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بهترین زمان پیاده روى براى چربى سوزى بیشترآبراهام لینکلناکران فیلم جنجالى «خوك» از چهارشنبهچرا بوئینگ، هواپیماهاى ایران را با تأخیر مى دهد؟ دستبند قانون بر دستان سارقان حرفه اى سالمتتاریخفرهنگ حوادث جهان نما

نفس اتوبوس هاى شهر، پاك مى شود

«تطهیر» تن پوش اصفهانى هـا
11
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بیشتر از اصفهان
آب برداشت نمى کنیم !

سپاهان، اروپا و قطر!

به مداحان 500هزارتومان 
صله مى دهیم
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پســر کو ندارد 
نشان از پدر...
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مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان و حومه گفت: در حال 
حاضر بیش از 160 دستگاه از ناوگان 1100دستگاهى اتوبوسرانى 

اصفهان از سوخت CNG استفاده مى کنند و این ظرفیت وجود دارد که 
تعداد اتوبوس هاى گازسوز را افزایش دهیم.

قدرت ا... افتخارى ابراز امیدوارى کرد با توسعه جایگاه هاى 
سوخت CNG، حمایت مالى در بخش خرید ناوگان و سرمایه گذارى 

بخش خصوصى، تعداد ناوگان گاز سوز اتوبوسرانى افزایش یابد.

حضور «الیور استون»، کارگردان سرشناس آمریکایى 
در ایران، بحث این روزهاى محافل ســینمایى است. 
استون که براى حضور در جشــنواره جهانى فجر به 
ایران آمــده بود، در برنامه هاى دیگرى هم شــرکت 
کرد و از جمله به تلویزیون رفت تا بــا نادر طالب زاده
 به گفتگو بنشــیند. طالب زاده معتقد است علت اینکه 
الیور استون حاضر به مصاحبه با او شده، اعتمادى بوده 
که به این برنامه ساز تلویزیون داشته است به خصوص 
که طالب زاده به طور غیرمســتقیم باعث شیعه شدن 
پسر استون هم شده است. خود طالب زاده مى گوید: 
«او در ابتداى گفتگو، از من به خاطر "شــان استون" 

تشکر کرد. 
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بدون اطالع، همینجورى!بدون اطالع، همینجورى!

جدال کالمى مجید مظفرى و مهدى باقربیگى برسر یک اتفاق سادهجدال کالمى مجید مظفرى و مهدى باقربیگى برسر یک اتفاق ساده
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دور جدید برخورد پلیس اصفهان با تهیه و توزیع پوشاك نامتعارف آغاز شد

حاتمى کیا: 
تنم از این همه 
شور مردمى 
مى لرزد

 هواداران سپاهان هواداران سپاهان
 فقط قلعه نویى را 

مى خــــــــــواهند 

کپى پیست بى فایده براى زردها  
 دیدار دیروز(جمعه) قطب هاى زرد و آبى فوتبال ایران  از یک حیث جالب توجه بود.براى دومین 
فصل متوالى دوئل استقالل و سپاهان به هفته پایانى کشیده شد تا به شکلى تاریخ براى این دو 
تیم تکرار شود. هفته پایانى لیگ شانزدهم استقالل در شرایطى با هدایت علیرضا منصوریان باید 
مقابل سپاهان صف آرایى مى کرد که نایب قهرمانى اش در فصلى پرفراز و نشیب قطعى شده 

بود و این تیم تنها خود را براى پلى آف آسیا...
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اختتامیه فصل شانزدهم در لیگ هفدهم تکرار شد

آگهى شرکت در مناقصه عمومى دو مرحله اى 
(نوبت اول)

روابط عمومى شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران

شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران در نظر دارد خدمات عمومى و نظافت و 
همچنین خدمات حفظ و نگهدارى فضاى سبز خود را براى مدت یک سال از 
طریق مناقصه عمومى دو مرحله اى واگذار نماید. از پیمانکاران واجد شرایط 
درخواست مى گردد جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا پایان وقت ادارى 
مورخ 97/02/20 از ساعت 8 الى 16 به نشانى اصفهان خیابان کاوه جنب خیابان 

استاد  فالطورى (جنب بانک ملت) مراجعه نمایند. 
تلفن تماس: 031- 34922652

جناب آقاى سید حمیدرضا طباطبایى نایینى

شهـردار و شـوراى اسالمى شهـر بافـران

رسول شجاعى زاده
شهردار بافران

انتصاب شایسته جنابعالى را به عنوان معاون 
سیاسى، امنیتى و اجتماعى استاندارى اصفهان 
تبریک عرض نموده و براى شما آرزوى توفیق  

مى نماییم.

بى شک شورا ها یکى از اصلى ترین و مردمى ترین پایه هاى مردم ساالرى دینى 
در ایران هستند. شورا تجلى رأى مردم در نظامى است که ماهیت اصلى اش را از 

آراء مردمى کسب مى کند.
فرا رسیدن نهم اردیبهشت ماه روز تأسیس شورا هاى اسالمى را به شما اعضاى 
محترم شوراى اسالمى شهر بافران تبریک و تهنیت عرض نموده و از خداوند 

متعال براى یکایک شما عزیزان آرزوى بهروزى دارم.

هایک ا شکش ب

یاد و خاطره محمد رضا عرب شهید یاد و خاطره محمد رضا عرب شهید 
شوراى بافران را گرامى مى داریمشوراى بافران را گرامى مى داریم

رسول شجاعى زادهرسول شجاعى زاده__شهردار بافرانشهردار بافران

انتصاب جنابعالى به سمت معاونت سیاسى ، امنیتى واجتماعى استاندارى 
اصفهان که نشان از شایستگى شماست راصمیمانه تبریک عرض مى نماییم.
خدمت صادقانه و تالش مخلصانه در عرصه هاى مختلف کشــور توفیقى 
است که خداوند به شایســتگان عنایت مى نماید. جنابعالى از چهره هاى 
ارزشمند درسطح کشور، استان وبه ویژه شهرمان نایین بوده که همواره با 
تفکر ، مخلصانه در جهت اعتالى پیشرفت این نظام گام برداشته و تالش 
نموده اید. براى شما در مسئولیت جدید از خداوند منان توفیق، سالمتى و 

بهروزى مسئلت مى نماییم.

روابط عمومى شهردارى وشوراى اسالمى شهرنایینروابط عمومى شهردارى وشوراى اسالمى شهرنایین

جناب آقاى سیدحمیدرضاطباطبایى نایینى جناب آقاى سیدحمیدرضاطباطبایى نایینى 

حاتمىحاتمحاتمى
ینتنم از این ز ام از اینت از تنم
مششور م وشور
مىمى

ى شود
حال 
نى

دارد که 

ذارى 
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پسـ
ننننش

حضور «الیور است
در ایران، بحث ای
استون که براى
ایران آمــده بود،
کرد و از جمله به
 به گفتگو بنشــی
الیور استون حاض
که به این برنامه
که طالب زاده به
ش پسر استون هم
ابتداى گف «او در

تشکر کرد. 

نوی رایوییى را ىو فقط قلعه نو ع  فقط قلعه نویى راقط
ــوىى دندواهند ىممى خ ــو مى خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواهندهندى خ

کپ
 دیدار دیروز(جمعه)
فصل متوالى دوئل
تیم تکرار شود. هفته
مقابل سپاهان صف
بود و این تیم تنها خ

سالروز والدت حضرت على اکبر(ع) و روز جوان را تبریک مى گوییم 

در روزهایى که اولیور استون به ایران آمد، نام پسر 
او دوباره به رسانه ها کشیده شد

نام هایى براى ترساندن برانکو نام هایى براى ترساندن برانکو 
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بوئینگ با نزدیک شــدن به وعده تحویل اولین فروند 
هواپیماى 777 به ایران، به بهانه اى واهى این تاریخ را به 
تعویق انداخت و وعده داد که هواپیماى مذکور را در سال 

2019 به ایران تحویل خواهد داد.
خبرگزارى «رویترز» در تماس تلفنى با مقامات بوئینگ 
درباره این تصمیم از آنها سئوال کرد و مقامات بوئینگ 
اعالم کردند براى جت هایى که قرار بود امسال به ایران 

تحویل دهند مقاصد جدیدى پیدا کرده اند. 
 مدیرعامل بوئینگ در گفتگوى تلفنى با رویترز اشــاره 
کرد که به علت افزایش تقاضا، بوئینــگ دیگر نگران 
نیست که ســقوط توافق هســته اى به خط تولید جت 

777 این شرکت آسیب بزند و صدها شغل را به مخاطره 
بیاندازد.

«دنیس مویلینبرگ»، مدیر اجرایى ارشد بوئینگ گفت: 
امسال ما هیچ تحویل هواپیمایى به ایران در زمانبندى 
خود نداریم و تولید این هواپیماها مطابق با روند تحوالت 

دولت آمریکا به تعویق افتاده است.
تحت توافق هســته اى ایران با قدرت هــاى جهانى، 
بوئینگ در سال 2016 توافق کرد که 80 فروند هواپیما 
به ایران بفروشــد. از این میان 15 هواپیما از سرى جت
 ۳۰۰ER-۷۷۷ برد بلند هســتند که بوئینگ براى آنها 

مجوز صادرات دولت آمریکا را دریافت کرده بود.

  ایرنا| کتاب کارنامه و خاطرات سال 1374 آیت ا... 
اکبر هاشمى رفسنجانى، با عنوان «مرد بحران ها» منتشر 

شد.
مدیرعامل دفتر نشــر معــارف انقالب با اعــالم این خبر 
افزود: خاطرات روزنوشــت آیت ا... هاشمى چند روز دیگر 
در نمایشگاه کتاب تهران رونمایى خواهد شد. وى از سال 
1374 به عنوان سخت ترین سال دوره دوم دولت سازندگى 
یاد کرد و گفت: در این سال، کشور با درایت و مدیریت آیت ا... 
هاشــمى، از بحران هاى زیادى عبور مى کند که در کتاب 
جدید خاطرات به آن پرداخته شده است، انتخابات مجلس 
پنجم، ظهور کارگزاران سازندگى و ده ها رویداد مهم سیاسى 

و حاشیه هاى هر کدام در خاطرات سال 1374دیده مى شود.
وى با بیان اینکه آیت ا... هاشــمى از ابتداى ســال 1360 
تا یک روز پیش از رحلــت، خاطرات خــود را روزانه ثبت 
کرده اســت، افزود: تاکنون خاطرات 14 ســال انتشــار 
یافته و باقیمانده خاطــرات که 21 دفتر اســت، به تدریج 
چاپ خواهد شــد.کتاب خاطــرات 1374 در 840 صفحه 
در قطع وزیــرى و بــا اســتفاده از ده ها عکس و ســند 
تاریخى انتشــار عمومى یافته و بعضى از این اسناد براى 
نخســتین بار منتشر شده است. ســى و یکمین نمایشگاه 
بین المللى کتاب از 12 تا 22 اردیبهشــت ماه در مصالى

 امام خمینى (ره) تهران برگزار مى شود.

چرا بوئینگ، هواپیماهاى ایران 
را با تأخیر مى دهد؟

خاطرات جدید هاشمى
این هفته رونمایى مى شود

ما کفر آموزش نمى دهیم
  خبرگزارى حوزه | حجت االسالم والمسلمین 
سید ابوالحسن نواب، رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب در 
پاسخ به این سئوال که عده اى مى گویند در این دانشگاه، 
کفر آموزش داده مى شـود گفت: بعضى دسـتگاه ها در 
زمان احمدى نژاد خیلى دنبال آن بودند که چنین چیزى 
را مطرح کنند؛ اما یک برگه در یکى از خانه هاى تبشیرى 
پیدا نکردند که از دانشگاه ادیان باشد و اگر پیدا مى کردند 

صدهزار نسخه از آن چاپ مى کردند. 

چک هایم را نشانش دادم
  ایسنا| رئیس جمهور در سفر به تبریز با حضور 
سـرزده در بازار کفش تبریز همـه را غافلگیر کرد. یک 
مغازه دار گفت: درسـت همان موقع که رئیس جمهور 
وارد مغازه من شد چند تا چک برگشتى دم دستم بود که 
همه را نشانش دادم. نمى دانم کار خوبى بود یا نه ولى در 

آن لحظه همین کار را توانستم بکنم.

مرتضوى 
کجا نگهدارى مى شود؟

  عصر ایران| مدیرکل زندان هاى استان تهران 
درباره مباحثى مبنى بر اینکه مرتضوى باید در ندامتگاه 
بزرگ نگهدارى مى شـد نـه اوین، گفـت: وى در اوین 
اسـت و تشـخیص اینکه زندانى کجا نگهدارى شود با 
سازمان زندان هاسـت. مصطفى محبى افزود: سازمان 
زندان ها طـرح طبقه بنـدى دارد کـه هـر زندانى کجا 
نگهدارى شود و در نهایت تشـخیص با ماست. وى در 
پاسخ به سئوالى دیگر مبنى بر اینکه آیا رفتار محمدرضا 
رحیمى در زندان بر آزادى او تأثیر داشـت نیز گفت: بله 

وى اخالقش خوب بود.

خیال  کرده 
تنها منجى کشور است

  تسنیم| سـید محمد حسـینى، وزیر ارشـاد 
دولت دهم گفت: احمدى نژاد طورى سـخن مى گوید 
که سیلى در راه است و در کشور تنها یک منجى وجود 
دارد و شخص او است؛ این مطالب قابل قبول نیست و 
در شرایطى که کشور در داخل نیاز به انسجام دارد قطعًا 

به زیان کشور است.

تقویت 
شائبه جاسوسى کاوه مدنى 

  تسنیم| احمد امیر آبادى، عضو هیئت رئیسه 
مجلس با اشـاره به پرونـده کاوه مدنى، معـاون رئیس 
سـازمان محیط زیسـت و فرار او از کشـور گفـت: نوع 
استعفاى این شخص توهین به ملت ایران بود، چراکه 
استعفاى توییترى شخصى که از لحاظ جایگاه سیاسى 
در حـد معاون وزیر اسـت، به هیـچ عنـوان قابل قبول 
نیسـت. امیرآبادى ادامه داد: کاوه مدنـى باید در محل 
کار خود حاضر مى شد و استعفاى خود را به شکل رسمى 
تقدیم رئیس سازمان محیط زیست مى کرد ولى وقتى 
او از طریق فضـاى مجازى و بیرون از ایران اسـتعفاى 
خود را اعـالم مى کند قطعًا شـائبه  دست داشـتنش در 
پرونده جاسوسـى اخیـر در سـازمان محیط زیسـت را 

تقویت مى کند.

 
دستگیرى 

اعضاى یک شبکه نفوذى 
  فارس| اعضاى یک شـبکه نفوذى وابسته به 
انگلیس که با عناصرى از جریان فتنه و جریان انحرافى 
مرتبط بوده اند، شناسـایى و دستگیر شـدند. یک منبع 
موثق با اعالم این خبر، گفت: «اخیراً اعضاى یک شبکه 
نفوذى وابسـته به انگلیس دسـتگیر شـده اند که گفته 
مى شود بابرخى از عناصر اصلى جریان فتنه و انحراف 
در ارتباط بوده اند.» عبـاس عدالت یکى از اعضاى این 
شبکه نفوذى بوده است که خبر دستگیرى وى، از سوى 
رسانه دولتى انگلیس، رسانه اى شد. وى نیز از همکاران 
کالج سـلطنتى لندن بوده اسـت که نقش ویـژه اى در 
پرورش جاسوسان در پوشش هاى مختلف در راستاى 

پروژه نفوذ دارد.

خبرخوان
انتقاد حدادعادل از مجریان

  ایسنا| حدادعادل در آیین راه اندازى رادیو 
کتاب در سخنانى ضمن انتقاد به برخى مجریان 
رادیــو و همچنین تلویزیون اظهــار کرد: یکى از 
مشکالت در صداوسیما این است که اندك  هستند 
مجریانى که شعر را درست بخوانند. اغلب مجریان 
شعرها را غلط و بد مى خوانند؛ اگر گوینده ها خوب 

انتخاب شوند این یک خدمت بزرگى است.

تنابنده، خارجى شده؟!
  کافه نقد| بعضى رسانه ها خبر داده اند 
محسن تنابنده اقامت کانادا گرفته است، آنها حتى 
ادعا کرده اند که این نویسنده و بازیگر «پایتخت 5»، 
در کانادا خانه اى مجلل خریده است! پیش از این در 
خبرها آمده بود که کارگردان «تنگه ابوقریب» هم 

پاسپورت آمریکایى دارد. 

مرگ به دلیل ابتال به 
تب کریمه 

  عصر ایران| مدیــر گــروه مبــارزه با 
بیمارى هاى دانشگاه علوم پزشکى کرمان مرگ 
یک نفر به دلیل ابتال به تب کریمه کنگو در کرمان 
را تأیید کرد. مهدى شــفیعى گفــت: این زن 46 
سال ســن داشــت که به دلیل گزش کنه به تب 
کریمه کنگو مبتال شده بود. این زن ساکن یکى 

از روستاهاى اطراف شهرستان بافت بوده است.

کاهش سرعت تلگرام 
  عصر ایران| با دستور فیروزآبادى، رئیس 
مرکز ملى فضاى مجازى، از این پس مجوز استقرار 
سرورهاى شبکه توزیع محتواى تلگرام در ایران 
لغو شد.  به دنبال این دستور، ترافیک تلگرام صرفًا 
از طریق ارتباطات بین الملل راهیابى خواهد شد 
و بالطبع امکان کاهش کیفیت این پیام رســان 

وجود دارد.

علیرضا قربانى 
انصراف داد

علیرضا قربانى از اجراى    موسیقى ما|
سرود جام جهانى 2018 ایران انصراف داد. چندى 
پیش در نشست مشترك مسئوالن بنیاد رودکى 
و فدراســیون فوتبال نام این خواننده با ســابقه و 
همچنین ساالر عقیلى به عنوان هنرمندانى که قرار 
است سرودهاى ایران در جام جهانى را اجرا کنند 
اعالم شد، اما علیرضا قربانى طى نامه اى که براى 
انتشار در اختیار سایت «موسیقى ما» قرار داده ضمن 
قدردانى از زحمات مسئوالن فرهنگى و ورزشى و 
خصوصاً شهرداد روحانى که قرار بود به عنوان رهبر 
ارکستر سمفونیک تهران او را در این مسیر همراهى 

کند، اعالم کرده که از اجراى این اثر معذور است.

کاال به شهرستان ها 
فروخته نمى شود!

على فاضلــى، رئیس اتاق    آفتاب نیوز|
اصناف ایران اعالم کرد کــه وزیر صنعت، معدن 
و تجارت در تمــاس تلفنى با او اعــالم کرده که 
تبریزى ها در سفر رئیس جمهور به آن شهر اعالم 
کرده اند بازار تهران به شهرستان ها کاال نمى فروشد 
و من نمى دانم این مسئله صحت دارد یا خیر. گرچه 
در حال تهیه گزارشى هستیم و به اتاق اصناف ایران 

اعالم کرده ام به من گزارش آن را بدهند.

هشدار آقاى معاون 
   خبر آنالین | محمد مهدى تندگویان، 
معاون ســاماندهى امور جوانان وزارت ورزش و 
جوانان نســبت به وضعیت طالق هشــدار داد و 
گفت: 37 درصد از طالق ها مربوط به یکسال اول 
ازدواج و47 درصد نیز زیر پنج سال است که نشان 
مى دهد زوجین نسبت به یکدیگر شناخت کافى و 

مهارت ندارند. 

نصف جهان حضور «الیور استون»، کارگردان سرشناس 
آمریکایى در ایران، بحث این روزهاى محافل سینمایى 
است. استون که براى حضور در جشنواره جهانى فجر به 
ایران آمده بود، در برنامه هاى دیگرى هم شرکت کرد 
و از جمله به تلویزیون رفت تا با نادر طالب زاده به گفتگو 
بنشیند. طالب زاده معتقد است علت اینکه الیور استون 
حاضر به مصاحبه با او شــده، اعتمادى بوده که به این 
برنامه ساز تلویزیون داشته است به خصوص که طالب 
زاده به طور غیرمســتقیم باعث شیعه شدن پسر استون 
هم شده است. خود طالب زاده مى گوید: «او در ابتداى 
گفتگو، از من به خاطر "شان استون" تشکر کرد. مى گفت 

که در ایران به پسرش بسیار خوش گذشته است.»

شان استون چگونه مسلمان شد
شان استون شش سال پیش  به ایران آمد و با حضور در 
دفتر آیت ا... ناصرى در اصفهان به اسالم مشرف شد و نام 
«على» را براى خود برگزید. نادر طالب زاده درباره نقشش 
در مسلمان شدن پسر الیور استون مى گوید: «شهردارى 
اصفهان از من خواسته بود که مستندى درباره یهودیان 
اصفهان بسازم. من گفتم بهتر اســت یک یهودى این 
فیلم را بسازد؛ لذا "اسکات فرانک" را از آمریکا آوردیم. 
شان استون به پشــت صحنه آن فیلم در اصفهان رفت. 
بعد از چند روز به من خبر دادند که شان مى خواهد اسالم 
آوردنش را اعالم کند. بهمن 1390 بود. با او که صحبت 
کردم مى گفت همیشه به یگانگى خدا ایمان داشته و به 
اسالم عالقه مند بوده است. به حضور آیت ا... ناصرى در 
اصفهان رفتیم و او شهادتین گفت. واقعاً خواسِت خدا بود. 
این واقعه، در ضمن ده روز حضور شان استون در اصفهان 

اتفاق افتاد. او آداب عبادت را یاد گرفت.»
 در آن سال خبر مسلمان شدن شان على استون بازتاب 
گسترده اى در رســانه هاى ایران و جهان داشت. او به 
واسطه پدرش، فرد مشــهورى بود و این تحول بزرگ 
در زندگى على اســتون چیزى نبود که از چشم ها دور 

بماند. فرزند الیور استون بعد از بازگشت به آمریکا مورد 
توجه رسانه ها قرار گرفت و بارها درباره اسالم آوردنش 
و همچنین سفر به ایراِن تحت ریاست جمهورى احمدى 
نژاد ناچار به توضیح شد. او در گفتگو با تلویزیون تندرو 
«فاکس نیوز» با این چالش روبه رو شد که چرا در حالى 
که پدرش الیور استون یک یهودى است اما با احمدى نژاد 
که هولوکاست را انکار مى کند مالقات کرده است. پاسخ 
شان على به این پرسش دو پهلو بود. او، هم از مالقاتش 
با رئیس جمهور وقت ایران دفاع کرد و هم دیدگاه هاى 

احمدى نژاد درباره هولوکاست را زیر سئوال برد.

او کجاست؟
از شان على استون این روزها خبرى نیست. او قرار بود 
بعد از بازگشت به آمریکا به کشورمان برگردد و در ساختن 
یک فیلم سینمایى مشارکت داشته باشــد اما از آن روز 
تاکنون هیچ خبر جدیدى در این باره منتشر نشده است. 
ظاهراً سال گذشــته کتاب جدید شان على در خصوص 
اوضاع جهان و تاریخ در لس آنجلس رونمایى شده است 

اما از ساخت فیلم در ایران توسط على استون فعًال خبرى 
نیست. اینطور که پیداست پسر کارگردان مشهور هالیوود 
فقط جنجال را از پدرش به ارث برده اســت، نه استعداد 
و عالقه به  فیلمســازى و فعالیت در عرصه سینما. نادر 
طالب زاده که پاى او را به ایــران و اصفهان باز کرد هم 
خبر جدیدى از فرزند کارگردان مــورد احترامش ندارد. 
او درباره آخرین ارتباطى که با شــان على استون گرفته  
فقط به این جمله اکتفا مى کند: «همین دیشب با ایمیل 

صحبت کردیم.» 

محمد جواد حق شــناس، رئیس کمیســیون فرهنگى 
و اجتماعى شــوراى شــهر تهران در تشریح سرنوشت 
جسد مومیایى کشف شده در حرم حضرت عبد العظیم 
حســنى(ع) گفت: ما منتظریم اطالعات دقیق ترى در 
خصوص این پیکر که اخیراً اظهار شده در شهر رى و حرم 

حضرت عبدالعظیم (ع) پیدا شده دریافت کنیم.
وى افزود: متأســفانه هیچ اطالعى رسمى و دقیقى نه 
توسط آستان حرم عبد العظیم (ع) در اختیار ما و مردم قرار 
گرفته و نه توسط مقامات قضائى و مسئولین مرتبط در 
این حوزه اطالعاتى داده شده است. بى تردید اگر جسدى 
کشف شــود در صورتى که مربوط به زمان متأخر باشد 
انتظار مى رود نیروى انتظامى و مقامات قضائى ورود پیدا 
کنند و از طریق سازمان پزشکى قانونى کالبد شکافى و 
بررسى هاى الزم انجام شود و نتیجه آن به اطالع مردم 

برسد تا روشن شود موضوع چه بوده است.
حق شــناس ادامه داد: با توجه به اینکه این موضوع در 
حوزه حرم عبدالعظیم حسنى (ع) قرار دارد و در این محل 
اجساد معموًال مومیایى نمى شود نشان مى دهد این پدیده 
پدیده اى غریبه است و با اجسادى که در طول هزارسال 
اخیر و حتى پیش از آن در کنار حرم عبدالعظیم (ع) دفن 

شده است متفاوت است.
رئیس کمیسیون فرهنگى و اجتماعى شوراى شهر تهران 

با تأکید بر لزوم ورود میراث فرهنگــى به این موضوع 
گفت: به نظر من جامعه به شدت منتظر است که در این 
خصوص اطالعات دقیق و روشنى دریافت کند. دلیلى 
ندارد که اگر فرضاً  ثابت شود این جسد متعلق به رضا شاه 

است نخواهیم به جامعه توضیح دهیم.
وى افزود: خبر غیر موثقى شنیده ام که این جسد را برده اند 
و دفن کرده اند البته در این خصوص مطمئن نیستم لذا 
صبر مى کنم که هم مقامات آستان حرم و هم مسئولین 
میراث فرهنگى و قضائى و انتظامى که در حقیقت چهار 
دستگاهى هستند که دراین مورد باید صریحًا اظهار نظر 
کنند اطالعات دقیقى دراختیار مردم و رسانه ها قرار دهند.
حق شناس ادامه داد: معموًال نوع نگاه برخى بر پوشاندن 
برخى خبرهاســت و متأســفانه مــردم را خیلى محرم 

نمى دانند. 

در روزهایى که اولیور استون به ایران آمد، نام پسر او دوباره به رسانه ها کشیده شد

پسر کو ندارد نشان از پدر...

عضو شوراى شهر تهران: شنیده ام مومیایى را دفن کرده اند 

مدیرکل پیشین خاورمیانه وزارت خارجه مى گوید: یکى 
از خواســته هاى آمریکا، نامحدود کردن دوره تعهدات 
ایران در برجام و باال نگاه داشــتن چماق قطعنامه هاى 
شوراى امنیت بر سر ایران است. اگر برجام در این دوره 
ده ساله اجرا شود، در سال 2028، توسط قطعنامه 2231، 
هر شــش قطعنامه تحریمى ایران از دستور کار شوراى 
امنیت خارج مى شود ولى اگر برجام به هر دلیلى در این 
فاصله شکست بخورد، آن شش قطعنامه تحریمى ایران 

بازمى گردد.
قاســم محبعلى،  در گفتگو با «انتخــاب» افزود: آقاى 
ترامپ به دنبال آن است ضمن اینکه ایران تعهدات خود 

را ادامه مى دهد، اسلحه شوراى امنیت همواره باالى سر 
ایران حفظ شود تا وقتى که به طور مثال، آمریکایى ها به 

این نتیجه برسند تهدید مرتفع شده است.
مدیرکل پیشــین خاورمیانه وزارت خارجه افزود: اگر به 
هر دلیلى چه از طریق نقض ایران، چه خروج آمریکا یا 
هر کشور دیگرى از آن، برجام به شوراى امنیت برود، با 
توجه به اینکه امکان اجماع در شرایط فعلى بسیار سخت 
است، عمًال ممکن است برجام از بین برود و این نگرانى 
اروپایى هاســت. محبعلى افزود: اروپایى ها ضمن آنکه 
مى خواهند این متن را به هر شــکلى حفظ کنند، قصد 
دارند در کنار آن،  توافق جدیدى که شامل خواسته هاى 
مشترك اروپا و آمریکاست را اجرایى کنند؛ خواسته هاى 
آمریکا یکى استمرار نقش شوراى امنیت در مورد تعهدات 
ایران و بى پایان شدن آن است، دوم سطح بازرسى ها و 
سوم اضافه شدن بحث سیستم هاى پرتاب یا موشک ها 

به موضوع هسته اى.
او ادامه داد: خروج از برجام یا ان پى تى دو حالت را پیش 
خواهد آورد؛ یا باید وارد مذاکرات جدید شویم یا امکان 

وقوع جنگ وجود دارد.

حیدر على پور دهکردى، نایب رئیس شوراى شهر شهرکرد 
در گفتگو با «اعتمادآنالین» دربــاره وضعیت آب در این 
منطقه اظهار کرد: وضعیت آب در بخش هایى از اســتان 
چهارمحــال و بختیارى مثل بروجن که آب شــرب هم 
ندارند در حد بحران است. به طورکلى درجاهایى در حد مرز 

هشدار و جاهایى هم به بحران رسیده است.
علیپور ادامه داد: در بازدیدى که کارشناســان حوزه آب 
کشور،  شوراى تأمین استان و مسئولین منطقه اى از مسیر 

چشمه اصلى تا خروجى آب از حوضه آبریز چهارمحال و 
بختیارى به اصفهان داشــتند،  میزان خروجى آب در مرز 
چهارمحال و بختیارى به سمت اصفهان از میزان خروجى 

آب از سد بیشتر بود.
علیپور درباره اینکه برخى مقامات محلى اصفهان مدعى 
هستند در شهرکرد برداشــت آب بیش ازحد تعریف شده 
است، گفت: این ســخن اصًال صحیح نیست. در آن روز 
بازدید از مسیر آب به سمت اصفهان قرار شد کارشناسان 
متخصص میزان خروجى آب را به طور دقیق مشــخص 
کنند تا همه مسائل روشن شود. ما هم قبول داریم که در 
مناطق مختلف بحران کم آبى وجود دارد اما ما که از باالى 
سد برداشت نداریم ما از پایین سد در چهارمحال وبختیارى 
برداشت مى کنیم و برداشــت در چهارمحال وبختیارى از 
سهم تعیین شده کمتر اســت و ما براى روشن شدن این 
موضوع پیشــنهاد مى دهیم که میزان آب خروجى سد با 

خروجى از مرز استان اندازه گیرى شود.

 در صورت خروج از برجام 
یا به سمت جنگ مى رویم یا مذاکرات جدید

بیشتر از اصفهان،آب برداشت نمى کنیم !
  باشگاه خبرنگاران جوان | سردارعلى اکبر 
مداحى، رئیس هیئت امناى هیئت رزمندگان اســالم 
گفت: هیئت رزمندگان اسالم، هیچ وابستگى به سازمان 
و یا ارگانى به خصوص ســپاه ندارد، البته ما همیشه از 
سمت ارگان ها در برپایى مراســم ها حمایت مى شویم 
که در این بین بیشــترین تعامــل و حمایت ها از جانب 
سپاه اســالمى بوده اســت. صله گرفتن در حد معمول 
و معقول اشــکالى ندارد و آن بانى هیئت و مراسم باید 
براى مداح خود صله اى در خور شــأن و معقول در نظر 
بگیرد. ولى اینکه مداح یا ســخنران خودش مبلغ و نوع 
صله را مشخص کند و شماره کارت بانکى بدهد این کار 
بسیار ناپسندى اســت و ما محکوم مى کنیم و خودمان 
هم ســعى مى کنیم از این مداحان و سخنرانان استفاده

 نکنیم. 
وى افزود:  البته برخالف آنچه در جامعه شــایعه کردند 
صله اى که ما نسبت به ســایر هیئت ها مى دهیم، بسیار 

صله محدودى اســت. مثًال مداح و ســخنرانى که در 
تهران به طور معمول دو تا ســه میلیــون تومان به آن 
مى دهند ما حداکثر 500 هزار تومــان براى آنها درنظر 
مى گیریم. همچنین خیلى از اعــداد و ارقامى هم که در 
جامعه بیان مى شود، دروغ است و بعضى از مداحان عزیز 
مثل حاج منصور ارضى، محمد رضاطاهرى، حاج حسین 
ســازور هیچ پول یا صله اى را براى خواندنشان دریافت 

نمى کنند.

به مداحان 500هزارتومان صله مى دهیم
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خشــایار الوند، نویســنده ســریال «پایتخت 5» اظهار کرد: سریال 
«پایتخت» در چهار قسمت گذشــته در بین مردم محبوبیت داشت و 
مشترى ثابت آن نیز وجود داشت اما «پایتخت 5» به جهت فضاى قصه 
و حوادث عجیب و غریبى که براى شخصیت هاى آن اتفاق مى افتاد 
سینمایى تر بود. فکر مى کنم جذابیت و کشش قصه و ماجراهایى که 
براى شخصیت ها پیش مى آمد در کنار اجراى خوب اثر باعث استقبال 

زیاد مخاطب شد.  
نویسنده «مرد هزار چهره» در ادامه تصریح کرد: استفاده از بالن، آن 
هم به مدت 60 دقیقه در ســینماى ما هم هنوز تجربه نشده است. در 
موقعیت هایى همچون طوفان، جنگ، گروهک تروریستى داعش و 
ترکیه، تولید سخت و مشکل بود اما با انگیزه و توان کار را جلو بردیم، 
کسى کم نگذاشت و همه تالش و توان خود را گذاشتند تا به بهترین 

شکل «پایتخت 5» ساخته شود.
الوند درباره دســتمزد بازیگران «پایتخت 5» که در فضاى مجازى 
منتشر شده بود شفاف سازى کرد: منبع چنین خبرى مشخص نیست. 
اگر روى سربرگ، ســازمان اوج نوشته شده اســت به معنى حقیقت 
این موضوع نیست، ســربرگ نهادى را پیدا کردن و مبلغى را به جعل 
نگاشتن کار ساده اى است. با یک فتوشاپ مى توان یک سربرگ را با 
نام سازمان هاى مختلف جعل کرد. از این موضوعات که بگذریم مبالغ 
نوشته شده به شدت غیر واقعى است و جاعل آن فکر نکرده است که 
رقم هاى باورپذیر را درج کند تا مخاطب آن را بپذیرد. وى ادامه داد: 

اگر این مبلغ ها پرداخت مى شد وضعیت ما این نبود.

نویسنده «نقطه چین» درباره سرى جدید سریال «پایتخت» توضیح 
داد: قصه «پایتخت 5» قصه سینمایى «پایتخت» بود که مى خواستیم 
در سینما آن را تولید کنیم اما براى سریال اســتفاده شد بنابراین باید 
بگردیم و قصه خوب، جذاب و پرکشــش دیگرى پیدا کنیم تا سریال 
را ادامه دهیم اما اگر نتوانیم قصه اى پر کشش پیدا کنیم صرفًا براى 
اینکه مردم آن را دوست داشتند و موفق شــده است ادامه «پایتخت 
5» را نخواهیم ســاخت. فضاى «پایتخت 6» بســتگى به قصه اى 
دارد که پیدا کنیم، قصه اى درســت و اســتاندارد که بشود روى آن

 کار کرد و این اســتاندارد را داشته باشد که نســبت به فصل 5 رو به 
جلو باشد.

الوند افزود: اینکه «پایتخت 6»  قدمى رو به جلو باشــد به معناى این 
نیســت که پروداکشــن هاى عظیم تر و حوادث عجیب و غریب تر 
نسبت به سرى پنجم داشته باشــد بلکه خود قصه کشش و پتانسیلى 
داشته باشد که نســبت به «پایتخت 5» جلو باشد. اگر قصه اى با این 
ویژگى ها پیدا شود هر لوکیشن و پروداکشنى که قصه نیاز داشته باشد 
اعم از تهران، شمال و خارج از کشور بستگى به متن دارد و پیاده خواهد 
شد. اگر قصه خوبى پیدا شود ممکن است در سال 97 «پایتخت 6» را 
بسازیم اما فکر مى کنم  قرار نیست همه فصل هاى «پایتخت» پشت 
سر هم ســاخته شــود بنابراین اگر فاصله اى در تولید «پایتخت» با 

فصل هاى قبلى بیافتد اشکالى ندارد.

پوستر فارسى فیلم سینمایى «خوك» به تهیه کنندگى و کارگردانى مانى حقیقى چند 
روز مانده تا اکران در سینماهاى کشور رونمایى شد.

فیلم سینمایى «خوك» محصول مؤ سسه تصویرگستر پاسارگاد است و اواخر سال 
گذشته براى نخستین بار به عنوان نماینده ایران در بخش مسابقه جشنواره برلین 
روى پرده رفت. این فیلم از چهارشنبه 12 اردیبهشــت ماه نمایش عمومى خود را 

آغاز مى کند.  
حسن معجونى، لیال حاتمى، لیلى رشــیدى، پریناز ایزدیار، سیامک انصارى، على 
باقرى، مینا جعفرزاده، آیناز آذرهوش در «خوك» ایفاى نقش کرده اند و رضا یزدانى، 

بیوك میرزایى، سهیال رضوى و على مصفا نیز در این فیلم حضور دارند.
 در خالصه داستان «خوك» آمده است: «حسن خشمگین است. او مدتى است موفق 
به فیلم ساختن نشده. ستاره  محبوبش مى خواهد با کارگردانان دیگر همکارى کند. 
همسرش دیگر عاشقش نیست. مزاحم جذابى او را هر جا مى رود تعقیب مى کند. از 
همه بدتر، قاتلى در سطح شهر مشغول کشتن کارگردانان سینماى ایران است، اما 
حسن را نادیده گرفته. حسن رنجیده است: آیا او مهمترین فیلمساز این شهر نیست؟ 
پس چرا قاتل تحویلش نمى گیرد؟ وقتى در شــبکه هاى اجتماعى تهمت عجیبى 
به حسن زده مى شود، او ناچار مى شــود براى اعاده حیثیتش نقشه هوشمندانه اى 

بکشد.»

نصــف جهــان مهــدى باقربیگــى، بازیگــر اصفهانــى 
«قصه هاى مجید»، پاســخ انتقادات مجیــد مظفرى، بازیگر 

قدیمى سینما را داد. 
باقر بیگى در ســنین نوجوانى با مجموعه تلویزیونى پر طرفدار 

«قصه هاى مجید» به کارگردانى کیومرث پوراحمد به شهرت 
فراوانى دست پیدا کرد. این مجموعه در دهه 70 روزهاى 

جمعه پخش مى شــد و باقربیگى در نقش یک محصل 
شاعرمسلک، بذله گو و حاضر جواب اصفهانى از طبقه 
پایین جامعه، محبوب قلب بسیارى از ایرانى ها شد. او 
اما بعد از  اتمام این مجموعه، به تدریج از صحنه سینما و  
تلویزیون کنار رفت و دلمشغولى هاى دیگر زندگى اش 

را پى گرفت. خود باقر بیگى سال ها بعد از پایان مجموعه 
«قصه هاى مجید»، درباره اینکه چــرا عرصه  هنر را 

ترك کردگفت: «"مجید" در سن نوجوانى شیرین 
بود و اگر االن بخواهــم آن کارها را 

در این ســن و سال انجام 
دهم، لطفــى نخواهد 
داشت. به قول آقاى 
پوراحمد "قصه هاى 
مجید" یک اتفاق بود 
که دیگــر هم تکرار 

نخواهد شد.»

او خودش را حفظ نکرد؟
مجید مظفرى که سال هاســت در عرصه هنرپیشه گى در سینما و 
تلویزیون فعال است، با این گفته باقربیگى موافق نیست. 
او هفته پیش درباره شرایط این روزهاى 
ســینما با خبرگزارى «میزان» 
گفتگو کــرد و با نام بــردن از 
مهــدى باقربیگــى گفت که 
«مجید» آن روزهاى تلویزیون

مى توانســت به کارش ادامه 
دهد به شــرط آنکه خودش را 
حفظ مى کرد: «خوشــبختانه 
جوانــان زیــادى وارد ســینما 
مى شــوند. جالب آنجاست که این 
بازیگران دوره سخت بلوغ را باید به خوبى 
طى کنند وگرنه محو مى شــوند. به 
مثــال  عنــوان 

بازیگرى در جوانى در چندین کار موفق شــده و مى بینیم به یکباره 
دیگر هیچ نامى از او شنیده نمى شــود. دلیل این اتفاق عدم دقت در 
رفتار، انتخاب ها و همچنین زندگى فردى بازیگر است. به عنوان مثال 
بازیگر نقش "مجید" در سریال "قصه هاى مجید" یک اعجوبه بود و 
خیلى خوب بازى مى کرد اما وقتى به سن بلوغ رسید دیگر نتوانست آن 

درخشش را تکرار کند زیرا نتوانست خودش را حفظ کند.»

این، یعنى چه؟!
حاال مهدى باقربیگى به این اظهارات مجید مظفرى پاسخ داده 
است. بازیگر مجموعه «قصه هاى مجید» گفته است:  متأسفانه 
عادت شــده که بدون اطالع همینجورى یک حرفى زده شود. 
من با کیومرث پور احمد، حسن فتحى و مسعود جعفرى جوزانى 
کار کرده ام. مجید مظفرى هم مى تواند برود، از این فیلمسازان 

پرس و جو کند و از کیفیت بازى من با خبر شود.
بازیگر نقش «مجید» در نقد حرف هــاى مجید مظفرى بیان 
کرد: این جمله که من بعد از رسیدن به بلوغ نتوانسته ام بدرخشم 

چون نتوانسته ام خودم راحفظ کنم یعنى چه؟ این حرف اصًال
بى معنى است آن هم زمانى که در شهرستان هیچ امکانات 

و کارى براى استعدادها وجود ندارد، اگر کسى استعداد 
هم داشته باشد امکاناتى براى او وجود ندارد.

باقربیگى البته تأکید کرده که مجید مظفرى فرد 
بزرگى است و من به او احترام مى گذارم چون 

باید به بزرگان عرصه هنر و کسوتشان احترام 
بگذاریم.

«مجید» این روزها کجاست؟
پایان دوران اوج مهدى باقربیگــى در تلویزیون با آغاز کارش 
در شهردارى اصفهان همراه بود. چند ســال بعد هم او با اقبال 

مردم اصفهان به شوراى شــهر راه پیدا کرد 
و چهار ســال در کســوت یکى از 

اعضاى شــوراى چهارم به امور 
شهر اصفهان پرداخت. باقربیگى 
ســال قبل هم براى ورود به 
پنجمین دوره شــوراى شهر 
اصفهان نامزد انتخابات شد اما 
رویگردانى مردم از سلبریتى ها 
و توجه آنها به لیست سیاسیون 
باعث شد تا «مجیِد» قلب هاى 

مردم اصفهان به شوراى پنجم 

راه پیدا نکند و او در همان شــهردارى شــهر به گذران زندگى 
مشــغول باشــد. باقربیگى البته مى گوید ایــن اتفاق برایش 
چندان هم بد نبوده است:«با توجه به عضویت در شوراى شهر

 نمى توانستم بازى کنم اما با اتمام مدت مسئولیت، در حال حاضر 
کم و بیش پیشنهاداتى شده اما قطعى نشده است. عالقه من 
بیشــتر به بازى در آثار تلویزیونى است چون همه گیرتر 

است و مردم بیشترى مى توانند آن را ببینند.»
آیا باید پایان دوران سیاست ورزى مهدى باقربیگى را 
آغاز مجدد هنرورزى او دانســت؟ آیا او مى تواند ثابت 
کند که کمرنگ شدن حضورش در عرصه هنر،  به جبر 
زمان و پایان ناگزیر یک دوره درخشان مربوط بوده؟  باید 

صبر کرد و دید.

جدال کالمى مجید مظفرى و مهدى باقربیگى برسر یک اتفاق ساده

بدون اطالع، همیـــنجورى!
نما را داد. 

در ســنین نوجوانى با مجموعه تلویزیونى پر طرفدار 
ى مجید» به کارگردانى کیومرث پوراحمد به شهرت 

ست پیدا کرد. این مجموعه در دهه 70 روزهاى 
ش مى شــد و باقربیگى در نقش یک محصل 
ک، بذله گو و حاضر جواب اصفهانى از طبقه 
عه، محبوب قلب بسیارى از ایرانى ها شد. او 
مام این مجموعه، به تدریج از صحنه سینما و

کنار رفت و دلمشغولى هاى دیگر زندگى اش 
ت. خود باقر بیگى سال ها بعد از پایان مجموعه 

ى مجید»، درباره اینکه چــرا عرصه  هنر را 
گفت: «"مجید" در سن نوجوانى شیرین 

الن بخواهــم آن کارها را 
ـن و سال انجام 

ــى نخواهد 
 قول آقاى 
قصه هاى 
ک اتفاق بود 
ر هم تکرار 

د.»

تلویزیون فعال است، با این گفته باقربیگى موافق نیست. 
او هفته پیشدرباره شرایط این روزهاى 
ســینما با خبرگزارى «میزان» 
گفتگو کــرد و با نام بــردن از 
مهــدى باقربیگــى گفت که 
«مجید» آن روزهاى تلویزیون

مى توانســت به کارش ادامه 
دهد به شــرط آنکه خودش را 
حفظ مى کرد: «خوشــبختانه 
جوانــان زیــادى وارد ســینما 
مى شــوند. جالب آنجاست که این 
بازیگران دوره سخت بلوغ را باید به خوبى 
طى کنند وگرنه محو مى شــوند. به 
مثــال  عنــوان 

رفتار، انتخاب ها
"بازیگر نقش "مج
خیلى خوب بازى
درخشش را تکرا

این، یعن
حاال مهدى باقر
است. بازیگر مج
عادت شــده ک
من با کیومرث
کار کرده ام. مج
پرس و جو کند
بازیگر نقش «م
کرد: این جمله
ا چون نتوانسته
بى معنى استآ
و کارى براى اس
هم داشته باشد
باقربیگى البته
بزرگى است و

باید به بزرگانع
بگذاریم.

پایان 
دوران اوج مهدى 

باقربیگى در تلویزیون با آغاز 
کارش در شهردارى اصفهان 

همراه بود. چند سال
 بعد هم او با اقبال
مردم اصفهان به 

شوراى شهر 
راه پیدا کرد

ز

قصه هاى مجید یک اعجوبه بود و ریال 
ما وقتى به سن بلوغ رسید دیگر نتوانست آن 

 نتوانست خودشرا حفظ کند.»

 این اظهارات مجیدمظفرى پاسخ داده 
قصه هاى مجید» گفته است:  متأسفانه 
طالع همینجورى یک حرفى زده شود. 
، حسن فتحى و مسعود جعفرى جوزانى
رى هم مى تواند برود، از این فیلمسازان

ت بازى من با خبر شود.
ر نقد حرف هــاى مجید مظفرى بیان 
د از رسیدن به بلوغ نتوانسته ام بدرخشم 

راحفظ کنم یعنى چه؟ این حرف اصًال
انى که در شهرستانهیچامکانات 

 وجود ندارد، اگر کسى استعداد 
 براى او وجود ندارد.

ده که مجید مظفرى فرد 
احترام مى گذارم چون 

نر و کسوتشان احترام 

کرد به شوراى شــهر راه پیدا مردم اصفهان
زز از و چهار ســال در کســوت یکى

اعضاى شــوراى چهارم به امور 
شهر اصفهان پرداخت. باقربیگى
ورود به هم براى قبل ســال

ننین دوره شــوراى شهر  پنجم
اصفهان نامزد انتخابات شد اما 
رویگردانى مردم از سلبریتى ها 
و توجه آنها به لیست سیاسیون 
باعث شد تا «مجیِد» قلب هاى 

مردم اصفهان به شوراى پنجم 

 نمى توانستم بازى کنم اما با اتمام مدت مسئولیت، در حالح
کم و بیش پیشنهاداتى شده اما قطعى نشده است. عالق
گ تلویزیونى است چون همه به بازىدر آثار بیشــتر

است و مردم بیشترى مى توانند آن را ببینند.»
آیا باید پایان دوران سیاست ورزى مهدى باقربیگ
آغاز مجدد هنرورزى او دانســت؟ آیا او مى تواند
کند که کمرنگ شدن حضورش در عرصه هنر،  به
زمان و پایان ناگزیر یک دوره درخشان مربوط بوده؟

صبر کرد و دید.

پایان
دوران اوج مهدى

باقربیگى در تلویزیون با آغا
کارش در شهردارى اصفهان

همراه بود. چند سال
بعد هم او با اقبال
مردم اصفهان به

شوراى شهر 
راه پیدا کرد

آغا

باره سرى جدینویسنده «نقطه چین» درباره سرى جدید سریال «پایتخت» توضال نویس
مایى «پایتخت» بود که مى خو خواس» قصه سی صه سینمایى« 5ت5

ـتفاده شد بنا اس بنابراینال

 خشایار الوند: 

قرار نیست همه فصل هاى «پایتخت»
 پشت سر هم ساخته شود

کارگردان فیلم سینمایى «به وقت شــام» گفت: وقتى این شور و استقبال از فیلم را 
مى بینم، تنم مى لرزد چرا که انتظار این انرژى باال از سوى مردم بابت فیلم را نداشتم.

ابراهیم حاتمى کیا در مراسم اکران مردمى فیلم «به وقت شام» در اهواز اظهار کرد: 
این شهر براى من خاطرات زیادى دارد؛ اول جنگ زمانى که 18 سال سن داشتم تنها 

با یک چاقو براى دفاع از ایران به اهواز آمدم.
وى افزود: اعتقاد من این اســت که «به وقت شــام» براى 
خوزستانى ها و تمام ایرانى هایى که در دوران دفاع مقدس 
ایستادند یا اکنون که در قالب مدافعان حرم مى جنگند، تولید 

و ساخته شده است.
کارگردان فیلم «به وقت شــام» عنوان کرد: این فیلم براى 
کسانى است که از دور دســتى بر آتش دفاع از حرم دارند و 

گرنه کار براى خانواده شهدا و فرزندان آنها که 
جانفشــانى هاى بى مثالى در دفاع از 

حرم دارند، بســیار سخت 
است و من نمى توانم چنین 
فیلمى بسازم. باید افتخارى 
براى سینما باشد که جامعه 

متدینى که ســال ها با سینما 
قهر بودند دوباره به سینما آمدند؛ 
این هنرنمایى ابراهیم حاتمى کیا 
نیست، این هنر شهدایى است که 

نظر به عالم دارند.
حاتمى کیا بیــان کرد: این راه، 
آدم هاى دیگــرى دارد که در 
عین نظارت کار را جلو مى برند؛ 
بارها شده که در طول ساخت 

فیلم با مشکالتى مواجه شدم ولى 
با خود گفتم ابراهیم تو نمى توانى 
و قطعًا خود این افراد از دور کار را 

پیش بردند. 

ى مى لرزد
 تنم از این همه شور مردم

حاتمى کیا:

اکران فیلم جنجالى «خوك» از چهارشنبه

در دنیا که مثًال در فیلم «اره» وجود دارد استفاده کنیم چون با کرد: ما نمى توانیم در آثارمان از موقعیت هاى ژانر وحشــت این طراح صحنه به ژانر وحشــت در ایران پرداخت و اظهار فصل دومى نخواهد داشت.شکل سریال ساخته خواهد شد و اگر بازخورد آن خوب نباشد استقبال مخاطبان روبه رو شود فصل دوم آن در 10 قسمت به همین راستا افزود: چنانچه پس از عرضه،سریال «احضار» با مراحل فنى قرار دارد تا پس از آن در بازار عرضه شود. وى در اول  سریال «احضار» به اتمام رسیده است و در حال حاضر در ایران درباره آخرین وضعیت این اثر گفت: فیلمبردارى فصل احمدرضا آخوندزاده طراح صحنه اولین سریال در ژانر وحشت 

اگر قرار بر اتمام و ســاخته نشدن فصل بعدى باشد مشکلى از داستان هاى قرآنى رفتیم. طورى پایان بندى شده است که فرهنگ ما سازگار نیست اما در شرایطى بهتر به سمت استفاده 
از فیلم در ژانر وحشت صداى آن را قطع کنید. در صورت قطع یک قاعده وجود دارد و آن اینکه گفته مى شود براى نترسیدن اما اینکه در تدوین چگونه پیش خواهد آمد مشخص نیست. مى کردم تصاویر درست و براساس حساسیت گرفته مى شد بار است که کارگردانى مى کند. راش هایى که سر صحنه نگاه تهیه کننده در عرصه فیلمسازى فعالیت مى کند اما براى اولین ژانر وحشت توضیح داد: عباسى زاده سال هاست که در مقام آخوندزاده درباره فضاى سریال «احضار» به عنوان اثرى در پیش نخواهد آمد.

 بنابراین هیچ ذهنیتى از سوى مخاطب در مورد این بازیگران براى اولین بار اســت که جلــوى دوربین قــرار گرفته اندکارگردانى رامین عباســى زاده اســت. بازیگران «احضار» گفتنى اســت «احضار» اولین ســریال در ژانر وحشــت به کار ضربه بزند اما در هزینه به صرفه تمام شده است.   هر بار تیم تغییر پیدا کرد و شاید این شیوه در تولید به مجموع کرد: «احضار»در طول مدت تولید با گروه هاى مختلف کار شد، کنار هم فضایى رؤیاگونه را شکل دهد. آخوندزاده خاطرنشان انواع غذاهاى لوکس و شیک در ظرف هاى شکیل به شکلى در مى شود. براى این صحنه میز چوبى بزرگى تدارك دیدیم تا «احضار» یک میز شام قرار دارد که تولد دخترى در آن گرفته صدا 70 درصد ترس فیلم از بین خواهد رفت. وى ادامه داد: در 
وجود ندارد.

اولین سریال ژانر وحشت ایران به اتمام رسیــد
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مهاجم استقالل مى گوید که با شرایطى که شفر در این 
تیم ایجاد کرده حاال بازیکنان بزرگ دنیا هم حاضر هستند 

با این تیم قرارداد امضا کنند. 
مامه تیام از زمانى که با استقالل قرارداد امضا کرده است، 
موفق شــد خط حمله این تیم را بسیار قدرتمند کند و به 
یکى از ستاره هاى این روزهاى تیمش تبدیل شود. تیام 
در گفت و گو با ورزش سه صحبت هاى جذابى در مورد 
حضور در استقالل و آینده این باشگاه به زبان آورد که در 

ادامه آن را مى خوانید: 
چطور شد که پیشــنهاد استقالل را 

قبول کردى؟
پیش از آمدن به ایران عده اى من را از حضور در استقالل 
مى ترساندند اما با توجه به این که دوستان نزدیک من با 
شفر کار کرده بودند از من خواستند به حرف هایش گوش 
بدهم. شــفر به من اطمینان داد ایران کشور بسیار امنى 
است و بازى کردن در باشگاه بزرگى مثل استقالل براى 
من لذت بخش خواهد بود. همچنین او از هواداران پرشور 
استقالل برایم صحبت کند و من با انگیزه و شوق بسیار 

به ایران آمدم. 
آیا از تصمیم خود بــراى پذیرفتن 

پیشنهاد استقالل راضى هستى؟
من در مدتى که در ایران هســتم از تصمیم خود بسیار 
راضى هستم. در عمر فوتبالى ام کمتر تماشاگرانى مثل 
هواداران استقالل را دیده ام و همچنین بازیکنان این تیم 
بسیار مستعد هســتند. در رضایت من شفر نقش زیادى 
دارد، من با مربى هاى بزرگ زیادى کار کرده ام اما شاید او 

بهترین مربى باشد که من با آن کار کرده ام.
مهمترین نکته شــفر که موفق شده 
اســتقالل را به اوج آمادگى برساند 

چیست؟
شفر در بعد فنى بسیار موفق اســت و به خوبى مى داند 
ذهن بازیکنان را چطور براى بــازى هاى بزرگ به اوج 
بلوغ برساند. این مهمترین نکته شفر است که مى تواند 

بازیکنان را در هر بازى به بهترین فرم ممکن برساند. 
فکر مى کنى بازیکنان بزرگ دنیا هم 

ممکن است به ایران بیایند؟
بله آنها مى توانند بیایند و من با دوســتان خودم همیشه 
صحبت مى کنم. البته باید ذهنیت منفى که در اروپا نسبت 

به ایران وجود دارد، برداشته شود و بازیکنانى مثل من 
مى توانند به این موضوع بسیار کمک کنند.  

خیلى ها بعد از ســال ها انتظار 
دارند اســتقالل بتواند در لیگ 
قهرمانان آســیا موفق شود. 
فکر مى کنى ایــن انتظار در 
این فصل به پایان مى رسد؟
استقالل قطعا پتانســیل خیلى باالیى دارد. 
امیــدوارم ذوب آهن را شکســت بدهیم و 
بتوانیم براى فصل بعد تیم را تقویت کنیم. 
در این راه بازیکن خارجى با کیفیت خیلى 
مى تواند به استقالل کمک کند و من شک 

ندارم حاال دیگر بازیکنان خارجى بزرگ حاضر 
هستند به استقالل بیایند.

به نظر تو اولین هدف استقالل براى 
فصل جدید چه باید باشد؟

اولین هدف استقالل باید تمدید قرارداد با شفر باشد. اگر 
تمدید قرارداد انجام بشود احتماال خیلى از بازیکنان هم در 

ماند. شــفر برنامه هاى این تیم خواهند 
بزرگى براى استقالل بلند مدت و 
بمانــد تــا بتواند دارد و باید 
مــه  نا هاى خود را پیاده بر

کند. 

نصف جهان لیگ هفدهم به 
پایان رسیداما ژنرال همچنان با 
طوفان سبز خود درگیر دو دیدار 
آسیایى با استقالل است تا بتواند 
این نماینده اصفهــان را به دور 
بعدى این رقابت ها بفرســتد. 
پس از گــزارش محرمانه چند 
هفته پیش نصــف جهان در 
مورد حضور قلعه نویى بر روى 
نیمکت ســپاهان در فصل 
هجدهم حاال دوباره گمانه 
زنى ها بــراى آینده ژنرال 
در محافل خبرى آغاز شده 

است.
قطعا امســال داســتان امیر 
قلعه نویى در نقل و انتقاالت 
جذاب تر از بســیارى از 
ســال هاى دیگر خواهد 
بود. او دوباره به ستاره نقل 
و انتقاالت تبدیل شــده و 
پیشنهادهاى فوق العاده اى 
به او مى رســد. نتایــج امیر

 قلعــه نویــى در ذوب آهن 

دوباره او را به باالترین ســطح قــرارداد براى 
یک مربى ایرانى مى رساند و قابل پیش بینى است که 
او شــاید رکورد قرارداد مربیان ایرانى در تابســتان را 

بشکند.
واقعیت این است که قلعه نویى به جز فصل جارى، چند 
فصلى بود که اوج را تجربه نکــرده بود. نتایجى که در 
استقالل هرگز باب میلش نبود، جدایى از استقالل و همه 
اتفاقاتى که براى مردى در قواره قلعه نویى خوشایند نبود. 
فوتبال اما همین است. پایانى ندارد و دوباره مى توان در 
آن به اوج برگشت. قلعه نویى بر پایه همین قاعده تحمل 
کرد و دوباره تیمى تحسین برانگیز ساخت، تیمى دوست 
داشتنى به نام ذوب آهن که با قلعه نویى پس از سال ها 
دورى از ادعاهاى پیشــین اش، دوباره به اوج برگشته 
است. قلعه نویى نشان داده که به این آسانى ها و تحت 
تاثیر انتقادات کم نمــى آورد. او مى جنگد و جانانه هم 
مى جنگد و سرانجام گلیم خود را از آب بیرون مى کشد.

در باره موفقیت هاى ژنرال و اینکه تیم آینده او کجاست 
یکى از رســانه هاى نزدیک به آبى ها نوشت:شاید اگر 
شفر به اســتقالل نیامده بود و این تغییرات را در تیم به 
وجود نمى آورد، قلعه نویى در نقل و انتقاالت امســال 
بازگشتى آسان به اســتقالل را تجربه مى کرد اما شفر 
این در را به روى قلعه نویى بست.قلعه نویى البته شاید 
فعال تمایلى هم به بازگشت نداشته باشد و همه چیز را 
به گذر زمان سپرده باشد. به همین دلیل پیشنهادهاى

 ذوب آهن و ســپاهان و شــاید تیم هاى دیگر براى او 
دلنشین تر است. اینکه یک مربى را در فوتبال اصفهان 

هر دو قطب بخواهند معناى روشنى دارد. یعنى تو به اوج 
برگشته اى و قرار است فصل آینده نیز پروژه اى سنگین 

را در لیگ برتر پیش ببرى.
یکى از ســایت هاى خبرى هم کــه در روزهاى اخیر 
اخبار متفاوتى را در مورد آینده قلعه نویى و ســرمربى 
فصل آتى سپاهان منتشــر کرده در این باره نوشته:کار 
قلعه نویى شاید در سپاهان سخت تر از ذوب آهن باشد. 
ادامه کار با ذوب آهن منطقى تر به نظر مى رســد، چون 
تیم خودش است و مى تواند با کمى ترمیم فصل بعد را 
با فکر قهرمانى شروع کند. سپاهان اما چالش بزرگترى 
براى قلعه نویى خواهد بود. این ســپاهان افت کرده و 
بازنده را باید از نو ســاخت و این کار ســاده اى نیست. 
قلعه نویــى را اما از همین حــاال مى توانیم در اصفهان 
تصور کنیم مگر اینکه او تصمیم دیگرى در ســر داشته 

باشد.
به گزارش نصف جهان، برخالف برخــى تحلیل ها از 
جمله دیدگاهى که برایتان نوشــتیم، قلعه نویى بارها 
نشان داده دلش با سپاهان اســت و دوست دارد به این 
تیم بازگردد حتى اگر اوضاع اردوگاه زرد آشــفته باشد و 
نیاز به بازسازى دوباره داشته باشد باز هم چیزى از میل و 
اشتیاق امیرخان براى بازگشت کم نمى شود. این روزها 
همه جا هم در فضاى مجازى و هم در سکوهاى نقش 
جهان هواداران سپاهان نام قلعه نویى را فریاد مى زنند 
و فقط تصمیم مدیران این باشگاه براى عقد قرارداد با پر 
افتخارترین  سرمربى لیگ برتر مى تواند آنان را آرام کند.

بهتر است مدیران کارخانه فوالد مبارکه فرصت تاریخى  

استارت ســپاهان براى بازگشــت به دوران اوج که در 
حال حاضر با امیر قلعه نویى میسر اســت را به آسانى 

از دست ندهند.

قلعه نویى نشان 
داده که به این 
آسانى ها و تحت 
تاثیر انتقادات 
کم نمى آورد. او 

مى جنگد و جانانه هم 
مى جنگد و سرانجام 
گلیم خود را از آب 
بیرون مى کشد

 هواداران سپاهان
 فقط قلعه نویى را مى خواهند 

نصف جهــان یکى از روزنامه هاى ورزشــى در مطلبى نوشت که هر بازیکنى در 
طول یکى دو سال اخیر  مورد غضب برانکو واقع شــده یا ناگهان با پیشنهادات 
زیادى مواجه شده است. به نظر مى رسد بخشــى از این موضوع درست باشد  و 
بخشى نیز نیاز به توضیحات تکمیلى دارد که پیشتر در نصف جهان راجع به آن 

صحبت کرده ایم.
به عقیده این روزنامه ورزشى که مطلبش توسط یکى از حامیان دو آتیشه برانکو 
ایوانکویچ نوشــته شــده، تقریبا هر بازیکنى مورد غضب برانکو قرار مى گیرد و 
براى مدتى نیمکت نشین مى شود، از چپ و راست پیشــنهاد داخلى، قطرى و 
اروپایى دریافت مى کند! اولین نفر، رامین رضاییان بود. او در فصل قبل بارها در 
تیم تشنج ایجاد کرد تا در نهایت توسط برانکو کنار گذاشته شد اما در طول مدت 
نیمکت نشینى، با اینکه یا به میدان نمى رفت یا فقط چند دقیقه در زمین حضور 
داشت اما برخى رسانه ها معتقد بودند پیشنهاد اروپایى دارد. البته رامین در نهایت 
راهى اروپا شد اما به عنوان یار تستى، نه بازیکنى که پیشنهاد رسمى داشته باشد.

سپس مهدى طارمى دچار این اتفاق شد. نزدیکان مهدى همیشه از پیشنهادات 

اروپایى اش به خصوص از اللیگاى اســپانیا و ســرى آ ایتالیا صحبت مى کردند 
اما او در نهایت به باشــگاه ریزه اســپور رفــت. همان ماجرایى که ســرانجام 
خوبى براى طارمى نداشــت و از ســوى دیگر پرســپولیس را دچــار بدترین 
محرومیت ممکن کرد. بعد از آن نیز، هر چقدر رسانه هاى مختلف از پیشنهادات 
اروپایــى این بازیکــن نوشــتند، رخ نــداد و ایــن بازیکن راهــى لیگ قطر

 شــد آن هم در حالى کــه مى گویند با ضــرر مالى زیــادى ایــن انتقال رقم 
خورده است.

در این فصل، همین ماجرا براى محســن مســلمان پیش آمد. تــا وقتى براى 
سرخپوشــان در ترکیب اصلى بازى مى کرد، کسى از پیشــنهادات اروپایى این 
بازیکن صحبتى به میان نمى آورد اما همین که (به خاطر حاشیه هایش) نیمکت 
نشین شد، برخى از رسانه ها از پیشنهادات نجومى و اروپایى این بازیکن نوشتند. 
حتى شــنیدیم و خواندیم که او از لیگ هاى معتبرى چون پرتغال، اسپانیا و آلمان 

هم پیشنهاد دارد!
بعد از مسلمان، نوبت به منشا رسید که نیمکت نشین شود و پیشنهاد اروپایى بگیرد. 
این یکى، خیلى عجیب بود زیرا منشــا از اروپا به ایران آمده بود و در این فصل، در 
پرسپولیس نتوانست انتظارات را برآورده کند اما آنهایى که قصدشان فقط تبلیغ براى 

بازیکنان نیمکت نشین است، براى منشا نیز پیشنهادات ساختگى آوردند.
سپس صحبت از احمد نوراللهى شد. البته این بازیکن هرگز مورد تنبیه برانکو قرار 
نگرفت اما شــخصا در مصاحبه اى گفته بود من از آمادگى خوبى برخوردار نیستم. 
با این حال، همین رســانه ها و کانال هاى هوادارى برایش نوشتند از ترکیه، چین، 
قبرس، یونان و ایتالیا پیشنهاد گرفته است! البته یکى از نزدیکان این بازیکن نوشت: 
«این اخبار را باور نکنید، نوراللهى با پرســپولیس قرارداد دارد و فصل بعد هم باید 

بماند. خبرى از پیشنهاد هم نیست! 
حاال هم نوبت فرشاد احمدزاده است. فرشاد چند هفته اى است که مورد غضب برانکو 
قرار گرفته و درست از همان زمان که نیمکت نشین شد، صحبت پیشنهادات خارجى 
براى این بازیکن هم بر ســر زبان ها افتاد. تا دیروز مى گفتند فقط از قطر پیشنهاد 
دارد اما امروز بحث عوض شــده و مى گویند از پرتغال، ترکیه، چین، یونان و آلمان 

پیشنهاداتى به دستش رسیده و باید آن را بررسى کند.
برانکو در مواجهه با این حجم از پیشــنهاد براى بازیکنان نیمکت نشــینش بارها 
گفته: «وقتى قهرمان مى شــویم، همه بازیکنان و اعضاى تیم پیشنهاد مى گیرند 
اما ما به باشــگاه اعالم کردیم تک تک بازیکنان را براى فصــل بعد مى خواهیم. 
 و از ســوى دیگر  مدیررســانه اى باشــگاه پرســپولیس مى گوید:  هیچ یک از 
بازیکنان پرســپولیس پیشــنهاد اروپایى ندارند غیر از صــادق محرمى. محرمى 

مذاکراتى با مدیران باشگاه دیناموزاگرب کرواسى داشته اما به ما هم قول داده که 
در پرسپولیس بماند.   

 به گزارش نصف جهــان، این توضیح را اضافه کنیم که در کنار نام باشــگاه هاى 
قطرى و اروپایى، سپاهان هم در طول یکى دو سال اخیر یکى از نام هایى بوده که  
براى ترساندن برانکو و باشگاه پرســپولیس توسط بازیکنان این تیم مورد استفاده 
قرار گرفته است. هر بازیکنى در فصل نقل و انتقاالت با وجود اینکه  نامش هم در 
لیست خرید سپاهانى ها نبود از پیشنهاد نجومى اصفهانى ها به خود سخن مى گفت 
و مدیران پرسپولیس را مجاب مى کرد که با مبلغ بیشــترى اقدام به عقد قرارداد 
با وى کنند. همین مغضوبینى هم که از برخى از آنان نام برده مى شــد در محافل 
دوستانه خود رد کنار پیشنهادات خارجى اظهار مى داشتند که به برانکو بگویید اگر 
ما را نمى خواهد رضایتنامه مان را بگیریم و به ســپاهان برویــم. آن هم با مبلغى 
خیلى بیشتر از پرســپولیس. البته این موضوع را خودمان قبال گفته ایم که برخى 
بازیکنان  ســرخپوش از جمله محسن مسلمان در رادار ســپاهانى ها براى فصل 
هجدهم قرار دارند، اما در اینکه تقریبا همه آنها مى خواهند با حربه پیشنهاد خیالى 
سپاهان، مدیران باشگاه و سرمربى شان را بترسانند و در ادعاى تمام ناشدنى آنها 
در تعصب به رنگ ســرخ  که در اینســتاگرام گوش فلک را کر مى کنند به شدت 

شک کرد!

فرصتى تاریخى براى بازگشت به دوران افتخار

ورزش

نصف جهان لیگ هفدهم به 
پایانرسیداما ژنرال همچنان با
طوفان سبز خود درگیر دو دیدار

آسیایى با استقالل است تا بتواند 
این نماینده اصفهــان را به دور

بعدى این رقابت ها بفرســتد. 
گــزارشمحرمانه چند پس از

هفته پیش نصــف جهان در 
مورد حضور قلعه نویى بر روى 
نیمکت ســپاهان در فصل 
هجدهم حاال دوباره گمانه 
زنى ها بــراى آینده ژنرال 
در محافل خبرى آغاز شده 

است.
قطعا امســال داســتان امیر

انتقاالت  قلعه نویى در نقل و
بســیارى از جذاب تر از

ســال هاى دیگر خواهد 
بود. او دوباره به ستاره نقل 
و انتقاالت تبدیل شــده و 
پیشنهادهاى فوق العاده اى
به او مى رســد. نتایــج امیر

 قلعــه نویــى در ذوب آهن 

دوباره او را به باالترین ســطح قــرارداد براى 
یک مربى ایرانى مى رساند و قابل پیش بینى است که 
او شــاید رکورد قرارداد مربیان ایرانى در تابســتان را 

بشکند.
واقعیت این است که قلعه نویى به جز فصل جارى، چند 
فصلى بود که اوج را تجربه نکــرده بود. نتایجى که در 
استقالل هرگز باب میلشنبود، جدایىاز استقالل وهمه 
اتفاقاتى که براى مردى در قواره قلعه نویى خوشایند نبود. 
فوتبال اما همین است. پایانى ندارد و دوباره مى توان در

آنبه اوج برگشت. قلعه نویى بر پایه همین قاعده تحمل 
و دوباره تیمى تحسینبرانگیزساخت، تیمى دوست کرد

به نام ذوب آهن که با قلعه نویى پس از سال ها  داشتنى
دورى از ادعاهاى پیشــین اش، دوباره به اوج برگشته 
تحت  است. قلعه نویى نشان داده که به این آسانى ها و
تاثیر انتقادات کم نمــى آورد. او مى جنگد و جانانه هم 
مى جنگد و سرانجام گلیم خود را از آب بیرون مى کشد.

در باره موفقیت هاى ژنرال و اینکه تیم آینده او کجاست 
یکى از رســانه هاى نزدیک به آبى ها نوشت:شاید اگر 
شفر به اســتقالل نیامده بود و این تغییرات را در تیم به 
وجود نمى آورد، قلعه نویى در نقل و انتقاالت امســال 
بازگشتى آسان به اســتقالل را تجربه مى کرد اما شفر 
در را به روى قلعه نویى بست.قلعه نویى البته شاید  این
فعال تمایلى هم به بازگشت نداشته باشد و همه چیز را 
به گذر زمان سپرده باشد. به همین دلیل پیشنهادهاى
 ذوب آهن و ســپاهان و شــاید تیم هاى دیگر براى او 
دلنشین تر است. اینکه یک مربى را در فوتبال اصفهان 

ی

ت

ت

ج

ت

ج

 ففقط قل

ز ر
مى کشد

 وریا غفورى پــس از بازى با 
پیکان اعالم کرد استقاللى ها براى 
تمدید قرارداد با او مذاکره اى نداشته اند. این 
در حالى اســت که یکى از مسئوالن باشگاه استقالل 
این ادعاى غفــورى را رده کرده اســت. این فرد که 

دوست نداشــت نامش فاش شــود به خبرنگار 
همشهرى ورزشى گفته اســت: «به نظر شما 

امکان دارد که با غفورى صحبت نکنیم؟ 
او بازیکن اصلى استقالل است و باید 

قراردادش تمدید شود، اما وقتى 
شفر هنوز وضعیتش مشخص 
نشده و لیســتى نداده، چطور 
بحث تمدید قرارداد را مطرح 

کنیم؟» این منبع آگاه همچنین 
اشــاره اى به صحبت هایش با غفــورى کرد و گفت: 
«قطعا غفورى و بازیکنانى چون امید ابراهیمى در ایران 
براى استقالل بازى مى کنند، اما غفورى گفته که پس 
از جام جهانى تکلیفش را مشــخص مى کند، چرا که 
منتظر پیشنهاد خارجى است. اگر پیشنهاد خوب برسد، 
نمى توانیم جلوى بازیکن را بگیریم، اما اگر پیشنهادى 

نداشت، قطعا در استقالل مى ماند.»

 هفته پیش بود که اعالم شــد وینفرد شفر از دست یکى 
از مسئوالن باشگاه ناراحت است و مى گوید او براى تیم 
حاشیه درست مى کند. خبرگزارى میزان به جزئیات این 
ماجرا اشاره کرده و نوشته:“ به گوش سرمربى استقالل 

رسیده یکى از مسئوالن استقالل به برخى از بازیکنان گفته 
که شفر به آنها براى فصل بعد نیازى ندارد. اتفاقى که باعث 
عصبانیت سرمربى استقالل شده است. شفر این موضوع 
را به مسئوالن استقالل اعالم کرده که به هیچ عنوان نباید 

در آستانه بازى هاى حساس اســتقالل این صحبت ها 
مطرح شود.سرمربى آلمانى گفته که لیست اصلى پیش 

اوست و حتى رضا افتخارى مدیرعامل باشگاه هم از آن 
خبرى ندارد.“

جا هم در فضاى مجازى و هم در سکوهاى نقش 
ن هواداران سپاهان نام قلعه نویى را فریاد مى زنند 
ط تصمیم مدیران این باشگاه براى عقد قرارداد با پر 
رترین  سرمربى لیگ برتر مى تواند آنان را آرام کند.

ست مدیران کارخانه فوالد مبارکه فرصت تاریخى  

رى پــس از بازى با 
د استقاللى ها براى 
ره اى نداشته اند. این 
الن باشگاه استقالل 
 ســت. این فرد که 

ــود به خبرنگار
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پیشنهاد خوب برسد، 
م، اما اگر پیشنهادى 
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در آستانه بازى هاى حساس اســتقالل این صحبت ها 
مطرح شود.سرمربى آلمانى گفته که لیست اصلى پیش 

اوست و حتى رضا افتخارى مدیرعامل باشگاه هم از آن 
خبرى ندارد.“

در انتظار 
پیشنـــهاد 
خارجى

مدیرعامل پارس جنوبــى جم در تالش 
اســت تا شــرایط را براى تمدید قرارداد 

بازیکنان تیم فراهم کند.
 پارس جنوبى جم بى شــک پدیده لیگ 
هفدهم بوده است؛ آنها که نیم فصل اول 
را در رتبــه دوم خاتمه دادند، در نیم فصل 
دوم با مشکالت مالى مواجه شدند و همین 
مشکل سبب شد تا از فرم اولیه خود فاصله 

بگیرند.
  رضائیان مدیرعامل پارس جنوبى جم در 
گفتگو یى در خصوص شایعاتى که در مورد 
شرایط مالى تیم مطرح شده، گفت: « مقرر 
شــده طى هفته آینده با تمامى بازیکنان 
تسویه حســاب شــود. در واقع بخشى از 
مبلغ مورد نیاز تهیه شده و ما منتظریم تا 
مابقى نیز فراهم شود تا بتوانیم با بازیکنان 
پرتالش و همینطور کادر فنى قابل احترام 

تیم تسویه کنیم. 
 پــارس جنوبى در اولین حضــور خود در 
رقابت هاى لیگ برتر نمایش قابل قبولى 
داشــته، با این حال مشــکالت مالى در 
برهه هایى از فصل این تیم را تحت تاثیر 
قرار داد و با توجه به اینکه مشکالت مالى 
در اکثریت تیم هاى ایرانــى وجود دارد، 
گمانه زنى ها در مــورد انحالل این تیم 

چندان منطقى به نظر نمى رسد.

انحالل پارس؟

سپاهان، اروپــا و قطر!
نام هایى براى ترساندن برانکو نام هایى براى ترساندن برانکو 

بلک لیست
 تقلبى

حاال بزرگان به اینــجا مى آیند!

اســتقالل را به اوج آمادگى برساند 
چیست؟

عد فنى بسیار موفق اســت و به خوبى مى داند 
براى بــازىهاىبزرگ به اوج را چطور کنان

اند. این مهمترین نکته شفر است که مى تواند 
 را در هر بازى به بهترین فرم ممکن برساند. 

فکر مى کنى بازیکنان بزرگ دنیا هم 
ممکن است به ایران بیایند؟

ى توانند بیایند و من با دوســتان خودم همیشه 
مى کنم. البته باید ذهنیت منفى که در اروپا نسبت 

وجود دارد، برداشته شود و بازیکنانى مثل من
 به این موضوع بسیار کمک کنند.  

خیلى ها بعد از ســال ها انتظار 
دارند اســتقالل بتواند در لیگ 

قهرمانان آســیا موفق شود.
ر در فکر مى کنى ایــن انتظار
اینفصل به پایان مىرسد؟
باالیى دارد. قطعا پتانســیل خیلى
رم ذوب آهن را شکســت بدهیم و
راى فصل بعد تیم را تقویت کنیم. 
خارجى با کیفیت خیلى ه بازیکن

 به استقالل کمک کند و من شک 
ال دیگر بازیکنانخارجى بزرگ حاضر

 استقالل بیایند.

اولین هدف استقالل باید تمدید قرارداد با شفر باشد. اگر 
تمدید قرارداد انجام بشود احتماال خیلى از بازیکنان هم در 

ماند. شــفر برنامه هاى این تیم خواهند 
بزرگى براى استقالل بلند مدت و 
بمانــد تــا بتواند دارد و باید 
مــه  نا هاى خود را پیاده بر

کند. 

 وریا غفور
پیکان اعالم کرد
تمدید قرارداد با او مذاکر
در حالى اســت که یکى از مسئوال
ا اینادعاى غفــورى را رده کرده
دوست نداشــت نامش فاش شــ
همشهرى ورزشى گفته اســت: «
که با غفورى صحبت امکان دارد
ب او بازیکن اصلى استقالل است و
قراردادشتمدید شود، اما وقتى
شفر هنوز وضعیتش مشخص 
نشده و لیســتى نداده، چطور 
بحث تمدید قرارداد را مطرح 

کنیم؟» این منبع آگاه همچنین 
اشــاره اى به صحبت هایش با غف
«قطعا غفورى و بازیکنانى چون امی
براى استقالل بازى مى کنند، اما غ

از جام جهانى تکلیفش را مشــخص
منتظر پیشنهاد خارجى است. اگر پ
نمى توانیمجلوى بازیکنرا بگیریم
نداشت، قطعا در استقالل مى ماند.
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 در افکارکارلوس کى روش سوال هاى بســیارى موج مى زند؛ پرسش هایى که او را به 
ایده آل ترین ترکیب ممکن براى بازى هاى سخت و سرنوشت ساز جام جهانى فوتبال مى رساند. 

کى روش تا روزهاى باقى مانده به جام جهانى باید در پست دروازه بانى به جمع  بندى نهایى برسد. 
شاید تا یک ماه قبل وقتى از سرمربى تیم ملى درباره نفر اول این پست سوال مى شد او بى درنگ دست 

مى گذاشت روى علیرضا بیرانوند اما عملکرد متزلزل شماره یک در یک ماه اخیر ذهن کى روش را سخت به 
خود مشغول و سرمربى تیم ملى را قدرى نگران کرده است. کى روش براى این پست قاعدتا نمى تواند روى 

گزینه هاى دیگرى فکرکند و دعوت دوباره از مهدى رحمتى شاید چیزى شبیه به یک رویاى دراماتیک بماند و 
راهى باقى نیست جز آماده کردن همین بیرانوند در روزهاى نسبتا کم باقى مانده تا جام جهانى فوتبال که رسیدن 

به این هدف بزرگ زمان بسیارى را از مربیان تیم ملى خواهد گرفت.
البته بیرانوند از ظرفیت هاى کافى براى رسیدن به آمادگى برخوردار است و شاید با قرار گرفتن در تمرین هاى 
منظم تیم ملى و افزایش انگیزه هایش در اردوهاى ملى در نهایت به آن سطح از آمادگى که کى روش مى پسندد 
دست یابد. مساله دروازه بان را اگر تا روزهاى باقى مانده به نخستین بازى تیم ملى حل شده بدانیم، کى روش روى 
دو پست عمیقا نگران است که در آخرین مصاحبه اش صراحتا به آن اشاره داشت. کى روش هنوز نمى داند که در 
پست دفاع میانى از چه بازیکنانى باید بهره بگیرد و مدام در حال برانداز فنى گزینه هاى دم دست است. اینکه 

فوتبال هنوز نسبت به زوج دفاع میانى مطمئن کى روش در فاصله نزدیک به 50 روز تا جام جهانى 
باشد.نیســت خود مى تواند یک چالش بزرگ 

از مدافعــان میانــى خواهد بود به احتمال فراوان پورعلى گنجى یکى 
مکمل درکنار پورعلى گنجى هنوز اما کى روش بــراى انتخاب بازیکن 
که از میان خانــزاده، منتظرى، تردید هایى دارد و به قطعیت نرسیده 
چشمى کدام را در این پست قرار سیدجالل حســینى و حتى روزبه 
سرمربى تیم ملى را چنگ مى زند دهد. مساله بزرگ دیگرى که ذهن 
در بازى نخست مقابل مراکش با پست هافبک دفاعى است. جایى که 
دوچندان کرده است. کى روش در غیبت سعید عزت اللهى دغدغه ها را 

گزینه هایى همچــون ابراهیمى، محاسبات خود همچنان روى 
حاجى صفى و روزبه چشمى مردد على کریمى، احســان 

نهایى درباره اینکه کدام یک از این اســت و تصمیم 
را  در بازى نخست کنار هم قرار دهد بازیکنان 

ذ  تخــا نکرده است. کى روش مى داند که ا
بازى با تیم هاى بزرگى همچون 
اســپانیا و پرتغال هافبک هاى 
دفاعى  باتجربه و بازى کرده اى 
در سطح ملى مى طلبد که غالب 
بازیکنان این پست از داشتن 
این خصیصه ها بــى بهره اند 
و شاید ســرمربى تیم ملى 
را در روزهاى آتــى ناچار به 
تصمیم هایى غیرمنتظره کند. 
آنچه براى سرمربى تیم ملى 
اهمیت راهبردى باالیى دارد 
این اســت که بازى نخست 
مقابل مراکش را به ســالمت 
بگذراند و الاقل تیمش را بازنده 
این میدان نبیند تا از نظر روحى 
و روانى در بــازى با تیم هاى 
اسپانیا و پرتغال تیم در شرایط 
مطلوبى قرار داشته باشد که 
داشتن این شــرایط ممکن 
نیســت مگر آنکه بازیکنان 
حال حاضر تیم ملى بتوانند 
از آزمون بازى نخست که 
بسیار حیاتى است، سربلند 

بیرون آیند.

تردیدهاى کى روش

نصف جهان دیدار دیروز(جمعه) قطب هــاى زرد و آبى فوتبال ایران  از یک 
حیث جالب توجه بود.براى دومین فصل متوالى دوئل استقالل و سپاهان به 
هفته پایانى کشیده شد تا به شکلى تاریخ براى این دو تیم تکرار شود. هفته 

پایانى لیگ شانزدهم استقالل در شــرایطى با هدایت علیرضا منصوریان 
باید مقابل ســپاهان صف 
آرایى مى کرد که نایب 
قهرمانى اش در فصلى 
پرفراز و نشیب قطعى 
شده بود و این تیم تنها 
خود را براى پلى آف آسیا با 

العین آماده مى کرد در حالى که زردپوشان اصفهانى با زالتکو کرانچار بعد از 
پنج برد متوالى و صعود چشمگیر در جدول چشم به سه امتیاز این بازى دوخته 
بودند تا فصل را باالتر از رقیب همشهرى ذوب آهن به پایان رسانده و شانس 

کسب سهمیه آسیا را داشته باشد.
چهاردم اردیبهشــت 96 دو تیــم در ورزشــگاه آزادى و مقابــل دیدگان 
40 هزار تماشاگر استقاللى آخرین بازى فصل را برگزار کردند جایى که ابتدا 
ســپاهانى ها با گل مهرداد محمدى از میزبان پیش افتادند تا نیمه با برترى 
شاگردان کرانچار به پایان برسد. اما در نیمه دوم ورق برگشت و این استقالل 
بود که با گل هاى جابر انصارى و فرشید باقرى موفق شد کامبک کند تا به برد 
شیرین دقیقه نودى برسد، نتیجه اى که باعث شد علیرضا منصوریان با اعتماد 
به نفس خاصى مدعى شود تنها سه خرید جدید براى فصل بعد نیاز دارد چون 

این تیم آینده درخشانى پیش رو خواهد داشت.
این نتیجه اما در ادامه سرنوشت متفاوتى را براى هر دو تیم رقم زد به خصوص 
براى استقالل چون بعد از مصاف با سپاهان منصوریان و شاگردانش در بازى 
رفت با العین به برترى 1-0 رسیدند غافل از این که بازى برگشت در ورزشگاه 
هزا بن زائد ابوظبى تراژدى بزرگى براى منصوریان رقم خواهد زد. شکست 
6-1 مقابل العین تا حدود زیادى اعتبار مربیگرى سرمربى استقالل را خدشه 
دار کرد و باعث شد تا او به جاى سه بازیکنى که وعده داده بود به تیم اضافه مى 
کند، دگرگونى گسترده اى در ترکیب بازیکنان فراهم و فصل سیاه دیگرى 

را استارت بزند.
از آن ســو کرانچار هم با وجود این که قراردادش با ســرو صداى فراوان و 
رقمى قابل توجه تمدید شد اما حضورش نتوانست به کابوس هاى ادامه دار 
سپاهانى ها خاتمه دهد تا هر دو مربى در طول فصل از نیمکت ها برکنار و 
خانه نشین شوند. اتفاقى که در آن مقطع شاید بدبین ترین طرفدار دو تیم نیز
پیش بینى نمى کرد اما اتفاقات فوتبالى در کنار انتخاب و خریدهاى اشتباه 

باعث و بانى آن شد تا منصوریان و کرانچار بازنده هاى بزرگ لقب بگیرند.
حاال با گذشــت نزدیک به یک ســال دو تیم دیروز(جمعــه ) واین بار در 
نقش جهان مقابل هم صف آرایى  کردند آن هم در شرایطى که این بار هدایت 
استقالل برعهده مربى خارجى است و سپاهان هم با منصور ابراهیم زاده مربى 
بومى و ناکام خود تنها براى پایان دادن به فصل ســیاه خود لحظه شمارى 
مى کرد و البته نتایج دییدارهاى پایانى زردها در فصل شانزدهم و کپى پیست 
آن در فصل هفدهم در مصاف با آبى ها نتوانســت به داد آنها برسد و دردى 
از آنها را دوا نماید. سپاهانى ها خیلى دوســت دارند مانند استقالل شفر به 

روزهاى اوج بازگردند و دوباره در فوتبال 
ایران آقایى کنند.

کپى پیست بى فایده براى زردها  
اختتامیه فصل شانزدهم در لیگ هفدهم تکرار شد

  استقالل شاید بازگشــت جذابى به مهدى رحمتى داشته 
باشد، بازگشت به روزهایى که مهدى رحمتى بى رقیب بود. 
اگر حسین حسینى واقعا تصمیم جدایى از استقالل را جدى 
بگیرد، اســتقالل در فصل آینده دوباره به رحمتى وابسته 
خواهد بود. نگاه کوتاه به آنچه درباره رحمتى گذشته، بى 

فایده نیست.
اســتقالل از آغاز راهش در این فصــل دچار چالش هاى 
فنى بوده و همین چالش ها اســتقالل را به روزهاى تیره 
و تار رساند. حاال که دیگر همه چیز گذشته، استقالل براى 
حل مسائلش بیش از آنکه به چرایى فنى نتایجش در نیم 
فصل اول توجه کند، باید به سمت کنکاش در خرده رفتارها 
و بگومگوهاى درون تیمى رفته و میان آن مســاله هاى 

دم دستى، پى دالیل ناکامى اش بگردد.
گریزى از این حواشى نیســت و از زاویه دیگرى هم باید 
دید. منصوریان راهى نداشــت جز اینکه بــراى ادامه کار 
در اســتقالل و بازگرداندن آبروى حرفه اى  تیمش، دوباره 
به اقتدار برگردد و دوباره همه کاره تیمش باشــد. او فصل 
گذشته در بازى با سپاهان تصمیماتى گرفت که مهم ترین 
آنها نیمکت نشــینى مهدى رحمتى و خط زدن نام بختیار 
رحمانى از فهرست این بازى بود. این تصمیمات همزمان 
شد با نمایشــى بهتر از اســتقالل در اصفهان. او کاپیتان 

تیمش و مهم ترین خرید فصل اســتقالل را نخواست تا 
نشان دهد که هنوز سرمربى استقالل است. این بهترین 
تصمیم منصوریان در آن بحران  ها بود اما بعد از این چه باید 
مى کرد؟ بعد از این تصمیــم، منصوریان باید چگونه رفتار 
مى کرد و کدام مســیر را ادامه مى داد؟ اینها پرسش هاى 
ساده اى است اما پاسخ اش مى توانست تاثیر عمیقى در آینده 

منصوریان بگذارد.
سپس شایعاتى شنیده شــد درباره اینکه مهدى رحمتى از 
استقالل مى رود یا کنار گذاشته مى شود. شایعه دیگرى هم 
از پیش مطرح بود که رحمتى دنبال آوردن مربى تازه اى به 
استقالل است. به این شایعات مهدى رحمتى پاسخ داد و 
در مصاحبه اى گفت که با نیمکت نشینى تسلیم نمى شود. 
رحمتى در مصاحبه اش تالش کرد تا نشــان دهد که یک 
بازیکن حرفه اى است و فراتر از حد مسوولیتش در باشگاه 
مداخله نمى کند. واکنش عملى منصوریان در مقابل این 
اتفاقات چه بود؟ او بود که باید تصمیم ســختى را بى تعلل 

مى گرفت. مى خواهد با رحمتى ادامه دهد یا نه؟
مدیریت درون تیمى در چنین شــرایطى براى مربیان کار 
ساده اى نیســت. آنها در این شرایط همیشه تنها هستند و 
باید بهترین تصمیم را بگیرند. تصمیمات اینچنینى گاهى 
مى تواند مصلحت اندیشــانه و محافظه کارانه باشد و گاه 

مى تواند جدى و سخت گیرانه باشد. مربیان در 
چنین روزهایى براى سرنوشت مربیگرى خود 
تصمیم مى گیرند و راه و منش مربیگرى خود را 
انتخاب مى کنند اما توجه کنیم که حذف مهدى 
رحمتى الزاما به معناى اقتدار منصوریان نبود و 
حفظ او و بازگرداندن اش به دروازه نیز الزاما به 
معناى بى جربزه بودن مربى مقابل یک ستاره 
نبود. راه  هاى میانه اى هم هست که شاید مربى 

در این روزهاى تصمیم گیرى به آنها برسد و آنها را 
منطقى بداند.

فارغ از مساله مهدى رحمتى در استقالل باید بدانیم 
که اقتدار مربى در مدیریت ستاره ها خود را نشان 
مى دهد، نه در حذف ســتاره ها. برداشت از این 
نوشــته هرگز نباید این باشد که با حذف یا حفظ 
رحمتى موافقیم. مساله ما بررسى مساله و نگاه به 

چالش هاى منصوریان در استقالل و بحث درباره 
تصمیمات آینده در این باشــگاه اســت. امروز شفر 

باید با آگاهى از واکنش هاى رحمتى هنگام تنها شدن 
در دروازه استقالل تصمیماتى براى فصل آینده بگیرد. 

انتخاب دروازه بان هاى فصل آینده استقالل از جذابیت هاى 
نقل و انتقاالت خواهد بود.

سقوط تیم ها به دســته پایین تر در فوتبال ایران مى تواند به معناى پایان 
حیات یک باشگاه باشد.

 نفت تهران امسال تیمى عجیب و پراز اتفاقات ناخوشایند بود. این باشگاه 
قدیمى بعد از چند سال حضور موثر در فوتبال ایران ، در پروسه واگذارى به 
بخش خصوصى همه چیزش را از دســت داد و امروز تقریبا چیزى از نفت 
باقى نمانده است. نیما نکیسا بازیکن سابق تیم ملى ایران و مربى تیم نفت 
در دو مقطع متفاوت در این رابطه گفت:« متاسفانه چندین سال است که به 
جاى ارزش گذاشتن به باشگاه هاى قدیمى داریم آن ها را نابود مى کنیم. با 
گماردن مدیران ناالیق و کسانى که از جنس فوتبال نیستند ضربات جبران 
ناپذیرى به فوتبال زده شد. برخى هم با عشــق به این فوتبال مى آیند اما 

زورشان نمى رسد و همه چیزشان را از دست داده و مى روند.  
او افزود:« ما تیم هاى قدیمى مان را روز به روز از دست مى دهیم و از طرف 
دیگر تیم هاى تازه روى کار مى آیند اما عشق را که نمى توان با پول خرید. 
تیم هایى مثل نساجى و یا فجرسپاســى با عشق و هوادارانشان هستند که 
دارند تالش مى کنند و به موفقیت مى رســند. من قصــد بى احترامى به 
باشگاهى را ندارم اما اگر قرار باشــد تیم هایى مثل ابومسلم، فجر سپاسى 
و برق شیراز منحل شــوند آن وقت این طبیعى است که مردم یک شهر به 
جاى حمایت از تیم شهرشــان طرفدار استقالل و پرســپولیس باشند و در 
ورزشــگاه هایشــان این تیم ها را تشــویق کنند. در آبادان کسى طرفدار 
استقالل و پرسپولیس نیســت اما تیم هایى که امروز یک اسم دارند سال 
بعد یک اسم دیگر ، هر روز یک مالک دارند را کسى دوست نخواهد داشت.  
نکیســا در ادامه درباره نفت گفت:  به جرات مى گویم همین تیم نفت اگر 
شرایط مدیریت درستى داشت در لیگ برتر مى ماند. بچه ها بدون هزارتومان 
پول از جانشان مایه گذاشــتند اما من گاهى فکر مى کنم که این سیاست 

فوتبال اســت که بعضى تیم ها از بین بروند. آدم هایى به این 
فوتبال مى آیند اما این فوتبال شیره آنها را مى کشد و بعد مثل 

تفاله مى اندازد بیرون. 
او درباره وضعیت بدهى هاى این باشگاه هم گفت:  من خودم از 

نفت طلبکار هستم اما وقتى به کمیته تعیین وضعیت رفتم گفتم من 
هفت ماه براى این تیم کار کردم و فقط پول این هفت ماه را مى خواهم 

نه یک ریال بیشتر و نه یک ریال کمتر. حق من نصف پول قراردادم است 
در حالى که مى توانم همه آن را طلب کنم چون اخراجم کرده اند. 

دروازه بان سابق تیم ملى و پرسپولیس همچنین گفت:  فکر مى کنید 5 سال 
آینده بادران کجا است. سرنوشت خونه به خونه چه خواهد شد. بالیى که 
سر شفیع زاده ها آمد سر حسن زاده و قربانیان هم مى آید چرا که هرکسى 
به عشق ورزش مى آید چراغ را روشن مى کند اما بعد از اینکه تمام پولش را 
در فوتبال خرج کردند کارى مى کنند که طرف اموالش را از دست داده و در 

نهایت با بدهى و مشکالت اینچنینى مواجه شود.»
او افزود:« من زمانى منتقد جدى کــى روش بودم چرا که معتقد بودم او به 
لیگ داخلى نگاه نمى کند اما االن متوجه مى شــوم که او کجا را مى دیده 
است؟!» او همچنین دررابطه با مسایلى مثل بازیکنانى که با پول به فوتبال 
مى آیند و اینروزها بحث آن بســیار داغ اســت گفت:« من در جاهایى که 
مربى بودم با این مشکالت مواجه شده ام. متاسفانه هرچه رده لیگ پایین 
تر باشد بازیکن پولى، تبانى ، شرط بندى، دوپینگ و مسایلى از این دست 
هم بیشتر است. به خودم پیشــنهاد دادند که دروازه بانى که از فوتبال دور 
شــده بود را به تیم بیاورم و 70 درصد از مبلغ قراردادش را بردارم اما به آن 
شخص گفتم مثل این که نمى دانى با چه کسى دارى صحبت مى کنى و 
من را نمیشناسى؟! اگر دنبال این مســایل بودم از حقوق استاد دانشگاهى 

زندگى نمى کردم.»
او اضافه کرد:« متاسفانه ســاختار ریشــه نه فقط در فوتبال که در جامعه 
ایراد دارد. بازیکنى بود که بیست میلیون مى داد که بازى کند در حالى که 
مشخص بود شیشه مصرف مى کند. من خودم دکتر هستم و طرف را ببینم 
مى فهمم. اما متاسفانه ساختار خراب است و شرایط ایجاب مى کند که براى 
موفقیت به دنبال پول و پارتى باشید. در این ساختار زحمات دیده نمى شود و 
باید البى داشته باشید. اصال اینگونه نیست که وقتى رفقایت خواب هستند تو 
تمرین کنى و موفق شوى. من پدرى داشتم که از صدپادگان نظامى سخت 
گیر تر بود و ساعت 9 شب من را مجبور مى کرد که بخوابم تا آماده بمانم اما 
من تمرین مى کردم و از زندگى ام مى زدم اما کس دیگرى بازى مى کرد. 
17-18 بازى من را روى نیمکت نشاندند 
و بعد هم گفتنــد خداحافظ. بازهم 
مى گویم موضوع شخص نیست 

مشکل ساختار است. 

درد دل هاى نیما نکیسا

رحمتى دوباره بى رقیب مى شود؟

کنفدارسیون فوتبال آسیا با انتشار گزارشى در مورد جام ملت هاى آسیا 2019 به گروه هاى 
احتمالى که بهترین تیم آسیا در آن قرار خواهد گرفت، اشاره کرد.

کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) چندى پیش سیدبندى تیم هاى راه یافته به مرحله پایانى 
مسابقات جام ملت هاى آسیا 2019 را بر اساس آخرین رده بندى تیم هاى ملى جهان اعالم 
کرد که بر این اساس تیم ملى فوتبال کشورمان در گلدان یک در کنار تیم هاى امارات (میزبان 

مسابقات)، استرالیا، ژاپن، کره جنوبى و عربستان قرار گرفت.
سیدبندى تأیید شده از سوى AFC به این شرح است:

گلدان یک: امارات، ایران، استرالیا، ژاپن، کره جنوبى و عربستان
گلدان 2: چین، سوریه، ازبکستان، عراق، قطر و تایلند

گلدان 3: قرقیزستان، لبنان، فلسطین، عمان، هند و ویتنام
گلدان 4: کره شمالى، فیلیپین، بحرین، اردن، یمن و ترکمنستان

سایت رسمى کنفدارسیون فوتبال آسیا در گزارشى به بررســى گروه  بندى احتمالى جام 
ملت هاى آسیا 2019 پرداخت. بر این اساس ایران به عنوان برترین تیم آسیایى در رده بندى 
فیفا ممکن است با چین (تیم پنجم آسیا در رده بندى فیفا)، قرقیزستان (تیم ششم آسیا در 
رده بندى فیفا) و کره  شمالى (تیم هجدهم آسیا در ده بندى فیفا) همگروه شود و اگر این اتفاق 

بیفتد، سخت ترین گروه این دوره از مسابقات روى کاغذ رقم خواهد خورد.
وقتى پاى آمار تیم ها در کسب پیروزى در مرحله گروهى تاریخ رقابت هاى جام ملت هاى 
آسیا پیش مى آید، از گلدان یک ایران با 37 پیروزى، از گلدان 2 چین با 20 پیروزى، از گلدان 
3 عمان با 2 پیروزى و از گلدان 4 بحرین با 4 پیروزى بهترین آمار را در بین تیم هاى هم رده 
خود دارند. این پنج تیم همچنین روى هم بیشترین تعداد گل زده در تاریخ رقابت هاى جام 
ملت هاى آســیا 2019 را با ثبت 232 گل  زده دارند. در حالى که احتماالت در گروه بندى 
مسابقات جام ملت هاى آسیا 2019 بسیار است، تیم ها بر اساس منطقه بندى قاره مى توانند 
ممکن است به همســایگان خود بخورند، براى مثال ایران ممکن اســت با ازبکستان، 
قرقیزستان و ترکمنستان همگروه شود و استرالیا با تیم هاى آسیایى جنوبى شرقى مانند تایلند، 
ویتنام و فیلیپین همگروه شود. باید دید که آیا رقابت هاى قدیمى دوباره اتفاق مى افتد یا خیر. 
ایران و عراق یکى از این بازى هاست که رقابت بین این دو تیم در مرحله یک چهارم نهایى 
جام ملت هاى آسیا 2015، هیجان انگیزترین بازى آن دوره از مسابقات بود، دیدارى که به 

تساوى 3 بر 3 انجامید و ایران در نهایت در ضربات پنالتى مغلوب عراق شد.
به گزارش تسنیم، قرعه کشى مرحله پایانى مسابقات جام ملت هاى آسیا 2019 در تاریخ 4 ِمى 
(14 اردیبهشت 98) در شهر دبى امارات برگزار مى شود و تیم ها به 6 گروه چهار تیمى تقسیم 
خواهند شد. این مسابقات در حالى از تاریخ 5 ژانویه 2019 (15 دى 97) به میزبانى امارات آغاز 
خواهد شد که  دو تیم برتر هر گروه و چهار تیم برتر از بین تیم هاى سوم گروه ها راهى مرحله 

یک هشتم نهایى این رقابت ها خواهند شد.

  همگروهى هاى احتمالى ایران   

نصف جهان دیدار دیروز(جمعه) قطب هــاى زرد و آبى فوتبال ایران  از یک 
حیث جالب توجه بود.براى دومین فصل متوالى دوئل استقالل و سپاهان به 
هفته پایانى کشیده شد تا به شکلى تاریخ براى این دو تیم تکرار شود. هفته 

پپایانى لیگ شانزدهم استقالل در شــرایطى با هدایت علیرضا منصوریان 
باید مقابل ســپاهان صف 
آرایى مى کرد که نایب 
قهرمانى اش در فصلى 
و نشیب قطعى پرفراز

شده بود و این تیم تنها 
خود را براى پلى آف آسیا با 

و م و ه م چه
40 هزار تماشاگر استقاللى آخرین بازى ف
ســپاهانى ها با گل مهرداد محمدى از می
شاگردان کرانچار به پایان برسد. اما در نیم
بود که با گل هاى جابر انصارى و فرشید باق
شیرین دقیقه نودىبرسد، نتیجهاى که باع
به نفس خاصى مدعى شود تنهاسه خریدج
این تیم آینده درخشانى پیش رو خواهد داش
این نتیجه اما در ادامه سرنوشت متفاوتى را

براى استقالل چون بعد از مصاف با سپاهان
1رفت با العین به برترى1-0 رسیدند غافلا
هزا بن زائد ابوظبى تراژدى بزرگى براى م
6-1 مقابل العین تا حدود زیادى اعتبار مرب
دار کرد و باعث شد تا او به جاى سه بازیکنى
کند، دگرگونى گسترده اى در ترکیببازی

را استارت بزند.
از آن ســو کرانچار هم با وجود این که قر
رقمىقابل توجه تمدیدشد اما حضورش
سپاهانى ها خاتمه دهد تا هر دو مربى در
خانه نشین شوند. اتفاقى که در آن مقطع ش
پیش بینى نمى کرد اما اتفاقات فوتبالى د
باعث و بانى آن شد تا منصوریان و کرانچار
حاال با گذشــت نزدیک به یک ســال د
نقش جهان مقابل هم صف آرایى  کردند آن
استقالل برعهده مربى خارجى است و سپاه
بومى و ناکام خود تنها براىپایان دادن به
البته نتایج دییدارهاى پایانىزرد مى کرد و
آن در فصل هفدهم در مصاف با آبى ها نت
نماید. سپاهانى ها خیلى دوس دوا آنها را از

بازگردند روزهاى اوج
ایران آقایى کنند
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گزینه هاى دیگرى فکرکند و دعوت دوباره از مهدى رحمتى شاید چیزى شبیه به یک رویاى دراماتیک بم
راهى باقى نیست جز آماده کردن همین بیرانوند در روزهاى نسبتا کم باقى مانده تا جام جهانى فوتبال که رس

به این هدف بزرگ زمان بسیارى را از مربیان تیم ملى خواهد گرفت.
البته بیرانوند از ظرفیت هاى کافى براى رسیدن به آمادگى برخوردار است و شاید با قرار گرفتن در تمرین
منظم تیم ملى و افزایش انگیزه هایش در اردوهاى ملى در نهایت به آن سطح از آمادگى که کى روش مى پس
دست یابد. مساله دروازه بان را اگر تا روزهاى باقى مانده به نخستین بازى تیم ملى حل شده بدانیم، کى روش
دو پست عمیقا نگران است که در آخرین مصاحبه اش صراحتا به آن اشاره داشت. کى روش هنوز نمى داند
پست دفاع میانى از چه بازیکنانى باید بهره بگیرد و مدام در حال برانداز فنى گزینه هاى دم دست است.

فوتبال هنوز نسبت به زوج دفاع میانى مط0کى روش در فاصله نزدیک به 50 روز تا جام جهانى 
باشد.نیســت خود مى تواند یک چالش بزرگ 

از مدافعــان میانــى خواهبه احتمال فراوان پورعلى گنجى یکى 
مکمل درکنار پورعلى گنجىاما کى روش بــراى انتخاب بازیکن 
که از میان خانــزاده، منتظتردید هایى دارد و به قطعیت نرسیده 
چشمى کدام را در این پستسیدجالل حســینى و حتى روزبه 
سرمربى تیم ملى را چنگ مدهد. مساله بزرگ دیگرى که ذهن 
در بازى نخست مقابل مراکپست هافبک دفاعى است. جایى که 
دوچندان کرده است. کى روشغیبت سعید عزت اللهى دغدغه ها را 

گزینه هایى همچــون ابراهمحاسبات خود همچنان روى 
حاجى صفى و روزبه چشمىعلى کریمى، احســان 

نهایى درباره اینکه کدام یکاســت و تصمیم 
را  در بازى نخست کنار هم قراربازیکنان 

ذ  تخــا نکرده است. کى روش مى داا
بازى با تیم هاى بزرگى هم
اســپانیا و پرتغال هافبک
دفاعى  باتجربه و بازى کر
در سطح ملى مى طلبد که
بازیکنان این پست از دا
این خصیصه ها بــى به
و شاید ســرمربى تیم
را در روزهاى آتــى ناچ
تصمیم هایى غیرمنتظره
آنچه براى سرمربى تیم
اهمیت راهبردى باالیى
این اســت که بازى نخ
مقابل مراکش را به ســ
بگذراند و الاقل تیمش راب
این میدان نبیند تا از نظرر
و روانى در بــازى با تیم
اسپانیا و پرتغال تیم در ش
ممممممطلوبى قرار داشته باش
دددداشتن این شــرایط م
نیســت مگر آنکه بازی
حال حاضر تیم ملى بت

از آزمون بازى نخست
بسیار حیاتى است، س

بیرون آیند.

اند جدى و سخت گیرانه باشد. مربیان در 
ددددخود  روزهایى براى سرنوشت مربیگرى 
م مى گیرند و راه و منش مربیگرى خود را

ب مى کنند اما توجه کنیم که حذف مهدى 
منصوریان نبود و ى الزاما به معناى اقتدار

 او و بازگرداندن اش به دروازه نیز الزاما به 
ى بى جربزه بودن مربى مقابل یک ستاره 
راههاى میانه اى هم هست که شاید مربى 

ن روزهاى تصمیم گیرى به آنها برسد و آنها را 
ى بداند.

ز مساله مهدى رحمتى در استقالل باید بدانیم 
تدار مربى در مدیریت ستاره ها خود را نشان 
هد، نه در حذف ســتاره ها. برداشت از این 
ـته هرگز نباید این باشد که با حذف یا حفظ 
ى موافقیم. مساله ما بررسى مساله و نگاه به 

ش هاى منصوریان در استقالل و بحث درباره 
مات آینده در این باشــگاه اســت. امروز شفر 

 آگاهى از واکنش هاى رحمتى هنگام تنها شدن 
وازه استقالل تصمیماتى براى فصل آینده بگیرد. 

ب دروازه بان هاى فصل آینده استقالل از جذابیت هاى 
 انتقاالت خواهد بود.

ن پ ر رچ
 دوپینگ و مسایلى از این دست 
 که دروازه بانى که از فوتبال دور 
مبلغ قراردادش را بردارم اما به آن 
ه کسى دارى صحبت مى کنى و 
ل بودم از حقوق استاد دانشگاهى 

م ب بم و ب ر ى جبور نر ب و بو ر یر
من تمرین مى کردم و از زندگى ام مى زدم اما کس دیگرى بازى مى کرد. 
17-18 بازى من را روى نیمکت نشاندند 
و بعد هم گفتنــد خداحافظ. بازهم 
مى گویم موضوع شخص نیست 

مشکل ساختار است. 

ر و ى ی ى
ردند و دوباره در فوتبال

 کنند.
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بهترین زمان پیاده روى 
براى چربى سوزى 

بیشتر
یکى از بهترین راه هاى چربى سوزى و الغرى، پیاده روى است اما اینکه بهترین 

زمان براى پیاده روى چه زمانى است و یا چطور و چقدر باید پیاده روى کنید تا چربى 
سوزى داشته باشید هم بسیار مهم اســت. این مطلب همه چیز را در این باره به شما 

خواهد گفت.
براى کاهش وزن خوب است که تقریبًا هر روز 30 تا 90 دقیقه پیاده روى تند بکنید. 
مى توانید بعضى روزها بیشتر و بعضى روزها کمتر پیاده روى کنید، اما به طور کلى باید 
حداقل 150 دقیقه (دو ســاعت و نیم) در هفته پیاده روى کنید. البته مى توانید زمان 
پیاده روى تان را به بخش هاى ده دقیقه اى یا بیشتر تقسیم کنید. وقتى بعد از گرم کردن 
بدن به مدت 30 دقیقه تندتر و بى وقفه پیاده روى مى کنید، چربى بیشترى مى سوزانید. 
اگر پیاده روى را تازه شروع کرده اید، اوایل کار زمان هاى کوتاه ترى پیاده روى کنید و 
سپس به طور تدریجى و پیوسته این زمان را افزایش بدهید. شاید هم بهتر باشد در آغاز، 

یک روز در میان پیاده روى  کنید و هربار به زمان پیاده روى خود بیافزایید.

دویدن و پیاده روى هر دو براى کاهش وزن بسیار مفید است، 
اما برنامه و زمان آنها باید با هم متفاوت بوده تا بیشترین تأثیر 
را در کاهش وزن و چربى سوزى داشته باشد. پیاده روى یک 
ورزش مفرح براى کاهش وزن اســت. داشــتن یک کفش 
راحت براى این ورزش شاد کفایت مى کند. باید بدانید در پیاده 
روى شما کالرى کمترى نســبت به دویدن مى سوزانید، اما 
این ورزش براى سالمتى قلب و فشار خون و عضالت بسیار 
مفید است. دویدن ورزشى است که سوخت و ساز بدن را باال 
مى برد و در تناسب و الغرى پاها و عضالت ران و باسن بسیار 
مؤثر است . به علت آنکه در هنگام دویدن، شما کالرى زیادى 
مى سوزانید، سریع تر هم به کاهش وزن مى رسید . شما در پیاده 
روى براى سوزاندن کالرى و چربى سوزى باید برابر با دویدن 

وقت بیشترى بگذارید .

محققان مــى گویند: مقــدار کالرى 
که بدن شــما در پیاده روى مى سوزاند، 

بستگى به وزن و سرعت پیاده روى 
شما دارد. افرادى که وزن بیشترى 

دارند، کالرى بیشترى را هم
مى سوزانند به دلیل اینکه 
انرژى بیشــترى احتیاج 

دارند تا بتوانند خود 
را در فضــا حرکت 

دهند. براى مثال حمل کردن 
یک بســته بار 150 گرمى نســبت به 

یک بــار 100 گرمى، احتیــاج به تالش 
بیشــترى دارد.براى زن و مردى که در 
حال انجام فعالیت مشــابه هســتند، به 
طور معمول مردان ســریع تر به نتیجه
مى رسند. اگر هر دوى آنها سه دقیقه پیاده 
روى کنند، به دلیــل اینکه مردها از وزن 
بیشترى برخوردارند، کالرى بیشترى در 
بدنشان مى سوزد و نســبت به یک زن، 
مقدار بیشــترى از وزن خود را از دســت 

مى دهند. 

دویدن بهتر است یا پیاده روى؟

پیاده روى 
چند کالرى مى سوزاند؟

کبد یک عضو مهم و کلیدى در بدن است که نقش 
اساسى را در سیستم گوارش بدن ایفا مى کند.

کبد به عنوان یک عضو حیاتى در بدن، نقش هاى 
مهم زیادى نظیر حذف مواد زاید و دفع مواد سمى 
مضر از خــون را انجام مى دهــد. از این رو حفظ 
سالمت کبد بســیار حائز اهمیت است و با مصرف 
یک رژیم غذایى سالم و متعادل قابل انجام است. 
در ادامه به برخى از این مواد خوراکى مفید اشــاره 

مى شود.

■   چغندر
چغندر به دلیل داشــتن مقادیر زیاد فالوونوئیدها 
و بتاکاروتــن، بــراى کبــد مفید اســت، از این 
رو بــراى حفظ ســالمت کبد، این ســبزى را در 

رژیم غذایى تان بگنجانید.

■   سبزیجات پربرگ سبز
مصرف سبزیجات پربرگ مانند اسفناج و کاهو که 
حاوى کلروفیل هســتند، به حذف سموم طبیعى از 

جریان خون کمک مى کند.

■   آووکادو
خوردن آووکادو بیشــتر موجــب افزایش تولید 
آنتى اکسیدان گلوتاتیون در بدن مى شود که به کبد 

در فرآیند تصفیه و دفع سموم مضر کمک مى کند.

■   گردو
گردو سرشار از گلوتاتیون و اسیدهاى چرب امگا3 

است که به کبد در فرآیند پاکسازى کمک مى کند.

■   هویج
از آنجایى که هویج منبع خوب گلوتاتیون است، به 
حفظ سالمت کبد کمک مى کند. گلوتاتیون پروتئینى 
است که به سم زدایى از کبد کمک مى کند. هویج 
همچنین سرشار از فالوونوئیدها و بتاکاروتن گیاهى 

است.

■   زردچوبه
زردچوبه حــاوى کورکومین اســت که خاصیت 
ضدالتهابى، ضد تومورســازى و ضداکسایشــى 
دارد. این ادویه منبع خوبى براى مقابله با ویروس یا 

عفونت کبدى است.

■   بروکلى
کلم بروکلى براى کبد فوق العاده مفید است، چراکه 

به پیشگیرى از بیمارى کبد چرب کمک مى کند.

مواد خوراکى مفید 
در حفظ سالمت کبد 

اگر براى پوست خود ارزش قایل هستید، به آن برسید.از دیدگاه طب سنتى، پوست اندام دفعى محسوب شده 
و در نتیجه، بدن مى تواند مقدارى از مواد دفعى خود را از طریق پوست دفع کند.

لیال شیربیگى، دستیار تخصصى طب سنتى گفت: در بسیارى از بیمارى هاى داخلى مثل بیمارى هاى دستگاه 
گوارش،کبدى،کلیوى و سیستم مجارى ادرارى، طبیعت هوشمند بدن بیدار شده و وارد عمل مى شود و مواد 
زاید حاصل از آنها  به پوست ریخته مى شودکه از بیمار شدن عضو حیاتى که نقش مهمترى نسبت به پوست 
در بدن ایفا مى کند،جلوگیرى کرده و اگر پوست دچار بیمارى شد، باید براى درمان به اعضاى داخلى بدن 

توجه بیشترى شود.
این دستیار تخصصى طب سنتى ایران با اشاره به اینکه تقویت کبد در تولید اخالط چهارگانه بدن نقش مهمى 

ایفا مى کند، بیان کرد: براى درمان اختالالت پوستى و تغییرات رنگدنه اى در پوست باید کبد تقویت شود.
شیر بیگى ادامه داد: مصرف موادغذایى نظیر انار که طبع سرد و تر و قابض دارد، براى تقویت کبد مفید بوده 

همچنین افرادى که ضعف کبد دارند نیز مى توانند از انار استفاده کنند که نقش بسیار مهمى را ایفا مى کند.
وى گفت: انار عالوه برتقویت کبد، طحال را نیز تقویت کرده و موجب خارج شدن موادزاید از بدن مى شود که 

در صورت مصرف مناسب انار مى توان به چهره روشن، زیبا و با طراوت دست پیدا کرد.

«برگ بو» یک گیاه معجزه آسا براى درمان بیمارى هاست. برگ بو در از بین بردن دیابت، فشار خون باال، 
چربى باال و درمان بى خوابى معجزه مى کند. 

امروزه بر تعدد افرادى که از بیمارى هاى مختلف رنج مى برند، افزوده مى شــود که مهمترین آنها عبارتند از 
دیابت، فشار خون، بى خوابى، کلسترول و... در بسیارى از نقاط دنیا برگ بو یکى از ادویه هاى پرکاربرد است. این 
ادویه، غنى از ویتامین ها و مواد معدنى ضرورى براى بدن است. ضمن اینکه خواص بسیار خوبى براى مبارزه با 

بیمارى هاى خاص دارد. به خصوص براى مقابله با فشار خون، دیابت، بى خوابى، کلسترول و...

فواید برگ بو براى سالمت
برگ بو یکى از عناصر مهم براى خوش طعم کردن غذاهاســت ضمن اینکه مزایاى بسیارى هم در طب 

طبیعى دارد. 
ســایر بیمارى هایى که برگ بــو با آنها 

مقابله مى کند، عبارت است 
از بى خوابى، افسردگى، درد 

عصب سیاتیک، عفونت هاى مکرر، 
خســتگى عضالنى، عفونت دستگاه 

ادرارى، ضعــف و کمبود انرژى، 
بیمــارى روانى خفیــف، التهاب 

مثانه، اسپاسم و سردرد.

این میوه پوست تان را سفید و زیبا مى کند

«برگ بو» معجزه اى در درمان بیمارى ها

اس
هم
اس

■
زر
ض
دا
عف

■
کل
به

وى گفت: انار عالوه برتقویت کبد، طحالرا نیز تقویت کرده وموجب خارج شدن موادزایداز بدن مى شود که 
در صورت مصرف مناسب انار مى توان به چهره روشن، زیبا و با طراوت دست پیدا کرد.

خواب و حاالت آن، از ســویى رفتارهــا و حاالت روحى 
روانى فرد را نشان مى دهد و از طرفى، تأثیر مستقیم بر

بخش هاى اصلى بدن مى گذارد که براى حفظ سالمت 
حالت درست را باید انتخاب کرد.

خیلى از افــراد را مى شناســیم که 
هنــگام خــواب بســیار حرکت 
مى کننــد و از جایى به جاى دیگر 
بر روى زمین جابه جا مى شــوند. 
شــکل هاى گوناگون خــواب را 

افراد تجربــه مى کنند کــه در این 
میان، شایع ترین آنها حالت هایى مثل 

حالــت درختى و 

یا به روى شــکم و از این قبیل هســتند که طبق گفته 
روانشناسان، اینها همه نشانگر رفتارها و حاالت شخصى 

هستند.
از روح و روان که بگذریم، به ســالمت جســم 
مى رسیم که خواب بخش مهم در این مسئله 
اســت که اگر به درســتى صورت نگیرد، 

نتیجه معکوس خواهد داشت.
یکى از عادات نادرســت افــراد هنگام 
اســتراحت، خوابیدن روى شکم است. 
خوابیدن در ایــن حالت مى تواند میزان 
خرخر کردن را کاهش دهد و آپنه خواب 
را از بین ببرد، اما فشار زیادى به 

کمر و گردن وارد مى کند.
همچنین زنان باردار باید نســبت به وضعیت بدنشان به 
هنگام خوابیدن دقت بیشترى داشته باشند و از خوابیدن 

روى شکم خوددارى کنند.
بسیارى از افرادى که عادت به خوابیدن روى شکم دارند، 
در ناحیه گردن، کمر و مفاصل احساس درد مى کنند. این 
درد مى تواند بر میزان خواب شــما تأثیر بگذارد و باعث 
شود در طول شــب، چندین بار از شــدت درد از خواب 

بیدار شوید.
طبق بررسى ها، خوابیدن روى شکم، عالوه بر فشارى 
که روى کمر وارد مى کند، به ســتون فقرات آســیب
 مى زند زیرا قسمت میانى بدن جایى است که بیشتر وزن 

در آنجا قرار دارد.
فشار وارد شده به ستون فقرات، بقیه ساختار بدن را هم 
تحت فشار قرار مى دهد. همچنین افراد زمانى که روى 
شکم مى خوابند، مجبور مى شوند براى نفس کشیدن سر 
خود را به یک سمت بچرخانند و موجب مى شود 
سر و ستون فقرات از ردیف همدیگر 

خارج شوند.

ست، به 
وتئینى 
 هویج 
 گیاهى 

اصیت 
شــى 
وسیییی یا

 چراکه 
د.

بخش هاى اصلى بدن مى گذارد که براى حفظ سالمت 
باید انتخابکرد. حالت درست را

خیلى از افــراد را مى شناســیم که 
هنــگام خــواب بســیار حرکت 
مى کننــد و از جایى به جاى دیگر 
بر روى زمین جابه جا مى شــوند. 
شــکل هاى گوناگون خــواب را 
تجربــه مى کنند کــه در این افراد

میان، شایع ترین آنها حالت هایى مثل 
حالــت درختى و 

هستند.
از روح و روان که بگذریم، به ســالمت جســم 
مى رسیم که خواب بخش مهم در این مسئله 
اســت که اگر به درســتى صورت نگیرد، 

نتیجه معکوس خواهد داشت.
یکى از عادات نادرســت افــراد هنگام 
اســتراحت، خوابیدن روى شکم است. 
خوابیدن در ایــنحالت مىتواند میزان

خرخر کردن را کاهش دهد و آپنه خواب 
بین ببرد، اما فشار زیادى به  زززززز از ررررررررررررا

هنگام خوابیدن دقت بیشت
روى شکم خوددارى کنند.
بسیارى از افرادى که عادت
در ناحیه گردن، کمر و مفاص
درد مى تواند بر میزان خوا
شود در طول شــب، چندی

بیدار شوید.
طبق بررسى ها، خوابیدن
که روى کمر وارد مى کند
 مى زند زیرا قسمت میانى

در آنجا قرار دارد.
فشار وارد شده به ستون فق
ه تحت فشار قرار مى دهد.
شکم مى خوابند، مجبور مى
را به یک سم خود
سر و ست
خار

میوه«ملون» بنیه زنان باردار را تقویت مى کند و سبب رفع برخى مشکالت جسمى مى شود.
میوه بهارى ملون  مى تواند براى زنان باردار مانند نوعى مکمل تقویتى عمل کند و ســبب رفع مشکالت جسمانى 

بانوان  شود.
این میوه، حاوى مقادیر باالیى از ویتامین ها، کاروتنوئیدها، بیوفالونوئیدو مواد معدنى مختلف مانند پتاسیم،کلسیم و 

آهن است.
ملون همچنین حاوى مقدار قابل توجهى از فیبردر ترکیب خود است که براى سالمت بدن بسیار مفید است.

خوردن این میوه مى تواند نیاز مادر به مصرف انواع ویتامین ها و مواد معدنى را برطرف کند. ملون به پیشــگیرى از 
مشکالت بینایى و حفاظت از چشم هانیز کمک مى کند.

فیبر موجود در ملون، کلسترول بد در بدن انســان را کاهش مى دهد و از بدن در مقابل تصلب شریان ها 
محافظت مى کند.

پکتین موجوددر ملون هم به تنظیم ترشح گلوکز در جریان خون از انواع قندها و کربو هیدرات ها کمک 
مى کند. پس ملون در پیشگیرى از دیابت مؤثر اســت و همه  بیماران دیابتى مى توانند بدون خطر ملون 

مصرف کنند .
ملون ها داراى ترکیبات ارگانیک متنوعى هستند که ارتباط مستقیمى با کاهش احتمال سرطان 

روده، ریه، ســینه و دهان دارند. این ترکیبات رادیکال هاى آزادى که مسئول بروز سرطان 
هستند را خنثى مى کنند.

ترکیبات ملون قدرت ایمنى در بدن انسان را نیز باال مى برد وبه حفاظت بدن 
در مقابل تمام بیمارى ها و عفونت ها کمک مى کند .
خاصیت ادرارآور ملون به درمان مشــکالت کلیه 
نیزکمک کرده و اگزما را درمان مى کند. مصرف 

ملون با لیمو در درمان نقرس نیز مؤثر است.

گرچه تنها از طریق تست قند خون مى توان 
از باالبودن آن مطمئن شد، برخى نشانه ها 
وجود دارند که حاکى از باالبودن میزان قند 

خون در فرد هستند.
تشــنگى غیر معمــول و تکــرر ادرار، از 
نشانه هاى باالبودن قند خون و از مهمترین 
عالیم بیمارى دیابت هستند. هنگامى که 
قند خون فرد باالست کلیه ها براى دفع قند 
از خون تالش بیشترى مى کنند، در نتیجه 
مایعات بیشــترى هــم از بدن خارج 

مى شود.
تکــرر ادرار و خــروج 
غیر طبیعى آب بدن، 
موجب تشــنگى و 
دهان  خشــکى 
مى شــود کــه از 
قند  نشــانه هاى 

خون باالست. 

نشانه هاىمیوه اى مفید براى دیابتى ها
 قند خون بـاال

ر و ر و ع و ز ون ن ر ر
ـت وهمه  بیماران دیابتىمى توانند بدون خطر ملون

 ارتباط مستقیمى با کاهش احتمال سرطان 
کال هاى آزادى که مسئول بروز سرطان 

مى برد وبه حفاظت بدن 
.
ه

مایعات بیشــترى
مى شود.
تکـ
غ

هترین
راى چ
شتر
ایکى از به
زمان براى
سوزى داش
خواهد گفت
براى کاهش
تمى توانید بع
0حداقل 50
پیاده روى ت

بدن به مدت
پیاده رو پاگر
سپس به ط
یک روز در

ن بسیار مفید است، 
وده تا بیشترین تأثیر 
اشد. پیاده روى یک 
داشــتن یک کفش 
د. باید بدانید در پیاده 
دنمى سوزانید، اما 
ون و عضالت بسیار 
خت و ساز بدن را باال 
ت ران و باسن بسیار

، شما کالرى زیادى 
ى رسید . شما در پیاده 
ى باید برابر با دویدن 

ده روى؟ده روى؟

به
بر
بیش

■■■
وقتى صبح ها ورزش مى کنید، بدن شما تمایل بیشــترى براى چربى سوزى دارد، به دو دلیل؛ 
پایین بودن ســطح قند خون، بدن را مجبور مى کند به دنبال منابع دیگرى براى تأمین انرژى 
بگردد، بنابراین از ذخایر چربى به عنوان ســوخت اســتفاده مى کند. میزان هورمون هایى که 
چربى سوزى را تســریع مى کنند (مانند کورتیزول) صبح ها باالتر است. نتایج تحقیقات نشان 
داده است کســانى که صبح ها ورزش مى کنند، تمایل بیشترى به پیگیرى تمریناتشان دارند و 
بهتر مى توانند به برنامه ورزشى خود پایبند بمانند و براى مدت طوالنى آن را ادامه  بدهند. براى 
بعضى ها ورزش کردن در صبح راحت تر اســت، چون بعد ازظهرها خسته هستند و تمایلى به 

تمرین و ورزش ندارند.

قان مــى گویند: مقــدار کالرى 
ن شــما در پیاده روى مىسوزاند، 

به وزن و سرعت پیاده روى  ى
رد. افرادى که وزن بیشترى 

 کالرى بیشترى را هم
وزانند به دلیل اینکه 
بیشــترى احتیاج  ى

بتوانند خود   تا
 فضــا حرکت 

 براى مثال حمل کردن

پیاده روىپیاده روى
دکالرى مى سوزاند؟دکالرى مى سوزاند؟

خطرات خوابیدن به روى شکم
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برخورد اتوبوس شرکت واحد با پژو پارس در تبریز، یک کشته و یک 
مصدوم برجاى گذاشت. 

صبح روز پنج شنبه بر اثر برخورد یک خودروى سوارى پژو پارس 
با اتوبوس شرکت واحد، یک نفر جان باخت و یک نفر دیگر راهى 

بیمارستان شد.
وحید شادى نیا، مســئول روابط عمومى مرکز مدیریت حوادث و 
فوریت هاى پزشکى استان آذربایجان شرقى گفت: سرنشین خودرو 
که دختر 18 ساله بود جان باخت و پسر 18 ساله نیز که راننده بود به 

بیمارستان امام رضا(ع) تبریز منتقل شد.
علت این حادثه از سوى پلیس راهور شهرستان تبریز بى احتیاطى 

از جانب سوارى پژو پارس به علت تجاوز به چپ اعالم شده است.

رئیس دادگاه بخش شاوور شهرستان شوش از کشف جسد 
مردى27 ساله که چند روز پیش مفقود شده بود، در رودخانه 

شاوور خبر داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، فاخر باوى، بیان کرد: 
2 اردیبهشت ماه سال جارى فرد مذکور تا ساعت 24 همراه 
برادرش بوده، اما بعد از اینکه برادر را راهى منزل کرده بود 
خودش مفقود شده است. وى به تالش هاى بى نتیجه براى 
یافتن اثرى از این جوان شاوورى طى چند روز گذشته اشاره 
و تصریح کرد: سرانجام صبح روز چهارشنبه 5اردیبهشت 

جسد این جوان در رودخانه شاوور کشف شد.
رئیس دادگاه بخش شاوور شهرستان شوش با بیان اینکه 
پرونده اى در دادگاه شاوور در این زمینه تشکیل شده، اذعان 

کرد: چگونگى مرگ این مرد جوان در حال بررسى است.

یک قالده روباه با ورود به داخل شــهر به عمق چاهى 10 مترى در یک پیاده رو که درپوش و حفاظ مناسبى 
نداشت، سقوط کرد.

ستاد فرماندهى آتش نشانى تهران ساعت 10و30دقیقه صبح روز چهارشنبه با دریافت خبر گرفتار شدن یک 
قالده روباه داخل چاه در خیابان شریعتى آتش نشانان را به محل حادثه اعزام کرد.

طبق اظهارات یکى از شــاهدان، این قالده روباه به عمق چاهى 10 مترى در پیاده روى محل که درپوش و 
حفاظ مناسبى نداشت، سقوط کرده بود. نیروهاى آتش نشانى بالفاصله پس از انجام ایمن سازى الزم، یکى از 
نیروهاى عملیاتى را با تجهیزات مخصوص به داخل چاه فرستادند. این آتش نشان به دلیل تنگ بودن دهانه 
چاه به سختى وارد چاه شد و این روباه را که به شدت ترســیده و زخمى شده بود، با استفاده از وسایل نجات از 

عمق چاه بیرون آورد.
بنابر اعالم پایگاه خبرى 125؛ روباه وحشت زده پس از انتقال به خارج از شهر، در طبیعت رها شد.

2 برادر براى سرقت طالهاى زن میانسال دست به چاقو 
شدند و او را به قتل رساندند و سپس جسدش را در یک 

گونى نارنجى در سطل زباله باقرشهر رها کردند.
ساعت 23و35دقیقه شامگاه سه شــنبه 4 اردیبهشت 
ماه ســال جارى از طریق مرکز فوریت هاى پلیســى 
110یک فقره کشف جسد در منطقه باقرشهر، خیابان 
یادگار امام(ره) به کالنترى 175 باقرشهر اعالم شد. با 
حضور مأموران کالنترى در محل مشخص شد جسد 
زنى حدوداً 45 ســاله که داخل گونى نارنجى رنگ در 
سطل زباله قرار داشته، توسط عوامل شهردارى کشف 

شده است.
با تأییــد خبر اولیه مبنى بر کشــف جســد، بالفاصله 
موضوع به اداره دهم ویژه قتل و تشخیص هویت پلیس 
آگاهى و همچنیــن قاضى کشــیک دادگاه عمومى و 
انقالب کهریزك اعال مشد، پرونده مقدماتى با موضوع 
«قتل عمد» تشکیل و تحقیقات به منظور شناسایى و 
دستگیرى قاتل یا قاتلین در دستور کار اداره دهم پلیس 
آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت. در همان بررسى هاى 
به عمل آمده توســط تیم بررســى صحنه اداره دهم و 
تشخیص هویت پلیس آگاهى مشخص شد که مقتول 
بر اثر اصابت ضربات متعدد چاقو به ناحیه شکم، کتف، 

دست ها و سر به قتل رسیده است.
همزمان بــا آغاز تحقیقــات براى شناســایى هویت 
مقتول، در 30 دقیقه بامداد چهارشــنبه 5 اردیبهشت 
ماه مردى به کالنترى 175 مراجعــه و اعالم کرد که

 همسرش به هویت مشخص، در مورخه 1397/02/04 
و پــس از پایــان ســاعت کارش به خانه بازنگشــته

 است.
با توجه به مشخصات و تصاویر ارائه شده از سوى این 
شخص، مأموران موفق به شناســایى مقتول شدند و 
هویت جسد کشف شده پس از مراجعه اعضاى خانواده 
مقتول به پزشکى قانونى، شناسایى و تأیید شد. همزمان 
با شناسایى هویت مقتول، کارآگاهان اداره دهم پلیس 
آگاهى به محــل کار مقتول در یــک کارگاه خیاطى 
در نزدیکى محل کشــف جســد مراجعــه کردند و به 
تحقیق از همکاران او پرداختند؛ در تحقیقات میدانى و 
پلیسى از همکاران مقتول مشخص شد که وى ساعت 

18و30دقیقه مورخه 1397/02/04 و پس از پایان کار، 
کارگاه را ترك کرده است.

با انجام تحقیقات میدانى و پلیسى از محل کار و خانواده 
مقتول، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهى با بررســى 
تصاویر به دست آمده از دوربین هاى مداربسته محدوده 
کشف جســد موفق به شناســایى تصویر متعلق به دو 
جوانى شــدند که آنها را در حال انتقال گونى نارنجى 
رنگ به محل کشف جسد نشان مى داد. تحقیقات براى 
شناســایى هویت این دو جوان آغاز و مشخص شد که 
آنها، دو برادر به نام هاى «ایوب»  25 ســاله و «امیر» 
22 ســاله  هســتند که در همان کارگاه خیاطى محل 
کار مقتول مشغول به کار هســتند. کارآگاهان اطالع 
پیدا کردند که ایــن دو برادر، ســاعت 12:00 مورخه 
1397/02/04 با گرفتن مرخصى از کارگاه خارج شده و 
فرداى روز کشف جسد نیز همچون روال عادى به محل 

کار خود مراجعه کرده اند.
ســرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرائم 
جنایــى پلیس آگاهى تهران با اشــاره به دســتگیرى 
متهمان و اعتراف صریح آنها به ارتکاب جنایت عنوان 
کرد: کارآگاهان اداره دهم پلیــس آگاهى با مراجعه به 
محل کار این دو برادر، هر دو نفر آنها را دســتگیر و به 
اداره دهم پلیس آگاهى تهران بــزرگ منتقل کردند. 
وى افــزود: دو برادر در تحقیقات اولیــه منکر هرگونه 
جنایت شدند اما پس از مشــاهده تصاویر خود در زمان 
انتقال جســد به ناچار لب به اعتراف گشودند و صراحتًا 
به ارتــکاب جنایت با انگیزه ســرقت طالجات مقتول 

اعتراف کردند.
ایــوب ضمــن اعتــراف صریــح بــه ارتــکاب 
جنایــت اذعــان کــرد: «مــن به همــراه بــرادرم 
امیــر، بــا انگیزه ســرقت طالهــاى مقتــول، وى 
را بــا ضربــات متعــدد چاقــو به قتــل رســاندیم.

 امیر ابتدا با یک میله به سر مقتول چند ضربه زد و سپس 
من با ضربات متعدد چاقو او را به قتل رساندم.»

امیر نیز ضمن تأییــد اظهارات بــرادرش عنوان کرد: 
«هنگامى کــه مقتول با بــرادرم درگیر شــد، من که 
بسیار ترســیده بودم با یک میله چند ضربه به سر وى 
زدم. پس از ارتکاب جنایت طالهــاى مقتوله را داخل 

یک دســتمال گذاشــتیم و آنها را باالى کابینت خانه 
قرار دادیم.»

در ادامه و با توجه به اعتراف صریح متهمان، کارآگاهان 
اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهــى با مراجعه به محل 
زندگى دو برادر در خیابان 15 خرداد و در بازرســى از 
منزل آنها چندین حلقه النگو و یک عدد انگشتر متعلق 
به مقتول را داخل یک پارچه قرمز رنگ کشف کردند 
و در ادامه آلت قتل نیز همراه با طالجات مقتول کشف 

شد.
ســرهنگ کارآگاه حمیــد مکــرم، معاون مبــارزه با 
جرائم جنایى پلیــس آگاهى تهران بــزرگ، در پایان 
این خبر عنوان کرد: متهمین با صدور قرار بازداشــت 
موقت و بــراى انجــام تحقیقات تکمیلــى در اختیار 
اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهــى تهران بزرگ قرار 

دارند.

جانشــین فرمانده انتظامى اســتان خوزستان 
گفت: دو سارق حرفه اى در شهرستان بهبهان  
شناســایى و 21 فقره انواع سرقت از آنها کشف 

شد.
سرهنگ ســیدمحمد صالحى با اشاره به وقوع 
چند فقره سرقت از اماکن خصوصى و لوازم داخل 
خودرو در شهرستان بهبهان، بیان کرد: موضوع به 
صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامى قرار 
گرفت. وى به انجام تحقیقات فنى و تخصصى 
توسط مأموران کالنترى 12 شهرستان بهبهان 
اشاره کرد و اظهار کرد: در این تحقیقات مأموران 

موفق شدند دو سارق حرفه اى را شناسایى کنند.
سرهنگ صالحى در ادامه تصریح کرد: متهمان 
در یک عملیات غافلگیرانه و با هماهنگى مرجع 
قضائى در مخفیگاهشان تســلیم قانون شدند. 
این مقام انتظامى با اشاره به کشف مقدار زیادى 
اموال مسروقه در مخفیگاه این متهمان اذعان 
کرد: در تحقیقــات به عمل آمده بــه 21 فقره 
سرقت از اماکن خصوصى و لوازم داخل خودرو 
در سطح شهرســتان بهبهان اعتراف کردند  و 
پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائى تحویل 

داده شدند.

رئیس کالنترى 151 یافت آباد تهران، 
با اشــاره به انهدام یک باند سرقت از 
منازل در محــدوده یافت آباد، گفت: 
این متهمان هنگام ورود به یک خانه 

شناسایى و بازداشت شدند.
سرهنگ محمد رضا موسوى گفت: 
با توجه بــه ســرقت هاى منازل در 
محدوده استحفاظى این کالنترى، 
بررســى و تحقیقات میدانى از سوى 
مأموران تجســس کالنترى آغاز و 
مشخص شد که سرنشینان یک خودروى سوارى اقدام به سرقت از منازل مردم مى کنند. وى افزود: تعقیب 
و مراقبت هاى هدفمند، آغاز شد تا اینکه صبح روز چهارشنبه مأموران یکى از گشت هاى انتظامى کالنترى 
هنگام گشتزنى در محدوده استحفاظى خود، متوجه حضور دو فرد مشکوك در مقابل یک خانه شده و براى 

بررسى آنها را تحت نظر قرار دادند. 
سرهنگ موسوى، عنوان کرد: هنوز دقایقى نگذشته بود که یکى از این مردان موفق شد در خانه را باز کرده 
و هر دو وارد شوند که این اقدام با عکس العمل مأموران همراه شده و هر دو تن به محض قدم گذاشتن در 
حیاط خانه مذکور بازداشت شدند. رئیس کالنترى 151، تصریح کرد: متهمان که غافلگیر شده بودند سعى 
کردند با اظهارات واهى و بهانه هاى مختلف خود را از دست مأموران رها کنند، اما این امر مؤثر واقع نشد 
و هر دو به همراه مأموران به کالنترى منتقل شدند. وى اظهار کرد: متهمان در کالنترى تحت بازجویى 
قرار گرفتند که در نتیجه به جرم خود مبنى بر سرقت از منازل این محدوده اعتراف کردند و در بازرسى از 
آنها چند عدد پیچ گوشتى، انبر دست، سیم مفتول سر کج و یک دسته شاه کلید مخصوص سرقت کشف 
شد. این مقام انتظامى در پایان با اشــاره به تکمیل پرونده با اقرار متهمان، گفت: پرونده پس از تکمیل

 به پایگاه پنجم پلیس آگاهى تهران بزرگ منتقل شد تا در خصوص سرقت هاى دیگر متهمان تحقیقات 
انجام شود. 

راز جسد خونیــن زن میانسال 
داخل گونى نارنجى 

باندى که اعضاى آن با جعل اسناد و مدارك 
اقدام به کالهبردارى میلیاردى کرده بودند، از 

سوى مأموران پلیس منهدم شد.
مأمــوران کالنتــرى 159 بى ســیم تهران 
در اجراى دهمین مرحلــه از طرح عملیاتى 
«رعد»، ســه متهم را که با تشکیل یک باند 
اقدام به جعل انواع اســناد و مدارك کرده و 
از این طریق میلیاردها ریال مال نامشــروع 
کسب کرده بودند، شناسایى و دستگیر کردند. 
اعضاى این باند اسناد دولتى، اسناد مالکیت، 
شناســنامه، برگه آزادى از زندان، برچسب 
قطعات و لوازم یدکى، مدرك تحصیلى، جواز 
کسب، کارت پایان خدمت و... را با مشابهت 
زیاد به مدارك اصلى جعل کرده بودند و حتى 
با اســتفاده از تجهیزاتى که در اختیار داشتند 
هولوگرام هاى مخصوص را نیــز روى این 

اسناد مى چسباندند.
همچنین از دیگر تخلفــات اعضاى این باند 
ساخت سکه هاى طال با عیار پایین و فروش 
آن به قیمت سکه هاى عیار باال بود؛ به طورى 
که این افراد در همکارى با چند طالفروش که 
هم اکنون تحت تعقیب پلیس هســتند اقدام 
به جعــل فاکتورهاى خرید و فروش ســکه  
طال که نصف قیمت هزینه داشــته با قیمت 
سکه طالى 18 عیار کرده و از این طریق نیز 
اقدام به کالهبردارى کــرده بودند. این افراد 
برچســب هاى بادرجه کیفى باالى قطعات 
و لوازم یدکى خودروها را نیــز جعل کرده و 
با چســباندن روى محصوالت بى کیفیت و 
درجه چندم اقدام به کالهبردارى در این زمینه 
کرده بودند. پس از دســتگیرى اعضاى این 
باند سه نفره، یکى از مالباختگان با مراجعه به 
مأموران اعالم کرد از طریق سند جعلى حدود 
چهار میلیارد تومان از وى کالهبردارى شده 
اســت که این موضوع نیز در دست رسیدگى 

قرار دارد.

رئیــس کالنتــرى 168 ســیزده آبــان تهران 
از دســتگیرى ســارق مغازه آهن فروشى که 60 
کیلوگرم میلگرد را در ساکش جاســاز کرده بود، 

خبر داد.
ســرهنگ امین محمدى دراین باره گفت: چندى 
پیش در تماس تلفنى یکــى از مالکین مغازه هاى 
آهن فروشــى بازار آهن، مبنى بر حضور سارق در 
مغازه اش، بالفاصله تیمــى از مأموران کالنترى 
165 ســیزده آبان براى بررسى موضوع و صحت 
خبر به محل اعزام شــدند. وى با اشاره به حضور 
عوامل پلیس در محل گفت: پس از حضور مأموران 
در آدرس اعالم شد، فردى به مأموران مراجعه کرد 
و گفت که چند روزى است مقدارى از میلگردهاى 
مغازه اش کم شده و اکنون متوجه شده فردى که در 
مغازه اش حضور داشته دست به این کار زده  است. 

رئیس کالنترى 168 ســیزده آبان بــا بیان اینکه 
بالفاصله مأمــوران کالنترى اقدام به بررســى و 
تحقیق از این فرد کردند، گفت:  متهم  در حالى که 
ساك سبز رنگى در دست داشت دستگیر شد و در 
بازرسى از ســاك وى 60 کیلوگرم میلگرد کشف 
و ضبط شد. ســرهنگ م حمدى با اشاره به انتقال 
متهم به کالنترى و انجــام بازجویى از وى گفت: 
این فرد در بازجویى هاى انجام شده به بزه انتسابى 
اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده براى ادامه روند 

رسیدگى به جرم روانه دادسرا شد.

در پى انتشــار خبرى در فضــاى مجازى مبنى 
بر خودکشــى یک دختر دبیرســتانى در تربت 
حیدریــه به علت اخــراج از مدرســه، اداره کل 
آموزش وپرورش استان خراسان رضوى در این 

باره اطالعیه اى صادر کرد.
در اطالعیه این اداره کل در مورد خبر خودکشى 
دانش آمــوز اهل تربت حیدریه آمده اســت: «به 
دنبال انتشار خبرى نادرست، انتشار متن نادرستى 
در شبکه هاى اجتماعى پیرامون خودکشى یک 
دختر دانش آموز در شهرســتان تربت حیدریه به 
دلیل اخراج از مدرسه به اســتحضار مى رساند: 
دانش آموز «زهــره کرمانى خورشــانه“ در پایه 
دوازدهم دبیرستان دخترانه رسالت این شهرستان 
مشغول به تحصیل بوده است و در تاریخ ذکر شده 
2اردیبهشت97 به صورت کامل در مدرسه حضور 
داشته و در آزمون پیشرفت تحصیلى نیز شرکت 
کرده است. متأسفانه نامبرده به دلیل برخى مسائل 
شخصى، در خارج از مدرســه و در ساعتى غیر از 
ساعت آموزشى اقدام به خودکشى کرده است و 
شایعات منتشرشده در خصوص خودکشى وى به 
دلیل سختگیرى صورت گرفته در مدرسه تکذیب 

مى شود.»
 گفتنى است؛ در شبکه هاى مجازى خبر اینطور 
آمده است که یک دختر 16ساله اهل تربت حیدریه 
خراسان رضوى، به دلیل اینکه براى خرید ساندویچ 
از مدرسه خارج شده بود، اخراج شد. وى از ترس 
تنبیه پدر بالفاصله خودکشى کرد و توسط مردم 
به بیمارستان تأمین اجتماعى تربت حیدریه منتقل 

شد اما به  دلیل «نبود امکانات کافى» درگذشت.

باند جعل اسناد با هولوگرام 
منهدم شد 

سرقت میلگرد با ساك دستى

علت خودکشى دختر 16ساله 
اخراج شدن  از مدرسه بود؟ 

دستبند قانون بر دستان سارقان حرفه اى

 برخورد مرگبار اتوبوس
 با پژو 

کشف جسد مرد 27 ساله در رودخانه 

غافلگیرى سارقان منازل هنگام دزدى سقوط روباه به چاه 10 مترى

من به همراه برادرم 
امیر، با انگیزه سرقت 
طالهاى مقتول، وى را 

باضربات متعدد چاقو به 
ققتل رساندیم

صبح روز پنج شــنبه هفته گذشــته براى اهواز با حادثه اى 
تلخ آغاز شــد و در آن یک زن و شــوهر به آخر خط زندگى 

رسیدند.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشــکى استان 

خوزستان از پایان زندگى زن و شــوهر اهوازى با آتش زدن 
خودرو و شلیک گلوله خبر داد.

شهیار میرخشــتى در تشــریح جزئیات این خبر گفت: صبح 
روز پنج شنبه6اردیبهشــت ماه ســال جــارى در محل پل 

ســیاه اهواز مردى با قرار دادن همسر خود در خودروى پراید
 و سپس آتش زدن آن به زندگى وى پایان داد. 

وى تصریح کرد: این  مرد پس از اطمینان از مرگ همسر خود، 
با شلیک گلوله خودکشى کرد.

مردى، زنش را
 زنده زنده 
آتــش زد! 
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خوبى آن نیست که مال و فرزند بسیار شود، بلکه خیر آن است 
که دانش تو فراوان و بردبارى تو بزرگ و گران مقدار باشد و 
در پرستش پروردگار در میان مردم سرافراز باشى. پس اگر 
کار نیکى انجام دهى شکر خدا به جا آورى و اگر بد کردى از 

خدا آمرزش خواهى.
موال على (ع)

آگهى فراخوان

سید على مرتضوى- شهردار منظریه

دفتر ســرمایه گذارى و مشــارکت هاى شــهردارى منظریه در نظر دارد احداث و راه اندازى 
مجموعه هاى مشروحه ذیل را با مشارکت بخش خصوصى اجرا نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط 
دعوت مى گردد جهت ارائه پیشنهادات خود و آگاهى از شرایط مشارکت، حداکثر تا پایان وقت 
ادارى روز شنبه 97/02/08 به دفتر امور سرمایه گذارى و مشارکت هاى شهردارى مراجعه نمایند. 

ضمناً جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 53282131- 031 تماس ح اصل نمایید.

آدرسمشخصات پروژهنام پروژهردیف

مجتمع خدمات رفاهى بین 1
جاده اى

مقدار 3 هکتار زمین با مجوزات 
کیلومتر 5 جاده شهرضا- آبادهالزم و موافقتنامه اصولى

مرکز معاینه فنى مکانیزه سبک و 2
سنگین

مقدار 3500 مترمربع زمین با 
کلیه مجوزات مورد نیاز طرح

شهرك صنایع کارگاهى شیخ بهایى 
شهر منظریه کیلومتر 10 جاده 

شهرضا- آباده

چاپ دوم

آگهى فراخوان مناقصه عمومى

اداره کل بهزیستى استان اصفهان

فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى طراحى، خرید، نصب و راه اندازى نیروگاه خورشیدى متصل به شبکه به توان 50 کیلو وات
اداره کل بهزیستى استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى طراحى، خرید، نصب و راه اندازى نیروگاه خورشیدى متصل به شبکه به توان 50 کیلو وات به شماره 
914/97/358 مورخ 1397/02/02 را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1397/02/06 مى باشد.
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 24 روز یکشنبه تاریخ 1397/02/09

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: تا ساعت 24 روز چهارشنبه تاریخ 1397/02/19
زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت  9 صبح روز پنجشنبه تاریخ 1397/02/20

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف: آدرس: اصفهان خیابان 15 خرداد (آپاداناى دوم) اداره کل بهزیستى استان اصفهان و تلفن 5- 36411391

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021- 41934
دفتر ثبت نام: 88969737- 85193768

نوبت دوم

م الف: 168597

آگهى مناقصه

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

شهردارى خمینى شهر درنظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید:
موضوع مناقصه: 

احداث یادمان شهداى گمنام غواص
- مبلغ اولیه اعتبار: 2/500/000/000 ریال

- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 125/000/000 ریال
- محل تامین اعتبارات: اعتبارات شهردارى

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: ساعت 13 روز پنج شنبه مورخ 97/02/27
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر

- محل ارائه پیش نهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 97/02/29

- مدت اعتبار پیشنهادها: روز چهارشنبه 97/03/09
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود.

چاپ اول

آگهى مزایده عمومى
شهردارى فوالدشهر به استناد مصوبه شماره 5/96/2361 مورخ 96/12/26 
شوراى اسالمى شهر در نظر دارد حق بهره بردارى از محل استقرار یکدستگاه 
خودپ رداز ATM در قسمت ورودى ساختمان شهردارى از طریق مزایده عمومى 
به مدت یکســال واگذار نماید. متقاضیان مى توانند جهت اطالع از شرایط و 
دریافت اســناد مزایده و بازدید حداکثر تا روز سه شنبه مورخ 97/02/25 به 

قسمت امور قراردادهاى شهردارى فوالدشهر مراجعه نمایند.

نوبت اول

فرهاد سلیمى- شهردار فوالدشهر

آگهى مزایده نوبت 2
شهردارى باغبادران به استناد مجوز شماره 575 مورخ 1396/12/08 شوراى محترم اسالمى شهر باغبادران در نظر دارد 

نسبت به اجاره مجموعه فرهنگى تفریحى شهردارى باغبادران با قیمت کارشناسى به شرط ذیل اقدام نماید.
1- متقاضیان مى توانند از روز شنبه مورخ 1397/02/08 لغایت روز پنج شنبه مورخ 1397/02/20 با واریز مبلغ 300/000 ریال 

به حساب 0108075091002 نزد بانک ملى بنام شهردارى باغبادران نسبت به اخذ مدارك مزایده اقدام نمایند.
2- پیشنهاددهندگان مى بایست معادل 5 ٪ قیمت پایه کارشناســى را به صورت سپرده به حساب 310000519008 این 

شهردارى نزد بانک ملى شعبه باغبادران واریز و یا معادل آن ضمانت نامه بانکى ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.
3- سپرده نفرات اول تا سوم مزایده اگر حاضر به عقد قرارداد نشوند ضبط خواهد شد.

4- شهردارى در رد یا قبول پیشنهاد مختار مى باشد.
5- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده درج گردیده است.

6- متقاضیان مى بایست نسبت به تحویل قیمت پیشنهادى خود تا آخر وقت ادارى روز شنبه 02/22 /1397 به دبیرخانه 
محرمانه شهردارى اقدام نمایند.

چاپ دوم

اردشیر محمدى- شهردار باغبادران

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

حراج حضورى

تلفن تماس: 43- 36283540- 031 

ند. ما ت  وان رپدا گاه کار A ق د قد و یا از  ورت  ید   ھادی را  زمان  غ پ ب صد  ت ٢٠  ی با رم  ران  یدا

تعداد 1700 دستگاه موتورسیکلت اوراقى
توضیح اینکه: گلویى موتورسیکلت ها برش داده شده و در انجین شکاف ایجاد سپس 

تحویل خریدار مى گردد.

محل بازدید وسایط نقلیه
اصفهان: فلکه خوراسگان، خیابان ارغوانیه، کوچه مسجدالمهدى، پارکینگ امین

اصفهان: پل تمدن، شش راه، خیابان خاتون آباد، نرسیده به چهارراه بهاران، پارکینگ صداقت

زمان بازدید:
       دوشنبه مورخ 97/02/10 از ساعت 9 صبح تا 12 و بعدازظهر 14 الى 16

زمان حراج: 
       سه شنبه مورخ 97/02/11 ساعت 9/30 الى 13

محل برگزارى حراج: 
       اصفهان- خیابان هزارجریب، کوى بهار، خیابان شهید غالمى، روبروى 

دبیرستان باهنر، کانون فرهنگى، تربیتى همدانیان

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

روزنامه نصف جهان بهترین مکان براى معرفى خدمات 
و تولیدات شما به مردم است. با ما تماس بگیرید تا 

بهترین انتخاب را از جانب مردم مشاهده کنید.

?
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آبراهام لینکلن
 (12 فوریه 1809 –  15 آوریل 1865)

«آبراهام لینکلن»، شانزدهمین رئیس جمهور ایاالت متحده  و 
اولین رئیس جمهور از حزب جمهوریخواه آمریکاست. او در 12 
فوریه 1809 در ایالت کنتاکى به دنیا آمد. در 9 سالگى مادرش 
و در19 ســالگى خواهر جوانش را به علت وضع بد معیشتى از 
دســت داد. نهایتاً براى اینکه مثل پدرش زندگى فالکت بارى 
نداشته باشد، خواندن و نوشتن آموخت تا اینکه در سال 1836 
آزمون وکالت را پشت سر گذاشت. آبراهام لینکلن به عنوان یکى 
از بزرگ ترین رهبران در تاریخ آمریکا شــناخته مى شود. او  از

 چوب برى آغاز کرد تا به کاخ سفید رسید.

وقتى کشتى «سن جاکینتو» نیروى دریایى آمریکا جلوى کشتى کوچک 
نامه رسان انگلیسى به نام «آر ام اس ترنت»  را مى گیرد، دو دیپلمات هم 
پیمان از ایالت هاى جنوبى را بر روى عرشه کشتى پیدا مى کنند که براى 

به دست آوردن حمایت هاى مالى راهى انگلیس و فرانسه بودند.
لینکلن، این دیپلمات ها را که در جلب حمایت اروپا از یک طرف درگیرى 
ناکام بودند، براى اینکه این واقعه ابعاد بین المللى پیدا نکند، آزاد مى کند.

نوامبر سال 1861
مسئله ترنت

آوریل سال 1861
اولین برخوردها

در 21 آوریل بعد از یکى از سخنرانى هاى لینکلن، نیروهاى هم پیمان جدا 
شده، قلعه نظامى شهر سومتر در بندر چارلتون در ایالت کارولیناى جنوبى 
را که نیروهاى ایاالت متحده در آن ساکن بودند، خمپاره باران مى کنند. 
این گلوله باران بعد از 34 ساعت بدون هیچ تلفاتى به جز کشته شدن 
یک قاطر به پایان مى رسد اما این واقعه خبر از شروع جنگ داخلى آمریکا

 مى دهد.

لینکلن به عنوان نماینده حزب جمهوریخواه آمریــکا، براى بار دوم با 
داگالس رو در رو مى شود اما این بار براى تصدى پست ریاست جمهورى. 
به کمک حمایت ایالت هاى شــمالى که نســبت به ایالت هاى جنوبى 
تأثیر بیشترى بر انتخابات ریاســت جمهورى داشتند، لینکلن به راحتى 
در 6 نوامبر پیروز انتخابات مى شود. با این حال قبل از اینکه او این منصب 
را در ماه مارس 1861 رسماً به عهده بگیرد، هفت ایالت جنوبى، خود را 
جدا مى کنند و ایالت هم پیمانان آمریکا را تشکیل مى دهند. جنگ داخلى 

در شرف آغاز شدن بود.

نوامبر سال 1860
نظریه جدایى

آبراهام لینکلن، وکیل قدبلند و الغر در مناظره انتخاباتى براى ورود به مجلس ســنا  مقابل «استفن 
داگالس» قد کوتاه و چاق  که سناتور ایالت ایلینویز آمریکا بود، ناامیدانه براى به دست آوردن قدرت 
قد علم کرد. در هفت مناظره اى که انجام شد، دو مناظره در مورد برده دارى در قلمروهاى جدید ایالت 
کانزاس و نبراسکا بود، که مخالفت جدى لینکلن با برده دارى موجب شد او شهرتى ملى به دست آورد.

در سراسر جهان منتشر شد و خبر از تأسیس  کشورى متحد مى داد که «محلى براى آزادى و سخنرانى هاى نمادین در تاریخ است. این سخنرانى را چند هزار نفر بیشتر نشنیدند ولى بعداً «گتیسبورگ»،  نطق معروف گتیسبورگ خود را در 272 کلمه ایراد مى کند، که یکى از مهمترین لینکلــن در 19 نوامبر، حدوداً چهــار ماه بعد از پیــروزى ایاالت متحــده در جنگ خونین 
مساوات» باشد.

آگوست تا اکتبر سال 1858 
مناظره با رقیب انتخاباتى

نوامبر سال 1863
272 کلمه

Abraham  Lincoln

در حرکت تأثیرگذار براى لینکلن و جنگ داخلى، بیانیه آزادى در 
اول ژانویه مطرح شد که مطابق با آن، همه بردگان ایاالتى آزاد 
مى شدند. وقتى لینکلن این حکم را امضا مى کرد گفت: «هیچ 
وقت در عمرم چنین احساسى نداشتم که االن دارم.» یکسال 
بعد کنگره متمم سیزدهم قانون اساسى را تصویب مى کند که 
برده دارى را منسوخ اعالم کرده و حدود سه تا چهار میلیون سیاه 

پوست را آزاد مى کند.

ژانویه سال 1863
آزادى برده ها

آوریل سال 1865
قتل در سالن نمایش

در 14 آوریل  و چند روز بعد از پایان جنگ هاى داخلــى آمریکا، وقتى لینکلن براى 
تماشــاى یک نمایش به تئاتر رفته بود، در آنجا به دســت بازیگرى به نام «جان 
ویلکس بوث» که از حامیان هم پیمان جنوبى بود ترور شــد و 9 ســاعت بعد از آن

 درگذشت.

وقتى لینکلن با رأى قاطع دوباره به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد، به خود 
این اجازه را داد تا از وراى جنگ  داخلى به بازسازى ایالت متحده بیاندیشد. 
او در سخنرانى آغازین دوره جدید ریاســتش گفت: «بیایید تالش کنیم تا 
بدون بدخواهى و با خیرخواهى و قدرت کارى که کرده ایم را به فرجام رسانیم 
همانگونه که خدا راه راست را به ما نشــان مى دهد.» با این حال لینکلن زنده 
نماند تا بازسازى کشورى را ببیند که براى حفظ آن از دو پارگى همت گمارده 

بود.

مارس سال 1865
بازسازى کشور

منبع: HISTORY REVEALED  /   مترجم: محمد رضا ارزانى
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رئیس پلیس فتاى استان اصفهان گفت: میانگین جرائم 
رایانه اى در سال 96 در کل کشور 45 درصد نسبت به 
سال قبل افزایش داشته که این رقم در استان اصفهان 
62 درصد بوده است، یعنى میانگین جرائم رایانه استان 
اصفهان 17 درصد نســبت به جرائم ســایر استان ها 

بیشتر است.
ســرهنگ مصطفى مرتضوى افزود: ارتباط گســترده 
افراد جامعه از مزیت هاى شــبکه هاى اجتماعى است، 
اما ازطرف دیگر، نباید از وقوع جرائم در این شبکه ها و 

فضاى مجازى غافل شد. 
رئیس پلیــس تولید و تبــادالت اطالعــات انتظامى 

اســتان اصفهــان اظهــار کــرد: در بررســى ســهم 
شبکه هاى اجتماعى از کل جرائم، متأسفانه باید گفت که 
در حوزه رفتارى تقریبًا 100 در صد این شبکه ها و در حوزه 
اقتصادى، درحدود 70 درصد آنهــا در وقوع جرائم نقش

دارند.
ســرهنگ مرتضوى ادامــه داد: مى تــوان گفت که 
شبکه هاى اجتماعى محیطى زیرســاختى و زیربنایى 
براى کار در فضاى مجازى اســت و در صورتى که در 
این حوزه در خصوص مســائل امنیتى مسئله اى ایجاد 
شود، به یقین مخاطراتى را براى کاربران در پى خواهد 

داشت.

معاون فرهنگى و هنرى ســازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشى شهردارى اصفهان گفت: امسال در هفته فرهنگى 
اصفهان،180 عنوان برنامه در 200 محله شهر اصفهان در 

حال برگزارى است.
حمید دهقانى اظهارکــرد: برنامه هــاى هفته فرهنگى 
اصفهان که از ســوم اردیبهشــت ماه آغاز شــده، تا نهم 
این ماه(فردا) ادامه خواهد داشت و شــامل جشنواره هاى 
موســیقى، تئاتر خیابانــى و محیطى و فســتیوال هاى 
غذا و ... است. وى با بیان اینکه تالش شده تا در این دوره، 
هفته فرهنگى اصفهان، متمرکز بر پتانسیل محالت شهر و 
خواسته هاى فرهنگى مردم باشد، افزود: امسال 180 عنوان 

برنامه به عادالنه ترین شیوه ممکن در تمام مناطق 15 گانه 
و 200 محله شهر اصفهان برگزار مى شــود تا نیاز نباشد 
بخشى از مردم شهر، براى اســتفاده از برنامه ها به بخش 
دیگرى از شهر سفر کنند. معاون فرهنگى و هنرى سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان تأکید کرد: 
در مدیریت جدید شهرى اصفهان تالش شده گروه هاى  
کمتر دیده شده از جمله افراد توانخواه، زنان بى سرپرست، 
کودکان اوتیسمى و کودکان بدسرپرست، در برنامه هاى 
هفته فرهنگى اصفهان حضور یابند و در دوره هاى بعدى در 
اتاق هاى فکر، از پیشنهادات این قشر در برگزارى برنامه ها 

استفاده شود.

وضعیت اصفهان 
درجرایم رایانه اى

سهم 200 محله از 
شادى هفته فرهنگى اصفهان

میزبانى اصفهان از 
دانشجویان دانشگاه فرایبورگ
دانشـگاه فرهنگ و هنر اصفهان میزبان اسـتادان و 
دانشـجویان رشـته هاى گرافیک و عکاسى دانشگاه 

فرایبورگ شد.
رئیس دانشـگاه فرهنـگ و هنر اصفهـان گفت: 17 
استاد و دانشجوى رشته عکاسى و گرافیک دانشگاه 
فرایبورگ به مـدت پنج روز بـه همراه هشـت نفر از 
دانشـجویان رشـته عکاسـى و گرافیـک دانشـگاه 
فرهنـگ و هنـر اصفهان در یک ورکشـاپ شـرکت 

کردند.
مشـکالنى افزود: این دانشـجویان در چهار گروه به 
مدت سـه روز از اماکـن تاریخـى اصفهـان از جمله 
میدان نقش جهان، سى و سه پل، عمارت عالى قاپو و 
منارجنبان بازدید کرده و با مزه کردن غذاهاى سنتى 

اصفهان، با فرهنگ غذایى ایران آشنا شدند.
آثار برگزیده این طرح دانشجویی شامل چهار پوستر 
و 20قطعه عکـس به زودي در یونسـکو بـه نمایش 

گذاشته مى شود.

«تگزاس»
 به سینما سپاهان آمد

مصطفى حسـینى، مدیر امور سـینمایى حوزه هنرى 
اصفهان گفت: فیلم کمدى «تگزاس» به کارگردانى 
مسعود اطیابى در سالن نقش جهان پردیس سینمایى 

چهارباغ اکران شده است.

خبر

ابالغ رأى
کالســه پرونده: 960242 شــماره دادنامــه: 9609976795801339- 96/11/28 مرجع 
رسیدگى: شعبه 28 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: آقاى بهنام حسینى نشانى: میدان 
احمدآباد، ابتداى بزرگمهر، مجتمع برلیان، واحد 2 خوانده: آقاى احســان کبیریان دهکردى 
نشــانى: مجهول المکان خواســته: مطالبه یک فقره چک به مبلغ 110/000/000 ریال به 
انضمام مطلق خسارات گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى 
محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال بشرح آتى مبادرت بصدور 
رأى مى نماید. رأى قاضى شــورا: درخصوص دادخواست آقاى بهنام حسینى به طرفیت اقاى 
احسان کبیریان دهکردى بخواســته مطالبه مبلغ 110/000/000 ریال وجه یک فقره سفته/ 
چک به شماره هاى R 95/6/25 -613375/46 -1 110/000/000 ریال عهده بانک ملت 
به انضمام خســارات دادرسى و تأخیر تأدیه با توجه به دادخواســت تقدیمى و مالحظه اصول 
مستندات دعوى و اینکه خوانده با ابالغ نشــر آگهى وقت و انتظار کافى در جلسه شورا حاضر 
نشده و در قبال دعوى و مستندات ابرازى خواهان ایراد و تکذیبى به عمل نیاورده و مستندات 
ابرازى نیز حکایت از اشتغال ذمه ى خوانده/ خواندگان به خواهان را حکایت مى کند على هذا 
ضمن ثابت دانستن دعوى به اســتناد مواد 198، 519، 522 قانون آئین دادرسى مدنى و مواد 
315، 310، 309، 219، قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده / خواندگان به پرداخت مبلغ 
110/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت R 2/600/000 ریال به عنوان خسارت 
دادرسى به پرداخت خســارات تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید 95/6/25 لغایت زمان وصول و 
ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. رأى صادره 
غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه و ســپس ظرف 20 روز قابل 
 تجدیدنظر خواهى در محاکم حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف: 2091 شعبه 28 شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /2/187
ابالغ راى 

شــماره دادنامه: 9609970350802360 شــماره پرونده: 9609980350800856 شماره 
بایگانى شعبه: 960979 خواهان آقاى بانک مهر اقتصاد سهامى عام به شماره ثبت 429709 
با مدیریت آقاى علیرضا زمانى با وکالت خانم هاجرالسادات رضویان فرزند سیدعلى به نشانى 
استان اصفهان، شهرستان نجف آباد، نجف آباد، خ امام شــرقى جنب داروخانه دکتر رستمى 
خواندگان: 1- آقاى مجید قنبرى راشنانى فرزند رضا 2- آقاى على اکبر طالبى فرزند حسین 
همگى به نشانى اصفهان خ آبشار کیلومتر 12- روستاى راشنان ك گلستان پ 302 خواسته 
ها: 1- مطالبه خســارت تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خســارت دادرسى راى 
دادگاه: در این پرونده خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت هاجرالسادات رضویان دادخواستى 
به طرفیت خواندگان 1- مجید قنبرى راشــنانى 2- على اکبر طالبى به خواسته مطالبه مبلغ 
دویست و پنجاه میلیون و نود و سه هزار  ششــصد و هشتاد و چهار ریال که به استناد یک فقره 
چک به شــماره 948795 به تاریخ 1396/03/27 و گواهى عدم پرداخــت بانک محال علیه 
تقدیم، دادگاه نظر به دادخواست تقدیمى خواهان و تصویر مصدق مستندات ابرازى خواهان و 
پاسخ استعالم واصله از بانک خواهان که میزان پرداخت ها را بیان و مانده تسهیالت اعطایى 
را 129550200 ریال بیان و مستندات داللت بر اشتغال ذمه خواندگان به میزان 129550200 
ریال نسبت خواهان مى نماید و نظر به اینکه خوانده ردیف دو در دادگاه حاضر و اقرار به ضمانت 
پرداخت کرده و مدعى پرداخت قسمتى شــده و خوانده دیگر با وصف ابالغ قانونى در دادگاه 
حاضر نگردیده و ایراد و دفاعى در قبال دعوى خواهان به عمل نیاورده است لذا دعوى خواهان 
را به نظر ثابت دانسته و مســتندا به مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 
310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقى به مــاده 2 قانون چک حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 129550200 ریال به عنوان اصل خواســته و پرداخت بابت هزینه دادرسى 
و حق الوکاله وکیل در مرحله بدوى متعلقه و خســارت تاخیر اداى دین وفق شاخص اعالمى 
بانک مرکزى از تاریخ صدوق چک ها لغایت زمان پرداخت وجه در حق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید و در مورد خواســته مطالبه مازاد بر مبلغ یادشده، دادگاه نظر به پاسخ استعالم واصله 
و پرداخت مبالغى و کسر آن از دین بنابراین خواهان دیگر اســتحقاق دریافت مازاد را ندارد و 
دعوى خواهان را وارد ندانسته و مستند به ماده 197 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر بى حقى 
خواهان را صادر و اعالم مى نماید. راى صادره نسبت به خوانده آقاى قنبرى حضورى و ظرف 
بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و نسبت به خوانده دیگر غیابى 
و ظرف بیست روز قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر 
در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشــد. م الف: 2082 شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى 

مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان /2/188
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 960242 شماره دادنامه: 9609976795301137 تاریخ رسیدگى: 96/8/27 
مرجع رسیدگى: شعبه 23 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: کبرى غفارپور فرزند اسفندیار 
نشانى: اصفهان- خ حسین آباد پ 507 طبقه همکف خوانده: رضا محمدى فرزند پرویز نشانى: 
مجهول المکان خواسته: استرداد یکدستگاه خودروى پراید تیپ  صبا جى تى ایکس مدل 1380 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى 
و اخذ نظریه مشــورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: خواهان کبرى غفارپور بطرفیت خوانده رضا محمدى 
دادخواستى به خواسته استرداد یکدســتگاه خودروى پراید صبا جى تى ایکس مدل 1380 به 
رنگ سبز یشــمى به شــماره انتظامى 792 ن 75 ایران 77 به انضمام مطلق خسارات مطرح 
و اظهار مى دارد که اینجانب مالک خودروى مذکور مى باشــم و مــن غیر حق اتومبیل در ید 
خوانده مى باشد و از استرداد آن امتناع مى ورزد با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازى 
و مصدق سند مالکیت به شماره 485800 مورخ 92/12/20 و شــهادت شهود و عدم حضور 
خوانده و مصون ماندن خواســته از هرگونه ایراد و تکذیب شــورا خواسته خواهان را محمول 
به صحت تلقى و مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 ق.آ.د.م و ماده 631 قانون مدنى حکم بر 
محکومیت خوانده به استرداد ســوارى پراید صبا جى تى ایکس مدل 1380 رنگ سبز یشمى 

به شماره انتظامى 792 ن 75 ایران 77 و پرداخت 1/640/000 ریال هزینه دادرسى و هزینه 
نشر آگهى طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. رأى صادره غیابى ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و پس از آن ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 2090 شعبه 23 شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /2/189
اجراییه

شــماره اجراییه: 9710426794700007 شــماره پرونده: 9609986794700394 شماره 
بایگانى شعبه: 960394 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976794702009 محکوم علیــه علیرضا مایلى به نشــانى مجهول المکان 
محکوم اســت به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ هفتصد و بیست 
هزار ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 1396/06/01 
تا اجراى کامل حکم در حق خواهان رمضان عبداللهى فرزند محمد به نشانى استان اصفهان، 
شهرستان اصفهان، شهر اصفهان، خیابان زینبیه شــمالى، 8 مترى الله، کوچه یاس، پالك 
44. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى 
معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میســر 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 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 شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه 
هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین 
به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه 
شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه 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: 

2096 شعبه 17 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /2/190
اجراییه

شــماره اجراییــه: 9710426796300058 شــماره پرونــده: 9609986796300239 
شــماره بایگانى شــعبه: 960239 به موجب درخواســت اجــراى حکم مربوطه به شــماره 
9710096796300060 و شــماره دادنامه مربوطه 9609976796301001 محکوم علیه 
فرود جهانى به نشانى مجهول المکان محکوم اســت به حضور در دفتر اسناد رسمى و انتقال 
یک دستگاه اتومبیل زامیاد به شماره انتظامى 591ب85 ایران 29 و پرداخت 325000 ریال 
بابت هزینه دادرســى در حق محکوم له آنوشاوان دادانیان فرزند ســتیک به نشانى اصفهان، 
حکیم نظامى نظر غربى نمازخانه استیفل اول بن شفق پ 550 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 مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى 
کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشــد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها 
و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق 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 شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه 
هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین 
به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه 
شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه 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: 

2098 شعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مج تمع شهداى مدافع حرم) /2/191
اجراییه

شــماره اجراییــه: 9710426796200024 شــماره پرونــده: 9609986796200669 
شــماره بایگانى شــعبه: 960672 به موجب درخواســت اجــراى حکم مربوطه به شــماره 
9710096796200023 و شــماره دادنامه مربوطه 9609976796201636 محکوم علیه 
حامد احمدى زاده فرزند احمد به نشــانى مجهول المکان محکوم اســت بــه پرداخت مبلغ 
58/500/000 ریال بابت اصل خواسته (یک فقره چک به شماره 468949 مورخ 95/12/04) 
و مبلغ 1/901/250 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف تا تاریخ اجراى حکم و با احتساب نیم عشر دولتى. مشــخصات محکوم له: علیرضا 
جهانى پور  فرزند حیدرعلى به نشــانى استان اصفهان، شهرســتان اصفهان، شهر اصفهان، 
خیابان ســجاد، خیابان شهید کیانى، بن بســت گلزار، پالك 24. 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 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 فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشت مى 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 اجــراى محکومیت مالى 1394) 
5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دیــن به نحوى که باقیمانده اموال 
براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود. (ماده 21 قانون نحــوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم لــه یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. 
(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 2100 شعبه 32 حقوقى 

شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهید حججى) /2/192
اجراییه

شــماره اجراییه: 9710426805100014 شــماره پرونده: 9609986805100136 شماره 
بایگانى شعبه: 960136 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976805101019 محکوم علیه علیرضا وکیل ى فرزند هوشــنگ محکوم است 
به پرداخت مبلغ 68/000/000 بابت اصل خواســته و 1/105/000 ریال هزینه دادرســى و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 1395/12/4 و 1395/12/25 
و 1396/1/15 و 1396/2/5 و پرداخت نیم عشــر در حق اجراى احکام. مشخصات محکوم 
له: رضا کوچکیان فرزند ســیدجمال به نشــانى اصفهان، دروازه دولت، ارگ جهان نما طبقه 
اول پ 126. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظــرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد (مــاده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبــى 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 ســى 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 اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او 
از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید 
و اال به 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 درجــه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجــراى احکام مدنى و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانــون نحوه اجراى محکومیت مالــى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى 
به هر نحو یا انگیزه فــرار از اداى دین به نحوى کــه باقیمانده اموال بــراى 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. (تبصــره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 2101 شــعبه 51 شوراى حل اختالف اصفهان 

(مجتمع شماره 3) /2/193
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9710426805100015 شــماره پرونده: 9609986805100319 شماره 
بایگانى شعبه: 960319 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976805101106 محکوم علیه طلعت هاشــمى فرزند کمال محکوم است به 
پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 655/000 ریال هزینه دادرسى و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ  1396/5/18 و پرداخت نیم عشــر 
در حق اجراى احکام. مشــخصات محکوم له: حسن قربانى ســینى فرزند على نشانى: استان 
اصفهان- شهرســتان اصفهان- شــهر اصفهان- خیابان زینبیه- خیابان عاشــق اصفهانى 
غربى- مقابل بانک خون- نبش کوى رامین- امالك ایثار- به کدپســتى 8197797718. 
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 بــه بدهد 3- مالى 
معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میســر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان 
نزد بانک ها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشــخصات دقیق 
حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او 
از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید 
و اال به 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 درجــه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجــراى احکام مدنى و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانــون نحوه اجراى محکومیت مالــى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى 

به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى کــه باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى 
نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات مى شــود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 2103 شعبه 51 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه) /2/194
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9710426805300019 شــماره پرونده: 9609986805300733 شماره 
بایگانى شعبه: 960733 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شماره دادنامه مربوطه 
9609976805301606 محکوم علیه ظهراب شجاعى فرزند ا... کرم نشانى: مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 117/000/000 ریال بابت اصل خواسته چک به شماره029469 
و 029468 و مبلغ 1/517/000 ریال بابت هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل على شیرزاده 
فرزند اسمعیل نشانى: اصفهان- نبش سه راه سیمین طبقه سوم داروخانه سالمت دفتر وکالت 
و هزینه نشــر آگهى تعرفه قانونى و  خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 95/8/22 و 
95/8/22 تا تاریخ اجراى حکم و نیم عشر در حق دولت. مشخصات محکوم له: حسن قربانى 
سینى فرزند على نشــانى: اســتان اصفهان- شهرستان اصفهان- شــهر اصفهان- خیابان 
زینبیه- خیابان عاشق اصفهانى غربى- مقابل بانک خون- نبش کوى رامین- امالك ایثار- 
به کدپستى 8197797718. 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 اســتیفا محکوم به از آن میســر باشــد. 
چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســى 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 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 درخواســت محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامــل صورت اموال به منظور 
فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پــى 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: 2105 شعبه 53 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه) /2/195
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9710426805300015 شــماره پرونده: 9609986805300731 شماره 
بایگانى شعبه: 960731 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شماره دادنامه مربوطه 
9609976805301607 محکوم علیه على شاه منصورى نشــانى: مجهول المکان محکوم 
اســت به پرداخت 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته ســفته به شماره هاى 329281 و 
329280 و 942411 و 329279 و 408436 و مبلغ 811/000 ریال بابت هزینه دادرسى نشر 
اگهى و حق الوکاله وکیل على شیرزاده فرزند اسمعیل نشانى: اصفهان- نبش سه راه سیمین 
طبقه سوم داروخانه سالمت دفتر وکالت بر مبناى تعرفه قانونى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست 96/5/8 لغایت تاریخ وصول قابل محاسبه در اجرا و نیم غشر در حق دولت. 
مشخصات محکوم له: حســن قربانى سینى فرزند على نشانى: اســتان اصفهان- شهرستان 
اصفهان- شهر اصفهان- خیابان زینبیه- خیابان عاشق اصفهانى غربى- مقابل بانک خون- 
نبش کوى رامین- امالك ایثار- به کدپســتى 8197797718. 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 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 فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشت مى 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 اجــراى محکومیت مال ى 1394) 
5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دیــن به نحوى که باقیمانده اموال 
براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود. (ماده 21 قانون نحــوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم لــه یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. 
(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 2107 شعبه 53 شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /2/196

مدیر کل دیوان محاسبات اســتان اصفهان گفت:  28 درصد انحرافات 
از بودجه، در حیطه شــرکت هاى دولتى و 72 درصد در وزارتخانه ها و 

مؤسسه هاى غیر دولتى بوده است.
مراد قنبرى اظهار کرد: بر پایه گزارش تفریغ بودجه ســال گذشــته، 
باالترین میزان انحرافات را در حوزه وزارتخانه ها و مؤسســه هاى غیر 

دولتى داشتیم.
وى بیان کــرد: رعایت نکردن مفــاد موافقتنامه ها، بودجه تســهیلى 
دانشــگاه ها، حقوق کارکنان، تهیه اســناد غیرواقعى و وصول نشدن 

درآمدها، بیشترین میزان اسناد است.
مدیر کل دیوان محاســبات اســتان اصفهان از وصــول 88 درصدى 
درآمدهاى اصفهان در ســال 95 خبر داد و گفت: این در حالى است که 
در هشت ماه سال گذشته 65 درصد از درآمدها، 66 درصد از درآمدهاى 
مالیاتى و 56 درصد از درآمدهاى مالیات بر ارزش افزوده در این استان 

وصول شده است.
وى با اشاره به اینکه بیشترین درآمدهاى مالیاتى از سوى کارکنان بخش 
عمومى وصول شده است، ادامه داد: 96 درصد مالیات کارکنان بخش 

عمومى وصول شده است.
قنبرى با اظهار اینکه 95 درصد درآمدهاى استان از طریق مالیات تأمین 
مى شــود، افزود:  باید تالش کرد که درآمدهاى مالیاتى محقق نشده 

وصول شود.
وى با اشاره به اینکه میزان درآمدهاى استان اصفهان سال 96 به نسبت 
سال 95، دو درصد رشد کرده است، گفت: از طرفى اعتبارات هزینه اى و 
تملک دارایى و سرمایه اى نیز رشد کرده، بنابراین ممکن است با کسرى 

منابع مواجه شویم که باید اقدام هاى الزم در این زمینه صورت گیرد.

تأمین95 درصد 
درآمدهاى استان از طریق مالیات 

مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
اعالم کرد: استان اصفهان به عنوان اولین استان پیشرو 
در خصوص انتقال پساب شهرى براى مصارف صنعتى 

است.
محمد جواد بگى با بیان اینکه درحال حاضر 70 درصد از 
صنایع استان زیر پوشش شبکه پساب و فاضالب شهرى 
است، خاطر نشان کرد: براى بهینه سازى آب، تاکنون 12 
تصفیه خانه پیشرفته ساخته شده است که روزانه 12هزار 
متر مکعب پســاب صنعتى تصفیه و مجــدداً به چرخه 

صنعت باز مى گردد.
وى افزود: بخش صنایع 3 درصد از کل آب کشور مصرف 
مى کند که در این میان، 0/5 تا یــک درصد مربوط به 

صنایع کوچک و متوسط است.
مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
همچنین  از افتتاح مسیر انتقال پساب شهرى به شهرك 
صنعتى رازى شــهرضا به طول 22 کیلومتر و ظرفیت 

روزانه 60لیتر بر ثانیه خبر داد.

اصفهان، پیشرو 
در انتقال پساب شهرى 
براى مصارف صنعتى
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افتتاح انجمن گیاهان دارویى 
ایران در دانشگاه آزاد شهرضا

شـاخه دانشـجویى انجمن علمى گیاهان دارویى ایران 
با عقد تفاهمنامـه همکارى بین انجمـن علمى گیاهان 
دارویى ایران و دانشـگاه آزاد اسـالمى واحد شهرضا، در 

این واحد افتتاح شد.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا گفت: با هدف 
بهره گیرى از تخصص هاى علمى، تحقیقاتى و کاربردى 
متقابل در امر توسعه علمى، تفاهمنامه همکارى بین انجمن 
علمى گیاهان دارویى ایران و این واحد دانشگاهى منعقد و 
در گام اول، شاخه دانشجویى انجمن علمى گیاهان دارویى 
ایران در واحد شـهرضا افتتاح شـد. فرید نعیمى با اشـاره 
به امکانات آزمایشگاهى رشـته فرآورى گیاهان دارویى 
و معطـر و مزرعه گیاهان دارویى دانشـگاه آزاد اسـالمى 
شهرضا بیان کرد: مشارکت علمى و تحقیقاتى در اجراى 
پایان نامه ها، سمینارها و کارگاه هاى تحقیقاتى کاربردى 
منطبق با نیازهاى اسـتان اصفهـان و کشـور و برگزارى 
همایش ملى گیاهـان دارویـى در پاییز سـال جـارى، از 

برنامه هاى تعیین شده در واحد شهرضاست.
 

شیب تند سالمندى در اصفهان
ناهید تـاج الدیـن، نماینـده مـردم اصفهـان در مجلس 
شـوراى اسـالمى گفت: شـیب سـالمندى در اصفهان 
تندتـر از میانگین کشـورى اسـت و هم اکنـون نزدیک 
10/5 درصـد جمعیـت اصفهان باالى 60 سـال اسـت
 و بسـیارى از آنهـا بـا توجـه بـه محدودیت هـاى بعضًا 
جسـمانى و هزینه هاى باالى درمان، نیازمند توجه ویژه 

هستند.

خبر

نخســتین مرحله سمپاشــى بناهاى تاریخى وارزشمند 
اصفهان آغاز شد.

معاون میراث فرهنگى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع 
دستى وگردشگرى اســتان اصفهان گفت: این طرح، با 
رویکرد مبارزه با آفت هاى چوب همچون موریانه، براى 

حفاظت از آثار تاریخى ارزشمند و ثبت ملى اجرا مى شود.
ناصر طاهرى اظهار کرد: براى نابــودى کلنى هاى این 
حشرات، با همکارى مالکان و مسئوالن بناهاى تاریخى 
اصفهان، کارشناســان آزمایشــگاه فنى معاونت میراث 
فرهنگى عملیات اجــراى طرح سمپاشــى این بناهاى 
تاریخى ارزشمند را آغاز کرده اند. وى در ادامه افزود: در این 

طرح، بناهاى تاریخى امامزاده احمد (ع)، انگورستان ملک، 
خانه تاریخى بقایى و مسجد میرزا محمد صادق چهارسو 

آجرى در شهر اصفهان سمپاشى مى شود.
معاون میراث فرهنگى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع 
دستى وگردشگرى استان اصفهان تأکید کرد: از این تعداد 
آثار تاریخى، مجموعه تاریخى امامزاده احمد(ع) شــهر 
اصفهان در محور تاریخى بازار حسن آباد، بیشترین آسیب 
آفت موریانــه را در بافت هاى چوبى ایــن بناى تاریخى 
متحمل شده که کارشناسان میراث فرهنگى طرح هاى 
گســترده اى دراین بناى تاریخى براى مبارزه با موریانه 

آغاز کرده ا ند.

در ذوب آهن اصفهان، براي اولین بار آجرهاي نســوز 
ساخت داخل درآجرچینی بدنه کوره بلند مورد استفاده 

قرار گرفت.
ایرج رخصتی، معاون خرید شــرکت سهامى ذوب آهن 
اصفهــان گفت: کوره بلندهاي ســه گانــه ذوب آهن 
هر ده تا 14 ســال، متوقف و بعد از اجــراي تعمیرات 
اساســی و بازســازي هاي الزم، دوبــاره راه اندازي 

می شوند. 
رخصتى ادامه داد: در تعمیرات اساسی نیز آجرهاي نسوز 
بدنه و بوته کوره بلندها تعویض می شوند و طی سالیان 
گذشته،آجرهاي نسوز مورد استفاده تمامًا از خارج کشور 

تهیه می شد.
معاون خرید شــرکت ســهامى ذوب آهــن اصفهان 
اظهار کــرد: در این زمینــه، براي اولین بار ســفارش 
تهیــه و ســاخت آجرهاي نســوز مــورد نیــاز بدنه 
و بوتــه کــوره بلند مطــرح و شــرکت نســوز ایران 
واقــع در شهرســتان مبارکــه پذیــراي تولیــد آن

شد و بعد از ســه ماه تحقیق مشترك، محصول مذکور 
طراحی و ساخته شد و بعد از انجام تست هاي موفقیت 
آمیز و تأیید ذوب آهن اصفهان، این محصول به میزان 
1400 ُتن درخواست شد که تولید شد و درحال تحویل 

است.

بومى سازى تولید آجر نسوز 
مورد نیاز کوره بلند ذوب آهن

آغاز نخستین مرحله سمپاشى 
بناهاى تاریخى

ابالغ وقت رسیدگى
ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگى- نظر به اینکه خانم طاهره مرادى بطرفیت حیدرعلى 
شیخ به خواسته مطالبه نفقه تقدیم که به شوراى حل اختالف شعبه اول حقوقى ارجاع به کالسه 
1702/96 ثبت و براى روز یکشنبه مورخ 97/03/20 ساعت 9/15 وقت رسیدگى تعیین گردیده 
و خوانده مجهول المکان معرفى نموده است به تقاضاى خواهان و دستور شورا به استناد ماده 73 
ق.آ.م مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى جریداالنتشار رسمى درج و آگهى شود و از خوانده 
دعوت مى نماید که با مراجعه به دبیرخانه شــوراى حل اختالف شعبه اول حقوقى فالورجان و 
اعالم نشانى و آدرس دقیق خود و دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم براى وقت مقرر 
در شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان جهت رسیدگى حاضر شوید در غیر اینصورت این 
آگهى به منزله ابالغ محسوب مى شود. م الف: 0060 شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان 

فالورجان (مجتمع شماره یک) /2/215
 حصر وراثت

محمد بخشى چم یوسفعلى داراى شناسنامه شماره 24 به شرح دادخواست کالسه 58/97 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مسلم بخشى چم 
یوسفعلى بشناســنامه 19 در تاریخ 95/4/17 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- گلستان خانم نوروزى چم یوسفعلى فرزند حسینعلى ش 
ش 19 همسر متوفى 2- محمد بخشى چم یوســفعلى فرزند مسلم به ش ش 24 فرزند متوفى 
3- عذرا بخشى چم یوســفعلى فرزند مســلم به ش ش 5 فرزند متوفى 4- کبرى بخشى چم 
یوسفعلى فرزند مسلم به ش ش 431 فرزند متوفى 5- رضا بخشى چم یوسفعلى فرزند مسلم به 
ش ش 14 فرزند متوفى اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى ن ماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 174 شعبه دوم 

حقوقى شوراى حل اختالف بخش باغبهادران /2/216
مزایده نوبت اول

واحد اجراى احــکام مدنى در نظــر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالســه جلســه  مزایده 
اى در روز شــنبه مورخ 1397/03/05 از ســاعت 9 لغایت 10/30 صبح و بــه منظور وصول 
محکوم بــه در حق محکوم له و به جهت فروش یک دســتگاه کوانتومتر (طیف ســنج نورى) 
METALANALYZER مــدل (METALYZER 3460) ســاخت شــرکت
 APLied  Researchlaboraries  (ARL )کشور سویس، ساخت 1985 با نرم 
افزار مربوطه مجهز به دستگاه پرینتر HP یا سیســتم فیلتراسیون گاز ارگون، آنالیز کننده 22 
عنصر که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 1/050/000/000 ریال ارزیابى گردیده 
است. در محل اجراى احکام مدنى دادگســترى لنجان برگزار نماید طالبین خرید مى توانند به 
مدت 5 روز قبل از موعد مزایده از مال مورد نظر واقع در شهرك صنعتى فوالد، شرکت ریخته 
گرى آذرین اصفهان دیدن نموده و ســپس در صورت تمایل در جلســه مزایده شرکت نمایند. 
مزایده از قیمت کارشناسى شروع و برنده مزایده فرد یا افرادى مى باشند که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نمایند. کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 10 درصد قیمت کارشناسى 
را نقداً پرداخت و در صورت برنده شدن الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت نمایند. م الف: 173 

اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان /2/217
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710103640300355 شــماره پرونده: 9709983640300010 شماره 
بایگانى شعبه: 970010 ابالغ دادخواســت و ضمائم به شهرام کهن سال مکوند فرزند داراب- 
خواهان خانم معصومه مولوى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى شهرام کهن سال به خواسته 
طالق مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709983640300010 شعبه 3 
دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر) ثبت و وقت رسیدگى مو رخ 1397/04/16 
ساعت 10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. استان اصفهان- شهرستان زرین شهر- خیابان 
آیت ا... کاشانى- ساختمان دادگسترى. م الف: 172 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

لنجان (زرین شهر) /2/218
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710103640300416 شــماره پرونده: 8709983640300022 شماره 
بایگانى شعبه: 870022 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى  احمد مکتد خواهان 
آقاى سیدکمال صفوى و غیره دادخواســتى به طرفیت خوانده آقاى احمد مکتد به خواسته قلع 
و قمع مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 8709983640300022 شعبه 3 
دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/03/28 
ساعت 10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. استان اصفهان، شهرستان زرین شهر، خیابان 
آیت ا... کاشانى، ساختمان دادگسترى. م الف: 169 شــعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

لنجان (زرین شهر) /2/219
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
برابر آراء صادره هیئت/ هیئــت هاى موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح 

زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشــته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر راى شــماره 139660302023001345 مورخ 1396/11/29 خانم نســرین 
شهشهانى به شماره شناســنامه 203 کدملى 1283571455 صادره از اصفهان فرزند رضا بر 
ششدانگ  یک باب ساختمان به مســاحت 16/45 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1 فرعى از 
2056- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که از طرف رضا شهشهانى به صورت عادى واگذار 
گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1397/2/8 تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1397/2/23 م الف: 2566 صفائى رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /2/249

احضار متهم
شماره ابالغنامه: 9710103640900606 شــماره پرونده: 9409983642500117 شماره 
بایگانى شــعبه: 940707 احضار متهم رضا رحیم پور ف جمیل- در پرونده کالســه 940707 
براى رضا رحیم پور به اتهام ضرب و جرح عمدى تقاضاى کیفر نموده که رسیدگى به موضوع به 
این شعبه ارجاع و وقت رسیدگى براى مورخه 97/3/9 ساعت 9 تعیین گردیده است. با عنایت به 
مجهول المکان بودن و عدم دسترسى به متهم در اجراى مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین 
دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت 
دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى است در صورت عدم حضور، 
مطابق مقررات رسیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. م الف: 184 یوسف زاده- رئیس شعبه 101 

دادگاه کیفرى دو شهر لنجان (101 جزایى سابق) /2/260 
مزایده

شماره مزایده: 139704302129000001 تاریخ ثبت: 1397/02/01 تاریخ واقعى انجام مزایده: 
1397/03/01 «آگهى مزایده مال غیرمنقول مورد وثیقه پرونده هاى اجرائى کالسه 9400109 
و 9400110 و 9400111» به موجب پرونده هاى اجرائى کالســه 9400109 و 9400110 و 
9400111 ششــدانگ یک باب خانه با پالك ثبتى 1243 فرعى از 781 اصلى واقع در ســده 
لنجان بخش 9 ثبت اصفهان به مساحت 345/62 مترمربع در صفحه 185 دفتر 82 امالك ذیل 
شماره 8486 بنام عبدالرضا فهیم طالبى فرزند حسینقلى ثبت و سند مالکیت صادر گردیده است 
و محدود به حدود ذیل: شــماال بطول 15/29 متر خطوط مستقیم مفروض است به قسمتى که 
در طرح تعریض کوچه قرار دارد. شرقا در سه قسمت بطولهاى 13/21 متر و 8/31 متر و 2/92 
متر اول ودوم دیوار به دیوار پالك 781 اصلى باقیمانده ســوم درب و دیواریست به کوچه بن 
بست. جنوبا در 4 قسمت که قسمت دوم غربى است بطولهاى 6/52 متر و 6/26 متر و 10/02 
متر و 0/61 متر اول دیواریست دوم و سوم و چهارم دیوار به دیوار پالك 781 اصلى باقیمانده. 
غربا در سه قسمت که قسمت دوم جنوبى است به طولهاى 4/69 متر و 0/42 متر و 12/87 متر 
دیوار به دیوار پالك 781 اصلى باقیمانده. حقوق ارتفاقى ندارد، طبق اسناد رهنى شماره 52106 
و 52107 مورخ 1392/08/05 دفتر اسناد رســمى 115 زرین شهر، اصل و مازاد اول آن (ملک 
فوق) هر کدام بطور جداگانه در قبال مبلغ 575/000/000 (پانصد و هفتاد و پنج میلیون) ریال 
به مدت سه سال و مازاد دوم آن نیز طبق سند رهنى شماره 52950 مورخ 1392/11/02 همان 
دفترخانه در قبال مبلغ 500/000/000 (پانصد میلیون) ریال بمدت 4 سال در رهن بانک ملت 
شعبه زرین شــهر قرار گرفته و طبق نظر کارشــناس منتخب به مبلغ 1/800/000/000 (یک 
میلیارد و هشتصد میلیون) ریال ارزیابى شده و پالك فوق با سطح زیربناى 331/27 مترمربع در 
دو واحد با کاربرى مســکونى با قدمت حدوداً 17 سال مى باشد. همچنین پالك فوق فاقد بیمه 
نامه بوده و داراى انشعابات آب، برق، گاز و برابر گزارش مامور اجرا در تصرف مالک مى باشد. 
پالك فوق از ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ یکم ماه خرداد سال هزار و سیصد و نود وهفت 
در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان لنجان واقع در زرین شهر خیابان کارگر از طریق مزایده به 
فروش مى رسد. مزایده از مبلغ 1/800/000/000 (یک میلیارد و هشتصد میلیون) ریال شروع و 
به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط 
به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى 
آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم 
قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق 
مزایده نقداً وصول مى گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى گردد، مزایده روز ادارى بعد 
از تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. جهت شرکت در مزایده تحویل مبلغ 
پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى در وجه اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان لنجان 
به همراه تقاضاى کتبى وارائه کارت شناســائى معتبر الزامى است. ضمنا برنده مزایده باید کل 
مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى روز مزایده طى فیش مخصوص در حســاب اداره ثبت اسناد و 
امالك لنجان سپرده نماید. تاریخ انتشار: روز شنبه مورخ 1397/02/08 م الف: 183 محمدرضا 

ابراهیمى- مسئول واحداجراى اسناد رسمى لنجان /2/261 
ابالغ وقت رسیدگى

خانم مرضیه نقدى فرزندعلى یار ساکن کلیشــاد خیبان اصلى کوچه6آیت اله سعدى پالك 8  
دادخواستی  بخواسته مطالبه وجه نقد به طرفیت محمدرضاراسخ حسن آبادى که به این دادگاه 
ارجاع وبه کالسه 18/97 ثبت وبراي مورخ97/3/7 ساعت 5 عصر وقت رسیدگی تعیین گردیده 
وچون خوانده مجهول المکان اعالم گردیده است و به تقاضاي خواهان ودستور دادگاه  به استناد  
ماده1023و1029  قانون مدنى مــاده73 ق.آ.د.م. یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار 
رسمی درج  اگهی میشــود  واز خوانده دعوت می شــودکه با مراجعه به دبیر خانه دادگاه اعالم 
نشانی وادرس دقیق ودریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت ودر وقت مقرر جهت 
رسیدگی حاضر شوند.ودر غیراینصورت این آگهی به منزله ابالغ قانونی محسوب وشورا/ دادگاه 
غیابا رسیدگی وتصمیم مقتضی اعالم خواهد نمود. م الف:78 رییس شوراي حل اختالف شعبه 

5 حقوقی فالورجان/  2/250 

فقدان سند مالکیت 
شماره: 1397/12/486029، چون خانم شهربانو یزدانى فرزند محمد باستناد دو برگ استشهاد 
محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شده که سند مالکیت سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک قطعه زمین پالك 902/1765 واقع در قطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که درصفحه 500 دفتر 502 ذیل ثبت 119030 سند مالکیت شــماره 330792 بنام شهربانو 
یزدانى فرزند محمد ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه 
گم شدن یا ازبین رفتن: به علت اسباب کشى مفقود شــده است. چون درخواست صدورالمثنى 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به 
آن یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا 
درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم 
خواهد شد. تاریخ انتشار 97/2/8، 410/م الف- حســین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان نجف آباد/2/251
ابالغ وقت رسیدگى

 وقت رسیدگى حقوقى: شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشــت. یک نوبت حداکثر تا تاریخ 
97/3/25 دریکى از روزنامه ها کثیراالنتشــار درج و یک نســخه از آن جهــت بهره بردارى 
درپرونده کالسه 126/96 به این شورا ارسال گردد. وقت رســیدگى 97/4/2روز شنبه ساعت 
9 صبح خواهان: نوید حســین هاشمى فرزند على خوانده: ســیف اله خواجه پور فرزند طاهر به 
نشانى مجهول المکان، محل حضور: شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت. خواسته: مطالبه 
وجه چک بانک صادرات به شماره 388/175620 به مبلغ بیســت و پنج میلیون ریال به تاریخ 
1391/2/24 گردشــکار: خواهان مذکور دادخواستى به طرفیت خوانده تســلیم به شعبه اول 
شوراى حل اختالف مهردشت نموده که ثبت وقت رســیدگى تعیین و به درخواست خواهان و 
دستور شورا و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشــار محلى درج مى گردد تا خوانده از تاریخ نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به 
دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود وقت رسیدگى مذکور به خوانده ابالغ و 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر خود جهت رسیدگى حضوربهم رساند. 
چنان که بعدا ابالغ به وسیله آگهى الزم شــود. فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 10 روز خواهد 

بود. 437/م الف، دبیرشعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت/2/252
 حصروراثت 

گودرز بهاءلوهوره داراى شناســنامه شماره 1119 به شرح دادخواســت به کالسه 346/95 از 
این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ام کلثوم 
بهاءلوهوره بشناسنامه 348 در تاریخ 1392/12/3 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. توران بهاءلوهوره ش ش 21 ، 2. گودرز بهاءلوهوره 
ش ش 1119 ، 3. فرامرز بهاءلوهوره ش ش 27 ، 4. اســحق على بهاءلوهوره ش ش 15 ، 5. 
موسى بهاءلوهوره ش ش 10 ، 6. مریم بهاءلوهوره ش ش 25 ، 7. منوچهر بهاءلوهوره ش ش 9 
، 8. بنى اهللا بهاءلوهوره ش ش 12 ، 9. منیژه بهاءلوهوره ش ش 10 ، 10 خیرالنساء بهاءلوهوره 
ش ش 7 ، (فرزندان متوفى)، متوفــى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى نــدارد. 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. 435/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/2/253
 ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9709973731500097 شــماره پرونده: 9609983731500868 شماره 
بایگانى شــعبه: 960876 خواهان: ســاره یار محمدى اشــنى فرزند یداهللا به نشــانى استان 
اصفهان- شهرستان نجف آباد- شهر علویجه- خ امام خمینى- بن بست پروانه ها خواندگان: 
1.على میرزائى دم آبــى فرزند قنبرعلى، 2. ســعید میرزائى دم آبى فرزند على به نشــانى: 1. 
اســتان اصفهان- شــهر اصفهان- محله امامیه- بن بست شهید چاوشــى پ 9، 2. مجهول 
المکان،  خواســته ها: 1.پرداخت حق الوکاله 2. مطالبه وجه چک 3. اعســار از پرداخت هزینه 
دادرسى 4. مطالبه خســارت تاخیر تادیه 5. تامین خواسته، راى دادگاه در خصوص دادخواست 
ساره یار محمدى اشــنى فرزند یداله به طرفیت آقایان 1. ســعید میرزایى فرزند على 2. على 
میرزایى فرزند قنبرعلى به خواســته مطالبه مبلغ 500/000/000 ریال و خســارات دادرسى و 
خسارات تاخیر تادیه به اســتناد یک فقره چک به شــماره 941/00467092 مورخ 95/7/29 
عهده پســت بانک ایران با توجه به گواهى عــدم پرداخت بانک محال علیــه و امضا خوانده 
ردیف اول ذیل چک که توسط بانک مربوطه نیز گواهى شــده و امضا خوانده ردیف دوم ظهر 
چک و بقا اصل چک در ید خواهان که داللت بر اشــتغال ذمه خواندگان دارد و توجها به عدم 
حضور خواندگان با وصف ابــالغ قانونى جهت دفاع و اینکه دلیلى بــر برائت ذمه خویش ارائه 
ننموده اند لذا دادگاه دعوى خواهان را مقرون به صحت تشــخیص مستندا به مواد 310 و 311 
و 313 و 320 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانــون  صدور چک و مواد 198 و 515 
و 519 قانون آیین دادرســى مدنى حکم بــر محکومیت تضامنى خواندگان بــه پرداخت مبلغ 
500/000/000 ریال بابت اصل خواسته و همچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک 
موصوف بر مبناى نرخ اعالمى بانک مرکزى که محاسبه آن به عهده واحد اجراى احکام مدنى 
مى باشــد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید و در خصوص خســارات دادرسى با توجه به 
اینکه خواهان به استناد تبصره الحاقى به ماده 505 قانون آیین دادرسى مدنى از پرداخت هزینه 
دادرسى معاف مى باشد لذا در این خصوص مستندا به ماده 197 قانون مذکور حکم به بى حقى 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مــدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهى در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدید نظرخواهى در محاکم محترم 
تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. 434/م الف- امید برزن- رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومى 

حقوقى نجف آباد/2/254

ابالغ رأى
 شماره دادنامه: 9609973731202517 شماره پرونده: 9609983732301027 شماره بایگانى 
شعبه: 961445 شاکى: مرضیه رضائى فرزند کریم به نشانى استان اصفهان- شهرستان نجف 
آباد- شهر نجف آباد- خ شریعتى- کوى نوریان بن بســت قادرى متهم: مجید حیدرى حسین 
آبادى فرزند محمدعلى به نشــانى مجهول المکان، اتهام: ترك انفــاق، دادگاه با اعالم ختم 
رســیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه درخصوص اتهام مجید حیدرى حسین 
آبادى فرزند محمدعلى دایر بر تــرك نفقه زوجه و فرزندان موضوع شــکایت مرضیه رضایى 
دادگاه با توجه به شکایت شاکى و اظهارات شهود که در دادسرا اخذ شده و عدم حضور متهم در 
مرحله تحقیقات مقدماتى در دادسرا و کیفر خواست صادره از ناحیه دادسرا و عدم حضور متهم در 
جلسه دادگاه علیرغم ابالغ قانونى از طریق نشر آگهى و عدم ارسال الحیه دفاعیه بزه انتسابى 
به وى را محرز و ثابت دانسته و لذا مســتندا به ماده 53 از قانون حمایت خانواده متهم مذکور را 
به تحمل هشت ماه حبس تعریزى درجه 6 محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت 
بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و ســپس ظرف مهلت بیست روز قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدید نظر مرکز استان مى باشد. 424/م الف، میرزا زاده - رئیس 

شعبه 103 دادگاه کیفرى دو نجف آباد/ 2/255
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان محمد افشارى دادخواستى به خواسته مطالبه و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید 
لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرســى و حق الوکاله وکیل به طرفیت 1. 
فاطمه خوشحالى 2. حامد رنجبر به شوراى حل اختالف شــعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد 
تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 79/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/3/19 
ساعت 9:30 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى 
باشد به تقاضاى خواهان و دستور شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در 
روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد ظرف مدت یکماه  
از تاریخ نشر آگهى به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته 
رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد 
فقط یک نوبت درج خواهد شد. 421/ م الف شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف امیرآباد/2/256

 ابالغ وقت دادرسى
خواهان محسن داشــیان دادخواستى به خواســته مطالبه و خســارت تاخیر در تادیه از زمان 
سررســید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرســى و حق الوکاله وکیل به 
طرفیت داریوش عباسى به شوراى حل اختالف شــعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شماره 52/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/3/9 ساعت 
10:30 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد 
به تقاضاى خواهان به دســتور شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در 
روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر 
آگهى ظرف مدت یکماه  از تاریخ نشر آگهى به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت 
عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز 
به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 420/ م الف شعبه 5 امیرآباد حقوقى 

شوراى حل اختالف نجف آباد/2/257
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان محسن داشیان دادخواستى به خواسته مطالبه و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید 
لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت حمید 
رستگار به شــوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس از 
ارجاع به شماره 51/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/3/9 ساعت 10 تعیین گردیده. 
لذا 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 روزنامه هاى رسمى 
کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت 
یکماه  از تاریخ نشر آگهى به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا 
به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد 
آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 419/ م الف شــعبه 5 امیرآباد حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد/2/258
 فقدان سند مالکیت 

شماره: 1397/12/484841، ســعید غالمى قراتپه فرزند حسینقلى باستناد یک برگ استشهاد 
محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت یکصد و بیست و 
سه-هفتصد و پنجاهم سهم مشاع از ده سهم ششدانگ پالك ثبتى شماره 94 واقع در قطعه 10 
بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 43 دفتر 234 امالك ذیل ثبت 52025 بنام قربانعلى حبیب 
الهى نجف آبادى فرزند محمد ثبت و صادر و تســلیم گردیده و بعد بموجب سند انتقال رسمى 
شماره 21538 مورخ 1388/4/24 دفترخانه 72 مع الواسطه به او انتقال شده و معامله دیگرى 
هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى از بین رفته است. چون 
درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده)  از تاریخ انتشار این آگهى 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1397/01/02 353/م الف- حسین زمانى رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالك نجف آباد/2/259

اجراى طرح تطهیر با هدف مقابله با تهیه و توزیع پوشاك 
نامتعارف در استان اصفهان آغاز شد.

فرمانده انتظامى استان اصفهان با بیان اینکه ارتقاى امنیت 
اخالقى جامعه در دستور کار همیشگى پلیس است، گفت: 
در این طرح، با عرضه کنندگان پوشاك نامتعارف برخورد 

مى شود.
سردار مهدى معصوم بیگى، تولید، پخش، عرضه و نمایش 
پوشاك نامتعارف منقوش به تصاویر انحرافى، مانتوهاي 
نوشــتاري با عناوین و اصطالحات غیرمجاز و ...، نصب 
دوربین در اتاق پرو، پوشش نامتعارف متصدیان و کارکنان 
واحدهاي صنفی را، از جمله مصادیق اجراى طرح مذکور 

عنوان کرد.
وى افزود: در ایــن طرح، ناظــران اصناف و بازرســان 
اتحادیه هاي مربوطه، با نظارت بر صنوف تولیدي و توزیعی 
پوشاك، نسبت به شناســایی مراکزي که خارج از ضوابط 
انتظامی فعالیت می کنند، اقدام کرده و برابر مقررات با آنان 

برخورد مى کنند.
■■■

سردار معصوم بیگى با اشاره به اینکه یکی از ارزشمندترین 
نمادهاي فرهنگی و اجتماعــی در میان مردم ایران حتى 
قبل از اسالم، پوشش بوده است، گفت: دشمنان با شناخت 
این نقطه قوت، اقدام به وارد کردن پوشاك نامتعارف کرده 
تا با القاى پوشش و فرهنگ غربى و ایجاد تغییر در سبک 
زندگى مردم، خصوصاً قشر جوان، آنان را از حجاب و عفاف 
ایرانى و اسالمى دور کنند و با تضعیف این سنگر به اهداف 

پلید خود دست یابند.

دور جدید برخورد پلیس اصفهان با تهیه و توزیع پوشاك نامتعارف آغاز شد

«تطهیر» تن پوش اصفهانى ها

مســئول برگزارى نهمین المپیاد دانش آموزى علوم و 
فناورى نانو در اصفهان گفــت: بالغ بر 390 دانش آموز 

اصفهانى در این رویداد علمى شرکت کردند.
مهدى واعــظ افزود: المپیــاد دانش آمــوزى علوم و 
فناورى نانو با حضور شرکت کنندگان پسر و دختر پایه 
نهم تا پیش دانشگاهى از ســاعت 10 صبح روز جمعه 
(دیروز) به طور همزمان در اصفهان، کاشان، شهرضا و 

نجف آباد برگزار شد.
وى اضافه کرد: هدف از برگزارى این المپیاد که از سال 
89 به صورت ساالنه برگزار مى شود، پایدارسازى جریان 
تربیت نیروى انسانى و شناخت استعدادهاى برتر در این 

عرصه است.
مســئول برگزارى المپیاد دانش آموزى علوم و فناورى 
نانو در اصفهان خاطرنشــان کرد: این آزمون مشتمل 
بر 60 سئوال تستى مشترك در سراســر کشور زمینه 
روش هاى ســاخت مواد نانو، آنالیز و کاربرد این دانش

نو است.

 390 دانش آموز اصفهانى 
در المپیاد نانو 
شرکت کردند
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مدیر بحران آب و فاضالب روســتایى استان اصفهان 
گفت: 60 میلیارد ریال اعتبار براى آبرسانى سّیار و تأمین 

تانکر در استان اصفهان مورد نیاز است.
رضا کبیرى با بیان اینکه سال گذشته در اوج بحران آب 
به 300 روستاى استان اصفهان با صرف اعتبارى بالغ بر 
20 میلیارد ریال به صورت سیار آبرسانى شد، اظهار کرد: 
در حال حاضر به 270 روستاى اســتان اصفهان با 37 
دستگاه تانکر آبرسانى مى شود که پیش بینى مى شود این 
تعداد به 600 روستا افزایش پیدا کند که اعتبار 40 میلیارد 

ریالى براى آبرسانى سیار مورد نیاز است.
وى با بیان اینکه با توجه به بحران آب، درخواست تأمین 

اعتبار20 میلیارد ریالى براى خرید 200 دســتگاه تانکر 
سیار براى روستاها شده است، افزود: این موضوع، به ستاد 
مدیریت بحران استان اصفهان اعالم شده و منتظر تأمین 
اعتبار هستیم. مدیر بحران آب و فاضالب روستایى استان 
اصفهان عدم تخصیص اعتبارات دولتى، شرکتى بودن 
آبفار، بدهى به پیمانکاران، گســتردگى روستاها، شبکه 
آبرسانى خراب و کمبود مخازن و ذخایر آبى را، از عمده 
مشکالت آبفار روستایى اســتان اصفهان اعالم کرد و 
افزود: اگر بخواهیم از این تنش عبور کنیم، باید مدیریت 

داشته باشیم و این نیازمند همکارى همه مردم است.

اســتاندار اصفهــان گفت: خشکســالى امســال در 
یکصد ســال اخیر در کشــور بى ســابقه اســت، اما 
تالش مى کنیم مشــکلى بــراى تأمین آب شــرب

پیش نیاید.
محســن مهر علیزاده تصریح کرد: در بهترین شرایط، 
میزان آبى که تا پایان شــهریور وارد حوضه زاینده رود 
شد، یک سوم آبى است که سال گذشته وارد این حوضه

 شد.
وى با بیــان اینکه با ایــن وضعیت، تأمیــن آب براى 
بخش هــاى صنعــت، کشــاورزى، محیط زیســت 
و فضــاى ســبز مشــکل خواهــد بــود، اظهارکرد:

 با وجــود این، تــالش مى کنیــم آب را بــه صنعت 
و بــاغ هــا برســانیم تــا بــه آنهــا لطمــه اى وارد

 نشود.
استاندار اصفهان در بخش دیگرى از سخنانش همچنین 
با اشاره به طرح برند گردشگرى اصفهان، گفت: اصفهان 
نخستین استان در کشور اســت که براى این کار اقدام 

کرده است.
مهرعلیزاده با تأکید بر اینکه برند گردشــگرى باید بر 
اساس حفظ هویت و اصالت هاى اصفهان باشد، تأکید 
کرد: در این برند، اصفهان آن گونه که هست باید به دنیا 

معرفى شود.

نیاز 6 میلیاردى براى 
آبرسانى سّیار به روستاها

تالش مى کنیم مشکلى براى 
تأمین آب شرب پیش نیاید

استقرار دستگاه بیومترى 
چشم در بیمارستان فیض

دستگاه بیومترى چشم به منظور ارائه خدمات بهتر در 
بیمارستان فیض مستقر شد.

طیبـه رضایـى، مسـئول واحـد تجهیزات پزشـکى 
بیمارسـتان فیـض گفـت: ایـن دسـتگاه بـه منظور 
تعیین لنز چشـم براى بیماران مبتال بـه آب مروارید 
یا افرادى که مـورد جراحى قـرار مى گیرند، اسـتفاده 

مى شود.

گلشن از کمبود 
فضاى آموزشى رنج مى برد

مدیـر اداره آموزش و پـرورش شهرسـتان دهاقان از 
کمبود فضاهاى آموزشى در شهر گلشن خبرداد.

رجب فرهمندیان با بیـان اینکه  فضاهاى آموزشـى 
گلشـن مناسـب دانش آموزان نیسـت، اظهـار کرد: 
در میـان مشـکالتى کـه در زمینه کمبـود فضاهاى 
آموزشى در این شهر وجود دارد، مشکل رفت و آمد نیز 

گریبانگیر آنها شده است.
وى افـزود: باتوجه به مشـکالت موجـود، از خیران و 
مسئوالن درخواست مى کنیم تا در این زمینه به یارى 

دانش آموزان و آموزش و پرورش شهرستان بیایند.
وى تصریح کرد: برخى از فضاهاى متعلق به آموزش 
و پرورش فاقد سـند مالکیت اسـت که باید بررسـى 
و سـنددار شـوند تا از ایـن وضعیت، هرچه سـریع تر 

خارج شوند.

اجراى طرح هادى گردشگرى 
در خفر سمیرم 

مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمى سـمیرم از اجراى 
طـرح هادى روسـتاى خفـر بـا رویکرد گردشـگرى 

خبر داد.
روح ا... افشـاریان افزود: عملیات اجرایى طرح هادى 
روسـتاى خفر با دو میلیارد و 600 میلیون ریال اعتبار 
ملى و اسـتانى از روز جمعه(دیروز) در این روستا آغاز 
شد. وى اظهار کرد: طرح هادى این روستا چند سال 
قبل اجرا شده است، اما طرح جدید با توجه به موقعیت 
گردش پذیرى روسـتا، با هدف ایجـاد جذابیت براى 

گردشگران، عملیاتى مى شود.
افشاریان افزود: امیدواریم تا پایان خرداد امسال شاهد 

اتمام این پروژه باشیم.

اختصاص 1/4 میلیارد به 
مشاغل خانگى شهرضا

مدیـر اداره تعـاون، کار و رفـاه اجتماعى شهرسـتان 
شهرضا گفت: اعتبارات مشاغل خانگى این شهرستان 
در سال گذشته، 14 میلیارد ریال بوده که باید تا پایان 

تیرماه امسال جذب شود.
مصطفى اباذرى بـا بیان اینکه تاکنـون در این زمینه 
طرح هایـى بـه ارزش 80 میلیـارد تومان آمـاده و در 
سامانه «کارا» ثبت شده است، تصریح کرد: در زمینه 
اشتغال روسـتاییان نیز اعتبارى به میزان پنج میلیارد 
تومان براى شهرسـتان مصوب شـد که تاکنون 2/5 

میلیارد تومان از آن تخصیص داده شده است.

آغاز مطالعات و مرمت
 آبراه هاى قدیمى عالى قاپو 

مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
اسـتان اصفهان از آغاز مطالعات باسـتان شناسـى و 

مرمت آبراه هاى قدیمى عمارت عالى قاپو خبر داد.
فریـدون اللهیـارى افـزود: ایـن اقـدام، در راسـتاى 
شناسایى شبکه و مسیرهاى آبرسانى به حوض میانى 
ایوان عالى قاپو و همزمان با مرمت پشت بام این بناى 

تاریخى صورت مى گیرد.
وى گفـت: عملیـات مرمت پشـت بام ضلع شـمالى 
عمارت عالـى قاپو به منظور رفع پوسـیدگى و مرمت 
سقف هاى چوبى، آواربردارى و سـبک سازى طبقه 

سوم و چهارم ضلع شمالى انجام مى شود.
اللهیارى اظهار کـرد: هزینه این عملیـات، افزون بر 
800 میلیون ریال اسـت کـه از محل اعتبـارات ملى 

پایگاه ثبت جهانى میدان امام (ره) تأمین شده است. 

خبر

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوســرانى اصفهان و حومه 
گفت: در حال حاضــر بیش از 160 دســتگاه از ناوگان 
 CNG 1100دستگاهى اتوبوسرانى اصفهان از سوخت
اســتفاده مى کنند و این ظرفیت وجــود دارد که تعداد 

اتوبوس هاى گازسوز را افزایش دهیم.
قــدرت ا... افتخــارى ابراز امیــدوارى کرد با توســعه 
جایگاه هاى ســوخت CNG، حمایت مالى در بخش 
خرید ناوگان و ســرمایه گذارى بخش خصوصى، تعداد 

ناوگان گاز سوز اتوبوسرانى افزایش یابد.
افتخــارى با بیان اینکــه یکى از سیاســت هاى کالن 
دولتمردان ایران به عنوان دومین کشــور داراى منابع 
گاز در جهان، جایگزینى ســوخت گاز به جاى بنزین و 
دیزل در حمل و نقل اســت، ادامــه داد: در حال حاضر 
غالب ســوخت حمل و نقل عمومى، دیزل اســت که 
عالوه بر مباحث هزینــه اى، آلودگى هوا را نیز به همراه 

دارد.
وى تصریح کرد: هر چند ســوخت مناســب دیزل در 
اتوبوسرانى کالنشهرها مورد استفاده قرار گرفته است، 
اما سوخت CNG به لحاظ هزینه و آلودگى به مراتب 

مناسب تر از سوخت دیزل است.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوســرانى اصفهان و حومه 
افــزود: در بخــش حمل و نقــل عمومى، اســتفاده از 
اتوبوس هاى گازسوز از چند ســال قبل آغاز شده، اما به 
 CNG دلیل تکنولوژى وسایل نقلیه گازسوز، کیفیت گاز
و در اختیار نبودن جایگاه هاى مناســب ســوختگیرى، 
افزایش تعــداد این نــوع اتوبوس ها عملیاتى نشــده

 است.
وى با بیان اینکه در حال حاضر سیاســت دولت توسعه 

اســتفاده از گاز CNG در حمل و نقل عمومى به ویژه 
اتوبوسرانى و تاکســیرانى اســت، گفت: در این راستا، 
کارخانجات داخلى تولید کننده اتوبوس وارد عمل شده 
و در حال تولید اتوبوس هاى CNG با استاندارد یورو6 

هستند.

افتخارى تصریح کــرد: البته هنــوز تولیــد انبوه این 
اتوبوس ها اتفاق نیافتــاده، اما خوشــبختانه دولت در 
ســازمان بهینه ســازى، موضوع صرفه جویى و کاهش 
مصرف سوخت هاى دیزل و استفاده از سوخت CNG را 
مطرح کرده و حمایت هایى در جهت خرید اتوبوس هاى 

CNG و موتورهاى پایه گازسوز را در دستور کار خود 
قرار داده است.

وى ابراز امیدوارى کرد که این سیاست ها عملیاتى شود 
تا اتوبوسرانى اصفهان بتواند تعداد اتوبوس هاى گازسوز 

خود را افزایش دهد.

نفس اتوبوس هاى شهر، پاك مى شود

خشــکى زاینده رود و تغییر روش آبیــارى، عامل تنش 
خشکى در ســه میلیون اصله درخت در فضاى سبز شهر 

اصفهان است.
مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى ســبز شهردارى 
اصفهان گفت: بر اثر خشکســالى، 295هزار اصله درخت 
کنار مادى ها در معرض نابودى قرار گرفته و سرشاخه هاى 
155 اصله بید مجنون در حاشــیه زاینده رود خشک شده 

که در صورت تداوم خشکى، تا سال آینده از بین مى روند.
فروغ مرتضایى نژاد افزود: عمق ریشه در خاك در ایستایى 
و استوارى درخت بسیار مؤثر است، اما با بروز خشکسالى و 
جایگزینى آبیارى هاى سطحى به جاى غرقابى، بسیارى از 
ریشه هاى درختان از خاك بیرون آمده، ایستایى خودشان 

را از دست داده و کج شده اند.
وى افزود: از 300حلقه چاه، هم اکنون درحدود صد حلقه با 
اندك آبى، فضاى سبز درختان اصفهان را تأمین مى کنند 
که اگر چاره اندیشى نشــود،  تا یک دهه آینده فضاى سبز 

اصفهان نابود خواهد شد.

پایانه پرواز هاى خارجــى فرودگاه اصفهــان به زودى به 
بهره بردارى مى رسد.

معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازى به بازدید خود از 
ترمینال پروازهاى خارجى فرودگاه اصفهان اشــاره کرد و 
گفت: طرح توسعه این ترمینال، پیشرفت قابل مالحظه اى 

داشته و در آینده نزدیک به بهره بردارى مى رسد.
مهرداد تقى پور افزود: طرح احــداث تصفیه خانه ترمینال 
پروازهاى خارجى در مرحلــه پایانى قرار دارد و نتایج مثبت 
محیط زیستى را به دنبال خواهد داشت. وى به اقدامات انجام 
شده براى احداث بندر خشک(مرکز لجستیک) اشاره کرد و 
گفت: مطالعات در حال انجام اســت و گزینه هاى مختلف 

براى انتخاب بندر خشک  در اصفهان وجود دارد.

باند هشت نفره ســارقان احشــام در اصفهان شناسایى و 
دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان گفت: در پی وقوع چند 
مورد سرقت از دامدارى هاى شهر اصفهان و ضرب و شتم 
نگهبانان، مأموران پلیس آگاهى استان موفق به شناسایى و 

دستگیرى همه اعضاى این باند شدند.
ســرهنگ ســتار خســروي افزود : افراد دســتگیر شده 
در بازجویى هاى پلیس به سرقت 172 رأس دام و ضرب و 

شتم نگهبانان دامدارى ها اعتراف کردند.

تهدید سالمت
3 میلیون اصله درخت 

در پی کم آبی 

به زودى؛ افتتاح 
پایانه پرواز هاى خارجى 

فرودگاه اصفهان

انهدام باند سارقان احشام 
با 172 رأس دام سرقتى

محیا حمزه
عسل یکى از مهمترین محصوالت صادراتى کشاورزى ایران است و مطابق 
آخرین اطالعاتى که مسئوالن جهاد کشاورزى اعالم کرده اند،حدود 2درصد 
از 80 هزار ُتن تولید ســاالنه این محصول به خارج از کشور صادر مى شود. 
با وجود این، ایران توانســته امروزه با تولید بیش از 88 هزار تن عسل، بعد از 
چین و ترکیه، کشور سوم تولید عسل در عرصه جهانى شود. آنچه باعث شده 
اســتعداد تولید عســل در ایران در رتبه قابل قبولى قرار بگیرد، وجود حدود 
300 هزار کندوى بومى و به طورکلى هفــت میلیون و 300 هزار کندو تولید 
شده است که این میزان، 8 درصد از تولید کندوهاى دنیا را تشکیل مى دهد. 
این در حالى است که میزان تولید عســل در عرصه جهانى به یک  میلیون و 
650 هزار تن مى رســد که ایران حدود 5 درصد تولید عسل دنیا را در دست 

دارد. 
اما اگر بخواهیم بدانیم مهمترین اســتان هاى تولیدکننده عســل در ایران 
کدامند و اســتان ما چه جایگاهى را در تولید این محصول به خود اختصاص 
داده اســت، باید بگوییم طبق آمار، استان هاى آذربایجان شرقى، آذربایجان 
غربى، اصفهان، مازندران، اردبیل، خراسان رضوى، گیالن، خراسان جنوبى، 
خراسان شمالى و لرســتان مهمترین اســتان هاى تولید کننده عسل کشور

هستند.
در این میان استان اصفهان با دارا بودن 800 هزار کلنى زنبورعسل سومین 
استان زنبورخیز کشور و از نظر ســرانه کلنى زنبور عسل با تعداد 180 کلنى 
مقام اول را در کشور داراست. همچنین میزان عسل تولیدى زنبورستان هاى 

استان اصفهان ساالنه حدود 4000 ُتن است که بخشى از این تولیدات به سایر 
کشورها صادر مى شود و این نشان مى دهد که زنبوردارى در این استان شغل 
اصلى است و از اهمیت قابل توجهى برخوردار است به طورى که تعداد 4000 
نفر زنبوردار به طور مســتقیم در این حرفه فعالیت کرده و عالوه برآن پیش 
از 500 نفر نیز در مشــاغل جانبى این صنعت مانند کندوسازى، بسته بندى 
و فروش عســل، کارگاه هاى آج موم و کارگاه هاى ساخت لوازم زنبوردارى 

مشغول هستند.
اما شاید کمتر کســى بداند شهرستان نجف آباد با تولیدســاالنه  13هزار و 
500   ملکه زنبور عسل، اولین تولید کننده ملکه زنبور عسل در کشور  است. 
مطابق آخرین اطالعاتى که مسئوالن جهاد کشاورزى استان اصفهان اعالم 
کرده اند، این شهرستان با بیش از360هزار کلنى زنبور عسل درتولید تجهیزات 
مرتبط با پرورش زنبورعسل درکشور در جایگاه اول قراردارد و در حال حاضر با 
تولید ساالنه 1100 تن عسل رتبه نخست صنعت زنبوردارى استان اصفهان را 
نیز دارد. همچنین قسمت عمده تجهیزات زنبوردارى کشور در این شهرستان 
تولید و عرضه مى شود. مجموعًا اصفهان تأثیر زیادى در تولید عسل کشور 
داشته است  تا کسب رتبه سوم ایران در تولید عسل در عرصه جهانى محقق  

شود.

جایگاه اصفهان
 در تولید عسل کجاست؟

ساسان اکبرزاده
شانزدهمین دوره مرحله استانى مســابقات آزمایشگاهى دانش آموزان 
متوســطه نظرى در پایه دهــم و یازدهم در مرکــز تحقیقات معلمان 

اصفهان برگزار شد. 
رئیس اداره تکنولــوژى و گروه هــاى آموزشــى اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان و مســئول برگزارى این مسابقات در گفتگوى 
اختصاصى با نصف جهان اظهار کرد: شــانزدهمین دوره مرحله استانى 
مسابقات آزمایشــگاهى دانش آموزان متوســطه نظرى در پایه دهم و 
یازدهم با هدف فعال سازى آزمایشگاه واحدهاى آموزشى و پژوهشى، 
ایجاد زمینه براى رشــد و ارتقاى توانمندى هاى دانش آموزان، تقویت 
مهارت هاى ذهنى و روان حرکتــى، ایجاد انگیزه به منظور تقویت بنیه 
علمى دانش آموزان، تقویت انگیزه معلمان و مدیران بر اجراى صحیح 
تدریس کتاب آزمایشــگاه علوم و ترویج فعالیت هاى آزمایشــگاهى 
و کار تیمى و دســت ورزى هــاى دبیــران و دانش آمــوزان برگزار 

مى شود. 
مژگان منوچهرى افزود: این مسابقات در مرحله استانى در چهار رشته 

زیست شناسى، زمین شناسى، فیزیک و شیمى است. 
وى ادامه داد: با توجه بــه اجراى نظام 3-3-6 و تغییر کتب درســى، 
درسى به نام آزمایشگاه به واحدهاى درســى دانش آموزان اضافه شد 
که اهمیت این درس آزمایشــگاهى در فرآیند آموزشــى بیشتر نمود

 پیدا کند. 
مسئول برگزارى شانزدهمین دوره مسابقات آزمایشگاهى دانش آموزان 
متوسطه نظرى اســتان اصفهان اظهار مى کند: در مرحله استانى این 
مسابقات 282 دانش آموز متوسطه دختر و پسر شامل 195 دختر و 87 

پسر از 41 منطقه در قالب 41 تیم سه نفره، با هم رقابت مى کنند. 
منوچهرى خاطرنشــان کرد: در مرحله اســتانى این مسابقات، دانش 
آموزان در دو مرحله آزمــون علمى و عملى کــه 70 درصد نمرات به 
آزمون عملى و 30 درصــد نمرات به آزمون علمــى اختصاص دارند با 

هم رقابت کرده و تیمى کــه از 100 نمره، بتواند بیشــترین نمره را در 
دو مرحله آزمون به دســت آورد به مســابقات کشــورى اعزام خواهد 

شد. 
رئیس اداره تکنولــوژى و گروه هــاى آموزشــى اداره کل آموزش و 
پرورش اســتان اصفهان اظهار کرد: این مسابقات قبل از این در مرحله 
آزمایشگاهى در مدارس اســتان برگزار شــد و تیم هاى برتر به ناحیه 
و منطقه معرفى شــدند و منتخبین مناطق و نواحى در مرحله اســتانى 

رقابت کردند. 
منوچهرى گفت: هفته جارى تیم برتر شــانزدهمین دوره مســابقات 
آزمایشــگاهى دانش آموزان متوســطه نظرى  در پایه دهم و یازدهم 
در مرحلــه اســتانى معرفى مى شــود تا در مســابقات کشــورى که 
احتمــاًال در تیرماه ســال جارى در تهران برگزار مى شــود شــرکت

 کنند. 
وى یادآور شد: البته ما نیز در جشن ستارگان از منتخبین تیم هاى اول 
تا سوم مسابقات مرحله اســتانى در هر پایه تجلیل و قدردانى خواهیم

 کرد.

مسابقات آزمایشگاهى دانش آموزان اصفهانى برگزار شد  هزینه 125 میلیارد تومان
 براى اشتغال مددجویان کمیته امداد 

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان با بیان اینکه در ســال 
96 بیش از 125میلیارد و 930 میلیون تومان به منظور توانمندسازى و اشتغال 
مددجویان این نهاد هزینه شــد، گفــت: تنها 2 درصد ایــن مبلغ کمک هاى 
مردمى و 98 درصد دیگــر از محل منابــع دولتى و اعتبــارات بانکى تأمین

 شد.
حمیدرضا شیران با اشاره به کمک هاى مردمى اظهار کرد: کمک هاى مردمى 
2 درصد از 125 میلیارد و 930 میلیون تومان اعتبارات اشتغال کمیته امداد امام 

خمینى(ره) استان اصفهان در سال 96 را تشکیل مى دهد. 
وى با بیان اینکه در سال 96 بیش از 125 میلیارد و 930 میلیون تومان به منظور 
توانمندسازى و اشــتغال مددجویان این نهاد هزینه شــد، افزود: پرداخت وام 
قرض الحســنه اشــتغال، ارائه آموزش هاى فنى و حرفه اى، انجام طرح هاى 
کارانگیزى و کاریابى، عمده فعالیت هاى این نهاد در این زمینه را شامل مى شود.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان  با اعالم اینکه یکى از 
اهداف مهم و برنامه هــاى اصلى این نهاد کمک بــه توانمندى و خودکفایى 
مددجویان است، گفت: در شــرایط کنونى جامعه، کارآفرینى بهترین کار خیر 
است و از سوى دیگر نیازمندان و مددجویان نهادهاى حمایتى در اولویت اول 

براى بهره مندى از شغل مناسب قرار دارند.


