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روش هاى طبیعى رفع تیرگى دور چشم24 درصد اصفهانى ها از اختالل روانى رنج مى برندکنایه بازیگر «خوش رکاب» به یک مسئول فرهنگىخطر پیشى گرفتن آمار ازدواج سفید از ازدواج رسمى «بهمن ورمزیار»باالخره اعدام شد سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

عروسک جدید سازنده«جناب خان»
 به تلویزیون مى آید

انتقال آب به یزد 20 سال قبل ضررى نداشت
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نوزادان شبیه پدر
 سالم ترند

خجالت بکشید!

ماه رمضان امسال
کامران:  با 4 سریال جدید

سیاسى کارى 
پدر مردم را 
درآورده است
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امیر سلطان احمدى، عروسک گردان و صداپیشه درباره فعالیت هاى 
جدید خود به یک برنامه عروسکى جدید اشاره و بیان کرد: تولید 

مجموعه اى به نام «حجره قیمه خان» را در شبکه ایران کاال شروع 
کرده ایم که قرار است در 52 قسمت ساخته شود.

در جلسه علنى دیروز مجلس یک فوریت طرح اصالح 
مواد 1 و 10 قانون نحــوه فعالیت احزاب و گروه هاى 

سیاسى در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.
قاسم میرزایى نیکو، نماینده دماوند و فیروزکوه وعضو 
کمیسیون شوراها به عنوان نماینده درخواست کننده 
یک فوریت طرح مذکور، گفت: در حال حاضر بیش از 
700 مرکز و انجمن و تشــکل در سراسر کشور وجود 

دارد که...
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در انتظارجنگ غول ها! در انتظارجنگ غول ها! 
  یک دیدار مهیج براى فوتبال آسیا در راه است  یک دیدار مهیج براى فوتبال آسیا در راه است
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آیت ا...طباطبایى نژاد با اشاره به تغییرات اقلیمى در زمان حاضر:

روحانى: در هیچ فسادى 
نامى از امیران ارتش 
وجود ندارد

بر نمى گردم بر نمى گردم 
پرسپولیسپرسپولیس

سد زاینده رود تا پایان تیر ماه خشک مى شود
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: اگر مصرف آب به همین صورت 
ادامه پیدا کند تا پایان تیرماه 1397 آب سد زاینده رود خشک خواهد شد و دیگر راهى براى 

تأمین آب مصرفى اصفهان نخواهیم داشت.

8

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان نسبت به مصرف بى رویه آب هشدار داد:

فرا رسیدن سالروز والدت حضرت امام حسین(ع) را تبریک مى گوییم

غالمحسین رضایى- شهردار ورزنه

شهردارى ورزنه به استناد صورتجلسه شــماره 9 مورخ 96/08/20 شوراى اسالمى 
شهر ورزنه در نظر دارد محل هاى ذیل را به صورت اجاره و از طریق مزایده عمومى به 
بخش خصوصى واگذار نماید. لذا متقاضیان واجدالشرایط مى توانند جهت بازدید از 
محل هاى مذکور و همچنین کسب اطالعات بیشتر در ساعات ادارى به واحد خدمات 
شهرى شهردارى مراجعه و ضمن دریافت اوراق مزایده پیشنهادات خود را حداکثر تا 
روز شنبه مورخ 1397/02/08 به دبیرخانه محرمانه شهردارى تحویل و رسید دریافت 

نمایند. ضمناً سایر شرایط در اوراق مزایده درج شده است.
تلفن: 03146482221 

VARZANEH.ir :سایت شهردارى
1- اجاره تعاونى شماره سه ترمینال شیخ بهایى واقع در خیابان شیخ بهایى ورزنه به 
مساحت 28 مترمربع با کاربرى حمل و نقل مسافر برون شهرى به قیمت اجاره ماهیانه 

2/500/000 ریال
2- اجاره مغازه ضلع غربى ترمینال شیخ بهایى واقع در خیابان شیخ بهایى ورزنه به 

مساحت 34 مترمربع با کاربرى تجارى به قیمت اجاره ماهیانه 2/200/000 ریال
3- اجاره مغازه ضلع شرقى ترمینال شیخ بهایى واقع در خیابان شیخ بهایى ورزنه به 

مساحت 34 مترمربع با کاربرى تجارى به قیمت اجاره ماهیانه 2/200/000 ریال
4- اجاره مغازه میانى ترمینال شــیخ بهایى واقع در خیابان شیخ بهایى ورزنه به 

مساحت 17 مترمربع با کاربرى تجارى به قیمت اجاره ماهیانه 1/600/000 ریال
5- قطعه زمین در بوســتان خانواده واقع در جنب خیابان ســاحل به مساحت 15 

مترمربع با کاربرى دکه اغذیه فروشى به قیمت اجاره ماهیانه 1/000/000 ریال
6- قطعه زمین در بوستان شهداى گمنام واقع در خیابان شیخ بهایى به مساحت 15 

مترمربع با کاربرى دکه اغذیه فروشى به قیمت اجاره ماهیانه 1/000/000 ریال 

آگهى مزایده مرحله دوم- نوبت دوم چاپ  دومچاپ  دوم

ک جدید سازنده«جناب خان»
زیون مى آید
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مدى، عروسک گردان و صداپیشه درباره فعالیت هاى
بیان کرد: تولید  اشاره و ک برنامه عروسکى جدید

قیمه خان» را درشبکه ایران کاال شروع  نام «حجره
2ار است در 52 قسمت ساخته شود.
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ادىروحانى: در هیچ فسادى چف ه در : ىروحان یچ ر ى رو
شنامى از امیران ارتش ر ن میر ز انارتشمى ام از نام
نداردوجود ندارد روجود وجو

4
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رئیس جمهورى اســالمى ایران، ارتش را بازوى توانمند 
کشور در برابر توطئه ها دانست و گفت: این نیرو همواره 

آمادگى خود را در مقاطع حساس نشان داده است.
به گزارش ایرنا، حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى 
روز چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز ارتش اظهار کرد: 
ارتش با اینکه سیاست را مى فهمد اما هرگز در بازى هاى 
سیاسى وارد نشده و به وصیت و دستور امام راحل(ره) به 
خوبى عمل کرده اســت. روحانى ادامه داد: اگر در رژیم 
گذشته در کنار فســادهاى اقتصادى، گاهى نام صاحب 
منصبان ارتــش آن روزگار برده مى شــد، امروز درهیچ 
فسادى در جامعه و کشور نامى از امیران و بزرگان ارتش 

وجود ندارد و این به معناى دست پاکى، پاکى و اخالص 
ارتش جمهورى اسالمى ایران است. 

وى با تأکید بر اینکه مــا نیازمند ارتش و ســپاه قوى و 
بسیجى آماده هستیم، تصریح کرد: در یک منطقه حساس 
به سر مى بریم، منطقه حســاس غرب آسیا و خاورمیانه 
جایى که در 40 سال گذشــته شاهد توطئه هاى مختلف 

بودیم.
رئیس شوراى عالى امنیت ملى ادامه داد: هر ازگاهى به طور 
بى شرمانه قدرت هاى خارجى در این منطقه حضور یافته 
و نفت و منابع اقتصادى این سرزمین و ذخایر کشورهاى 

منطقه را برده اند.

شهرستان هاى خوزســتان چند روز گذشــته را با سیل 
دست وپنجه نرم کردند آن هم در شرایطى که مدت زیادى 
از فروکش کردن هجــوم همه جانبه گــرد وغبار به این 

شهرستان ها نگذشته است. 
عبدا... سامرى نماینده مردم خرمشهر درباره این موضوع 
به اعتمادآنالین مى گوید: بیشتر از اینکه کسى به خوزستان 
مهاجرت کند این اســتان به شــهرهاى دیگــر مهاجر 
فرستاده اســت، ازقضا این استان در ســال هاى زیادى 

مهاجرفرست ترین استان کشور بوده است.
او ادامه مى دهد: تا چند سال پیش، نبود شغل و بیکارى مردم 
را به شهرهاى دیگر مى فرستاد اما چند سالى است که با اوج 

گرفتن هجوم گردوغبار به شهرهاى مختلف این استان، 
خانواده هایى که توان مالى بیشــترى دارند و مى توانند در 
شــهرهاى دیگر زندگى راحت ترى داشته باشند از استان 
مى روند. ســامرى مى گوید: وقتى وضعیــت کار ادارات 
مشخص نیست، مدارس چندین روز پیاپى تعطیل مى شوند،  
کار مردم به بیمارستان کشیده مى شود و حتى کوچک ترین 
تفریحى نمى توانند در سطح شهر داشــته باشند، غیر از 
مهاجرت چه کارى مى توانند بکنند؟ بخش بزرگى از این 
مشکالت به سوء مدیریت ها برمى گردد و متأسفانه هر سال 
عده بیشترى به این نتیجه مى رسند که بهتر است استان 

خوزستان را ترك کنند.

روحانى: در هیچ فسادى نامى 
از امیران ارتش وجود ندارد

خوزستان 
در حال خالى شدن است

توقف فعالیت کانال رهبرى 
  پایگاه اطالع رسانى مقام معظم رهبرى |

در راسـتاى پاسداشـت منافـع ملّـى و براى رفـع انحصار 
از پیام رسـان تلگـرام، پایـگاه اطالع رسـانى دفتـر 
حفـظ و نشـر آثـار حضـرت آیـت ا... العظمـى خامنه اى
(KHAMENEI.IR) فعالیـت خـود را در ایـن پیام رسـان، 

از این لحظه متوقف مى کند. 
ایـن اقـدام KHAMENEI.IR که پیش از شـروع برنامه 
رسمى نهادهاى کشور در توقف اسـتفاده از تلگرام انجام 
مى شـود، براى حمایـت از پیام رسـان هاى داخلـى و رفع 
انحصار فضاى مجازى از پیام رسان هاى غیرایرانى است. از 
این پس اطالع رسانى درباره اخبار و  مطالب مربوط به رهبر 
انقالب اسالمى در پیام رسـان هاى زیر انجام خواهد شد:

 gap.im/khamenei_ir▫  sapp.ir/khamenei_ir▫   ▫
iGap.net/khamenei_ir

حجاب اجبارى لغو نمى شود
  عصر ایران| نصرا... پژمانفر، رئیس کمیسیون 
فرهنگى مجلس با اشـاره بـه اینکه با طـرح لغو حجاب 
اجبارى موافقت نمى شود، بیان کرد: گمان مى کنم جامعه 
پذیراى چنین موضوعى نیست و قوانین ما این موضوع را 
همراهى نمى کند؛ چراکه چارچوب هاى قوانین ما کامًال 
مشـخص اسـت و حرف هاى غیرقانونـى در جامعه اى 
که همگى پایبند قانون و اجراى آن هستند، غیرقانونى 

قلمداد مى شود.

دولتى ها؛ نه
   اعتماد آنالین | محمدجـواد حق شـناس، 
عضو شوراى شـهر تهران در مورد گزینه هاى احتمالى 
شـهردارى تهران، گفت: به احتمال زیاد گزینه هایى که 
مطرح مى شـوند به گزینه هایى که در دور قبلى منتهى 
به انتخاب آقاى نجفى شـد بسـیار نزدیک باشـد، البته 
فکر نمى کنم افرادى که در آن فهرست بودند و اآلن به 
کابینه پیوسته اند مجدداً مطرح شوند. افرادى مانند آقاى 
شـریعتمدارى و حجتى در حال حاضر مسـئولیت هایى 

دارند و من فکر نمى کنم، به عنوان گزینه مطرح شوند.

نظام آسیب ببیند 
لعنت ابد دامن گیر مى شود

  آفتاب نیوز | آیـت ا... جوادى آملى در جلسـه 
درس تفسیر خود، که در مسـجد اعظم برگزار شدگفت: 
جامعه نباید مانند جهنم باشد. جامعه اى که افراد به یکدیگر 
بد مى گویند، آبروى هم را مـى ریزند و ضعف یکدیگر را 
افشا مى کنند، جهنم است. چرا مثل بهشت نباشیم. وى 
اظهار کرد: اگر خداى ناکرده، این نظام آسیب ببیند لعنت 
ابد دامنگیر ما مى شود. این نظام به آسانى به دست نیامده، 
به واقع ما مسئول هستیم. وى ادامه داد: جز ناله کردن و 
تضّرع به درگاه حق، جز توبه کردن، جز مواظب بودن، جز 
سـفارش کردن و نصیحت کردن و جز دعوت به هدایت 
مسئولین و غیر مسئولین راه دیگرى براى حفظ این نظام و 

رهایى از مشکالت وجود ندارد.

سفر مرتضوى به مشهد 
  تابناك | سـعیدمرتضوى در روزهـاى اخیـر 
سفرى به  مشهد داشته و اخبارى مبنى بر دیدار او با آیت ا... 
حسینى بوشهرى در این سفر به گوش مى رسد. حسینى 
بوشهرى نماینده بوشهر درمجلس خبرگان و امام جمعه 

موقت قم است.

نقش جدید عبدا... نورى 
  نامه نیوز | عبدا... نورى اخیراً  براى کم کردن 
اختالفات بیـن دو حزب کارگـزاران و اتحـاد ملت ورود 
کرده است، برخى معتقدند او مى تواند نقش رهبر جدید 
اجماع ساز را در جریان اصالحات ایفا کند. اما ناصر ایمانى 
فعال سیاسـى اصولگرا درایـن باره گفت: عبـدا... نورى 
نمى تواند در جایگاه رهبرى جریان اصالحات قرار بگیرد 
چون در جلسات خصوصى که شخصیت هاى برجسته 
جریان اصالحات با هم برگزار مى کنند، اختالفات جدى 
میان آقاى عبدا... نورى و دیگر شخصیت ها وجود دارد. 
پس اینطور نیست که آقاى نورى بتواند حرف اول و آخر 
را در جریان اصالحات و به طور روشن بین کارگزاران و 

حزب اتحاد ملت بزند. 

خبرخوان
50 میلیون نفر در 5 سال 

به سینما رفتند
  سینما سینما| از ابتــداى روى کار 
آمدن دولت یازدهم تا امروز نزدیک به پنج ســال 
مى گذرد. رشــد فــروش و مخاطبان ســینماى 
ایران در طول این ســال ها به قدرى مشهود بوده 
که باعث شــده ســینماى ایران به طور کامل به 
ســوددهى برســد و کمتر به کمک هاى دولتى 
دل ببندد. در طول این پنج ســال 50 میلیون نفر 
به دیدن فیلم هاى ســینماى ایران رفتند. گفتنى 
اســت فیلم هاى «رسوایى»(مســعود ده نمکى)، 
«شهرموش ها» (مرضیه برومند)، «محمد»(ص)

(مجید مجیــدى)، «فروشــنده»(اصغرفرهادى) 
و «نهنــگ عنبــر» (ســامان مقدم) بــه ترتیب 
پرفروش ترین فیلم هاى سال هاى 92 تا 96 بوده اند.

انحصار پارچه اى 
عضو جامعه متخصصین    دیده بان ایران|
نســاجى ایران گفت: عمده واردات پارچه چادر 
مشکى از کشــورهاى کره و ژاپن است. علیرضا 
حایرى افزود: با توجه به اینکه کیفیت پارچه هاى 
تولیدى کارخانه هاى کشورمان بسیار باالست اما 
متأسفانه عمده واردات آن از کشورهاى کره، ژاپن،  
اندونزى، تایلند و چین است. این درحالى است که 
این کشورها مصرف داخلى ندارند و هدفشان تولید 
براى صادرات به ایران است. وى با اشاره به اینکه 
واردات پارچه مشکى به قدرى سودآور است که 

همه تمایل به واردات دارند.

رشیدپور عذرخواهى کرد
   خبر آنالین | رضا رشــیدپور در برنامه 
«حاال خورشید» از مردم عذرخواهى کرد. بنا بر 
این گزارش، روز سه شنبه  گزارش ویدئویى از یک 
زلزله زده در سرپل ذهاب در پایگاه اطالع رسانى 
خبرآنالین منتشر شد که حرف هاى دو روز پیش 
خود در برنامه «حاال خورشــید» را رد مى کرد؛ او 
در« حاال خورشید» گفت که در چادر مى خوابد، 
خانه ندارد، کانکس هم نگرفته است. اما گزارش 
خبرآنالین نشان داد او هم خانه دارد، هم دو وام 
براى تعمیر خانه اش گرفته است. دیروز اما رضا 
رشــیدپور این خبر را تأیید کرد. او گفت: «در 24 
ساعت گذشته گروهى که مشغول پیگیرى براى 
ارسال کانکس بودند متوجه شدند که حرف هاى 
این بانوى محترم درآنتن زنده "خیلى دقیق" نبوده 
است و خوشبختانه اوضاعشان رو به سامان است؛ 
بنابراین خبر خبرگزارى ها صحیح است و از صمیم 

قلب از مخاطبان برنامه عذرخواهى مى کنم.»

دریاچه ارومیه 
پس از بارش هاى اخیر

  تابناك | طبــق آخرین آمار تا هشــتم 
فروردین ماه ســال جارى، تــراز دریاچه ارومیه 
حدود 4 متر از تراز نرمال پایین تر بوده است. البته 
در مقایسه با اول ســال آبى 96-95، تراز سطح 
آب این دریاچه حدود 40 سانتیمتر افزایش یافته 
که افزایش 40 میلیمترى بارندگى در این میان 

بى تأثیر نبوده است.

گنبد حرم امام رضا(ع) 
بلندتر مى شود

  ایسنا| معاون اماکن متبرکه آســتان 
قدس رضوى گفت: بلندتر شدن گنبد حرم امام 
رضا(ع) به طور یقین انجام مى شــود اما انجام 
آن در دست مطالعه اســت. خلیل منبتى با اشاره 
به اینکه حریم منظرى حرم به دلیل ســاخت و 
سازهاى اطراف، تحت الشعاع قرار گرفته است، 
افزود: بلندتر شــدن گنبد باید بررسى شود زیرا با 
بلندتر شدن آن، هارمونى گلدسته ها نباید از بین 
برود. وى درباره ایجاد ســایه بان در صحن هاى 
حرم گفت: تاکنون شرکت هاى زیادى طرح هاى 
خود را درباره صحن هاى حرم به ویژه صحن جامع 
ارائه کردند که بعید نیســت در سال 97 اجرایى

 شود.

محمود واعظى در پایان جلســه دیــروز هیئت دولت 
با خبرنگاران به گفتگو پرداخت. اهم ســخنان رئیس 
دفتر رئیس جمهــور به نقل از خبرآنالیــن از این قرار

 است:
براى کســانى که بیمار دارند و براى درمان بخواهند از 
کشور خارج شــوند، در صورت تأیید شوراى پزشکى، 
دولت ارز آن را پرداخــت مى کند. گاهى هم مردم براى 
تفریح و دیدن خانواده خود مى خواهند کشــور را ترك 
کنند در این موارد طبیعى اســت که ارز مسافرتى براى 
یکبار در ســال به این موارد پرداخت شود. برخى عادت 
کردند تمام تعطیالت خــود را خارج از کشــور بروند، 
خب نروند ما این همه اماکن خوب در کشــور خودمان

داریم. 
■ مگر اطالعات شما بر روى تلفن همراهتان قرار ندارد؟ 
مگر اطالعات شما روى تلفن ثابت منزلتان نیست؟ مگر 
اطالعاتتان روى اینترنتى که از آن اســتفاده مى کنید 
نیست؟ چه کســى از این اطالعات حفاظت مى کند؟ 
اطالعات شما در شــبکه هاى مجازى بخش کوچکى 

از اطالعات شماست. دولت به هیچ وجه اجازه نمى دهد 
که نه خودش و نه هیچکس دیگرى بدون حکم محاکم 
قضائى که علنى است و خود طرف هم متوجه مى شود به 

اطالعات فرد دسترسى پیدا کنند.
■  االن هیچ فرد یا دســتگاهى براســاس فتواى مقام 
معظــم رهبرى اجــازه و حــق اســتفاده از اطالعات 
مردم را ندارد. فکر مى کنم کســانى که بــه نوعى به 
دنبال بــى اعتمادى مردم نســبت به دولــت بوده اند، 
با فتــواى مقام معظــم رهبــرى توفیقــى نخواهند

داشت.
■  هنوز تصمیمى براى فیلتر شدن شبکه هاى مجازى 
گرفته نشده اســت. نباید طورى صحبت کرد که گویى 
این تصمیم اجرایى شــده اســت. تلگرام یک شــبکه 
از شــبکه هاى موجود در فضاى مجازى اســت. آقاى 
جهانگیرى تصمیم گرفته است که از تلگرام خارج شوند 
و این تصمیم خودشان است. براساس حقوق شهروندى 
االن خودمان تصمیم گرفته ایم کــه از فضاى تلگرام 

خارج شویم.

عضو جامعه مدرســین حوزه علمیه قم بــا بیان اینکه 
کل پولى که حوزه مى گیرد، به اندازه پولى که دانشــگاه 
تهران مى گیرد نیســت گفت: آنچه مراجع و رهبرى به 
عنوان کمک مى دهند وافى به مخارج حوزه ها نیســت، 
تشکیالت حوزه بزرگ شــده و براى مدیریت آن پول 

حوزه کافى نیست.
به گــزارش خبرآنالیــن، حجت االسالم والمســلمین 
محمودرضا جمشیدى با بیان اینکه هم مراجع و هم رهبر 
معظم انقالب معتقدند که پول دولت نباید به هیچ عنوان 
صرف معیشت طالب شــود، ادامه داد: لذا واقعًا طالب 
در معیشت دچار مشکل هســتند. معیشت یعنی شهریه 
و حقوق طلبه ها. بخش عمــده اي از پول مرکز خدمات 
حوزه هاى علمیه، پول بیمه  طالب اســت که به تأمین 
اجتماعی پرداخت می شود. آسیب پذیرترین قشر از نظر 
حقوق دریافتى، روحانیت است؛ چون متوسط شهریه اي 

که طالب می گیرند حدود 350 تا 400 هزار تومان است. 
کدام قشر جامعه ما این مقدار دریافتی دارد؟

 جمشیدى با بیان اینکه ما آنقدر روحانی در قم داریم که 
می توانند یک قاره را اداره کنند، پرسید: ولی چه شده که 
سطح فرهنگی مردم قم در برخی مناطق قم پایین است 
و بعضی از بِزه ها در نسبت به نوع خود در برخی الیه هاي 

شهري باالست؟
وى با اشاره به پژوهشی که در قم انجام شده گفت: قم 
از 27 شاخص، در نزدیک به 19 عنوان در نقاط مثبت از 
شاخص کشوري جلوتر اســت، اما در چند عنوان همراه 
شاخص کشور و یا زیر آن است؛ اینها از اشکاالتی است 
که باید راجع به آن فکر کرد و جدي به این ســئواالت 
پاسخ داد؛ از کنار اینها نمی شــود گذشت که در شهري 
که روحانی هســت، چرا این اتفاق افتاده اســت و بعضًا 

گریبان گیر خود روحانیت هم شده است.

در جلسه علنى دیروز مجلس یک فوریت طرح اصالح 
مواد 1 و 10 قانــون نحوه فعالیت احــزاب و گروه هاى 

سیاسى در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.
قاســم میرزایى نیکو، نماینده دماوند و فیروزکوه وعضو 
کمیسیون شــوراها به عنوان نماینده درخواست کننده 
یک فوریت طــرح مذکور، گفت: در حــال حاضر بیش 
از 700 مرکز و انجمن و تشــکل در سراسر کشور وجود 
دارد که توجهى به آنها نمى شود لذا این اصالح را انجام 
دادیم تا زمانى که قانون احزاب در کمیســیون شوراها 
بررسى مى شود این تشــکل ها تعیین تکلیف شوند. او 
گفت: بســیارى  از انجمن ها تحت حمایت هیچ کدام از 
احزاب و سمن ها نیستند و خیل عظیم صدور پروانه براى 
احزاب وجود دارد که الزم اســت هر چه سریع تر تعیین 

تکلیف شود.
پس از توضیحات میرزایى نیکــو و تأکیدش بر فوریت 
بررسى این طرح، حسین نقوى حسینى، نماینده ورامین 
در مخالفت با یک فوریت این طرح، گفت: همه شــما 
مى دانید چندمیلیون نفر بیکارند. مشکالت ارزى همه را 
تحت تأثیر قرار داده است. مردم منتظر هستند تا مجلس 
براى آنها کارى انجام دهد . این طرح چه فوریتى دارد و 

مردم چه فکرى مى کنند.
او گفت: از آقاى میرزایى نیکو تعجب مى کنم شــما یک 
نماینده سیاسى هســتید. چرا بنیان کار سیاسى را به باد 
مى دهید. شــما مى خواهید انجمن هاى سیاسى را حزب 
کنید. چرا مى خواهید آنها را در گروه هاى سیاسى قرار دهید. 
به جاى اینکه احزاب را محدود کنیم آن را گسترده مى کنیم.

پس از اظهارات نقوى حســینى، نماینــدگان مخالف 
اظهارات او از جمله قاســم میرزایى نیکو، پروانه مافى، 
زرآبادى به گفتگو با او پرداختند. هاجر چنارانى و حمیدرضا 
فوالدگر نیز در کنار صندلى نقوى قرار گرفتند. میرزایى 
نیکو با صحبت هایى سعى در مجاب کردن نقوى حسینى 
داشت. پروانه مافى هم خطاب به نقوى حسینى گفت اول 

برو قانون را بخوان.

حســن کامران نماینــده اصفهــان امــا در موافقت 
با یک فوریت طــرح اصالح مــواد 1 و 10 قانون نحوه 
فعالیت احزاب و گروه هاى سیاســى، اظهارکرد: آنچه 
آقاى نقوى گفتند ایــن بود که احزاب در کشــور زیاد 
مى شوند. در کشور خدارا شکر دیگر چپ و راست نیست، 
فقر و غناست. جریان سیاسى هم باید مفتى براى مردم 
کار کند که االن  اینطور نیســت. در این کشور، سیاسى 
کارى پدر مردم را درآورده است و  بى قانونى مشکل ایجاد 

مى کند. وى گفت: یک جریان سالم، جریانى است که 
مجانى براى مردم کار کند که قربانش بروم چنین جریانى 

هم در کشور نداریم.
نماینده مــردم اصفهان با بیان اینکــه موافقت با دادن 
مجوز به  انجمن ها و جمعیت ها موجب قانونمدار شدن 
آنها مى شود، اظهار کرد: اگر جمعیت و انجمنى خالف 
قانون عمل کرد باید طبق قانون با آن برخورد شود این 
موجب قانونمدار شدن آنها مى شــود. همه شعار دفاع از 

والیت و نظام ســر مى دهیم ولى اشکاالت زیادى هم 
داریم. بنابراین باید اجازه دهیم انجمن ها شکل بگیرند. 
مهم این است که اجازه ندهیم «یاران هفت خط» شکل 

بگیرند.
در نهایت یک فوریت این طرح بــا 82 رأى موافق، 66 
رأى مخالف و شش رأى ممتنع به تصویب نرسید و این 
طرح به صورت عادى در دستور کار مجلس قرار خواهد 

گرفت.

مجید ابهرى، آسیب شــناس و جامعه شــناس در 
گفتگو با رویداد24 درباره علــت افزایش گرایش 
به ازدواج ســفید در جوانان اظهار کرد: از یک سو 
مشــکالت ازدواج دائمى و از ســوى دیگر فرار از 
مسئولیت توســط جوانان باعث افزایش این نوع 
ازدواج شده است. توقعات عجیب دختران و پسران 
ازدواج رسمى را کاهش مى دهد. وقتى دخترى یک 
کیلو بال مگس و یک تن پوست پیاز مهریه مى کند 

جوانان مجرد را از ازدواج رسمى مى ترساند. 
این جامعه شناس درباره تأثیر ازدواج سفید بر ازدواج 
رسمى گفت: ازدواج ســفید بر کاهش آمار ازدواج 
رسمى اثرگذار است. درست است که ازدواج دائمى 
تنها براى رفع نیازهاى جنسى صورت نمى گیرد اما 
اصلى ترین بخش آن را نیاز جنسى متقابل زن و مرد 
به یکدیگر تشکیل مى دهد. زمانى که این غریضه 
از روش هاى دیگر برطرف شود نیاز به ازدواج دائمى 

کم خواهد شد.

او ادامــه داد: ترس از تعهدات ازدواج رســمى نیز 
باعث مى شــود جوانانى که نیازهــاى غریضى 
جنسى شان تأمین شــده، به سمت همباشى سیاه 
بروند. امروزه با گسترش ازدواج سفید آمار ازدواج 
رسمى پایین آمده و به جایى رسیده است که حدود 
30 میلیون جوان مجرد که درصــد زیادى از آنها 
سن ازدواج را رد کرده اند، در جامعه ما وجود داشته

 باشند. 
این آسیب شــناس درباره مضرات ازدواج ســفید 
بیان کرد: زمانى که یــک دختر در چنین رابطه اى 
با یک پسر زیر ســقف مى رود چون تعهدى میان 
این دو ایجاد نشده است رابطه شان از هم گسسته 
مى شــود. در چنین وضعیتى دختر مجبور به پیدا 
کردن فرد دیگرى بــراى ادامه زندگى خواهد بود. 
همین پیدا کردن فردى دیگر و افراد دیگر موجب 
مى شود گاهى حتى در یکسال خانمى با هشت مرد 

همخانه مى شود. 

حواشى مخالفت مجلس با اصالح فوریتى قانون احزاب و گروه هاى سیاسى

کامران: سیاسى کارى، پدر مردم را 
درآورده است

خطر پیشى گرفتن آمار ازدواج سفید از 
ازدواج رسمى 

دولت اجازه نمى دهد کسى به اطالعات افراد دسترسى یابد

آسیب پذیرترین قشر از نظر حقوق دریافتى، روحانیت است



فرهنگفرهنگ 033200 سال  پانزدهمپنج شنبه  30  فروردین  ماه   1397

احمــدى،  ســلطان   امیــر 
عروســک گــردان و صداپیشــه دربــاره 

فعالیت هاى جدید خود به یک برنامه عروســکى جدید 
اشــاره و بیان کرد: تولید مجموعه اى به نام «حجــ
را در شــبکه ایران کاال شــروع کرده ایم که قرار اســ

شود.
وى ادامه داد: محمد صالحیان، تهیه کنندگى و مسعود خ
من به عنوان صداپیشه عروسک «قیمه خان» فعالیت دار

در این برنامه به عنوان پارتنرهاى این عروسک فعالیت مى
این صداپیشه با اشاره به عروســک «قیمه خان» اظهار ک
او را ساخته است همانطور که از نام مجموعه هم پیداســت
فضایى سرگرم کننده دارد اما با توجه به کار در شبکه ایران

کمى شبیه حاجى بازارى هاست.

امیرسلیمانى: رفتم دبى تا بعضى مسائل را نبینم
سعید امیر ســلیمانى از پیشکســوتان عرصه تئاتر، 
ســینما و تلویزیون اســت که بیش از 57 سال در این 
عرصه فعالیت مى کند. بازیگرى که یکى از محبوب ترین 
هنرپیشه ها و کمدین ها محسوب مى شود. غیبت طوالنى 
مدت او در عرصه سینما و اجراى نمایش «خواستگارى» او 
اثر آنتوان چخوف، اثر عظیم 
موسوى، فرصتى براى تجدید 
دیدار با ایــن کمدین محبوب 
براى خبرگزارى تسنیم 
فراهــم آورد تــا 
به بهانــه حضور 
مجــددش 
صحنه  روى 

تئاتر با او به گفتگو بنشیند.

چه اتفاقى افتاد  که از ســال 79 
بعد از حضور در فیلم آقاى على 
اکبرثقفى (فوتبالیست ها)، 

در فیلم ســینمایى دیگرى حضور نداشتید تا 
فیلم سوفى و دیوانه و هزارپاى آقاى داوودى. 

بعد از فوتبالیست ها، آخرین کارى که من در ایران حضور داشتم و انجام 
دادم، سریال «فرار بزرگ» از آقاى محمد حسین لطفى بود. بعد از آن 
حدود هفت سال و نیم به دلیل دلتنگى که داشتم در ُدبى که نزدیک ترین 
مکان به ایران است و مى توانســتم به فرزندانم نزدیک باشم، زندگى 
کردم. قبل از آن هم سالى یک یا دو بار به دبى سفر مى کردم و همسر و 
دخترم از دبى بدشان نمى آمد. منزلم در ایران را فروختم و در آنجا منزلى 
تهیه کردم. طى این هفت سال و نیم در دبى یکى دو تئاتر انجام دادم و 
سپس آقاى ورزى براى سریال «معماى شاه» با من تماس گرفت و از 
من درخواست کرد تا در این کار حضور داشته باشم. براى «معماى شاه» 
هم من آمدم و لوکیشن ها و سکانس هاى من را در یک بازه  زمانى مثًال 
15 روزه قرار مى دادند و آنها را بازى مى کردم و به دبى برمى گشــتم تا 

زمان لوکیشن و سکانس هاى بعدى فرا برسد.
شما دچار ناراحتى قلبى حادى شدید. مى توانید 

بگویید که ماجرا چه بود؟
به علت هواى تهران دچار مشکل قلبى شدم و در همان کمرکش کار 
معماى شاه، حدود چهار پنج سال پیش بود که یک شب بسیار حالم بد 
شد و دخترم من را به بیمارستان برد و هنگامى که از من نوار قلب گرفتند، 
ریتم قلب من در نوار صاف بود و ضربان هاى کمى در آن مشــهود بود 
و پزشک ها تصور کردند که دستگاه نوار قلب هنگ کرده است و 
رئیس بخش بیماران قلبى نیز با دیدن نوار قلب دچار شوك 
شد. دکتر معتقد بود که من تا صبح دوام نخواهم آورد و این 
مسئله را به پسرم سپند اعالم کرد که حال او نیز بسیار بد 
شد. فشار خون من بسیار خوب بود و همین فشار خون 
خوب، باعث نجات من شد، ساعت 7و30دقیقه صبح 

آمبوالنس آمد و من را به بیمارستان عرفان بردند و ساعت 8 صبح قلب 
من را عمل کردند و باطرى هایى که پسرم سپند خریده بود را در قلب 
من کار گذاشتند. هم اکنون نیز قلب من فقط 2 درصد کار مى کند و 98 

درصِد مابقى کار باطرى است.
شما چگونه با این شرایط کنار آمدید؟

من با همه  مسائل بســیار بد، خوب کنار مى آیم. حدود سه سال پیش 
فرزندانم از من درخواســت کردند که به ایران بازگردم و همان زمان 
من مجدداً احساس کردم، مریض شــده ام و به محض اینکه به ایران 
بازگشتم دکتر رفتم و ســونوگرافى انجام دادم و دکتر مستقیمًا به من 
اعالم کرد که دچار سرطان مثانه بدخیم شده ام و من پس از شنیدن این 
موضوع بسیار خندیدم که باعث تعجب دکتر شد. زمانى که علت خنده 
من را جویا شد به او گفتم: مى خندم زیرا چنین بیمارى نمى تواند من را 
از پا در بیاورد و این منم که بیمــارى را ضربه فنى خواهم کرد و چنین 
هم شد. آقاى دکتر مهرآوران با اینکه قصد سفر به اسپانیا را داشتند ابتدا 
من را صبح عمل کردند و ظهر به ســفر اسپانیا رفتند. مجدداً 9 ماه بعد 
این بیمارى عود کرد که در پى آن شــیمى درمانى داخلى انجام دادم و 
هم اکنون دو سال از شیمى درمانى مى گذرد و دیگر اثرى از این بیمارى 
نیست. تمام چیزى که در مواجهه با این بیمارى ها به آن فکر مى کردم 
این بود که هم اکنون زمان مرگ من نیست، زیرا هنوز کارهاى بسیارى 
دارم. وقتى سن واقعیم را بیان مى کنم کسى باور نمى کند که من هم 

اکنون 75 ساله ام.
در میان صحبت هایتان اشاره کردید که علت 
مهاجرتتان به دبى، دلتنگى بوده است، دلتنگ 

چه چیزى بودید؟
 در ایران نامالیمات بسیارى براى من وجود داشت و وجود دارد. هر چند 
که هم اکنون دیگر با آنها کنار آمده ام. من 58 سال است که در عرصه 
تئاتر حضور دارم و بعد در تلویزیون و سینما حضور پیدا کردم. من 58 سال 
پیش با نمایشى از شکسپیر به نام «اوتلو» وارد عرصه تئاتر شدم. چندى 
پیش در مثالى به یکى از دوســتانم گفتم که من اگر از رفتگرى شروع 
مى کردم، هم اکنون شهردار تهران بودم. اما االن با این رزومه کارى، 
داراى چه وجهه اى هستم؟ چه کسى سراغى از من مى گیرد؟ چه کسى 

براى من ارزش قائل است؟
شما از تهران به کالنشــهر بدترى مانند دبى 
مهاجرت کردید که محیط شهرى ترى نسبت 

به تهران دارد.
اتفاقاً آنجا خیلى محیط شــهرى خفه کننده اى ندارد. در مقابل ما یک 
فروشگاه وجود داشــت و آن طرف دریا بود، همسرم دلتنگ مى شد با 
ماشین بیرون مى رفت و هنگامى که برمى گشت روحیه اش تغییر کرده 
بود. اما در اینجا چطور؟ چه کارى مى توان انجام داد؟ در اینجا تمام وقت 
صبح تا ظهر من به روزنامه خواندن مى گذرد، شب هم هیچى... اما در 

آنجا حداقل کارى که مى توانستم انجام بدهم رفتن به کنار دریا بود.
*با این تفاسیر چرا براى زندگى شمال را انتخاب نکردید؟

اتفاقاً قصد داشتم که در شمال زندگى کنم و هم اکنون هم در جاجرود 
زندگى مى کنم.

دلتنگى شما بیشتر از این باب بود که در فضاى 
فرهنگى و هنرى توجه الزمه به شــما نشده 

است.
بله درست است. نه تنها در آن زمان، بلکه هم اکنون نیز توجه نمى کنند.

آیا در مقطعى که در ســال 79 از سینما جدا 
شــدید، بى مروتى ها از ســوى اهالى سینما 

بیشتر شد؟
بله بیشتر شد. از ماست که بر ماست. قشر هنرمند آنگونه که باید کنار 
هم باشند، در کنار هم نبوده اند، گاهى پیش آمده که کنار هم باشند اما 
در مواقعى که صحبت از فردیت باشد کارى ندارند و در کنار هم نیستند. 
نه تنها در کنار هم نیستند بلکه گاهى براى یکدیگر نیز مى زنند. در یک 
برنامه  تلویزیونى بازیگرى حضور داشت که بیان کرد درآمد بازیگران 
سینما در هر پروژه از 150 میلیون تومان تا 500 میلیون تومان است، که 
براى همسرم سئوال پیش آمد که چرا شوهر و فرزندانم چنین مبالغى 
دریافت نمى کنند. افرادى که این مبالغ را دریافت مى کنند به این فکر 
نمى کنند که در همین قشــر هنرمند و بازیگر افرادى حضور دارند که 
حتى به نان شب محتاج هستند و سال هاى سال است که به آنها کارى 

پیشنهاد نشده است.
شما کسى را با این مشخصات مى شناسید که 

به نان شب محتاج باشد؟
بازیگرانى که  از ایران رفته اند و به شبکه جم پیوسته اند، همه آنها به نان 
شب محتاج بودند و  هیچکس علت پیوستنشان به جم را جویا نشد. در 
حالى که سه سال بود هیچ کارى به آنها پیشنهاد نشده بود و حتى کرایه 

تاکسى نداشتند. من به دبى رفتم که این مسائل را نبینم. 

ناگفته هاى بازیگر سرشناس از علت کم کارى اش

«همه مى دانند» جدیدترین ساخته اصغر فرهادى از اواخر تابستان در سینماهاى کشور اسپانیا به روى پرده مى رود.
«همه مى دانند» که در تاریخ 8 مى (18 اردیبهشت) به عنوان فیلم افتتاحیه هفتادویکمین 
جشنواره فیلم کن اولین نمایش جهانى خود را تجربه مى کند، قرار است از تاریخ 14 

سپتامبر (23 شهریور) نیز در سینماهاى کشور اسپانیا اکران عمومى خود را آغاز کند.
با توجه به اینکه این فیلم اسپانیولى زبان است، کشور اسپانیا یکى از مهمترین بازارهاى 
اکرانى فیلم فرهادى محسوب مى شود. «همه مى دانند» دومین فیلم اسپانیایى زبان 

تاریخ جشنواره کن است که به عنوان فیلم افتتاحیه انتخاب مى شود.
طبق اعالم پیشین، «همه مى دانند» از تاریخ 9 مى و یک روز پس از افتتاحیه جشنواره 
کن در سینماهاى فرانسه اکران خود را آغاز مى کند و از تاریخ 13 سپتامبر (22 شهریور) 

نیز در سینماهاى آرژانتین به روى پرده مى رود.
در خالصه داستان فیلم «همه مى دانند» آمده است:«کارولینا براى دیدار با خانواده اش 
از آرژانتین به زادگاهش اسپانیا بازمى گردد. در این سفر که پیش بینى مى شد به تجدید 
دیدار اعضاى خانواده خالصه شود، رویدادهاى غیرمنتظره اى به وقوع مى پیوندد که بر 

روند زندگى کارولینا تأثیر مى گذارد.»
در فیلم «همه مى دانند» که فیلمبردارى آن اواخر ماه نوامبر سال گذشته میالدى در 
مادرید به پایان رسید، عالوه بر «پنه لوپه کروز»، «خاویر باردم» بازیگر مطرح اسپانیایى 
و «ریکاردو دارین» بازیگر آرژانتینى «ادوارد فرناندز»، «باربارا لنى»، «الویرا مینگز»، «ایما کوئستا»، «روژه کاسا مایور» و «رامون باره آ» از 

دیگر بازیگران اصلى هشتمین فیلم بلند فرهادى هستند.

ماه رمضان
 امسال با 4 سریال 

جدید

هر سال با نزدیک شــدن به ایام ماه مبارك رمضان، 
شبکه هاى مختلف سیما تدارك وسیعى براى تولید 
برنامه هاى متنوع و جذاب در این ماه انجام مى دهند. 
امســال نیز از این قاعده مستثنى نیســت و از سال 
گذشته تولید برخى سریال ها شروع شده تا به موقع در 

کنداکتور صدا و سیما قرار بگیرند.

سریال «دستت را به من بده»
سریال «دســتت را به من بده» مرداد 96 کلید خورد 
و حدود یک ماه دیگر تصویربــردارى آن ادامه دارد. 
«دستت را به من بده» یک مجموعه تلویزیونى 37 
قسمتى، پر لوکیشــن و پر بازیگر است و احتماًال ماه 
رمضان 97 از شبکه 3 ســیما پخش مى شود. در این 
مجموعه، امین تارخ، فریبــا متخصص، محمدرضا 
هدایتى، مریم بوبانــى، مارال فرجاد، نیما شــعبان 
نژاد، دنیا مدنى، بابک بهشاد، على استادى، معصومه 
قاسمى پور، شیرین آقاکاشى، رحمان باقریان، کاظم 
هژیر آزاد، حسین ملکى و... به ایفاى نقش مى پردازند.

سریال «سر دلبران»
ســریال «ســر دلبران» به کارگردانى محمدحسین 
لطیفى و تهیه کنندگى محمدرضا شــفیعى یکى از 
تولیدات سازمان هنرى رسانه اى اوج است که از اوایل 
سال گذشــته، به طور جدى وارد فاز تصویربردارى 
شد و به طور کامل در شــهر یزد جلوى دوربین رفت 
و تصویربردارى آن در این شــهر به پایان رسید. در 

«سر دلبران» که داســتان آن توسط حسین حسنى 
به رشــته تحریر در آمده، برزو ارجمند در قامت یک 
روحانى، نقش اول را ایفا مى کند و محمد کاســبى، 
فرهاد قائمیان، اســماعیل محرابــى، جعفر دهقان، 
کامران تفتى، جهانبخش سلطانى، شهین تسلیمى، 

شهرام عبدلى، رابعه مدنى، بهاره افشار، 
مختار سائقى و... دیگر بازیگران این 

سریال هستند.

سریال «پدر»
تصویربــردارى ســریال 
«پــدر» از نیمه گذشــته 

است. همه بازیگران حجم 
زیــادى از کار خــود را انجام 

داده اند و آخرین بازیگر هم بیژن 
امکانیان بود که به گروه اضافه شد. 

از جمله بازیگرانى کــه تاکنون به این 
سریال پیوســته اند، مى توان به مهدى سلطانى، لعیا 
زنگنه، سینا بهراد، مسعود فروتن، نیما رئیسى، مجید 

مشیرى و اکبر رحمتى اشاره کرد.

سریال «بچه مهندس»
«بچه مهندس» در 45 قســمت و در سه فاز به تهیه 
کنندگى سعید سعدى و کارگردانى على غفارى براى 
شبکه 5 سیما ساخته شده اســت. قصه این سریال 
به قلم سجاد ابوالحســنى، در تاریخ معاصر و در سه 

فاز کودکى، نوجوانى و جوانى شــخصیت اصلى 
مطرح مى شود و زندگى پسرى را تصویر مى کند 
که در کودکى رها شــده و در پرورشگاه بزرگ 

مى شود و... 

اکران تازه ترین ساخته  فرهادى از اواخر تابستان در اسپانیا

مى آید
یزیون 

 به تلو
جناب خان»
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وسک جدید س
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در قال

پرداختم که ماه رمضان امسال از شبکه یک سیما روى آنتن ام. «سر دلبران» آخرین اثرى بوده که در آن به ایفاى نقش حال حاضر کار خاصى ندارم و بازى در هیچ کارى را نپذیرفته خصوص فعالیت هاى اخیر خود در عرصه بازیگرى گفت: در محمد کاســبى، بازیگر پیشکسوت ســینما و تلویزیون در 
اثر بازى کــرده ام. بازیگر فیلم «رفقاى خــوب» درباره کم گزیده کار هســتم و با وجود این، افتخار مى کنم که در این و مردم بدون شک از آن استقبال خواهند کرد. من به شدت سریال یکى از آثارى است که سال ها نمونه آن تولید نشده وى درباره حضورش در سریال «ســر دلبران» افزود: این مى رود.

در فیلم سینمایى «امپراتور جهنم» به بخواهم در آن بازى کنم. آخرین بار پیشــنهاد خوب وجود ندارد که ادامه داد: متأســفانه در سینما کارى خود در عرصه سینما 

ى  یفا ا
آنها را قبول کنم. من عادت کردم که گزیده کار باشم و بیکار ده فیلم به من پیشنهاد دهند به زور مى توانم بازى در یکى از انتخاب هاى خودم است و اگر نه پیشنهاد که زیاد است اما اگر وى در همین راســتا ادامه داد: دلیل کم کارى من در سینما حاضر سینماى ایران بازى نکنم.نقش پرداختم و بعد از آن ترجیح دادم در  آثار سطحى حال 

که من اگر روزى یکى از آنها در پرونده کارى ام باشد از غصه کنم. متأسفانه برخى از فیلم هاى سینما به حدى مبتذل هستند نمى روم و تنها فیلم هایى که سر و صدا مى کنند را دنبال مى وى وضعیت سینما را ناگوار خواند و افزود: من زیاد به سینما من نباشید بلکه به تولیدات نظارت داشته باشید.خوب تصویب کنید تا من هم بیکار نباشم. شما نگران بیکارى به من گفت حیف است که بیکار بمانى و من به اون گفتم شما خود در سینما اضافه کرد: یک روز یکى از مسئولین فرهنگى بازیگر سریال «خوش رکاب» با اشاره به غیبت طوالنى مدت ماندن را به بازى در هر فیلمى ترجیح مى دهم.
دق مى کنم.

کنایه بازیگر 
یک مسئول فرهنگى «خوش رکاب» به 

ـره قیمه خان» 
52 قســمت ساخته  2ــت در

خاکباز، کارگردانى این مجموعه را بر عهده دارند و 
ارم. همچنین رامین ناصرنصیر و سیدرضا حسینى نیز

مى کنند.
کرد: این عروسک که هدیه هاشمى سازنده «جناب خان»، 

تیک حجره دارد و در بازار کار مى کند. اگرچه مجموعه تا حدى 
ن کاال از حال و هوایى رئال هم برخوردار است و این عروسک هم

ســلطان احمدى در پایان درباره زمــان پخش مجموعه 
عنوان کرد: این مجموعه قرار بود پنج شــنبه ها و جمعه ها 

روى آنتن شبکه ایران کاال برود اما هنوز زمان پخش آن به طور
5دقیق مشخص نیست. تاکنون حدود 15 قسمت از مجموعه «حجره 

قیمه خان» که احمد آکشته و على افشــارى عروسک گردانان آن 
هستند، ضبط شده است.

بح
وجو
آمده ام. من58 سال است اکنون دیگر با آنها کنار 8م
تئاتر حضور دارم و بعد در تلویزیون و سینما حضور پیدا کردم
پیش با نمایشى از شکسپیر به نام «اوتلو» وارد عرصه تئاتر
پیش در مثالى به یکى از دوســتانم گفتم که من اگر از رفت
مى کردم، هم اکنون شهردار تهران بودم. اما االن با اینرز
داراىچه وجهه اى هستم؟ چه کسى سراغى از من مى گیرد مى آید

یزیون 
لو

مى آید
یزیون 

و
مى آید

یزیون 
لو

بازیگرىگفت: در ى، بازیگر پیشکسوت ســینما وتلویزیون در  ه رمضان امسال از شبکه یک سیما روى آنتنن» آخریناثرى بوده که در آن به ایفاىنقشر خاصى ندارم و بازىدر هیچ کارىرا نپذیرفتهت هاى اخیر خوددر عرصه

فیلم سینمایى «امپراتور جهنم» بهبخواهم در آنبازى کنم. آخرینبارپیشــنهاد خوب وجود ندارد کهادامه داد: متأســفانه در سینماکارى خود در عرصه سینما در
ى یفا ا

بماندن را به بازى در هر فیلمى ترجیح مىدهم. بازیگرسریال «خوش رکاب

اضافه کرد: یک روز یکى از مسئولین فرهنگىال«خوشرکاب» با اشاره به غیبت طوالنىمدت خود در سینما
هنگ ف ل

خوب تصویبکنید تامن هم بیکارنباشم. شما نگرانگران بیکارىبه منگفتحیفاست که بیکار بمانى و منبه اون گفتمشماشما
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ز فوالد ماهان تا تأسیسات دریایى
ماجراهاى شمسایى و انحالل تیم هاى فوتسالا

پرسپولیس  بر نمى گردم 

یک روز بعد از آنکه روزنامه خبر ورزشى مدعى شد رامین رضاییان مدافع فصل 
گذشته پرسپولیس براى بازگشت به این تیم به مدیران باشگاه و برانکو پیغام 
داده، مدافع ملى پوش باشگاه اوســتنده بلژیک این خبر را تکذیب کرد. او در 
اینستاگرامش پستى منتشر کرده و درباره اینکه از شرایطش در لیگ بلژیک 
راضى نیست و قصد بازگشــت به فوتبال ایران را دارد به گفتن این دو جمله 
بسنده کرده که حالش در بلژیک خوب است و در این کشور همه چیز عالیست. 
بیش از دو هزار کامنت در پایین این پســت منتشر شده. آنهایى که رضاییان 
را دوست دارند از او خواسته اند دوباره به پرسپولیس برگردد و آنهایى که جزو 
عالقه مندان به رامین محسوب نمى شوند به این نکته اشاره کردند که او در 
دوران حضورش در پرسپولیس حواشى مختلفى براى برانکو و تیمش درست 

کرد و بهتر است در همان بلژیک به فوتبالش ادامه دهد.

تیم تأسیســات دریایى 
تهران هفتمین تیمى شد که بعد از حضور شمسایى، منحل 

شد.  تیم فوتسال تاسیسات دریایى تهران که ســابقه دو قهرمانى در لیگ برتر ایران و یک 
قهرمانى جام  باشگاه هاى آسیا را داشت، رسما انحالل و کناره گیرى خود از لیگ برتر فوتسال 
را اعالم کرد. تیمى که بازیکنان شــاخصى همچون وحید شمسایى، مصطفى نظرى، جواد 
اصغرى مقدم، مهدى جاوید و مهران عالیقدر را در ترکیب خود داشت و در سال 2015 نیز از 

سوى AFC  به عنوان بهترین تیم قاره انتخاب شد.
با این حال انحالل یک تیم در فوتسال موضوع جدیدى نیســت و با بررسى ادوار لیگ برتر 
فوتسال، حقایق تلخى خودنمایى مى کند. این که تمام تیم هایى که سابقه قهرمانى در لیگ 
را دارند، دیگر نامى از آن ها نیست. به جز دو تیم مس سونگون و گیتى پسند اصفهان که زمان 
زیادى از تاسیس آن ها نمى گذرد و بعید نیست آن ها هم بعد از اشباع شدن، عطاى تیم دارى 
را به لقایش ببخشند. اما در این میان حضور وحید شمسایى در تیم هایى که منحل شده است، 
نکته عجیب ترى است. او تاکنون در هشت تیم ایرانى عضویت داشته که هفت تاى آن دیگر 

وجود خارجى ندارند.
پیمان تهران با دو قهرمانى، استقالل با دو قهرمانى، ارم کیش قم بدون قهرمانى،  تام ایران 
خودرو با دو قهرمانى، فوالد ماهان اصفهان با دو قهرمانى، گیتى پسند با دو قهرمانى، دبیرى 
تبریز با یک قهرمانى و تاسیسات دریایى با دو قهرمانى تیم هایى هستند که وحید شمسایى 
به عنوان مربى یا بازیکن در آن ها حضور داشــته اســت و از بین آن ها تنها گیتى پسند کنار 

نکشیده است.
نکته جالب این که تنها تیم خارجى شمسایى نیز منحل شده است. او در سال 2003 به سرى آ 

ایتالیا رفت و براى تیم التزیو بازى کرد. این تیم نیز درحال حاضر وجود خارجى ندارد.

هم چنین اغلب تیم ها بعد از دو 
قهرمانى به فکر منحل کردن افتاده اند. از بین تیم هاى 

منحل شده دیگر که شمسایى در آن ها حضور نداشت، شــهید منصورى قرچک و شن سا 
ساوه بعد از دو قهرمانى منحل شده اند.

هر چند نمى توان رابطه منطقى بین حضور وحید شمســایى و انحالل یک تیم متصور شد، 
شاید دلیل اصلى این موضوع، هدف گذارى تیم ها باشد. شمســایى همیشه با تیمى قرارداد 
مى بندد که براى قهرمانى بسته مى شــود و تیم هایى هم که به یک یا دو قهرمانى مى رسند، 

اشباع شده و کنار مى کشند.

ظهور
 یک مدعى خطرناك  

نصف جهان    قطعا باید الدحیل قطر را یکى از 
مدعیان اصلى قهرمانى لیگ قهرمانان امسال 
آسیا بدانیم و از آنها به عنوان تیمى فوق العاده 
زهردار و خطرناك یاد کنیم.همگروه ذوب آهن 
در لیگ قهرمانان آسیا رکوردى فوق العاده در 
این تورنمنت  تا بدین جا داشته است. الدحیل 
قطر هر 6 بازى اش در مرحله گروهى را با برد 
پشت سر گذاشت تا تنها تیمى باشد که از همه 
بازیهایش، هر سه امتیاز را گرفته. در غرب آسیا 
و بعد از الدحیل، االهلى عربستان با 4 برد و 2 
مساوى بهترین نتیجه را گرفته و بعد از این تیم 
نوبت پرسپولیس است که 4 برد و یک مساوى 
و یک باخت در کارنامه اش دیده مى شــود. 
ضمن آنکه استقالل هم سه برد و سه مساوى 
داشته. در شرق آسیا هم تیمهاى شانگهاى و 
گوانگژوى چین تنها تیمهاى بدون باخت مرحله 
گروهى بوده اند.  آنها باید در مرحله بعد با تیم 
افسانه اى و قدرتمند امارات دیدار کنند.دو تیم 
العین و الدوحیل بى تردید یکى از حساس ترین 
بازى هاى مرحله یک هشتم نهایى را تشکیل 
مى دهند، دو تیمى که از نظر ســطح مالى و 
امکانات از بهترین تیم هاى غرب آسیا هستند و 
جدال آنها به نوعى مى تواند فینال زودرس این 

بازى ها در مرحله غرب آسیا باشد.
العین با حضور شحات، عمر عبدالرحمن، کایو 
و مارکوس برگ یکى از خطرناك ترین خط 
حمله هاى آسیا را در اختیار دارد اما الدحیل به 
دنبال جانشین مناسب براى مساکنى، ستاره 
تونسى خود است تا بتواند به جمع 8 تیم برتر 

آسیا راه پیدا کند.

نصف جهان  حاال فوتبال ایران و آسیا در انتظار دوئل دو غول فوتبال 
کشورمان در مرحله حذفى لیگ قهرمانان آسیاست. دیدارى که آنقدر 

بهانه و دلیل وجود دارد که از حاال براى دیدن آن بى تاب باشیم.
بى تردید جذاب ترین دیدار مرحله بعد لیگ قهرمانان براى هواداران 
فوتبال ایران بین استقالل و ذوب آهن برگزار مى شود، دو تیمى که 
هر دو در حال حاضر شرایط خوبى را در فوتبال ایران تجربه مى کنند 

و هر یک به نظر از شانس برابرى براى پیروزى برخوردار هستند.
نکته جالبى که باعث جذابیت این بازى مى شود این است که امیرقلعه 
نویى به عنوان پرافتخارترین مربى استقالل در لیگ برتر محسوب 
مى شود، باید روبروى تیم سابقش قرار بگیرد و با شفرى براى صعود 
رقابت کند که استقالل را بعد از 4 سال به اوج آمادگى رسانده است.
شفر و قلعه نویى یک بار در لیگ برتر روبروى هم قرار گرفته اند که با 
پیروزى سرمربى ذوب آهن همراه بوده است و حاال شفر مى خواهد 
با پیروزى در لیگ قهرمانان آسیا انتقام سختى از او بگیرد. قلعه نویى 
هم قطعا به شفر نشان خواهد داد که بى جهت پر افتخارترین مربى 

لیگ و با رزومه ترین مربى آبى ها در لیگ برتر نبوده است.
 استقاللى ها قطعا دوست نداشتند در این مقطع با ذوب آهن با انگیزه 
رو به رو شــوند. ولى به هر حال چاره اى نبود.شاید الدحیل، حریف 
خطرناك ترى براى استقالل باشد اما تقابل با قلعه نویى هم خاطرات 
چندان خوبى براى آن ها ندارد. استقالل در زمانى که براى صعود به 
عنوان صدرنشین از گروه مرگ فقط یک امتیاز مى خواست، سه امتیاز 
بازى با الهالل را گرفت و به دور یک هشتم نهایى رسید. صدرنشینى 
تیم شفر، باعث شد آن ها نگران بازى با الدحیل صدرنشین و قهرمان 
لیگ قطر در دور بعدى نباشند اما در صورت صعود ذوب آهن، آن ها 
باید روبروى سرسخت ترین رقیب شان در سال هاى اخیر قرار بگیرند. 
رقیبى که  ســرمربى اش روى نیمکت تراکتــور و ذوب آهن، نتایج 

موفقى مقابل استقالل گرفته است.
امیر قلعه نویى که همه قهرمانى هاى استقالل در لیگ برتر را به نام 
خودش زده و موفق ترین فصل این تیم در لیگ قهرمانان هم با او 

بدست آمده است، بعد جدایى از آبى هاى پایتخت سد بزرگى براى 
موفقیت آن ها محسوب مى شــود. از زمان جدایى قلعه نویى از 

استقالل در پایان لیگ چهاردهم، او هیچوقت در لیگ برتر به 
این تیم نباخته و بردهاى ارزشمندى هم کسب کرده است.
شاید مهمترین برد قلعه نویى مقابل استقالل، در هفته هاى 
پایانى لیگ پانزدهم بود که صدرنشینى را یک هفته پیش 
از پایان فصل، از استقالل گرفت و آن ها را به رده سوم 
فرستاد. این فصل هم قلعه نویى، بازى رفت با متوقف 
کردن منصوریان باعث اخراج او شد و بازى برگشت، 

اولین باخت استقالل در نیم فصل دوم را ثبت کرد.
4 برد و 2 مســاوى، کارنامه قلعه نویى در 6 بازى آخرش با استقالل 
در لیگ برتر است. تنها شکست او در این مدت، فقط در جام حذفى 
رقم خورد که اســتقالل مظلومى، توانســت تیم او را حذف کند. در 
صورتى که قلعه نویى بتواند آمار خوبش مقابل استقالل را ادامه دهد و 
تیم شفر را از لیگ قهرمانان کنار بزند، یک ناکامى بزرگ دیگر براى 
تیم سابقش رقم مى زند اما شاید، همین بازى انتقام همه شکست هاى 

قبلى استقالل از تیم هاى قلعه نویى باشد.
اما رقابت دو ســرمربى بزرگ اســتقالل و ذوب آهن به غیر از این 
دیدارى کــه از آن صحبت مى کنیم  در یک جبهــه دیگر و نه فقط 
در پلى آف آسیا هم ادامه خواهد داشت رقابتى که از چند هفته قبل 

به اوج خود رســیده و در فاصله دو هفته تا پایان فصل مشــخص 
نیســت شــفر برنده این جنگ خواهد بود یا ژنــرال که بدش
 نمى آید فصــل را باالتر از اســتقالل به پایان برســاند. امیر 
قلعه نوئى که یکشــنبه جدال حساســى با قهرمان لیگ دارد 

نیم نگاهى نیز به رقابت شفر و شــاگردانش با پیکان در 
تهران خواهد داشــت چون هر نتیجه اى که در 

این دو بازى همین طور جدال سایپا رقم 
بخورد تا حدود زیادى سرنوشت 

نایب قهرمانى را مشخص 
خواهد کرد. البته در 

ایــن راه شــفر 
کمــى 
یط  ا شر

بهترى دارد چون حتى اگر در لیگ برتر به ســهمیه آسیا نرسد مى 
تواند چشــم انتظار فینال جام حذفى و دوئل با خونه به خونه دسته 
اولى براى کسب یک جام همین طور سهمیه صعود مستقیم به لیگ 

قهرمانان نیز باشد.
جنگ شــفر و ژنرال قبل از بازى هاى پلى آف لیــگ قهرمانان  از 
مدت ها قبل آغاز شده و حاال اردیبهشتى پرچالش را پیش رو آنها قرار 
دارد. هفته هایى که ممکن اســت با اتفاقات بسیار زیادى در روشن 
شدن سرنوشت آتى این دو مربى سرشناس در نیمکت هاى مربیگرى 
همراه باشد. نکته اینجاست که هر دو مربى در کنار تمام مصائبى که 
در راه برترى مقابل هم باید پشت سر بگذارند نگرانى هایى نیز از بابت 
در اختیار داشتن تمام مهره هاى کلیدى خود براى برترى در جنگ 
شطرنجى پیش رو دارند به خصوص که اردوهاى نهایى تیم ملى نیز 
آغاز خواهد شد و کى روش نیز روى ملى پوشان دو تیم براى حضور 

در اردوها تاکید دارد.با تمام این اوصاف فوتبالدوســتان به خصوص 
طرفداران استقالل و ذوب آهن براى دیدن دو بازى رفت و برگشت 
در پلى آف آسیا میان شاگردان شفر و قلعه نویى بى تاب هستند، جایى 
که براى اولین بار ژنرال پنج ستاره لیگ برتر باید شاگردانش را در یک 
مصاف حساس آسیایى مقابل تیم سابق  قرار دهد و تالش کند تا مانع 
صعود استقالل به مراحل نهایى آسیا شود. جدالى که قطعا صحنه ها 
و حواشــى بســیار زیادى در دل خود دارد که مى توانــد تا مدت ها 
سوژه محافل فوتبالى ایران باشد. اما یکى از نکات جالبى که پس از 
قطعى شدن  دیدار استقالل- ذوب آهن در مرحله حذفى آسیا مورد 
توجه رسانه ها قرار گرفت این بود که هم استقالل و هم ذوب آهن 
ســابقه رویارویى با یک تیم ایرانى در رقابت هاى لیگ قهرمانان را 
دارند وهر دوى این تیمها تقابل با هموطنان را در مرحله یک هشتم 

نهایى تجربه کرده اند.
 در ســال 2010 که ذوب آهن بــا منصور ابراهیــم زاده تا فینال 
آســیا پیش رفــت، اولیــن حریف ایــن تیم در 
مرحلــه حذفى مس کرمــان بود که

 ذوبى ها با غلبه بر این تیم 
بــا نتیجــه یک بر 
صفــر راهى 

یک چهارم نهایى شدند.
 دقیقًا دو سال بعد اســتقالل پس از صعود از گروه خود، در دور یک 
هشتم با سپاهان اصفهان روبه رو شد. سپاهان که در آن سال جدال 
قهرمانى لیگ را از استقالل برده بود، در آسیا هم توانست با استفاده از 
امتیاز میزبانى با سرمربیگرى کرانچار و در یک شب خاطره انگیز آبى 
هاى پایتخت را شکســت دهد و به یک چهارم نهایى راه پیدا کند. با 
توجه به اینکه در آن سال استقالل قهرمان جام حذفى و سپاهان هم 
قهرمان لیگ برتر شده بود و رکورد هت تریک قهرمانى را به نام خود 

نوشت، آن دیدار موسوم به سوپر جام ایران شد.
حاال بار دیگر این دو تیم باید مقابل یــک رقیب هموطن دیدار یک 
هشتم نهایى آســیا را برگزار کنند. ذوب با خاطره صعود و رسیدن به 
فینال یک بازى تمام ایرانى را به یاد مى آورد و استقالل که یک بار 
در آســیا برابر حریف اصفهانى خود قافیه را باخته، براى پاك کردن 
آن خاطرات 6 ســال پیش پا به این رقابت مى گذارد کارى که براى 
آبى هاى تهران سخت به نظر مى رسد و ذوب آهن به شدت به دنبال 
آن است که بالیى که چند سال پیش توسط سپاهان بر سر استقالل 
آمد را براى این تیم دوباره به اکران بگــذارد. ظاهرا بالى اصفهانى 

در مرحله حذفى آسیا قرار نیست دست از سر استقالل تهران بردارد.
 اما اجازه بدهید این گزارش را با یک نکته  قابل ستایش و یک تبریک 
ویژه به امیر قلعه نویى به پایان ببریم.سرمربى ذوب آهن که سوابق 
زیادى در فوتبال ایران دارد و پرافتخارترین مربى لیگ برتر محسوب 
مى شود، در لیگ قهرمانان هم یک رکورد خوب برجاى گذاشت. قلعه 
نویى به اولین و تنها مربى تاریخ ایران و آسیا تبدیل شد که با 4 تیم 
مختلف از دور گروهى لیگ قهرمانان صعود کرده است.او پیش 
از این با تیم هاى استقالل، سپاهان و تراکتورسازى موفق 
شده بود مرحله اول لیگ قهرمانان را با موفقیت پشت 
سر بگذارد و به دور حذفى برسد و حاال این افتخار را 
با ذوب آهن تکرار کرد. این موضوعى قابل افتخار 
براى ژنرال است که ســایر مربیان ایرانى تا 
ده ها سال آینده بعید اســت بتوانند به این 
رکورد دســت یابند و این رکورد نشــان 
مى دهد برخالف نظرات منتقدان، امیر 
قلعه نویى تا چه حد در بین ایرانى ها، 
مــرد دیدارهاى بین المللى اســت. 
ســپاهانى ها مى توانند خوشحال 
باشند که به احتمال بسیار زیاد این 
مرد پر افتخار براى فصل هجدهم 

در اردوگاه آنها حاضر مى شود.

  شــیث رضایى مرزهاى اعتماد به نفس در فوتبال را جابه جا کرده اســت. مدافع سابق پرسپولیس که 
دســتى هم در دنیاى هنر و خوانندگى دارد، در بخشــى از گفتگویش با خبرگزارى میزان و جــدا از انتقادهاى

 همیشگى اش از افشــین قطبى، در پاسخ به این ســئوال که چرا اینقدر 
فوتبالیست باکیفیت مازندرانى داریم گفته:“ مازندرانى ها استعداد 

عجیبى در فوتبــال دارند و همه خوب هســتند، اما خب 
خودشان هم مى دانند که هیچ کدامشان شیث رضایى 

نمى شوند. رامین رضاییان مى گفت که من الگویش 
بودم، شجاع خلیل زاده کنترل کردن هایش را از 

من تقلید مى کند و پور على گنجى هم عاشق 
پاس دادن من اســت (باخنده).“ شیث در 
بخش دیگرى از این مصاحبه به کرى 
بیرانوند براى رونالدو هم اشاره کرده 
و گفته:“ بعد از این کرى خواندن 
رونالدو یک گل 40 مترى براى 

بیرانوند کنار گذاشته“

جابه جایى
 مرزهاى اعتماد به نفس!

  یک دیدار مهیج براى فوتبال آسیا در راه است

در انتظــارجنگ غـول هــا !  در انتظــارجنگ غـول هــا !  
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نصــف جهان رســانه هــاى نزدیک به 
باشگاه استقالل در اقدامى زشت و البته 
هماهنگ گل  به خودى پر على گنجى در 
دیدار  السد- پرسپولیس را حاصل تبانى 
او با ســرخ ها دانســتند و انواع و اقسام 
تهمت ها را به ســوى ایــن مدافع تیم 
ملى روانه ســاختند. موضوعــى که با 
واکنش هاى زیاد بســیارى از همکاران 

ورزشى نویس مان رو به رو شد.
همانطور کــه شــاید دیده  و شــنیده 
باشید،گل به خودى زودهنگام مرتضى 
پورعلى گنجى مقابل پرسپولیس باعث 
شکست السد در آزادى و دوم شدن این 
تیم در گروه شــد. حاال به خاطر همین 
گل، الســد باید به مصاف تیم اول گروه 
A برود و احتمال باخت و حذف شدنش 
کم نیست. بالفاصله بعد از گل به خودى 
پورعلى گنجى، عده اى در ایران دست به 
کار شــدند و در فضاى مجازى علیه این 
بازیکن بااخالق مطالبى را منتشــر و او 
را متهم به گلزنــى عمدى به تیم خودى 
کردند. رســانه هاى مجــازى نزدیک 

به باشــگاه اســتقالل هم در این میان 
آتش بیار معرکه شــدند. پورعلى گنجى 
پیش از این بارها از عالقــه خود به تیم 
پرســپولیس حرف زده بود و در صفحه 
شــخصى خود این عالقه را نشان داده 
بود. همین موضوع باعث شد عده اى گل 
به خودى او مقابل پرسپولیس را عمدى 
بدانند و پست هاى مختلفى را در این باره 

در صفحات مجازى منتشر کنند.
در این میان اما باشــگاه قطرى واکنش 
متفاوتى نسبت به این اتفاق داشت. آن 
طور که  خبرگزارى هاى تسنیم و فارس 
دیروز نوشتند، اینستاگرام رسمى باشگاه 
السد قطر یک اســتورى با تصویرى از 
چهره مغموم مرتضــى پورعلى گنجى 
در رختکــن این تیــم پس از بــازى با 
پرسپولیس منتشر کرد و نوشت:  ناراحت 
نباش برادر! ما با هم برنده مى شویم و با 

هم مى بازیم. 
 اما یکى از همکاران  ورزشى نویس مان

 در یادداشــت کوتاهى در ایــن باره و با 
اشاره به پســت اینســتاگرامى باشگاه 
اسد قطر نوشت: اســتفاده از لفظ برادر 

در استورى یک باشــگاه عربى خطاب 
به بازیکن ایرانى خود نشان مى دهد که 
آنها برخالف بعضى از هموطنان آریایى 
و بافرهنگ مان! اصال سوءظنى نسبت به 
این گل به خودى ندارند و آن را یک اتفاق 
فوتبالى مى دانند کــه براى هر بازیکن و 
هر تیم دیگرى ممکن است رخ بدهد. اما 
برعکس در کشورى که ادعاى فرهنگ 
باالى آریایى مردمانش، گوش فلک را 
کر کرده، فقط و فقــط به دلیل تمایالت 
رنگى و هوادارى، افرادى هستند که به 
بازیکن هموطن خود که قرار اســت دو 
ماه دیگر در جام جهانى بازى کند، انگ 
خیانت مى زنند! این احتماال پاسخى به 
هواداران تیم رقیب اســت که صعودش 
به دور بعدى لیــگ قهرمانان را مرهون 
گل به خودى هاى حریفــان و تضعیف 
شــدن آنها مى دانند. اما نه آن رفتار و نه 
این یکى، به هیچ وجه قابل تایید نیستند 
و در مواردى مثل حاالعرق شــرم را بر 
پیشانى مان مى نشانند. کاش در جنگ ها 
و کرى هاى هوادارى، روزى برســد که 
فقط و فقط به افتخــارات تیم خودمان 
ببالیم و از اتفاقات این چنینى، سوژه اى 

براى بدنــام کردن بازیکــن ملى پوش 
خودمــان نســازیم. بــه گزارش 

نصــف جهــان، در کنار 
خوشــحالى بابت 

ســه  صعــود 
تیــم ایرانــى 
مرحلــه  بــه 
یــک هشــتم 

لیگ  نهایى 
نان  قهرما

آسیا، موج تهمت و توهین 
بــه پورعلى گنجــى نکته 
ســیاه و خجالت آور براى
 ایرانى ها در این رقابت ها 
بود. اى کاش تصمیم مى 
ینقــدر مثل آب  گرفتیم ا

خوردن تهمت نزنیم.

خجالت بکشید!

جنجالى ترین ادعاى فوتبال ایران درروزهاى گذشــته مربوط 
به بهروز رهبرى فرد است. مدافع ســابق پرسپولیس و پاس و 
استیل آذین در بخشــى از گفتگویش با یکى از روزنامه ها به 
نکات عجیبى در دوران حضورش در تیم جناب عابربانک اشاره 
کرده و اتهاماتى به حسین هدایتى و مجموعه اش زده. رهبرى 
فرد گفته:“ دورانى که در استیل آذین حضور داشتم به هر نحوى 
مى خواستیم به لیگ برتر صعود کنیم که لحظات آخر خدا یقه ما 
را گرفت.در استیل آذین همه نوع کارهاى غیراخالقى بود؛ خرید 

داور، خرید بازیکنان حریف و سحر و جادو!“
رهبرى فرد براى ادعایش مثال هاى متعــددى دارد:“ به گلر 
شموشک پول دادند، به هر سمتى توپ را مى زدیم، او به طرف 
دیگرى شــیرجه مى زد. یا مدافع تراکتور که بى دلیل دقیقه 10 
بازى جورى بازیکن ما را زد که اخراج شــد یا مثال به تدارکات 
ما مى گفتند در چهار گوشــه زمین دعا چال کند.در حیاط هتل 
استقالل به داور 100میلیون پول دادند تا ما بازى را نبازیم ولى 
آخرش باختیم. به داور گفتیم قرار نبود بازى را ببازیم، گفت: در 
محوطه جریمه نخوردین زمین تا پنالتى بگیرم. بعد از اینکه فیلم 

بازى را دیدیم، متوجه شدیم حق با داور است!“ 

کثیف مثل
 استیل آذین!

سرمربى مو طالیى استقالل به شدت خواهان جذب چند بازیکن لیگ برترى است و از مسئوالن خواسته تا قبل از مذاکره براى تمدید قرارداد خودش،با 
این بازیکنان وارد مذاکره شوند.على قلى زاده، مهدى ترابى،مرتضى تبریزى، امید سینک و على دشتى بازیکنانى هستند که آبى ها با آنها وارد مذاکره شده 

اند و اصال بعید نیست که این چند بازیکن براى فصل آینده پیراهن استقالل را بر تن کنند.
البته ترابى ســرباز است و احتماال راهى تراکتورســازى تبریز خواهد شــد.در این بین آنچه که محتمل اســت حضور قلى زاده و مرتضى تبریزى است.
خود قلى زاده تلویحا از استقاللى شدنش حرف زده و مرتضى تبریزى هم با مصاحبه هایى که قلعه نویى علیه این بازیکن انجام داده بعید است که دیگر در 
ذوب آهن بماند.استقاللى ها با توجه به محرومیت پرسپولیس یکى از جدیدترین رقیب هاى خودش در فصل نقل و انتقاالت مى توانند گزینه هایى که مد 

نظر دارند را راحت تر جذب کنند.
بد نیست بگوییم که مرتضى تبریزى در مصاحبه هاى جدیدش براى استقاللى شدن چراغ سبز نشان داده اما درباره قلى زاده باید به این نکته اشاره کنیم 

که بعید است سایپا به او اجازه حضور در استقالل را بدهد و شاید رضایتنامه این بازیکن تنها براى تیم هاى خارجى صادر شود.

وقتى مثل آب خوردن تهمت مى زنیم

شفر ستارگان لیگ را مى خواهد

ور

فت
 از این
 است

د ازای
تستور اس

ینکه
ت!

 فی
!ت!“

که
 

هفه
گفت: در 
عد از اینکه فیل

ور است!“ 

و ز اج او ب یپ

زنیمى زنیم مى زنیمت مى زوقتى مثل آب خوردن تهمت مى

نصف جهان  به نظر مى رســد رویاى فینالیســت شــدن یک تیم ایرانى 
در لیــگ قهرمانان آســیا امســال تا حدودى مــى توانــد قابل تحقق

 باشد.
 با انجام بازى هاى  تیم هاى استقالل، پرسپولیس، العین، السد، الجزیره، 
االهلى و الدحیل تاکنون به مرحله بعد لیگ قهرمانان آسیا صعود کرده و از 
بین تیم هاى ذوب آهن اصفهان و لوکوموتیو تاشکند نیز این شاگردان ژنرال 

بودند که به مرحله بعد صعود کردند.
با صعود ذوب آهن و  دیدار این تیم برابر استقالل باعث حضور قطعى یک 
تیم ایرانى در جمع 4 
تیم برتر غرب آسیا 
مى شــود.از سوى 
رقابــت  دیگــر 
بــا  پرســپولیس 
الجزیره نه چندان 
قوى و یــا االهلى 
تضعیف شــده نیز 
فرصت خوبى براى 
صعود شــاگردان 
برانکــو  خواهــد

 بود.
 به نظر مى رســد 
در مرحلــه بعــد 
تیم هاى ذوب آهن 
اســتقالل)،  (یــا 
پرســپولیس، الســد و الدحیل (یا العین) حضور داشــته باشــند و اگر 
تیم هاى ایرانى در این مرحله با خوش شانسى به هم برخورد نکنند، بتوانند 
به جمع 4 تیم برتر غرب آسیا صعود کنند و دیدار ماقبل نهایى بین دو تیم 
ایرانى برگزار مى شود، آن موقع یک نماینده از ایران در فینال لیگ قهرمانان 
حضور خواهد داشــت، البته این اما و اگرها در صورتى به وقوع مى پیوندند 
که تیم هاى ذوب آهن (یا استقالل) و پرسپولیس در ادامه رقابت هاى لیگ 
قهرمانان آســیا به مانند مرحله گروهى با قدرت و صالبت حضور داشــته 
باشند، حسرتى که سالهاست منتظرش هستیم و تاکنون فقط و فقط توسط

 تیم هاى اصفهانى سپاهان و ذوب آهن شکسته شده است.

تحقق  دوباره رؤیاى فینال؟
چرا که نه!

سرمربى تیم ذوب آهن اعالم کرد یکى از سخت ترین
 بازى هاى عمر مربیگرى اش را سپرى کرده است.

امیر قلعه نویى در مورد صعود بــه مرحله بعدى لیگ 
قهرمانان آسیا صحبت هایى را مطرح کرده که با هم

مى خوانیم:

■ باتجربه ترین مربى لیگ قهرمانان آسیا 
هستم، ولى این یکى از سخت ترین 
بازى هاى زندگــى ام بود. به 
تیم لوکوموتیو هم تبریک 

گویم. فوتبال خیلى با مــى 
کردیــم؛ هرچند برنامه اى بازى 

لیاقــت بــرد و شــانس هم آوردیم اما 
صعود را داشتیم.

■ در این بازى دو هدف داشــتیم هدف دوم ما این 
بود که به گل دوم برسیم. قدرت تاکتیکى لوکوموتیو 
باعث شد عقب نشینى کنیم. آن ها بازى خوبى انجام 

دادند اما ما بازى را به سود خودمان تمام کردیم.
 

■ به هر ســه تیم ایرانى ذوب آهن، اســتقالل و 
پرســپولیس تبریک مى گویم. استقالل تیم خوب 
و روبه رشدى اســت؛ فوتبال حرفه اى است و باید 
مقابل اســتقالل قرار بگیرم. 22 سال در استقالل 
حضور داشتم و بازى سختى است. فکر مى کنم یکى 

از زیباترین فوتبال هاى این فصل ایران خواهد بود.

■ من در سپاهان هم مربیگرى کرده ام. خیلى از 
مربیان ایرانى دوست دارند در این تیم مربیگرى 
کنند. در رســانه ها این خبر منتشر شده اما من تمام 

فکر و ذکرم روى تیم خودم است.

جنجال لباس تیم ملى براى جام جهانى 
پاى مجلس را هم به این ماجرا باز کرد. یک 

نماینده مجلس به نام محمد حسن نژاد در گفتگو 
با رادیو تهران شدیدا از مدل قرارداد فدراسیون با آدیداس 
انتقاد کرده و گفته:“ فوتبال ما مدیریت ندارد. چرا لباس تیم 

ملى ایران نباید به اندازه یک کشور آفریقایى که در رده دویستم 
دنیا قرار دارد شیک باشد. 80 میلیون ایرانى قرار است از این برند و لباس 

استفاده کنند. همه جاى دنیا اسپانسر لباس به فدراسیون پول 
مى دهد ولى اینجا برعکس است و گویا از زمین به آسمان مى بارد. 

من شخصا از وزیر و مسئوالن سئوال دارم. قول مى دهم با 
دیگر اعضاى فراکسیون ورزش هم صحبت کنم و 

خارج از برنامه وزیر ورزش را بخواهیم.“

رایگان شد!
هواداران خوزستانى دیدار استقالل خوزستان و سپاهان را مى توانند رایگان از نزدیک ببینند.

 تیم استقالل خوزستان که یکى از گزینه هاى ســقوط به همراه نفت تهران است، این هفته در خانه به 
مصاف سپاهان خواهد رفت.

 مسئوالن تیم آبى پوش اهوازى براى حمایت و حضور بیشتر هواداران خود در این بازى، دیدار تیمشان را 
رایگان اعالم کردند. استقالل خوزستان با 27 امتیاز در جایگاه چهاردهم قرار دارد و با گرفتن 4 امتیاز از دو 

بازى پیش رو قطعا در لیگ مى ماند.

مدیرعامل کارخانه ذوب آهن:
از بدهى به وزنه برداران اطالع نداشتم 

مدیرعامل کارخانه ذوب آهن گفت: پس از تماس بهداد سلیمى، از بدهى باشگاه ذوب آهن به وزنه برداران مطلع و پیگیر مسئله شدم.
احمد صادقى در گفت وگو با ایمنا در مورد پرداخت مطالبات سال 95 وزنه برداران از این باشگاه، اظهار کرد: من از بدهى به چند وزنه بردارى که سال 
95 براى ذوب آهن در لیگ برتر وزنه زدند، مطلع نبودم. وى افزود: فکر مى کنم هفت، هشت روز گذشته بود که بهداد سلیمى، یکى از این وزنه برداران 
با من تماس گرفت و طلب خود از باشگاه را عنوان کرد. زمانى که از این مسئله مطلع شدم پیگیرى کردم، مبلغ باقى مانده از قرارداد این وزنه برداران را 

حساب کردیم و قرار شد مدیر مالى کارخانه مبلغ باقى مانده را به وزنه برداران پرداخت کند و مشکلى بابت پرداخت نداریم.
صادقى در پاسخ به اینکه چند درصد از مبلغ قرارداد وزنه برداران پرداخت نشده است، گفت: 70 درصد از سه ماهه آخر باقى مانده است که رقم کوچکى 
است اما ریز عدد را نمى دانم. کارخانه ذوب آهن در حال پیگیرى و پرداخت است و شاید تا االن پرداخت شده است یا طى همین چند روز پرداخت 

مى شود.مدیرعامل کارخانه ذوب آهن تأکید کرد: مبلغ از طریق کارخانه پرداخت مى شود و کارى به باشگاه ذوب آهن ندارد.

احضار وزیر ورزش 

براى بدنــام کردن بازیکــن ملى پوش 
خودمــان نســازیم. بــه گزارش

در کنار نصــف جهــان،
خوشــحالى بابت 

ســه  صعــود 
تیــم ایرانــى

مرحلــه  بــه 
یــک هشــتم

لیگ  نهایى 
نان  قهرما

و توهین آسیا، موج تهمت
بــه پورعلى گنجــى نکته 
ســیاه و خجالت آور براى
 ایرانى ها در این رقابت ها
اى کاش تصمیم مى بود.
ینقــدر مثل آب  گرفتیم ا

خوردن تهمت نزنیم.

براى بدنــام کردن بازیکــن ملى پوش 
خودمــان نســازیم. بــه گزارش

در کنار ان،

آسرمربى تیم ذوبآهن اعالم کرد یک
مربیگرى اش را سپرى م بازى هاى عمر
امیر قلعه نویى در مورد صعود بــه م
قهرمانان آسیا صحبت هایى را مطر

مى خوانیم:

ب■باتجربه ترین مربى لیگ
هستم، ولى این یکى
بازى هاى زن
تیم لوکو

گویممــى
کبرنامه اى بازى 

شــانس هم آوردیم اما 
صعود را داشتیم.

د■در اینبازى دو هدف داشــتیم
بود که به گل دوم برسیم. قدرت تاک
باعث شد عقب نشینى کنیم. آن ها
دادند اما ما بازى را به سود خودمانت

ســه تیم ایرانىذوبآه ب■به هر
پرســپولیس تبریکمى گویم. اس
و روبه رشدى اســت؛ فوتبال حر
2مقابل اســتقالل قرار بگیرم. 22
حضور داشتم و بازى سختى است.
زیباترین فوتبال هاى این فصل ای از

م■من در سپاهان هم مربیگرى
مربیان ایرانى دوست دارند در ای
کنند. در رســانه ها این خبر منتشر

و ذکرم روى تیم خودم است. فکر

با تجربه ترین 
مربى لیگ قهرمانان هستم
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ندنوزادان شبیه پدر سالم ترند ت ال د ه زادانش ن

نوشیدن آب به میزان کافى مى تواند فواید بسیارى براى بدن انسان 
داشته باشد. نوشیدن آب به میزان کافى در روز مى تواند کمک حال 

شما در بهبود ظاهر حلقه هاى تیره زیر چشم ها باشد.
آب به تخلیه سموم از بدن کمک مى کند. همچنین، به عنوان یک مایع 
سرشار از مواد معدنى، نوشیدن آب گردش خون را تحریک مى کند. 
افزون بر این، نوشیدن آب، بیشتر از منابع دیگر به آبرسانى پوست 

کمک مى کند.

روش هاى طبیعى رفع تیرگى دور چشم
رفع تیرگى دور چشم با آب

رفع تیرگى 
دور چشم با سیب زمینى خام

تیرگى 
دور چشم یکى از 

مواردى اســت که زیبایى 
صورت شــما را تحت تأثیر قرار 

مى دهــد. در ادامه دلیــل ایجاد این 
تیرگــى و راه هــاى رفــع تیرگــى دور

 چشم هاى تان را مى گوییم.
حلقه هاى تیره اطراف چشم به واسطه تجمع 

خون در الیه اى نازك از پوست زیر چشم هاى 
انسان شــکل مى گیرند. تجمع خون 

زیر سطح پوست، موجب تورمى
 مى شود که بین افراد داراى 

حلقه هاى تیره زیر 
شایع  چشــم 

است.

د  جــو و
هاى  حلقــه 

تیــره در اطــراف 
چشم، شرایطى خطرناك 

محسوب نمى شــود. اگرچه 
آنها اغلب در قالب نشــانه اى از 

بیمارى هــاى مختلف نیــز پدیدار 
مى شــوند. از دالیل شــکل گیرى

 حلقه هاى تیره زیر چشم ها مى توان 
به موارد زیر اشاره کرد:

 افزایش سن، آلرژى ها، مصرف بیش از 
حد نمک، تغییــرات هورمونى،کمبود خواب، 

بیمارى و استرس.

روغن بادام حاوى ترکیبات روشــن کننده 
پوســت مانند نیاسین، فیتواســترول ها و 
ویتامین E است. فیتواسترول ها تولید کالژن 
 E را تحریک مى کنند که در ترکیب با ویتامین
ممکن است اثر چشمگیرى در کاهش تیرگى 

اطراف چشم ها داشته باشد.

خیار حاوى اسید اســکوربیک و اســید کافئیک است که 
مى توانند احتباس آب را کاهــش دهند. همچنین، خیار از 
ویژگى هایى سود مى برد که به روشن شدن پوست کمک 

مى کند و حلقه هاى تیره زیر چشم را کاهش مى دهند.

کمبود آهن ممکن است به شکل گیرى حلقه هاى تیره 
زیر چشم ها منجر شود. آهن مسئولیت حمل اکسیژن 
در بدن را بر عهده دارد و سطوح سالم اکسیژن براى 
حفظ سالمت ظاهرى پوست ضرورى است. کمبود 
آهن در این فرآیند، اختالل ایجــاد مى کند. کمبود 
ویتامین هاى E و K نیز ممکن است به شکل گیرى 

حلقه هاى تیره اطراف چشم منجر شوند.
از منابع خوب براى آهن مى توان به موارد زیر اشاره 

کرد:
سبزیجات برگدار سبز تیره،  میوه هاى خشک شده از 
جمله زردآلو، آلو و کشمش،  تخم مرغ،  غالت صبحانه 
غنى شــده،  جگر،  گوشــت قرمز و ماهى،  مغزها و 

دانه هاى خوراکى،  آرد سویا و  غالت کامل.

سیب زمینى خام سرشــار از آنتى اکســیدان ها و دیگر مواد مغذى مفید 
براى پوست است. همچنین، ســیب زمینى حاوى ویتامین C، آنزیم ها و 
نشاسته است که به بهبود شرایط پوست بسیار نازك اطراف چشم ها کمک

 مى کنند. افزون بر این، ســیب زمینى مى تواند به کاهش التهاب و تورم 
رگ هاى خونى کمک کند.

رفع تیرگى
 دور چشم با آهن

5
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رفع تیرگى
 دور چشم با خیار

رفع تیرگى 
دور چشم با روغن بادام

 میوه اى که با چربى خون مى جنگد 

یل  ال د
زیادى وجود دارد 
که روزانه هر فرد باید سیب 
بخورد،زیــرا این میوه ســالمت 
جســمتان را ضمانت مى کند. سیب

 میوه اى اســت که از شــما در برابر اغلب 
بیمارى ها محافظت مى کند. تحقیقات نشان 
داده، ترکیبات موجود در این میوه آبدار، مانع از 

رشد سلول هاى سرطانى مى شود و البته این میوه در 
این زمینه خیلى بیشتر سودمند خواهد بود.  افرادى 
که بیش از یک عدد سیب در روز مى خورند، به نوعى 
خودشان را در برابر انواع سرطان ها بیمه مى کنند. 

گــر  ا
شما هم دوست دارید 

9 تا 42 درصد بیش از دیگران در 
برابر انواع سرطان هایى مثل سرطان 

پروستات، سینه، زبان، تخمدان و دیگر 
سرطان ها مصون بمانید، به طور روزانه 

بیش از یک عد د سیب بخورید.

سیب یک غذاى کامل و سبک است
این میوه با پنج گرم فیبر که به طور روزانه 20 درصد از فیبر مورد نیاز بدن را تأمین مى کند، چنان احساس سیرى به شما مى دهد که تا ساعت ها نیازى 

به خوردن مقدار زیادى کالرى نخواهید داشت. قند طبیعى موجود در این میوه، آرام آرام وارد جریان خون مى شود و کمک خواهد کرد تا میزان قند 
خون و انسولین بدن ثابت بماند. به این ترتیب است که شما بعد از خوردن یک عدد سیب، تا ساعات طوالنى احساس سیرى خواهید کرد.
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سیب شما را باهوش تر مى کند03
سیب قدرت ذهنى شما را باال مى برد. این اتفاق در واقع یک تغییر و تحول شیمیایى در قالب 

پیغام هایى است که بین سلول هاى عصبى رد و بدل مى شود. سیب این قابلیت را دارد 
تا مغز شما را شاداب تر از سن واقعى تان نگه دارد. حافظه تان را تقویت کند و این 

پتانسیل را دارد تا شما با آلزایمر مقابله کنید. 

سیب، چربى خون را از بین مى برد
پکتین (نوعى فیبر) و پلى فنول، دو ترکیب ویژه در سیب هستند که کلید بسیارى از مشکالت سالمت محسوب مى شوند. 

سیب مى تواند میزان چربى خون را کامًال تحت کنترل خود درآورد و البته از باال رفتن LDL بد خون جلوگیرى کند. همه این 
اتفاقات به دلیل وجود پکتین و پلى فنول است. حاال اگر مى خواهید از این ترکیب داخل سیب استفاده بهترى کنید، این راه را به 

کار بگیرید. پوست سیب را جدا نکنید چون پوست سیب دو تا شش برابر آنتى اکسیدان بیشترى نسبت به گوشت آن دارد.

مطالعات جدید نشــان مى دهد اگر فرزند به پدر شــباهت داشــته 
باشد، از فواید سالمت بیشترى در طول یکســال اول تولد برخوردار

 است.
این مطالعات بر اهمیت نقش پدر بر سالمت کودك تأکید دارد و بیان 
مى کند نوزادان شبیه به پدرشان در ابتداى تولد احتماًال زمان بیشترى 

را با پدرشان سپرى کرده و همچنین سالم تر خواهند بود.

زمانیکه شــباهت فرزند به پدر بیشتر باشــد، آنها حس بهترى نسبت 
به فرزندشان داشته و از این رو زمان بیشــترى را با فرزندشان سپرى 

مى کنند.
تحقیقات نشان مى دهد نوزادانى که زمان تولد شبیه پدرشان هستند، 
در طول یکسال بعد سالم تر هستند، از این رو شباهت پدر-فرزند موجب 

مى شود پدر زمان بیشترى را صرف فرزندش کند.

«گردن درد» دردى بســیار شــایع اســت که ســواى از ناراحتى هاى جسمى، 
مى توانــد موجــب ســردرد، بى حســى، خــارش، ســوزش و ضعــف 
در بازوهــا و حتــى مشــکالت خــواب و مشــکل در چرخــش

 سر شود.
درد مزمن گــردن مى تواند خطرناك و نشــان از شــرایط خاصى 
مثل آرتروز باشد و باید با پزشــک در میان گذاشته شود. اما بیشتر 
دردهاى گــردن موقتى هســتند. ایــن دردهاى موقتى بیشــتر 
نتیجه کشــیدگى عضالت و تنش و یا وضعیت هاى روزمره (مثل 
خمیدگى در طول روز و خم شــدن و افتادن گــردن در هنگام خواب) 

هستند.
شــاید مؤثرتریــن راه هــاى درمــان دردهــاى موقــت گــردن، یخ درمانــى 
و گرمادرمانــى باشــند. اســتفاده از یــخ پــس از مصدومیت هــاى حــاد، 
ماننــد کشــیدگى شــدید عضــالت، مى توانــد التهــاب، ســختى و درد اولیــه را کنتــرل

 کند.
از بسته هاى سرمازا (آیس پک ها یا بســته هاى یخ) چندین بار در طول روز، هر دفعه به مدت 15 تا 
20 دقیقه در محل آسیب استفاده کنید. (اگر به بســته هاى سرمازا دسترسى ندارید مى توانید از 
کیسه سبزیجات یخ زده هم اســتفاده کنید.) اگر درد گردن بعد از 72 ساعت همچنان ادامه 
یابد، باید به کمپرس آب گرم، بسته هاى گرمازا، صفحات گرم کننده و دوش آب گرم روى

 بیاورید.
عضالت گردن را با تمرینات کششــى قوى و منعطف نگه دارید. روش طب سوزنى 
از ســایر روش هاى درمانى هستند. در طب ســوزنى از ســوزن هایى به نازکى مو 
براى تحریک نقاط معّین بدن استفاده 
مى شــود که با تحریک فرآیندهایى، 

درد را تسکین مى دهند. 
چاقى و اســترس هــم مى توانند خطر 
ابتال بــه گــردن درد را افزایــش دهند 
کــه مقابله با آنهــا هــم از طریق رژیم 
غذایى مناســب، انجام ورزش هاى روزمره 
و منظم و اســتفاده از تکنیک هــاى تمدد اعصاب

 است.
در حقیقت، بهترین راه براى مداواى درد گردن، پیشگیرى 
از آن اســت. از مهمتریــن راه هاى پیشــگیرى از درد گردن 

مى توان به موارد زیر اشاره کرد :
• پرهیز از خمیده نشستن (در اصطالح قوز کردن) 

صفحه مانیتور خود را طورى تنظیم کنید که حد باالى آن درست در سطح چشم شما باشد.• 
• صندلى اتومبیل خود را در موقعیت قائم ترى تنظیم کنیــد. صندلى باید تا حدى به فرمان نزدیک 

باشد که آرنج هایتان کمى خم شوند.
• بالشتک هاى گردنى که دورتادور گردن را در بر مى گیرند، مى توانند فشار وارد بر گردن را با 

حمایت از گردن در هنگام خواب و فعالیت کاهش دهند.
• هنگام مطالعه در تخت خواب، از «بالش هاى کوه مانند» – که گردن را در موقعیت خنثى 

قرار مى دهند- استفاده کنید. 

راهکارهاى فورى براى کاهش درد گردن
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فرمانده انتظامى شهرســتان ایوان از قتــل دو جوان با 
اسلحه شکارى خبر داد.

سرهنگ سعید عالى پور اظهار کرد: در پى اعالم مرکز 
فوریت هاى پلیسى 110 مبنى بر درگیرى در جاده خوران 
ایوان استان ایالم و قتل دو نفر، موضوع به صورت ویژه 
در دســتور کار قرار گرفت و گشــت کالنترى به محل 
اعزام شد. وى افزود: با بررسى هاى انجام شده مشخص 
شد، جوانى با هویت معلوم و با اسلحه شکارى دو جوان 

دیگر را به قتل رســانده و از محل متوارى شــده است. 
فرمانده انتظامى شهرســتان ایوان یادآور شد: با توجه 
به حساســیت موضوع، بالفاصله اکیپ هایى از پلیس 
اطالعات،آگاهى و انتظامــى موضوع را به صورت ویژه 
به منظور دســتگیرى قاتل در دســتور کار خــود قرار 
داده اند. وى تصریح کرد: با توجه به اینکه قاتل شناسایى 
شده است دستگیرى وى با جدیت در دستور کار پلیس 

قرار دارد.

پلیس یک سگ را به اتهام تعقیب کردن گوزن هاى وحشى بازداشت کرد.
«ام تامپسون» صاحب این ســگ در کانادا گفت: «ســگم به انسان ها و 
حیوانات عالقه خاصى دارد اما از گوزن ها خوشش نمى آید و به همین دلیل 
آنها را تعقیب مى کند.» تامپســون 21 ســاله از دستگیرى سگش عکسى 
گرفته و آن را در توییتر منتشــر کرده است. تصویر منتشر شده وى بیش از 
165 هزار بار کلیک خورده است. وى در توضیح این دستگیرى نوشت:«یک 
نفر با پلیس تماس گرفته و بیان کرده است که سگ من یک گوزن را تعقیب 
مى کند به همین دلیل پلیس، سگم را دستگیر کرده و با خود به اداره پلیس 

برد.»

سانحه سقوط بالگرد شرکت نفت فالت 
قاره بــه درون آب هاى خلیج فارس دو 
کشته، دو مفقود شده و یک نجات یافته 

داشته است.
بالگرد شــرکت نفت فالت قاره ایران 
ســه شــنبه شــب براى انتقال یکى 
از کارکنان که دچار ســکته شــده بود، 
به سکوى R1 (میدان رســالت) اعزام 
شد و حدود ســاعت 21 مدت کوتاهى 

پس از ترك ســکو در راه انتقال بیمار به ســمت جزیره کیش بــه درون آب هاى خلیج فارس ســقوط 
کرد. 

در این حادثه بیمار به نام «جواد کاراندیش» و پزشکیار «بهروز اشکان» جان خود را از دست دادند و کمک 
خلبان «سید محمود  سهیلى» نجات یافت و جســتجو براى نجات یک سرنشین و خلبان دیگر که مفقود 
شده اند ادامه دارد. دو شناور ناجى از شهرستان بندرلنگه براى کمک به نیروهاى شرکت نفت فالت قاره 

به سکوى رسالت اعزام شدند.
شرکت نفت فالت قاره ایران چند سکوى استخراج و بهره بردارى نفتى از جمله سکوى سلمان، سکوى 
بالل، سکوى رسالت و سکوى رشادت در نزدیکى جزیره الوان دارد که رفت و آمد به این سکوها با بالگرد 

و کشتى انجام مى شود.

یوزپلنگ سر توریست آلمانى را که ماشــینش را در حیات وحش نامیبیا پارك 
کرده بود به دندان گرفت. 

زوجى آلمانى که براى تماشــاى حیات وحــش در نامیبیا به ســر مى بردند، 

ون خود را براى خوابیــدن کنار جاده پارك کرده بودند کــه ناگهان «هاروى 
اســپکر» 61 ســاله با صداى خراش دادن از خواب بیدار شــد و براى بستن 
پنجره جلو رفت ولى یوزپلنگ بزرگى سر او را با پنجه و دندان گرفت و کشید. 
همســر او با صداى فریاد از خواب پرید و به ســرعت پاهایش را گرفت. نزاع 
آنها چند دقیقه اى طول کشــید تا اینکه هاروى توانســت خود را با فرو کردن 
انگشت هایش در چشــم یوزپلنگ نجات دهد و همسرش او را از مهلکه عقب 
کشید: «همه جا خونى بود و هاروى به شــدت خون ریزى مى کرد، سعى کردم 
خون را بند بیاورم و با تلفن ماهواره اى کمک پیدا کنم. از بدترین کابوس هایم 
بود.» همسر هاروى در ادامه مى گوید: «ما از وحشت خشک شده بودیم و کارى 
از دستمان بر نمى آمد. یوزپلنگ براى شش ساعت روى سقف ماند و فریادهاى 
ما نتوانست فرارى اش بدهد.» آنها شش ســاعت بعد توسط سرنشین ماشینى 
که از کنارشان رد مى شد نجات پیدا کردند. هاروى اسپکر از ناحیه سر و گردن 
و شانه به شدت زخمى شده است. مسئوالن بیمارســتان مى گویند شرایط او 

وخیم ولى با ثبات است.

پلیس نیویورك آمریکا، صاحب یک زرادخانه مجهز را 
که در لباس مأمور تحویل پیتزا اسلحه جا به جا مى کرد 

به دام انداخت.
«رابرت ســیک»32 ســاله روز یک شــنبه در منطقه 
«لیندنگورســت» نیویــورك دســتگیر شــد. بنا بر 
گزارش هاى پلیس این مــرد داراى زرادخانه اى مجهز 
از مدل هاى مختلف اسلحه بوده است. اطالعات پلیس 
نشان مى دهد که متهم با نام جعلى چندین بار در فضاى 

مجازى تهدید کرده است که به یکى از دبیرستان هاى 
نیویورك حمله خواهد کرد.

تمام اسلحه هاى یافت شده در خانه متهم خودکار بوده 
و در بیشتر کشتارهاى جمعى دبیرســتان هاى آمریکا 
از این مدل ها اســتفاده شده است. ســخنگوى پلیس 
نیز بیــان کرد که عالوه بر اســلحه، ماســک ضد گاز 
اشک آور و تجهیزات دیگرى نیز از خانه متهم به دست 

آمده است.

 رئیس کالنترى 104 عبــاس آباد تهران با اشــاره به 
دستگیرى چهار توزیع کننده چک هاى جعلى در تهران، 
گفت: این متهمان با خریــد چک هاى جعلى از جاعلین 

اقدام به فروش آنان به مشتریان خود مى کردند.
ســرگرد محمد آقا احمدى با اعالم این مطلب، گفت: 
افرادى با مراجعه به کالنترى و طرح شــکایت، اعالم 
کردند که چک پول هاى دریافتى در داد و ستدهایشان 
جعلى است که شناســایى جاعل یا جاعلین و همچنین 
توزیع کنندگان آن، به طور ویژه در دستور کار قرار گرفت 
تا اینکه مأموران انتظامى هنگام گشتزنى در سطح حوزه، 
متوجه تردد مشکوك تعدادى از افراد به منزلى شدند که 
پس از مراقبت ویژه و مستمر، ظن مأموران برانگیخت که 
احتمال دارد منزل مسکونى، محل اختفاى مجرمان باشد 
و بدین ترتیب نتیجه تحقیقات انجام شده در اختیار مقام 
قضائى قرار گرفت. این مقام انتظامى با اشــاره به اینکه 
تیمى از مأموران کالنترى براى بازرســى از مخفیگاه و 
دستگیرى متهمان اعزام شــدند، توضیح داد: مأموران 
موفق شدند چهار متهم را در یک عملیات ضربتى دستگیر 
و هفت برگ چک پول تقلبى در بازرسى از مخفیگاه آنان 
کشف کنند. سرگرد آقا احمدى تصریح کرد: متهمان به 
کالنترى منتقل شــدند و در بازجویى انجام شده اقرار 
کردند که این چک پول ها را از جاعلین خریدارى کرده 
اند و قصد داشتند به مشتریان خود بفروشند. وى افزود: 
متهمان پس از تکمیل پرونده به دادسرا اعزام و با صدور 

قرار مناسب روانه زندان شدند.

درگیرى دســته جمعى سه شــنبه شب 
در لنگــرود منجــر به مرگ یــک جوان

 شد.
رئیس پلیس آگاهى اســتان گیالن گفت: 
ساعت 23 و 50 دقیقه سه شنبه شب جوانى 
27 ساله اهل و ساکن لنگرود در نزاع دسته 
جمعى در محله آتشکار با ضربات چاقو به 

قتل رسید.
ســرهنگ فرهاد فــالح کریمــى افزود: 
این جوان براى گرفتــن طلبش به منزل 
قاتل مراجعه کرده و با وى و بســتگانش 

درگیر شــد. وى با بیان اینکــه جوان 27 
ساله لنگرودى بعد از انتقال به بیمارستان 
امینى این شــهر به دلیل شدت جراحات 
ناشى از ضربات چاقو به ناحیه سینه جان 
باخت اظهار کرد: قاتل که اهل و ســاکن 
لنگرود اســت پس از این حادثه متوارى 
شده اســت. رئیس پلیس آگاهى گیالن 
تصریح کــرد: دو نفر از همدســتان قاتل 
دستگیر شــده اند و تالش مأموران پلیس 
براى دســتگیرى قاتل همچنــان ادامه

 دارد.

«بهمن ورمزیار»باالخره اعدام شد

زمان بعد موکول شد. وى با رد آنچه در شبکه هاى اجتماعى و فضاى 
مجازى در بین کاربران منتشــر شده اســت، تصریح کرد: موضوع 
عفو صحت ندارد و پس از رفع مشــکل قضائى ایــن پرونده، حکم 
اعدام بهمن ورمزیار صبح روز چهارشــنبه29 فروردین(دیروز) اجرا 

شد.
گفتنى اســت به تعویق افتادن حکم اعدام مســبوق به سابقه بوده 

و در گذشــته نیز در چند پرونده دیگر از جمله در پرونده «ســتایش 
قریشى» این اتفاق رخ داده است. حکم اعدام قاتل ستایش قریشى 
دختر بچه افغانى قرار بود 27 مهرماه ســال گذشــته اجرا شــود اما 
یک روز قبل از آن یعنى در 26 مهرماه ســال گذشــته غالمحسین 
اســماعیلى، رئیس کل دادگســترى اســتان تهــران گفت: حکم 
قصاص قاتل ســتایش قریشــى فردا ( 27 مهرماه) اجرا نمى شــود 

و اجراى حکم فعــًال به تعویق افتاده اســت و زمــان اجراى حکم 
مذکور مجدداً از ناحیه دادســتان مجرى حکم تعیین خواهد شــد. 
در نهایت با توجه به تقاضا و اصرار اولیاى دم ستایش و پس از انجام 
تمامى فرآیندها و تشریفات قانونى؛ حکم صادره که به تأیید دیوانعالى 
کشور رســیده بود ســحرگاه روز 14 دى ماه 1396 به مرحله اجرا 

درآمد.

دادســتان عمومى و انقالب مرکز اســتان 
همــدان از اجراى حکــم اعــدام «بهمن 
ورمزیار» در زنــدان همــدان در صبح روز 
چهارشــنبه 29فروردین ماه سال جارى خبر 

داد.
حکم اعدام بهمــن ورمزیار متهــم پرونده 
سرقت مسلحانه از یک طالفروشى در سال 
1394 در همدان، قرار بود صبح روز سه شنبه 
28فروردین ماه ســال جارى اجرا شود مادر 
بهمــن؛ در ویدئویى با اعــالم اینکه اجراى 
این حکم موقتًا متوقف شــده اســت از مقام 
معظم رهبــرى و رئیس قوه قضائیه تشــکر 

کرد.
روز دوشنبه ویدئویى از مادر این جوان 25ساله 
در فضاى مجازى به طور گسترده منتشر شد 
که وى در آن عاجزانه از مســئولین تقاضاى 
تخفیف داشت و مى گفت که چهار سال است 
که در تالش براى شکستن حکم اعدام است. 
هنگامى که اجراى حکم بهمن موقتًا متوقف 
شــد در فضاى مجازى اخبارى منتشــر شد 
مبنى بــر اینکه این حکم با دســتور مقامات 
عالى رتبه متوقف شــده و حتــى برخى این 
سخن را به میان آوردند که این جوان مشمول 

عفو رهبرى شده است. 
این در حالى است که دیروز دادستان عمومى 
و انقالب مرکز اســتان همدان در توضیحى 
با بیــان اینکه توقف اجراى حکم با دســتور 
مقامات عالیرتبه صحت نــدارد، تأکید کرد 
که علت تعویق اجراى حکم فقط وجود یک 
اشــکال قضائى بود. کامران حمــزه اظهار 
داشت: در روند اجراى حکم نفر بعدى در این 
پرونده یک ایراد قضائى وجود داشت که باید 
برطرف مى شد و به این دلیل اجراى حکم به 

 سر توریست 61ساله در دهان یوزپلنگ

تسویه حساب خونین 

  2کشته و2 مفقودى بر اثر سقوط بالگرد 

قتل 2 جوان با اسلحه شکارى 

دستگیرى یک سگ توسط پلیس

پیتزاهایى که بوى باروت مى دادند!  

داد و ستد با 
چک هاى جعلى

سر کشاورز 37 ساله در اثر گیر کردن به گاردان 
تراکتور قطع شد.

روز گذشته کشــاورز 37 ســاله اى در روستاى 
نرگى مرگــور از توابع بخش ســیلواناى ارومیه 
در استان آذربایجان غربى که مشغول پرکردن 
تانکر سمپاشــى بوده اســت در حین بررســى 
میله پمپ ســمپاش، دســتمال گردن وى که 
براى جلوگیرى از استنشــاق مواد سمى استفاده 
مى شــده اســت به میلــه گاردان تراکتور گیر 
مى کند و وى را به سمت تســمه ها و پره هاى 
پمپ مى کشــاند که این حادثه منجر به مرگى 
وحشتناك براى این کشاورز روستایى و قطع سر 

وى از بدن شده است!
 گفتنى است ســاالنه چندین مورد مرگ و قطع 
عضو در اثر بى احتیاطى در اســتفاده از ماشین 
آالت کشــاورزى در شهرســتان ارومیــه رخ 

مى دهد.

صبح روز چهارشنبه و در تیراندازى فردى مسلح 
در یکــى از محالت دیواندره چهــار عضو یک 

خانواده کشته شدند.
حوالى ســاعت 6 صبح دیروز مهاجمى مســلح 
با ورود به خانه اى در خیابان شــهید رجایى در 
دیواندره ســه عضو یک خانواده (یک مرد و دو 
زن) را با اســلحه به قتل رساند و دو نفر دیگر که 
گفته مى شود کودك هستند نیز به شدت مجروح 
مى شــوند که طى اعزام به بیمارستان یکى از 
مصدومان به دلیل شــدت جراحات جان خود را 
از دست داد. طبق گفته حاضران در محل ضارب 
بالفاصله پس از تیراندازى از محل متوارى شده 
است. علت حادثه توسط عوامل انتظامى در دست 

بررسى است.

تراکتور، سر کشاورز 
را قطع کرد

4  عضو یک خانواده 
قتل عام شدند

یک دختربچه به جاى تنفس هوا با استشمام بوى خون زندگى مى کند.
دختربچه سوریه اى که به دلیل جنگ به جاى اکسیژن بوى خون استشمام کرده بود در 
حال حاضر عادت به بوى خون دارد و  فقط با استشمام بوى خون زنده مى ماند و پزشکان 

و خانواده او در حال تالش براى بهبود این دختر هستند.

استشمام بوى خون براى نمردن !
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همانا انسان از به دست آوردن چیزى خشنود مى شود که هرگز 
آن را از دســت نخواهد داد و براى چیزى اندوهناك اســت که 
هرگز به دســت نخواهد آورد؛ پــس بهترین چیز نــزد تو در 
دنیا، رســیدن به لذت هــا، یا انتقام گرفتن نباشــد، بلکــه هدف تو 

خاموش کردن باطل، یا زنده کردن حق باشد. 
موال على (ع)

شوراى اسالمى شهر مبارکه

مبلغعنوانردیفمبلغعنوانردیف

1/691/207/030هزینه هاى ادارى و حق الجلسات1
975/522مبلغ مانده از سال قبل1

230/000/000دریافتى اردیبهشت و خرداد2

سایر هزینه ها و حسابرسى و 2 ٪ شوراى 2
270/000/000دریافتى تیر و مرداد43/839/4993شهرستان

420/000/000دریافتى مهر و آذر2/267/9634ملزومات3

400/000/000دریافتى بهمن120/0005تعمیرات4

500/000/000دریافتى اسفند85/580/9806مانده بانک ملى5

2/059/798بستانکاران19/8487بدهکاران6

1/823/035/320جمع1/823/035/320جمع

صورت وضعیت بودجه و هزینه هاى
 شوراى اسالمى شهر مبارکه در طى سال 1396

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان گفت: اگر مصرف 
آب به همین صورت ادامه پیدا کند تا پایان تیرماه 1397 آب سد زاینده 
رود خشک خواهد شد و دیگر راهى براى تامین آب مصرفى اصفهان 

نخواهیم داشت.
هاشم امینى دیروز  در جلسه کمیسیون فرهنگى و اجتماعى با موضوع 
بررسى راهکارهاى کاهش حداکثرى آب در بخش هاى مختلف، اظهار 
کرد: مشکل آب بسیار حادتر از آن چیزى است که بیان مى شود. سد 
زاینده رود آب شرب 6 میلیون نفر در استان اصفهان، یزد و کاشان و هم 
چنین آب کشاورزى چهارمحال و بختیارى و اصفهان و آب مورد نیاز 

صنعت اصفهان و درصد کمى از یزد را تامین مى کند.
وى با بیان اینکه میزان بارش ها امسال به 512 میلى متر رسیده در حالى 

که این آمار در سال گذشته هزار و 200 میلى متر بود، افزود: آب شرب 
56 شهر و 300 روستا از ســد زاینده رود تامین مى شود. چهار میلیون 
و 70 هزار نفر در اصفهان و حدود پنج میلیون و 500 هزار نفر همراه با 
کاشان و یزد تامین مى شود، البته در اسفند و بهمن سال گذشته، 12,7 
درصد صرفه جویى لحاظ شده اســت. مدیر عامل شرکت آبفا استان 
اصفهان با یادآورى اینکه پیش از این چاه هاى فلمن سه هزار و 200 
لیتر آب داشت، در حالى که امسال خشک شــده است، تصریح کرد: 
چاه هاى متفرقه نیز به شدت افت پیدا کرده اند. 106 چاه از 214 چاه 
متفرقه خشک شده است. تنها حدود 750 لیتر آب از 70 چاهى که حفر 
خواهد شد، مى توان دریافت کرد. براى این بحران حتى باید برشى از 

آب فضاى سبز را قطع و به بخش شرب تخصیص داد.

امینى با تاکید بر اینکه همه اقشــار جامعه باید صرفه جویى را وظیفه 
خود بدانند زیرا غفلت، خیانت دنیوى و اخروى است، اظهار کرد: دانش 
آموزان، دانشگاهیان، ائمه نماز جمعه و همه باید همراه حاکمیت باشند، 
زیرا همه در یک کشتى هســتیم و باید در این واقعیت ورود پیدا کرده 

و تدبیر کنیم.
وى با بیان اینکه فرهنگ ســازى موضوعى است که انجام پذیرى و 
نتیجه یافتن آن نیازمند مدت زیادى است، اما در مواقع بحران باید همه 
همکارى داشته باشند، تاکید کرد: بحران آب از زلزله بدتر است. در این 
راستا بسته تشویقى در دست اجرا خواهد بود. 85 درصد مردم الگوى 
مصرف را رعایت مى کنند، اما اکنون صحبت از الگوى مصرف نیست.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان ادامه داد: نصب 

شیرآالت کاهنده مى تواند حدود 20 تا 30 درصد کاهش مصرف را به 
همراه داشته باشد و متقاضیان باید اعالم حضور کنند هم چنین تمام 
فرهنگیان و روحانیون باید مروج مصرف درست آب شوند تا تابستان 
امسال را پشت سر بگذاریم. وى افزود: برنامه هاى فرهنگى گوناگون 
از جمله تولید برنامه تلویزیونى جــارى حیات و هم چنین برنامه هاى 
آموزشــى در مدارس براى روش هاى درســت مصرف آب برگزار و 
ساخته شده است، اما متاســفانه هیچ یک موثر نبوده اند. امینى گفت: 
از اردیبهشت ماه فشار شبکه آب کاهش پیدا مى کند و در این صورت 
خانه هایى که در طبقات باال هستند باید تانک و پمپ قانونى داشته باشند 
تا بتوانند آب را به خانه هاى خود برسانند، هم چنین باید مردم را به این 

باور برسانیم که نقش خود را ایفا کنند.

وى با اشاره به اینکه استان اصفهان در حوزه کاهش پرت، استان نخست 
در کشور اســت، اظهار کرد: دو سال است که آب مساجد و حسینیه ها 
مجانى شده و پس از آن مصرف آنها به شدت افزایش یافته است، البته 
با اقدامات فرهنگى و درست مى توان 30 تا 40 درصد مصرف را کاهش 

داد اما به دنبال آن هستیم تا فضاى کنونى جامعه را تغییر داد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با تاکید بر اینکه آب، 
موضوعى همگانى است و باید همه دستگاه ها اعم از بهداشتى، امنیتى 
و خدماتى در آن ورود کنند تا این دوره ســخت را پشت سر بگذاریم، 
تصریح کرد: اگر مصرف آب به همین صــورت ادامه پیدا کند تا پایان 
تیرماه 97 آب سد خشک خواهد شد و راهى براى تامین آب مصرفى 

اصفهان نخواهیم داشت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان نسبت به مصرف بى رویه آب هشدار داد:

سد زاینده رود تا پایان تیر ماه خشک مى شود

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

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

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

ما مى توانیم این وظیفه ر ابر عهده بگیریم. 
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خسارت سرماى دیررس 
خبرگزارى صداوسـیما گزارش داد که سـرماى سـه 
شـنبه شـب، به  باغ هاى کشاورزى اسـتان اصفهان 
خسـارت وارد کرد. بنابر گزارش سازمان هواشناسى، 
اهالى بویین میاندشـت با 6درجه سانتیگراد زیر صفر 
و میمه با یک درجه سانتیگراد زیر صفر و فریدونشهر 
هم با صفر درجه سانتیگراد سـردترین شب را در این 

استان سپرى کردند.
در همین حال اعالم شد که بارش برفِ  روز سه شنبه 
در مناطق کوهستانى اردستان در 50 سال گذشته بى 
سابقه بوده اسـت. رئیس اداره هواشناسـى اردستان 
بارش بـاران در این شـهر را نیـز 10 میلیمتـر اعالم

 کرد.

کمک به عشایر باران زده 
امدادگـران جمعیت هالل احمر شهرسـتان سـمیرم 
به کمک 30 خانوار عشـایرى گرفتـار در بارش هاى 
بهارى شتافتند.این 30 خانوار که به تازگى در دو مرز 
عشایرى و ییالقى «زمان کهریز» و «خسروشیرین» 
سمیرم اُتراق کرده بودند، گرفتار بارش شدید باران و 
تگرگ شـدند.دو گروه امدادى به وسـیله دو دستگاه 
خودرو از پایگاه شهید ظاهرى بخش پادناى سمیرم 
به این مناطق اعزام شـدند و پتو، پالسـتیک، چادر و 
غذا بین عشایر توزیع کردند. با توجه به اینکه منطقه 
کوهسـتانى سـمیرم هـر سـال در فصل بهار شـاهد 
بارش هاى رگبارى اسـت، کـوچ زودهنگام عشـایر 

باعث بروز مشکالتى براى آنها مى شود.

آراء اعضاى شوراى شهر 
شفاف شد

با اجماع حداکثرى اعضاى شـوراى اسـالمى شـهر 
اصفهان از این پس آراء اعضاى شوراى شهر به لوایح 
و مصوبات به صـورت علنى اعالم مى شـود. مهدى 
مزروعى عضو شـوراى اسـالمى شـهر اصفهـان در 
خصوص یکى از مصوبات شـورا در کمیسیون تلفیق 
در صفحه شـخصى خود در توییتر نوشت: «با اجماع 
حداکثرى اعضاى شـوراى اسـالمى شـهر اصفهان 
زین پس فهرست نمایندگان موافق، مخالف و ممتنع 
با هر الیحـه یا طـرح بالفاصلـه پـس از رأى گیرى 
الکترونیکى در صحن علنى شورا به نمایش درخواهد 
آمد. آیین نامه داخلى شـورا در خصوص موارد بسـیار 
محدوِد مجـاز رأى گیرى غیرعلنى کمـاکان رعایت 

خواهد شد.»

فروپاشى باند 
سارقان خانه هاى شاهین شهر 
در پى وقوع چندین مورد سرقت خانه هاى ویالیى در 
شاهین شهر شناسایى و دستگیرى سارقان در دستور 
کار مأموران پلیس آگاهى شـاهین شهر قرار گرفت. 
مأموران پس از انجام یکسـرى کارهـاى تخصصى 
موفـق شـدند یـک سـارق را شناسـایى و دسـتگیر 
کردند. فرد دسـتگیر شـده به سـرقت اموال از منازل 
شهروندان شاهین شهرى با همدستى دو فرد دیگرى 
اعتراف کرد. در بازرسـى از مخفیگاه سـارقان مقدار 
دو میلیـارد و 500 میلیون ریال انواع اموال مسـروقه 
شامل طال، ال اى دى ، لپ تاپ و دیگر اموال کشف 

شد. 

با هنجارشکنان 
برخورد قاطع مى شود

معـاون قضائى دادگسـترى اسـتان اصفهـان گفت: 
تحقق عدالـت و تأمین امنیـت به عنـوان مهمترین 
خواسـته هاى مـردم از حکومـت و دسـتگاه قضائى 
در گـرو اجـراى درسـت قانـون و تعامـل بـا سـایر 

دستگاه هاى اجرایى و ادارى است.
سـید محسـن بنیمى روز سـه شـنبه در آیین معارفه 
دادستان عمومى و انقالب شهرسـتان اردستان بیان 
کرد: یکى از بیشـترین پرونده هاى موجود مربوط به 
توهین، افترا و هنجار شکنى است و دستگاه قضا باید 
برخورد قاطع با هنجار شـکنان و برهم زنندگان نظم 

عمومى داشته باشد.

خبر

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: 500 
بقعه متبرکه اســتان اصفهان با ظرفیت گردشگرى و 

طبیعى، گردشگرى دینى را داراست.
حجت االسالم رضا صادقى، در گفتگو با ایمنا با اشاره به 
713 بقعه متبرکه در استان اصفهان اظهارکرد: 500 بقعه 
متبرکه استان اصفهان با ظرفیت گردشگرى و طبیعى، 
گردشگرى دینى را ایجاد کرده که فرصت خوبى براى 

جذب گردشگر و مسافر بوده است.
وى افزود: میزبانى از مــردم در روز 13 فروردین در بقاع 
متبرکه با ظرفیت گردشگرى و تاریخى انجام شد و مردم 

از توان معنوى و دینى و فرهنگى بهره مند شده اند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با بیان اینکه 
طرح آرامش بهارى با ظرفیت یک میلیون و 300 هزار 
نفر در 430 بقعه متبرکه این استان اجرا شد، خاطرنشان 
کرد: براى اجراى طرح آرامش بهارى خادم، هیئت امنا 
و مدیریت فرهنگى آستان مقدس امامزادگان به همراه 

بیش از 300 روحانى فعالیت داشتند.
وى یادآورشــد: بیش از دو میلیون نفر در طول روزهاى 
نوروز به بقاع متبرکه مراجعــه و از برنامه هاى فرهنگى 
و دینى این مراکز اســتفاده کــرده اند کــه پنج هزار 
نفر آنها در هنگام ســال تحویل در کنــار امامزادگان

بوده اند.

مدیر عامل شــرکت آب منطقه اى اصفهان با اشاره به 
آخرین تصمیماتى که براى آب اســتان اصفهان گرفته 
شده است به ایمنا گفت: آخرین مباحث در مورد آب استان 
اصفهان در کارگروه ســازگارى با کم آبى که در تهران 
مستقر است مطرح و روش هایى براى رهایى از مشکالت 
آب شرب اصفهان در امسال تدوین شد که برخى در حال 
اجرا و برخى در حال بررسى اســت. به عنوان مثال قرار 
است انتقال موقت آب از تونل ســوم کوهرنگ اجرایى 
شــود. باتوجه به میزان بارش ها پیش بینى مى شــود با 
اجراى این پروژه 20 میلیون مترمکعب آب وارد مدار شود.
مســعود میرمحمد صادقى اضافه کــرد: همچنین قرار 

اســت از تمامى برداشــت هاى غیرمجاز در باالدست 
و پایین دســت زاینده رود در دو اســتان چهارمحال و 
اصفهان جلوگیرى شــود. این درحالى است که امسال 
مقرر شده تا هیچ آب کشــاورزى به هیچکدام از این دو 
استان داده نشود. البته آب حداقلى براى حفظ باغات در 
نظر گرفته مى شــود و این آب نیز عمدتاً از چاه ها تأمین 

مى شود.
میرمحمدصادقى همچنیــن در مورد انتقال آب از خلیج 
فارس به فالت مرکزى گفت: این موضوع در حال مطالعه 
از سوى وزارت نیرو اســت و مجرى این طرح در تهران 

مستقر است.

عبور از بحران آب
مستلزم اجراى دستورات

500 بقعه متبرکه استان 
ظرفیت گردشگرى دارد 

نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان گفت: 
حق تقدم در برخوردارى و توزیع آب با کسانى است که 

در آن منطقه حضور دارند.
آیت ا... سید یوســف طباطبایى نژاد در گفتگو با ایرنا با 
اشاره به برخى اعتراضات به انتقال آب به یزد و ضرورت 
رعایت حقابه کشاورزان از زاینده رود، گفت: قرار بر این 
بود که ابتدا آب مورد نیاز اصفهان تأمین و پس از آن به 
یزد انتقال داده شود. وى تأکید کرد: موضوع انتقال آب 
به یزد مربوط به حدود 20 ســال قبل است که این کار 
در آن زمان هیچگونه ضررى براى اصفهان نداشت اما 
شرایط و تغییرات اقلیمى در زمان حاضر باعث پدیدآمدن 

چالش کم آبى و خشکى زاینده رود شده است.
وى با بیان اینکه آب هم مثل نفت، معادن و کوه ها جزو 
انفال است و در دست حکومت قرار دارد و مربوط به گروه 
خاصى نیست، گفت: حاکم اسالمى باید آب را بین همه 
ملت توزیع کند و در این زمینه هم هیچ تفاوتى بین افراد 

جامعه وجود ندارد.
امام جمعه اصفهان گفت: هم اکنون همه مسئوالن در 
سطح استانى و ملى تالش دارند تا با مشکل کمبود آب 
مقابله و مشکل کشــاورزان را حل کنند اما وضعیت به 
گونه اى اســت که این کار نیاز به زمان و تدابیر اساسى 
دارد زیرا دیگر نه مــى توان آب یــزد را قطع کرد و نه 

مى شود آب کشاورزى اصفهان را تأمین کرد. 
وى با اشاره به آثار کم آبى بر زندگى کشاورزان استان به 
ویژه کشاورزان شرق اصفهان اضافه کرد: بر اثر بى آبى 
کشاورزان شــرق اصفهان که همواره اهل زکات بودند 
اکنون در تنگناى مالى قرار دارند و حدود یک ماه است 

که با حضور در خیابان اعتراض خود را اعالم کرده اند.
وى با بیان اینکه گرفتارى و مشکل آنان در سطح ملى و 
استانى مطرح شده و در حال پیگیرى است، تأکید کرد: 
ادامه حضور در خیابان ها و داد و بیداد ضرورتى ندارد و 

راهکار درستى نیست. 

امام جمعه اصفهان با بیان اینکه بنا نیســت که هرج و 
مرج در مملکت ایجاد شود، افزود: در زمان حاضر امکان 

اختصاص آب براى کشاورزى وجود ندارد.
وى با بیان اینکه کمبود آب در اصفهان و سراسر کشور 
مسئله اى جدى و ریشه دار است و حل آن نیاز به زمان 
دارد افزود: چالش آب در اســتان اصفهــان پدیده اى 
است که در شــرایط فعلى خود را نشان داده اما در طول 

سالیان متمادى شکل گرفته و حل آن نیز نیازمند زمان 
است. امام جمعه اصفهان افزود: برخى افراد مغرض به 
کشــاورزان القا مى کنند که ائمه جمعه در این موضوع 
مقصرند اما واقعیت این است که آنها همیشه به دنبال 

حل مشکل کشاورزان بودند.
آیت ا... طباطبایى نژاد با اشاره به رفتار نیروى انتظامى 
با اغتشاشگران گفت: همواره به نیروى انتظامى توصیه 

کرده ایم که برخورد مناسبى داشته باشد.
وى با بیــان اینکه دشــمنان بــه دنبال پیــدا کردن 
سوژه اى از برخورد نیروى انتظامى هستند، تأکید کرد: 
نیروهاى انتظامى هم نمى توانند وقتى عده اى اقدام به 
خرابکارى و تخریب اموال عمومى مى کنند، نظاره گر

باشند.
امام جمعه اصفهان از کشاورزان خواست تا اعتراض ها، 

خواسته ها و مطالبات خود را از طریق نمایندگانشان و 
راه هاى معقول بیان و پیگیرى کنند.

آیت ا... طباطبایى نژاد با بیان اینکــه نباید مردم توقع 
داشــته باشــند کارى که اجراى آن پنج ســال طول 
مى کشد، یک روزه انجام شود، گفت: حتى اگر آب یزد 
را قطع کنند، براى اصفهان آب کافى وجود ندارد.  امام 
جمعه اصفهان با اشاره اقدام هاى انجام شده براى مقابله 
با کم آبى در منطقه خاطرنشان کرد: در صورت تکمیل 
سد بهشت آباد، آب براى هر سه استان اصفهان، یزد و 

چهارمحال و بختیارى تأمین مى شود.
وى با اشــاره به مخالفت اهالى اســتان چهارمحال و 
بختیارى با احداث ســد بهشــت آباد گفت: دولت باید 
هر کارى که بــه مصلحت مملکت اســت را با قدرت 
انجام دهد. آیــت ا... طباطبایى نژاد اضافه کرد: تکمیل 
تونل ســوم کوهرنــگ از راه هاى دیگــر تأمین آب 
اســتان اصفهان اســت که با وجود اینکه تاکنون 200 
میلیارد تومــان براى آن هزینه شــده، نیمه کاره مانده

 است. 
وى انتقال آب از خلیج فارس به استان اصفهان را سومین 
راه تأمین آب براى این استان خواند و گفت: صنعتگران 
استان یزد براى حل مشکل کم آبى خود خواهان انتقال 
آب خلیج فارس هستند و صنعتگران اصفهانى هم حاضر 
به تأمین هزینه هاى لوله کشــى و انتقال آب از خلیج 
فارس هستند اما مهمترین مشــکل در این زمینه، بى 

تفاوتى دولت هاست.
وى به تخصیص حدود 50 میلیارد تومان بین کشاورزان 
شرق اصفهان اشــاره کرد و گفت: این حداقل کمکى 
است که به آنها شده و صدقه نیست بلکه حقشان است.

وى تغییر الگو هاى کشت و آبیارى را یکى از راهکارهاى 
مقابله با کمبود آب ذکر کرد و خواستار توجه وزارت جهاد 
کشــاورزى و تقویت روش هاى بهینــه در این زمینه 

شد.

آیت ا...طباطبایى نژاد با اشاره به تغییرات اقلیمى در زمان حاضر:

انتقال آب به یزد 20 سال قبل ضررى نداشت

همزمان با اعالم پایان قطعى عملیات جستجوى گمشده 
کویر مرنجاب، اعالم شــد که گردشــگران فاقد بیمه 

نمى توانند به این منطقه گردشگرى وارد شوند.
بنا بر این گزارش، معاون امداد و نجات جمعیت هالل 
احمر استان اصفهان با اشــاره به پایان یافتن عملیات 
جستجوى گمشــده کویر مرنجاب اظهار کرد: تمامى 
منطقه کویر مرنجاب در محدوده استان اصفهان توسط 
نیروهاى امدادى هالل احمر اســتان تفحص شد اما 
متأسفانه هیچ رد و نشانى از فرد گمشده پیدا نشد. داریوش 
کریمى با بیان اینکه کل منطقه جستجو شده و نشانى 
از گمشده یافت نشــده است گفت: عملیات جستجوى 
گردشــگر کویر مرنجاب با هماهنگــى مدیر بحران و 

فرماندار شهرستان آران و بیدگل متوقف شد.
در همین حــال، رئیس اداره میــراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى آران و بیدگل با اشاره به آغاز طرح 
ساماندهى منطقه نمونه گردشــگرى مرنجاب واقع در 
شمال این شهرستان، از اجراى طرحى براى جلوگیرى 

از ورود گردشگران و خودروهاى آفرود فاقد بیمه به این 
منطقه کویرى خبر داد.

مجید نورى گفت: نظارت بیشتر بر فعالیت هاى حوزه 
گردشگرى در کویر مرنجاب ضرورى بود و در این راستا 
طرح ســاماندهى با محوریت میراث فرهنگى اجرا و از 
جمله ورود تورها به این منطقه بــدون بیمه امکانپذیر 

نخواهد شد.
وى ســاماندهى آفرود و ســافارى در مرنجــاب را از 
اولویت هاى این طرح ســاماندهى عنوان کرد و افزود: 
همراه داشتن بیمه خودرو و مسافر براى تورهاى آفرودى 
از این پس ضرورى اســت و در صورت نداشتن بیمه، از 

ورود آنها به منطقه جلوگیرى مى شود.
منطقه نمونه گردشگرى مرنجاب با بیش از 55 کیلومتر 
جاده خاکى در شمال شهرستان آران و بیدگل از بکرترین 
و زیباترین کویرهاى کشور است که از شمال به دریاچه 
نمک، از غرب به کویر مسئله، دریاچه حوض سلطان و 
حوض مره و از شرق به پارك ملى کویر منتهى مى شود.

آثار رضا امیرخانى، امروز در اصفهان معرفى مى شودورود به مرنجاب بدون بیمه ممنوع مى شود

موبایل سنتر، طرحى براى پیشگیرى از آسیب هاى پرخطر 

رئیس اداره هنرى دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان گفت: 
گروه فرهنگى- تبلیغى نوین «یــار مهربان» با هدف 
ترویج فرهنگ مطالعه و توســعه کتابخوانى با برگزارى 
کارگروه هم اندیشــى پیرامون چگونگى ترویج مطالعه 
در بین اقشار و خانواده ها و همچنین استفاده از فرصت 
فضاى مجازى در جهت توسعه آن، قصد دارد با نهادینه 
کردن طرح کتابخــوان در حوزه هاى علمیه خواهران و 

برادران در گسترش این امر بیافزاید.
مجید شــجاعى اظهار کرد: با انتخاب یک کتاب از یک 
نویسنده عالوه بر آشــنایى با آثار آن نویسنده و سبک 
نوشتارى و اندیشــه هایش، کتاب انتخاب شده به بحث 
گفتگو گذاشته مى شــود. با پرداختن به محتواى کتاب، 
هرکس برداشت ها و تجربیات مشابه با موضوع کتاب را 

بیان مى کند و به اشتراك مى گذارد.

به گزارش تســنیم، سومین نشســت گروه کتابخوانى 
«یار مهربان» با موضوع آشــنایى با آثار رضا امیرخانى 
و معرفى کتاب «مــِن او» روز پنج شــنبه 30 فروردین 
ســاعت 17 الى 19 در دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان 
واقع در خیابان حافظ اصفهان برگزار مى شــود و عموم 
عالقه مندان مى تواننــد از اینگونه جلســه ها بهره مند 

شوند.

رئیس اتحادیه فروشندگان روغن استان اصفهان گفت: در 
حال حاضر نمونه محصوالتى که در زمینه تعویض روغن 
در داخل کشور تولید مى شود، نسبت به نمونه هاى خارجى 
با کیفیت تر بوده و از توان رقابتى باالیى با محصوالت مشابه 

برخوردار هستند.
محمد امیدفر بیان کرد: در حال حاضر چهار پاالیشــگاه 
رسمى شرکت نفت را در ایران داریم که بهترین روغن هاى 
روز دنیا در این شرکت ها تولید مى شود. شرکت هاى نفت 

ســپاهان، نفت بهران، نفت فارس و نفت ایرانول، چهار 
شرکت برتر در این زمینه هستند و بیشتر تقاضاى مردم نیز 
از محصوالت تولید شده این شرکت هاست. وى در زمینه 
افزایش قیمت دالر و تأثیر آن بر روى قیمت محصوالت 
خارجى گفت: با توجه به رشد قیمت دالر در ماه هاى اخیر، 
انتظار مى رود که مصرف کنندگان محصوالت خارجى نیز 
تمایل بیشترى به استفاده از محصوالت ایرانى پیدا کنند و 

تقاضا براى این بخش افزایش یابد.

رئیس اتحادیه تعویض کاران و فروشندگان انواع روغن و 
فیلتر اتومبیل اصفهان با اشاره به بازار صادراتى محصوالت 
تولید شــده مربوط به این صنف گفت: عمده محصوالت 
تولید شده این بخش به امارات، آفریقا و اروپا صادر مى شود.

امیدفر در رابطه بــا مهمترین معضالت مربــوط به این 
صنف اذعان کرد: در حال حاضر مهمترین مشــکلى که 
گریبان گیر فعاالن این صنف شــده، معضــل مالیات و 

دارایى است.

روغن موتور ایرانى 
توان رقابت باالیى 
دارد

کارشناس مسئول دفتر اعتیاد معاونت پیشــگیرى بهزیستى اصفهان گفت: طرح 
موبایل سنتر با هدف پیشگیرى از آسیب هاى پرخطر در بهزیستى استان اصفهان 

راه اندازى مى شود.

على اکبر ابراهیمى در گفتگو با ایمنا، اظهار کرد: طرح موبایل سنتر در راستاى کنترل 
و کاهش آسیب هاى اجتماعى ناشــى از اعتیاد اجرایى مى شود و هدف این طرح 

کنترل و ارایه خدمات به معتادان است.

وى با بیــان اینکه اجراى این طــرح منجر به شناســایى افراد معتــاد پرخطر و 
کارتن خواب مى شــود، ادامــه داد: بــراى این گــروه از معتادان بایــد خدماتى 
فراهم شــود که آســیب این گروه به جامعه کاهش یابد، براى مثــال یک معتاد 
تزریقى اگرســاالنه براى جامعه 500 هزار تومان هزینه داشــته باشد اگر همین 
معتاد تزریقى به بیمــارى ایدز مبتال شــوند باید پنــج میلیون بــراى او هزینه 

کرد .
کارشــناس مســئول دفتر اعتیــاد معاونت پیشــگیرى بهزیســتى اصفهان در 
خصوص وضعیــت معتادان پرخطــر تصریح کــرد: از کل آمار معتادان اســتان 
10 درصد آنها معتادان پرخطر هســتند، همچنیــن از بین کل معتــادان، 10 تا 
15 درصد آنها معتادان تزریقى هســتند کــه در پاتوق ها حضور دارنــد و از این 
15 درصد، 5 درصد آنها بسیار پرخطر هســتند و براى خود و دیگران آسیب هاى 
جدى بهداشتى خواهند داشــت که معموًال مناطق حاشــیه اى شهرهاى بزرگ 
و توریســتى شــهرها مناطق پاتوق نشــینى دارد که مرکز تجمع ایــن معتادان 

است.
ابراهیمــى در خصــوص امکانــات و نیــروى بــه کار گرفتــه شــده در این 
طرح گفــت: براى شــروع طــرح موبایل ســنتر یک دســتگاه خــودرو با یک 
راننده، یک مــددکار، یــک بهبودیافته مــرد و یــک بهبودیافته زن اســتفاده 

مى شود.
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رئیس پلیس فتاى اســتان اصفهان اظهار کرد: با توجه 
به شرایط ارزى موجود در کشــور و سیاست هاى تک 
نرخى شدن ارز و محدود شــدن صرافى ها درخصوص 
قیمت و نحوه عرضه، پلیس فتاى استان به همراه سایر 
همکاران در پلیس آگاهى مشغول رصد و پایش فضاى 

مجازى هستند.
سرهنگ ســید مصطفى مرتضوى افزود: رصد و پایش 
فضاى مجازى در این حوزه به منظور مدیریت نحوه ارز 

در فضاى مجازى است.
رئیس پلیس فضاى تولید و تبادل اطالعات فرماندهى 
انتظامى اســتان اصفهان گفت: گاهى اوقات در رصدها 

تخلفاتى مشاهده شــده و نیاز اســت که صراف ها به 
این نکته توجه کنند که هزینه هــاى ارزى و ارزش ارز 
مورد رصد قرار مى گیرد و تخلفات در این بخش رصد و 

مدیریت مى شود.
مرتضوى ادامه داد: نکته دیگر این است که در کنار این 
موضوع، مســئله کالهبردارى نیز وجــود دارد و برخى 
افراد فرصت طلب با استفاده از این شرایط، براى فروش 
ارز اقدام بــه تبلیغ  کرده و  افرادى نیــز با درنظرگرفتن 
ارزش هاى مالى متناسب با شــرایط، اقدام به خرید ارز 
مى کنند. این در حالى است که اصًال خرید وجود ندارد و 

در واقع این موضوع، کالهبردارى است.

اســتاندار اصفهــان گفــت: تجــاوز ارتــش آمریکا 
و هم پیمانــان او را در منطقــه دیدیم که بــدون اینکه 
هیچ مرزى را بشناســند به حیطه حاکمیت مردم تجاوز

 مى کنند.
محسن مهرعلیزاده صبح دیروز در مراسم رژه روز ارتش 
در اصفهان اظهار کرد: افتخارات ارتش چه پیش از انقالب 
اسالمى و چه پس از انقالب و در دفاع مقدس و تا امروز 

بر کسى پوشیده نیست.
وى با بیان اینکه امروز به فرمان امام خمینى(ره) ارتش 
پهلوى به ارتش اسالم تبدیل شد، افزود: ارتش به عنوان 

اقتدار جمهورى اسالمى بوده و خواهد بود.

اســتاندار اصفهان با بیان اینکه دفاع از مردم ســوریه و 
عراق و ایستادن در کنار مردم یمن و روحیه دادن به مردم 
مسلمان یمن به دلیل سفارش خداوند به ماست، گفت: 
آمریکا در حالى به حضور ایران در منطقه و کمک ایران به 
مظلومان ایراد مى گیرد که خود در حال کشتار مسلمانان 
است و سئوال ما این است که آمریکا و هم پیمانان او در 

اینجا چه مى کنند؟
وى خاطرنشــان کــرد: دنیــا از پایبندى بــه برجام 
خشــنود خواهد بود که شــاهد ناامنى نخواهد بود اما 
دشــمنان بدانند ایــران احتیاجى به قهر و آشــتى آنها 

ندارد.

تخلفات حوزه ارز در فضاى 
مجازى پیگرد قانونى دارد

استاندار: ما باید بپرسیم 
آمریکا در منطقه چه مى کند

چگونگى شرکت در جشنواره  
بازارهاى کوثر

مدیر بازارهاى روز کوثر شهردارى اصفهان در گفتگو 
با ایمنا ضمـن تأکید بـر حمایـت از کاالى ایرانى در 
بازارهاى روز شـهردارى اصفهان، اظهارکرد: دومین 
جشـنواره کاالى ایرانـى از اواخر سـال گذشـته آغاز 
شـد و تا اواخر تیرماه سـال جارى با هـدف حمایت از 

محصوالت تولید داخل در حال برگزارى است.
سـعید خاکى افـزود: شـهروندان بـراى شـرکت در 
دومین جشـنواره کاالى ایرانى مى تواننـد با مراجعه 
به یکى از بازارهـاى روز کوثر و خریـد مایحتاج خود 
در ازاى هـر 50 هـزار تومـان خریـد کاالى ایرانـى 
یک کارت قرعه کشـى دریافت و در پایان هر ماه در 
قرعه کشـى ویژه 77 بن خرید 500 هزار تومانى، 77 
کارت هدیه یک میلیون تومانى، 77 قطعه فرش، دو 
خودرو سـاندرو و یک دسـتگاه خودرو پارس شرکت 

کنند.

نوروز چادگان از نگاه فرماندار
مهدى اسد پور، فرماندار چادگان در جلسه ستاد سفر 
شهرستان چادگان اظهار کرد: کشیک هاى ادارات در 
ابتداى سال با انسجام بیشتر ساماندهى شدند و تمامى 
دستگاه هاى خدمات رسان شهرستان ارزیابى شده اند. 
در بحث آذیـن بندى و آماده کردن شـهر براى نوروز 
توسط شـهردارى چادگان و میراث فرهنگى با توجه 
به محوریت قرار گرفتن در این سـتاد عملکرد خوبى 

نداشتند.

خبر

اجراییه
شــماره اجرائیه: 9710420350400010 شــماره پرونده: 9609980350400694 شماره بایگانى 
شــعبه: 960801 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامــه مربوطه 
9609970350401764 محکوم علیه کاظم کنعانى جزى فرزند نعمت اله نشــانى: استان اصفهان- 
شهرســتان شاهین شــهر و میمه- شاهین شــهر- خ فردوســى- فرعى 2 شــرقى- پ 48 ك.پ: 
8314714361 محکوم اســت به پرداخت مبلغ 285/000/000 ریال و با احتساب هزینه دادرسى به 
مبلغ 8/375/000 ریال و نیز خسارت تاخیر در تادیه بر مبناى شاخص بانک مرکزى جمهورى اسالمى 
ایران که از تاریخ سررسید چک لغایت زمان اجراى حکم که در مرحله اجرایى محاسبه و وصول خواهد 
شد در حق محکوم له حمید خوانسارى دهکردى فرزند محمدرحیم نشانى: استان ا صفهان- شهرستان 
اصفهان- شهر اصفهان- بلوار آتشــگاه- خیابان قدس- کوچه شهدا- بن بست آسمان- پالك 36 و 
پرداخت نیم عشــر دولتى در حق صندوق دولت. راى صادره غیابى است. محکوم علیه مکلف است از 
تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 
2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن 
میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به 
هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب 
هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و 
نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى 
شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفــت را در پى دارد. (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال 
به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى 
نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى 
شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى 
روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل 
توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 891 

شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /1/436
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609976797903665 شماره پرونده: 9609986797900770 شماره بایگانى شعبه: 
960774 خواهان: آقاى جواد الماسى فرزند حسن به نشانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر 
اصفهان 1- خیابان پروین- جنب کوچه انقالب، پالك 3، طبقه فوقانى فروشــگاه دارو گیاهى فیض، 
کدپســتى 8199793311 کدملى 1281865508 تلفن همراه: 09133113667 خواندگان: 1- خانم 
ســمیرا غالمى فرزند حســین 2- آقاى جواد موید فرزند عبدالرحیم 3- آقاى امیرحسین موید فرزند 
عبدالرحیم 4- خانم اقدس کاظمى همگى مجهول المکان خواســته: مطالبــه وجه چک با عنایت به 
محتویات پرونده و نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى جواد الماسى فرزند حسن به طرفیت 1- خانم 
ســمیرا غالمى فرزند حســین 2- آقاى جواد موید فرزند عبدالرحیم 3- آقاى امیرحسین موید فرزند 
عبدالرحیم 4- خانم اقدس کاظمى به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال وجه شش فقره چک 
شماره هاى 9120/118506- 12 و 9120/118518-12 و 9120/118519- 12 و 9120/118520-

12 و 9120/118521-12 و 9120/118522- 12 به عهده بانک ملى ایران به انضمام مطالبه هزینه 
دادرسى و خسارت تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمى تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت 
آن بقاى اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه خواســته دارد و اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حاضر نگردیده و الیحه 
دفاعیه اى به این شعبه ارائه ننموده لذا دعوى خواهان را به نظر ثابت دانسته به استناد مواد 310 و 313 
قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى 
مدنى حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنى به پرداخت مبلــغ 200/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و 2/935/000 ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک ها 93/10/9 به مبلغ 50/000/000 ریال- 93/11/30 به مبلغ 30/000/000 ریال- 93/10/30 
به مبلغ 30/000/000 ریال- 93/9/30 به مبلغ 30/000/000 ریال- 93/8/30 به مبلغ 30/000/000 
ریال- 93/7/30 به مبلغ 30/000/000 ریال تا تاریخ وصول که محاســبه آن براساس نرخ اعالمى از 
سوى بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره 
غیابى بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز 
قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى اصفهان خواهد بود. م الف: 849 شعبه 45 شوراى حل اختالف 

اصفهان (مجتمع شماره یک)  /1/437
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610426794100248 شماره پرونده: 9609986794100493 شماره بایگانى شعبه: 
960494 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096794101197 و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976794102038 محکوم علیه على عباس زاده ریزى فرزند مصطفى نشانى: مجهول 
المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 95/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/200/000 
ریال بابت هزینه دادرســى و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک به شــماره 321230 مورخ 
1395/04/20 لغایت اجراى حکم در حق خواهان محمدحســین رضائى آدریانى فرزند عباس نشانى: 
استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- روستاى محمودآباد و نیم عشر حق االجرا در حق 
اجراى احکام. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنــى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى 
کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور 
مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و 
خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید 

و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظــور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى 
درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى 
که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت 
محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 848 شعبه 11 حقوقى  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /1/438
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9710426805200005 شــماره پرونده: 9609986805200945 شماره بایگانى 
شــعبه: 960945 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامــه مربوطه 
9609976805201834 محکوم علیه پوریا مهرداد فرزند محمداســماعیل نشــانى: مجهول المکان 
محکوم است به حضور در دفترخانه اسناد رسمى ســند خودرو پراید 915 ج 53 ایران 67 به نام خواهان 
محمدسپهر تاجى فرزند سعید نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خ سروش- 
کوچه ى 22 بهمن- بن بست حافظ- پ 11 و پرداخت مبلغ 1/572/500 ریال هزینه هاى دادرسى و 
نیم عشر اجرایى. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنــى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى 
کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور 
مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و 
خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواســت اعسار به مقام قضائى ارائه 
نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظــور فرار از اجراى حکم، حبس 
تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به 
نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى 
نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 845 شعبه 52 شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه)  /1/439
اجراییه 

شــماره اجراییه: 9610426805300024 شــماره پرونده: 9609986805300504 شماره بایگانى 
شــعبه: 960504 به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه مربوطه 
9609976805301099 محکوم علیه سیدحمید پاژنگ فرزند ســیدمحمد به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 50000000 ریال بابت اصل خواسته و 665000 ریال بابت هزینه دادرسى 
و حق الوکاله وکیل على شــیرزاده فرزند اسمعیل به نشانى  اصفهان نبش ســه راه سیمین طبقه سوم 
داروخانه سالمت دفتر وکالت طبق تعرفه قانونى و 120000 ریال هزینه نشر آگهى خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید چک موصوف95/4/30 تا تاریخ اجراى حکم و نیم عشر اجرایى. مشخصات محکوم له: 
رضا کوچکیان فرزند سیدجمال به نشانى اصفهان، اصفهان، دروازه دولت، ارگ جهان نما طبقه اول پ 
126. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى 
روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به 
همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک 
سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. 
(ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت 
دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى 
کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م 

الف: 843 شعبه 53 شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره 3) /1/440
اجراییه

شماره اجراییه: 9610426805300025 شماره پرونده: 9609986805300503 شماره بایگانى شعبه: 
960503 شماره پرونده: 588/96 ش ح 53 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9609976805301098 محکوم علیه حسین وطن خواه فرزند جمشید به نشانى مجهول 
المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 100000000 ریال بابت اصل خواسته و 1305000 ریال بابت 
هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل  على شیرزاده فرزند اسمعیل به نشانى اصفهان نبش سه راه سیمین 
طبقه سوم داروخانه ســالمت دفتر وکالت طبق تعرفه قانونى و مبلغ 120000 ریال هزینه نشر آگهى و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 96/1/30 و نیم عشر اجرایى. مشخصات محکوم 
له: امین تقیان فرزند محمدعلى به نشانى اســتان اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر اصفهان، خیابان 
میر، کوى سپاهان، پ 27. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 

موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى 
معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، 
به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى 
ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حســاب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد 
اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى 
ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 4- خوددارى محکــوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظــور فرار از اجراى حکم، 
حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال بــه دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى 
دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا 
جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 
ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 842 شعبه 53 شوراى حل اختالف اصفهان 

(مجتمع شماره 3) /1/441
ابالغ راى

کالسه پرونده: 960735 مرجع رسیدگى: شعبه بیست و نهم شوراى حل اختالف اصفهان خواهان مهران 
غریب خانى به نشانى خ سهروردى، خ باغ زیار کوچه دوم ساختمان رز واحد 15 خوانده: یحیى جمشیدى 
به نشانى مجهول المکان شــورا با عنایت به محتویات پرونده، اخذ نظریه مشــورتى اعضا شورا ختم 
رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شوراى حل اختالف: در خصوص 
دعوى آقاى مهران غریب خانى به طرفیت آقاى یحیى جمشیدى به خواسته مطالبه یکصد و نود و چهار 
میلیون و دویســت و هفتاد هزار ریال 194/270/000 ریال وجه چک به شماره 215856- 93/7/30 
و 986083- 93/8/10 به عهده بانک اقتصاد نوین ملى به انضمام مطلق خســارات قانونى با توجه به 
دادخواســت تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى 
در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع 
نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده است لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى 
رسد که به استناد مواد 310  و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 194/270/000 ریال  (یکصد و نود وچهار میلیون و دویست 
و هفتاد هزار ریال) بابت اصل خواسته و2/588/380 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ سررســید چک موصوف (93/8/10- 93/7/30) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و 
اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز 
قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 840 شعبه 29 شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /1/442
اجراییه

شــماره اجراییه: 9610426793800305 شــماره پرونده: 9609986793800788 شماره بایگانى 
شعبه: 960788 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096793801866 و شماره 
دادنامه مربوطه 9609976793804210 محکوم علیه محمدتقى احمدى فرزند عبدالرحمن به نشانى 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 198/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 
2/705/000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى به مبلغ 120000 ریال و حق الوکاله وکیل 
1- مهرى نمازیان فرزند جواد به نشــانى دهاقان گلشن خیابان امام حســین(ع) روبروى بانک ملت 
جنب خانه بهداشت طبقه فوقانى مغازه یوسفى 2- حســین محمدیان فرزند یداله به نشانى اصفهان، 
خیابان شیخ صدوق شمالى، ساختمان بانک تجارت (ارغوان) طبقه سوم واحد 18 کاخ موسسه حقوقى 
نویدبخشــان عدالت طبق تعرفه قانونى و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک هاى 
موصوف 576712- 95/11/27 و 956713- 95/12/27 و 576681- 96/1/27 تا تاریخ اجراى حکم 
در حق محکوم له احمدرضا سازش بوزانى فرزند مصطفى به نشانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، 
شهر اصفهان، خ جى کوى شهید کشاورز نبش کوچه شهیدان منانى جنب کوچه پ 101 و پرداخت نیم 
عشر حق االجرا. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنــى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى 
کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور 
مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و 
خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواســت اعسار به مقام قضائى ارائه 
نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظــور فرار از اجراى حکم، حبس 
تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به 
نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى 
نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 838 شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع 

شهداى مدافع حرم) /1/443
 حصر وراثت

على سلیمى داراى شناسنامه شماره 19 به شرح دادخواست به کالســه 54/97 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان فاطمه یزدانى افجانى بشناسنامه 197 در 
تاریخ 96/12/5 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو 

پسر به اسامى: 1- اصغر سلیمى به ش ش 51 نسبت با متوفى فرزند 2- على سلیمى عسکرانى به ش 
ش 19 نسبت با متوفى فرزند و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوف ى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 928 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه) /1/451
حصر وراثت

احمدرضا عباســیان داراى شناسنامه شماره 2525 به شرح دادخواســت به کالسه 56/97 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه رضایى برزانى بشناسنامه 
25 در تاریخ 96/8/7 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به یک پسر و دو دختر و یک همسر به اسامى: 1- احمدرضا عباسیان به ش ش 2525 نسبت با متوفى 
فرزند 2- فاطمه عباسیان آفارانى به ش ش 119 نســبت با متوفى فرزند 3- زهره عباسیان آفارانى به 
ش ش 2458 نسبت با متوفى فرزند 4- غالمعلى عباسیان آفارانى به ش ش 31 نسبت با متوفى همسر 
و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 930 شعبه 54 شــوراى حل اختالف شهرستا ن اصفهان (مجتمع 

شماره سه) /1/452
حصر وراثت

حسین محمدى داراى شناسنامه شماره 204 به شرح دادخواســت به کالسه 63/97 ح 54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حلیمه محمدى بشناسنامه 150 
در تاریخ 65/5/18 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
شش پسر به اسامى: 1- باقر محمدى به ش ش 7 نسبت با متوفى فرزند 2- قربانعلى محمدى به ش ش 
192 نسبت با متوفى فرزند 3- قدیر محمدى به ش ش 9 نسبت با متوفى فرزند 4- عباس محمدى به 
ش ش 193 نسبت با متوفى فرزند 5- حسین محمدى به ش ش 204 نسبت با متوفى فرزند 6- حسن 
محمدى به ش ش 203 نسبت با متوفى فرزند و الغیر اینک ب ا انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 912 شعبه 54 شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /1/453
حصر وراثت

آقاى على قائدى داراى شناسنامه شماره 1115 به شرح دادخواست به کالسه 61/97ح54 از این شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین قائدى به شناسنامه 78 
در تاریخ 96/10/24 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: چهار پسر و دو دختر و یک همسر به اسامى: 1- على قائدى به ش.ش 1115 نسبت با متوفى فرزند 
2- یدا... قائدى به ش.ش 545 نسبت با متوفى فرزند 3- اســماعیل قائدى به ش.ش 2038 نسبت با 
متوفى فرزند 4- محمدرضا قائدى به ش.ش 1270642715 نسبت با متوفى فرزند 5- زهرا قائدى به 
ش.ش 1263 نســبت با متوفى فرزند 6- عزت قائدى به ش.ش 9- نسبت با متوفى فرزند 7- فاطمه 
قاسمى به ش.ش 1453 نسبت با متوفى همســر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 913 شعبه 54 

شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره سه) /1/454
 حصر وراثت

آقاى محمدحسین مارانى داراى شناسنامه شماره 1900 به شرح دادخواست به کالسه 60/97 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ماه سلطان بنى صادقى جونى به 
شناسنامه 794 در تاریخ 96/12/12 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: چهار پسر و سه دختر به اسامى: 1- عباس مارانى به ش.ش 23 نسبت با متوفى فرزند 
2- محمود مارانى به ش.ش 3009 نســبت با متوفى فرزند 3- احمد مارانى به ش.ش 3008 نسبت با 
متوفى فرزند 4- محمدحسین مارانى به ش.ش 1900 نسبت با متوفى فرزند 5- زهره مارانى به ش.ش 
49 نسبت با متوفى فرزند 6- فاطمه مارانى به ش.ش 1901 نسبت با متوفى فرزند 7- فاطمه مارانى به 
ش.ش 41 نسبت با متوفى فرزند  والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 914 شعبه 54 شوراى حل اختالف 

اصفهان (مجتمع شماره سه) /1/455
حصر وراثت

آقاى حسین پور اعتصام داراى شناسنامه شماره 45 به شرح دادخواست به کالسه 5/97ح54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه زرمهر به شناسنامه 19280 
در تاریخ 96/12/13 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: یک پسر و سه دختر به اسامى: 1- حسین پور اعتصام به ش.ش 45 نسبت با متوفى فرزند 2- بتول 
زارى به ش.ش 17 نسبت با متوفى فرزند 3- ملک زارى به ش.ش 37081 نسبت با متوفى فرزند 4- 
رضوان زارى به ش.ش 782 نسبت با متوفى فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 915 شعبه 54 

شوراى حل اخ تالف اصفهان (مجتمع شماره سه) /1/456
حصر وراثت

خانم زهرا تاجى داراى شناسنامه شــماره 220 به شرح دادخواست به کالســه 6/97ح54 از این شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیداحمد خدامى به شناسنامه 
1014 در تاریخ 96/12/10 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: دو دختر و یک همسر به اسامى: 1- مینا الســادات خدامى به ش.ش 127928546 نسبت با 
متوفى فرزند 2- مهسا سادات خدامى به ش.ش 1272570207 نسبت با متوفى فرزند 3- زهرا تاجى 
به ش.ش 220 نسبت با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک  ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 916 شعبه 54 شوراى حل 

اختالف اصفهان (مجتمع شماره سه) /1/457

مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان گفت: 292 هزار درخت کهنسال باالى 50 سال 

کنار مادى هاى شهر در معرض نابودى است.
فروغ مرتضایى نژاد در گفتگو با ایمنا اظهارکرد: کمبود 
منابع آبى در سال جارى پیام ناخوشى را به همراه دارد به 
طورى که کاهش میزان بارش ها و نبود آب کافى در سد 

زاینده رود باعث تقسیم بندى آب شد.
وى با بیان اینکه تأمین آب شرب مردم اصفهان نخستین 
اولویت تخصیص آب قرار گرفته است، افزود: البته ممکن 
است این میزان آب براى مصرف شرب مردم در فصل 

تابستان نیز کافى نباشد.
مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان ادامه داد: براى آبیارى فضاى ســبز و درختان 
اطراف مادى هاى شهر اصفهان علیرغم داشتن حقابه در 
طومار شیخ بهایى، هیچ سهمى در نظر گرفته نشده و 292 
هزار درخت کهنسال باالى 50 سال کنار مادى هاى شهر 

در معرض نابودى است.
وى تأکید کرد: ارزش و اهمیت این درختان بر هیچکس 
پوشیده نیست در واقع چنانچه این درختان از شهر حذف 
شوند غیر از کاهش منابع تصفیه co2، مباحث بصرى، 

زیبایى شهر و تلطیف هوا نیز تحت تأثیر قرار مى گیرد.
مرتضایى نژاد بــا بیان اینکه اصفهان شــهرى کویرى 
اســت که تنها عامل سرانه فضاى ســبز و تعداد باالى 
درختان آن وجود رودخانه زاینده رود بوده است، تصریح 

کرد: شهر اصفهان در حال حاضر سه هزار و 700 هکتار 
فضاى سبز معادل 16/5مترمربع براى هر شهروند دارد 
که براى تأمین آب مورد نیــاز آن راهکارهاى مختلفى 

بررسى شده است.
وى افزود: فضاهاى ســبز شــهر اصفهان در سال هاى 
گذشــته با منابع آب چاه ها آبیارى مى شــد که امسال 
با توجه به خشک شــدن چند حلقه چاه آب، پیش بینى 
پساب در کنار آب چاه ها براى آبیارى فضاى سبز صورت 

گرفته است.
مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان با بیان اینکه شوراى اسالمى شهر اصفهان براى 
تأمین و انتقال آب اعتبار باالیى را تصویب کرده است، 
گفت: در صدد هستیم پســاب مورد نیاز را تأمین و آن را 
در تصفیه خانه هاى سپاهان شــهر و شاهین شهر آماده 

مصرف کنیم.
وى خاطرنشان کرد: آب تصفیه شــده سپاهان شهر به 
منطقه 6 و حتى آرامســتان باغ رضوان که 180 هکتار 

فضاى سبز دارد، انتقال مى یابد.
مرتضایى نژاد با تأکید بر اولویت داشتن آبیارى درختان 
تنومند و کهنسال شــهر، اظهارکرد: در حال حاضر 50 
درصد آبیارى  ها تحت فشار اســت، اما براى 50 درصد 
دیگر از جمله درختان تنومند شهر امکان استفاده از روش 
آبیارى قطره اى وجود ندارد و مجبور به استفاده از روش 

غرقابى هستیم.

292 هزار درخت کهنسال شهر در معرض نابودى است
 آب تصفیه شده سپاهان شهر به منطقه 6 و حتى آرامستان باغ رضوان که 180 هکتار فضاى سبز دارد، انتقال مى یابد
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فعالیت 54 تشکل مردم نهاد
در لنجان

54 تشکل مردم  نهاد داراى مجوز در شهرستان لنجان 
فعالیت مى کنند. 

 فرماندار شهرسـتان لنجان در جلسه سـازمان هاى 
مردم نهاد گفت: سازمان هاى مردم نهاد نقش بسیار 
مهمـى در بهبود وضعیـت جوانان به ویـژه در بخش 
اشـتغال شهرسـتان دارنـد و بایـد از این سـازمان ها 

حمایت هاى الزم انجام شود. 
مهـدى صفرخانلـو همچنیـن بـه انجـام فعالیـت 
سـازمان هاى مـردم نهـاد بر اسـاس ضوابـط و نوع 
فعالیت تعیین شـده در اساسنامه اشـاره و بر ضرورت 
بازرسـى از دفاتـر آنهـا و چگونگـى فعالیـت ایـن 

سازمان ها  تأکید کرد.

توزیع غذا و پوشاك 
بین نیازمندان

رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان اصفهان گفت: 
باکمک خیران نیک اندیش و داوطلبان این جمعیت 
این تعداد سبد غذایى و پوشاك فروردین امسال بین 

نیازمندان  مناطق محروم این شهرستان توزیع  شد.
 شـهریار انصـارى،  اقـالم غذایـى را شـامل برنـج، 
ماکارونى، حبوبـات، تن ماهى ، گوشـت قرمز و مرغ 
دانسـت و  افزود: خیران براى تهیه این اقالم غذایى 
و البسـه بیش از یک میلیـارد ریال اهـدا کردند. وى 
گفت: حدود 25 خیر نیکوکار و داوطلب عضو جمعیت 

هالل احمر شهرستان اصفهان هستند.

خبر

معاون عمران شهرى شــهردار اصفهان گفت: بر اساس 
برآوردهاى انجام شده اجراى کل رینگ حفاظتى اصفهان 
دو هزار و صد میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که باید این اعتبار 

طى پنج سال تأمین شود. 
ایرج مظفر در جلسه سیاستگذارى پروژه هاى سال جارى 
و رینگ حفاظتى شــهر اظهار کرد: اجراى بخش هایى از 
رینگ به خصوص در شمال شرقى شــهر که خودروهاى 
سنگین در آن تردد مى کنند و جایگزینى ندارند در اولویت 
قرار دارد از این رو امسال در برنامه کارى احداث تقاطع هاى 
غیر همسطح کارخانه قند و شهید اردستانى در دستور کار 
قرار دارد. وى با بیان اینکه رینگ حفاظتى شهر به طول 78 

کیلومتر اســت، گفت: 45 کیلومتر این حلقه در داخل شهر 
اصفهان و مابقى در شهرستان هاى اطراف قرار دارد.

رینگ حفاظتى از تقاطع غیر همســطح کارخانه قند آغاز 
مى شود و به سمت خیابان شهید خاتون آبادى، بزرگراه شهید 
اردستانى، خیابان آیت ا... غفارى، خیابان بعثت، بزرگراه معلم، 
میدان استقالل، خیابان لوله (واقع در خمینى شهر)، خیابان 
آتشگاه، اتوبان ذوب آهن (محدوده زندان)، جنوب سپاهان 
شهر و کمربندى شرق اصفهان در جوار مرکز همایش هاى 
بین المللى، نمایشگاه بین المللى(سایت جدید)، شهر رؤیاها، 
میدان مرکزى میوه و تره بار عبور مى کند و به تقاطع کارخانه 

قند در خیابان جى منتهى مى شود.

فرمانده ناجا با بیــان اینکه پلیس توانایــى راهنمایى 
توریست ها با نیروهاى مسلط به زبان هاى خارجى را دارد 

بر لزوم تقویت پلیس گردشگرى تأکید کرد.
سردار حسین اشترى در حاشیه بازدید از ایستگاه پلیس 
گردشــگرى اظهار کرد: اصفهان بــه دلیل جاذبه هاى 
تاریخى همواره به عنوان یکى از انتخاب هاى نخست 
گردشگران خارجى در سفر به ایران محسوب مى شود و 
میدان تاریخى حضرت امام (ره) این شهر هم همه ساله 
میزبان تعداد زیادى از توریست ها از اقصى نقاط جهان 
اســت که الزم بود تا پلیس این اســتان به منظور ارائه 
خدمات و راهنمایى به گردشــگران خارجى ایستگاهى 

را راه اندازى کند.
وى با موفق ارزیابى کردن کار ایستگاه پلیس گردشگرى 
مستقر در میدان تاریخى حضرت امام (ره) شهر اصفهان 
بر لزوم تقویت این پلیس تأکید کرد و افزود: باید نیروهاى 
پلیس گردشــگرى از تاریخچه آثــار و بناهاى تاریخى 
میدان امام (ره) نیز آشــنایى کافى داشته باشند و آنها را 

براى گردشگران به خوبى معرفى کنند.
فرمانده نیروى انتظامى با اشاره به ثبت خاطرات توریست ها 
در دفتر یادبود ایستگاه پلیس گردشگرى اصفهان گفت: در 
این دفتر بیشتر گردشگران، ایران را یکى از بهترین و امن 

ترین کشورهاى دنیا توصیف کرده اند.

رشد احساس امنیت در بین 
گردشگران خارجى اصفهان

رینگ چهارم اصفهان 
2000 میلیارد اعتبار نیاز دارد

حصر وراثت
خانم اعظم عباسى الیادرانى داراى شناسنامه شماره 158 به شرح دادخواست به کالسه 7/97ح54 
از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ایران جمشیدپور 
اصفهانى به شناسنامه 17 در تاریخ 96/12/13 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: یک پسر و دو دختر به اســامى: 1- مرتضى عباسى الیادرانى به 
ش.ش 635 نسبت با متوفى فرزند 2- توران عباسى الیادرانى به ش.ش 12 نسبت با متوفى فرزند 
3- اعظم عباسى الیادرانى به ش.ش 158 نســبت با متوفى فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه 
اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف: 918 شعبه 54 شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره سه) /1/458
 حصر وراثت

آقاى على اصغر نجفى داراى شناسنامه شــماره 531 به شرح دادخواست به کالسه 41/97 ح54 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان تاجماه شمسى به 
شناسنامه 2 در تاریخ 95/2/20 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: دو پسر و هفت دختر به اسامى: 1- على اصغر نجفى به ش.ش 531 نسبت با متوفى 
فرزند 2- احمدرضا نجفى به ش.ش 820 نســبت با متوفى فرزند 3- زینب نجفى به ش.ش 258 
نسبت با متوفى فرزند 4- صدیقه نجفى به ش.ش 11 نســبت با متوفى فرزند 5- معصومه نجفى 
به ش.ش 1159 نســبت با متوفى فرزند 6- مهین نجفى به ش.ش 1161 نسبت با متوفى فرزند 
7- زهرا نجفى به ش.ش 617 نســبت با متوفى فرزند 8- وجیهه نجفى به ش.ش  2211 نسبت با 
متوفى فرزند 9- سمیه نجفى به ش.ش 292 نسبت با متوفى فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف: 919 شعبه 54 شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره سه) /1/459
حصر وراثت

شماره: 4/97ح54 خانم وجیهه درستکار داراى شناسنامه شماره 6268 به شرح دادخواست به کالسه 
4/97 ح54 از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
غالمحسین درستکار به شناســنامه 8 در تاریخ 96/3/1 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: یک دختر و یک همسر به اسامى: 1- وجیهه درستکار 
به ش.ش 6268 نسبت با متوفى فرزند 2- ملیحه محمدى شــاکرى به ش.ش 8 نسبت با متوفى 
همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 922 شعبه 54 شوراى حل اختالف اصفهان 

(مجتمع شماره سه) /1/460
 حصر وراثت

مهرداد نم نبات داراى شناســنامه شماره 926 به شرح دادخواســت به کالسه 58/97 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدعلى نم نبات بشناسنامه 
917 در تاریخ 97/1/1 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به سه پســر و دو دختر و یک همسر به اســامى: 1- مهرداد نم نبات به ش ش 926 نسبت با 
متوفى فرزند 2- احسان نم نبات به ش ش 2558 نســبت با متوفى فرزند 3- میالد نم نبات به ش 
ش 1399 نسبت با متوفى فرزند 4- مریم نم نبات به ش ش 539 نسبت با متوفى فرزند 5- محبوبه 
نم نبات به ش ش 2969 نسبت با متوفى فرزند 6- ملوك اعرفى به ش ش 48 790 نسبت با متوفى 
همسر و الغیر اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید 
تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 924 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه) /1/461
حصر وراثت

صدیقه کیانپور قهفرخى داراى شناسنامه شماره 152 به شرح دادخواست به کالسه 57/97 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدرضا جاللى راد 
بشناسنامه 2012 در تاریخ 96/10/29 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به مادر و پدر به اسامى: 1- عین اله جاللى راد به ش ش 15 نسبت با متوفى 
پدر 2- صدیقه کیانپور قهفرخى به ش ش 152 نسبت بامتوفى مادر و الغیر اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف: 926 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)  /1/462
حصر وراثت

آقاى هادى مرادى بشناسنامه شماره 1830157965 به شرح دادخواست به کالسه 28/97 از این 
شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان شیخ على مرادى 
بشناســنامه 254 در تاریخ 96/11/03 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- هادى مرادى فرزند شیخ على ش.ش 1830157965 ت.ت 1370 
صادره از ایذه (پسر متوفى) 2- مسلم مرادى فرزند شیخ على ش.ش 3366 ت.ت 1358 صادره از 
ایذه (پسر متوفى) 3- رجب مرادى فرزند شیخ على ش.ش 1925 ت.ت 1363 صادره از ایذه (پسر 
متوفى) 4- مرتضى مرادى فرزند شیخ على ش.ش 2590  ت.ت 1364 صادره از ایذه (پسر متوفى) 
5- سارا مرادى فرزند شیخ على ش.ش 1830542729 ت.ت 1377 صادره از ایذه (دختر متوفى) 
6- فاطمه مرادى فرزند شیخ على ش.ش 4379 ت.ت 1360 صادره از ایذه (دختر متوفى) 7- مریم 
مرادى فرزند شــیخ على ش.ش 1140 ت.ت 1356 صادره از ایذه (دختر متوفى) 8- زینب مرادى 
فرزند شیخ على ش.ش 1830305212 ت.ت 1372 صادره از ایذه (دختر متوفى) 9- محمد مرادى 
فرزند شیخ على ش.ش 16121 ت.ت 1367 صادره از ایذه (پسر متوفى) 10- اله بس نوذرپور فرزند 
بابا ش.ش 466 ت.ت 1335 صادره از ایذه (همسر متوفى) 11- حورى جان نوذرپور فرزند رضاقلى 
ش.ش 713 ت.ت 1314 صادره از ایذه (مادر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 

96 توانگر- رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان /1/463
حصر وراثت

شماره: 97-30 ش5ح- 97/1/27 آقاى خیراله ظهیرى نوگورانى به شناسنامه شماره 57 به شرح 
دادخواست به کالسه 30/97 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان رسول ظهیرى نوگورانى به شناســنامه 6200015724 در تاریخ 96/12/07 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس ــت بــه: 1- مهناز زهیر 
نوگورانى فرزند موســى ش.ش 16 ت.ت 1354 صادره از لنجان (مادر متوفى) 2- خیراله ظهیرى 
نوگورانى فرزند فالمرز ش.ش 57 ت.ت 1348 صادره از لنجان (پدر متوفى) والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا 
وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى 

صادر خواهد شد. م الف: 95 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان /1/464
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9710103640700383 شــماره پرونده: 9609983640701148 شــماره 
بایگانى شعبه: 961176 ابالغ وقت رســیدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى على اکبر صفرى 
حاجت آقائى فرزند على کرم خواهان آقاى مرتضى ضیائى دادخواســتى به طرفیت خوانده فوق به 
خواسته انتقال سند کامیون تریلى کش ولوو مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609983640701148 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر) ثبت و وقت 
رسیدگى مورخ 1397/04/02 ساعت 09:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آیین 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 دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد.  م الف: 91 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان لنجان (زرین شهر) /1/465
اجرائیه

شماره: 9610423731500413 شــماره پرونده: 9509983731500603 شماره بایگانى شعبه: 
950613 مشخصات محکوم له: بهروز مختاریان نجف آبادى فرزند هادى نشانى: اصفهان- نجف 
آباد خ امام کوى ش حجتى پ 7 ، مشــخصات محکوم علیه: بهرام یزدانى فرزند عبدالمحمود به 
نشــانى مجهول المکان. وکیل محکوم له: 1.محمدجواد امیر حاجلــو مندرجانى فرزند امیرقلى 2. 
ابراهیم ایمانیانپور فرزند حسن، به نشانى 1. اصفهان خیابان هشت بهشت غربى کوچه 29 (شهید 
شمندى) ســاختمان پردیس واحد 8 طبقه 3 کدپســتى 5184854455، 2. نجف آباد خیابان امام 
خمینى بعد از چهارراه شهردارى نبش کوچه شهامت دفتروکالت. محکوم به: بسمه تعالى بموجب 
درخواست اجراى حکم مربوطه و شــماره دادنامه مربوطه  9609773731500976 محکوم علیه 
ملزم است به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال رسمى 2 دانگ مشاع از 6 دانگ پالك هاى 
ثبتــى 1249/1 و 1248 و 1249 و 1248 باقیمانده واقع در قطعه یک نجــف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان و نیز پرداخت مبلغ  160/000 ریال بابت هزینه دادرسى و نیز حق الوکاله وکیل و پرداخت 
1/000/000 ریال بابت نیم عشــر دولتى در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ 
ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 
2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال 
خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه 
مشخصات دقیق حســابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر دراموال مذکور از 
زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواســت اعسار به مقام قضائى ارائه نماید 
واال به درخواســت محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس 
تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجــراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هرنحو با انگیزه فرار از اداى 
دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه 
شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم 
علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد 
بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــراى محکومیت مالى 1394) 245/ م الف امید برزن - رئیس 

شعبه 5 دادگاه حقوقى شهرستان نجف آباد/1/466
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین محصور پالك شــماره 1133 واقع در اشن 9 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام محمدرضا ناظمى اشــنى فرزند محمدعلى در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 
97/02/19 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهــى به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یامجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا ســى(30) روز پذیرفته خواهدشد. 
تاریخ انتشــار: 97/01/30، 239/م الف ابوالفضل ریحانى - کفیل اداره ثبت اسناد و امالك بخش 

مهردشت/1/467
 مزایده اموال غیر منقول

شماره :1397009000112853 – شماره پرونده 950998365440154 شماره بایگانى پرونده : 
950007   - اجراى احکام حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائى 950007 موضوع 
علیه آقاى مجید کاظم زاده فرزند مصطفى وله خانم مهناز آقایى قهدریجانى در تاریخ 97/02/25 
به منظور فروش 65 متر عرصه و 94 متر اعیان متعلق به آقاى مجید کاظم زاده در یک باب منزل 
مسکونى که در حد ســفت کارى مى باشد و داراى سقف و ستون و دیوارکشــى مى باشد واقع در 

قهدریجان خیابان کاشانى کوى شهید مرادى کوى شــهید جوانمردى که داراى سابقه ثبتى نمى 
باشد و ملک مذکور مشاع مى باشــد و متعلق به غیر نمى باشد  از ســاعت 10 الى 11 صبح جلسه 
مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان اطاق 318 برگزار نماید . اموال موضوع مزایده توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 850/000/000 ریال ارزیابى شــده است . متقاضیان خرید 
مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از 
قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمنًا کلیه هزینه 
هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل 
ده درصد قیمت ارزیابى شده را  به حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290288005  ایداع 
نموده باشــند و در صورت انصراف برنده مزایده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد. م/

الف : 0050 مدیر اجراى احکام حقوقى دادگسترى فالورجان/ 1/468 
مزایده اموال غیر منقول

شماره :1886/95   - اجراى احکام حقوقى شــورا فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائى 
1886/95 موضوع علیه قرض الحسنه شهداى دارگان با مدیریت حسین شرافت وله سجاد کریمى 
در تاریخ 97/02/22 بــه منظور فروش یک قطعه باغ محصور با پایه فلــزى و فنس جمعا به متراژ 
775/46 مترمربع با درختان میوه واقع در روستاى دارگان جاده اصلى ملکى قرض الحسنه شهداى 
دارگان با مدیریت آقاى حســین شرافت واقع در دارگان  که داراى ســابقه ثبتى نمى باشد و ملک 
مذکور مفروز مى باشد و متعلق حق غیر نمى باشد  از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر 
اجراى احکام حقوقى فالورجان اطاق 8 برگزار نماید . اموال موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى به مبلغ 542/822/000 ریال ارزیابى شده اســت . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز 
قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده 
شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده 
برنده خواهد بود و کســانى مى توانند در جلسه مزایده شــرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت 
ارزیابى شده را  به همراه داشته باشند. م/الف : 0058 مدیر اجراى احکام حقوقى فالورجان/ 1/469 

ابالغ وقت دادرسى
خواهان احمد شــیرزادخانى با وکالت اسداله طالب دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه به 
طرفیت خوانده مجیدرضا خانى به شوراى حل اختالف شعبه ششم حل اختالف شهرستان نجف آباد 
تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 751/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/02/31 
ساعت 4 عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى 
باشد به تقاضاى خواهان به دستور شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى 
ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام 
نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته 
رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط 

یک نوبت درج خواهد شد. 293/ م الف شعبه ششم حل اختالف نجف آباد/1/470
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به خواســته الزام خوانده چهل میلیون ریال به طرفیت خوانده 
1. رمضانعلى عظیمى 2. رضا سیفى به شــوراى حل اختالف شعبه دوم شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شــماره 38/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/03/29 ساعت 
11 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به 
تقاضاى خواهان به دستور شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که  از تاریخ نشر آگهى 
ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام 
نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته 
رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط 

یک نوبت درج خواهد شد. 305/ م الف شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/1/471
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى سفرى با وکالت مجتبى حقیقى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه چک به 
طرفیت خوانده امراله روح الهى به شوراى حل اختالف شــعبه یازدهم شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شــماره 45/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/03/06 ساعت 
9 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد 
به تقاضاى خواهان به دستور شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که  از تاریخ نشر 
آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نســبت به دریافت نســخه ثانى دادخواست 
و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور 
شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد 
آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 304/ م الف شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف نجف 

آباد/1/472
 حصروراثت 

زهرا مقصودى آرتى جانى داراى شناسنامه شــماره 291 به شرح دادخواست به کالسه 113/97 از 
این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد مومنى 
بشناســنامه 2 در تاریخ 96/9/30 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگــى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1. اعظم مومنى ش ش 2146 ، 2. محسن مومنى ش ش 1080234454 
3. مریم مومنى ش ش 1080372709،(فرزندان متوفى)، 4. زهرا مقصودى آرتى جانى ش ش 291 
(همسر متوفى) و متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 298/م 

الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/1/474
 حصروراثت

مریم موگوئى داراى شناسنامه شماره 7295 به شرح دادخواست به کالسه 111/97 از این دادگاه 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حســین حیدرى آقا گلى 
بشناسنامه 1492 در تاریخ 97/1/15 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به : 1. محمد صادق حیدرى آقا گلى ش ش 0250296241 ، 2. میالد حیدرى 
آقا گلى ش ش 1080482997 ،(فرزندان متوفى)، 3. مریم موگوئى ش ش 7295 (همسر متوفى) 
4. جعفر قلى حیدرى آقا گلى ش ش 1367 ،(پدر متوفى)، 5. پروانه کوخائى موگوئى ش ش 40319 
،(مادر متوفى) و متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 297/م الف 

رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/1/475
 حصروراثت 

سعید عرشى داراى شناســنامه شماره 986 به شرح دادخواست به کالســه 112/97 از این دادگاه 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عزت کاظمى نجف آبادى 
بشناسنامه 969 در تاریخ 97/1/11 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1. توران عرشــى نجف آبادى ش ش 99 ، 2. مجید عرشى نجف آبادى 
ش ش 211 ، 3. سعید عرشى ش ش 986 ، 4. سعادت عرشى نجف آبادى ش ش 412 ، 5. مظاهر 
عرشى نجف آبادى ش ش 42 ، (فرزندان متوفى) و متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واالگواهى صادرخواهد شــد. 296/م الف رئیس شــعبه 10 دادگاه شوراى حل اختالف نجف 

آباد/1/476
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان محمد عزیزیان با وکالت جعفر چرغان دادخواستى به خواسته الزام خوانده به پرداخت وجه 
چک به انضمام خســارت تاخیر تادیه و حق الوکاله و دادرسى به طرفیت خوانده محمدرضا بوگرى 
فرزند لهراسب به شوراى حل اختالف شعبه یازدهم شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شماره 985/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/03/02 ساعت 9 
تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى 
خواهان به دستور شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه 
به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده 
و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج 

خواهد شد. 291/ م الف شعبه یازدهم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/1/477
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان لیال عباسى با وکالت آزاده معین دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه دویست میلیون 
ریال وجه چک به طرفیت خوانده اسداهللا میرزایى به شوراى حل اختالف شعبه ششم حل اختالف 
شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 523/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى 
به تاریخ 97/02/31 ساعت 3 عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس 
و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى 
گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت 
عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به 
انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 287/ م الف شعبه ششم حل اختالف نجف 

آباد/1/478
 حصروراثت 

زهرا ربانیان نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 1080337040 به شرح دادخواست به کالسه 
117/97 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین 
ربانیان نجف آبادى بشناســنامه 295 در تاریخ 93/5/21 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. حســنعلى ربانیان نجف آبادى ش ش 1872 ، 2. 
محمد ربانیان نجف آبادى ش ش 1080028080 ، 3. رسول ربانیان نجف آبادى ش ش 5798 ، 
4. مهدى ربانیان نجف آبادى ش ش 189 ، 5. مهــرى ربانیان نجف آبادى ش ش 4504  6. زهرا 
ربانیان نجف آبادى ش ش 1080337040، (فرزندان متوفى)، 7. اشــرف ذکریا نجف آبادى ش 
ش 675 (همسر متوفى) و متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

300/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/1/473
 ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100351100219 شماره پرونده: 9609980351101405 شماره بایگانى 
شعبه: 961585 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقایان و خانم ها حسن خیرى فرزند 
غالمرضا، فاطمه خیرى فرزند ابوالقاســم، زینب خیرى، احمد خیرى، اکبر خیرى، مرتضى خیرى، 
سکینه خیرى، اقدس خیرى، محمد خیرى، على خیرى، شکراله خیرى، محترم خیرى، عباس خیرى 
خواهان: حســین فقیهى، اقدس فقیهى، محترم فقیهى، زهرا فقیهى، محمد فقیهى دادخواستى به 
طرفیت حســن خیرى فرزند غالمرضا، فاطمه خیرى فرزند ابوالقاسم، زینب خیرى، احمد خیرى، 
اکبر خیرى، مرتضى خیرى، سکینه خیرى، اقدس خیرى، محمد خیرى، على خیرى، شکراله خیرى، 
محترم خیرى، عباس خیرى به خواســته الزام به تنظیم ســند ملک مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کالسه 9609980351101405 شــعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/04/16 ســاعت 10:30 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى 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 دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان، خیابان جى، 
چهارراه مسجد على، خ شهداى ستار، مجتمع قضایى شهید بهشتى واحد 208 .  م الف: 881 شعبه 

11 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /1/379

معاون امور اجتماعى اداره کل بهزیستى اصفهان گفت: 
در 24درصد جمعیت 15تا 64ســال اســتان اصفهان 
اختــالالت روانى، رفتارى و عاطفى مشــاهده شــده

است.
مجتبى ناجى در گفتگو با ایمنا اظهار کرد: آمار شــیوع 
اختالالت روانى در اصفهان با سایر نقاط کشور چندان 
تفاوتى ندارد. وى با بیان اینکه شــایع ترین اختالالت 
روانى شــامل اختالالت خلقى و اضطرابى هســتند، 
افزود: اختالالت خلقى شامل افســردگى، کج خلقى، 
دوقطبى بودن و اختالالت اضطرابى شــامل فوبیى یا 
اضطراب اجتماعى، هراس، نگرانى و دل شوره و استرس

 است.
ناجــى در خصــوص بیشــترین دلیــل تماس هاى 
صداى مشــاور بهزیســتى اســتان گفت: در صداى 
مشــاور تماس هــا و مراجعات به صــورت خودمعرف 
و داوطلبانــه و در خصــوص مشــکالت ارتباطــى و 
بین فردى اســت به ویژه ارتباط با همســر و فرزندان

است.
وى با بیان اینکه در ذیل مشکالت ارتباطى مشکالت 
خلقى وجــود دارد، تصریح کرد: وقتى افراد مشــکل 
خلقى دارند یا دوقطبى هســتند با مشــکالت ارتباطِى 
بین فــردى مواجه مى شــوند، به همیــن دلیل براى 
پیشــگیرى از این مشکالت بهتر اســت آموزش هاى 
الزم در سنین کودکى و حتى از مهدهاى کودك شروع 
شود تا مهارت هاى کنترل خشــم و چگونگى ابراز نظر 
و ابراز وجود به کودکان آموزش داده شــود تا در سنین 

بزرگســالى رفتارهاى صحیــح در آنها نهادینه شــده
باشد.

معاون امور اجتماعى اداره کل بهزیستى اصفهان استان 
با بیان اینکه در زندگى اجتماعى و با گســترش زندگى 
شهرى، مهارت هاى زندگى و ارتباطى بیشتر از گذشته 
الزم است تصریح کرد: داشــتن مهارت هاى ارتباطِى 
صحیح باعث کاهش اختالالت روانى خواهد شــد اما 
متأسفانه مشکالت روانى، متناسب با توسعه شهرنشینى 

در حال افزایش است.
ناجــى گفــت: اعتیــاد نیــز در زمــره اختــالالت 
به شــمار مى رود اما در این خصوص استان اصفهان تا 
حدودى وضعیت بهترى در کل کشور دارد به طورى که 
استان اصفهان در بین 31 اســتان کشور از رتبه 22 در 
شــیوع اعتیاد برخوردار است، همچنین استان اصفهان 
نســبت به کل کشــور در خصوص وضعیت طالق به 
عنوان نوعى دیگرى از آســیب اجتماعــى، رتبه 18 را

 دارد.
وى با بیان اینکه نــوع اختالالت روانــى بین زنان و 
مردان متفاوت است، ادامه داد: رفتارهایى که منجر به 
پرخاشگرى و خشونت اســت در زنان به نسبت مردان 
کمتر است و مشکالتى نظیر افســردگى و اضطراب، 
خودشیفتگى و  شخصیت نمایشى در زنان بیشتر است، 
ضمن اینکه اختالل سلوك که در بزرگسالى به اختالل 
شخصیت ضداجتماعى تبدیل مى شود در مردان بیشتر 

است.

معاون امور اجتماعى اداره کل بهزیستى اصفهان:

24 درصد اصفهانى ها از اختالل روانى رنج مى برند
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رئیــس ســازمان حــج و زیــارت اســتان اصفهان 
گفت: بــا توجه به اینکه در ماه شــعبان هســتیم و ماه 
مبارك رمضان را پیــش رو داریم هفته اى ســه پرواز 
براى عتبــات عالیــات از اصفهان انجام مى شــود و 
15 گروه 37 تا 38 نفــره نیز به صــورت زمینى اعزام 

مى شوند.
غالمعلى زاهدى در گفتگو با مهر اظهــار کرد: با توجه 
به نرخ ارز و دالر به طور قطــع افزایش قیمت در حوزه 
عتبات عالیات داشــتیم که در حال حاضــر نرخ کربال 
هوایى بین دو میلیون و صد هــزار تومان تا دو میلیون و 
200 هزار تومان اســت و نرخ زمینى حدود یک میلیون 

و 300 هــزار تومان تا یک میلیــون و 400 هزار تومان
است.

رئیس ســازمان حج و زیــارت اســتان اصفهان اعالم 
کــرد: قیمت عتبــات عالیــات روى این قطــع ثابت 
نخواهــد مانــد و بســتگى بــه نــرخ دالر ارز و دالر 

دارد.
زاهدى اظهار کرد: ایام نوروز امســال به دلیل اینکه در 
ماه رجب قرار داشــت با افزایش تعداد سفرهاى عتبات 
عالیات مواجــه بودیم و بعد از نوروز این میزان ســفرها 
کاهش یافت و باز هم در شهریورماه تعداد سفرها مجدد 

افزایش مى یابد.

عضو کمیسیون اجتماعى مجلس با اشاره به بحران آب در 
شرق، غرب، شمال و جنوب اصفهان گفت: اگر قرار است 
براى خشکسالى ها برنامه ریزى انجام شود تقاضا داریم وزیر 

جهاد کشاورزى سرى به جنوب اصفهان بزند.
سمیه محمودى در گفتگو با تسنیم با انتقاد از اینکه وجود 
تبعیض در کشور سبب نارضایتى شده خطاب به وزیر جهاد 
کشاورزى، رئیس سازمان برنامه و بودجه، مدیران استانى 
و اســتاندار اصفهان، اظهار کرد: میان مردم تبعیض قائل 
نشــوید زیرا تبعیض نارضایتى ها را افزایش داده است در 
حال حاضر میان کشاورزان استان اصفهان تبعیض قائل 

مى شوید و نارضایتى ها قابل کنترل نیست.

وى با بیان اینکه بحران آب در تمام کشور وجود دارد، افزود: 
بحران آب در شرق، غرب، شمال و جنوب استان اصفهان 
وجود دارد و نباید تبعیضى در این ارتباط قائل شد، اگر قرار 
است براى خشکسالى ها برنامه ریزى انجام شود تقاضا داریم 
وزیر جهاد کشاورزى سرى نیز به جنوب استان اصفهان بزند 
و کشاورزان مظلوم را دریابند. عضو کمیسیون اجتماعى 
مجلس شوراى اسالمى با بیان اینکه سهم آبه کشاورزان 
منطقه مهیار شهرضا هنوز پرداخت نشده است، گفت: اگر 
قرار است امتیازى داده شود باید به تمامى کشاورزان داده 
شود، کشاورزانى که خمس و زکات مى دادند در حال حاضر 

خمس و زکات بگیر شدند.

هفته اى 3 پرواز به عتبات از 
مبدأ اصفهان

تقاضاى کشاورزان استان از 
وزیر جهاد کشاورزى

معدوم کردن 7/5 تن دارو 
و مواد بیولوژیک

7/5 تن دارو و مـواد بیولوژیـک غیرقابل مصرف در 
شهرستان اردستان کشف و معدوم شد.

رئیس شبکه دامپزشکى اردستان گفت: کارشناسان 
این شـبکه در بازدید از کارخانه هـاى تولید خوراك 
دام،طیور وآبزیـان و مکمل سـازى این مقـدار دارو 
و مـواد بیولوژیـک، مکمـل دام، طیـور و آبزیـان 
غیـر قابـل مصـرف را درایـن شهرسـتان کشـف 

کردند.
 میثم اسـتکى افـزود: ارزش این محصـوالت بدون 
هویت، تاریخ تولید و انقضاى مصـرف بیش از 400 

میلیون ریال برآورد شده است.

کاهش 70 درصدى بارندگى 
در شهرضا

رئیس اداره هواشناسـى شـهرضا گفت: جمع بارش 
سال زراعى از مهر 96 تاکنون به 37/4میلیمتر رسیده 
که نسبت به شـرایط نرمال یعنى میانگین بلند مدت 
71 درصد و نسبت به سال گذشته 64 درصد کاهش 

نشان مى دهد. 
سـتار سـبزعلى با تأکیـد بر اینکـه باغداران نسـبت 
به مبـارزه مکانیکى علیـه علف هاى هرز بـا حداقل 
عملیـات خـاك ورزى اقـدام کنند خاطرنشـان کرد: 
باغداران با توجه به کمبود بارش از مصرف کودهاى 
ازته خـوددارى و به مصـرف کودهاى آلـى و پتاس 

اقدام کنند.

نمایشگاه تخصصى حمل  و 
نقل پاك در ایستگاه سوم

معاون حمل و نقـل و ترافیـک شـهردار اصفهان از 
برگزارى سـومین نمایشـگاه تخصصى حمل  و نقل 
پـاك در اصفهان خبـر داد و گفت: این نمایشـگاه از 
چهارم تا ششـم اردیبهشت ماه سـال جارى در محل 
برگزارى نمایشـگاه هاى بین المللى استان اصفهان 

واقع در پل شهرستان برگزار مى شود.
علیرضـا صلواتـى اظهارکـرد: در ایـن نمایشـگاه 
تولیدکننـدگان، واردکننـدگان و نمایندگان رسـمى 
موتورسـیکلت هاى برقـى، خودروهـاى هیبریـدى 
و همچنیـن فروشـندگان مجـاز انـواع دوچرخـه و 
نمایندگان رسـمى انـواع پاك روها حضـور خواهند 
داشـت و محصوالت خـود را به نمایـش مى گذارند. 
سـومین نمایشـگاه تخصصى حمل  و نقـل پاك در 
اصفهان از چهارم تا ششم اردیبهشت ماه سال جارى 
در محل برگزارى نمایشـگاه هاى بین المللى استان 

اصفهان واقع در پل شهرستان برگزار مى شود.

امروز به تماشاى فیلم 
«بلید رانر 2049» بنشینید

نخسـتین اکـران سـال 97 تماشـاخانه فیزیـک 
خانـه فیزیـک اصفهـان بـه فیلـم جـذاب و دیدنى 
«بلیـد رانـر 2049» اختصـاص دارد.  ایـن فیلـم به 
کارگردانـى «دنیـس ویلِنوو» فرانسـوى کـه پیش 
تـر فیلـم «ورودرا» از او در اولین برنامه تماشـاخانه 
اکـران شـد اختصـاص دارد و اکـران آن امـروز 
پنج شـنبه 30 فروردین از سـاعت 17 تـا 19 خواهد 

بود.
گفتنى اسـت برنامه اکران فیلم به صورت ماهانه در 
آخرین پنج شـنبه هر ماه به صورت مرتب در سـالن 

نمایش شهرعلم برگزارشود.

کشف 35 کیلوگرم تریاك
فرمانـده انتظامـى سـمیرم از کشـف 35 کیلـو گرم 
تریاك در یکى از جاده هاى ورودى شهرسـتان خبر 

داد. 
سـرهنگ سـهراب قرقانى گفت: مأموران مبارزه با 
مواد مخدر سـمیرم در بازرسـى  از یک سـوارى پژو 

پارس 35 کیلوگرم تریاك کشف کردند. 
وى افـزود: در ایـن زمینـه راننـده خـودرو دسـتگیر 
و سـوارى پـژو توقیـف و تحویـل مراجـع قضائـى 

شد.

خبر

معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان تأکید کرد: براى عبور از فصل تابســتان بدون 
جیره بندى، مردم اســتان باید 30 درصد از مصرف آب 

آشامیدنى خود را کاهش دهند.
حسن ساسانى در گفتگو با ایرنا با اشاره به بحران آبى و 
کاهش بى سابقه ذخیره سد زاینده رود، میزان ذخیره آب 
در پشت این سد را 156 میلیون مترمکعب اعالم کرد و 
افزود: پارسال در چنین روزهایى بدون احتساب آبى که 
براى کشاورزى رها شد، حدود 335 میلیون مترمکعب آب 
در مخزن سد ذخیره شده بود. به گفته وى، این آب باید 
کفاف استفاده حدود پنج میلیون نفر در 56 شهر و بیش از 

300 روستا را بدهد. 
وى ادامه داد: بر اســاس آمار متوسط بلندمدت باید هم 
اکنون حدود 899 میلیون مترمکعب آب در پشــت سد 
زاینده رود وجود داشته باشــد در حالى که بیش از 740 

میلیون مترمکعب کسرى آب وجود دارد.
وى با اشاره به اینکه جیره بندى و قطع آب به خودى خود 
سودمند نیست، گفت: زمانى که بحث جیره بندى مطرح 
شــود مردم به ذخیره آب اقدام مى کنند و پس از وصل 
مجدد شــبکه، بخش عمده آن را دور مى ریزند بنابراین 
جیره بندى راهکار مناسبى براى حفظ این موهبت الهى 

نیست اما در برخى مواقع راه حلى جز آن نیز وجود ندارد.
معاون حفاظــت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان با اشاره به اقدام علمى و بى سابقه شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان(آبفا) گفت: نصب تجهیزات 
تلویزیونى و فشار ســنج هوشــمند در 56 شهر استان 
باعث کنترل هوشمند فشار آب شــود و با این روش تا 
حدى مى توان نوسانات آبى را کنترل کرد. همین کاهش 
فشار، زنگ خطرى براى مردم به شمار مى رود تا اصل 

صرفه جویى را بیش از گذشته جدى بگیرند.
ساســانى با تأکید براینکه بحران آب در فصل گرم سال 
بسیار جدى خواهد بود، گفت: شرکت آب و فاضالب هم 

اکنون در حال حفر 70 چاه در مناطق مختلف است تا به 
وسیله آن بتوان و در صورت لزوم بخشى از آب مورد نیاز 

مردم را تأمین کرد.
معاون حفاظــت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان همچنین گفت: شمارى از چاه هاى کشاورزى 
و فضاى ســبز نیز در صورت لزوم براى آب ُشرب مورد 

استفاده قرار خواهد گرفت.

ساسانى در باره حفظ باغ ها و درختان نیز خاطرنشان کرد: 
این موضوع با جهاد کشاورزى اصفهان مورد بررسى قرار 
گرفته و مقرر شده نسبت به آبیارى این بخش اقدام شود.

وى اضافه کرد: میــزان بارش در حوضــه آبریز زاینده 
رود نسبت به ســال گذشــته 52 درصد کاهش یافته و 
این میزان نسبت به متوســط بلندمدت حدود 82 درصد 

کمتر شده است.

وى ادامه داد: میزان بارش ســال آبى پیشین در حوضه 
آبریز زاینده رود حدود یکهزار و 188میلیمتر گزارش شد 
در حالى که در متوسط بلندمدت(44 ساله) یکهزار و 235 

میلیمتر بارندگى در این حوزه وجود داشت.
وى افزود: بارش هاى آغاز ســال آبــى جارى(مهر96) 
تاکنون نســبت به مدت مشابه ســال قبل 52 درصد و 
نسبت به متوسط بلند مدت 83 درصد کاهش یافته است.

معاون آب منطقه اى اصفهان درباره استان چهارمحال و 
بختیارى نیز گفت: این منطقه نیز نسبت به پارسال حدود 

50 درصد کاهش بارش داشته است.
وى با اشاره به تشکیل کارگروه موسوم به سازگارى با کم 
آبى گفت: این کارگروه تاکنون چندین جلسه در تهران 

برگزار کرده و تمام مصوبات آن الزم االجراست.
ساسانى گفت: تغییر الگوى کشت توسط سازمان جهاد 
کشــاورزى به طور جدى در حال پیگیرى است و باید 
بدانیم که کشــاورزى و نوع کشــت باید به طور فراگیر 

اصالح شود و به مصرف حداقل پیش رود.
وى ادامه داد: اصالح نوع مصرف فقط مختص کشاورزى 
نیست و بخش آب آشامیدنى و صنعت نیز باید با اجراى 
طرح هایى و بر اســاس مالحظات بحران کم آبى پیش 

روند.
وى یادآور شد: بحران کم آبى و خشکسالى فقط مختص 
اصفهان نیســت و کل فالت مرکزى ایران را نیز در بر 

گرفته است.
ساســانى همچنین تأکید کرد: نگاه ملى و نه منطقه اى 
به موضوع آب تا حدى مى توانــد بحران آبى را حل کند 

تا همگان به صورت عادالنه از این نعمت استفاده کنند.
مدیر ســد و نیروگاه زاینده رود نیز یک شنبه گذشته در 
جریان بازدید اصحاب رســانه از این سد با بیان اینکه بر 
اثر کمبود آب از ابتداى آذر ســال گذشته، این نیروگاه از 
مدار خارج شــد، گفت: اکنون، آب از پایین ترین دریچه 
سد خارج مى شود و این خروجى تنها براى مصرف شرب 

استفاده مى شود.
محمود چیتیان ادامــه داد: براى فعال شــدن نیروگاه 
این ســد حداقل باید 180 میلیون متــر مکعب آب در 
پشت سد وجود داشــته باشــد بنابراین در حال حاضر 
میزان آب ذخیره شده در پشت این سد براى راه اندازى 
نیروگاه آن بسیار کم است و اجازه انجام چنین کارى را

 نمى دهد.

آخرین وضعیت کم آبى در اصفهان تشریح شد    

کاهش فشار آب به جاى جیره بندى

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان 
اصفهان گفت: کارشناسان ما در محل کاخ سرهنگ آباد حضور 
پیدا کردند و با بررسى هاى انجام شده طرح هایى ارائه کردند تا 

به زودى تثبیت وضعیت موجود را عملیاتى کنیم.
فریدون اللهیارى در گفتگو با فارس  با بیان آخرین وضعیت کاخ 
سرهنگ آباد اظهار کرد: موضوع کاخ سرهنگ آباد از طریق 
مراجع قضایى و مسئوالن شهرستان در حال پیگیرى است و 
به نتایج خوبى در مورد این موضوع خواهیم رسید. وى افزود: در 
حال حاضر تا تعیین تکلیف حقوقى این موضوع، حفاظت از این 
کاخ به صورت ویژه تعریف شده و نگهبان براى این مکان قرار 
داده شده است و براى تثبیت وضعیت موجود اقداماتى انجام 
مى شود؛ به این منظور کارشناسان ما در محل حضور پیدا کردند 
و با بررسى هاى انجام شده طرح هایى ارائه کردند تا به زودى و 
احتماالً در هفته آینده تثبیت وضعیت موجود را عملیاتى کنیم.

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان 

اصفهان در خصوص برآورد خسارت وارده به این بناى تاریخى 
و هزینه هاى مرمت آن گفت: هنوز مبلغ قطعى و مشخصى 
تعیین نشده اســت و باید بررســى دقیق توسط کمیته فنى 
انجام شود تا بتوان مبلغ خسارت و بازسازى را برآورد کرد، اما 
امید داریم با پیدا کردن افرادى که در این اتفاق دست داشتند 
هزینه خسارت آن را از این افراد تأمین کنیم و آنها را مکلف به 

بازسازى بنا کنیم.

مدیرکل میراث فرهنگى استان اصفهان :

خسارت کاخ سرهنگ آباد را مى گیریم 

نخستین زنى که در مجموعه مدیریت شهرى اصفهان 
به عنوان شــهردار منطقه یک مشــغول فعالیت شده 
است، مهمان برنامه «صداى شهر» رادیو اصفهان بود 
تا به تشریح فعالیت ها و پروژه هاى این منطقه بپردازد.  

بخش هایى از اظهارات مهین شکرانى را بخوانید:
■ منطقه یک، یکى از ُپر بیمارستان ترین مناطق شهر 
اصفهان است که با وجود چهار بیمارستان دولتى بزرگ، 
روزانه مراجعات متعددى به سطح منطقه انجام مى شود 
و رفت و آمدهاى زیادى تحت تأثیر آن قرار گرفته است. 
نکته قابل توجه این است که متأسفانه این بیمارستان ها 
تنها پارکینگ کارکنان خــود را تأمین کرده اند و براى 

محل پارك خودروهاى مراجعــان هیچ مکانى در نظر 
گرفته نشده  است. در اطراف بعضى از این بیمارستان ها 
که قدمتى 70 ســاله دارد، ترافیک و رفــت و آمد زیاد 
شهروندان گالیه هاى اهالى خیابان را به همراه داشته 
است. شــهردارى منطقه یک براى ســاخت پارکینگ 
عمومى، حاضر به مشارکت با مسئوالن این بیمارستان 
هاست و مى تواند در خصوص تسهیل در مراحل صدور 
پروانه و تأمین بخشى از هزینه ها همکارى داشته باشد، 
اما تاکنون مذاکرات انجام شــده با مدیــران برخى از 

بیمارستان ها به نتیجه نرسیده است.
■30 درصد مســاحت منطقه یک، بافت فرسوده است 

که شــهردارى براى نوســازى بافت هــاى ناکارآمد، 
تخفیفات ویژه اى بابت عوارض صدور پروانه ساختمانى 
در بافت فرســوده در نظــر گرفته اســت. البته براى 
تعدادى از بافت هاى فرســوده مى تــوان طرح تجمیع 
را اجرا کرد تا مالــکان منازل واقع شــده در محدوده 
بافت هاى فرســوده شــهر پالك هاى کوچک خود را 
با همکارى یکدیگــر به پالك هاى بــزرگ تر تبدیل 

کنند.
■ یکى از معضالت منطقه یک، ســرانه فضاى ســبز 
اســت به طورى که در حال حاضر این سرانه عدد 5/8 
مترمربع را نشــان مى دهد، عدد بســیار پایینى که از 

چالش هاى منطقه به شــمار مى رود. با توجه به اینکه 
اصفهان قدیم از منطقه یک شکل گرفته، سرانه فضاى 
ســبز این منطقه مناسب نیســت و مهمترین علت آن 

متراکم بودن بافت منطقه است.  
■  اتفاق دیگرى که در ایــن منطقه رقم خواهد خورد، 
طرح احداث خط شــرقى- غربى قطار شــهرى است 
که در ســال جارى کلیــد مى خورد و بخشــى از آن از 
منطقه یــک عبور خواهد کــرد. این مســیر از میدان 
امام حســین(ع) با یک چرخش وســیع از زیر خیابان 
صاحب روضات عبور کــرده و به محور صمدیه هدایت 

مى شود.

گفتگو با نخستین زن شهردار در اصفهان درباره مشکالت منطقه یک
مذاکره با 4 بیمارستان بزرگ دولتى براى احداث پارکینگ

کارشناس ارشد پیش بینى اداره کل هواشناسى اصفهان 
از افزایش 2 تا 4 درجه اى دماى هــواى این منطقه در 
آینده خبر داد. ســاناز جعفرى گفت: تحلیل نقشه هاى 
هواشناسى بیانگر عبورســامانه  ناپایدار و استقرار جو به 

نسبت پایدار  در استان است. 
وى افزود: آســمان بیشــتر مناطق اســتان به صورت 

گاهى افزایش ابر و وزش باد به نسبت شدید پیش بینى 
مى شود.

 وى براى هواى کالنشهر اصفهان در روز پنج شنبه، هواى 
کمى تا قسمتى ابرى، گاهى وزش باد و براى روز جمعه، 
آسمانى قســمتى ابرى، گاهى افزایش ابر و وزش باد به 

نسبت شدید پیش بینى کرد.

هواى اصفهان گرم تر مى شود

پژوهشگر حوزه آب و استاد دانشــگاه آزاد اسالمى واحد 
اصفهان (خوراسگان) با تشریح وضعیت بحرانى زاینده رود 
به دلیل کاهش 40 تا 50 درصدى بارش ها از تدوین 160 

راهکار براى پایان خشکسالى این رودخانه خبر داد.
ناصر حاجیان در گفتگو با آنا با تشــریح شــرایط فعلى 
زاینده رود اظهار کرد: وضعیــت فعلى زاینده رود به هیچ 
وجه مناسب نیست و مشکل کمبود بارش امسال بیش 
از همیشــه در زاینده رود وجود دارد. زیرا سال گذشته با 
کاهش 40 تا 50 درصدى بارندگى نســبت به متوسط 

بارش مواجه بودیم.
حاجیان افزود: مشــکل بعدى که موجودیت زاینده رود 
را تهدید مى کند، اســتفاده بیش از حد از این رودخانه و 
برداشت هاى بدون حساب است. به عبارت دیگر منابع و 
مصارف رودخانه همخوانى ندارد و مصارف بیش از منابع 
است؛ تفاوت ورودى ها و خروجى هاى زاینده رود در یکى 
دو دهه گذشته از مشکالت جدى این رودخانه بوده و به 
قول معروف دخل و خرج زاینده رود برابر نیست که این 
نشــانه نوعى ضعف مدیریتى و در حوزه آب کشور بسیار 

مشهود بوده است.
وى حل نهایى خشکســالى در زاینده رود را در بلندمدت 
میسر دانســت و گفت: مشــکالت زاینده رود بین دو تا 
سه دهه اخیر ایجاد شده است. اگر ادعا شود که در مدت 
کوتاهى قابل حل اســت، عوام فریبى اســت. در حالت 
خوش بینانه براى حل چنین مشکلى باید به اندازه  زمانى 

که آن مشکل ایجاد شده است براى حل آن صبر کرد. اما 
این نکته را نباید از نظر دور داشت که با قرارگیرى رودخانه 
در مسیر حل مشکل و اتخاذ تصمیمات صحیح، بسیارى از 

موانع برطرف مى شود و روند کار سرعت مى گیرد.
عضو هیئت علمى گروه عمران واحد خوراســگان بیان 
کرد: آخرین کتاب اینجانب، طرح 160 راهکار براى حل 
مشکل زاینده رود است. در حقیقت این کتاب پاسخى به 
این پرسش است که با وجود شناخت مشکالت و معضالت 
این رودخانه، حال چه باید کرد؟ این کتاب پاسخ این چه 
باید کردهاســت؛ ما قصد داریم رســالت دانشگاه براى 
حل مشکل زاینده رود را انجام دهیم. به اعتقاد بنده این 
ظرفیت در مجموعه دانشگاه آزاد اسالمى اصفهان وجود 
دارد تا مشکالت آب استان اصفهان و رودخانه زاینده رود 
را برطرف کند؛ البته این طرح قابلیــت اجرا در رودخانه 

کارون را نیز دارد و مى تواند مشکالت این رودخانه را نیز 
برطرف کند.

این پژوهشگر خاطرنشــان کرد: نخستین راهکارى که 
در طرح مورد تأکید قرار گرفته اســت، جارى شدن آب 
در رودخانه اســت. پس از جارى شــدن آب در رودخانه 
مى توان اقدامات بعــدى را نیز آغاز کــرد. بنابراین باید 
صبغه اکولوژیک رودخانه حفظ و مانع تغییر شــرایط و 

ویژگى هاى آن شد.
اســتاد واحد اصفهان گفت: برداشــت از زاینــده رود از 
سرچشمه تا مقصد نهایى باید به صورت اصولى و بر اساس 
«حقابه» صورت گیرد و اگر مشــکالتى وجود دارد، باید 
اصالح شود. باید این موضوع پذیرفته شود که رودخانه 
مهم است نه مسائل دیگر. اولویت با حل مشکل زاینده رود 

است و همه باید براى حل این مشکالت همکارى کنند.
حاجیان ادامه داد: متأســفانه در سراســر مسیر رودخانه 
برداشــت هایى وجود دارد که باید اصالح شــود. نباید 
مشکالت را به باالدست و پایین دست تفکیک کرد و وارد 
تنش هایى شد که براى کشور ضرر دارد. زیرا همکارى و 
تعامل ضرورى است؛ روند اجراى این طرح طبیعتاً پس از 
طرح و تصویب در مراکز و نهادهاى ذیصالح آغاز خواهد 
شد. قصد داریم این طرح را دانشگاه محور عرضه کنیم. به 
این معنا که مجموعه دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان با 

اتکا به این طرح تحقیقاتى وارد فاز اجرایى شود.
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دخل و خرج زاینده رود به هم نمى خورد


