیمى نیز تجربه بازى براى 

این تیم را در فصل آینده پیدا مى کند.

تاکتیک هاى قلعه نویى در سومین دیدار تدارکاتى

امید نمازى دیروز قرارداد خود را با ذوبى ها به ثبت رساند.
ســرمربى جدید ذوبى ها که پس از امیر قلعه نویى، هدایت این تیم را 
برعهده گرفت با حضور در هیات فوتبال استان اصفهان اقدام به ثبت 

قرارداد خود با تیم ذوب آهن کرد تا رسما به عضویت این تیم دربیاید.
امید نمازى که سابقه سال ها حضور در کادرفنى تیم ملى ایران را نیز در 
کارنامه خود دارد پیش از این با سبزپوشان اصفهانى به توافق رسید و 

تمرینات این تیم را در دوره پیش فصل آغاز کرد.

سرمربى ذوبى ها 
قرارداد خود را ثبت کرد

فرمانده استقالل
 رسماً به لیگ ستارگان پیوست

هافبک جدید پرسپولیس نیم فصل را در پیکان سپرى خواهد کرد.
سرمربى پیکان تهران خبر از توافق اولیه براى انتقال بازیکن جدید پرسپولیس به این باشگاه 
داد. سروش رفیعى در حالى با باشگاه پرسپولیس به مدت یک فصل و نیم قرارداد بسته است 
که به دلیل محرومیت این باشگاه از ســوى فیفا براى حضور در نقل و انتقاالت تابستانى 
مجبور است نیم فصل اول را در تیم دیگرى توپ بزند. از پیکان تهران به عنوان مقصد موقت 

هافبک سرخ پوشان پایتخت نام برده مى شود.
مجید جاللى سرمربى پیکان تهران در این باره گفت: «صحبت هایى را با برانکو ایوانکوویچ 
و آقاى گرشاسبى داشته ایم. با سروش رفیعى هم صحبت کرده ایم. با این حال هنوز توافق 

نهایى انجام نشده است و باید منتظر بود.»

خرید پر سر و صداى پرسپولیس به پیکان مى رود
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تقریباً همه سلول هاى سرطانى رشد سریعى دارند اما درمان آن به نوع 
سرطان، مرحله بیمارى و قسمتى از بدن که درگیر بیمارى است، ارتباط 
دارد. برخى از انواع سرطان ها تنها از طریق شیمى درمانى یا دارو درمان 
مى شود، در حالى که برخى از انواع آنها به جراحى، پرتودرمانى، شیمى 

درمانى یا هر دو نیاز پیدا مى کند.
در این زمینه محققان روى گیاهان زیادى مطالعه و تأثیر آنها را روى 

بهبود سرطان بررسى کرده اند:

زنجبیل: این ادویه قدرتمند، ضد سرطان و از بین برنده تومور است و 
آن  هم بخاطر چهار ترکیب موجود در آن از قبیل جینجرول، پارادول، 
شوگائول و زرومبون. مصرف زنجبیل منجر به کاهش خطر ابتال به 

سرطان سینه، روده بزرگ، معده، کبد، پروستات و پوست مى شود.

گیاه دم اسبى: بنا بر مطالعات، این گیاه از تکثیر سلول هاى سرطانى 
پیشگیرى مى کند. مصرف این گیاه از سرطان غدد لنفاوى و سرطان 

خون پیشگیرى مى کند.

شیرین بیان: گالبریدین موجــود در ریشه شیرین بیان، منجر به 
پیشگیرى از ابتال به سرطان کبد مى شود. همچنین این ترکیب قادر به 

پیشگیرى از سرطان هاى سینه و گوارش نیز هست.

جعفرى: مطالعات نشان داده که جعفرى به عنوان یک آنتى اکسیدان 
عمل مى کند و رادیکال هاى آزاد را نابود مى ســازد، جعفرى در برابر 
آسیبى که مى تواند به سرطان منجر شود، محافظت مى کند و همچنین 

تکثیر و مهاجرت سلول هاى سرطانى در بدن را مهار مى نماید.

شبدر: این گیاه ترکیبى قدرتمند به نام فورمونونتین دارد و فایده آن، 
کمک به مبارزه با سرطان سینه است. به گفته دانشمندان، این ترکیب 
قدرتمند از گسترش سلول هاى سرطانى و همچنین حمله سرطان به 

سلول هاى سالم جلوگیرى مى کند.

 قاصدك: توانایى قاصدك در مبارزه با سرطان به اثبات رسیده است. 
دانشمندان دریافته اند که پس از گذشت 48 ساعت از مواجهه با عصاره 
قاصدك، مرگ سلول هاى سرطانى آغاز مى شود. همچنین، قاصدك 
حتى روى سلول هاى سرطانى که در برابر شیمى درمانى مقاوم بودند 
نیز تأثیرگذار بوده است. عصاره ریشــه قاصدك، قادر به از بین بردن 

سلول هاى سرطانى، بدون سمیت براى سلول هاى سالم است.

در بیشتر مواقع، گرفتگى انگشــتان پا به واسطه چند دلیل 
شایع رخ مى دهد و با برخى مداخالت آسان که توسط خود 
فرد قابلیت انجام دارند، درمان پذیر هستند، اما اگر احساس 
مى کنید این شرایط تشدید شده و بهبود نمى یابد، باید به 

پزشک مراجعه کنید.
گرفتگى هــاى مکرر پا ممکن اســت نشــانه اى از یک 
شرایط پزشکى زمینه اى باشند که دستگاه گردش خون یا 
سیستم عصبى مرکزى در آن درگیر هستند. در نتیجه، اگر

 اسپاســم هاى عضالنى موجب ناراحتى شــما شده یا در 
زندگى روزانه تان تداخل ایجاد مى کنند، باید به پزشــک 

مراجعه کنید.

گرفتگى انگشــتان پا مى تواند به دالیل مختلفى رخ دهد. 
برخى از شــایع ترین دالیل این رویداد شــامل موارد زیر 

مى شوند:

کم آبى بدن
گرفتگى انگشــتان پا از محرك هاى مختلفى سرچشمه 
مى گیرد، اما اســتفاده بیــش از حد، کم آبى بــدن و کمبود 
مواد معدنى (به ویژه، پتاســیم، کلســیم و منیزیم) به عنوان 
مقصــران اصلى شــناخته مى شــوند. زمانى کــه ورزش 
مى کنید، مواد معدنى یا الکترولیت هایى که عضالت شــما 
براى ارائه عملکرد درست، به آنها نیاز دارند، از طریق تعریق 

دفع مى شوند. این کمبود موجب انقباض ها یا اسپاسم هاى 
عضالنى مى شــود که به نــام گرفتگى هــاى عضالنى 
مى شناســیم. اگر براى مدت زمانى طوالنــى دویده اید، 
بیش از اندازه از خود کار کشیده اید، با بیش از اندازه ورزش 
کرده اید، گرفتگى انگشتان پا بیانگر آن است که باید تغییرى 
در برنامه خود ایجاد کنید؛ زیرا عضالت توان تحمل چنین 

فشار زیادى را ندارند.

کفش هاى بیش از حد تنگ
گرفتگى انگشــتان پــا مى تواند به واســطه اســتفاده از

 کفش هاى بیش از حد تنگ رخ دهد، زیرا این کفش ها فشار 

بیش از حد به پا وارد کرده یا جریان خون را محدود مى کنند.

 افزایش سن
افزایش سن نیز با پاهاى شما مهربان نخواهد بود. گرفتگى 
انگشتان پا اغلب پس از 50 سالگى ظاهر مى شود، زمانى که 
استخوان ها کلسیم از دست داده و عضالت با افت انعطاف 
پذیرى و کشش خود براى پشتیبانى از بدن مواجه هستند. با 
افزایش سن، اعصاب و عملکرد عروقى ما از قدرت گذشته 
برخوردار نخواهند بود. این به بروز گرفتگى هاى عضالنى 
منجر مى شــود، زیرا اعصابى که مواد مغذى و پیام ها را به 
عضالت ارسال مى کنند، عملکردى همانند گذشته ندارند.

غذاهاى فرآورى نشــده مثل انــواع میوه  ها و 
ســبزى  ها، بهترین خوراکى براى افراد دیابتى 
هستند. این خوراکى  هاى بسیار ســالم نه تنها 
فوق العاده مغذى هستند، بلکه خطر بروز عوارض 
ناشى از بیمارى دیابت همانند بیمارى  هاى قلبى 

را به خوبى کاهش مى  دهد.
این نوع خوراکى  ها مناسب سالمت عمومى همه 
است اما افراد دیابتى باید براى کنترل قند  خون از 

این خوراکى  ها مصرف کنند.

سیب
روزانــه مصــرف یک ســیب، خطــر ابتال به 
بیمارى هاى مختلف از جمله نارسایى هاى قلبى 

را کاهش مى دهد.
بررسى ها نشان داده است که مصرف روزانه یک 
عدد سیب به مدت چهار هفته کلسترول بد یعنى 

LDL را تا حدود 40 درصد کاهش مى دهد.
براساس تحقیقات، با توجه به اینکه سیب سرشار 
از آنتى اکسیدان و فیبرهاى حل شدنى و غیر حل 
شدنى است، عالوه بر کاهش کلسترول، نقش 
بســیار مؤثرى در محافظت در مقابــل ابتال به 

دیابت ایفا مى  کند.

مارچوبه
اگر بخواهیم فقط مزه مارچوبه را در نظر بگیریم، 
این ماده یکى از بهترین ادویه  ها براى خوشطعم 

کردن غذاست.
عالوه بر این، مارچوبه حاوى آنتى اکســیدانى 
به نام گلوتاتیون اســت که نقش مؤثرى در کند 
کردن روند پیرى و ابتال به امراضى مثل دیابت، 

نارسایى  هاى قلبى و سرطان، ایفا مى  کند.

حبوبات
حبوبات، خوراکى  هاى سحرآمیزى هستندکه نه 
تنها حاوى فیبر و منابع پروتئینى غنى مى  باشند، 
بلکه طبق تحقیقات و شواهد محکم، در مقابله با 

بیمارى دیابت، نقش بسیار مهمى دارند.
مطالعات نشات مى  دهد که روزانه مصرف تنها 

یک فنجان از حبوبات سطح قند خون و همچنین 
فشارخون را به طور محسوسى کاهش مى  دهد.

کلم بروکلى
هر شــخصى به ویژه افراد مبتال به دیابت باید 
این ابرغذا را در سبد غذاى روزانه خود بگنجانند.

کلم بروکلى حاوى مقادیر زیادى ویتامین C بوده 
که مقدار آن در هر 100 گرم، به مراتب از پرتقال 

بیشتر است.
عالوه بر این، کلم بروکلى حاوى آنتى اکسیدانى 
به نام بتاکاروتن بوده که بدن، آن را براى تولید 

ویتامین A به کار مى  برد.
این ویتامین براى ســالمت چشم  ها، دندان  ها و 

همچنین استخوان  ها ضرورى است. 
کلم بروکلى همچنیــن داراى فیبر و فوالت نیز 
هســت که مقدار کمى کربوهیــدرات و انرژى 

فراهم مى  کند.

هویج
هویج پخته و یا خام هر دو براى ســالمتى بدن 
مفید هستند. هویج پخته با اینکه جزو سبزیجات 
نشاسته دار محسوب مى  شود، اما به علت اینکه 
حاوى کربوهیدرات زیادى نیســت؛ در کل مثل 
سیب زمینى جزو دسته سبزیجات غیر نشاسته 

اى قرار مى  گیرد.
در ضمــن، هویــج داراى ترکیبــات آنتى 
اکســیدانى به نام بتاکاروتن و همچنین 

ویتامین A اســت که همگى در 
تقویت سیســتم ایمنى بدن و 
قدرت بینایــى و البته مقابله 

با بیمــارى دیابت، نقش 
اساسى بازى مى  کنند.

ماهى
تغذیه  متخصصــان 
صرف دو وعده ماهى 
در هفتــه را توصیــه 

مى  کنند.

به طور کلى، غذاهــاى دریایى در مقایســه با 
گوشــت  هاى دیگر، چربى  هاى اشــباع شده و 
کلســترول کمترى دارند؛ عالوه بر این، حاوى 

اسیدهاى چرب امگا 3 نیز مى  باشند.
این ترکیبات براى ســالمتى و جلوگیرى از بى 
نظمى ضربان قلب که درنهایت منجر به مرگ و 
میر مى  شود، به کار مى  روند. در ضمن، اسیدهاى 
چرب امگا 3 باعث کاهش سطح ترى گلیسرید 
خون مى  شود، فشــارخون را کاهش مى  دهد و 

همچنین التهابات بدن را التیام مى  بخشد.

تخم کتان
تخم کتان حاوى اسید آلفا لینولنیک است که در 
بدن به اســیدهاى چرب امگا 3 تبدیل مى  شود؛ 

بنابراین خواص مشابهى با خواص ماهى دارد.
تخم کتان منبع غنى از آنتى اکسیدان  هایى به نام 
لیگناهاست که بدن را در مقابل بیمارى  هاى قلبى 

و سرطان مجهز مى  کند.

سیر
سیر عالوه بر اینکه به عنوان یک چاشنى در پخت 
و پز به کار مى  رود، هزاران سال است که به عنوان 

یک دارو نیز مورد استفاده قرار مى  گیرد. سیر براى 
درمان بیمارى  هاى قلبى، کاهش کلســترول، 
درمان فشــارخون و حتى مقابله با سرطان نیز 

استفاده مى  شود.

برگ چغندر
ایــن ســبزى غیرنشاســته اى شــامل تمام 
ریزمغذى  هــاى مهــم از قبیــل روى و انواع 
ویتامین  هاست و همچنین در مقابله با دیابت نوع 

2 بسیار مؤثر است.

آجیل
آجیل یکى از سالم ترین مواد غذایى موجود است. 
ایــن خوراکى  هاى با ارزش حــاوى چربى  هاى 
اشــباع نشــده، اســیدهاى چرب امگا 3، فیبر، 
ویتامین E، اســترول گیاهــى و همچنین ال-

آرژینین اســت که خطر ابتال به نارســایى  هاى 
قلبى را کاهش مى دهــد و باعث بهبود عملکرد 

عروق مى  شود.
در ضمن، تحقیقات نشــان مى  دهد که مصرف 
منظم آجیل باعث تنظیم سطح قند خون شده و 

در کنترل دیابت نوع 2، مؤثر است.

گریپ فروت قرمز
گریپ فروت قرمز ســطح کلســترول بد یعنى 
LDL را کاســته و باعــث افزایــش میزان 

کلسترول خوب یعنى HDL مى  شود.
این میوه در ضمن منبــع غنى از ویتامین C نیز 
مى  باشد و براى کنترل فشــارخون باال و میزان 
ترى گلیســرید و البته بهبود عوارض دیابت و 

همچنین ضربان قلب، بسیار مؤثر است.

پیاز قرمز
این نوع پیاز سرشار از فیبر، پتاسیم و فوالت بوده 

و در سالمت قلب و عروق اثربخش است. 
پیاز قرمــز حاوى مقادیــر زیــادى فالونوئید 
مى  باشد. فالونوئیدها نقش مؤثرى براى مقابله 

با سلول  هاى سرطانى ایفا مى  کنند.

فلفل قرمز
فلفل قرمز حاوى ویتامین C و بتاکاروتین است. 
این فلفل مانند هر میوه قرمز دیگرى سرشار از 
 A لیکوپن بوده و همچنین منبع غنى از ویتامین

نیز مى  باشد.

کلم بروکسل به طرز شگفت انگیزى حاوى مقادیر باالیى از پروتئین است و مصرف آن مى تواند ویتامین C و K بدن را تأمین کند. همانطور که 
مى دانید کلم بروکسل متعلق به خانواده کلم هاست و کالرى بسیار اندکى وارد بدن مى کند.

اگرچه بیشتر افراد مصرف کلم بروکسلرا بخاطر طعم آن دوست ندارند اما این ماده مزایاى بسیارى براى سالمتى بدن دارد. 
همانطور که مى دانید کلم بروکسل متعلق به خانواده کلم هاست و کالرى بسیار اندکى وارد بدن مى کند. اگر مى خواهید رژیم غذایى خود را بهبود 

ببخشید، سبزیجات گروه کلم ها باید در لیست خرید شما قرار گیرد.
بر اساس تحقیقات انجام شده، یک پیمانه از کلم بروکسل خام مى تواند 38 کالرى، صفر گرم چربى، 8گرم کربوهیدرات و 3 گرم پروتئین براى بدن 

 A و 10 درصد از ویتامین C و 125 درصد از ویتامین K فراهم کند. مصرف یک پیمانه از کلم بروکسل 195 درصد از ویتامین
و B6، فوالت، پتاسیم و منگنز را تأمین کند.

وکسل
ه کلم بر

ز دربار
همه چی

مضرات احتمالى کلم بروکسل
اگر از رقیق کننده هاى خون همچون وارفارین استفاده 

مى کنید باید در مورد مصرف این گیاه با پزشــک خود 
مشورت نمایید. ویتامین K موجود در کلم بروکسل نقش 
مهمى در انعقاد خون بازى مى کند. داشتن یک الگوى 
تغذیه اى کامل براى پیشــگیرى از بیمارى ها و دست 
یافتن به سالمت کلى بدن مفید است. به جاى اینکه تنها 
بر روى یک ماده غذایى تمرکز کنید بهتر است در رژیم 

غذایى خود از انواع مختلف مواد استفاده کنید.

 چگونه کلم بروکسل بیشترى وارد رژیم غذایى 
خود کنیم؟

سعى کنید به دنبال کلم بروکسل تازه بگردید. هر چقدر کلم 
تازه باشد طعم بهترى خواهد داشت. نکته مهم این است که 
از پختن بیش از حد این گیاه خــوددارى کنید این کار باعث 
مى شود کلم بروکسل طعم تند و بدى داشته باشد. براى اینکه 
کلم بروکسل خوشطعم ترى داشته باشید از ترفندهاى زیر 

استفاده کنید:
1-آن را به همراه روغن زیتون، فلفل سیاه و سیر تفت دهید.

2-کلم بروکسل را به صورت ریز برش دهید و در ساالدهاى 
خود از آن استفاده کنید.

3-گردو را به کلم تفت داده شده اضافه کنید. 

با کلم بروکسل جوان تر دیده شدن
ویتامین C موجود در این کلم مى تواند با اشعه مضر 
نور خورشــید مقابله کند و از تولیــد چین و چروك 
جلوگیرى کند. همانطور که مى دانید ویتامین C نقش 
بســیار مهمى در تولید کالژن بازى مى کند. مصرف 
کلم بروکسل 75 میلى گرم از این ویتامین را وارد بدن 
شما مى کند. همچنین ویتامین A موجود در این کلم 

براى سالمت کلى پوست ضرورى است.

خاصیت کلم بروکســل براى 
مدیریت دیابت

بیشــتر ســبزیجات ســبز حــاوى آنتى 
اکسیدان هاى شناخته شده با نام اسید آلفا 
لیپوئیک هستند که مى تواند سطح گلوکز 
را در بدن کاهش دهد. مطالعات انجام شده 
بر روى این اسید نشان مى دهد که نوروپاتى 
محیطى و یا نوروپاتى اتونــوم در بیماران 
دیابتى کاهش پیدا مى کند. محققان هنوز 
در مورد اثرات مکمل هاى حاوى این اسید 

مطمئن نیستند.

کلم بروکسل براى مبارزه با سرطان
مطالعات اخیر نشان مى دهد که ترکیبات حاوى سولفور که به کلم ها طعم تندى مى بخشد مى تواند 
در برابر سرطان مبارزه کند. مطالعات بیشترى در مورد سولفورافان و توانایى آن در مبارزه به سرطان 
انجام شده است. نتایج امیدوار کننده نشان مى دهد انواع مختلفى از سرطان همچون مرى، پروستات 
و پانکراس با مصرف این ماده بهبود مى یابد. محققان دریافته اند که سولفورافان توانایى مهار آنزیم 
مضرهیستون داستیالز را دارد. کلم بروکسل همچنین حاوى مقادیر بسیار باالیى از کلروفیل است 

که مى تواند اثر سرطان زاى آمین هاى هتروسیکلیک را کاهش دهد.

بهبود سالمت استخوان ها با مصرف 
کلم بروکسل

مصرف مقــدار کم ویتامین K مــى تواند خطر 
شکستن استخوان ها را افزایش دهد. این کار از 
طریق بهبود جذب کلسیم و کاهش دفع کلسیم از 
طریق ادرار انجام مى شود. کلم بروکسل مى تواند 

نیاز روزانه بدن به کلسیم را تأمین کند. 

مصرف بروکسل براى بهبود و حفظ بینایى
مصرف مقادیر کافى از ویتامین C مى تواند باعث بهبود 
بینایى شما شود. مصرف کلم بروکســل در یک وعده 
غذایى مى تواند مــواد مغذى مهم را تأمیــن کند. آنتى 
اکسیدان هاى موجود در این کلم به نام زیگزانتین اشعه 
مضر نور خورشید را فیلتر مى کند و از بروز بیمارى چشمى 
دژنراســیون ماکوال جلوگیرى مى کند. مصرف باالى 
میوه و ســبزیجات همچنین باعث کاهش خطر ابتال به 

بیمارى هایى چشمى مرتبط با پیرى مى شود.

خواص کلم بروکسل براى سالمتى
مصرف انواع مختلفى از میوه و ســبزیجات مى تواند خطر ابتال به بیمارى هاى مختلف را کاهش 
دهد. مطالعات انجام شده نشــان مى دهد که افزایش مصرف مواد گیاهى همچون کلم بروکسل، 
باعث کاهش خطر ابتال به چاقى، دیابت و بیمارى هاى قلبى مى شود و سالمت کلى بدن را افزایش 

مى دهد.

 براىسالمتى بدن دارد.
ى کند. اگر مى خواهید رژیم غذایى خود را بهبود 

3گرم کربوهیدرات و 3 گرم پروتئین براىبدن  گگ8 8ى، 
A درصد از ویتامین A 0 و 10 C

مضرات احتمالى کلم بروکسل
اگر از رقیق کننده هاى خون همچون وارفارین استفاده 

مى کنید باید در مورد مصرف این گیاه با پزشــک خود 

 چگونه کلم بروکسل بیشترى وارد رژیم غذایى 
خود کنیم؟

سعى کنید به دنبال کلم بروکسل تازه بگردید. هر چقدر کلم 
تازه باشد طعم بهترى خواهد داشت. نکته مهم این است که 
از پختن بیش از حد این گیاه خــوددارى کنید این کار باعث 
مى شود کلم بروکسل طعم تند و بدى داشته باشد. براى اینکه 

با کلم بروکسل جوان تر دی
Cویتامین C موجود در این کلم مى تو

خاصیت کلم بروکســل براى 
مدیریت دیابت

بیشــتر ســبزیجات ســبز حــاوى آنتى 
اکسیدان هاى شناخته شده با نام اسید آلفا 
گلوکز سطح تواند م که تند ه ک وئ ل

 
 
 
 
 

 حفظ بینایى
اند باعث بهبود 
ل در یک وعده 
یــن کند. آنتى 
زیگزانتین اشعه 

ش ا

 
 

تأثیرات شگفت انگیز 6 گیاه 
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ن ىب براى و ر م ی و پ ویج
سبزیجات  مفید هستند. هویج پخته با اینکه جزو
نشاسته دار محسوب مى  شود، اما به علت اینکه 
حاوى کربوهیدرات زیادى نیســت؛ در کل مثل 
سیب زمینى جزو دسته سبزیجات غیر نشاسته 

اى قرار مى  گیرد.
در ضمــن، هویــج داراى ترکیبــات آنتى 
اکســیدانى به نام بتاکاروتن و همچنین 

Aویتامین A اســت که همگى در 
تقویت سیســتم ایمنى بدن و 
قدرت بینایــى و البته مقابله 

با بیمــارى دیابت، نقش 
اساسى بازى مى  کنند.

ماهى
تغذیه  متخصصــان 
صرف دو وعده ماهى 
توصیــه  در هفتــه را

مى  کنند.

یر
سیر عالوه بر اینکه به عنوان یک چاشنى در پخت 
و پز به کار مى  رود، هزاران سال است که به عنوان 

ر ى ن ی من ر
منظم آجیل باعث تنظیم سطح قند خون شده و

کنترل دیابت نوع 2، مؤثر است. 2در

Aویتامین Aلیکوپن بوده و همچنینمنبع غنى از
نیز مى  باشد.

خوراکى هاى فوق العاده مغذى  براى دیابتى ها
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زن و مردى که چندى پیش در شهرستان زابل از 
یک طالفروشى 20 میلیارد ریال را سرقت کرده 
بودند، صبح دیروز سه شــنبه در مشهد دستگیر 

شدند.
این متهمان چندى پیش صاحب مغازه طالفروشى 
را به گروگان گرفتند و با ضربات متعدد چاقو وى 
را مجروح کردند و به این شــکل توانستند کلید 
مغازه طالفروشى را به دست بیاورند و این سارقان 
خشن مبلغ 20 میلیارد ریال طال از این طالفروشى 
سرقت کردند و از استان سیســتان و بلوچستان 

متوارى شدند.
ســرتیپ قادر کریمى فرمانده انتظامى خراسان 
رضوى در خصوص این خبر گفت: در پى وصول 
نیابت قضائى در شهرســتان زابــل در خصوص 
دستگیرى زن و شوهر سارق طالفروشى، عملیات 
ویژه اى با همکارى پلیس اســتان سیســتان و 
بلوچستان شکل گرفت و با شناسایى مخفیگاه این 
متهمان خشن صبح روز سه شنبه در یک عملیات 
ویژه پلیســى هر دوى آنها در بلوار طوس مشهد 
دستگیر شــدند و مقدار 30 گرم طالى سرقتى از 

آنها کشف شد.

در پى آتش سوزى هاى اخیر غرب آمریکا یک زوج ساکن ســانتاباربارا در جنوب کالیفرنیا، که چند ماهى از 
ازدواجشان گذشته بود، به دنبال آتش سوزى شــبانه، مجبور به ترك خانه شده و هنگام بازگشت، با تلى از 
خاکستر مواجه شدند. مرد 48 ساله اما در میان خاکسترهاى به جا مانده از منزل، حلقه هاى ازدواج را که در 
اتاق جا مانده بود پیدا کرد و تصمیم گرفت براى شاد کردن همسرش دوباره از او خواستگارى کند. او در برابر 
همسر 39 ساله اش زانو زده و در حضور همسایگانى که در شوك مواجه شدن با خاکستر خانه هایشان بودند 

از همسرش خواستگارى کرد و پاسخ مثبت گرفت.

یک ســارق حرفه اى که تجربه دزدى هایش را به صورت آنالین در اینســتاگرام به اشــتراك مى گذارد 
اسکاتلندیارد را کالفه کرده و به این صورت یکى از سوژه هاى پرسر و صداى فضاى مجازى شده است. 

این مرد نقابدار جوان ویدئوهایى از سرقت هاى خود مانند سرقت یک تلویزیون از یک منزل مسکونى، سرقت 
از یک مغازه و همچنین دزدیدن غذاى یک مشترى را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده است. او که اهل 

یکى از مناطق شرقى انگلیس است در اینستاگرام تاکنون حدود 16هزار فالوور دارد.
در ویدئویى که او در تاریخ 29 ژوئن منتشر کرده است او را در حال ورود به یک خانه و سرقت تلویزیون نشان 
مى دهد. در حالى که بسیارى از کاربران اینستاگرام اعمال این مرد جوان را محکوم کردند برخى از کاربران 

از او درخواست کردند تا محل هاى سرقت بعدى خود را  به آنها اطالع دهد.
گفتنى است؛ پلیس محلى انگلیس تحقیقات خود براى دستگیرى این سارق را آغاز کرده است.

2 پسر جوان سوار بر موتورســیکلت هاى پالس سفید و 
مشکى رنگ در پایتخت دست به گوشى قاپى مى زدند.

رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهى تهران بزرگ درخصوص 
دستگیرى دزدان گوشى قاپ گفت: روز 30 اردیبهشت 
امسال فرد جوانى با مراجعه به کالنترى 107 فسلطین 
اعالم کرد که گوشى تلفن همراهش از سوى دو جوان 

موتورسوار به سرقت رفته است.
ســرهنگ محمد نادربیگى اظهار کرد: پرونده مقدماتى 
با موضوع ســرقت به عنف و طى هماهنگى با بازپرس 
محترم شعبه پنجم دادسراى ناحیه 34 تهران در اختیار 

مأموران پایگاه سوم پلیس آگاهى تهران قرار گرفت.
مالباخته پس از حضور در پایگاه ســوم پلیس آگاهى در 
اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «ســاعت 13 یک شنبه 
30 اردیبهشت ماه امسال در خیابان شهید قرنى در حال 
صحبت با گوشى موبایل بودم که ناگهان دو پسر جوان 
سوار بر موتور پالس ســفید رنگ اقدام به سرقت گوشى 

موبایلم کردند و به سرعت متوارى شدند.»
ســرهنگ نادربیگى در خصوص سرنخ به دست آمده از 
شــاکى پرونده ادامه داد: مالباخته در اظهاراتش عنوان 
کرد که پس از سرقت با گوشى موبایل دیگرى که همراه 
داشــته اقدام به عکســبردارى از موتورسیکلت دزدان 
کرده است و توانسته تصویر و شــماره پالك دزدان را 
عکسبردارى کند. وى افزود: کارآگاهان در ادامه تحقیقات 
اطالع یافتند که افراد دیگرى از سوى این دو سارق جوان 
با موتور پالس سفید و مشکى هدف سرقت قرار گرفته اند.

رئیس پایگاه ســوم پلیس آگاهى تهــران تصریح کرد: 
کارآگاهان با اســتفاده از تصویر دزدان و شماره پالك 
پالس ســفید رنگ، سوابق مجرمان ســابقه دار را مورد 
بررسى قرار دادند و موفق به شناســایى یکى از دزدان 
حرفه اى به نام «مســعود» 23 ســاله به عنوان یکى از 
متهمان تحت تعقیب مأموران پایگاه هشتم پلیس آگاهى 

تهران بزرگ شدند.
سرهنگ نادربیگى در خصوص دستگیرى سارق سابقه 
دار گفت: کارآگاهان با اقدامات پلیسى موفق به شناسایى 
مسعود شدند و روز 5 تیرماه ســال جارى این متهم در 
مخفیگاهش دســتگیر شــد. وى افزود: متهم پس از 

دســتگیرى یکى دیگر از همدستانش «حسن» را که از 
سارقان سابقه دار است به مأموران معرفى کرد.

رئیس پایگاه ســوم پلیس آگاهى تهران اظهار کرد: با 
شناسایى دومین متهم پرونده به نام حسن، کارآگاهان 
ضمن شناسایى دقیق محل تردد این شخص، در ساعت 
6 عصر 5 تیرماه در یک عملیــات غافلگیرانه موفق به 

دستگیرى وى شدند.

ســرهنگ نادربیگى با اعــالم این خبر عنــوان کرد: 
متهمــان پس از دســتگیرى بــه ده ها فقره ســرقت 
گوشى به شــیوه قاپیدن با موتورســیکلت هاى پالس 
سفید و مشــکى رنگ در سطح شــهر تهران اعتراف 
کردنــد و متهمــان بــه دســتور مقــام قضائــى در 
اختیار مأموران پایگاه ســوم پلیــس آگاهى تهران قرار 

دارند.

گوشى قاپى با موتورهاى سیاه و سفید

رئیس پلیس فضاي تولید و تبادل اطالعات فرماندهی 
انتظامی اســتان اصفهان گفت: فردى که على رغم 
هشدارهاي پلیس به طمع کسب سود، اقدام به پیش 
خرید سکه از طریق شــبکه هاي اجتماعی کرده بود، 

قربانى کالهبردارى اینترنتى شد.
ســرهنگ محمــد مرتضوى اظهــار کرد: بــا ارائه 
مرجوعه قضائى توسط یکى از شــهروندان با عنوان 
کالهبــردارى اینترنتى تحت عنــوان پیش فروش 
سکه، رسیدگى به موضوع در دستور کار کارشناسان 
پلیس فتا قرار گرفت. وى افزود: مالباخته در تحقیقات 

اولیه بیان کرد قصد پیش خرید ســکه داشــتم که با 
صفحه اي در شــبکه اجتماعی اینســتاگرام مبنی بر 
پیش فروش تضمینی سکه مواجه شــدم، مبلغ پنج 
میلیون ریال به عنوان پیش پرداخت به شماره کارت

 فرد مورد نظر واریــز کردم ، اما پــس از واریز وجه ، 
صفحه مربوطه حذف شــد و کسی پاســخگو نبود، 
بنابراین از شــخصى که اقــدام به ایجــاد صفحه 
و انتشــار آگهى کرده شــکایت و تقاضاي رسیدگی 

دارم.
این مقام ارشــد انتظامــى گفت: با آغــاز تحقیقات 

تخصصى کارشناســان پلیس فتا و ســرنخ هاي به 
جاي مانده نهایتًا متهم پرونده شناســایى و به پلیس 
فتا داللت داده شــد. ســرهنگ مرتضــوي در این 
رابطه گفت: متهم در مواجهه با مدارك و مســتندات 
پلیسی صراحتًا به بزه انتســابی اقرار و انگیزه خود را  
کســب منافع مالى از طریق درج آگهی کذب پیش 
فروش سکه در صورتی که هیچ کاالیی براي فروش 
در اختیار نداشته، عنوان کرد، نهایتًا پرونده تکمیل و 
براى انجام اقدامات قانونی به مراجع قضائی تحویل 

داده شد. 

کالهبرداري 
اینترنتی با
 پیش فروش 
سکه 
در اصفهان

یک منبع آگاه گم شــدن انگشت پاى 
بیمار در بیمارستان 15 خرداد ورامین 
را رد کرد و گفت: فرد بیمار دو انگشت 
آســیب دیده داشته اســت که یکى 
پیوندزده و دیگرى مى بایست «آمپوته» 

مى شد.
یک منبع رسمى در بیمارستان 15 خرداد 
ورامین در گفتگو با «مهر» در خصوص 
کلیپ منتشر شده در فضاى مجازى در 
خصوص گم شدن انگشت پاى یک بیمار 
در بخش رادیولوژى این بیمارســتان 
اظهار کرد: این موضوع به شــکلى که 
مطرح شده صحت ندارد. وى افزود: پاى 
یک فرد زیر دستگاه پرس رفته و پس از 
آن به چند بیمارستان در تهران مراجعه 
مى کند، که اقدامى بــراى وى صورت 
نگرفته است و سپس به بیمارستان 15 
خرداد ورامین مراجعــه مى کند، اینکه 
گفته مى شود، انگشــتى از پاى وى گم 
شده اصًال صحت ندارد، دو انگشت وى 
آسیب دیده بود، که یکى از این انگشت ها 
«گانگرن»، یعنــى در اثر کاهش خون 
رسانى سیاه شده بود، که دکتر وى را به 
اتاق عمل مى برد و انگشتى که قابلیت 
داشته است را مداوا مى کند و پاى دیگر 
قاعدتاً باید «آمپوته» مى شد. وى گفت: 
این بیمار چند روز نیز در بیمارســتان 

بسترى بود و سپس مرخص شد. 
این منبع آگاه در خصوص اتفاقاتى که 
در بخش رادیولوژى بیمارســتان رخ 
داده بود، گفت: صورتجلســه انتظامى 
وجود دارد، در آن لحظه بیمار تصادفى و 
بدحال در اتاق رادیولوژى حضور داشته 
اســت، نمى توان یک بیمار بد حال را 
در رادیولــوژى رها کرد و به بیمار ســرپایى 
رسید. وى گفت: کسى که به بیمارستان هاى 
بزرگ و معتبر تهــران مراجعه کرده اما 
اقدامى براى وى انجام نشــده است، 
به بیمارستان 15 خرداد ورامین آمده و 
جراح ارتوپد پاى وى را شسته و اقدامات 
درمانى را انجــام داده، بخیه زده و آتل 
گرفته و 48 ساعت بعد یک انگشت را 
پیوند زده و دیگرى را «آمپوته» کرده و 
یک هفته وى را بسترى کرده است، با 
این اقدامات و ســیاه نمایى ها دلسرد 
مى شود، فکر کنم این اقدامات به وضعیت 

درمان در ورامین ضربه خواهد زد.

انگشت بیمار در بیمارستان 
گم نشده بود! سخنگوى اورژانس آذربایجان شرقى گفت: «ایوب جعفرى»، رئیس شوراى شهرستان عجب شیر در سد 

سهند غرق شد.
شادى نیا در تشــریح جزئیات این خبر اظهار کرد: شامگاه دوشــنبه 18تیر ماه ایوب جعفرى 43 ساله اهل 
شهرستان عجب شیر و رئیس شوراى این شهرستان در حین شنا در سد سهند، در حاشیه روستاى ترخان الر 

از توابع بخش نظرکهریزى غرق شد.
گفتنى است جسد وى هنوز پیدا نشده و امدادگران در حال جستجو هستند. عملیات جستجو از صبح دیروز 

سه شنبه از سر گرفته شده است.  وى داراى دو فرزند و کارمند مخابرات بود.

وقوع آتش سوزى هولناك اتوبوس مســافربرى تهرانـ  مریوان را به تلى از خاکستر تبدیل کرد؛ این اتوبوس 
حامل 9 مسافر این مسیر بود.

صبح روز سه شنبه یک دستگاه اتوبوس مسافربرى مسیر تهرانـ  مریوان حامل 9 نفر مسافر به دلیل اتصال در 
سیستم برق خودرو دچار حریق گسترده و آتش سوزى شد.

بر اثر این حادثه، خودرو مذکور به صورت کامل در آتش سوخت و به تلى از خاکستر تبدیل شد. با سرعت عمل 
راننده این اتوبوس، مسافران در همان لحظات ابتدایى وقوع آتش سوزى موفق به خروج از این اتوبوس شدند و 

این آتش سوزى گسترده باعث خسارات جانى به مسافران نشد.

دانشمندان دانمارکى سه کتاب متعلق به قرون 16 و 17 میالدى را که با سم آرسنیک مسموم شده در کتابخانه 
جنوبى دانمارك پیدا کردند.

به گزارش «اســکاى نیوز»، کتاب ها گویى متعلق به راهبان یک صومعه ایتالیایى بوده که صفحاتش به سم 
آغشته شده است. محققان به الیه سبزرنگ روى صفحات کتاب ها مشکوك شدند و با انجام آزمایش و استفاده 
از اشعه ایکس غلظت زیادى از سم آرسنیک را روى صفحات کتاب ها یافتند. «کارى لوند» از استادیاران دانشگاه 
دانمارك در این ارتباط گفت: «ما احتمال مى دهیم که در آن زمان براى محافظت کتاب ها از دســت حشرات 

موذى و براى جلوگیرى از نابودى، این سم روى صفحات کشیده شده است.»

مدیرکل زندان هاى استان تهران در گفتگویى آخرین 
وضعیت پرونــده  «وحید مرادى» را تشــریح کرد. این 
شرور معروف پایتخت 11تیر ماه سال جارى در هنگام 
هواخورى در زندان رجایى شــهر کرج با سایر زندانیان 

درگیر شد و به قتل رسید.
مصطفى محبى در گفتگو با ایســنا در خصوص اینکه 
قتل وحید مرادى به چه صورت رخ داد و چگونه چاقو و 
قمه وارد زندان مى شود،  اظهار کرد: آقاى وحید مرادى 
در سوابقش حدود 20 تیر خورده است و 13 مورد سابقه 
ضرب و جرح دارد. طبیعتًا این شــخص زمانى که وارد 
زندان مى شــود، مى خواهد رفتارهاى قانون گریزش 
را در زندان عملى کند. ماجرا از ایــن قرار بود که وحید 

مرادى در ســلولش با بقیه زندانیان درگیر مى شــود 
و بقیه را مجروح مــى کند و آنها هــم از طریق تیزى

 به قلبــش، او را به قتــل مى رســانند. در کالس هاى 
آموزشــى که براى زندانیــان مى گذاریــم، ابزارآالت 
برنده در اختیارشان هســت و به لحاظ اینکه از محیط 
مناســب اســتفاده کنند، کولر در اختیارشــان هست. 
آنها حتى از فلزات کولر و تخت ها و از هر نوع جنســى 
که در اختیارشــان هست حتى با قاشــق و چنگالى که 
براى غذاخوردن در اختیارشــان قــرار مى گیرد، تیزى 
(وسیله برنده) درست مى کنند؛ بنابراین منظور از تیزى، 
شمشیر یا قمه نیســت بلکه مى تواند از همین چیزهاى 
کوچک هم تیزى درســت کنند. ضربه اى که به وحید 

مرادى زده بودند از همین چیزهــا یعنى از تیزى هاى 
خیلى باریک و کوچک بود. به هر صورت عمده زندانیان 
رجایى شهر متهم و محکوم به قصاص و اعدام با جرائم 
خشن و سازماندهى شده هستند و طبیعى است که چنین 
اتفاقاتى رخ دهد. زمانى که درگیرى بین وحید مرادى و 
دیگر زندانیان شروع مى شود تا لحظه فوتش و نیز ورود 
نیروهاى ما، هفت دقیقه بیشتر طول نمى کشد. به این 
صورت که در حیاط درگیر مى شوند، از حیاط وارد سالن 
مى شوند و در ســالن زندان درگیرى شدید مى شود و 
اتفاق رخ مى دهد، البته دو سه نفر زخمى شده اند و دو سه 
نفر هم حسب دستور قضائى بازداشت شدند و در اختیار 

آگاهى هستند.
سرقت میلیاردى 

زوج خشن 
 از طالفروشـــى

اتوبوس مسافربرى  سوخت کتاب هاى سمّ ى!

وحید مرادى را در 7 دقیقه با«تیزى» کشتند

رئیس شورا غرق شد

بر اثر برخورد یک بالگرد R44 با یک ســاختمان مسکونى در ویرجینیا دســتکم یک نفر کشته و خلبان 
هلیکوپتر مفقود شده است.

به گفته پلیس، این ساختمان پس از برخورد بالگرد دچار آتش سوزى شده و یک نفر جان خود را از دست داده 
است.

به گزارش «اى بى سى»، اداره هوانوردى فدرال، در توییتر اعالم کرد که در این حادثه که روز یک شنبه رخ 
داده یک هلیکوپتر R44 که تنها سرنشین آن، خلبان بوده با ساختمان برخورد کرده و تالش ها براى پیدا 
کردن خلبان ادامه دارد. اداره هوانوردى فدرال، مدتى بعد، تعداد قربانیان را بیش از یک نفر عنوان کرد و خبر 

از اعالم اطالعات قربانیان از سوى مقامات مسئول طى ساعات آینده داد.

 برخورد مرگبار بالگرد با ساختمان 
و مفقود شدن خلبان

 خواستگارى روى خاکستر هاى خانه بخت 

به اشتراك گذاشتن عملیات  سرقت در اینستاگرام!
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اى مردم از خدا بترسید، چه بسا آرزومندى که به آرزوى خود نرسید و 
سازنده ساختمانى که در آن مسکن نکرد و گردآورنده اى که زود آنچه 
را گرد آورده رها خواهد کرد، شاید که از راه باطل گرد آورده و یا حق 
دیگران را بازداشته و با حرام به هم آمیخته که گناهش به گردن اوست و 
با سنگینى بار گناه درمى گذرد و با پشیمانى و حسرت به نزد خدا مى رود.

موال على (ع)

آگهى مزایده
شهردارى تیران در نظر دارد به اســتناد موافقتنامه شماره 
96/10/821 مورخ 96/7/11 شــوراى اسالمى شهر نسبت به 
فروش تعدادى از ماشین آالت خود با شرایط مندرج در آگهى 
مزایده اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات 
بیشتر و دریافت فرم شــرکت در مزایده تا پایان وقت ادارى 

97/04/25 به شهردارى تیران مراجعه نمایند.

پیمان شکرزاده- شهردار تیران

نوبت دوم

آگهى مزایده
 شهردارى درچه در نظر دارد براساس مصوبات شوراى اسالمى شهر امالك با مشخصات زیر را از طریق 
آگهى مزایده عمومى، به صورت اجاره بهاء واگذار نماید لذا از متقاضیان درخواست مى گردد جهت دریافت 
اسناد مزایده تا پایان ساعت ادارى روز شنبه مورخ 97/5/6 به امور مالى شهردارى درچه مراجعه نمایند. 

تاریخ ارائه پیشنهاد به دبیرخانه حراست: پایان وقت ادارى روز یک شنبه مورخ 97/5/7 
زمان برگزارى کمیسیون: ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 97/5/9

رضا واعظ مقدم- شهردار درچه 

نوبت اول 

مبلغآدرس محلشماره مصوبهموضوعردیف
میزان سپرده 

شرکت در مزایده 
به ریال

مدت 
قرارداد

1
واگذارى سالن 

ورزشى احمدآباد 
به صورت اجاره بهاء

درچه خیابان نواب 97/352/ش
صفوى محله احمدآباد

قیمت پایه 30/000/000 
یک سال18/000/000ریال ماهیانه

واگذارى سالن 2
درچه، خیابان امام (ره) 97/351/شورزشى شمس آباد

محله شمس آباد
قیمت پایه 15/000/000 

یک سال10/000/000ریال ماهیانه

طرح توسعه فوالدسازى و  نورد پیوسته سبا و پروژه هاى
 جانبــى آن شــامل پروژه هــاى احــداث تصفیه خانه 
پساب هاى صنعتى فوالدمبارکه، ایستگاه تقلیل فشار گاز، 
احداث نیروگاه 25 مگاواتى فوالد ســبا و احداث کارخانه 
آهک کلسینه فوالد سنگ مبارکه با 1500 میلیارد تومان 
معادل 250 میلیون یورو سرمایه گذارى، با حضور معاون 

اول رئیس جمهور به بهره بردارى رسید. 
معاون اول رئیس جهمور در مراسمى که به همین منظور در 
مجتمع فوالد سبا با حضور استاندار، نمایندگان مردم استان 
اصفهان در مجلس شوراى اسالمى، روحانیون، فعاالن 
صنعت و صنعتگران برگزار شــده بود در سخنانى گفت: 
استان اصفهان همواره در پیشرفت هاى خدماتى، صنعتى، 
گردشگرى و... پیشــتاز بوده و در حقیقت کانون و نقطه 
اصلى پیشرفت هاست و صنایع معدن، پتروشیمى، فوالد، 
صنایع بزرگ و کوچک اســتان نیز سهم بسزایى در این 
پیشتازى داشته و استان از جایگاه ویژه اى برخوردار است. 
اســحاق جهانگیرى با بیــان اینکه افتتاح پــروژه هاى 
فوالدمبارکه امروز در مقطعى ویــژه در تاریخ جمهورى 
اســالمى ایران اتفاق افتاده اســت افزود: امروز مقطعى 
از تاریخ جمهورى اســالمى اســت که ما با غربى ها و 
آمریکایى ها بر سر مســائل مختلف اختالف نظر داشته 
و داریــم و گفتگو هم کردیم کــه مهمترین آن موضوع 
هسته اى بود که با شــش قدرت جهانى مذاکره کردیم و 
به توافق رسیدیم و بر مبناى آن ما به تعهدات خود عمل 
کردیم و آنها نیز تا حدودى به تعهدات خود به صورت نیمه 
بند عمل کردند و در این راستا بدترین اتفاق خروج آمریکا 

از برجام و اعالم تحریم هاى جدید بود. 
وى با بیان اینکه ما باید صادقانه شرایط امروز کشور را براى 
مردم بازگو کرده و آنها کمک کنند تا بتوانیم از این شرایط 
سخت عبور و موفق باشیم افزود: رئیس جمهور آمریکا در 
یک دوره سه ماهه تا مردادماه و در یک دوره شش ماه تا 
آبان ماه ســال جارى مى خواهد تحریم ها را بازگرداند و 

ما نیز با پنج کشــور دیگر مذاکره کرده ایم تا اگر نظرات 
جمهورى اسالمى ایران تأمین شود برجام را ادامه دهیم که 
این کشورها نیز در پى تأمین نظرات ایران بوده اند ولى باید 

در عمل ببینیم چه مى شود تا تصمیم گیرى کنیم. 
جهانگیرى مى گوید: آمریکا مى خواهد جلوى صادرات 
کاالهاى صنعتى ایران را بگیرد این درحالى اســت که 
مدیران صنایع فوالدى با  از خودگذشتگى که نشان داده اند 
باید با تالش مضاعف هم تولید و هم صادرات را نسبت به 
سال گذشته افزایش دهند و این انتظار دولت و ملت ایران 
از صنعت فوالد کشور است که شــدنى بوده و در انجام 
آن تردیدى نباید داشته باشــید. البته آمریکا هدفگذارى 
دیگرى هم دارد و آن این است که اجازه ندهد منابع مالى 
را از طریق نظام بانکى جابجا کنیم که ما در این زمینه با 
کشورهاى روســیه، چین و... مذاکراتى انجام داده ایم و 
راه هایى مشخص شده تا بتوانیم نسبت به جابجایى منابع 

مالى حاصل از صادرات، اقدام کنیم. 
معاون اول رئیس جمهور یکى دیگر از موانع ایجاد شده 
توسط آمریکا را عدم واردات به کشــور خواند و گفت: ما 
کاالهایى که در داخل نیاز است را باید باکیفیت و استاندارد 

تولید کنیم. 
وى با بیان اینکه باید محکم در برابر تحریم ها بایستیم 
گفت: شــرایط ســخت تحریم، فرصت هایى هم ایجاد 
مى کند که یکى از مهمترین فرصــت ها، نگاه جدى به 
ظرفیت، تولیدات و خودکفایى داخل کشــور اســت که 
مى توان بســیارى از نیازها را در داخل تأمین کرد و باید 
واردات برخى کاال که ضرورتى براى ورود آنها نیســت 

ممنوع شود. 
معاون اول رئیس جمهور با اظهار تأسف از اینکه برخى در 
این شــرایط مى خواهند جیب مردم را زده و آنها را غارت 
کنند هشدار داد غارت مردم از نقاط تلخ تحریم است و ما 

این افراد را ادب مى کنیم. 
وى در بخش دیگرى از سخنانش، اشاره اى هم به کمبود 
آب داشت و گفت: محدودیت آب در استان اصفهان جدى 

است و کاهش 75 درصدى مصرف آب در فوالدمبارکه 
افتخار است. 

وى اذعان داشت: اگر درکل کشــور در مصرف آب 10 
درصد صرفه جویى شود ما در کشور کمبود آب نخواهیم 

داشت و این شدنى است. 
جهانگیرى از مدیرعامل، همکاران، پیمانکاران و مدیران 
فوالد مبارکه قدردانى کرد و گفت: امید اســت شــاهد 
اقدامات بزرگ ترى در دوران تحریــم در فوالدمبارکه 
باشــیم تا بتوانیم براى فرزندانمــان گام هاى مفیدترى 

برداریم. 
■■■

وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در این مراســم گفت: 
صنعت فوالد مبارکه تاکنون به اقتصاد ملى ایران خدمات 
زیادى کرده و یکى از بهترین اقدامــات در این مجتمع 

صنعتى، تالش در توان استفاده از ساخت داخلى است. 
محمد شریعتمدارى افزود: دو هزار و 800 واحد بزرگ و 

کوچک صنعتى، تجهیزات فوالد مبارکه را پشتیبانى کرده 
و تکنولوژى را بومى سازى و تقویت مى کنند. 

وى ادامه داد: از 55 میلیون تن فوالد کشور که براى سال 
1404 ترسیم شده فوالدمبارکه سهم 25 میلیون تنى را به 
خود اختصاص داده و در این راستا سرمایه گذارى کرده و 

امید است این روند افزایش یابد. 
وزیر صنعت، معــدن و تجارت بــا بیــان اینکه فوالد 
مبارکه در راســتاى فعالیت هاى اجتماعــى، در زمینه 
زیرســاخت هاى آب منطقه اقداماتى انجام داده گفت: 
فوالدمبارکه 3800 میلیارد تومــان از منابع خود را مثل 
وام به واحدهایى که با آنها کار مى کند پرداخت کرده که 

در حوزه کارهاى اجتماعى و اقتصادى به شمار مى رود. 
شریعتمدارى مى گوید: سرانه مصرف فوالد در کشور 230 

کیلوگرم بوده که امید است به 400 کیلوگرم برسد. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: براى دستیابى به تولید 
55 میلیون تن فوالد در ســال 1404، ما نیازمند هشت 

میلیارد یورو براى سرمایه گذارى در بخش هاى ریل، برق 
و... هستیم و علیرغم اینکه در سال 2017 میالدى جهان 
در بخش فوالد 6 درصد رشد داشت اما ما در کشور شاهد 
رشد 23 درصدى فوالد بودیم و با یک میلیون و 907 تن 

صادرات رشد 10 درصدى داشتیم. 
وى افزود: امروز صنعت فوالد پویا و در حال حرکت بوده و 
یکى از نمونه هاى اقتصاد مقاومتى است و به دنبال تعادل 
در  زنجیره فوالد هســتیم تا صنعت فوالد پویا و مقاوم 

داشته باشیم. 
شریعتمدارى مى گوید: علیرغم همه تالش هاى دشمنان، 
سربازان غیور صنعت فوالد کشور اجازه نخواهند داد به این 
مجموعه آسیب برسد و امید است از مخاطرات عبور کرده 

و مردم روزهاى بهترى از صنعت را نظاره گر باشند. 
 ■■■

نماینده مــردم لنجان در مجلس شــوراى اســالمى 
هم با خیرمقدم به مســئوالن و فعــاالن صنعت گفت: 
اینجا شهرستان لنجان اســت، فوالد سبا به دالیلى که 
ذوب آهن داشــت به فوالدمبارکه فروخته شد و ما هم 
حمایت کردیم اما کشاورزان و مردم بدانند اگر فوالد مبارکه 
امروز فعالیت هاى خوبى دارد با انجام سرمایه گذارى براى 
هدایت فاضالب و صرفه جویى 75 درصدى در مصرف 

آب، میسر شده است. 
محسن کوهکن از اینکه گام هاى خوبى در جهت توسعه 
و پیشرفت کشــور و خدمت به مردم برداشته مى شود از 
همه مسئوالن قدردانى و آن را براى همه افتخار دانست. 

■■■
مدیرعامل شــرکت فوالدمبارکه اصفهان هم به عنوان 
میزبان از همه مسئوالن تشــکر کرد و گفت: از ابتداى 
تأسیس شرکت فوالد مبارکه تا سال 96، تولیدات از مرز 

صد میلیون تن گذشت. 
بهرام ســبحانى افزود: فوالدمبارکه با تولید 12 میلیون 
تن آهن اسفنجى در ســال بزرگ ترین تولید کننده آهن 
اسفنجى در جهان بوده و بزرگ ترین شرکت در بورس به 

شمار مى رود. این درحالى است که بیش از هزار شرکت در 
باالدست تأمین کننده مواد کارخانه مى باشند و هزار کارگاه 
به طور مستقیم و غیرمســتقیم از فوالدمبارکه محصول 

دریافت مى کنند و چهار هزار شرکت با ما قرارداد دارند. 
وى فوالد سبا، فوالد هرمزگان، صنایع معدنى فوالد سنگان، 
شرکت فوالد سپیددشــت چهارمحال و بختیارى، فوالد 

کاشان، ایرسا و... را از شرکت هاى تحت پوشش دانست. 
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه مى گوید: شــرکت 
فوالدمبارکه ســهامى خاص و بورس بوده و 30 درصد 
سهام عدالت، 17 درصد ایمیدرو، 15 درصد شتا، 9/7 درصد 

سهام حقوقى حقیقى و... است.
بهرام سبحانى با بیان اینکه فوالد مبارکه براى 350 هزار 
نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم هم اکنون اشتغالزایى 
دارد گفت: فوالد مبارکه همواره در مســیر توسعه بوده و 
ظرفیت خود را به 9 میلیون و چهارصد هزار تن رساند که 
سعى داریم این میزان به 10 میلیون و 300 هزار تن برسد 

که البته هر سال تولید بیش از برنامه تحقق یافته است. 
وى میزان سرمایه گذارى در پنج سال گذشته را بیش از 
شش هزار میلیارد تومان بیان کرد و گفت: سرمایه گذارى 
ما در شــرکت فوالد مبارکه هوشــمند بوده و بیشتر در 

گلوگاه ها این سرمایه گذراى صورت پذیرفته است. 
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه بزرگ ترین معضل را 
کمبود آب دانست و گفت: ما با سرمایه گذارى، اقدامات 
مؤثرى را در زمینه آب داشته ایم و توانسته ایم مصرف آب 
را 75 درصد کاهش دهیم و از 16/6 لیتر براى تولید یک 

کیلو محصول به سه لیتر برسانیم. 
وى این را هــم گفت که بــراى اجراى طرح توســعه 
فوالدسازى و نورد پیوسته ســبا و راه اندازى پروژه هاى 
جنبى شامل: احداث تصفیه خانه پساب هاى صنعتى فوالد 
مبارکه، پروژه ایستگاه تقلیل فشــار گاز، احداث نیروگاه 
25 مگاواتى (CHP) فوالد ســبا و احداث کارخانه آهک 
کلسینه فوالد سنگ مبارکه 1500 میلیارد تومان معادل 

250 میلیون یورو سرمایه گذارى شده است. 

مدیران صنایع فوالدى تولید و صادرات را نسبت به سال گذشته افزایش دهند
معاون اول رئیس جمهور در مراسم بهره بردارى از طرح توسعه فوالدسازى سبا خواستار شد:

ساسان اکبرزاده
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تسطیح72 کیلومتر از 
خطوط لوله انتقال مواد نفتى

عملیات تســطیح 60 کیلومتر از مســیر خط لوله 
20 و 16 اینــچ فرآورده هاى نفتــى منطقه جنوب 
شــرق به اصفهــان و 12 کیلومتر از مســیر خط 
لوله نفت خــام 30 و 32 اینچ مــارون به اصفهان 

انجام شد.
محمد مذهب جعفرى، معاون فنى منطقه شــرکت 
خطوط لوله و مخابرات نفت ایرانـ  منطقه اصفهان 
گفت: با توجه به بارندگى هــاى فصل بهار و در پى 
آن دریافت گزارش هاى واصله از خطبانان مســیر 
خطوط لوله و مراکــز انتقال نفت در اســتان هاى

 اصفهان و چهارمحال و بختیارى، تسطیح بیش از 
72 کیلومتر از مســیر خطوط لوله انتقال مواد نفتى، 
آبروهاى مجاور و گرده خاکى خطوط نیز تقویت و 

اصالح شد.
وى افــزود: عملیــات تســطیح 60 کیلومتــر از 
مســیر خطوط لوله 16 و 20 اینچ فــرآورده هاى 
نفتى جنوب شــرق به اصفهان حدفاصل کیلومتر 
420 تــا 490 و تســطیح مســیر 12 کیلومتــر از 
خط لوله 30 و 32 اینچ نفت خام مارون به اصفهان 
حدفاصــل کیلومتــر 225 تــا 237 انجام شــده

 است.

بهره بردارى از بیمارستان 
نطنز در دهه فجر 

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانى دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان گفت: بیمارستان تازه احداث شده 
96 تخت خوابى نطنز، دهه فجر سال جارى افتتاح 

خواهد شد.
علیرضا یوســفى  گفت: دانشــگاه علوم پزشــکى 
اصفهان به طور جــدى، تکمیل و افتتــاح از طرح 
جامع توســعه بیمارســتان خاتم االنبیا(ص) این 
شهرستان را در سال جارى در دستور کار خود قرار
 داده اســت و بــا توجــه بــه مفــاد تفاهمنامــه 
اولیه میــان دانشــگاه و خیــران ســالمت این 
شهرســتان، انتظــار مــى رود براى پیشــگیرى 
از هرگونــه تأخیــر در تکمیــل و تجهیــز و 
راه اندازى ایــن پروژه، خیــران و نیکوکاران حوزه 
سالمت بقیه تعهدات خود را تا مردادماه سال جارى 

تقبل کنند.
وى با بیان اینکــه این پروژه بدون شــک یکى از 
بزرگ ترین پروژه هاى حوزه ســالمت در شــمال 
اســتان اصفهان اســت، اظهارکرد: دانشگاه علوم 
پزشکى در صدد است تا در دهه فجر سال جارى از 

این پروژه بهره بردارى شود.

کشف یک میلیارد ریال 
لوازم یدکى قاچاق 

رئیس پلیس آگاهى اســتان اصفهان از کشف یک 
محموله لوازم یدکى خارجى خــودرو به ارزش یک 
میلیارد ریال و دســتگیرى یک نفــر در این رابطه 

خبر داد.
ســعید ســلیمیان اظهار کرد: در پى وصول خبرى 
مبنى بر دپــو و توزیع لوازم خارجى خودرو توســط 
فــردى دریکــى از انبارهــاى تخلیه بــار اطراف 
شــهر اصفهــان، رســیدگى بــه موضــوع در
دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهى این فرماندهى 

قرار گرفت.
وى تصریح کرد: پس از هماهنگى با مقام قضائى، 
محل موردنظر بازرســى و تعداد 11 عدد در خودرو، 
هفت عــدد گلگیــر خودرو،چهار عــدد رادیاتور و 
سرشانى، یک عدد ســپر جلو خودرو، یک عدد بدنه 
شاســى خودرو،یک عدد موتــور تویوتا،پنج عدد 
گیربکس خودرو خارجى، سه عدد کمک فنر خودرو 
و یک عدد ســاندروف خارجى همگــى فاقد مجوز 

کشف شد.
رئیس پلیس آگاهى اســتان اصفهان با اشــاره به 
اینکه ارزش محموله کشف شده توسط کارشناسان 
یک میلیــارد ریال اعالم شــده اســت، بیان کرد: 
در این زمینه یک نفر دســتگیر و بــراى اقدامات

قانونــى بــه مراجــع قضائــى تحویــل داده 
شد.

خبر

مشاور عالى شهردار اصفهان گفت: تاکنون دو هزار و 300 
میلیارد تومان براى خط یک مترو اصفهان هزینه شده 
و براى تکمیل تعداد رام هاى قطار، 700 میلیارد تومان 

اعتبار دیگر مورد نیاز است.
جواد شعرباف اظهارکرد: عملیات اجرایى خط یک قطار 
شهرى اصفهان از ایستگاه قدس تا ایستگاه دفاع مقدس 
به طول 20/2 کیلومتر با 20 ایستگاه از سال 80 آغاز شد.

وى افزود: فاز اول خط یک از ایستگاه قدس تا ایستگاه 
شهدا، فاز دوم از ایستگاه میدان شهدا تا ایستگاه تختى، 
مرحله اول فاز سوم حدفاصل ایستگاه تختى تا ایستگاه 
میدان آزادى و مرحلــه دوم فاز3 از ایســتگاه آزادى تا 

ایستگاه مقدس تکمیل شــد و مورد استفاده شهروندان 
قرار گرفت.

مشاور عالى شهردار اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر 
سرفاصله زمانى حرکت قطار شهرى هر 15دقیقه یکبار 
است، خاطرنشان کرد: در تالش هستیم با اضافه کردن 
تعداد رام ها همزمان با بازگشــایى مدارس، ســرفاصله 

زمانى حرکت قطار را به ده دقیقه کاهش دهیم.
وى ادامه داد: قطار شــهرى اصفهان روزانه از ســاعت 
6 و 30 دقیقه صبح تا ســاعت 21 شــب به شهروندان 
سرویس دهى مى کند که طبق برنامه ریزى هاى انجام 

شده، این زمان افزایش پیدا خواهد کرد.

مدیر اداره تحقیقات هواشناسى کاربردى استان اصفهان 
گفت: شــاخص تابش اشعه uv (اشــعه فرابنفش) در 
اصفهان بر روى عدد 11 قرار داشــته و شرایط هشدار را 

نشان مى دهد.
لیال امینى در خصوص شاخص تابش اشعه فرابنفش در 
اصفهان اظهارکرد: شاخص کنونى سنجش این اشعه در 
اصفهان بیانگر شــرایط بحرانى است و شهروندان باید 
براى جلوگیرى از هر گونه آسیب نسبت به سالمت خود 

توجه داشته باشند.
وى با بیان اینکه در حال حاضر شاخص تابش فرابنفش 
در اصفهان بر روى عدد 11 است، ادامه داد: این شاخص 

در شــرایط عادى بر روى عدد 6 یا 7 قرار دارد و افزایش 
این شاخص از عدد 8 به باال، شــرایط بحرانى را ایجاد 

مى کند.
مدیــر اداره تحقیقات هواشناســى کاربردى اســتان 
اصفهان با بیــان اینکه در شــرایط فعلى بایــد از کرم 
ضد آفتــاب با اس پــى اف باالى 30، عینــک آفتابى 
و پوشــش تابســتانى اســتفاده کــرد، افــزود: 
شــهروندان تا جایى که ممکن اســت از ســاعت 10 
صبــح تــا 16 از خانــه خــارج نشــوند و در صورت
 لــزوم خــروج از منــزل، بطــرى آب همراه داشــته

باشند.

تابش اشعه uv در اصفهان
 در مرز هشدار است

تکمیل خط 1 متروى اصفهان 
با 3000 میلیارد تومان اعتبار

شهردار اردستان گفت: در حال حاضر سیستم آبیارى در 
شهردارى اردستان 100درصد مشکل دارد.

محسن حیدرى اظهار کرد: هم اکنون بیش از 10 هکتار 
آبیارى قطره اى بدون هیچ برنامه اى در شهر اردستان 

انجام مى شود.
وى با بیان اینکه سیســتم آبیارى که در ســطح شهر 
اردســتان وجود دارد بســیار قدیمى اســت، افزود: اگر 
بخواهیم سیستم آبیارى فضاى ســبز و موارد دیگر که 
نیاز به آب دارد را در شهردارى اصالح کنیم، باید هزینه 

سنگینى را متقبل شویم. 
حیدرى با اشــاره به اینکه براى اصالح سیستم آبیارى 

شهردارى هیچ تعجیلى نداریم، خاطرنشان کرد: در حال 
حاضر منابع و زیرساخت هایى که نیاز است را در اختیار 
نداریم و در تالش هســتیم که مطالعات اولیه و استارت 

این موضوع را شروع کنیم.
شهردار اردستان با بیان اینکه در حال حاضر نمى توانیم 
کل سیستم آبیارى شهردارى را به دلیل اصالح سیستم 
آبیارى متوقف کنیــم، افزود: یکــى از مباحث مهم در 
شهردارى اردستان کار زیرساختى است و  قطعًا این کار 
زیرساختى باید انجام شود و بحث اصالح سیستم آبیارى و 
تعویض لوله هاى آبیارى قطره اى، ساخت منابع مختلف و 

ایجاد پمپ هاى تنظیم فشار در دستور کار است.

معاون حفظ و احیاى بناهاى اداره کل میراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان گفت: هرگونه 
ساخت و ســاز و یا اجراى کارهاى بازآفرینى در اطراف 
بناهاى تاریخى نیازمند اخذ مجــوز از میراث فرهنگى 

است.
ناصــر طاهرى با بیــان اینکــه مجریان طــرح نباید 
بــدون مجــوز در ایــن مــکان هــا اقدامــى انجام
 دهند، از شــهردارى ها خواســت نســبت به دریافت 

مجوزهاى الزم اقدام کند.
وى با اشــاره به اینکه هم اکنون موضوع بازآفرینى در 
سطح ملى در کشــور مطرح اســت، بیان کرد: اجراى 
این طرح در بافت هاى تاریخى از حساســیت ویژه اى 

برخوردار است.
معاون اداره کل میراث فرهنگى استان اصفهان تصریح 
کرد: بافت تاریخى با بافت فرسوده تفاوت دارد و نباید یک 

اثر تاریخى را قربانى خدمتى دیگر کرد. 

شهردار کاشان گفت: با توجه به متغیر بودن حجم 
زباله هاى تولیــدى در ماه هاى ســال، روزانه به 
طور میانیگن درحدود 250 ُتن زباله در این شــهر

جمع آورى مى شود.
سعید ابریشمى راد بیان کرد: 30 درصد از این زباله 
در کارخانه بازیافت تفکیک و 70 درصد باقیمانده 
نیز به عنوان مواد آلى، تبدیل به کمپوست مى شود.
شــهردار کاشــان در خصوص نارضایتى اهالى 
ابوزیدآباد به علت دفن زباله هــا در نزدیکى این 
منطقه، تصریح کرد: مقرر شــده از یک مشــاور 
توانمند به مدت شــش ماه در حوزه محیط زیست 
بهره گیرى شــود تا تمام خطرات زیست محیطى 
محل دفن زباله ها را کارشناسانه مطالعه، بررسى 

و اعالم کند.
ابریشمى راد اظهار کرد: چنانچه نتیجه این مطالعه 
و مشــاوره براى آب، هوا و خاك در محدوده دفن 
زباله ها آلودگى در پى داشــته باشد، بالفاصله با 
نظرهاى فنى و تخصصــى مکانیابى دیگرى در 
دستور کار شــهردارى براى دفن درست زباله ها 

قرار خواهد گرفت.
وى در خصوص ادعاهایى مبنى بر نفوذ شــیرابه

زبالــه هــا بــه آب ســفره هــاى زیــر زمینى 
نیز یادآور شــد: بر اســاس مطالعات انجام شده 
توسط یک آزمایشگاه اســتاندارد، آب هفت حلقه 
چاه در مناطق دفن زباله ها آزمایش و مشــخص 
شــد هیچ گونه آلودگى ناشــى از دفــن زباله و 
شیرابه در آنها مشاهده نشــد و جاى هیچ نگرانى

 نیست. 

معاون عمران و شهرسازى شــهردارى گلپایگان گفت: 50 پروژه کوچک و بزرگ 
عمران شــهرى و باز آفرینى با اعتبارى 
درحدود 18 میلیارد تومان در سال جارى 

در این شهر درحال اجراست.
حمیدرضا توســلى افزود: ساخت مخزن 
ذخیره آب فضاى سبز شهرك هاى شمال 
رودخانه گلپایگان، احــداث باغ بانوان، 

بازآفرینى حمام هاى هشــت بهشت و رباط آقا حســین و محوطه اطراف مسجد 
جامع و آســفالت معابر در بافت هاى فرســوده از عمده طرح هاى عمران شهرى 

گلپایگان است. 
وى احیا و مرمت بوستان هفده تن، پارك شــهر و احداث مسیر دوچرخه پیاده راه 
بلوار امام رضا(ع) را از دیگر پروژه هاى در حال اجراى امسال شهردارى گلپایگان 
عنوان کرد و گفت: بودجه امسال این شهردارى 30 میلیارد تومان پیش بینى شده 

که درحدود 60درصد آن عمرانى است. 

امسال 15 طرح صنایع تبدیلى ومکانیزاسیون کشاورزى در استان اصفهان اجرا شد.
مدیر صنایع ســازمان جهاد کشاورزى 
استان اصفهان گفت: از 70 طرح معرفى 
شــده به بانــک، تاکنــون 15 طرح در 
حوزه هاى بســته بنــدى صیفى جات و 
حبوبات و بــه روز کردن ماشــین آالت 
کشاورزى، تســهیالت بانکى با کارمزد 

پایین دریافت کردند.
منصور قماشى تسهیالت اختصاص داده شده به این تعداد طرح را بیش از 183 میلیارد 
ریال عنوان کرد و افزود: صنایع تبدیلى و تکمیلى بخش کشاورزى عالوه بر کاهش 
ضایعات، با جذب مواد خام کشاورزى و انجام فرآورى مى توانند محصوالتى با ارزش 

افزوده بیشتر تولید کنند.
وى  پیش بینى کرد با اجراى این طرح ها تا پایان سال، زمینه اشتغال دو هزار نفر در 

استان فراهم شود. 

تولید شــمش طال در مجتمع طالى موتــه اصفهان
30 درصد افزایش یافت.

مدیر مجتمع طالى موته گفت: از ابتداى امسال تاکنون 
130 کیلوگرم شــمش طال دراین مجتمع تولید شــده 
که درمقایســه با مدت مشابه پارســال 30 درصد رشد 

داشته است.
علیرضا طاالرى، یکى از مهمترین برنامه هاى مجتمع 
طالى موته را خرید ماده معدنى از معادن کوچک و بدون  
کارخانه  دانســت و افزود: استراتژى خرید ماده معدنى، 

عالوه بر تأثیر گذارى در افزایش تولید و بازدهى، حمایت 
از معادن کوچک و بدون کارخانه را به همراه داشــته و 
با اجراى آن، زمینه اشــتغال غیر مستقیم70 نفر فراهم 

شده است.
وى گفت: آغاز عملیــات اجرایى طرح مــدار آبگیرى 
و اســتحصال طال از ســد باطلــه، دریافــت پروانه 
بهره بردارى معدن طالى دره اشکى و اکتشاف معدن 
ُقُرم ُقُرم از جمله برنامه هاى امسال این مجتمع تولیدى 

است. 

20میلیون دالر به شرکت هاى عضو شرکت تعاونى 
تولیدکنندگان فرش ماشینى آران و بیدگل اختصاص 

یافت.
مدیرعامل شــرکت تعاونى تولیدکننــدگان فرش 
ماشینى شهرســتان آران وبیدگل گفت: این مبلغ به 
شرکت هایى که مواداولیه و ماشین آالت ازکشورهاى 
آلمان،ترکیه و بلژیک به صورت مدت دار خریدارى 
کرده اند و با مشــکل نوســانات قیمت ارز روبه رو 

شده اند، اختصاص مى یابد.

مهدى نوروزپور افزود: ایــن اعتبار تا آخر ماه جارى، 
پس از بررســى پرونده صنعتگران بــه آنها پرداخت 

مى شود.
وى با اشاره به حذف واسطه هاى صنایع پتروشیمى 
براى تولید مــواد اولیه و الیــاف گفت:تخصیص ارز 
براى تأمین مواد اولیه، از دیگر راهکارهایى است که 
براى حل مشکل تأمین مواد اولیه در نظرگرفته شده 
و قرار است مواد پتروشــیمى بدون واسطه در اختیار 

تولیدکنندگان نخ قرار بگیرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمى استان اصفهان از برنامه هاى 
حمایتى این دانشگاه از ایده هاى دانش بنیان دانشجویان 
دوره کارشناســى ارشــد و دکتــرا تا تجارى ســازى 
محصــول و تربیــت دانش آموختــگان کارآفریــن 

خبر داد.
احمد آذین با بیان اینکه بخش مهمى از دانشــگاه ها و 
مراکز تحقیقاتى و شــهرك هاى فناورى معتبر کشور 
در اصفهان مســتقر هســتند، اظهار کرد: دانشگاه آزاد 
اسالمى استان اصفهان با برخوردارى از 28 واحد و مرکز 
دانشگاهى، دوره هاى تحصیالت تکمیلى را در مقاطع 
کارشناسى ارشد و دکترا با بهترین کیفیت آموزشى و با 
رویکرد تحقیقاتى توسعه داده است و با توجه به استقرار 
مراکز رشد فناورى در بسیارى از واحدهاى دانشگاهى 

اســتان، از ایده هاى دانش بنیان تا حصــول به مرحله 
تجارى سازى حمایت مى کند.

آذین با تأکید بر راهبرد اساســى دانشگاه آزاد اسالمى 
استان اصفهان براى نیل به دانشگاه کارآفرین و دانشگاه 
نقش آفرین در تحــول و تعالى جامعــه، گفت: دانش 
آموخته دانشگاه کارآفرین نه تنها در جستجوى استخدام 
نیست، بلکه خود کارآفرینى است که مى تواند با ایده  هاى 
علمى، شغل ایجاد کند و یک عنصر استخدام کننده است 
و دانشــگاه نقش آفرین، محل رجوع جامعه و اصحاب 
تولید و صنعت به عنوان گره گشــاى مشکالت و تعالى 
بخش جامعه و کشــور بوده و این هدف، راهبرد ما در 
دانشگاه آزاد اســتان اصفهان و توجه به پرورش ایده ها 

و خالقیت هاست.

نماینده نطنــز، بادرود و قمصــر در مجلس 
شــوراى اسالمى گفت: مشــکل قطعى آب 
در نطنز برطرف شــده، اما باال بودن سختى 
آب شهرستان، آن را غیرقابل آشامیدن کرده 

است.
مرتضى صفارى با اشــاره به معضل آب در 
شهرســتان نطنز که از دهه گذشته آغاز شده 
اســت، اظهار کرد: با وجود همکارى شرکت 
آب و فاضالب اســتان، مشکالت همچنان 
به قوت خود باقى اســت، البته مشکل قطعى 
آب در نطنز برطرف شــده، امــا به علت باال 
بودن سختى، آب این شهرســتان غیر قابل 

آشامیدن است. 

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: 
سیاست طرح جدید برخورد با موتورسیکلت سوارانى که 

قوانین را رعایت نمى کنند، بر این است که دیگر توقیف 
و جریمه اى براى تخلفات موتورسیکلت سواران براى 

مرتبه نخست در کار نباشــد و تنها آموزش و تشویق، 
رویکرد اصلى اجراى این طرح خواهد بود.

علیرضا صلواتى اظهارکرد: در طــرح جدید برخورد با 
موتورسیکلت ســوارانى که قوانین راهنمایى و رانندگى 
را رعایت نمى کننــد، موتورســیکلت راکبانى که فاقد 
کاله ایمنى هســتند، توقیف و موتورســیکلت سواران 
به محل هاى کالس آموزشــى هدایت مى شــوند و 

آموزش هاى الزم را مى بینند.
وى افزود: این دوره هاى آموزشــى که از ابتداى تیرماه 
آغاز شــده، با همکارى پلیس راهور در مجموعه هاى 
فرهنگى مناطق 2، 7، 10، 14 و 15 شهردارى اصفهان 

برگزار مى شود.
وى با بیــان اینکــه در دوره هاى آموزشــى فیلم ها و 
کلیپ هاى آموزشى براى راکبان موتورسیکلت پخش 
مى شــود و آنها به این آگاهى مى رســند که نبود کاله 
ایمنى مى تواند چه عواقــب خطرناك و جبران ناپذیرى 
را به همراه داشــته باشــد، افزود: پــس از این توقیف 
موقت و گذراندن دوره آموزشــى، راکبان با در دســت

 داشــتن کاله ایمنى، موتورســیکلت خود را تحویل 
خواهند گرفت.

صلواتى افزود: شهر اصفهان در زمینه کاهش تصادفات 
رانندگى در ســال گذشــته رتبه اول را کسب کرد، اما 
به رغم این آمار، متأسفانه ســهم موتورسیکلت سواران 
در ســوانح رانندگــى افزایــش یافتــه اســت، بــه
 طورى که در اکثر نقاط کشــور ســهم موتورسیکلت 
در تصادفــات منجر به فــوت زیر 25 درصد اســت،
 اما ایــن آمــار در اصفهــان بــه بــاالى 50 درصد

 مى رسد.

جمع آورى روزانه آغاز دوباره توقیف موتورسیکلت ها در اصفهان
250 ُتن زباله در کاشان 

تربیت دانش آموختگان کارآفرین در 
دوره هاى کارشناسى ارشد دانشگاه آزاد اصفهان

سیستم آبیارى اردستان 100درصد مشکل دارد

ساخت و ساز در محدوده بناهاى تاریخى
نیاز به مجوز میراث دارد

افزایش 30 درصدى تولید شمش طال در موته

آب شرب نطنز 
آشامیدنى نیـــست

اختصاص اعتبار به 
تولیدکنندگان فرش ماشینى  آران و بیدگل

50 طرح عمران شهرى در گلپایگان 
در حال اجراست

اعطاى تسهیالت صنایع تبدیلى 
و مکانیزاسیون کشاورزى 
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مدیــر اداره حقوقى و امــور نمایندگان کمیتــه امداد امام 
خمینى(ره) اســتان اصفهان گزارشــى از خدمات حقوقى 

ارائه شده توسط این نهاد ارائه کرد. 
جواد کرانى با بیان اینکه خدمات و مشاوره حقوقى تخصصى 
براى عامه مردم هزینه باالیى در بر خواهد داشت، اظهارکرد: 
هزینه هاى این خدمات به گونه اى اســت که نیازمندان و 
جامعه تحت حمایت کمیته امداد در استان اصفهان توانایى 
استفاده از آنها را ندارند و این نهاد براى جلوگیرى از تضییع 
حقوق این نیازمندان، مبادرت به ارائه این خدمات به جامعه 

تحت حمایت خود کرده است.
وى تعداد خدمات حقوقى ارائه شده توسط این نهاد در سال 

96 را نزدیک به 11 هزار مورد اعالم کرد و گفت: مشــاوره 
حقوقى، تنظیم الیحه دفاعیه، شکوائیه و اظهارنامه ازجمله 
مهمترین خدماتى اســت که در این زمینــه به مددجویان 
ارائه شده است.کرانى بابیان اینکه کمک به نیازمندان براى 
افرادى متخصص و صاحبان مشاغل خدماتى مى تواند فراتر 
از کمک نقدى و کاالیى باشد، گفت: 104 نفر از حقوقدانان 
و وکالى نیکــوکار اصفهانى براى کمک بــه نیازمندان 
همشهرى خود در امور حقوقى و قضائى با این نهاد همکارى 
مى کنند. وى یادآور شــد: در ســال 96 این نیکوکاران در 
رســیدگى به 1500 پرونده مددجویى، یاریگر کمیته امداد 

اصفهان بودند. 

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: امسال 
37 وقف جدید در استان با موضوع قرآنى، ساخت مساجد، 

تکایا و... داشتیم.
حجت االســالم والمســلمین رضا صادقى در ارتباط با 
وقف هاى جدید در ســال جارى و با اشاره به وقف هاى 
مردم درباره قرآن کریم بیان کرد: در این ارتباط، پنج هزار 
از این مصحف شریف در طول ماه مبارك رمضان تا کنون 
براى مساجد، مدارس و مردم در مناطق محروم وقف شده 
است. وى تأکید کرد: در بحث وقف هاى ملکى، بیشترین 

تعداد را در آران و بیدگل با هفت وقف داشتیم.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان اضافه کرد: 

همچنین در شهرستان هایى مانند نایین وقف هاى خوب 
و متعددى داشتیم که بیشــتر مربوط به ساخت مسجد، 
حســینیه، تکایا، خیرات و مبرات و قرآن و برخى نیز در 

راستاى توسعه امامزادگان بوده است.
حجت االسالم والمسلمین صادقى با اشاره به وقف هاى 
جدید در هفته اخیر گفت: در روزهاى گذشته چهار وقف 
جدید به ارزش یک میلیارد ریال براى توسعه مسجد بیت 

الرضا(ع) واقع در حسن آباد بخش بن رود به ثبت رسید.
وى اضافه کرد: بر این اســاس، واقف خیراندیش چهار 
قطعه زمین به مساحت 311 مترمربع را براى توسعه این 

مسجد خریدارى و وقف کرد.

حمایت104 وکیل از مددجویان 
کمیته امداد 

امسال 37 وقف جدید 
ثبت شد

 پایان برداشت گل محمدى 
در شهرضا

مدیر جهاد کشاورزى شهرستان شهرضا از پایان عملیات 
برداشت گل محمدى از 2 هکتار مزارع گل محمدى این 
شهرستان خبر داد و تصریح کرد: باوجود سرمازدگى و 
کم آبى، در ســال زراعى جارى بیش 3/5 تن گل َتر از 
این مزارع برداشت شده است. رضا باقرى اظهارکرد: گل 
محمدى به عنوان یکى از گیاهان دارویى، در 7 هکتار 
از اراضى کشاورزى دهستان اسفرجان شامل روستاهاى 

اسفرجان، هونجان و امین آباد، کاشته شده است.

آغاز فیلمبردارى 
فیلم «رؤیاى سهراب»

فیلمبردارى فیلم«رؤیاى ســهراب» از اواخر هفته آینده 
در کاشان آغاز مى شود.منشــى صحنه فیلم سینمایى 
«رؤیــاى ســهراب»گفت: ایــن فیلم ســینمایى در 
خانه هاى تاریخى کاشان و بادرود، باغ فین، روستاى چنار و 
مکان هایى که سهراب سپهرى حضور داشته، فیلمبردارى 
مى شود.آناهید روســتا افزود: هم اکنون سازندگان این 
فیلم مشغول انتخاب لوکیشن ها و تکمیل گروه بازیگران 
هستند. وى گفت: تاکنون حضور الله اسکندرى، ترالن 
پروانه، بهاره کیان افشار، مینا جعفرزاده ، مهدى سلطانى، 
محمد برسوزیان، ابوالفضل میرى، فروغ امجدى، غزاله 
اکرمى، داود خلیلى، شادى عزیزى و مهرداد داورى در فیلم 

سینمایى «رؤیاى سهراب» قطعى شده است.
منشى صحنه فیلم ســینمایى «رؤیاى سهراب» افزود: 
این فیلم به تهیه کنندگــى و کارگردانى على قوى تن 

ساخته مى شود. 

خبر

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

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

تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر رأى شماره 139760302023000220 مورخ 97/03/30 آقاى محمدحسن صادقى 
به شماره شناســنامه 653 کدملى 1287660126 صادره از اصفهان فرزند محمدمهدى نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مخروبه به مساحت 406/30 مترمربع مفروزى از پالك شماره 
5324- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که بصورت صلح نامه عادى بالعوض و توافقى از طرف 

مرتضى امین نیا واگذار گردیده است.
ردیف 2- برابر راى شــماره 139760302023000221 مورخ 97/03/30 خانم زهرا نه روزیان به 
شماره شناسنامه 28345 کدملى 1282210971 صادره از اصفهان فرزند اسدا... نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب مخروبه به مساحت 406/30 مترمربع مفروزى از پالك شم اره 5324- 
اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که بصورت صلح نامه عادى بالعوض و توافقى از طرف مرتضى 
امین نیا واگذار گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 97/04/05 تاریخ انتشار نوبت دوم: 

97/04/20 م الف: 195062 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /4/167
مزایده اموال منقول

اجراى احکام حقوقى شعبه 12 اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص پرونده اجرایى 
کالســه 962795ج/12 له خانم لیــال پاینده با وکالت آقاى محمد کیماســى و علیــه آقاى امیر 
جوانمردیان مبنى بر مطالبه مبلغ 201 عدد ســکه بهار آزادى و 50 مثقال طالى ســاخته شــده و 
26/530/396 ریال و 149/722/750 ریال بابت حق االجراى دولتى در تاریخ 1397/5/16 ساعت 
10/5 صبح در محل اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش یک 
دستگاه رنو ساندرو (آ- تى) به شــماره انتظامى 382ج13 ایران 67 که توسط کارشناس رسمى به 
شــرح ذیل ارزیابى شــده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین 
خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشــانى اصفهان پارکینگ هادى مراجعه و از 
اموال بازدید و با همراه داشتن 10٪ درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه 
اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشــنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود. تسلیم مال مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت و هزینه هاى 
اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. لیســت اموال مورد مزایده: مشخصات وسیله: سوارى رنو 
سانرو (آ-تى) به شماره 382 ج 13 ایران 67 مدل 1396 به رنگ سفید- شماره شاسى 1048878 
شماره موتور 084499 نظریه کارشناسى: از وســیله فوق در پارکینگ هادى اصفهان بازدید گردید 
برابر اعالم وکیل خواهان وسیله حدودا از شــش ماه پیش توقیف بوده- موتور و گیربکس خاموش 
بود- اسناد و مدارك وسیله رویت نگردید- بدنه سالم بود- الستیک ها 70 درصد سالم- قیمت پایه 
کارشناسى خودرو با توجه به وضعیت ظاهرى و مدل آن در بازار روز امروز جهت فروش به صورت 
مزایده حدودا مبلغ 570/000/000 ریال ارزیابى مى گردد. م الف: 7766 دادورز  اجراى احکام مدنى 

دادگسترى اصفهان /4/303
اجراییه

شماره اجراییه: 9710426794400175 شــماره پرونده: 9609986794400687 شماره بایگانى 
شعبه: 960688 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره 9710096794400159 و 
شماره دادنامه مربوطه 9709976794400109 محکوم علیه بهروز علیمحمدى فرزند حمید محکوم 
است به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال وجه دو فقره چک به شماره هاى 115602- 96/1/5 
و 115603- 96/2/25 بابت اصل خواسته و 2/420/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله 
وجیهه نریمانى زمان آبادى فرزند على اکبر به نشانى اصفهان، شاهین شهر، شاهین شهر خ فردوسى 
بین فرعى یک و دو شرقى مجتمع تجاى سپاهان و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک ها موصوف 115602-96/1/15 و 115603- 96/2/25 لغایت 
اجراى حکم در حق محکوم له محمدرضا پارســازاد فرزند خداداد به نشانى استان اصفهان، برخوار 
فلکه دستگرد (شهردارى) جنب چاپخانه معین نمایشگاه توکل و نیم عشر 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 باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه 
اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به 
همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید 
و اال به درخواســت محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس 
تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احــکام 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 
شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه شود آزادى محکوم 
علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد 
بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394).  اصفهان، چهارراه شیخ صدوق، 

چهارراه وکال، مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 198856 شعبه 14 حقوقى 
شوراى حل اختالف شه رستان اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /4/414

اجراییه
شماره اجراییه: 9710426794200150 شــماره پرونده: 9609986794201356 شماره بایگانى 
شعبه: 961362 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره 9710096794200148 و 
شماره دادنامه مربوطه 9709976794200041 محکوم علیه فرشاد على عسگرى فرزند سیدمهدى 
به نشانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته 
(وجه سفته به شماره خزانه دارى 126151) و 1/400/000 ریال هزینه دادرسى و نشر آگهى و حق 
الوکاله وکیل سیمین مرادى فرزند خداداد به نشانى استان اصفهان، شهرستان خور و بیابانک، خور 
خیابان آیت اله طالقانى جنب مسجد الزهرا طبق تعرفه و همچنین خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست 96/10/20 لغایت تاریخ وصول قابل محاسبه در اجراى احکام در حق محکوم له 
سیدمحسن مامن پوش فرزند سیدمهدى به نشانى استان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان 
خیابان کاوه خیابان برازنده خیابان آل بویه جنوبى، برجهاى آفتاب بلوك 4، واحد 103 کدپســتى 
8193848689 و نیم عشر 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 باشد. چنانچه خود را قادر 
به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک 
ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و 
کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود 
(مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالــى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال 
مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون 
کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات مى شــود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394).  اصفهان، چهارراه شــیخ صدوق، چهارراه وکال، مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى 
حل اختالف. م الف: 198863 شعبه 12 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان  اصفهان (مجتمع 

شهداى مدافع حرم) /4/415
اجراییه

شماره اجراییه: 9710426794100172 شــماره پرونده: 9609986794100415 شماره بایگانى 
شعبه: 960416 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره 9710096794100162 و 
شــماره دادنامه مربوطه 9609976794104715 محکوم علیهم 1- وحید دهقان قهفرخى فرزند 
عبدا... به نشــانى مجهول المکان 2- مجتبى خاکیان به نشــانى مجهول المــکان محکوم اند به 
صورت تضامنى پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/880/000 ریال 
بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل حســین محمدیان فرزند یداله به نشانى اصفهان خیابان 
شیخ صدوق شمالى ســاختمان بانک تجارت (ارغوان) طبقه ســوم واحد 18 کاخ موسسه حقوقى 
نویدبخشان عدالت و هزینه نشــر آگهى طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک به شــماره هاى 377339 مورخ 1394/02/25 و 377338 مورخ 1394/01/25 و 377336 
مورخ 1393/11/25 لغایت اجراى حکم در حق خواهان حمیدرضا موســوى فرزند اکبر به نش انى 
استان اصفهان، شهرســتان اصفهان شهر اصفهان شــاهپور جدید، خ شــهید باباگلى، فروشگاه 
ایویکو نقش جهان و نیم عشــر حق االجرا در حق اجراى احکام. محکوم علیه مکلف است از تاریخ 
ابالغ اجرائیه: 1- ظــرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (مــاده 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 ســال قبل از طرح دعواى اعســار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه 
نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، 
حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از 
اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه 
شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه شود آزادى محکوم 
علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد 
بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). اصفهان، چهارراه شیخ صدوق، 
چهارراه وکال، مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 198865 شعبه 11 حقوقى 

شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /4/416
حصر وراثت

شــهناز هاشــمیان کربکندى داراى شناســنامه شــماره 1675 به شرح دادخواســت به کالسه 
980/97 از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان 
اشــرف نیک دســتى بشناســنامه 19 در تاریخ 91/3/25 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به هفت دختر به اســامى: 1- شــهره هاشمیان به ش 
ش 2166 نســبت با متوفى فرزند 2- زهره هاشــمیان کربکندى به ش ش 4 نســبت با متوفى 
فرزند 3- زهرا هاشــمیان به ش ش 7178 نسبت با متوفى فرزند 4- شــهال هاشمیان کربکندى 
به ش ش 98 نســبت با متوفى فرزند 5- شــهناز هاشــمیان کربکندى به ش ش 1675 نسبت با 
متوفى فرزند 6- فردوس هاشــمیان کربکندى به ش ش 20 نســبت با متوفى فرزند 7- فرخنده 
هاشــمیان کربکندى به ش ش 188  نســبت با متوفى فرزنــد والغیر اینک با انجام تشــریفات

 مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد 
شد. م الف: 199158 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /4/418

حصر وراثت
کاظم شهریارى محمدى داراى شناسنامه شماره 2000 به شرح دادخواست به کالسه 974/97 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه اسمعیل قاسمى 
حسین آبادى بشناســنامه 1186 در تاریخ 94/3/13 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و یک دختر و همسر به اسامى: 1- زهرا شهریارى 
محمدى به ش ش 32 نسبت با متوفى فرزند 2- کاظم شهریارى محمدى به ش ش 2000 نسبت 
با متوفى فرزند 3- امراله شــهریارى محمدى به ش ش 23 نسبت با متوفى همسر والغیر اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواســت 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: 199156 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره سه) /4/419
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9709970352900484 شــماره پرونده: 9609980363001687 شماره بایگانى 
شعبه: 970112 شاکى: خانم سمانه سراهیان فرزند احمد با وکالت آقاى فیروز صفرى فرزند موسى 
به نشانى استان اصفهان، شهرستان شــاهین شهر و میمه، شهر شاهین شــهر، هشت بهشت خ 
فرشتگان فرعى 1 غربى پ 18 متهم: آقاى سیدامیر هاشمى فرزند سیداکبر به نشانى استان اصفهان، 
شهرستان اصفهان، شهر اصفهان، خ عالمه امینى، شمال باغ غدیر، خ کوثر بوستان 6 پ 264 اتهام: 
ترك انفاق گردشکار: دادگاه ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى سیدامیر هاشمى فرزند ســیداکبر دائر بر ترك انفاق نسبت به 
همسر موضوع شکایت خانم سمانه سراهیان فرزند احمد با وکالت آقاى فیروز صفرى با توجه به مفاد 
شکایت شاکى  و اظهارات وکیل ایشان- گزارش و تحقیق محلى صورت گرفته توسط کالنترى 14 
اصفهان- مؤداى گواهى شهود و مطلعین- کیفرخواست صادره توسط دادسرا و دالئل احصائى در 
آن- احضار متهم وفق موازین قانونى و عدم حضور در جلسه رسیدگى و به تبع عدم دفاع موثر از ناحیه 
ایشان و جمیع محتویات پرونده بزهکارى وى محرز است به استناد ماده 53 قانون حمایت خانواده 
مصوب 1392 به شــش ماه حبس تعزیرى محکوم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف بیســت روز از آن قابل اعتراض در محاکم 
محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. اصفهان خیابان جى، چهارراه مسجد على، خ شهداى 
ستار، مجتمع قضایى شهید بهشــتى، واحد 102 .  م الف: 198872 سیدحسینى دادرس شعبه 103 

دادگاه کیفرى 2 شهر اصفهان (مجتمع شهید بهشتى) /4/428
تحدید حدود اختصاصى

شماره: 139721702023007642- 97/4/14 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب دکان پالك 
شماره 6938 اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى رسول آقا جانى 
فشارکى فرزند على و غیره در جریان ثبت است و به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده 
بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم 
در روز شنبه 1397/5/13 ســاعت 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 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى 
ثبت معترضین ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواســت به 
مرجع ذیصالح قضایى گواهى تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید. تاریخ انتشار: 

1397/4/20 م الف: 202371 صفایى رئیس منطقه مرکز ثبت اسناد و امالك اصفهان  /4/420
حصر وراثت

محمد رهنمافرد داراى شناسنامه شماره 22920 به شرح دادخواست به کالسه 986/97 ح 54 از این 
شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمرضا رهنما فرد 
بشناســنامه 827 در تاریخ 96/10/30 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به یک پسر و دو دختر و یک همسر به اسامى: 1- محمد رهنمافرد به ش ش 
22920 نسبت با متوفى فرزند 2- آزاده رهنمافرد به ش ش 1276 نسبت با متوفى فرزند 3- بهاره 
رهنمافرد به ش ش 2158 نسبت با متوفى فرزند 4- نرگس فکارى افجدى به ش ش 796 نسبت 
با متوفى همسر والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت 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: 199154  شعبه 54 شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /4/421
حصر وراثت

على محمد ربیعى داراى شناسنامه شماره 95 به شرح دادخواســت به کالسه 979/97 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمحسین ربیعى فرادنبه 
بشناســنامه 1135 در تاریخ 96/5/22 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به سه پسر و دو دختر و یک همسر به اسامى: 1- على محمد ربیعى به ش ش 95 
نسبت با متوفى فرزند 2- على ربیعى فرادنبه به ش ش 4731 نسبت با متوفى فرزند 3- على حسین 
ربیعى فرادنبه به ش ش 29 نسبت با متوفى فرزند 4- امه لیلى ربیعى فرادنبه به ش ش 4077 نسبت 
با متوفى فرزند 5- مروارید ربیعى فرادنبه به ش ش 60 نسبت با متوفى فرزند 6- سلطنت صباغى به 

ش ش 36 نسبت با متوفى همسر والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 199153 شعبه 54 شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /4/422 
حصر وراثت

آقاى حسن مؤذنى داراى شناسنامه شماره 156 به شرح دادخواست به کالسه 975/97 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین مؤذنى به شناسنامه 
37576 در تاریــخ 96/10/1 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به شش پسر و یک همســر به اسامى: 1- توران موئذنى به شــماره 1311 نسبت با 
متوفى همسر 2- حجت مؤذنى به ش.ش 283 نسبت با متوفى فرزند 3- عباس مؤذنى به ش.ش 
799 نسبت با متوفى فرزند 4- حسن مؤذنى به ش.ش 156 نسبت با متوفى فرزند 5- مهدى مؤذنى 
به ش.ش 2165 نسبت با متوفى فرزند 6- مرتضى مؤذنى به ش.ش 1226 نسبت با متوفى فرزند 
7- مصطفى مؤذنى به ش.ش 1441 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 ی ک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 

199151 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /4/423
حصر وراثت

آقاى مسعود سلطانى داراى شناسنامه شماره 90383 به شرح دادخواست به کالسه 984/97 ح 54 
از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مروارید تراب پور 
به شناســنامه 316 در تاریخ 96/12/5 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به یک پسر به نام: مسعود ســلطانى به ش.ش 90383 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: 199149 شــعبه 54 شوراى حل اختال ف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه) /4/424
حصر وراثت

خانم صفورا بطالنى اصفهانى داراى شناسنامه شماره 648 به شرح دادخواست به کالسه 972/97 
از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا بطالنى 
اصفهانى به شناسنامه 35 در تاریخ 96/8/7 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به چهار دختر و همسر به اســامى: 1- صفورا بطالنى اصفهانى به ش.ش 
648 نسبت با متوفى فرزند 2- ســعیده بطالنى اصفهانى به ش.ش 544 نســبت با متوفى فرزند 
3- فهیمه بطالنى اصفهانى به ش.ش 3520 نســبت با متوفى فرزند 4- فائزه بطالنى اصفهانى 
به ش.ش 3845 نسبت با متوفى فرزند 5- زهرا بطالنى اصفهانى به ش.ش 222 نسبت با متوفى 
همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 199150 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان  

اصفهان (مجتمع شماره سه) /4/425
حصر وراثت

آقاى اکبر افشارى داراى شناسنامه شماره 1342 به شرح دادخواست به کالسه 977/97 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کبرى قهردریا به شناسنامه 
9 در تاریخ 96/7/11 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به چهار پسر و سه دختر به اســامى: 1- اصغر افشارى به ش.ش 1341 نسبت با متوفى فرزند 
2- اکبر افشارى به ش.ش 1342 نسبت با متوفى فرزند 3- محمد افشارى به ش.ش 799 نسبت با 
متوفى فرزند 4- على افشارى به ش.ش 756 نسبت با متوفى فرزند 5- افسانه افشارى به ش.ش 
533 نسبت بامتوفى فرزند 6- سهیال افشارى به ش.ش 187 نسبت با متوفى فرزند 7- مینا افشارى 
به ش.ش 2726 نسبت با متوفى فرزند و الغیر. 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 نخستین آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 199147 

شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /4/426
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709970352900407 شــماره پرونده: 9609980358300290 شماره بایگانى 
شعبه: 970105 شــاکى: محمدجعفر محسنى فرزند محمدحسن به نشــانى خوراسگان خ سلمان 
سلمان 15 ك موال کوچکیان جنب نانوایى پ 89 متهم: على موسوى به نشانى اصفهان- مجهول 
المکان اتهام: ضرب و جرح عمدى گردشکار: دادگاه ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى على موســوى دائر بر ایراد ضرب و جرح 
عمدى موضوع شکایت آقاى محمدجعفر محسنى فرزند محمدحسن با توجه به مفاد شکایت شاکى- 
گواهى پزشکى قانونى- گزارش کالنترى 23 اصفهان- مؤداى گواهى مطلع- کیفرخواست صادره 
توسط دادسرا- احضار متهم وفق موازین قانونى و عدم حضور در جلسه رسیدگى و به تبع عدم دفاع 
مؤثر از ناحیه ایشان و جمیع محتویات پرونده بزهکارى وى محرز است به استناد مواد 448- 449- 
488- 709-710- 714 و 715 قانون مجازات اسالمى مصوب 1392 بابت جراحت (دامیه) خلف 
الله گوش چپ دو درصد دیه کامل- خراشیدگى (حارصه) هر دو بند انگشت شست دست چپ دو 
فقره یک دوم از یک دهم از یک درصد دیه کامل- کبودى بند انتهایى انگشت حلقه دست چپ یک 
و نیم هزارم دیه کامل- خراشیدگى (حارصه) بند انتهایى انگشت حلقه دست چپ یک سوم از یک 
دهم از یک درصد دیه کامل- ارش تورم بند انتهایى انگشت حلقه دست چپ چهاردهم درصد دیه 
کامل در حق شاکى آقاى محمدجعفر محسنى فرزند محمدحسن (ظرف مهلت مقرر قانونى) محکوم 
مى گردد. رأى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه مى باشد. 
اصفهان- خیابان جى- چهارراه مسجد على- خ شهداى ستار- مجتمع قضائى شهید بهشتى- واحد 
102.  م الف: 198873 سید حسینى- دادرس شــعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (مجتمع 

شهید بهشتى) /4/427

دبیر انجمن انبوه سازان مســکن اصفهان گفت: با توجه 
به شرایط اقتصادى ، گرانى مسکن اجتناب ناپذیر است.

احمد توال با اشــاره به قیمت مسکن در اصفهان گفت: با 
وضعیتى که در مســکن وجود دارد، قطعاً گرانى اجتناب 
ناپذیرى خواهیم داشــت، البته گرانى طورى نخواهد بود 

که با جهش همراه باشد ودرصورتى جهش اتفاق مى افتد 
که پول هاى سرگردان به بخش مسکن وارد شود. وى با 
اشاره به میزان افزایش قیمت مسکن در اصفهان افزود: در 
اصفهان درحدود 15 تا20 درصد افزایش قیمت را تجربه 

کرده ایم که این روند رو به رشد است.

دبیر انجمن انبوه سازان مسکن اصفهان اضافه کرد: گرانى 
مســکن با توجه به افزایش پول هاى سرگردان، یک امر 
اجتناب ناپذیر است که اگر این مبالغ به سمت بازار مسکن 
به جاى بازار سکه و ارز وارد شود هم منجر به اشتغال شده و 

هم گردش مالى خوبى را در کشور رقم خواهد زد.

توال با اشــاره به اقدامات دولت که مانع ورود سرمایه به 
سمت بازار مسکن شد، ادامه داد: افزایش سودهاى بانکى از 
15 به 20 درصد باعث شد تا سرمایه ها مجدداً وارد بانک ها 
شود، از این رو از ابتداى سال جدید بازار مسکن با مشکالت 
جدى همراه شده است. دبیر انجمن انبوه سازان اضافه کرد: 
علت وجود خانه هاى خالى چند مسئله است، یکى اینکه 
رکود چند ساله باعث جلوگیرى از تولید مسکن شده است، 
به بیانى دیگر افرادى که تولید کردند، قصد فروش داشتند 
اما به دلیل نبود تقاضا، خانه اى فروخته نشد و خانه هاى 

آماده باقیمانده و واحد جدید هم ساخته نشد.
توال افزود: علت دیگر مربوط به مسائل فرهنگى است و  
مردم مطمئن ترین مکان براى سرمایه گذارى را بخش 
مسکن مى دانند؛ البته با توجه به مشکالت اقتصادى باید 
این حق را به آنان داد، اما ورود حجمى از ســرمایه ها در 

سالیان گذشته منجر شده تا بازار کمى اشباع شود.
وى در پاســخ به اینکه ســاالنه چه تعداد به مسکن نیاز 
است، گفت: طبق آخرین آمارى که از وزارت راه به دست 
آمده 600 هزار واحد در کل کشــور باید ساخته شود که 
به نظر من این عدد تنها نیاز حاشــیه نشینان و خانه هاى 

غیر استاندارد است.  
توال در خصوص خانه هاى غیر استاندارد اصفهان گفت: 
با توجه به اینکه در سراســر اصفهان شهرك هایى مانند 
بهارستان، سپاهان شهر و فوالدشهر ساخته شد، اصفهان 
وضعیت بهترى نسبت به ســایر شهرها در این خصوص 
دارد؛ البته در خصوص نیاز اصفهان به واحدهاى خالى آمار 

دقیقى در دست نیست.
دبیر انجمن انبوه ســازان در پاســخ به اینکه با توجه به 
وضعیت اقتصاد آیا به ســرمایه گذارى در بخش مسکن 
توصیه مى کنید گفت: توصیه  من این است آنهایى که واقعًا 
به خانه نیاز دارند خرید کنند، متأسفانه تا زمانى که چیزى 
گران نشده خرید نمى کنیم و همین عاملى براى رکود و 

جهش قیمت هاست.

 رایزن بازرگانى جمهورى اســالمى ایران در 
تونس گفت: شــرکت هاى استان اصفهان به 
صورت آفشــور مى تواننــد در تونس فعالیت 

کنند.
مجید قربانى فراز تصریح کرد: آفشور یکى از 
انواع ساختارهاى شرکتى است که در محدوده 
سرزمینى یک کشور خارجى ثبت مى شود، در 
حالى که این شرکت در خارج از مرزهاى  کشور 

میزبان، اداره و مدیریت شود.
وى افزود:تونس با جمعیت 11 میلیون نفر و به 
عنوان پل ارتباطى شمال آفریقا و اروپا به شمار 
مى آید و شرکت هاى ایرانى مى توانند از این 

ظرفیت استفاده کنند.
وى صادرات ایران به تونس را در سال 2017، 
ســیزده میلیون دالر و واردات از این کشور را 
12 میلیون دالر اعالم کرد و گفت: عمده ترین 
کاالهاى صادراتى کشورمان به تونس شامل 
مصنوعات ریخته گرى، کشــمش، پلى اتیلن، 
پسته، دانه خربزه و رزین و صمغ بوده است و 
عمده ترین واردات ایران از تونس مونو کلسیم 
فسفات، ترى فسفات سدیم، قطعات توربین، 
لوله و پروفیل از فوالد، دســتگاه کنترل پنل 

لمسى و قطعات  خودرو  است.

امکان حضور شرکت هاى اصفهانى 
در تونس به صورت آفشور  قطعًا گرانى مسکن خواهیم داشت 

دبیر انجمن انبوه سازان مسکن اصفهان: 
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اختصاص اعتبار به عمران 
شهرى و روستایى تیران 

فرماندار تیران و کرون گفت: بیش از 58 میلیارد ریال 
از اعتبارات امسال شهرستان تیران و کرون به عمران 

شهرى و روستایى این شهرستان اختصاص یافت.
مجید حججى با بیان اینکه اعتبارات تملک و دارایى و 
متوازن این شهرستان براى امسال 120 میلیارد ریال 
پیش بینى شده، اظهار کرد: میزان تخصیص اعتبارات 

ملى براى هر دستگاه متفاوت است.

همایشى از جنس 
مهمانپذیرى و هتلدارى

معـاون فرهنگى جهاد دانشـگاهى واحـد اصفهان از 
برگزارى همایش «نقش مهمانپذیرى و هتلدارى در 
صنعت گردشگرى اصفهان» با حضور متخصصان، 
ذینفعان و دانشجویان حوزه گردشگرى و بومگردى 

در اصفهان خبر داد.
داریوش اسماعیلى اضافه کرد: در این همایش برخى 
مسـئوالن شـهرى و اسـتانى، متخصصان و اساتید 
دانشگاه ها در حوزه گردشگرى، فعاالن و شاغالن در 
این حوزه و دانشجویان، چهارشنبه 27 تیرماه در تاالر 
دکتر شریعتى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان حضور 

خواهند یافت.
وى ادامـه داد: محورهـاى ایـن همایـش شـامل

«سـرمایه گـذارى»، «آمـوزش و مدیریـت»، 
«بومگردى»، «ارتقا و برندسازى»، «هتلدارى سبز» 

و «صنایع وابسته» است. 

تحقق 8 درصد از بودجه 
شهردارى اصفهان تاکنون 

عضو شــوراى اسالمى شــهر اصفهان گفت: از 25 
درصد بودجه اى که قرار بود در ســه ماهه امســال 
محقق شــود، 8 درصد از بودجه شهردارى اصفهان 

تاکنون محقق شده است.
عباســعلى جــوادى اظهار کــرد: تاکنــون بخش
محــدودى از بودجــه شــهردارى محقق شــده

 است.
وى با بیان اینکــه نباید به بهانه نظارت، جســارت 
از مدیران شــهرى گرفته شــود، ادامه داد: مدیران 
شــهرى نباید نســبت بــه ورود ســرمایه گذاران 
ســختگیرى کننــد، بلکــه بــراى این امــر باید 
تســهیالتى براى حضور ســرمایه گذاران در شهر 

ایجاد شود.
این عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: شورا 

باید براى ایجاد درآمد در کنار شهردارى باشد.
وى با بیان اینکه در حال حاضر هیچ راهى جز فروش 
تراکم بــراى درآمدزایى وجود نــدارد، افزود: براى 
درآمدهاى غیر از ساخت و ساز باید برنامه بلندمدت 

تعریف شود. 

خبر

سینماهاى سى و یکمین جشنواره بین المللى فیلم هاى 
کودکان و نوجوانان معرفى شدند.

پردیس سینمایى مجتمع تجارى، فرهنگى و گردشگرى 
سیتى سنتر اصفهان، پردیس ســینمایى ساحل با سه 
سالن نمایش و پردیس سینمایى چهارباغ در مرکز شهر 
اصفهان با تمام ظرفیت مانند دوره قبِل جشنواره، میزبان 

این رویداد سینمایى خواهد بود.
پردیس سینمایى سیتى سنترشــامل ده سالن نمایش 
مجهز به اســتانداردهاى روز دنیا و وجود مراکزى نظیر 
ســالن هاى بازى براى کودکان و نوجوانان فرهنگى-

هنرى، موزه، گالــرى هاى هنرى و دانشــکده هنر به 

عنوان مجموعه بزرگ تفریحى، فرهنگى و گردشگرى 
از روز جمعه یکم تیر وارد مجموعه هاى فرهنگى نمایش 

فیلم شد.
همچنین پردیس سینمایى ساحل هم با سه سالن نمایش 

شهریور امسال در اصفهان آماده بهره بردارى است.
در هر یک از این پردیس ها، سه سالن سینما به نمایش 
فیلم هاى سى و یکمین جشنواره بین المللى فیلم هاى 

کودکان و نوجوانان اختصاص خواهد داشت.
سى و یکمین جشنواره بین المللى فیلم هاى کودکان و 
نوجوانان از 8 تا 14 شهریور 97 در شهر اصفهان برگزار 

مى شود.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: طى سه ماهه 
نخست امســال، با هفت هزار و 916 خودروى دودزا و 
فرسوده در سطح استان اصفهان برخورد قانونى صورت 

گرفت. 
ســرهنگ رضایى با بیان اینکه حفظ محیط زیســت و 
برخورد با خودروهاى دودزا یکــى از مهمترین اقدامات 
در دســتور کار نیروى انتظامى اســتان اصفهان است، 
اظهارکرد: باید توجه داشــت که رابطه مستقیمى بین 
واردات خودروها و فرســوده کردن شهر وجود دارد. وى 
با بیان اینکه به صورت میانگیــن روزانه 800 خودرو در 
اصفهان شماره گذارى مى شــود، افزود: هر یک از این 

خودروها یک منبع آالینده براى شهر محسوب مى شود.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان با بیان اینکه برخورد 
با خودروهاى فرســوده و دودزا در ســه ماهه نخست 
سال جارى به خوبى صورت گرفته است، گفت: در این 
بازه زمانى با هفت هزار و 916 خــودرو برخورد قانونى 
صورت گرفته که ســه هزار و 408 خودرو در اصفهان 
و بقیه در دیگر شهرســتان ها جریمه شــده اند. وى در 
خصوص شماره گذارى موتورسیکلت هاى کاربراتورى 
نیز گفت: از نیمه دوم ســال 96 تاکنون شــماره گذارى 
موتورسیکلت هاى کاربراتورى دراصفهان ممنوع اعالم 

شده است و این موتورها شماره گذارى نمى شوند.

برخورد با 7900 خودروى 
دودزا در سه ماهه امسال

معرفى سینماهاى جشنواره 
فیلم   کودك و نوجوان

نظریه کارشناس
شماره ابالغنامه: 9710106880200169 شــماره پرونده: 9409980350700622 شماره بایگانى 
شعبه: 961202 آگهى وصول نظریه کارشــناس- آقاى مجید ویالیى محکوم علیه پرونده کالسه با 
توجه به وصول نظریه کارشناسى مقتضى است ظرف ســه روز پس از درج این آگهى جهت دریافت 
نظریه کارشناسى به اجراى احکام  مدنى دادگسترى شهرســتان اصفهان مراجعه و چنانچه به نظریه 
اعتراض دارید کتبًا اعالم نمایید. م الف: 198860 شعبه دوم اجراى احکام مدنى شهرستان اصفهان 

(مجتمع قضایى شماره 1) /4/449
مزایده 

در پرونده 950105 اجرایى شعبه سوم اجراى احکام دادگسترى شاهین شهر حسب نیابت 950278 
شعبه ســوم دادگاه حقوقى اندیمشــک آقاى توماج تقى پور فرزند شمســعلى محکوم به پرداخت 
210 عدد ســکه بهار آزادى در حق خانم پریســا خلیفه زاده فرزند فرامرز شــده که در جهت وصول 
مطالبات فوق اقدام به توقیف اموال بدهکار شــامل ششدانگ پالك ثبتى 11726 فرعى 301 اصلى 
بخش 16 ثبت اصفهان شــده است که حسب اســتعالم واصله از اداره ثبت اسناد و امالك به شماره 
13970580203500387 مورخ 1379/03/1 میزان 6 دانگ از پالك فوق در مالکیت رسمى محکوم 
علیه بوده و طبق نظریه کارشناس دادگسترى به آدرس شاهین شــهر، خ امام خمینى(ره)، خ حافظ 
جنوبى، فرعى 2 پالك 1 شمالى کدپستى 8313976948 بازدید به عمل  آمد. مشخصات ثبتى طبق 
استعالم اداره ثبت (نامه بازداشت) پالك ثبتى 301/11726 از بخش 16 ثبت به شماره ثبت 24293 
صفحه 412 دفتر175 به نام آقاى توماج تقى پور سند چاپى 49236 به مساحت سندى 200 دویست 
مترمربع. مشخصات ملک: یک باب منزل مسکونى یک طبقه (داراى زیرزمین) با اسکلت دیوار باربر و 
سقف آهن و آجر شامل دو اتاق و هال خصوصى با کف موزاییک بدنه رنگ روغنى (سان مارکو) دربهاى 
داخلى چوبى، پنجره ها فلزى است. پاسیو تمام سنگ، حمام و سرویس بهداشتى تمام سرامیک مى 
باشد، آشپزخانه اپن با کف سنگ و بدنه کاشى قدیمى، کابینت فلزى و هود است، آبگرمکن دیوارى در 
دستشویى نصب است. انشعابات آب، برق، گاز دائر است. با توجه به جمیع جهات، دسترسى، موقعیت، 
قدمت بنا، نوع مصالح مصرفى و سایر عوامل موثر در ارزیابى، ارزش ششدانگ ملک فوق الذکر مبلغ 
3/200/000/000 ریا ل معادل سیصد و بیســت میلیون تومان برآورد و اعالم مى گردد. و به میزان 
3/200/000/000 ریال ارزیابى شده است و نظریه ارزیابى مصون از ایراد و اعتراض بوده و وضعیت 
ملک در اجراى ماده 111 قانون اجراى احکام مدنى بررسى شده که طبق گزارش مامور اعزامى به محل 
ملک در تصرف آقاى توماج تقى پور بوده و در اجراى ماده 51 قانون فوق الذکر با توجه به میزان طلب 
محکوم له و هزینه هاى اجرایى شامل مبلغ 7/000/000 ریال بابت دستمزد کارشناسى و 600/000 
ریال هزینه نشر آگهى مقدار 6 دانگ از میزان مالکیت محکوم علیه در روز سه شنبه مورخ 1397/5/2 
ساعت 9 صبح در دادگسترى شاهین شهر طبقه همکف واحد اجراى احکام از طریق مزایده در معرض 
فروش گذاشته مى شود. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به خریدارى که باالترین قیمت را پیشنهاد 
کند فروخته مى شود. برنده مزایده باید 10 درصد قیمت نهایى مزایده را همراه داشته تا به حساب سپرده 
دادگسترى به شماره 21712902777002 نزد بانک ملى شاهین شهر واریز نماید و مابقى را حداکثر 

ظرف یک ماه پرداخت کند و در صورتى که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهاى اموال را نپردازد سپرده 
او پس از کســر هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید مى گردد. متقاضیان خرید مى 
تواند در مدت پنج روز قبل از روزى که براى فروش معین شــده است به این شعبه مراجعه و با معرفى 
این اجرا ملک را مالحظه نمایند. محکوم له مى تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید و تسلیم مال 
فقط بعد از پرداخت تماى بهاى آن صورت خواهد گرفت. آگهى مزایده عالوه بر انتشار در روزنامه در 
قسمت اجرا و محل فروش و محل ملک الصاق مى شــود. م الف: 680 محسنى دادورز اجراى احکام 

شعبه سوم دادگاه شاهین شهر /4/432
مزایده اموال منقول نوبت اول 

در پرونده 960510 – 960187 ح 1  اجرا از شــعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر محکوم 
علیهم شــرکت امداد صنایع به پرداخت مبلغ 182/232/926 ریال در حــق محمدتقى خانى و مبلغ 
83/698/554 ریال در حق ناصر ســلبى جمعا بــه پرداخت مبلــغ 266/022/480 ریال بابت اصل 
خواســته در حق محکوم لهم و مبلغ 2/000/000 ریال هزینه االجرا در حق صندوق دولت محکوم 
گردیده است که محکوم لهم در قبال خواســته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیهم که به شرح 
زیر توسط کارشناس خبره  کارشناسى شده است، نموده اســت. صورت اموال مورد مزایده: 1- یک 
دستگاه تزریق پالستیک با مارك ARBURG و سریال 221175350 ساخت کشور آلمان با حجم 
تزریق هر مرحله حداکثر 110 سى ســى. (به صورت آکبند و نو) و کارکرد به صورت عمودى. قیمت 
پایه: 450/000/000 ریال (چهارصد و پنجاه میلیون ریال) 2- یک دســتگاه فرز NC با مشخصه

 FP 4 MK ساخت ماشین سازى تبریز با کاربرد فرزکارى و سوراخکارى و قالویززنى دقیق قطعات 
با ابعاد متوسط بوده و داراى دو کله افقى و عمودى بوده و با مشخصات فنى حرکت طولى 475 میلیمتر 
و حرکت عرضــى 372 میلیمتر و حرکت عمــودى 375 میلیمتر و با الکتروموتور اســپیندل به توان

 KW 4. قیمت پایه 250/000/000 ریال (دویست و پنجاه میلیون ریال) کارشناسى به محکوم علیه 
ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. 
زمان برگزارى مزایده: 97/5/1 ســاعت 8 صبح تا 8:30 محل برگزارى مزایده: اجراى احکام حقوقى 
دادگسترى شاهین شهر محل بازدید از اموال توقیفى: مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که 
باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده مزایده مى بایست 10 درصد از ثمن معامله را 
فى المجلس به حساب سپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز 
نماید و اال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز 
مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به 
دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست 
کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل تا در مزایده شرکت داده 

شوند. م الف: 707 کرباسى مدیر اجراى احکام شعبه اول حقوقى دادگسترى شاهین شهر /4/433
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710103759303483 شــماره پرونده: 9709983759300807 شماره بایگانى 
شعبه: 970841 خواهان آقاى مجتبى اردوئى دادخواســتى به طرفیت خوانده خانم خدیجه ریگى به 

خواسته اثبات نسب تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرســتان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگى به 
شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان شاهین شهر واقع در استان اصفهان، شاهین شهر ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9709983759300807 ثبت گردیده که وقت رسیدگى به تاریخ 1397/5/21 و ساعت 
11 صبح تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و در خواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجع ه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 727 شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان شاهین شهر (3 

حقوقى سابق) /4/434

رأى اصالحى
شماره دادنامه:  9709973731500361 شماره پرونده: 9709983731500170 شماره بایگانى شعبه: 
970171 خواهان: آقاى جواد عادل نیاء نجف آبــادى فرزند قربانعلى باوکالت آقاى محمدرضا پاینده 
نجف آبادى فرزند احمد به نشانى نجف آباد خیابان قدس مرکزى جنب دفتر هواپیمایى هما ساختمان 
زبان کوشش خواندگان: 1. آقاى محمدعلى مهدوى زفرقندى فرزند مسیب به نشانى:مجهول المکان 
، 2. آقاى فرشید احمدیان فرزند غالمرضا به نشانى: استان گلستان-شهرستان گرگان-شهرگرگان-
ناهارخوران 3.آقاى عبدالمحمداحمدیان فرزند غالمرضا به نشانى: استان تهران-شهرستان تهران-

شهرتهران-بلوار پاکنژاد-آسمان 12شــرقى-پالك 34 واحد4، خواسته ها: 1.مطالبه وجه بابت... 2. 
مطالبه خسارت دادرسى 3. مطالبه خســارت تاخیر تادیه ، گزارش اصالحى در خصوص دادخواست 
آقاى جواد عادل نیاء نجف آبادى فرزند قربانعلى باوکالت آقــاى محمدرضا پاینده  به طرفیت آقایان 
1. محمدعلى مهدوى زفرقندى  2. فرشــید احمدیان 3.عبدالمحمد احمدیان به خواسته مطالبه مبلغ 
12/406/194/225 ریال و خسارات دادرسى و خسارات تاخیر تادیه باتوجه به اینکه طرفین به موجب 
صورتجلسه مورخ 97/03/27 این دادگاه توافق نمودند بدین شرح که کل طلب خواهان از خواندگان 
با احتساب کلیه خسارات اعم از خسارات دادرسى و تاخیر تادیه و اصل طلب مبلغ: 13/480/000/000 
ریال مى باشد که خواندگان متضامنا به شرح ذیل پرداخت مى نمایند 1.مبلغ 3/000/000/000 ریال 
طى چک شماره 9652/457072 عهده بانک اقتصاد نوین مورخ 97/03/28 که همزمان با وصول چک 
کلیه حساب هاى توقیفى و اموال خواندگان توسط خواهان رفع توقیف گردد پرداخت مى گردد2.مبلغ 
1/000/000/000 ریال تا تاریخ 95/05/01 پرداخت مى نماید 3. در هریک از تاریخ هاى 97/05/15 
و 97/06/15 و 97/07/15 و97/08/15 و 97/09/15 و 97/10/15 مبلغ 700/000/000 ریال پرداخت 
نمایند 4. در هریک از تاریخ هاى 97/11/15 و 97/12/15 و 98/01/15 و 98/02/15 و98/03/15 
و 98/04/15 نیز مبلغ 880/000/000 ریال پرداخت نماینــد 5. در صورت تاخیر ده روزه در پرداخت 
هریک از اقساط مابقى اقساط نقد و حال مى گردد و خواهان حق خواهند داشت نسبت به مابقى طلب به 
صورت یکجا اقدام نمایند 6. خواندگان حق اقامه دعوى اعسار از پرداخت را در هر شرایطى حتى یکجا 
شدن مبلغ از خود سلب و ساقط مى نمایند 7.اقساط مى بایست به  شماره حساب 0100289562003 

بانک ملى ایران به نام آقاى جواد عادل نیاء نجف آبادى واریز گردد 8. هرگونه شکایت و دادخواست یا 
دعوى و اجراییه که تا تاریخ تنظیم گزارش اصالحى موضوع این پرونده آقاى عادل نیاء (خواهان) علیه 
خواندگان و آقاى محمد اکبرى و شرکت سیمرغ مطرح نموده منتفى و بال اثر مى گردد و همزمان با 
امضاى گزارش اصالحى تمامى چک ها و گواهى عدم پرداخت آنها که هریک از اشخاص فوق الذکر 
نزد آقاى عادل نیاء مى باشد تحویل آقاى فرشید احمدییان مى گردد 9. ضمنا خواهان در پرونده هاى 
شعب 209 و 212 دادگسترى تهران و نیابت شعبه گرگان تا مورخ 97/04/05 اعالم رضایت و مختومه 
شــدن پرونده ها را نمود لذا با توجه به توافق به عمل آمده مستندا به مواد 178 و 180 و 184 از قانون 
آیین دادرسى مدنى به شــرح فوق گزارش اصالحى صادر و اعالم مى گردد گزارش اصالحى صادره 
بین طرفین و وراث و قائم مقام قانونى انها نافذ و معتبر میباشــد و مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا 
گذاشته میشود. 1377/م الف- امید برزن- رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد/4/450

احضار متهم
شماره نامه : 1397009000468674 – شــماره پرونده : 970998365490386 – شماره بایگانى 
پرونده : 970408 – نظر به اینکه متهمان 1- عبداهللا شیرازى فرزند بهرام 2- مسلم شیرازى فرزند 
بهرام به اتهام مشارکت در خیانت در امانت چهارده راس میش و یک راس قوچ و ده رأس بره موضوع 
شکایت آقاى مصطفى شفیعى مجهول المکان میباشــند لذا در اجراى ماده 344 و 174 قانون آیین 
دادرســى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و آگهى و بدینوسیله به 
نامبردگان ابالغ مى گردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ این آگهى جهت رسیدگى به اتهام خود در شعبه 
سوم دادیارى دادسراى عمومى و انقالب فالورجان حاضر و از خود دفاع نمایند درصورت عدم حضور 
یا عدم ارســال الیحه دفاعیه و عدم معرفى وکیل خود آگهى فوق به منزله ابالغ محسوب و مبادرت 
به اتخاذ تصمیم خواهد شد . م الف 390 – دادیار شعبه ســوم دادسراى عمومى و انقالب شهرستان 

فالورجان/ 4/451 
اخطار اجرائى

مشــخصات محکوم علیه همایون صادقى جالل آبادى فرزند عباس مجهول المکان  –  مشخصات 
محکوم له : مختار عباسى فرزند نصراله بازنشسته به نشانى قهدریجان میدان امام حسین جنب بانک 
ملت طبقه فوقانى موسسه حقوقى محکوم به : بموجب رأى شماره  114/97  تاریخ 97/01/29 حوزه 
فالورجان شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان که قطعیت یافته است راى غیابى محکوم علیه 
محکوم است به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواسته بموجب یک فقره چک به شماره 
050311 و پرداخت مبلغ هشتاد و چهار هزار تومان بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سر رسید چک 07 / 05 / 87.  تا زمان اجراى حکم و پرداخت مبلغ نیم عشر در حق صنودق دولت . ماده 
34 قانون اجراى احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که 
اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحاً اعالم نماید.  

م الف 396 قاضى شوراى حل اختالف فالورجان شعبه دوم / 4/452 

فرماندار کاشان گفت: میز خدمت به منظور تحقق دستور رئیس جمهور و با هدف ارائه خدمات به موقع، سریع و 
آسان به ارباب رجوع در فرماندارى کاشان ایجاد شد.

حمیدرضا مؤمنیان تأکید کرد: ارتقاى رضایتمندى مردم از عملکرد اداره ها، ارگان ها، سازمان ها و نهادها از دیگر 
هدف هاى میز خدمت در شهرستان کاشان است.

وى افزود: پیشــگیرى از تضییع حقوق شــهروندان، تکریم اربــاب رجوع، جلوگیرى از ســرگردانى مردم در 
ساختمان هاى ادارى، پیشگیرى از امکان برقرارى ارتباط غیراصولى و مفسده آمیز با کارکنان دولت و ایجاد نظام 

ادارى پاسخگو و کارآمد، از دیگر علت هاى استقرار این میز در دستگاه هاى اجرایى است.
فرماندار کاشان با اشاره به حضور مدیران اجرایى و اداره هاى خدماتى در محل فرماندارى و میز خدمت، تصریح 
کرد: به تناسب دریافت مشکالت و تقاضاهاى مردمى، مدیران مرتبط اداره ها و نهادهاى عمومى در روزهاى 

چهارشنبه با حضور در محل فرماندارى و میزخدمت، از نزدیک پاسخگوى مراجعان خواهند بود.
وى با بیان اینکه نخستین حضور مدیران اجرایى کاشان در محل میز خدمت امروز انجام خواهد شد، یادآورى کرد: 
شهروندان مى توانند با مراجعه به این میز در ورودى فرماندارى، نسبت به طرح درخواست هاى خود اقدام کرده 

و از راهنمایى هاى حضورى مدیران براى برطرف کردن مشکالت خود بهره مند شوند. 

معاون اول رئیس جمهور گفت: استان اصفهان با وجود 
همه امتیازات و فرصت هاى مهــم، با محدودیت هاى 
جدى مواجه مى باشــد که اصلى ترین آن، مسئله آب 

است.
اســحاق جهانگیرى دیروز با اشــاره به ایــن نکته که 
امروز مسئله آب خاص اصفهان نیســت، بلکه یکى از 
اصلى ترین مسائل ایران است، اظهار کرد: این مشکل در 
استان هاى مرکزى، جنوب شرقى و حتى شمال شرقى و 

جنوب غربى کشور نیز وجود دارد.
معاون اول رئیس جمهور افزود: حتى در اســتان هاى 
مهمى که در حــوزه آب خیز اصفهان قــرار دارند مانند
 اســتان هاى خوزســتان، چهارمحــال و بختیارى و 
کهگیلویه و بویر احمد نیز مســئله آب از مسائل اصلى 

آن استان هاست.
وى ابراز امیدوارى کرد و اطمینان داد در این سفر با کمک 
مردم و مسئوالن اســتان، صاحب نظران و نخبگان به 
راهکارهایى براى حل مسئله آب و چشم انداز توسعه خطه 

اصفهان دست خواهیم یافت.
جهانگیرى همچنین اصفهان را استانى مهم در تمامى 
عرصه ها دانست و گفت: این استان جایگاهى شاخص 

در سطح ملى دارد.

معاون اول رئیس جمهور در سفر به اصفهان تأکید کرد:

 محدودیت اصلى  در اصفهان
 مسئله آب است

میز خدمت در فرماندارى کاشان ایجاد شد

امکان تولید بافت و استخوان مصنوعى 
در دانشگاه آزاد خمینى شهر 

کاهش 10درصدى هدر رفت آب در دهاقان 
کتابخانه  ولى عصر (عج) اصفهــان به کتاب هاى گویا 
مجهز شد. هرچند این نوع کتاب ها با هدف ایجاد امکان 
مطالعه در نابینایان و کم بینایان عرضه شد، اما گروهى 
به این فکر افتادند که با ترویج این نوع کتاب ها، دیگر 
اقشار جامعه را هم که از شکل سنتى کتابخوانى فرارى 
بودند یا به هر دلیل امکان کتاب دست گرفتن نداشتند از 
این طریق به دنیاى کتاب و کتابخوانى متصل نگهدارند. 
در دنیاى امــروز، مردم عمومًا عجلــه دارند و به ندرت 
فرصتى پیــدا مى کنند تا با خاطرى آســوده از خواندن 
کتابی لذت ببرند. از همین تعجیل و بى وقتى است که 
ایده انتشــار کتاب هاى گویا تبدیل به ایده اى کارآمد 

براي افراد پرمشغله هم شد.
اما آیا مى دانید نخستین کتاب صوتى منتشر شده ریشه 
در ایران دارد؟ این نکته اى اســت که شاید چندان در 
ایران به آن توجه نشده ولى جالب است بدانید که کتاب 
گویا نخستین بار و در پاســخ به نیاز نابینایان در ایران و 
در سال 1308 توسط دکتر جواد شوکوالتخور که خود 

نابینا بود ارائه شد.
هم اکنون کتــاب گویا پدیده اى شــناخته شــده در 
کشورهاي توسعه یافته است. بعدها با اختراع و گسترش 

استفاده از نوار کاست و به دلیل سهولت استفاده از این 
کتاب ها و زیبایی و جذابیت آنها مورد اســتفاده عموم 
مردم قرار گرفت و تولیدکنندگان کتاب، حجم وسیعی از 

کتاب هاى خود را بدین شکل تولید کردند.
این در حالى است که سرپرســت کتابخانه هاى استان 
اصفهان در ارتباط با به روز کردن کتابخانه هاى استان 
اصفهان و نهاد کتابخانه ها مطابق با عالقه نسل جدید 
به کتاب هاى دیجیتال و صوتى اظهــار کرد: موضوع 
کتاب هاى صوتى براى نهاد کتابخانه ها به عنوان یک 
دستگاه رسمى متولى نسبت به سایت هاى غیر رسمى 

داراى موانعى از جمله حق تألیف مؤلف است. 
امیر هالکویى افزود: در واقع انتشــارات و مؤلف حاضر 
نیست کتابى که ســال ها براى آن زحمت کشیده را به 
کتاب صوتى تبدیل  کند چراکه بــه راحتى قابل تکثیر 
به تعداد بى نهایت اســت و حق مؤلف به راحتى از میان 
مى رود. وى در همین راســتا با اشــاره به مجهز بودن 
کتابخانه  ولى عصر(عج) اصفهان به کتاب هاى گویایى 
که داراى مجوزات قانونى الزم اســت، اضافه کرد: با 
وجود محدودیت هاى یاد شــده مجموعه روشــندالن 
ولى عصر(عج) اصفهان در سرتاسر کشور بى نظیر است 
به نوعى که دیگر سایت هاى رسمى و یا غیر رسمى نیز 

به اندازه این ســایت در زمینه ایجاد کتاب هاى صوتى 
تنوع ندارند.

هالکویى با تأکید بر اینکه این کتابخانه داراى اعضایى 
در سرتاسر کشور و استان است، بیان کرد: هر دستگاه، 
کتابخانه و یا فردى کــه تقاضاى کتاب از این کتابخانه 
را به شــکل قانونى داشته است به شــکل رایگان این 
کتاب ها را در اختیار آنها قرار داده ایم چراکه اعتقاد داریم 

زکات علم، نشر آن است. 
وى اضافــه کرد: بــا توجــه بــه قــرارداد اداره کل 
کتابخانه ها با اداره پست اصفهان، کتاب هاى مورد نیاز 
بر روى سى دى رایت شــده و از طریق پست در اختیار 

روشندالن در سرتاسر کشور قرار مى گیرد.

اعضاى کارگروه نمونه سازى سریع و کامپوزیت هاى باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد خمینى شهر موفق به طراحى و ساخت داربست هاى نانوکامپوزیتى با پرینتر سه بعدى شدند.

فرشید آقاداودى، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمى واحد خمینى شهر در خصوص 
ویژگى هاى این دستگاه گفت: این دستگاه قابلیت تولید اندام مصنوعى انسان از جنس مواد نوین نانوکامپوزیتى را 
دارد و از قطعات، پس از اسکن سه بعدى و از نمونه هاى طبیعى و با ساختار، داربستى به وسیله دستگاه نمونه سازى 
سریع تولید مى شود. وى ادامه داد: عالوه بر این، در ترکیب شیمیایى این نانوکامپوزیت ها از مواد زیست سازگار 

استفاده شده تا قابلیت جایگزینى به عنوان اندام مصنوعى را داشته باشد.
وى در خصوص کاربرد قطعات ساخته شده به این روش بیان کرد: از قطعات ساخته شده به این روش عالوه بر 

کاربرد در حوزه دندانپزشکى و ارتوپدى مى توان در آموزش پزشکى و شبیه سازى هاى علمى هم استفاده کرد. 
رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اســالمى واحد خمینى شهر اظهارکرد: با ساخت این 
دستگاه، عالوه بر جلوگیرى از خروج ارز، نیاز کشورمان در تولید بافت و اســتخوان مصنوعى و سایر تولیدات 

نانوکامپوزیتى پلیمرى برطرف مى شود.
 وى در ارتباط با اینکه چه اندام هایى از بدن انسان به این روش قابل طراحى است، گفت: گوش، بینى، استخوان 
و رگ مصنوعى و به طور کلى بافت هاى سخت و نرم بدن را مى توان به وسیله این دستگاه طراحى و جایگزین 

اعضاى از بین رفته بدن کرد.
وى در پاسخ به این ســئوال که در چه مدت زمانى موفق به ایده پردازى و ساخت این دستگاه شدید، بیان کرد:  
مطالعات اولیه، طراحى و ساخت این دستگاه در دانشــگاه آزاد اسالمى واحد خمینى شهر در مجموع دو سال به 

طول انجامیده است.

مدیر  اداره آب و فاضالب روستایى شهرستان دهاقان گفت: اصالح شبکه هاى آبرسانى، میزان هدرروى آب 
را 10درصد کاهش داده است.

عزیــز ا... پناهــى اظهارکــرد: در 
چندسال گذشــته اکثر شبکه هاى 
آبرســانى در روســتاهاى دهاقان 
اصالح شــده که تحقق این مهم 
ســبب جلوگیرى از هــدرروى آب 

شده است.
وى بــا اشــاره بــه تعویــض 
شبکه هاى آبرســانى در روستاها 
گفت: تعویض 2000 متر از شــبکه 
آبرســانى و حفارى یک حلقه چاه 
کمکى در روستاى على آباد گچى 
و کف شکنى چاه محمودآباد انجام 
شده، اما به دلیل کمبود منابع آبى در این روستا در عمق 50 مترى زمین نیز آب یافت نشده که براى رفع این 

مشکل در انتظار نتیجه مطالعات دیگر نقاط پیشنهادى در روستا هستیم تا به نتیجه نهایى برسیم.

 تجهیز کتابخانه  ولى عصر(عج) اصفهان به کتاب هاى گویا
محیا حمزه
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مدیر درمان تأمیــن اجتماعى اصفهان بــا اعالم خبر 
راه اندازى میز خدمت در واحــد هاى تابعه این مدیریت 
گفت: توجه به رعایت حقوق شهروندى و الزام به صیانت 
از آن، نه تنها در قالب میز خدمــت، بلکه باید به عنوان 
یک برنامــه محورى در دســتور کار ســازمان ها قرار 

گیرد.
على اعتصام پور اظهار کرد: با توجه به ماهیت عملکرد 
واحدهاى درمانى تأمین اجتماعى در سطح استان، الزامًا 
باید مراجعه حضورى وجود داشته باشد ولى با تمهیدات 
پیش بینى شده، تالش بر این است که از حضور غیرضرور 
و چندین باره بیمه شدگان براى پیگیرى امور مربوط به 

دفتر رسیدگى به اسناد پزشکى تأمین اجتماعى جلوگیرى 
به عمل آید.

وى افزود: در حال حاضر در دفتر اسناد پزشکى شش نوع 
فعالیت در قالب میز خدمت به بیمه شــدگان سازمان و 

مراکز طرف قرارداد ارائه مى شود.
مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اظهار کرد: تشکیل 
پرونده هاى دارویى در مدت زمان بسیار کوتاه، کاهش 
مدت زمان پذیرش و رسیدگى به نسخ پزشکان و مراکز 
طرف قرارداد و همچنین امکان تأیید نسخه هاى دارویى 
در سراسر کشور پس از یکبار تشکیل پرونده در دفتر اسناد  

از دیگر خدمات به بیمه شدگان است.

نماینده مردم شــهرضا و دهاقان در مجلس شــوراى 
اســالمى با بیان اینکه تغییر و تحول در تیم اقتصادى 
دولت و طرح دو فوریتى مجلس ثبات را در کشور ایجاد 
مى کند، گفت: به جاى اینکــه توپ را در زمین همدیگر 
بیاندازیم، باید مسائل و مشکالت کشــور را با تعامل و 

همکارى حل کنیم.
سمیه محمودى با اشــاره به مشکالت اقتصادى کشور 
اظهار داشــت: با توجه به جلسات مکرر مسئوالن قواى 
سه گانه امیدوار هســتیم که نرخ ارز و اقتصاد کشور سر 

و سامان بگیرد.
وى با بیان اینکه تغییر و تحول در تیم اقتصادى دولت و 

طرح دو فوریتى مجلس ثبات را در کشور ایجاد مى کند، 
افزود: برخى هــا کم کارى دولت را متوجــه نمایندگان 
مجلس مى دانند کــه وزرا را انتخاب کردند، در حالى که 
وزرا را رئیس جمهور به مجلس معرفى مى کند و اگر وزیر 
برنامه هایى که به مجلس ارائه مى کند، بر اساس آن کار 
کند و به تذکرات کتبى و شفاهى نمایندگان توجه کند، 

نتیجه کار مشهود خواهد بود.
وى گفت: اگر براى مشــکالت برنامه ریزى شود، نباید 
مانند بحــران آب خوزســتان شــبانه روزى کار کنند، 
مشــکالت را نمایندگان مى گویند و وزرا و تیمشان باید 
بر اساس آن کار کنند تا یک شبه با مشکلى روبه رو نشوند.

ارائه میز خدمت در 
مراکز درمان تأمین اجتماعى 

باید براى مشکالت 
برنامه ریزى شـــود

ثبت نام در هنرستان هاى 
مدارس سماى کاشان 

پیش ثبت نام مدارس سما کاشــان در مقطع تحصیلى 
هنرستان هاى فنى و حرفه اى آغاز  شد.

هنرستان ســما براى نخستین بار در کاشــان در رشته 
تربیت بدنى دختران ثبت نام مى کند و قبل از آن، متقاضیان 
این رشــته به شــهرهاى مجاور براى تحصیــل اقدام 
مى  کردند. از این رو ثبت نام در مدارس سما دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد کاشان در مقطع تحصیلى هنرستان هاى 
فنى، خبر خوب و خوشــى براى خانواده هاى کاشانى  و 

تحصیل فرزندانشان در این رشته است.
 

تعطیلى 3واحد آالینده 
محیط زیست در شاهین شهر 

مدیر اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهین شهر 
و میمه گفت: سه واحد تولیدى و صنعتى آالینده محیط 
زیست و هوا در این شهرستان بر اســاس حکم مراجع 

قضائى تعطیل شد. 
مهدى پور قاسم اظهار کرد: در سه ماهه اول سال جارى 
41 پیگیرى قضائى در بخش هاى مختلف زیست محیطى 
در این شهرستان انجام شد که حدود 15مورد آن مربوط به 
واحدهاى صنعتى، خدماتى و کشاورزى آلوده کننده محیط 
زیست و هوا بود. وى افزود: در این راستا با پیگیرى هاى 
محیط زیست و همکارى مراجع قضائى براى پنج واحد 
صنعتى و خدماتى آلوده کننده محیط زیست و هوا حکم 
قضائى صادر شد واز فعالیت سه واحد آالینده جلوگیرى 

به عمل آمد.

اهداى اعضاى بدن جوان 
فوالدشهرى به 3 بیمار نیازمند

مســئول واحد فراهم آورى اعضاى پیوند مرکز آموزشى 
درمانى الزهرا (س) اصفهان گفت: در اقدامى خداپسندانه، 
اعضاى جوان 23 ساله فوالدشهرى به سه بیمار نیازمند 
اهدا شد. مریم خلیفه سلطانى اظهار کرد: آرشیا حفیظى 
23 ساله ساکن فوالدشهر، براثر آسیب و مرگ مغزى در 
بیمارستان شهداى لنجان بسترى بود. وى افزود: پس از 
صحبت با اعضاى خانــواده این جوان در خصوص پیوند 
اعضا با رضایت آنها، وى از بیمارستان شهداى لنجان به 
مرکز آموزشى درمانى الزهرا (س) اصفهان منتقل و پس 
از مراحل مربوط به تأیید مرگ مغزى، تحت عمل جراحى 
برداشــت اعضا قرار گرفت و عمر دوباره اى به سه بیمار 
نیازمند پیوند عضو بخشیده شد. وى با بیان اینکه این مورد، 
شانزدهمین مورد اهداى عضو در سال جارى اصفهان بوده 
است،گفت: کلیه هاى این بیمار مرگ مغزى در اصفهان به 

دو بیمار نیازمند پیوند کلیه اهدا شد.

توقیف محموله 
پودر بدنسازى قاچاق

محموله پودر مکمل بدنسازى قاچاق در شهرضا توقیف 
شد. فرمانده انتظامى شهرستان شهرضا گفت: مأموران 
انتظامى پاسگاه بازرسى شهید امامى شهرضا حین کنترل 
خودروهاي عبوري، یک دستگاه کامیونت ایسوزو را که از 
جنوب کشور به مقصد تهران درحرکت بود براى بررسى 
محموله و مدارك متوقف کردند. سرهنگ محمد حسن 
باباکالنى افزود: در بازرسى از کامیون،331 کارتن   پودر 
مکمل بدنسازى خارجى بدون مجوز گمرکى به ارزش دو  
میلیارد و 500 میلیون ریال کشف شد. وى گفت: راننده این 

کامیون دستگیر و تحویل مراجع قضائ ى شد.

اجراى طرح بیوگاز 
با همراهى اتریش در برخوار

سرپرســت فرماندارى برخوار گفت: اجراى طرح بیوگاز 
با همکارى یک شــرکت اتریشــى به صورت متمرکز از 
واحدهاى صنعتى و سنتى دامپرورى شهرستان برخوار در 
دست اقدام است. محمدحسن قمى با بیان اینکه این طرح از 
نظر اقتصادى و حل مشکالت زیست محیطى دامدارى ها 
از اهمیت باالیى برخوردار است،  افزود: اقتصاد دانش بنیان 
تأثیر بسزایى در افزایش تولید سرانه باالتر، کاهش نابرابرى 
در توزیع درآمد، افزایش فرصت هاى شغلى و در عین حال، 
اصالح کیفیت محیط زیست و ارتقاى کیفیت تولیدات به 

عنوان شاخصه هاى اصلى توسعه پایدار دارد.

خبر

آگهى تغییرات شــرکت پارس برش 
تیران سهامى خاص به شماره ثبت 213 
و شناســه ملى 10260053137 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1396/10/26 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد: ســید عباس صفوى به شماره ملى 
1753271702 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و اشــرف اکبرى باغبادرانى به 
شماره ملى 1753927927 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره و ســید على 
صفوى به شماره ملى 1753461103 
به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 
براى بقیه مدت تا تاریخ 1397/06/15 
تعیین شدند. کلیه اســناد و اراق بهادار 
و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادها و عقود اسالمى با امضاء 
مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر 
مى باشــد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 
و مؤسســات غیرتجارى تیران و کرون 

 (202576)

آگهى تغییرات
آگهــى تغییرات شــرکت مهندســى 
نیلگون قطره پارســیان سهامى خاص 
به شــماره ثبت 26504 و شناســه ملى 
10260472470 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1397/03/24 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوشین فرهادى 
به شماره ملى 1286988101 به سمت 
رئیس هیئت مدیره- ســینا علیخانى به 
شــماره ملى 1270880780 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره- بهنام علیخانى 
به شماره ملى 1286915635 به سمت 
مدیر عامل و عضو  هیئــت مدیره به مدت 
دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعــدآور شــرکت از قبیل چک، 
ســفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمى 
با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شــرکت 
معتبر اســت. مدیرعامل مجرى مصوبات 
هیئت مدیــره مى باشــد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و مؤسسات غیرتجارى اصفهان 

(201485)

آگهى تغییرات

 مرکز آموزشى درمانى الزهرا (س) در نظر دارد نسبت به خرید پالستیک (کیسه زباله و نایلکس) به 
صورت مناقصه عمومى دو مرحله اى و خرید گازهاى طبى به صورت مناقصه عمومى یک مرحله اى از 

طریق متقاضیان حقوقى و حقیقى واجد شرایط اقدام نماید.
متقاضیان شرکت در مناقصه مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکى اصفهان به 
آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 37924005- 031 واحد کمیسیون مناقصات تماس 

حاصل فرمایند.

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان
م الف: 202675

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: نخستین مؤسسه اى که در زمینه 
حمل و نقل گردشــگرى فعالیت مى کند، همه مراحل 
مجوز هاى خــود را طى کرده و بــه زودى در پایانه جى 

افتتاح خواهد شد.
فریدون اللهیارى در رابطه با افتتاح نخســتین مؤسسه 
حمل و نقل گردشــگرى اظهــار کرد: دســتورالعمل 
شــرکت هاى خدمات حمل و نقل گردشگرى ابالغ و 

عملیاتى شده است.
وى افزود: نخستین مؤسسه اى که در این زمینه فعالیت 
مى کند همــه مراحل مجوز هاى خــود را طى کرده، در 
مراحل نهایى این طرح قرار دارد و به زودى در پایانه جى 
افتتاح خواهد شد، اما با توجه به عملیاتى شدن این طرح 
براى نخستین بار از اصفهان، چگونگى صدور مجوز براى 

این شرکت ها بسیار حائز اهمیت است.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اســتان اصفهان گفت: در آیین نامه مشــکلى نداریم، 
اما مســئله اصلى در فرمت و طراحــى مجوزهاى این 
شرکت هاســت، این موضوع را انعکاس دادیم تا راه حل 
آن را معاونت گردشگرى ســازمان میراث فرهنگى از 

تهران ابالغ کند.
وى خاطرنشان کرد: شرکت هاى حمل و نقل که بخشى 
از فعالیت آنها تاکســى هاى گردشــگرى است، به این 
فعالیت محدود نشده و فعالیت هاى دیگرى نیز در راستاى 

حمل و نقل گردشگرى انجام مى دهند.
اللهیارى با اشــاره به این مهم که حوزه گردشگرى نیاز 
به زیرساخت هایى دارد، اذعان کرد: یکى از گام ها براى 
توسعه گردشــگرى، همین شــرکت هاى حمل و نقل 

گردشگرى هستند.
وى تصریح کرد: چنین شرکت هایى این امکان را ایجاد 
مى کنند تا گردشگران نیز با خودروهایى که امکانات مورد 
نیاز را دارا هســتند به مقاصد مختلف سفر کنند؛ به طور 
مثال رانندگان این خودروهــا باید افراد آموزش دیده اى 

باشند که بتوانند بیشترین تعامل را با گردشگران داشته 
باشند و مسیرهاى گردشــگرى را بشناسند و به خوبى 

پیدا کنند.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اســتان اصفهان با اشــاره به الزام اســتفاده از خدمات 
شرکت هاى حمل و نقل گردشــگرى توسط تورهاى 
گردشگرى یادآور شــد: از نظر قانونى نمى توانیم مطرح 
کنیم که تورهاى گردشــگرى موظفند از این شرکت ها 

خدمت بگیرند.

وى ادامه داد: در صورتى که تورهاى گردشگرى احساس 
کنند این شرکت ها خدمات خوبى را از طریق نیروهاى 
آموزش دیده ارائه مى کنند، قطعًا آنها را براى حمل و نقل 
گردشگران خود انتخاب مى کنند؛ در کنار این موضوع، 
میراث فرهنگى نیز استانداردهاى الزم را در ارائه خدمات 

لحاظ مى کند.
***

اللهیارى در ادامه و در بخش دیگرى از سخنانش با اشاره 
به آخریــن وضعیت طرح هاى مرمتى کاخ چهلســتون 

اضافه کرد: مهمترین پــروژه مرمتى ایــن بنا، مرمت 
سازه هاى دو پوش و تزیینات زیر آن است که براى این 
کار، قرارداد جدیدى منعقد شده و به زودى عملیات آن 

اجرایى مى شود.
وى عنوان کرد: تزیینات و نقاشــى هاى چهلستون نیز 
جزو پروژه هایى است که در جلوه هاى مختلف کار شده و 
اکثر تابلوهاى آن مرمت شده است؛ همچنین تاالرهاى 
حاشیه اى نیز در چهلســتون مرمت شده اند و سقف نیز 

جزو طرح هاى مرمتى است که در دستور کار قرار دارد.

با افتتاح نخستین مؤسسه حمل و نقل گردشگرى در اصفهان محقق مى شود

امکان گردشگرى با خودرو
امام جمعه موقت اصفهان با گالیه از وضعیت از اصفهان به مقاصد مختــــلف

بانکدارى در کشــور گفت: از مســئوالن و 
مدیران دولتى در حوزه اقتصاد تقاضا مى شود 
با کارشناسان مذهبى و مراجع عظام جلساتى 
را برگزار کنند تا وضعیت حاضر در بانکدارى 

بهبود یابد.
حجت االسالم والمسلمین محمدتقى رهبر 
اظهارکرد: بانکــدارى را ما واقعاً اگر بخواهیم 
تحلیل کنیم به معناى واقعى اسالمى نیست.
وى تصریح کرد: علماى مــا طرح بانکدارى 
اسالمى را نوشتند که در این طرح، مبناى آن 
در چارچوب مقررات اسالمى است که در قالب 

مشارکت و مضاربه وامى را بدهند.
امام جمعه موقت اصفهان افــزود: در حالتى 
اگر وام گیرنده سرمایه گذارى کند و بانک با 
وام گیرنده شریک شود و هم بانک و هم وام 
گیرنده سود ببرند، در باب فقه به آن مضاربه 

گویند.
حجت االسالم والمسلمین رهبر بیان کرد: ما 
در چارچوب قوانین اسالمى غیر از این نداریم 
و علماى ما نیز بانکدارى اسالمى را تصویب 
کردند و با همین شرط و قید بود، اما متأسفانه 
آرام آرام همه چیز عوض شد. امام جمعه موقت 
اصفهان اظهار کــرد: در حال حاضر بانک ها 
یک وامى را اعطا مى کنند و مى گویند فالن 
درصد سودش را بدهید و اگر سودش را ندادند 
آن را جریمه هم مى کننــد و هیچ کجاى آن 

شرعى نیست.

امام جمعه موقت اصفهان:

  بانکدارى ما 
به معناى واقعـــــى 

اسالمى نیست

مسئول بســیج جامعه زنان استان    تسنیم|
اصفهان گفت: «چادر» حجاب برتر است و در آن هیچ 
شکى نیســت، اما تأکید برخى سازمان ها و ارگان ها 
در الزامى کــردن برخى مصادیق خــاص حجاب 
مى تواند آسیب هایى را متوجه قشر زنان کند و برخى 

سختگیرى ها نتیجه عکس دارد.
فاطمه باباساالرى اظهار کرد: بحث عفاف و حجاب 
را مختص زنــان نمى دانیم و به هر دو قشــر در این 

خصوص باید تذکر داد. وى موج آفرینى در خصوص 
حجاب و عفــاف در جامعه را الزم دانســت و گفت: 
بیشــتر فعالیت ها در امر ترویج عفــاف و حجاب در 
جامعه به صورت چهــره به چهره انجام مى شــود
 و ایــن امر تنهــا به دلیــل جلوگیــرى از انحراف

 ناآگاهانه افراد به ســمت موضوعاتى خاص انجام 
مى شود.

مسئول بســیج جامعه زنان اســتان اصفهان افزود: 

همچنین عموم مردم به پوشــش مناسب و حجاب 
و عفاف توجه داشــته و این امر یک مطالبه عمومى 
است و حتى کســانى که از حجاب خوبى برخوردار 
نیستند، به اهمیت بحث پوشــش و حجاب و عفاف 

واقف هستند.
باباساالرى افزود: پنج شنبه هفته جارى(فردا) تجمعى 
در میدان امام (ره) برگزار خواهد شد که اقشار مردمى 
با اجراى برنامه هاى خاص در آن حضور دارند و پس 

از آن تشییع شهداى دفاع مقدس صورت مى گیرد.
وى بــا بیان اینکــه نفوذ بــه الیه هــاى درونى و  
اندیشــه هاى مردم براى جلوگیرى از به انزوا رفتن 
حجاب و عفاف امرى ضرورى اســت، اضافه کرد: 
مطالبه گرى در موضوعات حجاب و عفاف تنها نباید 
به ارگان ها و سازمان ها ختم شــود بلکه باید مردم 
خود به اهمیت وجود امنیت به دنبال موضوع حجاب 

توجه کنند.

  تأکیدات در زمینه 
برخى مصادیق حجاب
 نتیجه عکس دارد

مسئول بسیج جامعه زنان 
استان اصفهان:

رئیس حوزه علمیه اصفهان گفت: یکى از حربه هاى همیشگى 
دشمنان و بدخواهان  نظام مقدس جمهورى اسالمى، ایجاد 
اختالف بین مسئوالن اســت که مهمترین مانع خدمت به 
مردم و سبب افزایش مشکالت و معضالت مى شود.آیت ا... 
حسین مظاهرى دیروز در دیدار با اسحاق جهانگیرى، معاون 
اول رئیس جمهور، با اشاره به وجود مشکالت و نارسایى هاى 
کنونى در کشور، به ویژه معضالت اقتصادى و معیشتى مردم، 
بر ضرورت و لزوم حفظ وحدت، همدلى و همســویى همه 
ارکان جمهورى اســالمى تأکید کرد و اظهار داشت: یکى 
از حربه هاى همیشگى دشــمنان و بدخواهان نظام مقدس 

جمهورى اسالمى، ایجاد اختالف بین مسئوالن است.وى 
با بیان اینکه مشکالت کنونى کشور، سخت تر از مشکالت 
سال هاى آغاز انقالب نیست، افزود: اگر مسئوالن با هوشیارى 
و توجه کامل درصدد رفع اختالفات و ایجاد همدلى، هماهنگى 
و برنامه ریزى باشــند، بدون تردیــد در تنگناهاى فعلى نیز 
مانند گذشته سربلند و سرافراز خواهیم شد.این مرجع تقلید 
در ادامه بیانات خود با اشــاره به معضالت ناشــى از کمبود 
آب در استان اصفهان، برطرف شــدن این مشکل بزرگ را 
نیز در گروى اتحاد، برنامه ریزى و جدیت مسئوالن ذیربط 
دانست و خاطرنشان کرد: در شرایط کنونى که سراسر کشور 

با خشکســالى فزاینده اى روبه رو شده است، موضوع توزیع 
عادالنه و برنامه ریزى شده آب، یکى از اساسى ترین برنامه ها 
و اقداماتى است که مى تواند بخشى از معضالت کمبود آب 
را مرتفع ســازد. وى با تأکید بر ضرورت تکمیل پروژه هاى 
نیمه تمام قبلى در زمینه آب و تقدیر از اقداماتى که دولت در 
این باره، برنامه ریزى کرده یا به انجام رسانده است، اظهار کرد: 
اگر با تالش  و همت مضاعف دولت، به همه مصوبات قبلى 
راجع به حوضه آبریز زاینده رود عمل شود و طرح هاى اساسى 
با دقت همه جانبه، اجرا و اتمام شود، سایر کمبودها در زمینه 

آبرسانى در استان اصفهان نیز مرتفع خواهد شد.

آیت ا... مظاهرى در دیدار با معاون اول رئیس جمهور:

 با تالش  مضاعف دولت، کمبودهاى آب رسانى در اصفهان مرتفع مى شود


