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تشدید افسردگى با مصرف 6 ماده غذایى سود فوالد مبارکه 3 برابر شدرسالت «صبح جمعه با شما» شاد کردن مردم استنقد منصفانه خبرنگار دردسر ساز شد! سالمتاستانفرهنگ پسر شرخر، پدر و مادرش را کشت حوادث جهان نما

تولید مرغوب ترین چینى جهان در اصفهان

77 هزار واحد صنفى، اصفهان را قفل کرده است
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بزرگ ترین زمین لرزه هفته 
پیش کشور  به نام خور ثبت شد

یک پرتغالى ضعف هــاى
 رونالدو را مى داند!

گروگان گیرى 3 میلیاردى 
توسط اتباع بیگانه  

خطا در 4
محوطه جریمه 

تیم فردوسى پور!

2

متخصصان اصفهانى مرغوب ترین چینى جهان به نام fdc را در کارخانه 
«چینى زرین» تولید کردند.

رئیس انجمن تولیدکنندگان ظروف چینى با 
بیان اینکه این محصول ایرانى، نخستین بار در جهان 

شاخصه هاى چینى برتر، شامل باالترین 
درجه سپیدى ، بیشترین سختى، درجه 
شفافیت و نورگذرى را دارد، گفت: این 

محصول مشابه خارجى ندارد ...

«هیچکس حــق ندارد بــه ســبب محبوبیتى که 
آن را از راه دوربین صدا و ســیما به دســت آورده 
اســت علیــه منافع ملــى کشــور قد علــم کند. 
فردوســى پور بدون دوربین صدا و سیما هیچ است 
همانطور که مجریان بســیارى مانند او بدون صدا 
و سیما هیچ شــدند (رشیدپور، حســنى و... ). آقاى 
فردوسى پور! بازى با فکر و روان مردم را تمام کن.» 
این بخشــى از یادداشــت پایگاه اطالع رسانى 

«598» در فرداى روزى است...
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5050 ورزشکار اصفهانى به بازى هاى آسیایى اعزام مى شوند

مدیر عامل سازمان مشاغل شهرى شهردارى: به ازاى هر 26 نفر، یک واحد صنفى خرده فروش در اصفهان فعال است که این براى شهر یک فاجعه است

امیرمحمد زند: 

سینماى ایران 
جزیره اى است که
 فقط20 بازیگر دارد

سیستم بسته با انعطاف پذیرى مالیم
بحث و تبادل نظر در مورد سیستم احتمالى بازى ایران در مقابل پرتغال زیاد است اما آنچه 
احتمال آن بسیار زیاد است، این است که ایران دقیقًا به مانند دو بازى گذشته با سیستمى 

بسته در این دیدار به میدان خواهد رفت. 
پس از نمایش درخشان ایران مقابل اسپانیا که مورد توجه تمامى فوتبال دنیا قرار گرفت، 

تیم ملى دوشنبه شب به مصاف پرتغال دیگر تیم قدرتمند این گروه خواهد رفت. 

نقشه هاى کى روش براى پرتغال

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مزایده با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید: 
موضوع مزایده: فروش زمین مسکونى

آگهى مزایده مرحله دوم

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

چاپ دوم

مساحت- کاربرىردیف
قیمت پایه هر آدرسمترمربع

مترمربع (ریال)
5٪ سپرده واریزى شرکت 

در مزایده (ریال)

بلوار شهید منتظرى- کوى شهید عمو سلطانى قطعه 192/69مسکونى1
62/624/250 ریال6/500/000 ریالشماره 5

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مزایده: پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 97/04/13
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 روز پنج شنبه مورخ 97/04/14 

- مدت اعتبار پیشنهادها: یکشنبه 97/04/24
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشــنهادها نیز در زمان مهلت و محل تسلیم پیشنهادها انجام 

نمى شود.

شهردارى کوهپایه در نظر دارد نســبت به واگذارى یک باب مغازه واقع در 
روبروى شهردارى و اورژانس 115 شهر به صورت اجاره از طریق آگهى مزایده 
به واجدین شرایط به مدت دو سال شمسى اقدام نماید. متقاضیان مى توانند 
جهت دریافت مدارك و بازدید محل از تاریخ 1397/03/27 لغایت 1397/04/10 

به شهردارى کوهپایه مراجعه نمایند.
«الزم به ذکر است کلیه هزینه هاى آگهى، مالیات، عوارض، بیمه، کارشناسى 

و... به عهده برنده مزایده مى باشد»

آگهى مزایده

محسن علیخانى- شهردار کوهپایه

نوبت دوم

شهردارى ورنامخواست به استناد مجوز شــماره 4 مورخ 1397/01/22 
شوراى اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به واگذارى 2 پالك زمین کا رگاهى 
با رعایت صرفه و صالح شهردارى، از طریق مزایده عمومى (نوبت دوم) و 
بر اساس قیمت کارشناسى اقدام نماید. لذا عالقه مندان شرکت در مزایده 
مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اسناد مزایده به واحد مالى 

شهردارى ورنامخواست مراجعه فرمایند. 

آگهى مزایده نوبت دوم

علیرضا اطهرى فر- شهردار ورنامخواست

چاپ اول 

شهردارى فوالدشــهر در نظر دارد حق بهره بردارى از واحد تجارى ذیل را از 
طریق مزایده عمومى به مدت یکسال واگذار نماید. متقاضیان مى توانند جهت 
اطالع از شرایط و دریافت اسناد مزایده و بازدید حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 

97/04/13 به قسمت امور قراردادهاى شهردارى فوالدشهر مراجعه نمایند.
1- حق بهره بردارى از یک واحد تجارى واقع در طبقه اول بازارچه شهر و روستا 

فوالدشهر

آگهى مزایده عمومى 
(نوبت اول)

عبداله مرادى- سرپرست شهردارى فوالد شهر

چاپ دوم
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ماجراى موهاى «پویول» و سنگین ترین حمله روزنامه هاى 
اصولگرا به برنامه «2018» و مجرى محبوب آن

چینى جهان در اصفهان
fdc را در کارخانه  cى جهان به نام

ى با 
ن بار در جهان 

ن 

بحث و ت
احتمالآ
بسته در
پس از نم
تیم ملى

5
خط4

محوط
تیم فرد
«هیچکس حــق ند
آن را از راه دوربینص
اســت علیــه منافع
فردوســى پور بدون
همانطور که مجریان
و سیما هیچ شــدند
فردوسى پور! بازى با
این بخشــى از یاد
«598» در فرداى ر

ماجراى موهاى «پویول
اصولگرا به برنامه

 اینقدر اینقدر
نازك نارنجى نباش!نازك نارنجى نباش!
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رئیس جمعیت هالل احمر از ورود این ارگان به موضوع 
کمبود آب در کشــور با اجراى کمپیــن «نذر آب» خبر 
داد و گفت: خشکســالى مى تواند از زلزله خطرناك تر 

باشد.
على اصغر پیوندى با اشاره به یکى از فعالیت هاى هالل 
احمر در موضوع خشکســالى و کم آبى در کشور، اظهار 
کرد: خشکسالى یکى از بحران هاى کشور است که در 
یکى دو سال گذشته به وجود نیامده و از حدود بیش از ده 
سال است که در کشور آغاز شده است. وى با بیان اینکه 
برخى از استان هاى کشــور تحت تأثیر خشکسالى قرار 
گرفتند، افزود: هالل احمر به عنوان یک نهاد بشردوستانه 

به این موضوع ورود پیدا مى کند، شــاید مانند ســیل و 
زلزله به سرعت موجب مرگ نمى شــود؛ ولى در طول 
مدت زمان مى تواند از زلزله و ســیل خسارات بیشترى 

به بار آورد.
پیوندى گفت: هالل احمر کمپینى را به عنوان «نذر آب» 
در استان ها راه اندازى مى کند تا آثار خشکسالى کاهش 
یابد. رئیس جمعیت هالل احمر، پیشــگیرى از افزایش 
خشکسالى و رفع مشــکالت حاد ناشى از خشکسالى را 
از اهداف این کمپین ارزیابى کرد و افزود : با بســیارى از 
آموزش ها مى توان نحوه درست مصرف کردن آب را به 

مردم آموزش داد.

سجاد محمدحســنى، خبرنگار ورزشى و مدیر مسئول 
نشــریه «طوفــان ورزشــى» جیرفت، مــورد حمله 
افراد ناشــناس قرار گرفت. این خبرنگار توســط یکى 
از رؤســاى هیئت هاى ورزشــى جیرفت به دلیل نقد 
منصفانه مورد تهدید قرار گرفته بــود.  وى روز جمعه 
در یکى از مسیرهاى اصلى شهر متوجه تعقیب شدنش 
توسط خودروى پراید مشکوکى مى شود که بالفاصله 
با حرکت در مســیرهاى شــلوغ شــهر از چنگال این 
خودرو فرار مى کند. شــامگاه پنج شــنبه نیز که این 
خبرنگار ورزشــى جیرفت در حال برگشت به خانه بود، 
دو موتورسیکلت با چهار سرنشین و یک خودروى پراید 

با پالك مخدوش که تمام سرنشــینانش سر و صورت 
خود را پوشانده بودند مجدداً وى را تعقیب کردند. تمام 
این افراد به ســالح ســرد مجهز بودند و در نهایت این 
خبرنگار مجبور به فرار مى شود که حین فرار خودروى 
وى به جــدول برخــورد و تصــادف مى کنــد. افراد 
ناشــناس با دیدن صحنــه تصادف از محــل متوارى 

مى شوند. 
مدیرخانه مطبوعات و رسانه هاى جنوب کرمان در این 
باره گفته: پیگیرى موضوع تهدید خبرنگار جیرفتى در 
دستور کار خانه مطبوعات این شهرستان قرار گرفته و از 

طریق مراجع قضائ ى پیگیر این مهم هستیم. 

ورود هالل احمر به موضوع 
کمبود آب 

نقد منصفانه خبرنگار
 دردسر ساز شد!

 59 هزار سکه براى 2 نفر!
  تسنیم| در حالـى پیـش تـر ناصـر سـراج، 
رئیس سـازمان بازرسـى کل کشـور گفته بـود هفت 
میلیون و 600 هزار ثبت نام سکه داشتیم که 50 نفر، 5 
درصد این سکه ها را در اختیار دارند، شهباز حسن پور 
بیگلرى، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى هم خبر 
داد، فردى بیش از 39 هزار سکه و فرد دیگرى بیش از 
20 هزار سـکه در ماه هاى اخیر خریدارى کرده است، 
در عین حال هنوز اطالعاتى از ماهیت این افراد منتشر 

نشده است.

با پیروزى اسپانیا
 چه مى کنید؟

روزنامه «جمهورى اسالمى» نوشت:    جماران |
وقتى مسابقه ایران و مراکش در سن پترزبورگ برگزار 
شـد، عده اى پیروزى ایران بر مراکش را خواست خدا 
دانسـته و گفتند و نوشـتند که چون خدا ملت ایران را 
دوست دارد، کارى کرد که فوتبالیست هاى ایران برنده 
شوند! افراد عاقلى هم بودند که همان روز از این افراد 
پرسیدند مگر مردم مراکش مسلمان نیستند؟ خدا چه 
مشـکلى با مردم مراکش دارد که نگذاشت آنها پیروز 
شوند؟ سـئوال مهمتر این بود که اگر در مسابقه بعدى 
که میان ایران و اسـپانیا برگزار مى شـود ایـران برنده 
نشـود، چه خواهید گفت؟ آیا مى پذیرید کـه خدا اراده 
فرموده ایران مسلمان به اسپانیاى مسیحى ببازد؟ حاال 
که فوتبالیست هاى اسپانیا پیروز شـدند، آن کسى که 
گفت پیروزى فوتبالیسـت هاى ایرانى پیروزى نظام و 
اسـالم بود، چگونه مى خواهد این واقعه را به اسالم و 

نظام بچسباند؟

رسانه ها چرت و پرت نگویند
  تسنیم| معـاون وزیر صنعـت در واکنش به 
این سـئوال که مردم انتظار تنظیم بازار را دارند، براى 
پاسـخگویى به این انتظارات چه اقداماتى را در دستور 
کار دارید گفت: «رسانه ها اینقدر چرت و پرت نگویند تا 
ما حرفمان را بزنیم.» حسن یونس سینکى در واکنش 
به اینکه مردم از شـما به عنوان مسـئول انتظار تنظیم 

بازار را دارند با خنده گفت:«چه انتظارى دارند؟»

توجیه توتالى!
  عصر ایران| رئیس شـرکت نفتى توتال گفته 
اسـت با وجود خطر وضـع تحریم هاى ثانویه توسـط 
آمریکا، این شرکت نمى تواند ریسک ادامه کار در ایران 
را بپذیرد. پاتریک پویانه با اشاره به تالش هاى اتحادیه 
اروپا براى حفـظ برجام و تسـهیل ادامه فـروش نفت 
ایران گفت: من مى دانم که حرف هایم ممکن است به 
مذاق بعضى رهبران اروپایى خوش نیاید اما شـما باید 
با واقعیت روبه رو شوید و واقعیت این است که سرمایه 
جهان امروز در دسـت آمریکاسـت. اینکه آیـا توانایى 
آمریکا در تحمیل قوانینى به دیگر کشورها درست است 
یا نه، جاى بحـث دارد اما به من به عنـوان مدیرعامل 
توتال مربوط نیست. من نمى توانم توتال را در معرض 

تحریم هاى ثانویه قرار دهم. این غیرممکن است.

ماجراى خبرى که حذف شد
  تابناك | در چند روز گذشـته خبرى با عنوان 
«اخراج آقازاده ها از آمریکا» توسط یکى از سایت هاى 
داخلى منتشـر شـد. در این خبر آمده بود که «استیون 
منوچین»، وزیر خزانه دارى آمریکا گفته اسـت 5432 
نفر از فرزندان مسـئولین ایران در آمریکا حضور دارند 
که جـز امـالك  و دارایـى شـخصى، 148 میلیـارد و 
267 میلیـون دالر در حسـاب ایـن نفرات وجـود دارد 
و به دلیل امضـا نکـردن FATF  این مبالـغ را توقیف 
مى کنیم. این خبر به سرعت در فضاى مجازى منتشر 
و حتى تحلیل هاى مختلفى در این باره منتشر شد. اما 
جستجوها نشـان داد که این مطلب در صفحه توییتر 
منوچین وجود نداشت. حتى سایت خزانه دارى آمریکا 
و سـرچ گوگل هم نشـان از عدم انتشـار خبـر مى داد. 
جستجوها در سایت هاى مهم خبرى هم نشان داد هیچ 
رسانه معتبرى این خبر را کار نکرد. این شایعه در فضاى 
مجازى وجود داشـت تا این که سایت منتشر کننده هم 

این خبر را از روى خروجى خود حذف کرد.

خبرخوان
ایران اوتیسمى شده! 

 چمدان| رئیــس پژوهشــگاه میراث 
فرهنگى در سى و پنجمین نشست تخصصى 
توســعه با بیان مثالى در مــورد عقب افتادگى 
ایران گفت: بیمارى اوتیســم مثالى است که 
مى توان براى عقب افتادگى کشور عنوان کرد 
زیرا ایــن بیمارى به گونه اى اســت که داراى 
اختالالت روانى هستند که نمى توانند با محیط 
ارتباط برقرار کنند و ایران به بیمارى اوتیســم 
دچار شــده است. سید محمد بهشــتى یادآور 
شد: وقتى آموزش ما به صورت اوتیسمى باشد، 
مهندســانى پرورش خواهند یافت که گمان 
مى کنند جادوگر ســیندرال هســتند. یعنى با 
چوب جادوى تکنولوژى همه چیز را مى توانند 

درست کنند.

واردات 9 میلیون دالرى
 آب پرتقال!

  میزان | براساس آمار مقدماتى گمرك 
از تجارت خارجى در 12 ماهه سال 96 بیش از 
4686 ُتن آب پرتقال یــخ زده و یخ نزده وارد 
ایران شده و 9 میلیون و 438 هزار و 459 دالر 
ارز از کشور خارج شده است. الزم به ذکر است 
که این آب پرتقال ها از 11 کشــور جهان وارد 
کشور شده اســت که از جمله آن مى توان به 
اتریش، اســپانیا، برزیل، ایرلند، بلژیک، هلند، 

ایتالیا و یونان اشاره کرد.

ماجراى فروش شناسنامه 
در کرمان

  آنا| فرماندار قلعه گنج در استان کرمان با 
اشاره به پدیده شناسنامه فروشى در بین برخى 
مردم این منطقه گفت: استاندار دستور رسیدگى 
به صد پرونده را صادر کــرد. عطا ناوکى کرد: 
حدود ده ســال پیش در جنوب استان کرمان 
برخى از مــردم به دلیل فقــر فرهنگى و مالى 
شناسنامه هاى خود را به اتباع بیگانه فروختند. 
وى افــزود: در رابطه با فروش شناســنامه در 
شهرســتان قلعه گنج 18 نفر از کارمندان ثبت 
احوال دستگیر شــدند و حتى این وضعیت به 
حدى رسید که دستگاه هاى نظارتى و امنیتى 
براى جلوگیرى از ادامه فروش شناسنامه ورود 

کردند.

ارتباط وزارتى با 
تلگرام طالیى!

  آنا| دبیــر کارگروه تعییــن مصادیق 
محتواى مجرمانه درباره شیوه فعالیت تلگرام 
طالیى و هاتگــرام توضیحاتــى را ارائه کرد. 
عبدالصمد خــرم آبادى در صفحه شــخصى 
خود درباره دو نرم افزار «هاتگرام» و «تلگرام 
طالیى» با توجــه به ســئواالت متعددى که 
خبرنگاران مطرح کرده اند، توضیحاتى را ارائه 
کرد و نوشت: «هاتگرام و طالگرام پیام رسان 
نیســتند. آنها در واقع دو فیلترشکن داخلى با 
مدیریت واحد هســتند که به طور غیرقانونى 
و بر خالف دســتور قضائى با امکانات وزارت 
ارتباطات، دسترسى کاربران ایرانى را به شبکه 

اجتماعى فیلتر شده تلگرام فراهم مى کنند.»

سن مصرف مواد 
به چند سال رسیده؟

معــاون ســازمان    اعتماد آنالین |
بهزیســتى کشــور در مورد موضوع کاهش 
میانگین ســن مصرف مواد مخدر به 14 سال، 
افزود: آخریــن تحقیقات نشــان مى دهد که 
میانگین سن مصرف مواد نسبت به سال هاى 
قبل در حد یکى دو ســال کاهش یافته است. 
یعنى اگر براى مثال این میانگین 23 سال بوده 
تبدیل به 21 سال شده اســت. بنابراین اینکه 
گفته شده میانگین سن مصرف مواد مخدر به 

14 سال رسیده است، صحت ندارد.

نصف جهان «هیچکس حق ندارد به سبب محبوبیتى که 
آن را از راه دوربین صدا و سیما به دست آورده است علیه 
منافع ملى کشور قد علم کند. فردوسى پور بدون دوربین 
صدا و سیما هیچ است همانطور که مجریان بسیارى مانند 
او بدون صدا و سیما هیچ شدند (رشــیدپور، حسنى و... ). 

آقاى فردوسى پور! بازى با فکر و روان مردم را تمام کن.»
این بخشى از یادداشــت پایگاه اطالع رسانى «598» در 
فرداى روزى اســت که ایران و اســپانیا در کازان مقابل 
یکدیگر صف آرایى کردند آن هــم در حالى که یک روز 
قبل از آن، عادل فردوســى پور، مجــرى محبوب برنامه 
«2018» مقابل تصمیم مدیران باالدســتى اش ایستاده 
بود. این اتفاق سرآغاز جنجالى شده است که معلوم نیست 
آخر و عاقبت این مجرى ورزشى را به کجا بکشاند. شاید به 
قول روزنامه «وطن امروز»، همه چیز با حذف این «سرطان 
صداوسیما»، «مار در آستین»، «اسب تروا»، یا «موش انبار 

گندم» از تلویزیون به انتها برسد. 

دست آویزى به نام موهاى بلند و پول هاى 
کالن 

بعید است کاپیتان سابق بارســلونا و تیم ملى اسپانیا حتى 
به مخیلــه اش هم خطور مى کرد که روزى دســت آویز

 درگیرى هاى سیاســى–جناحى در ایران قــرار بگیرد! 
این اتفاق امــا افتاده و حــاال چند روزى اســت که هر 
کدام از دو جنــاح اصلى مملکت، با اســتفاده از جنجالى 
که حول این بازیکن مشــهور جهان به راه افتاده، ســعى 
مى کنند وزنه خود در رقابت هاى جناحى را ســنگین تر

 کنند.
ماجرا از جلوگیرى از حضور «کارلــوس پویول» که قرار 
بود چهارشنبه شب هفته پیش به عنوان کارشناس بازى 
ایران و اســپانیا در  برنامه «2018» عادل فردوســى پور 
حضور پیدا کند شروع شد و دیروز در روزنامه هاى دو جناح 
اصالح طلــب و اصولگرا بــه اوج خود رســید. دیدگاه 
رســانه هاى اصالح طلب در این باره مشخص است و از 
همان روز بازى ایران و اسپانیا هم نظراتشان را که عمومًا، 
همراستا با مواضع فردوســى پور بود منتشر مى کردند اما 

اصولگرایان در این باره کمى متفاوت عمل کردند.
اگر رســانه هاى این جناح را از شــب برگزارى مسابقه تا 
دیروز بررسى مى کردید، ابتدا متوجه نوعى سکوت همراه 
با انتقادات ضمنى از رفتارهاى  قبلى عادل فردوســى پور 
مى شــدید اما از دیروز روزنامه ها زبان به انتقادات صریح 

گشوده و مستقیماً وارد ماجرا شدند.  
در میان روزنامه هاى این جناح، «جــام جم» که ارگان 
رسمى صداوسیماســت و قاعدتًا باید حامى برنامه هاى 
تولیدى تلویزیون باشد، شمشــیر را علیه فردوسى پور و 
رفقا از رو بســته و  در گزارش خودش، دعوت از پویول را 
«بدون هماهنگى با مدیران رسانه ملى» اعالم کرد. این 
روزنامه از قول معاون ســیما، به ابالغ قانون ممنوعیت 
حضور چهره هاى پرخرج خارجى در تلویزیون اشــاره و 
شــایعه جلوگیرى از ورود پویول به استودیو «2018» به 
دلیل موهاى بلندش را تکذیب کرد. این در حالى بود که 
همزمان، دیگر رســانه هاى اصولگرایان نیز فضا را براى 
حمله به سنگر فردوســى پور آن هم با مهماتى از جنس 

ورزش و سیاست بسیار مهیا تشخیص دادند.  
روزنامه «جوان» در یادداشتى که دیروز در صفحه اول خود 
منتشر کرد، تلویحًا فردوسى پور را مقصر ماجراى موهاى 
پویول معرفى کــرد و او را آغازکننده «موجى از حمالت 
رسانه اى در چهلمین ســالگرد انقالب اسالمى» خواند. 
«جوان» نوشت: «برخى منابع غیررسمى اعالم مى کنند 
موضوع مو هاى پویول نیست و به رقمى مربوط مى شود 
که قرار بوده به او براى حضور در برنامه بپردازند. به نظر 
مى رســد دلیل دوم منطقى تر باشد چراکه به قول یکى از 
دوستان، مرحوم آغاسى نیز در دهه 70 وقتى در رسانه ملى 
شعر مى خواند زلف هاى بلندى داشت و طى سال هاى اخیر 
هم خیلى ها در برنامه هاى مختلف سیما با زلف بلند حاضر 
شده اند و مشــکلى هم پیش نیامده اســت، ضمن اینکه 

پویول اساساً ایرانى هم نیست.»
این روزنامه آنگاه از مدیران تلویزیون گالیه کرد که چرا 
در این «موج حمالت رسانه اى» سکوت کرده اند؛ و این 
در حالى اســت که در واژه واژه این گالیــه مطبوعاتى، 
ردپاى حمله به فردوسى پور نیز کامًال به چشم مى خورد: 
«این اصًال خوب نیست که انقالب اسالمى در چهلمین 
سالگردش متهم شود به اینکه بخاطر موى یک خارجى 
او را به برنامه راه نداده اند. اینجا الزم است براى صیانت 
از انقالب در میان افکار عمومى به سرعت روابط عمومى 
سازمان یا هر شخص حقیقى دیگرى واکنش نشان داده 

و فضاى غبارآلود را شفاف نماید. اگر این کار را نکرد یا به 
موقع واکنش نشان نداد دود این انفعال و بى عملى به طور 

قطع به چشم انقالب مى رود.»
اما روزنامه «وطن امروز» هم در دو یادداشتى که در شماره 
دیروز خود منتشر کرد، به تندى از فردوسى پور انتقاد کرد 
تا جایى که در یکى از این یادداشت که به عنوان سرمقاله 
روزنامه هم انتخاب شده است، براى این مجرى مشهور از 
تعبیر «بچه  لوس تلویزیون که تبدیل به یک سرطان براى 
صداوسیما شده» استفاده کرد. این شدیدترین موضعى است 
که یک روزنامه منتقد در ماه ها و شاید سال هاى اخیر درباره 
فردوسى پور اتخاذ کرده است که نشان از لبریز شدن کاسه 
صبر اصولگرایان از دست فردوسى پور دارد. «وطن امروز» 
در توضیح علت استفاده از واژه «سرطان» براى فردوسى 
پور نوشت: «رفتار فردوسى پور تبدیل به سرطان شده از 
آن جهت که حاال رفتار او مى تواند به ســایر برنامه هاى 
صداوسیما نیز ســرایت کند. کما اینکه نشــانه هایى از 
سرایت ساختارشــکنى او در برخى برنامه هاى تلویزیون 
مشاهده شده است. ساختارشکنى و ایجاد هرج ومرج در 
برنامه هاى زنده صداوســیما نخستین تبعات این عارضه 
است و این یک بیمارى کشنده براى اعتبار و اقتدار سازمان 

صداوسیماست.» 
این روزنامه آنگاه در اظهارنظرى بى سابقه و کامًال صریح، 
خواســتار حذف این مجرى ورزشــى از تلویزیون ایران 
شده است: «براى یک بار هم که شده بیایید این موضوع 
را فیصله بدهیم. این خیــال خام و ســاده انگارانه را که 
فردوسى پور براى سازمان صداوسیما اعتبار جمع مى کند 
باید از ذهن خارج کرد. حقیقتًا برخالف فردوســى پور که 
توانسته از انحصار بى سابقه صداوسیما سوءاستفاده کرده و 
از انبان برنامه هاى زنده تلویزیون روز به روز فربه تر شود، 
صداوسیما از فردوسى پور اندوخته آنچنانى نداشته است. 
او بارها و بارها و بارها به شیوه هاى مختلف رفتارهایى از 
خود نشــان داده که مانع تبدیل ظرفیت سازى برنامه 90 
به اعتباربخشى براى صداوســیما مى شود. انگیزه و اراده 
این فــرد در ضدیت نمایى و شورشــگرى علیه مدیریت 
سازمان صداوســیما چه دلیلى دارد؟ چرا هیچ ردپایى از 
سیاستگذارى هاى ســازمان صداوســیما در حوزه هاى 
مختلف فرهنگى و اجتماعى و سیاســى، در برنامه هاى 
این فرد مشاهده نمى شــود؟ چرا رسانه هاى ضد انقالب، 
برنامه 90 را یک وصله ناجور به صداوسیماى جمهورى 
اســالمى و خود را متعهد به حمایت و تقویت این مجرى 
مى دانند؟ چرا اتمســفر برنامه 90، همیــن ویژه برنامه 
جام جهانى و گزارش هاى این فرد، هیچ نسبتى و سنخیتى 
با اتمسفر حاکم بر سیاستگذارى هاى حاکم ندارد؟ بگذارید 
صریح تر هم بگوییم... همه ما مى دانیم او کجا ایســتاده 
است. ما مى دانیم فردوسى پور دانســته یا نفهمیده، خأل 
ارتباط مستقیم کدام جریان فکرى با توده ها را پر مى کند و 
تمایالت آن جریان را در بدنه فوتبال تزریق و یک فرهنگ 
فوتبالى و مختصات فوتبالدوستى جدید و متفاوت با گذشته 
را ترویج مى کند. فردوســى پور دانسته یا ندانسته در حال 
تزریق گرایشات و امیال جریانى یک عده محدود به کالبد 
فوتبال ایران است. فردوسى پور چه مار در آستین باشد، چه 

اسب تروا و چه موش انبار گندم؛ بهتر است تکلیف حرفه اى 
که بر عهده ریاست سازمان صداوسیما و مدیریت جوان 

شبکه 3 است درباره او انجام شود.»
این روزنامه همچنین در یادداشت دوم خود  با اعالم اینکه 
جنجال اخیر، به موهاى پویول مربوط نیست و پاى پول 
فراوانى در میان است که اسپانسر برنامه «2018» به این 
کارشناس خارجى پرداخت کرده است و قرار بوده معادل 
آن را از تلویزیون دریافت کند، نوشت: «هزینه حضور این 
افراد در واقع از بیت المال و از اعتبارات صداوسیما هزینه 
مى شده که در این شرایط با توجه به مشکالت مالى شدید 
تلویزیون، چنین هزینه اى براى حضور مهمانان خارجى 
براى برنامه اى که به شکل عادى هم از مخاطب باالیى 
برخوردار است، نه منطقى اســت و نه منصفانه. حتى با 
فرض درســت نبودن این گزاره نیز آنچه بدون شک هر 
عقل سلیمى مى تواند با بررسى این شــرایط بگوید، آن 
است که صرف چنین هزینه هایى در شــرایط فعلى که 
کشور درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادى است و خروج 
غیرضرورى ارز از کشور، آن هم براى این برنامه که در هر 
حال مخاطب باالى خود را دارد، حتى اگر از جیب اسپانسر 

برنامه هم باشد، به نفع اقتصاد ایران نیست.»
«وطن امروز» آنگاه صداوسیما را از دو زاویه مورد سئوال 
قرار داد. یک زاویه همان بود که توسط روزنامه «جوان» 
هم پیگیرى شد و آن اینکه چرا صداوســیما در این باره 
اطالع رسانى درستى نکرده و زاویه دوم به شخص عادل 
فردوسى پور برمى گشــت. این روزنامه، مجرى محبوب 
تلویزیون را «سیاســى پور» لقب داد و نوشــت: «یکى 
از جدى ترین انتقادات وارد بر رســانه ملى عدم مواجهه 
مقتدرانه با چهره هایى همچون فردوســى پور در اینگونه 
موارد است. فردوسى پور در شرایطى پس از این اتفاقات با 
حضور در برنامه "2018" با برخوردى طلبکارانه به گالیه از 
تصمیم مدیران ارشد تلویزیون براى عدم حضور پویول در 
برنامه خود پرداخت که در هیچ رسانه اى در جهان، مجرى 
یک برنامه تلویزیونى با این تعداد از مخاطب و روى آنتن 
زنده، اجازه چنین کارى را نخواهد داشت... نحوه مواجهه 
صداوسیما با فردوسى پور یکى از مثال  هاى نقض مدیریت 
در رسانه اســت، چنانکه پیش تر از آوردن فیگو و پویول، 
فعالیت  هاى سیاسى فردوسى پور در یک برنامه تخصصى 
ورزشى- 90- که او را به "سیاسى پور" مشهور کرده نیز 
با برخورد جدى و مناسب رســانه ملى مواجه نشده است. 
گفتگو با وزیر امور خارجه در کوران مذاکرات هســته اى، 
درخواست اســتعفاى شــهردار تهران در حادثه پالسکو 
در میانه برنامه ورزشــى 90 و... تنها بخشى از رفتارهاى 
فردوسى پور در این سال هاست که با عدم مدیریت صحیح 

سلبریتى ها در رسانه ملى تبدیل به بحران شده است.»
حمالت رسانه هاى اصولگرا به فردوسى پور مسبوق به 
سابقه اســت چون همانطور که «وطن امروز» هم اشاره 
کرده، او بیش از آنکه به اصولگراها نزدیک باشد از سیاست هاى 
اصالح طلبى حمایــت کرده اما واقعیت این اســت که چه برنامه 
«2018» که فردوســى پور تهیه کنندگى آن را بر عهده 
دارد و چه پوشــش قرعه کشى مســابقات جام جهانى 
که سال گذشــته برگزار شــد، بهترین فرصت را نصیب 

رســانه هاى نزدیک به اصولگرایان نموده تا این روزها 
فردوسى پور را زیر بى سابقه ترین فشــارها قرار دهند و 

صداوسیما را وادار کنند رفتارهاى او را «مدیریت» کند.
در همین باره روزنامه «کیهان» که پنج شنبه هفته پیش، 
برنامه «2018» را به یک «مراســم بلیت بخت آزمایى» 
تشبیه کرده و عادل فردوسى پور را شماتت کرده بود که 
چرا در برنامه اش به «استعمارگرى، برده دارى و جنایات 
انگلیس و فرانسه» هیچ اشاره اى نکرده است، دیروز در 
اقدامى کم سابقه، موضوع ســرمقاله اش را به مسابقات 
جام جهانى (البته با رگه هایى از همان دیدگاه هاى سیاسى 
معمول در «کیهان») اختصاص داد و ضمن تقدیر از بازى 
ایران در مقابل اسپانیا، پیروزى ایران در برابر مراکش را نیز 
اتفاقى ندانست و از جمله به عادل فردوسى پور تاخت که 
چرا در  ابتداى آن بازى، آرزو کرده است مسابقه زودتر به 
پایان برســد. «کیهان»، تلویحًا فردوسى پور را «ترسو» 
خواند و نوشت: «بعید است میلیون ها ایرانى آرزوى عادل 
فردوسى پور در دقایق نخست ابتداى بازى ایران و مراکش 
را از یاد ببرند. وقتى با لحنى نگران، ناامید و حتى تا حدى 
مرعوب آرزو کرد کاش همین حاال سوت پایان بازى زده 

شده و رقابت با همین نتیجه به پایان برسد.» 
از آنجا که محتواى کلى ســرمقاله «کیهــان» به مقوله 
«توانایى ایران در ممکن کــردن غیرممکن ها» مربوط 
مى شود، آشکارا مشخص است منظور از جمله «بازى با 
اسپانیا ثابت کرد اولین گام براى پیروزى، زدودن کشور از 
افکار مدیریتى است که حد و اندازه ایران را در حد پختن 
قورمه سبزى و آبگوشت بزباش مى دانند»،  دقیقًا متوجه 

چه کسانى است.

خالصه اى از یک حمله
شــاید بتوان حرف اول و آخر اصولگرایان را در مواجهه با 
رفتارهاى عادل فردوسى پور، از البه الى سطور یادداشت 
دیروز روزنامه «فرهیختگان» کشــف کرد. این روزنامه، 
فردوسى پور را مجرى «پرحاشیه» اى خواند که چهارشنبه 
شب در «دوئل» با مدیران باالدستى اش «باخت»، «قهر» 
کرد، «یکى به دو» کرد، به نتیجه اى نرســید، با «چهره 
درهم و حال دمق» مقابل دوربین آمد و «وســط جشن 
ملى» به «عزادارى» پرداخت. ارگان رســمى دانشگاه 
آزاد در ادامه یادداشــت خود نوشــت که «مسئله پویول 
نیست، مسئله شترسوارى دوالدوالى صدا و سیماست». 
«فرهیختگان» با اشــاره به اینکه موضوع موهاى ســر 
پویول توســط خود برنامــه ریزان برنامــه «2018» به 
رسانه هاى خارجى کشیده شد، صداوسیما را متهم کرد که 
نمى داند با کسانى مثل فردوسى پور چگونه برخورد کند: 
«تمام فرآیند دعوت کردن از پویول، آمدنش به تهران و 
جلوگیرى از حضورش در رسانه ملى و نوع اظهارنظرش 
در رسانه هاى بین المللى، نمونه واضحى از وضعیت حال 
حاضر صداوسیما و شیوه تعامل  مدیرانش با برنامه سازان 
را توصیف مى کند؛ مثال ساده اى از بحران سازى از یک 
مسئ له ساده. بحرانى که نطفه اش از درون سازمان شکل 
گرفت، درون سازمان دامن زده شد و درون همین سازمان 

فرافکنى شد.»

ماجراى موهاى «پویول» و سنگین ترین حمله روزنامه هاى اصولگرا به برنامه «2018» و مجرى محبوب آن

خطا در محوطه جریمه تیم فردوسى پور!
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منوچهر نوذرى او را به احمد شیشه گران و ســعید توکل پایه گذاران برنامه 
«صبح جمعه با شما» معرفى کرد و از ســال هاى 67-66 همکارى با این 
برنامه را آغاز کرد. همکارى که تا امروز در قالب «رادیو صبح جمعه با شما» 
ادامه یافته و البته امروز او نه تنها بازیگرى و اجرا، بلکه کارگردانى این برنامه 
مفرح و شاد رادیو ایران را نیز برعهده دارد. پیش ترها یادشان است که او در 
«جمعه ایرانى» نام قبلى این برنامه، اجراکننده نقش «خان خان» بود. البته در 
سال هاى اخیر این برنامه را با نام جدید «رادیو صبح جمعه با شما» مى خوانند 
و هنرمندان و بازیگران مطرح کشور در قالبى طنز به بررسى موضوعات روز 
کشور مى پردازند. همزمان با افتتاح «رادیو مالط» در «صبح جمعه با شما» 
علیرضا جاویدنیا، کارگردان این برنامه گپ و گفــت کوتاهى با خبرگزارى 

«تسنیم» انجام داد.
علیرضا جاویدنیا گفت: مردم امروز با مشکالت عدیده  اى مواجه هستند و نیاز 
به تولید یکسرى برنامه هاى مفرح و شــاد رادیویى و تلویزیونى دارند و ما در 
«صبح جمعه با شما» این رســالت را برعهده داریم. باید در این راستا از هیچ 

کوششى دریغ نداشته باشیم و با کار کردن و تالش،  مسئوالن را همراه کنیم.
وى تأکید کرد: «رادیو صبح جمعه با شما» ریشه رسانه اى با قدمتى طوالنى 
میان مردم ایران زمین دارد و بسیار خرسندم کارگردانى برنامه اى را برعهده 
دارم که مملو از بازیگران و گویندگان صاحبنام و با سوادى است که بسیارى 
از آنها را مردم در قاب تلویزیون هم بارها دیده اند. کسانى مثل بیوك میرزایى، 
داود منفرد، عباس محبــى، مرتضى تبریزى، حســین محب اهرى و اصغر 
سمســارزاده که مایه مباهات عرصه هنر بازیگرى، گویندگى و اجرا هستند. 
ما همیشه سعى کرده ایم موضوعات روز را در دستور کار خودمان قرار دهیم 
و این دوستان هم براى بهترین آواها، صداها و محتواها از هیچ تالشى دریغ 

ندارند.
وى به افتتاح «رادیو مالط» در «صبح جمعه با شــما» اشــاره کرد و گفت: 
همزمان با ورود به روزهاى گرم تابســتان، به قلم صادق عبداللهى شــبکه 
«رادیو مالط» در برنامه «صبح جمعه با شما» راه اندازى مى شود. گردانندگان 
این شــبکه «جانعلى» (با بازى عباس محبى)، «هیبت» (با بازى مرتضى 

تبریزى)، « قدم خیر» با بازى (زهره کدخدازاده) و «کدخدا» با بازى (علیرضا 
جاویدنیا) هســتند. مشکالت عمده روســتاییان و بى توجهى به روستاهاى 
منطقه گردشگرى و عدم رعایت گردشــگران محتواى این بخش را تأمین 

مى کند.
برپایه این گــزارش، برنامه «صبح جمعه با شــما» تا پایــان جام جهانى با 
موضوعات فوتبال شــوخى مى کند و فضاى برنامه متأثر از فضاى عمومى 
جامعه، رنگ و بوى تالش مى گیرد. «صبح جمعه با شــما» به تهیه کنندگى 

ساجد قدوسیان روزهاى جمعه ســاعت 9 الى 11 صبح از موج 
FM ردیف 9 مگاهرتز رادیو ایران پخش مى شود. 

فیلم ســینمایى «زندانى ها» با حضور بهنوش 
بختیارى و دیگر بازیگران مطرح ســینما کلید 

خورد.
«زندانى هــا» به کارگردانــى و تهیه کنندگى 
مسعود ده نمکى از دیروز شــنبه دوم تیرماه در 
زندان قصر تهران کلید  خــورد و کار خود را با 
حضور بازیگرانى چون هدایت هاشمى، بهنام 
تشکر، هومن برق نورد، بهاره افشارى، بهنوش 
بختیارى، اصغر نقى زاده، رسول نجفیان، امیر 

نورى آغاز کرد .

جــواد نوروزبیگى از ســاخت فیلم ســینمایى 
«زهرمار» به کارگردانى جــواد رضویان تا یک 

ماه دیگر در تهران خبر داد.
این تهیــه کننده ســینما دربــاره جدیدترین 
فعالیت هاى خود گفت: به تازگى پروانه ساخت 
فیلم ســینمایى «زهرمار» به کارگردانى جواد 
رضویان را دریافــت و پیش تولیــد آن را آغاز 
کرده ایــم از همین رو فکر مى کنــم این اثر تا 
یک ماه دیگــر در تهران کلید بخــورد و همه 
صحنه هاى آن در همین شهر فیلمبردارى شود.

وى افزود: «زهرمار» یک فیلم طنز اســت که 
درون مایه اى اجتماعى دارد و از آنجایى که توقع 
از جواد رضویان باالست سعى مى کنیم یک فیلم 
خوب بسازیم از ســوى دیگر او یک کارگردان 
فیلم اولى نیست بلکه پیش  تر یک فیلم دیگر هم 
ساخته بود به همین دلیل در نظر داریم یک طنز 
خوب بســازیم. «زهرمار» قصه جذابى دارد و با 
فیلم هاى کمدى که تاکنون دیده ایم فرق دارد و 
چنین کمدى کمتر دیده شده است به همین دلیل 
مى توانم بگویم که استقبال خوبى از آن مى شود.

نوروزبیگى اظهار کرد: در این فیلم ورود دیگرى 
از جواد رضویــان به عرصه ســینما را خواهیم 
دید البته ایــن موضوع را به لحــاظ کارگردانى
 مى گویم و مى دانم که استقبال خوبى هم از این 
موضوع مى شود.  جواد رضویان همه تالشش را 
مى کند که در این اثر بازى نکند از همین رو در 
حال رایزنى با بازیگــران براى حضور در این اثر 

هستیم.

زیگر دارد
2020 با

اى ایران 
سینم

زیره اى است که فقط
ج

مد زند: 
امیرمح

امیرمحمــد زنــد، بازیگر ســینما، تئاتــر و تلویزیون 
درخصوص فعالیت هاى خــود در عرصه بازیگرى طى 
سال 97 گفت: از ابتداى ســال تاکنون در دو مجموعه 
تلویزیونى مشغول به کار هســتم، یکى از آنها سریال 
«مرگ خامــوش» بــه کارگردانى احمــد معظمى و 
تهیه کنندگى ابوالفضل صفرى اســت که در آن نقشى 
اصلى و تأثیرگذارى را ایفا مى کنم. وى با اشاره به حضور 
در فصل سوم سریال «ستایش» افزود: عالوه بر «مرگ 
خاموش» هم اکنون در ســریال «ستایش 3» مشغول 
بازى هستم که نقشم ادامه اى بر روند داستانى «ستایش 

2»  خواهد بود.
بازیگر فیلم «اتوبوس شــب» درباره کیفیت ســومین 
فصل از «ســتایش 3» اضافه کرد: به اذعان نویسنده، 
کارگردان و بازیگران، فصل سوم سریال «ستایش» از 
دو فصل قبلى بسیار قوى تر خواهد بود. البته فصل دوم 
چندان از سوى مخاطبان مورد اســتقبال قرار نگرفت 
اما فصل 3 کیفیتى باالتر از فصل اول را داراســت زیرا 

«ستایش 3»  قصه پر پیچ و خم و جذاب ترى دارد.
وى درباره تکنیک بازى خود در سه فصل «ستایش» 
و حفظ روند بازى در یک نقش طى ســالیان مختلف 
ادامه داد: واقعیت امر من از تکنیــک توکل بر خدا در 

بازیگرى استفاده مى کنم و همیشه امیدم به خداست. 
البته در بخش حفظ بازى و جنس بازى بیشترین تأثیر را 
نویسنده و کلیت فیلمنامه بر عهده دارد. بازیگر مى تواند 
مثل شابلون نقش را تکرار کند و این هنر نویسنده است 

که جنس بازى را حفظ مى کند.
بازیگر فیلم «تقاطع» درباره گریم هاى «ســتایش 3» 
افزود: «ســتایش 3» گریم هاى خیلى سنگینى ندارد 
زیرا «ســتایش 3» از لحاظ زمانى زیاد از «ستایش2» 
فاصله ندارد. داستان این سریال ادامه فصل قبل است و 
اینطور نیست که چندین سال گذشته باشد و بازیگران 
پیرتر شده باشند. «ســتایش 3» همان قصه در همان 

برهه زمانى است.
وى درباره کمرنگ بودن خود در عرصه ســینما تأکید 
کرد: من نمى دانم چه بالیى بر ســر سینما آمده است. 

چرا بازیگرى که در جوانى براى «اتوبوس شب» دیپلم 
افتخار جشنواره فجر را گرفته بازیگر تلویزیونى خطاب 
مى شود. سینما کًال توسط 20 بازیگر مى چرخد که از 
این فیلم به آن فیلم مى روند و اجازه ورود هیچکس را به 

جزیره خود نمى دهند. 
این بازیگر سینما درباره وجود باندبازى در سینما تصریح 
کرد: من نمى فهمم این تقســیمات بازیگر سینمایى از 
کجا آمده است. ســینماى ایران درگیر باندبازى هاى 

شدید شــده و افراد از خودشــان اداى روشنفکر بودن 
در مى آورند تا خودشــان را در این باندها جاى دهند. 
وضعیت اسفبار سینماى ایران در ســال هاى اخیر به 
اوج خود رسیده اســت زیرا حرف اول سینماى ایران را 

اسپانسرها مى زنند نه کارگردانان.

ح 
 ز 
ى 

اخیر به وضعیت اسفبار سینماى ایران در ســال هاى
ا  ایران را اوج خود رسیده اســت زیرا حرف اول سینماى

اسپانسرها مى زنند نه کارگردانان.

والن را همراه کنیم.
ى با قدمتى طوالنى 
برنامه اى را برعهده 
ى است که بسیارى 
 مثل بیوك میرزایى، 
محب اهرى و اصغر 
ندگى و اجرا هستند. 
 خودمان قرار دهیم 
 ز هیچ تالشى دریغ 

شــاره کرد و گفت: 
قعبداللهى شــبکه 
مى شود. گردانندگان

ت» (با بازى مرتضى 

«کدخدا» با بازى بازى (زهره کدخدازاده) و خیر» با تبریزى)، « قدم
جاویدنیا) هســتند. مشکالت عمده روســتاییان و بى توجهى به رو
منطقه گردشگرى و عدم رعایت گردشــگران محتواى این بخش

مى کند.
برپایه این گــزارش، برنامه «صبح جمعه با شــما» تا پایــان جام
موضوعات فوتبال شــوخى مى کند و فضاى برنامه متأثر از فضاى
جامعه، رنگ و بوى تالش مى گیرد. «صبح جمعه با شــما» به تهیه

9ساجد قدوسیان روزهاى جمعه ســاعت 9 الى 11 صبح از موج 
9 ردیف 9 مگاهرتز رادیو ایران پخش مى شود.  FM

(علیرضا
وستاهاى 
 را تأمین 

 جهانى با 
ى عمومى 
ه کنندگى 

علیرضا جاویدنیا:  
رسالت «صبح جمعه با شما» شاد کردن مردم است

نزدیک به 30 ســال بعد از مهاجرت سوسن 
تسلیمى، بازیگر ایرانى به سوئد و درحالى که 
در همه این سال ها رسانه ملى روى خوش به 
محصوالت این بازیگر نشــان نداده، محمد 
متوسالنى، کارگردان-بازیگر ایرانى با حضور 
در آى فیلم نمایش «کفش هاى میرزانوروز» 

را بهانه اى کرد براى ذکر خیر این بازیگر.
متوسالنى با اظهار اینکه طرح اصلى کمدى 
«کفش هاى میرزانوروز» از سوسن تسلیمى 
است که اول بار آن را در منبعى مطالعاتى در 
دانشگاه آکسفورد پیدا کرده، از این گفت که 
همسر وقت تسلیمى یعنى داریوش فرهنگ 
هم براســاس طرح سوســن، «کفش هاى 

میرزانوروز» را نگاشت!
متوســالنى از تغییر پایان بنــدى فیلمنامه 
اولیه بخاطر نظر همکاران هم گفت و اینکه 
حسرت دائمى ســال هاى بعدش این بوده 
اســت که چرا پایــان مطلوب خــودش که 
مربوط بــه شــکواییه یکى از مشــتریان
 میرزانــوروز علیهش بــوده را از انتها حذف

 کرده!
 متوســالنى بــه ایــن اشــاره نکــرد که 
بهرام بیضایى هــم طرحى داشــت به نام 
«کفش هاى مبــارك» برآمده از داســتان 
قدیمى «کفش هاى ابوالقاســم تنبورى» با 
شباهت فراوان به «کفش هاى میرزانوروز» 
و شاید به دلیل ممنوع الفعالیت بودن بیضایى 
در آن روزگار بود که طرح از طریق تسلیمى به 
متوسالنى رسید به خصوص که بعدتر بیضایى 
با هوشنگ نوراللهى تهیه کننده «کفش ها...» 
و همراهى تســلیمى «شــاید وقتى دیگر» 
را ســاخت و هیچگاه هم بابت کپى بردارى 

متوسالنى از طرحش گالیه نکرد!
حتى اگر بیضایى به دالیل شرایط مدیریتى 
دهه 60 فیلمنامــه را بدون ذکــر نامش به 
متوسالنى واگذار کرده بود  باز بعد از 30 سال 
بد نبود متوسالنى درباره کلیت ماجرا به طور 

کامل حرف بزند.

در حاشیه پخش
 «کفش هاى میرزانوروز» 

«گابریل لونا»، بازیگر سریال محبوب «مأموران 
شیلد» که در آن نقشى منفى را بازى مى کند به 
عنوان ترمیناتور در نسخه جدید این فیلم روبه 

روى «آرنولد شوراتزنگر» خواهد ایستاد.
در اولین نسخه، آرنولد شــوارتزنگر درخشش
 فوق العاده اى داشــت و جا پاى خــود را براى 
همیشه در این مجموعه فیلم محکم کرد. حال 
در نسخه ششــم این فیلم هم بار دیگر آرنولد 
نقش آفرینى مى کند. نســخه ششــم از فیلم 
سینمایى «ترمیناتور» با بازى آرنولد شوارتزنگر  
با چهار ماه وقفه، اکران بین المللى خود را از 22 

نوامبر 2019 آغاز خواهد کرد.
«جیمز کامــرون»، نویســنده، کارگردان و 

تهیه کننده هالیوود 
«تیم میلر» را براى کارگردانى نســخه ششم 
فیلم «ترمیناتور» انتخاب کرده و خودش تهیه 

کنندگى اثر را بر عهده دارد.
جیمز کامرون کــه به نوعــى صاحب اصلى 
«ترمیناتور» محسوب مى شود در سال 1984 

اولین نســخه از این فیلــم را با نام 
اصلى «نابودگر» روانــه بازار کرد.
ســال 1991 کامرون نسخه دوم 
«نابودگر» را با نام فرعى «روز 
داورى» کارگردانى کرد که در 
آن نیز آرنولد نقــش اول را بر 

عهده داشت. هر دوى این آثار در 
زمان خود پرفروش ترین فیلم هاى 

سال شدند.

«آرنولد» 
حریف اصلى 
خود را
 پیدا کرد 

ســریال «روزهاى خوش» بــه نویســندگى امید
 سهرابى و تهیه کنندگى مهران مهام در 30 قسمت در 

مرحله نگارش قرار دارد. 
این سریال که از سال 95 در دست نگارش قرار 

داشــت، چند بار بازنویسى شــد. پیش تر قرار بود 

این ســریال به نویســندگى و کارگردانى ســعید 
آقاخانــى و تهیه کنندگــى جــواد فرحانــى تولید 
شــود اما بــه دالیلى بــه گــروه دیگرى ســپرده

 شد. 
داســتان این ســریال 30 قســمتى درباره رجوع 

زوجین است و در آن با مضامین اجتماعى شوخى شده 
است. 

«روزهــاى خــوش» طنــزى اجتماعــى اســت 
که براى مرکز فیلم و سریال  شــبکه 5 سیما ساخته 

خواهد شد.

کناره گیرى
 سعید آقاخانى  از 
«روزهاى خوش»

فیلمبردارى فیلم جدید 
ده نمکى آغاز  شد

«زهرمار» تا یک ماه 
دیگر کلید مى خورد
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نصف جهان   یک موج و حمایت سراسرى از سردار آزمون 
در رسانه هاى ورزشى در مقابل موج فضاى شبکه هاى 
مجازى که در حال تخریب بى رحمانه اوســت شــکل 

گرفته است.
با اینکه ســردار در ایــن دو بازى در خوشــحال کردن 
طرفداران و منتقدانش ناموفق بوده اما نباید از یاد ببریم 
که آزمون همان بازیکنى است که تا امروز گل هاى زیادى 
براى تیم ملى به ثمر رسانده. نکته اى که حامیان او و هم 
تیمى هایش هم شدیداً روى آن مانور مى دهند. به همین 
دلیل تصمیم گرفتیم گل هاى حســاس سردار را با هم 

مرور کنیم تا به یاد منتقدان و 
مخالفان او بیاوریم که مهاجم 
جوان تیم ملــى آنقدر هم که 
آنها فکر مى کنند بازیکن بدى 
نیســت. آمار زیر در روزهاى 
اخیر در رســانه ها و در برخى 
برنامه هــاى تلویزیونى زیاد 

نوشته و گفته شده است:
سردار تا امروز در 34 بازى ملى 
23 گل زده که به لحاظ آمارى 
کارنامه قابل قبولى براى این 
بازیکن 23 ســاله محسوب 
مى شــود. از ایــن 23 گل ده 
گل هم مربوط به بازى هاى 
دوستانه است که آنها را فاکتور 
مى گیریم و سراغ گل هاى او 

در بازى رسمى مى رویم.
 از 13 گلــى کــه ســردار 
در مســابقات رســمى بــه 
ثمــر رســانده، دو گل آن

3 امتیــازى بــوده. اولین گل 
3 امتیــازى او مربوط به بازى 
تیم ملى مقابل قطر در مرحله 
گروهــى جام ملتهاســت که 

ســردار با یک گل مدل دنیس برگ کمپى توانســت از 
ســد مدافع قطرى بگذرد و دروازه حریف تیم ملى را باز 

کند. مهمتریــن گل 3 امتیازى او به بــازى رفت مقابل 
کره جنوبى در مرحله انتخابى جام جهانى برمى گردد که 
سردار پاس عرضى رامین رضاییان را با یک ضربه دقیق 
به تور دروازه چســباند تا ایران برنده آن بازى فوق العاده 
حساس شود. ســردار در یک بازى دیگر هم به تنهایى 
تیم ملى را برنده کرده و آن بازى با عمان در مرحله اول 
انتخابى جام جهانى است که او هر دو گل تیم ملى را وارد 

دروازه حریف کرد.
در تســاوى 2-2 تیــم ملى مقابل ســوریه کــه آمار 
کلین شیت هاى بیرانوند از بین رفت، سردار زننده هر دو 
گل تیم ملى در استادیوم آزادى 
بوده ضمن آنکه او در تساوى 
1-1 مقابل ترکمنســتان در 
مرحله اول انتخابى جام جهانى 
هم تک گل تیم ملى را به ثمر 

رسانده است.
ســایر گل هــاى ســردار در 
بازى هایى اســت که به جز او 
ســایر مهاجمان تیم ملى هم 
گل زده اند. سردار در پیروزى 
2بر صفــر تیم ملــى مقابل 
ازبکســتان که بازى صعود به 
جام جهانى روسیه بود گل اول 
را زد و طارمــى زننده گل دوم 
بود. او در پیــروزى6 بر صفر 
مقابل گوام، دو گل زد و دو پاس 
گل داد و از هفت گلى که ایران 
در دو بازى رفت و برگشت به 
هند زد، دو گل آن به نام سردار 

ثبت شد.
نکته جالب درباره ســردار آمار 
فوق العــاده او در بازى هاى 
دوستانه است که او در 14 بازى 
ده گل زده. سردار در بازى هاى 
دوستانه سابقه هت تریک هم دارد و در پیروزى 3بر یک 

مقابل مقدونیه نفر اول میدان بود.

این از کارنامه سردار، اما برسیم به نمایش او در دو بازى 
ابتدایى تیم ملى در جــام جهانى،بعــد از نمایش دور از 
انتظار سردار آزمون در دو مسابقه تیم ملى در جام جهانى، 
انتقادها از این بازیکن به اوج رسید.آزمون در دیدار مقابل 
مراکش بهترین فرصت ایران را با بى دقتى از دست داد و 
ضربه تک به تکش را به پاى دروازه بان حریف کوبید. این 
تنها شوت در چهارچوب سردار در این تورنمنت بود و سه 
شوت دیگرش راهى به ســمت دروازه پیدا نکرد. آزمون 
مقابل مراکش دومین شوتش را به قدرى عجیب زد که 
توپ از کنار خط طولى زمین به بیرون رفت. صحنه هایى 
که شروع انتقادات به این بازیکن پرحاشیه بود. با نگاهى 
به آمار مشخص مى شود که این بازیکن بدون حتى یک 
دریبل، با دقت پایین پاس و عملکردهاى ضعیف دفاعى 
و تهاجمى خودش این فرصت را بــه منتقدان داد که در 
مهمترین تورنمنت فوتبالى این فشــار را روى دوش او 
بگذارند. فشارى که کمر سردار را شکست و بغِض آزمون 
بعد از بازى با اسپانیا ترکید. فشارها به قدرى باال رفت که 
این حس منتقل شد سردار در تیم ملى کم کارى مى کند و 

به اندازه بقیه زحمت نمى کشد.
 با بررسى عملکرد سردار در این دو مسابقه معلوم مى شود 
که عملکرد نه چندان دلچسب آزمون ربطى به کم کارِى 

او ندارد. سردار جلوى اسپانیا 32 مرتبه استارت زد. فقط 
رضاییان، طارمى و امیرى بیشــتر از او اســتارت زدند. 
این بازیکن که در بازى با مراکــش 8/5کیلومتر دویده 
بود، براى بازى با اســپانیا تالشش را بیشــتر کرد و این 
عدد را به 9/8کیلومتر رســاند. یعنى آمار دوندگى آزمون 
خیلى نزدیک بــه میانگین دوندگى کلى تیم اســت که 
10/2کیلومتر بود. ضمن اینکه او چهارشــنبه شب هفته 
گذشته سه مرتبه هم از بازى قبل بیشتر استارت انفجارى 
زد. عالوه بر زمین، سردار روى هوا هم پرتالش بود. در هر 
دو مسابقه تیم ملى، آزمون با اختالف معنادارى بیشترین 
نبرد هوایى را برنده شده و بیشــتر از همه ضربه سر زده 
است. عملکردى که احتماًال «کارلوس کى روش» از او 

خواسته تا به کمک دفاع بیاید.
سردار جلوى اسپانیا هشــت بار و بازى با مراکش هفت 
مرتبه نبرد هوایى را از حریف برد و قبل از بازیکن مقابل، 
ضربه سر زد. این همه کمک سردار به دفاع نیست. آزمون 
جلوى اسپانیا یک مرتبه شــوت بازیکن حریف را بالك 
کرد. در دفع توپ و پاکســازى محوطه جریمه هم بعد از 
رضاییان، عزت اللهى و مجید حسینى بیشتر دفع خطر را 
داشــت؛ یعنى حتى باالتر از پورعلى گنجى، حاجى صفى 

و امید ابراهیمى که بازیکنان دفاعى تر از سردار هستند.

 آخرین آیتمى که نشان از تالش سردار دارد، سرعت باالى 
دوندگى هاى او است. سردار سرعتى ترین بازیکن تیم ملى 
در دو بازى اخیر بود. در بازى با اسپانیا، سرعت استارت هاى 
انفجارى سردار  32/62کیلومتر در ساعت ثبت شده است 
که اهمیــت ویژه ایــن بازیکن را در ضدحمالت نشــان 
مى دهد. در حالى که بازیکنى مثل وحید امیرى که سرعت 
باالیش خیلى به چشم مى آید، ســرعت اش حتى به عدد 
30 هم نرسیده است.آمارهایى که نشان مى دهد در بازِى 

سردار با وجود افت، خبرى از کم کارى نیست.
به گزارش نصف جهان، این چکیده اى از همه تحلیل ها 
و حمایت هاى رسانه هاى ورزشى بود که از او در مقابل 
موج حمالت بى رحمانه شبکه هاى اجتماعى دفاع کردند. 
هر چند بسیارى از این حمالت غیر منصفانه بود، اما بهتر 
است بازیکنى که مدت هاست در فوتبال اروپا حضور دارد 
و در باالترین سطح مسابقات فوتبال حضور دارد آستانه 
تحمل خود درمقابل تخریب هــا را باال ببرد و از واکنش 
هاى احساسى اجتناب کند. نازك نارنجى بودن مى تواند 
بازیکنى در این ســطح را براى مدت ها نابود کند. به هر 
حال آخر حمالت و تخریب ها در ایران در فضاى سایبرى 
است. اگر در کلمبیا بودى و براى هر اشتباه بزرگ تهدید 

به مرگ مى شدى چه مى کردى!

حتمًا در جریان این موضوع هستید که علیرغم فروش بلیت 
براى دیدن بازى ایران اسپانیا در ورزشگاه آزادى، تا ساعاتى 
قبل از شروع این مسابقه اجازه حضور خانواده ها در استادیوم 
صادر نشــده بود که نهایتًا این اتفاق رخ داد. در شرایطى که 
طى روزهاى گذشته گفته شده بود شخص وزیر کشور مجوز 
ورود تماشاگران به اســتادیوم را صادر کرده است اما سایت 
«فرارو» روایت دیگرى از این ماجرا دارد و نوشته: «چند نفر 

از تماشاگرانى که در مقابل در ورودى استادیوم آزادى شاهد 
گفتگوى على شــمخانى، دبیر شــوراى عالى امنیت ملى با 
فرمانده ارشد نیروى انتظامى بودند، گفته اند که شمخانى که 
براى مشاهده بازى ایران و اسپانیا به ورزشگاه آزادى تهران 
رفته بود و پس از مواجه شدن با ممانعت پلیس براى حضور 
مردم در استادیوم آزادى با پذیرش مسئولیت موضوع، شخصًا 

دستور بازگشایى درهاى ورزشگاه را صادر کرده است.»

تو متأهلى! بمان اینجا

نصف جهان   درخشش امید ابراهیمى در جام جهانى 
باعث شده تا شــایعه جدایى او از استقالل و لژیونر 
شدنش بیشتر از قبل به گوش برســد با این همه 
سرپرست اســتقالل دلیل فوق العاده جالبى براى 
ماندن امید در این تیــم دارد. نصرا... عبداللهى در 
بخشى از گفتگویش با خبرگزارى «تسنیم» درباره 
ماندن یا رفتــن هافبک دفاعى اســتقالل گفته:  
«براى بازیکنان بازى کردن در ایران بهتر اســت. 
امید ازدواج کرده و رفتن به خارج از کشور براى او 
خیلى آسان نیست!»  البته عمو نصى به این نکته 
اشاره نکرده که چطور کاوه رضایى علیرغم متأهل 
بودن و تازه داماد بودن به بلژیک رفت تا فوتبالش 

را در اروپا ادامه دهد.

کى روش 
نگران وضعیت احسان

مصدومیت یکى دیگر از مدافعان تیم ملى فوتبال 
دردسر جدیدى براى ســرمربى تیم ملى محسوب 
مى شــود. احســان حاج صفى در جریان بازى با 
اسپانیا به دلیل مصدومیت تعویض شد. او در مورد 
مصدومیتش بعــد از بازى گفت:  بایــد ببینم نظر 
پزشک چیست.  به این ترتیب احتمال دارد حاج صفى 
در مسابقه روز دوشنبه مقابل پرتغال حضور نداشته 
باشد. در این صورت دفاع چپ تیم ملى بعد از دو بازى 
با اسپانیا و مراکش تغییر مى کند و احتمال دارد میالد 
محمدى جایگزین این بازیکن در خط دفاع شــود. 
پیش از این نیز روزبه چشمى مدافع وسط تیم ملى 
بعد از بازى با مراکش دچار مصدومیت شده بود. به 
این ترتیب «کارلوس کى روش» باز هم مجبور است 
در خط دفاع تیم ملى که یکى از نقاط قوت ایران در 
مقدماتى جام جهانى بود تغییرى اجبارى ایجاد کند. 
تیم ملى روز دوشنبه ساعت 22و30 دقیقه در شهر 
سارانسک روسیه به مصاف تیم پرتغال خواهد رفت و 
در صورت پیروزى در این مسابقه مى تواند به مرحله 

یک هشتم نهایى جام جهانى صعود کند.

پیراهن دخیا 
مشترى نداشت!

برخالف دیگر بازیکنــان، گلرهاى تیم ملى تمایلى 
براى تعویض لباس با گلر سرشــناس اسپانیا از خود 
نشان ندادند. بعد از پایان بازى دو تیم اسپانیا و ایران که 
با نمایش فوق العاده  شاگردان «کارلوس کى روش» و 
شکست نزدیک آنها همراه شد، بازیکنان دو تیم اقدام 
به تعویض لباس یکدیگر کردند.  همزمان با سوت 
داور اروگوئه اى به نشانه سوت پایان بازى ابتدا این 
کریم انصارى فرد بود که به واسطه حضورى کوتاه 
مدت در اسپانیا و آشنایى با این زبان به سراغ «سرجیو 
راموس» رفت و پیراهنش را با او عوض کرد. کریم که 
یک رئالى چند آتشه و طرفدار سرجیو راموس است با 
این لباس راهى رختکن شد اما در رختکن نیز دیگر 
بازیکنان توانســته بودند پیراهن هاى همتاى خود 
در جمع ماتادورها را به دست بیاورند. امید ابراهیمى 
پیراهن «بوسکتس» را در اختیار داشت و دیگران نیز 
هر کدام پیراهن ستاره هاى ماتادورها را در اختیار گرفته 
بودند. در این بین بیرانوند و رشید مظاهرى ترجیح داده 
بودند علیرغم برخورد نزدیکى که با «دیوید دخیا»، گلر 
منچستریونایتد داشتند پیراهن او را یادگارى نگیرند. 
دخیا بعد از بازى ابتدا به ســراغ بیرانوند رفت که در 
محوطه جریمه سر به گریبان نشسته بود. او در زمان 
خروج از زمین هم با رشید مظاهرى برخورد داشت اما 
در نهایت با تمایل هیچکدام از گلرهاى ایران براى 

یادگارى دادن و گرفتن لباس ها مواجه نشد.

«کارلوس کى روش» در مصاحبه با شــبکه ملى پرتغال RTP از 
شرایط تیم ملى ایران سخن گفت. خبرنگاران پرتغالى شبکه یک 
کشــور پرتغال با حضور در تمرینات   تیم ملى ایران با کى روش 

گفتگو کردند. اظهارات او را مى خوانید.
داور آمریکاى جنوبى به سمت اسپانیا غش کرده بود!

من نمى دانم چرا به صورت کامًال تصادفى مسابقات تیم اسپانیا را 
داورهایى از آمریکاى جنوبى اسپانیولى زبان سوت مى زنند. هیچ 
وقت داورى انگلیسى زبان براى مسابقات اسپانیا انتخاب نمى شود. 
این موضوع در بازى ما با این تیم کامالً به سود اسپانیا بود و بازیکنان 
آنها مدام باالى سر داور در حال صحبت کردن و تأثیر گذارى روى 
تصمیمات او بودند. در نتیجه با وجود اینکه هر دو تیم 14 بار مرتکب 
خطا شدند، بازیکنان من دوبار کارت زرد دریافت کردند و در مقابل 
اســپانیا بدون کارت زرد از زمین خارج شد. ویدئو چک هم فقط بر 
خالف ایران استفاده شــد، مثًال در صحنه اى که «دیگو کوستا» با 

دروازه بان ما درگیر شــد هیچ خبرى از VAR نبود. این مسائل 
همیشه وجود دارد و انگار که زمین به یک سمت (به نفع اسپانیا) 

سنگین تر است.
خیلى ها چشم دیدن ایران با این قدرت را ندارند

خیلى ها مى خواســتند که ما به اینجا نرسیم. اما ما با 
تالش و زحمات فراوان به این مرحله رسیده ایم. 

کمتر کسى براى ایران شانسى قائل بود، 
حتى آرزوى صعود ایران به مرحله 

بعد براى خیلى ها غیرقابل باور بود. ما براى رسیدن به آرزو هایمان 
جنگیدیم و تأثیر داشتن این آرزوى بزرگ، قوت قلب ماست.

با اتکا به قدرت تیمى جلوى رونالدو قد علم مى کنیم
از من مى پرسید که چه برنامه و راه حلى براى مهار رونالدو دارم؟ 
شاید جادویى ترین روش این باشد که (با خنده) فرناندو سانتوس، 
رونالدو را در ترکیب تیــم قرار ندهد. این البته (بــا خنده دوباره) 
ریسکى هست که بعید مى دانم ســانتوس انجام دهد. شاید نکته 

بازى پرتغال و ایران رویارویى بازیکنان سوپر چشم نواز 
جنگنده و ســوپر فداکار تیم ایران 
براى متوقف کــردن رونالدوى 

سوپر بازیکن باشد.
 گزارشگر پرتغالى خبر خود 
را اینگونه به اتمام رساند: کل 
دنیا مى دانند که رونالدو چه 
توانایى هایــى دارد، اما در 
تیم مقابل یک پرتغالى به 
خوبى مى داند که رونالدو 

چه ضعف هایى دارد.

انتقادها غیر منصفانه است اما؛

 اینقدرنازك نارنجى 
نباش!

 نقش شمخانى در حل مشکل «آزادى»
نصف جهان   آنطور که در خبرها آمــده بود،تیم هایى از اللیگا 
و بوندســلیگا در صدد به خدمت گرفتن کریــم انصارى فرد 
و احســان حاج صفى هســتند. کریم انصارى فرد و احسان 
حاج صفى دو بازیکنى بودند که در جام جهانى توانستند خوش 
بدرخشند. در حالى که این دو بازیکن حاال در روسیه مشغول 
بازى براى تیم ملى ایران هســتند، مدیر برنامه  این دو با چند 

تیم در حال مذاکره است.

تیم هاى اشتوتگارت و آکسبورگ به دنبال به خدمت گرفتن 
کریم انصارى فرد هستند و تحت تأثیر بازى هاى این بازیکن 
در جام جهانى قرار گرفته انــد. همچنین آالوس در اللیگا به 
دنبال جذب احسان حاج صفى مدافع هافبک تیم ملى فوتبال 
ایران است تا براى فصل آینده بتواند این بازیکن را به ترکیب 
خود اضافه کند. هر دو بازیکن فعًال در تیم المپیاکوس یونان 

هم تیمى هستند.

آالوس، حاج صفى را مى خواهد

یک پرتغالى ضعف هاى رونالدو را مى داند!

نصف جهان روزنامه «جام جم» وابسته به صدا و سیما گزارش مفصلى را علیه برنامه «2108» و عادل فردوسى 
پور نوشته است که برخى نقاط این گزارش ابهام آمیز و به نظر  دور از واقعیت است. مخالفت ناگهانى و عجیب 
با حضور «کارلوس پویول» در برنامه عادل فردوسى پور علیرغم سفر این چهره سرشناس به کشورمان نه تنها 
ناراحتى عادل را در پى داشت بلکه حاال روزنامه «جام جم» به این مسئله ورود پیدا کرده و البته از عادل بخاطر 
دعوت پویول گالیه کرده است. در بخشى از این گزارش آمده: «ظاهراً پس از حضور جنجالى"فیگو" در تهران 
تصمیم بر این گرفته شده که از کارشناس خارجى براى چنین برنامه هایى استفاده نشود اما عوامل برنامه بدون 
هماهنگى اقدام به دعوت از پویول کرده اند. هزینه حضور پویول در برنامه "2018" رقمى حدود 600 میلیون 
تومان بوده است که حتى با وجود تقبل این مبلغ از سوى اسپانسر بازهم به صالح نبوده و سازمان صدا و سیما 

مخالف این هزینه هاى هنگفت در شرایط فعلى اقتصادى کشور بوده است.» 
به گزارش نصف جهان، حرف هاى ابهام آمیز در مورد این گزارش کم نیست، اما بد نیست «جام جم» توضیح 
دهد چطور امکان دارد رقمى حدود 600 میلیون تومان( ولو از سوى اسپانسر) از سوى یک برنامه تلویزیونى به 
پویول پرداخت شود و باالدستى هاى این برنامه از آن مطلع نباشند و با آنها هماهنگى هاى الزم انجام نشده 
باشد. حتى اگر اسپانسر این رقم را تهیه کرده باشــد، باید این عدد از مجارى رسمى صدا و سیما پرداخت شده 

باشد و بى اطالعى آنها به نظر مسئله اى کذب است.

روزنامه صدا و سیما علیه برنامه «2018» 

3ل3 امتیازى او به بــازى رفت مقابل 
ه انتخابى جام جهانى برمى گردد که 
 رامین رضاییان را با یک ضربه دقیق 
باند تا ایران برنده آن بازى فوق العاده 
دار در یک بازى دیگر هم به تنهایى 
رده و آن بازى با عمان در مرحله اول 
 است که او هر دو گل تیم ملى را وارد 

تیــم ملى مقابل ســوریه کــه آمار 
رانوند از بین رفت، سردار زننده هر دو 
گل تیم ملى در استادیوم آزادى 
بوده ضمن آنکه او در تساوى 
1-1 مقابل ترکمنســتان در 

ان ا انتخا ل ا له

ت اما؛

هم تیمى هستند.تیم در حال مذاکره است.

با اینکه سردار در این 
دو بازى در خوشحال 
کردن طرفداران و 

منتقدانش ناموفق بوده 
اما نباید از یاد ببریم 

که آزمون همان بازیکنى 
است که تا امروز

 گل هاى زیادى براى 
تیم ملى به ثمر رسانده. 

نکته اى که حامیان او 
و هم تیمى هایش هم 
شدیداً روى آن مانور 

مى دهند

وقت داورى انگلیسى زبان براى مسابقات اسپانیا انتخاب نمى شود. 
این موضوع در بازى ما با این تیم کامالً به سود اسپانیا بود و بازیکنان 
آنها مدام باالى سر داور در حال صحبت کردن و تأثیر گذارى روى 
4تصمیمات او بودند. در نتیجه با وجود اینکه هر دو تیم 14 بار مرتکب 
خطا شدند، بازیکنان من دوبار کارت زرد دریافت کردند و در مقابل 
از زمینخارج شد. ویدئو چک هم فقط بر اســپانیا بدون کارت زرد

خالف ایران استفاده شــد، مثًال در صحنه اى که «دیگو کوستا» با 
Rدروازه بان ما درگیر شــد هیچ خبرى از VAR نبود. این مسائل

همیشه وجود دارد و انگار که زمین به یک سمت (به نفع اسپانیا) 
سنگین تر است.

خیلى ها چشم دیدن ایران با این قدرت را ندارند
خیلى ها مى خواســتند که ما به اینجا نرسیم. اما ما با 

به این مرحله رسیده ایم.  تالش و زحمات فراوان
کمتر کسى براى ایران شانسى قائل بود،

حتى آرزوى صعود ایران به مرحله 

بازى پرتغال و ایران رویارویى بازیکنان سوچشم نواز 
جنگنده و ســوپر فداکار تیم ایر
براى متوقفکــردن رونالدو

سوپر بازیکن باشد.
 گزارشگر پرتغالى خبر خ
ک اتمام رساند: را اینگونه به
دنیا مى دانند که رونالدو چ
توانایى هایــى دارد، اما
تیم مقابل یک پرتغالى

خوبى مى داند که رونالد
چه ضعف هایى دارد.
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نصف جهان بحث و تبادل نظر در مورد سیستم احتمالى 
بازى ایران در مقابل پرتغال زیاد است اما آنچه  احتمال 
آن بسیار زیاد است، این است که ایران دقیقًا به مانند دو 
بازى گذشته با سیستمى بســته در این دیدار به میدان 

خواهد رفت. 
پس از نمایش درخشــان ایران مقابل اسپانیا که مورد 
توجه تمامى فوتبال دنیا قرار گرفت ، تیم ملى دوشنبه 
شــب به مصاف پرتغال دیگر تیــم قدرتمند این گروه 
خواهد رفت. پیروزى احتمالى در این دیدار مى تواند یک 
اتفاق تاریخى در فوتبال کشورمان رقم بزند. با توجه به 
نمایش ایران مقابل اسپانیا و با توجه به این مسئله که 
ایران تنها براى صعود نیاز به پیروزى دارد شاید بعضى 
از فوتبال دوستان اعتقاد دارند که ایران باید استراتژى 
تیمى خود را تغییر دهد و به مانند بیســت دقیقه پایانى 
مقابل اسپانیا با پرسینگ به خط دفاعى پرتغال و استقرار 
در زمین این تیم به دنبال بازى تهاجمى باشد. تاکتیکى 
که از نظر من مى تواند به نوعى براى ایران خودکشى 
محسوب شود. کى روش مطمئنا استراتژى و تاکتیک 
تیمى خود را تغییر نمى دهد و ایــران دقیقا به مانند دو 
بازى گذشته با سیستمى بســته در این دیدار به میدان 

خواهد رفت. 
هیچ مربى صاحب سبکى فلسفه مربیگرى خود را تغییر 
نمى دهد اما شاید در زمان هایى و برمبناى شرایط بازى با 
انعطاف پذیرى بسیار مالیمى موجب غافلگیرى حریفان 
شود. کارى که ایران در دقایق پایانى مقابل اسپانیا انجام 
داد و این تیم را کامال غافلگیر کرد. پرتغال در حال حاضر 
با این موضوع آشــنایى دارد و اگر ایران بخواهد با این 
روش بازى کند هیچ شانســى نخواهد داشــت. پرتغال 
برخالف اسپانیا اصرارى به بازیسازى از خط دفاعى ندارد 
و در زمان هایى، از بازى مستقیم استفاده مى کند و حتى 

نسبت به اسپانیا تنوع تاکتیکى بیشترى هم دارد.
اگر ایران بخواهد از یک ســوم دفاعــى پرتغال به این 
تیم فشــار بیاورد خط میانى و دفاعى ایران حتما باید 

به مرکز زمین متمایل شــوند تا حمایــت از خط حمله 
را انجام دهند. در این صورت فضاى بین پشــت خط 
دفاعى و دروازه بان ایران منطقه اى است که رونالدو و 

گویدس با سرعت خارق العاده خود براحتى مى توانند 
دروازه ایران را تهدید کننــد. پرتغال در بازى ترکیبى و 
استفاده از فضاهاى کوچک به مانند اسپانیا نیست اما در 

بازى فیزیکى و استفاده از ضربات ایستگاهى و همینطور 
در ارسال ها شرایط بهترى دارد. ایران در این دیدار به 
مانند دو بازى گذشته به احتمال فراوان با استفاده از ضد 
حمالت سریع به دنبال گلزنى است.با حضور مدافعین 
بلند قامتى همچون پپــه ، فونته و همینطــور دروازه 
بانى همچون پاتریســیو ایران در ضربات ایستگاهى و 
توپهاى بلند هم تا حدودى نسبت به حریف ضعیف تر 
است اما در ضد حمالت سریع و استفاده از فضاى بین 
دو مدافع میانى و سیدریک دفاع راست و گویررو دفاع 
چپ مى تواند دروازه این تیم را تهدید کرد. مراکش در 
بازى گذشته تا حدود زیادى از این فضاها پرتغال را به 

دردسرانداخته بود.
 اما سایت ورزش سه و آى اســپورت در مطالبى تقریبا 
مشــابه به یک نگرانى در  مورد آخرین بازى تیم ملى 
در برابــر پرتغال پرداختــه اند:مهمتریــن نگرانى که 
مى تواند بر روند تیمى ایران تاثیر بگذارد شرایط فیزیکى 
بازیکنان اســت. تجربه جام هاى جهانى گذشته نشان 
داده که ایران در بازى پایانى همواره شــرایط مناسبى 
از لحاظ بدنى نداشته اســت. مشکالت بدنى و تا حدود 
زیادى شرایط ناشى از درخشش در بازى دوم موجب مى 
شود که بازیکنان ایران در بازى سوم وپایانى فاقد انگیزه 
و قدرت الزم باشند. جام جهانى 1998،2006 و خصوصا 
2014 برزیل و تقابل با بوسنى نمونه اى آشکار از ضعف 
ایران در این شرایط است. کى روش در تمامى مراحل 
آمادگى به دنبال تقویت قدرت فیزیکى ایران در ســه 
بازى مقدماتى بود که امیدوارم در این جام جهانى این 
مشکل برطرف شود. مهمترین موضوع انگیزه بازیکنان 
در این دیدار است که نباید کمتر از تقابل با اسپانیا باشد 
در غیر این صورت ایران بازى بسیار دشوارترى را نسبت 

به اسپانیا پیش رو دارد.

نقشه هاى کى روش براى پرتغال

سیستم بسته با انعطاف پذیرى مالیم

ساسان اکبرزاده

«ورزشکاران رشته هاى مختلف ورزشى اعزامى از استان اصفهان به مسابقات 
آسیایى جاکارتا اندونزى، در صورت کسب مقام هاى اول تا سوم به ترتیب 50، 
30 و 20 میلیون تومان جایزه ویژه دریافت مى کنند. البته این جداى از جوایزى 

است که در سطح ملى به آنان اهدا خواهد شد.»
استاندار اصفهان که به همراه معاون اجرایى شوراى المپیک آسیا و مسئول 
اجرایى بازى هاى آســیایى جاکارتا اندونزى در تاالر اجتماعات استاندارى 
اصفهان در جمع خبرنگاران حاضر شــده بود با اعالم ایــن خبر خوش به 
ورزشــکاران اعزامى از استان اصفهان به مسابقات آســیایى گفت: از 380 
ورزشــکار کاروان 650 نفره آماده اعزام به بازى هاى آسیایى جاکارتا، یک 
هفتم ورزشکاران یعنى حدود 50 نفر از آنها را ورزشکاران اصفهانى تشکیل 
مى دهند. این در حالى است که هم اکنون از استان اصفهان 82 ورزشکار در 

اردو به سر مى برند.
محسن مهرعلیزاده اظهار کرد: پس از بررسى و تشکیل کمیته اى در استاندارى 
اصفهان با ریاست معاون توسعه اقتصادى و منابع استاندارى درخصوص اعزام 
ورزشکاران، تصمیماتى اتخاذ شد که ورزشکاران رشته هاى مختلف ورزشى 
اعزامى از استان اصفهان در صورت کسب مقام اول یا طال 50 میلیون تومان، 
مقام دوم یا نقره 30 میلیون تومان و مقام سوم یا برنز 20 میلیون تومان جایزه 

ویژه دریافت مى کنند.
وى با آرزوى توفیق ورزشــکاران ایرانى به ویژه اصفهانى شرکت کننده در 
مسابقات آســیایى جاکارتا، خاطرنشــان کرد: بازدید معاون اجرایى شوراى 
المپیک آسیا و مســئول اجرایى بازى هاى آسیایى جاکارتا و هیئت همراه، از 
قابلیت و توانمندى ورزش اصفهان، موجب خواهد شــد تا نقش اصفهان به 
عنوان یکى از شهرهاى مهم جمهورى اسالمى در سطح آسیا بیش از پیش 

گسترش یابد.
استاندار اصفهان گفت: ما در اســتان اصفهان تجهیزات، امکانات، مربیان، 
قهرمانان ورزشى و باشگاه هاى بسیار معتبر ورزشى و شرکت هاى بزرگ معتبر 
که مى توانند اسپانسر شوند داریم. بنابراین استان اصفهان آمادگى برگزارى و 

میزبانى مسابقات رشته هاى مختلف ورزشى در سطح آسیا را داراست.
مهرعلیزاده اظهــار امیدوارى کــرد در آینده، ورزش زورخانــه اى در زمره 

رشته هاى رسمى مسابقات آسیایى قرار گیرد. 
***

معاون اجرایى شــوراى المپیک آسیا و مســئول اجرایى بازى هاى آسیایى 
جاکارتاى 2018 اندونزى نیز با اظهار خوشحالى و افتخار اینکه به اصفهان سفر 
کرده است، ارتقاى ورزش در رشته هاى مختلف بازى هاى آسیایى جاکارتا را 
 (Fan Ran) «در دوره هجدهم از اهداف برشمرد و گفت: برنامه «فان ران
تاکنون در 22 شهر آسیا و دو شهر ایران (تهران و اصفهان) به صورت نمادین 

برگزار شده است و اجراى این برنامه در دو شهر ایران نشان از اهمیت جمهورى 
اسالمى دارد و با این کار مى خواهیم بگوییم بازى هاى آسیایى و یا رویدادهایى 

از این دست مى تواند در کشور جمهورى اسالمى ایران هم برگزار شود.
حیدر فرمان افزود: بازى هاى آســیایى جاکارتاى اندونــزى از 27 مردادماه 
سال جارى تا 11 شهریور 97 مصادف با 18 آگوست تا دوم سپتامبر 2018 در 
40 رشته ورزشى با 465 رویداد ورزشى و شرکت بیش از 15 هزار ورزشکار 
برگزار مى شود و در حقیقت بزرگ ترین رویداد ورزشى در آسیاست که صورت 

مى پذیرد.
وى کاروان 650 نفره ایران اعزامى به مسابقات آسیایى جاکارتا را بزرگ ترین 
گروه اعزامى دانست و براى آنان بهترین نتایج در این مسابقات را آرزو کرد. 
فرمان با بیان اینکه براى توسعه ورزش در آسیا برنامه هاى زیادى داریم، گفت: 
ما در اینگونه بازدیدها، ظرفیت و قابلیت شهرها را بررسى مى کنیم تا بتوانیم 

تصمیم گیرى مطلوب داشته باشیم.
مسئول اجرایى بازى هاى آسیایى جاکارتاى 2018 اندونزى اظهار کرد: امروز 
مطمئن هستیم اندونزى آمادگى و قابلیت میزبانى 45 کشور شرکت کننده در 
بازى هاى آسیایى را داشته است. این در حالى است که دولت اندونزى براى 
برگزارى این بازى ها، سرمایه گذارى هاى خوبى را انجام داده و ورزشگاه هاى 

زیادى را مرمت و بازسازى و آماده کرده است.
فرمان در ادامه افزود: با نظارت هاى انجام شده، شاهد قضاوت منصفانه و به 
دور از اشتباه در بازى هاى آسیایى خواهیم بود و اگر تیمى احساس کند قضاوت 

ناعادالنه صورت گرفته، مى تواند پیگیرى کند.

وى بار دیگر تأکید کرد: اســتان اصفهان، مى تواند غیر از میزبانى بازى هاى 
آسیایى، میزبان رویدادهاى ورزشى مختلف در سطح آسیا هم باشد.

***
مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان نیز در این نشست که معاون توسعه 
اقتصادى و منابع اســتاندارى اصفهان هم حضور داشت از هیئت هفت نفره 
اجرایى شوراى المپیک آسیا در بازدید از امکانات و تجهیزات ورزش استان 
اصفهان قدردانى کرد و گفت: اصفهان یکى از کاندیداى برگزارى مراسم «فان 
ران» بوده و طى آن در میدان امام(ره) اصفهان، برنامه ورزش زورخانه اى به 
اجرا درآمده و بیش از 250 ورزشکار ورزش زورخانه اى در خیابان سپه تا میدان 

امام(ره) مراسم فان ران را اجرا کردند.
محمد سلطان حسینى اظهار کرد: با بدرقه دو ورزشکار هندبالیست، آقایان 
محسن باباصفرى و کیانى که به عنوان ورزشــکاران بازى هاى آسیایى به 
صورت نمادین در این نشست هم حضور دارند براى همه ورزشکاران آرزوى 

توفیق مى کنیم.
شایان ذکر است برنامه هاى فان ران (پیاده روى شاد) روز جمعه با حضور بیش 
از 250 ورزشکار ورزش باستانى و... تا میدان امام(ره) اصفهان برگزار شد و در 

میدان امام(ره) برنامه ورزش باستانى و... به اجرا درآمد.
هیئت هفت نفره اجرایى شوراى المپیک آسیا از قابلیت هاى متعدد اصفهان 
در زمینه هاى علمى، آموزشى و به ویژه ورزشى هم بازدید کردند. همچنین 
استاندار اصفهان و معاون اجرایى شوراى المپیک آسیا به سئواالت خبرنگاران 

در زمینه هاى ورزشى پاسخ گفتند. 

50 ورزشکار اصفهانى به بازى هاى آسیایى اعزام مى شوند
بازى هاى آسیایى جاکارتا از 27 مردادماه در 40 رشته ورزشى در اندونزى آغاز خواهد شد

بازگشت به تیم ملى 
از آبادان!

هافبک صنعت نفت مى گویــد هدفش از حضورش در 
آبادان بازى در یک تیم پرهوادار و رســیدن به پیراهن 
تیم ملى است. اکبر ایمانى هافبک فصل قبل ذوب آهن 
که براى حضور در لیگ هجدهم صنعت نفت آبادان را 
انتخاب کرده در مورد پیوستنش به این تیم گفت:لیگ 
هفدهم براى من پرفراز و نشیب بود. خب لیگ را با پدیده 
آغاز کردم و در نیم فصل به ذوب آهن رفتم. من از پدیده 
به تیم ملى رسیدم و با توجه به حضور ذوب آهن در لیگ 
قهرمانان آسیا به دنبال فرصت بیشترى براى دیده شدن 
بودم اما به آن چیزى که مى خواســتم نرسیدم. با آقاى 
قلعه نوعى در مورد حضورم در ذوب آهن خیلى صحبت 
کردم، براى ذوب آهن هم بد کار نکردم ولى بعد از اتمام 
لیگ و کسب عنوان نایب قهرمانى هیچ تماسى با من 
نگرفتند و من هم تصمیم گرفتم شرایطم را تغییر دهم. 
براى این فصل مهمترین معیــار و مالکم براى ادامه 
فوتبال، رفتن به تیمى بود که پرهوادار باشــد. فوتبال 
بدون هوادار معنایى ندارد و به نظرم صنعت نفت آبادان 
بهترین گزینه بود. وقتى نتایج صنعت در فصل قبل را 
مى بینیم متوجه مى شــویم آنها در دیدارهاى خانگى 
یکى از بهترین تیم ها بودند و این موفقیت حاصل نمى 
شد مگر با حمایت هوادارن. این تیم فصل قبل به لیگ 
برتر آمد و با کســب نتایج خوب توانست موقعیت خود 
را تثبیت کند. با توجه به پتانســیلى که از این تیم سراغ 
دارم مطمئن هســتم مى توانیم با حمایت هواداران به 
فکر کسب سهمیه هم باشیم. این مهم دور از دسترس 
نیست. سبک فوتبالى آبادان و نوع بازى من قطعًا این 
فرصت را برایم مهیا خواهد کرد که بار دیگر با درخشش 
در لیگ برتر به تیم ملى برگردم. مــى خواهم در جام 
ملت هاى آسیا نماینده فوتبال آبادان در تیم ملى باشم. 
این روزها در اردبیل هستم و امتحانات پایان ترم را پشت 
سر مى گذارم. من دانشجوى مقطع کارشناسى ارشد در 
رشته حساب دارى هستم و به محض اتمام امتحاناتم به 

آبادان مى روم تا کارم را با این تیم آغاز کنم. 

خداحافظى ولسیانى
 با ذوب آهن

مدافع-هافبک تیــم ذوب آهن خبر جدایى اش از 
این باشگاه را اعالم کرد. گئورگى ولسیانى که در 
گذشته کاپیتان تیم دینامو تفلیس گرجستان بود و 
یک سال قبل از این باشگاه به ذوب آهن اصفهان 
پیوســت، یکى از نفرات اصلى امیر قلعه نویى در 
مســابقات لیگ برتر و لیگ قهرمانان آســیا بود 
که در پســت هاى دفاع میانى و هافبک دفاعى 
هم به میدان رفت. ولســیانى که با جنگندگى و 
دوندگى هاى زیاد اجــازه کار به مهاجمان حریف 
نداده بود و قدرت سرزنى باالیى داشت و در دیدار 
رفت مرحله یک هشتم نهایى لیگ قهرمانان آسیا 
برابر استقالل هم یک گل از روى نقطه پنالتى به 
ثمر رساند، خبر جدایى اش از جمع اصفهانى ها را 
اعالم کرد. این بازیکن بلند قامت و 27 ســاله در 
پیامى خبر جدایــى اش از ذوب آهن را تایید کرد و 
نوشــت:  وقت خداحافظى فرا رسیده و ممنون از 
ذوب آهن بابت همه چیز. آرزوى بهترین ها براى 

ذوب آهن. 

از خرم آباد تا سامارا  
روزنامه موندو دپورتیوو در شماره اخیر خود دنیل ارزانى 
را با ستاره تیم ملى فرانسه مقایسه کرده و آن را داراى 

استعدادهاى فراوانى دانسته است.
تیم ملى اســترالیا   در دومین دیــدار جهانى خود به 
مصاف دانمارك رفت و در نهایت با نتیجه تساوى 1-1 
مقابل حریف اروپایى خود متوقف شد. اما با تصمیم 
سرمربى هلندى استرالیا دنیل ارزانى از دقیقه 68 بازى، 
مقابل دانمارك به میدان رفت و عملکرد خوبى از خود 
به جا گذاشت. حال روزنامه موندو دپورتیوو گزارشى 
از این بازیکن ایرانى- استرالیایى منتشر کرده که به 

شرح زیر است:
برت فان مارویک، سرمربى هلندى تیم   ملى فوتبال 
استرالیا با قرار دادن بازیکن جوان 19 ساله اى به نام 
دنیل ارزانى در فهرســت 23 نفره تیم خود براى جام 
جهانى همه را شــگفت زده کرد. ســرمربى هلندى 
معتقد اســت ارزانى بازیکن آینده دارى است. دنیل 
جوان ترین بازیکن جام جهانى است و به نظر مى رسد 
آینده درخشانى داشته باشد. او پس از اینکه در بازى 
مقابل فرانسه از دقیقه 84 به میدان آمد، برابر دانمارك 
فرصت بیشترى داشت و از دقیقه 68 وارد زمین شد. با 
وجود این که زمان کمى داشت تا خود را نشان دهد، 

همه متوجه قابلیت هایش شدند.
او پیش از این براى دیدار مقابل چک و مجارستان (دو 
هفته  پیش از جام جهانى) نیز به تیم   ملى دعوت شده 
بود. بدترین اتفاق براى ارزانى این بود که پدرش جان 
و مادرش سیما نتوانستند نخستین بازى پسرشان را 
در جام جهانى از نزدیک تماشا کنند. آنها از سیدنى به 
روسیه سفر کرده بودند اما به خاطر مشکالت خانوادگى 
مجبور شدند به استرالیا باز گردند. خانواده  ارزانى بازى 
پسرشان را از تلویزیون تماشا کردند. با این حال بازیکن 
ایرانى - استرالیایى در این باره گفت : تعداد زیادى از 
اعضاى خانواده  ام در دیدار برابر دانمارك در ورزشگاه 
حضور داشــتند. برادرم و عمویم بازى من را تماشا 

کردند. روز مهم و شیرینى براى من بود.
ارزانى در ایران متولد شده است ولى در زمان کودکى 
به همراه خانواده اش به سیدنى مهاجرت کرد. او پس از 
بازى کردن براى تیم   ملى استرالیا گفت :  با این کشور 

سازگارى بیشترى دارم و مى توانم پیشرفت کنم.
مهاجم ملى پوش استرالیا در ادامه  به کودکى اش در 
خرم آباد اشــاره کرد و گفت : بازى هاى زیادى را به 
همراه دوستانم در خیابان هاى این شهر انجام مى دادم. 
در اینجا بود که دریبل زنى و دیگر تکنیک هاى فوتبالى 
را یاد گرفتم. بازى کردن در خیابان ها باعث شد اعتماد 
به نفس پیدا کنم. باید خود را باور داشــته باشیم به 
خصوص زمانى که اشــتباه مى کنیــم. در این  دوره 

بیشترین توانایى هاى خود را به دست آوردم.
بازى ارزانى یادآور بازى آنتوان گریزمان اســت. او 
کمتر از گریزمان گلزنى مى کند اما ارزانى در کناره ها 
سریع عمل مى کند و استعدادش در پاس دادن است. 
او بازیکن سریعى اســت و به راحتى مى تواند ریتم 
بازى اش را تغییر دهد و بازیکنان حریف را دریبل بزند.
بازیکن اســترالیایى فوتبال خود را در سال 2014 در 
تیم سنتر آف اکسلنس آغاز و یک فصل براى این تیم 
بازى کرد. او توانست دو گل در 20 بازى لیگ به ثمر 
برساند. ارزانى در ســال 2016 به تیم ملبورن سیتى 
پیوست و اولین بازى اش را براى این تیم در آگوست 

سال 2016 انجام داد.

مهدى امینى گلر تیم فوتبال سپاهان یک فصل به صورت قرضى 
در تیم فوتبال پیکان بازى خواهد کرد.  پیام نیازمند اولین خرید تیم 
فوتبال سپاهان با امیرقلعه نویى بود تا این گلر 24 ساله که پیش تر 
با مهدى امینى در تیم جوانان کشور حضور داشت، به اصفهان کوچ 
کند و قراردادى 2 ساله با این تیم عقد کند. پس از حضور نیازمند 
و البته اضافه شدن شــهاب عادلى، تعداد گلرهاى جوان طالیى 
پوشان با احتساب على کى خسروى و البته مهدى امینى به عدد 

4 رسید؛ دروازه بان هایى که نیازمند با 24 سال بیشترین سن را در 
میان آنها دارد.   مهدى امینى گلر جوان سپاهانى ها قرارداد خود را 
به مدت 2 فصل با سپاهان تمدید کرد تا این باشگاه کار الزم براى 
حفظ سرمایه هاى آکادمى باشگاه را انجام دهد. امینى از امروز در 
تهران حاضر مى شــود تا یک فصل را به صورت قرضى در تیم 
پیکان سپرى کند و در واقع جانشین نیازمندى شود که روزگارى در 

تیم هاى پایه ایران با او همبازى بود.

امینى، پیکان سوار شد
در جدیدترین رده بندى تیم هاى ملى فوتبال زنان جهان تیم ایران 
بدون تغییر در جایگاه 58 قرار گرفت. فدراســیون جهانى فوتبال 
جدیدترین رده بندى تیم هاى ملى فوتبال بانوان را اعالم کرد  که 
تیم ایران با 1411 امتیاز و بدون تغییر نسبت به قبل در جایگاه 58 
جهان قرار گرفت.   آمریکا، آلمان و فرانســه به ترتیب در رده هاى 
اول تا سوم این رده بندى قرار گرفتند و در بین تیم هاى آسیایى ژاپن 
با امتیاز 1988 و با پنج پله صعود جایگاه ششم جهان را از آن خود 

کرده است. عالوه بر این استرالیا با دو پله سقوط و کره شمالى بدون 
تغییر بین 10 تیم برتر جهان حضور دارند.  کره جنوبى، چین، تایلند، 
ویتنام، چین تایپه، میانمار و اردن دیگر تیم هاى آسیایى هستند که 
در این رنکینگ باالتر از ایران به چشم مى خورند.    تیم ملى فوتبال 
بانوان ایران رقابت هاى مقدماتى 2020 توکیو و 2021 آسیا را پیش 
رو دارد که با انجام بازى هاى تدارکاتى و همچنین حضور موثردر این 

رویدادها  مى تواند جایگاه خود را در آسیا و جهان بهتر کند.  
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پزشــکان معتقدند کاهــش وزن، روش درمانى 
مؤثرى براى افراد چاق مبتال به آرتروز زانوست.

آرتروز عارضه اى است که بر اثر آن، غضروف بین 
مفاصل از بین مى روند و با درد شدید همراه است. 
در بیشتر موارد، زانوها درگیر آرتروز مى شوند و زنان 

بیش از مردان در معرض ابتال به آن هستند.
محققان مى گویند هرچه میزان وزن کاهشى افراد 
بیشتر باشد، عالیم همراه با درد ناشى از آرتروز در 

این بیماران بیشتر تسکین پیدا مى کند.
به گفته محققان، هر چه بیمار سنگین وزن تر باشد، 
هنگام حرکت فشار بیشــترى به زانوهایش وارد 
مى شود. عالوه بر این، چربى مازاد در بدن ممکن 

است بافت هاى مفاصل را ملتهب کند.
«التهاب مفصل» یــا «آرتریت» برگشــت پذیر 
نیست، زیرا بدن قادر نیست غضروف از دست رفته 
را ترمیم کند. بیماران باید براى تســکین عالیم 
این بیمارى، پیش از آنکه پیشرفت کند و به عمل 
جراحى تعویض مفصل زانو نیاز شود، اقداماتى را 

انجام دهند.
در حال حاضر درمانى که پیشــرفت این عارضه را 
کند ســازد یا فرد را از ابتال به آن حفظ کند، وجود 
ندارد. بیشتر پزشــکان به بیماران توصیه مى کنند 
با تغییر در رژیــم غذایى و انجــام مرتب حرکات 

ورزشى، عالیم درد مفاصل را کاهش دهند.

روغن زیتون بخش مهم و اساسى رژیم سالم مدیترانه اى را تشکیل مى دهد و طعم 
بسیار مطبوعى به ساالدها، پاستا و ماهى مى دهد.

روغن زیتون سالیان سال است که به دلیل خواص مفید و فراوانش زبانزد خاص و عام 
است و حتی گفته می شــود راز عمر طوالنی مردمان مدیترانه، استفاده از این روغن 

است.
در ادامه به هفت روش شگفت انگیز که روغن زیتون می تواند به شما براي زندگی بهتر 

و سالم تر کمک کند می پردازیم:

1- داراي چربی هاي خوب است که براي سالمتی بسیار مفید است
نوع اصلی چربی تک زنجیره اي غیراشباع موجود در این روغن، سطح کلسترول بد و 
کل را پایین می آورد و همچنین لخته هاي خون را به حالت نرمال درمی آورد. کاهش 
کلسترول بد به این معناست که رگ هاي شــما کمتر دچار گرفتگی می شوند و خطر 

بیماري هاي قلبی و سکته مغزي نیز کاهش می یابد.

2- سرشار از آنتی اکسیدان است
روغن زیتــون حاوي ویتامیــن E، کارتنوئیدهــا و ترکیبات فنولیک اســت که از 
آنتی اکسیدان هاي قوي به شمار می روند. گفته می شود این آنتی اکسیدان ها میزان 
آسیب رادیکال هاي آزاد را کاهش می دهند. رادیکال هاي آزاد گروهی از اتم ها با تعداد 

منفی از الکترون ها هستند که به سلول هاي سالم می چسبند و می توانند رگ ها خونی 
را زخمی کنند و به DNA آسیب رسانده و تغییراتی در ژن ها به وجود آورند، به گونه 

اى که منجر به سرطان شود.

 3- از ابتال به فشار خون باال پیشگیري می کند
از آنجا که چربی هاي تک زنجیره اي غیراشــباع مراقب ســالمت قلب شماســت، 

چربی هاي تک زنجیره اي غیراشباع موجود در روغن زیتون نیز حاوي مقادیر 
زیادي از یک اسید چرب ضروري به نام امگا3 هستند. امگا3 و چربی هاي 
تک زنجیره اي غیراشباع، با پایین آوردن فشــارخون نشان داده اند که 

محافظ سالمت قلب هستند.
از آنجا که بدن خود به تنهایی قادر به ســاختن این اســید نیست و باید 
آن را از طریق خوردن منابع غذایی کسب کند، اسید چرب ضروري نام 

گرفته است.

4- از ابتال به افسردگی پیشگیري می کند
طبق آخرین تحقیقات صورت گرفتــه، روغن زیتون داراي 
خواص مفیدي براي سالمت روح و جسم انسان است. افرادي 

که مقدار بیشــتري روغن زیتــون و چربی هاي چنــد زنجیره اي 

غیراشباع دریافت مى کنند داراي سالمت روحی بهتري هستند. 

5- روغن زیتون ممکن اســت نقــش مهمی در 
پیشگیري از ابتال به پوکی استخوان داشته باشد

شواهد بسیاري حاکی از آن هســتند که مصرف روغن زیتون می تواند مقدار جذب 
کلسیم در خون را افزایش داده و از این راه، تأثیر مثبتی روي تراکم استخوان داشته 

باشد و در نتیجه ممکن است از پوکی استخوان جلوگیري کند.

6- مصرف روغن زیتــون می تواند خطر ابتال به بیمــاري آلزایمر را 
کاهش دهد

طبق بررسی ها، عصاره روعن زیتون می تواند کمک کند تا از بیماري آلزایمر و کاهش 
شناخت که اغلب در سنین باال رخ می دهد، در امان بمانید. البته در این زمینه تحقیقات 
بیشتري الزم است. اما روغن زیتون همچنان بخش مهمی از رژیم غذایی مدیترانه اي را 
که بیشتر به مصرف باالي سبزیجات، میوه و ماهی تأکید دارد به خود اختصاص داده است.

7- میزان التهاب را کاهش می دهد
روغن زیتون به بهبود برخی بیماري ها مانند آرتریت روماتوئید کمک 
می کند. روغن زیتون مى تواند به همان خوبى که خطر ابتال به آلزایمر 
را کاهش مى دهد، آنزیم هاى ضــد التهابى را نیز مهارکند. 
هنگام تحقیق درباره آرتریــت روماتوئید، محققان 
دریافتند که روغن زیتون، تأثیر قابل توجهى بر 

التهاب مزمن و فرایند التهابى حاد دارد.

تشدید افسردگى با 
مصرف 6 ماده غذایى

دونات
دونات ها اگرچه شــیرینى هایى لذیــذ، اما مملو از 
اســیدهاى چرب ترانس هستند. اســیدهاى چرب 
ترانــس، چربى هاى مضرى هســتند کــه باعث 
واکنش هاى بیولوژیکى نامطلوب در بدن مى شوند. 
این واکنش هاى بیولوژیک، ریســک بروز تغییر در 
روحیه فرد را افزایش مى دهنــد. بنابراین اگر رژیم 
غذایى شــما حاوى مقدار زیادى اسیدهاى ترانس 

باشد، خطر ابتال به افسردگى در شما باال مى رود.

نوشابه
اگر شما هم از طرفداران نوشابه هستید، حتمًا تصور 
مى کنید چیزى لذت بخش تر از خوردن یک لیوان 
نوشابه نیست. اما متأسفانه حقیقت آن است که هر 
چه مصرف مواد قندى بیشتر باشد، التهاب بدن بیشتر 
خواهد شــد. تحقیقات نشــان داده است افسردگى 
با التهابــات زیاد مغزى مرتبط اســت. هر زمان که 
هوس خوردن نوشــابه کردید، به جــاى آن، مقدار 
کمى شــکالت تلخ بخورید که میزان قند آن صفر 
یا بسیار کم بوده و به خودى خود ماده غذایى بسیار 

غنى اى است.

سیب زمینى سرخ کرده
ســیب زمینى، این غذا ضررى نــدارد، بلکه نمک 
موجود در آن اســت که مشــکل ســاز خواهد بود. 
رژیم هاى غذایى اى که حاوى سدیم زیادى هستند، 
منجر به نفخ مى شــوند. البته نفخ بــه خودى خود 
مشکل جدى اى محسوب نمى شــود، اما باعث بد 

شدن روحیه شما مى شود.

قهوه
اگر شما هم از شیفتگان قهوه هستید، شاید بهتر باشد 
در این عادت خود تجدید نظر کنید. ارتباط قطعى اى 
میان مصرف کافئین و افسردگى مشاهده نشده، اما 
این نوشیدنى پر طرفدار مى تواند موجب تشدید بى 
خوابى شــود. کمبود خواب و اضطراب ناشى از آن، 
عالیم افســردگى را شدت مى بخشــد. سعى کنید 
مصرف روزانه خود را به یک فنجــان قهوه در روز 
محدود کنید و بهتر است در ساعات زودتر روز (قبل 

از شب) قهوه خود را بنوشید.

مواد غذایى فرآورى شده
اگرچه آماده ســازى غذاهاى مایکروفرى یا همان 

مواد غذایى فرآورى شــده بســیار راحت است، اما 
مصرف زیاد این مواد غذایــى، با افزایش خطر ابتال 
به افسردگى همراه اســت. اگر به دنبال غذاى کم 
دردسرى هستید که سریع آماده شود، پاستا انتخاب 
خوبى اســت. مى توانید آن را با سس گوجه فرنگى 
تازه و سبزیجات بخار پز شده منجمد طعم دار کنید. 

گلوتن
«گلوتن» نوعى پروتئین است که از گندم و غالتى مثل 
جو، چاودار و جو دو سر به دست مى آید. اگر به بیمارى 
سلیاك (یک اختالل خودایمنى روده کوچک با زمینه 
ژنتیکى) مبتال باشید، مصرف ماده گلوتن، عالوه بر 
اثرات خطرناکى که بر روده کوچک شما دارد، مى تواند 
تغییرات قابل توجهى در روحیه شما ایجاد کند. البته 
طبق گزارشات، بدن بســیارى از مردم با ماده گلوتن 
ناسازگار است و مصرف این ماده مى تواند خطر ابتال 
به افسردگى را در آنها افزایش دهد. اگر از تأثیر احتمالى 
گلوتن بر روحیه خود مطمئن نیســتید، سعى کنید به 
مدت یک هفته مصرف این ماده را در رژیم غذایى خود 
کاهش دهید و بررسى کنید که آیا بهبودى در روحیه 

خود مشاهده مى کنید یا خیر.

کاهش وزن، درد مفاصل را 
تسکین مى دهد

7 دلیل خوب براى مصرف روغن زیتون

سویا مناسب براى تناسب اندام و سالمت قلبسویا مناسب براى تناسب اندام و سالمت قلب
سویا یکى از بقوالت است و از دیگر اعضاى این خانواده مى توان نخودفرنگى و عدس 
را نام برد. سویا داراى پروتئین هاى سالم، فیبر و چربى ها بوده و غنى از مواد مغذى است. 
ضمناً سویا هیچ کلسترولى ندارد و براى همین، غذایى کامًال سالم براى حفظ تناسب 

اندام و کاهش خطر بیمارى هاى قلبى است.

پروتئین
سویا یک پروتئین باکیفیت است که مى تواند انتخاب بسیار خوبى براى همه کسانى باشد 
که مى خواهند پروتئین بیشترى وارد رژیم غذایى خود کنند، مخصوصًا گیاهخواران. 
پروتئین سویا مى تواند مقدارى از پروتئین غذاهاى پروتئین دار معروفى چون گوشت 
قرمز و مرغ را به شما برساند. درحدود 175 میلى گرم سویاى پخته شده مى تواند به اندازه  
125 میلى گرم مرغ یا ماهى پخته شده پروتئین داشته باشد. سویا داراى مقدار مناسبى از 
مواد مغذى ضرورى شامل اسیدهاى آمینه است که براى تناسب اندام و قلب سالم به آنها 

نیاز دارید. چیزى که باعث مى شود سویا براى رژیم غذایى تان مناسب باشد، این است که 
کلسترول ندارد؛ بنابراین مى توانید با خیال راحت از آن استفاده کنید.

کلسیم و آهن
خانم ها باید سویا را بیشــتر در رژیم غذایى خود بگنجانند، زیرا آنها به کلسیم و آهن 
بیشترى نیاز دارند. سویا یک منبع عالى از کلسیم و آهن است. حتماً مى دانید که کلسیم 
باعث استخوان سازى و تقویت آنها شــده و آهن نیز براى انتقال اکسیژن به بافت ها 
و سلول هاى عضالنى مورد نیاز است. البته 
مصرف زیاد آن توصیه نمى شــود، 
زیرا داراى ترکیباتى است که مانع 
جذب آهن گیاهى مى شود.

ي سالم می چسبند و می توانند رگ ها خونی 
ه و تغییراتی در ژن ها به وجود آورند، به گونه 

گیري می کند
اشــباع مراقب ســالمت قلب شماســت، 

ود در روغن زیتون نیز حاوي مقادیر 
مگا3 هستند. امگا3 و چربی هاي 
ن فشــارخون نشان داده اند که 

ـاختن این اســید نیست و باید 
ب کند، اسید چرب ضروري نام 

ي می کند
 روغن زیتون داراي 
م انسان است. افرادي 

بی هاي چنــد زنجیره اي 

غیراشباع دریافت مى کنند داراي سالمت روحی بهتري هستند. 

5- روغن زیتون ممکن اســت نقــش مهمی در 
پیشگیري از ابتال به پوکی استخوان داشته باشد

شواهد بسیاري حاکی از آن هســتند که مصرف
م کلسیم در خون را افزایش داده و از این راه، تأثیر
باشد و در نتیجه ممکن است از پوکی استخوان جلو

6- مصرف روغن زیتــون می تواند خطر
کاهش دهد

طبق بررسی ها، عصاره روعن زیتون می تواند کمک
شناخت که اغلب در سنین باال رخ می دهد، در امان
بیشتري الزم است. اما روغن زیتون همچنان بخش
که بیشتر به مصرف باالي سبزیجات، میوه و ماهی تأ

7- میزان التهاب را کاهش می دهد
روغن زیتون به بهبود برخی بیماري
می کند. روغن زیتون مى تواند به ه
را کاهش مى دهد، آنزیم
هنگام تحقیق در
دریافتند که ر
التهاب مزمن

درمان هاى طبیعى جوش کف سردرمان هاى طبیعى جوش کف سر
درست مثل تمام قسمت هاى بدن، پوست سر هم ممکن است جوش بزند. برخى 
عوامل بروز جوش کف سر عبارتند از کثیفى موها، شستن بیش از اندازه سر، استفاده 
از مواد شوینده نامناسب، گرماى زیاد و اســتفاده از روغن ها بدون شستن مناسب 

پس از آن.
عدم مصرف مواد غذایى که باعث جوش زدن مى شــوند، شستشوى مرتب مو ها 
و پرهیز از شستن بیش از اندازه سر که موجب خشــکى آن و تحریک غدد چربى 
مى شود، راهکار هاى پیشگیرى از جوش هستند اما اگر کف سرمان جوش زد، چطور 

آن را برطرف کنیم؟

آلوئه ورا
اگر جوش کف سر بخاطر گرماى زیاد باشد، آلوئه ورا بهترین درمان خانگى است. 

آلوئه ورا دماى کف سر را پایین مى آورد و آن را مرطوب نگه مى دارد.

سیر
بوى بد سیر با شــامپو کردن از بین مى رود، پس نگران استفاده از آن نباشید. سیر 
حاوى «سالیسیلیک اسید» اســت که در بسیارى از پمادهاى درمان جوش کاربرد 

دارد.

آب گوجه فرنگى
آب گوجه فرنگى نیز حاوى «سالیسیلیک اسید» است. همچنین گوجه فرنگى به 

تنظیم ph پوست و از بین بردن چربى اضافه آن کمک مى کند. 

آبلیمو
آبلیمو نیز چربى اضافى پوست کف ســر را از بین مى برد. این ماده براى مبارزه با 

شوره نیز مفید است.

گالب
گالب سرشار از ویتامین C و آنتى اکسیدان هاست. گالب، قرمزى و التهاب ناشى از 

جوش را مى خواباند. تنها کافى است آن را روى پوست سر اسپرى کنید.

سرکه سیب
سرکه سیب، جوش را خشک مى کند و بهبود آن را تسریع مى بخشد. همچنین این 

سرکه با باکترى هایى که موجب جوش زدن مى شوند، مبارزه مى کند. 

افسردگى شدید نشانه هاى روشنى دارد، اما بسیارى از افسردگى پنهان رنج مى برند و خود از 
وجود این مشکل بى خبر هستند.

چطور مى توانیم با افسردگى مقابله کنیم؟ سبک زندگى ما نقش مهمى در این مسئله دارد و یکى 
از وجوه آن، رژیم غذایى ماست. اگر مستعد ابتال به افسردگى هستید یا حتى اگر تنها مى خواهید 

روحیه بهترى داشته باشید، در مصرف این مواد غذایى هوشمندانه عمل کنید.
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2 روز ابتدایى تابســتان امســال براى ســاکنان 
شهرســتان شــادگان، با دو انفجار در یک جایگاه 

سوخت رسانى در  این شهرستان آغاز شد. 
بنا بر این گزارش، انفجار دو دستگاه خودروى وانت 
پیکان و نیسان در جایگاه سوخت CNG شادگان 
در استان خوزستان طى روزهاى اول و دوم تیرماه، 

پنج کشته و مجروح برجاى گذاشت.

در اولین حادثه که ساعت2 بامداد جمعه اول تیر ماه 
سال جارى در جایگاه سوخت CNGشهید کاظمى 
این شهرستان رخ داد، یک دستگاه خودروى وانت 
پیکان که در حال ســوختگیرى در جایگاه بود، به 
دلیل نقص فنى در کپسول گاز CNG منفجر شد. 
بر اثر این انفجار یک پســربچه 9ساله که در خودرو 
حضور داشت، جان خود را از دست داد و راننده وانت 

و همسرش که خارج از خودرو بودند، مصدوم شدند. 
صبح روز شــنبه 2تیر ماه نیز یک دستگاه خودروى 
نیسان در جایگاه سوخت CNG شهرستان شادگان 
منفجر شــد. دراین حادثه یک مرد 49 ساله با قطع 
شدن پاى ســمت چپ از زانو و یک مرد 40 ساله با 
کاهش سطح هوشیارى و ایســت قلبى تنفسى، به 

بیمارستان شهید معرفى زاده شادگان منتقل شدند.

جوان افیونى که با تفنگ کلت شرخرى مى کرد با شلیک 
دو گلوله به زندگى پدر و مادرش پایان داد و در شلیک سوم 

برادرش را تا یک قدمى مرگ کشاند.
سرهنگ حمید مکرم، معاون مبارزه با جرائم جنایى پلیس 
آگاهى تهران گفت: ساعت 15 چهارشنبه 30 خرداد ماه 
امسال ماجراى دو جنایت در خیابان دماوند، خیابان فانى 

به کالنترى 128 تهران نو اعالم شد.
با حضور مأموران در محل حادثه و تحقیقات میدانى اولیه 
مشخص شد که یک زن و شوهر 48 و 56 ساله در طبقه 
سوم یک ساختمان مســکونى با اصابت گلوله به ناحیه 
سر به قتل رســیدند. بدین ترتیب تیمى از مأموران اداره 
10 پلیس آگاهى تهران همــراه بازپرس ویژه قتل براى 

تجسس هاى فنى پاى درصحنه جرم گذاشتند.
با حضور کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهى تهران بزرگ 
در محل و آغاز تحقیقات از فرزندان مقتولین به نام هاى 
«علیرضا»  32 ساله و «غالمرضا» 29 ساله، آنها اظهارات 
متفاوتى را در خصوص قتل پدر و مادرشان مطرح کردند.

علیرضا در اظهاراتش عنوان کرد: «داخل خانه بودیم که 
ناگهان سه نفر با صورت هاى پوشیده وارد خانه شدند و به 
سمت پدر و مادرم شلیک کردند. آنها پس از کشتن پدر 
و مادرم مرا تهدید به مرگ کرده و عنوان کردند که باید 
برادرم را به قتل برسانم؛ به همین علت اسلحه اى به من 
دادند و زمانى که برادر کوچک ترم وارد خانه شد مرا مجبور 
به شلیک به سمت او کردند. گلوله به دست برادرم اصابت 
کرد اما او توانست خودش را به طبقه سوم برساند و در خانه 
را از داخل قفل کند؛ پس از آن، این سه نفر با قمه به سمت 
من حمله ور شدند و مرا به شدت از ناحیه هر دو دست مورد 
جراحت شدید قرار دادند و به سرعت از خانه خارج شده و 

از محل دور شدند.»
غالمرضا نیز که از ناحیه دســت مورد اصابت گلوله قرار 
گرفته بود در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «زمانى که 

وارد خانه شــدم، برادرم را داخل پارکینگ خانه دیدم که 
در حال بستن در خانه بود؛ با توجه به اختالفى که با او از 
مدت ها پیش دارم، بدون توجه به وى قصد ورود به خانه را 
داشتم که ناگهان در داخل راه پله صداى شلیک گلوله آمد 
و همان لحظه متوجه شدم که از ناحیه دست مورد اصابت 
گلوله قرار گرفتم. از ترس جان خود به ســرعت به طبقه 
سوم رفتم و در را از داخل قفل کردم؛ آنجا بود که با مشاهده 
اجساد پدر و مادرم متوجه شدم که هر دو نفر آنها به قتل 
رســیدند. زمانى که داخل خانه پناه گرفته بودم صداى 
برادرم را مى شــنیدم که دائمًا از من درخواســت کمک 
مى کرد و مى گفت که افرادى قصد کشــتن او را دارند 
اما من نه کسى را دیده و نه صدایى غیر از صداى برادرم 
شنیدم تا اینکه برادرم با شکستن شیشه وارد خانه شد و آن 

زمان بود که با پلیس تماس گرفت.»
با توجه به شواهد و مدارك به دست آمده از محل ارتکاب 
جنایت، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهى اطمینان پیدا 
کردند که حضور ســه مرد نقاب پوش و ارتکاب جنایت 
توســط آنها واقعیت نداشــته و جراحات موجود بر روى 
دســتان علیرضا نیز، بنا بر نظریه پزشکى قانونى ناشى 
از جراحت ناشى از سالح سرد مشابه چاقو یا قمه نیست؛ 
لذا بار دیگر تحقیقات پلیســى از فرزنــدان مقتوالن در 
دســتور کار کارآگاهان قرار گرفت و سرانجام در ساعت 
17 پنج شنبه 31 خرداد ماه علیرضا به قتل پدر و مادرش و 
همچنین تالش براى ارتکاب جنایت سوم و قتل برادرش 

اعتراف کرد.
علیرضا اذعان کرد: «ســاعت 13 ظهر چهارشنبه داخل 
پارکینگ مشغول مصرف موادمخدر بودم که ناگهان پدرم 
متوجه من شد و با ضربه پا وسایل استعمال موادمخدر مرا 
به هم ریخت. با هم درگیر شدیم و پدرم مرا مورد ضرب 
وشتم قرار داد و پس از آن به سمت طبقه سوم رفت. من 
پشت سر پدرم وارد خانه شدم و با اسلحه کمرى که از قبل 

تهیه کرده بودم و در اختیار داشتم به سمت او شلیک کردم. 
گلوله به ســر پدرم اصابت کرد و او روى زمین افتاد؛ در 
همین زمان مادرم که داخل آشپزخانه حضور داشت شروع 
به فریاد زدن کرد که در ادامه به داخل آشپزخانه رفتم و 
گلوله دوم را به سر مادرم شلیک کردم؛ پس از قتل پدر و 
مادرم قصد خروج از خانه را داشتم که ناگهان برادرم از در 
پارکینگ وارد خانه شد. مى دانستم که با ورود برادرم به 
خانه او متوجه ماجرا خواهد شد و به همین علت به قصد 
کشتنش به دنبال او رفتم و در راهروى راه پله یک تیر به 
سمتش شلیک کردم که گلوله به دستش برخورد کرد و او 
در ادامه توانست خودش را به طبقه سوم برساند و در خانه 

را از داخل قفل کرد.»
معاون مبارزه با جرائم جنایى پلیس آگاهى تهران بزرگ، 

عنوان کرد: در تحقیقات انجام شده از متهم اصلى پرونده 
در خصوص انگیزه وى از تهیه و نگهدارى اسلحه کمرى 
غیرمجاز مشخص شد که متهم پرونده در زمینه وصول 
چک هاى بالمحل از صاحبان آنهــا فعالیت غیرقانونى 
داشته و از اسلحه کمرى غیرمجاز خود براى تهدید افراد 
اســتفاده مى کرده که در این خصوص نیــز پرونده اى 

جداگانه تشکیل شده است.
ســرهنگ کارآگاه حمید مکرم افزود: با توجه به اعتراف 
صریح متهم به ارتکاب دو جنایت و تالش براى ارتکاب 
جنایت سوم، قرار بازداشت موقت از سوى بازپرس محترم 
شعبه دوم دادســراى ناحیه 27 تهران صادر شد و متهم 
براى انجام تحقیقات تکمیلــى در اختیار اداره دهم ویژه 

قتل پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفته است.

ساکنان شهر ساحلى شاندونگ چین با هجوم جانوران دریایى از آسمان غافلگیر شدند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، طوفان شدیدى که اخیراً در شهر ساحلى شاندونگ چین رخ 
داد، خسارت شدیدى را براى ساکنین این منطقه به همراه داشت. عالوه بر آن در این حادثه طوفانى 
که رکورد سرعت وزش باد در ماه ژوئن را زد، ســاکنین با بارش عجیب جانوران دریایى از زمین 
و آسمان رو به رو شدند. به گفته شــاهدین به علت وزش باد خیابان هاى شهر با هشت پا، میگو، 

خرچنگ و ستاره دریایى پوشیده شده بود.

راکونى که موفق به صعود از یکى از بلندترین ساختمان هاى شهر شد، «راکون عنکبوتى» نام 
گرفت.

شهروندان شهر «ســنت پول» ایالت «مینه ســوتا» آمریکا متوجه باال رفتن راکونى از یکى از 
بلندترین ساختمان هاى این شهر که 23 طبقه دارد، شدند. این جانور تصمیم گرفته بود تا داستان 

«مرد عنکبوتى» را به واقعیت تبدیل کند.
اولین تصویر گرفته شده از این جانور وقتى که به طبقه 13 رسیده بود،گرفته شد. در طبقه 21 راکون 
تصمیم گرفت تا کمى استراحت کند و روى لبه پنجره نشست و پس از چند دقیقه دوباره به راهش 
ادامه داد تا به طبقه آخر و پشت بام رسید. بنا بر این گزارش میلیون ها نفر شاهد باال رفتن راکون 
عنکبوتى بودند و گروه نجات نیز آماده کمک به این جانور در صورت سقوط بود. همچنین ماجراى 

باال رفتن راکون از آسمانخراش شهر به طور زنده از چندین شبکه آمریکایى در حال پخش بود.

رئیس کالنترى 130 نازى آباد از دستگیرى سارقان معتادى که 
اقدام به سرقت از نوجوانان در جنوب تهران کرده بودند، خبر داد.

سرهنگ رسول جهانى در گفتگو با ایســنا، در این باره اظهار 
کرد: چندى پیش حوالى ســاعت 22و30دقیقه فردى با مرکز 
فوریت هاى پلیسى 110 تماس گرفته و اعالم کرد که دوچرخه 
گرانقیمت(یک میلیون تومانى) پســرش از مقابل گیم نتى در 
محله نازى آباد ربوده شده اســت که در همین راستا مأموران 
کالنترى 130 نازى آباد بــه محل اعزام شــدند. وى افزود: 
تحقیقات مأمــوران در محل آغاز شــده و آنان با اســتفاده از 
بانک هاى اطالعاتى خود به سارقى که قبًال هم سابقه سرقت 
دوچرخه در همین محدوده را به همین شیوه داشته مشکوك 
شدند و با هماهنگى مقام قضائى به مخفیگاه این فرد در محله 

خزانه بخارایى مراجعه کردند.
سرهنگ جهانى گفت: مأموران در مورد سرقت این فرد را مورد 
سئوال قرار دادند که وى به کل ماجرا را تکذیب کرد اما در همان 
زمان اظهارات ضد و نقیض و شواهد موجود، شک مأموران را 
بیشتر کرد و این فرد به کالنترى منتقل شد. وى با بیان اینکه 
متهم 26 ساله در کالنترى به ســرقت دوچرخه با همدستى 
فردى 30 ساله اعتراف کرد، گفت: این فرد در اظهارات خود به 
مأموران گفت که به وسیله یک دستگاه موتورسیکلت به مقابل 
باشگاه هاى ورزشى، گیم نت ها و اماکنى که نوجوانان حضور 
بیشترى در آن داشتند مى رفته و پس از شناسایى دوچرخه هاى 
گرانقیمت از موتور پیاده شده و ســوار بر دوچرخه از محل فرار 

مى کرده است.
رئیس کالنترى 130 نازى آباد با اشــاره به دســتگیرى دیگر 
همدست متهم افزود: این دو نفر که اعتیاد شدیدى به مصرف 
مواد مخدر داشتند اعتراف کردند که تاکنون چندین دوچرخه 
گرانقیمت را به همین شیوه طى مدت یک هفته به سرقت برده 
و آنها را به مبلغ 150 تا 200 هزار تومان به منطقه خالزیل به 
فروش رسانده و پول آن را خرج اعتیاد و خرید مواد مخدر براى 
خود کرده اند. سرهنگ جهانى گفت: این افراد پس از تشکیل 

پرونده براى ادامه روند رسیدگى به جرم روانه دادسرا شدند.

3 برادر در شهرستان اندیمشک پس از به قتل رساندن خواهر 
جوان خود، جسد وى را در رودخانه زال این شهرستان انداختند.

 ســردار حیدر عباس زاده، رئیس پلیس استان خوزستان با 
تأیید این خبر گفت: در پى اعالم خبرى مبنى بر کشف جسد 
دختر جوانى در رودخانه پل زال در یکى از مناطق شهرستان 
اندیمشک، بالفاصله دستور ویژه به منظور تحقیق، بررسى و 
کشف موضوع به مأموران شعبه قتل پلیس آگاهى شهرستان 
به صورت ویژه ابالغ شد. وى افزود: مأموران پلیس آگاهى 
شهرستان اندیمشک با انجام اقدامات تخصصى و بررسى آثار 
برجاى مانده در کمتر از هفت ساعت به حقیقت موضوع پى 
بردند که در بررسى هاى اولیه مشخص شد مقتول زن جوانى 

بوده که آثار خفگى بر روى بدن وى مشهود است.
سردار عباس زاده بیان کرد: کارآگاهان پلیس با اقدامات علمى 
پى به هویت مقتول برده و در ادامه تحقیقات، عامالن قتل نیز 
که سه تن از برادران مقتول بودند را شناسایى و با هماهنگى 
قضائى در عملیاتى منسجم و هدفمند دستگیر کردند. وى در 
ادامه تصریح کرد: متهمان پس از رویارویى با شواهد و قرائن به 
بزه انتسابى و خفه کردن خواهرشان به وسیله روسرى اعتراف 
و انگیزه خود را اختالفــات قبلى عنوان کردند. رئیس پلیس 
استان خوزستان خاطرنشــان کرد: متهمان پس از تشکیل 

پرونده براى سیر مراحل قانونى راهى مرجع قضائى شدند.

تارنماى روزنامه «گاردین» نوشــت: 
«کوکو»، گوریلى که زبان اشاره متوجه 
مى شد و رابطه دوستى با چند شخصیت 
معروف برقرار کرده بود، در 46 سالگى 

جان داد.
این تارنما افزود: ایــن گوریل ماده که 
بخاطر مهارتش در زبان اشاره شهرت 
پیدا کرده بود، در مرکز محافظت از بنیاد 
گوریل در کالیفرنیا در خواب جان خود 

را از دست داد.
کوکو با نام اصلى «هانابى-کو» پس از 
به دنیا آمدن در سانفرانسیسکو در سال 

1971 توسط یک پژوهشگر به نام «فرنسین پترسون» زبان بدوى اشاره را یاد گرفت. بر اساس 
گزارش ها کوکو حدود 2000 کلمه انگلیسى را مى فهمید.

مرگ «رابین ویلیامز»، بازیگر و کمدین آمریکایى براى این حیــوان ناراحت کننده بود. کوکو و 
ویلیامز در سال 2001 (1380) رابطه دوســتى نزدیکى با یکدیگر برقرار کردند. پترسون به بنیاد 
گوریل گفته که واکنش کوکو در برابر مرگ ویلیامز سکوت و تفکر بوده است. این گوریل همچنین 
با یکى از اعضاى گروه موســیقى «رد هات چیلى پپرز» و «بتى وایت»، بازیگر آمریکایى دیدار 

کرده است.
کوکو از یــک بچه گربــه مراقبت مى کــرد کــه ســال 1984 (1363) این گربه مــى میرد.

 در آن زمان پترســون از کوکو مى پرســد چه اتفاقى براى گربه افتاد و کوکو با چندین اشــاره 
پاســخ او را مى دهد. بنیاد گوریل گفت: تأثیر کوکــو  عمیق بود و چیزى کــه او درباره ظرفیت 
عاطفى گوریل ها و توانایى هاى شــناختى آنهــا به ما یــاد داد، به تأثیرگــذارى در دنیا ادامه 

مى دهد.

 پسر شرخر
پدر و مادرش را کشت

فرمانده انتظامى سیرجان از آزادى فرد به گروگان گرفته شده توسط اتباع بیگانه در کمتر از 24 
ساعت توسط پلیس آگاهى سیرجان خبر داد.

محمدرضا ایران نژاد گفت: مطلع شدیم که فردى 49 ساله در زیدآباد مفقود شده است و خانواده او 
اطالع دادند که وى به باغ کشاورزى خود واقع در جعفرآباد زیدآباد رفته و معموًال تا بعد از اذان مغرب 
برمى گشته اما االن مفقود شده اســت. وى ادامه داد: خانواده این فرد، باغ را کامل جستجو کرده 
و حتى به بیمارستان ها هم سرزده بودند اما اطالعى از مرد میانسال به دست نیامده بود تا اینکه 
پلیس را در جریان مى گذارند. وى تصریح کرد: تحقیقات فنى پلیس آغاز شد و جلساتى هماهنگى 
نیز برگزار شد، اما چون گروگان گیران هیچ تماسى برقرار نکرده بودند، سرنخى در دست نداشتیم 
تا اینکه یکى از کارگران حاضر در محل سرنخى در اطالع پلیس گذاشت اما فقط مشخص بود که 

یک خودروى پژو از محل باغ خارج شده و دیگر هیچ نشانه دقیق ترى نبود.
ایران نژاد افزود: تحقیقات اطالعاتى پلیس به شکل شبانه روزى تا روز جمعه ادامه یافت تا اینکه با 
دستگیرى یک فرد افغان در سیرجان سرنخ خوبى به دست آمد و مأموران پلیس آگاهى توانستند 
رد گروگان گیران را در یکى از شهرستان  هاى همجوار به دست آورند. وى اذعان کرد: بالفاصله 
اکیپى از مأموران پلیس جمعه شب راهى آن شهر شده و محل حضور فرد به گرو رفته را شناسایى 
کردند و در عملیاتى ضربتى دیگر اعضاى باند که آنها هم از اتباع بیگانه هستند را دستگیر و گروگان 
را آزاد کردند. فرمانده انتظامى سیرجان گفت: آدم رباها قصد برقرارى ارتباط با خانواده گروگان 
در روزهاى آینده و درخواست مبلغ ســه میلیارد تومان را داشتند که در عملیات پلیس دستگیر و 

بازداشت شدند.

گروگان گیرى 3 میلیاردى توسط اتباع بیگانه  

 راکون عنکبوتى!

برق گرفتگى مقنى می انسال در چاه

بارش جانوران دریایى از آسمان 

فرمانده انتظامى تایباد استان خراسان رضوى گفت: بر اثر اتصال برق و بى احتیاطى، مرد 45 ساله 
تایبادى حین حفر چاه دچار برق گرفتگى شد و جان باخت.

سرهنگ پاسدار حسن ناگهانى افزود: در پى تماسى با مرکز فوریت هاى پلیسى 110 مبنى بر مرگ 
یک مرد میانسال در یکى از مناطق شهر تایباد، مأموران انتظامى و آگاهى این شهرستان به همراه 
نیروهاى امدادى به محل وقوع حادثه اعزام شــدند. وى اظهار کرد: براساس تحقیقات میدانى، 
متوفى هنگام حفر چاه با دستگاه پیکور به علت اتصال برق دچار برق گرفتگى شد و جان خود را 
از دست داد. سرهنگ ناگهانى گفت: جسد متوفى با کمک نیروهاى امدادى از داخل چاه بیرون 

کشیده شده و براى تحقیقات بیشتر به پزشکى قانونى شهر تایباد انتقال یافت.

معاون عملیات فرماندهى انتظامى استان خراسان جنوبى 
از غرق شدن سه دختر نوجوان در ســد خاکى «چهکند» 

شهرستان بیرجند خبر داد.
سرهنگ حســن شــجاعى نســب اظهار کرد: با اعالم 
مرکز فوریت هاى پلیســى 110 مبنى بر غرق شدن سه 
دختر نوجوان در سد خاکى شهرســتان بیرجند بالفاصله
 نیروهاى امدادى و کارشناســان پلیس بــه محل حادثه
 اعزام شــدند. وى افــزود: مأموران با حضــور در محل

 مشــاهده کردند ســه دختر نوجوان به دالیل نامعلوم در 
داخل سد غرق شــده اند که بالفاصله عملیات احیا توسط 

اورژانس انجام شد و دو نفر از غرق شدگان با بالگرد و یک 
نفر از آنان با آمبوالنس به بیمارستان اعزام شدند. 

 معاون عملیــات فرماندهى انتظامى اســتان خراســان 
جنوبى افزود: طبق آخرین پیگیرى هــاى پلیس دو نفر از 
نوجوانان جان خود را از دست داده اند و فرد دیگر در بخش

مراقبت هاى ویژه پزشکى بسترى است.
 سرهنگ شجاعى نسب افزود: کارشناسان پلیس در حال 
بررسى چگونگى حادثه هستند و نظریه قطعى علت غرق 
شــدگى و علت مرگ جان باختگان منوط به نظریه پزشک 

قانونى و بررسى کارشناسى پلیس خواهد بود.

سد خاکى، 3 دختر نوجوان را بلعید

دستگیرى
 معتادان دو چرخه دزد

5 کشته و مصدوم بر اثر انفجار در جایگاه سوخت

قتل خواهر به دست 3 برادر
  با روسرى

مرگ گوریلى که زبان اشاره مى فهمید
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 خداوند براى بنده خود هرچند با سیاست و سختکوش 
و در طرح و نقشه نیرومند باشد، بیش از آنچه در علم 
الهى وعده فرمود، قرار نخواهد داد و میان بنده، هرچند 
ناتوان و کم سیاست باشد و آنچه در قرآن براى او رقم 

موال على (ع)زده حایلى نخواهد گذاشت. 

شهردارى کوهپایه در نظر دارد نسبت به خرید آسفالت معابر کوهپایه از محل 
اعتبارات تملک دارایى هاى سرمایه اى سال 1396 از طریق مناقصه اقدام 
نماید. متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد و مدارك  مناقصه از تاریخ 
1397/04/03 لغایت 1397/04/17 به شهردارى مراجعه نمایند. الزم به ذکر 

است قیر مورد نیاز توسط شهردارى تأمین مى گردد. 
الزم به ذکر است هزینه هاى انتشار آ گهى، کارشناسى و... به عهده برندگان  

مناقصه مى باشد. 

آگهى مناقصه

محسن علیخانى- شهردار کوهپایه

نوبت اول 

wwwwww..nesfejahannesfejahan..netnet
قابل توجه شرکت ها، سازمان ها با  نصف جهان، جهانى شویدبا  نصف جهان، جهانى شوید

و مؤسسات تجارى و صنعتى

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

ما مى توانیم این وظیفه ر ابر عهده بگیریم. 
درج یک آگهى در روزنامه نصف جهان یعنى امکان بهتر دیده شدن براى 

شما.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان 
در مراسم انعقاد تفاهم نامه مشــترك شرکت آبفاى 
استان اصفهان وسازمان مردم نهاد «کشتى نجات» 
گفت: هم اکنون پرداختن به مســئله تامین، توزیع و 
حفاظت از آب، موضوعى فراصنفى است و همه اقشار 
جامعه باید مدیریت مصرف را  سر لوحه کار خود قرار 

دهند.
هاشــم امینى با بیان اینکه سازمان مردم نهاد کشتى 
نجات درصدد تغییر ســبک زندگى مردم در مواجهه 

با مصرف آب است، اعالم کرد: اعضاى سازمان مردم 
نهاد کشتى نجات که عمدتًا افراد متخصص وفعال در 
زمینه روان شناســى، جامعه شناسى و آسیب شناسى 
هســتند، با هدف تغییر ســبک زندگى مردم، با ارائه 
راه هاى مصرف بهینه آب، درصدد نهادینه کردن رفتار 

درست مصرف آب هستند .
وى افزود: بر اساس اعالم کارشناسان، این روزها اگر 
راه هاى درســت مصرف کردن آب ازسوى افراد غیر 
مسئول عنوان شود، مردم بیشتر توجه مى کنند؛ چرا 

که در چند سال اخیر، مسئوالن به شیوه هاى گوناگون 
مردم را دعوت بــه مصرف صحیــح آب نمودند که 
بى تأثیر نبوده اما براى اینکه مردم خسته نشوند، بهتر 
است NGO  ها هم  در کنار مســئوالن مانع  از بد 

مصرفى آب شوند.
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان مسئله 
آب را، مقوله ملى عنوان کرد و اظهارداشت: همه نگاه ها 
به مسائل پیرامون آب، ملى و بین المللى باشد و از نگاه 
منطقه اى به آب باید پرهیز کنیم، بطورى که ســعى 

کنیم با ارائه راه هاى نوین، از همین منابع محدود آب 
براى آیندگان ذخیره کنیم.

امینى به نقش ســازمان هاى مردم نهــاد در پرهیز مردم 
از بد مصرفى آب اشــاره کرد و بیان داشــت: سازمان هاى 
مردم نهــاد از آنجایى کــه از دل مــردم برخاســته اند، 
مــى توانند بعنــوان بــازوى توانمند صنعــت آب و 
فاضالب در ارائه  مبانى سازگارى با کم آبى به مردم

 باشند.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان 

به بدمصرفى انرژى در کشــور اشــاره کــرد و بیان 
داشت: بررسى هاى صورت گرفته بیانگر بدمصرفى 
انرژى توســط مردم مى باشــد که در این راســتا، 
مصرف آب از این قاعده مســتثنى نیســت؛ این در 
حالیســت که با تغییر اقلیم و کاهــش بارندگى ها در 
اقصى نقاط کشــور، مدیریت مصــرف آب ضرورى 

است.
وى با بیان اینکه در حال حاضر با گســترش شــبکه 
اجتماعى و نقــش آنهــا در زندگى روز مــره مردم 

رو به رو هستیم،تصریح کرد: در حال حاضر با گسترش 
شبکه هاى اجتماعى، اقشار بســیارى از مردم تحت 
تأثیر این کانال هاى ارتباطى هستند که در این زمینه، 
NGO  ها مى توانند با نقطه نظرات کارشناسانه و با 
آسیب شناسى هایى که در دستور کار قرار مى دهند، 
از این بستر استفاده کنند و راهنماى مردم در مصرف 

صحیح آب باشند.
الزم به یادآورى است،  این تفاهم نامه در شش ماده و 

23 بند تنظیم و به امضاى طرفین رسید.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:

  مدیریت مصرف آب،  فراصنفى است 
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کشف و توقیف 7 ُتن ترشى 
غیربهداشتى

کارگاه غیرمجاز فرآورى و بسته بندى انواع ترشى در 
خمینى شهر کشف شد.

مسئول واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان خمینى شهر گفت: در پى گزارش مردمى، 
مبنى بر تهیه و تولید ترشى در یکى از باغ هاى اطراف 
شهرستان خمینى شهر، کارشناسان واحد غذا و دارو 
و بهداشت محیط این شـبکه، همراه نیروى انتظامى 
به محل مراجعه و آن را شناسایى و مهر و موم کردند.

محمدى افزود: در بازرسى از این کارگاه غیربهداشتى 
کـه انـواع ترشـى و خیارشـور را غیرمجـاز تولیـد و 
بسـته بندى مـى کـرد، 7 ُتن انواع ترشـى کشـف و 

توقیف شد.

بررسى ساختمان 48 اداره در 
لنجان براى امکان تردد معلوالن

مدیر اداره بهزیستى شهرستان لنجان گفت:نامناسب 
بـودن معابـر و خیابان هـا، یکـى از مشـکالت مهم 
معلوالن به شـمار مى آید و باید توجه داشت که نبود 
امکانات تردد متناسب، باعث مى شود معلوالن نتوانند 

از مواهب زندگى و خدمات شهرى بهره مند شوند.
محمد حسـین صادقى اظهارکرد: درحدود 10 درصد 
جامعـه را معلـوالن و جانبـازان تشـکیل مى دهند و 
همچنین بالغ بر 9 درصد جامعه را نیز سالمندان به خود 
اختصاص داده اند و باید توجه داشـت این افراد داراى 
محدودیت هایى هستند و در این راستا، ساختمان 48 
اداره در لنجـان براى امـکان تردد معلوالن بررسـى 

مى شود.

امروز؛ وزش باد 
در 6 شهرستان

 کارشـناس مسـئول پیش بینى اداره کل هواشناسى 
اسـتان اصفهان گفت: امروز وزش باد را براى شـش 

شهرستان در استان اصفهان پیش بینى مى کنیم.
حجت ا... على عسگریان اظهار کرد: شهرستان هاى 
ورزنه، نطنز، مورچه خورت، میمه، نجـف آباد، نایین 

امروز با وزش باد همراه هستند.
وى بیان داشـت: طـى دو روز آینـده، در اکثر مناطق 
آسمان صاف تا کمى ابرى، در بعدازظهر گاهى وزش 

باد تقریباً شدید پیش بینى مى شود.

برپایى نمایشگاه «گذار 
نخستین» در اصفهان 

نمایشگاهى با عنوان « گذار نخسـتین » شامل آثار 
هنرى هشت هنرمند کشور در اصفهان برپا شد.

در این نمایشـگاه،على محبوبى صوفیانى با یک اثر 
اینستالیشن، حمید فاتح با  دو اثر نقاشى، حجت امانى 
با دو اثر چاپ، جواد عظیمى با دو اثر نقاشـى، عیسى 
امیرى چوالندیم با دو اثر نقاشـى و دوخت(کوبلن)، 
فرشـید داودى با دو اثر میکس مدیـا، على فاضلى با 
دو اثـر الیت باکـس و یحیى گمـار با دو اثر نقاشـى 

حضور دارند.
نمایشـگاه «گـذار نخسـتین»تا نوزدهم تیـر ماه از 
سـاعت 17 تـا 21 در خیابـان حکیم نظامـى، کوچه 
سـنگتراش ها، نبش بن بسـت سـعدى، پالك15، 

گالرى گذار برپاست.

ابطحى، بر مسند ریاست 
شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان

با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناورى، رئیس شهرك 
علمى و تحقیقاتى اصفهان منصوب شد.

وزیر علـوم، تحقیقـات و فنـاورى با صـدور حکمى، 
مهـدى ابطحى را به سـمت رئیس شـهرك علمى و 

تحقیقاتى اصفهان منصوب کرد.
 مهدى ابطحى، عضو هیئت علمى دانشکده مهندسى 
عمـران دانشـگاه صنعتى اصفهـان اسـت.وى دوره 
کارشناسى خود را در رشته راه و ساختمان در دانشگاه 
شـیراز، کارشناسـى ارشـد عمران راه و ترابرى را در 
دانشگاه علم و صنعت و دکتراى عمران راه و ترابرى 

را از دانشگاه علم و صنعت دریافت کرده است. 

خبر

معاون فرهنگى و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان 
اصفهان گفت: اعضاى سمن هاى جوانان استان اصفهان، 
با شرکت در 53 کارگاه آموزشى در حوزه هاى اجتماعى، 

فعالیت گروهى و کارآفرینى توانمند مى شوند.
رامین نعیمى افزود: امســال 53 کارگاه آموزشــى ویژه 
اعضاى سازمان هاى مردم نهاد جوانان استان اصفهان با 
موضوعات فردى، اجتماعى، کارآفرینى و چگونگى فعالیت 
در سازمان هاى مردم نهاد، با اعتبارى افزون بر یک میلیارد 
و 500 میلیون ریال در اصفهان برگزار مى شود. وى بیان 
داشت: بر اســاس توانمندى و ظرفیت سمن ها، هر یک 
از دوره ها توسط یکى از ســازمان هاى مردم نهاد جوانان 

استان اصفهان برگزار مى شــود و تنها دولت، اعتبار مورد 
نیاز را تأمین مى کند و کلیه فرایند اجرایى و انتخاب اساتید 
بر عهده تشــکل هاى مردم نهاد جوانان است. وى  ادامه 
داد: برگزارى این کارگاه هاى آموزشى، به تقویت عملکرد 
فردى و اجتماعى اعضاى سازمان هاى مردم نهاد جوانان 
مى انجامد و دانش و مهارت جوانان را ارتقا مى دهد. وى 
با بیان اینکه دوره و کارگاه هاى آموزشــى ملى نیز براى 
توانمندسازى اعضاى سازمان هاى مردم نهاد جوانان برگزار 
مى شود، خاطرنشان کرد: استان اصفهان امسال میزبان دو 
کارگاه آموزشــى ملى با موضوع فعالیت هاى پژوهشى و 

پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى است.

فرماندار خمینى شــهر از طراحى پروژه احداث شهرك 
حمل و نقــل این شهرســتان، به منظور ســاماندهى 
اســتقرار خودروهاى ســنگین خبر داد و گفت: اجراى 
ایــن طــرح، همــکارى اداره کل راه و شهرســازى 
استان اصفهان و ســایر دســتگاه هاى ذیربط را طلب 

مى کند.
محمود مســلم زاده افــزود: روزانــه 1200کامیون از 
جاده هاى این شهرســتان تــردد مى کننــد که براى 
ساماندهى و تعیین توقفگاه و ارائه خدمات به رانندگان 
این وسایل نقلیه سنگین، احداث شهرك حمل و نقل در 

خمینى شهر مورد نیاز است. 

فرماندار خمینى شــهر همچنین با اشــاره به تردد زیاد 
وســایل نقلیه و آمار زیاد تصادفات در این شهرســتان، 
ایجــاد پایگاه امــداد و نجات در ســه راهــى درچه را 
ضرورى دانســت و گفــت: ایجــاد این پایــگاه امداد 
و نجات نیــز همــکارى اداره کل راه و شهرســازى، 
بــراى در اختیــار قــرار دادن زمیــن مــورد نیــاز را 

مى طلبد. 
وى با اشاره به اهمیت حفظ و تأمین امنیت جامعه به ویژه 
در محله هاى حاشیه نشین نیز گفت: ساخت پاسگاه در 
محله جوى آباد در دستور کار فرماندارى این شهرستان 

قرار دارد.

شهرك حمل و نقل در 
خمینى شهر احداث مى شود

سمن هاى جوانان استان 
توانمند مى شوند

مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان 
گفت: آب اصفهان سالم است، اما کیفیت آن بسیار پایین 
اســت و نمى توان کیفیت پایین را، پاى غیربهداشتى و 

ناسالم بودن آب گذاشت.
به گزارش مهر، حســین صفارى اظهار کرد: آب شرب 
مصرفى مردم اصفهان، 60 درصد از آب تصفیه شده و 40 

درصد از آب چاه تأمین مى شود.
وى با بیان اینکه مردم اصفهان چون سال ها آب تصفیه 
شده مصرف مى کردند و ذائقه آنها به این نوع آب عادت 
کرده بود، بنابراین پس از مخلوط شدن آب تصفیه با چاه، 
طعم و مزه آب چاه را نمى پسندند، افزود: تغییر مزه و طعم 

آب شرب، به معناى ناسالم بودن آن نیست.
وى با اشاره به اینکه هر روز شکایت مردمى از کیفیت آب 
داریم و گالیه از طعم و مزه آب شرب مى شود، گفت: هر 
روز شکایت تلفنى و حضورى بسیارى داریم که از طعم 
و مزه آب شرب گالیه دارند، اما به نسبت یک ماه پیش، 

آمار شکایات بسیار پایین آمده است.
صفارى با اشاره به اینکه آب چاه تصفیه شده نیست، بلکه 
ضدعفونى و گندزدایى مى شود، گفت: آب سالم است، اما 
کیفیت آن بسیار پایین است و نمى توان کیفیت پایین را 

پاى غیر بهداشتى و ناسالم بودن آب گذاشت.
وى با بیان اینکه پیش از قرار گرفتــن چاه هاى آب در 
مدار شرب، با ما هماهنگى شــده و از آن نمونه بردارى 
مى شود، گفت: بار میکروبى و شیمیایى آب چاه کنترل 
شده است و تمام امالح آن، اگر نه در حد مجاز، اما در حد 

مطلوب است.
مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان 
بیان داشت: زیاد شــدن امالح آب در درازمدت در بدن 

مشکلى ایجاد نمى کند.
■■■

وى گفت: در بررسى هایى که صورت گرفته، شاهد بودیم 
که در برخى مناطق، میزان آب تصفیه شــده و آب چاه 

نامتعادل بوده و بیشتر از آب چاه استفاده مى شده است.
صفارى بیان داشت: در مواردى نیز پلمب چاه را داشتیم 
و چاه غیر مجاز بوده است و اجازه برداشت آب را ندادیم 

که آمار چاه هاى غیر مجاز را نیز نمى توان عنوان کرد.
وى تصریح کرد: آب و فاضالب ناچار است براى تأمین 
آب شرب مردم اصفهان، از آب چاه، اما با کیفیت بهداشتى 
اســتفاده کند و در صورتى که آب با ذائقه مردم سازگار 

نباشد، مردم مى توانند از آب بسته بندى استفاده کنند.

مدیر گروه بهداشــت محیط مرکز بهداشــت اســتان 
اصفهان گفــت: در صورتى که در آب شــرب نیترات 
وجود داشته باشد، جوشــاندن آن باعث غلظت بیشتر 
آن مى شــود، بنابراین به هیچ عنوان آب نباید جوشانده 

شود.

مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان:

مردم از آب بسته بندى استفاده کنند، اما آب را نجوشانند

کیفیت آب شرب اصفهان بسیار پایین است

4 نماینده مردم اصفهان در نامه اى به رئیس جمهور درباره 
قطع آب آشــامیدنى و زنگ خطر پایان تنهــا ذخیره آب 

آشامیدنى اصفهان هشدار دادند.
 این نمایندگان مردم در مجلس، با ارسال نامه اى به رئیس 
جهمور، خواهان رسیدگى جدى درباره مسائل و مشکالت 
کم آبى و برداشت هاى خارج از سهمیه حوضه آبریز زاینده 
رود شدند. در این نامه که به امضاى حیدرعلى عابدى، ناهید 
تاج الدین، حمیدرضا فوالدگر و حجت االسالم احمد سالک 
رسیده، آمده است: به دلیل نبود کنترل برداشت هاى خارج 

از سهمیه باغداران در حاشیه زاینده رود، آب آشامیدنى در 
بسیارى از مناطق شهر اصفهان و شهرهاى مجاور، به طور 
متناوب قطع و مردم در بى آبى به سر مى برند و اعتراضات 

گسترده اى را به دنبال داشته است.
با توجه به ادامه این موضوع که مى تواند خطر بزرگ تر پایان 
آب سد، تنها مخزن آب آشامیدنى جمعیت پنج میلیونى در 
یکى دو ماه آینده را به دنبال داشته باشد، انتظار مى رود با 
دســتور قاطع حضرت عالى و تأمین امنیت توسط وزارت 

کشور،  از رخداد حوادث آتى سریعاً جلوگیرى به عمل آید.

رئیس پلیس شهرســتان اصفهان گفت: با آغاز تعطیالت 
تابستان، طرح پاك سازى پارك ها و تفرج گاه هاى اصفهان، 
با هدف پیشگیرى از جرائم و برقرارى نظم و امنیت براى 
شهروندان شدت گرفت. حسن یاردوستى اظهار کرد: طرح 
پاك سازى پارك ها و تفرجگاه ها، یکى دیگر از طرح هاى 
دیگر پلیس اصفهان است که در فصل تابستان، به صورت 

پر رنگ تر در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وى با اشاره به استمرار اجراى این طرح در سال جارى، به 
ویژه فصل تابستان در ســطح شهرستان گفت: ما امروزه 

براى هر برنامه و موضوعــى طرح هاى متعددى را تهیه و 
اجرا مى کنیم که وجود این طرح ها، نگرانى ها را در بحث 

امنیت کم کرده است.
رئیــس پلیس شهرســتان اصفهان با بیــان اینکه طرح 
پاك ســازى پارك ها و تفرجگاه ها ابعاد گسترده اى دارد، 
تصریح کرد: پلیس در اجراى این طرح، در ســطح شهر 
همواره مى کوشد که بى نظمى هاى موجود در پارك هاى 
ســطح شــهر را کاهش و به حد تعلیق در آورد و با کمک 

سازمان هاى مرتبط، این بى نظمى ها را بر طرف کند. 

 معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت ســهامى آب 
منطقه اى اصفهان از اجراى سه طرح تخصیص و انتقال 

آب به باغ هاى غرب و شرق اصفهان خبر داد.
حسن ساسانى با اشاره به عزم جدى در استان اصفهان 
براى تأمین آب و به ویژه حفظ درختان و باغ ها، افزود: در 
منطقه سد چم آسمان، ایستگاه هاى برداشت آب تعبیه 
شده که باغداران غرب اصفهان در شهرستان هاى لنجان 
و مبارکه با مشارکت و همراهى جهاد کشاورزى بتوانند 
به وسیله تانکر آب را به باغ هاى سطح این دو شهرستان 

منتقل کنند.
وى درباره آبیــارى دیگر مناطق غــرب اصفهان نظیر 
شهرستان هاى نجف آباد، خمینى شهر و فالورجان نیز 
گفت: آب باغ هاى این مناطق، از طریق چند حلقه چاه 
متعلق به شــرکت آب و فاضالب تأمین خواهد شد و در 
ازاى آن، آب شرب این مناطق از طریق سد چم آسمان 

افزایش مى یابد تا کسرى آب شرب شهروندان این خطه 
جبران شود.

معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت ســهامى آب 
منطقه اى اصفهان با اشاره به آبیارى باغ هاى شهرهاى 
شرق اصفهان، اظهار کرد: دو حلقه چاه در شهرهاى ورزنه 
و اژیه براى آبیارى باغ هاى شــرق اصفهان اختصاص 

یافته است.
ساسانى تأکید کرد: تخصیص آب براى آبیارى درختان، 

به گونه اى است که درختان خشک نشوند.
وى با اشــاره به اینکه حجم اصلى آب شــرب استان 
اصفهان از طریق سد زاینده رود و سد چم آسمان تأمین 
مى شود، ابراز امیدوارى کرد که مردم با رعایت الگوهاى 

مصرف، جیره بندى آب را منتفى کنند.
ساسانى با اشاره به اینکه وضعیت آب در این خطه مناسب 
نیست و مشارکت و همراهى جدى همه مردم را مى طلبد، 

گفت: جیره  بندى، راهکار مناسبى براى حفظ آب نیست، 
اما در برخى مواقع راه حلى جــز آن نیز وجود ندارد، زیرا 
تأمین آب مورد نیاز جمعیت پنج میلیون نفرى اصفهان در 
شرایط ناگوار از اهمیت و دشوارى خاصى برخوردار است.
وى ادامه داد: از همه درخواســت مى کنیم حداقل 30 
درصد در مصرف آب صرفه جویى کنند، زیرا تأمین آب 
براى شهروندان و همچنین حفظ درختان، بدون مشارکت 

مردم امکانپذیر نیست.
ساسانى حجم آب کنونى ذخیره شده در سد زاینده رود 
را 331 میلیون متر مکعب اعالم کرد و افزود: پارسال در 
چنین روزهایى بدون احتساب تخصیص آب کشاورزان و 
باغداران شرق و غرب اصفهان، 405 میلیون متر مکعب 

آب در این مخزن وجود داشت.
وى اضافه کرد: میزان ورودى و خروجى سد زاینده رود 

درحدود 23 متر مکعب بر ثانیه است.

انتقال آب به باغ هاى غرب و شرق اصفهان

آغاز سنجش سالمت نوآموزان در نصف جهان

رئیس اداره آمــوزش و پرورش اســتثنایى اصفهان از 
اجراى طرح سنجش ســالمت جســمانى و آمادگى 
تحصیلى نوآموزان بدو ورود در 55 پایگاه این اســتان 

خبر داد.
محسن الماســى با بیان اینکه این طرح، گامى مؤثر در 
ارائه خدمات بهینه در زمینه آموزشــى و تربیتى است، 
افزود: این پایــگاه ها، به صورت ثابت و ســیار تمامى 
مناطق اســتان و حتى مناطق عشایرنشین را پوشش 

مى دهند.

وى ادامه داد: در این طرح، دانش آموزان در زمینه هاى 
بینایى، شــنوایى، قد و وزن، دهان و دنــدان، آمادگى 
تحصیلى، اختــالل رفتارى، گفتارى و اوتیســم مورد 

سنجش قرار مى گیرند.
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایى استان اصفهان 
افزود: اجراى این طرح، راهى براى شناسایى نوآموزان 
دیرآموز با نیاز ویژه ذهنى، براى ارائه آموزش و مداخالت 

به هنگام در استان است.
الماســى با اشــاره به چگونگى مراجعــه نوآموزان به

 پایگاه ها براى ســنجش گفت: هنگامى که خانواده ها 
براى ثبت نام در پایه اول، فرزندشان به دبستان مراجعه 
مى کنند، از طریق همان مدرسه به پایگاه هاى سنجش، 
معرفى و نوبت دهى انجام مــى گیرد و در صورت تأیید 
سالمت، نوآموزان برگه ســالمت دریافت مى کنند و 

براى ثبت نام به مدرسه تحویل مى دهند.
وى مدارك الزم براى مراجعه به پایگاه سنجش شامل، 
فرم نوبت گیرى، اصل شناسنامه نوآموز و والدین آنها و 
کارت بهداشــت نوآموز عنوان کرد و گفت: اگر والدین 
تا سه روز به پایگاه هاى معرفى شــده مراجعه نکنند، 
مشمول ده هزار تومان جریمه خواهند شد و اگر این سه 
روز بیشتر شد، دوباره باید ثبت نام انجام شود و هزینه 25 

هزار تومانى را بپردازند.
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایى استان اصفهان 
با بیان اینکه این طرح به مدت دو ماه به اجرا درمى آید، 
پیش بینى کرد امسال 90 هزار نفر دانش آموز بدو ورود 
باید از فیلتر سنجش سالمت، گذر و مورد ارزیابى قرار 
گیرند. وى خاطرنشــان کرد: از این تعداد، 33 هزار نفر 
نوآموزانى هســتند که در مراکز پیش دبســتانى تحت 
نظارت آموزش و پــرورش ثبت نام کــرده اند و بقیه 
نوآموزان بدو ورود پایه اول و متولد نیمه دوم سال 1390 

و نیمه اول 1391 هستند. 

نامه4نماینده اصفهان به رئیس جمهور
درباره وضعیت قرمز آب 

اجراى طرح پاك سازى تفرجگاه هاى اصفهان

شهردار اصفهان گفت: با توجه به اینکه مترو در 
رفع مشــکالت ترافیکى، کاهش آلودگى هوا و 
افزایش رفاه عمومى بسیار تأثیرگذار است، انتظار 
مى رود مردم بیشتر از این وســیله ایمن و ارزان 
استفاده کنند تا شــاهد کاهش ترافیک در سطح 

شهر باشیم.
قدرت ا... نوروزى اظهارکرد: فاز سوم خط اول مترو 
تکمیل شده و در حال حاضر، این وسیله نقلیه ایمن 
از ایستگاه پاسداران در خیابان امام خمینى(ره) تا 
صفه، یعنى از شمال تا جنوب شهر به صورت کامل 

در اختیار مردم قرار گرفته است.
وى گفت: شــهردارى اصفهان بنابر مسئولیت 
اجتماعى خود، براى سالمت شهر و شهروندان، 
با همــکارى ارگان ها و دســتگاه هاى ذیربط با 
محوریت ســازمان فرهنگى اجتماعى، درصدد 
آگاهى بخشى به مردم اســت که امیدواریم این 
اقدامات با کمک مردم بتواند منشأ آثار خوبى براى 

شهر و شهروندان باشد.

 مترو از شمال تا 
جنوب شهر به طور کامل 
در اختیار مردم است
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معاون قضائى دادگسترى استان اصفهان گفت: هر کسى 
به دادگسترى مراجعه کند، داراى یک پرونده الکترونیکى 
مى شود و هر اقدام در پرونده را با پیامک مطلع مى شود.

حجت االسالم على موسوى نژاد با اشاره به فعالیت هاى 
دادگسترى استان اظهار کرد: در خصوص مواد مخدر، 21 
هزار نفر دستگیر شــده اند و 150 باند متالشى و 30 ُتن 
مواد کشف شده است. وى با بیان اینکه از زندان ها غافل 
نشده ایم، اضافه کرد: 337 دوره فنى براى زندانیان برگزار 
شده، همچنین در جلسات قرآن دوهزار و400 نفر از یک 

تا 30 جزء قرآن را حفظ کرده اند.
موسوى نژاد اظهار کرد: در رابطه با موضوع زمین خوارى، 

سه میلیون و 560 هزار مترمربع از زمین هاى استان رفع 
تصرف شده اند.

وى با بیان اینکه سرقت کاهش پیدا کرده و از رتبه یک 
جرائم به چهار رسیده است، تصریح کرد: 83 شعبه دادگاه 
در کل استان افزایش پیدا کرده و منجر به کاهش زمان 

رسیدگى شده است.
معاون قضائى دادگسترى استان اصفهان عنوان کرد: در 
اسالم مجازات مجرم، هدف نیست، بلکه اصالح هدف 
اســت و به همین دلیل، مجازات هاى جایگزین مدنظر 
قضات قرار گرفته و هزار و 132 رأى جایگزین، از جمله 

ارائه خدمات عمومى صادر شده است.

 سرپرست اداره کل کتابخانه هاى استان اصفهان گفت: 
هشتمین جشنواره کتابخوانى رضوى در استان اصفهان 
در سه سطح کودکان، نوجوانان و جوانان و افراد بزرگسال 

همزمان با سراسر کشور برگزار مى شود.
امیر هالکویى اظهار کــرد: این جشــنواره، از مجموعه 
جشنواره هاى بین المللى امام رضا (ع) است که فعالیت خود 
را از ششمین دوره آغاز کرد.  وى با بیان اینکه این جشنواره 
در سه سطح کودکان چهار تا 11 سال، گروه سنى نوجوان 
11 تا 17 سال و 17 سال به باال برگزار مى شود، ابراز کرد: 
براى سطح اول، دو کتاب «مژده گل» شامل داستان هایى 
از زندگى امام رضا (ع) و کتاب «مهمان خراسان» معرفى 

شده است. سرپرست اداره کل کتابخانه هاى استان اصفهان 
به کتاب هاى گروه سنى 11 تا 17ســال و 17سال به باال 
اشــاره کرد و افزود: کتاب هاى «کاش تو را مى دیدم» و 
«مسافر هشتم» براى سطح دوم و کتاب هاى «مهر والیت 
در آسمان ایران»، «به سفیدى یک رؤیا» و «ماه هشتم» 

براى سطح سوم درنظر گرفته شده است. 
وى با بیان اینکه جشنواره کتابخوانى رضوى در دو بخش 
انفرادى و خانوادگى برگزار مى شود، گفت: براى 313 نفر از 
برگزیدگان در بخش انفرادى و همچنین هشت خانواده در 
بخش خانوادگى، عالوه بر لوح تقدیر و تندیس، جوایز نقدى 

نیز در نظر گرفته شده است.

تشکیل پرونده  هاى 
الکترونیکى در دادگسترى

برگزارى هشتمین جشنواره 
کتابخوانى رضوى در اصفهان

 واگذارى پروژه هاى شهرضا 
به پیمانکاران شهرستان 

مدیرتعاون، کار و رفاه اجتماعى شهرستان شهرضا از 
تأسیس شرکت تعاونى«توسعه و عمران شهروندى»، 
باهدف ایجاد شرایط مناسب براى واگذارى پروژه هاى 
عمرانـى شـهرضا بـه پیمانـکاران ایـن شهرسـتان 

خبر داد.
مصطفى اباذرى اظهارکرد: شـرکت توسعه و عمران 
شـهروندى شـهرضا، بـا هـدف ایجـاد تسـهیالت 
مناسـب بـراى واگـذارى پروژه هـاى عمرانـى این 
شهرسـتان بـه پیمانـکاران شـهرضایى تشـکیل 

مى شود.

ثبت 30 هزار تماس مردمى با 
فوریت هاى پزشکى کاشان

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشـکى 
کاشان گفت: در سـه ماهه نخست سـال جارى، 29 
هـزار و 990 تماس شـهروندان بـا مرکـز ارتباطات 
اورژانس دانشـگاه علوم پزشـکى کاشـان ثبت شده 

است.
حسـین ریاحـى اظهارکـرد: در پاسـخ به ایـن تعداد 
تماس مردمى، شـش هـزار و 673 مأموریت توسـط 
کارشناسـان اورژانـس پیـش  بیمارسـتانى، بـراى 
امـداد و نجـات بیمـاران و مصدومـان حـوادث در 
شهرسـتان هاى کاشـان و آران و بیدگل انجام شده

 است.

خبر

مزایده اموال منقول
اجراى احکام حقوقى شــعبه پنجم اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى درخصوص پرونده اجرایى کالسه 
961541 ج/5 له آقاى مهدى مظاهرى ســیچانى و علیه شــرکت انبوه ســازان کوبه مبنى بــر مطالبه مبلغ 
159103667 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 1397/4/31 ساعت 11 
صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش اموال توقیفى که توسط 
کارشناس رسمى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین 
خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى اصفهان محله ناژوان کوچه باغ برج کوچه 25 بن بست 
باران مراجعه و از اموال بازدید و با همراه داشتن 10٪ درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در 
وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. 
تسلیم مال مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت و هزینه هاى اجرایى بر ع هده محکوم 
علیه مى باشد. لیست اموال مورد مزایده: 1- تانکر آب از جنس گالوانیزه به ظرفیت 2000 لیتر به صورت چرخدار 
و مستعمل 2- باالبر سه فاز با کلیه متعلقات مربوطه به صورت مستعمل 3- کانکس کارگاهى به ابعاد 4 در 2/5 
متر مارك استقالل بدون تجهیزات وسایل گرمایش و سرمایش به صورت مستعمل جمعًا به مبلغ 22500000 
ریال (بیست و دو میلیون و پانصد هزار ریال) براى فروش در مزایده برآورد و اعالم مى گردد. م الف: 6859 مدیر 

و دادورز اجراى احکام حقوقى شهرستان اصفهان /3/710
مزایده

در پروندهاى 960525ح 4 اجرایى شــعبه چهارم با توجه به نیابت ارسالى از شــعبه 13 اصفهان بهجت رجبى 
خورزوقى فرزند محمدعلى محکوم به پرداخت 715/949/944 ریال بابت اصل خواســته با احتســاب هزینه 
دادرسى و خسارت تاخیر تادیه و مبلغ /5/000/000 ریال بابت هزینه کارشناسى بدوى و مبلغ 500/000 ریال 
بابت نشــر آگهى مزایده در حق آقاى روح ا... رضائى و مبلغ 35/797/497 ریال بابت هزینه اجراء حکم در حق 
صندوق دولت شــده و مبلغ /1/500/000/000 ریال بابت وثیقه پرونده 930685 شــعبه هفتم اجراى احکام 
کیفرى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان که براى محکوم علیه نادر نکوئى پالك زیر به وثیقه گذاشته شده 
که مطابق دستور مورخ 1394/08/6 توسط معاون محترم دادستان اصفهان دستور ضبط وثیقه صادر شده و آن 
اجرا به عنوان اولویت اول توقیف پالك موافقت خود را با مزایده ملک اعالم نموده است و مبلغ /6/000/000 
ریال بابت الباقى دستمزد هیات کارشناسى که باید به هیات پرداخت شود ملک 23452/301 در پرونده نیابت 
اجرایى 962824 شعبه چهارم اجراى احکام اصفهان (شعبه معطى نیابت به این شعبه) پرداخت که جهت وصول 
مطالبات فوق اقدام به توقیف اموال بدهکار شامل شش دانگ پالك ثبتى 23452/301 بخش 16 ثبت اصفهان 
شده است که حسب استعالم واصله از اداره ثبت اسناد و امالك به شماره 101/96/250/26 مورخ 1397/02/1 
در مالکیت محکوم علیه بوده طبق نظریه کارشناس دادگســترى محل مذکور ساختمانى ویالیى و یک طبقه 
داراى سند دفترچه اى به پالك ثبتى 301/23452 از بخش ثبتى 16 اصفهان با مساحت عرصه 312/5 مترمربع 
و مســاحت اعیانى 206 مترمربع در همکف به اضافه 18 متر زیرزمین بوده و تحت مالکیت خانم بهجت رجبى 
خورزوقى است. این ساختمان با قدمتى حدود 30 سال داراى پروانه احداث بنا به شماره 177 مورخ 66/01/18 
و گواهى پایان ساخت به شماره 1352/س مورخ 67/03/08 از شهردارى شاهین شهر است. نماى خارجى آن 
پالستر سیمانى و آجر بوده و نماى داخلى ســاختمان براى بدنه رنگ روغنى و بخشى دیوارپوش چوبى، براى 
سقف گچ برى و رنگ و براى کف موزائیک و سیمان است. کف حیاط موزائیک و بدنه سنگ است. در آشپزخانه 
نیز کف سرامیک، بدنه کاشى و کابینت ام دى اف است. سیستم سازه اى دیوار باربر با سقف طاق ضربى (آهن و 
آجر) و تعدادى ستون فوالدى است. ساختمان مورد اشاره داراى انشعابات آب، برق، گاز، تلفن و آیفون تصویرى 
بوده و سیستم گرمایش و سرمایش به ترتیب بخارى گازسوز و کولر آبى است. درخصوص ابعاد و موقعیت، این 
ملک به ابعاد 12/5 در 25 متر، صرفا در 2/5 متر از ضلع شــمال داراى دسترسى به گذر فرعى و در مابقى ضلع 
مذکور و سایر جهات شرق، غرب و جنوب در مجاورت با پالك هاى همسایه است. ملک مورد بحث طى نامه 
شماره 910780 مورخ 91/05/09 دادستان عمومى و انقالب شاهین شهر به مبلغ یک  میلیارد و پانصد میلیون 
ریال و همچنین طى نامه شماره 940543 مورخ 94/05/14 شعبه دوم دادیارى دادسراى عمومى شاهین شهر 
به مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون ریال توقیف گردیده اســت. و حسب نظریه هیات سه نفره کارشناسى به میزان 
/3/350/000/000 ریال ارزیابى شده 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 خانم 
بهجت رجبى فرزند محمدعلى که مالک مى باشد که ملک موقت به ایشان تحویل شده و در اجراى ماده 51 قانون 
فوق الذکر با توجه به میزان جمع طلب محکوم له (721/449/944 ریال) و (35/797/497 ریال) احتساب حق 
االجرا و (/1/500/000/000 ریال) وثیقه ضبط شده و مبلغ (/6/000/000 ریال) الباقى دستمزد هیات که جمع 4 
ردیف اعداد فوق 2/263/247/441 ریال بوده به شرح تفکیکى فوق و مقدار 4/054 دانگ از شش دانگ مالکیت 
خانم بهجت رجبى در روز سه شنبه مورخ 97/4/26 ساعت 8 صبح لغایت 8:30 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 کسر هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید مى گردد. و متقاضیان خرید 
مى تواند در مدت پنج روز قبل از روزى که براى فروش معین شده 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 در صورتیکه محکوم له در روز 
مزایده برنده شود موظف است مبلغ مبلغ مازاد بر طلب خود را واریز نماید. تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهاى 
آن صورت خواهد گرفت. آگهى مزایده عالوه بر انتشار در روزنامه در قسمت اجرا و محل فروش و محل ملک 
الصاق مى شود. م الف: 574 کرباسى- دادورز شعبه چهارم اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر /4/100

فقدان سند مالکیت
شماره: 103/97/920/26- 97/3/20 حســن امینیان فرزند اسماعیل به استناد دو برگ استشهادیه محلى که 
هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده، مدعى است سند مالکیت موکل خود بنام رمضانعلى عابدى بشماره ى 
444642 سرى ه سال 1391 را که بمیزان ششدانگ بوده به شماره پالك ثبتى 406/30433 واقع در بخش 16 
حوزه ى ثبتى اصفهان (شاهین شــهر) که در دفتر 763 صفحه 241 ذیل ثبت 174745 بنام رمضانعلى عابدى 
ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و بموجب ســند انتقال قطعى 38039 مورخ 1393/03/18 دفترخانه 54 گز 
مالکیت یافته و معامله دیگرى هم انجام نشده و ملک فاقد بازداشتى و داراى 2 سند رهنى بشماره هاى 61979 
مورخ 1393/04/11 در بانک ملت دفتر 54 گز بوده و رهنى 62169 مورخ 1393/05/02 دفتر 54 گز در بانک 
ملت و نحوه ى گم شدن جابجایى اعالم شده، چون درخواست صدور ســند المثنى گردیده، طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120 آیین نامه ى قانون ثبت، مراتب آگهى مى گردد که هر کس مدعى انجام معامله یا وجود سند 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا 10 روز اع تراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 522 ناصر صیادى 

صومعه- رییس ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /4/101
حصر وراثت

صدیقه قجاوند بشماره شناسنامه 60 با استناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
بشماره پرونده 197/97 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته که شادروان عزت اله قجاوند فرزند میرزاحسین 
به شماره شناسنامه 42 در تاریخ 1397/3/16 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- صدیقه 
قجاوند فرزند محمدرضا شماره شناسنامه 60 نسبت با متوفى همسر 2- زهرا خاتون مریخ فرزند محمد شماره 
شناسنامه 6670 نسبت با متوفى مادر 3- مهدى قجاوند فرزند عزت اله شماره شناسنامه 1270122584 نسبت 
با متوفى فرزند 4- محمد قجاوند فرزند عزت اله شماره شناسنامه 84 نسبت با متوفى فرزند 5- سمیه قجاوند 
فرزند عزت اله شماره شناسنامه 512 نسبت با متوفى فرزند 6- نسرین قجاوند فرزند عزت اله شماره شناسنامه 
2271 نسبت با متوفى فرزند 7- فاطمه قجاوند فرزند عزت اله شــماره شناسنامه 6089 نسبت با متوفى فرزند 
8- معصومه قجاوند فرزند عزت اله شماره شناسنامه 910 نسبت با متوفى فرزند 9- سمانه قجاوند فرزند عزت 
اله شماره شناسنامه 4 نسبت با متوفى فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مذبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد تاریخ نشر نخستین اگهى ظرف مدت 
یک ماه به شوراى تقدیم و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 582 شعبه اول شوراى ح ل اختالف شهرستان 

شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /4/102
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9710103760001811 شــماره پرونده: 9709983760000167 شماره بایگانى شعبه: 
970170 تاریخ تنظیم: 1397/03/27 ابالغ وقت رســیدگى و دادخواســت و ضمائم به مصطفى دستگردى 
فرزند آقا على- حمیدرضا شکیبایى فرزند على اصغر- دیدار ابراهیمى فرزند على- پرى جان امینى فرزند حمزه 
على- خواهان مینا صالحى دادخواستى به طرفیت خوانده مصطفى دستگردى فرزند آقا على- حمیدرضا شکیبایى 
فرزند على اصغر- دیدار ابراهیمى فرزند على- پرى جان امینى فرزند حمزه على به خواسته اعالم بطالن معامله 
و ابطال سند مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9709983760000167 شعبه 3 دادگاه 
عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/05/14 ساعت 10:00 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. استان اصفهان- شهرستا ن شاهین شهر- میدان امام 
حسین (ع)- خیابان شهید منتظرى- خیابان شهید توالیى- دادگسترى شاهین شهر. م الف: 571 شعبه 3 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر /4/103
حصر وراثت

اعظم شیراسماعیل سیچانى بشماره شناسنامه 161 با استناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى بشماره پرونده 204 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته که شادروان محمد شیراسمعیل 
سیچانى فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه 163 در تاریخ 97/2/20 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت 
عبارتند از: 1- عفت عســگرى سیچانى فرزند نصراله شماره شناسنامه 166 نســبت با متوفى همسر 2- پرى 
شیراسماعیل سیچانى فرزند محمد شماره شناسنامه 983 نسبت با متوفى فرزند 3- اعظم شیراسماعیل سیچانى 
فرزند محمد شماره شناسنامه 161 نسبت با متوفى فرزند 4- مریم شیراسماعیل سیچانى فرزند محمد شماره 
شناسنا مه 20190 نسبت با متوفى فرزند 5- اکرم شیراسماعیل سیچانى فرزند محمد شماره شناسنامه 1372 
نسبت با متوفى فرزند 6- مرضیه شیراسماعیل سیچانى فرزند محمد شماره شناسنامه 2334 نسبت با متوفى فرزند 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مذبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد و یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد تاریخ نشر نخستین اگهى ظرف مدت یک ماه به شوراى تقدیم و اال گواهى صادر 
خواهد گردید. م الف: 586 شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /4/104

حصر وراثت
آقاى صفرعلى بیضائى پورجونقانى بشماره شناسنامه 273 با استناد به شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى بشماره پرونده 201 تقدیم این شــورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان 
مهرعلى بیضائى پورجونقانى فرزند قباد به شماره شناسنامه 2079 در تاریخ 1388/1/18 درگذشته و ورثه وى 
در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- بیگم یوســفى فرد ناغانى فرزند چراغعلى شماره شناسنامه 1953 نسبت با 
متوفى همسر 2- حسینعلى بیضائى پورجونقانى فرزند مهرعلى شماره شناسنامه 4872 نسبت با متوفى فرزند 
3- صفرعلى بیضائى پورجونقانى فرزند مهرعلى شماره شناسنامه 273 نسبت با متوفى فرزند 4- على اکبر بیضائى 
پورجونقانى فرزند مهرعلى شماره شناسنامه 625 نسبت با متوفى فرزند 5- فاطمه بیضائى پورجون قانى فرزند 
مهرعلى شماره شناسنامه 368 نســبت با متوفى فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مذبور را در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد تاریخ نشر نخستین اگهى 
ظرف مدت یک ماه به شوراى تقدیم و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 584 شعبه اول شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /4/105
ابالغ رأى

شماره پرونده: 794/96 شماره دادنامه: 105- 97/2/24 تاریخ رسیدگى: 97/2/18 مرجع رسیدگى: شعبه ششم 
حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شــهر خواهان: قربانعلى تقیان جزى ف. ابراهیم بنشانى: گز برخوار، بلوار 
کشاورز پ 71 خوانده: هجیر خوشاب ف. محمدقلى مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ شانزده میلیون ریال 
و سیصد و بیست هزار ریال به استناد قرارداد عادى اجاره نامه مورخ 94/12/29 بابت الباقى اجور معوقه و اجرت 
المثل ایام تصرف بمدت پنجاه روز بعد از انقضاى قرارداد مذکور بانضمام هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه 
گردشکار: خواهان دادخواستى بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به 
کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل است و با توجه 
به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رأى مینماید. 
رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى خواهان قربانعلى تقیان جزى ف. ابراهیم بطرفیت خوانده هجیر خوشاب ف. 
محمدقلى به خواسته مطالبه مبلغ شانزده میلیون ریال و سیصد و بیست هزار ریال به استناد قرارداد عادى اجاره 
نامه مورخ 94/12/29 بابت الباقى اجور معوقه و اجرت المثل ایام تصرف بمدت پنجاه روز بعد از انقضاى قرارداد 
مذکور بانضمام هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه. شورا با بررسى اوراق پرونده و مستندات تقدیمى دادخواست 
خواهان و امعان نظر در اظهارات وى و عنایت به دادنامه شماره 415 مورخ 96/8/27 صادره از شعبه هشتم حقوقى 
شوراى حل اختالف شاهین شهر و توجه به سایر اسناد و مدارك موجود و با توجه به قرارداد اجاره مورخ 94/12/29 
بشماره 62245 که موید رابطه استیجارى فى مابین طرفین پرونده مى باشد و اینکه خواهان اظهار مى دارد که 
در دادخواست قبلى یک ماه از اجاره بهاى خوانده بمبلغ چهار میلیون و سیصد هزار ریال باقى مانده و عالوه بر آن 
در دادنامه قبلى اجرت المثل ایام تصرف در بند 13- 6 روزانه مبلغ سیصد هزار ریال آورده شده است که در دادنامه 
صادره از شعبه هشتم فقط دویست هزار ریال محاسبه گردیده است و از طرفى خوانده على رغم وصف ابالغ در 
جلسه شورا حضور نیافته و الیحه اى نیز به شورا ارائه ننموده است لذا شورا من حیث المجموع ادعاى خواهان 

را محرز تشخیص و مستنداً به ماده ى 198 ق.آ.د.م و ماده ى 265 ق.م. حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
چهار میلیون و سیصد هزار ریال بابت یک ماه اجاره معوقه و پرداخت پنج میلیون ریال بابت الباقى اجرت المثل ایام 
تصرف بمدت پنجاه روز به ازاى هر روز  یکصد هزار ریال محاسبه نشده در دادنامه مذکور در شعبه هشتم جمعًا 
معادل نه میلیون و سیصد هزار ریال مى باشــد بانضمام پرداخت مبلغ دویست و هفتاد و چهار هزار ریال هزینه 
دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 96/12/1 لغایت اجراى حکم در حق خواهان را صادر و اعالم مى 
دارد راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و سپس ظرف بیست 
روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى شاهین شهر مى باشد. م الف: 542 غالمرضا شکوهى- قاضى شعبه ششم 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /4/106
حصر وراثت

آقاى ولى ا... کاشانى بشماره شناسنامه 38 با استناد به شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشماره پرونده 210 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان قاسم کاشانى فرزند 
عبدا... به شماره شناسنامه 7 در تاریخ 97/2/5 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- جمیله 
حق شناس گرگابى فرزند حسن شماره شناسنامه 1075 نسبت با متوفى همسر 2- ولى ا... کاشانى فرزند قاسم 
شماره شناسنامه 38 نسبت با متوفى فرزند 3- لیال کاشانى فرزند قاسم شماره شناسنامه 5045  نسبت با متوفى 
فرزند 4- مریم کاشانى فرزند قاسم شماره شناسنامه 773 نسبت با متوفى فرزند 5- محبوبه کاشانى فرزند قاسم 
شماره شناسنامه 5778 نسبت با متوفى فرزند 6- فاطمه کاشانى فرزند قاسم شماره شناسنامه 80 نسبت با متوفى 
فرزند 7- زهرا کاشانى فرزند قاسم شماره شناسنامه 435 نسبت با متوفى فرزند 8- عطیه کاشانى فرزند قاسم 
شماره شناسنامه 5100061715 نسبت با متوفى فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مذبور را در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد تاریخ نشر نخستین اگهى 
ظرف مدت یک ماه به شوراى تقدیم و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 599 شعبه اول شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /4/107
اخطار اجرایى

شماره: 785/96 به موجب رأى شماره 100 تاریخ 96/12/13 حوزه چهار شوراى حل اختالف شهرستان خورزوق 
که قطعیت یافته است. محکوم علیه یوســف رضایى فرزند غالمحسین نشانى: مجهول المکان محکوم است 
به: پرداخت یک فقره چک به شماره 059124 بانک ســپه مورخه 1395/8/20 به مبلغ نود و پنج میلیون ریال 
(95/000/000 ریال) و خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور چک (95/8/20) لغایت زمان تأدیه و پرداخت مبلغ 
2/277/500 دو میلیون و دویســت و هفتاد و هفت هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسى در حق محکوم له 
محمدعلى تقیان فرزند عباسعلى شغل: آزاد نشانى: شاهین شهر- میالد- خ استقالل ابرار 5 غربى پ 20. ماده 34 
قانون اجراى احکام: همینکه 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 اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 558 قاضى شوراى حل اختالف 

شهرستان برخوار (مجتمع شماره یک) /4/109
فقدان سند مالکیت

شــماره: 103/97/1013/26- 97/3/27 خانم زیور احمدى فرزند على باستناد دو برگ استشهادیه محلى که 
هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است سند مالکیت خود بشماره 957419 را که بمیزان ششدانگ 
به شماره پالك ثبتى 409/2334 واقع در بخش 16 حوزه ى ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که در صفحه 26 دفتر 
355 بنام مالک فوق ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند قطعى 24548 مورخ 1378/12/14 دفترخانه 
104 شاهین شهر به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگرى هم انجام نشده و سابقه رهن و بازداشت هم ندارد و 
نحوه ى گم شدن جابه جایى اعالم شده، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده، طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهى مى گردد که هر کس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار آگهى تا 10 روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثن ى سند مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 572 ناصر صیادى صومعه- رییس ثبت اسناد و 

امالك واحد شاهین شهر /4/110
مزایده اموال غیر منقول

شماره : 970133- اجراى احکام حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرایى 970133  موضوع علیه 
مرتضى پورکاظمیان و له علیرضا هادیان فرزند یدالــه  در تاریخ 97/04/31  به منظور فروش ملکى 10,2 حبه 
مشاع از 72 حبه مشاع ششدانگ یک باب منزل مسکونى از 1/15 انگ جزء متشینات دین ملکى آقاى مرتضى 
پور کاظمیان واقع در قهدریجان – خیابان امام – بعد از میدان امام حســین – نبش کوچه شهید اصغر هادیان  
که داراى سابقه ثبتى به شماره ملک 387/136 و شــماره ثبت 37544 مى باشد و ملک مذکور مشاع مى باشد 
و متعلق به حق غیر نمى باشد از ساعت 10 الى 11 صبح جلســه مزایده در محل دادگسترى شوراى فالورجان 
دفتر اجراى احکام اتاق 318  برگزار نماید . ملک موضوع مزایده توســط کارشناس رسمى دادگسترى  به مبلغ 
1/740/415/000 ریال ارزیابى شده است. متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل 
اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید. ضمناً کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت 
نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را  به همراه داشته باشند  . م/الف : 300 دادورز اجراى احکام شعبه 

اول حقوقى فالورجان/ 4/111 
ابالغ رأى

 راى شوراى حل اختالف شعبه ســوم نجف آباد بتاریخ 1397/03/05 دروقت مقرر رسیدگى جلسه شعبه سوم 
شوراى حل اختالف نجف آباد بتصدى اینجانب امضاءکننده ذیل تشکیل است. پرونده امر به کالسه 1149/97 
شوراى حل اختالف سوم تحت نظر است. مالحظه مى گردد خوانده مهدى فرقانى اسفیدوجانى علیرغم ابالغ به 
وصف قانونى و انتظارکافى حضور ندارد و الیحه اى تقدیم ننموده است. خواهان حضور دارد و اظهار داشت خواسته 
به شرح دادخواست تقدیمى و منضمات پیوستى است، عرض دیگرى ندارم. شورا با بررسى محتویات پرونده و 
استعانت از خداوند متعال به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. درخصوص دعوى خواهان على اصغر 
رفیعى دمنه بطرفیت خوانده مهدى فرقانى اسفیدوجانى به آدرس مجهول المکان به خواسته مطالبه مبلغ هفت 
میلیون و نود هزار ریال بابت یک فقره چک به ش 716178 به شرح متن دادخواست به انضمام مطلق خسارات 
دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه 96/10/02، باتوجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان درجلسه دادرسى 
و تصویرمصدق چک و گواهى عدم پرداخت مورد ادعاى خواهان که به امضاى خوانده رسیده و باتوجه به عدم 
حضور خوانده و عدم ارائه دلیل مبنى بر برائت ذمه خود لذا دعوى طروحه را محرز و ثابت تشخیص مستدا به ماواد. 
522-519-515-502-198 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده مهدى فرقانى اسفیدوجانى 
به پرداخت مبلغ 7/090/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ سیزده هزار و سیصد شصت و سه ریال 
هزینه دادرسى وپرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید 96/10/02 لغایت زمان پرداخت محکوم به که 

در هنگام اجراى حکم محاسبه مى گردد وصول و ایسال مى گردد درحق خواهان على اصغر رفیعى دمنه صادر و 
اعالم میگردد. راى صادره نسبت به خوانده مهدى فرقانى اسفیدوجانى غیابى ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در همین شورا و سپس ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى عمومى شهرستان 

نجف آباد مى باشد. 1137/م الف  شریعتى-  قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف شعبه نجف اباد/4/117
مزایده اموال غیر منقول نوبت اول 

شماره :970019  - اجراى احکام دادگاه حقوقى شهرســتان فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 970019 
اجرائى موضوع علیه آقاى حبیب غفارى و له خانم فهیمه غفارى گوشه در تاریخ 97/04/23 به منظور فروش  3 
دانگ از 6 دانگ یک واحد مسکونى واقع در اصفهان بلوار شفق شهرك شهید عباسپور فرعى 11 پالك 123 کد 
پستى 13661 – 81786 با 300 متر مربع عرصه و 210 متر مربع اعیانى در دوطبقه طبقه اول 179 متر و طبقه 
زیر زمین 33 متر ( باکاربرى انبار)  داراى سابقه ثبتى به شــماره 677/216 بخش 9 اصفهان مى  باشد و ملک 
مذکور مشاع مى باشد و متعلف به حق غیر نمى باشد از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام 
حقوقى فالورجان اطاق 315 برگزار نماید . ملک موضوع مزایده توســط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 
3/300/000/000 ریال ارزیابى شده است . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این 
اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید. ضمناً کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت 
نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را  به حساب سپرده دادگسترى به شماره 217129028805  ایداع 
و فیش آن را ارائه  و نماید در صورت انصراف برنده مزایده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد. م/الف 

: 307 اجراى احکام مدنى دادگسترى فالورجان/ 4/112 
مزایده اموال غیر منقول

شماره :970205  - اجراى احکام حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره  اجرائى 970205 موضوع علیه 
محمدزارع فرزند حسن وله حسین قوه عود با وکالت مهرداد قربانى در تاریخ  97/05/01 به منظور فروش  ملکى 
8/02 حبه از 72 حبه انبار علوفه داراى مســاحت 717 متر عرصه و 770 متر مربع اعیانى شامل حدود 580 متر 
سوله فلزى دفتر سمت راست ورودى به مساحت 36 متر مربع ساختمان دوطبقه سمت چپ به مساحت حدود 
100 متر مربع – ورودى به مســاحت 50 متر داراى انشــعاب آب و برق و گاز مى باشد ملکى آقاى محمدزارع 
واقع در فالورجان شرودان خیابان مطهرى نرسیده به پل هوایى انبار علوفه و خوراك دام پالك 17 کد پستى 
533331-84511 که داراى سابقه ثبتى به شماره 19/830 مى باشد و ملک مذکور مشاع مى باشد و متعلف به 
حق غیر نمى باشد از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان اطاق 318 
برگزار نماید . ملک موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 1/726/998/093 ریال ارزیابى 
شده است . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع 
شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کســى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمنًا کلیه 
هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلســه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده 
درصد قیمت ارزیابى شده را  به حساب سپرده دادگسترى به شماره 217129028805  واریز و فیش آن را ارائه  و 
در صورت انصراف برنده مزایده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد. م/الف : 309 دادورز اجراى احکام 

شعبه اول حقوقى فالورجان/4/113 
ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى سفرى با وکالت آقاى حقیقى دادخواستى به خواســته مطالبه و خسارت تاخیر در تادیه از زمان 
سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت آقاى محمد 
قاسمى به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
184/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/05/06 ساعت 9:30 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول 
المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور شــورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى 
گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه  از تاریخ نشر آگهى به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا 
به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک 

نوبت درج خواهد شد. 1143/ م الف شعبه 5 امیرآباد حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/4/114
 حصروراثت

آقاى اصغر عبدالرضایى داراى شناسنامه شماره 36 به شرح دادخواست به کالسه 97/169 از این شورا درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ســکینه علیخانى دهقى بشناسنامه 43333 در 
تاریخ 1397/02/09 اقامتــگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
: 1. قاسمعلى عبدالرضایى دهقى فرزند محمدعلى ش ش 3342 نســبت بامتوفى زوج، 2. عزت عبدالرضایى 
فرزند قاسمعلى ش ش 5900 نسبت با متوفى فرزند، 3. فاطمه عبدالرضایى فرزند قاسمعلى ش ش 38 نسبت 
با متوفى فرزند ، 4. مهران عبدالرضایى دهقى فرزند قاسمعلى ش ش 1080195971 نسبت با متوفى فرزند ، 5. 
اصغر عبدالرضایى دهقى فرزند قاسمعلى ش ش 36 نسبت با متوفى فرزند 6. اکبر عبدالرضایى فرزند قاسمعلى 
ش ش 14 نســبت با متوفى فرزند 7.عصمت عبدالرضایى فرزند قاسمعلى ش ش 186 نسبت با متوفى فرزند، 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 1154/م الف احمدى - رئیس شعبه اول حقوقى دادگاه شوراى 

حل اختالف نجف آباد/4/115
 مزایده

در پرونده کالسه 970929 اجرایى و به موجب دادنامه 3384-95 صادره از شعبه اول دادگاه خانواده محکوم علیه 
اجرایى آقاى ابوطالب کاظمى و زهرا میرزایى محکومند به نسبت سهم االرث از محل ماترك جابرکاظمى به 
پرداخت 100 عدد سکه تمام بهار آزادى که از طریق اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان نجف اباد اموال 
ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى حیدرى به شرح ذیل ارزیابى گردیده است سه 
دانگ از شش دانگ یک قطعه زمین معادل هشتاد و پنج و هفتاد و یک صدم متر مربع واقع در نجف اباد-بلوار آیت 
اله ایزدى- جنب پمپ بنزین پاینده- کوچه تقى جراح  فاقد سوابق ثبتى و زمین به صورت بایر مى باشد هزینه 
هاى کابرى و تفکیک پرداخت نگردیده و به مبلغ 257/145/000 ریال ارزیابى و برآورده گردیدبنا به مراتب فوق 
و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده از طریق اجراى احکام حقوقى نجف اباد 
و در تاریخ 1397/04/19 ساعت 10 صبح و در همان محل اجراى احکام حقوقى برگزار مى گردد برنده مزایده 
شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب 
شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده 
با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز 
قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 1130/م الف مدیراجراى احکام شعبه دوم مدنى 

شهرستان نجف آباد/4/116

مدیر عامل ســازمان ســاماندهى مشــاغل شهرى و 
فرآورده هاى کشــاورزى شــهردارى اصفهان گفت: 
با روش هــاى ســلبى نمى تــوان براى ســاماندهى 
مشــاغل شــهرى تصمیم گیرى کــرد، بلکــه باید 
بــراى ایــن منظــور مشــوق هایى در نظــر گرفته 

شود.
محمد مجیرى اظهار کرد: براى ســاماندهى مشاغل 
باید از مدل هاى مختلف ســرمایه گذارى و مشارکت 
اتحادیه ها استفاده کنیم، زیرا بودجه سازمان ساماندهى 
مشاغل شهرى محدود است و نمى تواند مشکالت را به 

صورت کامل رفع کند.
وى با بیــان اینکــه اولویت ســازمان، ســاماندهى 
مشاغل شــهرى اســت، گفت: نگاه مدیریت شهرى، 
عمــران شــهرى، اقتصاد شــهرى، حمــل و نقل و 
ترافیــک باید بــا نــگاه ســاماندهى مشــاغل توأم 

باشد.
مدیرعامل ســازمان ســاماندهى مشــاغل شهرى و 
فرآورده هاى کشــاورزى شــهردارى اصفهان تصریح 
کرد: طبق آمار سامانه اصناف کشــور، 77 هزار و 373 
واحد صنفى پروانه دار در اصفهان مشغول به کار هستند 
که این براى شــهر اصفهان یک فاجعه است، زیرا به 
ازاى هر 26 نفر، یک واحد صنفــى خرده فروش فعال 
است و این آمار با اســتانداردهاى جهانى فاصله زیادى 

دارد.
وى با بیان اینکه شهر اصفهان نیاز به بازنگرى در حوزه 
مشاغل شــهرى دارد، ادامه داد: شهر اصفهان در حال 
قفل شدن اســت، از این رو باید نگاه مدیران شهرى به 
سمتى باشد که به ساماندهى مشــاغل شهرى کمک 

کند.
مجیرى با اشــاره به فعالیت مشاغل مزاحم در اصفهان 
اظهار کرد: انتقال 500 واحد ریختــه گرى به خارج از 
شهر که تراکم بیشــتر آنها در خیابان هاى امام رضا(ع) 
و امام خمینى(ره) اســت، دغدغه ســازمان ساماندهى 
مشاغل شــهرى و مســئوالن اتاق اصناف است، اما 
باید با مطالعه و برنامه ریزى دقیــق، این اهداف دنبال 

شود.
وى تأکید کرد: بــا روش هاى ســلبى نمى توان براى 
واحدهــاى صنفــى تصمیم گیــرى کرد، بلکــه باید 
بــراى ایــن منظــور مشــوق هایى در نظــر گرفته 

شود.
مدیرعامل ســازمان ســاماندهى مشــاغل شهرى و 
فراورده هاى کشــاورزى شــهردارى اصفهان تصریح 
کــرد: موزاییک ســازان محلــه ولــدان، واحدهاى 
نســاجى واقع شــده در بافــت مســکونى کردآباد و 
دیگر رســته هاى مزاحم نیز باید به مرور ســاماندهى

شوند.

مدیر عامل سازمان مشاغل شهرى و فرآورده هاى کشاورزى شهردارى اصفهان :

براى ساماندهى مشاغل باید از مدل هاى مختلف سرمایه گذارى و مشارکت اتحادیه ها استفاده کنیم

77 هزار واحد صنفى، اصفهان را قفل کرده است
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«کوران» در تاالر هنر به روى 
صحنه مى رود

نمایش«کوران» به کارگردانى امید نیاز در تاالر هنر 
به روى صحنه مى رود.

امید نیاز دربـاره این نمایـش گفـت: تئاتر«کوران»، 
تجربه اى متفـاوت در کارنامه حرفه اى من اسـت و 
بر اساس نمایشـنامه اى به همین عنوان از «موریس 

مترلینگ» نوشته شده است.
وى افزود: ایـن نمایش، نگاهى فلسـفى بـه زندگى 
انسان دارد  و سئواالتى را درباره فلسفه وجودى بشر و 

مباحث «اگزیستانسیالیستى» مطرح مى کند. 
وى تصریح کرد: این نخستین اجراى این تئاتر است 
که با بیش از 20 بازیگر برجسـته تئاتـر در اصفهان و 
به سـفارش تاالر هنر و سـازمان فرهنگى، اجتماعى 
و ورزشى شهردارى اصفهان به روى صحنه مى رود.

ایجاد «وزارت میراث فرهنگى» 
در دستور کار مجلس

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شوراى 
اسـالمى گفت: مجلس شـوراى اسـالمى در زمینه 
میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى تصمیم 
دارد کـه وزارتخانـه اى باعنـوان «وزارت میـراث 

فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى» ایجاد کند.
على بختیار افـزود: بخش اعظـم اقتصاد وابسـته به 
صنعت گردشگرى است و باید سرانه تولید ملى خود 
را با دسـت کشـیدن از صنعت نفت، به سمت صنعت 

گردشگرى سوق دهیم. 

آغاز ثبت نام دوره هاى 
آموزشى کاریکاتور

ثبت نام کالس هاى آموزش کاریکاتور حوزه هنرى 
اصفهان آغاز شد.

مدیر خانه کاریکاتور حوزه هنرى اصفهان گفت: این 
کالس ها در دوره هاى مقدماتى، تکمیلى و پیشرفته 
کاریکاتور، زیر نظر خانه کاریکاتور اصفهان، از چهارم 
تیر(فردا) در مجتمع سوره واقع در خیابان آمادگاه، روبه 

روى مهمانسراى عباسى برگزار مى شود.
پیام پورفالح افـزود: عالقـه مندان براى ثبـت نام و 
حضور در این کالس ها، با شماره 32203265 مرکز 

آموزش حوزه هنرى استان اصفهان تماس بگیرند.

امروز؛طرح جامع زیباسازى 
شهر اصفهان بررسى مى شود

طرح جامع زیباسازى شهر اصفهان که پیشنهاد هفت 
نفر از اعضاى شـوراى اسالمى شـهر اصفهان است، 
فردا در سـى و هشـتمین جلسـه علنى مورد بررسى 
قرار مى گیرد. دعوت از اسـدا... گرجـى زاده، مدیرکل 
زندان ها و اقدامات تأمینى و تربیتى اسـتان اصفهان، 
به منظور ارائه گـزارش وضعیت زندان هـا و عملکرد 
آزادسازى زندانیان جرائم غیر عمد در خصوص مصوبه 
اهداى مبلغ سـه میلیارد ریال بـراى آزادى زندانیان، 
نخستین بند دستورجلسه سى و هشتمین جلسه علنى 

شوراى شهر اصفهان در دوره پنجم است.
همچنین بررسى الیحه پیشنهادى شهردارى مبنى 
بر خرید زمینى در منطقه 12 براى راه اندازى ورزشگاه 
بزرگ شمال اصفهان نیز از دیگر موارد اعالم شده در 

دستور جلسه امروز شوراى شهر است. 

زیرساخت هاى گازرسانى در 
تیران و کرون توسعه مى یابد

مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان اصفهـان گفـت: 
زیرساخت هاى گازرسانى براى فضاهاى گلخانه اى 

شهرستان تیران و کرون توسعه مى یابد.
مصطفى علـوى اظهارکرد: پروژه تقویت گازرسـانى 
به گلخانه هاى این شهرسـتان با اعتبارى بالغ بر 50 
میلیارد ریال، از بهمن ماه سـال گذشته آغاز شده و تا 

فرارسیدن فصل زمستان به بهره بردارى مى رسد.
وى افزود: زیرساخت هاى گازرسانى براى فضاهاى 
گلخانه اى شهرسـتان تیران و کرون توسعه مى یابد 
و پروژه جدید تقویت گازرسـانى هـم در صورت نیاز، 

عملیاتى و اجرایى مى شود.

خبر

معاون بهبود تولیدات گیاهى ســازمان جهاد کشاورزى 
استان اصفهان با بیان اینکه 55 درصد باغ هاى استان در 
تنش خشکسالى گرفتار هستند، گفت: بدون تضمین آب 
دایم و با کیفیت، ســرمایه گذارى براى احداث گلخانه و 

توسعه کشت گلخانه اى امکانپذیر نیست.
اصغر محســن زاده کرمانى در خصوص میزان خسارت 
ناشى از خشکسالى در کشاورزى استان، اظهارکرد: با توجه 
به خشکســالى هاى اخیر و کاهش بارندگى سال زراعى 
جارى، در حــدود 43 هزار هکتار از باغات اســتان معادل 
55 درصد مجموع باغ ها، تحت تنش خشکســالى قرار 

دارد.

وى با بیان اینکه از میزان باغات یاد شــده، در سال جارى 
بیش از 20 هزار هکتــار آن، به شــدت در معرض خطر 
خشکسالى قرار داشته و نیاز به آبرسانى سیار دارند، افزود: 
البته تأمین و خرید آب از منابع چــاه هاى مطمئن، براى 
استفاده باغداران در شهرســتان هاى استان پیش بینى و 

در حال اجراست.
معاون بهبود تولیدات گیاهى ســازمان جهاد کشاورزى 
استان اصفهان ابرازامیدوارى کرد: با تأمین اعتبارات مورد 
نیاز، کمترین خسارت به درختان وارد شود و حداقل سطوح 
باغات، در سال جارى از خطر خشکى نجات یافته و سرمایه 

باغداران حفظ شود.

مدیر اداره امور قرآنى اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان 
اصفهان گفت: سال گذشــته 23 هزار نفر در چهلمین دوره 
مسابقات قرآن کریم اســتان اصفهان در رشته هاى حفظ، 
قرائت، ترتیل، تفسیر قرآن و... شرکت کردند. یحیى قاسمى 
با بیان اینکه سال گذشته 11 نفر از استان اصفهان در مرحله 
کشورى رتبه کسب کردند، افزود: همچنین ثبت نام چهل و 
یکمین دوره مســابقات سراســرى قرآن کریم، به صورت 
الکترونیکى و حضورى انجام شده و این مسابقات، در دو بخش 
خواهران و برادران و در سطوح شهرستانى، استانى، کشورى و 
بین المللى برگزار مى شود که عالقه مندان در رشته هاى حفظ 
5، 10، 15، 20 جزء و حفظ کل، قرائت و ترتیل و در رشته هاى 

معارفى شــامل حفظ موضوعى، حفظ معــارف احادیث و 
تفسیر قرآن کریم شرکت مى کنند. قاســمى عنوان کرد: 
شهرستان هاى سراسر استان اصفهان حداکثر تا 15 تیرماه 
مى توانند مرحله شهرستانى رشته هاى قرائت، ترتیل و حفظ 
را برگزار کنند و افراد برتر، 27 و 28 تیرماه در مرحله استانى 
شرکت مى کنند.   وى با بیان اینکه برخى از رشته ها مرحله 
شهرســتانى دارند، تصریح کرد: بخش ویژه آوایى و نغمات 
دینى این دوره از مســابقات در شش رشته اذان، دعاخوانى، 
همسرایى  و همخوانى، مقطع خوانى گروهى،  انشاى انفرادى 
و آثار رسانه اى دو زبانه و چند زبانه برگزار مى شود که شرکت 

کنندگان آثار خود را به تهران ارسال مى کنند.  

شرکت23000نفر 
در مسابقات قرآنى استان 

توسعه کشت، بدون آب 
باکیفیت امکانپذیر نیست

فرمانده انتظامى شهرســتان اصفهــان از مصالحه 80 
درصدى پرونده هاى تشــکیل شــده قضائى، در دوایر 
مشــاوره کالنترى هاى اصفهان طى خرداد ماه ســال 

97 خبر داد.
سرهنگ حسن یاردوســتى گفت: در خرداد ماه امسال، 
تعداد 1264پرونــده در دوایر مشــاوره کالنترى هاى 

کالنشهر اصفهان تشکیل شده است.
وى افزود: مشاوران کالنترى ها که اکثرا داراى مدارك 
مرتبط و تحصیالت عالیه هستند، طرفین این پرونده ها 
را به مصالحه و آرامش دعوت کــرده و با تکنیک هاى 

روانشناسى، موفق به سازش 80 درصدى شدند.
وى در ادامه خاطر نشــان کرد: اوج لذت مشاوران این 
دوایر، لحظه ســازش طرفین پرونده و به اتمام رسیدن 

درگیرى ها بین آنهاست.
ســرهنگ یاردوســتى گفــت: در این مــاه، موضوع
 پرونده ها شــامل 469 عدد پرونده مربوط به مســائل 
خانوادگى، 267 عدد مربوط به مســائل حقوقى و 356 
پرونده مربوط به نزاع و درگیرى و 172 پرونده با ســایر 

موضوع ها مى باشند.
رئیس پلیس شهرستان اصفهان، وجود دوایر مشاوره در 

کالنترى ها را ضرورى دانست و افزود: تالش همراه با 
سرعت عمل و همچنین تیزبینى و ذکاوت و استفاده از 
فن بیان قوى، از جمله مواردى است که مشاوران به کار 
گرفته و این روند، در کاهش سیر پرونده هاى ارجاعى به 

دادسرا تأثیر مستقیم دارد.
فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان در پایان با اشاره به 
اولویت پرونده هاى متشکله در دوایر مشاوره اظهار کرد: 
اکثر پرونده ها به ترتیب خانوادگى، حقوقى و نزاع هستند 
که خوشبختانه با تالش کارشناسان و مشاوران، این روند 

سیر نزولى پیدا کرده است.

سازش 80 درصدى 
پرونده هاى قضائى

همزمان با آغاز فصل تابستان،طرح تشدید نظارت بر 
واحدهاى اقامتى دراستان اصفهان آغاز شد.

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: طرح نظارت تلفیقى بر تأسیسات 
و مؤسســات گردشگرى اســتان به ویژه واحدهاى 
اقامتى، به صورت مشترك با نظارت اداره کل میراث 
فرهنگى اســتان و با همــکارى نهادهایى همچون 
اماکن عمومى ناجا، تعزیرات حکومتى، بهداشــت و 
درمان، سازمان صنعت، معدن و تجارت و با همکارى 
اتحادیه هاى صنفى، دفاتر مســافرتى و واحدهاى 

اقامتى آغاز شد.
فریدون اللهیــارى افزود: این طرح شــامل نظارت 
بر کیفیت خدمات ســتاد سفر اســتان اصفهان در 
حوزه هــاى واحدهــاى اقامتــى داخل شــهرها، 
مهمانپذیرها، واحدهاى اقامتى بیــن راهى و بناها و 

جاذبه هاى گردشگرى است.
وى با اشــاره به وجود 103 هتل، هتــل آپارتمان و 
مهمانپذیر و واحدهاى اقامتى بین راهى در استان گفت: 
کارشناسان و بازرسان بهداشت، بر فعالیت این مراکز 
نظارت کرده و به واحدهاى متخلف تذکر داده مى شود. 

مجموعه فرهنگى شهید بهشــتى در روزبزرگداشت 
ایــن شــهید بزرگوار،بــا برگزارى«همایش بوى 
بهشت»،برپایى نمایشگاه و پخش فیلم ساخته شده 
در مورد این شهید بزرگوار، به استقبال این روز مى رود.

عراقى زاده با اشاره به برنامه هاى سالروز بزرگداشت 
شهید بهشــتى اظهارکرد:بعد از ظهر روز پنج شنبه 
هفتم تیرماه، همایش«بوى بهشت» واقع در کتابخانه 
مرکزى، ســاعت 17تا20 با ســخنرانى«اکرمى» 
که از همدوره اى هاى شهید بهشــتى است، برگزار 

مى شود.
وى افزود:نمایشگاه خاطرات مصور شهید بهشتى نیز از 

پنجم تا هفتم تیرماه در کتابخانه   مرکزى در نوبت صبح 
وبعدازظهر پذیراى عالقه مندان است.

عراقى زاده به فیلم ساخته شده در مورد شهید بهشتى 
توسط کارگردان«ایســتاده در غبار» اشــاره کرد و 
گفت:این فیلم ســینمایى با نام «ترور سرچشــمه» 
به کارگردانى محمد حســین مهدویان که یکسال 
از ســاختن آن مى گذرد، هنوز اکران عمومى نشده 
و به صــورت امانى فیلــم را پنجم، ششــم و هفتم 
تیرماه در سه نقطه نگارستان امام خمینى(ره)،حوزه 
هنرى ومجموعه فرهنگى شــهید بهشــتى پخش

 مى شود.

فرمانده انتظامى استان اصفهان از دستگیرى یک نفر 
که مبلغ 80 میلیارد ریال از شهروندان کالهبردارى 

کرده و متوارى شده بود، خبر داد.
ســردار مهدى معصوم بیگى اظهار داشــت: در پى 
وقوع شکایاتى مبنى بر اینکه فردى با پوشش بنگاه 
معامالتى خودرو، از 13 شهروند کالهبردارى کرده 
و متوارى شده است، بررسى موضوع به صورت ویژه 
در دستور کار مأموران پلیس امنیت عمومى اصفهان 

قرار گرفت.
وى با اشــاره به صدور دســتور مقام قضائى مبنى بر 
دستگیرى این کالهبردار افزود: مأموران پلیس امنیت 

عمومى، پس از انجام یکسرى کارهاى تخصصى و 
اقدامات خاص موفق شدند مخفیگاه این کالهبردار 

حرفه اى را شناسایى کنند.
فرمانده انتظامى استان اصفهان خاطرنشان کرد: یک 
گروه مجرب از مأموران اداره عملیات ویژه پلیس امنیت 
عمومى پس از هماهنگى قضائى، به محل اعزام و او 

را دستگیر کردند.
وى ادامه داد: فــرد دستگیرشــده در بازجویى هاى 
پلیس، به کالهبردارى و برداشــت مبلغ 80 میلیارد 
ریال از 13 نفر تحت پوشــش خریدار خودرو اعتراف

 کرد.

رئیس مرکز کارآفرینى دانشــگاه کاشان از برگزارى 
بیش از 50 دوره آموزشــى تابستان امســال در این 

دانشگاه خبر داد.
داود حســنعلیان با بیان اینکه آموزش هاي کاربردي 
در زمینه ایجــاد مهارت و فراهم نمــودن زمینه بروز 
توانایی هــاي الزم در خصوص کارآفرینــی، توأم با 
فعالیت هاي ترویجی، مفاهیم کارآفرینی را به دانشگاه 
وارد می کند، اظهارکرد: بدون شک، آموزش مناسب 

می تواند یکــی از عوامل مهم ســوق دادن نگرش و 
مهارت دانشجویان به سوي کارآفرینی باشد.

وى افزود: بر همین اســاس، واحد آمــوزش مرکز 
کارآفرینی دانشگاه کاشان، هرســال با ارائه بیش از 
صددوره، کارگاه و سمینار آموزشی، سعی در آموزش 
و انتقال تجربیات مــورد نیاز دانشــجویان را دارد و 
امیدواریم حداقل بخشی از خأل آموزش هاي کاربردي 

را تأمین کنیم. 

خانه تئاتر حوزه هنرى اصفهان در راســتاى اهداف 
«پاتوق یک شنبه هاى تئاتر» از اهالى تئاتر اصفهان 
براى نمایشــنامه خوانى در خانه هنرمندان این شهر 

دعوت کرد.
جواد ایزددوست، مدیرخانه تئاتر حوزه هنرى اصفهان 
گفت: تمامى این نمایشنامه ها ترجمه شده هستند و از 
میان آثار «فرناندو آرابال و «تنسى ویلیامز»، «آنتوان 
چخوف» و «موریس مترلینــگ» و «هانریش بل» 
براى خوانش هاى فردى و گروهى توسط عالقه مندان 

و اهالى تئاتر انتخاب شده اند. وى افزود: در پاتوق هاى 
یک شنبه هاى تئاتر، نمایشنامه هاى «پیک نیک در 
میدان جنگ»، «نیایش»، «دو جالد» و «گئورنیکا» 
اثر «فرناندو آرابال»، نمایشــنامه هاى «نابینایان» و 
«مرگ» از «موریس مترلینگ»، نمایشــنامه هاى 
«آتش و پنبه» و «ســیماى یک باکره مقدس» اثر 
«تنسى ویلیامز»، نمایشــنامه «معنى ضربه ها» از 
«هانریش بل» و نمایشــنامه «خرس» اثر «آنتوان 

چخوف» خوانده مى شود. 

کمپ تابســتانى بازى ســازى در حوزه بازى هاى 
رایانه اى، تیر و مرداد امســال در دانشــگاه اصفهان 

برگزار مى شود.
رئیس مرکز تخصصى بازى هاى رایانه اى دانشــگاه 
اصفهان گفت: این کمپ تابستانى، با هدف آموزش، 
تیم ســازى و جذب ســرمایه در حوزه بــازى هاى 
رایانه اى و با حضــور دانش آموزان و دانشــجویان 
عالقه مند به این صنعت، 23 تیر تا آخر مرداد امسال در 

دانشگاه اصفهان برگزار مى شود.
جواد راســتى افزود: هدف اصلى ما از برگزارى این 

کمپ، تشکیل تیم هاى دانش آموزى یا دانشجویى 
حرفه اى در زمینه بازى ســازى رایانــه اى و ایجاد
 فرصت هاى کســب و کار و جذب ســرمایه براى 
آنهاســت. وى گفت: دوره هاى آموزشى موتور بازى 
سازى، طراحى، درآمد سازى، طراحى هنرى دو بعدى 
و ســه بعدى و پویانمایى در این کمــپ به مدت 90 

ساعت ارائه مى شود.
راستى اضافه کرد: عالوه بر دوره هاى آموزشى، 30 
ساعت کار تیمى، زیر نظر استادان مجرب و باسابقه در 

حوزه  بازى  سازى انجام مى شود. 

آغازطرح تشدید نظارت بر واحدهاى اقامتى

 بزرگداشت شهادت آیت ا...بهشتى و 72 نفر از یارانش

 کالهبردار میلیاردى در اصفهان دستگیر شد

برگزارى دوره هاى آموزشى در دانشگاه کاشان

تئاترى ها براى نمایشنامه خوانى دعوت شدند 

برگزارى کمپ«بازى سازى رایانه اى» 
در دانشگاه اصفهان

هر روز زلزله هاى متعددى ایــران را مى لرزاند. عمدتًا 
هم نزدیک 4 ریشتر هستند. این روزها اخبار مربوط به 
زمین لرزه در همه جاى ایران تن و بدن ما را هم لرزانده 
است. همه نگران این هستند که آیا شهرشان زلزله خیز 
است یا خیر؟ مخصوصًا اصفهان چرا که این شهر بیش 
از نیمى از تاریخ ایران را در خــود دارد و اگر زلزله آنجا 
را ویران کند یعنى نصف جهان را ویران کرده اســت. 
برخى از مردم گاهى اصطالحاتــى به کار مى برند و به 
طور مثال مى گویند اصفهان روى خط زلزله نیســت؛ 
همین پارسال بود که معاون وزیر راه و شهرسازى هم 
گفت: اصفهان، یزد، اراك و همدان استان هاى سفید از 
نظر زلزله هســتند. اما چرا به این مناطق، مناطق سفید 
از نظر زلزله گفته مى شــود؟ به گفته مهدى زارع، استاد 
پژوهشگاه بین المللى زلزله شناسى این مناطق، مناطق 
کم لرزه هستند چرا که مثًال در اصفهان هر دو تا سه هزار 
سال یک زلزله 6/5 تا 7ریشتر و هر هشت هزار سال یک 
زلزله باالى 7ریشتر اتفاق مى افتد اما در منطقه اى مثل 
جنوب البرز که تهران هم در آن جاى گرفته هر 200سال 
انتظار زلزله اى با قدرت 6/5 تا 7ریشــتر و هر سه هزار 
سال انتظار وقوع زمین لرزه با قدرت 7/5 ریشتر را داریم. 
به همین دلیل به منطقه البــرز منطقه خطرناك از نظر 
زلزله گفته مى شود و منطقه اصفهان منطقه کم خطر و 

سفید است.
وى درخصوص تاب آورى شهرها در زمان وقوع زلزله نیز 
گفته است: تاب آورى شهرها در زمان وقوع زمین لرزه ها 
مشــخص نیســت و فقط مى دانیم که مثًال شهرهاى 
تهران، تبریز و مشــهد در زمان وقوع زلزله ریســک و 
خطرپذیرى باالترى نســبت به دیگر شهرها دارند چرا 
که هم جمعیت بیشــتر و هم لرزه خیزى باالترى دارند. 
در عین حال اصفهان لرزه خیزى کمترى نسبت به این 
شــهر دارد اما اگر مثًال در 50کیلومترى اصفهان زمین 
لرزه بزرگى اتفاق بیافتد نمى دانیم چــه اتفاقى در این 

شهر مى افتد.

این روزها بحث زلزله در بین مردم بسیار داغ است. مدتى 
است بیش از نیمى از مردم ایران درگیر این اتفاق هستند 
یا حتى ترس از وقوع آن را دارند. در این میان اســتان 
اصفهان هم از این ماجرا در امان نبوده است و در برخى 
از شهرستان هاى خود با قدرت کم حدود 3 یا 4 ریشتر 
زلزله را تجربه کرده؛ این در حالى است که بررسى زمین 
لرزه هاى  هفته گذشته نشان مى دهد که بزرگ ترین 
زلزله ها در خور اســتان اصفهان با بزرگاى 4/2 و خنج 
اســتان فارس با بزرگاى 4 به ثبت رسیده است. خور در 
استان اصفهان در ساعت 11 و 49 دقیقه روز 30 خرداد 
با زلزله 4/2ریشــتر لرزید. عمق این زمین لرزه در 10 
کیلومترى و کانــون رومرکــزى آن در 79 کیلومترى 
خور و 89 کیلومتــرى فرخى اســتان اصفهان و  103 
کیلومترى عشق آباد استان خراســان جنوبى گزارش 
شــد. در این منطقه زلزله دیگرى با بزرگاى 3 به ثبت

رسید. 
عضو هیئت علمى گروه زمین شناسى دانشگاه اصفهان 
گفته است: مسئله این اســت که نمى توانیم بگوییم در 
اصفهان اصًال زلزله نمى آید و یا بگوییم که اصفهان شهر 

خطرناکى در بحث زلزله است؛ بلکه در این مورد در کل 
وضعیت نرمالى  داریم. به گفته همایون صفایى اصفهان 
در پهنه اى به نام سنندج-سیرجان قرار دارد؛ پهنه یعنى 
محدوده هایى که خصوصیات جّوى و زمین شناسى آنها 
مانند هم است. در این پهنه زمین لرزه هاى بزرگى اتفاق 
نمى افتد، اما وقوع زمین لرزه هم در آن منتفى نیست. 
اصفهان جزو معدود شهرهاى بزرگى است که در زلزله 
پتانسیل پایینى دارد، اما در شهرهاى بزرگى مانند تهران، 
مشهد و شیراز پتانسیل زلزله باالست که اصفهان داراى 
خطوط کمترى از زمین لرزه است. با این وضعیت تقریبًا 
نرمال اصفهان در بحث زمین لرزه نمى توانیم بگوییم 
احتمال وقوع زلزله در استان اصفهان منتفى است؛ البته 
شهرهاى بزرگى در این استان همچون  کاشان، شهرضا 
و فریدن پتانسیل باالیى براى زلزله باال دارند؛ بنابراین 
بحث زمین لرزه در شهر اصفهان منتفى نیست چراکه 
اصفهان سابقه زلزله هایى هم در قدیم داشته است که 
از جمله آنها مى توان به زلزله اصفهان در ســال 1202 
هجرى قمرى اشاره کرد که بر اثر آن 20 نفر در اصفهان 

کشته شدند.

بزرگ ترین زمین لرزه هفته پیش کشور  به نام خور ثبت شد
محیا حمزه
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مدیر امور تعاون اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعى 
استان اصفهان از تشکیل 62 شرکت تعاونى روستایى در 

استان اصفهان خبر داد.
علیرضــا تیغ ســاز گفــت:در ســه ماهه اول ســال 
جــارى، 13 شــرکت تعاونى روســتایى در هشــت 
شهرســتان اســتان اصفهــان تشــکیل شــده

 است.
وى با بیان اینکه تاکنون دو هــزار و 690 نفر عضو این 
شرکت هاى تعاونى شده اند، افزود:  در مجموع، بالغ بر 
هفت هزار میلیون ریال در شرکت هاى تعاونى روستایى 
ســرمایه گذارى شــده و  براى 758 نفر فرصت شغلى 

ایجادشده است.
تیغ ســاز اظهار داشت:  تعاونى هاى تشــکیل شده در 
زمینه هاى مختلف، از جمله گردشــگرى و هتل دارى، 
کشاورزى، فرش دســتباف و صنایع دستى فعالیت خود 

را آغاز کرده اند.
مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان 
اصفهان گفت: از زمان اجراى طرح روستا تعاون تاکنون، 
62 شرکت تعاونى روســتایى در اصفهان با سه هزار و 
368 نفر عضو و ســرمایه گذارى12هزار میلیون ریال 
تشکیل  شده و براى هزار و 649 نفر فرصت شغلى ایجاد 

شده است.

مدیرکل فرودگاه شــهید بهشــتى اصفهان با بیان اینکه 
ساختمان CIP این فرودگاه، دى ماه امسال به بهره بردارى 
خواهد رسید، گفت: با مشارکت کمیسیون گردشگرى اتاق 
بازرگانى اصفهان، استاندارى و فرودگاه اصفهان، به دنبال 

برقرارى یک مسیر پروازى به آلمان هستیم.
حسن امجدى در پى اعالم خبرى مبنى بر دایر شدن خط 
پروازى اصفهان به یکى از شهرهاى هامبورگ، فرانکفورت 
یا دوسلدورف آلمان در آینده اى نزدیک، اظهارداشت: در این 
رابطه، در حال رایزنى و هماهنگى براى ایجاد یک مســیر 
پروازى به اروپا به ویژه آلمان هستیم و یکسرى بازاریابى ها 
نیز انجام و اطالعات مورد نیاز کسب شده است و تعدادى 

از شــرکت هاى هواپیمایى داخلى نیز در این زمینه اعالم 
آمادگى کرده انــد. وى با بیان اینکه ایــن موضوع هنوز در 
مرحله پیگیرى قرار دارد و به نتیجه قطعى نرســیده است، 
افزود: این شــرکت هاى هواپیمایى آمادگى خود را با این 
شرط اعالم کرده اند که بخشى از مسافران هواپیما توسط 
آژانس هاى اصفهان بــه طور چارترى تامین شــود. وى 
همچنین درباره پروژه هاى در دست اقدام این فرودگاه، گفت: 
یکى از مهمترین پروژه ها که از ســال گذشته ادامه یافته، 
اجراى فاز دوم توسعه ســالن ترمینال خارجى است که به 
 ،CIP همراه پروژه موتورخانه جدید این ترمینال و ساختمان

تا دى ماه امسال به بهره بردارى خواهد رسید.

تشکیل 62 شرکت تعاونى 
روستایى در نصف جهان

بهره بردارى از ساختمان 
CIP فرودگاه در دى ماه 

تأسیس صندوق کارگشایى 
کمیته امداد شهرضا

مدیر کمیته امداد امام خمینى(ره) شهرستان شهرضا 
از تأسیس صندوق کارگشایى این نهاد، باهدف ارایه 
تسـهیالت مناسـب به مددجویان در بانک ملى خبر

 داد.
عبدالرزاق میرزایى با بیان اینکه یکى از رسـالت هاى 
کمیتـه امـداد امـام خمینـى(ره) توانمندسـازى 
خانواده هـاى تحـت پوشـش ایـن نهـاد اسـت، 
اظهارداشـت: ایـن اقـدام، باهـدف ایجاد اشـتغال و 
منابـع درآمـد پایـدار بـراى ایـن خانواده هـا انجـام 

مى شود.
وى در ادامـه از آمـوزش 400 نفـر در کالس هـاى 
آموزشـى این نهـاد خبـر داد و افـزود: نیازسـنجى و 
آموزش خانواده هاى تحت پوشش در 52 رشته، پیش 

از واگذارى تسهیالت انجام مى شود.

روند افزایشى دماى هواى 
اصفهان تا پایان هفته

کارشـناس پیش بینى اداره کل هواشناسـى اسـتان 
اصفهان گفت: دماى هواى اصفهان تـا پایان هفته، 

با روند صعودى همراه است.
 ساناز جعفرى افزود: در دو روز آینده جو نسبتا پایدار با 
آسـمانى صاف  در مناطق مختلف استان  پیش بینى 

مى شود.
وى با اشـاره به اینکه در چند روز آینـده دماى هواى 
اسـتان دو درجه افزایش مى یابد، گفت: امروز دماى 
هـواى اصفهـان در گـرم تریـن سـاعات، 38 و در 
خنـک ترین سـاعات 28 درجه سـانتى گـراد خواهد

 بود. 

مشکلى در تأمین هزینه 
ساخت بندر خشک نداریم

رئیس اتـاق تعـاون اصفهـان گفـت: در صورتى که 
مجـوز بنـدر خشـک بـه اصفهـان داده شـود، هیچ 
مشـکلى در تامین هزینه سـاخت و بهره بردارى آن 

نداریم.
حبیب ا... بهرامى اظهار داشت:  بندر خشک یک پروژه 
بزرگ براى اصفهان اسـت که هفت شـرکت بزرگ، 
سهامدار آن هستند و اینگونه نیست که پس از دادن 
مجو،ز به خاطر هزینه ها سـاخت و بهـره بردارى آن 

به طول بیانجامد.
وى با اشاره به اینکه تاکنون 500 میلیون تومان براى 
این پروژه هزینه شده اسـت، بیان داشت: فاز اول آن 
تنها در حد مشـخص شـدن یک مـکان بـراى بندر 

خشک اجرایى شده است.
رئیـس اتـاق تعـاون اصفهـان تصریـح کـرد: بنـدر 
خشـک در سـه فاز اجرا مى شـود که براى ساخت و 
بهره بـردارى از هر فـاز نیاز بـه 200 میلیـارد تومان 

دارد. 

آغاز نام نویسى از 
بى سوادان استان

نـام نویسـى از بـى سـوادان بـراى شـرکت در 
آغـاز اصفهـان  در  سـوادآموزى  کالس هـاى 

 شد.
معـاون سـوادآموزى اداره کل آمـوزش و پـرورش 
اسـتان اصفهـان گفـت: بـى سـوادان گـروه سـنى 
10تـا49 سـال، بـا ارائـه شناسـنامه و کارت ملى در 
واحد هـاى نهضـت سـوادآموزى شهرسـتان ها و 
مناطق مى توانند در کالس هاى سوادآموزى شرکت 

کنند.
بهمن امیدقائمى افزود: دوره سوادآموزى به مدت پنج 
ماه (400سـاعت) در زمینه آموزش خواندن، نوشتن 

وحساب کردن است. 

20هزار قطعه ماهى در لنجان 
نجات یافتند

20هزار قطعه ماهى گرفتار شـده در گودال هاى آبى 
بستر رودخانه زاینده رود در لنجان به سد چم آسمان 

منتقل شدند. 

خبر
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فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى
اجراى عملیات نازك کارى ساختمان خوابگاهى اردوگاه استان اصفهان

اداره کل زندان  هاى استان اصفهان

نوبت دوم

م الف: 193032

مدیر عامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان گفت: 50 هزار اصله درخت در اصفهان خشک 
شده است و هر روز بخاطر هشدار سقوط درختان خشک 

شده، بدنبال شناسایى این درختان و قطع آنها هستیم.
فروغ مرتضایى نژاد اظهار داشــت: آبــى براى آبیارى 
فضاى سبز و درختان اصفهان در دست نداریم و همین 
مسئله، سبب شده که از سه میلیون اصله درختى که در 
شهر اصفهان است، 50 هزار اصله درخت از سال گذشته 

تاکنون خشک شود.
وى بیان داشت: آبیارى فضاى سبز و درختان از طریق 
چاه هاى در اختیار شهردارى، آب رودخانه زاینده رود و 

یا از طریق پساب صورت مى گرفت.
مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان تصریح کرد: بســیارى از چاه هــاى در اختیار 
شهردارى، نیمه خشک یا خشک شده است و رودخانه 
هم که از سال گذشته تاکنون باز نبوده و پساب فاضالبى 

هم تاکنون در اختیار ما قرار نداده اند.

جنگل هاى شرق اصفهان در حال نابودى 
است

وى با بیان اینکه 140 لیتر پساب از تصفیه خانه سپاهان 
شهر در اختیار شــهردارى قرار گرفته است، اما به دلیل 

حساسیت وضعیت کشــاورزان شــرق اصفهان، این 
پساب در اختیار ما قرار نگرفته اســت، گفت: وضعیت 
فضاى ســبز شــهر اصفهــان اصال خوب نیســت و 
خشکسالى، آسیب بســیار جدى را تاکنون وارد ساخته

 است.
مرتضایى نژاد با اشــاره به اینکه جنگل شرق اصفهان 
در حال نابودى کامل اســت، گفت: هزار هکتار جنگل 
شر،ق با یک دهم آب مورد نیاز آن هم به شکل پساب و 
به صورت بسیار بى کیفیت  آبیارى مى شود که آسیب 

رسان است.
وى در پاســخ به این ســوال که در وضعیت بى آبى و 

آلودگى هوا، نگهدارى فضاى سبز بسیار پر اهمیت است 
و چگونه امکان دارد که اقدامى براى نگهدارى درختان 
و فضاى سبز اصفهان نشــود، گفت: زمانى که شرب، 
اولویت اول قرار بگیرد، به یقین هیچ آبى براى نگهدارى 

فضاى سبز در اختیار ما قرار نمى دهند.
وى از خشک شدن 40 درصدى چاه هاى تحت پوشش 
شهردارى خبر داد و گفت: در گذشــته که رودخانه به 
صورت فصلى باز بود، بســیارى از چاه ها پر آب بود، اما 
چون از یکسال و نیم گذشته هیچ آبى به چاه ها نرسیده 
است، با خشک شدن تعداد عمده چاه ها مواجه هست یم و 

دبى آب بسیار کاهش یافته است.

50 هزار
 اصله درخت در 
اصفهان
 خشک شد

 fdc متخصصان اصفهانى مرغوبترین چینى جهان به نام
را در کارخانه «چینى زرین» تولید کردند.

رئیس انجمن تولیدکنندگان ظروف چینى با بیان اینکه 
این محصول ایرانى، نخستین بار در جهان شاخصه هاى 
چینى برتر، شامل باالترین درجه ســپیدى ، بیشترین 
سختى، درجه شــفافیت و نورگذرى را دارد، گفت: این 
محصول مشابه خارجى ندارد واز نظر مرغوبیت و کیفیت 

در دنیا منحصر به فرد است. 
مســعود قصاعى افزود: براى اجراى این طرح، 10 سال 
فعالیت پژوهشــى و 300 تا 400 هزار یورو هم هزینه 

شده است.
وى با بیان اینکه ایران بعــد از چین، دومین تولیدکننده 

چینى جهان است، گفت: صنعت ظروف چینى، رقابتى 
و با قیمت مناسب و کیفیت باالست و بیشتر واحدهاى 

تولیدى این کارخانه از این ویژگى برخوردارند.
قصاعى با بیان اینکه ســاالنه هشــت هزار و500 تن 
چینى در این کارخانه تولید مى شــود، گفت : ســاالنه 
هزار و500 تن محصول با ارز آورى دو میلیون دالر، به 
بیش از 20 کشــور جهان از جمله اسپانیا، نروژ، نیوزلند، 
امارات،کنیا،گرجســتان وکشــورهاى اروپایــى صادر 

مى شود. 
وى افزود: چند ســالى اســت در این کارخانــه، براى 
معروفترین برندهاى دنیا همچــون ترکیه، آلمان، نروژ 

با نشان خودشان محصول تولید مى شود.

تولید مرغوب ترین چینى جهان در اصفهان

بر اساس صورت هاى مالى 12 ماهه گروه فوالد مبارکه، 
سود این شرکت با 210 درصد رشــد به 5 هزار و 921 

میلیارد تومان رسید.
سامانه جامع اطالع رســانى ناشــران بورسى(کدال) 
این روزهــا به دلیل نزدیک شــدن به فصــل مجامع 
شرکت هاى بورسى و به پایان رســیدن مهلت قانونى 
انتشار گزارش هاى عملکرد سال 96، با ترافیک گسترده 
گزارش ها مواجه شده و تحلیل گران بورسى نیز در حال 

ارزیابى و تجزیه تحلیل این گزارش ها هستند.
اهمیت این گزارش هــا در برهه کنونى، به دلیل هجوم 
نقدینگى به بازار سرمایه، رکورد شکنى شاخص کل و 
افزایش تقاضا در نمادهاى مطرح بازار بسیار باالست و 
سهام داران تازه نفس، با نظر به این گزارش ها به خرید 

سهام مورد نظر خود مى پردازند.
در ایــن بین، برخــى گزارش هــا نوید دهنــده آینده 
شرکت هاى بورسى بوده و عملکرد مثبت آن ها در سال 
96 باعث شــده تا تحلیلگران، وضعیت سودآورى این 
شرکت ها در سال 97 را با توجه به تقویت نرخ ارز و سطح 

عمومى قیمت ها، صعودى ارزیابى کنند.

 رشد 128 درصدى فروش فوالد مبارکه
شــرکت فوالد مبارکه از جمله شــرکت هایى بود که 
گزارش عملکرد مثبتى از خود منتشر کرده و توانسته بار 

دیگر کام سهام داران خود را شیرین کند.
بر اساس صورت هاى تلفیقى، این شرکت در سال مالى 
96 موفق به تحقق درآمد 20 هزار و 400 میلیارد تومانى 
شده که سود خالص فعالیت این شرکت، با 128 درصد 
رشد نسبت به مدت مشابه ســال قبل، به هشت هزار و 

152 میلیارد تومان رسیده است.
نکته مثبت عملکرد این شــرکت، تمرکز بر کنترل سر 
فصل هزینه هاى عملیاتى و غیر عملیاتى است و به رغم 
رشد 50 درصدى فروش، بهاى تمام شده تولید تنها 22 
درصد رشد کرده و هزینه هاى عمومى فروش 11 درصد 

افزایش یافته است.
این در حالى است که درآمدهاى عملیاتى با 93 درصد 
رشد مواجه شــده و ســایر هزینه هاى عملیاتى نیز 43 

درصد کاهــش را تجربه کرده و بــه 54 میلیارد تومان 
رسیده است.

■■■ 
میزان تولید شــرکت در بازه مذکور، 287 درصد رشد 
داشته و بیشــترین میزان رشد در محصوالت گرم ثبت 
شده است؛ مقدار وزنى فروش نیز 12 درصد رشد یافته 
است که ناشى از تکمیل ظرفیت هاى خالى و حضور در 

بازارهاى جدید است.
نکته مثبت دیگر در عملکرد فوالد مبارکه و عامل اصلى 
سیر صعودى سود این شرکت،کنترل هزینه هاى مالى 
است؛ به طورى که میزان رشد هزینه هاى مالى در این 
دوره، کمتر از نصف رشد فروش بوده و عمًال این شرکت 

توانسته قسمت اعظم منابع الزم براى تولید 6/8 میلیون 
تنى را از منابع داخلى تأمین کند و رشد هزینه هاى مالى 

به میزان 18 درصد ثبت شود.
 با این حال، رشد هزینه هاى مالى در سه ماهه چهارم، 
بیش از ســه فصل قبلى بوده که با توجــه به وضعیت 

تنگناى نقدینگى در کلیت اقتصاد، امرى طبیعى است.
درمجموع ســود خالص شــرکت فوالدمبارکه با 210 
درصد رشــد، به پنج هزار و 921 میلیارد تومان رسیده 

است.
■■■ 

بررســى اقالم ترازنامه  اى فوالدمبارکه نشان مى دهد 
موجــودى نقد فــوالد مبارکه 14 درصد رشــد یافته، 

سرمایه گذارى هاى کوتاه مدت 25 درصد افزایش یافته 
و رشــد 61 درصدى دریافتنى هاى تجارى، مجموعًا 
موجب رشــد 33 درصدى دارایى هاى جارى و رسیدن 

آن به عدد 14 هزار و 645 میلیارد تومان شده است.
در بخش دارایى هــاى ثابت نیز ســرمایه گذارى هاى 
بلندمدت فوالدمبارکه 115 درصد رشد داشته و مجموع 

دارایى هاى این شرکت 34 درصد افزایش یافته است.
■■■ 

همچنین نسبت هاى بدهى در حالت مطلوبى قرار دارد 
و بیشترین رشد بدهى ها در پرداختنى هاى بلند مدت و 
به میزان 257 درصد ثبت شده که نشان دهنده افزایش 
قدرت چانه زنى شرکت در برابر شرکت هاى باال دستى 

بوده و البته نکته مثبت در سرفصل بدهى ها، کاهش 25 
درصدى تسهیالت مالى بلند مدت است که در مجموع 
منجر به رشــد 10 درصدى بدهى هاى جارى شده و از 
این بابت، وضعیت ریسک مالى شرکت بسیار مطلوب 

ارزیابى مى شود.

 دالیل رشد 230 درصدى قیمت سهام 
فوالد مبارکه در بازه یک ساله اخیر، پیشتاز اصلى بازار 
بود و این هلدینگ معدنى-فلزى، به عنوان بزرگ ترین 
شرکت بورسى توانسته در بازه مذکور رشد 230 درصدى 
را تجربه کند و ثروت ســهامداران خود را بیش از ســه  

برابر کند.
دلیل اصلى این رشد از دید تحلیل گران، رشد قابل توجه 
سودآورى شرکت، آینده روشــن طرح هاى توسعه در 
سال هاى آتى، اصالح سبد ســرمایه گذارى، رشد قابل 

توجه ارزش دارایى ها و رشد کلى بازار بوده است.
امیرحسین نادرى، معاون مالى و اقتصادى فوالد مبارکه 
در خصوص دالیل تحقق این بازدهى گفت: سود خالص 
فوالد مبارکه در ســال مالى 1396 دستخوش تغییرات 
قابل توجهى شــد که علت این تغییرات مثبت، کنترل 
هزینه ها، رشد فروش، اصالح ســاختار مالى و به ثمر 

رسیدن برخى از طرح هاى توسعه است.
وى بازدهى تحقق یافته در قیمت ســهام این شرکت 
را، حاصل اعتماد ســهامداران به عملکرد فوالد مبارکه 
دانســت و تصریح کرد: فوالد مبارکــه همواره تالش 
کرده شفافیت را در اولویت عملکرد مالى خود قرار دهد 
و همین امر باعث شد تا رتبه اول شفافیت شرکت هاى 
بورسى به این شرکت اختصاص یابد و روزهاى توقف 

نماد به حداقل برسد.
نادرى در خصوص افزایش سودآورى زیر مجموعه ها نیز 
اظهار داشت: اصالح سبد سرمایه گذارى، یکى دیگر از 
اقدامات مهم سال گذشته فوالد مبارکه بود که با موفقیت 
انجام شد و یکى از محورهاى اصلى افزایش سودآورى 
شرکت، افزایش سود نقدى سرمایه گذارى هاى بورسى 
بود که همه این اصالحات، به منظور تأمین اهداف بلند 
مدت شرکت و رفع ریســک هاى زنجیره تولید صورت 

گرفت.

 سود فوالد مبارکه 3 برابر شد
سود این شرکت با 210 درصد رشد، به 5 هزار و 921 میلیارد تومان رسید




