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تقویت سیستم ایمنى بدن با 9 گام سالمزندگینامه شهید حججى منتشر شدفصل چهارم «شهرزاد» هم در راه است؟شوخى هاى جنسى، دلیل فروش تئاتر! کشف 17شاه کلید از کوله سارق منزل  سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

هزینه 300 میلیونى دستشویى هاى مجلس!
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رمان «بامداد خمار»
 سریال مى شود

حمله زنبورها به زمین فوتبال 

بهاره کیان افشار 
به «بى وزنى» رسید تغییر رویه5

 فیفا  به احترام 
مسلمانان
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فدراســیون جهانى فوتبال رویه خــود در قبال 
بهترین بازیکنان جام جهانى را عوض کرده است. 
فیفا در هر دوره جام جهانى و پــس از پایان هر 
مسابقه بهترین بازیکن آن دیدار از نگاه هواداران 
را انتخاب مى کرد و از طرف اسپانســر این کار 
که شــرکت «بادویزر» بود، یک جام شیشه اى 
حاوى آبجو به بازیکن برتر اهدا مى کرد. اتفاقى 
که دیگر قرار نیست در این دوره از رقابت ها رخ 

بدهد.
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تعویق خرید تعویق خرید 350350 اتوبوس شهرى اتوبوس شهرى
پس لرزه نوسانات بازار ارز به اتوبوسرانى اصفهان رسیدپس لرزه نوسانات بازار ارز به اتوبوسرانى اصفهان رسید
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بریز و بپاش هاى غیرضرورى در خانه ملت به روایت حسن کامران

          «شب هاى بـرره 2»
               باالخره ساخته
مى شود؟

ظاهراً سورپرایزى در کار نیست!
 شــاید همچنان عالقه مندان بــه فوتبال تصور کننــد که همچون چهار ســال قبل، 
«کارلوس کى روش» براى دروازه ایران آنها را سورپرایز کند ولى ظاهراً این بار خبرى از 
سورپرایز نخواهد بود و تحلیل و بررسى رسانه هاى مختلف در این باره نشان مى دهد که 

باید در این رقابت ها امیدوار باشیم بیرانوند به خوبى از دروازه ایران حراست کند.
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مأموریت سخت بیرانوند
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ر             باالخره ساخ اخب ساخاالخ باالخره
شومىشو ومىشوم ى

ظ
 شــاید همچنا
لارلوس کى ک«ک«ک«ک«کاا
ووسورپرایز نخواه
ددید در این رقاب باباباباااایییددید 5

 ففی

فدراســ
بهترین
فیفا در ه
ب مسابقه
را انتخاب
که شــر
حاوى آب
که دیگر

بدهد.

فراموش شده در اروپا فراموش شده در اروپا 
محبوب ترین در ایرانمحبوب ترین در ایران

222

احتمال جیره بندى آب در تابستان 
وجود دارد

نماینده استان اصفهان در شوراى عالى استان ها
 اعالم کرد: احتمال جیره بندى آب در استان در 

ماه هاى تیر و مرداد وجود دارد.
عباس محمدصالحى افزود: بارندگى در اصفهان نسبت

 به سال قبل 50 درصد کاهش داشته و این خطه از نظر کم آبى
 جزو استان هاى در معرض خطر است.
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دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد در نظر دارد کتابفروشى درب ورودى خود را از طریق برگزارى مزایده عمومى 
به شرکت ها یا افراد واجد شــرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت مى شود جهت دریافت اسناد و اطالعات، 
حداکثر ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشار این آگهى به سایت اینترنتى دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد به

 آدرس iaun.ac.ir (قسمت مزایده/ مناقصه) مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.
* هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.

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

 سال 89 از وزارت کار و امور اجتماعى و رزومه کارى شرکت مى باشند.
آدرس دبیرخانه کمیســیون معامالت: نجف آباد، بلوار دانشــگاه، دانشگاه آزاد اســالمى نجف آباد، ساختمان 

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

تلفن حوزه معاونت دانشجوئى 42292369- 031 و 42292331- 031

اداره کل روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد

آگهى مزایده

شرکت صنایع هواپیماسازى ایران (هسا) در نظر دارد: 
خرید خدمات واحدهاى صنعتى و عمومى خود را از طریق مناقصه عمومى پس از ارزیابى کیفى، به شرکت هاى واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان واجد شــرایط، اســناد و مدارك زیر را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یکشــنبه مورخ 97/04/03 با مراجعه به آدرس کیلومتر 28 بزرگراه
 اصفهان- تهران، شرکت صنایع هواپیماسازى ایران (هسا)، معاونت منابع انسانى تحویل نمایند.

تلفن هاى تماس: 03145238187- 03145922409 (داخلى 2، 3، 4، 9)
موارد الزامى:

- نامه اعالم آمادگى شرکت در م ناقصه.
- اساسنامه و آگهى ثبت شرکت و آخرین تغییرات آن.

- رزومه و مشخصات و اسناد سوابق فعالیت شرکت.
- گواهى صالحیت شرکت هاى پیمانکارى و خدماتى از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان.

- گواهى نامه تأیید صالحیت ایمنى از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان.
- پروانه صالحیت همکارى سمتا.

- صورت هاى مالى حسابرسى شده منتهى به پایان اسفند سال هاى 95 و 96.
- گواهى نامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده حاوى شناسه ملى و شماره اقتصادى شرکت.

- سابقه همکارى (طى دو سال گذشته) با سازمان ها و شرکت هاى تابعه وزارت دفاع و پشتیبانى نیروهاى مسلح.
موارد امتیازآور:

- اسناد و مدارك نشان دهنده حسن سابقه (رضایت نامه حسن عملکرد از کارفرمایان قراردادهاى دو سال گذشته، تأییدیه صالحیت ایمنى از کارفرمایان 
قراردادهاى دو سال گذشته و...)

- اسناد و مدارك نشان دهنده تجربه و دانش در زمینه موردنظر (حجم و مشخصات و اسناد قراردادهاى دو سال گذشته، سوابق تحصیلى و کارى مدیران و 
کارکنان شرکت و...)

- اسناد ومدارك نشان دهنده توان مالى (توان پرداخت یک ماه حقوق کارکنان به ارزش تقریبى 1/5 میلیارد تومان و...)

روابط عمومى شرکت صنایع هواپیماسازى ایران (هسا)

آگهى مناقصه (نوبت اول)

شما مى توانید بدون مراجعه به اداره امور مالیاتى از طریق سامانه www.tax.gov.ir اظهارنامه الکترونیکى 
خود را حداکثر تا پایان خردادماه سال جارى ارسال و مالیات مربوطه را نیز پرداخت نمایید. 

صاحبان مشاغل گروه سوم که متقاضى استفاده از دستورالعمل تبصره ماده 100 ق.م.م مى باشند ملزم به 
تسلیم اظهارنامه مالیاتى و اسناد و مدارك نمى باشند و مى بایست حداکثر تا پایان خردادماه نسبت به ارسال 

فرم مربوطه اقدام نمایند.

روابط عمومى اداره کل امور مالیاتى استان اصفهان

صاحبان محترم مشاغل (اشخاص حقیقى)

م الف: 186692 
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تا شــروع بازى هاى جام جهانى فرصتى نمانده است. 
در این میان هنوز برخى از شــرکت هاى گردشــگرى 
در حال فروش تور براى مســافران دقیقه 90 هستند. 
اگر بخواهید کمترین هزینه را بــراى خرید این تورها 
کنید، باید حدود ده میلیــون تومان بپردازید. این هزینه 
بدون بلیت بازى هاست و آژانس ها اطمینانى براى پیدا 
شدن بلیت بازى ها نمى دهند. همچنین به دلیل پر بودن 
اماکن اقامتى در شــهرهاى معروف روســیه، تورهاى 
ایرانى تمرکز خود را روى شهرهاى کوچک قرار داده اند.
اما اگر طرفدار پر و پا قرص فوتبال هستید و مى خواهید 
همه بازى هاى تیم ملى ایران را در ورزشــگاه باشید و 

روسیه را نیز بگردید باید چند برابر هزینه کنید. تورهایى 
که براى دو بــازى ایران برنامه ریزى شــده حدود 20 
میلیون و تورهایى که براى سه بازى ایران برنامه ریزى 

شده است بیشتر از 30 میلیون تومان هزینه دارد.
اگر هم دیدن فوتبال و هیجان اســتادیوم براى شــما 
اهمیت ندارد، بهتر اســت صبر کنید تا جام جهانى تمام 
شود. به طور معمول تورهاى روســیه براى شهرهاى 
مسکو و سن پترزبورگ به مدت پنج تا هفت روز حدود 
هفت تا 9 میلیون تومــان قیمت دارند و اگر بخواهید به 
طور شــخصى ســفر کنید این هزینه کمتر هم خواهد 

بود. 

سازمان ثبت احوال کشور آمار و علت بیشترین مرگ و میر 
ایرانى ها را منتشر کرد. بر اساس آمار منتشر شده از ثبت 
احوال، پنج عامل بیمارى هاى قلبى و عروقى، سرطان ها 
و تومورها، بیمارى هاى دستگاه تنفسى، حوادث غیرعمد 
و بیمارى هاى عفونى مهمترین دالیل مرگ هاى ثبت 

شده هستند.
بر اساس آمار، بیشترین دلیل مرگ و میر در افراد از سن 
50 تا 74 سال انواع سرطان و تومور است تعداد مرگ و 
میر به دلیل انواع ســرطان و تومور در استان آذربایجان 
غربى، خراسان رضوى و یزد بیشتر از استان هاى دیگر 

است.

این رقم در استان سیستان و بلوچســتان کمتر از سایر 
استان هاست. همچنین در افراد بیش از 75 سال بیشترین 
دلیل مرگ افــراد، بیمارى هاى قلبى و عروقى اســت. 
بیشترین مرگ و میر بر اثر بیمارى هاى قلبى در استان 
خوزستان و کمترین آمار مرگ و میر بر اثر بیمارى قلبى 
و عروقى در استان کردستان و سیستان و بلوچستان به 

ثبت رسیده است.
بیشــترین علت مرگ و میر در کــودکان کمتر از پنج 
سال بیمارى هاى عفونى اســت آمار مرگ و میر بر اثر 
بیمارى هاى عفونى در استان تهران و قم بیش از سایر 

استان ها ست.

سفر به روسیه با بلیت 
بازى ها، 30 میلیون تومان!

ایرانى ها 
این گونه مى میرند!

 گرفتن پول حرام از بیمه
  حوزه| آیت ا... مکارم شیرازى با اشاره به 
کسانى که براى دریافت بیمه دست به تقلب مى 
زنند، گفت: فردى بدون گواهینامه پشت ماشین 
نشسته و تصادف کرده، طبق قواعد بیمه چون او 
بدون گواهینامه بوده، بیمه به او تعلق نمى گیرد، اما 
مى آیند به جاى آن راننده خاطى، شخص دیگرى 
را مى نشانند که گواهینامه دارد، در حالى که راننده 
قبلى گواهینامه نداشته است. در نامه ها از ما سئوال 
مى کنند چنین پولى از اداره بیمه گرفتیم، آیا حالل 
است؟ ما مى گوییم حرام است، پول را برگردانید 

چون خالف قرارداد است.

بگذارید آخر عمرى بخوانم
   ایران آرت | چندى پیش خبرى مبنى بر 
مجوز گرفتن جواد یسارى و خواندنش براى یک 
فیلم سینمایى در رسانه ها منتشر شد که خیلى زود 
اعالم شد این خبر صحت ندارد و یسارى همچنان 
ممنوع الفعالیت است. یاسین نمکچیان، نویسنده 
و روزنامه نگار در همین مورد نوشت: چند روز پیش 
زنگ زدیم به جواد یســارى. گفت از طرف من 
خطاب به آقایان بنویسید 40 سال گذشته است؛ 
بس نیست. بگذارید این آخر عمرى براى مردم 
ترانه بخوانم. قول مى دهم استاندارد کارهایم را 

هم باال برم. 

مزدا3 گران شد
بازار خــودرو همانند روزهاى    تسنیم|
گذشته در سکوت واحدهاى نظارتى با رشد قابل 
توجه قیمت ها روبه رو اســت به نحوى که مزدا3 
یک روزه 30میلیون تومان گران شــد و با قیمت 
235میلیون تومــان مورد معامله قــرار گرفت. 
وضعیت بازار نشــان مى دهد اکثــر خودروهاى 

مونتاژى همچنان شاهد رشد قیمت هستند.

جمعه عید فطر است؟
عضو ســتاد استهالل     پایگاه 598 |
دفتــر مقام معظــم رهبرى گفــت: پیش بینى 
مى شود هالل ماه شوال بعدازظهر پنج شنبه(فردا) 
با تجهیزات نجومى رؤیت شود و جمعه اول ماه و 

روز عید باشد.

خبر خوش حقوقى
   جام جم آنالین | ســخنگوى دولت 
گفت: قبــل از عید فطر همه حقوق شــاغلین و 
بازنشســتگان را در رابطه بــا یارانه ها پرداخت 
مى کنیم.  محمدباقر نوبخت  گفــت: امیدوارم 
احکام صادر شود و ما بتوانیم تا روز پنج شنبه (فردا) 

حقوق ها را واریز کنیم.

مشترى ثابت کولر ایرانى
  باشگاه خبرنگاران جوان | حمیدرضا 
غزنوى، سخنگوى انجمن تولیدکنندگان ایران 
گزارش داد: مقصد اصلى صادرات لوازم خانگى 
ایران، کشور هاى افغانستان و پاکستان است که 

عمده کاالى صادراتى کولرآبى است.

عزادارى ها و تعطیلى ها
محسن هاشمى، رئیس شوراى    جماران|
شهر تهران طى نطقى در این شورا گفت:  به دلیل 
نوع چینش تعطیالت، افراد روزهاى قبل و بعد از 
تعطیالت را نیز مرخصى گرفته و به نوعى تعطیل 
مى کنند. با این حساب تعداد تعطیالت حدوداً دو 
ماه در سال اســت. از 27 روز  تعطیل، غیر از پنج 
روز تعطیل نوروز، بیــش از نیمى از تعطیالت به 
مناسبت عزادارى است که در اکثر آنها، بسیارى 
از شهروندان تهرانى با تعطیل کردن روز قبل یا 
بعد، به ســفرهاى تفریحى مى روند در حالى که 
اگر اکثر این روزهاى عزادارى تعطیل نباشــد، 
مى توان با برگزارى مراســم عزادارى رسمى در 
ادارات، مدارس و دانشگاه ها و بازار، تکریم بهترى 

از اهل بیت(ع) کرد .

عقل از منظر اروپایى ها
  حوزه| حجـت االسـالم و المسـلمین سـید 
علیرضا عبادى، نماینده ولى فقیه در استان خراسان 
جنوبى و امام جمعـه بیرجند با بیان اینکـه اروپاییان 
اصـوًال عقـل را «پتیـاره» تعبیر مـى کننـد، عنوان 
کرد: متأسـفانه آنها کتـاب هاى مقدس را دسـتاویز 
قرار مى دهند و آن را به یک ابزار اسـتعمارى تبدیل 

کرده اند.

حباب بنفش!
حجت االسالم ذوالنورى،     اعتماد آنالین |
نماینده قم دیـروز در نطق خود در مجلـس از جمله 
گفت: مسئوالن در مورد گرانى فقط یک حرف دارند 
و مى گوینـد حباب اسـت. متأسـفانه ایـن حباب هم 
بنفش است. اگر این کلید نوك تیز بود و این حباب را 
مى ترکانـد خیلى خـوب بـود. امـا متأسـفانه نمک 
بـر زخـم مـردم مى پاشـند و مى گوینـد تـورم را 
تـک رقمـى نگـه داشـته اند، ایـن حـرف مـردم را 

مى سوزاند.

حدس قابل تأمل
  انتخاب| روزنامـه «واشـنگتن تایمـز» ادعـا 
کرده اسـت که در صورت توافق سـران کره شمالى 
و آمریکا، ممکن اسـت پیونگ یانـگ اطالعاتى که 
در مـورد برنامـه هسـته اى ایـران دارد را در اختیـار 

واشنگتن قرار دهد.

 مى گفتند باید انگلیسى 
مذاکره کنید!

  رجا نیوز | فریدون عباسـى، رئیس سـابق 
سـازمان انـرژى اتمى گفـت: عـده اى از مسـئولین 
نوك پیـکان حمـالت را به جاى دشـمن به سـمت 
تیم مذاکره کننده سـابق مى برند. تـا چند وقت قبل 
مى گفتنـد اگـر در گذشـته هـم به زبـان انگلیسـى 
مذاکره مى شـد مشـکالت ما با جهان حل مى شـد! 
اما مشـخص نیسـت چرا تیم جدید که بـه اصطالح 
خودشـان زبان دنیا را بلـد بودند و انگلیسـى مذاکره 
کردنـد در نهایـت بـه توافقى مثـل برجام رسـیدند 
کـه ماهیـت آن امـروز بـراى همه مشـخص شـده

 است.

رکورد عجیب
  فارس| همایـون یوسـفى، عضـو مجمـع 
نماینـدگان خوزسـتان در مجلـس خطـاب بـه 
رئیس جمهور گفت: اسـتان خوزسـتان با 900 مورد 
تحصن در یک سال گذشته رتبه اول تجمعات در کشور 
را دارد که حرف مشـترك همه این تجمعات، ضعف 

مدیریت مسائل در استان است.
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ماجرا از آنجا آغاز شــد که یکى از اعضاى هیئت رئیسه 
مجلس، در مصاحبه اى اعالم کرد قرار است به دعوت 
وزارت ورزش و جوانان و از بین نمایندگان، ســه تن از 
فراکسیون ورزش و چهار تن از کمیسیون فرهنگى براى 
دیدن مسابقات جام جهانى به روسیه اعزام شوند. انتشار 
این خبر به سرعت در شبکه هاى مجازى دست به دست 
شــد و واکنش هاى زیادى را در پى داشت و حتى باعث 
شد، حجم انبوهى از اعتراض هاى مردم متوجه مجلس 
شــود، به گونه اى که برخى از نماینــدگان را مجبور به 
واکنش کرد و برخى از آنها این خبــر را تکذیب کردند 
و چنین ســفرى را منافى با اوضاع کنونى اقتصاد کشور 
دانستند. اما پروانه سلحشورى، نماینده اصالح طلب مردم 
تهران و رئیس فراکسیون زنان، یکى از افرادى که نامش 
در لیست افراد اعزامى بوده، گفته حاضر به انصراف از این 
سفر نیست و با هزینه شخصى به  عنوان ناظر براى دیدن 

بازى ها به روسیه مى رود.
البته بعد از این جریانات و بعد از اینکه سخنگوى هیئت 
رئیسه مجلس، ســفر نمایندگان به روســیه را به کلى 
تکذیب کرد، خبــرى به نقل از خادم، معــاون پارلمانى 
وزارت ورزش و جوانان منتشر شــد که گفته بود وزارت 
ورزش کسى را براى دیدن مسابقات دعوت نکرده بلکه 
این مجلس بوده که درخواســت اعــزام نمایندگان به 

مسابقات را داشته است!
در همین باره حسن کامران، نماینده اصفهان در مجلس  
در گفتگو با «تابناك» اظهار کرد: متأســفانه مجلس ما 
ریخت و پاش هاى زیادى دارد که یکى از اینها سفرهاى 
خارجى نمایندگان اســت. وى گفت: شــما به دفتر من 
بیایید و اسناد و مدارك را ببینید، مجلس ما آنقدر ریخت 
و پاش دارد که به مستراح هم بند کرده است؛ خرج تعمیر 
یک دستشویى در مجلس 26 میلیون تومان شده است، 
البته من جلوى آن را گرفته ام. اگر شــما عکسى از آن 
مى گرفتید، مى دیدید که دستشویى قبلى سنگ مرمر و 
کاشى هاى مرتب داشت، اما مجلس یک دفعه تصمیم 

گرفت آن را تعمیر کند. دستشــویى هاى سالم را خراب 
کردند و دستشویى جدید ســاختند. االن مجلس هفت 
طبقه و در هر طبقه دو دستشویى دارد که روى هم رفته 
و با حساب سرانگشــتى براى هر دستشویى 26 میلیون 
هزینه کرده اند که ســرجمع آنها مى شود چیزى حدود 
300 میلیون تومان که خــارج از مناقصه به افراد واگذار 
شده تا ســاخته شــود. وى گفت: از ریخت و پاش هاى 
مجلس جلوگیرى نشده و به عبارت دیگر، جوجه خور از 

درد اشکنه خور خبر ندارد.
این نماینده مجلس در پاسخ به این که برخى از نمایندگان 
ادعا مــى کنند با هزینه شــخصى ســفر خواهند کرد، 
گفت: این مثل افطارى هاست. به نماینده ها و مدیران 
مى گوییم چرا افطارى مى دهید، این کار خالف قانون 
اســت، مى گویند: با هزینه شخصى مى دهیم، در حالى 
که دروغ مى گویند. دروغ مى گویند چون در سالنى این 
کار را مى کنند که آب و برق آن مال بیت المال است. اگر 

راست مى گویند بروند و در بیرون سالن اجاره کرده و از 
جیب خودشان هزینه کنند.

نماینده اصفهــان گفت: اگر نماینــده اى مى خواهد به 
روسیه سفر کند و مســابقه ببیند و اگر ادعا دارد با هزینه 
شــخصى مى رود باید بلیت هواپیما، هزینه خروج، پول 
هتل و همه هزینه هاى ایاب و ذهــاب خود را از جیب 
خودش بدهد، نــه اینکه برود و خــوش بگذراند و هتل 
مجانى استفاده کند بعد هم بگوید با هزینه خودم رفته ام.

بریز و بپاش هاى غیرضرورى در خانه ملت به روایت حسن کامران

هزینه 300 میلیونى دستشویى هاى مجلس!

 اســماعیل جبــارزاده، معاون سیاســى وزیر کشــور 
با تشــریح مصوبه دولت در مورد تعییــن مکان هایى 
براى برگزارى تجمعات، در پاســخ به ســوالى درباره 
اینکه این نگرانــى وجود دارد که تصاویــر افراد حاضر 
در تجمعات، بــه راحتى تهیــه و افراد تحــت تعقیب 
قضائى قــرار گیرند، آیا حق اعتراض افراد به رســمیت 
شــناخته مى شــود تا تحت تعقیــب قــرار نگیرند؟ 
گفت: در اغلب شــهرهاى بزرگ سیســتم تصویرى و 
فیلمبردارى است و خیلى از متخلفان توسط دستگاه هاى 
امنیتى و انتظامى توسط مانیتورینگ شناسایى مى شوند و 
اینکه تصویر افراد تهیه شود، برداشت غیرمنصفانه است.

 وى تاکید کرد: طبیعى است هر فردى که در تجمعات 
رفتار قانونى داشته باشــد، براى او مساله پیگرد مطرح 

نیست.
معاون سیاسى وزیر کشور افزود: حتى از مسئوالن دولتى 
و دستگاه هاى دولتى، مى توانند در تجمع ها حضور داشته 

و یا میتینگى را داشته باشند.
جبارزاده همچنین بیان داشــت: یکــى از نکات مثبت 
این مصوبه، در مورد تجمعات این اســت که مسئولین 
مى توانند حضور داشته باشند و بشنوند و امیدوار هستیم 
مطالبى که در این اجتماعات مطرح مى شــود، هر چه 

زودتر اجرایى شود.

معاون سیاسى وزیر کشور:

هر فردى در تجمعات رفتار قانونى داشته باشد
 پیگرد نمى شود

خود ما قاچاقچى هستیم!
در جلسه علنى دیروز مجلس، اولویت اعمال تبصره یک ماده 104 الیحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز در 
دستور کار قرار گرفت. در جریان بررسى این طرح، نماینده حوزه انتخابیه میاندوآب، شاهین دژ و تکاب با بیان اینکه 
مشکل قاچاق کاال و ارز مدیریتى است، ادامه داد: برادران بیدار شوید! تا کى مى خواهید بازى هاى پارلمانى را ادامه 
دهید؟ مشکل ما مدیریتى است. در بیرون از پارلمان به ما مى خندند. جهانبخش محبى نیا با کنایه از رقابت هاى انجام 
شده بر سر کرسى هاى هیئت رئیسه، گفت: به همان اندازه که به فکر صندلى و مدیریت هستید به فکر مردم باشید. دروغ 
مى گوییم که به دنبال حل مشکل اشتغال جوانان هستیم. محبى نیا تأ کید کرد: چرا قاچاق روند نزولى ندارد؟ اختالل در 

بازار ارز نشان از این دارد که ما با قاچاقچى برخورد نکردیم بلکه خود ما قاچاقچى هستیم!

به تازگى شکایت عجیبى از هواپیمایى قطر در ایران ثبت 
شده است. مطابق این شکایت، یکى از اهالى شهر جم در 
بوشهر به دلیل عبور پرتعداد هواپیماهاى قطر آن هم عمدتًا 
به مقاصد آمریکایى بابت آسیب هایى روحى خود خواستار 

خسارت شده است!
در متن شکایت خطاب به دادگســترى جم آمده است که 
هواپیماهاى به روز و پهن پیکر شــرکت هواپیمایى قطر 
به مقصد کشورهاى اروپایى و شهرهاى مانند نیویورك، 
واشنگتن، لس آنجلس، تورنتو و... هر روز از آسمان جم عبور 
مى کنند و به دلیل اینکه امکان مسافرت با این هواپیماها و به 
این مقاصد براى شاکى وجود ندارد، او دچار ناراحتى روحى و 
روانى شده است و در طول روز مشغول تعقیب این هواپیماها 
در آسمان جم است! شــاکى از دادگسترى جم درخواست 
کرده که مسیر هواپیماهاى شــرکت قطرى تا زمان رفع 
موانع قانونى سفر به مقاصد ذکر شده و ایجاد شرایط استفاده 

از این شرکت هواپیمایى براى ایرانى ها،  از آسمان شهر جم 
تغییر کند و خسارات و  آسیب هاى روحى و روانى وارده به او 
جبران شود. این آقاى وکیل در شکایتش همچنین نوشته: 
«حاالت اینجانب به گونه اى  است که در قفسى زندانى ام 

و هم نوعانم فارغ البال بر فراز قفس من پرواز مى کنند!»
یکى از اهالى شهر جم در این باره مى گوید: «در شهر اینطور 
گفته شده که فرد شکایت کننده از شرکت هواپیمایى قطر 
یک وکیل است.» او درباره عبور هواپیماها از آسمان جم 
مى گوید: «پس از تحریم آسمان کشورهاى عربى به روى 
هواپیماهاى قطرى، مسیر پروازى بسیارى از آنها به روى 
ایران تغییر کرده و حضور هواپیماهاى قطرى در آســمان 
شهر جم محسوس اســت اما عبور این هواپیماها آسیب 
مشخصى ندارد و ارتفاع پرواز آنها بســیار باالست. حتى 
صدایى از این هواپیماها به گوش نمى  رسد و زندگى عادى 

در جم جریان دارد.» 

شکایت عجیب یک بوشهرى از هواپیمایى قطر!

یک کارگــردان معروف نمایــش گفت: امــروزه نه تنها 
تماشاخانه هاى خصوصى بلکه تماشاخانه هاى دولتى هم به 
سمت گیشه و تجارت رفته اند که من آن را نوعى بیشعورى 
دسته جمعى مى نامم. این افراد با این کار مى خواهند تیشه 
به ریشــه فرهنگ زده و تئاتر را از تفکر خارج کنند.قطب 
الدین صادقى افزود: یک عده دالل ســودجو به نام تهیه 
کننده و تولیدکننده تئاتر آمده و مردم را فریب مى دهند تا 
جیب هایشان پر پول شــود. من طرفدار تئاتر فرهنگى- 
هنرى هستم و به همین دلیل خودم را آلوده تئاتر تجارى 
نمى کنم. وى در ادامه تأکید کرد: متأسفانه تئاتر امروز در 
دستان عده اى تازه به دوران رسیده و خودشیفته است که 
در تئاتر به دنبال تفریح و تفنن هستند و متأسفانه این نگاه 
مسموم را به تماشاگران نیز انتقال داده اند. صادقى با گالیه 
از آثار روى صحنه تئاتر خاطرنشان کرد: متأسفانه برخى از 
تماشاخانه ها به شــکل گاراژ در آمده و هر اجرایى را روى 
صحنه مى برند. براى اینها محتوا هیچ اهمیتى ندارد. تئاتر 
امروز ایران پر از شوخى جنسى، رقص و آواز شده تا به هر 
قیمتى بلیت فروخته شود. متأسفانه تعریف فرهنگ و هنر در 
دستان این افراد افتاده و همین بزرگ  ترین ضربه تاریخى 

به تئاتر کشور است.

فدراسیون جهانى فوتبال رویه خود در قبال بهترین 
بازیکنان جام جهانى را عوض کرده است. فیفا در 
هر دوره جام جهانى و پس از پایان هر مســابقه 
بهترین بازیکن آن دیدار از نگاه هواداران را انتخاب 
مى کرد و از طرف اسپانســر این کار که شرکت 
«بادویزر» بود، یک جام شیشــه اى حاوى آبجو 
به بازیکن برتر اهدا مى کرد. اتفاقى که دیگر قرار 

نیست در این دوره از رقابت ها رخ بدهد.
از آنجایى که 13 کشور مسلمان در رقابت هاى 
جام جهانى حاضر هستند و دو مسابقه به صورتى 
برگزار خواهد شد که حتمًا یک بازیکن مسلمان 
بهترین بازیکن زمین خواهد شد، فیفا دیگر قرار 
نیســت چنین جایزه اى را بــه بهترین بازیکن 

میدان بدهد.
فیفا بــراى احترام به مســلمانان جایــزه ویژه 
اسپانســرش را به طور کلى حذف کرده و فقط 
جایزه اى به شــکل نمادین به بهترین بازیکن 

اهدا خواهد کرد. 

شوخى هاى جنسى
 دلیل فـروش تئاتـر!

تغییر رویه فیفا
 به احترام مسلمانان
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امیرمهدى ژوله، نویســنده سریال «شب هاى 
برره» ساخته مهران مدیرى در خصوص ساخت 

فصل جدید این سریال توضیحاتى ارائه داد.
چندى پیش خبرى مبنى بر ساخت یک سریال 
تلویزیونى به کارگردانى مهران مدیرى و تهیه 
کنندگى سید مصطفى احمدى در فضاى 
مجازى و رسانه ها منتشر شد، خبرها 
مبنى بر ساخت سرى جدید سریال 
«شب هاى برره» بود ولى این بار 

براى شبکه خانگى.
امیر مهدى ژوله، نویســنده سرى 
اول سریال «شــب هاى برره» مبنى 
بر ساخت سرى جدید این سریال گفت: 
عکسى که در فضاى مجازى منتشر شد، فقط 
یک دورهمى ســاده بــود و تصمیمى براى 
ساخت این سریال به صورت جدى گرفته 
نشده است. من هم متنى براى این سریال 

آماده نکرده ام اما ممکن اســت ایــن اتفاق در 
آینده بیافتد.

وى در ادامــه در خصوص آخرین پــروژه خود 
گفت : به تازگى آخرین سکانس فیلم سینمایى 
«ســونامى» را بازى کــرده ام و در حال حاضر 
جز این فیلم نقش جدیــد و متن جدیدى را آغاز 

نکرده ام.
گفتنى اســت؛ ســریال «شــب هاى برره» به 
کارگردانى مهران مدیرى در سال 1384 ساخته 
شد که بازیگرانى مثل مهران مدیرى، سیامک 
انصارى، شقایق دهقان، هادى کاظمى، محمد 
رضا هدایتى، فالمک جنیدى و... در آن به ایفاى 

نقش پرداختند.
داستان این ســریال در مورد یک روزنامه نگار 
در دهه 20 بود که پس از نوشــت یک مقاله به 
دورترین نقطه ایران تبعید مى شود و در این بین 

دچار حوادث جالبى مى شود.

          «شب هاى بـرره 22»»
               باالخره ساخته مى شود؟؟

امیرمهدى ژوله، نویســن
برره» ساخته مهران مدیر

فصل جدید این سریال توض
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مجازى و رسان
مبنى بر ساخ
«شب هاى
براى شبکه
امیر مهدى ژ
اول سریال «ش
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سریال به ساخت این
نشده است. من هم

«همه مى دانند» اصغر فرهادى و رقبایش در 
کن به جشنواره مونیخ مى روند.

سى و ششمین جشنواره بین المللى فیلم مونیخ 
با نمایش درام آلمانى «مکى مســر» افتتاح 
مى شود. اغلب فیلم هاى جشنواره کن امسال 
در جشنواره فیلم مونیخ نیز با یکدیگر رقابت 
مى کنند. در این میان، فیلم افتتاحیه کن 2018 
«همه مى دانند» ساخته جدید اصغر فرهادى 
در کنار «دزدان مغازه» که جایزه نخل طالى 

کن امسال را به خانه برد، روى پرده مى روند. 
سى و ششــمین دوره این رویداد سینمایى 
از 28 ژوئن تا هفتم ژوییه برگزار مى شــود. 
به عــالوه، قــرار اســت «تــرى گیلیام» 
کارگردان کهنه کار و همینطور «اما تامپسن» 
فیلمنامه نویس و بازیگر برنده جایزه اسکار در 

این جشنواره تقدیر شوند.
به نوشــته «هالیوود ریپورتر»، بزرگداشت 
«گیلیام» که ساخته جدیدش «مردى که دن 
کیشوت را کشــت» به عنوان فیلم اختتامیه 
جشنواره کن امسال روى پرده رفت، در تاریخ 
هفتم ژوئیه در مونیخ برگزار خواهد شد. قرار 
است در کنار نمایش فیلم جدید این کارگردان 
که سال هاى طوالنى در انتظار اکران سینمایى 
بوده، برگزیده اى از آثار معروف گیلیام از 
جمله «برزیل»، «شاه ماهیگیر» و 
«مانتى پایتون و جام مقدس» 
به نمایش درآمد. همچنین 
فیلم مســتند «گمشده در 
المانچا» نیــز در بخش 
بزرگداشت گیلیام اکران 
خواهد شد. این مستند به 
کارگردانى «کیت فالتون» و 
«لوییز پپه» دنبال کننده اولین 
تالش بى ثمر گیلیام براى فیلم 
ساختن بر اســاس قصه «دن 

کیشوت»  است.

«همه مى دانند»
 اصغر فرهادى به 
جشنواره مونیخ 

مى رود

جشنواره کن امسسال روى پرده رفت، در تاریخ 
هفتم ژوئیه در ممونیخ برگزار خواهد شد. قرار 

است در کنار نماییش فیلم
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کارگردان ســریال «شــهرزاد» آخرین 
جزئیات ســاخت فصل جدید این سریال 
را تشــریح کرد. حســن فتحى در صفحه 

شخصى خود نوشت: «به پایان آمد این دفتر 
حکایت همچنان باقى... سه فصل سریال «شهرزاد» به پایان 
رسید و امید اســت در آینده اى نزدیک امکان ساخت فصل 
چهارم که در آن شاهد بازگشت مجدد قباد و شهرزاد و فرهاد 

به متن قصه خواهیم بود، فراهم شود !»

صل چهارم «شهرزاد» هم در راه است؟
ف

کارگردان ســریال «شــهرزاد» آخرین 
جزئیات ســاخت فصل جدید این سریال 
تشــریح کرد. حســن فتحى در صفحه  را
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بهاره کیان افشــار در فیلم ســینمایى «بى وزنى» به کارگردانى مهدى فردقادرى و تهیه 
کنندگى مرتضى شایسته به ایفاى نقش مى پردازد. پیش از این آنا نعمتى و لیال اوتادى حضورشان در 

این فیلم قطعى شده بود. این فیلم سینمایى اوایل خرداد در تهران کلید خورده است.
«بى وزنى» قصه اى زنانه دارد و از نظر فرمى در فضایى متفاوت از «جاودانگى»، دیگر ساخته کارگردانش ساخته 

خواهد شد.
«جاودانگى» تاکنون ضمن حضور در بیش از 20 جشــنواره بین المللى،  موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم جشنواره هاى 

«ایسچیا» ایتالیا و «رؤیاها» نیویورك و اخیراً نیز کاندیداى دریافت 11 جایزه از جشنواره «عشق» لس آنجلس شده است.
مرتضى شایسته تهیه کنندگى دومین فیلم مهدى فردقادرى را برعهده گرفته است.

بهاره کیان افشار به «بى وزنى» رسید

گزار خواهد شد. قرار 
م جدید این کارگردان

نتظار اکران سینمایى 
از ام ل وفگ مع  آثار معروف گیلیام از آثا

ل»، «شاه ماهیگیر» و 
ایتونو جام مقدس»

یش درآمد. همچنین 
مســتند «گمشده در 
چا» نیــز در بخش 
داشت گیلیام اکران 
د شد. این مستند به 
دانى «کیت فالتون» و 
په» دنبال کننده اولین 
ى ثمر گیلیام براى فیلم 
ر اســاس قصه «دن 

ت»  است.

بهاره کیان افشــار در فیلم ســینمایى «بى وزنى» به کارگردانى مهدى فردقادرى و تهیه 
کنندگى مرتضى شایسته به ایفاى نقش مى پردازد. پیش از این آنا نعمتى و لیال اوتادى حضورشان در 

است. اینفیلم قطعى شده بود. این فیلمسینمایىاوایل خرداد در تهران کلید خورده
«بى وزنى» قصه اى زنانه دارد و از نظر فرمى در فضایى متفاوت از «جاودانگى»، دیگر ساخته کارگردانش ساخته 

خواهد شد.
0«جاودانگى» تاکنون ضمن حضور در بیش از 20 جشــنواره بین المللى،  موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم جشنواره هاى

1«ایسچیا» ایتالیا و «رؤیاها» نیویورك و اخیراً نیز کاندیداى دریافت 11 جایزه از جشنواره «عشق» لس آنجلس شده است.
مرتضى شایسته تهیه کنندگى دومین فیلم مهدى فردقادرى را برعهده گرفته است.

دددددیدیددد بهاره کیان افشار به «بى وزنى» رس

با ثبت قرارداد اکران فیلم سینمایى «به وقت خمارى» به کارگردانى محمدحسین لطیفى در گروه سینمایى 
ایران، این فیلم پس از فیلم «عصبانى نیستم» در این گروه به نمایش عمومى در مى آید.

«به وقت خمارى» پیش از این قرار بود پس از پایان برگزارى مسابقات جام جهانى 2018 روى پرده رود.
«به وقت خمارى» یکى از آثار پر بازیگر چند سال اخیر سینما محسوب مى شود. اسامى بازیگران این فیلم 
عبارتند از رعنا آزادى ور، هومن برق نورد، بهروز بقایى، پوریا پورسرخ، ابوالفضل پورعرب، سیما تیرانداز، 
غزل حسینى، هنگامه حمیدزاده، على سلیمانى، مهدى فخیم زاده، هنگامه قاضیانى، هادى کاظمى، شهره 

لرستانى، مجید یاسر و  شیرین یزدان بخش، همراه با هنرمند خردسال آرمین جداخانى.
این فیلم به نویسندگى احمد رفیع زاده یک کمدى – اجتماعى است.

محیا حمزه
روز دوشــنبه قســمت پایانى سریال «شــهرزاد» به 
کارگردانى حسن فتحى توزیع شد. این کارگردان که به 
تازگى ساخت سرى سوم «شهرزاد» را به پایان رسانده  
است مى خواهد سریال جدیدى را به تهیه کنندگى محمد 
امامى جلوى دوربین ببرد. او که پیش تر هم فیلم «مدار 
صفر درجه» را ساخته بود؛ ســراغ عاشقانه اى دیگرى 
مى رود و این بار قرار است سریال جدید خود بر اساس 

رمان پرطرفدار «بامداد خمار» بسازد.

 «بامــداد خمار» همان کتابى اســت که دهــه 70  در 
دبیرســتان هاى دخترانه و پســرانه دســت به دست

 مى گشــت و دانش آموزان خواندنش را به هم توصیه 
مى کردند. رمان قطورى که 440 صفحه داشــت ولى 
اینقدر شــیرین و جذاب بود که جوان ها و نوجوان ها از 
خواندنش خسته نمى شدند. آنها با خواندن رمان «بامداد 
خمار» طعم لذیذى را زیر دندان هایشــان چشیدند که 
عجیب و تازه بود؛ لذتى که در هیچ کالس درسى نمى شد 
آن را تجربه کرد. داستان دختر جوانى به نام «محبوبه»، 
دختر بصیرالملک بافرهنگ و اشرافى در دوران تهران 
قدیم که در سال هاى اوج جوانى دلباخته پسرى از طبقه 
پایین مى شود. خواســتگارانش را رد مى کند و در برابر 
خانواده آنقدر مقاومت مى کند تا خانــواده به ازدواج او 
رضایت مى دهد، اما او را طرد مى کند به طورى که نه او 
اجازه دارد به خانواده اش ســرى بزند و نه در هفت سال 
زندگى محبوبه با «رحیم»، کسى از خانواده به او سرى 
مى زند و عشق فرجام سوزناکى را براى او رقم مى زند... 

حاال این روزها فتحى در حال مذاکره براى ساخت این اثر 
است و باید دید این کارگردان خالق سریال «شهرزاد» که 
با درام قابل توجه خود طى سه فصل با وجود انتقادهاى 
شدیدى که بر فصل 2 بود، توانست خانواده هاى ایرانى 
را با خود همراه کند و مخاطبان بســیارى را جذب کند، 
این بار هم مى تواند همان کار را با «بامداد خمار » کند ؟

رمان «بامداد خمار» سریال مى شود

صدیقه کیانفر، بازیگر و گوینده پیشکسوت درباره وضعیت 
جسمانى خود پس از بسترى شــدن در بیمارستان گفت: 
خوشبختانه نتایج آزمایشاتى که پزشکان بعد از بسترى شدنم 

انجام دادند کامًال مثبت بود و از بیمارستان مرخص شدم.
وى در همین راستا ادامه داد: من نمى دانم این خونریزى معده 
از کجا آمد. پزشکان هم گفتند که مشکلى نیست. حتى براى 
اطمینان بیشتر و احتیاط از معده ام نمونه بردارى به عمل آمد 
تا خطر سرطان معده نداشته باشم که خدا را شکر جواب تکه 

بردارى منفى بود.
بازیگر نمایش «هایالیت» درباره آمادگى جســمانى خود 
براى بازگشت به عرصه رادیو تأکید کرد: هم اکنون خونریزى

 معده ام کامًال بهبود یافته و مشکلى ندارم. دوستان هر وقت 

من را بخواهند آمادگى حضور در رادیو را دارم زیرا حتى اگر 
بیمار هم باشم به رادیو مى روم چون رادیو عشق من است.

این گوینده پیشکسوت رادیو با گالیه از بى اعتنایى مسئولین 
فرهنگى و هنرمندان بــه وى اظهار کــرد: هیچکدام از 
هنرمندان و مســئولین فرهنگى در این ایام با من تماس 
نگرفتند. تنها وقتى که در بیمارستان بسترى بودم چند تن از 

دوستانم به دیدنم آمدند.
کیانفر با اشــاره به عالقه اش  به ادامه فعالیت هنرى خود 
خاطرنشان کرد: من سالمم و هیچ مشکلى ندارم. من عاشق 
کارم هستم. شاید مریض باشم اما صدایم هنوز سر جایش 
است پس نمى خواهم به این زودى ها از رادیو کنار گذاشته 

شوم.

بازیگر پیشکسوت، خطر سرطان را پشت سر گذاشت

اکران کمدى «به وقت خمارى» بعد از «عصبانى نیستم»

برنامه «من و شما» که از ســال گذشته روى آنتن شبکه 
شما رفت، این روزها براى شروع فصل جدید خود در انتظار 

انتخاب نهایى مجرى برنامه است.
چندى پیش خبرى مبنى بر شروع فصل جدید برنامه «من 
و شما» منتشر شد که هادى قندى، تهیه کننده این برنامه 
در گفتگو با «صبا» ضمن تأیید خبر شروع فصل جدید این 
برنامه گفت:  فصل جدید برنامه  «من و شما» قرار است 
به زودى کار خود را آغاز کند که طى جلساتى که با مدیران 
شبکه برگزار شد، تصمیم گرفته شد که برنامه با چند هفته 

تأخیر کار خود را از شبکه شما آغاز کند.
قندى در خصوص مجرى این برنامــه هم افزود: یکى از 
دالیل تأخیر پخش برنامه انتخاب مجرى است که ما چند 
گزینه به مدیران شــبکه معرفى کرده ایم که در صورت 
انتخاب هرکدام از آن ها طى هفتــه هاى آینده برنامه روى 
آنتن خواهد رفت.گفتنى است، برنامه «من و شما» سال 
گذشته با اجراى آرش ظلى پور روى آنتن رفت. حال باید 
دید آیا ظلى پور هم جزو گزینه هاى اجرا در فصل جدید این 

برنامه هست یا نه؟

فصل جدید «من و شما» 
بدون آرش ظلى پور؟!
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نصف جهــان شاید همچنان عالقه مندان به فوتبال 
تصور کنند که همچون چهار سال قبل، «کارلوس 
کى روش» براى دروازه ایران آنها را سورپرایز کند 
ولى ظاهراً این بار خبرى از ســورپرایز نخواهد بود 
و تحلیل و بررسى رســانه هاى مختلف در این باره 
نشان مى دهد که باید در این رقابت ها امیدوار باشیم 

بیرانوند به خوبى از دروازه ایران حراست کند.
اولین دیدار تیــم ملى در جام جهانــى آغاز خواهد 
شــد و قطعًا طبق آنچه مشخص اســت و بازتاب 
داشته کمترین دغدغه سرمربى تیم ملى در انتخاب 

دروازه بان اصلى بازى هاست.
ملى پوشــان فوتبال ایران این روزها در مســکو به 
ســر مى برند تا بتوانند خــود را آمــاده اولین دیدار 
جام جهانــى کنند و بدیــن ترتیــب کارلوس کى 
روش و کادر مربیــان تیم ملى در شــرایط فعلى به 
دنبال پیدا کردن بهتریــن ترکیب براى رویارویى با 
حریفان هســتند و در این میان یکى از کم 

دغدغه ترین پست ها براى انتخاب نفر اصلى به درون 
دروازه بر مى گردد. جایى که باید کى روش از میان 
بیرانوند و مظاهرى و عابدزاده یکى را به عنوان گلر 

اول تیم ملى معرفى کند.
در رابطه بــا انتخاب دروازه بان اصلــى تیم ملى در 
دیدارهاى پیش رو مى توان بیشــترین شانس را از 
آن علیرضا بیرانوند دانســت. گلر پرسپولیسى ها که 
در بازى هــاى لیگ هفدهم نیز توانســت به همراه 
پرسپولیسى ها به عنوان قهرمانى لیگ برتر برسد و 
بیشترین کلین شیت را در بازى هاى مختلف به نام 
خود بزند انتخاب اول کى روش در دو سال اخیر بوده 
و با توجه به خصوصیات رفتارى سرمربى تیم ملى در 
انتخاب بازیکنان بعید است بیرانوند براى دیدارهاى 
پیش رو به نیمکت منتقل شــود خصوصًا اینکه مرد 
پرتغالى فوتبال ایران نیز در این سال ها تعلق خاطرى 
ویژه به گلر لرستانى فوتبال ایران دارد و در بازى هاى 
فراوانى از او درون دروازه تیم ملى استفاده کرده است.

رشــید مظاهــرى، دروازه بــان دوم تیــم ملى در 
جام جهانى به حساب مى آید. گلر جنوبى فوتبال ایران 
که در فصل گذشته با تیم ذوب آهن اصفهان توانست 
به عنوان نایب قهرمانى لیگ برتر دست پیدا کند در 
سه سال اخیر یکى از نامزدهاى حضور در دروازه تیم 
ملى به حساب مى آمد اما هیچگاه نتوانست خود را به 
کى روش تحمیل کند و در طرف دیگر سرمربى تیم 
ملى نیز درباره او تنها ترجیح مى داد تا وى را به اردوها 

دعوت کند تا از او بازى بگیرد. این اتفاق به احتمال 
فراوان در جام جهانى نیز مى افتد و باز هم کى روش 
مظاهرى را به نیمکت ذخیره ها قفل خواهد کرد که 
البته این بدان معنا نیست که او اعتماد کافى به این 
دروازه بان را ندارد. در میان ســه دروازه بانى که این 
روزها در روسیه حضور دارند رشید مظاهرى از شانس 
کمترى نسبت به بیرانوند براى حضور درون دروازه 

بهره مند است.
امیر عابــدزاده نیز ســومین دروازه بانى اســت که 
این روزها در اردوى تیم ملى حضــور دارد و از نظر 
برخى هــا او حتى ممکن اســت انتخــاب نهایى 
ســرمربى تیم ملى براى حضور در دروازه تیم ملى 
در جام جهانى باشد.  ســایت هاى «ورزش سه» و 
«اى اســپورت» در مورد امیر عابدزاده نوشته اند که 
مى توان گفــت با توجه به مدت زمــان حضور امیر 
در اردوهاى تیم ملى و بازى برابر ازبکســتان، حتى 
مى توان احتمال حضور این دروازه بان جوان را بیشتر 
از مظاهرى دانست و با جمع بحث فوق مى توان به 
این نتیجه رســید که بیرانوند، عابدزاده و مظاهرى 
نفرات اول تا ســومى هســتند که کى روش از آنها 
درون دروازه تیم ملى استفاده خواهد کرد. باید امیدوار 
باشیم که در صورتى  که بیرانوند نفر اول دروازه ایران 
باشد، اشــتباهات خود در لیگ برتر و لیگ قهرمانان 
آسیا را تکرار نکند و به خوبى جواب اعتماد کى روش 

را بدهد.

مأموریت سخت بیرانوند

ظاهراً سورپرایزى در کار نیست!
ننصف جهــان شاید شاید همچنان عالقه مندان

تصصور کنند که همچون چن چهار سال قبل، «
کىى روش» براى دروازهازه ایران آنها را سور
ولىولى ظاهراً این بار خبرخبرى از ســورپرایز نخ
و تحلیل و بررسىى رســانه هاى مختلف د
نشان مى دهد ک که باید در این رقابت ها امید
بیرانوند به خو خوبى از دروازه ایران حراست کن
اولین دیدایدار تیــم ملى در جام جهانــى آغ
مشخص اســت ود و قطعًا طبق آنچه شــد
داشتشته کمترین دغدغه سرمربى تیم ملى د

ددروازه بان اصلى بازى هاست.
ملى پوشــان فوتبال ایران این روزها در م
تا بتوانند خــود را آمــاده او مى برند ســر
جام جهانــى کنند و بدیــن ترتیــب کار
روش و کادر مربیــان تیم ملى در شــرایط
دنبال پیدا کردن بهتریــن ترکیب براى رو
هســتند و در این میان یک حریفان

نصف جهان  حمله گاز انبرى و همه جانبه استقالل به 
بازار نقل و انتقاالت و بازیکنانى که در چند سال آینده 
ممکن است ستاره هاى فوتبال ایران لقب بگیرند از 

نکات جالب توجه دو روز گذشته بوده است.
آنطور که سایت باشگاه استقالل تهران هشت بازیکن 
جوان براى فصل جدید با استقالل قرارداد امضا کردند 
که هر کدام از آنهــا ملى پوش تیم هــاى ملى پایه 
فوتبال ایران هســتند و مى توانند از ستارگان فرداى 
فوتبال ایران باشند. شــاهین طاهرخانى، ابوالفضل 
محمدحســنى، امیر محمد زالى، احمدرضا احمدوند، 
محمدمهدى طاهرى، امیرحسین کارگر، امید سامکن 
و حیدرعلى احمدزاده با امضاى قراردادى به استقالل 
پیوستند. نگاهى به کارنامه هر کدام از آنها طبق آنچه 
در رسانه هاى استقاللى معرفى شده اند نشان مى دهد 
که در این باره باید به آینده نگرى مدیران اســتقالل 
آفرین گفت. چیزى که در تیم هایى همچون سپاهان 

و پرسپولیس در حال نابودى است.
 ازشــاهین طاهرخانى آغاز مى کنیــم  و به رزومه او 
طبق اطالعات سایت رسمى اســتقاللى ها نگاهى 
مى اندازیم. دفاع وسط چپ پاى 21 ساله و بلند قامت 
جدید استقالل، سابقه حضور در تیم ملى جوانان را در 
کارنامه خود دارد و در تیم هاى گسترش فوالد تبریز 
و پیکان نیز به میدان رفته اســت. این بازیکن جوان 

قراردادى پنج ساله با استقالل به امضا رسانده است.
به محمدحسنى مى رسیم که سابقه حضور در تیم ملى 
امید را در کارنامه خود دارد، 21 ساله است و در پست 
مهاجم به میدان مى رود. این بازیکن جوان ســابقه 
حضور در استقالل خوزستان را در کارنامه خود دارد و 

چهره اى آینده دار است.
 اما امیرمحمد زالى،مدافع راست 22 ساله اى که در تیم 
ملى امید حضور دارد و سابقه اى درخشان در تیم هاى 
پایه تهران دارد. زالى در کنار حضور در تیم امید، سابقه 
حضور در تیم هاى جوانان، امید و بزرگساالن نیروى 
زمینى را در کارنامه خود دارد و ســهمیه زیر 23 سال 

به حساب مى آید.
احمدرضا احمدوند، مهاجم جوانى که ســابقه بازى 
در نوك پیکان خط حمله، وینگر راســت و چپ را در 
کارنامه خود دارد. این بازیکن سابقه حضور در جوانان 
استقالل تهران را در کارنامه خود دارد و هم اکنون در 
تیم ملى امید حضور دارد. این بازیکن 20 ساله، سابقه 

حضور در تیم ملى جوانان را نیز در کارنامه خود دارد و 
در تیم هاى مقاومت و سایپا نیز به میدان رفته است.

محمدمهدى طاهرى، این بازیکن در دو سمت خط 
میانى مى تواند به اســتقالل کمک کند. طاهرى که 
متولد 1376 است در تیم هاى امید پیکان و مقاومت 
به میدان رفته و هم اکنون نیز در تیم امید ایران حضور 

دارد و بازیکنى آینده دار به حساب مى آید. 
امیرحســین کارگر، وى از محصــوالت آکادمى 
استقالل به حساب مى آید. این بازیکن جوان فصل 
گذشته با تشــخیص «وینفرد شــفر» به تمرینات 
استقالل اضافه شد و با تصمیم سرمربى آبى ها فصل 

آینده نیز در کنار آبى پوشان حضور خواهد داشت.
امید سامکن، سامکن لیگ هفدهم در لیگ برتر با 
پیراهن سپیدرود رشت در لیگ برتر حضور داشت و 
نمایش هاى قابل قبولى از خود به جاى گذاشــت. 
این مدافع جوان که متولد سال 1375 است، پیش 
از این در نیروى زمینى تهران حضور داشــت و در 

لیگ گذشــته براى تیم خود بیــش از 600 دقیقه به 
میدان رفته است.

 و باالخره به حیدرعلى احمدزاده مى رســیم. آخرین 
بازیکن نیز در خط حمله حضور دارد. احمدزاده مى تواند 
در دو سمت راســت و چپ خط حمله به عنوان بال 
کنارى استقالل را کمک کند. این بازیکن نیز سهمیه 

زیر 23 سال محسوب مى شود.
به گــزارش نصف جهان، هر چنــد هیچکدام از این 
بازیکنان ستاره هاى اسم و رســم دارى نیستند اما 
حضور همه آنها در تیم هاى ملى رده هاى پایه به ویژه 
امید نشان مى دهد که عمده آنها ستاره هاى فرداى 
فوتبال کشورمان هستند و مى توانند به زودى براى 
خود اسم و رسمى دست و پا کنند. نکته مهم دیگر که 
باید مدیران استقاللى را تحسین کنیم این است که 
آنها با این جوانان قراردادهاى طوالنى مدت بســتند 
و اگر برخى از آنها نیز در نهایت نتوانســتند انتظارات 
آنها را بــر آورده کنند مى توانند به طــور قرضى به 
باشــگاهى دیگر نقل مکان کنند. این اقدام و حمله 
باشگاه استقالل به استعدادهاى جوان فوتبال ایران 
سوژه طنز شــبکه هاى اجتماعى شد و این شبکه ها 
با مضمون اینکه اتوبوس تیم ملى امید، بازیکنان این 
تیم را دربست تا باشگاه استقالل برد به سوژه سازى 

براى این اقدام آینده نگرانه استقاللى ها پرداختند.

مدافع شمالى پرسپولیس همانطور که وعده داد بود، با حضور در باشگاه پرسپولیس قرارداد خود را به مدت یک فصل دیگر در این 
تیم تمدید کرد.

 شجاع خلیل زاده که در ابتداى لیگ هفدهم از سپاهان به پرسپولیس پیوسته بود، پیش از پایان فصل به درخواست ادامه همکارى 
با سرخپوشان پاسخ مثبت داد و قراردادش را به مدت یک فصل دیگر تمدید کرد.

این بازیکن که برخالف برخى بازیکنان شروطى براى تمدید قراردادش اعالم نکرده بود،  دست به اقدام جالب توجهى زد و براى 
اینکه نشان دهد ادعایش در حد شعار نبوده، بار دیگر با مراجعه به باشگاه آن را به مدت یک فصل دیگر تمدید کرد تا در لیگ 

نوزدهم نیز در جمع این تیم حضور داشته باشد.
شجاع خلیل زاده که با حضور در پرسپولیس توانسته بود نقش پررنگى در کسب عنوان قهرمانى مجدد این تیم و دستیابى به 
عنوان برترین خط دفاعى لیگ ایفا کند، پیش از این مدعى شده بود در صورتى که باشگاه محروم باشد حاضر است تا هر وقت 
که صالح بدانند قراردادش را تمدید کند. اتفاقى که روز دوشنبه آن را به اثبات رساند و با حضور در ساختمان باشگاه و 

صحبتى کوتاه با مدیران تیم با قراردادى دوساله به کار خود با این تیم ادامه مى دهد. 

بازگشت مهاجم تیم ملى به تمرینات خیال «کارلوس کى روش» 
و هواداران را بابت حضورش در بازى با مراکش راحت کرد.  مهدى 
طارمى یکى از ارکان اصلى تیم کى روش در چند ســال اخیر بوده 

و در صعود به جام جهانى هم با گل هاى متوالى مقابل قطر، چین و 
ازبکستان نقش کلیدى ایفا کرده است.

با اینکه مثل بازى با ترکیه سرمربى پرتغالى طارمى را در بازى با لیتوانى 
هم از ابتدا به زمین فرستاده بود، تعویض دقیقه 20 این بازیکن همه را نگران 

کرد. طارمى جاى خود را خیلى زود به وحید امیرى داد و شایعه مصدومیت شدید 
او نه تنها در رسانه هاى ایرانى بلکه در رسانه هاى خارجى به ویژه تیم هاى حریف 

ایران منتشر شد.
غیبت مهاجم تیم ملى در تمرین فرداى بازى با لیتوانى همه را نگران کرد و حتى 
برخى از شایعات خبر از جدى بودن مصدومیت وى و احتمال غیبتش در بازى با 

مراکش مى دادند.
با این حال روز دوشنبه مهدى طارمى به تمرینات تیم ملى بازگشت و بدون مشکل 

و با لبى خندان تمرین کرد تا هم خیال کى روش بابت داشتن او از همان ابتداى 
جام راحت شود و هم هواداران تیم ملى نفس راحتى بکشند.

شماره 17 تیم ملى بدون شــک یکى از گزینه هاى اصلى کى روش براى قرار 
گرفتن در ترکیب فیکس بازى نخست ایران مقابل مراکش خواهد بود.

آبى ها آینده نگرى کردند

حمله گاز انبرى استقالل به ستارگان فردا!

تمدید روى تمدید!تمدید!
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مدافع شمالى پرسپولیس هم
تیم تمدید کرد.

 شجاع خلیل زاده که در ابتداى
با سرخپوشان پاسخ مثبتد
این بازیکن که برخالف برخ
اینکه نشان دهد ادعایش
نوزدهم نیز در جمع این تی
شجاع خلیل زاده که با حض
عنوان برترین خط دفاعى
که صالح بدانند قرا
صح

بازگششت مهاجم تیم ملى به تمرینات
و هواداران را بابت حضورش در بازى
طارمىمى یکى از ارکان اصلى تیم کى
و درص صعود به جام جهانى هم با گل

ازبکسستان نقش کلیدى ایفا کرده است
با اینککه مثل بازى با ترکیه سرمربى
هم ازز ابتدا به زمین فرستاده بود، تعوی
ب کرد. طارمى جاى خود را خیلى زود
او نهت تنها در رسانه هاى ایرانى بلکه د

ایرانن منتشر شد.
غیبتت مهاجم تیم ملى در تمرین فرد
برخىى از شایعات خبر از جدى بودن

مراکشش مى دادند.
با اینن حال روز دوشنبه مهدى طارمى

!

تتمدیدتمدید رورویتمدید روتمدیدرو

مذاکره باشگاه نساجى با سروش رفیعى مراحل پایانى خود 
را سپرى مى کند. گفته مى شود این بازیکن در توافقى 
که با جواد نکونام، ســرمربى تیم فوتبال نساجى 
مازندران داشته، تصمیم گرفته یک نیم فصل 

را با این تیم سپرى کند.
مثل اینکــه ســروش در مذاکراتى که با 
باشگاه پرسپولیس داشــت بر سر بازى 
در تیم نساجى به توافق رسیده است. 
ظاهراً در توافق سه جانبه مقرر شد، 
سروش یک نیم فصل را در نساجى 
بازى کند تا به نکونام در اولین حضور 

لیگ برترى اش به عنوان سرمربى کمک کند و پس از آن 
راهى پرسپولیس شود.

پرسپولیسى ها در مذاکره با رفیعى بر این باورند که حضور 
رفیعى در تیم هاى ســپاهان و تراکتورســازى که هر دو 
مى توانند در طول فصل به رقباى پرسپولیس تبدیل شوند 
به ضرر این تیم خواهد بود. از این رو با پیوستن این بازیکن 
به یکى از این دو تیم مخالفت کردند ضمن اینکه این دو 
باشــگاه خواهان قراردادى بیش از نیم فصل با ســروش 

بودند.
پیشنهاد فوالد هم براى ســروش جذابیتى نداشت چون 
معذورت هایى وجود دارد و با وجود اینکه درخواست فوالد 

براى نیم فصل بود، این بازیکن نگران است در پایان نیم 
فصل نتواند از فوالد جدا و براى بازگشت به پرسپولیس با 

مشکل رو به رو شود. 
در نتیجه در مشــورتى که این بازیکن با پرسپولیســى ها 
داشت به این نتیجه رســید که نساجى نه مدعى قهرمانى 
است و نه مى تواند به رقیب پرسپولیس تبدیل شود. از سوى 
دیگر حضور در کنار نکونام براى ســروش خوشایند است 
ضمن اینکه این بازیکن به راحتى بعد از نیم فصل مى تواند 
راهى تیم پرسپولیس شــود. با این شرایط به نظر مى رسد 
پیوستن این بازیکن به نساجى قطعى است و به زودى رسمًا 

اعالم خواهد شد.

یک نیم فصل به نساجى برو

خنده طارمیــــــــــــــــــــــ
 به شایعه غیبتـــــــــــــــ 
در بازى بزرگـــــــــــــــ
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قربانیان پسر ناخلف برانکو  

نشریه معتبر AS اســپانیا از پوستر تیم ملى 
فوتبال ایران براى جام جهانى روسیه رونمایى 

کرد.
مجله معتبر AS اسپانیا که طرفدران زیادى 
در سراسر دنیا دارد همچون ادوار گذشته جام 
جهانى اقدام به انتشــار پوستر تیم هاى ملى 

حاضر در این رقابت ها کرد.
این مجله دیروز و در فاصله ســه روز مانده 
به بازى هاى گروه B جام جهانى روســیه 
که تیم هاى ملى اســپانیا، ایران و پرتغال و 
مراکش حضور دارند اقدام به انتشــار پوستر 

این تیم ها کرد.
پوســتر تیم ملى ایران در حالى از سوى این 
رسانه اسپانیایى منتشر شد که تصویر سردار 

آزمون در آن به چشم مى خورد.

«کارلوس کى روش» در روزهاى اخیر یکى از همراهان تیم 
ملى را از اردوى آمادگى این تیم اخــراج کرد، موضوعى که 
هرچند رسانه اى شد اما جزئیات آن تاکنون افشا نشده بود. تیم 
ملى فوتبال ایران این روزها در کمپ تمرینى لوکوموتیو مسکو 
تمرینات خود را براى آغاز رقابت هــاى جام جهانى پیگیرى 
مى کند؛ تمریناتى که عموماً بر اســاس مقررات فیفا پشت 
درهاى بسته برگزار مى شود و افراد و رسانه ها حق حضور دایم 
در این تمرینات را ندارند. تیم ملى فوتبال ایران پس از اردوى 
نسبتاً طوالنى در ترکیه و انجام دو دیدار تدارکاتى در حالى وارد 
مسکو شــد که کارلوس کى روش در همان روزهاى آغازین 
حضور در روســیه یکى از همراهان تیم را از اردو اخراج کرد، 
موضوعى که به تفاسیر و تعابیر مختلف رسانه اى شد اما کمتر 

جزئیات این موضوع منتشر شد.
ماجرا از این قرار بوده که در مســیر عزیمت به مسکو، یکى از 
اعضاى تدارکات تیم ملى در فــرودگاه و در محفلى چند نفره 
درباره برخى موضوعات از جمله کارلوس کى روش ســخن 
گفته است و انتقاداتى را درباره او و برخى شرایط مطرح مى کند؛ 
این سخنان در نهایت به گوش سرمربى تیم ملى مى رسد و او 
نیز بالفاصله دستور اخراج آقاى «ع» را صادر مى کند و عضو 
تدارکات تیم ملى از اردوى تیم در کمپ لوکوموتیو مســکو 

اخراج مى شود.
پیش از این برخى رســانه ها این عضو اخراجى تیم ملى را به 
مصدومیت طارمى ربط داده بودند و این فرد را نیز از اعضاى کادر 

پزشکى تیم ملى معرفى کرده بودند که نادرست بود.

ابراهیم صالحى، مهاجم بوشهرى تیم فوتبال سپاهان 
در مورد چگونگــى حضورش در جمع زردپوشــان 
اصفهانى مى گوید: به هر حال تیم سپاهان تیم بزرگى 
اســت و اگر هر کس دیگرى هم جاى من بود به این 
تیم نه نمى گفت. این تیم دست کمى از سرخابى هاى 

پایتخت ندارد و بهترین تیم ایران است.
وى افزود: دیگر وقتش رســیده بود که از پارس جدا 

شوم و به یک تیم بهتر بروم.  

صالحى یک فصــل خوب همراه با درخشــش را در 
پارس جنوبى داشت و از او مى پرسیم آیا فکر مى کند 
مى توانــد آن عملکرد را در ســپاهان هم به نمایش 
بگذارد که مى گوید: ســپاهان تیم بزرگى اســت و 
بازیکنان بزرگى در این تیم حضور داشــتند که این 
موضوع قطعًا در عملکرد من بــى تأثیر نخواهد بود. 
ضمن آنکه تمام تالشــم را در آینــده خواهم کرد تا 
بهترین عملکرد را داشــته باشــم و هواداران پرشور 

اصفهانى را خوشحال کنم.
مهاجم ســپاهان در مورد آنکه آیا اگر قرار بود از بین 
سپاهان و ذوب آهن یکى را انتخاب کند باز هم سپاهان 
را براى فصل آینده انتخاب مى کــرد یا خیر، گفت: 
بازیکنان پارس جنوبى به لطف کادرفنى و عملکردى 
که فصل گذشــته از خود داشــتند از خیلى از تیم ها 
پیشنهادات خوب داشــتند و من هم همینطور. واقعًا 
جدایى ام از پارس جنوبى با وجود صمیمیتى که بین 
کادرفنى، مدیریت و بازیکنان وجود داشت خیلى سخت 

بود اما باالخره باید مى رفتم و تجربه اى 

جدید را مى آموختم. حاال چرا سپاهان را انتخاب کردم 
خب کارنامه این تیم براى همه روشــن است در کنار 
آنکه دوست داشتنى هم است، از همین رو چشم بسته 

به این تیم بله گفتم و به سپاهان آمدم.
صالحى در خصوص تأثیر حضور امیر قلعه نویى براى 
انتخاب این تیم هم مى گوید:100 درصد؛ به هر حال 
همانطور که گفتم ســپاهان تیم بزرگى است و آقاى 
قلعه نویى هــم پرافتخارترین ســرمربى لیگ ایران 
هســتند. خیلى از بازیکنان آرزوى شاگردى ایشان را 
دارند، من هم از اینکه قرار است امسال زیرنظر ایشان 

کار کنم افتخار مى کنم.   مهدى رجب زاده تأکید کرد که هنوز تصمیمى در مورد 
خداحافظى از فوتبال نگرفته و در چند روز آینده پس 
از جلســه با امید نمازى خبر نهایى در مورد آینده اش 

مشخص مى شود.
چند روز پیش خبرى در مورد دســتیاران امید نمازى 
توسط وبسایت رسمى باشــگاه ذوب آهن منتشر شد 
که در آن نام مهــدى رجب زاده کاپیتــان کهنه کار 
سبزپوشــان به چشم مى خورد. انتشــار این خبر این 
ذهنیت را براى خیلى از عالقه مندان به فوتبال ایجاد 
کرد که کاپیتان باتجربه ذوبى ها پس از ســال ها از 
فوتبال کناره گیرى کرده و انتشــار پستى در صفحه 
اینســتاگرام ذوب آهن نیز به ذهنیت ایجاد شده قوت 
بخشید، اما در واقع تنها خبر دستیارشدن این بازیکن 
صحت دارد و رجب زاده هنوز تصمیم قطعى در مورد 
آینده بازیگرى خود نگرفته است. البته این سوء تفاهم 
به دلیل اشتباه بخش رسانه اى باشگاه ذوب آهن بوده 
است که دیروز در گزارشى که در نصف جهان نوشتیم 

به طور کامل به آن پرداختیم.
 حاال این بازیکن در گفتگو با «ورزش سه» در خصوص 
اشتباه به وجود آمده توضیح داد: زمانى که آقاى نمازى 
به عنوان سرمربى تیم انتخاب شدند صحبت در مورد 
دستیارهاى ایشــان زیاد بود. بعد که اصفهان آمدند 
جلسه اى با ایشان داشــتم و حدود یک ساعت با هم 
در مورد مســائل مختلف صحبت کردیم. نظر ایشان 
بود که در کنار تیم باشــم؛ یعنى هم به فوتبالم ادامه 
دهم و هم یکى از دســتیارها باشم و من هم گفتم هر 

چه شما بگویید.
رجب زاده سپس در مورد جلســه خود با سعید آذرى 
مدیرعامــل ذوب آهن مى گوید: با آقــاى آذرى هم 
صحبت کردیم و ایشــان هم نقطه نظــرات خود را 
گفتند؛ آقاى آذرى در مورد حضور من به عنوان مربى 
گفتند که مشکلى نیست و ما اســتقبال مى کنیم که 
در کادر باشــید، ولى به صورت رســمى اعالم نشده 
بود؛ بعد از یک هفته، آقاى آذرى به عنوان ریاســت 
باشگاه دســتیاران آقاى نمازى را معرفى کردند، ولى 

صحبتى روى اینکه بازى کنم 
یا نکنم نشد.

کاپیتــان فصل گذشــته 
ذوب آهن در مــورد اینکه 

چه تصمیمــى بــراى ادامه 
فوتبال خود دارد، عنــوان کرد: با 

آقاى نمازى صحبت کرده بودم و مى دانم که دوست 
دارند در کادر فنى باشــم ولى نهایتًا با شــرایطى که 
پیش آمده باید جلســه اى داشته باشــیم و دوباره در 
مورد بازى کردن یــا بازى نکردنــم صحبت کنیم، 
امــا چیزى کــه از نظر خودم اســت اینکه دوســت 
دارم بــازى کنم چون شــرایط خوبــى دارم و حس 
مى کنم مى توانــم ادامه دهم. حاال هــم منتظریم 
که آقاى نمــازى بازگــردد و در این مــورد تصمیم

 بگیریم.
هافبک 39 ساله تیم فوتبال ذوب آهن در مورد دلیل 
اشتباه به وجود آمده روى صفحه اینستاگرام باشگاه نیز 
افزود: مسئول صفحه اینستاگرام ما برداشت اشتباهى 
داشت؛ آقاى میثاقى هم که مرتب براى ما حرف هاى 
مختلف درســت مى کنند(باخنده) مثــًال مى گوید تا 
1400 با رجب زاده. در واقع مسئول رسانه اى ما فکر 
کرده که امســال وقتى به عنوان دستیار هستم دیگر 
بازى نمى کنم، ولى بنده خدا اطالعات کافى نداشته 
ولى بعدش آقاى آذرى در این مورد پســت گذاشت و 
گفتند که مهدى به عنوان بازیکــن مربى کار خواهد 
کرد. این اشتباه ناخواســته و به دلیل عدم اطالعات 

کافى بود.
شماره 30 سبزپوشــان اصفهانى در ادامه با تشکر از 
مردمى که طى 24 ساعت پیام هاى زیادى به او داده اند 
و خواهان ادامه حضور او در میادین شده اند، خاطرنشان 
کرد: از موقعى که این خبر منتشر شد بسیارى از مردم به 
من لطف داشتند و مى گویند که بازى کن و کلى پیغام 
براى من فرستاده اند. به هر حال ممنون آنها هستم و 
به امید خدا اگر مشکل خاصى پیش نیاید سعى مى کنم 

عالوه بر مربیگرى بازى هم بکنم.

نشریه ورزشى معتبر ژرمن ها از «کارلوس کى روش» به عنوان محبوب ترین مربى تاریخ فوتبال 
ایران نام برد. هفته نامه «کیکر» در گزارشى به وضعیت سرمربى پرتغالى تیم ملى کشورمان در 
هفت سال گذشته پرداخت و  از مربى تیم ملى به عنوان «محبوب ترین سرمربى تاریخ تیم ملى 

ایران»نام برده است.
«کیکر» همچنین نوشت: در اروپا حاال دیگر او چهر ه اى تقریباً فراموش شده است. چون از هفت 
سال قبل، کى روش که زمانى در منچستریونایتدو بعد رئال مادرید کار کرد، در خاورمیانه براى تیم 

ملى ایران، فعالیت مى کند. مربى که با وجود یکسرى مشکالت ساختارى، موفق هم بوده است.
این نشریه افزود: در این سال ها بارها وى از استعفا حرف زد. چون گاهى به علت سبک بازى نه 
چندان جذاب مورد انتقاد واقع مى شد و یا گاه از شرایط کارى ، به سختى ابراز نارضایتى مى کرد.

همینطور گاه و بیگاه با مقامات فدراسیون یا مسئوالن تیم هاى باشگاهى دچار چالش هاى جدى 
شد. اما به این دلیل که دو بار پیاپى تیم ملى ایران را به جام جهانى رساند، محبوبیتى باورنکردنى 
نزد هواداران یافت. به همین دلیل بود که در صحبت هاى دوستداران یا مقاالت مطبوعات از وى به 

عنوان «پدر موفقیت» یا «آقاى فوتبال ایران» نام برده شد.

روزنامه پرتغالى«جوگو» در شماره اخیر خود 
به بررسى ستاره هاى ایران پرداخت. 

هم گروهى ایران و پرتغال در گروه دوم جام 
جهانى باعث توجه ویژه روزنامه هاى پرتغالى 
به ستارگان ایرانى در روسیه شد. «جوگو»، 
علیرضا جهانبخش را به «محمد صالح» و 
سردار آزمون را به «لیونل مسى» تشبیه کرد:

«دو بازیکــن در اردوى ایــران وجود دارند 
که در روســیه زیر ذره بین فوتبالدوســتان 
قــرار خواهند گرفت. علیرضــا جهانبخش، 
وینگرى که بــا 21 گل برترین گلزن لیگ 
هلند است. او در میان شــش بازیکنى قرار 
دارد که روزنامه "گاردیــن" از آنها به عنوان 
پدیــده هاى جــام جهانــى نام بــرده. به 
گفتــه گاردین " گرچه مقایســه او با محمد 
صالح شــاید در حــال حاضر زود باشــد 
اما قابــل تأمل اســت". علیرضــا مانور با 
توپ را همراه با چاشــنى ســرعت و قدرت 
دارد و یــک تمــام کننده انفجارى اســت. 
"بى بى سى" جهانبخش را راه انتقال به لیگ 

برتر جزیره مى داند.
در شرایط مشــابهى، بى بى ســى، سردار 
آزمون را به عنوان "مسى ایران" معرفى کرد. 
بازیکنى با استعداد و پتانسیل تمام نشدنى.» 

هافبک ملى پوش تیم فوتبال اســتقالل که 
«وینفرد شفر» به شدت به ماندن او اعالم نیاز 
کرده، فصل آینده پیراهن یک تیم قطرى را 

برتن خواهد کرد.
شــنیده مى شــود امید ابراهیمى، هافبک 
ملى پوش تیم فوتبال استقالل، با تیم االهلى 
قطر به توافق رســیده و پس از جام جهانى و 
در فصل جدید پیش رو پیراهــن این تیم را 
برتن خواهد کرد. این جدایــى در حالى رخ 
خواهد داد که وینفرد شــفر، سرمربى آلمانى 
تیم فوتبال استقالل، تأکید زیادى روى حفظ 
این بازیکن در تیمش دارد و مى گوید به او نیاز 

مبرمى دارد. 
در همین راستا شــنیده مى شود مبلغ قرارداد 
ابراهیمى با باشــگاه االهلى قطر براى یک 

فصل حدود 700 هزار دالر است. 
در این بین دو   بازیکن فعلى و پیشــین تیم 
استقالل که سابقه حضور در لیگ ستارگان 
قطر را هم دارند، نقش عمده اى در این انتقال 

دارند.

 شاید در پرســپولیس این سال ها اولین 
نفرى که لقب «پســر برانکو» را دریافت کرد، 
فرشاد احمدزاده بود. فرشــاد البته بازیکن بدى 
نیست، اما خیلى ها عقیده دارند از نظر فنى سزاوار 
این حجــم از اعتماد مربى کــروات نبود. او که 
پیراهن مهم شــماره10 را در پرسپولیس به تن 
داشته، معموًال در همه مسابقات در ترکیب اصلى 
سرخپوشــان به میدان مى رفت. مقاطعى پیش 
آمد که فرشاد از نظر کیفى در اوج نبود، اما حتى 
در چنین شــرایطى هم برانکو به نیمکت نشین 
کردن او یا تغییر پست این بازیکن فکر نکرد. 
در سه ســال گذشــته بازیکنان زیادى در 
پرســپولیس تغییر پست 

دادند؛ از على علیپور که مدتى طوالنى مجبور 
شد مهاجم سایه باشــد تا وحید امیرى که یک 
فصل کامــل به عنوان فوروارد نــوك به میدان 
رفت، از محمد انصارى که دفاع چپ بود و دفاع 
وسط شد تا حســین ماهینى که به میانه میدان 
کوچ کرد. «برانکو ایوانکوویچ» حتى به محسن 

مســلمان هم رحم نکرد و طى نیم فصلى که 
سروش به پرسپولیس آمده بود هافبک 
بازیســاز تیمش را به ســمت چپ خط 
میانى فرســتاد. با این همه، هم جایگاه 
فرشاد و هم پست بازى او کامًال ایمن و مطمئن 
بود؛ آنچه شاید بهتر نشــان بدهد چرا همبازیان 
احمدزاده او را پســر ســرمربى تیم مى دانستند. 
با این همه شگفت انگیز اســت که فرشاد چنین 
موقعیت فوق العاده اى را رها کرد و رفت؛ آن هم 
در شرایطى که همین کادرفنى به شدت به حضور 

او نیاز داشت.

ستاره هایى که سوختند
در سه ســال گذشــته حضور ثابت و همیشگى 
فرشاد احمدزاده در پست هافبک راست، قربانیان 

زیادى داشت و بازیکنان پرشمارى به  علت اشغال 
بودن این پست نتوانستند در این منطقه از زمین 
به میدان بروند. به عنوان مثال امید عالیشاه یکى 
از بازیکنانى بود که به راحتى مى توانست هافبک 
راست پرسپولیس باشد، اما برانکو فرشاد را به او 
ترجیح داد. در نتیجه در میانه هاى لیگ شانزدهم 
جا براى امید تنگ شد و او خودش را سرباز کرد. 
«بشار رسن» هم بازیکنى است که از قابلیت بازى 
در هر دو پست هافبک راســت و هافبک میانى

بهره مى برد، اما پشت خط احمدزاده ماند. همین 
شرایط در مورد سیامک نعمتى هم وجود داشت 
که به  دلیل حضور فرشاد احمدزاده هرگز نتوانست 
در پســت تخصصى خــودش به میــدان برود 
و وقتى فیکس شــد که جاى «گادوین منشــا» 
را در خط حمله گرفت. به این لیســت مى توانید 
صادق محرمى را هم اضافــه کنید که در ملوان 
اصًال وینگر راست بود، اما در پرسپولیس مدتها 
روى نیمکت نشست تا پست دفاع راست برایش 
خالى شــود. چنانکــه مى بینید برانکــو صغیر 
و کبیر را قربانى کرد تا فرشــاد حتمًا در پســتى 
که دوســت دارد به میدان برود، اما پسر ناخلف 
برانکو نهایتًا جواب اعتمــاد او را با ترك تیم در 
بدترین شرایط ممکن داد. البته حداقل حسن این 
تصمیم فرشاد آن است که حاال برخى از بازیکنانى 
که قبًال پشــت خط او مانده بودند، مى توانند به 

حضور در پست دفاع راست امیدوار باشند.

در سه سال
 گذشته حضور

 ثابت و همیشگى 
فرشاد احمدزاده در پست 
هافبک راست، قربانیان 

زیادى داشت

ورزشورزش

 شاید در پرســپولیس این سال ها اولین 
نفرى که لقب «پســر برانکو» را دریافت کرد، 
فرشاد احمدزاده بود. فرشــاد البته بازیکن بدى 
نیست، اما خیلى ها عقیده دارند از نظر فنى سزاوار 
این حجــم از اعتماد مربى کــروات نبود. او که 
پیراهن مهم شــماره10 را در پرسپولیس به تن 
داشته، معموًال در همه مسابقات در ترکیباصلى
پیش به میدان مىرفت. مقاطعى سرخپوشــان

آمد که فرشاد از نظر کیفى در اوج نبود، اما حتى 
ددر چنین شــرایطىهم برانکو به نیمکت نشین 
ککردن او یا تغییر پست این بازیکن فکر نکرد. 
در سه ســال گذشــته بازیکنان زیادى دردر

پپررســپولیس تغییر پستست 

دادند؛ از على علیپور که مدتىتى طوالنى مجبور 
شد مهاجم سایه باشــد تاد تا وحید امیرى که یک 
فصل کامــل به عنوانن فوروارد نــوك به میدان 
رفت، از محمد انصارصارى که دفاع چپ بود و دفاع 
وسط شد تا حســــین ماهینى که به میانه میدان 
کوچ کرد. «برابرانکو ایوانکوویچ» حتى به محسن 

نی ممسمسمسسمسمسمسمســلمان هم رحم نکرد و طى
سروش به پرسپولیس آمده

بازیســاز تیمش را به ســمت
میانى فرسى فرســتاد. با این همه،

فرشاد و هم پست باز بازى او کامًال ایمن
بود؛ آنچه شاید بهت بهتر نشــان بدهد چر
م احمدزاده او را پرا پســر ســرمربى تیم
اســت که ف با این همه شه شگفت انگیز
موقعیتفت فوق العاده اى را رها کرد و ر

در شراشرایطى که همین کادرفنى به شدت
او نیو نیاز داشت.

ستاره هایى که سوختند
سه ســال گذشــته حضور ثابتو در
فرشاد احمدزاده در پست هافبک راست

در سه سال
گذشته حضور
 ثابت و همیشگى

فرشاد احمدزاده در پس
هافبک راست، قربانی
زیادى داشت

رجب زاده: اگر نمازى موافق باشد؛

هم مربیگرى مى کنم، هم بازى!

«کارلوس کى روش» در روزهاى اخیر یکى از همراهان تیم
اردوى آمادگى این تیم اخــراج کرد، موضوعى که  ملى را از
هرچند رسانه اى شد اما جزئیات آن تاکنون افشا نشده بود. تیم 
ملى فوتبال ایران این روزها در کمپ تمرینى لوکوموتیو مسکو 
تمرینات خود را براى آغاز رقابت هــاى جام جهانى پیگیرى 
مى کند؛ تمریناتى که عموماً بر اســاس مقررات فیفا پشت 
درهاى بسته برگزار مى شود و افراد و رسانه ها حق حضور دایم 
در این تمرینات را ندارند. تیم ملى فوتبال ایران پس از اردوى 
نسبتاً طوالنى در ترکیه و انجام دو دیدار تدارکاتى در حالى وارد 
مسکو شــد که کارلوس کى روش در همان روزهاى آغازین 
حضور در روســیه یکى از همراهان تیم را از اردو اخراج کرد، 
موضوعى که به تفاسیر و تعابیر مختلف رسانه اى شد اما کمتر 

جزئیات این موضو
ماجرا از این قرار بو
اعضاى تدارکاتت
درباره برخى موض
گفته است و انتقادات
این سخنان در نها
نیز بالفاصله دستو
تدارکات تیم ملى

اخراج مى شود.
پیش از این برخى
مصدومیت طارمى
پزشکى تیم ملى م

بهترین عملکرد را داشــته باشــم و هواداران پرشور شوم و به یک تیم بهتر بروم.  
اصفهانى را خوشحال کنم.

مهاجم ســپاهان در مورد آنکه آیا اگر قرار بود از بین 
سپاهان و ذوب آهن یکى را انتخاب کند باز هم سپاهان 
را براى فصل آینده انتخاب مى کــرد یا خیر، گفت: 
بازیکنان پارس جنوبى به لطف کادرفنى و عملکردى 
که فصل گذشــته از خود داشــتند از خیلى از تیم ها 
پیشنهادات خوب داشــتند و من هم همینطور. واقعًا 
جدایى ام از پارس جنوبى با وجود صمیمیتى که بین 
کادرفنى، مدیریت و بازیکنان وجود داشت خیلى سخت 

بود اما باالخره باید مى رفتم و تجربه اى 

جدید را م
خب کارن
آنکه دوس
به این تیم
صالحىد
انتخاب ا
همانطور
قلعه نویى
هســتند
دارند، م
کنم کار  بازى کنم

شــته
 اینکه

ى ادامه 
ــوان کرد: با 

کرده بودم و مى دانم که دوست 
شــم ولى نهایتًا با شــرایطى که 
ـه اى داشته باشــیم و دوباره در 
ا بازى نکردنــم صحبت کنیم، 
ظر خودم اســت اینکه دوســت 
ن شــرایط خوبــى دارم و حس 
دامه دهم. حاال هــم منتظریم 
گــردد و در این مــورد تصمیم

فوتبال ذوب آهن در مورد دلیل 
وى صفحه اینستاگرام باشگاه نیز 
 اینستاگرام ما برداشت اشتباهى

هم که مرتب براى ما حرف هاى 
 کنند(باخنده) مثــًال مىگوید تا 
ر واقع مسئول رسانه اى ما فکر 
تى به عنوان دستیار هستم دیگر 
نده خدا اطالعات کافى نداشته 
ى در این مورد پســت گذاشت و 
نوان بازیکــن مربى کار خواهد 
ســته و به دلیل عدم اطالعات 

ان اصفهانى در ادامه با تشکر از 
عت پیام هاى زیادى به او داده اند 
 او در میادین شده اند، خاطرنشان 
خبر منتشر شد بسیارى از مردم به
ى گویند که بازى کنو کلى پیغام

 به هر حال ممنون آنها هستم و 
 خاصى پیش نیاید سعى مى کنم 

ىهم بکنم.

نشریه ورزشى معتبر ژرمن ها از «کارلوس کى روش» به عنوان م
ایران نام برد. هفته نامه «کیکر» در گزارشى به وضعیت سرمربى
هفت سال گذشته پرداخت و  از مربى تیم ملى به عنوان «محبوب

ایران»نام برده است.
حاال دیگر اوچهر ه اى تقریباً فر «کیکر» همچنین نوشت: در اروپا
سال قبل، کى روش که زمانى در منچستریونایتدو بعد رئال مادرید
ملى ایران، فعالیت مى کند. مربى که با وجود یکسرى مشکالت س
این نشریه افزود: در این سال ها بارها وى از استعفا حرف زد. چ
چندان جذاب مورد انتقاد واقع مى شد و یا گاه از شرایط کارى ، به
همینطور گاه و بیگاه با مقامات فدراسیونیا مسئوالن تیم هاى ب
شد. اما به این دلیل که دو بار پیاپى تیم ملى ایران را به جام جهان
نزد هواداران یافت. به همین دلیل بود که در صحبت هاى دوستدار

عنوان «پدر موفقیت» یا «آقاى فوتبال ایران» نام برده شد.

 بازى!

فراموش شده در اروپا، محبوب ترین در ایرانفراموش شده در اروپا، محبوب ترین در ایران

چشم بسته گفتم بله!

  جزئیاتى درباره آقاى «ع» 

  مراقب مسى و صالح 
ایرانى باشید!

شوك بزرگ 
به استقالل و شفر

 AS طراحى نشریه
اسپانیا از تیم ملى ایران 

با نقش سردار
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تقویت سیستم ایمنى بدن با 9 گام سالم
کمبــود برخى مــواد غذایى بــه خصوص 
ویتامیــن D، قــرار گرفتــن در معــرض 
مواد شــیمیایى مصنوعى، عــدم تعادل در 

باکترى هــاى مفیــد روده و ... عوامل خطر 
کلیدى بــراى تضعیف سیســتم ایمنى بدن

 است.

در اینجا بهترین گزینه ها براى تقویت سیستم 
ایمنى بدن در فصول سرد سال معرفى شده 

اند:

مصرف این نوع غذاها از قبیل میگو و ماهى، پروتئین مورد 
نیاز بدن را براى تولید سلول هاى سفید خون که با عفونت ها 
مبارزه مى کنند، فراهم مى کند. غذاهاى دریایى همچنین 
حاوى روى براى کوتاه شــدن طول دوره سرماخوردگى و 

آنفلوآنزا هستند.

خوردن غذاهاى دریایى 

اجتناب از سیگار 
استعمال ســیگار خود عاملى 
بــراى افزایش التهــاب در 
بــدن و افزایش طــول مدت 

سرماخوردگى است.

شستن دست ها
 پیشگیرى از ســرماخوردگى با شستن 
دست یکى از راه هایى است که در این 
فصل مى  توانید سالم بمانید. وقتى کسى 
ســرماخوردگى دارد این بیمارى عمدتاً 
از طریق قطرات تنفسى سرفه و عطسه 
گسترش مى  یابد. اما در بسیارى از مواقع 
ما نادانسته این ذرات بسیار ریز میکروب 
هاى سرماخوردگى را روى سطوح لمس 
مى  کنیم و بعد خــود را با همان ویروس 
ســرماخوردگى آلوده مى  کنیم. برخى 
ویروس ها و باکترى ها تا چندین ساعت 

مى  توانند روى سطوح ســخت مانند 
میزها، گوشى تلفن، صفحه کلید رایانه 
و دســتگیره در زندگى کنند. پیشگیرى 
از سرماخوردگى با شستن دست جلوى 
انتقال ویروس هاى ســرماخوردگى و 
گرفتن ویــروس هاى روى ســطوح 

محیط تان را مى  گیرد.

مصرف پروبیوتیک ها 
این محصوالت باکترى هاى مفید روده 
را حفظ مى کنند و براى سالمت سیستم 
ایمنى بدن بســیار ضرورى هســتند. 
پروبیوتیک ها میکروارگانیسم هاى زنده 
هستند که به مبارزه با باکترى هاى بد مى 
روند. مطالعات نشان داده ورزشکارانى 
که روزانه یک مکمل پروبیوتیک دریافت 
مى کنند، 40 درصد کمتر از سایرین در 

معرض سرماخوردگى هستند.

مصرف سیر 
سیر، یک آنتى بیوتیک طبیعى 
است. ضد باکترى، ضد قارچ و 
ضد ویروس نیز هست. خاصیت 
آنتى اکسیدانى سیر براى مبارزه 

با عفونت ها مفید است.

مصرف اسفناج 
این گیاه غذایى نیــز درجه ایمنى 
بدن را بــاال مى بــرد و در زیبایى 
پوست و مو نقش بسزایى دارد. اسفناج 
همچنین داراى ویتامین هاىA و C و ماده 
ریبوفالوین (ویتامین B2) است. ویتامین 
B2 نیز در بازسازى بافت هاى بدن بسیار 

مؤثر است.

مصرف قارچ ها 
این خوراکى سرشار از پلى ساکاریدهایى 

به نام بتاگلوکان ها هســتند که سیستم 
ایمنى بدن را بــراى جلوگیرى از ابتال به 
عفونت ها فعال نگه مى دارند. این مواد 
سلول هاى سفید خون را تنظیم و در حالت 
آماده نگه مى دارند و آن هم براى مقابله با 
حمله مهاجمان خارجى. قارچ همچنین 
غنى از اســترول ها و روى است که در 

تقویت سیستم ایمنى بدن نقش دارند.

اضافه کردن سوپ مرغ به رژیم 
غذایى 

بهتریــن گزینه غذایى بــراى تقویت 
سیســتم ایمنى بدن براى دفع کردن 
ویــروس هــاى ســرماخوردگى و 
آنفلوآنزاســت. مطالعات نشان مى دهد 
که سوپ مرغ حاوى آنتى اکسیدانى قوى 
به نام کارنوزین است که منجر به تقویت 

سیستم ایمنى بدن مى شود.

خواب خوب 
شبانه 

شــواهد قانع کننده اى وجود دارد 
که نشــان مى دهــد محرومیت از 
خواب شــبانه منجر بــه تضعیف 
سیســتم ایمنى بدن مى شــود و با

توانایى بدن براى مبارزه با عفونت 
تداخل دارد. به طورى که افرادى که 
به اندازه کافى نمى خوابند، بیشــتر 
در معرض ویروس ســرماخوردگى 
هســتند. این در حالى اســت که 
حداقل هشت ســاعت خواب شبانه 
به سیســتم ایمنى بدن براى مبارزه 
با عفونــت ها و ویــروس ها کمک

 مى کند.

11
22

3366
7

44
55

88

9

دنبال کردن رژیم غذایى اشتباه مى تواند فرآیند التهاب در بدن را ایجاد کند. غذاهاى سرخ شده، 
قندها و آرد تصفیه شده، محصوالت حیوانى حاوى آنتى بیوتیک و هورمون، شیرین کننده هاى 
مصنوعى، افزودنى هاى غذایــى و... همگى در ایجاد التهاب در بدن نقــش دارند. بنابراین اگر 
به طور مداوم از این آیتم هاى غذایى اســتفاده مى کنید، ممکن اســت در معرض خطر التهاب 
مزمن قرار بگیرید. خطر دیگر این است که این رژیم باعث افزایش چربى شکمى، کاهش سطح 

پروبیوتیک ها براى داشتن روده سالم، افزایش وزن، درد مفاصل، نفخ و خستگى مى شود.
در اینجا بهترین مواد غذایى ضد التهابى که باعث کاهش وزن شما مى شوند، بیشتر معرفى شده اند.

■زنجبیل: زنجبیل حاوى ترکیبات آنتى اکسیدانى ضد التهاب، ضد باکترى و ضد بیمارى است. 
ترکیبات موجود در زنجبیل باعث مسدود شدن چندین ژن و آنزیم در بدن مى شود که در ترویج 

التهاب نقش دارند.
■چاى سبز: حاوى ترکیباتى به نام اپیگالوکتشین گاالت است و یک اکسیر ضد التهابى قوى 
نسبت به چاى سیاه و سفید شناخته مى شود. خواص ضد التهابى چاى سبز منجر به جلوگیرى از 

رشد و توسعه تومورهاى پوست مى شود.
■ماهى قزل آال: چربى هاى سالم موجود در این ماهى به عنوان اسیدهاى چرب امگا3 از طریق 
افزایش آدیپونکتین، هورمونى که توانایى ماهیچه ها را به اســتفاده از کربوهیدرات براى تولید 
انرژى زیاد مى کند، باعث افزایش سوخت و ساز بدن و از بین بردن چربى ها و در نهایت کاهش 

شاخص هاى التهاب مى شوند.
■فلفل قرمز: در میان سه رنگ فلفل، نوع قرمز آن حاوى باالترین میزان ویتامین c همراه با 
بیوفالونوئیدهایى مانند بتاکاروتن، کوئرستین و لوتئولین است. لوتئولین موجود در فلفل قرمز باعث 
خنثى کردن رادیکال هاى آزاد و کاهش التهاب مى شود. بتاکاروتن ها نیز ترکیبات محلول در چربى 
هستند که باعث کاهش طیف گسترده اى از سرطان ها، کاهش خطر ابتال به بیمارى هاى التهابى 

مانند آسم و آرتریت روماتوئید مى شوند.
■زردچوبه: کورکومین موجود در زردچوبه یک ترکیب فعال شــامل خواص آنتى اکسیدانى 
و ضد التهابى است و مطالعات نشــان داده که مستقیماً مانع فعال شــدن مسیرهاى التهابى از 
طریق خاموش کردن دو آنزیم التهابى مهم در بدن مى شود. به همین دلیل است که کورکومین 
طیف وسیعى از اثرات سودمند را در بدن دارد از جمله جلوگیرى از زوال شناختى، آسیب کبدى، 

بیمارى هاى قلبى و التهاب مفاصل.
■چغندر: عالوه بر اینکه منبع بســیارى از مواد شــیمیایى گیاهى از جمله اسید اسکوربیک، 
کاروتنوئیدها، فالونوئیدها و... است، یک منبع منحصر به فرد رنگدانه اى به نام بتاالئین است که به 
عنوان یک آنتى اکسیدان قوى و ضد التهابى فعالیت مى کند. بتاالئین نه تنها یک ماده مغذى است 
که با التهاب مقابله مى کند، براى افزایش سوخت و ساز بدن و کاهش مقاومت به انسولین، افزایش 

خلق و خوى، و... نیز مفید است.
■کلم بروکلى: منبع غنى از گلوکوزینوالت است که به جلوگیرى از التهاب ناخواسته کمک 
مى کند. کلم بروکلى همچنین سرشار از ویتامین k است و به تنظیم پاسخ هاى التهابى در بدن 

کمک مى کند.

7 ماده غذایى 
 براى کاهش وزن و التهاب

سکســکه خیلى اتفاقى پیش مى آید و 
خیلى زود هم رفع مى شود، اما گاهى اوقات 
خیلى آزاردهنده اســت. سکسکه زمانى 
اتفاق مى افتد که دیافراگم به طور ناگهانى و 
ناخواسته منقبض مى شود و جعبه صدا هم به 
طور همزمان منقبض و تارهاى صوتى 
بسته مى شوند و جلوى جریان 

هوا را مى گیرند.
اگه نمــى خواهید دچار 
چنین مشکلى بشوید، 

با این روش ها خیلى زود جلوى سکسکه گرفته مى شود.
گوش ها را بگیرید

به مدت 20 تا 30 ثانیه گوش ها را بگیرید و قسمت نرم پشت 
الله گوش، درست نقطه شروع جمجمه را فشار بدهید. این 
کار به عصب واگ که با دیافراگم در ارتباط هســت، سیگنال 

آرامش مى فرستد.
یک جرعه آب بنوشید

نوشیدن آب با نى، عصب را آرام مى کند، غرغره کردن آب هم 
همینطور. بعد از قورت دادن آب، سکسکه متوقف مى شود، 

البته این روش را باید چند بار تکرار کرد.

همراه با نوشیدن آب، گوش ها را بگیرید
هنگام نوشیدن آب با نى، گوش ها را بگیرید. وقتى گوش ها 
را مى گیرید، به عصب واگ فشــار مى آورید و تأثیر این کار، 

هنگام قورت دادن آب بیشتر مى شود.
داخل یک پاکت مقوایى نفس بکشید

این کار فشار دى اکســید کربن در خون را افزایش مى دهد 
و باعث مى شود دیافراگم اکسیژن بیشترى را فراهم کند. 

عسل و لیمو
خوردن لیمو یا عســل با آب گرم، عصب واگ را تحریک و 
سکسکه را متوقف مى کند. عصب واگ از مغز تا شکم است و 

هر نوع التهاب در این عصب، باعث سکسکه مى شود. پس 
با انجام این کار، عصب واگ را تنظیم کنید تا از سکســکه 

جلوگیرى شود.
طب فشارى

خیلى ها با طب فشــار یا طب سوزنى سکســکه را درمان 
مى کنند.

دم سریع و بازدم آهسته
تا جایى که مى توانید سریع نفس را به داخل بدهید و 30 ثانیه 
خیلى آهسته نفس را بیرون بدهید. این کار را آنقدر تکرار کنید 

تا سکسکه کامالً متوقف شود.

مى
س
وی

سکســکه خیلى اتفاقى پیش مى
خیلى زود هم رفع مى شود، اما گاهى او
خیلى آزاردهنده اســت. سکسکه ز
اتفاق مى افتد که دیافراگم به طور ناگه
ه ناخواسته منقبض مى شود و جعبه صدا
طور همزمان منقبضو تارهاى ص
بسته مى شوند و جلوى جر

هوا را مى گیرند.
خواهید اگه نمــى
چنین مشکلى بش

ش هاى مؤثر براى درمان سکسکه
رو
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اعضاى یک باند خانوادگى که از طایفه فیوج هستند در 
پوشش مأمور پلیس به سراغ توریست هاى خارجى رفته و 
به شیوه کف زنى اقدام به سرقت پول هاى توریست هاى 

خارجى در پایتخت مى کردند.
اواخر سال گذشته مأموران پلیس تهران در جریان سرقت 
از توریست هاى خارجى در تهران قرار گرفتند و با توجه 
به گسترده شدن این دزدى هاى تیمى از مأموران اداره 
5 پلیس آگاهى تهران به دســتور بازپرس پرونده براى 

دستگیرى عامالن این سرقت ها وارد عمل شدند.
کارآگاهان در گام نخســت پى بردند که دزدان ســوار بر 
خودروى پژو 206 مشکى رنگ به ســراغ توریست هاى 
خارجى رفته و با نشان دادن یک کارت شناسایى خود را مأمور 
پلیس معرفى کرده و سپس به بهانه بررسى پول هاى همراه 

آنها اقدام به کفزنى از طعمه هایشان مى کنند.
تیم پلیسى در این مرحله به سراغ دوربین هاى مداربسته 
جلوى هتل ها رفته و موفق شدند شماره پالك خودروى 
پژو 206 را به دست آوردند و در بررسى ها فنى مشخص 
شــد که پالك خــودروى دزدان ســرقتى اســت و از 

خودروهاى مشابه خود سرقت شده است.
مأموران تجسس هاى فنى خود 

را آغاز کردنــد و پى بردند 
که یکــى از کف زن 

هــاى قدیمى که 
تحــت تعقیــب 
مأموران است به 
ایران بازگشته و 
احتمــال دادند 

که وى ســرقت 
هاى خــود را با دو 

فرزندش آغــاز کرده 
است.

کارآگاهان در این مرحله تصویر 
ســارق قدیمى و فرزنــدان وى را پیش روى 

طعمه هاى آنها قرار دادند که خیلى زود دزدان حرفه اى 
که از طایفه فیوج هستند شناسایى شدند.

ردزنى هاى پلیســى براى دستگیرى سارق قدیمى و دو 
فرزندش شروع شــد و مخفیگاه آنها در منطقه عظیمیه 
کرج، مهرشهر و ساوجبالغ شناسایى شــد و در ادامه با 
تحت نظر قرار دادن این متهمان، مالخر آنها نیز در استان 

البرز ردزنى شد.
بدین ترتیب مأموران اداره 5 پلیس آگاهى تهران روز 13 
خرداد ماه امســال در چهار عملیات همزمان در استان 
البرز موفق به دســتگیرى متهمان (سه سارق و یک 
مالخر) شدند و در مخفیگاه آنها 30 مورد از انواع ارز هاى 
خارجى به ارزش مالى 500 میلیون تومان، 30 سکه طال، 
سه عدد بى سیم دستى و سالح سرد توسط پلیس کشف 

و ضبط شد. 
پدر این پســران جوان که یک متهم فرارى است پس از 
ده سال فرار و سفر به پاکســتان وقتى به ایران بازگشت 

بخاطر همدستى با دو فرزندش دستگیر شده است.
این مرد از درد پا و سرنوشتى که براى فرزندانش رقم زده 

ناراحت است و اشک مى ریزد.
چرا گریه مى کنى؟

پام درد مى کنه و ناراحت پسرانم هستم.
چرا به ایران بازگشتى؟

دخترانم در پاکستان نمى توانستند مدرسه بروند به همین 
دلیل برگشتم.

یکى از پاهایت تیر خورده؟
بله، سال 91 در پاکستان قصد سرقت خودرویم را داشتند 
که مقاومت کردم و دزدان سه گلوله به پام شلیک کردند 
که من سوییچ خودرو را به بیرون پرت کردم و مانع سرقت 

آنها شدم.
چرا فرارى بودى؟

فرارى نبودم ترسیدم دستگیر شوم.
به چه جرمى دستگیر شده بودى؟

ســال 86 بود که به دلیل ســرقت از 
توریست ها دستگیر شده بودم 
و با قرار وثیقه آزاد شدم و 
نمى دانستم براى من 
حکم 30 سال زندان 

صادر شده است.
■■■

پســر  «جــواد» 
کوچک این خانواده 
کــه در پاکســتان 
زندگى مى کند بخاطر 
تأمین نیاز برادرش دست به 

کف زنى زده است.
سابقه دارى؟

نه.
به چه جرمى دستگیر شدى؟

سرقت از توریست هاى خارجى در پوشش مأمور.
به چه شیوه اى؟

با خودروى پــژو به ســراغ طعمه هایمــان در جلوى 
هتل ها مى رفتیم و با نشــان دادن کارت ملى، خودم را 
پلیس معرفى کرده و سپس به بهانه بررسى پول هایشان 

اقدام به کف زنى مى کردم.
با کارت ملى؟!

توریست ها نمى دانســتند که کارت شناسایى با کارت 
پلیس متفاوت است.

شنیدم در پاکستان زندگى مى کنى؟
بله، یک مغازه بنــگاه امالك دارم کــه در آنجا زندگى

 مى کنم و با یک دختر پاکستانى نیز ازدواج کرده ام.

چرا کف زنى مى کردى؟
مجبور شدم.

چه اجبارى بود؟
برادرم نیاز به پول داشت به همین دلیل به او کمک کردم 

تا کمى پول به جیب بزند.
دستگیر نمى شدى تا کى این کار را 

انجام مى دادى؟
قرار بود هفته آینده به پاکستان بروم که دستگیر شدم.

شنیدم در طایفه فیوج کف زنى یک 
رسم است؟

بله، هرکه بیشتر خالف کند، میان اعضاى طایفه فیوج، 
معروف تر و شناخته تر است.

طایفه فیوج از کجا تشکیل شده؟
از همدان، زاهدان و شهرهاى مختلف دور هم جمع شده اند 
و براى محل خاصى نیستند و اینکه گفته مى شود اصلیت 
آن براى هند و پاکستان است نه، اصلیت ما ایرانى است 

ولى در کشورهاى دیگر نیز طایفه فیوج حضور دارد.
خالف و کف زنى بین طایفه فیوج کار 

اشتباهى نیست؟
نه، بیشــتر کف زنى ها در خارج از ایران انجام مى شود و 
اکثریت به زبان انگلیسى مســلط هستند و هر که بیشتر 
کف زنى و خالف کند گویا تحصیالت بهترى نسبت به 

دیگران دارد.
■■■

«نریمان» 28 ساله پسر بزرگ این خانواده فیوجى است 
که پدرش او را به دلیل اعتیادش کمتر دوست دارد.

سابقه دارى؟
بله، سال 94 بخاطر جعل زندان رفتم.
چه مدت زندان بودى؟

شــش ماه در زندان بودم که پس از پایــان محکومیت 
آزاد شدم.

بیکار بودى؟
کارى نداشتم و بیشتر پدر و برادرم کمکم مى کردند.

چه نقشى در باند داشتى؟
من رانندگى مــى کردم و برادرم کار کــف زنى را انجام 

مى داد.
پالك خودروها را چه کســى سرقت 

مى کرد؟
برادرم.

چرا؟
با تغییر پالك خودرو سرنخ ها را پنهان مى کردیم و اصًال 

فکر نمى کردیم دستگیر شویم.
شنیدم هیچیک از شــما اطالعى از 

خانه دیگرى نداشته است؟
نه، آدرس خانه برادر و پدرم را نمى دانستم.

بنا به این گزارش، متهمان براى تحقیقات بیشتر در اختیار 
مأموران اداره 5 پلس آگاهى تهران قرار دارند.

تلکه کردن گردشگران خارجى 
یکــى از وکالى مدافع «علیرضا صلحى» پزشــک توسط مأموران قالبى 

تبریزى گفت: پرونده موکلم براى رسیدگى به شعبه 24 
دیوان عالى کشور ارجاع شده است.

بابک بابازاده در این باره گفت: احتماًال حدود ســه الى 
چهار ماه طول مى کشــد تا پرونده رسیدگى شود زیرا 

پرونده ها در دیوان عالى کشور زیاد است.
براساس این گزارش، بابک بابازاده 16 اردیبهشت ماه 
گفته بود که پرونده موکلم در دیوان عالى کشور ثبت 

شده و در مرحله رسیدگى است.
وکیل مدافع پزشک تبریزى پیش از این گفته بود: چهار 
جلسه براى رسیدگى به این پرونده در شعبه سوم دادگاه 
کیفرى یک استان آذربایجان شــرقى برگزار شد و در 
نهایت بعد از برگزارى چهار جلسه، 29 اسفند ماه سال 
96، رأى صادر شد و در نهایت الیحه اعتراضى خود را 

تنظیم و ثبت کردیم.
بابازاده با بیان اینکه حکم صادره قصاص متهم است، 
گفت: این پرونده دو شــاکى دارد. یکى در مورد فوت 
همسر و دیگرى فوت مادربزرگ موکل است. در مورد 

فوت مادربزرگ، دایى موکلــم تقاضاى دیه کرده و در 
مورد همســر موکل نیز، اولیاى دم تقاضاى قصاص 
کرده اند. ان شاءا… قضات دیوان عالى کشور با توجه 
به مدارکى که له موکلم اســت، دادرسى بى طرفانه و 

عادالنه اى داشته باشند.
بیستم مهرماه سال گذشته و همزمان با روز تاسوعاى 
حسینى خبرى مبنى بر فوت دو عضو خانواده یکى از 

پزشکان تبریزى در رسانه ها منتشر شد.
در حالى که این پزشک مدعى شده بود که فردى چند 
غذاى نذرى در اختیار آنها قرار داده و اعضاى خانواده اش 
با مصرف این غذاها مسموم و راهى بیمارستان شده اند، در 
جریان تحقیقات موضوع مسمومیت با غذاى نذرى در این 
پرونده رد و مشخص شد غذاها از یکى از رستوران هاى 
محل تهیه شده و با بررسى دوربین هاى حاضر در محل، 
نحوه خرید غذا از سوى پزشک تبریزى مشخص شد. 
همچنین براساس نظریه پزشکى قانونى علت فوت دو نفر 
از اعضاى خانواده این پزشک مسمومیت با سم «فسفین» 

که در غذاها یافت شده بود اعالم شد.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ از 
مرگ راننده و سرنشین ســوارى پژو در تصادف با 

آسفالت تراش در بزرگراه یاسینى خبر داد.
ســرهنگ احســان مؤمنى در این باره گفت: در 
ســاعت13و35 دقیقه روز دوشــنبه یک دستگاه 
سوارى پژو 405 در مسیر جنوب به شمال بزرگراه 
شهید یاسینى در حال حرکت بود که با یک دستگاه 
تراش آسفالت که در حاشــیه راه متوقف شده بود، 

برخورد کرد. 
وى با اشــاره به حضور عوامل راهور و امدادى در 
محل گفت: متأســفانه بر اثر شــدت ضربه وارده، 

راننده و سرنشین پژو در دم فوت کردند.

باند ســه نفره اى متشــکل از دو دختر بچه و یک 
مرد با ورود به فروشــگاه لباس اقدام به سرقت از 

آنجا کردند.
دوربین مدار بســته فروشــگاه لباس در اســتان 
«اسیوط» مصر، لحظاتى از عملیات سرقت باندى 
سه نفره متشکل از یک مرد و دو دختر خردسال را 

ضبط کرد.
در فیلم ضبط شــده مردى که ظاهراً سرپرســتى 
تیم کوچــک ســرقت را بــر عهده داشــت، به 

همــراه دو دختربچــه وارد فروشــگاه لبــاس 
مى شــوند. شــگرد آنها به این صــورت بود که 
مرد اجناس مورد نظر را نشــان مى کرد و ســپس 
فروشــنده را به حرف مى گرفت تــا متوجه ماجرا

 نشود.
در این لحظه دخترها وارد عمل مى شدند و دور از 
چشم فروشنده، جنســى را که مرد مخفیانه به آنها 
نشان داده بود در فرصتى مناسب درون کیسه اى 

سیاه رنگ پنهان مى کردند.

درگیرى و نزاع ســه جوان به دلیل اختالف هاى 
قبلى با قتل گره خورد.

ســه جــوان 26، 29و 30ســاله در روســتاى 
رباط ســمنگان تربــت جام بــه علت
 اختالف هاى قبلى با هم درگیر شــدند 

که در این درگیرى، جوان 26ساله به علت 
اصابت ضربه چاقو جان باخت و جوان 30ســاله 

نیز مجروح و در مرکــز درمانى تحت مراقبت قرار 
گرفت.

سرهنگ هوشنگ کیانى، رئیس پلیس شهرستان 
تربت جام گفت: پلیس، جوان 29ساله را دستگیر 
کرده است و تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد.

پلیس آمریکا از کشته شدن چهار کودك در جریان 
حادثه گروگانگیرى در ایالت فلوریدا خبر داد.

بنابــر اعالم رســانه هاى محلــى در جریــان این 
گروگانگیرى که بیش از 15 ساعت در یک مجتمع 
آپارتمانى در اورالندو در ایالت فلوریدا به طول انجامید، 

چهار کودك گروگان گرفته شده کشته شدند.
به گزارش خبرگزارى «اسپوتنیک»، پلیس فلوریدا روز 
دوشنبه در توضیح این حادثه اعالم کرد: تماسى با اداره 
پلیس مبنى بر وقوع یک درگیرى خانوادگى گرفته شد 

که پس از آن یک افســر پلیس در محل حاضر شده 
و هنگامى که قصد دســتگیرى متهم را داشته مورد 
اصابت گلوله قرار گرفته  است. این مرد مسلح پس از 
این اتفاق اقدام به گروگان گرفتن چهار کودك کرد 
که به رغم تالش پلیس براى آزادسازى کودکان در 
نهایت اجساد آنها در آپارتمان پیدا شد. پلیس، هویت 
این مرد را که در وضعیت آزادى مشروط بوده اعالم 
کرده است. جزئیات بیشــترى از این حادثه منتشر 

نشده است.

ارجاع پرونده
 «پزشک تبریزى» به دیوان عالى کشور

2کشته در تصادف پژو با «تراش آسفالت»

شگرد یک مرد و 2دختربچه براى سرقت

چاقوى خشم، رنگ خون گرفت 

قتل 4 کودك در حادثه گروگانگیرى 

حمله زنبورها به زمین فوتبال باعث شد تا بازیکنان اکوادورى براى چند دقیقه روى زمین دراز بکشند.
در دیدار دو تیم دسته دوم لیگ فوتبال اکوادور حمله زنبورها به زمین فوتبال باعث قطع چند دقیقه اى 
بازى شد. در دقیقه 27 بازى بود که موج عظیمى از زنبورهاى عسل به زمین حمله کردند. حمله زنبورها 
باعث شد بازیکنان و داوران روى زمین دراز بکشند تا گزیده نشوند. البته حمله حشرات در آمریکاى التین 
غیرمعمول نیست و بارها این حشرات موذى باعث مختل کردن بازى شده اند. در اروپا نیز موارد مشابه 
زیاد دیده شده است. براى مثال در فصل پرورش زنبور عسل سال 2015 دیدار دو تیم بلکبرن و اولدام 
لیگ انگلیس به دلیل حمله زنبورها لغو شــد آنها عالقه زیادى به دروازه فوتبال پیدا کردند بنابراین در 

چهارچوب دروازه کندو زدند.

حمله زنبورها به زمین فوتبال  کار اعتیاد خواهر به جنایت کشید
فرمانده انتظامى استان خوزستان از دستگیرى فردى خبر داد که 

با ضربات متعدد چوب یکى از بستگان خود را به قتل رسانده بود.
سردار حیدر عباس زاده گفت: در پى اعالم خبرى مبنى بر قتل یک 
زن در شهرك طالقانى شیبان از توابع شهرستان باوى، بالفاصله 
مأموران انتظامى در معیت تیم مجربى از کارآگاهان پلیس آگاهى 
به محل مراجعه کردند و دســتورات الزم براى بررســى و کشف 
جزئیات پرونده ابالغ شد. وى افزود: سرانجام کارآگاهان پلیس 
آگاهى شهرستان باوى با استفاده از روش هاى نوین کشف جرم 
موفق به شناسایى و دستگیرى قاتل شدند.  این مقام ارشد پلیس با 
بیان اینکه قاتل به هویت «م.ب» از بستگان نسبى مقتول به هویت 
«ف.ب» است، افزود: در بازســازى صحنه جرم که با حضور قاتل 
انجام شد مشخص شد متهم، مقتول را با ضربات متعدد چوب دستى 
از ناحیه سر مورد اصابت قرار داده که در نهایت منجر به قتل وى شده 
است. سردارعباس زاده با اشاره به اینکه قاتل در تحقیقات پلیس 
انگیزه خود از قتل را اختالفات قبلى ناشى از اعتیاد خواهرش عنوان 
کرد، گفت: متهم پس از تکمیل پرونده براى سیر مراحل قانونى راهى 

مرجع قضائى شد.

لت
دند 

علت 
ن 30ســاله

مراقبت قرار 

2 دزد طال در نظرآباد استان البرز در حالى دستگیر شدند 
که تصاویر آنها با دستور مقام قضائى براى شناسایى در 

اختیار رسانه ها قرار گرفت.
رئیس پلیس شهرستان نظرآباد در این خصوص گفت: 
در پى وقوع سرقت طال از سوى دو نفر در شهرستان 
نظرآباد، رسیدگى به موضوع در دستور کار کارآگاهان 

پلیس آگاهى این شهرستان قرار گرفت.
سرهنگ على ســلیمانى اظهار کرد: مأموران با انجام 
اقدامات اطالعاتــى، بازبینى تصاویــر دوربین هاى 
مداربسته و تحقیقات محلى موفق به شناسایى سارقان 
شدند. وى خاطرنشان کرد: با تشدید اقدامات گشتزنى 
در سطح شهرستان و مناطق مجاور، مأموران موفق 
شــدند، راکبان یک دستگاه موتورســیکلت را که با 
مشخصات سارقان مورد نظر مطابقت داشت، شناسایى 
کرده و در یک عملیات تعقیب و گریز، موتورسیکلت را 

متوقف و دو متهم را دستگیر کنند.
این مقام انتظامى با بیان اینکه در بازرسى از متهمان، دو 
رشته گردنبند، گوشى تلفن همراه و دو قبضه چاقوکشف 
شــد گفت: نامبردگان به همراه اموال مکشوفه براى 
تحقیقات بیشــتر به پلیس آگاهى شهرستان نظرآباد 
منتقل شدند. سرهنگ سلیمانى گفت: متهمان دستگیر 
شده در بازجویى هاى مأموران به جرم خود مبنى بر 50 
فقره ســرقت به عنف طال و جواهرات در شهرهاى 

نظرآباد، فردیس، هشتگرد و آبیک اعتراف کردند.
رئیس پلیس شهرســتان نظرآباد ادامه داد: با توجه به 
احتمال ســرقت هاى متعدد از ســوى این دو متهم، 
دادیار شعبه سوم دادگسترى شهرستان نظرآباد، دستور 
چاپ تصاویر بدون پوشش متهمان را در رسانه هاى 
جمعى صادر کرده است، بنابراین از شهروندانى که به 
این شیوه و یا توسط این افراد مورد سرقت قرار گرفته 
اند درخواست مى شــود تا به منظور پیگیرى شکایت 
خود به اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهى شهرستان 
نظرآباد واقع در میدان صنعت مراجعه و یا با شماره تلفن 

02645357441 تماس حاصل کنند.

روز گذشته، چند تبعه افغان یک زن ایرانى را در منطقه 
شهررى مورد ضرب و شتم قرار دادند که بر اثر شدت 

جراحات وارده درگذشت.
به گزارش ایسنا، چند تبعه افغان مقیم ایران روز یک 
شنبه 20خرداد ماه ســال جارى  یک زن ایرانى را در 
منطقه شهررى مورد ضرب و شتم قرار دادند.  مضروب 
پس از انتقال به بیمارستان بر اثر شدت جراحات وارده 
درگذشــت. با پیگیرى هاى به عمل آمده، چند نفر از 
متهمان دستگیر شدند و روند پیگیرى قانونى براى 

محاکمه و مجازات قانونى و مؤ ثر در جریان است.

فرمانــده یــگان انتظامى متــرو،  از 
دســتگیرى یک ســارق منزل، در ایستگاه مصالى 

متروى پایتخت خبر داد.
ســرهنگ على راقى اظهار کرد: در پى تدابیر فرمانده 
انتظامى تهران بزرگ مبنى بر شناسایى و دستگیرى 
سارقان، گشــت هاى محســوس و نامحسوس در 
ایســتگاه هاى متروى پایتخت افزایش پیدا کرد. وى 
افزود: در بررســى هاى صورت گرفته در ایســتگاه 
متروى مصال مأموران متوجه رفتار مشکوك مسافرى 
شدند که سعى مى کرد وسایل همراهش را از دید آنها 

مخفى کند. 
سرهنگ راقى گفت: با انتقال متهم به ایستگاه پلیس از 
کوله همراه وى یک عدد دوربین عکاسى، یک دستگاه 
چرخ گوشت و همچنین 17 شاه کلید براى باز کردن 
در هاى منازل و شش عدد پیچ گوشتى و... کشف شد. 
فرمانده یگان انتظامى مترو گفت: متهم براى بررسى 

بیشتر و تشکیل پرونده به کالنترى انتقال داده شد.

اعتراف سارقان طال به
 50 فقره سرقت به عنف

افغانى ها
یک زن ایرانى را کشتند

کشف
 17شاه کلید 

از کوله 
سارق منزل 

فرمانــده یــگانانتظامىمتــرو،  از
دســتگیرى یک ســارق منزل، در ایستگاه مصالى 

کشف
17شاه کلید 

از کوله 
سارق منزل 



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

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

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

ما مى توانیم این وظیفه ر ابر عهده بگیریم. 

اى مــردم! از خدایى بترســید کــه اگر ســخنى گویید 
مى شنود و اگر پنهان دارید مى داند؛ و براى مرگى آماده 
باشید، که اگر از آن فرار کنید شــما را مى یابد و اگر 
بر جاى خود بمانید شما را مى گیرد و اگر فراموشش 

موال على (ع)کنید شما را از یاد نمى برد.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

دعاى روز بیست و هشتم ماه مبارك رمضان:
اللهّم وفّر حّظى فیِه من النّواِفِل واْکِرْمنى فیِه بإْحضاِر الَمســائِِل وَقّرِب فیِه 

وسیلتى الیَک من بیِن الوسائل یا من ال یَْشَغُلُه الحاُح الُملِّحین. 
خدایا! زیاد کن بهره مرا در این روز از اقدام به مستحبات وگرامى دار در آن 
به حاضر کردن ویا داشتن مسائل ونزدیک گردان در آن وسیله ام به سویت از 
میـان وسیله ها. اى آنکه سرگرمش نکند اصرار وسماجت اصرار کنندگان.

عضو شوراي اسالمی شــهر اصفهان در دومین جلسه 
آموزشی اعضاي ســازمان مردم نهاد«کشتی نجات» 
با بیان این کــه امروز جامعه با تاثیر از ســبک زندگی 
غربی، دچار مصرف زدگی و فردگرایی شــده اســت، 
افزود: بر اســاس آموزه هاي ایرانی و اسالمی، انسان 
در طــول زندگی خود بایــد همواره بــه تامین منافع 
جمعی توجه داشــته باشــد، بطورى که تغییر سبک 
زندگى براى سازگارى با کم آبى دراصفهان ضرورى

 است.
کوروش محمدي با اشاره به مشکالت ناشی از کم آبی 
و عدم مصرف صحیح آب افزود: براي تغییر رفتار افراد، 
باید نگرش آن ها را نسبت به مسئله حیاتی آب عوض 
کرد و ایــن کار، جز با آموزش و ارتقاى ســطح دانش 

میسر نیست.  
وي در عین حال بر اســتفاده از مربیان آموزش دیده و 
مورد اعتماد، انتخاب صحیح گروه هاي هدف، سرعت 
در ارائه پیام و ارائــه روش هاي نوین و قابل اجرا براي 
آموزش شهروندان، جهت استفاده درست از آب تاکید 

کرد.
■■■

مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شــرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان نیز یکی از دالیل بد مصرفی 
را، بی توجهی بــه موضوع اقتصــاد آب عنوان کرد و 
گفت: در حال حاضر قیمت تمام شــده هر متر مکعب 
آب شــرب در حدود هزار تومان اســت، در حالی که 
نزدیک بــه 270 تومــان از کاربري هــاي خانگی و 
450 تومان بطور متوســط  از همه کاربري ها دریافت

 می شود.
اکبر بنــی طبــاء در بخــش دیگري از ســخنانش 
بر لزوم تغییر نگــرش مردم با اســتفاده از توانمندي 
سمن ها تاکید کرد و گفت: سازمان مردم نهاد«کشتی 
نجات» نخســتین تشــکل مردمی اســت که براي 
آموزش شــهروندان در خصوص مصــرف بهینه آب 
پیشــگام شــده اســت و  امیدواریم بتوان نتایج این 

تجربه را، به عنوان یک الگو در ســطح کشور مطرح 
کرد.

 وي در پایان ســخنانش به اقدامات صــورت گرفته 
براي بازچرخانی آب و اســتفاده از پســاب فاضالب 
نیز اشــاره کرد و افزود: یکی از کارهــاي مهمی که 
در این زمینه صورت گرفته اســت انعقــاد قرارداد بیع 
متقابل با شــرکت فــوالد مبارکه بود که بر اســاس 

آن، این شــرکت هزینه 240 میلیــارد تومانی اجراي 
شــبکه هاي جمع آوري و انتقال فاضالب در 9 شهر 
شهرســتان هاي لنجان و مبارکه، در قبال استفاده از 
پساب فاضالب این شهرها به مدت 30 سال را تامین

 می کند.
■■■

آسیه سادات مالباشــی، مدیر دفتر مصرف و کاهش 

آب بدون درآمد شــرکت آبفاي اســتان اصفهان نیز 
به تشــریح چگونگی اســتفاده از شــیرآالت کاهنده 
مصــرف، چگونگــی تهیه لــوازم کاهنــده مصرف 
آب از طریــق ســامانه 1522، روش صحیــح نصب 
پمــپ و مخــزن اســتراتژیک و لــزوم بازدیــد 
دوره اي از تاسیسات آبرسانی داخل منازل و یا ادارات

 پرداخت.

ضرورت تغییر سبک زندگی براي سازگاري با کم آبی
 در اصفهان  

سازمان 
مردم نهاد

«کشتی نجات» 
نخستین تشکل 
مردمی است که 

براي آموزش 
شهروندان در 

خصوص مصرف بهینه 
آب پیشگام شده 

است و  امیدواریم 
بتوان نتایج این تجربه 
را، به عنوان یک الگو 

در سطح کشور 
مطرح کرد
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راه اندازى نخستین بازارچه 
دائمى صنایع دستى در کاشان
معاون صنایع دستى و هنرهاى سنتى اداره کل میراث 
فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان، 
از راه اندازى نخستین بازارچه دائمى صنایع دستى این 

استان در کاشان خبر داد.
جعفر جعفرصالحى اظهار کـرد: این بازارچه، با تأمین 
اعتبار ده میلیارد ریالى، در هفته دولت در منطقه فین 

گشایش مى یابد.
وى افزود: راه اندازى این بازارچه در کاشان مى تواند 
بسـتر امنى براى ایجـاد سـرمایه گـذارى در بخش 

هنرهاى سنتى و صنایع دستى در کشور شود.

دماى هوا روند افزایشى دارد
کارشناس مسـئول پیش بینى هواى استان اصفهان 
گفت: میانگین دماى هواى اسـتان اصفهان تا پایان 

هفته روند افزایشى دارد.
علـى عسـگریان بـا اشـاره بـه بررسـى نقشـه هاى 
هواشناسـى اسـتان اصفهان اظهار داشـت: وضعیت 
جوى اسـتان براى امـروز، به صورت صـاف تا کمى 
ابرى، همراه با باد تقریباً شدید در اکثر نقاط پیش بینى 

مى شود.
وى با بیان اینکه بارش هاى پراکنده بهارى در شمال 
و غرب استان اصفهان آغاز شده و ادامه خواهد داشت، 
افزود: منشأ این بارش ها، ناشى از فعالیت سامانه درون 
منطقه اى است و ابرها در محلى که بارش دارند، رشد 

مى کنند.

اصفهان، میزبان نخستین 
همایش دندانپزشکى زیبایى

نخستین سمپوزیوم دندانپزشکى زیبایى با عنوان «از 
کامپازیت تا سرامیک» با حضور بزرگان دندانپزشکى 
و ایمپلنت ایران از 6 تا 8 تیرماه در سیتى سنتر اصفهان 

برگزار مى شود.
این همایش، نخستین سمپوزیوم  دندانپزشکى زیبایى 
اصفهان است که در سالن اصلى همایش هاى سیتى 
سـنتر و برنامه هاى کارگاهى در سالن هاى فرعى با 
سـخنرانى اسـاتید مدعو و همچنین نمایشـگاه مواد 

وتجهیزات دندانپزشکى زیبایى همراه خواهد بود.
محور اصلى ایـن همایش، طرح درمـان ترمیم هاى 
همرنگ دندان و محورهـاى فرعى همایش، معرفى 
تکنیک هـاى جدید طـرح درمـان هاى سـرامیکى 
و کامپازیتـى و ترمیـم هـاى CAD/CAM خواهـد 

بود. 

شوراى جمع آورى زکات 
روستایى تشکیل مى شود

رئیـس کمیتـه امـداد امـام خمینـى(ره) شهرسـتان 
اردسـتان گفت: میانگین جمع آورى صدقات در کل 
شهرستان اردستان 250 میلیون ریال بوده که نسبت 

به جمعیت در کشور رتبه اول را کسب کرده است.
ابوالقاسم صادقى با بیان اینکه سال گذشته قدم هاى 
مثبتى در خصـوص جمع آورى زکات در شهرسـتان 
برداشته شده است، افزود: شـوراى جمع آورى زکات 
روستایى، به منظور ساماندهى بهتر جمع آورى زکات 

روستاها تا پایان سال تشکیل خواهد شد. 

پرونده سارقان زورگیر 
بسته شد

فرمانده انتظامی شهرسـتان شاهین شـهر و میمه از 
دسـتگیري دو سـارق که با اعمال زور و خشونت، از 

شهروندان سرقت مى کردند، خبر داد.
سـرهنگ رجبعلـی مختـاري گفـت: در پـى وصول 
شکایاتى مبنى بر سرقت همراه با خشونت و ضرب و 
شتم در شهر شاهین شهر،  مأموران کالنتري 11 این 
فرماندهى، حین گشتزنى دو سارق را  هنگام سرقت 

مشاهده و دستگیر کردند
وى افزود: سـارقان به هشـت مورد سـرقت با شیوه 
اعمـال زور و خشـونت از شـهروندان،  اعتـراف 
و انگیـزه خـود را تأمیـن مخـارج اعتیادشـان اعالم 

کردند.

خبر

به گفته  معاون فرهنگى کانون پرورش فکرى کودکان 
و نوجوانان اســتان اصفهان، این مرکز با هدف کشف 
اســتعدادها و پرورش خالقیت هاى فکرى کودکان و 
نوجوانان راه اندازى شــده و عمده فعالیت  خود را بر سه 

محور فرهنگى، هنرى و ادبى متمرکز ساخته است.
منیره سادات ســجادیان، اجراى 30 عنوان برنامه در 
60مرکز تخصصــى، از جمله  قصه گویــى، پژوهش 
و تحقیق، مســابقات علمى، روخوانى، معرفى کتاب، 
نجوم و زیست شناسى، اردو و سرگرمى و فعالیت هاى 
قرآنى را، از جمله برنامه هاى بخش فرهنگى این کانون 
در کنار امانت دادن کتاب عنوان کــرد و گفت: برپایى 

کارگاه هاى نقاشى، سفالگرى، خوشنویسى، عکاسى و 
موسیقى کودکان، تشکیل کارگاه هاى نمایش عروسک 
و ساخت عروسک هاى پویانمایى و فیلمسازى و شرکت 
در فراخوان هاى بین المللى و جشــنواره ها نیز از جمله 
برنامه هایى است که در بخش هنرى این کانون اجرایى 

مى شود.
معــاون فرهنگى کانــون پرورش فکرى کــودکان و 
نوجوانان استان اصفهان از برگزارى مستمر کارگاه هاى 
آموزشى در طول ســال خبر داد و اظهار کرد: همچنین 
یکسرى کارگاه هاى ویژه تابستان نیز براى کودکان و 

نوجوانان در نظر گرفته شده است. 

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شوراى 
اسالمى گفت: وزیر کشور در جلسه با جمعى از نمایندگان 
استان اصفهان در مجلس قول داد موضوع برداشت هاى 
بى رویه و مدیریت برداشــت آب در حوزه چهار محال و 

بختیارى را به  سرعت پیگیرى کند.
حسینعلى حاجى دلیگانى اظهار کرد: جمعى از نمایندگان 
استان اصفهان در اعتراض به برداشــت بى رویه آب در 
چهارمحال و بختیارى، در وزارت کشــور تجمع کردند و 
نظارت بر مصرف آب از زاینــده رود را، از وزارتخانه هاى 
نیرو و کشور خواســتار شدند. وى خاطرنشــان کرد: در 
جلســه اى با وزیرکشور، نمایندگان اســتان اصفهان در 

مجلس از عبدالرضا رحمانى فضلى خواستند در خصوص 
تأمین آب پنج میلیون نفر جمعیت اســتان اصفهان، به  
خصوص در جلوگیرى از برداشت بى رویه آب از زاینده رود 
در باالدســت اقدام فورى کند. وى ابراز کرد: در حالى  که 
شرکت توزیع برق استان اصفهان برق کشاورزانى که در 
محدوده این استان از رودخانه زاینده رود بى رویه برداشت 
مى کردند، قطع کرده است، این برخورد در محدوده استان 

چهار محال و بختیارى صورت نگرفته است.
حاجى دلیگانى ادامه داد: هم اینک 10 مترمکعب در ثانیه 
در محدوده سد چم آســمان تا سد زاینده رود برداشت آب 

صورت مى گیرد.

قول پیگیرى برداشت هاى 
بى رویه اززاینده رود

60 مرکز تخصصى براى 
کودکان و نوجوانان فعال است

نماینده استان اصفهان در شوراى عالى استان ها اعالم 
کرد: احتمال جیره بندى آب در استان در ماه هاى تیر و 

مرداد وجود دارد.
عباس محمدصالحى افزود: بارندگى در اصفهان نسبت 
به سال قبل 50 درصد کاهش داشته و این خطه از نظر 

کم آبى جزو استان هاى در معرض خطر است.
به گفته وى، ورودى سد زاینده رود که پیش تر نزدیک 
به 1400میلیون مترمکعب بــود، در حال حاضر به 400 

میلیون مترمکعب رسیده است.
محمدصالحى تصریح کرد: بارندگــى هاى فروردین و 
اردیبهشت امسال در غرب استان تا حدى نیاز آبى به ویژه 
نیاز مراتع را جبران کرد، اما به دلیل نوع بارش نتوانست بر 

ذخیره آبى تأثیر بگذارد.
وى در باره راه حل این معضل توضیح داد: در غرب استان 
به ویژه در منطقه فریدن و فریدونشهر، آب هاى جارى به 
صورت رودخانه با حجم نزدیک به 400 میلیون مترمکعب 
وجود دارد که به دلیل مهار نشــدن، از دسترس استان 
خارج مى شوند و به رودخانه کارون مى پیوندد. وى ادامه 
داد: ما پیشــنهاد داده ایم تا با مهار این آب، بتوان بخش 
عمده اى از نیاز آبى استان اصفهان و حتى کویر مرکزى 
ایران مانند یزد و کرمــان را جبران کرد که فعًال این کار 

انجام نشده است.
محمدصالحى درباره مشــکل کمبود آب در خوزستان 
و خشــکى رودخانه کارون نیز گفت: درســت است که 
در خوزستان نیز مشــکل آب وجود دارد، اما این مشکل 
بیشــتر در زمینه کشاورزى اســت، اما اصفهان مشکل 
آب آشــامیدنى دارد و این امرى حیاتى اســت که باید 

تأمین شود.
■■■

نماینده اســتان اصفهان در شــوراى عالى اســتان ها 
همچنین گفت: وجود چندین مجتمع بزرگ صنعتى مانند 
فوالد مبارکه، ذوب آهن، کارخانه هاى سیمان اصفهان 

و سپاهان و پاالیشگاه اصفهان، یعنى واحدهایى که هم 
بیشترین جمعیت کارگرى و هم بیشترین درصد مصرف 
آب را به خود اختصاص داده اند، نیز بر مشــکالت آبى 

منطقه افزوده است.
به گفته وى، از ســوى دیگر، جمعیت 300 هزار نفرى 
شهرســتان اصفهان در زمان انقالب امروز هشت برابر 
یعنى 2/4میلیون نفر شده اســت و این جمعیت نیاز به 

آب زیادى دارد.
وى ادامه داد: این در حالى است که سایر شهرهاى استان 
با رشد منفى 2/5 درصد مواجه هســتند و به دلیل نبود 
فرصت شغلى به شــهر اصفهان مهاجرت مى کنند، در 
صورتى که غرب استان از نظر منابع آبى وضعیت بهترى 
دارد و بیشــترین بارندگى اســتان را داراست، اما تراکم 

جمعیت آن پایین است.

نماینده اصفهان در شــوراى عالى اســتان ها پیشنهاد 
داد:اگــر بتوانیم به واســطه اشــتغالزایى ، بخشــى از 
مهاجران را به شــهرهاى غربى اســتان بازگردانیم و 
بخشى از صنایع و جمعیت را نیز به ساحل خلیج فارس 
منتقل کنیم، بخش بزرگى از فشــار جمعیت بر محیط 
زیست و کمبود آب در اســتان اصفهان کاسته خواهد

 شد.

  احتمال جیره بندى آب در تابستان وجود دارد

بحران کم آبى در اصفهان و شهرستان هاى آن به مرز هشدار رسیده است و 
مسئوالن این استان، بر این عقیده هستند که بحث جیره بندى آب مى تواند 

جدى باشد و باید سریعاً به این موضوع رسیدگى شود.
«بحران آب» و «خشکسالى» کلماتى هستند این روزها با نام اصفهان پیوند 
خورده است؛ موضوعى که به گفته مسئوالن، در 50 سال اخیر بى سابقه بوده 
است و بارش اندك امسال هم کمکى به حل مشــکل نکرد. با این همه، 
کارشناســان معتقدند دلیل کم آبى، نه کاهش باران، که سوءمدیریت بوده 
اســت؛ چنانچه چهره هایى همچون پرویز کردوانى همین نگاه را دارند و 
مى گویند ســاخت صنایع بزرگ در محل هاى کم آب و همچنین ساخت 
سد بدون کارشناسى، از دالیل بزرگ ایجاد بحران آب بوده است که یکى 
از نمونه هاى آن در اســتان اصفهان و همچنین کرمان اتفاق افتاده است. 
نماینده اصفهان نیز همین اعتقاد را دارد و مى گویــد: بحران آب در صدر 
مشکالت استان اصفهان است و باید گفت سوءمدیریت در این بخش بیداد

 مى کند. 
■■■

کاهش آب زاینده رود به انــدازه اى بوده که عابدى، نماینده مردم اصفهان 

در مجلس شوراى اســالمى از احتمال نابودى 200 روستا در شرق استان 
اصفهان  خبر داده و گفته دلیل آن برداشت هاى غیرقانونى و بى رویه است.

 عسکرى، مدیر هواشناسى چادگان نیز بر آن انگشت مى گذارد و مى گوید: 
متأســفانه این اتفاقات در دولت کنونى هم رخ مى دهــد و اکنون در طرح 
«بن-بروجن»  چندین ُتن لوله آورده اند تا از زاینده رود به شهرهاى بروجن 

آب  ارسال کنند. 
وى ادامه داد:این طرح اکنون چند ماه است که در حال اجرایى شدن است و 
این اتفاق در شرایطى صورت مى گیرد که درحدود 80 درصد آب زاینده رود 
از بین رفته و با حدود 20درصد آب، این طرح را اجرایى کرده اند.وى افزود: 
واقعاً این موضوع جاى پیگیرى دارد و همین طرح، خود باعث تشدید بحران 

کم آبى در استان است.  
■■■

داود باتوانى، مدیر آبفاى چادگان نیز مى گوید: در شهرستان چادگان، اصًال 
نمى توان بحث جیره بندى آب را مطرح کرد، چراکه این شهر کنار سد قرار 
دارد و اقناع مردم براى جیره بندى آب بسیار سخت است و تقریبًا مى توانم 
بگویم این موضوع در شهر چادگان منتفى است، در ضمن این شهر، شهرى 

توریستى است و ویالهاى بسیارى در دهکده وجود دارد، اما در شهر اصفهان 
این کار مى تواند صورت بگیرد، زیرا اصفهان  از آب دورتر اســت و همین 

موضوع باعث مى شود بحث جیره بندى آب مطرح شود. 
آنگونه که کارشناسان گفته اند برداشت غیرقانونى آب در مسیر انتقال، یکى 
دیگر دالیل بحران آب است. همچنانکه حیدرعلى عابدى مى گوید: آب از 
تونل اول کوهرنگ حرکت مى کند تا به ســد برسد و آنگاه سد باز مى شود 
و به شهر سامان شهرکرد مى رســد و از آنجا به سمت پل کله مى رود. وى 
ادامه داد: از پل کله به بعد، آب نابود مى شود و خشکسالى رخ مى دهد، چون 

برداشت هاى زیاد و متعددى دارد از روى رودخانه انجام مى شود. 
باتوانى نیز مى گوید اگر براى آبى که به اصفهان منتقل مى شود، در مسیر 
انتقال اتفاقى رخ ندهد و از آب محافظت شود، مى توان بحث جیره بندى را 

براى اصفهان هم منتفى دانست. 

بحث افزایش قیمت آب مطرح شده است
باتوانى در پایان گفت: ما در مورد افزایش قیمت آب تصمیم گیر نیســتیم، 
اما اى کاش بودیم؛ ولى باید بگویم که بله؛ این بحث هم مطرح شده است.

جیره بندى آب در اصفهان چقدر جدى است؟

مدیــر روابــط عمومى شــرکت ملــى پخش 
فرآورده هاى نفتى منطقه اصفهان گفت: وضعیت 
عرضه بنزین ســوپر به زودى به حالت عادى باز 
مى گردد و از اواخر هفته آینده، در تمام جایگاه هاى 

متقاضى استان توزیع مى شود.
بهمن علیپور با اشــاره بــه اینکه این مشــکل 
از اوایل خرداد امســال در اســتان پیــش آمده 
اســت، افزود: توزیــع ایــن ســوخت، از اواخر 
هفتــه آینــده در اصفهــان بــه حالــت عادى 

برمى گردد.
وى با بیان اینکه بنزین سوپر از طریق خط لوله به 
اصفهان مى رسد، تصریح کرد: در چند هفته اخیر، 
مشکالتى در انتقال این سوخت به وجود آمده بود 
که این مســائل در حال حاضر حل شده است، اما 
تا رسیدن بنزین ســوپر به اصفهان چند روز طول 

مى کشد.
علیپور درباره میزان مصرف بنزین سوپر در استان 
اصفهان گفت: مصرف این نوع سوخت در استان 
در مقایسه با بنزین معمولى و بنزین یورو 4 بسیار 

کم است.
وى اضافه کرد: بر اساس آخرین آمار، روزانه به طور 
متوسط درحدود پنج میلیون و 650 هزار لیتر بنزین 
معمولى و یورو 4 در استان اصفهان توزیع مى شود، 
در حالى که این رقم براى بنزین سوپر بین 200 تا 

300 هزار لیتر است.
وى با اشــاره به اینکه بنزین در استان اصفهان در 
12 ناحیه توزیع مى شود، توضیح داد: در سه ناحیه 
مرکزى  شامل اصفهان و فالورجان، شاهین شهر 
و نجف آباد بنزین یورو 4 و در سایر نواحى استان، 

بنزین معمولى توزیع مى شود.
علیپور، میزان بنزین یورو 4 توزیع شــده روزانه در 
ناحیه مرکزى ( اصفهان و فالورجان) را دو میلیون 
و 800 هزار لیتر، در شاهین شهر 500 هزار لیتر و در 
نجف آباد 350 هزار لیتر اعالم و اضافه کرد: روزانه 
نزدیک به دو میلیون لیتر بنزین معمولى نیز در سایر 

نواحى توزیع مى شود. 

  از هفته آینده؛

توزیع بنزین سوپر در 
اصفهان عادى مى شود

دانشگاه هنر اصفهان مهر امســال در رشته «مدیریت 
موزه» در مقطع کارشناسى  ارشد دانشجو مى پذیرد.

رئیس دانشــکده پژوهش هاى عالى هنر و کارآفرینى 
دانشگاه هنر اصفهان گفت: بررســى هاى ما نشان داد 
که رشــته مدیریت موزه در مقطع کارشناســى ارشد تا 

پیش از این در دانشگاه هاى معتبر و شناخته شده آسیاى 
غربى راه اندازى نشده بود و دانشگاه هنر اصفهان، براى 
نخستین بار در این منطقه اقدام به ارائه این رشته کرده 

است.
صدرالدین طاهرى، دروس این رشته را اصول مدیریت 

در موزه، مدیریــت مجموعه ها، مــوزه و فناورى هاى 
نوین، مدیریت بحران در موزه، اخالق و قوانین در موزه، 
روش هاى تفسیر اشیا، مخاطب شناســى، بازاریابى و 
تبلیغات در موزه، کارآفرینى در موزه و اقتصاد موزه عنوان 
کرد و بیان داشت: این رشــته، کاربردى، عملیاتى و با 

گفتمان چند رشته اى است.
طاهرى با اشاره به راه اندازى رشــته مدیریت موزه در 
مقطع کارشناسى در دانشــگاه هنر اصفهان از سال 86 
افزود: تاکنون 12 دوره دانشجو در مقطع کارشناسى این 

رشته در این دانشگاه پذیرش شده اند. 

راه اندازى مقطع کارشناسى ارشد مدیریت موزه در دانشگاه هنر

زندگینامه شهید حججى منتشر شد تعمیر، احیا و راه اندازى کولر اتوبوس ها

فرمانــدار دهاقــان از تکمیل جاده شــهرضا 
بــه مبارکــه تاپایــان ســال جــارى خبر

داد.
على اصغر قاسمیان با بیان اینکه جاده شهرضا-
مبارکه از محورهاى پرتردد و خطر ساز است، 
افزود: در سال هاى اخیر آمار باالى تصادفات 
منجر به فوت این محور، مســئوالن را به این 
فکر وا داشت که هرچه سریع تر براى تکمیل 

این جاده اقدام کنند.
وى با بیان اینکه تــا دو ماه آینــده، باند دوم 
این جاده افتتاح مى شــود، گفت: براى انجام 
عملیات آزادســازى، ترمیم جاده، آســفالت 
و...تاکنــون80 میلیــارد ریال هزینه شــده

 است.
فرماندار دهاقان خاطر نشــان کــرد: با توجه 
به اینکــه 46 میلیــارد ریال بــراى روکش 
آســفالت جــاده اى دهاقان نیاز اســت، این 
جاده تــا پایان امســال بــه بهره بــردارى 

مى رسد.

تکمیل جاده 
شهرضا-مبارکه 
تا پایان سال جارى

کتاب زندگینامه شهید مدافع حرم «محسن حججى» با 
عنوان «سرباز سربلند»توسط کانون فرهنگى و هنرى 

اندیشه اصفهان منتشر شد.
گردآورنده این کتاب، کتاب مذکور را نخســتین اثر در 
معرفى ابعاد شخصیتى شهید حججى شامل مصاحبه با 
مادر، پدر، همسر و دیگر اعضاى خانواده آن شهید عنوان 
کرد و افــزود: این کتاب همچنین حاوى دلنوشــته ها، 

وصیتنامه، پیام و خاطرات شهید حججى است.
حسام  خلیلى، هدف کلى از گردآورى و انتشار این کتاب 
را، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت عنوان کرد و گفت: این 
کتاب به شکل مستند و براساس واقعیت هاى زندگى و 
ویژگى هاى شخصیتى شــهید حججى، براى آشنایى 
و معرفى مقام شهدا و ارزش شــهید تهیه و تنظیم شده 

است.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوســرانى اصفهان و حومه 
گفت: نیمى از نــاوگان اتوبوســرانى اصفهان، به دلیل 
قدیمى بودن فاقد کولر است که به دلیل محدودیت هاى 

موجود، ناچار به استفاده از آنها هستیم.
قدرت افتخارى اظهار کرد: بیشــتر اتوبوس  هاى شهر 

مجهز به پرده هستند و دســتورالعمل هایى براى خنک 
نگهداشتن آنها وجود دارد.

وى در خصوص گالیه برخى شهروندان و تصور اشتباه 
آنها مبنى بر روشن نکردن کولر اتوبوس توسط رانندگان، 
تصریح کرد: اینکه عده اى از شهروندان بر این باور هستند 
که رانندگان اتوبوس هاى کولردار نسبت به روشن کردن 
کولر اتوبوس کوتاهى مى کنند، تصور اشتباهى است چرا 
که اگر کولر نقص فنى نداشته باشد، راننده ملزم به روشن 

کردن کولر است.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوســرانى اصفهان و حومه 
افزود: در حال حاضــر فرایند تعمیر، احیــا و راه اندازى 
کولر اتوبوس ها به تدریج در حال انجام است و احتمال 
اینکه کولر بخشى از ناوگان هنوز راه اندازى نشده باشد، 

وجود دارد. 
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مدیر گروه مبارزه با بیمارى هاى مرکز بهداشت اصفهان 
گفت: تاکنون گزارشى از بیمارى هاى منتقل شده با آب 
آلوده نداشته ایم، اما باید بهداشت محیط، چاه هاى مورد 

استفاده براى آب شرب را پایش کند.
رضا فدایى اظهار کرد: با توجه به اینکه براى آب شرب در 
استان اصفهان مقرر شده که چاه حفر شود، باید جدى تر 
مسائل بهداشتى آن در نظر گرفته شود، اما تاکنون گزارشى 
از بروز بیمارى هاى ناشى آب آلوده در اصفهان نداشته ایم.
وى در خصوص مبارزه با بیمارى سالک و اجراى این طرح 
در اصفهان گفت: طرح مبارزه با بیمارى سالک در چهار 
مرحله صورت مى گیرد که اردیبهشت ماه، فاز اول آن به 

اجرا گذاشته شد و فاز دوم آن در تیر و مرداد و شهریورماه 
اجرایى خواهد شد.

مدیر گروه مبارزه با بیمارى هاى مرکز بهداشــت استان 
اصفهان با بیان اینکه در فــاز اول، 20 هزار هکتار زمین 
با 9000 نفر نیروى کار به اجرا در آمد، گفت: طرح مبارزه 
با بیمارى سالک در شهرســتان هاى اصفهان، اردستان، 

برخوار، نطنز و شاهین شهر اجرا شد.
وى ادامــه داد: براى اجراى هر مرحلــه از طرح مبارزه با 
بیمارى ســالک، 300 میلیون تومان اعتبار نیاز است که 
با اســتاندارى و فرماندارى براى تأمیــن منابع این طرح 

صحبت شده است.

مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى ســبز شهردارى 
اصفهان گفت: بزرگ ترین بانک ژن زنده گیاهان مقاوم به 

خشکى کشور در اصفهان فعال است.
فروغ مرتضایى نژاد افــزود: این مرکز تحقیقاتى که در دو 
دهه قبل در اصفهان راه اندازى شد، امروزه با همت محققان 
استان، به بزرگ ترین بانک ژن گیاهان مقاوم به خشکى 
تبدیل شده است.  وى با بیان اینکه بیش از 300گونه گیاه 
مقاوم در ایــن مرکز پرورش داده مى شــود، گفت: بیش 
از 350نــوع گل رز و 500نــوع گل داودى، در کنار دیگر

 گل هاى مقاوم، در این مرکز کاشته شده است. 
مرتضایى نژاد به نگهدارى  500نــوع چمن در این بانک 

ژن نیز اشاره کرد و گفت: تمامى گونه هاى چمن در جهان 
در این بانک نگهدارى مى شود.  وى افزود: با کشت این 
گیاهان، میزان مصرف آب روزانه به ده روز کاهش یافته و 
هزینه هاى کشت گیاه نیز به یک سوم مى رسد. وى وسعت 
فضاى سبز شهر اصفهان را 5400 مترمربع عنوان کرد و 
گفت: سرانه فضاى سبز هر شهروند 26مترمربع است که 
بر اساس استاندارد و با توجه به آلودگى هوا و خشکى زاینده 
رود باید به 49متر افزایش یابد. مدیرعامل سازمان پارك ها 
و فضاى سبز شهردارى اصفهان افزود: سرانه فضاى سبز 
تفرجگاهى هر شــهروند 3/3مترمربع است که بر اساس 

استاندارد باید به هشت متر برسد.

آب اصفهان بیمارى 
منتقل نکرده است

فعالیت بزرگ ترین بانک ژن 
گیاهى کشور در نصف جهان

عباس آباد و  قلعه شور 
منطقه گردشگرى مى شود

حسـین اکبـرى، سرپرسـت معاونـت نظـارت و 
پایـش محیط زیسـت اصفهـان گفـت: در راسـتاى 
شـده  حفاظـت  مناطـق  گردشـگرى  احیـاى 
اصفهان، در سـال جـارى ایـن امر در حیـات وحش 
عباس آباد و قلعه شـور به عنـوان نقـاط پایلوت آغاز 

مى شود.

بازدید رایگان از موزه 
تنوع زیستى تا پایان خرداد

بـه مناسـبت هفتـه محیـط زیسـت، بازدیـد از موزه 
تنـوع زیسـتى اصفهان تـا پایـان خردادمـاه رایگان

 است.
در ایـن مـوزه کـه در میـدان اللـه و در داخـل اداره 
کل محیـط زیسـت قـرار دارد، 694 نمونـه انـواع 
ماهى ها، دوزیستان، خزندگان، پرندگان، پستانداران، 
صـدف هـاى دریایـى، مرجـان هـا، سـنگ هـا،
کانى ها و گیاهان به همراه 38 قاب حشره نگهدارى 

مى شود.
با توجه به اینکـه حیات وحش به طـور معمول براى 
مردم عادى قابل مشاهده نیست، این موزه  به منظور 
آشـنایى شـهروندان با ویژگى هاى حیوانات مناطق 
حفاظـت شـده در هـر اسـتان و همچنیـن تحقیق و 
پژوهش هاى الزم بر روى گونه هاى گیاهى و جانورى 

دراختیار عموم قرار دارد.

خبر

ابالغ رأى
کالسه پرونده: 960763 شماره دادنامه: 9709976796900198- 97/3/2 مرجع رسیدگى: شعبه 39 شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: آقاى بهزاد شفیعى فرزند عزت ا... به آدرس: مشتاق سوم- شهرك زاینده رود- مجتمع 
مسکونى امام رضا- سین 10- بلوك 1 خوانده: آقاى مهدى خدرى فرزند رحم خدا به آدرس: مجهول المکان خواسته: 
مطالبه وجه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه 
مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: 
درخصوص دعوى آقاى بهزاد شفیعى بطرفیت آقاى مهدى خدرى بخواسته مطالبه مبلغ 77/900/000 ریال بابت 
اقساط تسهیالت دریافتى خوانده از بانک قوامین به انضمام مطلق خسارات وارده، با توجه به محتویات پرونده و نظر 
به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونى و انتظار کافى در جلسه رسیدگى  حاضر نگردیده و الیحه ایى نیز ارسال ننموده 
است و با توجه به استعالم بعمل آمده از بانک قوامین و همچنین نامه شــماره 139304902003000687 مورخ 
93/2/27 رئیس اداره اجراى اسناد رســمى اصفهان، دعوى خواهان را وارد تشخیص داده و با استناد به مواد 198 و 
519 و 522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 77/900/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 2/143/750 ریال بابت هزینه دادرســى و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
(96/11/8) تا تاریخ وصول در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد. رأى صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف مدت 20 روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجدیدنظر خواهى در 
محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. درخصوص صدور قرار تأمین خواسته نیز نظر به اینکه خواهان در مهلت 
مقرر قضائى خسارت احتمالى را تودیع ننموده است، با استناد به تبصره ذیل ماده 108 قانون آئین دادرسى مدنى قرار 
رد دعوى خواهان صادر و اعالم مى گردد. م الف: 6091 دبیرزاده- قاضى شعبه 39 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /3/524
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/ هیئت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان 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 داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 

یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
ردیــف 1- برابــر راى اصالحــى شــماره 139760302023000178 مــورخ 97/03/09 و پیرو راى شــماره 
139660302023000788 مورخ 96/06/30 خانم زرى دخت کالســاز به شــماره شناســنامه 42512 کدملى 
1280850711 صادره از اصفهان فرزند محمدتقى، مورد تقاضا به صورت ششدانگ مفروزى از پالك 1342- اصلى 

واقع در بخش 2 ثبت اصفهان مى باشد که در راى صادره اشتباها سه دانگ قید گردیده است. 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1397/03/23 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/04/07 م الف: 6854  صفائى رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك مرکزى اصفهان /3/549
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 960970 شماره دادنامه: 9609976793504726- 96/12/16 مرجع رسیدگى: شعبه پنجم شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان: قدرت اله جوانى نشــانى: اصفهان- خ کهندژ- محله جاوان باال کوچه 35 یا شهید 
خلیلى کوچه شهید مجیداکبرى پ 5 دست چپ وکیل: احمد مرادى نشانى: اصفهان- سه راه سیمین- ابتداى بلوار 
کشاورز- مقابل مسجد انبیا مجتمع ادارى دى- طبقه 4 واحد 31 خواندگان: 1- سعید فقیه 2- مهدى خدیوى نشانى: 
مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه 200/000/000 ریال 4 سفته به شماره هاى 770067 و 770068 و 770069 
و 770070 مورخ 96/6/1 به انضمام مطلق خسارات دادرسى و تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجرا 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 شورا: درخصوص دعوى آقاى قدرت اله جوانى با وکالت آقاى 
احمد مرادى به طرفیت آقایان 1- سعید فقیه 2- مهدى خدیوى به خواسته مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال وجه 
مدرکیه با توجه به فتوکپى مصدق 4 فقره سفته مدرکیه به شماره خزانه دارى کل 770067 به مبلغ 50/000/000 
ریال 770068 به مبلغ 50/000/000 ریال 770069 به مبلغ 50/000/000 ریال 770070 به مبلغ 50/000/000 
ریال و اینکه خوانده با اطالع در جلسه دادرسى حاضر نگردیده و از دعوى مطروحه و مستند و منسوب به خود هیچ گونه 
ایراد و دفاعى به عمل نیاورده و دلیلى بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده است لذا دعواى خواهان را ثابت 
تشخیص داده مستنداً به مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 ق آ د م حکم محکومیت تضامنى 
خواندگان به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و دو میلیون و نهصد و چهل هزار ریال 2/940/000 
ریال هزینه دادرسى و خسارات تأخیر تادیه قابل محاسبه در واحد اجراى احکام از تاریخ واخواست سفته ها 96/7/10 
لغایت زمان اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد. رأى صادره غیابى و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخ واهى در همین شورا و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى اصفهان مى باشد. م الف: 6156 

شعبه 5 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /3/554
ابالغ راى

شماره دادنامه:9609976825300280 شــماره پرونده: 9509986825301052 شماره بایگانى شعبه: 951300 
خواهان: صندوق کارآفرینى امید (صندوق مهر امام رضا) به نمایندگى عبدالصمد شهبازى با وکالت خانم الهام سلطانى 
فرزند مرتضى به نشانى اصفهان، خ نیکبخت، روبروى دادگسترى، ساختمان ماکان 5، طبقه اول، واحد 17 خواندگان: 
1- نعیمه نسبیون فرزند مجید به نشــانى اصفهان، خ جى، خ نیرو، کوى شهید باغ جنتى، بن بست جهاد، پالك 6، 
2- محمدعلى محمدى فرزند اسماعیل به نشانى اصفهان، شرکت گاز، پالك 1، 3- زهره کسره فرزند ماشاءا... به 
نشانى اصفهان، خ شیخ صدوق، کوى هاشمى، پالك 10 خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسى 2- مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه 3- مطالبه وجه بابت ... راى دادگاه: در خصوص دعوى صندوق کارآفرینى امید با وکالت خانم الهام سلطانى 
به طرفیت آقاى محمدعلى محمدى فرزند اسماعیل و خانم ها زهره کسره فرزند ماشاله و نعیمه نسبیون فرزند مجید 
مبنى بر مطالبه مبلغ بیست و شش میلیون و چهل و نه هزار و ششصد و هشتاد ریال بابت اصل وام شماره 7825443 
و مطالبه خسارات دادرسى و تاخیر تادیه با توجه به مفاد دادخواست خواهان و تصویر قرارداد استنادى که به موجب آن 
خوانده ردیف سوم مبلغ ده میلیون ریال وام از خواهان دریافت نموده و سایر خواندگان ضمانت وى را به عهده گرفته اند 
و نظر به اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونى در جلسه دادرسى حاضر نشده اند و در قبال دعوى خواهان و مستندات 
وى ایراد و دفاعى به عمل نیاورده اند و دلیلى بر پرداخت مبلغ بدهى ارائه ننموده اند لذا دعوى خواهان ثابت است و 
دادگاه با استناد به قانون اصالح ماده 15 قانون عملیات بانکى بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن و ماده 1 قانون نحوه 
وصول مطالبات بانک ها و ماده واحده قانون تسرى امتیازات خاص بانک ها به موسسات اعتبارى غیربانکى مجاز 
و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ بیست 
و شش میلیون و چهل و نه هزار و ششصد و هشــتاد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و ششصد و پانزده 
هزار ریال بابت هزینه هاى دادرسى به انضمام خسارت تاخیر تادیه براساس شاخص اعالمى بانک مرکزى از تاریخ 

1395/12/19 لغایت وصول (نسبت به مبلغ ده میلیون ریال) و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر 
و اعالم مى نماید این راى غیابى و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن تا 
بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه هاى تجدیدنظر استان اصفهان است. اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهید 
نیکبخت، ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان، طبقه اول، اتاق 121 . م الف: 6160  طاهرى رئیس شعبه 31 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /3/555
ابالغ راى

شماره دادنامه:9609976825301866 شــماره پرونده: 9609986825300612 شماره بایگانى شعبه: 960708 
خواهان: آقاى مســعود حمیدى طوقچى فرزند براتعلى با وکالت آقاى هوشنگ اسماعیلیان فرزند اسداله به نشانى 
اصفهان خیابان نیکبخت جنب دادگسترى مجتمع ادارى نیکبخت طبقه 5 واحد 213 و خانم سایا محمدى صالحى 
فرزند منوچهر به نشانى اصفهان خیابان شــیخ صدوق شــمالى خیابان نیکبخت مجتمع ادارى نیکبخت (جنب 
دادگسترى) طبقه ششــم واحد 309 خواندگان: 1- آقاى خدارحم اســماعیلى کرانى فرزند مراد به نشانى استان 
چهارمحال و بختیارى، شهرستان شهرکرد، شهر شهرکرد، خیابان حافظ شمالى، خیابان میرداماد، کوچه 26، پالك 
7، 2- قرض الحسنه ایثار به نشانى اصفهان، خ 22 بهمن مجتمع ادارى، موسسه مالى و اعتبارى کاسپین (حسنات) 
3- آقاى داریوش على پور فیل آبادى فرزند على به نشانى چهارمحال بختیارى، شهرکرد، خ حافظ شمالى، خ میرداماد، 
ك 26، پ 7، 4- آقاى احمدرضا معتمدى فرزند رمضان به نشانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر اصفهان، 
خ احمدآباد، بن بست یزدآباد، ساختمان مهتاب، ط 1، کدپستى 8154684941 خواسته ها: 1- جلب ثالث (غیرمالى) 
951185 ح 31 ، 2- اعسار از پرداخت هزینه دادرسى راى دادگاه: در خصوص دعوى آقاى مسعود حمیدى طوقچى 
به طرفیت آقایان داریوش على پور فیل آبادى – احمدرضا معتمدى- خدارحم اسماعیلى کرانى و قرض الحسنه ایثار 
مبنى بر صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسى دعوى جلب ثالث در پرونده کالسه 951185 این دادگاه نظر به 
اینکه مندرجات استشهادیه پیوست دادخواست و مؤداى اظهارات گواهان در جلسه دادرسى همگى داللت بر صحت 
ادعاى خواهان مبنى بر عدم استطاعت مالى کافى جهت پرداخت هزینه دادرسى در پرونده فوق دارد و نظر به اینکه 
خواندگان در قبال دعوى خواهان ایراد یا دفاعى مطرح ننموده و اموالى از وى معرفى نکرده اند لذا دادگاه با عنایت به 
مراتب فوق و با استناد به مواد 504 و 508 و 513 قانون آیین دادرسى مدنى ضمن احراز صحت ادعاى خواهان، حکم 
بر معافیت موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسى مازاد بر مبلغ چهار میلیون ریال در تمام مراحل رسیدگى مربوط 
به این دعوى را صادر و اعالم مى نماید. چنانچه مدعى اعسار در دعوى اصلى محکوم له واقع گردد به محض وصول 
محکوم به مکلف به پرداخت تتمه هزینه دادرسى به خزانه دولت مى باشد و در مورد دعوى خواهان مبنى بر صدور حکم 
اعسار از پرداخت بقیه هزینه دادرسى با توجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان و گواهان وى در جلسه دادرسى 
دعوى وى را به نظر ثابت و وارد ندانسته و مستندا به مواد 504 و 506 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به رد دعوى 
خواهان صادر و اعالم مى گرد د. این راى حضورى و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در 
دادگاه هاى تجدیدنظر استان اصفهان است. اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگسترى کل 
استان اصفهان، طبقه اول، اتاق 121. م الف:6162 طاهرى رئیس شعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان /3/556

اجراییه
شــماره اجرائیــه: 9710426795300082 شــماره پرونده: 9609986795300408 شــماره بایگانى شــعبه: 
960411 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره 9710096795300072 و شماره دادنامه مربوطه 
9609976795301432 محکوم علیه مجتبى پیرستانى نشــانى: مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
10/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/210/000 ریال بابت هزینه دادرسى و نشر آگهى طبق تعرفه و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک شماره 63432 مورخ 1394/04/30 تا زمان وصول در حق خواهان ابوالفضل 
رضایت فرزند مجید نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شــهر اصفهان- اتوبان شهید آقابابایى- کوى 
اطشاران- جنب امام زاده اطشاران ع- پ 1- گروه صنعتى اتحاد صادر گردید 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 استیفا محکوم به از آن میسر باشد. 
چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و 
اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجــه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام 
مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا 
انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه 
شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394). نشانى: اصفهان- خیابان ســجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان 
صبا- پالك 57. م الف: 6085 شعبه 23 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شم اره یک) /3/557

اجراییه
شــماره اجراییــه: 9710426794800072 شــماره پرونده: 9609986794800450 شــماره بایگانى شــعبه: 
960450 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره 9710096794800044 و شماره دادنامه مربوطه 
9609976794801264 محکوم علیه ســعید اله دادى فرزند اسماعیل به نشانى مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1410000 ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 1393/08/20 لغایت زمان وصول و همچنین نیم عشر حق االجرا. مشخصات 
محکوم له: ابوالفضل رضایت فرزند مجید به نشانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر اصفهان، اتوبان شهید 
آقابابایى، کوى اطشاران، جنب امام زاده اطشاران (ع)، پ 1، گروه صنعتى اتحاد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ 
ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانــون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر 
به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 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 اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از 
طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى 
شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال 
به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى 

دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه 
یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). نشانى: 
اصفهان- خ سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57 . م الف: 6086 

شعبه 18 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهید حججى) /3/558
ابالغ راى

کالسه پرونده: 960723 شماره دادنامه: 9709976794800150 تاریخ دادنامه: 97/2/25 مرجع رسیدگى: شعبه 
18 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: آقاى على اصغر قنبرى نژاد اصفهانى فرزند عزیز به نشانى اصفهان، خ امام 
شاهپور جدید، خ قائم مقام جنوبى مقابل انبار بانک ملت خوانده: آقاى میثم سلیمان نژاد نجف آبادى فرزند حسینعلى به 
نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق 
و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضا، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى على اصغر قنبرى نژاد اصفهانى به طرفیت آقاى میثم سلیمان 
نژاد نجف آبادى به خواسته مطالبه مبلغ ســى میلیون ریال موضوع یک فقره چک به شماره 783113- 96/8/24 
عهده بانک ملت شعبه بازار نجف آباد به انضمام مطلق خسارات قانونى، با عنایت به محتویات پرونده و بقاء اصول 
اسناد و مدارك  در ید خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
دارد و نیز عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى و اینکه مشارالیه هیچگونه دلیل و یا مدرك موثر قانونى مبنى بر برائت 
ذمه خویش اقامه و ارائه نکرده است شورا دعوى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سى میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 545/000 ریال بابت هزینه دادرسى 
و نشر آگهى و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان وصول محکوم به طبق آخرین شاخص 
بانک مرکزى جمهورى اسالمى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى محسوب و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهى در 
محاکم عمومى حقوقى شهرستان اصفهان مى باشد. م الف: 6088 شعبه 18 شوراى حل اختالف دادگسترى اصفهان 

(مجتمع شماره یک) /3/559
اجراییه

شــماره اجرائیــه: 9710426794100050 شــماره پرونده: 9609986794100422 شــماره بایگانى شــعبه: 
960423 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره 9710096794100047 و شماره دادنامه مربوطه 
9609976794102692 محکوم علیه 1- محمدرضا کیلکى نشانى: اصفهان- اصفهان خ خرم الیادران مقابل مدرسه 
مهر کوى ش کدخدایى پ 3، 2- علیرضا ایهامى نشــانى: مجهول المکان 3- مهدى جمشیدیان نشانى: مجهول 
المکان محکوم اند به پرداخت تضامنى مبلغ 68/841/069 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/380/520 ریال 
بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل فهیمه عصاچى فرزند کریم نشانى: اصفهان چهارراه پلیس ابتداى توحید جنوبى 
مجتمع تابان طبقه اول واحد 1 طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 1396/02/16 
روزشمار به مبلغ 16/307 ریال لغایت زمان اجراى حکم در حق خواهان 1- بانک ملت نشانى: خ شیخ صدوق شمالى 
مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان 2- هادى اخالقى فیض آثار فرزند على اکبر نشانى: خ شیخ صدوق شمالى 
مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان و نیم عشر حق االجرا در حق اجراى احکام. محکوم علیه مکلف است از 
تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر 
به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 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 اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از 
طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى 
شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال 
به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى 
دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه 
یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). نشانى: 
اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 6089 شعبه 

11 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو ) /3/560
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106798000175 شماره پرونده: 9709986798000087 شماره بایگانى شعبه: 970087 
ابالغ وقت رســیدگى به آقاى حمیدرضا حیدرى فرزند محمــد خواهان آقاى مهدى حاج حســینى پائین دروازه 
دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى حمیدرضا حیدرى به خواســته مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9709986798000087 شعبه 47 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهید حججى) ثبت و وقت 
رسیدگى مورخ 1397/04/27 ساعت 17:15 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضو ع ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى 
مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان، خیابان 
کمال اسماعیل، جنب بانک مسکن، روبروى تابلو برق. م الف: 6905 شعبه 47 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 

(مجتمع شهید حججى) /3/563
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 960783 شماره دادنامه: 9709976794900422- 97/3/2 مرجع رسیدگى: شعبه 16 شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: توران حداد نشانى: اصفهان- ملک شهر- خ 22 بهمن- ساختمان ونوس- واحد 11 وکیل: 
زهرا سعادت نشانى: اصفهان خ حکیم نظامى- نبش خ شهید قندى- ساختمان کیمیا- طبقه دوم واحد 4 خوانده: 
محمدعلى دادخواه تهرانى نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه حواله با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا، ضمن اعالم ختم رســیدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت 
به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دعواى توران حداد به طرفیت محمدعلى دادخواه تهرانى به 
خواسته مطالبه مبلغ نود میلیون ریال 90/000/000 ریال وجه حواله/ حواله هاى شماره 025120- 30/000/000، 
025119- 30/000/000، 025121- 30/000/000 عهده قرض الحسنه حضرت قائم به انضمام مطلق خسارات 
قانونى. با عنایت به بقاى اصول مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت صادره که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 

و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى و مصون ماندن خواسته از 
هرگونه تعرض و تکذیب، شورا دعواى مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا به استناد مواد 198 و 515 و 519 و 
522 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نود 
میلیون ریال 90/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 2/320/000 ریال بابت هزینه دادرسى حق الوکاله وکیل و 
همچنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/11/8  لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ 
اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران بر عهده اجراى محترم احکام مى باشد، در حق خواهان صادر و 
اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعى به خوانده قابل واخواهى در این شورا و ظرف 
بیست روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاههاى عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. 

م الف: 6093 شعبه 16 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /3/561
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100361703211 شماره پرونده: 9709980361700047 شماره بایگانى شعبه: 970047 
ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى مجید نیک نفس فرزند محمود خواهان بانک مهر اقتصاد با 
وکالت روح ا... مهرى امام قیسى دادخواســتى به طرفیت خوانده آقاى مجید نیک نفس فرزند محمود به خواسته 
مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرســى و تاخیر تادیه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709980361700047 شعبه 28 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان (مجتمع شهید بهشتى) ثبت و وقت 
رسیدگى مورخ 1397/04/24 ساعت 09:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى 
مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به  دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان، خیابان 
جى، چهارراه مسجد على، خ شهداى ستار، مجتمع قضایى شهید بهشتى، واحد 201.  م الف: 6894 شعبه 28 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان (مجتمع شهید بهشتى) /3/562
مزایده

شماره درخواست: 9710463742200006 شماره پرونده: 9509983640700348 شماره بایگانى شعبه: 960199 
احتراما نظر به اینکه در پرونده کالسه 961959 شــعبه اول اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان لنجان که 
به کالسه 960199 در این اجرا ثبت گردیده اســت محکوم علیه قربانعلى نورى پرکستانى فرزند على به پرداخت 
1/151/999/996 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 36/279/000 ریال بابت هزینه دادرســى در حق محکوم له 
سید هاشم موسوى هاردنگى فرزند حسین و مبلغ 53/520/000 ریال بابت هزینه عملیات اجرایى در حق صندوق 
دولت محکوم گردیده است در این خصوص سه قطعه زمین توقیف گردیده که مشخصات این زمین ها طبق نظریه 
کارشناسى به شرح ذیل مى باشد: 1- قطعه یک مشجر به 35 اصله درخت بادام 15 الى 20 ساله و 25 اصله بادام دو 
ساله محدود است شماال: به زمین ابوالقاسم نورى شرقا: به زمین منوچهر بابایى جنوبا به کانال- غربا به کانال آب به 
مساحت تقریبى 800 مترمربع واقع در مزرعه دره شاهى روستاى پرکستان 2- قطعه دوم مشجر به 25 اصله درخت 
سیب 2 ساله و 5 اصله درخت بادام دو ساله محدود است شماال به زمین اسداله اعرابى- شرقا جوى آب جنوبا به زمین 
منوچهر بابایى غربا جوى آبرسانى – مســاحت این قطعه 265 مترمربع محاسبه گردید (واقع در مزرعه دره شاهى 
روستاى پرکستان) 3- قطعه سوم: مشجر به ده اصله درخت سیب 15 ساله و 30 اصله درخت سیب 3 ساله محدود است 
شماال به بیابان شرقا: به زمین ابوالقاسم نورى جنوبا: به زمین اسداله اعرابى غربا به قبار اعرابى- مساحت این قطعه 
480 مترمربع محاسبه گردید واقع در مزرعه دره شاهى روستاى پرکستان لذا با توجه به محل و موقعیت قطعات خاك 
اراضى و مقدار و نوع اشجار و منبع تأمین آب از کانال محصوره و سایر عوامل موثر در تقویم ارزش قیمت روز کارشناسى 
براى سه قطعه مشروحه فوق جمعاً 390/000/000 ریال معادل سى و نه میلیون تومان مشروط به بالمعارض بودن 
مى باشد که همان قیمت پایه مزایده مى باشد. این اجرا در نظر دارد جهت فروش سه قطعه زمین فوق جلسه مزایده 
به تاریخ 1397/04/12 رأس ساعت 9 صبح در محل اجراى احکام حقوقى دادگاه باغبهادران برگزار نماید. طالبین 
مى توانند سه روز قبل از برگزارى مزایده جهت بازدید از سه قطعه زمین موصوف به این اجرا مراجعه نمایند تا ترتیب 
بازدید داده شود و برنده مزایده شخص یا اشخاصى خواهند بود که سه روز قبل از مزایده باالترین قیمت پیشنهادى را 
به همراه 10 درصد از کل مبلغ ملک را به حساب سپرده دادگاه باغبهادران واریز نمایند. م الف: 421 دفتر اجراى احکام 

حقوقى دادگاه عمومى باغبهادران  /3/564
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/ هیئت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان 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 داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 

یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر راى شــماره 139660302023001233 مورخ 1396/11/01 شرکت کار و ابتکار نقش جهان به 
شناسه ملى 10260388343 بر ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 19/83 مترمربع مفروزى از پالك شماره 
7350-  اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1397/03/23 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/04/07. م الف: 38126 امیرحسین صفائى رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك مرکزى اصفهان /3/565
ابالغ اجراییه

نظر به اینکه در پرونده کالسه 421/96 اجراى احکام شوراهاى حل اختالف شهرستان لنجان حسب مفاد دادنامه 
شماره 677- 96/10/27 صادره از شعبه چهارم حقوقى محکوم علیه حسین محمدى آیدوغمیش محکوم به پرداخت 
مبلغ یکصد و ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه دادرسى و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک (96/3/20) لغایت زمان وصول محکوم به در حق محکوم له حبیب 
امامى گردیده است و حسب  محتویات پرونده محکوم علیه مذکور مجهول المکان مى باشد علیهذا مراتب یک نوبت 
آگهى مى گردد تا نامبرده ظرف مهلت ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجرا مفاد حکم اقدام نماید و اال وفق مقررات 

اقدام مى گردد. م الف: 425 شعبه چهارم شوراى حل اختالف لنجان (مجتمع شماره یک) /3/566
ابالغ وقت رسیدگى

نظر به اینکه خواهان آقاى منوچهر باقرى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت خوانده آقاى سعید باقرى در این 
مرجع به شماره کالسه 109/97 ش2ح مطرح نموده اند و وقت رسیدگى نامبرده براى حضور طرفین تاریخ 97/4/24 
ساعت 6 بعدازظهر در نظر گرفته شده است علیهذا با توجه به اینکه خوانده مجهول المکان مى باشد وفق ماده 73 
آئین دادرسى مدنى تاریخ فوق االشعار یک نوبت در روزنامه منتشــر تا چنانچه خوانده مطلع گردید جهت دریافت 
دادخواست و ضمائم ثانى آن به این واحد مراجعه نماید. م الف: 528 شعبه دوم  شوراى حل اختالف شهرستان شاهین 

شهر (مجتمع شماره یک) /3/573

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: 
خرید 350 دستگاه اتوبوس جدید شهرى براى اصفهان، 

به دلیل نوسانات ارزى به تعویق افتاد.
علیرضا صلواتى اظهار کرد: مقرر بود که 500 دســتگاه 
اتوبوس جدید شهرى وارد ناوگان اتوبوسرانى اصفهان 
شــود که در مرحله اول، 140 اتوبوس وارد شهر شد که 
از این تعداد، 90 دستگاه در خط BRTجى، جمهورى 
و صفه مستقر شــده اســت و 50 اتوبوس دیگر، هنوز 
زیرســاخت هاى آن آماده نیســت و یک مــاه دیگر 

اتوبوس هاى 15 مترى وارد ناوگان مى شود.
وى بیان کرد: 350 دســتگاه اتوبــوس دیگر هم باید 
خریدارى مى شد که به علت تغییرات نرخ ارز به تعویق 
افتاد و از برنامه نوسازى ناوگان اتوبوسرانى عقب ماندیم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان اعالم 
کرد: تا ســال1400 باید عمر ناوگان اتوبوســرانى به 
پنج ســال کاهش یابد که از این برنامه عقب هستیم و 
امیدواریم بتوانیم از طریق اوراق مشارکت و تسهیالت 
دیگرى که دولت در اختیار ما مــى گذارد، این هدف را 

جامه عمل بپوشانیم.
وى اعالم کرد: نوســازى ناوگان اتوبوســرانى ضمن 
اینکه جنبه زیســت محیطــى دارد، جذابیت هم براى 
شهروندان دارد تا از حمل و نقل عمومى بیشتر استفاده

کنند.
■■■

صلواتى با اشاره به اینکه ناوگان اتوبوسرانى در اصفهان 
زودتر از استان هاى دیگر از بین مى رود چون در اجراى 

سیستم نگهدارى و تعمیرات بسیار عقب هستیم، ادامه 
داد: اصفهان یک کالنشهر است و خط یک و 2 و 3 مترو 
تنها مى تواند 10 درصد از ســفرهاى درون شهرى را 

پاسخ دهد و این شــهر، نیاز جدى به راه اندازى تراموا و 
همچنین نوسازى ناوگان اتوبوسرانى دارد.

وى گفت: در اصفهان باید یک شــبکه کامل از حمل 

و نقل عمومى از جمله مترو، تراموا، BRT، تاکســى و 
دوچرخه را داشته باشیم تا کمتر از حمل و نقل شخصى 

استفاده شود.

یادداشت

تعویق خرید 350 اتوبوس شهرى 
پس لرزه نوسانات بازار ارز به اتوبوسرانى اصفهان رسید

اگــر بخواهیــم بدانیم هســته هاى درونى 
فرهنگ مالیاتى چگونه شــکل گرفته و چه 
باورها وارزش هایى در مورد مالیات وجود دارد 
باید به گذشته رجوع کنیم. تا قبل از استقرار 
نظام مالیاتى مدرن در ایران در دوره مشروطه، 
عمدتًا روش هاى مالیاتى مانند دریافت هدایا 
و خراج از سرزمین هاى تحت کنترل، مالیات 
از امالك و مســتغالت، مالیات هاى شرعى 
مانند زکات و خمس، حقوق گمرکى، مالیات 
اغنام و احشــام  و... رواج داشــت. هرچند در 
برخى دوره ها مالیات ستانى مبتنى بر عدالت 
و انصاف بوده اســت ولى غالبًا این شیوه ها 
چندان به عدالت نزدیک نبوده و دلبخواهى و 
سلیقه اى بوده و در نتیجه ارزش ها و باورهاى 
منفــى در مورد مالیــات ایجــاد مى کند که 
مى تواند نسل به نســل منتقل شود. پس از 
مشــروطه نیز علیرغم ایجاد نظــام مالیاتى 
مدرن، مقاومت ها و تصورات و باورهاى منفى 
در خصوص مالیات، نظام مالیاتى را ناکارآمد 
کرد. با اینکــه امروزه آنچه بــه نام فرهنگ 
مالیاتى در جامعــه وجــود دارد، تغییر کرده 
اســت ولى هنوز بخش هایــى از تصورات و 
ارزش هــا و تفکرهاى منفى و ضــد مالیاتى 
نیز در فرهنــگ عمومى وجــود دارد. براى 
فرهنگ سازى مالیاتى باید به این مسئله توجه

 کرد.

فرهنگ مالیاتى 
از گذشته تا امروز
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3 اصفهانى در جمع فعال ترین 
نمایندگان مجلس

حسین مظفر، معاون نظارتى مجلس شوراى اسالمى 
گفت: حسـینعلى حاجى دلیگانى، حمیدرضا فوالدگر 
و حجت االسـالم احمـد سـالک کاشـانى به عنـوان 
فعال تریـن نماینـدگان خانه ملـت در یکسـال اخیر 

انتخاب شدند.

فرمانداران نجف آباد، گلپایگان 
و برخوار منصوب شدند

در احکام جداگانه اى، فرمانداران نجف آباد، گلپایگان 
و برخوار منصوب شدند. در حکمى از سوى وزیر کشور 
مجتبى راعى به سـمت معـاون اسـتاندار و فرماندار 
ویژه نجـف آبـاد منصـوب شـد و همچنین حسـین 
یارمحمدیان به سمت سرپرست فرماندارى گلپایگان 
و محمدحسـن قمى به سمت سرپرسـت فرماندارى 

برخوار منصوب شدند. 

برگزارى آزمون عروسک گردانى 
با حضور مریم سعادت

خانـه تئاترحـوزه هنـرى و مرکز تخصصـى نمایش 
عروسکى نارنجى، براى نخستین بار در شهر اصفهان 

آزمون دوره هاى نمایش عروسکى برگزار کرد.
جواد ایزددوست، مدیر خانه تئاتر حوزه هنرى اصفهان 
گفت: این آزمون، با حضور مریم سعادت، محمداعلمى 
و امیرسلطان احمدى برگزار شده و پذیرفته شدگان در 
این آزمون، در دوره هاى تخصصى نمایش عروسکى 
که در حوزه هنرى اصفهان برگزار مى شـود، شرکت 
مى کنند.  وى با اشـاره به برگزارى این دوره در چهار 
عنوان کارگردانى نمایش و صداپیشـگى، نمایشنامه 
نویسى، عروسـک گردانى و عروسک سـازى افزود: 
این کالس ها از تیرماه به مدت چهار ماه، پنج شنبه هر 

هفته برگزار خواهد شد. 

اشتغال 220هزار نفر در 
صنعت گالبگیرى کاشان

220هزار نفر در صنعت گالبگیرى شهرستان کاشان 
فعالیت مى کنند.

مدیر جهاد کشـاورزى شهرستان کاشـان با اشاره به 
اینکه بیش از 25کارخانه صنعتى و نیمه صنعتى و هزار 
و 200واحد گالبگیرى سنتى نیز در زمینه فرآورى گل 
محمدى فعالیت مى کنند، گفت: بخش هاى برزك، 
قمصر و نیاسـر از بـزرگ ترین مناطق پـرورش گل 

محمدى هستند.
مجیدکافـى زاده افـزود: بـه طـور میانگیـن از هـر 
هکتـار بیـش از 4000 کیلوگـرم و سـاالنه بیـش از 
7500 ُتن گل از گلسـتان هاى این منطقه برداشـت

 مى شود.

خبر

نماینده مردم مبارکه در مجلس شــوراى اســالمى از 
دولتمردان خواست تا به جاى انتظار بازگشت شرکت هاى 
خارجى و جایگزین کردن آنها در مسائل مختلف صنعتى 

کشور، به توان داخلى تکیه کنند.
زهرا ســعیدى گفت: باید از گذشــته عبرت گرفت و با 
هوشمندى و تالش مضاعف، مانع تحقق اهداف شوم 
دشمن شد. وى ادامه داد: تاریخ نشــان داده مذاکره یا 
هرگونه ســازش، در صورتى نتیجه بخش اســت که از 
موضع قدرت بوده و تضمین الزم را به دنبال داشته باشد. 
نماینــده مــردم مبارکــه در مجلــس شــوراى 
اســالمى تصریــح کــرد: دولتمــردان بــه جــاى 

انتظــار بازگشــت شــرکت هاى خارجــى و نگرانى 
خــروج آمریکا، تا دیر نشــده اســت به تــوان داخلى 

اعتماد کنید. 
ســعیدى انتقــاد کــرد: چــرا فــروش خودروهاى 
تحویــل فــورى و اینترنتى در چنــد ماهــه اخیر در 
شــرکت هاى خودروســاز انجام نشــده و به صورت 
توزیــع بــه عواملى که بــازار ســیاه دارنــد، فروخته 

مى شود. 
وى ادامه داد: افزایش قیمــت 200 درصدى پذیرفتنى 
نیســت، پشــت این افزایــش قیمت ها چه کســانى

 هستند. 

معاون صنایع دســتى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى استان اصفهان گفت: استان اصفهان 
به لحاظ حجم، 60 در صد تولید صنایع دستى کشور را به 
خود اختصاص داده اســت. جعفر جعفر صالحى افزود: از 
مجموع بیش از 300 رشته صنایع دستى ثبت و شناخته 
شده در ایران، 196 رشته در استان اصفهان فعال است که 
اکثر کارگاه هاى تولیدى و فروشگاه هاى این صنایع در 

میدان نقش جهان مستقر است. 
وى افزود: هم اکنون بیشترین حجم صنایع دستى تولیدى 
در استان، مربوط به رشته هاى قلمکار، مینا، خاتم، قلمزنى 

و کاشى سنتى است. 

جعفرصالحى با اشاره استقبال داخلى و خارجى از تولیدات 
ذکر شــده افزود: اگر تولیدکنندگان سلیقه مشترى را در 
نظر بگیرند و در قالب کاربرى هــاى جدید، به تولید این 
محصوالت اقدام کنند، مى توانند بازار صنایع دستى استان 

را بیش از پیش رونق بخشند. 
جعفر صالحى در پاسخ به سئوالى در خصوص وضعیت و 
آمار صادرات صنایع دستى استان اصفهان توضیح داد: با 
وجود اینکه پایانه مستقیمى براى صادرات صنایع دستى 
در این استان وجود ندارد و بیشترین صادرات از تهران و یا 
مرزهاى جنوبى و غربى کشور صورت مى گیرد، نمى توان 

آمار دقیقى از صادرات این محصوالت در استان ارائه داد.

60 درصد صنایع دستى کشور 
در اصفهان تولید مى شود

دولتمردان منتظر بازگشت 
شرکت هاى خارجى نباشند

حصر وراثت
آقاى داود نیازى ورنامخواستى به شناسنامه شماره 20 به شرح دادخواست به کالسه 122/97 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان حسن نیازى ورنامخواستى به شناسنامه 3911 در تاریخ 
97/02/19 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- فاطمه کرباسیان 
ورنامخواستى فرزند جواد ش.ش 112 ت.ت 1327 صادره از لنجان (همسر متوفى) 2- داود نیازى ورنامخواستى 
فرزند حسن ش.ش 20 ت.ت 1351 صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- محمدکاظم نیازى ورنامخواستى فرزند حسن 
ش.ش 735 ت.ت 1365 صادره از لنجان (پسر متوفى) 4- ابراهیم نیازى ورنامخواستى فرزند حسن ش.ش 5301 
ت.ت 1361 صادره از لنجان (پســر متوفى) 5- حمزه نیازى ورنامخواستى فرزند حسن ش.ش 236 ت.ت 1363 
صادره از لنجان (پسر متوفى) 6- منیژه نیازى ورنامخواستى فرزند حسن ش.ش 4289 ت.ت 1347 صادره از لنجان 
(دختر متوفى) 7- مریم نیازى ورنامخواستى فرزند حسن ش.ش 5078 ت.ت 1358 صادره از لنجان (دختر متوفى) 
والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد 
و یا وصیتنامه اى از  متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف: 424 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان /3/567
فقدان سند مالکیت 

شماره: 139785602030001154    آقاى سید حسین محمدى فرزند سید محمود باستناد دو برگ استشهاد محلى که 
هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره 
2 فرعى از 81 اصلى واقع در قطعه 2 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 77 دفتر 127 امالك ذیل ثبت 
19495 بنام فتح اله امیدى نجف آبادى فرزند اسداله ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بعد به موجب سند رسمى شماره 
111927 مورخ 1381/04/11 دفترخانه 88 نجف آباد به او انتقال شده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه 
گم شدن یا ازبین رفتن: به علت اسباب کشى ازبین 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 
(غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد 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 نرسید یا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1397/03/23، 

1016/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/3/568
 فقدان سند مالکیت 

شماره: 139785602030001153   آقاى سید حسین محمدى فرزند سید محمود باستناد دو برگ استشهاد محلى 
که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت هجده حبه مشاع ازهفتاد و دو حبه ششدانگ 
دکان و باالخانه پالك ثبتى شماره 75 اصلى واقع در قطعه 2 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 147 دفتر 
85 امالك ذیل ثبت 10963/1231 بنام سعید سیروس نجف آبادى فرزند غالمرضا ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
و بعد به موجب سند رسمى شماره 111937 مورخ 1388/04/11 دفترخانه 88 نجف آباد مع الواسطه (از طرف فتح 
اله امیدى) به او انتقال شده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت اسباب 
کشى ازبین 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 (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد 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 نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1397/03/23، 1018/م الف- حسین زمانى رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالك نجف آباد/3/569
 فقدان سند مالکیت 

شماره: 139785602030001183   آقاى سید حسین محمدى فرزند سید محمود باستناد دو برگ استشهاد محلى 
که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت هجده حبه مشاع ازهفتاد و دو حبه ششدانگ 
دکان و باالخانه پالك ثبتى شماره 75 اصلى واقع در قطعه 2 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 537 
دفتر 100 امالك ذیل ثبت 15023/1231 بنام احمد ســیروس نجف آبادى فرزند غالمرضا ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده و بعد به موجب سند رسمى شماره 111937 مورخ 1388/04/11 دفترخانه 88 نجف آباد مع الواسطه (از طرف 
فتح اله امیدى) به او انتقال شده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت اسباب 
کشى ازبین 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 (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد 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 نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1397/03/23، 1017/م الف- حسین زمانى رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالك نجف آباد/3/570
ابالغ اجرائیه 

شاپور میزنانى فرزند على اکبر شماره ابالغنامه : 9710103640701808 – شماره پرونده : 9009983640700079 
– شــماره بایگانى : 900080 – بموجب درخواســت اجراى حکم مربوط به شــماره و شــماره دادنامه مربوط 
9009973640700352 محکوم علیه شاهپور مزینانى فرزند على اکبر محکوم است به پرداخت مبلغ 100000000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 200500 ریال هزینه دادرسى در حق خواهان . اجراى احکام مکلف است به محاسبه 
خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ 88/09/30 لغایت زمان اجراى حکم وفق شاخص اعالمى از سوى بانک مرکزى و 
وصول از خوانده و ایصال در حق خواهان و نیز محاسبه نیم عشر دولتى و اخذ از خوانده و واریز به حساب صندوق دولت 
جمهورى اسالمى ایران . رأى صادره غیابى است –  م الف 244 صدیقه محمدى- مدیر دفتر دادگاه حقوقى شعبه 4 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر) /3/571
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگى نظربه اینکه آقاى ابراهیم شفیعى فرزند قاسمعلى دادخواستى به طرفیت 
آقاى رضا صناعى فرزند نعمت اله و مهدى لشکرى فرزند بوشهر به خواسته انتقال سند اتومبیل تقدیم که به شعبه 
سوم شوراى حل اختالف فالورجان ارجاع و به کالسه 136/97 ثبت و براى مورخ 97/05/06 ساعت 8/30 صبح وقت 
رسیدگى تعیین گردیده است و خوانده مجهول المکان معرفى نموده است.لذا به تقاضاى خواهان و دستور ریاست شورا 
و به استناد  ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار درج و آگهى مى شود و از خوانده دعوت 
مى نماید که با مراجعه به دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه سوم حقوقى فالورجان و اعالم نشانى و آدرس دقیق و 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم براى وقت مقرر در شعبه جهت رسیدگى حاضر شوند در غیر اینصورت این 
آگهى به منزله ابالغ محسوب و شورا غیاباً رسیدگى و تصمیم مقتضى اعالم خواهد شد . م الف 240 رئیس شعبه سوم 

حقوقى شوراى حل اختالف فالورجان/3/572
حصروراثت 

خانم اکرم غیاثى داراى شناسنامه شماره 27 به شرح دادخواست به کالسه 344/97 از این دادگاه درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حبیب اله غیاثى بشناسنامه 520 در تاریخ 97/2/5 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. اکرم غیاثى ش ش 27 ، 2. مهرى غیاثى 
ش ش 140 ، 3. فرزانه غیاثى ش ش 515 ، 4. مهران غیاثى ش ش 1080200487  (فرزندان متوفى)، 5. صدیقه 
رضائى جندانى ش ش 20 ، (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 1031/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى 

دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/3/582
ابالغ وقت رسیدگى

 شماره ابالغنامه 9710103730402224 شماره پرونده: 9709983730400269 شماره بایگانى شعبه: 970271 
خواهان: آقاى جواد عادل نیا دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى حسین شیرین به خواسته مطالبه مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709983730400269 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد 
ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/05/06 و ساعت 09:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده سو درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیر االنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف مدت یک ماه پس ازتاریخ 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. 1050/م الف-منشى شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد/3/583
 اخطار اجرایى

شماره 1078/96 به موجب راى شماره 35 تاریخ 97/01/19 حوزه 11 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد که 
قطعیت یافته است. محکوم علیه 1-احســان کریمى 2-آقاى موالیى مدیریت نمایشگاه وحید 3-مریم مرعى به 
نشانى 1-نجف آباد-رحمت آباد-محله آ2 -فوالدشهر- نمایشگاه اتومبیل وحید 2- نجف آباد-رحمت آباد-محله 
آ2 -فوالدشهر- نمایشگاه اتومبیل وحید 3-مجهول المکان محکوم است به خوانده ردیف اول محکوم به پرداخت 
صد و نود وچهار هزار تومان  بابت هزینه دادرسى  خوانده ردیف ســوم به حضور در دفتر خانه اسناد رسمى و انتقال 
سند خودرو پراید ســوارى 111 به شــماره انتظامى 322ى45ایران24 در حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتى 
محکوم له: احمدرضا اشــراقى جزى فرزند امراله به نشــانى: گز برخوار-خیابان بعثت- پالك19،  ماده 34قانون 
اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود 
را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 1045/م الف-شعبه 11 شوراى حل اختالف 

نجف آباد/3/584
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان عباس سلیمیان باوکالت آقاى محمد لطفى و خانم عظیمه صادقى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه 
به طرفیت خوانده حسین نورالهى به شوراى حل اختالف شعبه 7 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع 
به شماره 276/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 1397/04/30 ساعت 5 عصر تعیین گردیده علیهذا چون 

خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 
73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به 
خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به 
خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت 

درج خواهد شد. 1040/ م الف شعبه 7  شوراى حل اختالف نجف آباد/3/585
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان علیمردان اله یارى باوکالت آقاى محمد لطفى و خانم عظیمه صادقى دادخواستى به خواسته الزام خوانده 
مطالبه به طرفیت خوانده عباس حاتمى به شوراى حل اختالف شعبه 7 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس 
از ارجاع به شماره 274/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 1397/04/30 ساعت 4:30 تعیین گردیده علیهذا 
چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و 
به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به 
خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت 

درج خواهد شد. 1039/ م الف شعبه 7  شوراى حل اختالف نجف آباد/3/586
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان عباس سلیمیان باوکالت خانم عظیمه صادقى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده 
مجید استکى به شوراى حل اختالف شعبه 7 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 272/97 
ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 1397/04/30 ساعت 4 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که 
با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام 
نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و 
تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 1038/ م 

الف شعبه 7  شوراى حل اختالف نجف آباد/3/587
ابالغ وقت رسیدگى

 شماره ابالغنامه 9710103731501512 شماره پرونده: 9709983731500234 شماره بایگانى شعبه: 970236 
خواهان: سید مهدى اسماعیلیان دادخواســتى به طرفیت خواندگان  آیت اله اسدى و ســید کمال اسماعیلیان به 
خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 970236 شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرستان نجف آباد ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/05/15 و ساعت 11:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده آیت اله اسدى و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیر االنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف مدت یک ماه پس ازتاریخ 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. 1036/م الف-منشــى شعبه پنجم دادگاه عمومى حقوقى نجف 

آباد/ 3/588

مدیرکل پشتیبانى امور دام استان اصفهان از 
خرید حمایتى 5500 ُتن گوشت مرغ منجمد در 

استان اصفهان خبر داد.
على اکبــر نجفــى اظهار کــرد: ایــن خرید 
حمایتى، بــا قیمت هرکیلو 76 هــزار ریال از 
9 کشتارگاه صنعتى اســتان اصفهان، تحت 
شرایط استاندارد و بهداشتى با حضور ناظران 
تخصصى دامپزشکى و شرکت به مقدار 2000 
ُتن از مجموع 5500ُتن قرارداد منعقد شــده با 

مرغداران انجام شده است.
مدیرکل پشتیبانى امور دام استان اصفهان در 
این رابطه افزود: روند اینگونه خریدها تا تثبیت 

قیمت مرغ زنده ادامه دارد.
گفتنى است؛ از نیمه اردیبهشت ماه، به دنبال 
کاهش قیمت نــرخ مرغ زنده و در راســتاى 
سیاســت هاى ســتاد تنظیم بازار و ضرورت 
حمایت از تولیدکنندگان گوشت مرغ در استان 
اصفهان، در حدود 2000ُتــن مرغ مازاد تولید 

خریدارى شد.
اســتان اصفهان با داشتن 1830واحد پرورش 
مرغ گوشــتى و تولید ســاالنه گوشت طیور 
درحدود 197هزار ُتن، در ســطح کشور رتبه 

برتر را دارد.

خرید حمایتى 5500 تُن
در پى بارندگــى هاى بهــار، بیــش از 55 میلیون  مرغ منجمد در استان

مترمکعب روان آب در ســیالب هاى حاشــیه کویر 
مناطق مختلف استان اصفهان ذخیره شد.

معاون آبخیزدارى اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى 
اســتان اصفهان گفت: بارش هاى بهارى امسال در 
منطقه حاشیه کویر شهرســتان هاى خوروبیابانک، 
نایین، اردستان، نطنز، کاشــان، شاهین شهر و میمه 

و برخوار هشــت ســیالب ایجاد کرد که با 60 طرح 
آبخیزدارى، مهار و حجم بیش از 55 میلیون مترمکعب 

سیالب کنترل و ذخیره شد.
ابوطالب امینى افزود: نتیجه کنترل این ســیالب ها، 
جلوگیرى از خسارت  ناشــى ازجارى شدن  سیالب 
و همچنیــن تغذیه ســفره هــاى آب زیــر زمینى

 است. 

مخترع جوانى در شهرستان برخوار براى صرفه جویى 
در مصرف آب در صنایع و کارخانه ها، راهکار جدیدى 

ابداع کرد.
مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان برخوار 
گفت: «مریم اسماعیلى» با ساخت دستگاهى براى 
برگشــت آب در صنایع و کارخانه ها و تولید محلولى 
براى حذف بو، گام مؤثرى براى استفاده بهینه از آب 

برداشته است.
احمدرضا کرمى با بیان اینکه این دســتگاه در مدت 

سه سال و با 80 میلیون ریال هزینه ساخته شده است، 
گفت: با تولید این دستگاه، عالوه بر کاهش هزینه ها 
و حذف فیلترینگ بو، در مصرف آب نیز صرفه جویى 

شده است.
وى فضاى کم دستگاه،  اتوماتیک بودن و نیاز نداشتن 
به اپراتور و بازگشــت مواد اولیــه را، از ویژگى هاى 
دســتگاه عنوان کرد و افزود: این دســتگاه قابلیت 
بازگشــت آب خروجــى فاضالب هــاى صنعتى و 

غیرصنعتى به چرخه مصرف را دارد. 

فعالیت ستاد اسکان تابســتانى فرهنگیان، از هفته 
پایانى خرداد در اصفهان آغاز مى شود.

مدیر اداره تعاون و امور رفاهــى اداره کل آموزش و 
پرورش اســتان اصفهان گفت:  براى خدمت رسانى 
به فرهنگیان، ستاد اسکان تابســتانى این استان، از 
24 خرداد همزمان با عید ســعید فطر، فعالیت خود را 

آغاز مى کند.
آذر کیوان امیرپور افزود: ســتاد اســکان تابســتانى 
فرهنگیان اصفهــان این هفته در 140 مدرســه و با 

هــزار و 340 کالس، فعالیت خود را آغــاز مى کند 
و تا 15 شــهریور، آماده ارائه خدمــات به فرهنگیان

 است.
وى افزود: پایگاه هاى اســکان در ورودى هاى شهر 
اصفهان از شمال شهر، خیابان کاوه، روبه روى ترمینال 
کاوه،آموزشــگاه امام خمینى(ره) و از سمت جنوب، 
ورودى خیابان هزار جریــب، ابتداى کوى امام جعفر 
صادق(ع)،  آموزشگاه شــاهد ایثار پذیراى مسافران 

فرهنگى است.

رئیس ستاد استهالل استان اصفهان گفت:11گروه 
از ستاد اســتهالل در11 مکان استان، با هدف رؤیت 

هالل ماه شوال استقرار یافته اند.
حجت االســالم والمســلمین محمدرضا صالحیان  
در مورد رؤیت هالل ماه شــوال گفت: هنوز احتمالى 
براى زمان دقیق دیده شــدن هالل ماه داده نشــده 

است.
مشاور استاندار در امور روحانیت اظهار کرد: 11گروه 
مســلح و متخصص در 11 مکان اســتان اصفهان 

استقرار یافته اند تا با دستگاه هاى پیشرفته هالل ماه 
را رؤیت کنند.

صالحیان با اشاره به  فعالیت ستادهاى سنتى افزود: به 
تعداد امامان جماعات استان وبه سرپرستى آنها،تالش 
براى رؤیت ماه توسط ستاد هاى سنتى با چشم طبیعى 

صورت مى گیرد.
وى گفت: در نهایت ماحصل ســتادهاى متخصص 
و سنتى، به دفتر ستاد اســتهالل مقام معظم رهبرى 

ارسال و تأیید نهایى از طریق ا یشان اعالم مى شود.

استحصال 55 میلیون مترمکعب روان آب 
درحاشیه کویر

ساخت دستگاهى براى برگشت آب
 در صنایع و کارخانه ها

آغاز فعالیت ستاد اسکان فرهنگیان 
همزمان با عید فطر

استقرار 11 گروه استهالل هالل ماه شوال 
در استان 

مدیر دفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیع شهرستان 
اصفهان گفت: منظور از زمان پیک مصرف، ساعات 12 
تا 16روزهاى شنبه تا چهارشنبه در ماه هاى تیر و مرداد 
است و اگر مشترکان 10 درصد «کاهش» و یا «انتقال» 
مصرف داشته باشند، به راحتى از تابستان بدون خاموشى 

عبور مى کنیم.
محمدمهدى عسگرى با اشاره به آخرین وضعیت تأمین 
برق در ســال 97 اظهارکرد: در سطح کشــور تا پایان 
سال 96 بیش از 78 هزار مگاوات ظرفیت نیروگاه هاى 
منصوبه بوده که پس از گذشــت دو ماه از سال 97 و با 

بهره بردارى هاى جدید، به 80 هزار مگاوات رسیده است.
وى در مورد تأمین این میزان برق و ســهم بخش هاى 
مختلف گفت: 35 درصد نیروگاه هــا گازى، 25 درصد 
ترکیبى، 20 درصد بخارى، 15 درصد آبى، 1/3 درصد 
اتمــى، 0/56 درصد دیزلى، 0/41درصــد تجدیدپذیر 
و بقیه به صورت پراکنده در تولید برق کشــور ســهم

 دارند.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیع شهرستان 
اصفهان ادامه داد: از 9000 مگاوات برقى که در گذشته 
از طریق نیروگاه هاى آبى تأمین مى شــد، امسال 4/5 

هزار مگاوات آن به دلیل خشکســالى و نرسیدن آب به 
ژنراتورها وارد مدار نمى شود.

عســگرى عنوان کرد: طبق پیش بینى ها، براى شش 
ماه ابتدایى سال 97، میزان تولید و مصرف برق تا هفته 
جارى همخوانى داشته و از اول هفته آینده، شروع زمانى 
اســت که مصرف از تولید پیشــى مى گیرد؛ با توجه به 
افزایش ناگهانى دما از شنبه گذشته، شاهد پیشى گرفتن 

مصرف از تولید از همین هفته بودیم.

 900 مگاوات کمبود برق داریم
وى افزود: در کل کشــور شــش تا هفت هزار مگاوات 
فاصله میان تولید و مصرف در پیک مصرف تابســتان 
اســت که در صورت عدم مدیریت، منجــر به اعمال 

محدودیت در تیر و مرداد مى شود.
وى عنوان کرد: پیک مصــرف برق منطقه اى اصفهان 
(شامل اســتان هاى اصفهان و چهارمحال و بختیارى) 
در ســال گذشــته درحدود چهار هزار و 500 مگاوات 
بوده که احتماًال امســال با 5 درصد رشد، به چهار هزار 
و 700تا چهار هــزار و 800 مگاوات مى رســد و از این 
میزان، 900 مگاوات کمبود بــرق داریم و این عدد باید 
مدیریت شود تا بدون خاموشى بتوانیم از تابستان عبور 

کنیم.

از هفته آینده مصرف برق از تولید آن پیشى مى گیرد
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مسئول تربیت بدنى سپاه صاحب الزمان (عج) گفت: سال 
گذشته 450 نفر از بانوان اســتان اصفهان در مسابقات 
بومى و محلى بسیج شرکت کردند که این میزان شرکت 
کننده در سطح کشــور قابل توجه است. سرهنگ على 
پیمان صفت با اشــاره به نگاه ویژه تربیت بدنى ســپاه 
صاحب الزمان(عج) به ورزش بومى محلى اظهار داشت: 
قبل از سال 95، ورزش هاى بومى، محلى جزء ورزش هاى 
همگانى به شمار مى آمد، اما در حال حاضر تربیت بدنى 
سپاه اســتان اصفهان به این ورزش توجه ویژه اى دارد، 
چراکه استان اصفهان، اســتانى پهناور، داراى تنوع آب 
و هوایى، پراکندگى شــهرها و شهرستان هاى مختلف، 

داراى 27 ناحیه سرزمینى اســت که در آن قومیت هاى 
مختلف لر، ترك و غیره زندگــى مى کنند.  وى تصریح 
کرد: تربیت بدنى ســپاه صاحب الزمان(عج) در ســال 
95، میزبانى مسابقات کشــورى را دریافت کرد که این 
مســابقات در باغ بهادران و با حضور بیش از 400 نفر از 

ورزشکاران بومى و محلى برگزار شد .
وى گفت: سازمان ورزش بسیج کشور هر شش ماه یکبار 
کارنامه عملکردى مراکز تربیت بدنى ســپاه استان ها را 
اعالم مى کند که در شش ماه اول و دوم 95 و شش ماه 
اول 96، استان اصفهان توانسته است رتبه نخست کشور 

را در ورزش بسیج به خود اختصاص دهد.

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان 
اصفهان گفت: با توجه به استقبال گردشگران خارجى از 
سالیق و خالقیت هاى جدید و نبود حمام سنتى در شهر، با 
توافق شهردارى، حمامى در شرق اصفهان به نام رهنان احیا 
مى شود. فریدون الهیارى اظهار داشت: در طول سال هاى 
گذشته، بسیارى از گرمابه هاى قدیمى و تاریخى اصفهان به 
شکل موزه و یا سفره خانه بازسازى شده است، به نوعى که 
در صنعت گردشگرى هنوز حمامى که به شکل سنتى براى 

گردشگران خدمات رسانى انجام دهد، نداریم.
وى افزود: این بحث در کشــورهاى پیشرفته دنیا و حتى 
کشورهاى پیرامونى ما مانند ترکیه وجود دارد و با احیاى 

حمام هاى سنتى تنوع فوق العاده و جالب توجهى در صنعت 
گردشگرى این کشورها شاهد هستیم.

مدیرکل میراث فرهنگى استان اصفهان بیان داشت: با توجه 
به اینکه گردشگران خارجى به شدت از این نوع جاذبه هاى 
گردشــگرى و ســالیق و خالقیت هاى جدید استقبال 
مى کنند، میراث فرهنگى اصفهان نیز قصد دارد حمام هایى 

را در اصفهان به شکل سنتى براى گردشگران احیا کند.
وى ادامه داد: البته باید توجه داشــته باشیم که منظور از 
احیاى حمام به شکل سنتى، امکان استفاده از مواردى مانند 
خزینه و غیره نیست، بلکه این حمام ها به شکل قدیمى در 

قالب هاى مرتبط با طب سنتى احیا مى شود.

شرکت450نفر در مسابقات 
بومى و محلى بسیج اصفهان 

حمام «رهنان» به شکل سنتى 
مرمت و احیا مى شود

خسارت 80میلیونى طوفان به 
فضاى سبز آران و بیدگل

طوفان شن، 800میلیون ریالى به فضاى سبز شهرى 
آران و بیدگل خسارت وارد کرد.

مدیر خدمات شهرى شـهردارى آران و بیدگل گفت: 
طوفان در آران و بیدگل با وجود مدت زمانى کوتاه، با 
سرعتى سهمگین، موجب قطع و تخریب درختان در 

محدودى شهرى آران و بیدگل شد.
علیرضـا مهرآبادى افـزود: طوفان هفته گذشـته نیز 
درحدود 100 اصله درخت زیتـون و کاج را در فضاى 

شهرى آران و بیدگل قطع کرد.

برگزارى هشتمین جشنواره 
قرآنى «آسمانى ها» در تیران 

مدیـر مسـئول کانـون فرهنگـى هنرى امام حسـن 
مجتبـى (ع) شـهر تیران گفت: هشـتمین جشـنواره 
قرآنى ”آسمانى ها ” در تیران و کرون در حال برگزارى 

است.
اکبر مهدى زاده افزود: این جشـنواره کـه بزرگترین 
رخداد قرآنى کانون امام حسن مجتبى (ع) شهر تیران 
است، با همت خانه نور کانون امام حسن مجتبى (ع) 

برگزار شده است.
وى تصریـح کـرد: محورهاى هشـتمین جشـنواره 
قرآنى آسـمانى ها شـامل حفظ و قرائت قـرآن کریم 
و تهیه عکس نوشـته مرتبط با قرآن کریم مى باشـد 
که در سـه گروه سـنى کودکان، نوجوانـان و جوانان 

برگزار مى شود.

 قنات هاى دهاقان با کاهش 
آبدهى70 درصدى مواجه هستند

مدیـر اداره جهـاد کشـاورزى شهرسـتان دهاقـان 
گفت:قنات هاى دهاقان با کاهش آبدهى70 درصدى 
مواجه هستند و بر اثر خشکسالى، 70 درصد قنات ها 

بطور کامل خشک شده اند.
امیـر صفرپـور اظهارداشـت:براى حفـظ بـاغ هـاى 
شهرسـتان، در نزدیک مادر چاه قنـات ها، یک حلقه 
چاه بحران حفر مى شـود که به مدت شـش ماه پس 
از وارد شـدن آب در آن، فقط باغ هاى منطقه آبیارى 

مى شود.
وى با اشاره به ارایه تسهیالت کشاورزى براى استفاده 
از سامانه آبیارى نوین، خاطرنشان کرد: این تسهیالت 
به صورت بالعوض بوده و از کشاورزان انتظار مى رود 
باتوجه به خشکسـالى، از این خدمات و سـامانه هاى 

نوین استفاده کنند.
 

2 دانشگاه اصفهان دررده 
برترین هاى نظام تایمز

دانشگاه هاى اصفهان و صنعتى اصفهان در فهرست 
برتر نظام رتبه بندى ’تایمز‘ در بخش عصر طالیى و 

دانشگاه هاى جوان قرار گرفتند.
نظـام رتبـه بنـدى تایمـز یکـى از مشـهورترین 
نظام هاى رتبه بندى بین المللى اسـت که هر سـاله 
دانشـگاه هاى برتـر دنیـا را بر اسـاس 13 شـاخص 
عملکردى در قالب پنج معیار کلى آموزش، پژوهش، 
اسـتنادات، درآمد صنعتـى و وجهه بیـن المللى براى 
انجام مقایسـه هاى جامع و متوازن، مـورد ارزیابى و 

رتبه بندى قرار مى دهد. 
پایگاه رتبه بنـدى تایمـز در جدید تریـن رتبه بندى 
خود فهرست سـال 2018 دانشـگاه هاى جوان دنیا 
با قدمتى کمتر از 50 سـال را منتشـر کرده اسـت که 
نام دانشـگاه صنعتى اصفهان در میان آنها به چشـم 

مى خورد.
تایمـز در سـال 2018 در رتبـه بندى دانشـگاه هاى 
جوان، تعداد دانشگاه هاى مورد بررسى خود را از 200 
دانشگاه در سـال 2017 به 250 دانشگاه افزایش داد 
که سهم ایران از دانشگاه هاى جوان و برتر دنیا شامل 
سه دانشگاه صنعتى نوشیروانى بابل، صنعتى اصفهان 
و گیالن است که به ترتیب رتبه هاى 55، 101-150 

و 250-201 را کسب کرده اند.
دانشگاه اصفهان نیز با کسب رتبه جهانى بین 151 تا 
200 در میان دانشگاه هاى 44 کشـور در رتبه بندى 
بهترین دانشگاه هاى ’عصر طالئى‘ نظام رتبه بندى 

تایمز در سال 2018 قرار گرفته است. 

خبر

کشــور ایران از لحاظ تولید گل و گیاه بعد از کشورهاى 
آلمان، آمریکا، فرانســه، انگلســتان، هلند و حتى پس 
از کشــورهاى آمریکاى التین نظیر کلمبیــا و اکوادور 
و کشــورهاى آفریقایى همچون کنیــا و اتیوپى در رتبه 
پانزدهم و در زمینه صادرات از جایگاه 107 برخوردار است.
در این میان، کشــورهایى که در تولید گل و گیاه سرآمد 
هســتند ســالیانه درآمدهاى ارزى هنگفتى از صادرات 
گل بــه دیگر کشــورها کســب مى کنند، اما ایــران با 
ظرفیت هاى باال در تولید انــواع گل ها، با نبود تجهیزات 
نوین، بسته  بندى هاى مناسب در زمان برداشت، پرداخت 
مالیات هاى بى پایه و اساس نتوانسته طى سال هاى اخیر 

در بازار رقابت صادرات قد علم کند.
با تنــوع آب و هوایى در ایران بســیارى از اســتان هاى 
کشــورمان تولیدکنندگان گل هســتند، امــا آب وهوا و 
اقلیم مناســب، اســتان اصفهان را به یکى از مهم ترین 
تولیدکنندگان گل در کشور تبدیل کرده که با تولید بیش 
از 100 میلیون گل شاخه بریده، گیاهان فصلى، نشایى و 
گلدان هاى آپارتمانى، پس از تهران در صدر تمام استان ها 
قرار دارد، اما از سال هاى 91 به تدریج با رکود اقتصادى، 
بى رونقى بر بازار گل و گیاه نصف جهان تاکنون ســایه 
افکنده تا جایى کــه صادرات گل هــاى آن به حد صفر 

رسیده است.
اهمیت صنعــت گل و گیــاه و ارزآورى آن را زمانى در 
مى یابیم که بدانیــم قیمت هر 30 تا 40 شــاخه گل رز 
صادراتى معادل قیمت یک بشــکه نفت است و مى تواند 

جایگزین مناسب براى درآمدهاى نفتى باشد. 
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان گل اصفهان با بیان اینکه 
امسال بازار گل در اســتان اصفهان در رکود شدید به سر 
مى برد، گفت: متأسفانه وضعیت بازار فروش گل در استان 

خوب نیست.
جعفر دالل باشى با اشــاره به رکود بازار گل از سال 91 تا 
کنون، اظهار داشت: نخســتین بحران اقتصادى سال ها 
پیش بود که با راکدترین وضعیت فروش گل مواجه بودیم 
و پس از سال 91 به دلیل افزایش قیمت  در بازار، رکود در 

بازار گل دوباره آغاز شد و همچنان نیز ادامه دارد.
وى افزود: در گذشــته هاى نه چندان دور مردم اصفهان 
در مناســبت هاى خــاص از جمله عید نوروز، مراســم 
خواستگارى، روز زن، تولد، شب یلدا و غیره اقدام به خرید 
و هدیه دادن گل مى کردند، اما اکنون بازار فروش گل که 
در کشورمان به مناسبت ها و اعیاد خاصى هم اختصاص 

یافته، در حال حاضر خریدارى ندارد.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان گل اصفهان با اشــاره به 
فعالیت 400 واحد صنفى در این اتحادیه بیان داشت: 400 

واحد گل فروشى طبیعى، 100 واحد گل فروشى طبیعى 
و مصنوعى و 50 واحد صنفى گل فروشــى مصنوعى در 

اصفهان به فعالیت مشغول هستند.
وى گفت: متأسفانه خیلى از افرادى که در کار فروش گل 
مشغول هستند، دچار رکود اقتصادى شده اند و در برخى 
مناطق، به دلیل بــاال بودن اجاره بهاى فروشــگاه ها، با 

تعطیلى مواجه شده اند.
دالل باشى اظهار داشت: در حال حاضر درخواست گلخانه  
در اســتان پایین آمده و مســئوالن گلخانه ها، کم ترین 

درخواست ها را از تولید کنندگان گل دارند.
■■■

وى درباره وضعیت شاغالن در صنف گل فروشان، افزود: 
فروش ویژه گل تنها در ایام نوروز و مناسبت هاى خاص 
است و مردم فرهنگ خرید گل را فراموش کرده اند و حتى 
در نوروز امسال نیز در وضعیت رکود بازار گل،  تغییر خاصى 

ایجاد نشد.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان گل اصفهان با اشاره به رکود 
بازار گل و گیاه در این استان، بیان داشت: خرید مردم حتى 

براى یک شاخه گل جهت هدیه هم در حد بسیارى کاهش 
یافته و اکنون به دلیل شرایط اقتصادى شهروندان، فقط 

به فکر تهیه و تأمین معیشت اولیه زندگى خود هستند.
■■■

دالل باشى درباره اینکه با کاهش سطح آب چاه ها در اثر 
خشکسالى در اســتان اصفهان، کیفیت آب چاه ها پایین 
آمده و به موضوعى جدى براى گلخانه داران تبدیل شده 
است، اظهار داشــت: این موضوع سبب خرید آب و حمل 
آن با تانکر به گلخانه هــا و در نتیجه افزایش هزینه هاى 

تولیدکننده شده است.
وى با بیان اینکه اســتان اصفهان تولید کننده گل رز در 
کشور است، افزود: طى ســال هاى اخیر به دلیل افزایش 
خشکى هواى اصفهان و کاهش آب، گلخانه ها با نوسانات 
درجه اى زیادى روبه رو شدند و گل رز دچار خرابى بیشترى 

مى شود که این امر بر قیمت ها تأثیرگذار است.

صادرات گل از اصفهان به خارج کشور در 
حد صفر

وى پیرامون اینکه کشــور هایى مانند ارمنستان، روسیه 
و قرقیزستان از مشتریان گل اســتان اصفهان به شمار 
مى آیند، گفت: تولیدکنندگان گل در استان، با پخش گل 

با واسطه به تهران، آنها را به این کشور ها صادر مى کنند.
دالل باشى صادرات گل از استان اصفهان به خارج کشور 
را در حد صفر اعالم کرد و گفت: در گذشته نه چندان دور، 
صادرات انواع گل استان اصفهان به بلوك شرق از جمله 
اوکراین و روسیه انجام مى شــد، اما اکنون به هیچ وجه 
صادرات گل از استان نداریم و فقط محصوالت اصفهان 

به مناطق اطراف تهران صادر مى شود.
وى با بیــان اینکه هیچ گونه واردات گل از خارج کشــور 
به اصفهان صــورت نمى گیرد، اظهار داشــت: فقط پیاز 
گل ســنبل و الله از کشــور هلند وارد اصفهان مى شود 
و این نوع گل ها، به دلیــل واردات و براى رشــد کامل 
در گلخانه هاى اســتان در شــب عید در بــازار عرضه 

مى شود.

نبض بازار صادرات گل در اصفهان ُکند مى زند

مسئول روابط عمومى دفتر امام جمعه اصفهان،خبر دو روز 
گذشته سخنرانى آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد، امام 
جمعه اصفهان در برخى از رسانه هاى محلى را تکذیب کرد.

شاهزیدى خبر منتشر شــده درباره ســخنرانى آیت ا... 
سید یوسف طباطبایى نژاد، امام جمعه اصفهان در برخى از 

رسانه هاى محلى که در آن عنوان شده بود ”روایت داریم 
اگر فردى سه هفته از روى بى اعتنایى، نمازجمعه را ترك 

کرد باید خانه را روى سرش خراب کرد“را تکذیب کرد.
وى ادامه داد: رسانه ها با عمل کردن به رسالت رسانه اى
 خود و دورى از حاشــیه ســازى ها، زمینه سوءاستفاده 

رسانه هاى بیگانه را فراهم نکنند. مسئول روابط عمومى 
دفتر امام جمعه اصفهان،با اشاره به پیگیرى دفتر امام جمعه 
اصفهان در مورد خبرنگار خاطى خاطرنشان کرد: به محض 
مشخص شدن جزییات موضوع،  مراتب را از طریق سایت 

امام جمعه به اطالع عموم مى رسانیم.

استاندار اصفهان گفت: از ابتداى خرداد ماه، با مذاکرات و 
تعامالت صورت گرفته در اســتان اصفهان و استان هاى 
مجاور، از برداشــت هاى غیرمجاز جلوگیرى شده است و 
تیمى از سوى وزارت نیرو براى کنترل میزان برداشت ها در 

استان هاى حوزه زاینده رود تعیین شده  است.
محســن مهرعلیزاده پیرامون تأمین منابــع آبى جدید 
براى اســتان و مدیریت مصرف آب، با اشــاره به این که 

به صورت ماهانه میزان مصرف هر بخش در هر اســتان 
مشخص شده و براساس آن، ابزارهاى کنترل نصب شده 
است، اظهارداشــت: همزمان طرح هاى استفاده از پساب 
تصفیه خانه ها نیز مورد توجه قرار گرفته اســت و در این 
راستا، فوالد مبارکه بخش قابل توجهى از آب مصرفى خود 
را از پساب تأمین مى کند و تقریباً از دو ماه آینده، 17 درصد 

مصرف آب فوالد مبارکه از پساب تأمین خواهد شد.

استاندار اصفهان به شــکایت هاى موجود در سطح شهر 
مبنى بر قطع آب در نقاط مختلف اشــاره کرد و گفت: در 
دو مقطع زمانى قطعى آب مشاهده شد که بخشى از آن به 
دلیل میزان کاهش 30 درصدى سهمیه آب نسبت به سال 
گذشته است و در برخى مواقع، به دلیل عدم صرفه جویى 
بعضى از شهروندان و استفاده از پمپ هاى غیر مجاز، شاهد 

قطعى آب در برخى نقاط بودیم.

شهردار زرین شهر گفت: با توجه به اینکه امروز بحران آب 
بسیار جدى است، باید با تشکیل کارگروه تخصصى بحران 
آب در شهردارى و اولویت بندى مناطق مهم شهر، جهت 

حفظ فضاى سبز حرکت کرد.
میثم محمدى اظهار داشــت: پارك ساحلى زرین شهر از 
جمله پارك هاى زیباى شهر به شمار مى آید و به عنوان 
استراحتگاهى در بین مردم استان اصفهان شناخته شده 

است.
وى افزود: با توجه به اینکه ایجاد شــادى و نشاط در بین 

شــهروندان نیز مانند هر پدیده اجتماعــى دیگر نیازمند 
بسترسازى و مدیریت منسجم است، به دنبال آن هستیم با 
ایجاد جاذبه هاى جدید در پارك ساحلى زرین شهر، زمینه 

تحقق این مهم را فراهم کنیم.
شهردار زرین شــهر با بیان اینکه گردشگران همیشه به 
دنبال مناطق متمایز شهر هستند، تصریح کرد: امروزه رونق 
صنعت گردشگرى مورد توجه قرار گرفته و بر همین اساس، 
مناطق ســبز و طبیعى اســتعداد بالقوه اى را براى جذب 
گردشگر ایفا مى کنند و با در نظر گرفتن عالقه خاص مردم 

به گل و گیاه و... پارك ساحلى زرین شهر مى تواند محیطى 
دلپذیر براى میهمانان، گردشگران و همچنین همشهریان 
باشد، اما باید مسایلى در این مجموعه مورد توجه قرار گیرد.
وى ادامه داد: هر شهرى که ادعاى مسافر پذیر بودن دارد، 
باید تفاوت خود با شــهرهاى دیگر را نیز به رخ مسافران 
بکشــد و در این میان، توجه به تفریح کــودکان داراى 
جایگاه ویژه اى است و پارك ساحلى زرین شهر با تجهیز و 
استانداردسازى بیشتر مى تواند بهترین مکان براى تفریح 

کودکان در کنار خانواده ها را فراهم کند.

فرمانده یگان حفاظت منابــع طبیعى و آبخیزدارى 
اصفهان گفت: بیشــترین میزان کشفیات قاچاق 
چوب در سمیرم اســت و غالبا هم از دیگر استان ها 
به اصفهان براى تبدیل به ذغــال و فروش آورده 

مى شود.
على اصغر شــبانى اظهار داشــت: در سطح استان 
اصفهان موارد نادرى از قطع درختان و فروش چوب 

وجود دارد.
وى با اشــاره به اینکه 32 تن چوب قاچاق طى دو 
ماه اول امسال در اســتان اصفهان کشف شد، بیان 
داشت: این 32 تن در قالب یک محموله از کشفیات 

چوب بوده است.
فرمانده یگان حفاظت منابــع طبیعى و آبخیزدارى 
استان اصفهان اعالم کرد: در مدت مشابه سال قبل، 
22 مورد کشفیات قاچاق چوب داشتیم که شامل سه 

تن چوب و ذغال بوده است.
وى اعالم کرد: در سال گذشته 113 مورد کشفیات 
چوب و بالغ بر 76 تن چوب قاچاق ضبط شــد که 
بیشترین کشــفیات چوب پارســال در شهرستان 

سمیرم و فالورجان به ثبت رسید.
■■■ 

شبانى با اشــاره به اینکه سال گذشته تنها 36 مورد 

قاچاق چوب را در سمیرم داشتیم که از استان هایى 
مثل چهار محال و بختیارى و کهگیلویه به اصفهان 
آورده مى شد، گفت: چوب بلوط بیشترین کشفیات 

ما بوده است.
وى با بیان اینکــه اصفهان درختــان بلوط خیلى 
کمــى دارد، اظهــار داشــت: این درختــان غالبا 
در غرب و شهرســتان فریدونشــهر قــرار دارند 
و در اکثر مــوارد، از اســتان هاى دیگــر درختان 
قطع و چــوب آن به اصفهان براى فــروش آورده 

مى شود.
■■■ 

فرمانده یگان حفاظت منابــع طبیعى و آبخیزدارى 
استان اصفهان با اعالم اینکه در کمتر موارد شاهد 
قطع درختان در اســتان اصفهــان و قاچاق چوب 
آن هستیم، گفت: اصفهان بیشــتر چوب تاغ دارد 
و در ســمیرم و نجف آباد به خاطــر تمرکز ذغال 
فروشى ها، شــاهد قاچاق و فروش این نوع چوب

 هستیم.
وى در خصوص مجازات تعیین شده براى قاچاقیان 
چوب نیز اعالم کرد: قاچاقچیان چوب در اکثر موارد 
جریمه مالى مى شوند و در صورت تکرار به حبس 

محکوم مى شوند.

اصفهان،  مقصد فروش چوب هاى
 قاچاق است 

تکذیب سخنرانى اخیر آیت ا... طباطبایى نژاد 

کنترل میزان برداشت  در استان هاى حوزه زاینده رود توسط وزارت نیرو

اولویت بندى مناطق مهم زرین شهر  جهت حفظ فضاى سبز 

بدین  وسیله از کلیه سهامداران شرکت 
خدمات مسافرت هوایى، جهانگردى و 
زیارتى نسیم روضه رضوان سهامى خاص 
به شماره ثبت 43018 دعوت مى شود در 
جلسه مجمع عمومى عادى شرکت که 
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