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شیرین کننده هاى طبیعى جایگزین شکر اجراى طرح ایمنى تردد موتورسیکلت ها در نصف جهانپرویز پرستویى 63 ساله شد ماجراى کمک فردین به جبهه ها زانتیا را 4 میلیون فروختم سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

افزایش دوباره قیمت مسکن 
از شهریور ماه

آغاز بارش هاى پاییزى اصفهان از شهریورماه
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مصرف انرژى؛ 
ما و آلمانى ها

ستاره... مربع... توى دروازه!

تلویزیون دنبال 
مسائل جنجالى است

4
دیدار الریجانى

 و روحانى 
با رهبر انقالب 
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دبیر انجمن انبوه سازان استان اصفهان گفت: بازار مسکن تا مشخص 
شدن وضعیت اقتصادى، همچنان ملتهب باقى مى ماند و احتماًال در 

شهریور ماه دوباره شاهد افزایش قیمت مسکن خواهیم بود.
احمد توال در خصوص وضعیت بازار مسکن اظهارداشت: در حال 

حاضر بازار مسکن در بالتکلیفى و التهاب به سر مى برد، به صورتى که 
نه شاهد رکود قبلى و نه رونق در این بازار هستیم. 

عضو هیئت رئیســه مجلس شــوراى اسالمى 
از دیدار رئیس مجلــس و رئیس جمهور با رهبر 
انقالب در خصــوص الیحــه FATF خبر داد. 
محمدعلى وکیلى در گفتگو با «ایلنا»،  با اشاره به 
 FATF برخى مباحث مطروحه درباره خروج الیحه
از دستور کار مجلس گفت:  اعالم خارج شدن این 
الیحه از دســتور کار مجلس نظر شخصى افراد 
بوده و نظر هیئت رئیســه مجلس نیســت. دبیر 

هیئت رئیسه مجلس...
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پا روى قهرمان اروپا!پا روى قهرمان اروپا!
ما ایرانیم و حاال حاالها اهل مبارزهما ایرانیم و حاال حاالها اهل مبارزه

4

پیش بینى اداره کل هواشناسى استان نشان مى دهد 

مریم امیرجاللى: 

شایعه کردند در مهمانى
 دستگیر شدم

  مجبور شدیم قید مسلمان را بزنیــم
باشگاه سپاهان اصفهان بدون شک یکى از فعال ترین تیم هاى لیگ برترى در پنجره نقل و انتقاالت تابستانى 
بوده است. این تیم پس از اینکه امیر قلعه نویى را به عنوان سرمربى جدید خود معرفى کرد فعالیت گسترده اى 

در بازار نقل و انتقاالت داشت.
 پیام نیازمند، محمد ایران پوریان، مهدى کیانى، کى روش اســتنلى، خالد شــفیعى، ابراهیم صالحى، ســجاد 

شهباززاده و شهاب عادلى بازیکنانى بودند که با انتخاب امیر قلعه نویى به سپاهان آمدند تا...
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اما و اگر نقل و انتقاالت سپاهان در گفتگو با مسعود تابش
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شدم دستگیر شدم مدستگی یر
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مظاهرى: مظاهرى: 
33 پیشنهاد خوب پیشنهاد خوب
از اروپا دارم از اروپا دارم 
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عضو هیئت رئیسه مجلس شوراى اسالمى از دیدار رئیس 
مجلس و رئیس جمهور با رهبر انقالب در خصوص الیحه 
FATF خبر داد. محمدعلى وکیلى در گفتگو با «ایلنا»،  

با اشــاره به برخى مباحث مطروحه درباره خروج الیحه 
FATF از دستور کار مجلس گفت:  اعالم خارج شدن این 

الیحه از دستور کار مجلس نظر شخصى افراد بوده و نظر 
هیئت رئیسه مجلس نیست. دبیر هیئت رئیسه مجلس 
افزود: برداشت ما از سخنان رهبرى هم مخالفت مطلق 
نبوده بلکه برداشــت ما این بود که ایشان معتقد هستند 
FATF نکات مثبتى دارد و باید براساس مالحظات کشور 

مجلس قانونگذارى کند و برداشــت قطعًا این نبوده که 

ایشان خواســتار خروج این الیحه از دستور کار مجلس 
هســتند. این عضو هیئت رئیســه با اعالم این خبر که 
رئیس مجلس براى کسب نظر دقیق رهبرى به همراه 
رئیس جمهور با ایشان جلســه اى خواهند داشت، افزود: 
ما نباید بهانه اى به دست دشمنان بدهیم تا ایران را وارد 
لیست سیاه گروه اقدام مالى کنند و دامنه تحریم ها علیه 
ملت ایران گسترده تر شود.  وى اضافه کرد: مجلس باید 
ارزیابى داشته باشد که پیوستن به کنوانسیون چه منافعى 
براى کشور دارد و تأمین کننده منافع کشور هست یا خیر 
که در این صورت حتمًا در چارچوب مالحظات رهبرى 

اقدام خواهیم کرد.

رئیس پلیس آگاهى ناجا گفت: بررسى هاى پلیسى نشان 
مى دهد که بین 40 تا 60 درصد از سارقان دستگیر شده 

در اولین سرقت شناسایى و دستگیر مى شوند.
سردار محمدرضا مقیمى گفت: سن وقوع جرم در کشور 
پایین آمده و متوسط ســن متهمان دستگیر شده 15 تا 
25 سال است که به دلیل فقر مالى، بیکارى و اعتیاد به 

عضویت باند هاى تبهکارى در آمده اند.
وى توضیح داد:  بســیارى از مردم طال و وجوهات نقد 
خود را در مکان هاى قابل پیــش بینى، پنهان مى کنند 
و سرقت ها، چون در زمان سر شــب انجام مى شود در 
محل هایى اتفاق مى افتد که کمترین میزان ایمنى را دارد.

وى، خاطر نشان کرد: بیشترین بازه زمانى سرقت از منزل 
مربوط به 45 دقیقه قبل از غروب آفتاب تا سه ساعت پس 
از غروب آفتاب است. البته سرقت هایى هم قبل از زمان 
طلوع خورشید داشته ایم که این سرقت ها عمدتًا توسط 

افراد سابقه دار و با نقشه قبلى انجام مى شود.
رئیس پلیس آگاهى کشــور در پایان یادآور شد: با توجه 
به  اینکه سارقان به سمت ســرقت وجوه نقد و یا اشیاى 
گرانبها تغییر جهت داده اند؛ این موضوع، استرداد اموال 
را کمى با مشکل مواجه مى کند چرا که مى بینیم سارق 
بالفاصله مبلــغ، وجه نقد و یا شــىء گرانبها را هزینه و 

مصرف کرده است.

دیدار الریجانى و روحانى 
با رهبر انقالب 

سارق ها 
متفاوت شده اند

چرا هول مى زنید؟! 
  عصر ایران| سـخنگوى دولـت بـا اشـاره به 
نوسـانات قیمت ارز در ماه هاى گذشـته گفـت: هول 
زدن برخى از افراد که به بازار هجوم مى آورند، موجب 
افزایش قیمت ارز شـده اسـت. به این ترتیب اگر ما به 
بانک مرکزى آمریکا هم وصل باشیم براى تأمین ارز 
در این شـرایط با مشکل مواجه مى شـویم. محمدباقر 
نوبخت افزود: بیش از هفت میلیون قطعه سـکه براى 
اینکه عطش عده اى گرفته شود به بازار عرضه شد. 9 
میلیارد و 700 میلیون دالر تا 25 خردادماه سال جارى 
ارز 4200 تومان فروختیم که این میزان از مدت مشابه 
سال گذشته بیشتر بوده است. چه ضرورتى دارد چنین 

ولعى در بازار ایجاد شود؟

پول دادند، تبلیغ کردیم!
مسعود پزشکیان، نایب رئیس    اعتماد آنالین |
مجلس بـا انتقاد از تعـدد کانون هـاى تصمیم گیرى در 
خصوص مؤسسـات مالى و اعتبارى، تأکیـد کرد: تعدد 
کانون هاى تصمیم گیرى باعث شـد تا یک عده بتوانند 
به میدان بیایند، سـوء اسـتفاده کنند و نهایتاً پاسـخگو 
هم نباشند. بسیارى از مؤسسات در صداوسیما تبلیغات 
مى کردند علیرغم اینکه مجوز نداشتند و صداوسیما هم 

عنوان مى کرد که چون پول دادند تبلیغ کردیم.

اخراج خانم سخنگو!
  انتخاب| «سارا سندرز»، سخنگوى کاخ سفید 
در حساب رسـمى توییتر خود نوشـت که صاحب یک 
رستوران در ایالت ویرجینیا از وى خواسته رستورانش را 
ترك کند. سندرز افزود که صاحب رستوران علت این 
موضوع را کار کردن وى براى دولت «دونالد ترامپ» 
عنوان و او نیز مؤدبانه رستوران را ترك کرده است. چند 
روز پیش نیز در اتفاقى مشـابه، «کریستین نیلسون»، 
وزیر امنیت داخلى آمریکا در یک رستوران مکزیکى در 

واشنگتن مورد انتقاد مشتریان قرار گرفت.

تکلیف سپنتا معلوم نشد
یک عضو مجمع تشـخیص    پایگاه «598»|
مصلحت نظام درباره طـرح حضور اقلیت ها که منتظر 
تعیین تکلیـف در مجمع تشـخیص اسـت، گفت: این 
موضوع در دستور روز شنبه قرار نداشت و براى بار دوم 
به دو کمیسـون سیاسـى- امنیتى و حقوقى - قضائى 

مجمع ارجاع شده است.

تعطیل نکنید
حاجـى  حسـینعلى   خبرگزارى دانشجو | 
دلیگانى، نماینده مردم شـاهین شـهر در جلسـه علنى 
دیروز مجلس با اشـاره بـه دو هفته تعطیلى تابسـتانى 
نمایندگان از هفته آینده، اظهار کرد: با توجه به شرایطى 
که از لحاظ اقتصادى مردم ما دارنـد و با توجه به اینکه 
ما جوابى بابت مسائل اقتصادى و تورم افسار گسیخته 
براى مردم نداریم، خواهش من این است که یا این دو 
هفته تعطیلى را لغو کنید یا یک هفته در نظر گرفته شود.

ناسزا مى شنوم
  نامه نیوز | سـید ناصـر موسـوى الرگانـى، 
نماینده اصولگراى فالورجـان در مجلس گفته: من در 
اوایل کار آقاي روحانی مخصوصاً بعد از سخنرانی او در 
سازمان ملل از او دفاع کردم و گفتم این تفاوت سخنران 
اسـت. من با شـخص روحانـی مشـکل نـدارم. من با 
وعده هـاي دروغین مشـکل دارم. به مـردم گفتند که 
اینقدر رفاه ایجاد می کنیم که یارانه نیاز نباشد اما االن 
من نماینده باید ناسزا بشنوم که چرا گوشت شده کیلویی 

70 هزار تومان.

وزارتخانه ها تفکیک نمى شوند
نمایندگان مجلس شـوراى اسالمى    انتخاب |
دیروز با کلیات الیحه اصالح بخشـى از ساختار دولت 
مخالفت کردند. در این الیحه تفکیک وزارتخانه هاى 
صنعـت و معـدن، ورزش و جوانان و راه و شهرسـازى 

پیش بینى شده بود. 

خبرخوان
کشتار5000 نفرى

  ایلنا| محمد حســین حمیدى، رئیس 
پلیس راه راهور ناجا اظهار کرد: على رغم اینکه 
در ســال هاى اخیر تقریبًا روند کاهشى خود را 
در حوزه تلفات جاده اى حفــظ کرده ایم، ولى 
جان باختن 5000 نفر در تابستان سال گذشته 
بسیار ناراحت کننده و غم انگیز است، این آمار 
در طول سال در جاده هاى برون شهرى و معابر 

شهرى نزدیک به 16 هزار نفر مى شود.

دست خالى صدا و سیما
هرچقــدر منابــع دیدارى    ارویداد24|
رقیب صدا و ســیما در این چند ســال قوى تر 
شــدند، دســت تلویزیون براى مقابله و حفظ 
بازار تماشــاگران خالى تر شــده است. دیگر 
«اوشین» و «جنگجویان کوهستان» در جدول 
پخش نیســتند که خیابان ها را از مردم خالى 
مى کردند. حتى نمونه هاى موفقى مثل «ناوارو» 
و «پزشک دهکده» هم براى مردم خاطره ساز 
هستند در تابستان 97، صدا و سیما فقط  یک 
سریال کره اى پزشکى به نام «بخش قلب» را 
روانه آنتن کرده اســت. گویا کسى که در صدا 
و ســیماى ایران دنبال برنامه اى به جز فوتبال 

باشد، چیز دندانگیرى به دست نخواهد آورد.

افزایش شدید مصرف قلیان 
  ایرنا | دبیر کل اتحادیه جهانى مبارزه با 
دخانیات گفت: مصرف قلیان در میان دختران 
کشور در سنین دبیرستان و دانشجویى 10 برابر 
بیش از پسران افزایش یافته است. محمدرضا 
مسجدى گفت: سن مصرف قلیان در کشور به 
13 سال رســیده که در میان دختران به شدت 
افزایش یافته و این مسئله بحران مهمى است و 
منجر به آسیب هاى بسیارى در آینده مى شود.

سه ده هزارم
  روزنامه کیهان | انبــوه روزنامه ها و 
سایت ها و کانال هاى همسو با دولت، چند روز 
پشت سر هم تبلیغ و تهییج کردند تا مردم براى 
تماشاى مســابقه فوتبال ایران با اسپانیا، خانه 
خود را ترك کنند و به اســتادیوم آزادى بروند! 
بازى البته در روسیه انجام مى شد و معلوم نبود 
چرا دولت و رسانه هاى همسو اصرار دارند مردم 
به جاى تماشــاى بازى در خانه، به ورزشگاه 
آزادى برونــد؟! اما پس از چنــد روز هیاهو در 
تهران ده میلیون نفرى، تنها ســه تا پنج هزار 
صندلى ورزشگاه صد هزار نفرى آزادى پرشد 
که بخشــى از آنها نیز اعضاى شبکه سیاسى 

خاص و سیاهى لشکر افراطیون بودند. 

هجمه به «خندوانه»
روزنامه «جوان» نوشت:     خبر آنالین |
«خندوانه» به عنوان یکــى از چندین برنامه 
موفق و پرمخاطب تلویزیون در سال هاى اخیر 
به صورت مداوم تحت بمباران و سمپاشى هاى 
مکرر رسانه هاى مخالف نظام قرار داشته است. 
این هجمه و تخطئه سرشار از توهمات و همراه 
بــا دروغ پردازى هاى عجیــب و غریب بوده، 
یک روز با تشــبث به القائات فمنیستى شکل 
مى گیرد، روزى دیگر به بهانه تأمین منابع مالى 
از سوى سپاه پاسداران و گفتن اینکه «در ایران 

نمى شود خندید»!

این مجرى مردمى!
تهیه کننده «فصل داغ فوتبال»    فارس|
که هر روز از شــبکه ورزش پخش مى شود در 
پاســخ به این ســئوال که چرا براى اجرا جواد 
خیابانى را انتخاب کردیــد؟ عنوان کرد: علت 
انتخاب آقــاى «خیابانى» بــه عنوان مجرى 
اصلى، این بود که او عالوه بر داشتن تخصص 
و اطالعــات در زمینه فوتبــال، کامالً  مردمى

 است. 

ضیاءالدین درى، کارگردان ســینما و تلویزیون نوشت: 
موفقیت بى نظیر «گنج قارون» که ازنیمه آبان تا نوروز 
45 بر اکران بود و با نرخ متوســط بلیت 2 تومان معادل 
کل جمعیت تهران بلیت فروخته بود –حدود پنج میلیون 
تومان– یک شوك اقتصادى محسوب مى شد. فردین 5 
در صد در فیلم شریک بود. سرمایه گذاران به قصد خریِد 
سهم اندك او سراغ فردین مى روند و روى مبلغ 600 هزار 
تومان به تفاهم مى رسند! این رقم در آن سال ها معادل 
هزینه معمول دو فیلم و نصفــى بود یعنى ارزش «گنج 
قارون» 12 میلیون تومان شده بود و هنوز اکران بسیارى 

از شهرها و اکران دوم آنها را در پیش روى داشت.
چند مــاه بعد روزنامه ها خبرى منتشــر کردنــد با تیتر 
«فردین، خانه نیم میلیون تومانى خرید».... خانه فردین 
نه تنهابین توده هاى مردم ایجاد حسد نکرد بلکه موجب 
خشنودى آنها بود چون با پول خود مردم خریدارى شده 
بود؛ مردمى که با عشق بلیت خریده بودند، ضمناً او بدون 
حقوق به عنوان یک بچه تهرونى براى کشتى و کشور 

خود افتخار آفرینى کرده بود.
از آن پس زندگى خصوصى فردین مورد توجه روزنامه ها 
قرار گرفت. فردین چند ماشــین، چنــد خدمتکار دارد؟ 
در خانه اش آشــپز ثابت دارد، صبحانه چه چیزى میل 
مى کند؟ قهرمان و تنها ســوپر استار مملکت، خانه اش 
را هم براى مردم پنهان نکــرد و درِ خانه اش را بر روى 
عکاسان باز گذاشــت چون از خود و رابطه اش با مردم 
اطمینان داشت و اجازه داد کنجکاوى هاى مردم درباره 

او ارضا شود.
طولــى نکشــید کــه آوازه لوطیگــرى و دســت و 
دلبازى هاى او نسبت به فرو دستان نقل محافل شد. [بعد 
از انقالب] روزى به من گفت: «آنچه پول درآوردم همراه 
با خانواده ام و مردم خرج کردم تا توانستم کوشیدم با مردم 

همسفره شــوم.» آن روز در دفتر تجارى مرحوم سعید 
فردین[پســر محمد على فردین] واقع در خیابان ونک 
بودیم. فردین آنجا یک میز مخصوص خودش را داشت، 
روى میز اوراق و اســناد پراکنده بودند و فردین عینک 
مطالعه بر چشم ایستاده با خونسردى اوراق را مى خواند 

و مرتب مى ساخت...پرســیدم: «این اوراق چیســت؟ 
محرمانه هستند؟» با اکراه گفت: «بله خصوصى اند اما 
نه براى تو.» خوشحال شدم و او یک نامه را به دست من 
داد. با اشــتیاق نامه را گرفتم و متن کوتاه آن را خواندم. 
بسیج محل ضمن تشکر از بابت کمک هاى بى دریغ او، 

پتوى نو، چراغ و دیگر ملزومات مشــابه آن را به عنوان 
نیازهاى فورى در خط مقدم و پشــت خط در خواست 
کرده بود. بعد گفت: «دّرى! جز سعید و سیاوش[فرزندان 
محمد على فردین] فقط تو این اوراق را دیده اى. یادت 

باشد.»

خاطرات یک کارگردان از ستاره درگذشته سینما

 ماجراى کمک فردین به جبهه ها

فرمانده قرارگاه عمار درباره برخى ادعاها مبنى بر ضرب و 
شتم اسفندیار رحیم مشایى در زندان گفت: این داستانى 
که شــما مى گویید از اول دروغ بود! براى چه باید آقاى 
مشــایى را کتک بزنند؟ این را بدانید کسى که خودش 
حرفه اى اطالعات است حتى اگر سیستم کتک هم مباح 
شــود، هرگز با کتک اطالعات نمى دهد، تنها راهى که 

مشایى حرف بزند این است که خودش دهان باز کند.
حجت االسالم و المســلمین مهدى طائب در گفتگو با 
«ایلنا» تأکید کرد: آقاى مشــایى نــه کتک مى خورد و 
نه غذایش کم شده؛ او آزاد اســت. دلیل بازداشتش هم 

این اســت که کارهاى توطئه آمیــزى در بیرون انجام 
مى داده است.

حجت االســالم طائب در پاسخ به این ســئوال که آیا 
رئیس دفتر احمدى نژاد جاسوسانه عمل مى کرده گفت: 
بله،  آقاى مشایى نیروى بسیار پیچیده اى است و اینکه 
جاسوس است یا نه، خودش باید بگوید. وى یاد آور شد: 
مشایى توانست آقاى احمدى نژاد را که در ریل نظام جلو 
مى رفت از ریل خارج کند و تبدیــل به یک نیروى ضد 
نظام کند، این نشــان مى دهد در این زمینه آدم موفقى 

است.

حجت االسالم طائب در ادامه در پاسخ به سئوال دیگرى 
مبنى بر اینکه آیا شما اسنادى دارید که ایشان جاسوس 
دشمن بوده است، گفت: آقاى مشایى به دلیل حرفه اى 
بودن اسناد و مدارکى از اقداماتش برجاى نگذاشته است. 
وى در پاسخ به این که اگر سندى برجاى نگذاشته پس چرا 
بازداشت است، گفت: ما براى بازداشتش مدرك داریم. 
ما براى جابه جایى اموال اقتصادى مدارکى داریم،  مثًال 
زمانى که در دولت حضور داشــته به آقاى احمدى نژاد 
گفته است بودجه را به جاهایى بدهد خب این جرم است 

و تخریب اموال محسوب مى شود.

مهدى طائب: مشایى با کتک اطالعات نمى دهد

روزنامه «همشــهرى» با رضا اردکانیــان، وزیر نیرو 
گفتگویى درباره وضعیت آب در کشــور انجام داده که 
یکى از ســئواالت این گفتگو به موضــوع بد مصرف 
کردن آب توســط ایرانیان پرداخته اســت. اردکانیان 
براى فهــم بهتر این شــیوه مصــرف در ایــران، به 
مقایســه اى بیــن کشــورمان و آلمــان در مصرف 
انرژى دســت زده که با توجه به اینکه خود او ده  سال 
در آلمــان زندگى کرده اســت، به نظر کامًال مســتند

 مى آید: 
چندى پیش به یکى از استان هاى منطقه گرم و خشک 
کشور سفرى داشــتم. به هر سازمان دولتى و ادارى که 

رفتم، احساس سرما کردم در حالى که هواى بیرون 34 
درجه بود، هواى داخل ساختمان هاى ادارى 17 یا 18 
درجه بود و این یعنى مصرف بیش از حد انرژى براى سرد 
کردن ســاختمان ها. حتى یکى از مدیران در جلسه اى 
گفت: مــا در خانه هایمان در فصل زمســتان با پتوى 
نازك مى خوابیم اما در فصل تابستان بدون داشتن یک 
پتوى ضخیم نمى توانیم بخوابیــم، چون داخل محیط 

ساختمان ها بسیار سرد است. 
کشور آلمان به لحاظ اقلیمى یک کشور به نسبت سرد 
است و زمستان هاى سختى هم دارد؛ به ویژه در ناحیه 
شرقى آن. همین کشور در طول سال، دو سه هفته گرم 

و شــرجى را تجربه مى کند. در حالى که مردم و جامعه 
آلمان پذیرفته اند که اقلیم کشورشــان یک اقلیم سرد 
اســت، براى این دو سه هفته خودشــان را گرفتار یک 
عادت بدمصرفــى نکرده اند و به هیچ عنــوان از کولر 
اســتفاده نمى کنند و در هواى گرم پنجره ها را باز کرده 
و از پنکه اســتفاده مى کنند. مى دانید که آلمان مشکل 
انرژى و به ویژه مشــکل آب ندارد اما مردم این کشور 
به اســتفاده صحیح از منابع باور دارنــد. در حالى که ما 
در اســتان هایى که اقلیم گرم دارند، ســعى مى کنیم، 
ساختمان ها را به مکان هایى شبیه اروپاى شمالى تبدیل

 کنیم.

مصرف انرژى؛ ما و آلمانى ها

  عصر ایران|
 در این روزهاى جام  جهانى «بیست-هجده» و «فصل 
داغ فوتبال» دو برنامه تلویزیون است که پوشش کاملى 
از مســابقات و حواشــى آن را ارائه مى دهد. اما در این

 برنامه ها مى توان گفت ما با بمباران «ستاره –مربعى» 
روبه رو هســتیم، هر اندازه هم که صبور و فوتبالدوست 
باشیم این حجم زیاد از توضیح و دعوت، باعث مى شود 
تماشــاچى طاقت و تحمل از دســت دهد. کار به جایى 
مى رســد محمدرضا احمدى در ضمن گــزارش بازى 
آرژانتین-کرواســى هم با دیدن زیرنویس تبلیغاتى از 
تماشاگران درخواست مى کند که اپلیکیشن اسپانسر را 

دانلود کنند و در پیش بینى بازى ها شرکت کنند!
بنده خدا لحظه اى رسالت خود به عنوان گزارشگر بازى 
و مجرى برنامه را قاطى مــى کند و ناخودآگاه منتظریم 

گزارش کند حاال «ستاره... مربع... توى دروازه!» موبایل 
را رو به دوربین گرفته و آموزش ارســال یک پیامک یا 
نحوه ورود به ستاره-مربعى ها را مى دهند، واقعًا اینقدر 
پیچیده است؟  نکته جالب توجه این است که دو حامى 
اصلى برنامه ها «روبیکا» و «آپ» هستند هر دو اپلیکی شن 
تقریباً خدمات مشابهى ارائه مى دهند؛ تراکنش هایى مانند 
خرید شــارژ، پرداخت قبوض، کارت به کارت و... هر دو 
هم اسپانسر برنامه هستند، یک بار باید براى روبیکا این 

خدمات را اعالم کنند و یک بار هم براى آپ! 
کاشکى ستاره-مربع ها را کم کنند چون با تکرار بى رویه 
آن در لحظه به لحظه برنامه، با جوایز، قرعه کشى و یا با 
مهمانى که از اسپانیا دعوت مى کنند اما به داخل استودیو 
راهش نمى دهند مغزمان را پیاده کرده اند؛ بس اســت 

دیگر...

ستاره... مربع... توى دروازه!
با دستور توقف انتشار برخى هفته نامه هاى «همشهرى» و 
بالتکلیفى وضعیت ماهنامه ها، حدود 80 نفر از خبرنگاران 
گروه مجالت «همشهرى» درمقابل دفتر مرتضى حاجى 

(مدیرعامل این مؤسسه) تجمع کردند.
اعتراض خبرنگاران ده مجله مؤسســه «همشــهرى» 
همچون «داســتان»، «جــوان»، «ســرزمین من»، 
«دانستنى ها»، «24»، «سرنخ»، «بچه ها» و... به تعویق 
سه ماهه مؤسسه در پرداخت حقوق خبرنگاران و همچنین 

بالتکلیفى در وضعیت انتشار این مجالت  است.
به نظر مى رسد انتشار هفته نامه هاى «همشهرى» همچون 
«جوان» و «بچه ها» متوقف شده و به اطالع ماهنامه ها 
رسانده شــده که تیرماه، آخرین شماره انتشار آنها خواهد 
بود. مرتضى حاجــى از ابتداى روى کار آمــدن خود در 
شهریور ماه سال گذشته اقدام به تعطیلى حدود ده مجله از 

مجموعه مجالت «همشهرى» مانند «ماه»، «خردنامه»، 
«دیپلماتیــک»، «اقتصــاد»، «آیــه»، «پایــدارى»، 
«معمارى» و... به بهانه ضرر مالى کرد. مدیرعامل مؤسسه 
«همشهرى» پس از دو ساعت، در میان خبرنگاران گروه 
مجالت حاضر شــده و در ســخنانى کوتاه با بیان اینکه 
وضعیت کارکنان مجالت مربوط به مؤسسه «همشهرى» 
نیســت، گفت: ما با پیمانکار قرارداد بسته ایم و شما باید 
حقوق خود را از آن ها بخواهید. مؤسسه «همشهرى» 49 
میلیارد ضرر داده است که باید بخش هایى از آن حذف شود. 
اگر مجالت بتوانند به سوددهى برسند مى مانند در غیر این 

صورت تعطیل مى شوند.
در روزهاى گذشته، خبر استخدام فرزند همین مدیرعامل 
و ماشین خریدن با پول مؤسســه براى ترددش، خبرساز 

شده بود.

بالتکلیفى «همشهرى» ها
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مریم امیرجاللى درخصوص فعالیت هــاى خود در عرصه 
بازیگرى در سال 97 گفت: نه تنها امسال که سال گذشته هم 
پیشنهاد خوبى نداشــته ام. من دو سال است که هیچ کارى 
نکرده ام. متأسفانه در عرصه بازیگرى کار نیست یا اگر باشد 

براى امثال من نیست.
وى در همین راستا ادامه داد: من یک زمانى بازیگر پرکارى 
بودم و ساالنه پیشنهادات بسیارى داشتم اما آن زمان ها رابطه 
و البى و پول در میان نبود. آن موقع بازیگر بر اساس توانایى 
و هنرش انتخاب مى شد اما امروزه توانایى و هنر بازیگر مرده 

است و همه چیز را رابطه و رفاقت مشخص مى کند.
امیرجاللى درباره شایعه اى که براى وى در فضاى مجازى 
ساخته شده بود تأکید کرد: اخیراً شایعه اى ساختند که مریم 
امیرجاللى در مهمانى شبانه اى در سعادت آباد دستگیر شده 
اســت. در صورتى که اصًال من اهل این چیزها نیستم. من 
حتى مهمانى خانوادگى هم به زحمت مى روم چه برســد به 

جایى بروم که آبرویم به خطر بیافتد.
بازیگر سریال «متهم گریخت» در همین راستا اضافه کرد: 
من بازیگرى نبوده و نیستم که بخواهم با رفتن به دورهمى و 

مهمانى هاى شبانه نقش به دست آورم. تا به امروز هم هیچ 
وقت این کارها را انجام نداده ام و اگر کارى به من پیشنهاد 

شده بخاطر توانایى من بوده است.
امیرجاللى ادامــه داد: مردم مى گویند چــرا کار نمى کنید. 
من هم مى گویم بروید و از مســئولین فرهنگى بپرسید چرا 
پیشکسوتان و میانسال ها بیکار شده اند. من نمى توانم دوره 
بگردم و از کارگردانان بخواهم کار بســازند بلکه به عنوان 

بازیگر باید پیشنهاد داشته باشم.
بازیگر فیلم «چراغ قرمز» با اشــاره بــه چگونگى ورودش 
به بازیگرى ادامه داد: همه مى دانند که من ناخواســته وارد 
ســینما شــدم و کار خود را مى کردم. االن هم خوشبختانه 
حقوق بازنشســتگى ام را مى گیرم و به هیــچ وجه دلتنگ 

بازیگرى نیستم.
وى در همین رابطه اذعــان کرد: خوشــبختانه هیچ وقت 
بازیگرى نبودم که براى نقش براى کارگردان کادو بفرستم 
و االن هم ناراحت نیستم که بیکارم. نه تنها من بلکه خیلى 
از بازیگران امروز کنار گذاشته شــدند و کسى از آنها حرفى 

نمى زند.

مریم امیرجاللى: 

پرویز پرستویى، بازیگر پرافتخار و با سابقه سینماى ایران روز دوم 
تیر ماه شمع تولد 63 سالگى خود را خاموش کرد.

پرستویى طى سال هاى فعالیت خود در عرصه بازیگرى توانسته 
در 44 فیلم ســینمایى به ایفــاى نقش بپردازد کــه از جمله به 

یادماندنى  ترین آنها مى توان به «آژانس شیشه اى» و «لیلى با 
من است» اشاره کرد. وى هم اکنون فیلم «لس آنجلس تهران» 

را در انتظار اکران مى بیند.
پرستویى در سال 1334 در نزدیکى کبودرآهنگ در استان همدان 
به دنیا آمد. وى از هنرپیشه هاى معاصر سینماى ایران است که 
جوایز بسیارى را در جشــنواره ها به خود اختصاص داده است. 
مدارك تحصیلى او دیپلم طبیعى و لیســانس هنرى از وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمى است.
پرویز پرستویى پس از انقالب اسالمى ایران و در سال 60، زمانى 

که 26 ساله بود به عنوان منشــى در دادگسترى تهران مشغول 
به کار شد، در سال 62 برادرش شهید شد و آنجا بود که پیشنهاد 
«کار بخش» براى بازى در «دیار عاشقان» را پذیرفت و راهى 
سرپل ذهاب شد. او با بازى در این فیلم دیپلم افتخار نقش دوم را 

از دومین دوره جشنواره فجر دریافت کرد.
در سال 1366 در فیلم «شکار» با خسرو شکیبایى هم بازى شد، 
در همان اوان بود که کار در دادگســترى را به علت همخوانى 
نداشــتن با روحیه اش ر ها کرد و به اداره تئاتر رفت و 12 ســال 

کارمند آنجا بود.

وى در سال 1382 با بازى در فیلم «مارمولک»؛ (کمال تبریزى) 
سیمرغ بلورین ویژه هیئت داوران جشــنواره بیست و دوم فیلم 
فجر و تندیس بهترین بازیگر نقش اول مرد هشتمین جشن خانه 

سینما را به خود اختصاص داد.
«آژانس شیشه اى»، «دیوانه اى از قفس پرید»، «دوئل»، «بانوى 
من»، «مارمولــک»، «بید مجنون»، «به نام پــدر»، «پاداش 
سکوت»، «ســال»، «کتاب قانون»، «سیزده 59»، «خرس»، 
«بادیگارد» و «قاتل اهلی» از جمله فیلم هاى مطرحى هستند 

که پرستویى در آنها به ایفاى نقش پرداخته است.

یکى از تهیه کنندگان فیلم ســینمایى «دشــمن زن» گفت: به دلیل عالقه 
شخصى به جواد یســارى از او براى حضور در فیلم دعوت کردم و در بازى 

کوتاهش نقش خودش را بازى مى کند.
حسین فرحبخش درباره علت انتخاب جواد یسارى، خواننده قدیمى موسیقى 
براى حضور در فیلم «دشــمن زن»، اظهار کرد: یسارى از جمله خوانندگان 
مورد عالقه ام بود و به دلیل همسایگى با آنها همواره عالقه مند بودم اثرى را 
با وجود این هنرمند قدیمى در سینما بسازم. وى افزود: دوستى ما به گذشته باز 
مى گردد و یسارى عالوه بر موسیقى به همراه برادرانش ورزش را به صورت 

حرفه اى دنبال مى کرد.  کارگردان فیلم «خصوصى» درباره حواشى مبنى بر 
ممنوع کار بودن یسارى، توضیح داد: این خواننده هیچگاه و از سوى هیچ ارگان 
قضائى، امنیتى، اجرایى و فرهنگى ممنوع کار نبوده است، بنابراین ما هم بدون 
هیچ مشــکلى از او براى حضور در فیلم دعوت کردیم. فرحبخش گفت: کار 
نکردن یسارى خودخواسته بوده است و او در واقع در این فیلم نقش خودش را 
بازى مى کند که به عنوان یک خواننده قدیمى در یک کافه در حال آواز خواندن 
است. وى با اشاره به اینکه تا به حال اعتراضى به ما درباره حضور یسارى در 
فیلم نشده است، خاطرنشان کرد: «دشمن زن» یک کمدى رومانتیک است 

که خوشبختانه طى چند روز نمایش مورد توجه مخاطب قرار گرفته است.
به گزارش ایرنا، فیلم سینمایى «دشــمن زن» ساخته کریم امینى و به تهیه 
کنندگى مشترك حسین فرحبخش و عبدا... علیخانى نیز طى 12 روز که از 

اکرانش مى گذرد توانسته 600 میلیون تومان فروش کند.
سام درخشانى، گوهر خیراندیش، بهاره کیان افشار، بهرنگ علوى، الناز حبیبى، 

مریم سعادت، مونا شناس، امیرحسین آرمان و سیروس همتى بازیگران فیلم 
«دشمن زن» هستند.

پرویز پرستویى
 63 ساله شد

جزئیات حضور جواد یسارى 
در فیلم «دشمن زن» 

علیرضا داودنــژاد درباره  آخرین وضعیت ســاخت 
فیلم «مصائب شیرین 2» گفت: بخش انگلیس آن 
فیلمبردارى شده و بخش ایران آن باقى مانده است. 
این کارگردان با بیان اینکه در «لندن، منچســتر و 
جاده هاى روستایى میان آنها» فیلمبردارى داشته 
است درباره  شــرایط کار در آنجا توضیح داد: اگر از 
مسائل ویزا و مشکل گران شدن ارز بگذریم؛ همه 
چیز خوب بود. نظم، ترتیب، امنیت و مردمانى مبادى 

آداب ویژگى فضاى کار در آنجاست.
او ادامه داد: من را از سختى مقررات و مشکل بردن 
دوربین به امکان عمومى خیلى ترســانده بودند اما 
همه چیز برعکس تمام شد. من دوربین را به کوچه 
و خیابان، میادین و اماکن پر رفت و آمد و جاده هاى 
بین شــهرى برده ام و هر جا خواستم آن را کاشتم و 
میزانسن دادم و فیلم گرفتم. اما یک بار حتى کسى 
جلو نیامد و از من نپرســید که هســتى و اینجا چه 
مى کنى؟ رفتار مردم عادى بــود. آنها بى آنکه دور 
ما جمع شوند یا هنگام عبور و مرور حتى به دوربین 
نگاهى بیاندازند به دنبال کار خود بودند و ما هم کار 
خود را انجــام مى دادیم، انگار در پالتو یا شــهرك 

سینمایى کار مى کردیم.
داودنژاد در پاسخ به اینکه آیا در طول کار به مشکلى 
برخورده است؟ گفت: چرا همانطور که گفتم مسائل 
مربوط به ویزا و گرانى و باال رفتن قیمت ارز کار مرا 
ســخت مى کرد. ولى با همکارى برادرزاده ام مونا 
داودنژاد که سال هاست در آنجا زندگى مى کند، گروه 
جور کردم و آشنا شدن با شخصیت کارآفرین و موفق 
ایرانى در آنجا به نام مهرداد ســلیمى و مشــارکت 
ایشــان و حمایت تشــکیالت تولید، توزیع صنایع 

غذایى او، با نام «انجمن» کارها آسان تر شد.
او در ادامه خبر داد که بخش ایرانى فیلم «مصائب 
شــیرین 2» را در پاییــز که هوا خنک مى شــود، 
فیلمبردارى خواهد کرد و دربــاره  دالیل این زمان 
فیلمبردارى گفت: چون بخــش انگلیس آن را در 

زمستان ساختم.
داودنژاد دربــاره  دالیل فیلمبــردارى فیلمش در 
زمســتان با توجه به روزهاى کوتاه و سرد انگلیس 
خاطرنشان کرد: در آنجا پوشش آزاد است و در فصل 
گرم، تصاویر رفت و آمدها ممکن بود براى نمایش 

در ایران مسئله ساز بشود.
کارگــردان «مصائــب شــیرین 2» فیلمبردارى 
بخش هاى ایران فیلم را در تهران و «متل قو» شمال 
انجام خواهد داد و درباره  حضورش در جشنواره  فیلم 

فجر امسال گفت:اگر زنده بمانم، حتماً.
رضا داودنژاد، مونا داودنژاد، ترالن پروانه از بازیگران 
«مصائب شیرین 2» هســتند که خبر حضورشان 
اعالم رسمى شده است اما داودنژاد ترجیح مى دهد 
لیست کامل عوامل را در خبرهاى بعدى اعالم کند.

علیرضا داودنژاد که در سال 77 «مصائب شیرین1» 
را ســاخت در پاســخ به اینکه سرنوشت بچه هاى 
«مصائب شیرین» را در این فیلم خواهیم دید؟ گفته 
است: بله، آنها در همان شرایطى قرار مى گیرند که 
پدر و مادرهایشــان را در آن قرارداده بودند، اگرچه 
با تفاوت هایى که به زمــان و مکان متفاوت مربوط 

مى شود.
در «مصائب شیرین1» که در سال 77 ساخته شد، 
رضا، مونــا و محمدرضا داودنژاد، احترام ســادات 

حبیبیان و اقدس سعادت رضایى بازى مى کردند.

جدیدترین خبر از «مصائب شیرین 2» 
پایان بخش انگلیس؛ آغاز بخش ایران در پاییز

هوشنگ مرادى کرمانى نویسنده دلیل جاى 
خالى برنامــه هاى ادبــى در تلویزیون را این 
دانست که این رسانه بیشتر به مسائل جنجالى 

عالقه دارد.
مرادى کرمانى درباره جاى خالى برنامه هاى 
عمومى و تخصصى درباره ادبیات در تلویزیون 
گفت: تلویزیون به عنوان یک رسانه همیشه به 
دنبال مسائل جنجالى بوده است تا بیشتر دیده 
شــود و به این ترتیب بتواند گوى سبقت را از 

دیگر رسانه ها برباید.
وى ادامه داد: ادبیات از فضاى آرامى برخوردار 
اســت و این جنجال را نــدارد بنابراین کمتر
برنامه هاى ادبى در تلویزیون وجود دارد. شاید 
هم آنها دوست دارند نوع خاصى از ادبیات را در 

تلویزیون مطرح کنند.
این نویســنده و داســتان نویس اظهار کرد: 
من نســبت به خودم گله اى ندارم چون از من 
براى حضور در برنامه ها دعوت مى شود ولى 
احتماًال عده اى احســاس کرده اند که ادبیات 
سکه رایجى نیســت. وى در پایان گفت: اگر 
از شاعرانى مثل حافظ و ســعدى که بزرگان 
ادبیات در گذشته هستند، بگذریم گویى ادبیات 
کنونى در نظــر بعضى مخرب اســت و آن را 

دوست ندارند.

محمد احســانى، مدیر شبکه نســیم درباره زمان 
پخش مجموعه «شــبى با عبدى» گفت که این 
برنامه از پنج شــنبه هفتم تیر ماه از این شبکه به 
روى آنتن خواهد رفــت. در این برنامه اکبر عبدى 
با مهمانان این مجموعه به گفتگو خواهد پرداخت.

احسانى گفت: «هنوز ســاعت پخش این برنامه 
مشخص نشده، اما قرار است روزهاى پنج شنبه و 
جمعه روى آنتن برود.» او در پاسخ به این سئوال که 
طبق گفته محمدحسین لطیفى این برنامه در چند 
قسمت طراحى شده و زمان دقیق پخش از 7 تیر 
خواهد بود، عنوان کرد: «اگر آقاى لطیفى گفته که 
برنامه از 7 تیر روى آنتن مى رود، حتماً تدوین نهایى 
را انجام داده است و کار را آماده پخش کرده که این 
موضوع را رسانه اى کرده است. تعداد قسمت هاى 
برنامه هم هنوز مشخص نشده است. البته همانطور 
که گفتم قرار است پایان هفته و هفته اى دو روز پنج 
شنبه و جمعه پخش شــود. اما در این فکر هستیم 
که به گونه اى برنامه ریزى کنیم که با "خندوانه" 
تداخل پیدا نکند. البته هنوز کنداکتور چیده نشده 
است.» برنامه «شبى با عبدى» پیش از این قرار بود 
در روز مبعث روى آنتن شبکه نسیم برود که منتفى 
شد. این در حالى است که ضبط این برنامه در حال 
انجام است، اما هنوز از طرف شبکه زمان مشخصى 

براى پخش آن اعالم نشده است.

شهین تسلیمى، بازیگر سینما و تلویزیون درباره 
آخرین فعالیت هنرى خود گفت: در حال حاضر در 
سریال «87متر» به کارگردانى کیانوش عیارى 
بازى مى کنــم و یک قرارداد همــکارى هم با 
مهرداد خوشبخت منعقد کرده ام که قرار است در 

آن نقش مادر برزو ارجمند را بازى کنم.
وى در همین راســتا افزود: سریال 13 قسمتى 
مهرداد خوشــبخت که ژانرى پلیسى دارد را در 
دست دارم، در این مجموعه فرهاد قائمیان نیز 
در کنار من بازى مى کند. بعد از پایان فیلمبردارى 
ســریال «87متر» پروژه همکارى ام با مهرداد 

خوشبخت آغاز خواهد شد.
بازیگر «دردسر هاى عظیم» درباره همکارى با 
عیارى اظهار کرد: همکارى با کیانوش عیارى 
بسیار عالى اســت و بازیگر چیز هاى جدید از او 
یاد مى گیرد، او بسیار هوشمند و مهربان است و 

بسیار عالقه مند به همکارى با او هستم.
تسلیمى درباره زمان پخش «87متر» توضیح 
داد: هنوز زمان پخش سریال «87متر» مشخص 
نیست و ما فیلمنامه را روزانه تحویل مى گیریم 
و نمى دانیم پایان آن به کجا مى رســد اما فکر 
مى کنــم مردم از این ســریال شــیرین و زیبا 

استقبال خواهند کرد.

فکر مى کنم مردم 
از سریال «87متر» 

استقبال کنند

تکلیف «شبى با 
عبدى» روشن شد

تلویزیون دنبال 
مسائل جنجالى است

ا مریم
بازیگرى
پیشنها
نکرده
براى ام
وى در
بودم و
و البى

و هنرش
است و
امیرجال
ساخته
امیرجال
اســت
حتى مه
جایى ب
بازیگر
من بازی

مریم امیرجاللى: 

شایعه کردند در مهمانى دستگیر شدم

تهیه کننده سینما اســامى برخى بازیگران 
حاضر در فیلم ســینمایى جدیدش را اعالم 

کرد.
داریــوش باباییان دربــاره آخرین وضعیت 
ساخت فیلم ســینمایى «بخاطر یک آمپول 
ناقابل» گفت: فیلم ســینمایى «بخاطر یک 
آمپول ناقابــل» با توجه بــه دریافت پروانه 
ساخت به تهیه کنندگى خودم و کارگردانى 
علیرضــا محمودزاده، با همکارى شــرکت 
فوالد مبارکه و باشــگاه فرهنگى ورزشــى 
ســپاهان در اســتان اصفهان فیلمبردارى 

خواهد شد.
وى با اشــاره به انتخاب برخى بازیگران این 
فیلم عنوان کرد: بــا هنرمندانى چون على 
صادقى، رضا شفیعى جم، حدیث فوالدوند، 
شهرام قائدى و هوشنگ حریرچیان، قرارداد 

بستیم. 
همچنین بازیگران نوجــوان این پروژه ژیار 
محمدزاده، محمد نوید میرزایى و شــادى 
محمدپور هســتند. باباییان در پایان گفت: 
البته بازیگران دیگرى هــم به پروژه اضافه 
مى شــوند کــه در خبرهاى بعــدى اعالم 

مى کنیم.

دورهمى کمدین ها 
«بخاطر یک آمپول 
ناقابل» در اصفهان!

به مناسبت ســالروز زلزله رودبار و منجیل در سال 
1369 فیلم «بیدار شو آرزو» به کارگردانى کیانوش 
عیارى با حضور کارگردان فیلم در تهران به نمایش 

در آمد.  
عیارى پس از نمایش فیلم اظهار کرد: شــاید این 
اعتراف براى شما شوکه کننده باشد اما من هیچگاه 
به این فکر نمى کنم که چه چیزى مى خواهم بگویم 
و فیلمى بر اساس آن بســازم. هرگز سابقه نداشته 
وارد این وادى شــوم که بخواهم ُمبّشر مسئله اى 
باشم یا احساس رسالتى داشته باشم. شاید بپرسید 
مگر مى شود کسى حرفى براى گفتن نداشته باشد 
و فیلم بسازد؟ بله، دســتکم خوِد من یک نمونه آن 
هستم. هیچوقت نمى دانم در فیلمم چه مى خواهم 

بگویم. شاید بپرســید پس چرا و چگونه فیلم 
مى سازم؟ سینما براى من اسباب بازى دوران 

بچگى ام است. خوشبختانه جورى سرشته 
شده ام که حساســیت ها و دغدغه هایم 
ظاهراً به درد مى خورند. من بر اساس این 
دغدغه ها فیلم مى ســازم که شخصى و 

متعلق به خودم است. خیلى خوشحالم که 
دغدغه هاى شخصى ام آنقدر به انزواى 

خودم مربوط نمى شود که براى 
دیگران بى مصرف باشد.  

کارگردان «آبادانى هــا» اضافه کرد: دلیل این طرز 
فکر این است که از بچگى فکر مى کردم بهتر است 
شهردار شوم. وقتى 14ساله بودم در خیابان هاى اهواز 
راه مى رفتم و از خودم مى پرسیدم چرا پیاده روها کج و 
کوله اند؟ چرا تیرهاى چراغ برق اینطور هستند؟ چرا 
اطراف رودخانه کارون اینقدر بى ریخت است و... آرزو 
داشتم شهردار شوم و حاال فیلمساز شده ام. بنابراین 
خوشبختانه کســى که بخواهد شهردار شود، حتمًا 
دغدغه هایى با حداقِل ارزش نیز دارد. پس با شجاعت 
و اعتماد به نفس مى گویم هیچوقت فکر نکردم که 
فیلمى براى فالن خأل جامعه بسازم. به همین دلیل 
امروز از ساخت فیلم درباره مسائلى مثل فرار دختران، 
اسیدپاشــى، فقر اجتماعى 

و... گریزانم.

چرا کیانوش عیارى درباره برخى 
مسائل اجتماعى فیلم نمى سازد؟

ریزى)
م فیلم 
ن خانه 

«بانوى 
پاداش 
رس»، 
هستند 

هستم. هیچوقت نمى دانم در فیلمم چه مى خواهم 
بگویم. شاید بپرســید پس چرا و چگونه فیلم 

مى سازم؟ سینما براى من اسباب بازى دوران 
بچگى ام است. خوشبختانه جورى سرشته 
که حساســیت ها و دغدغه هایم شده ام

به درد مى خورند. من بر اساس این  ظاهراً
دغدغه ها فیلم مى ســازم که شخصى و 

متعلق به خودم است. خیلى خوشحالم که 
دغدغه هاى شخصى ام آنقدر به انزواى 

خودم مربوط نمى شود که براى 
دیگران بى مصرف باشد.  

اسیدپاشــى، فقر اجتماعى 
و... گریزانم.
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ى قهرمان اروپا! 
ها اهل مبارزهپا رو

نیم و حاال حاال
ما ایرا

ضى رمضانى راد
مرت

پرتغالى ها 
که به کشتیرانان یا 

دریانوردان فوتبال اروپا شهرت 
دارند روى رونالدو  یا همانCR7 حساب 

ویژه اى بازکرده اند چون این بازیکن 
روى همان تک موقعیتى که در بازى با 
مراکش نصیبش شد گل 3 امتیازى 

تتیمش را به ثمر رساند

یکى از حساس ترین دیدار هاى تیم ملى فوتبال ایران در چند 
سال گذشــته امشــب مقابل قهرمان اروپا برگزار مى شود و 
«کارلوس کى روش» و یارانش مى خواهند نمایشى داشته 
باشند که همچنان در این تورنمنت به حیات خود ادامه بدهند.

تیم هاى ملى ایران و پرتغال در ســومین دیدار خود از مرحله 
گروهى جام جهانى به مصاف هم مى روند. این دیدار امشب 
ساعت 22و30 دقیقه در ورزشگاه موردویا آرنا شهر سارانسک 
برگزار مى شود و یکى از دو تیم مجوز حضور در دور بعد رقابت ها 
را به دست مى آورند. البته احتمال بسیار ضعیفى براى صعود 
همزمان دو تیم وجود دارد که این موضوع منوط به پیروزى پر 

گل مراکش مقابل اسپانیا در بازى همزمان است.
 با وجود اینکه شاگردان کى روش در دیدار با اسپانیا با تک گل 
اتفاقى «دیگو کاســتا» بازى را واگذار کردند اما همه مردم، 
رسانه ها و کارشناسان اذعان دارند که عملکرد یوزهاى ایرانى 
به شکلى بود که تمام دنیا از تیم ملى ایران به نیکى و احترام 
یاد کردند.حاال یکى از حســاس ترین بازى هاى ایران در رده 
ملى در پیش است.مسابقه اى که هم براى مردم ایران و هم 
براى پرتغالى ها مهم است. هر دو تیم براى صعود نیاز به برد 
دارند و بدون شک در مسابقه امشب هدفى جز پیروزى ندارند. 
کى روش پرتغالى با کوهى از انگیــزه تحت هدایت تیم ملى 
ایران امشــب تیمش را مقابل هموطنانش به زمین خواهد 
فرستاد، «فرناندو ســانتوس» هم به دنبال هدایت تیمش به 
مرحله دوم مسابقات است تا جاى خود را در تیم ملى کشورش 
محکم کند. کى روش براى این مســابقه روزبه چشمى را در 
اختیار ندارد و وضعیت احسان حاج صفى نیز براى این دیدار 

مبهم است اگر چه کى روش معتقد است او به بازى مى رسد.
او در بازى با اسپانیا ترکیبى متفاوت را نسبت به بازى اول به 
زمین فرستاد،کى روش حسینى جوان، عزت اللهى و مهدى 
طارمى را در ترکیب اصلى گذاشت و البته علیرضا جهانبخش را 
نیمکت نشین کرد تا براى مسابقه آخر هم ترکیب تیم ملى قابل 

پیش بینى نباشد. از طرفى کى روش براى مهار «کریستیانو 
رونالدو» که تمامى برنامه هاى تاکتیکى اش به این بازیکن ختم 
مى شود برنامه ریزى کرده است و سعى دارد بهترین بازیکن 
کنونى فوتبال جهان را خنثى کند. او چندى پیش در مصاحبه اى 
که با سایت فیفا داشت در مورد رونالدو و تقابل تیمش با این 
بازیکن در جام جهانى گفت: «خاطرات همیشه باقى مى مانند، 
در دوران منچســتریونایتد و تیم ملى از او خاطره دارم. با این 
حال از جام جهانى آفریقاى جنوبى مدت زمان زیادى گذشته 
است. اکنون دوران دیگرى است و من رونالدوهاى دیگرى در 
تیم ملى ایران دارم. اکنون آنها اهمیت دارند.بازیکنانى مثل 
گوچى، جهانبخش و خیلى هاى دیگر در تیم ملى ایران هستند 
که همگى آنها براى من نوعى رونالدو هســتند.» این نشان 
مى دهد کى روش با چه انگیزه اى تصمیم دارد مردانش را به 

مصاف رونالدو بفرستد.
پرتغالى ها که به کشــتیرانان یــا دریانــوردان فوتبال اروپا 
شــهرت دارند روى رونالدو  یا همانCR7 حساب ویژه اى

 بازکرده اند چون این بازیکــن روى همان تک موقعیتى که 
در بازى با مراکش نصیبش شــد گل 3 امتیازى تیمش را به 
ثمر رســاند.در تیم پرتغال رونالدو، په په،رافائل گریرو، ویلیام 
کاروالیو و... نفرات تأثیرگذارى هســتند.باید دید جدال مرد 
پرتغالى ایران(کى روش) با مردان سانتوس به کجا مى رسد و 
آیا کى روش مى تواند تیم ملى ایران را براى اولین بار به دور دوم 

هدایت کند یا اینکه سانتوس و جام جهانى 
مردانش با اسپانیا راهى دور 
بعد خواهند شد؟البته اگر 
در بــازى دیگر این گروه 
اسپانیا با دو گل به مراکش 

بازى را واگذار کند در آن صورت تیم ملى ایران با کسب یک تساوى 
مقابل پرتغال به دور دوم صعود خواهد کرد که البته شکست اسپانیا 

مقابل مراکش کمى دور از دسترس به نظر مى رسد.
در پایان دومین دیدار از مرحله گروهى، اســپانیا و پرتغال با 
4 امتیاز در رده اول و دوم، ایران با 3 امتیاز در جایگاه ســوم و 
مراکش بدون امتیاز قعرنشین هستند که از این بین نماینده 
آفریقا شانسى براى صعود ندارد اما سه تیم دیگر مى توانند به 

عنوان صدرنشین و یا تیم دوم راهى دور بعد شوند.
ملى پوشــان فوتبال ایران که با تاکتیک تدافعى و استفاده از 
ضدحمالت تاکنون بازى هاى قابل قبولــى را مقابل دو تیم 
قدرتمند مراکش و به خصوص برابر اسپانیا ارائه کردند، امیدوار 
هستند با شکســت دادن پرتغال مجوز صعود به دور بعد را به 

دست بیاورند.
روى نیمکت ایران کارلوس کى روش، مربى پرتغالى که در جام 
جهانى 2010 هم هدایت تیم ملى کشورش را بر عهده داشت، 
حضور دارد و همین موضوع به حساســیت هاى بازى افزوده 
است چرا که این مربى پرتغالى براى تاریخ ساز کردن تیمش، 
باید تیم ملى کشور خودش را قربانى کند و با جا گذاشتن یاران 

رونالدو در دور گروهى، به تاریخ بپیوندد.
به عقیــده برخى کارشناســان کــه از قبل از جــام جهانى

تحلیل هایى را در مورد  راه هاى مهار دو تیم اسپانیا و پرتغال 
ارائه مى دادند،چاره کار در مقابل تیمى مثل پرتغال که متکى 
به تک ستاره  اش است، مراقبت لحظه به لحظه از این تک  ستاره 
اســت. کارى که ایران ها در برابر آرژانتین تا دقیقه 90 انجام 
دادند ولى فقط یک لحظه غفلت کافى بود تا «لیونل مسى» 

زهرش را بریزد. البته تفاوت هایى بین مسى و رونالدو وجود دارد 
که باعث مى شود راه مهار آنها هم متفاوت باشد. مسى بیشتر 
از داخل محوطه جریمه گلزنى مى کند اما رونالدو دور از دروازه 
هم براى حریفان خطرناك است. به همین دلیل به نظر مى رسد 
راه مهار او این است که کمتر اجازه صاحب توپ شدن به او را 
بدهیم.  قبل از شــروع جام جهانى مرور بازى برگشت رئال و 
یوونتوس در لیگ قهرمانان و البته بازى فینال بین لیورپول و 
رئال که رونالدو در هر دوى آنها ناکام بود مى تواند راه مهار این 

فوق ستاره را به ما نشان بدهد. 
آنچه در دو دیدار گذشته دیدیم و تحلیلگران هم بر آن صحه 
گذاشته اند این اســت که پرتغال برخالف اسپانیا اصرارى به 
بازى سازى 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 سوم دفاعى پرتغال به این 
تیم فشار بیاورد خط میانى و دفاعى ایران حتمًا باید به مرکز 
زمین متمایل شوند تا حمایت 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 
به راحتى مى توانند دروازه ایران را تهدید کنند. پرتغال در بازى 
ترکیبى و استفاده از فضاهاى کوچک مانند اسپانیا نیست اما 
در بازى فیزیکى و استفاده از ضربات ایستگاهى و همینطور در 

ارسال ها شرایط بهترى دارد.
یکى از کارشناسان فوتبال در مورد اســتراتژى ایران در این 

دیدار در صفحه شخصى خود نوشــته بود: ایران در این دیدار 
مانند دو بازى گذشته با سیستمى کامًال بسته به میدان مى آید 
و به احتمال فراوان با اســتفاده از ضد حمالت سریع به دنبال 
گلزنى است. با حضور مدافعان بلند قامتى هم چون پپه، فونته 
و همینطور دروازه بانى همچون پاتریســیو، ایران در ضربات 
ایســتگاهى و توپ هاى بلند هم تا حدودى نسبت به حریف 
ضعیف تر اســت 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 کند
اما نیم نگاهى هم به دیدار اسپانیا- مراکش داشته باشیم. تقابل 
دو تیم به صورت همزمان با دیگر بازى گروه در شهر کالینینگراد 
برگزار مى شود اما هر چقدر ماتادورها براى این بازى انگیزه دارند، 
مراکش از دور مسابقات حذف شده و صرفًا براى اعاده حیثیت به 
میدان مى رود. ماتادورها که از دو بازى قبلى خود 4 امتیاز گرفتند، 
امیدوارند پیروزى خفیف مقابل ایران را در برابر مراکش جبران کنند 
و با زدن چند گل، تفاضل گلشان را نسبت به پرتغال افزایش دهند

 B تا در صورت برترى این تیم برابر ایران هم صدرنشــین گروه
بمانند.

چقدر لذت بخش است که امشب ایران پا روى قهرمان اروپا 
بگذارد و نام هاى ایران و اسپانیا به عنوان تیم هاى صعود کننده 

از این گروه معرفى شود.

مهدى رجب زاده پس از مدت ها حضور به عنوان بازیکن حرفه اى در 
لیگ هجدهم با نقش جدید خود در میادین حاضر خواهد شد.

 مهدى رجب زاده با پایان هفدهمین فصل لیگ برتر تصمیم گرفت تا 
در نهایت کفش هاى خود را بیاویزد و در نقشى جدید کنار ذوب آهن 
ادامه دهد؛ با این وصف لیگ برتر یکى از باتجربه ترین بازیکنان خود را 
که حتى از سن این لیگ هم بیشتر سابقه دارد از دست داد تا رجب زاده 
از این پس در نقش مربى به کار خود ادامه دهد.  البته کاپیتان فصل 
گذشته سبزپوشان تردیدهایى در مورد حضور تمام وقت به عنوان 
مربى داشت و تصمیم داشت به عنوان بازیکن / مربى به کار خود ادامه 
دهد ولى در نهایت تصمیم گرفت تا به عنوان مربى فعالیت خود را آغاز 
کند. رجب زاده که دومین گلزن برتر لیگ برتر به شمار مى رود، حاال باید 

ببینیم چه عملکردى در نقش جدید خود خواهد داشت.

مدافع چپ تیم ملى مشکلى از بابت مصدومیت ندارد و به دیدار با 
پرتغال مى رسد. احسان حاج صفى مدافع چپ تیم ملى که مقابل 
پرتغال در غیاب مسعود شجاعى بازوبند کاپیتانى را هم بر دست بسته 

بود، در نیمه دوم دچار مصدومیت شد و از زمین بازى بیرون رفت.
از همان زمان تعویض هم مشخص بود حاج صفى مشکل حادى 
ندارد اما شایعاتى درباره از دست دادن دیدار با پرتغال درباره او وجود 
داشت. با این حال حاج صفى بعد از دو روز استراحت از روز شنبه در 
تمرینات گروهى تیم ملى حضور یافت و نشان داد مشکل خاصى 
ندارد. پاى مصدوم او تا روز بازى با پرتغال تحت نظر پزشکان قرار 
مى گیرد اما این بازیکن مشــکلى براى همراهى تیم ملى مقابل 
یاران رونالدو ندارد و به احتمــال فراوان در ترکیب ثابت به میدان 

مى رود.

رشید مظاهرى علیرغم اینکه فرصتى 
براى حضور در ترکیــب ایران طى دو 
دیدار اخیر به دســت نیاورده، با امیدوارى 

بزرگى براى صعود صحبت مى کند.
او در گفتگو با خبرنگاران در خصوص بازى 
مقابل اسپانیا و اینکه باید از این نتیجه ناراحت 
بود یا خیر مى گوید: نمى دانــم چه بگویم. یک 
ناراحتى خاصى داریم و یک خوشــحالى خاصى. 
نمى دانــم احساســم را چطور توصیف کنــم. از این 
خوشحالم که تیمى مثل اسپانیا جلوى ما هیچ حرفى براى 
گفتن نداشت. از لحاظ مالکیت نه ولى از لحاظ موقعیت ما بهتر 

بودیم و از طرفى ناراحتم که بازى را باختیم.
 وى در مورد مردود شدن گلى که عزت اللهى زد گفت: فکر مى کنم ویدئو 
چک با ما مشکل دارد. جام جهانى قبلى ویدئو چکى نبود و پنالتى اشکان 
سوخت و حاال همین تکنولوژى آمده و گل ما را آفساید تشخیص مى دهد. 
البته مى گویند داور قبل از ویدئو چک هم آفساید گرفته بود ولى من اطالعى 
از این موضوع ندارم و موقعى که گل را زدیم نفهمیدم چطور شد و رفتیم 

خوشحالى کردیم.
 وى در مورد اینکه با این بازى خوب مى توانیم امیدوار باشــیم پرتغال را 
شکست دهیم یا نه، گفت: شما قبول دارید که هر کارى توانستیم با اسپانیا 
کردیم؟ باید با چنین کیفیتى امیدوار باشــیم پرتغال را ببریم و به دور بعد 

صعود کنیم.
 گلر تیم ملى در مورد اعتراض اسپانیایى ها به بازى بسته و وقت کشى ایران 
در این بازى گفت: صحنه هاى بازى را خصوصاً از در دقیقه 85 به بعد بررسى 
کنید و ببینید کدام تیم وقت کشى کرده است. اسپانیا با نصف بازیکنان رئال 

و نصف بازیکنان بارسلونا کارى کردیم که جلوى ما وقت کشى مى کرد.
 مظاهرى با اشاره به عملکرد دخیا و انتقاداتى که به او مى شود اعالم کرد: 
دخیا گلر بزرگى اســت ولى در این جام جهانى عملکرد خوبى نداشت. ما 
گلرهاى بهتر از دخیا در ایران داریم ولى مشــکل ما این است که درگیر 
مسائل و مشکالت هستیم و بازیکنان ما نمى توانند آنطور که باید و شاید 

دیده شوند.
 وى در رابطه با پیشنهاداتى که گفته مى شود از تیم هاى اروپایى دارد گفت: 
من سه پیشنهاد خوب خارجى دارم که هر سه از اروپا هستند ولى یکسال 
دیگر با ذوب آهن قرارداد دارم. یکسرى صحبت ها را با آقاى آذرى انجام 
دادیم ولى باید برگردم و صحبت هاى نهایى را با او و نمازى انجام دهیم تا 

ببینیم چه مى شود.
مظاهرى در مورد عملکرد رقیبش بیرانونــد در دو دیدار تیم ملى در جام 
جهانى گفت: فکر مى کنم اینجا دیگر بحث نام ایران است و باشگاه نیست 
که رقابت داشته باشیم. بیرانوند در دو بازى گذشته عملکرد خوبى داشت و 
به او تبریک مى گویم. امیدوارم در بازى مقابل پرتغال هم به نتیجه خوبى 

دست پیدا کنیم و یک شادى تاریخى نصیب مردم عزیزمان کنیم.

مبهم است اگر چه کى روش معتقد است او به بازى مى رسد.
در بازى با اسپانیا ترکیبى متفاوت را نسبت به بازى اول به  او
زمین فرستاد،کى روش حسینى جوان، عزت اللهى و مهدى 
طارمى را در ترکیب اصلى گذاشت و البته علیرضا جهانبخش را 
نیمکت نشین کرد تا براى مسابقه آخر هم ترکیب تیم ملى قابل

هدایتجام جهانى 
مر
ب
د
اس

رشید مظاهرى علیرغم اینکه فرص
براىحضور در ترکیــب ایران طى
دیدار اخیر به دســت نیاورده، با امیدوا

بزرگى براى صعود صحبت مى کند.
او در گفتگو با خبرنگاران در خصوص با
مقابل اسپانیا و اینکه باید از این نتیجه ناراح
ی بود یا خیر مى گوید: نمى دانــم چه بگویم.
ناراحتىخاصى داریم و یک خوشــحالى خاص
نمى دانــم احساســم را چطور توصیف کنــم. از
خوشحالم که تیمى مثل اسپانیا جلوى ما هیچ حرفى بر
لحاظ موقعیت ما به گفتننداشت. از لحاظ مالکیت نه ولى از

بودیم و از طرفى ناراحتم که بازى را باختیم.
 وى در مورد مردود شدن گلى که عزت اللهى زد گفت: فکر مى کنم وی
چک با ما مشکل دارد. جام جهانى قبلى ویدئوچکىنبود و پنالتى اشک
سوخت و حاال همین تکنولوژى آمده و گل ما را آفساید تشخیصمى د
البته مى گویند داور قبل از ویدئو چک هم آفساید گرفته بود ولى من اطال
از این موضوع ندارم و موقعى که گل را زدیم نفهمیدم چطور شد و رف

مظاهرى: 
3 پیشنهاد خوب

از اروپا دارم 

رجب زاده در نقش جدید  حاج صفى به پرتغال مى رسد
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نصف جهــان  تیم ملى فوتبال ایران در دومین دیدار خود در رقابت هاى 
جام جهانى 2018 روسیه با نتیجه 1-0 برابر اسپانیا شکست خورد تا با 
سه امتیاز به رده سوم گروه خود سقوط کند اما همچنان با شانس بزرگى 

در کنار دو رقیب مدعى براى صعود به مرحله بعدى برخوردار هستند.
کارلوس کى روش براى دومین بار در جام جهانى به پست اسپانیا خورد 
و در نهایت بازهم با نتیجه 1-0 شکســت خورد. 8 سال پیش داوید ویا 
گل زد و حاال نوبت به کاستا رسید تا به تیم مستر سى کیو گل بزند و او را 

با شکست بدرقه کند.
تیم ملى فوتبال کشورمان هفتمین بازى خود را مقابل تیم هاى اروپایى 
در جام جهانى به انجام رساند و بازهم بردى حاصل نشد. ایران در 6 بازى 

قبلى 5 باخت و یک مساوى دشت کرده بود.

شاگردان کى روش مى توانستند براى اولین بار به دو کلین شیت پیاپى 
برسند و براى دو بازى پشت سر هم در جام جهانى امتیاز بگیرند اما این 

اتفاق رخ نداد.
تیم ملى اسپانیا هم مانند 4 دیدار قبلى خود در وقت معمول به تیم هاى 
آسیایى نباخت و سه برده شــد. آنها همچنین در حال حاضر 22 بازى 
است که شکست نخورده اند و با فرناندو هیرو به یک برد و یک تساوى 
رسیده اند. اولین برد کاپیتان اسبق رئال مادرید مقابل ایران رقم خورد. 
دیگو کاستا نیز با گشودن دروازه ایران سه گله شد و در 9 بازى اخیر اسپانیا 

9 گل زده است.
ایران مانند همیشــه در بازى هــاى دوم خود در جــام جهانى نمایش 
درخشانى داشت. آنها پیش از این در سال 78 مقابل اسکاتلند 1-1 کردند؛ 

آمریکا را 2-1 شکست دادند؛ به پرتغال و آرژانتین به ترتیب با دو و یک 
گل باختند و مقابل اسپانیا هم با یک گل شکست خوردند که البته اینبار با 

تمجید آنها همراه بوده است.
حاال ایران مانند سال 98 در روز پایانى با یک برد مى تواند به مرحله بعد 
صعود کند. آن زمان به آلمان با نتیجه 2-0 باختیم و حاال باید به مصاف 
پرتغال برویم. تیم ملى در بازى هاى سوم خود ابتدا به پرو 4-1 باخت؛ 
سپس با دو گل مقابل آلمان شکست خورد؛ در گام بعدى مقابل آنگوال 
به تساوى 1-1 رسید؛ سپس با نتیجه 3-1 به بوسنى باخت و حاال باید در 
برابر پرتغال به میدان برود تا براى اولین بار در آخرین بازى مرحله گروهى 
به پیروزى برسد. انتظارمان از یوزها نه شکستن این طلسم، بلکه نابودى 

این طلسم لعنتى و آغاز فصلى نو در فوتبال ملى ایران است.

نصف جهان خود ما در روزنامه نصف جهان و بسیارى 
از کارشناسان دیگر با توجه به نمایش هاى متزلزل 
بیرانوند در لیگ برتر منتقد جدى وى بودیم، اما حاال 
امیدواریم که وى در یک نود دقیقه دیگر سرنوشت 
ســاز بتواند بهترین جواب را به نقدهاى ما و ســایر 

منتقدانش بدهد.
علیرغم تمــام انتقاداتى که تا پیش 

از جام جهانى علیه خط دفاعى و 
خصوصا دروازه ایران در تقابل 
با حریفان سرشناس گروه دوم 
وجود داشت، عملکرد تک تک 

نفرات مناسب بوده است.
مهمترین نگرانى پیــش  از اعزام 

تیم ملى بــه روســیه به خط 
دروازه بازمى گشــت. جایى 
که عمده نگرانى ها و نقدها 
به انتخاب شــماره یک تیم 
ملى مربوط مى شد؛ علیرضا 
بیرانوند. شماره یک تیم ملى 
و پرســپولیس کــه علیرغم 
آمار خوب تیمى که داشــت 

طى روزهاى کوتاه باقى مانده 
به جام جهانــى خیلى ها را ناامید 

کرده بود اما نمایش متفاوتى طى 
180 دقیقه اخیر از خود به جا گذاشته 
که تمجیدها را به خود متوجه کرده 

است.
تیم ملى ایــران در دومین دیدار 
خود با نتیجه 1-0 مغلوب اسپانیا 

شــد اما نمایــش فوق العاده 
بازیکــن تیم ملــى باعث 
شد تا همه از آنها راضى و 
خشنود باشند. یکى از این 
بازیکنان اما بیرانوند بود؛ گلر 

خرم آبادى فوتبال ایران البته 
اعتمادبنفس بهترى نیز طى 
دومین بازى کسب کرده بود. 
دروازه بانى که پیش از شروع 
رقابت هــا بــه عملکردش 
انتقادهاى زیادى مى شــد 

که البته برخى از آنها به جا بود اما در کوران مسابقات 
جام جهانى و در 180 دقیقه اخیر آرامش را به قفس 

تورى برگردانده است.
پسر خرم آبادى فوتبال ایران در برابر مراکش عالى 
بود و حاال مقابل ســتاره هاى اسپانیا هم چیزى کم 
نگذاشــت و تنها برابر ضربه اى که به طور شانسى 

کاستا خورد مغلوب شد و اتفاقى به پاى 
وگرنــه به 
ل  قــو

ش  د خو
صبح هم گل تا 

بخور نبود.
شــماره یــک 
یــک  یــران  ا
شــوت خوب از 
بوسکتس گرفت. 
چند بــار با خروج 

ى  بــه موقعــش حمالت هــا
هوایــى حریــف را ناکام گذاشــت و 
حســابى همه را امیــدوار کرد. حاال 
همــه از این گلــر باغیــرت انتظار 
دارند تــا مقابل پرتغال هــم بتواند 
بهترین عملکرد خودرا داشته باشد 
و رونالدو را براى اولیــن بار در این 

رقابت ها ناکام بگذارد.
 به عقیده سایت ورزش سه بیرانوند 
که پیش از حضور در این رقابت ها 
ادعاى بزرگى را بــراى حضور در 
فوتبال لیگ جزیره و تیم لیورپول 
مطرح کرده بود و با رونالدو نیز به 
کرى خوانــى پرداخته بود اکنون 
یک 90 دقیقه حســاس را پیش 
روى خــود دارد. 90 دقیقــه اى 
که در صورتى که بــا برترى او 
و هم تیمى هایش همراه شــود 
مــى توانــد او را بــه آرزوهاى 
بزرگش نزدیک و نزدیک تر کند.

وینگر راست تیم ملى بیشتر از هم تیمى هایش مورد توجه هواداران حاضر در روسیه 
قرار گرفته است.

علیرضا جهانبخش به عنوان آقاى گل لیگ هلند در حال حاضر مهمترین بازیکن 
حاضر در اردوى تیم ملى است که مورد توجه هواداران ایرانى حاضر در روسیه 

قرار گرفته است.
جهانبخش در جریان تمرین تیم ملى با درخواست هواداران ایرانى براى امضا 
و عکس یادگارى روبرو شد که دقایقى براى آنها وقت گذاشت و به درخواست 

آنها پاسخ مثبت داد.
علیرضا جهانبخش با توجه به مصدومیت در بازى با مراکش در بازى با اســپانیا در 

ترکیب ثابت تیم ملى حضور نداشت اما امیدوار است بتواند در بازى با پرتغال کامل براى 
تیمش به میدان برود.

اســتفاده از VAR در جام جهانى 2018 روســیه باعث شده است 
وقت هاى اضافه افزایش یابنــد و در این مدت تیم هاى زیادى به گل 

رسیدند و پیروز شدند.
به  گزارش  ایسنا  و  به نقل از آس، گل نجات بخش تونى کروس براى 
آلمان در دیــدار برابر تیم   ملى فوتبال ســوئد در جام جهانى 2018 
روسیه در وقت هاى  اضافه به ثمر رســید. این گل زمانى وارد دروازه  
سوئد شــد که ژرمن ها تقریبا تمام توان خود را از دست داده بودند. 
گل کروس در  دقیقه 94:41 به ثبت رســید اما شنبه شب تنها زمانى 
نبود که در وقت هاى  اضافه دروازه  تیم ها باز مى شد. با حضور VAR در  
جام جهانى به زمان وقت هاى  اضافه افزوده شده است. در 29 بازى 
برگزار شده تاکنون 128  دقیقه وقت  اضافه در نظر گرفته شده است 

(4.4 میانگین).
روسیه، عربســتان و بلژیک، تیم هایى هستند که کم ترین وقت هاى 
 اضافه را داشتند و در مجموع دو بازى شان فقط هفت  دقیقه وقت  اضافه 
در نظر گرفته شده است. کم ترین وقت هاى  اضافه در چهار بازى با سه 

 دقیقه به ثبت رسید.
دیدار تیم هــاى ملى فوتبال ایران - مراکش، برزیل - کاســتاریکا و 
نیجریه - ایسلند با بیش ترین وقت هاى  اضافه در صدر این فهرست 
قرار دارنــد. در دو بازى اول نتیجه  در این زمــان تغییر پیدا کرد. گل 
به خودى عزیز بوهــادوز براى ایرانى ها در  دقیقه 95 به ثمر رســید 
و شاگردان کارلوس کى روش توانستند ســه امتیاز بازى را کسب 
کنند. کوتینیو و نیمار در حالى نخستین پیروزى برزیل را رقم زدند که 

گل هاى شان در  دقیقه 91 و 97 وارد دروازه  کاستاریکا شد. 

خبرگزارى برنا خبر فوق العاده اى براى شفر و استقالل دارد. اینکه وریا غفورى 
تصمیم گرفته قراردادش با استقالل را تمدید کند. 

از مدت ها قبل بحث تمدید قرارداد وریا به گوش مى رســید اما در شرایطى 
که معاون استقالل اعالم کرده بود او تا قبل از پایان ماه خرداد قراردادش را 
تمدید خواهد کرد این اتفاق رخ نداد تا آبى ها نگران وضعیت یکى از مهره هاى 

کلیدى تیمشان شوند با این همه ستاره اســتقالل در فصل گذشته، در صفحه 
اینســتاگرامش اعالم کرده به زودى قراردادش را تمدید مى کند تا خیال آبى ها 

راحت شود.

باشــگاه ســپاهان اصفهان بدون شــک یکى از فعال ترین 
تیم هاى لیگ برترى در پنجره نقل و انتقاالت تابســتانى بوده 
است. این تیم پس از اینکه امیر قلعه نویى را به عنوان سرمربى 
جدید خود معرفى کرد فعالیت گسترده اى در بازار نقل و انتقاالت 

داشت.
 پیام نیازمند، محمــد ایران پوریان، مهــدى کیانى، کى روش 
استنلى، خالد شفیعى، ابراهیم صالحى، سجاد شهباززاده و شهاب 
عادلى بازیکنانى بودند که با انتخاب امیر قلعه نویى به سپاهان 
آمدند تا این تیم یکى از مدعیان جدى قهرمانى در رقابت هاى 

فصل آینده لقب بگیرد.
مسعود تابش مدیرعامل سپاهان در گفتگو با مهر به ادعاى برخى 
مدیران لیگ برترى نسبت به ولخرجى هاى زردپوشان اصفهانى 
در بازار نقل و انتقاالت پاسخ داد. مدیرعامل سپاهان درباره عدم 
جذب محسن مسلمان و احتمال حضور محرم نویدکیا در کادر 

فنى سپاهان هم صحبت کرد.
 تابش درباره اینکه برخى مدیران لیگ برترى، باشگاه سپاهان 
را متهــم به ریخت و پاش مالــى در بازار نقــل و انتقاالت مى 

کنند تصریح کــرد: درك نمى کنم چرا این حــرف را مى زنند. 
هزینه هاى ما نسبت به سال گذشته کمتر شده است. تیم را به 
مراتب با مبلغ پایین ترى نسبت به فصل گذشته بستیم. آنوقت 
مى آیند و مى گویند ما ولخرجى کرده ایم. ســپاهان با قدرت 
مى گوید هــر باشــگاهى چنیــن ادعایى دارد حاضر اســت 
قراردادهاى جارى اش را اعالم کند تا ما هم بگوییم چقدر براى 

هر کدام از بازیکنان خرج کردیم.
وى در ادامه تصریح کرد: به ما مــى گویند ولخرج! در حالى که 
یکى دو بازیکن را به خاطر قیمت هاى نجومى رد کردیم. اینجا 
سپاهان اســت و همه چیز قانون دارد. بازیکنى مى خواهم که 
دلش با پیراهن تیم باشد. همان بازیکنان رفتند و با باشگاه هاى 
مدعى قرارداد بستند. حداقل من به عنوان مدیر باشگاه مى دانم 
چه کارهایى مى کنند. پس اینقدر نیاز به شلوغ کارى نیست که 

سپاهان را وسط بیندازند.
مدیرعامل باشگاه ســپاهان در خصوص جذب سروش رفیعى 
گفت: او بازیکن بسیار قابلى است و مى تواند همیشه تاثیرگذار 
باشد. اما هر باشگاهى شخصیت خاص خودش را دارد. بهترین 

تیم تاریخ لیگ برتر هســتیم و دلیلى ندارد باشگاهى همچون 
سپاهان سراغ بازیکنى برود که 6 ماه بیاید و بازى کند و سپس به 
پرسپولیس برود. بازیکن باید با جان و دلش بخواهد که پیراهن 

سپاهان را بپوشد.
وى درباره دالیل جدایى على کریمى از جمع بازیکنان سپاهان 
اظهار داشــت: او بازیکن ســپاهان بود. قراردادش تمام شد و 
اعالم کرد دیگر نمى خواهم بمانم. ما هم نمى توانیم کســى را 
به زور نگه داریم. او بازیکن خوبى بود که بابت زحماتى که براى 

سپاهان کشید از او تشکر مى کنم.
تابش ضمــن رد هرگونه اختالف نظر بین مدیران ســپاهان با 
امیر قلعه نویى مبنى بر جذب محســن مســلمان تصریح کرد: 
هنوز هم مى گویم او بازیکن بسیار خوبى است. هرگز هم آقاى 
قلعه نویى اعالم نکرد او دیگر بى انگیزه شده است و به درد نمى 
خورد. بلکه تصمیم گرفته شد به جاى پستى که مسلمان بازى 
مى کنــد هافبک دفاعى یا دفــاع بگیریم. مجبور شــدیم قید 
مسلمان را بزنیم و سراغ هافبک دفاعى برویم. بحث موضوعات 

مالى هم در میان نبود.

مدیرعامل باشگاه 
سپاهان درباره خرید بعدى سپاهان افزود: تقریبا تمام مهره هاى 
مورد نیاز خریدارى شده است و تنها یک بازیکن خارجى دیگر که 

به عنوان در پست هافبک بازیساز حضور داشته 
باشد را جذب مى کنیم.

تابــش دربــاره بحــث حضــور محــرم نویدکیا 
در کادرفنــى ســپاهان اصفهــان گفت: او ســرمایه 
ســپاهان اســت. همیشــه از حضــورش اســتقبال
مى کنیم. تا جایى که من مى دانم آقاى قلعه نویى قرار اســت 
جلســه اى را با محرم برگزار کند تا دیدگاهش را براى حضور 
در کادرفنى جویا شــود. با کمال میل آماده هرگونه همکارى با 
نویدکیا هســتیم. دیگر به تصمیم خودش باز مى گردد که چه 

هدفى را دنبال کند.

  مجبور شدیم
 قید مسلمان را بزنیــم

اما و اگر نقل و انتقاالتساما و اگر نقل و انتقاالت سپاهان در گفتگو با مسعود تابش

بهترین پاسخ را به نقدهاى ما بده

به آرزوهایت نزدیک تر شو!

یم ىوىبو ج ر
در یک نود دقیقه دیگر سرنوشت
ن جواب را به نقدهاى ما و ســایر

شپیش قاداتى که تا 
وى و  خط دفاع
ران در تقابل 
س گروه دوم 
کرد تک تک 

 است.
پیــش  از اعزام 

ســیه به خط 
ـت. جایى
ها و نقدها 
ه یک تیم 
؛ علیرضا 
ملى کتیم
ـه علیرغم

که داشــت 
ه باقى مانده 

یلى ها را ناامید 
ش متفاوتى طى 

 خود به جا گذاشته 
خود متوجه کرده 

ر دومین دیدار 
مغلوباسپانیا

 فوق العاده 
ثثاعث ـى ب
 راضى و
این ى از

د بود؛ گلر 
ایران البته 
ى نیز طى 
ب کرده بود.
از شروع ش
عملکردش 
مى شــد 

ر ورىبر
پسر خرم آبادى فوتبال ایران در برابر مراکش
چی بود و حاال مقابل ســتاره هاى اسپانیا هم
نگذاشــت و تنها برابر ضربه اى که به طور

کاستا خورد مغلو اتفاقى به پاى 
وگر
ق

خ
صبحتا 

بخور نبود
شــماره
یــران ا
شــوت
بوسکتس
ب چند بــار

ى  بــه موقعــشهــا
هوایــى حریــف را ناکام گذاش
حســابى همه را امیــدوار کر
همــه از این گلــر باغیــرت
دارند تــا مقابل پرتغال هــ
بهترین عملکرد خودرا داش
و رونالدو را براى اولیــن بار

رقابت ها ناکام بگذارد.
عقیده سایت ورزشسه  به
که پیش از حضور در این ر
ادعاى بزرگى را بــراى ح
ل ففوتبال لیگ جزیره و تیم
مطرح کرده بود و با رونالد
کرى خوانــى پرداخته بو
90 دقیقه حســاس یک
خــود دارد. 90 دقی روى
که در صورتى که بــا بر
همراه و هم تیمى هایش
ممــى توانــد او را بــه آر
بزرگش نزدیک و نزدیک

شکستن کافى نیست

طلسم لعنتى را نابود کن!

جهانبخش محبوب ترین ملى پوش

به زودى تمدید مى کنم

VAR به نفع تیم ملى ایران؟
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در حالى که روغن ها، کرم ها و سرم هاى چشم مى توانند تأثیرات باالرفتن سن را پوشش 
دهند، اما هیچ چیزى بهتر از مراقبت منظم و خوب از پوســت نمى تواند در حفظ سالمت 

پوست مفید باشد.
بــه گفتــه متخصصــان، عــادات منظــم حفظ ســالمت پوســت مــى توانــد به 
جــوان تر به نظر رســیدن شــما کمــک کند و ریســک ســرطان پوســت را کاهش 

دهد.
 محققان براى حفظ سالمت پوست، موارد زیر را توصیه مى کند:

1-حفظ پوست در مقابل نور خورشید از طریق بودن در اماکن سایه، استفاده از کاله لبه دار 
و استعمال روزانه ضدآفتاب.

2-استفاده از عینک آفتابى براى پیشگیرى از ایجاد چین و چروك هاى ریز در اطراف چشم.
3-عدم خوابیدن در فضاى باز و زیر نور مستقیم خورشید.

4-استفاده روزانه از مرطوب کننده ها.
5-شستشوى صورت با پاك کننده هاى مالیم، دو بار در روز.

6-عدم استعمال سیگار.
7-مصرف غذاهاى سالم و نوشیدن آب به مقدار کافى .

حسین کرمى، جراح و متخصص کلیه در خصوص روش هاى خانگى براى درمان سنگ کلیه گفت: 
سنگ کلیه هنگامى رخ مى دهد که مواد معدنى، نمک، اکثراً اگزاالت کلسیم، در کلیه ها کریستال شوند 
و رسوب هاى سختى را ایجاد کنند. وى ادامه داد: اگرچه این سنگ ها در کلیه ها تشکیل مى شوند، ولى 

مى توانند بر روى هر بخشى از دستگاه ادرارى تأثیر بگذارند.
وى ادامه داد: از دست دادن آب، یکى از عوامل مهم در پیشرفت سنگ کلیه است و هنگامى که بدن 
خشک شود، مایع به آرامى از طریق کلیه ها حرکت مى کند و این کندى حرکت، شانس ترکیب مواد 

معدنى و نمک را افزایش مى دهد.
کرمى با بیان اینکه لیمو حاوى سیترات است، گفت: این ماده غذایى، به تجزیه رسوبات کلسیم کمک 

مى کند و رشد آنها را کند مى کند.
کرمى در خصوص خواص نعناع نیز بر پیشگیرى از بروز سنگ کلیه گفت: نعناع حاوى ترکیبات شناخته 
شده براى کمک به تثبیت سطوح اسید اوریک است و ایجاد سنگ کلیه را سخت مى کند. وى ادامه 

داد: همچنین نعناع حاوى اسید استیک، ماده شیمیایى شناخته شده براى کمک به حل سنگ است. 
کرمى خاطرنشان کرد: کرفس حاوى آنتى اکســیدان ها و ترکیبات شناخته شده براى افزایش تولید 
ادرار است و اضافه کردن کرفس به وعده هاى غذایى، به طور منظم مى تواند به کاهش احتمال ابتال 

به سنگ کلیه کمک کند. 

به گفته محققان، مردان و زنان مبتال به دیابت نوع2، به شــکل چشمگیرى با ریسک باالى ابتال به 
بیمارى پارکینسون در سنین باال مواجه هستند. تحقیقات نشان مى دهد افراد مبتال به دیابت نوع2، 32 

درصد بیشتر در معرض ریسک ابتال به اختالل نورولوژیکى پیشرونده بیمارى پارکینسون قرار دارند.
افزایش این ریسک حتى در بین بیماران جوان تر مبتال به دیابت بین رده سنى 25 تا 44 سال بیشتر است 

و این گروه سنى از بیماران، چهار برابر بیشتر با احتمال ابتال به پارکینسون مواجه هستند.
همچنین افراد دیابتى که دچار عوارض مرتبط با دیابت نظیر آسیب به شبکیه چشم، کلیه ها یا اعصاب 

شده اند، با 49 درصد افزایش ریسک ابتال به پارکینسون مواجه هستند.
محققان مى گویند برخالف اکثر بافت هاى بدن، سلول هاى مغز تقریباً به طور کامل به گلوکز به عنوان 
منبع انرژى وابسته هستند، از این رو، اگر مشکلى در نحوه کنترل مصرف گلوکز توسط سلول ها ایجاد 

شود، ممکن است بر برخى گروه سلول هاى مغز تأثیر گذارد. 

یک متخصص طب اورژانس با اشاره به برخى علل 
بروز ســنگ کلیه، عفونت مجارى ادرارى و وجود 
خون در ادرار، راهکارهایى را براى پیشــگیرى از 

ابتال به این بیمارى ها تشریح کرد.
غالمرضا معصومى با بیان اینکه سنگ در کلیه، به 
دنبال ته نشین شدن نمک هاى اسیدى و معدنى 
ایجاد مى شود، گفت: حرکت سنگ بسیار دردناك 
است، اما معموالً آسیبى به کلیه ها و مجارى ادرارى 
وارد نمى کند. وى ادامه داد: ســابقه فامیلى، سن 
باالى 40 ســال، مذکر بودن، کاهــش مایعات 
بدن، رژیم پر پروتئین و قند و ســدیم، وزن باال، 
بیمارى هاى گوارشى و جراحى و بعضى بیمارى ها، 
باعث افزایش تشکیل سنگ هاى کلیوى مى شوند.
معصومى افزود: عالیمى چون درد بســیار شدید 
پشت و زیر دنده ها، کشیده شدن درد به زیر شکم، 

کشاله ران و بیضه ها، درد در حین ادرار کردن، ادرار 
صورتى، قرمز و قهوه اى، تیره و بدبو بودن ادرار، 
تهوع و استفراغ، احساس دایمى ادرار و دفع بیش 
از حد ادرار و تب و لرز همزمان با عفونت در افراد 
مبتال به ســنگ هاى کلیوى مشاهده مى شود. وى 
بیان کرد: دردهاى ناشى از سنگ هاى کلیوى اغلب 
موجى و کم و زیاد شونده هستند و باید توجه کرد 
که در صورت تشدید عالیم و یا بروز عالیمى چون 
درد بسیار شدید و تحمل ناپذیر که همراه با تهوع و 
استفراغ، تب و لرز، خون در ادرار و یا عدم دفع ادرار 

است، باید به پزشک مراجعه کرد.
معصومى با بیان اینکه در اغلب مواقع درمان سنگ 
کلیه به مصرف مایعات، نوشیدن روزى بین دو تا 
ســه لیتر آب و مصرف ضد دردها و داروها محدود 
مى شود، گفت: براى پیشگیرى از ابتال به سنگ هاى 

کلیوى، مصرف مایعات به صورت مکرر و در طول 
روز، مصرف موادى چون ریــواس، چغندر، بامیه 
و... و مصرف غذاهاى با مواد پروتئینى و نمکى کم 
مانند حبوبات و مصرف مواد حاوى کلسیم توصیه 

مى شود.
این متخصص طب اورژانس در ادامه با اشــاره 
به علــل عفونت مجــارى ادرارى، اظهــار کرد: 
عفونت در هر قسمت از دســتگاه ادرارى، از کلیه 
تا پیشاب راه را شامل مى شــود و احتمال ابتال به 
عفونت هاى مجارى ادرارى در زنان، در افراد مبتال 
به ناهنجارى هاى دستگاه ادرارى، داراى انسداد 
در دستگاه ادرارى، ایمنى پایین و استفاده از سوند 
ادرارى و... بیشتر است. معصومى ادامه داد: عفونت 
هاى مجارى ادرارى با عالیمى چون احساس دفع 
ادرار دایمى و شدید، سوزش در حین ادرار کردن، 

دفع مکرر و کم حجــم ادرار، تیرگى ادرار و وجود 
خون در آن، بوى بسیار تند و زننده ادرار، درد لگن 
در زنان و درد رکتوم و مقعد در مردان همراه است. 
وى افزود: البته در عفونت هاى کلیوى، تب و لرز، 
کمر درد، تهوع و استفراغ نیز مشاهده مى شود. وى 
درباره وجود خون در ادرار که گاهى اوقات در افراد 
دیده مى شود، نیز گفت: به رغم ترس عمومى که در 
خصوص وجود خون در ادرار وجود دارد، در بسیارى 
از موارد این موضوع مشکل خاصى نیست و خود به 
خود بهبود مى یابد. معصومى اظهار کرد: رنگ قرمز 
یا صورتى ادرار، نشان دهنده وجود خون در ادرار 
اســت که مى تواند به دلیل عفونت کلیه و مجارى 
ادرارى، سنگ کلیه و مثانه، پروستات بزرگ شده، 
بیمارى هاى کلیوى، آســیب کلیوى، بیمارى هاى 

مادرزادى و سرطان نیز باشد. 

در دنیاى بهداشت و سالمت صحبت هاى زیادى در رابطه 
با رژیم غذایى سالم، اســتفاده از محصوالت ارگانیک و 
دیگر موضوعات مربوط به تغذیه شده است. بسیارى از 
رژیم هاى غذایى سالم، بر پایه حذف قند  هاى تصفیه شده 
و استفاده از محصوالت طبیعى و ارگانیک است. بسیارى 
از افراد با مصرف بیش از اندازه قند و شــکر، مفاصلشان 
را به ســمت نابودى هدایت مى کنند. نابودى مفصل ها 
یکى از کوچک ترین عارضه هــاى مصرف بیش اندازه 

قند و شکر است.

شربت افرا
این شربت که از شــیره درخت افرا تهیه مى شود، داراى 
عطر و طعم متمایزى اســت که بســیارى از افراد آن 
را خوشــمزه و اعتیادآور توصیف کرده اند. شــربت افرا 
100درصد طبیعى و حاوى بســیارى از مواد معدنى از 
جمله پتاسیم، سدیم و مس است. این افزودنى شیرین را 

به راحتى جایگزین قند و شکر کنید.

شهد آگاو
جایگزینى فوق العاده براى شــکر و مناسب براى تغذیه 
سالم به خصوص افراد دیابتى است. مغز گیاه آگاو، سرشار 
از ساکارین اســت و وقتى پوســت آن کنده شود، آن را 

مى توان خورد. 
شــیرین و مغذى اما تقریبًا فیبرى است. شهد آگاو، قند 
خون را تنظیم مى کند و کلسترول را کاهش مى دهد و 
سرشار از کلسیم و منیزیم است و همچنین براى چربى 

سوزى بسیار کارآمد است.

شکر نخل نارگیل
این قند از شیره  نارگیل گرفته مى شود. قند با حرارت دادن 
شیره  نارگیل تا زمانى که آب آن تبخیر شود، تهیه مى شود. 
پس از فرآورى، شــکر مذکور داراى رنگــى کاراملى و 
طعمى شبیه به شکر قهوه اى اســت و مى تواند به جاى 

شکر در هر دستور غذایى استفاده شود.
 قند نخل نارگیل از نظر کالرى و کربوهیدرات ها مشابه با 

قند نیشکر معمولى است. شکر نخل نارگیل، انرژى را باال 
برده و قند خون را تنظیم مى کند. آهن و منیزیم فراوان 
در آن یافت شده و به عنوان یک جایگزین مناسب قند و 

شکر شناخته شده است.

شربت برنج قهوه اى
شــربت برنج قهوه اى یا مالت برنج، شیرین کننده اى 
طبیعى است که از نشاســته موجود در برنج قهوه اى با 
آنزیم هاى طبیعى تولید مى شــود. شربت برنج قهوه اى 
مانند عسل شیرین نیست، اما داراى فروکتوز، گلوتن و 
گندم آزاد است که مى تواند یکى از بهترین جایگزین هاى 

قند و شکر براى افراد به حساب آید. 

عسل
یکى از محبوب ترین و پرطرفدارترین انتخاب ها در این 
لیست، عسل است. قند طبیعى و طعم شیرین آن باعث 
شده است تا یکى از خوراکى هاى پرطرفدار و سرشار از 

خاصیت شناخته شود. عسل براى سالمتى بسیار مفید 
اســت. آنزیم ها، ویتامین ها و مواد معدنى موجود در آن 
و همچنین خاصیت ضدمیکروبى، ضدباکترى بودن آن 
براى همه شناخته شده است. عالوه بر آن، سرشار از آنتى 
اکسیدان است و یکى از بهترین ها براى جایگزینى قند و 

شکر به شمار مى رود.

شیرین برگ
یکى از برجسته ترین قندهاى طبیعى محسوب مى شود 
و دلیــل این امر، صفــر کالرى بودن این برگ اســت، 
شــیرین برگ، مناســب مناطق جنوبى ایران یا کشت 

گلخانه اى است. 
شــیرینى قند حاصل از دانه این گیاه، 250 تا 300 برابر 
دیگر گیاهان قندآور چون نیشکر و چغندرقند و میزان قند 
موجود در آن 150 برابر آنهاست. بیماران دیابتى به راحتى 
مى توانند بدون هیچ دغدغه اى از ایــن گیاه به عنوان 

شیرین کننده و طعم دهنده  استفاده کنند.

فشار خون یکى از فاکتورهاى اصلى سکته قلبى است و در کنار این، نارسایى کبد و کلیه و بعضًا قطع 
شدن اندام ها، از عوارض دیگر فشارخون باالست.

یک متخصص داخلى عوامل مؤثر در فشار خون باال را برشمرد.
جعفر نوابى با بیان اینکه 95 درصد موارد فشار خون باال ریشه وراثتى دارد، گفت: در کنار ارث، عواملى 
نظیر چاقى هم مى تواند در بروز فشارخون باال تأثیرگذار باشد. وى فشارخون 12 روى 8 را فشار خون 
طبیعى دانست و افزود: باالتر از این میزان، فرد پیش فشار خون دارد و اگر فشار خون به عدد 14 روى 

9 یا باالتر برسد، فرد مبتال به فشار خون باالست.
نوابى با بیان اینکه درصدى از افراد جامعه از فشارخون باالى خود بى اطالع هستند، تأکید کرد: افرادى 
که در بستگان نزدیک خود افراد مبتال به فشارخون باال دارند، باید مرتباً فشارخون خود را کنترل کنند. 
وى تصریح کرد: افراد عادى براى کنترل فشــارخون خود نیاز است ساالنه یکبار آزمایش فشارخون 
بدهند تا اگر بر اثر مسائل دیگر از جمله چاقى، به این معضل مبتال شدند، هرچه سریع تر از آن آگاهى 

پیدا کنند. 
این متخصص داخلى با بیان اینکه فشارخون قابل کنترل است، گفت: رژیم غذایى، کاهش وزن و تغییر 
سبک زندگى مى تواند تأثیر بسیارى در کنترل فشار خون داشته باشد.  وى افزود: مصرف غذاهایى مانند 
لبنیات و به ویژه ماست و نیز مصرف خوراکى هاى ترش مزه مى تواند تا حد زیادى در کنترل فشارخون 
باال مؤثر باشد. نوابى با بیان اینکه هنوز تأثیر مواد خوراکى در بروز فشارخون باال به اثبات نرسیده است، 
گفت: اما همچنان تأکید ویژه اى بر نمک وجود دارد و توصیه مى شود افراد به منظور پیشگیرى از ابتال 

به فشارخون، از مصرف زیاد نمک خوددارى کرده و تنها به نمک موجود در غذا بسنده کنند.

شیرین کننده هاى طبیعى جایگزین شکر 

دیابت، ریسک ابتال به پارکینسون را 
افزایش مى دهد

مصرف نعناع ایجاد سنگ کلیه را سخت مى کند

همه ما توجه ویژه اى به قلب، مغز و حتى پوست خود داریم. چراکه 
همه مى دانیم اینهــا عضوهاى اصلى و مهمى از بدن هســتند و 
بیمارى آنها تهدید کننده زندگى ما خواهد بود. اما در مورد اندامى  
مثل کیســه صفرا چه مى دانیــد؟ در ادامه عالیم و نشــانه هاى 

مشکالت و ناراحتى هاى کیسه صفرا بررسى مى شوند.

سنگ صفرا
این وضعیت به شرایطى اطالق مى شود که سنگ هاى کوچک و یا 

گاهى یک سنگ بزرگ، در داخل کیسه صفرا ایجاد شود. 
در برخى موارد سنگ صفرا 

منجر به دردى شدید 
در فرد مى شود، اما 
درحدود 90 درصد 

مبتالیان به سنگ صفراوى هیچ گونه 
عالمتى ندارند. در برخى موارد، ســنگ 

صفراوى براى بیش از ده سال با فرد مى ماند و هیچ  
عالمتى ایجاد نمى کند.

التهاب کیسه صفرا
التهاب کیســه صفرا مى تواند در اثر وجود سنگ هاى صفراوى، 
عفونت ها و حتى تومور هایى که باعث ترشــح بیش از حد صفرا 
مى شــوند، ایجاد شــود. اما باز هم شــایع ترین علت ایجاد آن، 
ســنگ هاى صفراوى خواهد بود. التهاب کیســه صفرا مى تواند 
دوره چند هفته اى داشته باشــد. تب در این بیمارى شایع نیست. 
در 20 درصد از موارد ممکن اســت، کیسه صفراى ملتهب توسط 

باکترى هاى عفونى مورد حمله قرار بگیرد و عفونى شود. گاهى نیز 
پیش مى آید که کیسه صفرا پاره شود که در این شرایط، فوراً توسط 

عمل جراحى خارج مى شود. 
***

در اینجا شایع ترین عالیم و نشانه هاى بیمارى هاى کیسه صفرا 
عنوان مى شوند، اگرچه عالیم و نشــانه هاى اختصاصى هر یک 
از بیمارى ها نامبرده با دیگرى متفاوت هســتند، اما به طور کلى 
عالیمى  وجــود دارد که مواجهه با آنها، نشــانگر 
وجود یک مشکل و ناهنجارى در کیسه 
صفراست. شــایع ترین عالیم و 
نشانه هاى بیمارى هاى کیسه 
صفرا عبارتند از درد شــدید در 
ناحیه شکم، دردى که به شانه 
راســت مى زند و گاهى کمر را 
نیز درگیر مى کند. دردى که بعد 
از خوردن غذا تشــدید مى شود، 
به خصوص اگــر غذایى چرب 
مصرف شده باشــد. دردى که 
تیز و کرامپى اســت. دردى که با 
یک نفس عمیق تشدید مى شود. درد 
در ناحیه قفسه سینه. سوزش سردل، سوء هاضمه و احساس زیاد 
شدن گاز معده، احساس پرى در شکم. تهوع، استفراغ و تب و لرز. 
احساس درد با لمس شکم، به  خصوص در قسمت راست فوقانى 
شکم. زردى (پوست و چشــم ها). تغییر رنگ غیرطبیعى مدفوع 

(به خصوص به رنگ روشن تر و خاکسترى). 
عوامل تأثیرگذار در فشار خون باال

همه چیز درباره کیسه صفرا

خون در ادرار نشانه چیست؟

نکاتى براى محافظت از پوست
ی و وچ ى و ى ق ى

گ، در داخل کیسه صفرا ایجاد شود. 
گ صفرا 

 

صفراوى هیچ گونه 
خى موارد، ســنگ 

ز ده سال با فرد مى ماند و هیچ  
ند.
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سارق سابقه دارى که به راحتى آب خوردن و در عرض سه 
چهار دقیقه خودروهاى گرانقیمت را با همدستى دو نفر از 
هم بندى هایش به سرقت مى برد، مى گوید ماشین اگر 
دزدگیر داشته باشد دزدى آن خیلى راحت است؛ اگر کسى 
مى خواهد ماشینش سرقت نشود، باید قفل فرمان و قفل 

پدال هم داشته باشد.
اسفند سال گذشــته مردى با حضور در پلیس آگاهى از 
سرقت خودروى زانتیاى خود خبر داد. شاکى به پلیس گفت: 
براى ســاعاتى خودرویم را در نزدیکى پایانه اتوبوسرانى 
میدان آزادى پارك کردم، اما زمانى که بازگشتم، خبرى از 
خودرویم نبود. همزمان با تشکیل پرونده قضائى، تحقیقات 
پلیسى براى شناسایى و دستگیرى سارق یا سارقان ادامه 
داشت تا اینکه افراد دیگرى نیز با حضور در پلیس آگاهى 
شــکایت کردند خودرو هاى زانتیا و پژو پارس آنها که در 
سطح شهر پارك بوده، سرقت شده اســت. بررسى این 
پرونده ها نشان مى داد این خودرو ها که تجهیزات ایمنى از 
جمله دزدگیر و قفل پدال نداشته اند، به شیوه اى مشابه به 

سرقت رفته است.
با افزایش شکایت ها تحقیقات براى دستگیرى سارقان 
ادامه داشــت تا اینکه شــش ماه پس از این ماجرا، هفته 
گذشته مأموران با کشف ســرنخ هایى، متوجه شدند دو 
خودروى سرقتى پژو و زانتیا فروخته شده است. با تحقیق 
از خریداران معلوم شد، فروشندگان با اسناد خودرو اقدام به 
فروش آن کرده اند. با اطالعاتــى که این دو نفر در اختیار 
پلیس قرار دادند و چهره نگارى، مشخص شد آنها سابقه دار 
بوده و در زمینه دزدى و خرید و فروش خودرو هاى سرقتى 
فعالیت دارند. این دو نفر تحت تعقیب پلیس قرار گرفتند 
و چنــد روز پیش در عملیات جداگانه پلیســى در یکى از 
شهر هاى زنجان دستگیر شدند. متهمان با انتقال به پلیس 
آگاهى به سرقت سریالى خودرو هاى زانتیا و پژوپارس و 

فروش آنها اعتراف کردند.
یکى از سارقان به افســر تحقیق گفت: «ما همراه مردى 
دیگر باند ســرقت را تشــکیل دادیم. ابتدا مکان هایى را 
که مردم خودروهایشان را آنجا پارك مى کردند، زیرنظر 
مى گرفتیم. بعد با اطمینان از اینکه خودرو ها دزدگیر و قفل 
پدال ندارند، راحت و سریع خودرو ها را سرقت مى کردیم. 
برخى خودرو ها را با مدارك جعلى مى فروختیم، تعدادى را 
هم به مبلغ ســه تا ده میلیون تومان به افراد خالفکار که 
در زمینه سرقت، زورگیرى و قاچاق کاال فعالیت داشتند، 

مى فروختیم.»

با اعتراف این متهم و همدســتش، دیگــر عضو باند هم 
شناسایى و دستگیر شــد و در مواجهه حضورى با آنها به 
سرقت هاى سریالى و فروش خودرو هاى دزدى اعتراف 
کرد. در ادامه تحقیقات معلوم شــد این متهمان عالوه بر 
شهر هاى زنجان، با سفر به شــهر هاى سه استان دیگر 
هم به سرقت هاى مشابه دست زده اند. براى متهمان قرار 
قانونى صادر شد. تحقیقات تکمیلى از آنها براى مشخص 
شدن دیگر جرائمشان و دستگیرى خریداران اموال سرقتى 
ادامه دارد. بررسى هاى پلیسى نشان مى دهد که متهمان 
همگى با هم همبند بوده اند و در زندان با یکدیگر آشــنا 
شــده اند. بعد از آزادى از زندان هــم از آنجایى که هیچ 
راهى براى امرار معاش نداشتند بار دیگر باند سرقت هاى 
ســریالى را راه انداخته اند و با سرقت خودرو هاى به قول 
خودشان روپا با یک ترفند قدیمى که به سند نمره کردن 
معروف است خودرو ها را تغییر سند داده و براى فروش به 

شهرستان هاى مرزى مى بردند. 
در تحقیقــات از متهمان بیش از 80 دســتگاه خودروى 
مسروقه سند نمره شده شامل خودرو هاى ماکسیما، زانتیا، 
پژو پارس، پژو 206، وانت پیکان و وانت نیسان کشف شده 
است. تحقیقات در حال حاضر براى شناسایى مالباختگان 
و اقدامات قانونى براى استرداد خودرو هاى کشف شده در 

حال انجام است.
■■■

فردى که مى گویند سر دسته این باند است در گفتگویى که 
اخیراً با خبرگزارى میزان انجام داده با رد این اتهام مى گوید 
آنها اصًال رئیس نداشته اند. این سارق جوان همچنین با بیان 
اینکه در حال حاضر نگران است که شاکى هاى پرونده اش 
زیاد شوند از این گفته که ممکن است براى رد مال شکات 

باز مجبور شود دست به سرقت بزند.
اسمت چیست وچند سال دارى؟

«فرهاد»، 38 ساله هستم. سابقه هم دارم. اما قبول ندارم که 
سر دسته باند هستم. بچه ها احترام من را داشتند. ما اصًال 
رئیس نداشتیم که من رئیس باشم. االن شما یک چیزى 
مى نویسید توى روزنامه ها هم چاپ مى شود هر کسى که 
از راه برسد روى من اعتراف مى کند. من بیچاره مى شوم. 
من عضو باند بودم. قبول هم دارم. دزدى هم کرده ام. اما 

رئیس نبودم به کسى هم دستور سرقت نداده ام.
به چه اتهامى دستگیر شدى؟

سرقت خودرو. من قبًال هم ســرقت کرده ام. پراید و پژو 
راه دستم است براى ســرقت، هم پراید و هم پژو شیوه و 

شگرد خاص دارم.
چطورى دزدى مى کنى؟

به راحتى آب خوردن. اصًال هم مهم نیســت که ماشین 
دزدگیر داشته باشد یا نداشته باشد. ماشین اگر دزدگیر داشته 
باشد دزدى آن خیلى راحت اســت؛ اگر کسى مى خواهد 

ماشینش سرقت نشــود، باید قفل فرمان و قفل پدال هم 
داشته باشد. دزدگیر الکترونیکى است. زود مى شود با یک 
شوك ناگهانى سیستم برق خودرو را قطع کرد و خودرو را 
خفه کرد. بعد هم روشنش کرد و برد. به همین راحتى، اما 
قفل پدال و قفل فرمان کار را براى ما سخت مى کند. براى 
همین هم کمتر سراغ ماشــین هاى که خیلى قفل دارند 
مى رویم. االن هم که همه دزدگیــر دارند فقط و کار ما را 

راحت کردند و ما هم راحت دزدى مى کنیم و تمام.
چند فقره سرقت داشتى؟

23 فقره.
چه خودرو هایى را سرقت مى کردى؟

پژو، زانتیا، پرشیا.
شیوه سرقت ها را توضیح بده.

مالخر ســفارش مى داد چه خودرویــى مى خواهد من و 
همدستم آن ماشینى که مالخر مى خواست در عرض سه 

چهار دقیقه سرقت مى کردیم.
چرا پراید جزو ماشــین هاى سرقتى 

نبود؟
براى اینکه پراید براى ما صرف نداشت. مگر پراید را چقدر 

مى خریدند که ما براى سرقتش ریسک کنیم.
چه قیمتى ماشــین ها را بــه مالخر 

مى فروختى؟
ســه چهار میلیون بــه مالخــر مى فروختــم و او هم با 
عوض کردن نمره ماشــین، خودرو ها را به قیمت واقعى 

مى فروخت.
چقدر سابقه دارى؟

دو بار سابقه ســرقت دارم که براى هر کدام از آنها حبس 
کشــیدم و رد مال هم داده ام. من قبًال خودم صافکارى 
داشتم، اما نشد که کاسبى کنم. کارم سخت بود خودم هم 
دل به کار کمتر مى دادم براى همین آلوده شدم االن هم 

پشیمانم، اما فایده اى ندارد.
چند وقته از زندان آزاد شدى؟

تقریباً یکسال است. من که آزاد شدم «فرید» و «محمد» 
هم با فاصله یک هفته آزاد شدند؛ یک ماه از هم بى خبر 
بودیم. بعد دوباره به پســت هم خوردیم و کار را شــروع 

کردیم.
قبل از اینکه ســرقت کنید چه کارى 

انجام مى دادید؟
من در کارخانه کار مى کردم، مسئول تأسیسات بودم که 
تعدیل شدم. آن وقت هم دستم کج بود از انبار جنس دزدى 
مى کردم، اما وقتى بیکار شدم، رسمًا دزدى مى کردم. آن 

هم دزدى باکالس نه دله دزدى.
خانواده ات مى دانند که سارقى؟

بله، چند بار دستگیر شــده بودم و زندان رفته بودم خانمم 
مى دانست. با خانواده همسرم و خانواده خودم زیاد رابطه 
نداریم که آنها هم خبر داشته باشند. ولى خب کسى که چند 
بار زندانى بشود، همه مى فهمند که یک ریگى به کفشش 
دارد. کًال برایم مهم نیست. من در برابر خانواده ام مسئول 

هستم. خانمم مى داند.
االن پشیمان نیستى؟

پشــیمان بودن که فایــده اى نــدارد. االن نگرانم که 
شاکى هاى پرونده ام زیاد بشوند. ندارم رد مال کنم یا باید 
بیشــتر در زندان بمانم یا براى رد مال باید قرض کنم که 
بعداً جاى قرض ها را پرکنم. کارى هم که بلد نیســتم باز 

باید دزدى کنم.

زانتیا را 4 میلیون فروختم
گفتگو با سردسته باند سرقتى که مى گوید سردسته نیست!

سارقى که در مقابل دســتگاه خودپرداز بانک اقدام به 
سرقت پول هاى یک زن سالخورده کرده بود با واکنش 

باورنکردنى یک مرد شجاع روبه رو شد.
تصاویرى که به تازگى منتشر شده است واکنش استثنایى 
یک مرد جوان را در مواجهه با یک ســارق در حال فرار 
نشان مى دهد. این عابر پیاده که شاهد سرقت پولى به 
مبلغ 170 یورو توسط یک ســارق از زنى سالخورده بود  
بالفاصله وارد عمل شد و با حرکتى استثنایى مانع فرار 
سارق شــد. این اتفاق در مقابل یک  دستگاه خودپرداز 
بانک و در  یکى از خیابان هاى شــهر منچستر انگلیس 

رخ داد.
در تصاویر منتشر شده این مرد شجاع در حالى که سارق را 
گرفتار و نقش بر زمین کرده است، دیده مى شود. عابران 
پیاده و مغازه داران زیادى شاهد این صحنه و قدرتنمایى 
این عابر پیاده انساندوســت بودنــد. در ادامه برخى از 
شــاهدان به کمک این مرد شــتافتند و با کمک به این 
مرد شجاع، سارق را تحویل پلیس دادند. یکى از شاهدان 
عینى ضمن ستایش عمل انساندوستانه این مرد گفت: 
«تالش این مرد جوان براى گرفتن سارق در حال فرار 
دیدنى بود. این صحنه مــرا به یاد صحنه فیلمى قدیمى 

مربوط به دهه 70 انداخت.»
گفتنى است؛ پلیس کالن شهر منچستر بازجویى از این 

سارق 43 ساله را آغاز کرده است.

واکنش مرد جوان
در مقابل سارق فرارى  

کشیش فرانسوى در هنگام غسل تعمید نتوانست عصبانیتش را کنترل کند و سیلى محکمى را حواله نوزاد هشت ماهه 
کرد.

مراسم غسل تعمید نوزاد هشت ماهه یک خانواده فرانسوى در فضاى مجازى سر و صداى زیادى به پا کرد. در این مراسم 
کشیش بد اخالق فرانسوى در حرکتى خشــونت آمیز، براى آرام کردن کودك به گوش او سیلى زد. در طول مراسم او 
چندین بار این حرکت را تکرار کرد که در نهایت پدر نوزاد تحمل نکرده و فرزندش را از دست این کشیش عصبانى نجات 
داد.  انتشار این ویدئو در فضاى مجازى با یک واکنش طوفانى از سوى مردم همراه بود. بسیارى معتقدند که این کشیش 

از نظر روانى ناپایدار است و صالحیت کشیش بودن را ندارد.

سیلى کشیش به نوزاد 8 ماهه 

در عملى وحشتناك یک راننده با حمله به یک متصدى پارکینگ پس از ریختن بنزین او را به آتش کشید. 
ویدئویى که به تازگى منتشر شده است لحظه وحشــتناك حمله یک راننده به یک متصدى پارکینگ را در 
منطقه «ترسوپلیس» واقع در جنوب شرقى برزیل به تصویر مى کشد. «جفرسون د سوزا» متصدى 23 ساله 
در حال چک کردن نمایشگر دوربین مدار بسته پارکینگ یک مجتمع مسکونى بود که از پشت مورد حمله یک 
راننده قرار گرفت. این راننده در اقدامى جنون آمیز خود را به این جوان رساند و با ریختن بنزین روى سرش، 

او را به آتش کشید.
در ویدئویى که منتشر شده است مشاهده مى شود که حمله کننده در حالى که یک باك سفید رنگ در دست دارد 
وارد ساختمان کوچک مى شود و پس از ریختن بنزین فندك را روشن مى کند. لحظاتى بعد ناگهان سر و صورت 
جفرسون غرق شعله هاى آتش مى شود و او در حالى که با مرگ در جدال است وارد محوطه پارکینگ مى شود. 
حال این جوان که در اثر این حادثه وحشتناك دچار سوختگى 60 درصد شده است وخیم گزارش شده است. 
پلیس مرد مهاجم را که هویتش «مارسلو کاوانکانته گومز» اعالم شده دستگیر کرده و بازجویى از او ادامه دارد.

راننده عصبى،  متصدى پارکینگ را آتش زد

انتشار ماده 
شیمیایى 

فرمالین در 
یک باربرى

سخنگوى سازمان آتش نشانى تهران از انتشــار یک ماده شیمیایى در یک بنگاه 
باربرى خبر داد.

جالل ملکى درباره جزئیات این حادثه گفت: در ساعت 17 و 4 دقیقه عصر روز شنبه 
یک مورد حادثه نشت ماده شیمیایى در خیابان شوش در داخل یکى از بنگاه هاى 
باربرى به سامانه 125 سازمان آتش نشانى اطالع داده مى شود. وى با بیان اینکه 
بالفاصله یک ایستگاه به همراه گروه هزمت به محل حادثه اعزام شد، اظهار کرد: 
محل حادثه یک بنگاه باربرى معمولى بود که در داخل یکى از کامیون ها که قصد 
عزیمت به یکى از شهرهاى شمالى کشــور را داشت، حدود 20 بشکه حاوى ماده 

شیمی ایى فرمالین بود که به یک باره یکى از این گالون ها بر کف بنگاه مى شکند.
سخنگوى سازمان آتش نشانى با تأکید بر اینکه انتشار این ماده و گاز در سطح بنگاه 
و تبخیر آن باعث مى شود چند تن از کارگران از ناحیه چشم دچار سوزش شوند که 
خوشبختانه اتفاق خاصى نیافتاده بود، تصریح کرد: با حضور به موقع آتش نشانان 

نسبت به پاکسازى و ایمن سازى محل اقدام شد.

قتل پیرزن روستایى به دلیل فقر  مالى 

 توقیف مواد مخدر جاسازى شده در 
مجسمه هاى جام جهانى 

فرمانده انتظامى کردکوى اســتان گلستان از دستگیرى 
قاتل پیر زن 71 ساله روستایى در این شهرستان خبر داد. 
على اکبر خرمى اظهار کرد: 23 خردادماه امسال وقوع یک 
فقره قتل به مرکز 110 اطالع داده شد که با اتفاق بازپرس 
در محل حاضر شــدیم. زنى در حیــاط منزلش با چاقو به 
قتل رســیده بود. کار جمع آورى آثار جرم در محل توسط 
پلیس آگاهى انجام شــد. وى افزود: در بررسى هاى اولیه 
هیچ سرنخى به دست نیامد و تنها مشخص شده بود که 
شــمارى از طال جات مقتول به سرقت رفته است. خرمى 
ادامه داد: با دستور بازپرس ویژه تحقیقات از معتمدین محل 
و نزدیکان مقتول انجام شد تا اینکه در تحقیقات مشخص 
شد که شــخصى از زمان وقوع این قتل خودش را مخفى 

کرده اســت. با رصد اطالعاتى روز شنبه با خبر شدیم این 
شخص در محل کارش حضور یافته است. فرمانده انتظامى 
کردکوى تصریح کرد: با هماهنگى انجام شده این شخص 
دستگیر و به پلیس آگاهى انتقال داده شد. بازجویى از این 
فرد انجام و مستندات توسط پلیس ارائه شد. وى خاطرنشان 
کرد: این شخص پس از مشاهده مستندات به قتل اعتراف و 
اظهار کرد که به علت وضعیت مالى ضعیف با همدستى یکى 
از دوستانش این کار را انجام داده است. خرمى با بیان اینکه 
آالت قتاله و همه وسایل در خودرو شخصى قاتل به طرز 
ماهرانه اى جاسازى شده بود، گفت: همدست این شخص 
نیز دستگیر شد و متهمین براى ادامه سیر مراحل قانونى به 

دستگاه قضائى معرفى شدند.

نیرو هاى پلیس آرژانتین محموله مواد مخدر را که در 
مجســمه هاى جام جهانى فوتبال جاسازى شده بود 
توقیف کردند. به گزارش شبکه تلویزیونى  «اى پى تى 
ان»، نیرو هاى پلیس آرژانتین محموله مواد مخدر را که 
در مجسمه هاى جام جهانى فوتبال جاسازى شده بود 

توقیف کردند.
مقامات آرژانتین گفتند پلیس این کشور یک باند قاچاق 
مواد مخدر را متالشى کرده است که مواد مخدر از نوع 

مارى جوانا، کوکائین و کراك را در مجسمه هاى جام جهانى جاسازى کرده و به فروش مى رسانده است.
مقامات گفته اند که در این عملیات 20 کیلو مارى جوانا، 10 کیلو کوکائین، 1800 آمپول متشکل از ترکیب کراك و کوکائین 
به نام پاکو و 400 هزار پزو آرژانتینى (معادل 14 هزار و 819 دالر آمریکا) کشف و ضبط شده است. در این عملیات همچنین 

چهار مرد و دو زن بازداشت شده اند. از متهمان همچنین تعدادى اسلحه و مقادیرى مهمات کشف و ضبط شده است.

در جریان درگیرى وراث در اســتان گلستان، جوان 30 
ساله پس از تشنج جان باخت.

در ساعت 8و43دقیقه شنبه 2تیرماه سال جارى، مأموران 
شهرستان گرگان از یک مورد درگیرى در روستاى کلو 
مطلع شــده و به ســرعت به محل اعزام مى شوند. در 
بررسى هاى مأموران مشخص شد دو مرد به هویت هاى

 معلوم به علــت اختالفات ورثه اى بــا یکدیگر درگیر 
مى شوند که با حضور مأموران نزاع خاتمه مى یابد.

پس از اتمــام درگیرى یکى از منازعان 30 ســاله دچار 
تشنج مى شود و با انتقال به بیمارســتان جان خود را از 
دست مى دهد.   جسد به پزشک قانونى منتقل و متهمان 

دستگیر شدند.

درگیرى مرگبار وراث

برخورد شــدید پژو 207 با شیر «هیدرانت» 
آتش نشــانى در بزرگراه بعثت سه مصدوم 

برجاى گذاشت.
 به گزارش جام جم آنالین از ســازمان آتش 
نشانى تهران، ساعت یک و 35دقیقه بامداد 
روز یک شــنبه بر اثر برخورد یک دســتگاه 
خودروى ســوارى پژو 207 با شیر هیدرانت 
آتش  نشانى در مسیر غرب به شرق بزرگراه 
بعثت،آتش نشانان به محل حادثه اعزام شدند.

فرمانده آتش نشانان اعزامى درباره جزئیات 
این حادثه اظهار کرد: یک دســتگاه خودروى 
سوارى پژو 207 پس از انحراف از مسیراصلى 
و برخورد با درخت و دیوار کنار بزرگراه با شیر 

هیدارنت آتش نشانى برخورد کرده بود.
هادى خواجه پور ادامه داد: در این حادثه ســه 
سرنشــین خودرو (ســه مرد جوان) از ناحیه 
صورت، گردن، دست و سینه مصدوم شدند که 
نیروهاى عملیات، ایمن سازى هاى محل حادثه 
را انجام و هر سه مصدوم را تحویل امدادگران 

اورژانس دادند.
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فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

آنکــس کــه از کار مردمى(گروهــى) خشــنود 
باشــد، چونان کســى اســت که همــراه آنان بــوده و 
هرکس که به باطلــى روى آورد، دو گناه بر عهده 
او باشــد: گناه کــردار باطــل و گناه خشــنودى به 

موال على (ع)کار باطل.

شهردارى درچه براساس مصوبه هاى شوراى محترم اسالمى شهر به شماره 96/998/ش مورخ 96/11/21، 96/999/ش 
مورخ 96/11/21، 96/997/ش مورخ 96/11/21 و 96/997/ش مورخ 96/11/21 به استناد مصوبه شماره 96/511/ص مورخ 
96/10/25 هیأت عالى سرمایه گذارى در نظر دارد نسبت به تکمیل و بهره بردارى مجموعه فرهنگى تفریحى شهردارى 
جهت راه اندازى تاالر و رستوران در ضلع جنوبى کوه سفید، تکمیل و بهره بردارى باغ بانوان شهردارى واقع در خیابان آیت اله 
درچه اى کوچه گلخانه و واگذارى فضاى پارك کوهستانى کوه سفید جهت احداث رستوران از طریق سرمایه گذارى اقدام 
نماید. لذا متقاضیان مى توانند اسناد و مدارك پروژه را از دفتر سرمایه گذارى شهردارى درچه واقع درشهردارى درچه واحد 

سرمایه گذارى دریافت نمایند.

- پیشنهاد خود را حداکثر تا ساعت 13/30 روز شنبه مورخ 97/04/23 به دبیرخانه محرمانه شهردارى درچه تسلیم نمایند.
- چنانچه نفر اول تا سوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنها به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.

- شهردارى در رد یا قبول پیشنهادهاى رسیده مختار است و به پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر در آگهى رسیده باشد یا 
مبهم، مخدوش یا فاقد سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- پیشنهادهاى واصله در ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 97/04/24 با حضور اعضاء کمیسیون هیأت عالى سرمایه گذارى 
بازگشایى و مورد بررسى قرار خواهد گرفت.

- پیشنهاددهندگان پروژه 1 و 2 باید مبلغ 500/000/000 ریال و پروژه 3 مبلغ 300/000/000 ریال را به صورت وجه نقد به حساب 
0215433558004 سپرده شهردارى نزد بانک ملى شعبه درچه واریز یا معادل آن ضمانت نامه بانکى (با اعتبار حداقل سه ماه 
از تاریخ صدور ضمانتنامه) به عنوان سپرده شرکت در فراخوان ضمیمه پیشنهاد خود نمایند. بدیهى است چنانچه سپرده 

شرکت در فراخوان به غیر از دو مورد ذکر شده باشد پاکت پیشنهاد به هیچ وجه قرائت نخواهد شد.
- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مشارکت در اسناد فراخوان مندرج است. 

رضا واعظ مقدم- شهردار درچه

چاپ اول

آگهى فراخوان عمومى
انتخاب سرمایه گذار

نوبت اول

آدرس محل نام پروژهردیف
پروژه

مساحت عرصه 
(مترمربع)

مدت زمان 
آورده طرف آورده شهردارىاجراى پروژه

نوع مشارکتمشارکت

1
تکمیل و بهره بردارى 
از مجموعه فرهنگى 
تفریحى شهردارى

ضلع جنوبى 
کوه سفید

حدود 14/500 
90 روزمترمربع

زمین ساختمان 
سازه هاى موجود 

و امکانات

تکمیل ساخت 
و تجهیز 
مجموعه

B.O.L.T

تکمیل و بهره بردارى از 2
باغ بانوان شهردارى

خیابان 
آیت اله 

درچه اى 
کوچه گلخانه

حدود 12/270 
90 روزمترمربع

زمین ساختمان و 
سازه هاى موجود 

و امکانات
تکمیل ساخت 
TB.O.Lو تجهیز باغ

3
واگذارى فضاى سبز 
پارك کوهستانى کوه 
سفید جهت احداث 

رستوران
حدود 200 کوه سفید

زمین  کوه سفید60 روزمترمربع
احداث 

رستوران با 
سازه سبک

B.O.T

شــهردارى فوالدشــهر در نظر دارد حق بهره بــردارى از واحــد تجارى ذیل 
را از طریــق مزایــده عمومى به مدت یک ســال واگــذار نمایــد. متقاضیان 
مى توانند جهت اطالع از شرایط و دریافت اسناد مزایده و بازدید حداکثر تا روز پنج 
شنبه مورخ 97/04/21 به قســمت امور قراردادهاى شهردارى فوالدشهر مراجعه 

نمایند. 
1- حق بهره بردارى از یک واحد حدفاصل بین نمازخانه مردانه و زنانه واقع در ترمینال 

مسافربرى فوالدشهر 

بدینوسیله از کلیه سهامداران شــرکت فوق دعوت به عمل مى آید تا در جلسه مجمع عمومى عادى 
مورخ 97/04/16 روز شنبه در ساعت 8 صبح مبنى بر نقل و انتقال سهام و انتخاب اعضاى هیئت مدیره 
و تصویب تراز مالى شرکت و همچنین در ساعت 10 صبح روز شنبه 97/04/16 در جلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مبنى بر تقاضاى افزایش سرمایه شرکت با رعایت حق تقدم براى سهام داران مبنى بر خرید 

سهم جدید و مهلت حق تقدم از تاریخ جلسه به مدت 60 روز مى باشد، شرکت نمایند.
ضمناً محل دعوت و تشکیل جلسه در محل شرکت فوق مى باشد. 

عبداله مرادى –  سرپرست شهردارى

حسین ایزدىهیئت مدیره شرکت حمل و نقل نور بار مبارکه
 سرپرست سازمان سیما، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى فوالدشهر

آگهى تجدید مزایده عمومىنوبت اول

آگهى مزایده عمومى نوبت اول

بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان در نظر دارد اموال منقول ادارى مستعمل و از رده خارج و همچنین 
ضایعات آهن و آلمینیوم خود را بر طبق جدول مشخصات مربوطه از طریق مزایده عمومى به همراه جزئیات مندرج 
در اسناد مزایده و صرفاً با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.satadiran.ir به 

فروش برساند.
■ تاریخ انتشار آگهى استانى 97/04/04 
■ تاریخ انتشار آگهى کشورى 04/06 /97

■ مهلت بازدید از 97/04/05 الى 97/04/15 از ساعت 8 صبح الى 13/30 در ایام غیرتعطیل
■ مهلت دریافت اسناد از سامانه تدارکات از تاریخ 97/04/04 الى 97/04/14 آخر وقت ادارى ساعت 14:30

■ مهلت ارائه پیشنهاد جهت شرکت در مزایده از 97/04/04 لغایت آخر وقت ادارى مورخ 97/04/15
■ (اسناد دریافتى شامل فرم شرایط، تعهدنامه و مشخصات کامل اقالم)

■ تاریخ برگزارى جلسه بازگشایى پاکات قیمت به صورت الکترونیکى و در سامانه تدارکات ساعت 9 صبح مورخ 
97/04/16 در محل سالن جلسات اداره کل بنیاد شهید استان اصفهان، خیابان شمس آبادى، جنب بانک انصار

■ تاریخ اعالم برندگان مزایده 97/04/17 ساعت 14/30
■ قیمت کارشناسى اقالم شامل حدود 98 قلم کاال حدود 800/000/000 ریال

■ مبلغ ضمانت شرکت در مزایده 80/000/000 ریال که طبق شرایط مندرج در سامانه اقدام گردد.
آدرس محل بازدید اقالم: اصفهان، خ امام خمینى، روبروى خ شریف، بین کوچه 75 و 77، انبار شهید تیمورى، 

تلفن تماس 0313312996 آقاى باصرى

بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان

آگهى مزایده عمومى فروش اموال نوبت اول
ادارى مستعمل و از رده خارج

م الف: 193737

سازمان سیما، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى فوالدشهر به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد بهره بردارى از موارد زیر را از 
طریق مزایده عمومى و با قیمت پایه کارشناسى به مدت یکسال شمسى به اشخاص واجدالشرایط واگذار نماید.

چاپ دوم

پیشنهاددهندگان باید جهت اطالع از اسناد و شرایط مزایده تا آخر وقت ادارى ساعت 13:30 روز پنج شنبه مورخ 97/04/14 به سازمان مراجعه نمایند.
آدرس: فوالدشهر، برزن ب، جنب مؤسسه آموزش عالى دانشگاه صنعتى فوالد

تلفن: 03152631711

شماره صورتجلسه آگهى مزایدهموضوع مزایدهردیف
شوراى شهر

مبلغ سپرده شرکت در 
 مزایده (ریال)

مبلغ پایه هر 
ماه (ریال)

1
اجاره مکانى به مساحت تقریبى 1500 مترمربع جهت راه اندازى بازارچه 

خطى اغذیه فروشى (حداکثر 10 کانتینر سیار) در ضلع شرقى پارك 
پرنیان

71نوبت اول
97/02/3018/000/00030/000/000

راه اندازى پیست دوچرخه سوارى یک نفره، دو نفره و چند نفره در 2
71نوبت اولمحدوده تعیین شده به همراه جایگاه نصب کانکس

97/02/304/200/0007/000/000

اجاره غرفه اغذیه فروشى در زیر صخره آبشار واقع در بوستان خلیج 3
71نوبت اولفارس به مساحت حدود 76 مترمربع

97/02/304/800/0008/000/000

اجاره غرفه اغذیه فروشى واقع در محله شهید صدر (B1) به مساحت 4
71نوبت اولحدود 25 مترمربع

97/02/304/500/0007/500/000

آگهى دعوت سهامداران شرکت حمل و نقل 
نور بار مبارکه (سهامى خاص) 

ثبت شده به شماره 292

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

جواد نصرى- شهردار فالورجان

آگهى مناقصهنوبت دوم          

پروژه زیرسازى، خرید و پخش آسفالت معابر اصلى و فرعى در سطح شهر فالورجان
محل پروژه: شهر فالورجانمبلغ اعتبار پیش بینى شده: 6/000/000/000 ریالمدت پروژه: دو ماه

محل تأمین اعتبار: شهردارى فالورجانتعدیل و مابه التفاوت مصالح: نداردنوع فهرست بها: راه و باند سال 1397
کلیات عملیات اجرایى شامل:

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

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

5- سایر عملیات طبق دستور کارهاى ارائه شده براساس فهرست بهاء راه و باند سال 1397

- آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 97/04/12 مى باشد.
- جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.
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خبر

مدیر منطقه 4 شــهردارى اصفهــان از اجراى فاز 
دوم بوســتان اشــراق در نزدیکــى کــوه نخودى 
خبر داد و گفت: بــه دنبال ایجاد نشــاط اجتماعى 
در بین شــهروندان، در نظــر داریــم برنامه هاى 
ورزشــى و تفریحــى متنوعــى در کــوه نخودى

 برگزار کنیم.
رضا اخوان اظهار کرد: بوستان اشراق در نزدیکى کوه 
نخودى در سه فاز طراحى شده است که فاز اول آن 

در سال گذشته به بهره بردارى رسید.
وى افزود: به تازگى پیمانکار فــاز دوم این طرح نیز 
انتخاب شــده و به زودى عملیــات اجرایى آن آغاز 

مى شود.
مدیر منطقه 4 شــهردارى اصفهــان تصریح کرد: 
بخشى از فاز ســوم این پروژه، شــامل درختکارى 
بوســتان در روز درختکارى ســال گذشــته انجام 
شده است و بقیه درختکارى در ســال جارى انجام

 خواهد شد.
مدیر منطقه 4 شــهردارى اصفهان با تأکید بر اینکه 
کوه نخودى همانند کوه صفه داراى پتانســیل هاى 
گردشــگرى و فضاى ســبز اســت، اضافه کرد: با 
ساماندهى و اجراى طرح بوســتان اشراق مى توان 

کوه نخودى را به مکان گردشگرى تبدیل کرد.

مدیر عامل سازمان آرامستان شهردارى اصفهان گفت: باغ 
رضوان تا 75 سال آینده جا براى دفن مردگان دارد.

رسول جعفریان اظهار کرد: باغ رضوان در شش فاز تعبیه شده 
که تاکنون دو فاز آن به بهره بردارى رسیده است.

وى با بیان اینکه چون رویکرد ســازمان آرامستان ها ایجاد 
قبرهاى دو و ســه طبقه اســت، ادامه داد: به همین دلیل تا 

75سال دیگر پاسخگوى دفن اموات هستیم.
جعفریان اعالم کرد: در صورت تکمیل ظرفیت باغ رضوان، 
آرامستان هاى منطقه اى پیش بینى شده است و یک زمین 
هم از منابع طبیعى استان بعد از پاالیشگاه اصفهان در اختیار 
شهردارى قرار گرفته است. وى در ادامه گفت: زمینى که در 

غرب اصفهان براى احداث آرامستان در این منطقه اختصاص 
یافته است، مناسب نیست؛ چراکه مردم هم از بُعد مسافت و 
هم از بُعد آلودگى هوا که از پاالیشگاه به زمین بر مى گردد، 

رغبتى براى رفتن به این آرامستان ندارند.
جعفریان بیان کرد: جلسات متعدد با شــهرداران مناطق و 
مدیران دستگاه هاى مرتبط گذاشــته شده که زمین هاى 
مناسبت تر در نزدیک و خارج از بافت مسکونى در اختیار ما 

بگذارند تا آرامستان هاى منطقه اى شکل دهیم.
وى از وجود 43 قبرســتان محلى در اصفهان قدیم خبر داد 
و گفت: در حال حاضر به غیر از آرامســتان باغ رضوان، 18 

آرامستان فعال است.

باغ رضوان تا 75 سال آینده 
جا براى دفن مردگان دارد

کوه نخودى به قطب گردشگرى 
ورزشى تبدیل مى شود

کاهش تولید، راه حل مشکل 
فرش ماشینى آران

مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان آران 
و بیدگل گفت: با توجه به نبود عرضه مناســب و 
باال رفتن بى رویه قیمت مــواد اولیه به ویژه نخ، 
کاهش تولید تنها راه کوتاه مدت پیش رو براى حل 
مشکالت این صنعت در آران و بیدگل به عنوان 

قطب تولید فرش ماشینى است.
مجتبــى محلوجى افــزود: بــا توجه بــه این 
راهــکار، از 40 روز قبل تولید فرش ماشــینى در 
آران و بیــدگل از 45 میلیون متــر مربع به نصف 

کاهش یافته است.
وى، ارائه ارز چهار هزار و 200 تومانى براى واردات 
مواد اولیه به ویژه نخ و همچنین ارائه تسهیالت با 
هماهنگى سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
را، از دیگر راهکار هاى بلنــد مدت در نظر گرفته 
شده عنوان کرد و گفت: در صورت اجرایى شدن، 
این موضوع مى تواند راهگشاى برخى از مشکالت 

مهم فرش ماشینى در آران و بیدگل باشد.

افزایش ساعت ارائه خدمات 
اتوبوسرانى کاشان

ســاعت ســرویس دهى اتوبوس هاى عمومى 
شهرستان کاشان افزایش یافت.

مدیر عامل سازمان اتوبوســرانى کاشان گفت: 
از ابتداى فصل تابستان، آغاز و حرکت اتوبوس 
هــا در قالب طرح شــبانه  از مبدأ خطــوط  باغ 
فین، فاز یک و 2 ناجى آبــاد، راوند، فین بزرگ 
و شــهرك خاتم االنبیا(ص) تا پایان این فصل

 افزایش مى یابد.
مجتبى ولى پناه افزود: شــهروندان براى اطالع 
از زمانبندى جدید خطوط مــى توانند به آدرس 
اینترنتى سازمان اتوبوســرانى کاشان به نشانى

 www.kashanbus.ir مراجعه کنند.

تدوین و تصویب سند توسعه 
اردستان

سند توسعه شهرستان اردستان تدوین و تصویب شد.
فرماندار اردستان گفت: در این سند توسعه به مباحث 
گردشگرى،کشــاورزى، معادن، حمل و نقل و کویر 

پرداخته شده است.
حمید رضا تأملى با بیان اینکــه باید ذهنیت مدیران 
استانى نسبت به اردستان تغییر کند، افزود: شهرستان 
اردســتان نیازمند اجراى طرح هاى محرك صنعتى 

است.

جشنواره اى براى اشتغال 
بانوان روستایى حسن آباد

جشــنواره گل و گیاه در روستاى حسن آباد تنگ 
بیدکان مبارکه برگزار شد.

مدیر اداره بهزیستى شهرستان مبارکه گفت:در این 
نمایشگاه که با هدف اشتغال و نمایش توانمندى 
هاى بانوان روســتایى برگزار شــد، ازمیان بیش 
از صد شرکت کننده، شــش نفر به عناوین برتر 

دست یافتند.
میرمحسن محمودى افزود: بهزیستى مبارکه براى 
حمایت از مشاغل خانگى، تسهیالت ارزان قیمت 
پرداخت مى کند و محصوالت تولیدى را عالوه بر 
بازارچه هاى محلى، در فروشگاه هاى شهر نیز به 

فروش مى رساند.

673 زائر کاشانى به حج تمتع 
اعزام مى شوند

مدیر اداره حج و زیارت شهرستان کاشان گفت: 
673 زائر از شهرستان هاى کاشان و آران و بیدگل 

امسال به حج تمتع اعزام مى شوند.
عباس نیکونیا بیــان کرد: این زائــران در قالب 
شــش کاروان، شــامل چهار کاروان مدینه قبل 
و دو کاروان مدینــه بعــد به دیار وحــى اعزام 

خواهند شد.

مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه هاى بین المللى اصفهان 
گفت: پیشرفت فیزیکى پروژه نمایشگاه جدید بین المللى 
اصفهان 40 درصد بوده و ســالن اصلى آن، تا سال آینده به 
بهره بردارى مى رسد. على یارمحمدیان اظهار کرد: پیش از 
مدیریت هشت ماهه من، این پروژه 25 میلیارد تومان بدهى 
داشت که آن را تسویه کردیم، همچنین معوقات بانکى که 

بعضاً مشمول جرائمى هم شده بود، تسویه شد.
وى افزود: خوشبختانه پروژه اى که متوقف شده بود، در دست 
ساخت است و اگر سهامداران به تعهدات خود عمل کنند، 

امیدواریم این پروژه به زودى به بهره بردارى برسد.
این مقام مسئول اضافه کرد: مناقصه هاى خوبى هم براى 
اجراى این پروژه منعقد شده است و  درحال حاضر، پیشرفت 

فیزیکى 32 درصدى به 40 درصد رسیده است.
یارمحمدیان افزود: همچنین عملیات اجرایى کف سازى 
نمایشــگاه با هزینه دو میلیارد تومانى آغاز شــده است و  
عملیات اجرایى سقف سالن نمایشگاهى نیز شروع شده و تا 

دو یا سه ماه آینده تکمیل مى شود.
وى اضافه کرد: سفتکارى ساختمان الکتریکال و مکانیکال 
هم در حال تکمیل اســت و تا دو ماه آینده مناقصات این 

پروژه ها انجام خواهد شد.
مدیرعامل نمایشگاه هاى بین المللى اصفهان در خصوص 
زمان بهره بردارى از سالن اصلى نمایشگاه گفت: در صورت 
اجراى تعهدات سهامداران، سالن اصلى تا یکسال آینده به 

بهره بردارى مى رسد.

پیشرفت 40 درصدى پروژه نمایشگاه جدید اصفهان

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان با تأکید 
بر لزوم کاهش تصادفات منجر به فوت موتورســیکلت 
سواران در اصفهان گفت: تردد موتورسیکلت ها با گسترش 

فرهنگ استفاده از کاله ایمنى ایمن مى شود.
علیرضا صلواتى پیرامون اهداف اجراى طرح ارتقاى ایمنى 
موتورسواران اظهار کرد: خوشبختانه در سال هاى اخیر در 
بحث ارتقاى ایمنى شهر، روند خوبى را شاهد بوده ایم، به 
این معنا که در بخش کاهش تصادفات منجر به فوت در 
کل کشور، رتبه نخست را کسب کردیم و در این بخش، 

بیش از 10 درصد کاهش را شاهد بوده ایم.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان با بیان 
اینکه براى ما حتى یک کشته در تصادفات هم زیاد است، 
گفت: هرچه این آمار کمتر شود، موفق تر خواهیم بود، اما 
با اینکه در کاهش تصادفات موفق بوده ایم، اما متأسفانه 
نرخ تصادفات منجر به فوت موتورســواران ما افزایش 

یافته است.
وى با بیــان اینکــه ســهم تصادفات منجــر به فوت 
موتورسیکلت ها 25 درصد در کل کشــور است، اظهار 
کرد: این آمار در شــهر اصفهان بیش از 50 درصد است 
که سبب شده ما برنامه ویژه اى را براى کاهش این آمار 

طراحى کنیم.
صلواتى افزود: در بحث ایمنى موتورسیکلت، یک دستگاه 
نمى تواند به تنهایى وارد شــود و حتمًا باید همه نهادها 

مشارکت داشته باشند و ما در شــوراى ترافیک استان و 
شوراى مدیریت بحران، موضوع را مطرح کردیم، چون 
واقعًا تلفات تصادف موتورســیکلت ها یک بحران براى 

شهر اصفهان است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان گفت: 
امیدواریم با قانونمدارى و گســترش فرهنگ استفاده از 

کاله ایمنى، بتوانیم تصادفات موتورسیکلت ها را کاهش 
دهیم و فکر مى کنم تا پایان امسال بتوانیم یک نمره قابل 

قبولى را در این زمینه داشته باشیم.

اجراى طرح ایمنى تردد موتورسیکلت ها در نصف جهان آغاز فعالیت پایگاه هاى 
اوقات فراغت استان

فعالیت بیش از هــزار و 700پایگاه اوقات فراغت 
آموزش و پرورش در استان اصفهان آغاز شد.

سرپرســت اداره کل آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان گفت: بیــش از 30درصد دانش آموزان 
اســتان اصفهان جذب فعالیت ها و رشــته هاى 
مختلف قرآنى، علمى، آموزشى، فناورى، هنرى، 
ورزشى، اردویى و فرهنگى در هزار و 700پایگاه 

اوقات فراغت تابستان مى شوند.
محمد جواد احمدى با اشاره به اهداف غنى سازى 
اوقات فراغت دانش آمــوزان گفت: در 41منطقه 
آموزش و پــرورش، پایگاه هــاى اوقات فراغت 
به مــدت هفت هفته، تا اواســط شــهریور آماده 
حضور دانش آموزان اســت. وى افزود: براى رشد 
همه جانبه شــخصیت دانش آموزان و اســتمرار 
فعالیت هاى تربیتى ســال تحصیلى در تابستان 
و ارتقاى ســطح دانش و بینش، علمى، اجتماعى، 
مهارت هاى فنى و حرفــه اى، فرهنگى، هنرى و 
ورزشى همراه با تقویت سالمت جسمانى و روانى
دانش آموزان، همه ساله پایگاه هاى اوقات فراغت 

در آموزش و پرورش استان راه اندازى مى شود.
سرپرســت اداره کل آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان گفــت: از رویکردهاى امســال ســتاد 
برنامه ریزى اوقات فراغت دانش آموزان اســتان، 
مشارکت مراکز و نهادهاى مرتبط مانند کانون هاى

فرهنگــى تربیتــى و شــعبات کانون مدرســه، 
اردوگاه هاى دانش آموزى، کانون ها و سالن هاى 
ورزشى، پژوهش سراها، دارالقرآن ها، پایگاه هاى

 بســیج دانش آمــوزى، کانون هاى مســاجد، 
پایگاه هــاى هالل احمر، اتحادیــه انجمن هاى 
اسالمى، ســازمان دانش آموزى، کانون پرورش 
فکرى کــودکان و نوجوانان و هــم افزایى دیگر 

نهادهاى مرتبط با اوقات فراغت در استان است.

محسن ابراهیم زاده
 در اصفهان مى خواَند

کنسرت موسیقى محسن ابراهیم زاده در سیتى سنتر 
اصفهان برگزار مى شــود. این خواننــده جوان با 
آهنگ سال نو به شهرت رســید و به عنوان یکى 
از خوانندگام مردم پســند به عرصه موسیقى وارد 
شد. کنسرت موسیقى محســن ابراهیم زاده نهم 
تیرماه در دوسانس 17و30دقیقه و 20و30دقیقه  
در سالن همایش هاى سیتى سنتر اصفهان برگزار 
مى شود و عالقه مندان مى توانند براى تهیه بلیت 
و دریافت اطالعات بیشــتر به نشــانى اینترنتى

iranconcert.com مراجعه کنند.

دستگیرى 
سارق طالى کودکان

ســارق طال هاى کودکان اصفهانى با همکارى 
شهروندان دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان گفت: در 
پی اعالم شکایت تعدادى از شــهروندان مبنی 
بر سرقت طالى کودکان، مأموران انتظامى این 
فرماندهى این زِن ســارق را که با ترفند داشتن 
دخترى هشت ساله به کودکان، نزدیک و در یک 
لحظه طالهاى آنها را ســرقت می کرد، دستگیر 
کردند. سرهنگ حســن یاردوستی به خانواده ها 
توصیه کرد از آویز کــردن زیورآالت به کودکان 
خود و رها کردن آنها در کوچــه، خیابان و پارك 

خوددارى کنند.

مشاور عالى شهردار اصفهان گفت: آیین افتتاح رسمى 
خط یک قطارشــهرى اصفهان، تیرماه ســال جارى با 

حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار خواهد شد.
جواد شــعرباف اظهار کرد: خط یک متــروى اصفهان 
از ایستگاه قدس تا ایســتگاه دفاع مقدس، به طول 21 
کیلومتر با 20 ایستگاه به بهره بردارى رسیده و روزانه 30 

هزار نفر مسافر را جابه جا مى کند.
وى با بیان اینکه تاکنون براى خط یک قطار شــهرى 
اصفهان درحدود دو هزار و 300 میلیــارد تومان اعتبار 
هزینه شــده اســت، افزود: براى تکمیل این خط،700 
میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است تا خط یک مترو با سه 

هزار میلیارد تومان اعتبار به صورت کامل تکمیل شود.
***

مشــاور عالى شــهردار اصفهان تصریح کرد: خط یک 
قطار شهرى اصفهان تا اســفندماه 96 به ایستگاه دفاع 
مقدس(صفه) رســید، اما تنها تونــل غربى، حدفاصل 
آزادى تا صفه تکمیل شده بود، اما طى سه ماه گذشته، با 
اقدامات صورت گرفته، تونل شرقى آن حدفاصل میدان 
آزادى تا صفه نیز تکمیل شــده و در آستانه بهره بردارى 

است.
وى ادامــه داد: تا پیش از این مســافران مترو در میدان 
آزادى تغییر قطار مى دادند که با این اتفاق، قرار است قطار 

به صورت یکسره از شهرك قدس تا صفه تردد کنند.
شعرباف با اشاره به اقدامات انجام شده در ایستگاه میدان 
امام حسین(ع)، گفت: ایستگاه میدان امام حسین(ع) سه 
ورودى در شمال شرقى، جنوب شرقى و سمت غرب دارد 
که تاکنون ورودى شمال شرقى آن به روى شهروندان 
باز شده است. وى در خصوص ایستگاه میدان انقالب نیز 
اظهارداشت: ایستگاه انقالب دو ورودى غربى و شرقى 
دارد که ایستگاه غربى، ســمت خیابان عباس آباد وارد 

مدار شده است.
***

وى با بیــان اینکه ســرفاصله زمانى ســرویس دهى 

قطارشهرى  15 دقیقه اســت که تا مهرماه به ده دقیقه 
کاهش مى یابد، خاطرنشــان کرد: درصدد هســتیم با 
برنامه ریزى صورت گرفته، در آینده نزدیک طول زمان 

سرویس دهى خط یک قطار شهرى را افزایش دهیم.
شــعرباف افزود: در حال حاضر خط یک قطارشــهرى 
اصفهان از ایســتگاه قدس تا آزادى از ســاعت 6 و 30 
دقیقه صبح تا 21 به مسافران سرویس دهى مى کند و با 
تکمیل تونل شرقى، حدفاصل میدان آزادى تا صفه نیز 
سرویس دهى در این مسیر از ساعت 6 و 30 دقیقه صبح 
تا 21 شب انجام مى شود و پس از آن تا ساعت 22 افزایش 

خواهد یافت.

افتتاح خط یک قطار شهرى با حضور معاون اول رئیس جمهور

نماینده مردم شهرســتان فالورجان در مجلس شــوراى 
اسالمى، به عنوان رئیس دوره دهم مجمع نمایندگان استان 

اصفهان انتخاب شد.
پیش از ظهر دیروز انتخابات هیئت رئیسه مجمع نمایندگان 
استان اصفهان برگزار شد. در این رأى گیرى، حجت االسالم 
ناصر موسوى الرگانى، نماینده مردم فالورجان در مجلس 
شوراى اسالمى، با کسب اکثریت آراء، براى سومین سال به 
عنوان رئیس دوره دهم مجمع نمایندگان استان اصفهان 
انتخاب شد.  بر همین اساس، جوادساداتى نژاد نماینده مردم 
کاشــان به عنوان نایب رئیس، ابوالفضل ابوترابى نماینده 
مردم نجف آباد،خزانه  دار وخانم ها زهرا سعیدى نماینده مردم 

مبارکه و سمیه محمودى نماینده مردم شهرضا به عنوان دبیر 
مجمع انتخاب شدند.

موسوى الرگانى، رئیس مجمع نمایندگان اصفهان ماند

همکارى هاى علمى کــره جنوبى با دانشــگاه اصفهان 
گسترش مى یابد. ســفیر کره جنوبی در دیدار با مسئوالن 
دانشــگاه اصفهان، بر همکاري با دانشگاه هاي دو کشور 
به ویژه دانشگاه اصفهان، به عنوان مرجع علمی ارتباط دو 

کشور تأکید و حمایت این سفارتخانه  از این موضوع را اعالم 
کرد. «جونگ هیون ریو»،فعال شدن اتاق کره را در دانشگاه 
اصفهان، گام مهمی در توسعه همکاري هاي دو کشور به 

ویژه در زمینه هاي فرهنگی و علمی دانست .

توسعه همکارى هاى علمى دانشگاه هاى اصفهان و کره جنوبى

نهمین نمایشگاه دوساالنه صنعت برق اصفهان از ششم 
تیرماه آغاز مى شــود و متخصصان این صنعت از سراسر 

کشور را گرد هم جمع خواهد کرد.
این نمایشــگاه که تا نهم تیرماه ادامه خواهد داشــت، به 
مدت چهار روز میزبان فعاالن و عالقه مندان صنعت برق 
خواهد بود و دستاوردهاى آنان را در 9 هزار مترمربع فضاى 

نمایشگاهى به نمایش مى گذارد.
استان هاى تهران، اصفهان، خراسان رضوى، چهارمحال 
و بختیارى، قزوین، البرز، مرکزى، گلســتان و آذربایجان 
شــرقى، 9 اســتانى هســتند که 138 غرفه را در نهمین 
نمایشگاه دوساالنه صنعت برق برپا مى کنند و ظرفیت ها و 
توانمندى هاى شرکت هاى مختلف را در حوزه هاى لوستر، 
چراغ و لوازم روشنایى، انواع سیم، کابل و سایر تجهیزات 

برق و الکترونیک، انواع ســوییچ و تجهیزات مخابراتى و 
الکترونیکى، تابلو و تجهیزات برق صنعتى و تجهیزات و 

ماشین آالت صنعتى به نمایش مى گذارند. 
بر اســاس برنامه ریزى هاى انجام شده، این نمایشگاه در 
روزهاى ششم تا نهم تیرماه امســال، از ساعات 16 تا 22 
در جوار پل شهرستان براى بازدید عموم مردم برپا خواهد 
بود.  توجه بیشتر به صنعت برق کشور، تبیین توانمندى هاى 
این صنعت در مقایسه با دیگر کشورهاى منطقه، شناخت 
زمینه هاى بالقوه همــکارى و تعامل بین ایــران و دیگر 
کشورها، افزایش راندمان تولید برق در نیروگاه هاى مختلف 
کشور، فراهم کردن زمینه صادرات برق به دیگر کشورها و 
معرفى تجهیزات نوین تولید برق، برخى از اهداف برگزارى 

نهمین نمایشگاه دوساالنه صنعت برق ایران است. 

گردهمایى متخصصان سراسر کشور در نمایشگاه برق اصفهان

رئیس دادگسترى نجف آباد گفت: خالى بودن 40 درصد از 
پست هاى قضائى ، دادگسترى این شهرستان را با کمبود 
قاضى مواجه کرده است. حجت االسالم حسین حسینى 
افزود: در پست هاى قضائى با 40 درصد و در قسمت ادارى 
نیز با بالتصدى بودن 70 درصدى پست هاى سازمانى 

مواجه هستیم. وى گفت: دردادگسترى این شهرستان، 
هفت شعبه دادیارى، دو شعبه بازپرسى و 12شعبه شوراى 
حل اختالف و در دادگاه هــاى حقوقى وکیفرى نیز یک 
شــعبه دادگاه خانواده ، چهار شعبه دادگاه حقوقى و چهار 

شعبه دادگاه کیفرى 2 فعالیت دارند.

نجف آباد با کمبود قاضى روبه رو است 

مدیرکل روابط عمومــى و امور بین الملل اســتاندارى 
اصفهان از تغییر ســاعات کار ادارات در شهرستان هاى 
خور و بیابانک، اردستان، کاشان، آران و بیدگل، نایین و 
نطنز(صرفًا بخش امامزاده) به مدت دو ماه به دلیل گرما 

خبر داد.
غالمرضا قائدیها اظهار کرد: با توجه به مصوبه 19 خرداد 
97 هیئت وزیران و نامه وزیر نیرو در خصوص بررسى و 
تعیین ساعت کار ادارى در فصل گرما در شهرستان هاى 

با دماى هواى بیش از 45 درجه ســانتیگراد، ساعات کار 
ادارات در شهرســتان هاى فوق به مدت دو ماه از تاریخ 
یک تیر مــاه 97 تا 31 مرداد ماه از ســاعت 6و30دقیقه 
صبح لغایت 13و30دقیقه خواهد بود و سپس از تاریخ اول 
شهریور، ساعت کار شهرستان هاى مذکور به حالت عادى 
بازمى گردد. وى افزود: بدیهى است ساعت کار ادارى در 
سایر شهرستان هاى اســتان مطابق روال عادى است و 

هیچگونه تغییرى ندارد.

تغییر ساعات کارى ادارات 6 شهرستان استان
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سرپرســت معاونت نظارت و پایــش اداره کل حفاظت 
محیط زیســت اصفهان گفت: در این استان بیش از دو 
هزارگونــه گیاهى مربوط به 70 جنــس و در قالب 130 

خانواده شناسایى شده است.
حســین اکبرى اظهارداشــت: از این تعداد، 350 گونه 
دارویى، 45 گونه انحصارى، چهار گونه آسیب پذیر، 16 

گونه نادر و 19 گونه در خطر انقراض محسوب مى شود.
وى گفت: گون زارهــا، قیچ زارهــا، درمنزارها، جوامع 
بادام کوهى و ســبز، تاغزارها وعرصه هاى رویشگاهى 
الله واژگون، از مهمترین عناصر گیاهى استان اصفهان 

محسوب مى شود.

وى همچنین با اشــاره به حیات وحش استان اصفهان 
گفت: تاکنون در این استان 459 گونه مهره دار شامل 306 
گونه پرنده، 42 گونه خزنده، 62 گونه پستاندار، هشت گونه 

دوزیست و 41 گونه ماهى شناسایى شده است.
اکبرى افزود: کل و بز، قوچ و میش، جبیر، آهوى ایران، 
یوزپلنگ ایرانى ، پلنگ ایرانى ، هوبره، زاغ بور و گربه شنى 

از مهمترین گونه هاى جانورى استان اصفهان هستند.
وى اظهار داشــت: همچنین پناهگاه حیات وحش موته 
اصفهان بهترین زیســتگاه آهوى ایرانى بوده و جمعیت 
آهو، قوچ و میش اصفهانى و کل بز در این منطقه بالغ بر 

17 هزار رأس است.

مدیر بهره بردارى شهرك سالمت اصفهان گفت: نمایشگاه 
و کنفرانس گردشگرى سالمت اصفهان در شهرك سالمت 

برگزار مى شود.
رضا هیبتى اظهارداشت: شهرك سالمت در راستاى کاهش 
بار ترافیکى خیابان هاى آمادگاه و شمس آبادى، ارائه خدمات 
ملى و منطقه اى به بیماران داخلى و گردشگران بین المللى در 
حوزه سالمت و درمان و افزایش صنعت توریسم سالمت به 

اصفهان در دستور کار قرار گرفت.
وى افزود: با توجه به نقش مهم صنعت گردشگرى سالمت، 
دپارتمان گردشــگرى ســالمت در این مجموعه اقدام به 
برگزارى نمایشگاه و کنفرانس گردشگرى سالمت در مهرماه 

97 کرده است. 
مدیر بهره بردارى شهرك سالمت اصفهان ادامه داد: شناخت 
و معرفى ظرفیت هاى درمانى، بهداشت، سالمت و تندرستى 
براى فرصت هاى سرمایه گذارى در بخش دولتى و خصوصى 
مى تواند کمک زیادى به جایگاه واقعى صنعت گردشگرى 
سالمت در کشــور کند، زیرا گردش مالى وسیعى در بردارد 

و نقش به سزایى در شکوفایى اقتصاد کشور ایفا مى کند.
وى اعالم کرد: نمایشگاه گردشــگرى سالمت از 11 تا 13 
مهرماه سال جارى در شهرك سالمت برگزار خواهد شد و 
کنفرانس و دستاوردهاى نمایشگاه نیز روز 14 مهرماه در تاالر 

سیتى سنتر ارائه خواهد شد.

2000 گونه گیاهى در استان 
شناسایى شده است

شهرك سالمت میزبان 
دپارتمان گردشگرى مى شود

خطر بزهکارى در کمین 
کودکان خیابانى

معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى استان اصفهان گفت: 
کودکانى که به دلیل اختالفات و طالق والدین شان و یا 
مشکالت دیگر به کار در خیابان رو مى آورند، بیشتر از هر 

کسى در معرض بزهکارى قرار دارند.
جهانگیر کریمى اظهار داشت: نداشتن پدر و سرپرست 
باالى ســر فرزندان و عدم نظــارت و کنترل کافى 
از ســوى مادر به علت مشــغله کارى زیاد، در بروز 
رفتارهــاى ناهنجارى آنان تأثیر به ســزایى خواهد 

داشت.
وى افزود: بچه ها از لحاظ ارتباطى، افرادى بســیار 
ضعیف هســتند و روانشناســان معتقدند که ضعف 
در مهارت هاى ارتباطى، یک نــوع مهارت رفتارى 
آموخته شده است که ارتباط نزدیکى با الگوى تربیتى 
آن ها دارد و نداشتن مهارت هاى ارتباطى الزم،  میزان 
سازگارى با محیط و شرایط را از افراد سلب مى کند و 
آمادگى بیشترى براى ارتکاب رفتار بزهکارانه یا بروز 

جرم در آن ها به وجود مى آورد.
وى ورود کودکان خیابانى به چرخــه بزهکارى را، 
ناشى از آشــفتگى خانوادگى، نبود سرپرست و عدم 
نظارت کافى والدین عنوان کرد و بیان داشت: باید در 
این زمینه سازمان هاى حمایتى و تشکل هاى مردمى 
و خیریه ها وارد عمل شــوند و از بزهکارى این گونه 
افراد جلوگیرى کنند، چراکه قطعًا ثواب و اجر نجات 
یک کودك و نوجوان از ورطــه نابودى و بزهکارى، 
بسیار بیشتر از هر ثوابى اســت و با این کار مى توان 

یک جامعه را از مشکالت و ناهنجارى ها نجات داد.

خبر

مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى 11 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى درخصوص پرونده اجرایى 
کالسه 962863 ج 11 له خانم شــیوا خامسى پور با وکالت رســول اصالنى و علیه آقاى 
محسن حیدریان مبنى بر مطالبه مبلغ 2/703/482/114 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى 
اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 1397/5/2 ساعت 9/5 صبح در محل اجراى احکام 
دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 19/058 حبه مشاع از 36 حبه 
مشاع از 72 حبه شش دانگ پالك ثبتى شماره 14084 فرعى از اصلى 4999/229 بخش 
5 ملکى آقاى محسن حیدریان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده 
است ملکى آقاى محســن حیدریان و اکنون در تصرف استیجارى مستاجر دارد که مدت و 
مشخصات مستاجر مشخص نمى باشد که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل 
ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید 
مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه 
داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام 
حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد 
بود تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى 
اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: محل ملک مورد معرفى 
ایشان واقع در اصفهان، کوى ولیعصر، خیابان مشفق کاشانى جنوبى، کوچه 16 پالك 19 
F فاقد کدپستى بازدید و معاینه بعمل آمد، نتیجه معاینات و بررسى ها به شرح زیر اعالم مى 
گردد: قابل ذکر است در زمان بازدید خوانده در محل حضور نداشت و اسناد و امالك مالکیت 
ارائه نگردید همچنین در نامه مقام محترم قضایى پالك ملک A 19 ذکر شده در صورتیکه 
پالك معرفى شده F 19 مى باشد. محل مورد معرفى یک ساختمان مسکونى است داراى 
171 مترمربع عرصه شامل زیرزمین، طبقه منهاى شصت، اول، دوم و یک سوئیت بر روى 
بام نماى بیرونى آجرى و در بخشــى از جنس سنگ اســت. کف حیاط موزاییک و بدنه از 
جنس نما، کف پله ها از سنگ گرانیت و بدنه دستگاه پله ســفیدکارى و رنگ با نرده هاى 
فلزى، درهاى ورودى طبقات چوبى با چهارچوب فلــزى و پنجره هاى بیرونى الومینیومى، 
سیستم گرمایش بخارى و سیستم سرمایش کولر آبى است. زیرزمین: کف موزایک و بدنه 
از جنس کاشى طبقه منهاى شصت: کف سالن ســرامیک، دیوارهاى داخلى سفیدکارى و 
رنگ، کف آشپزخانه سرامیک و بدنه تا باال کاشــى، کابینت فلزى، داراى یک اتاق خواب
 سرویس بهداشــتى حمام طبقه اول: کف سالن کفپوش، پوشــش دیوارهاى داخلى کاغذ 
دیوارى، سقف کناف کابینت آشپزخانه MDF، داراى سه اتاق خواب، سرویس بهداشتى 
و حمام، تراس با کف ســرامیک و بدنه از آجرنما طبقه دوم: کف ســالن سرامیک، پوشش 
دیوارهاى داخلى کاغذ دیوارى، سقف گچ برى، کف آشپزخانه سرامیک و بدنه تا باال کاشى، 
کابینت فلزى داراى 2 اتاق خواب، سرویس بهداشتى و حمام، تراس با کف سرامیک و بدنه 
از آجرنما سوئیت واقع بر روى بام شامل یک ســالن، آشپزخانه، سرویس بهداشتى و حمام، 
کف سالن و آشپزخانه سرامیک کابینت فلزى و در و پنجره ها از جنس الومینیوم است. سطح 
بام موزاییک و جانپناه از آجرنما با توجه به موارد فــوق و موقعیت زمانى مکانى، همجوارى 
و مساحت عرصه و اعیان و نوع بنا و مشترکات و متعلقات و امتیازات، ارزش شش دانگ از 
پالك فوق الذکر چنانچه فاقد دین به اشــخاص (حقیقى- حقوقى) باشد بطور کلى برابر با: 
00/000 8/500/0 ریال (هشت میلیارد و پانصد میلیون ریال) و ارزش سه دانگ آن برابر با: 
4/250/000/000 ریال (چهار میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال) ارزیابى مى گردد. با 
توجه به استعالم شرکت تعاونى مسکن آموزشى توپخانه اصفهان پالك اعالم شده متعلق 
به محکوم علیه پرونده که مالکیت رســمى به نام ارتش جمهورى اســالمى به نمایندگى 
شرکت مذکور به ثبت رسید. م الف: 6138 مدیر اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان 
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شــماره آگهى: 139703902004000106 تاریخ آگهى: 1397/03/28 شــماره پرونده: 
139604002004000338 مزایده پرونده اجرایى به شــماره بایگانى: 9601252 تمامى 
ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مســکونى پالك 21 فرعى واقع در نیم طبقه شمالى طبقه 
زیرزمین از 4984 اصلى به مســاحت 112/50 مترمربع بدون احتساب نورگیر به مساحت 
10/20 مترمربع و با قدرالحصه از عرصه مشاعى و مشــاعات که عبارتند از راه پله مشاعى 
4 فرعى، راه پله مشــاعى 5 فرعى در طبقه همکف و طبقه هــاى همکف و اول، پارکینگ 
مشاعى 6 فرعى در طبقه همکف، حیاط مشــاعى 7 فرعى، اتاق نگهبانى 8 فرعى واقع در 
بخش 4 ثبت اصفهان با کلیه ملحقات و مشترکات و منصوبات آن به آدرس: خیابان شریف 
واقفى بین گلزار و ملک کوچه شایسته (شماره 24) کوچه شهید تهرانى یک (سمت غرب) 
مجموعه مسکونى بهار طبقه منهاى 60 که ســند مالکیت آن در صفحه 239 دفتر امالك 
جلد 247 ذیل شماره 50599 و شماره چاپى 216246 (ســه دانگ) و در صفحه 242 دفتر 
امالك جلد 247 ذیل شماره 50601 و شماره چاپى 216247 (سه دانگ) به نام خانم افسانه 
چوپانى سامانى ثبت و صادر شده است با حدود آپارتمان: شماال: در دو قسمت اول به طول 
5/45 متر دیواریست به دیوار پالك 4990/2 دوم به طول 9/40 نار درب و دیوارى است به 
نورگیر شرقا: به طول 13/60 متر دیواریست به دیوار 4984/1 جنوبا: در 5 قسمت که قسمت 
چهارم غربى است اول به طول 1/25 متر دیواریست اشتراکى با انبارى 9 فرعى 4 و 5 بطه 
طول هاى 4/55 متر و 4 متر کال درب و دیواریست به پارکینگ مشاعى 6 فرعى غربا: اول در 
4 قسمت که قسمت هاى 2 و 4 جنوبى است به طول هاى 1/90 متر و 2/80 متر و 3/15 متر 
کال دیواریست اشتراکى با آپارتمان مسکونى 3 فرعى دوم به طول 3/10 متر دیوارى است 
به دیوار 4984/2 له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانهاست که طبق نظر کارشناس رسمى 
مجموعه مسکونى بهار داراى 13 واحد آپارتمان، چهار طبقه و داراى نماى آجرى و پارکینگ 
مسقف و روباز در حیاط مجموعه مى باشد و آپارتمان فوق الذکر داراى سه اتاق خواب، کف 

سرامیک، بدنه ها کاغذ دیوارى و رنگ روغنى و آشــپزخانه کابینت شده است با احتساب 
انشعابات که طبق سند رهنى شماره 94/4/22- 157303 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى 
شماره 12 اصفهان در قبال بدهى شرکت گوهر مرغ سجاد سپاهان در رهن بانک صادرات 
واقع مى باشد و تا تاریخ 98/2/30 داراى بیمه نامه مى باشد و از ساعت 9 الى 12 روز شنبه 
مورخ 97/4/23 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى 
چهار راه اول شهید صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى 
شود. مزایده از مبلغ پایه 1/900/000/000 ریال (یک میلیارد و نهصد میلیون ریال) شروع 
و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در 
صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شــده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق 
از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف 
جهان چاپ اصفهان مورخ 97/4/4 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده 
به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلســه مزایده مبلغ پایه مزایده طى 
چک تضمین شده بانک ملى در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق به 
همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید کل 
مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد 

و امالك سپرده نماید. م الف: 7523 اداره  اجراى اسناد رسمى اصفهان /3/732
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9710106794600708 شــماره پرونــده: 9709986794600057 
شماره بایگانى شــعبه: 970057 ابالغ وقت رســیدگى و دادخواســت و ضمائم به مریم 
رشــیدى- خواهان آقاى حمیدرضا نورشــرق دادخواســتى به طرفیت خوانده خانم مریم 
رشــیدى به خواســته مطالبه مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 
9709986794600057 شعبه 16 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى 
مدافع حرم) ثبت و وقت رســیدگى مورخ 1397/05/13 ســاعت 17:15 تعیین که حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى 
گردد تا خوانده  ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع 
شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 7763 شعبه 16 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /4/118
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106793501227 شماره پرونده: 9709986793500104 شماره 
بایگانى شعبه: 970104 ابالغ وقت رســیدگى و دادخواست و ضمائم به آقایان على طالبى 
پیکانى فرزند قاسمعلى و حسین فاتحى- خواهان آقاى مهدى بدیعى دادخواستى به طرفیت 
خوانده آقایان على طالبى پیکانى و حسین فاتحى به خواسته الزام به انتقال سند مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986793500104 شعبه 5 حقوقى شوراى 
حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/05/13 
ساعت 10:30 تعیین که حسب دســتور 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. اصفهان- چهارراه شیخ 
صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شــوراى حل اختالف. م الف: 7769 

شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /4/119
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106796900678 شماره پرونده: 9709986796900133 شماره 
بایگانى شعبه: 970136 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى بهمن نورى 
فرزند هاشم خواهان عزت اله سیفى و محمود اله یورتى دهقى دادخواستى به طرفیت خوانده 
آقاى بهمن نورى به خواســته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9709986796900133 شعبه 39 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع 
شهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رســیدگى مورخ 1397/05/17 ساعت 17:30 تعیین که 
حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى کامل خ ود، نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق  جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان، چهارراه شیخ صدوق، چهارراه وکال، 
مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 7794 شعبه 39 حقوقى شوراى حل 

اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /4/120
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9710460350700031 شماره پرونده: 9609980350701215 شماره 
بایگانى شــعبه: 961449 خواهان ها فاطمه محمدى افجدى و امید و صفورا و ســمیرا هر 
سه توکلى افجدى با وکالت آقاى اســکندرى پوده دادخواستى به طرفیت خواندگان عباس 
عشــاقى و قنبرعلى کریمیان کالوبکى و میرابوالحســن حیدرى نامى و هدایت اله تابش و 
شرکت وطن اصفهان به خواســته تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که 

جهت رسیدگى به شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 
311 ارجاع و به کالسه 961449 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 97/5/20 و ساعت 12 
ظهر تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى شود تا خواندگان پس از 
نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. اصفهان، 
خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگســترى کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 

شماره. م الف: 7783  شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /4/121
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9710460350700030 شماره پرونده: 9709980350700241 شماره 
بایگانى شعبه: 970262 خواهان حمید امینى تهرانى فرزند مرتضى با وکالت مهرداد جاللى 
عاشق آبادى حسن ابرارى باب انارى دادخواســتى به طرفیت خوانده مرتضى مغیث و پرى 
ظریفیان و بانک شعبه اقتصاد نوین و بهرام کاظمى و حسن حاج  على زاده و اداره ثبت اسناد 
و امالك اصفهان به خواسته تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگى به شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 311 
ارجاع و به کالسه 970262 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 97/6/27 و ساعت 10 صبح 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خواندگان پس از نشر آگهى 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى حاضر گردد. اصفهان، خ چهارباغ 
باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره. م الف: 

7786  شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /4/122
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100351204109 شماره پرونده: 9709980351200346 شماره 
بایگانى شعبه: 970390 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به محمدعلى شیدائى 
فرزند حسین، فاطمه، قدیرعلى، رجبعلى، قاســمعلى، صدیقه، همگى شهرت آ زادى رنانى 
و همگى نام پدر شیر محمد و آقاى رضا نکوزاده اصفهانى فرزند على محمد و سید محمود 
اعتصامى فرزند باقر- خواهان ســید جمال اعتصامى رنانى فرزند سید عابدین دادخواستى 
به طرفیت خوانده محمدعلى شیدائى فرزند حســین، فاطمه، قدیرعلى، رجبعلى، قاسمعلى، 
صدیقه، همگى شهرت آزادى رنانى و همگى نام پدر شیرمحمد و آقاى رضا نکوزاده اصفهانى 
فرزند على محمد و سید محمود اعتصامى فرزند باقر به خواسته الزام به تنظیم سند رسمى 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709980351200346 شعبه 12 
دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/05/27 ساعت 
9:30 تعیین که حسب دســتور 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 انتشــار آگهى به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ 
شهید نیکبخت- ساختمان دادگســترى کل استان اصفهان- طبقه 1- اتاق شماره 120. م 

الف: 7802 شعبه 12 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /4/123
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100350603726 شماره پرونده: 9709980350600048 شماره 
بایگانى شعبه: 970051 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى حسن صالحى 
ناغانى فرزند على ناز خواهان بانک مهر اقتصاد دادخواستى به طرفیت خوانده آقایان حسن 
صالحى ناغانى و مسعود صالحى ناغانى و رضا صالحى ناغانى به خواسته مطالبه وجه چک و 
مطالبه خسارت دادرسى و تاخیر تادیه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709980350600048 شــعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت 
رسیدگى مورخ 1397/05/20 ساعت 11:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده حسن صالحى 
ناغانى و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 
در دادگاه حاضر گردد. اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شــهید نیکبخت، ساختمان دادگسترى 
کل استان اصفهان، طبقه 2، اتاق شماره 214. م الف: 7805 شعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى 

 شهرستان اصفهان /4/124
حصر وراثت

آقاى حسینعلى عباسى لرکى به شماره شناسنامه 663 با استناد به شهادتنامه و گواهى فوت 
و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى به شماره پرونده 206 تقدیم این شورا نموده و چنین 
اشعار داشته است که شادروان پرستو عباسى لرکى فرزند حسینعلى به شماره شناسنامه 106 
در تاریخ 1397/1/29 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از: 1- حسینعلى 
عباســى لرکى فرزند جانباز شماره شناسنامه 663 نســبت با متوفى پدر 2- حوانسا مومنى 
فرزند نورمحمد شماره شناسنامه 23 نســبت با متوفى مادر 3- رامینا باطنى فرزند محسن 
شماره شناسنامه 1275624413 نســبت با متوفى فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 

درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد تاریخ نشــر آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم و اال گواهى صادر 
خواهد گردید. م الف: 595 شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع 

شماره یک) /125 /4
ابالغ راى

شــماره پرونده: 649/96ش11ح شــماره دادنامه: 144- 97/3/21 خواهان: ملک محمد 
مختارى فرزند محمد به نشانى شاهین شهر خ فردوسى فرعى 9 ش پ 34 مجتمع زیتون 
واحد 6 طبقه اول خوانده: على اســدى فرزنــد عبده الرحیم به نشــانى مجهول المکان به 
خواسته: تقاضاى مطالبه مبلغ 110/000/000 ریال به استناد یک فقره رسید عادى و گواهى 
گواهان به انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى گردشکار: خواهان دادخواستى به 
خواســته فوق و به طرفیت خوانده تقدیم داشــته که پس از انجام مراحل قانونى در شعبه 
یازدهم حقوقى و با توجه به محتویات پرونده و تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا: در خصوص دادخواست ملک محمد مختارى 
به طرفیت على اسدى به خواســته مطالبه مبلغ 110/000/000 ریال (یکصد و ده میلیون 
ریال) به شرح دادخواست به استناد یک فقره سند عادى و گواهى گواهان ضمیمه پرونده از 
خوانده طلبکار است و نام برده از پرداخت آن خوددارى مى نماید با عنایت به مفاد دادخواست 
تقدیمى اظهارات خواهان، مالحظه سند عادى تصدیق شــده به تاریخ (96/2/13) که به 
امضاى خوانده رســیده و از تعرض مصون مانده و خوانده با توجه به ابالغ قانونى در جلسه 
رسیدگى شورا حاضر نگردیده و نســبت به دعوى مطروحه ایراد و تکذیبى به عمل نیاورده 
است و دلیلى بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده اســت لذا دعوى خواهان مقرون به صحت 
تشخیص داده شده و به استناد مواد 271 و 1301 قانون مدنى و مواد 198، 519 و 522 قانون 
آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 110/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 1/515/000 ریال بابت هزینه دادرسى و الصاق تمبر و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت (96/11/30) لغایت اجراى حکم در حق خواهان صادر و 
اعالم مى گردد راى صادره  غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا 
و سپس ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه هاى عمومى حقوقى شاهین 
شهر مى باشد. م الف: 553 وحید هادى قاضى شــعبه یازدهم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر /4/126
ابالغ راى

شماره پرونده: 710/96 ش10ح شماره دادنامه: 25- 97/1/29 تاریخ رسیدگى: 96/12/28 
مرجع رسیدگى: شــعبه دهم حقوقى شــوراى حل اختالف شاهین شــهر خواهان: آقاى 
ابوالفضل سعیدى فرزند اکبر به نشــانى محمودآباد خیابان 24 انبار سنگ سعیدى خوانده: 
خانم نگار گودرزى فرزند امیرحســین به نشــانى مجهول المکان خواســته: مطالبه مبلغ 
96/000/000 ریال به استناد 6 فقره سفته به شماره 294701 و شماره 294702 و شماره 
294703 و شماره 294706 ســرى الف/1 هر کدام به مبلغ 12/000/000 ریال و شماره 
970068 ســرى/ ظ به مبلغ 15/000/000 ریال هر 5 فقره به تاریخ 96/10/14 و شماره 
196949 ســرى الف/1 به تاریخ 96/10/16 به مبلغ 25/000/000 ریال و یک فقره رسید 
عادى مورخ 95/3/27 به مبلغ 8/000/000 ریال با احتســاب تاخیر تادیه و هزینه دادرسى 
گردشکار: خواهان دادخواستى به خواســته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از 
ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشــریفات قانونى در وقت مقرر حوزه به 
تصدى امضاکنندگان ذیر تشکیل اســت و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل 
نظر ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: 
درخصوص دعوى خواهان آقاى ابوالفضل سعیدى فرزند اکبر به طرفیت خوانده خانم نگار 
گودرزى فرزند امیرحسین به خواسته مطالبه مبلغ 96/000/000 ریال به استناد 6 فقره سفته 
به شماره 294701 و شماره 294702 و شماره 294703 و شماره 294706 سرى الف/1 هر 
کدام به مبلغ 12/000/000 ریال و شماره 970068 سرى/ظ به مبلغ 15/000/000 ریال 
هر 5 فقره به تاریخ 96/10/14 و شماره 196949 سرى الف/ 1 به تاریخ 96/10/16 به مبلغ 
25/000/000 ریال و یک فقره رســید عادى مورخ 95/3/27 به مبلغ 8/000/000 ریال 
با احتساب تاخیر تادیه و هزینه دادرســى نظر به دادخواست خواهان به استناد 6 فقره سفته 
به شماره 294701 و شماره 294702 و شــماره 294703 و شماره 294706 سرى الف/1 
هر کدام به مبلغ 12/000/000 ریال و شــماره 970068 سرى /ظ به مبلغ 15/000/000 
ریال هر 5 فقره به تاریخ 96/10/14 و شــماره 196949 سرى الف/1 به تاریخ 96/10/16 
به مبلغ 25/000/000 ریال و یک فقره رسید عادى مورخ 95/3/27 به مبلغ 8/000/000 
ریال که خوانده متعهد به پرداخت مبلغ آن شده است نظر به دادخواست خواهان و مستندات 
تقدیمى شــامل 6 فقره ســفته و اینکه خوانده متعهد به پرداخت مبلغ سفته ها شده است و 
در جلسه شورا حاضر نشــده و نســبت به مطالبه خواهان ایراد و دفاعى را به عمل نیاورده 
است و دلیلى بر برائت ذمه خود به شورا اقامه نکرده است که همگى حکایت از اشتغال ذمه 
خوانده نسبت به خواهان مى نماید لذا شــورا دعوى خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به 
مواد 198-519-522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 307 و 309 قانون تجارت حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 96/000/000 ریال (نه میلیون و ششصد هزار تومان) 
بابت اصل خواســته و مبلغ 2/410/000 ریال هزینه دادرســى و الصــاق تمبر و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجرا از تاریخ تقدیم 
دادخواست (96/10/18 لغایت زمان پرداخت در حق خواهان را صادر و اعالم مى دارد راى 
صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف 
بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر مى 
باشد. م الف: 588 رضوانى قاضى شعبه ده م حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین 

شهر /4/128

دبیر انجمن انبوه سازان استان اصفهان گفت: بازار مسکن 
تا مشخص شــدن وضعیت اقتصادى، همچنان ملتهب 
باقى مى ماند و احتماًال در شهریور ماه دوباره شاهد افزایش 

قیمت مسکن خواهیم بود.
احمد توال در خصوص وضعیت بازار مسکن اظهارداشت: 
در حال حاضر بازار مسکن در بالتکلیفى و التهاب به سر 
مى برد، به صورتى که نه شــاهد رکود قبلى و نه رونق در 

این بازار هستیم. 
وى افــزود: از طرفى با افزایش قیمــت  مصالح و قیمت 
تمام شده مسکن مواجه هستیم، همچنین برخى استان ها 
افزایش قیمت داشــته اند و برخى اســتان ها نیز در حال 
افزایش قیمت مسکن هستند و مردم در دوراهى خرید و یا 

عدم خرید مسکن گرفتارشده اند.
دبیر انجمن انبوه ســازان اســتان اصفهان گفت: امروزه 
افزایــش قیمت ها طبق فرمول بندى هــاى قبلى که در 
برخى فصل ها یا هرچند سال یک بار اتفاق مى افتاد پیروى 
نمى کند، در تهران افزایش قیمت  وجود دارد که این موج 
در شهرستان ها نیز احســاس شده است و شاهد افزایش 

نرخ مسکن هستیم. 
وى اظهار داشــت: قیمت تمام شــده مسکن به سرعت 
در حال افزایش اســت و به  طور میانگیــن نرخ مصالح 
ساختمانى بیش از 50 درصد گران شده است که بیشترین 
افزایش قیمــت در فوالد با حــدود 70 درصد و کمترین 
افزایش در بخش سنگ با کمتر از یک درصد بوده است. 

توال با بیان اینکــه حداقل 20 درصد قیمت دســتمزد 

کارگر افزایش یافته اســت، ادامه داد: نــرخ زمین نیز در 
موقعیت هاى مختلف گران شــده است و نسبت به سال 
گذشته، قیمت مسکن در تهران به  طور متوسط بیش از 30 

درصد و اصفهان درحدود 15 درصد افزایش داشته است. 
وى با اشاره به کاهش سرمایه گذارى در حوزه ساخت وساز، 
اظهارداشــت: وضعیت ســرمایه گذارى در بازار مسکن 

داراى ریســک باال اســت و با توجه به مشخص نبودن 
قیمت مصالح و قیمت تمام شــده واحد مسکونى، شاهد 
کاهش ســرمایه گذارى ها در این بخش هستیم و بیشتر 

افرادى که قدرت ریســک پذیرى باالیى دارند، وارد این 
حوزه مى شوند. 

دبیر انجمن انبوه سازان استان اصفهان در رابطه با تأثیر 
نوسانات ارزى بر قیمت تمام شده مسکن، گفت: مصالح 
ساختمانى عمدتًا تولید داخلى هســت، اما بخش عمده 
مصالح به کار رفته در ســاختمان همچون فوالد، منبع 

خارجى دارد. 
وى ادامه داد: در حال حاضر بالغ  بر 30 واحد تولید فوالد در 
سطح کشور انجام مى شود که از این تعداد، تنها چند مورد 
از جمله ذوب آهن اصفهان از سنگ آهن داخلى استفاده 
مى کنند و بقیه واحدها از شــمش فوالدهاى خارجى که 

عمدتاً از چین یا اوکراین وارد مى شود، استفاده مى کنند.
وى با تاکید بر اینکه اگر با کمبود عرضه مســکن مواجه 
شویم، باید انتظار افزایش قیمت ها را داشته باشیم، تصریح 
کرد: بازار مسکن تا مشخص شــدن وضعیت اقتصادى 
همچنان ملتهب باقى مى ماند و احتماًال در شهریور ماه 

دوباره شاهد افزایش قیمت مسکن خواهیم بود.
دبیر انجمن انبوه سازان استان اصفهان خاطرنشان کرد: 
مردم نیازهاى خود را دنبال مى کنند و دلیل افزایش نرخ 
اجاره بها، وجود نیاز در بازار است و اگر به این نیازها جواب 
مثبت داده شود و مردم به دنبال خرید خانه باشند، به تولید، 
مصرف و آرامش خاطر جامعه منجر مى شــود، اما اگر به 
این نیاز پاســخ صحیح داده نشــود مردم در بالتکلیفى 
باقى خواهند ماند و مجبور به اجاره نشینى مى شوند که در 

نهایت منجر به افزایش ساالنه نرخ اجاره بها خواهد شد.

دبیر انجمن انبوه سازان استان اصفهان پیش بینى کرد؛

افزایش دوباره قیمت مسکن از شهریور ماه
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خبر

فرماندار اصفهان گفت: اولویت جهاد کشــاورزى باید 
تأمین آب باغات بوده و هزینه هاى انتقال و جا به جایى 

به کشاورزان سپرده شود.
احمد رضوانى با تأکید بر اهمیت پیگیرى و حفظ باغات و 
درختان، اظهار داشت: به رغم کاهش چشمگیر اعتبارات 
سال جارى، دستگاه هاى مربوطه باید براى جلوگیرى از 
خشکیدن درختان و حفظ باغات، اقدامات الزم را انجام 
دهند. وى افزود: روند حفظ باغات و درختان باید هفته اى 
یک مرتبه رصد شده و مشکالت و موانع احتمالى موجود 

پیگیرى و بررسى شود.
فرماندار اصفهان بر لزوم توزیع عادالنه آب براســاس 

قانون تأکید کرد و گفت: برداشــت هاى باالدستى آب، 
باعث بى انضباطى در توزیع عادالنــه آب در اصفهان 
شده که راهکارهاى مقتضى جهت رفع این مشکل نیز 

باید اتخاذ شود.
وى در ادامه تاکید کرد: تدابیر الزم بــه گونه اى اتخاذ 
شــود که امکان بهره بردارى از چاه شهر زیار و شهرك 
صنعتى کوهپایه توسط اداره جهاد کشاورزى شهرستان 

فراهم شود.
فرماندار اصفهــان تأکید کرد: شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان باید با مشارکت جهاد کشاورزى نسبت به کنترل 

و مدیریت برداشت هاى غیرمجاز اقدام کند.

رئیس خانه صنعت و معدن ایــران گفت: دولت باید هر چه 
زودتر تکلیف وضعیت ارز را روشــن کند و روزه ســکوت 

مسئوالن دردى از اقتصاد دوا نمى کند.
عبدالوهاب سهل آبادى با اشــاره به نوسانات نرخ ارز اظهار 
داشت: دولت این تصمیم را گرفت که ارز را با نرخ چهار هزار 
و 200 تومانى تک نرخى کند که به نظر مى رسد ناچار بوده 
این تصمیم را بگیرد، چراکه اگر روند خروج ارز و سرمایه ها 
از کشور به بانک ها هم کشیده مى شد، قطعًا دیگر نمى شد 
جلوى این رونــد را گرفت. وى ادامــه داد: بنابراین اگرچه 
تک نرخى کردن ارز با این قیمت، تصمیم درســتى نیست 
و اشکاالت زیادى دارد، اما به هر حال باید محدودیت هاى 

دولت را هم در نظر گرفت.
وى تأکید کرد: قیمت چهار هــزار و 200تومانى براى دالر 
قطعًا واقعى نیست، ولى باید شرایط دولت را هم درك کرد 
چراکه اکنون این تصمیم اقتصادى امنیتى شده است و همه 

باید به اجراى آن کمک کنند.
رئیس خانه صنعت و معدن ایران با بیان مشکالت فعاالن 
اقتصادى در این خصوص و انتقاد از عدم پاسخگویى مناسب 
مســئوالن، گفت: دولت باید هر چه زودتر تکلیف وضعیت 
ارز را روشــن کند و روزه سکوت مسئوالن دردى از اقتصاد 
دوا نمى کند، سامانه نیما هنوز کارایى الزم را نداشته و سبب 

سرگردانى تولید کنندگان و حتى واردکنندگان شده است.

روزه سکوت، دردى از اقتصاد 
کشور دوا نمى کند

اولویت جهاد کشاورزى
 باید آب باغات باشد

 اخطار اجرایى
شــماره: 593/96- 1397/3/7 به موجب راى شــماره 784 تاریخ 96/11/24 حوزه 6 
شوراى حل اختالف شهرستان گز که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1- نمایشگاه 
اتومبیل صبا به مدیریت ابراهیم عارفیان به نشانى گز بلوار معلم نمایشگاه عارف 2- ناصر 
سالمى به نشانى مجهول المکان محکوم است به (ناصر سالمى) حضور در یکى از دفاتر 
اسناد رســمى و انجام مراحل قانونى و انتقال یک دستگاه خودرو سوارى پراید به شماره 
انتظامى 462ج73-67 و خوانده ردیف اول (ابراهیم عارفیان) تهیه مقدمات انتقال سند و 
پرداخت مبلغ چهل و شش هزار ریال هزینه دادرسى و هزینه حمل و نقل در حق محکوم 
له نوید شریفیان به والیت حیدرعلى شریفیان به نشانى گز بلوار معلم خ شهید باهنر کوچه 
حافظ  پالك 12 و پرداخت نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت. 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، صریحًا اعالم نماید. م الف: 591 شعبه ششم شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /4/127
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9709973759200213 شماره پرونده: 9609983759200825 شماره 
بایگانى شــعبه: 960851 تاریخ تنظیم: 1397/03/02 خواهان: آقاى قدرت اله خادمى 
فرزند حاتم به نشانى شــاهین شــهر خانه کارگر صغیر اصفهانى ف 1 نیم فرعى پ 33 
خوانده: آقاى سیدباقر میرعبدالعظیمى فرزند میراحمد به نشانى مجهول المکان خواسته: 
مطالبه وجه بابت خســارات راى دادگاه: در خصوص دادخواست آقاى قدرت اله خادمى 
فرزند حاتم به طرفیت آقاى ســیدباقر میرعبدالعظیمى فرزند میراحمد به خواسته مطالبه 
مبلغ 206/413/698 ریال بابت تسویه وام خوانده به انضمام خسارات دادرسى و خسارت 
تاخیر تادیه دادگاه با عنایت بــه محتویات پرونده نظر به اینکــه مطابق نامه بانک رفاه 
شهید خرازى شاهین شهر به شماره 423/317 مورخ 96/9/29 بابت ضمانت تسهیالت 
مضاربه خوانده مبلغ 206/413/698 ریال از حســاب خواهان برداشــت شده است و از 
طرفى خوانده على رغم استحضار از جلسه رسیدگى در دادگاه حضور پیدا ننموده است و 
دفاعى در قبال دعوى مطروحه به عمل نیاورده اســت لذا دادگاه دعوى خواهان را حمل 
بر صحت تلقى و مســتندا به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و ماده 709 قانون مدنى خوانده را به پرداخت مبلغ 

دویست و شش میلیون و چهار صد و سیزده هزار و ششصد و نود و هشت ریال بابت اصل 
خواسته و از باب تسبیب به پرداخت مبلغ شش میلیون و یکصد و بیست هزار ریال بابت 
هزینه دادرسى و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 96/11/3 
لغایت اجراى حکم قابل محاسبه در واحد اجراى احکام مدنى براساس شاخص اعالمى 
بانک مرکزى جمهورى اســالمى ایران در حق خواهان محکوم و اعالم مى گردد و اما 
در خصوص خواســته دیگر خواهان مبنى بر تقاضاى اعســار از پرداخت هزینه دادرسى 
نظر به اینکه خواهان مطابق صورتجلســه مورخ 97/3/2 این قسمت از خواسته خویش 
را مسترد نموده است لذا مســتندا به بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعالم مى نماید. 
راى صادره در قسمت اول غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در این دادگاه و پس از آن و همچنین نسبت به قسمت دوم راى ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. استان اصفهان، 
شهرستان شاهین شــهر ، میدان امام حسین(ع) خیابان شــهید منتظرى، خیابان شهید 
توالیى دادگسترى شاهین شهر. م الف: 601 حبیب اســالمیان رئیس شعبه دوم دادگاه 

عمومى حقوقى شاهین شهر /4/129
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9709973760000203 شماره پرونده: 9609983760000846 شماره 
بایگانى شعبه: 961010 تاریخ تنظیم: 1397/03/03 خواهان: آقاى کیان نیک اندیش 
فرزند کریم با وکالت خانم ندا تاجرى هرندى فرزند على اکبر به نشانى استان اصفهان، 
شهرستان شاهین شهر و میمه، شهر شاهین شهر، خ عطار 5 شرقى مجتمع ایران ط سوم 
واحد 14 خواندگان: 1- آقاى بنیاد مسکن انقالب اسالمى شاهین شهر به نشانى استان 
اصفهان، شهرستان شاهین شــهر و میمه شاهین شــهر خ مدرس بنیاد مسکن انقالب 
اسالمى شاهین شهر 2- آقاى مهدى خدابخش فرزند نصراله 3- آقاى میثم خدابخش 
فرزند نصراله 4- آقاى على اکبر خدابخش فرزند نصراله 5- خانم زهره ذکاوتمند جزى 
فرزند حسین 6- آقاى محمد ســجاد خدابخش فرزند نصراله همگى به نشانى مجهول 
المکان خواســته ها: 1- الزام به تنظیم سند رســمى ملک 2- مطالبه خسارت دادرسى. 
راى دادگاه: در خصوص دعوى آقاى کیان نیک اندیش با وکالت خانم تاجرى هرندى به 
طرفیت بنیاد مسکن انقالب اسالمى شاهین شهر و خانم زهره ذکاوتمند جزى و آقایان 
میثم- مهدى- محمد سجاد و على اکبر شــهرت همگى خدابخشى به خواسته الزام به 
تنظیم سند رسمى یک واحد آپارتمان مســکونى بر پالك ثبتى 301/55926 بخش 16 
ثبت اصفهان به انضمام خســارات دادرســى مقوم به پنجاه میلیون ریال بدین شرح که 

وکیل خواهان اظهار داشته موکل به موجب مبایعه نامه عادى که تصویر مصدق شده آن 
را به شــماره 84171 مورخ 85/5/27 ارائه داده یک واحد آپارتمان مسکونى را از مورث 
خواندگان مرحوم نصراله خدابخشى خریدارى نموده است لیکن سند آن کماکان بنام بنیاد 
مى باشد سپس نماینده خوانده آقاى مرتضى نصر در جلسه رسیدگى حاضر و اظهار داشته 
با انتقال سند به شرط پرداخت هزینه انتقال از جانب خواهان موافق بوده که وکیل خواهان 
نیز پرداخت هزینه را تقبل نموده لذا دادگاه مستندا به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنى 
و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرســى مدنى بنیاد مسکن انقالب اسالمى را به 
الزام به تنظیم سند رسمى ملک موصوف در احد دفاتر اسناد رسمى و به پرداخت خسارات 
دادرســى در حق خواهان محکوم مى نماید و دعوى را متوجه سایر خواندگان ندانسته و 
مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسى مدنى قرار رد دعوى صادر و اعالم مى نماید. 
راى حضورى است و ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر مى باشد. استان 
اصفهان، شهرستان شاهین شهر ، میدان امام حسین(ع) خیابان شهید منتظرى، خیابان 
شهید توالیى دادگسترى شاهین شهر. م الف: 581 وحید هادى رئیس شعبه سوم دادگاه 

عمومى حقوقى شاهین شهر /4/130
مزایده

شماره نامه:9710113757500218 شــماره پرونده:9609983757300809 شماره 
بایگانى شــعبه: 970013 اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت در نظر دارد در 
خصوص پرونده کالسه 970013 اجرایى جلسه مزایده اى علیه اکرم و اعظم و محمد على 
و سمیرا و امیدهمگى هاشمى وله خانم لیال محمد بیگى دهقى برگزار نماید،مشخصات 
مال مورد مزایده حسب نظریه کارشناسى به شرح ذیل مى باشد ملک مسکونى باشماره 
ملک 1842و شــماره ثبت 12172 در صفحه 266 از دفتر 60که یک سهم و یک چهارم 
سهم مشاع از ده سهم شــش دانگ پالك ثبتى 1842بخش 15 ثبت اصفهان که 5/12 
سهم مشاع ان متعلق به آقاى امیر هاشمى دهقى فرزند محمدعلى و 5/6سهم مشاع ان 
متعلق به خانم لیال محمد بیگى دهقى مى باشد محل مورد بازدید عبارت است از یک باب 
منزل مسکونى که داراى 129 متر مربع عرصه و حدود 99 متر مربع اعیانى در یک طبقه 
مى باشد که ساختمان ان با دیوار بار بر اجرى سقف تیر چوبى و کف سیمان سطوح داخلى 
ســفید کارى با گچ درب و پنجره هاى خارجى اهنى و درب هاى داخلى چوبى هســتند 
سرویس حمام اشپزخانه با کاشى و سرامیک پوشیده شده است و کابینت اشپزخانه فلزى 
است نماى خارجى و حیاط سیمان لیسه اى سفید و کف حیاط موزاییک مى باشد ساختمان 
داراى انشعاب اب برق گاز بوده و قدمت ان حدود چهل سال است باتوجه به موقعیت ملک 
و مساحت عرصه و اعیان و نوع بنا و مشترکان و متعلقات و امتیازات ان ارزش یک و یک 

چهارم سهم نشاع از ده سهم شش دانگ پالك ثبتى بامشخصات ذکر شده در باال به مبلغ 
480000000 ریال براورده مى گردد. جلســه مزایده در تاریخ 1397/05/02 از ساعت 
11:00 الى 12:00 صبح در دفتر اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشــت برگزار 
مى باشد که طالبین شرکت در مزایده مى توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده به دفتر اجراى 
احکام مراجعه تا دستور بازدید صادر گردد. ضمنا مزایده از مبلغ ارزیابى شده شروع و برنده 
کسى اســت که ده درصد مبلغ ارزیابى را نقدا به همراه داشته باشــد و بالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید. توضیحات کلیه هزینه هاى جانبى مربوط به مزایده به عهده برنده مزایده 

مى باشد. 1153/م الف مدیر اجراى احکام عمومى بخش مهردشت/4/131
 مزایده

در پرونده کالسه 427/95 اجرایى و به موجب دادنامه 676/94 صادره از شعبه شوراى حل 
اختالف خمینى شــهر محکوم علیه اجرایى آقاى علیداد جالل الدین فرزند عبدالحسین 
محکوم اســت به پرداخت مبلــغ 90/282/000 تومان بابت محکوم بــه و هزینه هاى 
دادرســى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 4/514/000 تومان و نیم عشر دولتى درحق 
صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان نجف آباد اموال ذیل 
توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى رحمت اله مصدق به شرح ذیل 
ارزیابى گردیده است: 1.اطاق متعهد زباله کش 2.گیربکس استوك پژو 405 یک دستگاه 
3.فیلتر روغن پژو برند تهران پاوا 4.چراغ خطر عقب سمند 20 دست 5.سپر سمند و اردى 
10 عدد 6.اینه تاشو پراید 20عدد 7. دستگیره درب پژو 150 عدد 8. تسمه تایم و دینام پژو 
150 عدد 9. قفل ضد سرقت پژو و پراید 20 عدد 10. قالپاق پژو 50 عدد پراید 50 عدد و 
پیکان 50 عدد 11. پلوس کوتاه بلند 2 دست 12. لنت ترمز پژو و پراید و پیکان 70 دست 
13. کف صندوق پیکان یک دست 14. درب صندوق پیکان 2 عدد 15. کف صندوق پراید 
141 یک دست جمع کل لوازم یدکى به نظریه کارشناس 66330000 هزار ریال معادل 
شش میلیون و ششصدو سى و ســه هزار تومان ارزیابى گردیده است. باتوجه به مراتب 
فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى 
احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 97/04/25 ســاعت 10 صبح و در محل اجراى احکام 
به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى اســت 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 بازدیــد به عمل آورد. 1096/م الف 

مدیراجراى احکام شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/4/132

خوش حسابان «اصفهان 
کارت» هدیه مى گیرند

مدیر دفتر اصفهــان کارت از آغاز طرح تشــویقى 
پرداخت عوارض خودرو خبر داد و گفت: شهروندانى 
که عوارض خود را به موقع پرداخت کنند، 10 درصد 
مبلغ فیش پرداختى خود را شــارژ اصفهان کارت به 
عنوان جایزه خوش حسابى دریافت مى کنند. فرهاد 
گلى اظهارداشت: طرح تشــویقى پرداخت عوارض 
خودرو  از ابتداى تیرماه 97 آغاز شده و شهروندانى 
که عوارض خودرو خود را  بــه موقع پرداخت کنند، 
مشمول جایزه خوش حسابى مى شوند. وى ادامه داد: 
با توجه به اجراى این طرح، شهروندانى که جریمه 
دیرکرد پرداخت عوارض خودرو دارند، معادل مبلغ 
جریمه دیرکرد خود، شــارژ اصفهان کارت دریافت 

مى کنند.

برداشت 112 تن گل محمدى از 
فریدن

بیش از112تــن گل محمدى از گلســتان هاى گل 
محمدى فریدن برداشت شده است.

مدیرجهادکشــاورزى فریدن با اشاره به اینکه برداشت 
گل محمدى از 36هکتــار از مزارع شهرســتان روبه 
پایان است، گفت: متوســط برداشت گل محمدى سه 

هزارو100کیلوگرم از هر هکتار است .
رامین رستمى افزود: با این میزان گل، بیش از127 هزار 
لیتر گالب درجه یک مى تــوان تولید کرد، اما به خاطر 
نبودکارگاه هاى گالبگیرى درشهرستان، بیشترگل هاى 

برداشت شده به صورت خام به کاشان ارسال مى شود.

آغاز طرح مدارس سیار 
عشایرى در استان

درحدود 300 دانش آموز عشایر بختیارى، نخستین 
بار همزمان با کوچ در غرب استان اصفهان از تحصیل 
بهره مند شدند. مدیر کل امور عشایر استان اصفهان 
گفت: در تفاهم نامه اى بین اســتان هاى اصفهان 
و خوزســتان، با هدف جلوگیرى از ترك تحصیل و 
تکمیل سال تحصیلى دانش آموزان عشایر بختیارى 
کوچرو و دانش آموزانى که در زمان کوچ، تحصیل 
شان نیمه تمام مى ماند، 12 معلم از شهرهاى اللى، 
مسجد سلیمان، شوشتر و دزفول امسال همزمان با 
کوچ ییالقى عشایر بختیارى، در 12 مدرسه چادرى 
مستقر شده اند و به تدریس حدود 300 دانش آموز 
درمقطع دبســتان مى پردازند. مختار اســفندیارى 
افزود: این طرح که در 45 روز اجرا مى شود، تا نیمه 
دوم تیر در مناطق غربى و استقرار عشایر بختیارى در 
استان اصفهان ادامه دارد. وى همراه نبودن معلمان 
با کوچ عشــایر را، تاکنون یکى از عوامل بازماندگى 
این دانش آموزان از تحصیل در زمان کوچ عشــایر 
بختیارى عنوان کرد و گفت: با اجراى این طرح، این 

مشکل برطرف مى شود.

مدیرکل زندان هاى استان اصفهان با بیان اینکه زندان 
مرکزى در حال حاضر چهــار برابر ظرفیت زندانى دارد، 
گفت: این تراکم جمعیتــى، اقدامات اصالح و تربیتى را 

دچار اختالل مى کند.
اسدا... گرجى زاده افزود: در سال گذشته 32 هزار ورودى 
به زندان هاى استان اصفهان داشــتیم و در حال حاضر 
جمعیت زندان هاى استان به بیش از 15 هزار نفر مى رسد.
وى با بیان اینکه در حال حاضر بیش از هزار و 500 نفر 
زندانى جرایم غیر عمد در زندان هاى اســتان اصفهان 
وجود دارد، تصریح کــرد: براى آزادى ایــن زندانیان، 
150 میلیارد تومان نیاز اســت و با توجه به جمع آورى 
کمک هاى مردمى در ماه رمضــان، 11 میلیارد تومان 
اعتبار جذب شد و با این مبلغ، 630 زندانى از بند رهایى 

یافتند.
مدیرکل زندان هاى اســتان اصفهان با بیــان اینکه در 
حوزه اشتغال در زندان استان اصفهان وضعیت مناسبى 
را داریم، گفت: بیش از 9 هزار نفر در زندان هاى اســتان 
آموزش فنى و حرفه اى دیده اند و هفت هزار شــغل در 

زندان هاى استان ایجاد شده است.
**زندان مرکزى چهار برابر ظرفیت زندانى دارد

وى با بیان اینکه زندان مرکزى در حال حاضر چهار برابر 
ظرفیت زندانى دارد، گفت: این تراکم جمعیتى، اقدامات 

اصالح و تربیتى را دچار اختالل مى کند.
گرجى زاده ادامه داد: بهره بردارى از زندان جدید اصفهان 
در دستور کار است و هفته آینده رئیس سازمان زندان ها 
براى پیگیرى آخرین وضعیت زندان بزرگ اصفهان به 

این استان سفر مى کند.

وى با بیان اینکه زندانیان اســتان اصفهــان در زلزله 
کرمانشــاه 80 میلیون تومــان کمک کردنــد، افزود: 
همچنین در جشن گلریزان زندانیان نیز خود زندانیان 50 

میلیون تومان کمک کردند. 
کمبود 800 نیرو براى اداره زندان ها

وى با بیان اینکه زندان هاى اســتان اصفهان با چالش 
جدى کمبود نیروى انسانى مواجه هستند، افزود: براى 
زندان هاى اســتان اصفهان، هزار و 500 نیروى انسانى 
تعریف شده است که در حال حاضر تنها 700 نیروى فعال 

در این دستگاه در استان اصفهان داریم.
مدیرکل زندان هاى استان اصفهان با بیان اینکه در سال 
جارى سه زندان جدید به بهره بردارى مى رسد، گفت: این 
در حالى است که براى این زندان ها نیرو نداریم و سعى 
داریم با عقد قرار داد جدید با نیروهاى فعلى، این زندان ها 

را اداره کنیم.

3 زندان جدید اصفهان
 هیچ نیرویى ندارد

کارکنان فوالد مبارکه براى اولین بــار موفق به تولید 
تختال با ضخامــت250 میلیمتر شــدند. محمدرضا 
بناییان مفرد، مدیر ناحیۀ فوالدســازى و ریخته گرى 
مداوم شــرکت فــوالد مبارکه ضمن تأییــد این خبر 

گفت: تولید این محصول 
با گریــد داخلى 5946 گاز 
ترش، مخصوص لوله هاى 
انتقال گاز است. وى افزود: 
در همین راستا پس از تهیۀ 
کارت ســاخت در واحــد 
متالــورژى و روش هاى 
تولید و تأییــد آن در ناحیۀ 
فوالدسازى، اقدامات الزم 
براى ایجاد شــرایط تولید 

این گرید انجام شد.
وى در تشریح برخى از این 
اقدامات گفت: براى تولید 
این گرید، باید ذوب اولیه 

در کوره هاى قوس الکتریکى، پس از طى کردن فرایند 
 (DS) و سولفورزدایى (LF) واحدهاى متالورژى ثانویه
و گاززدایى (RH) به ریخته گرى مداوم ارســال شود. 

مدیر ناحیۀ فوالدسازى شــرکت فوالد مبارکه افزود: 
براى تولید تختال با ضخامــت 250 میلیمتر، تغییرات 
خاصى در ماشــین ریخته گرى شــمارة 5 براى اولین 
بار صورت گرفــت و برخى از این تغییــرات عبارت اند 
از: تعویض قالب سگمت 
صفر ماشــین از ضخامت 
200 بــه 250 میلیمتــر، 
تغییر Gap کلیۀ غلتک ها
 از ابتدا تا انتهاى ماشــین 
که در مدت 24 ســاعت 
به ازاى یک خط ماشــین 
ریختــه گــرى انجــام 
شــد، تهیــه و تدویــن 
دســتورالعمل ها و جداول 
سرعت و سیســتم هاى 
خنــک ســازى تختال و 

کنترلى.
بناییان خاطرنشــان کرد: 
حاصل این زحمات تولیــد 3 ذوب و 21 تختال معادل 
500تن بدون عیب داخلى (به خصوص عیب جدایش 

در مقطع تختال) مطابق با سفارش مشترى بود.

تولید تختال با ضخامت 250 میلیمتر در فوالدمبارکه

نماینده شاهین شهر:
چگونگى پرداخت عوارض 

56 میلیاردى پاالیشگاه 
اصفهان مشخص مى شود

نماینده مردم شاهین شــهر، میمــه و برخوار در 
مجلس شــوراى اســالمى گفت: نحوه دریافت 
مطالبــات 56 میلیارد تومانى عوارض ســاخت 
شهردارى شاهین شهر از پاالیشگاه اصفهان به 

زودى نهایى مى شود.
حســینعلى حاجى دلیگانى اظهار داشــت: کل 
مطالبات شــهردارى شاهین شــهر از شــرکت 
پاالیش نفت اصفهان از محل عوارض ساخت، 64 
میلیارد تومان بوده که هشت میلیارد تومان طلب 

شهردارى در گذشته دریافت شده است.
نماینده مردم شاهین شهر،میمه و برخوار در مجلس 
شوراى اسالمى خاطرنشــان کرد: در جلسه اى 
که به  تازگى بــا حضور مدیرعامل پاالیشــگاه، 
فرماندار شاهین شهر و میمه، اعضاى شوراى شهر 
و سرپرست شــهردارى شاهین شهر در این واحد 
پاالیشگاهى برگزار شد، طرفین تصمیم گرفتند 
موضوع مطالبات 56 میلیارد تومانى را در یک هفته 
نهایى کنند. وى به کاهش اعتبارات شــهردارى 
در سال 97 اشــاره کرد که دریافت این بخش از 
مطالبات مى تواند در افزایــش خدمات رفاهى به 
شــهروندان و پایان طرح هاى نیمه تمام خدمات 
شهرى موثر باشــد. این عضو کمیسیون برنامه  
و بودجه و محاســبات مجلس با بیان این که 97 
درصد زمین شرکت پاالیش نفت اصفهان در حوزه 
سرزمینى این شهرســتان واقع است، بر پرداخت 
حقوق این واحد بزرگ صنعتى به شــهردارى و 
احداث پل غیرهمســطح در تقاطع خروجى جاده 

پاالیشگاه به اتوبان اصفهان - تهران تأکید کرد.

انتخاب رئیس دبیرخانه 
منطقه 6 دانشگاه پیام نور 

کشور
«مهدى یوسفى» رئیس دانشگاه پیام نور استان 
اصفهان به عنــوان رئیس دبیرخانــه منطقه 6 

دانشگاه پیام نور کل کشور منصوب شد.
منطقه 6 دانشــگاه پیام نور شــامل استان هاى 
اصفهان، یزد و چهار محال و بختیارى اســت و 
رئیس دانشگاه پیام نور اســتان یزد و سرپرست 
دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیارى، 
به عنوان ســایر اعضاى دبیرخانــه این منطقه 

معرفى شدند .

جیره بندى آب در استان اصفهان آغاز شد.
به گزارش تابناك، از شنبه شــب،جیره بندى آب در 
استان اصفهان آغاز شد و از ساعت 11 شب تا 4 صبح 

آب شرب شهرى در شهرهاى این استان قطع شد.
این در حالى است که اول خرداد ماه سخنگوى شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به کاهش 40 
درصدى آب انتقالى به تصفیه خانه باباشیخعلى گفت: 
هنوز سناریویى براى جیره بندى در دستور شرکت آب 

و فاضالب استان اصفهان نیست و در صورتى که روند 
کم آبى ادامه یابد، تصمیمــات جدیدى در خصوص 

مدیریت آب اصفهان اتخاذ خواهد شد.
عالوه براین، مدیرعامل شــرکت مهندســى آب و 
فاضالب کشور در نشستى با استاندار اصفهان اعالم 
کرده بود که جیره بندى آب در اصفهان خط قرمز است. 
همچنین در چند روز گذشته اخبار و تصاویرى از صف 

خرید آب در آبادان هم منتشر شده بود.

آغاز جیره بندى آب
 در اصفهان؟

74 هــزار و 370 داوطلب از اســتان اصفهــان در آزمون 
سراسرى ورود به دانشگاه هاى سال 97 شرکت کرده اند 
که این رقم در مقایسه با سال گذشته، در حدود 10 درصد 
افزایش یافته است. رئیس ستاد آزمون هاى اصفهان گفت: 
از این تعداد داوطلب، 46 هزار و 85 داوطلب، زن (62 درصد) 

و 28 هزار و 285 داوطلب، مرد (38 درصد) هستند. 
محمد رضا ایروانى افزود: امسال در مجموع یک میلیون و 
216 هزار و 560 کارت حضور در جلســه آزمون سراسرى 
در کشور صادر شده که نسبت به سال گذشته حدود 11/23 
درصد افزایش یافته است. وى بیشــترین تعداد داوطلبان 
کنکور کشور را در گروه علوم تجربى (63/5 درصد) اعالم 
کرد گفت: در استان اصفهان نیز بیشترین تعداد داوطلبان 

(نزدیک به 33 هزار نفر) در این گروه هستند.
وى تعداد داوطلبان آزمون سراسرى ورود به دانشگاه ها در 
استان اصفهان در گروه علوم ریاضى را 12 هزار و 144 نفر، 
در گروه علوم انسانى را 12 هزار و 291 نفر، در گروه هنر را 
هفت هزار و 116 نفر و در گروه زبان هاى خارجى 9 هزار و 
898 نفر اعالم کرد. ایروانى با بیان اینکه آزمون سراسرى 
ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالى روزهاى پنجشنبه 
و جمعه هفتم و هشــتم تیر برگزار مى شود، اظهارداشت: 
این آزمون در 36 حوزه امتحانى در 26 شهرســتان استان 

اصفهان برگزار خواهد شــد. وى با اشاره به اینکه درحدود 
نیمى از داوطلبان استان اصفهان در کالنشهر اصفهان به 
حوزه هاى امتحانى خواهند رفت، گفت: درحدود 36 هزار تن 
از داوطلبان در پنج حوزه اصلى آموزش و پرورش اصفهان، 
آموزشکده شهید مهاجر و دانشگاه هاى اصفهان، صنعتى 

اصفهان و شهید اشرفى حضور خواهند یافت.
وى خاطرنشان کرد: در هر یک از شهرستان هاى خمینى 
شهر، شاهین شهر و میمه، لنجان و نجف آباد نیز دو حوزه 
امتحانى و در سایر شهرستان ها، هرکدام یک حوزه امتحانى 
فعال اســت. ایروانى اضافه کرد: بیشترین تعداد داوطلبان 
آزمون سراســرى امســال ( 18 هزار داوطلب) در استان 
اصفهان به دانشگاه اصفهان مى آیند و به همین دلیل، تامین 

امنیت و ترافیک این مکان از اهمیت زیادى برخوردارست.

    کنکورى هاى اصفهان 10 درصد بیشتر شدند
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رئیس شوراى اسالمى شهر فوالدشــهر گفت: در انتخاب 
شهردار جدید، فقط اعضاى شورا تصمیم گیر خواهند بود.

على محمد لیموچى اظهارداشت: شکى نیست که در انتخاب 
شهردار جدید فقط اعضاى شورا تصمیم گیر خواهند بود.

وى با بیان اینکه ادعاى برخى افــراد در خصوص انتخاب 
شهردار فوالدشــهر از جانب فرماندار لنجان صحت ندارد، 
خاطرنشان کرد: شــهردار جدید، بر اســاس توانمندى و 
سابقه اى که در کارنامه خود دارد و با توجه به نیازهاى شهر 

بزرگى نظیر فوالدشهر انتخاب  شده است.
رئیس شوراى اسالمى شهر فوالدشهر متذکر شد: مسئوالن 
شهرستان همواره حق قانونى شــورا در انتخاب شهردار را 

محترم شــمرده و هیچ گاه مجموعه را در انتخاب شهردار 
تحت فشــار قرار نداده اند. وى با توجه به حواشى مربوط به 
نسبت فامیلى شهردار معرفى شده با شــوراى شهر سابق 
فوالدشهر افزود: شخص معرفى شده براى تصدى شهردارى 
فوالدشهر، داراى یک نسبت خانوادگى با آقاى کیانى، عضو 
سابق شوراى شهر فوالدشهر اســت، اما این موضوع هیچ 
دخالتى در تصمیم گیرى مجموعه شوراى شهر نداشته است، 
چراکه شهردار بر اساس صالحیت هاى فردى انتخاب شده 
است. گفتنى است؛ اعضاى شوراى اسالمى شهر فوالدشهر 
«بابک محمدى» را جهت تصدى شــهردارى فوالدشهر 

معرفى کرده اند.

مدیر امور سینمایى حوزه هنرى اصفهان از پخش مستقیم 
بازى ایران و پرتغال در سینما سپاهان و پردیس سینمایى 

چهارباغ خبر داد.
مصطفى حسینى اظهار داشت: همگام با شور و اشتیاق 
مردمى براى تماشــاى بازى هاى ایران در جام جهانى، 
امکان مشاهده پخش مستقیم بازى ایران و پرتغال بر پرده 
سینما سپاهان و در ســالن چهلستون پردیس سینمایى 

چهارباغ فراهم شده است.
وى در ادامه با اشــاره به فیلم هایى که پس از عید فطر 
تاکنون بر پرده اکران ســینماهاى اصفهان قرار گرفته 
است، افزود: «در وجه حامل» به کارگردانى بهمن کامیار، 

«دشمن زن» به کارگردانى کریم امینى و «دلم مى خواد» 
از بهمن فرمان آرا از جمله فیلم هایى است که در  سالن هاى 

مختلف پردیس سینمایى چهارباغ اکران شده است.
وى اظهارداشت: همچنین فیلم هاى «جشن دلتنگى» 
به کارگردانى پوریا آذربایجانى، «چهار راه اســتانبول» 
به کارگردانى مصطفى کیایى، «خجالت نکش» از رضا 
مقصودى، «تگزاس» بــه کارگردانى مصطفى اطیابى، 
«فیلشاه» از هادى محمدیان، «رفتن» به کارگردانى نوید 
محمدى و «درباره فروشنده» از وحید صداقت و تهمینه 
منزوى، دیگر فیلم هایى اســت که هــر روز در پردیس 

سینمایى چهارباغ اکران مى شود.

براى انتخاب شهردار 
فوالدشهر تحت فشار نیستیم

پخش بازى ایران و پرتغال
 در دو سینما

کشف 12 دستگاه پراید 
مسروقه توسط پلیس 

فرمانده انتظامى شهرســتان اصفهان از اجراي طرح 
ضربتی پلیس اصفهان و کشف 12 دستگاه پراید مسروقه 
خبر داد.  سرهنگ حسن یاردوستی اظهارداشت: ماموران 
انتظامى شهرســتان اصفهان، طرح ضربتى مقابله با 

سارقان و کشف وسایل نقلیه مسروقه را اجرا کردند.
وى افزود: پس از اجراى این طرح، 12 دستگاه خودروى 
پراید مسروقه کشف شد. وي با بیان اینکه در این عملیات 
کلیه کالنتري ها و یگان امداد اصفهان با اســتعداد و
 اکیپ هاي پر توان حضور داشــتند، گفت:طرح هاي 
تاکتیکی پلیس براي آرامش مردم در نقاط مختلف، شبانه 
روز اجرایى مى شود. یاردوستى با اشــاره به اینکه این 
سارقان متاسفانه داراي سنین نوجوانی هستند، ادامه داد: 
خانواده ها می بایست بیشتر مراقب فرزندان خود باشند تا 

دچار بزهکارى نشوند و فریب دوستان ناباب را نخورند.

آمبوالنس ها با چراغ روشن 
منتظر امداد خواهان

همزمان با آغاز ســفرهاي تابســتانی، طرح «امداد- 
سالمت تابستانی» در استان اصفهان آغاز شد.

مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان گفت: 
در این طرح ، اورژانس پیش بیمارستانى استان اصفهان با 
بهره گیرى از 141 پایگاه شهرى، جاده اى و هوایى، 800 
نفر نیروى انسانى و 15 مرکز اتاق فرمان براى پوشش 
امدادى حــوادث جاده اى، ترافیکــى و طبیعت گردى، 

آمادگى کامل براى ارائه خدمات به مسافران را دارد.
غفور راستین با بیان اینکه طرح امداد تابستانه فوریت هاى 
پزشکى تا پایان شــهریور ادامه دارد، گفت: این طرح 
با توجه به افزایــش تراکم تردد در جاده هاي کشــور 
براى پذیرش ســریع بیماران اورژانس 115 ، کاهش 
زمان رسیدن بر بالین مصدومان وافزایش امینت خاطر 
مسافران اجرامی شــود. وى افزود: در مدت اجراى این 
طرح امداد، آمبوالنس ها در ســاعات بعداز ظهر و شب 
در حاشیه جاده ها و با چراغ گردان روشن مستقر هستند.

برگزارى یادواره شهداى هفتم 
تیر با حضور«آذرى جهرمى»

نماینده مردم اردستان در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
یادواره شــهداى هفتم تیر هر ساله با ســخنرانان مهم 
کشورى برگزار مى شود که امسال هم «محمد جواد آذرى 
جهرمى» وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات مهمان شهر 
اردستان خواهد بود. حجت االسالم صادق طباطبایى نژاد 
گفت: با توجه به اینکه در حادثه هفتم تیر، اولین نماینده 
مردم اردستان هم به شهادت رسید،هر ساله در اردستان 
یادواره شهداى هفتم تیر، با شکوه خاصى برگزار مى شود. 
وى با بیان اینکه در حادثه هفتم تیر دو نفر دیگر به نام هاى 
شهید «تفویضى» و «بخشایش» از منطقه اردستان نیز 
حضور داشته اند، تصریح کرد: به همین مناسبت، مراسمى 
در شامگاه هفتم تیر در شهر زواره نیز برگزار مى شود. وى 
خاطرنشان کرد: یادواره شــهداى هفتم تیر اردستان در 
تاریخ ششم تیر و همزمان با نماز مغرب و عشاء، با حضور 
اقشار مختلف مردم و مسئوالن شهرستانى و استانى در 

مسجد جامع اردستان برگزار مى شود.

بررسى آموزش موسیقى 
ایرانى در خانه هنرمندان

خانه موسیقى حوزه هنرى اصفهان، هشتمین نشست 
از سلسله نشست هاى ماهانه موســیقى را با عنوان 
«بررسى آموزش موسیقى ایرانى» با حضور جمعى 

از اساتید، عالقه مندان و هنرمندان برگزار مى کند.
در این نشســت احمد هنرمند و کامبیز فانیان درباره 
موسیقى ایرانى به ارایه سخن خواهند پرداخت. احمد 
هنرمند از هنرمندان پیشکسوت در عرصه موسیقى 
اصفهان است که سال 1313 در نصف جهان متولد 
شــد و زیرنظر حســین یاورى به فراگیرى ساز نى 
پرداخت. وى تبحر خاصى در دستگاه هاى موسیقى و 
نواختن  نى دارد، ضمن اینکه سال 87 نیز کتابى را در 
زمینه سفره هفت سین وفلسفه آن منتشر کرد. کامبیز 
فانیان نیز یکى از محققان و پژوهشــگران موسیقى 
نواحى ایران است و به عنوان سرپرست و آهنگساز در 

گروه موسیقى ایرانى «کهن» فعالیت دارد.

خبر

ساسان اکبرزاده
«براســاس پیش بینى هاى هواشناسى استان اصفهان 
وضعیت بارش در سه ماه آینده در استان اصفهان نرمال 
و در برخى مناطق فراتر از نرمال خواهد بود ولى همچنان 
کمبود بارش جبران نخواهد شــد. این درحالى است که 
پیش بینى مى کنیم بارش در پاییز 97 زودتر شروع شود و 
حتى شهریورماه سال جارى حوزه بارشى را شاهد باشیم.» 
مدیرکل هواشناسى اســتان اصفهان در اولین نشست با 
اصحاب رسانه در ســال جارى با بیان این مطلب گفت: 
امسال دماى هوا در تابستان دمایى نرمال بوده و نسبت 
به سال گذشته پیش بینى مى شــود دماى هوا مقدارى 

پایین تر باشد. 
مجید بیجندى که در این نشست گزارشى از اتفاقات فصل 
گذشته و پیش بینى اتفاقات آینده را ارائه مى داد همچنین 
از رونمایى فاز اول آموزش توصیه هاى تهک (توســعه 

هواشناسى کاربردى) خبر داد. 
وى در تبیین اتفاقات ســال گذشته گفت: در قرن بیست 
و یکم، دغدغه جهان سیالب و خشکسالى است و اینکه 
بارش هاى سیل آسا در فصول غیرمتعارف اتفاق افتاده و 
کشورمان و استان اصفهان نیز از این قانون مستثنى نبوده 
است. بنابراین در هر حوزه باید برنامه ریزى داشته باشیم 
و هواشناسى استان نیز مى تواند با پیش بینى هاى خود 
در حوزه هاى مختلف، به تصمیم گیران و تصمیم سازان 

کمک کند که این کار انجام شده است. 
مدیرکل هواشناسى استان اصفهان گفت: استان اصفهان 
از ابتداى سال زراعى که مهر 96 بوده تا تیر 97، در مقایسه 
با استان هاى کشــور، رتبه دوازدهم کم بارشى را داشته 
که نسبت به گذشته بهتر بوده است. اما با توجه به اینکه 
وضعیت سرچشمه ها براى ما در اســتان اصفهان مهم 
است، در چهار محال و بختیارى وضعیت خوبى را شاهد 
نبوده ایم و 46  درصد کاهش دریافت باران را داشــتیم. 
این درحالى است که میانگین وزنى باران در سال زراعى

 97-96 تا خردادماه ســال جارى 114 میلیمتر است که 
نسبت به مدت مشابه 27 درصد کاهش و نسبت به سال 

زراعى 13 درصد کاهش نشان مى دهد. 
وى با بیان اینکه محاسبه شــاخص مؤثر بارش از دیگر 
فعالیت هاى هواشناسى اســت گفت: ما براى تک تک 

ادارات استان و شهرســتان ها نمودار بارش رسم کرده 
ایم که این امر نشــان مى دهد در بهار سال جارى اکثر 
شهرســتان هاى اســتان اصفهان بارش مؤثر دریافت 
کرده اند و حتى در مناطق شمال و شرق شرایط ترسالى به 

صورت موقت حاکم بوده است. 
بیجندى گفت: در اردیبهشــت ماه ســال جارى در اکثر 
شهرستان هاى استان اصفهان میزان بارش در مقایسه 
با سال گذشته در بلندمدت بیشتر بوده است. این درحالى 
اســت که پاییز 96 در یــک رخداد کم ســابقه در حوزه 
هواشناســى و در 50 ســال اخیر، رکود فوق العاده کم 
بارشى داشــتیم و در میانه هاى زمستان 96 هم این کم 
بارشى ادامه داشت و از اواخر اسفندماه در مناطق غربى 
شــاهد بارش بودیم ولى از اواخر فروردین سال جارى تا 

خردادماه 97 با بارش هاى رگبارى و سیالب در شمال و 
شرق مواجه بودیم. 

مدیرکل هواشناسى استان اصفهان افزود: اینکه چرا پاییز 
و زمستان بارش نداشتیم و در بهار بارش داشتیم، براساس 
الگوى جّوى و علم هواشناسى به صراحت مى توان گفت 
که هیچ دلیلى جز الگوى جوى و مسائل جوى بر این حوزه 

مترتب نیست. 
وى همچنین خروج از خشکسالى را زمانبر دانست و گفت: 
اگر سال ها شاهد ترسالى باشیم شاید خشکسالى مرتفع 
شود ولى امروز بیش از 99/5 درصد جمعیت استان و 99 

درصد استان درگیر خشکسالى هستند. 
بیجندى از کاهش گرد و غبار هم در استان اصفهان خبر 
داد و گفت: پیش بینى مى شود کانون گرد و غبار در شمال 

و شرق استان کاهش یابد.
وى ادامه داد: بسیارى از اتفاقات بهار 97 از سوى اداره کل 
هواشناسى استان اصفهان طى مستنداتى به مسئوالن 
اعالم شــده و باید بدانیم هواشناسى پیش بینى مى کند 
و نه پیشــگویى و احتمال خطا در پیش بینى وجود دارد و 
هواشناسى استان همواره ســعى دارد با دقت نظر، توجه 
مســئوالن و مردم با پیش بینى هاى کوتاه مدت، میان 
مدت و بلندمدت را جلب کند و آنــان بتوانند تصمیمات 

مطلوب را بگیرند.
مدیرکل هواشناسى اســتان اصفهان با گله مندى از 
اینکه مردم پیش بینى و اطالع رســانى هواشناســى 
را جدى نمى گیرند و عملیاتى نمى کنند از رســانه ها 
خواســت تا با فرهنگسازى اســتفاده از محصوالت 

هواشناسى را نشر دهند.
وى اظهار امیدوارى کرد با رونمایــى از فاز اول آموزش 
توصیه هاى «تهک» به مدیریــت در حوزه محصوالت 
کشاورزى، شــاهد ارزش افزوده خوبى براى کشاورزان 

باشیم.
***

معاون پژوهش و پیش بینى هواشناسى استان اصفهان 
هم به علل رکود بارش در فصل پاییز 96 و بارش در بهار 
97 اشاره کرد و گفت: سه عامل بلوکینگ، ریزش هواى 
سرد و بیشتر شــدن دماى آب مدیترانه و تغذیه رطوبت 
از مهمترین عوامل بارش هاى خوب بهارى در اســتان 

اصفهان بود.
نوید حاجى بابایى  افزود: امسال بهار درخشانى را همراه 
با بارش داشتیم که مطلوب بود این در حالى است که بر 
اثر ایجاد مانع در اروپا، سیســتم ها به سوى ایران حرکت 
کردند و هواى سرد از سیبرى به شمال و شمال شرق نفوذ 
کرده و رطوبت هم تأمین شد و در نتیجه به سامانه بارش 
تبدیل شد و هیچ کار غیرطبیعى در حوزه جوى از دیدگاه 

هواشناسى اتفاق نیافتاده است.
***

مسئول تهک هواشناسى استان اصفهان هم گفت: سه 
سال است که مرکز تهک حوزه هواشناسى حرکت خود 
را آغاز کرده و تا امروز 46 هزار کاربر در حوزه کشاورزى 

فعالیت مى کنند.
بابک اسدى اظهار کرد: ما در استان اصفهان 172 هزار 
بهره بردار در حوزه کشاورزى داریم که از این تعداد امروز 
46 هزار کاربر آموزش توصیه هاى تهک بوده و امید است 
بتوانیم تا پایان سال جارى تعداد کاربران تهک را به صد 

هزار نفر برسانیم.
وى به کشــاورزان توصیه کرد: در گام اول کشاورزان به 
صورت الکترونیک ثبت نام کرده و اطالعات خود را ثبت 
و منطقه و محصول خود را مشخص کنند و وارد سامانه 

آموزش توصیه هاى هواشناسى تهک شوند.
اسدى با بیان اینکه در 17 شهر استان اصفهان جلسات 
تهک هواشناسى برگزار شــده است، گفت: کاربر عالوه 
بر توصیه براى محصوالت، مى تواند از آرشیو تهک هم 

استفاده کند. 

پیش بینى اداره کل هواشناسى استان نشان مى دهد 

آغاز بارش هاى پاییزى اصفهان از شهریورماه 

محیا حمزه
  قارچ از نمونه محصوالت کشاورزى محسوب مى شود 
که به دلیل ارزش ارزنده غذایى آن، تقاضاى خرید نسبتًا 
قابل توجهى در کشور دارد. به تعبیر برخى، قارچ براى 
دهک هاى پایین جامعه حکم گوشت را ایفا مى کند که 
خرید آن در مقایسه با گوشت 50هزار تومانى به مراتب 

ساده تر است. 
به طور کلى در کشــور، دو نوع قارچ تولید مى شــود؛ 
قارچ صدفى و قارچ دکمه اى. صدفى را قارچ ســنتى و 
دکمه اى را صنعتى هم مى نامند. بررسى ها و تحقیقات 
انجام شده، موید این واقعیت است که در طول دو دهه 

گذشــته، ظرفیت هاى تولید قارچ در ایران با رشــد و 
ارتقاى بسیارى همراه شده است بطورى که قارچ  یکى 
از مهمترین محصوالت تولیدى و صادراتى کشاورزى 

ایران محسوب مى شود. 
در حال حاضر ساالنه بیش از 150 هزار تن قارچ خوراکى 
در کشور تولید و به بازار مصرف عرضه مى شود که از این 
میزان 98درصد دکمه اى و دو درصد بقیه شامل سایر 
قارچ ها باالخص صدفى و شــاه صدف است و مطابق 
آخرین اطالعاتى که مسئوالن جهاد کشاورزى اعالم 
کرده اند، حدود صادرات قارچ ایران طى سالیان گذشته 
بیش از پنج هزار تن در سال بوده است، اما پارسال میزان 

صادرات در این حوزه به دالیل مختلف با کاهش مواجه 
وبه چهار هزار تن رسیده است. با وجود این ایران توانسته 
امروزه با تولید 150هزار تن قارچ، کشور هفتم تولید قارچ 
در عرصه جهانى شود که این جایگاه نشان از توانمندى 

ویژه ایران در این عرصه دارد. 
اما اگر بخواهیم بدانیم مهم ترین استان  هاى تولیدکننده 
قارچ در ایران کدامند و استان ما چه جایگاهى را در تولید 
این محصول به خود اختصاص داده است، باید بگوییم 
طبق آمار، اســتان هاى تهران، البرز، خراسان رضوى، 
قزوین و اصفهان مهم ترین اســتان  هاى تولید کننده 
قارچ هاى خوراکى کشور هســتند.در این میان استان 

اصفهان با تولید ســاالنه 10 هزار تــن قارچ دکمه اى 
و صدفى جایگاه سوم کشــور را در تولید این محصول 
دارد که ایــن مقدار قارچ در بیــش از 71 واحد صنعتى 
استان تولید مى شود.  همچنین بخشى از این تولیدات 
به ســایر اســتان هاى فارس، کهگیلویه و بویر احمد، 
چهار محال و بختیارى، یزد و کشور عراق صادر مى شود 
و این نشان مى دهد که تولید قارچ در این استان شغل 
اصلى اســت و از اهمیت قابل توجهى برخوردار است 
به طورى که زمینه اشــتغال چهار هــزار نفر را فراهم 
کرده است.  اما شاید کمتر کسى بداند شهرستان هاى 
برخوار، خمینى شــهر، چادگان، فالورجــان، مبارکه، 

لنجان، سمیرم و شاهین شــهر از مراکز تولید قارچ در 
استان هستند و پیش بینى مى شــود تا پایان امسال با

 بهره بردارى از چند واحد صنعتى پرورش قارچ در استان 
ظرفیت تولید این محصول به بیش از 15هزار تن برسد. 
با همه این ها سرانه مصرف قارچ در کشور ما هم اکنون 
یک کیلو و 200گرم در سال را نشــان مى دهد که در 
مقایسه با سرانه مصرف جهانى معادل 4کیلوگرم عدد 
کمى است و این عدد کوچکى در مقابل مزایاى فراوان 
قارچ است که علت اصلى آن را مى توان در گسترش پیدا 
نکردن فرهنگ شناخت، مصرف، تولید و صادرات این 

محصول با ارزش جستجو کرد.

جایگاه اصفهان در صنعت قارچ کشور

حسین یزدانمهر،سرپرست اداره میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشــگرى شهرســتان نطنز گفت: در محله 
افوشته نطنز، خانه اى تاریخى به نام «سورگاه» وجود دارد 
که یکى از 9 اثر تاریخى زیباى این محله است که متعلق 

به دوره تیمورى است.
وى افزود: این خانه توسط یک مالک خصوصى خریدارى 
شده که در حال بازســازى براى تبدیل به مرکز اقامتى 

است که در حین بازسازى، حفره اى باز و تونلى پیدا شد.
سرپرست اداره میراث فرهنگى نطنز گفت: هنوز ماهیت 
این تونل و مسیر ورودى و خروجى آن مشخص نیست و 
باید براى مشخص شدن جواب این معما، نظریه باستان 
شناسان و محققان را دید تا تکلیف این ماجرا روشن شود.
وى تصریح کرد: در حال حاضر منتظر صدور مجوز براى 
باستان شناسى و کاوش در این تونل هستیم که به زودى، 

این مجوز صادر خواهد شد و همه چیز روشن مى شود.
یزدانمهر خاطرنشــان کرد: چیزى که فعًال براى همه 
واضح است، ســخنانى است که ســینه به سینه در بین 

اهالى افوشته نطنز نقل شده و خبر از راه هاى زیرزمینى 
بین چند اثر تاریخى در این محله است، ولى هیچ کدام از 

این سخنان سندیت تاریخى ندارد.
گفتنى اســت؛ در صورتى که وجود چنین تونلى توسط 
باستان شناسان تایید شود و مشــخص شود که چنین 
موضوعى صحت دارد، صنعت گردشگرى در شهرستان 
نطنز دچار تحول بزرگى خواهد شد و مجموعه تاریخى 
افوشته نطنز از عجایب 9 گانه تاریخى به عجایب 10 گانه 

تبدیل خواهد شد.

کشف تونل هاى مخفى زیر خانه «سورگاه» نطنز
سرپرســت اداره فرهنگ و ارشاد اســالمى شهرستان 
کاشــان گفت: 13هزار نفر از جوانــان و نوجوانان این 
شهرســتان، زیر پوشــش برنامه هاى اوقــات فراغت

 کانون هاى فرهنگى هنرى مساجد قرار گرفتند.
حســین معافى افزود: این افراد، آمــوزش هاى الزم را 
در زمینه هاى احکام و معارف اســالمى و آشــنایى با 

شیوه هاى جنگ نرم فرا مى گیرند.
وى بیان داشــت: افزون بر برگزارى کالس هاى علوم 

قرآنى در کانون هاى فرهنگى هنرى مساجد، برنامه هاى 
هنرى، ورزشى و علمى نیز به منظور غنى سازى اوقات 

فراغت دانش آموزان در این کانون ها برگزار مى شود.
سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى کاشان، مسجد 
را پایگاه انسجام، یکپارچگى و وحدت مسلمانان دانست و 
تصریح کرد: از بدو اسالم، مسجد مهمترین جایگاه براى 
فعالیت هاى مذهبى، اعتقــادى، اجتماعى و فرهنگى 

بوده است.

13هزار جوان کاشانى عضو کانون هاى فرهنگى مساجد شدند

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان تیران و کرون 
گفت: چهل و یکمین دوره مسابقات سراسرى قرآن کریم در 

تیران و کرون برگزار شد.
اکبر صادقى افزود: این مسابقات با حضور 150 شرکت کننده 
در آستان مقدس امامزاده عبدا...(ع) کوهان برگزار و نفرات 

برتر هر رشــته، به بخش قرآنى اداره اوقاف و امور خیریه 
استان معرفى مى شوند. وى تصریح کرد: عالقه مندان در 
رشته هاى حفظ 5 جزء، 10جزء، 15 جزء، 20 جزء، حفظ کل، 
ترتیل و قرائت قرآن کریم، اذان، دعا خوانى و همسرایى و 

هم خوانى شرکت کردند.

برگزاري چهل و یکمین دوره مسابقات سراسرى قرآن در تیران 


