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شرکت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارد اقالم و خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را، از طریق مناقصه عمومى دو مرحله اى اجرا 
نماید.

مدت دریافت اسناد مناقصه: از روز سه شــنبه مورخ 97/03/29 تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 97/04/02 در قبال فیش بانکى 
به مبلغ یکصد هزار ریال واریز شده بحساب جارى سپهر صادرات بشماره 0101673314007 بنام شرکت توزیع برق استان اصفهان.

مدت تحویل پیشنهادات: از روز یک شنبه مورخ 97/04/03 لغایت به ترتیب جدول فوق تا ساعت 7/30 و 8/00 و 8/30 و 9/00 و 9/30 و 
10/00 صبح روز سه شنبه مورخ 97/04/12 

محل تحویل پیشنهادات: اصفهان چهارباغ باال خیابان شریعتى دبیرخانه شرکت توزیع برق استان اصفهان
تضامین مورد قبول: پیشنهاددهندگان مکلفند معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را به صورت یکى از طرق ذیل: 1) ضمانتنامه 
بانکى معتبر 2) ضمانتنامه صادره از مؤسســات بیمه گر و بیمه مرکزى 3) گواهى خالص مطالبات قطعى تأیید شده از سوى شرکت 
4) چک تضمین شده بانکى 5) فیش واریزى به حساب جارى سپهر صادرات به شماره 0101673314007 بنام شرکت توزیع برق استان 
اصفهان ارائه دهند. به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش و سپرده هاى کمتر از میزان مقرر و چک شخصى ترتیب اثر داده نخواهد شد.

سایر توضیحات: 
1- هزینه درج آگهى مناقصه در صفحات داخلى روزنامه هاى نصف جهان و جمهورى اسالمى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

2- داوطلبان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13- 36273011 داخلى 4274 واحد مناقصات تماس حاصل نمایند.
اسناد و مدارك و اطالعات کامل این مناقصه در سایت اینترنتى معامالت توانیر به آدرس http://tender.tavanir.org.ir قابل 

دسترسى مى باشد. 
همچنین آگهى این مناقصات در سایت پایگاه ملى مناقصات ایران به آدرس http://iets.mporg.ir و سایت شرکت توزیع برق 

استان اصفهان به آدرس www.epedc.ir قابل دسترسى مى باشد.
به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء و یا مبهم و مشــروط و مخدوش و یا بدون ســپرده معتبر و یا الك گرفته شده با الك غلط  گیر و یا 

پیشنهاداتى که پس از تاریخ تعیین شده واصل گردد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

رقیق کننده هاى  طبیعى خونحذف دفترچه هاى بیمه در بیمارستان هاى استان کلید خوردرضا رویگرى: سینما بسیار بى رحم  استایران – اسپانیا فردا پخش مى شود؟ قاتل بنیتا اعدام شد سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

باغ گل ها؛ میزبان جشن گل رز محمدى

فرارهاى مالیاتى در اصفهان شناسایى مى شوند
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دوباره«کاله پهلوى» را 
از تلویزیون ببینید

 FBI بازجویى
از ملى پوشان والیبال

بیمارى هاى 
گردش خون، بیشترین 
عامل فوت اصفهانى ها

5
ایــران 

غیر قابل سکونت 
مى شود

هشدار اندیشکده آمریکایى درباره 
بحران آب در ایران
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جشن گل محمدى عصر دیروز در محل باغ گل ها برگزار شد.
جشن و جشنواره «گل رز محمدى» از سوى سازمان پارك ها و 

فضاى سبز شهردارى اصفهان در باغ گل ها برنامه ریزى شده است. 
در این مراسم، عالوه بر برگزارى دوره هاى آموزشى کاشت گونه هاى 

مقاوم به خشکى به بزرگساالن، مسابقات متنوعى براى کودکان و 
نوجوانان پیش بینى شده بود

اندیشکده «شــوراى آتالنتیک» آمریکا نوشت: 
ایران طى این سال ها با چندین بحران در مورد 
آب روبه رو بوده اســت که اهمیت این مســئله 
بسیار زیاد است. اگرچه اثرات گرم شدن هواى 
کره زمین و کاهش باران طى سال هاى گذشته 
مى تواند نقش مهمى در این مشــکالت داشته 

باشد اما نمى توان ...
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بازداشت مدیران بازداشت مدیران 700700 سایت شرط بندى و قمار  سایت شرط بندى و قمار 

اغلب مدیران این سایت ها در خارج از اصفهان فعالیت مى کردند اما مشتریان زیادى در استان اصفهان داشتنداغلب مدیران این سایت ها در خارج از اصفهان فعالیت مى کردند اما مشتریان زیادى در استان اصفهان داشتند
11

مدیرکل امورمالیاتى استان:

بازگشت 
مجرى 
مشهور با 
یک برنامه 
جدید به 
تلویزیون

 لطفاً کمى مسى باش!
 همه انتظار داریم وقتى در رسانه هاى داخلى و خارجى  ســردار آزمون مدام با «لیونل 
مسى» مقایسه مى شود در تورنمنت بزرگ جام جهانى هم او کمى، فقط کمى مسى باشد.
سردار آزمون یکى از چهره هاى ویژه اولین دیدار تیم ملى در جام جهانى بود چرا که اگر 

بازیکن مراکشى در وقت هاى اضافه به اشتباه دروازه خودشان را باز نمى کرد...
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  بخاطر «دیوید روبیو» هم که شده بهتر بازى کن

شرکت توزیع نیروى برق استان اصفهان - امور تدارکات و انبارها

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى

شماره موضوع مناقصهردیف
مناقصه

تاریخ بازگشایى 
پاکات مناقصه

ساعت بازگشایى 
پاکات مناقصه

مبلغ سپرده شرکت در 
مناقصه (ریال)

مناقصه برونسپارى بهره بردارى برق 1
1610/971397/04/128:30437/860/000شهرستان دهاقان

مناقصه برونسپارى بهره بردارى برق 2
1611/971397/04/129:00871/630/000شهرستان کاشان

مناقصه برونسپارى خدمات مرکز سمیع 3
1612/971397/04/129:30456/430/000و بصیر

تجدید مناقصه سرویس و نگهدارى 4
1613/971397/04/1210:00348/000/000روشنایى معابر (کلید در دست)

تجدید مناقصه خرید کنتور تکفاز 5
1614/971397/04/1210:301/609/200/000دیجیتالى با قاب

مناقصه خرید کنتور سه فاز فهام و سه فاز 6
1615/971397/04/1211:00941/300/000اتصال مستقیم با قاب

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 شرایط، اسناد و مدارك زیر را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه 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 مناقصه.
- 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...)

- اســناد و مدارك نشــان دهنده تجربه و دانش در زمینه موردنظر (حجم و مشخصات و اســناد قراردادهاى دو سال گذشته، ســوابق 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 دوم )

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

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مزایده: پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 97/04/16
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 97/04/17

- مدت اعتبار پیشنهادها: چهارشنبه  97/04/27
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مهلت و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود.

چاپ اول

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

آگهى تجدید مزایده 

مساحت- کاربرىردیف
قیمت پایه هر مترمربع آدرسمترمربع

(ریال)
5 ٪ سپرده واریزى شرکت 

در مزایده (ریال)
60/000/000169/200/000خیابان شهید فهمیده56/40تجارى1

ه هاى  طبیعى خون
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تتت
رىىرى 
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هامه  امه ا
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شرکت توزیع برق 
استان اصفهان
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به راحتى آب خوردن به راحتى آب خوردن 
او را از دست دادیم!او را از دست دادیم!

آفریقاى جنوبى حاال در حسرت استآفریقاى جنوبى حاال در حسرت است
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وزیر نیرو با بیان اینکه خشکسالى یک پدیده موقتى است 
و باید با آن مقابله کرد اما کم آبى یک پدیده مستمر است 
که باید با آن زندگى کرد و سازگار بود،گفت: تا این لحظه 

واردات آب نداشته ایم.
رضــا  اردکانیان گفــت: در کار گروه ملى که تشــکیل 
شده اســت چهار وزارتخانه نیرو،  صنعت و معدن، جهاد 
کشاورزى و کشور به همراه دو معاونت حفاظت محیط 
زیســت و برنامه بودجه حضور دارند که کار اصلى شان 
سازگارى با کم آبى است. وى خاطرنشان کرد: زمانى که 
اولویت ما تأمین آب شرب است و آب کم است طبیعتًا از 
بخش کشاورزى کسر خواهد شد،  که در این بخش ابتدا 

سعى مى شود باغات حفظ و آب مورد نیازشان تأمین شود 
و در بخش زراعت نیز سعى خواهد شد با مالحظاتى که در 
مورد تأمین معیشت کشاورزان است محدودیت به بخش 

زراعت منتقل شود.
وزیر نیرو تأکیــد کرد: اصل امیدوارى این اســت که با 
فضاى همکارى که فراهم هســت کم کم بپذیریم که 
ما پدیده خشکسالى نداریم بلکه کم آبى است. اردکانیان 
ادامه داد: در بحث کم آبى بایــد بپذیریم که ما نباید در 
برخى از مناطق محصوالت پر آب بر داشــته باشــیم، 
 ما باید نوع کشت را عوض کنیم  و روش آبیارى را تغییر 

دهیم.

بعد از باخت 3 بر صفر تیم ملى والیبال ایران مقابل آمریکا 
در مسابقات لیگ جهانى، «ایگور کوالکوویچ» سرمربى 
این تیم در مورد سیستم برگزارى لیگ ملت هاى والیبال 
اظهار کــرد: روش برگزارى لیگ ملت هــاى والیبال، 
احمقانه اســت. چگونه ممکن است تیمى مثل ایران در 
هر هفته یک قاره عوض کند، ولى تیم هاى فرانســه، 
بلغارستان، صربستان، روسیه، آمریکا و لهستان فقط در 
یک یا دو قاره جابه جا شوند؟! چرا بازیکنان جوان تیم من 
نتوانستند ویزاى آمریکا و یا حتى اتحادیه اروپا را دریافت 

کنند؟! این ورزش نیست!
او همچنین از روند ورود تیم ملى ایران به خاك آمریکا 

نیز بسیار ابراز گالیه و ناراحتى کرد و گفت: تیم ایران در 
هنگام ورود به آ مریکا مورد بازجویى FBI قرار گرفت! 
برخى از بازیکنان من مجبور شدند یکى یکى به سئواالت 
احمقانه مأموران جواب بدهنــد و مثًال بگویند که از بین 
عکس تعدادى از اشــخاص، کدام را مى شناسند. پلیس 
آمریکا، تیم ما را در اتاق کوچکى در فرودگاه براى مدت 
سه ساعت نگه داشــت در حالى که بازیکنان تیم ملى 
لهستان در همان لحظه با لبخند و بدون هیچ تشریفاتى 
فــرودگاه را ترك کردند.کوالکوویچ افــزود: من خیلى 
عصبانى هستم، چون تعداد زیادى مصدوم داریم. ما باید 

به فکر مسابقات قهرمانى جهان باشیم.

با پدیده خشکسالى
 مواجه نیستیم

 FBI بازجویى
از ملى پوشان والیبال

نمایندگان
 به دیدار رهبرى مى روند

  فارس| نمایندگان مجلس شوراى اسالمى 
در هفته جارى (30 خرداد 97) با رهبر معظم انقالب 
دیدار مى کنند. این دیدار پیش از ظهر روز چهارشنبه 
برگزار مى شود و بر همین اساس جلسه علنى مجلس 
در روز چهارشنبه تا حدود ساعت 10 برگزار خواهد 

شد.

اعدام راننده اتوبوس خاطى
قصــاص  حکــم     جام جم آنالین | 
محمدرضا ثــالث باباجانى که مأمــوران ناجا را به 
شهادت رســاند، سحرگاه دیروز دوشــنبه اجرا شد. 
ثالث باباجانى در تاریخ 30 بهمــن 1396 و در پى 
تجمع غیرقانونى آشــوبگران در گلســتان هفتم از 
خیابان پاسداران، با راندن اتوبوس به سمت مأموران 
ناجا، آنان را هدف تهاجــم عمدى خود قرار داده که 

منتهى به شهادت سه نفر از مأموران شده بود. 

وتو مى کنیم
  الف | ایران اعالم کرد بــه اتفاق ونزوئال و 
عراق پیشــنهاد افزایش تولید نفت که مورد حمایت 
عربستان سعودى و روســیه قرار دارد را در نشست 
رســمى هفته جارى اوپک و متحدانش در وین وتو 
خواهد کرد. تحریم هاى آمریکا احتماًال باعث کاهش 
30 درصدى تولید نفت ایران و ونزوئال در سال آینده 
مى شود و مستلزم عرضه بیشتر از سوى کشورهاى 

منطقه خلیج فارس است.

سوداى این کت و شلوار 
روزنامه «اعتماد» نوشت: سرتیپ    تابناك |
حسین دهقان، مشاور صنایع دفاعى فرمانده کل قوا 
اولین چهره  نظامى با سوداى ریاست جمهورى است. 
بنا بر اخبار غیر رسمى، وزیر دفاع دولت یازدهم عزم 
خود را جزم کرده تا بعد از استعفا در واپسین روزهاى 
قبل از انتخابات 1400 لباس نظامى را درآورد و کت 

و شلوار ریاست جمهورى به تن کند.

صادرات نخبه به آمریکا!
  جماران | محمدرضــا تاجیــک، رئیــس 
مرکز بررســى هاى اســتراتژیک دولت اصالحات 
در گفتگو بــا روزنامه «اعتماد» گفته اســت: نباید 
اجازه دهیــم نخبگان جوان گروه گــروه بروند و به 
همان کشورهایى بپیوندند که ما با مشت گره کرده 
علیه آنها شــعار مى دهیم و هر روز مرگ براى شان 
مى خواهیم. پرچمشــان را زیر پا گذاشته و سرودها 
مى سازیم. هیچ کشورى نیست که مثل ایران علیه 
غرب و خصوصًا آمریکا باشد و هیچ کشورى نیست 
که به اندازه ایران امروز نخبه و سرمایه اقتصادى به 

آمریکا بفرستد. 

تکان دهنده درباره گرانى ها
رئیس فراکســیون مبارزه    اعتماد آنالین|
با مفاســد اقتصــادى مجلس در خصــوص اینکه 
دست هاى پشت پرده گرانى ها چه کسانى هستند؟ 
گفت: نام 31 مفسد اقتصادى که در پشت پرده این 
اقدامات هستند را به سران ســه قوه دادم اما گفتند 
شما این اســامى را منتشــر نکنید. امیرخجسته در 
پاسخ به این سؤال که آیا اسامى مسئولین دولتى نیز 
درمیان این افراد هســتند، تأکید کرد: مگر یک فرد 
بى مسئولیت مى تواند جزو ســران مفاسد اقتصادى 

باشد و بانک ها را غارت کند؟ 

100 میلیارد پول مى خواهیم!
  تسنیم| مدیر پیام رسان ســروش گفت: 
یکى از پیشنهاداتى که به طور جدى داشتیم و هنوز 
هم بر ســر آن اصرار داریم، اعطــاى وام 50 تا صد 
میلیارد تومانى به پیام رســان هایى بــا بیش از پنج 
میلیون کاربر اســت تا به این طریق بتوانند توسعه 

زیرساخت هایشان را سرعت بخشند. 

خبرخوان
تورهاى گردشگرى و موز و 

گوجه سبز!
هر ســال بهــار وقتی    روزنامه جوان |
نوبرانه میوه هایی مانند گوجه سبز به بازار می آید، 
این لطیفه قدیمی دوباره جــان می گیرد که موز از 
برزیل با کشــتی به ایران می آید، قیمتش کیلویی 
4000 تومان می شــود ولی گوجه سبز از آن طرف 
دهات هاي ورامین با وانت نیســان می آید کیلویی 
20 هزار تومان! قضیه تورهاي گردشگري داخلی و 
خارجی هم چندان بی شباهت به داستان موز و گوجه 
سبز نیســت؛ وقتی تورهاي داخلی براي ایرانی ها 
گران تر از رفتن به ترکیه و گرجستان تمام می شود.

خدا قوت...!
روزنامه «شــهروند»    سینما سینما |
نوشت: در جریان بازى تیم ملى مقابل مراکش، مردم 
ایران نسبت به پوشــش تلویزیونى این مسابقه به 
شدت معترض بودند. البته مسئوالن سیما چاره اى 
جز سانسور که کار همیشــگى آنهاست نداشتند، 
چراکه وقتــى دوربین هاى تلویزیونى ســکوهاى 
ورزشگاه  را نشــان مى داد یا مشکل حجاب وجود 
داشت و یا موارد سیاسى! سانسور باعث شد جذابیت 
مســابقه براى بینندگان تلویزیونى کم شود تا این 

هشتگ داغ شود: «سانسورچى! خدا قوت. »

اگر وظایفشان را
 انجام مى دادند...

سلبریتى ها امروز درحالى    روزنامه جوان |
پرچم مطالبات اقتصادى مردم را به دست گرفته اند 
که این وظیفه ایســت بر دوش نمایندگان مجلس 
و مســئولین دولتى. اگر مردان اقتصادى دولت و 
مجلس به خوبى وظایف خــود را انجام مى دادند و 
معیشت و منفعت کشور را به آینده سیاسى خود فدا 
نمى کردند نیازى نبود اهالى فرهنگ که چندان هم 
صنمى با این مســئله ندارند و از قضا مسافرت ها و 
سبک زندگى برخى از آنان نشان داده که خود چندان 
درگیر مشکالت معیشتى نیستند پرچمدار مشکالت 

اقتصادى مردم شوند.

طلبه هاى آموزش و پرورش 
حجــت االســالم    خبرگزارى حوزه |
و المســلمین ســید مجتبــى ملکى، دبیر ســتاد 
همکارى هاى حوزه و آموزش و پرورش از اشتغال 
حدود 3000 طلبه و روحانى در آموزش و پرورش به 

صورت استخدامى خبر داد.

طوالنى ترین روز سال 
چه روزى است؟

  ایسنا| مسعود عتیقى، مدیر انجمن نجوم 
آماتورى ایران با اشــاره به آغاز انقالب تابستانى، 
اظهار کرد: با رســیدن خورشــید به نقطه انقالب 
تابستانى در روز پنج شنبه 31 خرداد ماه سال جارى 
در ساعت 14 و 37 دقیقه به وقت ایران، خورشید به 
نقطه انقالب تابستانى خواهد رسید و در این وضعیت 
تابســتان در نیمکره شــمالى از جمله ایران آغاز 
مى شود. درست در این لحظه، زمستان در نیمکره 

جنوبى از راه مى رسد.

مجریان جوگیر!
  افکارنیوز| روزنامه «جمهورى اسالمى» 
در انتقاد از مجریان ورزشى صداوسیما، ادبیات آنها را 
نامناسب خواند و نوشت: ما شیرهاى مراکش را تکه 
تکه کردیم و خوردیم، بازى شگفت انگیز یوزهاى 
ایرانى، ما خوشــحال ترین مردم جهان هســتیم، 
کى روش تو چقدر خوبى، برق ســه فاز از چشمان 
جهان پریــد و ... اینها جمالتى اســت که پس از 
باز ى ایران و مراکش و گل به خودى تیم مراکش، 
مجریان صدا وسیما در گزارش هاى مختلف گفته اند. 
به نظر مى رســد افراط و تفریط در تمام حوزه هاى 
کشور اعم از سیاسى، اقتصادى، فرهنگى و ورزشى 
به یک معضل بزرگ تبدیل شده است و صدا وسیما 

در این زمینه نقش اول را بازى مى کند.

در حالى که مقامات صداوسیما با قاطعیت اعالم کرده اند 
اختاللى در پخش مستقیم بازى هاى جام جهانى و از 
جمله بازى هاى تیم ملى ایران به وجود نخواهد آمد، 
یک سایت خبرى اعالم کرده اطالعاتى دارد که نشان 
مى دهد احتمال قطع پخش این مسابقات وجود دارد. 
«تابناك» نوشــت: آن گونه که اصغر پورمحمدى، 
قائم مقام صداوســیما اعالم کــرد، حق پخش این
 بازى ها با ارزشــى معادل 50 درصد رقم درخواستى 
«بین اســپورت» صاحــب حق پخش مســابقات 

جام جهانى خریدارى شده است.
با این حــال، عدم صــدور آى دى کارت خبرنگارى 
براى تیم اعزامى صداوســیما به روسیه، این تصور 
را به وجــود آورد که حــق پخش بازى ها توســط 
صداوسیما خریدارى نشده و این گمانه زنى با پخش 
کنفرانس هاى خبرى با لوگــوى فیفا از تلویزیون که 
توسط فیفا براى عموم منتشــر مى شود، تقویت شد. 
اکنون مشــخص شــده که علت اصلى این شرایط، 
عدم پرداخت رقم توافقى میان صداوســیما و «بین 

اسپورت» است.
رقم پیشنهادى «بین اسپورت» از مجموعه رسانه اى 
الجزیره، 41 میلیون دالر بوده که این رقم با موافقت 

ایران همراه نشده است. در نهایت طرفین بر روى رقم 
20 میلیون دالر به توافق مى رسند که 18/5میلیون 
دالر از این رقم به حق پخش بازى هاى جام جهانى 
اختصــاص دارد و 1/5 میلیــون دالر حــق پخش 
جام ملت هاى آسیاســت که به صورت تجمیع شده 

توسط ایران خریدارى شده است.
این توافق روى میز احمد شهریارى، معاون منابع مالى 
و سرمایه انسانى ســازمان صداوسیماست و سازمان 
صداوسیما به دنبال تأمین منابع و انتقال رقم توافق به 
طرف قطرى است. ظاهراً چالش اصلى نحوه انتقال 
این رقم قابل توجه در شرایط کنونى، بانکى است که 
نقل و انتقاالت ارزى به ویژه از نوع دالرى به سادگى 
ممکن نیســت و تأمین فیزیکى و انتقال این حجم 

اسکناس به قطر نیز کار چندان ساده اى نیست.
با توجه به آنکه مسابقه ایران-اسپانیا چهارشنبه شب 
(فردا) برگزار مى شود، دور از انتظار نیست که اگر این 
نقل و انتقال مالى تا روز چهارشــنبه رخ ندهد، «بین 
اسپورت» از ارائه سیگنال کلین به صداوسیما پرهیز 
کند و صداوســیما مجبور به پخش بدون کپى رایت 
بازى  ها شود که در این صورت براى فوتبال ایران در 

این شرایط حساس مشکالتى به وجود آید.

به دنبال انتشــار تصاویرى از کیفیت بســیار پایین آب 
در ماهشهر، معاون عمرانى اســتاندار خوزستان گفت: 
بنابر اطالعاتى که مدیرعامل شرکت آبفاى خوزستان 
ارائه کرده اســت، مواردى که دربــاره گل آلود و کدر 
بودن آب ماهشــهر در برخى رســانه ها مطرح شــده، 

صحت ندارد.
هاشــمى زاده گفت: امام جمعه ماهشهر معترض است 
که چراچنین حرف هایى از ایشان (مبنى بر اینکه انجام 
وضو و غسل با آب ماهشهر اشکال شرعى دارد) منتشر 
شده است. ایشان چنین چیزى نگفته  و این اظهارات را 

تکذیب کرده است.
 معاون عمرانى استاندارى خوزستان یادآور شد: ممکن 

است آب برخى محله ها به علت کار تعمیراتى و  به دلیل 
رسوباتى که در لوله ها بعد از قطعى آب به یکباره خارج 
شده است، در مدت کوتاهى گل آلود شده باشد که این 

مشکل به سرعت رفع شده است.
وى تأکید کرد: آب از یــک منبع و از اهــواز مى آید و 
ســایر مراحل کدورت زدایى، تصفیه، کلرزنى، تصفیه 
شــیمیایى و فیزیکى روى آن انجام مى شــود لذا اگر 
شکســتگى در مرحله اى باشد ســریعًا مرتفع مى شود، 
ولى به علت تعمیــرات جزئى ممکن اســت در برخى 
ساعات مشــکلى در محله اى به  وجود بیاید که عادى 
اســت و ممکن اســت در دیگر کشــورهاى دنیا هم

 پیش بیاید.

نماینده فالورجان در مجلس شوراى اسالمى در گفتگو 
با افکارنیوز با بیان اینکه نمایندگان مجلس نســبت به 
گرانى ها معترض هستند، افزود: نمایندگان، هم به رئیس 
جمهور تذکر دادند و هم به وزراى مربوطه اما ظاهراً عزمى 
براى مقابله با گرانى ها مشاهده نمى شود. حجت االسالم 
و المسلمین ســید ناصر موســوى الرگانى با اشاره به 
گرانى هاى ســکه، خودرو و ارز در دو مــاه اخیر افزود: 
کیفیت خودروهاى تولید داخل هیچ تغییر نداشــته اما 
قیمت ها ظرف این مدت حدود 40 تا 50 درصد افزایش 
یافته است. عضو کمیســیون اقتصادى مجلس با اشاره 
به افزایش قیمت ســکه از یک میلیون و 500 به بیش 
از دو میلیون و 500 هــزار تومان تأکید کرد: این افزایش 
قیمت ها و رواج شغل هاى کاذب و داللى باعث شده تا مردم 
به سمت شغل هاى کاذب بروند. حتى مردم خانه هاى خود را 

مى فروشند و سکه مى خرند تا سود کنند.

حجت االسالم و المسلمین موســوى الرگانى تصریح 
کرد: خودرو جزو اموال محســوب نمى شد و مى گفتند 
خودرو آب و آتش است و حتى ســند خودرویى که یک 
میلیارد تومان ارزش داشــت را به عنــوان وثیقه قبول

 نمى کردند اما در حال حاضر همین خودرو در بازار یکه 
تازى مى کند و قیمت آن حدود 50 درصد افزایش یافته 

است. 

پس از برد شیرین یک بر صفر تیم ملى ایران مقابل 
تیم ملى مراکش در رقابــت هاى جام جهانى 2018 
روسیه برخى بازیکنان و ســرمربى تیم ملى ایران از 

شرکت آمریکایى نایک انتقاد کرده بودند.
شرکت نایک در بیانیه اى مدعى شده که این اقدام به 

دلیل محدودیت هاى دولت آمریکا بوده است. به گفته 
مسئوالن شرکت نایک، این شــرکت در زمینه ارائه 
کفش به بازیکنان تیم ملى ایران حق «انتخابى نداشته 
است». نایک در این بیانیه تصریح کرده که سیاست 
خود در قبال ارائه محصوالتش به ایران را به صورت 

ناگهانى تغییر نداده است.
در همین حال، «کاسپر رورستد»، مدیرعامل شرکت 
آلمانى «آدیداس» گفت:« ایران یکى از 12 تیم حاضر 
در جام جهانى است که این شرکت اسپانسرى آن را 
بر عهده دارد. ما تیم ایــران را تجهیز مى کنیم زیرا 
بسیارى از ایرانیان عاشق فوتبال هستند و در نهایت 
ما به ورزش اعتقاد داریــم... ما معتقدیم که از طریق 
ورزش قدرت تغییر زندگى افــراد را داریم... اگر ما به 
عنوان یک موتور محرکه سیاسى عمل کنیم، در آن 
صورت این آزادى را نخواهیم داشــت که هر کارى

مى خواهیم انجام دهیم.»

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارســى مى گوید: در 
ســال 1395 در حدود پنج شــش هزار واژه را بررسى

کرده ایم که 3000 واژه به تصویب رســیده اســت. و 
اینکه گاهى در فضاى مجازى حواشــى اى درســت

مى کنند و مى گویند فرهنگســتان در طول یکســال 
فقــط 270 واژه ســاخته و هــر واژه اى 12 میلیــون

تومان به بیت المال تحمیل شــده، نادرســت و اصًال 
دروغ محض اســت. مــا چند هــزار واژه را بررســى 
کرده ایــم؛ نــه بودجه مــان آنقــدر زیــاد بــوده نه

 واژه هایمان آنقدر کم...
غالمعلــى حدادعادل بــا بیــان اینکــه واژه گزینى 
بحثــى شــخصى و فــردى نیســت گفته اســت: 
بعضى ها تصور مى کنند که فرهنگســتان دســتگاهى
 اســت مثل آبمیوه گیرى یا مثل دســتگاه ُمهرزنى که 
چیزى به عنــوان ورودى بــه این دســتگاه مى دهند 
و من به ســلیقه خود چیزى در برابر آن وضع مى کنم! 
ابداً این طور نیســت. علــم واژه گزینــى روش منطقى 

دارد.

اندیشکده «شــوراى آتالنتیک» آمریکا نوشت: ایران 
طى این ســال ها با چندین بحران در مورد آب روبه رو 
بوده است که اهمیت این مسئله بسیار زیاد است. اگرچه 
اثرات گرم شدن هواى کره زمین و کاهش باران در طى 
سال هاى گذشته مى تواند نقش مهمى در این مشکالت 
داشته باشــد اما نمى توان به عامل ســوءمدیریت که 

مهمترین دلیل آن است اشاره اى نکرد.
در ادامه این مقاله  آمده اســت: طى سال هاى گذشته، 
کاندیداهاى انتخابــات مجلس با وعــده هاى آوردن 
کارخانه به شهرهاى خود انتخاب شده اند. بنابراین هر 
چه تعداد نمایندگان مجلس در شهرى بیشتر باشد نفوذ 
آنها در این مسئله افزایش پیدا مى کند و این تعجب آور 
نیست که بسیارى از کارخانه ها در کالنشهرهایى مانند 
اصفهان واقع شده اند. براى نمونه شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان به میزان 27 میلیون متر مکعب آب مصرف مى 
کند که حدود 6 درصد کل مصرف آب شهر اصفهان را 
به خود اختصاص مى دهد. مبارکه تنها مجتمع صنعتى 
در اطراف شهر نیســت بلکه انواع دیگر مانند کارخانه 
پتروشیمى اصفهان و شــرکت ذوب آهن اصفهان هم 
حضور دارند. اما صنعت مصرف کننده اصلى آب در ایران 
نیست بلکه حدود 90 درصد مصرف آب در ایران به بخش 

کشاورزى تعلق دارد.
از آنجایى که ایران کشورى خشک و بیابانى است بخش 
کشاورزى بیشــتر منابع خود را از آب هاى زیرزمینى به 
دست مى آورد. متأسفانه طى سال هاى گذشته این بخش 
به دلیل استفاده از روش هاى سنتى به صورت نادرست 
مدیریت شده است. این روش سنتى انتقال آب از چاه ها 
به مزارع حدود 65 درصد از آب به هدر مى رود. کشاورزان 
هر ســاله براى تأمین آب باید چاه هاى عمیق ترى را 
حفر کنند. زمانى که جمعیت ایران کمتر بود کشاورزان 
مى توانســتند از چنین روش هاى ناکارآمدى استفاده 

کنند اما اکنون در ایران با 85 میلیون نفر دیگر این روش 
کارایى نخواهد داشت.

عامل دیگــر در عملکرد نادرســت کشــور در بخش 
کشاورزى به ناکارآمدى وزارت کشاورزى بر مى گردد. 
این وزارتخانه باید پیوند دهنده بین بخش کشاورزى و 
دانشگاهى باشد. این وزراتخانه باید به کشاورزان کمک 
کند تا از اســتفاده از آب براى محصوالتى مانند گندم و 

برنج دور شوند و متناسب با شــرایط آب و هوایى از آب 
استفاده کنند. وزارتخانه به تازگى اعالم کرده است که 
کاشت برنج در هر جاى دیگر جز استان شمالى ممنوع 
است که این یک اقدام منطقى است اما خیلى دیر شده 
است. این تغییرات باید مدت ها پیش رخ مى داد. براى 
نمونه مى توان به تولید هندوانه اشاره کرد که براى هر 
کیلو 170 لیتر آب مصرف مى شود ، آیا محصول دیگرى 

که مناسب کیفیت خاك، آب و هوا و سطح و میزان آب 
باشد وجود ندارد؟

نویسنده در پایان معتقد است که اگر اقدام جدى در حوزه 
کشاورزى در ایران صورت نگیرد و همین سطح استفاده از 
آب به صورت بى رویه ادامه پیدا کند این کشور با خشکى 
بیشتر همراه مى شود و بسیارى از مناطق کشور غیرقابل 

سکونت خواهد شد.

هشدار اندیشکده آمریکایى درباره بحران آب در ایران

ایران غیر قابل سکونت مى شود

ایران – اسپانیا فردا پخش مى شود؟

واکنش نایک به موج انتقادها: 

چاره اى جز تحریم تیم فوتبال ایران نداشتیم

خانه شان را مى فروشند و سکه مى خرند!

چرا آب ماهشهر کدر است؟

واژه گزینى، دستگاه آبمیوه گیرى نیست!
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عباس غزالى، بازیگر ســینما و تلویزیون 
که با سریال هایى مثل «وضعیت سفید» ، 
«مادرانه» و... کارنامه خوبى در تلویزیون 
دارد، این بار با یک ســریال جدید در قاب 

تصویر قرار مى گیرد.
غزالى در خصوص جزئیات این سریال گفت: 
این ســریال که در حال حاضر تدوین آن به 
اتمام رسیده است در مرحله صداگذارى قرار 
دارد. ســریال در مجموع 30 قسمت است 
و به احتمال زیاد پخش آن از شــبکه 3 سیما 

خواهد بود.
وى گفــت: بــه نظر من ســریال 
«شعله پوش» ســریال جالب 
توجه و آبرومندى اســت و 
امیدوارم مخاطب بتواند 
با آن ارتباط خوبى برقرار 
کند. این بازیگر درباره 
موضوع ســریال گفت: 
موضوع سریال در خصوص 
برگى از تاریخ کشــور ایران 
است، یک داســتان عاشقانه در 
برهه اى بعد از انقالب اسالمى و قبل 
از شروع جنگ تحمیلى و اواسط سریال 
ورود دشمن به خاك خرمشهر و مقاومت مردم 

خرمشهر را به تصویر مى کشد. 
غزالى در خصوص زمان پخش این ســریال 
گفت: هنوز زمان پخش این سریال مشخص 
نیست ولى به احتمال زیاد پخش آن به بعد از 

جام جهانى موکول مى شود.
وى در خصوص فیلم ســینمایى خود گفت: 
سه فیلم ســینمایى هم دارم که یکى از آنها  
به نام  «همه چى عادیه» در تابســتان اکران 
مى شود. فیلم بعدى به نام «شب لرزه» است 
که به احتمال قوى تغییر نام مى دهد و یکى از 
فیلم هاى دیگر هم که فعًال در فستیوال هاى 
بین المللى حضور دارد به نام «من یوســفم 

مادر» که به زبان و ملیت دیگرى است.
گفتنى است؛ در این سریال سیاوش طهمورث، 
محمود پاك نیت، پروانــه معصومى، عباس 
غزالى، ســلمان فرخنده و...  به ایفاى نقش 
مى پردازند. داســتان مجموعــه تلویزیونى 
«شــعله پوش» قصه اى عاشــقانه را بعد از 
انقالب و همزمان با آغاز جنگ تحمیلى روایت 
مى کند. قصه عاشقانه اى بین یک جاسوس 
عراقى و یک پرستار که در فصل اول تا زمان 
جنگ و سقوط خرمشــهر روایت مى شود و 
در فصل دوم که طراحى قصه توســط على 
دلگشایى و ســلمان فرخنده و احسان فکا 

صورت گرفته تا آزادى خرمشهر ادامه دارد.

بازگشت 
عباس غزالى به قاب

 تلویزیون با «شعله پوش»

 پخش یک سریال محبوب و  پخش یک سریال محبوب و 
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مدت هاســت جاى خالى رضا رویگرى، خواننده و بازیگِر تئاتر، سینما و تلویزیون 
کشورمان احساس مى شــود و کمتر وى را در فیلم ها و سریال ها مى بینیم، یا بیراه 
نیست اگر بگوییم کًال دیده نمى شود و کار نمى کند. مدت ها پیش هم اخبار متعددى 
مبنى بر سکته مغزى و بیمارى اش منتشر شد که باعث شایعات بسیارى هم شده 
بود. رویگرى درباره آخرین وضعیت جسمى و روحى اش به «تسنیم» گفت: در حال 
حاضر تحت نظر دو پزشک هستم. فیزیوتراپى و آب درمانى انجام مى دهم و تمرین 
مى کنم تا کامًال بتوانم سالمتى خودم را به دست بیاورم. هنوز کامًال به اصطالح خوِب 
خوب نشده ام اما خدا را شکر بسیار بهترم و وضعیتم رو به بهبود و امیدوارکننده است.

وى ضمن بیان اینکه در کل دوران بیمارى اش در یک یا دو پروژه حضور داشته است، 
این بیمارى را بهانه سینماگران خواند و گفت: متأسفانه این بیمارى بهانه خوبى براى 
همکاران و دوستانمان شده بود تا براى بازى در فیلم یا سریالى دعوت به همکارى 
نکنند و فکر مى کنم اگر کامًال هم خوب بشوم، حتى در المپیک هم نفر اول بشوم، 
دوستان سینمایى مان طورى رفتار مى کنند که به تو القا کنند نمى توانى کار کنى. چون 

با این القا راحت تر مى توانند یک نقش را به آن کسى که دلشان مى خواهد بدهند. 
خواننده آلبوم «کازابالنکا» در ادامه افزود: البته وضعیت روحى ام خراب تر از وضعیت 
جسمانى ام است، وضعیت جسمانى ام دارد بهتر مى شود، اما از نظر روحى اصًال حالم 
خوب نیست، چون من بازیگر را به ماهى تشبیه مى کنم، وقتى ماهى را از آب بگیرید 
و به خشکى بیاندازیدش چه حالى دارد؟ بازیگرى هم که جلوى دوربین نباشد و بازى 

نکند حالش همینگونه است. ما مثل ماهى از آب گرفته هستیم.
وى همچنین در خصوص درآمد مالى این روزهایش گفت: در پروژه اى مشغول بازى 
نیستم تا از آن دستمزدى دریافت کنم و همچنین از جایى هم مبلغى دریافت نمى کنم، 
چون ما بازیگر ها بازنشستگى نداریم و اصوًال بعد از فوتمان بازنشسته مى شویم، به 
همین دلیل حتى یک دینار از جایى به من پرداخت نمى شود و عمًال منبع درآمدى 

ندارم. 
رویگرى افزود: مثًال براى برنامه اى 
دعوتت مى کنند شرکت کنى و قرار 
است فالن مبلغ ناچیز هم پرداخت 
کنند، اما بعد برنامــه مى بینید از 
آن مبلغ اندك که خبرى نیســت 
هیچ، حتى آن مسئول برنامه دیگر 
اصًال پیدایش نمى شــود. آن هم در 
این وضعیت اقتصادى ســختى که ما 
االن داریم، این اجاره خانه هاى باال، 
هزینه هاى درمان 
 ، ســنگین

زندگى هاى دالرى و... واقعاً کار زشتى است حتى دستمزد 
یک نفر را ندهند.

صاحب آهنــگ حماســى «ایــران ایــران» در ادامه 
عنــوان کــرد: چندوقــت پیــش بیــن آهنگ هایى که 
تا کنون براى ایران خوانده شــده بود، جشــنواره اى برگزار
 شــد. در آن برنامه آهنِگ «ایران ایران» از نگاه مردم رتبه 
اّول را کســب کرد، بعد اعالم کردند که فالن مبلغ به عنوان 

هدیه پرداخت مى شود و فالن جوایز را مى دهند، اما بعدش اصًال 
خبرى نشــد و هیچ چیزى به من داده نشد و فقط مّنتش برایم

 ماند. 
بازیگر سریال «ســال هاى مشــروطه» همچنین در مورد 
هزینه هاى درمانش گفت: تــا االن 99 درصد هزینه درمانم 
را خودم داده ام و نهاد هایى مثل بیمه هنرمندان و خانه سینما 

تاکنون هیچ کارى برایم انجام نداده اند. 
بازیگر ســریال «معراجى ها» در مورد پیگیــرى هنرمندان و 

مســئوالن بیان کرد: در این مدت بیمارى ام به جز تعداد اندکى از 
دوستانم کسى حالم را نپرسیده اســت! اصًال نمى دانند کجا هستم و 

چه مى کنم. مسئوالن هم که انگار اصًال و ابداً ما وجود نداشته ایم و کار 
کرده ایم، عین خیالشان نیست. 40 سال صدا و چهره ام از طریق صداوسیما 

پخش شد، اما انگار کسى از مسئوالن یادش نیست.
این بازیگر باسابقه سینما گفت: سینما بســیار بى رحم است و انگار خاصیت 
سینما همین فراموشى است و این بى مهرى ها براى همه است. «کیاِن» ایرانى 
سریال «مختارنامه» در ادامه مطرح کرد: بعد از «مختارنامه» ممنوع  کار شدم، 
بدون آنکه نامه اى یا حکمى بدهند. فکر کنم اصوًال بدون آنکه هرگونه نامه یا 
حکمى به فرد بدهند و علتش را مطرح کنند، خیلى ناگهانى فردى را ممنوع کار 
مى کنند و طورى رفتار مى کنند که خودت بفهمى ممنوع کار شده اى. مثًال با یک 
پروژه اى قرار است کار کنید، ناگهان به کارگردان یا تهیه کننده مى گویند فالنى 

را از پروژه ات حذف کن. آنجا مى فهمى که نامت در لیست سیاه رفته است.
این بازیگر در ادامه افزود: آن اوایل هنوز کمى شک داشتم که آیا واقعاً ممنوع 
کار شده ام یا مشــکل دیگرى وجود دارد، تا اینکه روزى فردى از مشاوران 
تلویزیون که در تدارك ســاخت فیلمى هم بود، به من پیشــنهاد بازى در 
فیلمش را داد ولى من بنا به دالیلى نتوانستم برایش بازى کنم، بعد از مدتى 
آن شخص به من گفت: «اگر در فیلم من بازى مى کردى، حکم ممنوع 

کارى ات را رفع مى کردم.» وقتى این حرف را از وى شنیدم، مطمئن 
شدم که ممنوع کار بوده ام و گمان و توهم یا شایعه نبوده است. البته االن 

نمى دانم شاید این حکم ممنوع  کارى رفع شده باشد، باز هم همچنان 
چیزى به من اطالع نداده اند.

گالیه هاى هنرپیشه معروف از بى توجهى ها به او

رضا رویگرى: سینما بسیار 
بى رحم  است

امرا... 
احمدجو از نویسندگان 

سریال الف ویژه «سلمان فارسى» به تشریح 
آخرین روند ســاخت این ســریال پرداخت. داود 
میرباقرى، کارگردان سرشــناس آثــار تاریخى 
تلویزیون چندى پیش در جدیدترین سریال خود 
به سراغ  ســاخت سریال «ســلمان فارسى» به 

تهیه کنندگى حسین طاهرى فارسى رفت.
امرا... احمدجو، نویســنده این سریال در گفتگو با 
«صبا» درباره آخرین وضعیت نگارش این سریال 
گفت: در حال حاضر 100 درصد متن این سریال 
نوشته شده اســت اما به دلیل وسواس و دقتى که 
داود میرباقرى و من براى این سریال داریم هنوز 
هم در حال حذف و اضافه بر روى متن هستیم ولى 

در کل نگارش متن به اتمام رسیده است.
وى در خصوص زمان شروع تصویربردارى افزود: 
زمان دقیق شروع تصویربردارى هنوز مشخص 
نیست، ولى چند لوکیشن بسیار جذاب در ایران و 
خارج از ایران پیدا کرده اند که ضبط سکانس ها قرار 

است در این لوکیشن ها صورت بگیرد.
احمدجو در پایان درخصوص بازیگر نقش اصلى این 
سریال گفت: هنوز بازیگر خاصى براى این سریال 
در نظر گرفته نشده است.گفتنى است؛ مجموعه 
تلویزیونى «سلمان فارسى» در ســه دوره ایران، 
بیزانس و بخش مربوط به اسالم تولید خواهد شد 
و بازیگران آن قرار است فقط منحصر به بازیگران 
تهران نباشند و انتخاب هنرمندان از سراسر کشور 
صورت خواهد گرفت. این ســریال در دو بخش 
کودکى ســلمان تا رحلت پیامبر(ص) و بازگشت 

سلمان به مدائ ن طراحى شده است.

ســریال تلویزیونى «کاله پهلوى» شنبه تا 
چهارشنبه از شبکه افق پخش مى شود.

با پایان مــاه مبارك رمضان و اتمام ســریال 
«سّر دلبران» پخش مجموعه تلویزیونى «کاله 
پهلوى» از شبکه افق آغاز شــده است. «کاله 
پهلوى» پس از «کیف انگلیسى»، دومین سریال 

تاریخى سید ضیاءالدین درى به شمار مى رود.
داستان این ســریال با محوریت شخصى به نام 
«فرخ باســتانى» جوانى ایرانــى از طبقه فقیر 

جامعه پیش مــى رود؛ او پس از تحصیل 
در مدرسه دارالفنون تهران، براى ادامه 

تحصیل به پاریس مــى رود. پاریس در 
روزهاى پس از جنگ جهانى اول شرایط 
ســختى دارد. این وضعیت فشار زیادى به 
فرخ مى آورد. فرخ طــى حوادثى با دخترى 
ایرانى-فرانســوى به نام «بالنش» آشنا 
مى شــود که از پدرى فرانســوى و مادرى 
ایرانى متولد شده  است. فرخ طى ماجراهایى 

با بالنــش ازدواج مى کند و موفق مى شــود 
سمت منشــى گرى «حســن تقى زاده»، سفیر 
وقت ایــران در پاریس را در فاصله ســال هاى 
1933 تا 1934 به دســت آورد؛ تقى زاده هنگام 
بازگشــت فرخ باســتانى به ایران، طى نامه اى 
خطاب به «على اصغر حکمت»، وزیر فرهنگ و 
معارف توصیه مى کند از فرخ در دستگاه حکومت 

استفاده کند و...
قســمت هایى از این فیلم در شهرك سینمایى 
غزالــى و بخش هایى از آن در شــهر ســاوه 
تصویربــردارى شــده  و بازیگرانــى همچون 
امیرحســین آرمــان، امیرعلى دانایــى، نگین 
محســنى، حســام نواب صفوى، مــاه چهره 
خلیلى، رز رضوى، گوهــر خیراندیش، داریوش 
فرهنــگ، ثریا قاســمى، آناهیتا نعمتى، ســارا 
منجزى، حنانه شهشــهانى، محمدرضا شریفى 
نیا و ســارا خوئینى هــا در آن بــه ایفاى نقش

 پرداخته اند.
سریال تلویزیونى «کاله پهلوى» در 54 قسمت 
شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 23و30دقیقه 
از شــبکه افق پخش مى شــود و تکرار آن هم 

ساعت 14و30دقیقه  روز بعد روى آنتن مى رود.

آخرین جزئیات سریال
آخرین جزئیات سریال

ن فارسى» 
 «سلما

ن فارسى» 
 «سلما

دوباره
«کاله پهلوى» را از 
تلویزیون ببینید
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عباس غزالى، بازیگر س
که با سریال هایى مثل
«مادرانه» و... کارنامه
دارد، این بار با یک ســ

تصویر قرار مى گیرد.
غزالى در خصوص جزئیات
این ســریال که در حال
اتمام رسیده است در مرح
دارد. ســریال در مجمو
وبه احتمال زیاد پخش آن

خواهد بود.
وى گفــت: بــه
«شعله پوش
آ توجه و
امیدو
با آن
کند.
موضو
موضوع
برگى از تا
است، یک داس
برههاى بعد از انق
از شروع جنگ تحمیل
ورود دشمن به خاك خرمش
خرمشهر را به تصویر مى ک
غزالى در خصوص زمان پخ
گفت: هنوز زمان پخش ای
نیست ولى به احتمال زیاد
جام جهانى موکول مى شو
وىدر خصوص فیلم ســ
سه فیلم ســینمایى همد
به نام  «همه چى عادیه» د
مى شود. فیلم بعدى به نام
که به احتمال قوى تغییر ن
فیلم هاى دیگر هم که فع
دارد به بینالمللى حضور
مادر»که به زبان و ملیت دی
گفتنى است؛ در این سریال
محمود پاك نیت، پروانــ
غزالى، ســلمان فرخنغزالى، ســلمان فرخنده

بازگشبازگش
عباس غزالىاس غزالى
 تلویزیون با «ش تلویزیون با «ش

تى است حتى دستمزد 

ـران ایــران» در ادامه 
ش بیــن آهنگ هایى که 
 بود، جشــنواره اى برگزار
ن ایران» از نگاه مردم رتبه 
دند که فالن مبلغ به عنوان

الالالالالصًال یز را مى دهند، اما بعدش ا
مرایم  داده نشد و فقط مّنتش ب

ـروطه» همچنین در مورد 
9ن 99 درصد هزینه درمانم 
مه هنرمندان و خانه سینما 

ه اند. 
 مورد پیگیــرى هنرمندان و 

ت بیمارى ام به جز تعداد اندکى از 
ــت! اصًال نمى دانند کجا هستم و

ر اصًال و ابداً ما وجود نداشته ایم و کار 
 سال صدا و چهره ام از طریق صداوسیما 

الن یادش نیست.
ینما بســیار بى رحم است و انگار خاصیت 
بى مهرى ها براى همه است. «کیاِن» ایرانى 
ح کرد: بعد از «مختارنامه» ممنوع  کار شدم، 
د. فکر کنم اصوًال بدون آنکه هرگونه نامه یا 
طرح کنند، خیلى ناگهانى فردى را ممنوعکار
خودت بفهمى ممنوع کار شده اى. مثًال با یک 
ن به کارگردان یا تهیه کننده مى گویند فالنى 

همى که نامت در لیست سیاه رفته است.
 هنوز کمى شک داشتم که آیا واقعاً ممنوع 
ود دارد، تا اینکه روزى فردى از مشاوران
ر در بازى فیلمىهم بود، به من پیشــنهاد
 نتوانستم برایش بازى کنم، بعد از مدتى 
یلم من بازى مى کردى، حکم ممنوع 

 این حرف را از وى شنیدم، مطمئن 
 توهم یا شایعه نبوده است. البتهاالن

رى رفع شده باشد، باز هم همچنان 

یار 

مشاور اجرایى شبکه یک سیما، از احتمال پخش برنامه اى جدید با اجراى  سید على ضیاء در تابستان امسال خبر داد. سید جواد مبینى پور، مشاور اجرایى شبکه یک سیما، در خصوص  
برنامه جدید سید على ضیاء در این شبکه گفت: قرار بر این بود على ضیاء با برنامه اى جدید از هفته اول تابستان مهمان خانه مخاطبان شود؛ اما هنوز طرح آن برنامه تأیید نشده است. تا 

زمان پخش آن برنامه جدید، برنامه اى با حال و هواى «فرمول یک» روى آنتن خواهد رفت.
وى در خصوص زمان احتمالى پخش این برنامه جدید با اجراى على ضیاء بیان کرد: اگر طرح این برنامه جدید تصویب شود، از هفته آینده هر روز عصر حوالى ساعت 17و30دقیقه  یا 18 روى 

آنتن مى رود.
مشاور اجرایى شبکه یک سیما درباره دیگر برنامه ترکیبى این شبکه گفت: سیاوش عقدایى برنامه اى جدید را با محوریت علمى - اجتماعى و با هدف پرداختن به آسیب هاى اجتماعى روى آنتن 

مى برد. البته هنوز در حال مذاکره هستیم و زمان پخش آن به طور قطعى مشخص نشده است.
مبینى پور در پایان عنوان کرد: احتمال مى رود این برنامه دوشنبه ها و یا در قالب برنامه اى صبحگاهى (سه روز در هفته) و با نام احتمالى «حرف» روى آنتن برود.

بازگشت مجرى مشهور با یک برنامه جدید به تلویزیون

خوب نیست، چون من بازیگر را به ماهى تشبیه مى کنم، وقتى ماهى را از آب بگیرید 
و به خشکى بیاندازیدش چه حالى دارد؟ بازیگرى هم که جلوى دوربین نباشد و بازى 

نکند حالش همینگونه است. ما مثل ماهى از آب گرفته هستیم.
وى همچنین در خصوص درآمد مالى این روزهایش گفت: در پروژه اى مشغول بازى 
نیستم تا از آن دستمزدى دریافت کنم و همچنین از جایى هم مبلغى دریافت نمى کنم، 
چون ما بازیگر ها بازنشستگى نداریم و اصوًال بعد از فوتمان بازنشسته مى شویم، به 
همین دلیل حتى یک دینار از جایى به من پرداخت نمى شود و عمًال منبع درآمدى 

ندارم. 
رویگرى افزود: مثًال براى برنامه اى 
دعوتت مى کنند شرکت کنى و قرار 
است فالن مبلغ ناچیز هم پرداخت 
کنند، اما بعد برنامــه مى بینید از 
آن مبلغ اندك که خبرى نیســت 
هیچ، حتى آن مسئول برنامه دیگر 
اصًال پیدایش نمى شــود. آن هم در 
این وضعیت اقتصادى ســختى که ما 
االن داریم، این اجاره خانه هاى باال، 
هزینه هاى درمان 
 ، ســنگین

ى وسو و
 سریال داریم هنوز 
ى متن هستیمولى

یده است.
صویربردارى افزود: 
رى هنوز مشخص 
ر جذاب در ایران و

بط سکانس ها قرار 
 بگیرد.

یگر نقش اصلى این 
ى براى این سریال 
ى است؛ مجموعه 
ر ســه دوره ایران، 
الم تولید خواهد شد 
نحصر به بازیگران 
ان از سراسر کشور 
ـریال در دو بخش 
مبر(ص) و بازگشت 

 شده است.

لوى» شنبه تا
 مىشود.

و اتمام ســریال 
 تلویزیونى «کاله 
ــده است. «کاله 
ى»، دومین سریال 

 به شمار مى رود.
یت شخصى به نام
ــى از طبقه فقیر 

 از تحصیل 
راى ادامه 

 پاریس در 
 اول شرایط 
شار زیادى به 
ثى با دخترى 
النش» آشنا 
ـوى و مادرى 
طى ماجراهایى 

وفق مى شــود 
ن تقى زاده»، سفیر 
فاصله ســال هاى 
رد؛ تقى زاده هنگام 
یران، طى نامه اى 
فرهنگ و  »، وزیر
ر دستگاه حکومت 

 شهركسینمایى
در شــهر ســاوه 
گرانــى همچون 
ى دانایــى، نگین

فوى، مــاه چهره 
راندیش، داریوش 
هیتا نعمتى، ســارا 
محمدرضا شریفى 
ن بــه ایفاى نقش

4ى» در 54 قسمت 
3عت 23و30دقیقه 
تکرار آن هم ـود و

وى آنتن مى رود.

ز 

مشاور اجرایى
برنامه جدید سید
زمان پخش آن برنام
وىدر خصوص زمان اح

آنتن مى رود.
مشاور اجرایى شبکه یک
مى برد. البته هنوز در
مبینى پور در پایان

با

وند
ى ش

ى م
باز

هم
تان 

گلس
هیم 

ژان لوك گدار و ابرا
مدتى 

است که میترا فراهانى، فیلمساز 
ایرانى مقیم اروپا خیلى بى سر و صدا در حال 

ساخت فیلمى با شرکت «ژان لوك گدار»، از سردمداران موج 
نو سینماى فرانسه و همچنین، ابراهیم گلستان، از سردمداران مهم 

موج نو سینماى ایران است. ایده رودررو قراردادن این دو فیلمساز جریان 
ساز سینماى غرب و شرق که هرکدام خصوصیات اخالقى و هنرى خاص خود 
را دارند، بسیار جالب بوده و حاال باعت کنجکاوى بسیارى از مشتاقان سینما 

خواهد شد که، سینماگرى از شرق، در مقابل غول بزرگى از غرب چه چیزى براى 
روایت کردن در مقابل همدیگر دارند؟

ابراهیم گلستان متولد 1922 ( 96 ساله) در شیراز و ژان لوك گدار متولد 1930 
(88 ساله) درشهر کوچک رول در سوئیس هستند و رو در رو کردنشان 

مى تواند از سندهاى ماندگار سینما به شمار آید.
چنانچه ساخت فیلم به خوبى پیش برود و تا آخر امسال به پایان 

برسد، مى توان انتظار داشت که درجشنواره کن 2019 آن  را 
مشاهده کنیم.

ســریال «ســتایش3» این روزها در حالــى مرحله 
تصویربردارى خود را مى گذراند که بسیارى از مخاطبان 
آن مى خواهند بدانند چه کســى به جاى بازیگر نقش 
«صابر» که به شبکه جم پیوسته، حضور خواهد داشت؟

تصویربردارى ســرى سوم ســریال «ستایش» نیمه 
فروردین آغاز شــد و در حال حاضر در خانه اى واقع در 
کامرانیه ادامه دارد و تاکنــون 30 درصد از تولید پیش 
رفته است.  بنا بر این گزارش، با توجه به طوالنى شدن 
فاصله تولید میان فصل هاى مختلف این سریال، سعید 
سلطانى دست به تغییراتى در ترکیب بازیگران این اثر 

زده است. 
از جمله این تغییرات مربوط به رامسین کبریتى  است 
که در این سریال نقش «صابر» پسر داریوش ارجمند را 
بازى مى کرد. پس از خروج او از ایران و پیوست به شبکه 
جم بسیارى از مخاطبان سریال عالقه مند بودند بدانند 

کارگردان چه بازیگرى را جایگزین او کرده است. 

طبق تصمیم گیرى هاى انجام شده، یک بازیگر ناشناس 
قرار است از طریق گریم به شخصیت «صابر» شبیه شود 
و دوربین از نماهایى که زیاد مشخص نیست تصویر او 

را نشان دهد.
اما ماجرا به همینجا ختم نخواهد شد و سازندگان سریال 
«ستایش3» ترجیح دادند براى یکدست بودن کار خود 
بازیگر نقش «صابر» را از چرخه بازیگران این سریال 
حذف کنند و به این ترتیب «صابر» بعد از چند قسمت 
کشته خواهد شد و دیگر اثرى از او در این سریال باقى 
نخواهد ماند.   بازیگر دیگرى که از سریال حذف شده، 
«حدیث میرامینى» اســت که نقش دختر «ستایش» 
را ایفا مى کرد. میرامینى بعد از «ســتایش 2» به دلیل 
حضور در سریال دیگرى حاضر به ادامه همکارى نشد 
و اگر بازیگر مناسب براى ایفاى این نقش پیدا نشود، به 
احتمال فراوان نرگس محمدى در نقش دختر خود نیز 

حضور خواهد داشت. 
نرگس محمدى، داریوش ارجمند، سیما تیرانداز، فریبا 
نادرى، مهدى سلوکى، رضا داود نژاد، مهدى میامى و... 

حضورشان در این سریال قطعى شده است.
فصل هاى 1 و 2 «ستایش»، در سال هاى 90 و 92 
از شبکه 3 ســیما پخش شد. نرگس محمدى، 
داریــوش ارجمند، مهدى ســلوکى، زهرا 
سعیدى، سیما تیرانداز، محمود عزیزى، 
مهدى پاکدل، حدیث میرامینى و... از 
بازیگران فصل هاى پیشــین این 

سریال بودند.

سرنوشت «صابر» در «ستایش 3» چه مى شود

پخش مجموعه داســتانى «رؤیاى سبز» یا «آن 
شــرلى»  از دیروز دوشــنبه  از شبکه یک سیما 

آغاز شد.
سریال «رؤیاى سبز» یک درام تلویزیونى است 
مانند «قصه هاى جزیــره» و «امیلى در نیومون» 
که بر پایه داســتانى از «لوسى ماد مونتگمرى» و 

کارگردانى «کوین سالیوان» ساخته شده است.
این مجموعه داستانى از روز دوشنبه 28 خرداد در 
13 قسمت هر روز به جز جمعه ها حوالى ساعت 
10 صبح پخش خواهد شد. در خالصه داستان 
این سریال آمده اســت: آن شرلى یک دختر 11 
ساله یتیم است که در سه ماهگى پدر و مادرش 
را از دست مى دهد و بعدها به گرین گیبلز مى رود. 
صاحبان گرین گیبلز دو خواهر و برادر مزرعه دار به 
نام هاى ماریال و متیو کاتبرت هستند که مى خواهند 
سرپرستى پسر بچه اى را قبول کنند اما صاحب 
یتیمخانه دختر بچه اى را به اشــتباه براى آنها

 مى آورد. آن شرلى که نمى تواند به کارهاى مزرعه 
برسد و به متیو کمک کند و... مجموعه داستانى 
«رؤیاى سبز» محصول 1985 کشور کاناداست و 

تاکنون بارها از تلویزیون پخش شده است.
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حسین اوجاقى، ســرمربى تیم ملى ساندا که امســال تیمش براى نخستین بار 
قهرمانى ووشوى جهان را در حضور چینى ها از آن خود کرده بود در حالى چندى 
پیش بنا به درخواست کى روش به کادر فنى تیم ملى فوتبال اضافه شد که تاکید 
کرد تقویت چند فاکتور در تیم ملى فوتبال دلیل دعوت او به جمع مردان مستطیل 
ســبز بوده: «ایجاد روحیه جنگندگى، ســرعت تصمیم گیرى،  افزایش تمرکز و 
اعتمادبه نفس فوتبالیســت ها « اما این که این فاکتورها در اولین بازى تیم ملى 
ایران در جام جهانى تا چه اندازه نمود واقعى داشت ســوالى است که اوجاقى در 
پاسخ به آن مى گوید: ” به شــخصه معتقدم به لحاظ بدنى و اعمال فاکتورهایى 

چون جنگندگى، ســرعت تصمیم گیرى،  تمرکز و اعتمادبه نفس، بازیکنان ایران 
فوق العاده بودند؛ بخصوص امید ابراهیمى، وحید امیرى، بیرانوند و روزبه چشمى. 
ما 30 جلســه با بازیکنان تیم ملى ایران تمرین کردیم و معتقدم این 30 جلســه 
تاثیر خود را گذاشــت و دســت کم انتظارات من برآورده شــد. « او وحید امیرى 
را ســتاره ایران در بازى مقابل مراکش مى داند:“ وحید امیــرى تاثیرگذارترین 
بازیکن ایران بود. او بــه لحاظ بدنى همچون فوالد اســت و بــه همین خاطر 
وقتى با بازیکن مراکشــى به هوا پریدند، حریف مراکشــى اش در هوا ناك اوت 

شد» 

نصف جهان  همه انتظار داریم وقتى در رســانه هاى داخلى 
و خارجى  ســردار آزمون مدام با «لیونل مســى» مقایســه
 مى شــود در تورنمنت بزرگ جام جهانى هم او کمى، فقط 

کمى مسى باشد.
سردار آزمون یکى از چهره هاى ویژه اولین دیدار تیم ملى در 
جام جهانى بود چرا که اگر بازیکن مراکشى در وقت هاى اضافه 
به اشتباه دروازه خودشان را باز نمى کرد، قطعاً مهاجم تیم ملى 
خودش را بابت موقعیت گلزنى فوق العاده اى که در نیمه اول 
از دست داده بود، نمى بخشــید. البته سردار شانس آورده که 
دوســتان و حامیان خوبى مثل علیرضا جهانبخش دارد که 
در این شــرایط از او دفاع کرده اند و گفته اند در فوتبال پیش 
مى آید که یک مهاجم نتواند چنین موقعیتى را گل کند. درست 
است که عملکرد سردار در دیدار مقابل مراکش، حداقل از دید 

طرفداران تیم ملى چندان دلچسب نبود اما خب او 
هنوز از دید خیلى ها همان کسى است که لقب 

مسى ایرانى مناسب و برازنده اش است. 
نمونه اش طبق آنچه سایت ورزش 

سه به نقل از سایت «اسپورت 
انگلیش» نوشته، «دیوید 

روبیو»، نویســنده 

سایت «اسپورت انگلیش»  اســت که در گزارشى به نقش 
سردار در دو بازى بعدى تیم ملى اشاره کرده. او در گزارشش 
اینگونه اشاره کرده که تیم ملى براى آنکه غیرممکن را ممکن 
کند و به مرحله بعدى جام جهانى صعود کند باید بتواند از دو 
حریف فوق العاده قدرتمند بعدى اش امتیاز بگیرد. بازى بعدى 
تیم ملى مقابل اسپانیاست و دو تیم در کازان روبه روى همدیگر 
قرار مى گیرند جایى که ســتاره بزرگ تیم ملى یعنى سردار 

آزمون به خوبى با جو آن آشناست.
نویســنده مطلب در ادامه به ماجراى 

حضــور ســردار در روبیــن 

کازان و فوتبال روسیه پرداخته که تقریبًا همه در جریان آن 
هستیم. نکته مهم گزارش اما جایى اســت که دیوید روبیو 
سراغ آنالیز ســردار مى رود: «او تکنیک مثالزدنى اى دارد و 
 تواند با اســتفاده از توانایى دریبلینگش براى خودش فضا و 
موقعیت بســازد. او البته گاهى اوقات چوب عدم ثباتش در 
زمین مسابقه را هم مى خورد. او در سیســتم مورد استفاده 
"کارلوس کى روش" نقشــى را دارد که بر اساس آن مجبور 
است به عقب برگردد و از خط میانى بازیسازى را شروع کند. 
با دیدن بازى ســردار به این نتیجه مى رسیم که 
او در تیم ملى باید جدا 

از گلزنــى به فکر بازیســازى عقــب و فضاســازى براى 
هم تیمى هایش هم باشد.» دیوید روبیو براى آنکه ثابت کند 
بى جهت از سردار تعریف نکرده به تقابل معروف او با «ژروم 
بواتنگ»، مدافع بایرن مونیخ در لیگ قهرمانان فصل 2016 
اشاره کرده که سردار چگونه مدافع سرشناس آلمانى ها را محو 
کرد. نویسنده «اسپورت انگلیش» گزارشش را با این جمالت 
تمام کرده:«سردار، هم در تیم ملى ایران و بین هواداران این 
تیم محبوب است، هم یکى از پرطرفداترین بازیکنان روبین 
کازان محسوب مى شــود. در بازى چهارشنبه شب ایران و 
اسپانیا او خطرناك ترین بازیکن براى مدافعان اسپانیایى به 

حساب خواهد آمد.» 
امیدواریم نوشته هاى  این نویســنده به واقعیت تبدیل شود 
و ســردار آزمون برخالف دیدار با مراکش، کمى مسى 
باشد! حداقل بخاطر دیوید روبیو نویسنده اى که 
اینقدر از تو تمجید کرده بهتر بازى کن و  
فراموش نکن که شــانس حضور 
در چه تورنمنتى را به دســت

آورده اى.

 لطفًا کمى مسى باش!

مهدى طارمى در دیــدار برابر 
اســپانیا مى تواند در میان 
11 بازیکن اصلى تیم ملى 

حضور داشته باشد.
طارمــى  مهــدى 
برخالف پیش بینى ها

در اولین دیــدار تیم 
ملــى غایــب بــود و 
در نیمــه دوم بــود که 
جایگزین مسعود شجاعى شد تا در 
پست وینگر چپ قرار بگیرد و کریم 

انصارى فرد به میانه میدان برود.
طارمى البتــه در دقایــق حضور در 
زمیــن تأثیرگــذار بود و توانســت

 وظیفه هایى که «کارلوس کى روش» 
برعهده او گذاشته بود را انجام دهد.

شــاید اگر اشــتباه «عزیز بوهدوز»، 
بازیکن مراکش روى تک گل بازى 
نبود و او دروازه تیم خــودى را باز

 نمى کرد و توپ از او عبور مى کرد، 
مهدى طارمى مى توانســت زننده 
گل باشــد چرا که همراه بــا مدافع 

مراکش به هوا پریده بود.
دیدار بعدى شــاگردان کــى روش برابر 
اســپانیایى خواهد بود که بى شک مسابقه 
ســختى براى تیم ملى خواهد بود، اما دو سئوال 
مى تواند پیش از این مسابقه وجود داشته باشد؛ اینکه 
طارمى در میان 11 بازیکن اصلى جایى خواهد داشت یا 
خیر و دوم اینکه در صورت حضور مى تواند تأثیرگذارى 

خود را نشان دهد یا خیر.

دو فصل بعد از همکارى با جرى بنگتســون حاال باشگاه اصفهانى در 
آستانه امضاى قرارداد با دومین مهاجم هندوراسى تاریخ لیگ برتر ایران 

قرار دارد.
بعد از این که کى روش اســتنلى مهاجم برزیلى فصل گذشــته راهى 
رقیب ســنتى شــد تا همچنان شــاگرد امیر قلعه نویى در ســپاهان 
باشــد ســران باشــگاه ذوب آهن باب مذاکره با چند مهاجم خارجى 
را باز کردند تا جانشــین مناســبى براى پدیده برزیلــى فصل قبل پیدا 

کنند.
در این بین رســانه هاى هندوراس خبر جالبى را منتشر و مدعى شدند 
مهاجم بلند قامت باشــگاه ارتش پاولودار قزاقستان با فسخ قرارداد خود 
به پیشنهاد وسوسه کننده ذوب آهن ایران پاسخ مثبت داد تا بعد از جرى 
بنگتسون دومین بازیکن هندوراسى لقب بگیرد که سر از فوتبال ایران 

در آورده است.
این بازیکن که ســابقه بازى در لیگ هاى ســوئد، مکزیــک، کلمبیا، 
قزاقستان و چین را در کارنامه خود دارد با قدى نزدیک به دو متر از عملکرد 
قابل قبولى در باشگاه قزاقســتانى برخوردار بود و حاال به نظر مى رسد
 امید نمازى روى درخشــش او در ترکیب ذوب آهن حســاب باز کرده

 است.

نه بوسه ســامان به توپ، نه اشــک هاى عزیز بوهدوز و دلدارى دادن 
همبازیانش به او، نه حلقه شــادى نیمکت  نشــینان ایران دور کارلوس 
کى روشى که نقش بر زمین شده و نه هیچ قاب دیگرى، به یادماندنى تر 
از قابى نبود که زخم و سرخى دنده  هاى امید ابراهیمى را نشان داد. این 
قاب بازگوکننده تمام آن چیزى بود که در بازى ایران و مراکش گذشت. 
نسخه به روز شــده و تازه اى از فیلم فرار به سوى پیروزى و یادآور پله  با 

کتف بسته اش!
آن تکل بلند و شجاعانه، فقط از یک موقعیت گل حتمى براى مراکش 
جلوگیرى نکرد، آن تکل باعث شد مراکشى ها تا حدود زیادى از گل زدن 
به ایران ناامید شوند. آن تکل به دنیا فهماند که جام جهانى براى ایران و 
ایرانى فقط یک تورنمنت فوتبالى نیست. بلکه جایى و شاید هم آخرین 
جاست براى چنگ زدن به همه آرزوهاى به دست نیامده و رویاهاى از 
دســت رفته یک ملت. ملتى تنها، ملتى که همه دنیا به دالیل باربط و 
بى ربط سیاسى و غیرورزشــى از رویارویى با آنها فرار مى کنند. ملتى که 
به دالیلى درست و نادرســت، براى بخش قابل توجهى از دنیا، مردمى 

دوست نداشتنى هستند که نباید با آنها مراوده اى داشت.
اما آن تکل و آن زخم بزرگ سرخرنگ که ســرانجام نفس هاى امید را 
بند آورد ولى امید ایران را زنده نگه داشت، شاید بتواند کمى این اوضاع 
را تغییر دهد. آن زخم دردناك اما زیبا، شاید بتواند این ملت تنهامانده را از 
این تنهایى ناخواسته دربیاورد. شاید همین قاب باعث شود که دیگر امثال 
یونان و کوزوو از رویارویى با ایران فرار نکنند کــه اگر این اتفاق بیفتد، 

فوتبال دینش را به این مردم که ناسزاوارانه تنها مانده اند ادا کرده است.

  شکار جدید ذوب آهن

فرار به سوى پیروزى

 طارمى
 و 2 سئوال  

مدیر تیم ملى فوتبال آلمان معتقد است که ایران با صدرنشینى در 
روز اول بازى هاى گروه B جام جهانى اعتماد به نفس الزم را براى 

صعود از گروهش دارد.
اولیور بیرهوف در گفت وگو با خبرنگار اعزامى خبرگزارى تسنیم به 
روسیه در واکنش به این سوال که به نظر جام جهانى تا به اینجا دو 
سورپرایز داشته که یکى شکست آلمان مقابل مکزیک و دیگرى 
صدرنشینى ایران در گروه B جام جهانى بوده، گفت: ما مى دانستیم 
که مکزیک تیم بسیار خوبى است. آنها بازیکنان خوبى دارند و از 
طرفى ما نتوانستیم عملکردى که باید را نشان دهیم.مدیر تیم ملى 
آلمان خاطرنشان کرد: مى توانیم دوباره شروع کنیم، براى اینکه 

تیم بزرگى هستیم و این نکته امتیازى براى ماست.وى درباره تیم 
ملى ایران اظهار داشت: براى ایران بسیار خوشحالم و به نظرم یک 
بازى زیبا را به نمایش گذاشتند. آنها لحظه اى خوب را رقم زدند 
و سورپرایز گروه B بودند و از طرفى ایسلند هم با تساوى مقابل 

آرژانتین دیگر سورپرایز جام تا به اینجا بود.
بیرهوف در پاسخ به این سئوال که آیا ایران مى تواند از گروهش 
صعود کند یا نه، به تسنیم گفت: در تورنمنتى مانند جام جهانى هر 
اتفاقى امکان پذیر است. ایران اکنون پس از بازى اول اعتماد به 
نفس الزم را دارد و صعود آنها با 3 امتیــاز دیگر هم امکان پذیر 

مى شود.

سورپرایزهاى جام جهانى

  بخاطر «دیوید روبیو» هم که شده بهتر بازى کن 

نصف جهان  ایران که هیچ وقت در بازى ابتدایى تورنمنت 
برنده نبوده حاال در صدر اســت و احتمــاالت صعود را 

بررسى مى کند.
این همان معجزه اى بود کــه در بلوهوریزنته تا ثانیه هاى 
پایان در دســتمان بود و ناگهان ســر خورد. این همان 
رؤیایى بود که در جام ملت هاى آســیا در استرالیا در سر 
داشتیم و «بنجامین ویلیامز» با داورى ناعادالنه اش آن 
را به کابوس تبدیل کرد. آن خطایى که ســامان قدوس 
با زیرکى گرفت، آن بوســه اى که به توپ زد و آن سانتر 
خطرناك حاج صفى... گل براى ایران. گلى که ما نزدیم اما 
ایران را به صدر گروه مرگ برد. جمعه شب زندگى براى 
مردم ایران شــباهتى به حضور در گروه مرگ نداشت. از 
هفت گلى که در گروه دوم مســابقات زده شده بود سه تا 
اسپانیا زده بود، سه گل پرتغال و البته یک گل مراکش... 
اما ایران بدون سهمى از گل زده دو بازى، اولین تیمى پس 
از 1966 شد که بدون شوتى به دروازه در یک نیمه، بازى

 را ...
جمعه شــب موافقان و مخالفان کى روش، تماشــاگران 

اســتقالل و پرســپولیس و مردان و زنانى که براى ورود 
به ورزشــگاه ها از هم جدا مى شــوند، همه در کنار هم 
جشن گرفتند. جشــنى که حتى باعث شد، اصالح طلب 

و اصولگرا، حامیان و منتقــدان دولت روحانى همه براى 
ساعتى همه چیز را کنار بگذارند تا با پیراهن تیم ملى ایران 
کنار هم بنشــینند و براى پیروزى ایران دست به آسمان

 ببرند.
«کارلوس کى روش» و تیم 23نفره اش در روسیه رؤیاى 
ایران براى دومین بــرد در تاریخ جام جهانى را پس از 20 
ســال تعبیر کرده اند اما در زمین چمن رؤیابافى هیچگاه 
متوقف نمى شــود. اگر در ده دقیقه ابتدایــى بازى همه 
تماشاگران حاضر بودند که داور سوت پایان بازى را زودتر 
بزند تا تیم به همان یک امتیــاز قناعت کند، حاال رؤیاى 
صعود وسوســه اى اســت که در دل و ذهن ما افتاده. از 
جمعه شــب هر ایرانى به ریاضیدانى تبدیل شده که تمام 
احتماالت صعود ایران به جمع 16 تیم برتر جهان را آنالیز 
مى کند. تنها یک تســاوى در دو بــازى باقیمانده ایران 
مى تواند فریادهاى جمعه شــب در خیابان هاى ایران را 
باز تکرار کند اما پرتغال و اســپانیا ترسناك تر از همیشه 
هســتند. هــر دو تیــم در بازى جمعه شــب ســه گل 
زدند تا خــط و نشــانى بــراى اســتحکام دفاعى تیم 
کى روش باشــد. چهارشــنبه شــب و دوشــنبه هفته 
آینــده دو 90 دقیقــه حیاتــى پیــش روى فوتبــال

 ماست.  

2 گام تا تعبیر رؤیا

ت
ل از دید 

ب او
ب 

 .

وى همدیگر 
بزرگ تیم ملى یعنى سردار

ن آشناست.
طلب در ادامه به ماجراى 

ـور ســردار در روبیــن 

زمین مسابقه را هم مى خورد. او در سیســتم
"کارلوس کى روش" نقشــى را دارد که بر اساس آن مجبور 
است به عقب برگردد و از خط میانى بازیسازى را شروع کند. 
با دیدن بازى ســردار به این نتیجه مى رسیم که 
در تیم ملى باید جدا  او

تیم مح
کازان محسوب

اسپانیا او خطرناك تری
حساب خواهد آمد.» 

امیدواریم نوشته هاى  این نویســن
م و ســردار آزمون برخالف دیدار با

باشد! حداقلبخاطر دیوید روبیو
اینقدر از تو تمجید کرده بهتر

فراموش نکن که شــانس
در چه تورنمنتى را به دسـ

آورده اى.

  ناك اوت با ترفندهاى رزمى!

مهدى طارمى در دیــدار برا
اســپانیا مى تواند در میا
11 بازیکن اصلى تیم مل

حضور داشته باشد.
طارمــ مهــدى 
برخالف پیش بینىه
در اولین دیــدار تی
ملــى غایــب بــود
در نیمــه دوم بــود ک
د جایگزین مسعود شجاعى شد تا
پست وینگر چپ قرار بگیرد و کری

انصارى فرد به میانه میدان برود.
د دقایــقحضور طارمى البتــه در
زمیــن تأثیرگــذار بود و توانســت
 وظیفه هایى که «کارلوس کى روش

برعهده او گذاشته بود را انجام دهد.
شــاید اگر اشــتباه «عزیز بوهدوز»
بازیکن مراکش روى تک گل بازى
ب نبود و او دروازه تیم خــودى را
 نمى کرد و توپ از او عبور مى کر
مهدى طارمى مى توانســت زنند
که همراه بــا مداف گل باشــد چرا

مراکش به هوا پریده بود.
دیدار بعدى شــاگردان کــى روش برا
اســپانیایى خواهد بود که بى شک مسابق
ســختى براى تیم ملى خواهد بود، اما دو سئوا
مى تواند پیش از این مسابقه وجود داشته باشد؛ اینک
1طارمى در میان 11 بازیکن اصلى جایى خواهد داشت

خیر و دوم اینکه در صورت حضور مى تواند تأثیرگذارى
خود را نشان دهد یا خیر.

 طارمى
 و 2 سئوال

نصف جهــان  پس از حضور ســرمربى ســابق پدیده مشــهد در باشگاه 
تراکتورسازى تبریز به عنوان مدیر سازمان فوتبال این باشگاه، محمدرضا 
خانزاده نیز با پیشنهاد رسمى از این باشگاه روبرو شد.از قرار معلوم خانزاده 
موافقت خود را با پیشنهاد تراکتورســازى تبریز اعالم کرده است و عنوان 

داشته اگر پیشنهاد خارجى دریافت نکند به این تیم مى پیوندد.
موافقت اولیه خانزاده با پیشنهاد مالى تراکتورسازى تبریز باعث شده تا نام این 
بازیکن به گوش توشاك هم برسد و وى نظر نهایى را در این خصوص اعالم 
کند. در صورت توافق نهایى طرفین براى عقد قرارداد، خانزاده بالفاصله پس 

از پایان بازى هاى جام جهانى، قراردادى دو ساله را امضا مى کند.

تراکتور به دنبال خانزاده
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شاگردان امیرقلعه نویى براى حضور قدرتمند در لیگ برتر دو 
اردوى آماده سازى در تهران و استانبول را برگزار خواهند کرد.
تیم فوتبال سپاهان طى ســه فصل گذشته از شرایط آرمانى 
خود فاصله داشته و نتوانســته طى این مدت سهمیه آسیایى 
کسب کند. به نظر مى رسد اولین چالش قلعه نویى با طالیى 
پوشــان که تمریناتشان از روز شــنبه به صورت رسمى آغاز 
شد، کسب سهمیه آسیایى باشــد تا رفته رفته این تیم براى 
کســب ششــمین عنوان قهرمانى لیگ برتر آماده شــود؛ 

البته که اگرچه امیرقلعه نویى قولى براى قهرمانى یا کســب 
سهمیه آسیایى نداده ولى به هیچ وجه نمى توان فوتبال را پیش 
بینى کرد. سرمربى سپاهان به همین منظور دو اردوى آماده 

سازى را براى شاگردانش در نظر گرفته است.
در اولیــن اردو بازیکنان ســپاهان از تاریخ 9 تــا 16 تیرماه 
در تهــران زیــر نظــر امیرقلعه نویــى کار خواهنــد کرد و 
ســپس از تاریخ 23 تا 29 تیرماه به ترکیه و شــهر استانبول 
مى روند تا براى آغاز مسابقات لیگ برتر که از اوایل مردادماه 

آغاز مى شود، آماده شوند.
جالب اینکه سپاهان آخرین بار در دومین سال حضور حسین 
فرکى بود که براى آماده سازى لیگ به اردوى ترکیه رفت و 
از آن زمان تاکنون که مربیانى نظیر ویسى، کرانچار، ابراهیم 
زاده و البته قلعه نویى هدایت این تیم را برعهده داشــته اند، 
تمام اردوهاى آماده ســازى خود را به دلیل کم شدن بودجه 
در شــهرهاى مختلف ایران نظیر کیش و تهران برگزار کرده 

است. 

نصــف جهــان  طبق خبــر یکى از 
رســانه هاى چند زبانه، بسیارى از 
خبرنگاران و روزنامه نگاران ورزشى 
آفریقــاى جنوبى در نوشــته هاى خود 
بابت اینکه فدراســیون این کشــور، به 
راحتى آب خوردن در گذشــته «کارلوس 
کــى روش» را از دســت داده حســرت 
مــى خورند.موفقیت کارلوس کــى روش با تیم 
ملى در اولین بــازى ایران در جــام جهانى 2018 
باعث ناراحتى عده اى شــده اســت. این عده البته 
منتقــدان همیشــگى کــى روش نیســتند بلکه این 
نویسنده هاى آفریقاى جنوبى هســتند که از پیروزى تیم ملى 
با کى روش خوشحال نشــده اند. البته آنها احیانًا مشکلى با تیم 
ملى کشورمان ندارند بلکه از این ناراحت هستند که فدراسیون 
فوتبال آفریقاى جنوبى به راحتى آب خوردن کى روش را از دست 

داد.
 Independent Online رادنى راینرز»، نویســنده ســایت»
مطلبش را اینگونه آغاز کرده است: ما مربى اى داشتیم که آنقدر 
توانایى داشت که روى نیمکت منچستریونایتد، رئال مادرید و 
حتى تیم ملى پرتغال بنشیند اما انگار او به درد تیم ملى آفریقاى 
جنوبى نمى خورد. در مورد کارلوس کى روش صحبت مى کنیم 
که در جام جهانى و به عنوان ســرمربى تیم ملى ایران دست به 
کار بزرگى زد و توانســت دومین پیروزى تاریــخ ایران در جام 
جهانى را مقابل مراکش کســب کند. توانایى هاى کى روش 

کامًال مشخص است. تیم او با برنامه و سازماندهى شده 
بازى مى کند و شاگردان کارلوس از جانشان مایه 

مى گذارند. اســتراتژى تیم ملى هم ساده اما 
مؤثر است. آنها ســعى کردند مراکش و 
حمالت این تیم را خنثى کنند و به این 
تیم فضا ندهنــد و در نهایت ایران 
مزد تالشش را به بهترین شکل 

ممکن گرفت.
بیایید بــه دوران حضور کى 

روش در آفریقــاى جنوبى 
برگردیم. او موفق شــد این 

تیم را به جام جهانى 2002 برســاند اما به دلیل باخت تیمش در 
مرحله یک چهارم نهایى جام ملت ها در مالى، کارش در تیم ملى 
را از دست داد و اخراج شد. اقدامى که با قاطعیت مى توان آن را 
کارى غیرحرفه اى دانست چرا که حرکت هایى صورت گرفت 
تا زیرآب کى روش در تیم ملى آفریقاى جنوبى بخورد و او اخراج 

شود.
در توانایى هــاى مربیگرى کى روش هیچ شــکى نیســت و 
مشخص بود که سطح او چقدر از سطح فوتبال آفریقاى جنوبى 
باالتر است. کافى اســت به کارنامه مربیگرى او طى سال هاى 
گذشــته نگاه کنید و حاال عملکرد او با ایــران در جام جهانى را 
ببینید. اگر هنوز قانع نشده اید مى توانید زندگینامه «سرالکس 
فرگوســن» را بخوانید تا ببینید این مربى اسطوره اى چگونه از 
دســتیار موزامبیکى االصلش تعریف کرده است. هر چقدر کى 
روش بعد از جدایى از فدراســیون فوتبال آفریقاى جنوبى سود 
کرد، تیم ملى این کشــور هیچ پیشــرفتى به نسبت دوران کى 
روش نداشته و حساب کنید اگر مســئوالن فدراسیون فوتبال 
آفریقاى جنوبى صبور بودند و کــى روش را اخراج نمى کردند 
و به او اجازه پیاده شــدن برنامه هایشــان را مــى دادند، قطعًا 
حال و روز فوتبــال آفریقاى جنوبى بهتر از شــرایط فعلى اش

 بود.

نصــف جهــان  خبرهایــى که در مــورد قضــاوت خانم 
یولیانــا در جــام جهانى  منتشــر شــده بود بیشــتر در 
شبکه هاى مجازى جنبه شوخى داشت و از واقعیت به دور

 بود.
«فرناندا کولومبو یولیانا»، این نام شاید چندان به گوش تان 
آشنا نباشــد. اما دو ســه روزى است که در ســایت ها و 
کانال هاى خبرى ایــران از این خانم برزیلــى به عنوان 
یکى از کمــک داوران حاضر در جام جهانــى 2018 نام 
برده مى شــود. او دومین فرنانداى برزیلى است که در این 

سال ها در فضاى مجازى ایرانى ها مورد توجه قرار گرفته 
است. چهار ســال پیش هم «فرناندا لیما»، مدل مشهور 
برزیلى که یکى از مجرى هاى مراســم قرعه کشى جام 
جهانى 2014 بود به چهره معروفى در ایران تبدیل شــد. 
اگرچه پوشش او در آن مراســم باعث شد ایرانى ها نتوانند 
مراسم را به طور زنده ببینند. در هر حال با توجه به اینکه در 
سال هاى اخیر تابوى حضور کمک داوران زن در مهمترین 
و حساس ترین مسابقات فوتبال شکسته شده است پذیرفتن 
این خبر به عنوان یک خبر درســت و حقیقى اصًال سخت 
نبود. در همین فصــل اخیر بوندس لیــگا و اللیگا و حتى 
چمپیونز لیگ اروپا چند زن به عنوان کمک داور، مسابقات 
مردان را قضــاوت کرده اند. به همیــن دلیل خیلى ها فکر 
کردند داســتان قضاوت این خانم در جام جهانى واقعیت 

دارد.
به ســرعت و به دفعات عکس و خبــر مربوطه در فضاى 
مجازى منتشر شد. حتى خیلى ها مشتاقانه براى تماشاى 
بازى هاى روز  یک شــنبه جام جهانى پــاى تلویزیون ها 
نشستند تا شــاید تصویر این خانم را ببینند. غافل از اینکه 
داستان قضاوت خانم کولومبو یولیانا به طور کل ساختگى 
است! اما چیزى که کنجکاوى ها را در مورد این خانم بیشتر 
کرد سابقه فعالیت هاى او بود. نه در عرصه داورى بلکه در 
عرصه مدلینگ و تبلیغات! بررســى ها نشان مى دهد که 

این خانم در عرصه مدلینگ هم چهره شــناخته شده اى
 است.

 از او عکس هایى در فضاى مجازى منتشــر شــده که به 
هیچ وجه در رسانه هاى رسمى و قانونى کشور قابل انتشار 
نیست. اما حقیقت این است که او واقعًا کمک داور خوب و 
مطرحى هم هست. خانم کولومبو یولیانا کار قضاوت را از 
لیگ  هاى سطح پایین برزیل شروع کرد و در کارش آنقدر 
خوب بود که به باالترین ســطح رقابت هاى داخلى برزیل 

هم رسید. 
او در مسابقات مهمى مثل واسکودوگاما – اتلتیکو مینیرو 
هم قضاوت کرده اســت. حتى از طرف فیفا براى قضاوت 
در آخرین دوره جام جهانى زیر 17 ســاله ها هم قضاوت 
کرد. اما ماجــراى قضاوت او در جام جهانى روســیه یک 
شــوخى رســانه اى و در جذب مخاطب بود. واقعیت این 
اســت که تا امروز هیچ مردى در رقابت هاى جام جهانى 
بانوان قضاوت نکرده و به همین منــوال هیچ زنى هم در 
رقابت هاى جــام جهانى مردان داورى یــا کمک داورى 
نکرده اســت. آنطور که مشــخص اســت که فیفا فعًال 
برنامه اى هم در این باره ندارد. امیدواریم کســانى که به 
امید دیدن قضــاوت این خانم پاى تلویزیون نشســتند از 
تماشاى قضاوت علیرضا فغانى و کمک هایش لذت برده

 باشند!

دوباره ترکیه

به راحتى آب خوردن او را 
از دست دادیم!

نصف جهــان  امید ابراهیمى یکى از چند بازیکنى است که قراردادش 
با استقالل به پایان رسیده و البته «وینفرد شفر» تأکید کرده است که 
قرارداد او تمدید شود اما به نظر درخشش او در بازى با مراکش کار این 

باشگاه را براى تمدید قرارداد با او سخت مى کند.
ابراهیمى در بازى با مراکش یکــى از بهترین بازیکنان تیم ملى بود و 
تقریباً در تمام نبردهاى تک به تــک موفق از زمین بیرون آمد و تکل 
ماندگار او در دقیقه 69 بازى حاال او را به یکى از مهمترین بازیکنان تیم 

ملى تبدیل کرده است.
اما چند وقت پیش بود که رسانه هاى قطرى خبر از توافق یک ملى پوش 
ایرانى با باشگاه االهلى را منتشر کردند، خبرى که به نظر مى رسد امید 
ابراهیمى را خطاب قرار داده و هافبک اســتقالل قرار است بعد از جام 

جهانى قراردادش را با این باشگاه نهایى کند.
اما چه گمانه زنى رسانه هاى ایرانى در مورد امید ابراهیمى درست باشد 
و چه نباشد، احتماًال بعد از درخشش امید ابراهیمى در جام جهانى او با 
پیشنهادهاى مالى باال از کشورهاى حوزه خلیج فارس روبه رو مى شود 

و این کار باشگاه استقالل را براى تمدید قرارداد با او سخت مى کند.
شــفر بعد از جدایى امید نورافکن و احتماًال مجید حسینى بعد از جام 
جهانى دیگر دوست ندارد بازیکن دیگرى را از دست بدهد اما به نظر 
تمدید قرارداد امید ابراهیمى هم مأموریتى سخت براى آبى ها خواهد 

بود.
در روزهایى که استقالل براى قهرمانى در آسیا رقابت مى کند و البته در 
فصل نقل و انتقاالت ستاره اى جذب نکرده است، به نظر تمدید قرارداد 
با ستاره هاى فصل گذشته مأموریت مهم مدیران استقالل خواهد بود 
ولى به نظر این باشگاه کار ساده اى براى تمدید قرارداد با ستاره هاى 
خود نخواهد داشت. این معضل باشگاه  استقالل شامل باشگاه هاى 
ایرانى که سهمى در تیم ملى دارند مى شود و آنها مایل نیستند درخشش 
ملى پوشانشان به قدرى باشــد که در رادار باشگاه هاى خارجى قرار 

بگیرند و در نهایت آنها را از دست بدهند!

 

آفریقاى جنوبى حاال در حسرت است

منتظر یولیانا 
نباشید!

در توانایى هاى مربیگرى کى روش 
هیچ شکى نیست و مشخص بود که سطح 
او چقدر از سطح فوتبال آفریقاى جنوبى 

باالتر است. کافى است به کارنامه مربیگرى 
او طى سال هاى گذشته نگاه کنید

 و حاال عملکرد او با ایران در جام جهانى 
را ببینید

ستاره هاى ایرانى جام جهانى 
باشگاه هایشان را نگران مى کنند

 اینقدرم دیگه ندرخشید!

کى روش دلگرم به اسالمیان!

سعى کنید از قضاوت فغانى لذت ببرید

در حالى مهدى تاج بخاطر مشکالت مربوط به بیمارى اش نتوانست 
به روسیه برود دو عضو دیگر اصفهانى فدراسیون در این سفر همراه 

تیم ملى هستند.
تیم ملى ایران مثل تمامى کاروان هاى ورزشى کشورمان در سال هاى 
اخیر همراهان زیادى دارد و امسال نیز تقریباً همه به روسیه رفته اند. 
شاید یکى از دالیل اینکه این روزها کمى از ترافیک تهران کم شده 
همین حضور پرتعداد ایرانى ها در روسیه باشد. با وجود این، اما این 
سفر  یک غایب بزرگ دارد و او مهدى تاج رئیس فدراسیون فوتبال 
است که مى توانست و شاید ضرورى بود که در این سفر همراه تیم 
ملى باشد. اما تاج قبل از آغاز جام جهانى دچار بیمارى شد و پزشکانش 

اجازه ندادند که به روسیه برود.
با وجوداین اما دو عضو اصفهانى و همشــهرى مهــدى تاج که در 
سال هاى اخیر به باند اصفهانى فدراسیون فوتبال معروف شده اند 
در این سفر همراه تیم ملى هســتند. محمود اسالمیان عضو هیئت 
رئیسه فدراســیون فوتبال و محمدرضا ســاکت دبیرفدراسیون و 
مدیرتیم هاى ملى دو عضو فدراســیون هستند که در کنار تیم ملى 
حضور دارند. آنها حتى لباس ورزشى هم پوشیدند و به محل تمرین 
تیم آمدند. محموداسالمیان رابطه خیلى خوبى با کى روش دارد و در 
زمانى که کى روش با فدراسیون و وزارت ورزش به مشکل خورد با 
حضورش توانست شرایط را براى ادامه همکارى کى روش مهیا کند. 
شاید به همین دلیل اســت کى روش که اصوًال به کسى اجازه ورود 
به تمرین و نزدیک شــدن به تیم ملى را نمى دهد و حتى اجازه نداد 
رئیس کمیته انضباطى به چمن محل تمرین تیم ملى وارد شود، اما با 
حضور اسالمیان مخالفتى نداشته و حتى لبخند رضایت هم برلب دارد. 

نصــف جهــان  طبق خبــر
رســانه هاى چند زبانه، بس
خبرنگاران و روزنامه نگاران
آفریقــاى جنوبى در نوشــته ه
بابت اینکه فدراســیون این کش
راحتى آب خوردن در گذشــته «
کــى روش» را از دســت داده ح

مــى خورند.موفقیت کارلوس کــى روش
جــام جهانى بــازى ایران در ملى در اولین
باعث ناراحتى عده اى شــده اســت. اینع
منتقــدان همیشــگى کــى روش نیســتند
نویسنده هاى آفریقاى جنوبى هســتند که از پیروزى
احیانًا مشکل با کى روش خوشحالنشــده اند. البته آنها
ملى کشورمان ندارند بلکه از این ناراحت هستند که فد
فوتبال آفریقاى جنوبى به راحتى آب خوردن کى روش ر

داد.
endent Onlineرادنى راینرز»، نویســنده ســایت»e

مطلبش را اینگونه آغاز کرده است: ما مربى اى داشتیم
توانایى داشت که روى نیمکت منچستریونایتد، رئال
حتى تیم ملى پرتغال بنشیند اما انگار او به درد تیم ملى
مورد کارلوسکى روش صحبتم جنوبى نمى خورد. در
که در جام جهانى و به عنوان ســرمربى تیم ملى ایران

کار بزرگى زد و توانســت دومین پیروزى تاریــخ ایران
جهانى را مقابل مراکش کســب کند. توانایى هاى ک
کامًال مشخص است. تیم او با برنامه و سازماندهى
بازى مى کند و شاگردان کارلوس از جانشان مایه

مى گذارند. اســتراتژى تیم ملى هم ساده اما 
مؤثر است. آنها ســعى کردند مراکش و 
این  حمالت این تیم را خنثى کنند و به
تیم فضا ندهنــد و در نهایت ایران
مزد تالشش را به بهترین شکل 

ممکن گرفت.
بیایید بــه دوران حضور کى 
روش در آفریقــاى جنوبى

او موفق شــد این برگردیم.

سرمربى تیم ملى ایران بعد از اخراج 
«یولین لوپتگى»، ســرمربى تیم ملى 
اســپانیا تبدیل به پنجمیــن مربى 

گرانقیمت جام جهانى شد.
براساس میزان دســتمزد دریافتى 
سرمربى پرتغالى تیم ملى ایران یکى 
از گران ترین مربیان حاضر در روسیه 
است. در این لیســت «یواخیم لو»، 
ســرمربى تیم ملى آلمان با دستمزد 
3/85 میلیون یورو در سال گران ترین 
مربى حاضر در جام جهانى اســت. 
بعد از او «تیته»، ســرمربى برزیل و 
«دیدیه دشان»، ســرمربى فرانسه  
با 3/5  میلیــون یــورو در رده هاى 
بعدى قرار دارنــد. «یولین لوپتگى»، 
سرمربى اخراجى اسپانیا نیز با دریافت 
سه میلیون یورو در ســال در جایگاه 
بعدى قرار داشــت اما اخراج شد تا 
«استانیسالو چرچسوف»، سرمربى 
روسیه با 2/6 میلیون یورو و «فرناندو 
سانتوس» با 2/25میلیون یورو یک 
رده در میان گران ترین ها باال بیایند. 
«کارلوس کى روش»، سرمربى تیم 

ملى ایران نیز بــا دو میلیون یورو 
در سال دستمزد پنجمین مربى 
گران حال حاضر جــام جهانى 

است.
این در حالى است که مربیان مطرحى 
چون «گرت ســاوتگیت»، «خورخه 
سمپائولى»، «اسکار تابارز»، «هکتور 
کوپر»، «خوزه پکرمن»، «خوان آنتونیو 
پیزى»و «برت فــن مارویک» در رده 

هاى پایین تــرى از کى روش قرار 
دارند.

 

کى روش در میان 
گرانقیمت ها
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بهتـریـن بهتـریـن 
روغن هاى  گیـاهىروغن هاى  گیـاهى
 بـراى پوست سر بـراى پوست سر

چرب کردن موهــا چرب کردن موهــا امرى ضرورى امرى ضرورى 
اســت و در عین حــال، انتخاب اســت و در عین حــال، انتخاب 
روغنى مناســب روغنى مناســب با نوع موها هم با نوع موها هم 

بسیار مهم است.بسیار مهم است.
چرب کردن منظم چرب کردن منظم و مرتب موها، و مرتب موها، 
یکــى از بهترین عاداتى اســت یکــى از بهترین عاداتى اســت 
که مى که مى توانید بــراى زیباتر کردن توانید بــراى زیباتر کردن 
موهاى تان از آن بهره  ببرید موهاى تان از آن بهره  ببرید و خود و خود 

را به آن وفق دهید.را به آن وفق دهید.
 در ادامه با  در ادامه با چنــد روغن طبیعى و چنــد روغن طبیعى و 
مفید آشنا خواهید شد که استفاده مفید آشنا خواهید شد که استفاده از از 
آنها، کف سر و موهایتان را سالم آنها، کف سر و موهایتان را سالم تر تر 

خواهد کرد.خواهد کرد.

  روغن آرگان  
روغن آرگان به عنــوان روغن معجزه گر 
شناخته مى شود. اســتفاده از این روغن 
به طور مؤثر باعث درمان و ترمیم موهاى 
آسیب دیده شده و از موها و پوست َکف سر 
در مواجهه با تشعشــعات خورشــیدى 
حفاظت مى کند. عالوه بــر همه اینها، 
روغن آرگان به رشــد بیشتر و نرم شدن 
موها کمــک کــرده و از فر شــدن آن 

جلوگیرى مى کند.

 روغن نارگیل
  به طور کلى اســتفاده از روغن نارگیل براى تقویت و بهبود سالمت موها و کف سر گزینه اى 
عالى است. این روغن با حفظ رطوبت موها و پوست سر، از خشکى موها و پوسته پوسته شدن 

کف سر جلوگیرى مى کند. 

  روغن هسته انگور 
 یکى از بهترین موارد اســتفاده از روغن 
هسته انگور، اثربخشى آن در درمان و از 
بین بردن شوره سر اســت. عالوه بر این، 
روغن هســته انگور عامل مهم و مفیدى 
به عنوان عنصر اصلى در ترکیب با سایر 
مواد طبیعى اســت که به کمک آنها در 
خانه ماسک مو تهیه و مصرف مى کنند. 
این روغــن کمک مى کند تا ســایر مواد 
مغذى الزم به شکلى بهتر و کامل تر جذب 

موها شوند.

  روغن زیتون نه تنها خوراکى سالمى است، بلکه خواص بى نظیرى براى زیبایى ظاهرى شما دارد. این روغن به خوبى پوست کف سر را تغذیه کرده و به جریان بهتر خون در این ناحیه از سر کمک مى کند. 

 روغن زیتون

  روغن آووکادو  
روغن آووکادو به ترمیم موهاى آسیب دیده کمک مى کند و از ایجاد 
موخوره که ناشى از خشکى و شکستگى موها در قسمت پایینى تار 

موهاست، جلوگیرى مى کند.

 روغن مریم گلى  
اســتفاده از روغن مریم گلى مى تواند به تعادل 
هورمون ها کمک کند و بدین شکل، رشد موها 
هم افزایش یابد و از ریزش و طاســى زودرس 

جلوگیرى شود. 

 روغن هسته انار 
روغن هسته انار یک تقویت کننده عالى براى موهاى آسیب دیده 
است. اگر طرفدار مصرف روغن هاى گیاهى هستید، احتماًال خودتان 

هم به خوبى از خواص عالى این روغن براى موها آگاهى دارید.

 روغن بابونه 
 این روغن خاصیت ضدالتهابى دارد و مى توانید از آن براى رفع خشــکى 
و خارش سر استفاده کنید. عالوه بر این، روغن بابونه مى تواند در درمان 
شوره سر، پســوریازیس (داء الصدف) و آماس یا التهاب پوست هم مؤثر 

باشد.

  روغن درخت چاى 
روغن درخت چاى براى تسکین خارش 
آزاردهنده کف سر گزینه اى عالى است. 
مى توانید مقدارى از ایــن روغن را با 
شامپوى خود مخلوط کنید و به سرتان 
بزنید. به محض شستشــوى موها و 
کف سر، متوجه تأثیر شگفت انگیز آن 

خواهید شد.

 روغن  رزمارى  
روغن رزمــارى تقویت کننده تار 
موهاى نازك، سســت و شکننده 
است. این روغن با تأمین ویتامین

B، کلســیم و آهن کــه همگى 
عوامل ضرورى در حفظ ســالمت 
موها هستند، باعث زیبایى بیشتر 

موهایتان خواهد شد.

این حقیقت وجود دارد که بســیارى از عادات غذایى 
روزمره شــما توانایى قدرتمندى براى تســکین درد، 
کاهش فشار خون، افزایش خلق و خو و کاهش خطر 

ابتال به مشکالتى نظیر آلزایمر را دارند.
کارشناسان تغذیه توصیه اکیدى به مصرف روزانه این 
شــش ماده غذایى براى حفظ سالمت کلى و کاهش 

نگرانى هاى بهداشتى دارند:

زنجبیل: ریشــه زنجبیل که طعم تندى دارد، درست 
مانند داروهاى ضــد التهاب عمل مى کنــد و داراى 

پتانسیل قوى براى کمک به تسکین درد مفاصل است. 
بسیارى از پزشکان توصیه مى کنند که به جاى مصرف 
قرص هاى مسّکن، از زنجبیل در غذا و نوشیدنى هاى 
خود اســتفاده کنید. چون زنجبیل مى تواند در کاهش 
ســردرد، بهبود التهاب عضوهاى آســیب دیده توده 
اســکلتى، بهبود آمادگى جســمانى و تقویت سیستم 

عضالنى بدن نقش مؤثرى داشته باشد.
سیب زمینى: سیب زمینى سرشــار از مواد مغذى 
کاهنده فشــار خون از جمله پتاســیم و منیزیم است. 
پتاسیم به کاهش اثرات منفى سدیم و در نتیجه کاهش 

فشــار خون کمک مى کند. رژیم غذایى سرشــار از 
منیزیم نیز منجر به کاهش خطر ابتال به فشــار خون 

باال مى شود.
ســفیده تخم مرغ: براى یک وعده غذایى دیابت 
پسند، سفیده تخم مرغ بســیار مناسب است. پروتئین 
موجود در سفیده تخم مرغ منجر به کاهش وزن و حفظ 
قند خون در محدوده سالم مى شود. سفیده تخم مرغ 
بسیار کم کالرى اســت. هر عدد سفیده تخم مرغ تنها 

17 کالرى دارد.
پسته: پسته منبع غنى از فیتوسترول هاست؛ ترکیبات 

گیاهى که براى جلوگیرى از جذب کلسترول مفیدند و 
به بهبود سالمت قلب کمک مى کنند. پسته همچنین 
سرشار از چربى هاى اشباع نشده، فیبر و آنتى اکسیدان 

هاست.
دانه هاى سویا: ســویا گیاهى اســت کــه داراى 
ویتامین هاى B، C، E و K و مقدارى کاروتین بوده 
و امالح معدنى کلسیم،  فسفر،  آهن، پتاسیم و مس نیز 
در آن وجود دارد. لیســتین موجود در سویا در اطراف 
بافت اعصاب یک پوشــش تولید مى  کند و در شرایط 
اســترس، در اثر دفع زیاد منیزیم بدن تحت تأثیر قرار 

مى  گیرد و در صورت خوردن ســویا این کمبود جبران 
و باعث کاهش اســترس و تقویت سیستم ایمنى بدن 

مى  شود.
قهوه: قهوه مى  تواند عملکرد ذهن و حافظه را تقویت 
کند چون نواحى زیادى از مغــز را تحریک کرده و بى 
 خوابى، انگیختگى، روحیه و تمرکز را تنظیم مى  کند. 
تحقیقات نشان داده  است که نوشیدن قهوه قبل از هر 
نوع آزمونى، عملکرد حافظه را بهتر مى  کند. بهتر است 
مصرف این نوشیدنى به صورت منظم باشد و در مصرف 

آن افراط نشود.

6 گزینه غذایى که نگرانى هایتان را کاهش مى دهد
کمبود جبران 
تم ایمنى بدن 

فظه را تقویت 
ک کرده و بى 
ظیم مى  کند. 
هوه قبل از هر

ند. بهتر است 
د و در مصرف 

همه چیز را برگــردن ژن هاى تان نیاندازیــد. اگر مراقب 
نیازهاى بدن خود نباشید، حتى در صورت پرپشت بودن موى 

پدِر پدربزرگتان هم در جوانى کچل مى شوید.
کم آبى بدن، نه تنها به سالمت چشــم ها آسیب مى زند و 
پوست تان را پیر مى کند، بلکه زمینه را براى ریزش موهایتان 
هم فراهم مى کنــد. متخصصان پوســت و مو مى گویند 
25درصد از فولیکول هاى موى شما از آب ساخته شده اند 
و اگر بدنتان گرفتار خشکى و کم آبى شود، به موهاى شما 

صدمه اى جبران ناپذیر وارد مى شود.
به گفته آنها، کسانى که به ویژه در ماه هاى گرم سال، به اندازه 
کافى آب نمى نوشند و خوراکى هاى حاوى آب را مصرف 
نمى کنند، نه تنها موهایى پژمرده و بدحالت پیدا مى کنند، 
بلکه از ریزش شدید و هر روزه مو نیز رنج مى برند. بنابراین 
در صورتى که دچار ریزش مو شده اید، به جاى اینکه تنها 
فولیک اسید و مکمل زینک مصرف کنید یا به دنبال استفاده 

از داروهاى هورمونى باشید، بیشتر آب بنوشید.

گاھى دل درد بعد از صرف غــذا، دالیل دیگرى غیر از 
مواردى مانند ســوء هاضمه دارد که باید جدى گرفته 

شوند.
در اینجا به مهمترین دالیل که منجر به این مشــکل 

مى شوند، اشاره شده است:
رفالکس: این بیمارى وقتى اتفاق مى افتد که اســید 
معده، به الیه آسترى مرى آسیب وارد کرده و آن ناحیه 
را حساس کند. در نتیجه فرد دچار احساس سوزش سر 
دل و درد در این قسمت مى شود. پرخورى یکى از دالیل 

رفالکس است.
سندروم روده تحریک پذیر: یکى از عالیم این 
سندروم، درد معده، اسهال و یبوســت است. اگر بعد از 

خوردن غذا دچار دل درد شدید و اگر با مشکل یبوست 
و اسهال روبه رو هستید، باید این را در نظر داشته باشید 

که شاید به سندروم روده تحریک پذیر مبتال هستید.
ســلیاك: در این بیمارى که با حساســیت به گلوتن 
رخ مى دهد، درد شــدید معده تجربه مى شود. حتى اگر 
حساسیت شما به گلوتن، خفیف هم باشد،باز هم مى تواند 
باعث ناراحتى معده شود، اما این مورد با بیمارى سلیاك 
تفاوت دارد. در سلیاك، روده کوچک فرد با خوردن گلوتن 
آسیب مى بیند، اما بدن فردى که به سلیاك مبتال نبوده 
و فقط نسبت به گلوتن حساســیت دارد، پس از خوردن 
غذاى حاوى گلوتن، به صورت اســهال یــا گاز از خود 
واکنش نشانمى دهد. براى تشخیص اینکه آیا به سلیاك 

مبتال هستید یا خیر، باید به 
پزشک مراجعه کنید.

زخم معــده و زخم 
روده: اگــر از درد دل 
بعــد از صرف غــذا رنج 

مى برید، ممکن است دچار 
زخم مرى یــا زخم 

معده یا شاید هم 
زخم روده شده 
باشید. زخم ها 
در آستر مرى، 
معده یــا روده 

کوچــک ایجاد 
شده و معموًال با کمک 
داروهاى کاهنده اسید 
و آنتــى بیوتیــک ها 

درمان مى شوند.

  روغن زیتون نه تنها خوراکى سالمى است، بلکه خواص  روغن زیتون نه تنها خوراکى سالمى است، بلکه خواص

 روغن زیتون روغن زیتون

فولیک اسید و مکمل زینک مصرف کنید یا به دنبال استفاده 
ززاز داروهاى هورمونى باشید، بیشتر آب بنوشید.

اگر کم آب بخورید 
کچل مى شوید!

علت  دل درد 
بعد از صرف غذا

به طو
آسیب
در م
حفاظ
روغن
موه
جلوگ

نش نشانمى دهد. براى تشخیص اینکه آیا به سلیاك 
ال هستید یا خیر، باید به 

شک مراجعه کنید.
خم معــده و زخم 
ده: اگــر از درد دل

ـد از صرف غــذا رنج 
برید، ممکن است دچار 

م مرى یــا زخم 
ده یا شاید هم 
م روده شده 
شید. زخم ها
 آستر مرى،
ده یــا روده

چــک ایجاد 
ه و معموًال با کمک 
وهاى کاهنده اسید 
تــى بیوتیــک ها 

مان مى شوند.

مــواد غذایــى کــه بــا خاصیــت رقیق 
کنندگى خون شناخته مى شــوند از ایجاد

 لخته هاى خونى مشــکالت ناشــى از آن 
در بدن پیشــگیرى مى کنند. ولى تا چه حد 

تأثیرگذار هستند؟
عوامل رقیق کننده خون که به نام داروهاى 
ضد انعقاد هم شناخته مى شوند، براى درمان 
تعــدادى از بیمارى ها مورد اســتفاده قرار 
مى گیرند. این داروها از تشکیل لخته هاى 
خون که منجر به حمله قلبى، سکته مغزى 
یا سایر مشکالت جدى سالمت مى شوند، 
جلوگیرى مى کنند. انــواع مختلفى از مواد 
طبیعى هم داراى اثــرات رقیق کننده خون 
هستند از جمله برخى غذاها و مکمل هاى 
رایجى که استفاده مى کنیم. با این حال این 
مواد نباید به عنوان جایگزین داروهاى ضد 

انعقاد تجویز شوند.

* ماهى و روغن ماهى
ماهى حــاوى اســیدهاى چــرب امگا3، 
اســیدهاى EPA و DHA است که اثر 
 DHA و EPA رقیق کنندگى خون دارند
با جلوگیرى از تشکیل موادى که منجر به 
لخته شدن خون مى شوند، به عنوان رقیق 

کننده عمل مى کنند. 
منابع غذایــى EPA و DHA شــامل 
ماهى هاى چرب از جمله ماهى کد، سالمون، 
ساردین، ماهى تن و ماهى خالخالى هستند.

E ویتامین*
ویتامین E با مکانیسم ها مختلف از ایجاد 
لخته خــون جلوگیرى مى کنــد. اثر رقیق 
کنندگى آن بستگى به ُدز مصرفى اش دارد 
یعنى تأثیر آن در غلظت هاى پایین ممکن 
است معنى دار نباشــد. تحقیقات بیشترى 
براى تعیین ُدز مناســب ویتامین E براى 
اثر رقیق کنندگى خون نیاز است. ویتامین 
E در تعدادى از خوراکى ها از جمله غالت 
کامل، روغن ســبوس گندم، روغن بادام، 
روغن آفتابگردان، زرده تخم مرغ، دانه ها و 

آجیل ها یافت مى شود.

* گیاهان حاوى کومارین
داروى وارفاریــن کومارین کــه معموًال به 
عنوان رقیق کننده خون تجویز مى شــود، 
از ماده اى شــیمیایى به نــام کومارین که 
از گیاهان به دســت مى آید، مشــتق شده 
است. در واقع شــواهد قابل توجهى براى 
استفاده از منابع گیاهى کومارین به عنوان 
رقیق کننده مؤثر خون وجــود ندارد. با این 
حال بسیارى از پزشــکان توصیه مى کنند 
افرادى که داروى رقیق کننده خون استفاده 
مى کنند، براى پیشگیرى از تشدید اثر دارو 
از گیاهان حاوى کومارین استفاده نکنند. از 
جمله بابونه، شــنبلیله، ریشه شیرین بیان، 

جعفرى و شبدر قرمز.

رقیق کننده هاى  
طبیعى خون
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به دلیل عدم اجراى قانون پیش فروش ســاختمان، یک کالهبردار با اخذ 
80 میلیارد تومان از متقاضیان پیش خرید مسکن در دو بنگاه امالك منطقه 

گیشا در تهران، بدون تحویل واحدها گریخت.
به گزارش مهر، یک ســازنده پروژه هاى ســاختمانى در منطقه گیشا با 
پیش فروش واحدهاى در حال ســاخت به طور همزمــان به چندین نفر، 
على رغم صدور کد رهگیرى بالغ بر 80 میلیارد تومان کالهبردارى کرده 

و متوارى شده است.
یکى از مالباختگان درباره جزئیات این کالهبردارى میلیاردى گفت: این 
سازنده مسکن که همزمان دو دفتر مشــاور امالك در منطقه گیشا دارد، 
با سوء استفاده از دسترسى به اطالعات ســامانه فروش امالك، از طریق 

دست بردن در کدپستى مندرج در سیســتم صدور کد رهگیرى، اقدام به 
صدور مبایعه نامه هاى متعدد با کد رهگیرى رسمى براى واحدهاى مختلف 
کرده و هر واحــد را همزمان به چندین نفر پیش فروش کرده اســت. وى 
افزود: مالباختگان با اعتماد به مبایعه نامه هایى که به صورت رســمى و با 
کد رهگیرى در سامانه ثبت معامالت امالك و مستغالت کشور ثبت شده 
است، دار و ندار و همه سرمایه و هســتى خود را در اختیار مشاور امالك و 
سازنده قرار داده اند اما حاال مبایعه نامه با کد رهگیرى هم ارزشى براى شان 
ندارد. وقتى کدرهگیرى رسمى و ثبت شده در سامانه ثبت معامالت امالك 
هم اعتبارى ندارد، دیگر به چه قانون و برگه رسمى و سندى مى توان اعتماد 

کرد؟

این مالباخته تصریح کرد: این کالهبردار در مــواردى دو واحد را به طور 
همزمان به هشت نفر فروخته و مبالغى بین 500 میلیون تومان تا یک میلیارد 
تومان از مالباختگان دریافت کرده و متوارى شده است. همه مالباختگان نیز 
براى واحدهاى خریدارى شده شان مبایعه نامه با کدرهگیرى رسمى دارند!

وى افزود: مراجعات و پیگیرى هاى ما از اتحادیه مشاوران امالك استان 
تهران و دیگر مراجع ذى ربط نیز تا امروز نتیجه نداشته و مالباختگان این 
پروژه رسماً به خاك سیاه نشسته اند. تقاضاى ما از مسئوالن، پیگیرى این 
موضوع و دستگیرى و برخورد با متخلفان و اصالح ایرادها در سیستم هاى 
رسمى اســت که به متخلفان اجازه کالهبردارى و بازى با زندگى مردم را 

مى دهد.

این فرد با بیان اینکه مجموع مالباختگان به 80 نفر مى رسد، گفت: به طور 
میانگین از هر نفر 500 میلیون تا یک میلیارد تومان گرفته شده که با توجه 
به اینکه این رقم بسیار باالست، مى توان گفت همه این افراد همه اموال 
خود را که در طول زندگى شان جمع کرده اند، در اختیار این فرد گذاشتند 
تا براى آنها سرپناهى بسازد؛ ولى نتیجه این شد که این کالهبردار با سوء 
استفاده از اعتماد پیش خریداران، از آنها کالهبردارى کرد و در حال حاضر 
متوارى اســت. به گفته این مالباخته، در حال حاضر پرونده شکات از این 
سازنده مســکن در اداره آگاهى خیابان وحدت اسالمى در حال رسیدگى 
است و مالباختگان تاکنون چندین بار در برابر این اداره آگاهى تجمع کرده و 

خواستار تسریع در روند رسیدگى به پرونده خود شده اند. 

حکم قصاص قاتل کودك هشت ماهه به نام «بنیتا قلعه نویى»، سحرگاه دیروز دوشنبه 29 
خرداد ماه سال جارى اجرا شد.

به گزارش ایلنا، پایگاه اطالع رســانى دادســراى عمومى و انقالب تهــران اعالم کرد: 
محکوم علیه «محمد وفایى» در تاریخ 29 تیرماه سال گذشته خودروى پراید سفید رنگ 
متعلق به پدر بنیتا قلعه نویى را در حالى که کودك هشت ماهه نیز در صندلى عقب خودرو 
حضور داشته، به سرقت مى برد و متعاقباً خودروى حامل کودك را در خیابانى واقع در شهرك 
مشیریه رها مى کند که در نهایت منجر به فوت طفل هشت ماهه در اثر نرسیدن اکسیژن 

و گرماى زیاد مى شود.
با دستگیرى متهم در تاریخ 3مرداد ماه سال گذشته و انجام تحقیقات، وى ضمن اقرار به 
سرقت خودرو، اتهام خود در خصوص طفل هشت ماهه را نیز مى پذیرد. این پرونده با صدور 
کیفرخواست از ناحیه  دادســراى جنایى تهران، در شعبه  9 دادگاه کیفرى یک تهران مورد 
رسیدگى قرار گرفته و منتهى به صدور حکم قصاص نفس محمد وفایى با پرداخت تفاضل 

دیه زن و مرد شده است.
دادگاه همچنین بابت اتهام سرقت و رها نمودن طفل، مجازات حبس و شالق تعزیرى مقرر 
کرده است. حکم صادره با رد فرجام خواهى محکوم علیه در شعبه  15 دیوان عالى کشور ابرام 
و پس از طى مراحل استیذان و پرداخت مابه التفاوت دیه، حکم قصاص سحرگاه روز دوشنبه 

در زندان رجایى  شهر اجرا شد.

زن عصبانى پس از قتل شوهرش در سناریویى هولناك اقدام به آتش 
زدن و بتن کارى کردن جسد شوهرش در یک بشکه 220 لیترى در 

پشت بام خانه شان کرد.
رئیس کالنترى 148 انقالب تهران از کشف راز جسد پنهان شده در 
بشکه 220 لیترى در پشت بام یک منزل مسکونى در محله اسکندرى 
شمالى خبر داد و گفت: زن 43 ساله در اقدامى وحشتناك همسرش را 

به قتل رسانده و جسد او را به آتش کشیده بود.
ســرهنگ پیمان لطیفى درباره جزئیات این حادثه گفت: ساعت 21 
یک شــنبه 27خرداد ماه ســال جارى از طریق مرکز پیام یک مورد 
درگیرى مشــکوك به سامانه 110 اعالم شــد و بالفاصله اکیپى از 
مأموران کالنترى 148 در محل حاضر شدند. وى افزود: بررسى هاى 
اولیه مأمور حاضر در محل حادثه نشان مى داد همسایه اى که مورد 
مشــکوك درگیرى خانوادگى را به کالنترى اعالم کرده بود مدعى 
بود از بعد از ظهر بوى تعفن همراه با سوختگى آسایش اهالى محل 
را مختل کرده است. وى که ادعا مى کرد به درگیرى زن و شوهرى 
که در همسایگى محل زندگى آنها زندگى مى کردند مشکوك است 
از مأموران درخواســت کرد برا ى واکاوى ماجراى سوختگى با زن 

همسایه گفتگو کنند.
سرهنگ لطیفى ادامه داد: با حضور مأمور کالنترى و در همان دقایق 

اولیه زن 43 ساله که به شدت ترسیده بود بدون هیچ مقاومتى در برابر 
مأموران به قتل همسرش اعتراف کرد. با اعالم اعتراف زن بالفاصله 
بازپرس کشیک دادسرا در جریان حادثه قرار گرفت. رئیس کالنترى 
148 انقالب تهران با اعالم اینکه ساعت 22 شب بازپرس سیدسجاد 
منافى آذر از دادسراى امور جنایى به همراه تیمى از کارآگاهان اداره 
دهم پلیس آگاهى و اکیپ پزشکى قانونى در محل حادثه حاضر شده 
بودند، افزود: قاتل در جریان بازجویى هــاى اولیه اعتراف کرد از روز 
عید فطر با همسرش به دلیل اختالفات قبلى درگیر شده و روز حادثه، 
همسرش قبل از بیرون رفتن از خانه با وى دعواى شدیدى کرده بود. 
بعد از ورود مقتول به خانه، زن 43 ســاله وى را با استفاده از شیرموز 
که داخل آن چندین قرص ریخته بود مسموم کرده و بعد از بى حال 
شدن همسرش با استفاده از جسم سخت چندین ضربه به سر او وارد 

کرده بود.
قاتل در حضور بازپرس منافى آذر درباره جزئیات حادثه با اشــاره به 
اینکه هر دو دختــرش در زمان وقوع حادثه در خانــه نبودند و براى 
شرکت در مراســم مهمانى به خانه یکى از اقوام رفته بودند، گفت: 
«مدتى بود که با همسرم اختالف داشتم تا اینکه روز جمعه 25 خرداد 
ماه شــوهرم وقتى به خانه بازگشت با هم درگیر شــدیم و از شدت 

عصبانیت تصمیم به انتقام گرفتم.»

وى ادامــه داد: «داخل شــیرموزى کــه از قبل تهیه کــرده بودم 
قرص هاى زیادى ریختم و ســپس آن را به شوهرم دادم که پس از 
مرگ شوهرم، جسدش را داخل یک پتو بسته بندى کرده و به سمت 

پشت بام کشاندم.»
این زن میانسال افزود: «جسد را به سختى از 15 پله باال بردم و سپس 
آن را داخل بشکه 220 لیترى که در پشــت بام قرار داشت انداختم 
و اقدام به آتش زدن جســد کردم. دود زیادى بلند شد و ترسیدم که 
همسایه ها متوجه ماجرا شوند به همین دلیل آتش را خاموش کردم 
و داخل بشکه را پر از ماسه و ســیمان کردم تا اینکه پس از چند روز 
همسایه ها بخاطر بوى تعفن و خونابه اى که در پشت بام جمع شده 
بود اعتراض کردند و زمانى که دختر 22 ساله ام به پشت بام آمد مجبور 

شدم ماجراى قتل پدرشان را لو دهم.»
پس از اعترافات متهم با دســتور بازپرس، مأموران آتش نشــانى با 
استفاده از دستگاه هیدرولیکى اقدام به شکافتن بشکه کرده و موفق 

شدند بقایاى جسد مرد 58 ساله را از درون بشکه بیرون بیاورند.
با اجازه انتقال جسد به پزشکى قانونى از سوى بازپرس دادسراى امور 
جنایى، متهم براى تحقیقات بیشتر به اداره دهم پلیس آگاهى تهران 
بزرگ منتقل شد. تحقیقات درباره این حادثه از سوى کارآگاهان اداره 

دهم پلیس آگاهى ادامه دارد.

دفن کردن جسد سوخته شوهر در بشکه سیمان

روش جدید کالهبردارى با پیش فروش 
ساختمان

متهم گریخت

فرمانده انتظامی استان فارس گفت: فردي که به بهانه کمک کردن به افراد سالخورده براي انجام عملیات 
بانکی آنها را فریب می داد با 21 فقره سرقت در شیراز دستگیر شد.

سردار احمد علی گودرزي اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت عابر بانک از افراد سالخورده در جلوي 
عابر بانک، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان شیراز قرار گرفت. وى افزود: 
بنا به اظهارات مالباختگان، فردي به بهانه کمک کردن در انجــام عملیات بانکی و پس از جلب اعتماد 

آنها در یک لحظه کارت عابر بانک را سرقت و اقدام به خالی کردن حساب بانکی آنان می کرده است.
سردار گودرزي تصریح کرد: مأموران کالنتري 11زند شهرستان شیراز پس از تحقیقات فنی و تخصصی 
و نیز گشتزنی هاي هدفمند، موفق شدند سارق را  هنگام سرقت از یک فرد سالخورده دستگیر کنند. وى 

خاطرنشان کرد: متهم در بازجویی هاى پلیسى به 21 فقره سرقت کارت عابر بانک اقرار کرد.

رئیس پلیس راه استان اصفهان از تصادف دو دستگاه سوارى پراید در محور رکن آباد-سامان و فوت یک 
نفر و مجروح شدن دو فرد دیگر خبر داد. 

سرهنگ حســین پورقیصري گفت: مأموران گشت پلیس راه اصفهان- شــهرکرد روز شنبه از برخورد 
دو دســتگاه ســوارى پراید در محور رکن آباد-ســامان مطلع و براى بررســى موضوع به محل اعزام

 شدند. 
وى ادامه داد: در این حادثه، راننده یکى از خودروها جان خود را از دست داد، همچنین راننده و سرنشین 
دیگر پراید نیز به شدت مجروح و به بیمارستان منتقل شدند. این مقام انتظامى بیان کرد: علت وقوع این 

حادثه رانندگى از سوى کارشناسان، تجاوز به چپ یکى از خودروها اعالم شده است.

بیش از ده نفر از توریست هاى چینى و غیرچینى در حال پایین آمدن از پله هاى برقى یک مرکز توریستى در شهر «هوایین» 
بودند که قسمتى از سقف این مرکز گردشگرى ریخت و روى سر این گروه توریستى خراب شد. این گردشگران براى گردش 

در کوه «هواشان» به این منطقه گردشگرى آمده بودند.
در فیلمى که از دوربین هاى مداربسته این مرکز تفریحى منتشر شده است، گروهى از این توریست ها در حال پایین آمدن از 
پله هاى برقى مرکز گردشگرى هستند و با ترس و دلهره به سقف باالى سر خود نگاه مى کنند که متوجه ریخته شدن آن شده 
بودند. پس از چند ثانیه سقف روى سر آنها مى ریزد. چند نفر از آنها از دست هاى روى سر گذاشته خود به عنوان سپر در مقابل 
آوار استفاده مى کنند، برخى فرار مى کنند و بعضى از توریست ها هم در زیر آوار گیر مى کنند. افرادى که زیر آوار مانده بودند، 
بعد از حضور نیروهاى اورژانس، توسط آنها بیرون کشیده شدند.بر اساس گزارش هاى اورژانس تعداد 9 نفر در پى این حادثه 

صدمه دیدند که هیچکدام از آنها صدمه جدى ندیده بودند و پس از پانسمان و درمان سرپایى از بیمارستان مرخص شدند.

زن زیمبابوه اى در زایمان زودرس و عجیبش یک قورباغه به دنیا آورد. خبر زایمان عجیب این زن روســتایى به شدت در 
رسانه هاى جهان سر وصدا کرد. «پرشس نیاسى» اهل روستاى «گوك وى» هشت ماه باردارى را بدون هیچ مشکلى سپرى 
کرده بود اما موفق نشد نوزاد سالمى به دنیا بیاورد. این زن باردار موجودى  شبیه  بچه قورباغه به دنیا آورد. وى هرماه براى 
معاینه نزد دکتر متخصص مى رفت و هنوز یک ماه به زمان زایمانش باقى مانده بود  که دچار زایمان زودرس شد و درخانه 
زایمان کرد اما به جاى بچه، یک قورباغه به دنیا آورد. همسر این زن 36 ساله با دیدن موجودى که همسرش در خانه زایمان کرد 
شوکه شد. آنها بعد از ماه ها انتظار نه تنها صاحب فرزند نشدند بلکه درگیر اتفاقى عجیب وغریب شده بودند. شوهر این زن نوزاد 
را که در حقیقت یک بچه قورباغه بود فوراً به بیمارستان و نزد دکتر دوران باردارى همسرش برد تا دلیل را بداند. دکتر متخصص 
زنان و زایمان گفت نمى داند چرا چنین اتفاقى رخ داده است. اهالى روستا معتقدند این بچه قورباغه یک نشانه ناخوشایند است 

و باید هرچه سریع تر وى را مقابل چشم همه آتش بزنند اما موجود عجیب ساعتى بعد در بیمارستان جان باخت.

سرقت به بهانه کمک به سالخوردگان 

 یک کشته در برخورد 2پراید

سقف، روى سر توریست ها فرو ریخت 

زن جوان ، قورباغه به دنیا آورد! 

قاتل بنیتا اعدام شد

ربودن پسر نوجوان با هدف زورگیرى
فرمانــده انتظامــى شهرســتان رودبار جنــوب از دســتگیرى عامــالن ربایش یک 
پســربچه نوجوان و دســتگیرى پنج متهم در عملیات ضربتى پلیس رودبار جنوب خبر 

داد. 
ســرهنگ رضا فیروزبخت گفت: 23 خردادماه یک مورد آدم ربایى به مرکز فوریت هاى 
پلیسى گزارش شد که بالفاصله مأموران انتظامى شهرستان رودبار جنوب به محل اعزام 
شدند؛ با توجه به حساسیت موضوع، تیم مجربى از مأموران تحقیقات خود را در این رابطه 
آغاز کردند. وى افزود: در بررسى هاى صورت گرفته مشخص شد چند نفر با یک دستگاه 
خودروى پراید یک پسربچه نوجوان را از جلوى منزلش ربوده و از والدین وى مبلغ باالیى 

را در ازاى آزادى فرزندشان درخواست کرده اند.
ســرهنگ فیروزبخت بیان کرد: این موضوع به ســبب ایجاد جو ناامنى به طور ویژه در 
دســتور کار پلیس قرار گرفت و در این رابطه، مأموران پلیس امنیت شهرســتان رودبار 
جنوب با انجام اقدامات پلیسى به سرنخ هایى در رابطه با این عمل مجرمانه دست یافتند. 
وى یادآور شد: با تالش شــبانه روزى مأموران پس از گذشت کمتر از 24 ساعت، محل 
اختفاى آدم ربایان شناســایى و در یک عملیات غافلگیرانه پنج نفر از افراد اصلى و دخیل 
در این آدم ربایى دستگیر شــدند. فرمانده انتظامى شهرستان رودبار جنوب گفت: سوابق 
افراد دستگیر شده در دست بررسى اســت؛ متهمان در بازجویى هاى پلیسى به انجام این 
عمل مجرمانــه با هدف زورگیرى و دریافــت پول از خانواده نوجوان ربوده شــده، اقرار 

کردند.

صبح روز یک شنبه قطارى در استان ژامبیل در جنوب قزاقستان 
از ریل خارج شد.

به گزارش ایسنا از  «وستى»، در این حادثه یک نفر کشته و چندین 
نفر مجروح شده اند. بسیارى از مسافران تالش کردند تا با شکستن 
شیشه هاى قطار خود را از داخل واگن ها نجات دهند. تا کنون علت 

این حادثه اعالم نشده است.
بنابراین گزارش، تصاویر خروج قطار در قزاقستان در شبکه هاى 

اجتماعى به طور گسترده اى منتشر شده است.

در اثر ترکیدگى لوله آب در یکى از مناطق شهر اصفهان، شش نفر 
مجروح شــدند  و دو منزل تخریب  و به 40 ُتن تخمه آفتابگردان 

خسارت وارد شد.
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان در این باره اظهار کرد: در پی 
اعالم مرکز فوریت هاى پلیسی 110 مبنی بر ترکیدن لوله اصلى 
آب در قسمتی از شهر، یک گروه از مأموران به محل اعزام شدند.

سرهنگ حسن یار دوستى تصریح کرد: در اثر این حادثه دو باب 
منزل مسکونی 50 درصد تخریب شده، کلیه وسایل منازل از بین 
رفته و یک دستگاه سوارى پراید نیز بر اثر ریرش دیوار بر روي آن 
دچار خسارت شــده بود. وى بیان کرد: در این حادثه، چهار نفر از 
ساکنان منازل و دو نفر از سرنشینان خودرو مجروح و توسط عوامل 
اورژانس به بیمارستان منتقل شدند. این مقام انتظامی ادامه داد: 
همچنین مقدار 40 ُتن تخمه آفتابگردان نیز که در این منازل بود 

در اثر آب گرفتگى از بین رفت.

فرمانده انتظامی شهرستان سپیدان استان فارس گفت: دو نفر از 
سوداگران اشــیاى عتیقه به علت خفگی بر اثر استنشاق گاز چاه 

حفاري غیرمجاز به کام مرگ فرو رفتند. 
ســرهنگ ســلطان محمدي اظهار کرد: درپی اعــالم مرکز 
فوریت هاي پلیسی 110 مبنی بر حفارى غیرمجاز و گازگرفتگى 
منجر به فوت، بالفاصله مأموران پاسگاه کمهر شهرستان سپیدان 
به محل حادثه اعزام شــدند.وى افزود: مأموران در بررسی هاي 
اولیه مطلع شدند سه نفر به هویت معلوم به منظور کشف اشیاى 
عتیقه و زیر خاکی، اقدام به حفر زمین کرده اند و پس از ورود به 
محل حفر شده بر اثر استنشاق گاز چاه حفاري، دو نفر از آنها جان 
خود را از دســت داده اند و یک نفر نیز به علــت گاز گرفتگی به 
بیمارستان منتقل شده اســت. سرهنگ محمدي گفت: هرگونه 
حفاري  به قصد به دست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی ممنوع 
است و متخلفان طبق قانون مجازات و اشیاى  مکشوفه نیز به نفع 

میراث فرهنگی ضبط می شود.

خروج مرگبار قطار از ریل

مصدوم شدن 6 اصفهانى به علت 
ترکیدگى لوله آب
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کسى که از دنیا اندوهناك اســت، از قضاى الهى خشمناك 
اســت و آنکس که از مصیبت وارد شده ِشــکِوه کند از خدا 
شکایت کرده است و کسى که نزد توانگرى برود وبخاطر 
ســرمایه اش برابر او فروتنى کند، دو ســوم دیــن خود را 

موال على (ع)از دست داده است. 

شهردارى زواره به استناد موافقت نامه سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان 
در نظر دارد عملیات پروژه آسفالت بهبود عبور و مرور را براساس فهرست بهاء سال 
1397 بدون تعدیل و مابه التفاوت مصالح و ضرائب متعلقه قانونى با اعتبارى معادل 

8/100/000/000 ریال و از طریق مناقصه به افراد واجد شرایط واگذار نماید.
1- پیشــنهاددهندگان باید معادل 5٪ مبلغ اعتبار را به عنوان سپرده و به صورت 
ضمانت نامه بانکى و یا وجه نقد به حساب سپرده 2170090209007 نزد بانک ملى زواره 

ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.
2- پیشنهادکنندگان بایستى تا آخر وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 97/03/29 به 

شهردارى زواره مراجعه و مشخصات پروژه مذکور را دریافت نمایند.
3- پیشنهاددهندگان مى بایست پیشنهادات خود را تا آخر وقت ادارى روز چهارشنبه 

مورخ 97/03/30 در سه پاکت به شرح ذیل تحویل دبیرخانه شهردارى نمایند.
4- در پاکت (الف) تضمین شرکت در مناقصه قرار داده شود.

5- در پاکت (ب) نقشه ها و مشخصات فنى، شرایط خصوصى تعهدنامه منع مداخله 
کارکنان در معامالت دولتى، قیمت واحد کار، اقرارنامه ظرفیت کار، دعوتنامه اسامى 

نامه و آخرین تغییرات شرکت و مدارك قرار داده مى شود.
6- در پاکت (ج) شرکت کنندگان بایستى آنالیز قیمت پیشنهادى خود را قرار دهند. 

بدیهى است قیمت پیشنهادى فاقد آنالیز مردود است.
7- پاکت (الف) و (ب) و (ج) در پاکت اصلى قرار داده مى شود و پس از تحویل به دبیرخانه 

شهردارى رسید اخذ نمایید.
8- هیچگونه تسهیالت و امکانات ویژه اى در اختیار پیمانکار قرار نمى گیرد.

9- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهادات بعد 
از موعد مقرر و یا مبهم- ناقص- مخدوش- ناخوانا- مشروط و فاقد سپرده ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
10- سپرده نفر اول و دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد و چنانچه 
نفر اول از تاریخ ابالغ کتبى ظرف مدت سه روز از امضاء قرارداد خوددارى نماید سپرده 
او به نفع شهردارى ضبط و با نفر دوم قرارداد بسته خواهد شد و در صورتى که نفرات دوم 

و سوم نیز حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.
11- مدت انجام کار از تاریخ عقد قرارداد به مدت شش ماه مى باشد.

12- کلیه هزینه هاى مربوطه (بیمه- مالیات- عوارض و غیره) به عهده برنده مناقصه 
مى باشد.

13- در صورت تأخیر غیرمجاز مبلغ 30٪ جرائم از حساب کارکرد کسر مى شود.
14- تأمین هزینه حمل آسفالت به عهده برنده مناقصه مى باشد.

15- پرداخت هرگونه وجه به پیمانکار موکول به تأیید صورت وضعیت کارکرد توسط 
دستگاه نظارت مى باشد.

16- مبلغ 10٪ از صورت وضعیت ارسالى به عنوان تضمین حسن انجام کار از پیمانکار 
کسر مى گردد.

17- پیشنهادات رســیده در ساعت 10 صبح روز پنجشــنبه مورخ 97/03/31 در 
کمیسیون مربوطه که در محل شهردارى تشکیل مى گردد باز و قرائت مى شود.

18- پیمانکار و یا نماینده قانونى وى با در دست داشتن معرفى نامه کتبى مى توانند در 
جلسه بازگشایى پاکت ها حضور داشته باشند.

جلسه مجمع عمومى عادى نوبت دوم شرکت تعاونى مصرف کارکنان پست استان اصفهان رأس ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 
1397/04/12 در محل اداره کل پست استان اصفهان به نشانى اصفهان خیابان نشاط تشکیل مى گردد. از کلیه اعضاء دعوت 

مى شود با در دست داشتن کارت شناسایى رأس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانند.
مزید استحضار به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومى، تعداد آراء وکالتى هر عضو حداکثر 3 رأى و هر شخص 
غیر عضو تنها یک رأى خواهد بود. اعضاء متقاضى اعطاى نمایندگى مى بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 97/04/11 

در محل شرکت تعاونى حاضر تا پس از احراز هویت و تأیید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
ضمناً داوطلبان تصدى سمت هاى هیئت مدیره و بازرسى به موجب ماده (2) دستورالعمل الزم است حداکثر ظرف مدت یک 

هفته از انتشار این آگهى فرم داوطلبى را در محل شرکت تعاونى تکمیل و تحویل نمایند.
دستور جلسه: 

1- گزارش هیئت مدیره و بازرس
2- تصویب صورت هاى مالى شرکت در سال هاى 94، 95، 96 و نحوه تقسیم سود

3- انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرسان
4- سایر مواردى که در صالحیت مجمع عمومى عادى مى باشد.

شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد تعداد محدودى از زمین هاى مسکونى، مسکونى ویژه، تجارى، خدماتى، 
درمانى، ورزشى، آموزشى، فرهنگى و واحدهاى تجارى ساخته شده خود را از طریق فراخوان عمومى فروش به صورت نقد و 
www.) نقد و اقساط به شرح مذکور و با جزییات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت

setadiran.ir) و با شماره مزایده 200971352000001 به صورت الکترونیکى به فروش برساند: 
* زمان انتشار در سایت: 97/03/24 ساعت 8 صبح.

* مهلت دریافت اسناد مزایده از سایت: 97/04/03 تا ساعت 14. 
* تاریخ بازدید فقط براى واحدهاى تجارى ساخته شــده از 97/03/28 لغایت 97/04/09 روزهاى زوج (شنبه، دوشنبه، 

چهارشنبه) ساعت 9 صبح مى باشد.
* آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت در سایت: 97/04/10 ساعت 14

* زمان بازگشایى: 97/04/11 ساعت 10 صبح (تحویل فیش سپرده شرکت در مزایده در زمان بازگشایى توسط شرکت کننده 
یا نماینده قانونى وى الزامى است).
* زمان اعالم به برنده: 97/04/13

 • حضور متقاضى در کمیسیون بازگشایى بالمانع است.
@ bnt.ir :(سروش) کانال اجتماعى شرکت •                                     www.bnt.ir : پایگاه اینترنتى •

شهردارى رضوانشهر به استناد مصوبه شــماره 213- 5- ش- 97 شوراى محترم 
اسالمى شهر رضوانشهر در نظر دارد نسبت به واگذارى تواماً حفظ و نگهدارى فضاى 
سبز و خدمات شهرى شهردارى رضوانشهر با (قیمت پایه فضاى سبز 1/018/875/000 
و خدمات شهرى، 1036241159) را از طریق مناقصه عمومى موضوع ماده 13 آئین نامه 
مالى شهردارى ها، بر اساس قیمت پایه اقدام نماید. از پیمانکاران و شرکت هاى داراى 
صالحیت دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و آگاهى از شرایط شرکت در 
مناقصه و اخذ اوراق و اسناد مناقصه، حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 1397/04/16 
به واحد امور قراردادها این شهردارى مراجعه نمایند. این شهردارى در رد یا قبول 

پیشنهاد مختار است. 

شهردارى بادرود در نظر دارد براساس مصوبه شوراى اسالمى شهر طى تشریفات مزایده عمومى و حسب ضوابط و مقررات 
آیین نامه مالى شهردارى ها، قطعه زمین تجارى واقع در خیابان امام حسین(ع) را به مساحت 56/57 مترمربع به فروش 
برساند. لذا از کلیه متقاضیان اشخاص حقیقى و حقوقى درخواست مى گردد از تاریخ نشر اولین آگهى جهت بازدید از محل 

موردنظر و دریافت اسناد شرکت در مزایده به واحد حقوقى شهردارى مراجعه نمایند.
1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.

2- هزینه انتشار آگهى و هزینه کارشناسى بر عهده برنده مزایده مى باشد.
3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

4- برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
5- پیشنهاددهندگان مى بایست 5 درصد کل مبلغ پیشنهادى خود را تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت 
ضمانت نامه بانکى یا اسناد خزانه و یا فیش نقدى به حساب شــماره 106682190001 نزد بانک ملى بادرود واریز و ضمیمه 

پیشنهاد خویش نمایند.
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

شهردارى بادرود در نظر دارد براساس مصوبه شوراى اسالمى شهر طى تشریفات مزایده عمومى و حسب ضوابط و مقررات آیین نامه 
مالى شهردارى ها، قطعه زمین تجارى شماره 34 از تفکیکى سبزبخت- نقدى (فاز 2) واقع در خیابان امام خمینى(ره) را به مساحت 48 
مترمربع به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان اشخاص حقیقى و حقوقى درخواست مى گردد از تاریخ نشر اولین آگهى جهت بازدید 

از محل موردنظر و دریافت اسناد شرکت در مزایده به واحد حقوقى شهردارى مراجعه نمایند. 
1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.

2- هزینه انتشار آگهى و هزینه کارشناسى بر عهده برنده مزایده مى باشد.
3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

4- برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
5- پیشنهاددهندگان مى بایست 5 درصد کل مبلغ پیشنهادى خود را تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه 

بانکى یا اسناد خزانه و یا فیش نقدى به حساب شماره 106682190001 نزد بانک ملى بادرود واریز و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

شهردارى بادرود در نظر دارد براساس مصوبه شوراى اسالمى شهر طى تشریفات مزایده عمومى و حسب ضوابط 
و مقررات آیین نامه مالى شهردارى ها، دو قطعه زمین از زمین هاى تفکیکى مصداقى به شماره قطعات (11- 12) 
واقع در بادرود خیابان حسینیه- کوى فرعى را به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان اشخاص حقیقى و حقوقى 
درخواست مى گردد از تاریخ نشر اولین آگهى جهت بازدید از محل موردنظر و دریافت اسناد شرکت در مزایده به 

واحد حقوقى شهردارى مراجعه نمایند. 
1- مدت قبول  پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.

2- هزینه انتشار آگهى و هزینه کارشناسى بر عهده برنده مزایده مى باشد.
3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

4- برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
5- پیشنهاددهندگان مى بایست 5 درصد کل مبلغ پیشنهادى خود را تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده به 
صورت ضمانت نامه بانکى یا اسناد خزانه و یا فیش نقدى به حساب شماره 106682190001 نزد بانک ملى بادرود 

واریز و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

(نوبت دوم)

نوبت اول

چاپ دوم

نوبت دوم

جالل گلخنى زواره- شهردار  زواره

شر کت تعاونى مصرف کارکنان پست استان اصفهان شرکت عمران شهر جدید بهارستان

هومن شیروانیان-  شهردار رضوانشهر

مجید صفارى- شهردار بادرود 

مجید صفارى- شهردار بادرود  مجید صفارى- شهردار بادرود

آگهى مناقصه نوبت دوم

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى (نوبت دوم) آگهى مزایده عمومى فروش شماره 97/05
به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر

آگهى مناقصه

آگهى مزایده نوبت دوم

آگهى مزایده شماره 1172 مورخه 1397/03/21

آگهى مزایده نوبت دوم شماره 1170 مورخه 1397/03/21

شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان در نظر دارد تجهیزات کنترلى و مخابراتى طرح آبرسانى به کاشان را خرید نماید. لذا از شرکت هاى واجد شرایط دعوت به عمل مى آید از 
تاریخ درج آگهى نوبت دوم به مدت 7 روز نسبت به دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR اقدام نمایند. 

شایان ذکر است دریافت اسناد مناقصه صرفاً از طریق سامانه ستاد انجام مى پذیرد.
شماره مناقصه در سامانه: 200971205000008

آدرس: اصفهان- روبروى پل خواجو، ابتداى بلوار آئینه خانه، شرکت آب منطقه اى اصفهان 
امور تدارکات و خدمات پشتیبانى

WWW.ESRW.IR :تلفن تماس: 5- 36615360 (031) داخلى 2144 دورنگار: 36611128(031)                           آدرس سایت

فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى 
آگهى شرکت در مناقصه

روابط عمومى شرکت آب منطقه اى اصفهان
م الف: 189177

م الف: 188703

چاپ  دوم
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تشدید قوانین نظارتى 
ساختمان در شهرضا

فرمانـدار شـهرضا از تشـدید قوانیـن انضباطـى 
سـاختمان، به هدف افزایش ایمنى سـاخت و سازها 

در این شهرستان خبر داد.
على اصغر رفیعى نژاد با تأکیـد بر ضرورت همکارى 
ادارات و نهادهاى اجرایى این شهرستان، در اجراى 
طرح هـاى مختلـف اظهـار کـرد: حمایـت از بخش 
خصوصى و رفع موانـع فعالیت آن، یکى از مهمترین 

ضرورت هاى اقتصادى کشور است.
وى از تشـدید قوانیـن انضباطى سـاختمان با هدف 
افزایش ایمنى ساخت و سازها در این شهرستان خبر 
داد و افزود: بى توجهى به اصول ایمنى سـاختمانى، 
با این توجیه که وضعیت مالى مردم مناسـب نیست، 

نمى تواند قابل قبول باشد.

کشف احشام سرقتى در 
مسیر کشتارگاه

سارق احشام در اصفهان دستگیر شد. 
فرمانده انتظامى اصفهان گفـت: مأموران انتظامى، 
این سـارق را هنگام انتقال 40 رأس دام سـرقتى به 

کشتارگاه دستگیرکردند. 
سـرهنگ حسـین یاردوسـتى با بیان اینکه  سـارق 
در حـال انتقال احشـام به یکـى از شهرسـتان هاى 
همجوار براى کشتار  بود، افزود: پرونده این متخلف 
براى بررسى بیشتر به مراجع قضائى تحویل داده شد.

شناسایى 100 بیمار 
مبتال به آسم در شهرضا

حجت ا... موسـوى، رئیس مرکز بهداشـت شهرضا 
گفت: تعداد صد بیمار مبتال به آسم در این شهرستان 
شناسایى شـده اند، در حالى که پیش از این نیز 458 
بیمار مبتال به این بیمارى در شهرسـتان شناسـایى 

شده بودند.

 450 هزار صندوق صدقات 
در اختیار مردم استان 

100هزار خانواده اصفهانى زیر پوشـش کمیته امداد 
امام خمینى(ره) هستند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان 
گفت: بیش از 450 هزار صنـدوق صدقات در اختیار 
مردم اسـتان قـرار گرفته تـا از این طریـق بتوانند از 

خانواده هاى نیازمند حمایت کنند.
حمید رضا شیران افزود: سهم هر خانواده زیر پوشش 
کمیته امداد از کمک هاى صندوق صدقات، ماهیانه 

چیزى درحدود 26 هزار تومان است.
وى با اشـاره به اینکه چهار هزار بیمار سخت درمان 
زیر پوشـش کمیته امـداد امـام خمینى(ره) اسـتان 
هسـتند، گفت : بـراى هر بیمـار، خدماتـى همچون 
درمان ، دارو ، هزینه بیمارسـتان و پیونـد عضو ارائه 

مى شود.
وى ادامه داد:پارسـال 26 میلیارد تومـان از صندوق 
صدقات اسـتان اصفهان براى کمک بـه نیازمندان 

جمع آورى شده است.

آغاز برداشت گیالس از
 باغ هاى استان

برداشـت گیـالس از 890 هکتار از باغ هاى اسـتان 
اصفهان آغاز شد.

رئیس امور باغبانى سـازمان جهادکشـاورزى استان 
پیش بینى کرد: امسـال بیش از7192 ُتن گیالس از 

باغات استان برداشت شود .  
احمدرضا رئیـس زاده، میزان سـطح باغات گیالس 
اسـتان را 10هزار و 23 هکتـار عنوان کـرد و افزود: 
135هکتار از این محصول در مرحله قبل از باردهى 

قرار دارد.
وى بابیـان اینکـه تـک دانـه، قاهـرى و آزادى از 
عمده ترین محصوالت  باغى  اسـتان اسـت،گفت: 
شهرسـتان هـاى فالورجان، نجـف آبـاد، اصفهان، 
مبارکه، کاشان و خمینى شهر بیشترین سطح باغات 

گیالس استان را به خود اختصاص داده اند. 

خبر

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
بر لزوم شفافیت در خصوص بودجه بندى و هزینه کرد 
اتاق اصناف مرکز استان در چارچوب قانون نظام صنفى 
و آیین نامه مربوط تأکید کرد و گفت: این اتاق، بیش از 

پیش به موضوع بازرسى توجه کند.
اســرافیل احمدیه با اشاره به شــتاب و سرعت گردش 
اطالعات و تحوالت سیاســى، اقتصادى، فرهنگى و 
اجتماعى، بر حسب ضرورت هاى اجتناب ناپذیر اقشار 
جامعه گفت: این ســازمان، آماده پذیرش نقد سازنده 

است.
وى تأکید کــرد: با توجه به شــرایط اقتصادى موجود، 

خواســتار توجه بیش از پیش اتاق اصناف مرکز استان 
به موضوع بازرسى و نظارت در سطح عرضه هستیم.

وى از روند برگــزارى موفقیت آمیــز انتخابات هیئت 
رئیسه اتاق اصناف 16 شهرســتان تابعه که به صورت 
الکترونیکى برگزار شــد، خبر داد و گفت: درحدود 40 
درصد انتخابات اتاق هاى اصناف در کشــور، بر اساس 

قانون و عدم اتمام دوره چهار ساله برگزار نشده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
اضافه کرد: انتخابات سایر شهرستان ها نیز پس از پایان 
دوره هیئت رئیسه اتاق هاى اصناف، طبق قانون در زمان 

مقرر برگزار خواهد شد.

مدیر کل انتقال خون استان اصفهان گفت: بانک خون 
اصفهان در ماه مبارك رمضان در حــدود 11 هزار نفر 
مراجعه کننده داشــت و آمار اهداى خون نسبت به سال 

گذشته یک درصد افزایش داشته است.
مجید زینلى اظهار کرد: از این تعداد، حدود 9500نفر آنها 

موفق به اهداى خون شدند.
وى با توجه به اســتقبال خــوب مردم در مــاه مبارك 
رمضان افــزود: در حــال حاضر بانک خــون اصفهان 
در وضعیــت خوبــى قــرار دارد و توان پاســخگویى 
100درصــدى بــه درخواســت هاى مراکــز درمانى

 را دارد.

مدیــر کل انتقال خون اســتان اصفهان عنــوان کرد: 
معموًال بیشــترین مراجعه براى اهداى خون در فصل 
بهار صورت مى گیرد، ولى در تابستان هم استقبال مردم 
خوب اســت و گرمى هوا هیچ منعى براى اهداى خون 
به وجود نمى آورد و مردم مى توانند اهداى خون داشــته 

باشند.
وى با توجه به گرمى هوا در فصل تابستان توصیه کرد: 
اهدا کنند گان و شهروندانى که قصد اهداى خون دارند، 
هم قبل و هم بعد از اهداى خون، مایعات فراوانى مصرف 
کنند وهمچنین بعد از اهداى خون فعالیت خیلى شدید 

نداشته باشند. 

مراجعه 11 هزار 
اهداکننده خون در ماه رمضان

اتاق اصناف 
بودجه اش را شفاف کند

نماینــده مــردم شاهین شــهر، میمــه و برخــوار در 
مجلــس شــوراى اســالمى گفــت: مى دانیــم که 
بخشى از اعتبارات دستگاه هاى اجرایى، به صورت اسناد 
اوراق مشارکت ابالغ  شده و تحقق یافتن این اعتبارات 
با دشوارى هایى همراه اســت، اما مدیران تالش خود را 
براى تکمیل طرح هاى نیمه تمام و خدمات بیشتر به  کار 

گیرند.
حســینعلى حاجى دلیگانــى اظهار کرد: دســتگاه هاى 

اجرایــى بــا توجه بــه بضاعت کــم مالــى و کاهش 
10درصــدى بودجه، از منابع مالى خود اســتفاده بهینه 

کنند.
وى افــزود: مى دانیــم کــه بخشــى از اعتبــارات 
دســتگاه هاى اجرایــى به صــورت اســناد اوراق 
مشــارکت ابالغ  شــده و تحقق یافتن ایــن اعتبارات 
نیز با دشــوارى هایى همراه اســت، اما مدیران تالش 
خــود را براى تکمیــل طرح هــاى نیمه تمــام  انجام 

دهند.
وى بار دیگر آمادگى خــود را براى وصــول اعتبارات 
ملى دســتگاه هاى اجرایى اعالم کرد و اظهار داشــت: 
یــک نســخه از نامه نــگارى تخصیــص بودجه هاى 
ملــى دســتگاه هاى اجرایــى، در اختیــار فرماندارى 
نــد نظــارت  قــرار مى گیــرد تــا فرمانــدار بتوا
بیشــترى بــر نحــوه هزینــه شــدن اعتبــارات 

بکند.

نماینده شاهین شهر در خانه ملت:

مدیران به دنبال تکمیل طرح هاى 
نیمه تمام باشند

عملکرد مدیران در جذب اعتبارات تخصیص یافته بررسى مى شود

دبیر جامعه اسالمى مهندسان استان اصفهان از جزئیات 
دیدار استاندار اصفهان خبر داد.

رسول حامدیان اظهار کرد: از زمان انتصاب استاندار اصفهان 
تا تشکیل این جلسه، هشــت ماهى گذشت و مى شد که 
زودتر از اینها برگزار شــود، در این جلسه هم وقت محدود 
بود و از زمان آغاز جلسه، کمتر از یک ساعت تا اذان فرصت 
باقى بود. وى افزود: افراد از طیف هاى مختلف در این دیدار 
حضور داشتند، اما زمان جلسه طورى نبود که به افراد زیادى 
فرصت صحبت کردن داده شــود. دبیر جامعه اســالمى 
مهندسان اســتان اصفهان ادامه داد: فضل ا... صلواتى از 
سوى اصالح طلبان، فتح ا... معین به عنوان رئیس شوراى 
شهر اصالح طلب و بنده به عنوان نماینده اصولگرایان، تنها 
کسانى بودیم که زمانى کوتاه براى طرح نظرات خود داشتیم.

وى با اشاره به صحبت هایش در این جلسه تصریح کرد: 
نقدى در مورد مدیریت شــهرى داشــتیم که در ادامه از 
سوى رئیس شوراى شــهر توضیحاتى داده شد، هر چند 
که قانع کننده نبود.حامدیان اضافــه کرد: در بخش دیگر 
جلسه، مهرعلیزاده پیرامون مسائل اســتان از جمله آب 
نکاتى را مطرح و در خصوص برجام و شرایط کشور تحلیلى 
کرد؛ همچنین پیرامون موضع مطرح شده در جلسه، نیم 
ساعتى مواردى را بیان کرد.دبیر جامعه اسالمى مهندسان 
استان اصفهان در پایان با بیان اینکه چنین جلساتى باید 
به صورت منظم و با فاصله کوتاه تر برگزار شود، خاطرنشان 
کرد: استاندار اصفهان در جمع بندى صحبت ها قول ادامه دار 
بودن این جلسات را داد و مدت زمان جلسات را دو ماه یک بار 

اعالم کرد.

طرح «داشــبورد مدیریتى»، نخســتین بار در شهردارى 
اصفهان اجرا مى شود.

طرح پیشنهادى اعضاى شــوراى اسالمى شهر اصفهان 
مبنى بر «ایجاد داشبوردهاى مدیریتى با استفاده از سامانه 
سیما» با 12 رأى اعضاى شوراى شهر اصفهان به تصویب 

رسید.
رئیس مرکز پژوهش هاى شوراى اسالمى شهر اصفهان 
گفت: قبل از فصل بودجه ریزى، داشبورد مدیریتى در چهار 
بخش طرح هاى  عمرانى، تعداد پرسنل، درآمد و هزینه ها، تا 
آبان راه اندازى شده و  در بخش هاى دیگر نیز این داشبورد به 

مرور زمان راه اندازى مى شود.

کورش خســروى افزود: با راه اندازى داشبورد مدیریتى، 
به صورت آنالین شــرایط نیروى کار، طرح ها و اعتبارات 
هر منطقه و ســازمان را رصد کرده و مطابق ظرفیت ها، 

برنامه ریزى هاى دقیق ترى انجام مى شود.
 وى با بیان اینکه تاکنون در هیچیک از شــهردارى هاى 
کشور داشبورد مدیریتى ایجاد نشده است، افزود: با راه اندازى 
داشبورد مدیریتى، اطالعات مربوط به بخش هاى مختلف 
شهردارى جمع آورى  مى شود و براى برنامه ریزى بهتر مورد 
استفاده قرار مى گیرد. خسروى افزود: با راه اندازى داشبورد 
مدیریتى، سطوح مدیریتى در شهردارى، کمبودها و مازاد 

نیرو و اعتبار را رصد مى  کنند.

فرماندار آران و بیدگل گفت: امسال اعتبارات تملک 
دارایى آران و بیدگل نســبت به سال قبل کاهش 40 

درصدى داشته است.
ابوالفضل معینــى نژاد اظهار کــرد: اعتبارات تملک 
دارایى سال گذشته شهرســتان، به همراه اعتبارات 
نفت و گاز در ابوزیدآباد درحدود 70 میلیارد ریال بود 
که امســال با کاهش چشــمگیر 40 درصد کم شده 

است.

وى بــا اشــاره بــه اینکــه اعتبــارات اختصاص 
یافتــه بــه دســتگاه هــا بســیار ناچیــز اســت، 
اظهار کرد: مســئوالن ادارات تالش خــود را براى 
جــذب حداکثرى اعتبــارات انجــام دهند. فرماندار 
آران و بیدگل بــه اعتبــارات ملى هم اشــاره کرد 
و گفت: جذب ایــن اعتبــارات مى توانــد تا حدود 
زیــادى مشــکالت بخش هــا و ارگان هــا را حل

کند.

جزئیات جلسه استاندار اصفهان با احزاب

اجراى طرح «داشبورد مدیریتى» در اصفهان

کاهش 40 درصدى اعتبارات تملک دارایى
 آران و بیدگل

جشــن گل محمدى عصر دیروز در محــل باغ گل ها 
برگزار شد.

جشن و جشــنواره «گل رز محمدى» از سوى سازمان 
پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان در باغ گل ها 

برنامه ریزى شده است. در این مراسم، عالوه بر برگزارى 
دوره هاى آموزشى کاشت گونه هاى مقاوم به خشکى به 
بزرگساالن، مسابقات متنوعى براى کودکان و نوجوانان 

پیش بینى شده بود.
همچنین برنامه شاد اســتندآپ کمدى و دوره آموزشى 
«گل و تأثیر آن در سالمت جامعه و تأثیر رایحه درمانى 

در سبک زندگى ایرانى» برگزار شد.
مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان در این باره گفت: با همکارى مناطق یک،6،8 
و 14 از 25 تا 29 خــرداد ماه، غرفه هــاى فروش گل 
و نمایشــگاه هاى محلــى عرضه خدمــات ترویجى، 
مشــاوره اى و کلینیکى را در پارك کودك، گلســتان 

شهدا، بوستان گل محمدى واقع در خیابان سید رضى، 
خیابان آیت ا... غفارى و خیابان حرم زینبیه برپا شــده 

است.
وى با بیان اینکه عــالوه بر این، ســازمان پارك ها و 
فضاى سبز شــهردارى اصفهان میزبان دوستداران گل 
و طبیعت است، تصریح کرد: در این جشن، برنامه هاى 
شاد فرهنگى و تفریحى، به همراه برنامه نمادین گالب 
گیرى، اسانس گیرى، اهداى گل محمدى و مسابقات 

متنوع، در باغ گل ها برگزار شد.
 وى اضافه کرد: همچنین به منظور ایجاد نشاط و شادابى 
در شهر در برخى از فضاهاى شهر، گل ها و گیاهان مقاوم 

به کم آبى کشت مى شود.

باغ گل ها؛ میزبان جشن گل رز محمدى

دبیر علمى اولین همایــش بین المللى«مطالعات صفوى، 
روابط فرهنگى ایران و اروپا در عصر صفوى» گفت: به لحاظ 
اهمیت عصر صفوى در روابط ایران و اروپا، این نشست به 

عنوان اولین نشســت بین المللى با 
محوریت مطالعات فرهنگى برگزار 
می شود و این همایش، محورهاى 
سیاســى و اقتصادى متأثر از روابط 

فرهنگى را پوشش مى دهد.
على اکبر کجباف اظهــار کرد: این 
همایش با محورهاى روابط فرهنگى 
ایران در عصرصفوى پیرامون ادبیات، 
نگاه خاورشناسانه، ســفرنامه هاى 
اروپاییان، دیــن، علم، مذهب، هنر؛ 
ابعاد روابط سیاسى ایران و اروپا شامل 
تبادل سفرا، تفاهمنامه ها، قراردادها، 

مبادله اسناد برگزار می شود.
وى افزود: یکــى از دالیل برگزارى 

اولین همایش مطالعات صفویه، موضوع روابط فرهنگى 
ایران و اروپا در عصر صفوي است که در این دوره، از نظر 

تمدن و مناسبات از اهمیت ویژه اى برخوردار بوده است.
دبیر علمى «اولیــن همایش مطالعات صفویــه» افزود: 
ازمحورهاى مهم در این عصر، مناسبات خارجى صفویان 
با کشــورهاى اروپایى، آســیایى، 
کشورهاى همسایه مانند حوزه قفقاز 
اســت و چون روابط ایران و اروپا در 
این دوران در ابعاد مختلف فرهنگى، 
سیاســى، اقتصادى و نظامى قابل 
تأمل است، بنابراین قطب مطالعات 
صفویه و شیعه شناسى صفویه، گروه 
تاریخ دانشگاه اصفهان مطالعه این 
دوران را در دستور کار اعضاى هیئت 

علمى و شوراى پژوهشى قرار داد.
وى افزود: به لحــاظ اهمیت عصر 
صفوى در روابط ایــران و اروپا این 
نشست به عنوان اولین نشست بین 
المللى با موضوع مطالعات فرهنگى 
برگزار می شــود و ایــن همایش محورهاى سیاســى و 

اقتصادى متأثر از روابط فرهنگى را پوشش مى دهد. 

برگزارى  «همایش بین المللى عصر صفویان»
 در دانشگاه اصفهان

کاهش 35درصدى بارش در 
حوضه آبریز فالت مرکزى 

بارش ها در حوضه آبریز فالت مرکزى ایران 
که حوضه آبریز زاینــده رود، اصلى ترین آن 
به شمار مى رود، در مقایسه با سال گذشته با 

34/7 درصد افت روبه رو بوده است.
آخرین آمار ثبت شــده در ایستگاه هاى باران 
سنجى کشــور حکایت از آن دارد که میزان 
بارش هاى کشور از ابتداى سال آبى 96-97 
(ابتداى مهرماه) تاکنون بــه 166/1 میلیمتر 
رسیده که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال 

گذشته 26/5 درصد کاهش داشته است.
از میان شش حوضه آبریز اصلى کشور(دریاى 
خزر، خلیج فارس و عمان، دریاچه ارومیه، فالت 
مرکزى، مرزى شرق و قره قوم) حوضه آبریز 
خلیج فارس و عمان با افــت 41/4 درصدى 
بارش ها نسبت به سال گذشته، بدترین شرایط 
را در میان سایر مناطق یاد شده تجربه مى کند، 
در این بین حوضه هاى آبریــز فالت مرکزى 
34/7، مرزى شرق 33/4 و قره  قوم نیز 20/7 

درصد کاهش بارش داشته  اند.
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معاون گردشگرى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى 
و گردشگرى استان اصفهان گفت: آگهى دوم براى تشکیل 
جامعه هتلداران منتشر شده است، بر این اساس، در طول ده 

روز آینده انتخابات این تشکل انجام مى شود.
محسن یارمحمدیان اظهار کرد: فعالیت اتحادیه هتلداران به 
شکل غیرقانونى جریان داشت و بر اساس قانون، این اتحادیه 
منحل شده و قرار اســت جامعه هتلداران تشکیل  شود. وى 
افزود: آگهى دوم براى تشکیل جامعه هتلداران منتشر شده 
است و در طول ده روز آینده انتخابات انجام مى شود و با حضور 
تمامى هتلداران اصفهان، اعضاى این جامعه شامل هیئت 

مدیره و مدیرعامل و... انتخاب مى شوند. 

معاون گردشگرى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و 
گردشگرى استان اصفهان تأکید کرد: با توجه به برنامه ششم 
توسعه، تشکل هاى گردشــگرى از قانون اصناف مستثنى 
هستند و بر این اساس، وجود اتحادیه هتلداران امرى قانونى 
نبوده است. یارمحمدیان با بیان اینکه پیش از این، اتحادیه 
هتلداران فعالیت هاى مثمر ثمرى نداشته است، اضافه کرد: 
فعالیت هاى این تشکل با نام جامعه هتلداران پس از تشکیل 
زیر نظر اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
استان اصفهان قرار مى گیرد و امیدواریم برنامه هاى مؤثرى 
در راستاى توسعه زیرساخت هاى گردشگرى در این مجموعه 

انجام شود.

مدیرکل بهزیستى استان اصفهان گفت: تا پیشگیرى از 
اعتیاد را مردمى نکنیم، اعتیاد حل شدنى نیست و الزم 
است آگاهى و مهارت داده شود که مردم همراهى کنند 

وسمن ها فعال شوند.
مرضیه فرشاد در رابطه با اعتیاد در بین زنان تأکید کرد: 
در مورد زنان اســتان در طول سال هاى اخیر متقاضیان 
بیشترى از ما تقاضاى خدمت داشــته اند و سازمان هم 
به این سمت رفته که دسترسى به خدمات را براى زنان 
فراهم کند. وى خاطرنشان کرد: 9/3درصد اعتیاد در بین 
زنان، از بین مجموع همه معتادان عددى است که ستاد 
مبارزه با مواد مخدر در کشور مطرح مى کند و برآورد ما در 

مورد استان هم همین است.
مدیرکل بهزیستى استان اصفهان با بیان اینکه درمان و 
پایدارى در درمان و درمان به دلیل شرایط فیزیولوژیکى 
در زنان سخت تر است، گفت: در استان اصفهان سه کمپ 
ویژه زنان، یک مرکز TC زنان و یک مرکز DIC زنان در 

حال حاضر به زنان خدمات ارائه مى دهند.
فرشاد با اشــاره به اینکه معموًال کسانى که از بهزیستى 
خدمات مى گیرند 19 تا 32 سال سن دارند، عنوان کرد: 
الگوى اعتیــاد زنان و مردان فــرق دارد، مرد در عرض 
هشت سال تزریقى مى شود، در حالى که این عدد در بین 

زنان دو سال است.

انتخابات جامعه هتلداران تا 
10 روز آینده برگزار مى شود

الگوى اعتیاد زنان و مردان 
متفاوت است

رقابت 1300 نفر در مسابقات 
سراسرى قرآن در نجف آباد

مدیراداره اوقـاف و امور خیریه شهرسـتان نجف آباد 
از رقابت 1300نفر در مرحله شهرسـتانى مسـابقات 

سراسرى قرآن کریم در نجف آباد خبر داد.
حجت االسالم و المسـلمین اصغر توسلى گفت: این 
دوره از مسابقات در رشته هاى حفظ پنج جزء، ده جزء، 
15 جزء، 20 جزء، حفـظ کل، قرائت، اذان، دعاخوانى 
ویژه بزرگساالن باالى 18 سال، با حضور خواهران و 

برادران برگزار مى شود.

برگزارى طرح هماى رحمت در 
تیران و کرون

رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان تیران و کرون 
گفت: طرح هماى رحمت در تیران و کرون اجرا شد.

حجت ا... صالحـى اظهار کـرد: به منظـور کمک به 
نیازمندان شهرسـتان و احیاى سـنت حسـنه کمک 
به نیازمنـدان و فقیـران، این طرح در تیـران و کرون 

اجرا شد.
وى افزود: به همین منظور، 150 بسته غذایى در بین 
نیازمندان شهرسـتان تیـران و کرون توزیع شـد که 
ارزش این بسته هاى غذایى بالغ بر 150 میلیون ریال 
بوده است. صالحى اضافه کرد: محتویات بسته هاى 
غذایى شامل روغن، سویا، خرما، رب، حبوبات و... بوده 
اسـت که بین نیازمندان تیران و کرون در ماه مبارك 

رمضان توزیع شد.

خبر

مزایده اموال منقول
اجراى احکام حقوقى شعبه سیزده اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده اجرایى 
کالســه 961900ج/13 له خانم زهره ترکان و علیه آقاى علیرضا صابرى مبنى بر مطالبه مبلغ 100 
عدد سکه طالى- یک دستگاه آینه و شمدان و مبلغ 104/215/562 ریال بابت محکوم به و هزینه 
هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 97/4/27 ســاعت 8/5 صبــح در محل اجراى احکام 
دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش پژو RD به شماره انتظامى 295ج 85 
ایران 53 که توسط کارشناس رســمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شــده نظریه وى مصون از 
تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به 
نشانى اصفهان خ شاپور کالنترى شماره 12 مراجعه و از اموال بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها 
به صورت نقد یا چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت 
نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم مال مورد مزایده پس از پرداخت 
تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. لیست اموال 
مورد مزایده: یک دستگاه خودرو پژو RD به شماره انتظامى 295ج85 ایران 53 رنگ سفید روغنى 
به شماره شاسى 8312862 از مدل 82 با وضعیت بدنه سالم که ضمن استعالم از بیمه مرکزى خودرو 
مذکور تا تاریخ 97/7/25 نزد شــرکت بیمه پاســارگاد داراى بیمه نامه معتبر شخص ثالث مى باشد 
باطرى کرائى ندارد و الستیک ها حدود شصت درصد فرسودگى دارد به مبلغ 67/000/000 (شصت 
و هفت میلیون ریال) ارزیابى و اعالم مى گردد. م الف: 5069 مدیر  اجراى احکام مدنى دادگســترى 

اصفهان /3/151
مزایده اموال منقول

اجراى احکام حقوقى شــعبه ششــم اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى درخصــوص پرونده 
کالســه 962650 ج/6 له آقاى عباس مهدى زاده علیه آقاى محمد قدوســى مبنى بر مطالبه مبلغ 
296/316/000 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 97/4/27 
ساعت 11/5 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 
اموال توقیفى که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون 
از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده 
به نشــانى اصفهان، خ امام خمینى، بعد از چهارراه امام رضا جنب گز پرورش نزد حافظ اموال حسن 
قدوسى مراجعه و از اموال بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده 
بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود. تسلیم مال پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت و هزینه هاى 
اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشــد. لیســت اموال مورد مزایده: MDF -1 هایگالس رنگى 
 PVC با روکش MDF -2 سایز 280 × 122 به تعداد 130 ورق جمعًا بمبلغ 260/000/000 ریال
رنگى مات ســایز 244 × 122 به تعداد 2 ورق جمعًا بمبلغ 3/380/000 ریال MDF -3 با روکش 
مالمین ســایز 366 × 183  به تعداد 24 ورق جمعًا بمبلغ 49/200/000 ریــال 4- نئوپان با روکش 
مالمین سایز 366 × 183 به تعداد 24 ورق جمعًا بمبلغ 47/520/000 ریال کل ارزیابى MDF به 
تعداد 180 ورق جمعًا بمبلغ 360/100/000 ریال. م الــف: 6098 مدیر و دادورز اجراى احکام مدنى 

دادگسترى اصفهان /3/647
مزایده اموال غیر منقول

شــماره مزایده: 139704302129000004 تاریخ ثبت: 1397/03/21 تاریخ واقعى انجام مزایده: 
1397/04/20 پرونده اجرایى 9700026 به موجب پرونده اجرایى کالســه 9700026 ســه دانگ 
مشاع از ششدانگ پالك 3162 فرعى واقع در زرین شهر به شماره 658 اصلى بخش نه ثبت اصفهان 
که سند آن ذیل شماره 7892 در صفحه 2 دفتر 84- امالك با شماره چاپى 779022 سرى د سال 91 
به نام آقاى علیرضا مهدیان ریزى فرزند غالمرضا به شــماره ملى 1170086241 ثبت و صادر شده 
است و حدود اربعه آن بدین شرح مى باشد: شماال پى است به طول 8 متر به خیابان شرقا، پى به پى 
به طول 20 متر به شــماره 3161 فرعى جنوبا، پى به پى به طول 8 متر به شماره 3167 فرعى غربا، 
پى به پى به طول 8 متر به شــماره 3167 فرعى که طبق نظر کارشناس رسمى به صورت یک باب 
ساختمان دو طبقه مجزا و مساحت ششدانگ پالك فوق 160 مترمربع مى باشد داراى 258 متر مربع 
اعیانى در دو طبقه با قدمت حدودا پنج سال و داراى انشعابات آب و برق و گاز و فاضالب شهرى و سه 
دانگ مشاع به مبلغ 1/425/000/000 ریال ارزیابى شده است. برابر گزارش مامور اجرا ملک مزبور 
در تصرف شریک مشاعى خانم فاطمه مهرى (سه دانگ مشاع را مالک است) مى باشد و پالك فوق 
از ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 97/04/20 در اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان لنجان 
واقع در زرین شهر خیابان کارگر از طریق مزایده به فروش مى رسد. مزایده از مبلغ 1/425/000/000 
ریال (یک میلیارد و چهارصد و بیست و پنج میلیون ریال) شروع و به باالترین قیمت پیشنهادى نقدا 
فروخته مى شود. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب و فاضالب، برق ، گاز اعم از 
حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى 
مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد 
به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشــر و حق مزایده نقدا وصول مى گردد ضمنا چنانچه 
روز مزایده تعطیل رسمى گردد، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى د ر همان ساعت و مکان مقرر برگزار 
خواهد شد. تاریخ انتشار: روز سه شنبه مورخ 97/03/29 م الف: 459 محمدرضا ابراهیمى مدیر واحد 

اجراى اسناد رسمى لنجان /3/668
اجراییه

شماره اجراییه: 9710426794300061 شــماره پرونده: 9609986794301137 شماره بایگانى 
شــعبه: 961139 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره 9710096794300064 و 
شماره دادنامه مربوطه 9609976794302261 محکوم علیه على عودى محکوم است به پرداخت 
مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/280/000 ریال بابت هزینه دادرسى و 120/000 
ریال بابت هزینه نشر آگهى با احتساب اجرا، حق الوکاله وکیل مسرور گیتى فر فرزند مهدى به نشانى 
اصفهان، اصفهان، اصفهان، خ حکیم نظامى نرسیده به چهارراه امین جنب بانک انصار پ 781 طبق 
تعرفه و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید (96/6/22) تا تاریخ وصول که محاسبه آن 
براساس نرخ اعالمى از ســوى بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام مى باشد در محکوم له مجتبى 
حیدرزاده فرزند قدرت اله به نشانى اســتان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان خ امام خمینى 
ك شهید رجایى بن بســت گلها پ 25 صادر و اعالم مى نماید به انضمام پرداخت نیم عشر دولتى. 
محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم بــه بدهد 3- مالى معرفى کند که 

اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشــد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور 
مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و 
خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى 
ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامــل 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 ســى 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). نشــانى: اصفهان، خیابان سجاد، 
خیابان آیت اله ارباب، روبروى مدرســه نیلى پور جنب ساختمان صبا، پالك 57.  م الف: 6862 شعبه 

13 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهید حججى) /3/691
اجراییه

شماره اجراییه: 9710426793700117 شــماره پرونده: 9509986793701029 شماره بایگانى 
شعبه: 951029 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9710096793700121 و شماره 
دادنامه مربوطه 9509976793703176 محکوم علیه امید مه آبادى فرزند داود به نشــانى مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ شصت و یک میلیون ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و 
چهارصد و نود هزار ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 95/1/15 
تا تاریخ اجراى حکم در حق محکوم له حمید رئیســى نژاد فرزند اصغر به نشانى اصفهان، اصفهان، 
خ حکیم نظامى ك بابک 20 ساختمان الهیه ط دوم واحد 8 و نیم عشر حق االجرا. مشخصات وکیل 
محکوم له: سارا نصراصفهانى فرزند محمد به نشانى اســتان اصفهان شهرستان اصفهان بهارستان 
خیابان  احســان محله 3 فرعى اول پالك 420. محکوم علیه مکلف اســت 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 اســتیفا محکوم به از آن میســر 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 مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به 
هر عنوان نزد بانک ها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق 
حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح 
دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار 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 فــرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. 
(ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیــزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال 
براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش 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). نشــانى: اصفهان، چهارراه شــیخ صدوق، چهارراه وکال، مجتمع شهداى 
مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 6863 شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع 

شهداى مدافع حرم) /3/692
اجراییه

شماره اجراییه: 9710426797100070 شــماره پرونده: 9609986797100519 شماره بایگانى 
شعبه: 960519 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9710096797100041 و شماره 
دادنامه مربوطه 9609976797101046 محکوم علیه حسین یزدان پناه به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/760/000 ریال بابت 
هزینه دادرسى و نشــر آگهى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه  از تاریخ سررسید 
چک به شــماره 385309 مورخ 1395/06/31 تا زمان اجراى حکم به انضمام نیم عشر حق االجرا. 
مشخصات محکوم له: حمید رئیســى نژاد فرزند اصغر به نشانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، 
شهر اصفهان، خ حکیم نظامى کوچه بابک ساختمان الهیه ط دوم واحد 8. 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 مشــروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى 
که به هر عنوان نزد بانک ها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات 
دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت 
را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجــراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و مــاده 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 شــود. (ماده 21 قانون نحــوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط 
به موافقت محکوم 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 سجاد، خیابان آیت اله ارباب، 
روبروى مدرسه نیلى پور جنب ساختمان صبا، پالك 57. م الف: 6864 شعبه 41 حقوقى شوراى حل 

اختالف اصفهان (مجتمع شهید حججى) /3/693
ابالغ راى

کالســه: 960907 شــماره دادنامه: 9709976796100214- 97/3/9 مرجع رسیدگى: شعبه 31 
شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: نوید نژادعلى بوشهرى اصل به نشــانى اصفهان خ چمران 
خ بعثت کناف آذران خوانده:  ناصر زارعان به نشــانى مجهول المکان خواســته: مطالبه وجه فاکتور 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شــورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شــوراى حل اختالف: در خصوص دعوى نوید نژاد 
على بوشهرى اصل به طرفیت ناصر زارعان به خواســته مطالبه مبلغ شش میلیون و ششصد و نود و 
چهار هزار و ششصد ریال وجه فاکتور شــماره 25107- 25111 مورخه 95/3/19 به انضمام مطلق 
خسارات قانونى، با عنایت به بقاى اصول مســتندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت صادره که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده 
در جلسه رسیدگى و مصون ماندن خواسته از هر گونه تعرض و تکذیب شورا دعواى مطروحه را وارد 
و ثابت تشخیص داده لذا به اســتناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شــش میلیون و ششصد 
و نود و چهار هزار و ششــصد ریال بابت اصل خواسته و شانزده هزار و هشــتصد و چهل تومان بابت 
هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى و همچنین خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست به 
تاریخ 96/11/28 لغایت  تاریخ وصول که محاسبه آن براســاس آخرین نرخ اعالمى از سوى بانک 
مرکزى جمهورى اســالمى ایران بر عهده اجراى احکام مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و ظرف 
بیســت روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاه هاى عمومى حقوقى 
اصفهان مى باشد. م الف: 6878 دبیرزاده قاضى شعبه 31 شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /3/694
ابالغ راى

کالسه: 961592 شــماره دادنامه: 970997679350312- 97/2/27 مرجع رسیدگى: شعبه پنجم 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: مهدى صنعتى بروجنى به نشــانى اصفهان پل راه آهن مرغ 
خیابان صاحب الزمان کوچه 24 منزل شــخصى ط سوم کدپســتى 8143365557 وکیل: حسین 
محمدیان به نشانى اصفهان، خ شیخ صدوق شــمالى ساختمان بانک تجارت (ارغوان) طبقه 3 واحد 
18 خوانده: حسن باقرى به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 115/000/000 ریال طبق 
رسید عادى با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى را اعالم 
و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى 
آقاى مهدى صنعتى بروجنى فرزند على اکبر با وکالت آقاى حسین محمدیان به طرفیت آقاى حسن 
باقرى به خواسته مطالبه مبلغ 115/000/000 ریال طبق فاکتور 39 مورخ 96/2/20، فاکتور شماره 
40 مورخ 96/2/20، فاکتور شماره 19 مورخ 96/2/2 و فاکتور شماره 35 مورخ 96/2/16 به انضمام 
مطلق خســارات قانونى، با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و اینکه 
خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رســیدگى حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پســندى در مقام اعتراض نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوى 
خواهان علیه خوانده ثابت تشخیص داده و با استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى 
مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون و سیصد و شصت و شش هزار و سیصد 
و هفتاد تومان (10/366/370 تومان) بابت اصل خواسته و یکصد و شصت و هشت هزار و هفتصد و 
پنجاه تومان (168/750 تومان) بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه مى باشد و پس 
از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان 
مى باشد. در خصوص مازاد خواسته خواهان با توجه به عدم ارائه دالیل و مدارك کافى به استناد ماده 
197 قانون آیین دادرســى مدنى حکم به بى حقى خواهان صادر و اعالم مى گردد راى صادره ظرف 
بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد و در خصوص 
صدور قرار تامین خواسته با توجه به عدم تودیع خســارت احتمالى به استناد تبصره ماده 108 و ماده 
115 قانون آیین دادرسى مدنى قرار رد تأ مین خواسته صادر و اعالم مى گردد. م الف: 6881 شعبه 5 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /3/695
ابالغ راى

کالسه پرونده: 961593 شماره دادنامه: 970997679350301- 97/2/26 مرجع رسیدگى: شعبه 
پنجم شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: مهــدى صنعتى بروجنى فرزند على اکبر به نشــانى 
اصفهان پل راه آهن مرغ خیابان صاحب الزمان کوچه 24 وکیل: حسین محمدیان به نشانى اصفهان، 
خ شیخ صدوق شمالى ساختمان بانک تجارت (ارغوان) طبقه ســوم واحد 18 خوانده: ایرج صالحى 
کهریزسنگى به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه یک فقره چک و سه فقره فاکتور به انضمام 
مطالبه کلیه خسارات دادرســى و حق الوکاله وکیل و خســارت تاخیر تادیه گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به  کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضا، 
قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: 
در خصوص دعوى آقاى مهدى صنعتى بروجنى فرزند على اکبر با وکالت آقاى حســین محمدیان 
به طرفیت آقاى ایرج صالحى کهریزسنگى به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 10/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شــماره 635251 به عهده بانــک تجارت و مبلغ 
32/000/000 ریال ســه فقره فاکتور فروش روغن به انضمام مطالبه کلیه خسارات دادرسى و حق 
الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور لغایت وصول با عنایت به جمیع محتویات پرونده 
و الیحه وکیل خواهان مبنى بر علت عدم حضور در جلســه رسیدگى و عدم حضور خوانده على رغم 
ابالغ قانونى وفق ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى و فاکتورهاى شماره 225 و 217 که داراى امضا 
خوانده مى باشد لذا شورا دعوى خواهان را نسبت به بخشــى از وجه خواسته ثابت و وارد دانسته و به 
استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 519 و 522 و 515 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت 2/622/500 تومان دو میلیون و ششــصد و بیست و دو هزار و پانصد 
تومان بابت بخشــى از اصل خواســته (چک و دو فقره فاکتور 225 و 217) و مبلغ 174/000 تومان 
یکصد و هفتاد و چهار هزار تومان بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه در خصوص چک از تاریخ 
سررســید چک 96/1/15 و در خصوص فاکتورها از تاریخ تقدیم دادخواست 96/12/8 لغایت زمان 
اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد و در خصوص مازاد خواسته با عنایت به عدم ارائه  
دالیل و مدارك کافى و اینکه یک فقره از فاکتورها فاقد امضا خوانده مى باشد لذا به استناد ماده 197 

قانون آیین دادرسى مدنى حکم به بى حقى خواهان صادر و اعالم مى گردد راى صادره در خصوص 
محکومیت خوانده غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از 
اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى 
باشــد در خصوص حکم به بى حقى خواهان راى صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در 
محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 6882 شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /3/696
اجراییه

شماره اجراییه: 9710420350400088 شــماره پرونده: 9609980350400849 شماره بایگانى 
شــعبه: 960990 به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 
9609970350402010 محکوم علیها 1- على باربرى فرزند بیوك به نشــانى اســتان هرمزگان 
شهرستان قشم، قشم، شهرك طوال، شــهرك صنعتى فجر 2 واحدى به کدپستى 3315874563 
به کدملى 0061135674، 2- داود بخت آزادطوش فرزند محمدقاســم به نشــانى استان تهران، 
شهرستان شهریار، شهریار، شــهرك صنعتى اورین، بعد از صبا باطرى، به سمت سه راه آدران، ك 
بنفشه، پ 1 گاراژ حسن کرد، به کدملى 0066527511 محکوم است به صورت تضامنى به پردا خت 
550/000/000 ریال وجه چک و 18/910/000 ریال هزینه دادرسى و نیز خسارت تاخیر تادیه وجه 
چک از تاریخ سررســید تا زمان اجراى حکم که در زمان اجرا وفق شاخص تغییر قیمت هاى ساالنه 
اعالمى بانک مرکزى محاسبه خواهد شــد در حق محکوم له مهدى توکلى شاهتورى فرزند رضا به 
نشانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، شــهر اصفهان، خیابان جى خیابان شهید رجایى کوچه 
کوثر پالك 9 و پرداخت نیم عشــر دولتى در حق صندوق دولت. این راى غیابى است. محکوم علیه 
مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گــذارد (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخــت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشــد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى 
روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى 
دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه 
نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامــل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، 
حبس تعزیرى درجه هفت را در 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 ســى 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 چهارباغ باال، 
خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان، طبقه 3 اتاق شماره 308. م الف: 6892 

شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /3/697
ابالغ راى

کالسه پرونده: 960888 شماره دادنامه: 9709976795600237- 97/3/8 مرجع رسیدگى: شعبه 
26 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: آقاى حامد آقا ابراهیمیان به نشانى اصفهان خ هاتف خ 
مشیر کوچه یخچال بازرگانى برکت کدپســتى 8147665485 خوانده: آقاى امید کریمى به نشانى 
مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى 
محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگى با اســتعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دادخواســت آقاى حامد آقا ابراهیمیان به طرفیت آقاى 
امید کریمى به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال (150/000/000 ریال) وجه 5 فقره 
چک به شــماره هاى 1- 465570- 96/4/25 و 465568- 96/4/31، 2- 465571- 96/5/3 و 
465572- 96/5/10، 3- 465573- 96/5/31 عهده بانک توســعه به انضمام خسارات دادرسى و 
تاخیر تادیه، با توجه به دادخواست تقدیمى و مالحظه اصول مستندات دعوى و اینکه خوانده با ابالغ 
قانونى وقت و انتظار کافى در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوى و مستندات ابرازى خواهان ایراد 
و تکذیبى به عمل نیاورده و مستندات ابرازى نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را دارند على 
هذا ضمن ثابت دانستن دعوى به استناد مواد 519، 198 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 315، 
310، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال به عنوان 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/175/000 (سه میلیون و یکصد و هفتاد و پنج هزار ریال) بابت هزینه 
دادرسى  و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک ها لغایت زمان وصول آن طبق نرخ شاخص بانک 
مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره ظرف مــدت 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این شعبه و سپس مدت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم حقوقى اصفهان خواهد 
بود. م الف: 6899 شیروانى قاضى شعبه 26 شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره یک) /3/698

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9709970353600377 شــماره پرونده: 9509980362700402 شماره بایگانى 
شعبه: 961738 پرونده کالسه 9509980362700402 شعبه 110 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان 
(مجتمع شهید بهشتى) شاکى: آقاى میثم شیرانى بیدآبادى فرزند حسین به نشانى اصفهان، اصفهان 
خ پنج رمضان ك امامى پ 37 متهم: آقاى شهرام الهى فرزند على اکبر به نشانى اصفهان، اصفهان 
اتهام: سرقت گردشکار: دادگاه پس از بررسى محتویات پرونده ختم رسیدگى به شرح زیر مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى شهرام الهى دائر بر سرقت از مغازه با وصف 
شبانه حسب شــکایت آقاى میثم شیدائى با توجه به محتویات پرونده شــکایت شاکى کیفرخواست 
صادره و عدم حضور متهم جهت دفاع از خود على رغم ابالغ قانونى بزه انتسابى محرز و در اجراى مواد 
667 و 656 ق م ا مصوب 75 متهم به تحمل دو سال حبس و پنجاه ضربه شالق و رد اموال مسروقه 
یک دستگاه تلفن سامســونگ و مبلغ هفتصد هزار تومان وجه نقد در حق شاکى محکوم مى گردد 
راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه سپس قابل تجدیدنظر 
خواهى در شعب تجدیدنظر استان مى باشد. نشــانى: اصفهان، خیابان جى، چهارراه مسجد على، خ 
شهداى ستار، مجتمع قضایى شهید بهشتى، واحد 101. م الف: 6910 زاهدى فر- رئیس  شعبه 110 

دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (مجتمع شهید بهشتى) /3/701

ریاضیات، قائم مقام مدیرکل بیمه ســالمت اســتان 
اصفهان از پذیرش بیماران در بیمارستان هاى دولتى از 
طریق سرویس استحقاق سنجى درمان و کمرنگ کردن 

دفترچه بیمه خبر داد.
وى گفت: زیر ساخت الزم براى کمرنگ کردن دفترچه 
بیمه در بیش از 27 بیمارستان دولتى استان، با هماهنگى 

دانشگاه علوم پزشکى ایجاد شده است.
ریاضیات افزود: از طریق ســرویس استحقاق سنجى 
درمان که یکى از خدمات ســالمت الکترونیک است، 
با ثبت کد ملى بیمار توسط واحد پذیرش مراکز درمانى 
درســامانه مدیریت اطالعات بیمارســتانى و از طریق 
وصل ســامانه اطالعات بیمه شدگان ســازمان بیمه 
سالمت به سیســتم HIS بیمارســتان ها، اطالعات 
بیمه اى و هویتى بیمه شــده نمایش داده و در صفحه 

پذیرش بیمار ثبت مى شود.
وى ادامه داد: از مهمترین مزایاى این سرویس، نشان 
دادن هم پوشــانى هاى بیمه اى است که فرد به جز در 
صندوق کارمندى، مجبور به استفاده از بیمه فعال تأمین 
اجتماعى خود مى باشد. قائم مقام مدیرکل بیمه سالمت 
اســتان اصفهان خاطر نشــان کرد: قوانین، مقررات 
و  فرایندهاى گذشــته همچنان جارى اســت و اگر به 
هردلیلى، مانعى در سامانه استحقاق سنجى درمان ایجاد 

شود، پذیرش بیمار باید طبق روال گذشته انجام شود.

حذف دفترچه هاى بیمه در
 بیمارستان هاى استان کلید خورد 

یادداشت

یکى از مجموعه اقداماتى که در ســال هاى اخیر 
دســتگاه مالیاتى به طراحى و اجراى آن مبادرت 
کرده، طرح جامع مالیاتى است که با استقرار اجراى 
کامــل آن امید مى رود تحولى شــگرف در نظام 

مالیاتى تحقق یابد.
شایان گفتن است که سازمان امور مالیاتى عالوه بر 
اجراى طرح جامع مالیاتى، اقدامات دیگرى را نیز در 
جهت افزایش رضایتمندى مؤدیان انجام داده است 
که از آن جمله مى توان به اشــاعه فرهنگسازى 
مالیاتى و اطالع رسانى مناسب و بهنگام اشاره کرد.

در این رابطه، اشخاص حقوقى و حقیقى چنانچه 
طى ســه ســال متوالى ترازنامه و حساب سود و 
زیان و دفاتر و مدارك آنان مورد قبول قرار گرفته 
باشد و مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه 
بدون مراجعه به هیئت هاى حل اختالف مالیاتى 
پرداخت کرده باشند معادل 5 درصد اصل مالیات 
سه سال مذکور عالوه بر استفاده از مزایاى مقرر در 
ماده 190 قانون مالیات ها به عنوان جایزه خوش 
حسابى از محل وصولى هاى جارى پرداخت یا در 

حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد. 
على الحســاب پرداختى بابت مالیــات عملکرد 
هر ســال مالى قبل از سر رســید مقرر در قانون 
مالیات هاى مستقیم براى پرداخت مالیات عملکرد 
موجب تعلــق جایزه اى معادل یــک درصد مبلغ 
پرداختى به ازاى هر ماه تا سررســید مقرر خواهد 
بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد

 شد.

جایزه مالیاتى 
صاحبان مشاغل
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آغاز طرح تابستانه پلیس راه 
در اصفهان

طرح تابستانه پلیس راه اصفهان تا اول مهر ادامه دارد.
رئیـس پلیـس راه اسـتان اصفهـان گفـت : در طرح 
تابستانه، 14 پلیس راه استان به همراه نیروهاى پلیس 
در نقاط پـر حادثـه و محورهاى مواصالتـى بصورت 

شبانه روزى مستقر شده اند.
حسـین پورقیصرى بـا بیان اینکـه پلیس راه اسـتان 
با راننـدگان پرخطـر و حادثه سـاز برخورد مـى کند، 
گفـت: تخلفـات حادثه سـاز، سـبقت و سـرعت غیر 
مجـاز، اسـتفاده از تلفـن همـراه ، تجـاوز بـه چـپ ، 
نبسـتن کمر بنـد ایمنى سرنشـین هـاى خـودرو، از 
جمله مواردى هسـتند که پلیس با آنها برخورد شدید 

مى کند.

برگزارى جشنواره 
ساعت هاى آفتابى در اصفهان 

جشنواره سـاعت هاى آفتابى، همزمان با روز انقالب 
تابسـتانى 31 خـرداد امسـال دراصفهـان برگـزار

 مى شود.
در روز انقـالب تابسـتانى، خورشـید بیشـترین زاویه 
را نسـبت به خط اسـتواى زمین پیدا مى کنـد و زاویه 
تابش، نسبت به سطح زمین نزدیک به عمود مى شود، 

بنابراین طوالنى ترین روز را خواهیم داشت.
مدیرمرکز آموزش نجوم ادیب اصفهان گفت: جشنواره 
سـاعت هـاى آفتابى، بـا هدف آشـنایى مـردم بویژه 
نوجوانـان و جوانـان با ایـن ابـزار قدیمـى و تاریخى 
و اهمیـت و نقـش خورشـید در تعییـن زمـان برگزار 

مى شود.
مهـدى اسـحاقى افـزود: در گذشـته، خورشـید تنها 
ابـزار بـراى تعیین زمـان بود و امـروزه سـاعت هاى 
آفتابى به عنـوان نمـادى از اهمیت خورشـید معرفى 

مى شوند.
وى بـا بیـان اینکـه سـاعت هـاى آفتابـى تاریخـى 
بسـیارى در مسـجدهاى اصفهـان وجـود داشـت، 
خاطرنشـان کـرد: امـروزه بسـیارى از آنهـا ماننـد 
سـاعت هـاى آفتابـى مدرسـه چهاربـاغ، مسـجد 
جامـع و مدرسـه ’نیـم آورد‘ اصفهـان بـه دلیـل 

آسیب هایى که دیده، قابل استفاده نیست.

برپایى کارگاه گذر از
 جهان افسانه

کارگاه«گـذر از جهان افسـانه» در مـوزه عصارخانه 
شاهى برپا مى شود.

بنابر اعالم سـازمان فرهنگى تفریحى شهردارى ، در 
این کارگاه، قصه ها و افسـانه هاى ایرانى بررسـى و 

تحلیل مى شود.
کارگاه تابستانى گذر از جهان افسانه، همزمان با آغاز 
تابسـتان در موزه عصار خانه شـاهى در میدان نقش 

جهان برگزار مى شود.

خبر

مدیــر کل آموزش فنــی و حرفه اي اســتان اصفهان 
از نیــروي کارماهر به عنــوان رمز حیــات تولید خبر 

داد.
ابوطالب جاللى گفــت: امروزه قرار گرفتن در مســیر 
توسعه و دستیابى به توسعه پایدار، یکى از اهداف اصلى 
در جوامع بشرى است، در توســعه پایدار محور توسعه 
انسان است و کلید آن آموزش هاى مهارتى، کارآفرینى و 
اشتغال است که این امر، موجب افزایش سرمایه انسانى 
در راستاى توسعه پایدار اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و 

فرهنگى مى شود.
وى ادامه داد: اقتصاد نوین دانش محور، باعث افزایش 

بهره مندى و رشد اقتصادى در کشور مى شود و تداوم 
این امر، باعث اشــتغال زایى و در نهایــت بهبود بهره 
ورى در توســعه اقتصاد داخلى و رفــع معضل بیکارى 

خواهد شد.
 وى گفت: در حــال حاضر یکى از مهم ترین مســائل 
اجتماعى پیش رو، چالش هاى اشــتغال و بیکارى در 
جامعه است و با توجه به رشد جمعیت در دو دهه گذشته و 
فارغ  التحصیلى  انبوهى از جوانان جویاى کار فاقد مهارت 
الزم براى کســب شــغل مورد نظر در اکثر رشته هاى 
تحصیلى مى توان بیکارى این قشر جامعه را از مهمترین 

چالش هاى اجتماعى فعلى به حساب آورد.

مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان 
با بیان اینکه در ســال گذشــته پنج هزار و 71 نفر در 
باغ رضوان دفن شــده اند، گفت: بیشترین عامل فوت 
اصفهانى هــا، به ترتیب بیمارى هاى سیســتم گردش 
خون، سرطان ها، بیمارى هاى مربوط به نوزادان، حوادث 

غیرعمد و کهولت سن بوده است.
رضا جعفریان اظهار داشــت: از سال 63 تا سال گذشته 
133 هزار و 153 نفر در باغ رضوان دفن شده اند که  304 
نفر از آنها مجهول الهویه و هزار و 282 نفر از آنها از اتباع 

خارجه بوده اند.
وى افزود: میانگین سنى فوت شــدگان مرد، 68 سال 

و میانگین سنى فوت شدگان زن 73 سال بوده است.
مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان 
اضافه کرد: در سال گذشته میانگین سن افراد فوت شده 
70/5 سال بوده که کمترین ســن، یکسال و بیشترین 
سن 124 سال در سازمان آرامســتان هاى شهردارى 

ثبت شده است.
وى خاطرنشان کرد: بر اساس اطالعات جمع آورى شده، 
بیشترین عامل فوت اصفهانى ها به ترتیب بیمارى هاى 
سیستم گردش خون، ســرطان ها، بیمارى هاى مربوط 
به نوزادان، حــوادث غیرعمــد و کهولت ســن بوده

 است.

بیمارى هاى گردش خون 
بیشترین عامل فوت اصفهانى ها

نیروى کار ماهر 
رمز حیات تولید است

اجراییه
شماره اجراییه: 9710426796100071 شــماره پرونده: 9609986796100788 شماره بایگانى 
شــعبه: 960788 به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 
9609976796103743 محکوم علیهما 1- فرخنده قربانى فرزند حسین 2- مسلم شهسوار فرزند 
مرتضى هر دو به نشــانى اصفهان، اصفهان، مجهول المکان محکوم هســتند به پرداخت تضامنى 
مبلغ یکصد و سیزده میلیون و دویســت هزار ریال بابت اصل خواســته و دویست و چهل و نه هزار 
و پانصد ریال بابت هزینه دادرســى و هزینه نشر آگهى و خســارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 
چک ها (96/04/26- 96/07/26) تا تاریخ اجراى حکم و پرداخت نیم عشر حق االجرا. مشخصات 
محکوم له: سید حمید طباطبائى پور فرزند سیدجالل به نشانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، 
شهر اصفهان، خیابان امام خمینى، شاهپور جدید، خیابان امیرکبیر، دفتر پیمانکارى نگهبان. 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 باشــد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى 
روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى و 
خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعســار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فرار از 
اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانــون اجراى احکام مدنى و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحــوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقــال 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 شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود. 
(ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى 
روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیــع وثیقه یا معرفى 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). 
نشــانى: اصفهان، چهارراه شــیخ صدوق، چهارراه وکال، مجتمع شــهداى مدافع حرم شوراى حل 
اختالف. م الف: 6900 شعبه 31 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) 

3/699/
ابالغ راى

شماره ابالغنامه: 9710100352702746 شماره پرونده: 9509980359501720 شماره بایگانى 
شعبه: 961359 پرونده کالسه 9509980359501720 شــعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهرستان 
اصفهان (101 جزایى ســابق) تصمیم نهایى شماره 9709970352700518 شــاکى: خانم زهرا 
کیانى خراجى فرزند سهراب به نشانى اصفهان، اصفهان بهارســتان فلکه ولیعصر خ زمزم شش پ 

301 متهمین: 1- آقاى احمد تقى زاده فرزند داداش فعال مجهول المکان 2- آقاى محمد سردارى 
دورباش فرزند عبداله فعال مجهول المکان اتهام: مشارکت در کالهبردارى (با تغییر عنوان تحصیل 
مال از طریق نامشروع) گردشکار: دادگاه با بررسى اوراق و محتویات پرونده، ختم رسیدگى را اعالم 
و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقایان محمد سردارى 
دورباشى فرزند عبداله و احمد تقى زاده فرزند داداش و با مشخصات اعالمى در کیفرخواست و فعال 
هر دو متوارى و بدون تامین دائر بر کالهبردارى به مبلــغ 5/990/120 ریال از طریق اعالم اینکه 
اشتباها به حساب شاکى مبلغى واریز شده است، نظر به محتویات پرونده، شکایت شاکى خانم زهرا 
کیانى، استعالم از بانک و احراز تعلق حســاب مذکور به متهم ردیف اول و احراز واریز مبلغ فوق به 
حساب ایشان و جواب اســتعالم از مخابرات و احراز تعلق خط 09386081256 به متهم ردیف دوم 
و با توجه به کیفرخواست تنظیمى از سوى دادســراى عمومى و انقالب اصفهان که حاوى تقاضاى 
مجازات براى متهمان است و با توجه به عدم حضور متهمان و فرارى بودن ایشان و به تبع عدم ارائه 
دفاع موثر از ناحیه ایشــان؛ لهذا دادگاه وقوع بزه از ناحیه مشارالیه را محرز و مسلم دانسته مستندا به 
ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختالس و کالهبردارى، هر کدام از متهمان را به 
تحمل 2 سال حبس تعزیرى و مشترکا به پرداخت همین مبلغ در حق مالباخته و پرداخت مبلغ مذکور 
به عنوان جزاى نقدى در حق صندوق دولت توسط هر کدام از ایشان محکوم مى نماید. راى صادره 
غیابى و ظرف بیست روز قابل واخواهى در همین شعبه و ســپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در 
محاکم تجدیدنظر استان اصفهان اســت. م الف: 6908 میردامادى رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى 

2 اصفهان /3/700
اجراییه

شماره اجراییه: 9710426794300043 شــماره پرونده: 9609986794301138 شماره بایگانى 
شــعبه: 961140 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره 9710096794300044 و 
شــماره دادنامه مربوطه 9609976794302258 محکوم علیها 1- عباس غفورى 2- على اکبرى 
یزدى هر دو به نشانى مجهول المکان محکوم هســتند به پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 2/540/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل مسرور گیتى فر فرزند 
مهدى به نشــانى اصفهان، اصفهان، اصفهان، خ حکیم نظامى نرسیده به چهارراه امین جنب بانک 
انصار پ 781 طبق تعرفه قانونى و هزینه نشر آگهى به مبلغ 120/000 ریال با احتساب اجرا و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (1395/12/15) تا تاریخ اجراى حکم در حق محکوم له 
مجتبى حیدرزاده فرزند قدرت اله به نشانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر اصفهان، خ امام 
خمینى، ك شهید رجایى، بن بست گلها، پ 25 به انضمام نیم عشر حق االجرا. محکوم علیه مکلف 
اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گــذارد (ماده 34 قانون اجراى 
احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا 
محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه 
اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به 
همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 

کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید 
و اال به درخواست محکوم له بازداشــت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس 
تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احــکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى 
دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه 
شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه 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). نشــانى: اصفهان، خیابان سجاد، 
خیابان آیت اله ارباب، روبروى مدرسه نیلى پور جنب ساختمان صبا، پالك 57. م الف: 6887 شعبه 

13 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهید حججى) /3/702
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه :9710103730402187 شماره پرونده:9709983730400118 شماره بایگانى 
شــعبه: 970119 خواهان خانم معصومه نوروزى دادخواســتى بطرفیت خوانــده آقاى محمدرضا 
حسناتى و مرضیه مهربانى  به خواســته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه  9709983730400118 شــعبه 4 دادگاه هاى عمومى شهرســتان نجف آباد نموده ثبت و 
وقت رسیدگى آن مورخ 1397/05/06 و ساعت 08:30 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 نشــانى کامل خود، نســخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. 1073/ م الف شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان نجف آباد/3/712
مزایده

در پرونده کالســه 970551 و نیز 970585 صادره از شــعبه اجرایى احکام حقوقى اول و به موجب 
دادنامه نیابت ارسالى اصفهان صادره از شعبه اول عمومى نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى سعید 
امانى جو آبادى فرزند حســن و نیز آقاى جالل ویالنى محکوم است به پرداخت 2/143/039/247 
ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرســى وغیره درحق محکوم له و مبلغ 9/100/000 ریال نیم 
عشــر دولتى در حق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل 
توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى هیئت کارشناسى سه نفره به شرح ذیل ارزیابى گردیده 
است: طبقه همکف منزل مسکونى واقع در ویال شعر بلوار شهید منتظرى غربى منتظرى ششم کوى 
بن بست سوسن 4 ملک جنوبى باشماره پالك 17 و کد پستى 8581891963 داراى پالك ثبتى 875 
فرعى از 1081 اصلى بخش 11 ناحیه 8ملک آقاى سعید امانى به متراژ اعیانى 109 متر مربع باحق 
استفاده از مشــاعات موجود بدون لحاظ هزینه هاى تفکیک طبقاتى و امتیازات آب—برق—گاز 

به مبلغ1/232/000/000ریال برآورده و ارزیابى گردیده است.مســاحت عرضه 160 مترمربع مى 
باشــد.که  باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف 
شــده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1397/04/20 ســاعت 10 صبح و در محل 
اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شــخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت 
را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه 
ظرف مهلت مقرر نســبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ ســپرده با کسر هزینه به نفع صندوق 
دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مــى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از 
مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 1084/م الف مدیراجراى احکام شــعبه اول دادگاه 

حقوقى دادگسترى نجف آباد/3/713
ابالغ وقت دادرسى

خواهان امیرحسین هدایت دادخواستى به طرفیت خوانده شــهرام بهارلوئى به شوراى حل اختالف 
شعبه 7 شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 302-97 ثبت گردیده و وقت 
دادرســى به تاریخ 97/05/03 ســاعت 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 
دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده 
اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه 
نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شــد. 1094/ م الف شعبه 7 شوراى حل 

اختالف نجف آباد/3/714
مزایده(مرحله دوم)

در پرونده کالسه 970499 اجرایى و به موجب دادنامه نیابت ارسالى شــعبه 7 کرج صادره از شعبه 
اول عمومى نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى مهدى حجتى ف عیسى محکوم است به پرداخت 
160/000/000 ریال بابــت محکوم به و هزینه هاى دادرســى و غیره در حق محکــوم له و مبلغ 
2/500/000 ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان 
نجف آباد اموال ذیل توقیف و توســط کارشناس رسمى دادگســترى منتخب آقاى اسداله غیور به 
شــرح ذیل ارزیابى گردیده است: یک دستگاه شاســه تولید گاز استیل مســتعمل و قدیمى به مبلغ 
100/000/000ریال  که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به نظریه کارشناسى 
اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1397/04/10 ساعت 10 صبح و 
در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین 
قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شــماره 2171290354001 واریز 
و چنانچه ظرف مهلت مقرر نســبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع 
صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مــى تواند ظرف پنج روز قبل از 
مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمــل آورد. 1102/م الف مدیراجراى احکام حقوقى 

دادگسترى نجف آباد/3/715

ساسان اکبرزاده
«صاحبان مشــاغل حقیقى، تا پایان خردادماه سال جارى 
فرصت دارند اظهارنامه مالیاتى سال 96 خود را تسلیم امور 
مالیاتى استان اصفهان نمایند. این درحالى است که این زمان 

به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.»
مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان در جمع خبرنگاران با بیان 
این مطلب گفت: امروز فصل شفاف سازى اظهارنامه مالیاتى 
است و صاحبان مشاغل و اشخاص حقیقى باید وضعیت خود 

را براى عملکرد سال گذشته مشخص کنند. 
بهروز مهدلو با بیان اینکه اشخاص حقیقى و اصحاب مشاغل 
به سه گروه تقسیم مى شــوند، افزود: گروه اول مشاغل یا 
اشخاص حقیقى هستند که فروش آنها بیش از سه میلیارد 
تومان در ســال بوده و باید تا پایان خردادماه ســال جارى 
اظهارنامه مالیاتى را تســلیم کنند و تکالیف قانونى را انجام 
دهند. گروه دوم مشاغلى اســت که مجموع درآمد آنها طى 
یکسال بین یک میلیارد تا سه میلیارد تومان است که آنها هم 
تکالیفى دارند و باید تا پایان خردادماه سال جارى اظهارنامه 

مالیاتى را تسلیم کنند. 
وى با اشاره به وضعیت گروه سوم نیز گفت: برابر دستورالعمل 
تبصره ماده 100 قانون مالیات هاى مســتقیم در خصوص 
تعیین مالیات مقطوع برخى از صاحبان مشــاغل چنانچه 
مجموع فروش کاال و خدمات و یا ســایر درآمدهاى مؤدى 
در سال 96 از مبلغ 240/000/000 تومان تجاوز نکند میزان 
مالیات عملکرد ســال 1396 صاحبان مشاغل گروه سوم با 
افزایش 5 درصد نسبت به مالیات قطعى عملکرد سال 1395 
به صورت مقطوع تعیین مى شود. همچنین صاحبان مشاغل 
گروه سوم که متقاضى استفاده از دستورالعمل تبصره ماده 100 

قانون مالیات هاى مستقیم  هستند ملزم به تسلیم اظهارنامه 
مالیاتى و اسناد و مدارك نیستند و باید حداکثر تا پایان خردادماه 
با ورود به ســامانه www.tax.gov.ir نسبت به ارسال فرم 

مربوطه اقدام نمایند. 
وى ادامه داد: هرگاه اسناد و مدارکى به دست آید که مشخص 
شود مجموع فروش کاال و خدمات و یا سایر درآمدهاى مؤدى 
در ســال 1396 بیش از مبلغ مندرج در بند یک بوده پرونده 
مؤدى طبق مقررات رسیدگى شده و مالیات مابه التفاوت و 
جرائم متعلقه مطالبه مى شود. ضمناً مؤدیانى که در عملکرد 
سال 1395 معاف از مالیات بوده اند صرفًا باید مراتب قبول 
دســتورالعمل را بدون پرداخت مالیات (طبق فرم مربوطه) 
به ســازمان امور مالیاتى کشور اعالم کنند و هیچگونه حق 
انتخاب براى مأمورین مالیاتى وجود نخواهد داشت و کلیه 
واجدین شرایط و استفاده کنندگان از این دستورالعمل بدون 
نگرانى از مالیات اضافى و مابه التفاوت مستثنى و مبرا خواهند 
بود و مؤدیانى که جهت عملکرد سال 1395 موفق به تسلیم 
اظهارنامه مالیاتى نشــده اند مى توانند از مزایاى این طرح 

استفاده کنند. 
مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان بیان کرد: سال گذشته 
صاحبان مشاغل و اشخاص حقیقى در استان اصفهان 210 
هزار فقره اظهارنامه عملکرد مالیاتى سال 95 را تسلیم کردند 
که از این میــزان 139 هزار فقره عــادى، 62 هزار فقره در 

چارچوب خوداظهارى ماده 100 و... بوده است. 
مهدلو مى گوید: امسال تا 27 خرداد در استان اصفهان 127 
هزار فقره اظهارنامه مالیاتى تسلیم شــد که 2369 فقره در 
گروه اول، 56 هزار فقره عــادى، 3487 فقره در گروه دوم و 
110 هزار فقره در گروه سوم بوده است و در حقیقت 64 هزار 

مورد خوداظهارى و بقیه عادى است. 
وى اظهار امیدوارى کرد مشــارکت اشــخاص حقیقى در 

خوداظهارى مالیاتى رشد داشته و افزایش یابد.
مهدلو در ادامه افزود: از اول تا 15 تیرماه سال جارى هم موعد 
تسلیم اظهارنامه دوره اول ارزش افزوده سال 97 است که باید 

در این راستا اقدام شود. 
مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان با بیان اینکه امور مالیاتى 
استان اصفهان از نظر حجم وصولى جایگاه دوم را در کشور 
دارد، گفت: تحقق مالیات در سال گذشته در استان اصفهان 
زیر 90 درصد و معادل 5500 میلیارد تومان بوده است که از 

این میزان، 95 درصد مصرف اســتان شده و ما سعى داریم 
براى دستیابى به جایگاه مطلوب تر، از همه ظرفیت استان 
اصفهان استفاده کنیم. وى ثمرات پرداخت مالیات را ایجاد 
امنیت بیشتر، ارائه خدمات، آموزش بهتر، گسترش خدمات 
بهداشتى، ترویج عدالت و عاملیت در توسعه و پیشرفت خواند. 
مهدلو مى گوید: در حال حاضر از فــرار مالیاتى در اصفهان 
آمار نداریم اما ســعى داریم فرارهاى مالیاتى را شناسایى و 

پیگیرى کنیم. 
مدیرکل امور مالیاتى اســتان اصفهان اظهــار کرد: ارزش 
افزوده براى شفاف ســازى درآمد بوده و در استان اصفهان 
حدود 50 درصد مالیات ها از بخش ارزش افزوده اســت و از 
محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده، براى کمک به عمران 
و آبادانى شهرها، دهیارى ها و... کمک مى شود. وى افزود: 
رسانه ها نقش بسیار مهمى در آگاه سازى مؤدیان دارند و ما از 

انتقادات و پیشنهادات آنها استقبال مى کنیم. 
مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان گفت: رسانه ها معتقدند 
فشــار مالیاتى در استان اصفهان زیاد اســت ولى ما اعالم 
مى کنیم اینگونه نیست. این درحالى است که تا 27 خرداد 
افراد خوداظهار بیشتر از سال گذشته بوده اند. ولى هنوز حدود 
70 هزار فعال براى اظهارنامه مالیاتى مراجعه نکرده اند که 
در خوشــبینانه ترین وضع تا پایان خردادماه سال جارى 50 
درصد مراجعه خواهند کرد. البته ســال گذشته 30 درصد از 

خوداظهارى استفاده کرده بودند. 
مهدلو به رسانه ها پیشنهاد کرد در صورت تمایل اعالم کنند 
تا دوره آموزشى مالیاتى مخصوص در زمینه مالیات بر ارزش 
افزوده براى آنان برگزار شود تا بیش از پیش با امور مالیاتى 

آشنا شوند. 

مدیر کل امور مالیاتى استان: 

فرارهاى مالیاتى در اصفهان شناسایى مى شوند

محیا حمزه
با افزایش تعــداد تولد نوزادان ناهنجــار و عقب افتاده، 
قانونگذاران به فکر قانونى تحت عنوان «سقط درمانى» 
افتادند. بر اســاس این قانون اگر مادر قبل از رسیدن به 
4ماهگى متوجه ناهنجارى در جنین خود شود مى تواند 
کودك خود را سقط کند و از نظر قانون سقط او بالمانع 
است. اما این قانون شرایطى دارد و مراجعى که صالحیت 
تشخیص دارند باید مشکل جنین را تایید و اجازه سقط 

را صادر کنند. 
 سقط درمانى در مراکز قانونى و با مجوز پزشکى قانونى 
انجام مى شود اما در ســال هاى اخیر شاهد افزایش آن 

در تهران و دیگر اســتان ها بوده ایم. به گفته مدیرکل 
پزشکى قانونى اســتان اصفهان، در دو ماهه اول سال 
جارى  144 نفر براى دریافت مجوز ســقط درمانى به 
مراکز پزشکى قانونى استان  مراجعه کرده اند و 114 نفر 
از این افراد موفق به دریافت این مجوز شــده اند. آمارى 
که پزشــکى قانونى از تعداد مراجعان در اختیار رسانه ها 
قرار داده است، نشان مى دهد که تعداد مراجعه به مراکز 
پزشکى براى سقط جنین در طول 10 سال گذشته رشد 
صعودى داشــته و از دو هزار و 929 مورد در سال 85 به 
9 هزار و 955 مورد در ســال 94 رسیده است. همچنین 
آن طور که سازمان پزشکى قانونى اعالم کرده است در 
این مدت اســتان هاى تهران بــا 1537 مراجعه و 805 
مجوز سقط درمانى، خراســان رضوى با 639 مراجعه و 
552 مجوز و خوزســتان با 580 مراجعه و 478 مجوز، 
بیشترین، و استان هاى سمنان با 33 مراجعه و 18 مجوز، 
ایالم با 64 مراجعه و 43 مجوز و خراســان شمالى با 77 
مراجعه و 38 مجوز، کمترین آمار مراجعین سقط درمانى 
را داشــته اند. این آمار نشــان مى دهد رشد سقط جنین 
در ایران با سرعت بیشــترى رو به افزایش است و این 

موضوع مى تواند زنگ خطر مهمى براى کشور باشد.

بازداشت مدیران 700 سایت شرط بندى و قمار افزایش مراجعه براى سقط درمانى به پزشکى قانونى
رئیس پلیس فتاى استان اصفهان گفت: مدیران 700 سایت 
شرط بندى و قمار طى عملیات 20 روزه شناسایى و دستگیر 

شدند.
سرهنگ مصطفى مرتضوى با بیان اینکه پلیس فتا با توجه به 
دستور مقام قضائى، برخورد با متخلفان و سودجویان در فضاى 
مجازى را در دستور کار خود قرار داده است، اظهار داشت: از 
این رو، این پلیس بر اساس گزارشات مردمى و یا رصدهاى 
روزانه اى که انجام مى دهد، با تخلفات مشــهود در فضاى 
مجازى برخورد مى کند. وى با بیان اینکه با توجه به فرارسیدن 
جام جهانى 2018، برخى از سودجویان با راه اندازى سایت هاى 
جعلى شرط بندى و قمار، نسبت نســبت به کالهبردارى از 
شــهروندان و عالقه مندان به فوتبال اقدام مى کنند، اضافه 
کرد: این افراد در کنار راه اندازى سایت هاى جعلى، درگاه هایى 
را راه اندازى مى کنند که به اطالعات حســاب هاى بانکى 
شهروندان دسترسى یافته و به صورت غیرمجاز از حساب آنها 
پول برداشت مى کنند. رئیس پلیس فتاى اصفهان با بیان اینکه 
دستور مسدودسازى سایت هاى شرط بندى و قمار آنالین از 
سوى مقام قضائى صادر شده است، گفت: طى عملیات 20 
روزه مدیران 700 سایت جعلى شرط بندى و قمار شناسایى 

و دستگیر شده است.

وى با بیان اینکه اغلب مدیران سایت هاى قمار و شرط بندى 
در خارج از استان اصفهان فعالیت داشته اند، افزود: این در حالى 
است که این مدیران مشــتریان زیادى را در استان اصفهان 
دارند. مرتضوى با تاکید بر اینکه سایت هاى قمار و شرط بندى 
مختص جام جهانى نیست، تصریح کرد: این سایت ها در طول 
سال فعالیت داشته و فعالیت آنها در بازه زمانى خاص مانند جام 

جهانى شدت مى گیرد.
رییس پلیس فتاى اســتان اصفهان مدت زمان شناسایى و 
دستگیرى مدیران سایت هاى جعلى در فضاى مجازى بسیار 
کوتاه اعالم کرد و گفت: پلیس فتا به صورت 24 ساعته رصد 

خود در فضاى مجازى را دنبال مى کند.

آغاز اجراى صدور
آنى قبض گاز در اصفهان 

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، از آغاز 
طرح قرائت و صدور آنى قبوض گاز مشترکین 

در اصفهان خبر داد.
مصطفى علوى با بیان اینکــه این طرح هم 
اکنون به صورت آزمایشى در شهر بهارستان 
اصفهان اجرا مى شــود، گفت: مطابق برنامه 
ریزى هاى انجام شــده، در صورت اخذ نتایج 
مناسب، به تدریج تمام شهرهاى استان تحت 

پوشش این طرح قرار خواهند گرفت.
وى با بیان اینکه فراینــد کنتور خوانى، تولید 
و توزیع صورتحســاب، یک فرایند هزینه بر، 
زمانبر و تقریباً از نظر روش قدیمى بود، افزود: 
با تالش ها و پیگیرى هاى متعــدد،  در حال 
حاضر موفق به راه اندازى سامانه جدید قرائت 
و صدور آنى صورتحساب مشترکین گاز طبیعى 
در استان شــدیم تا بدین ترتیب، عالوه بر 
نتایج یادشده، شاهد تســهیل و تسریع در 
روند صدور قبوض مصرفى به مشترکین هم 

استانى باشیم.
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نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى با بیان 
اینکه دولت در تأمین منابع مالى مشکل جدى دارد، گفت: 
تنها راهکار مشــکالت کمبود بودجه، استفاده از بخش 

خصوصى است.
حیدرعلى عابدى اظهار کرد: امیدواریم مشکالت کم آبى 
شرق اصفهان، با کمک دستگاه هاى ذى ربط حل و فصل 

شود تا عوارض و تبعات کمترى متوجه این بخش شود.
وى افزود: نمایندگان مردم در مجلس شــوراى اسالمى 
آمادگى پیگیرى موارد مهم بــراى بودجه هاى ضرورى 
را داشته و دارند؛ ولى مشکالت بسیار زیاد است و دولت 
در تأمین منابع مالى مشــکل جدى دارد. نماینده مردم 

اصفهان در مجلس شــوراى اســالمى گفت: همیشه 
باید بیش از 50درصد بودجه ســازمان ها از بودجه هاى 
تملک دارایى تأمین شود و چرخه اقتصادى کشور و رونق 
اقتصادى چشمگیر باشــد. وى خاطرنشان کرد: در حال 
حاضر دولت در تأمین بودجه هــاى جارى کم مى آورد و 
در مجلس فقط اجازه مى دهیم هر ساله دولت رقم قابل 
توجهى اوراق قرضه چاپ کند که این بدان معنى است که 

بدهکارى هاى دولت براى دولت هاى بعدى بماند.
عابدى اظهار کرد: تنها راهکار این مشکالت استفاده از 
بخش خصوصى است، اما در حال حاضر سرمایه گذار در 

پیچ و خم سیستم ادارى گیر است.

نماینده مردم اردستان در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
چمن مصنوعى ورزشگاه اردستان تا یک ماه آینده و چمن 

طبیعى آن تا آبان ماه سال جارى افتتاح خواهد شد.
حجت االسالم و المسلمین صادق طباطبایى نژاد با تأکید 
بر اینکه یک راهکار اساسى براى ایجاد نشاط اجتماعى 
و کاهش آســیب هاى اجتماعى، توجه به ورزش است، 
تصریح کرد: موفقیت هاى ورزشــکاران این شهرستان 
در سطوح مختلف استانى و کشــورى، با وجود امکانات 
مالى محدود، حاکى از پتانسیل باالى این شهرستان در 
حوزه ورزش است، از این رو تالش داریم با رایزنى هایى با 
مسئوالن کشورى، بستر توسعه ورزش را تا حدودى فراهم 

سازیم. نماینده مردم اردستان در مجلس شوراى اسالمى با 
بیان اینکه تاکنون اعتباراتى را از دستگاه هاى اجرایى براى 
کمک به ورزش شهرستان جذب کرده ایم، گفت: اردستان 
از دیرباز مهد تربیت فوتبالیست هاى استانى بوده است و 
چمن هاى طبیعى آن، از جمله چمــن هاى مرغوب و با 

کیفیت بوده که بنا به دالیلى خشک شده است.
وى افزود: ســال ها مطالبه فوتبالیست هاى اردستانى، 
ساخت زمین چمن بوده، از این رو باتوجه به پیگیرى هاى 
صورت گرفته مبلغ 700 میلیون تومان براى چمن طبیعى 
و 300 میلیون تومان براى چمــن مصنوعى اختصاص 

داده شده است.

دولت در تأمین منابع مالى 
مشکل جدى دارد

افتتاح زمین چمن مصنوعى 
اردستان تا یک ماه آینده

آبیارى مزارع با پساب 
فاضالب در بویین میاندشت

مدیـر اداره حفاظـت محیـط زیسـت فریـدن و 
بوییـن میاندشـت گفـت: خروجـى پسـاب تصفیـه 
خانه فاضـالب بوییـن میاندشـت 18 لیتـر در ثانیه 
و در شـبانه روز حـدود 1500مترمکعـب اسـت کـه 
در اراضـى کشـاورزى پاییـن دسـت رهاسـازى 

مى شود.
حسـین خلیلـى بـا بیـان اینکـه کشـاورزان پاییـن 
دسـت از ایـن پسـاب بـراى آبیـارى مـزارع خـود 
اسـتفاده مـى کننـد، افـزود: پسـاب خروجـى پنـج 
ماه از سـال در کشـاورزى، اسـتفاده و هفـت ماه در

آب هاى سطحى پایین دست رهاسازى مى شود که 
مشکالت زیسـت محیطى زیادى براى مردم ایجاد

مى کند.
وى گفت: در پایین دست، انواع و اقسام محصوالت 
کشاورزى از جمله سبزى و صیفى، غالت وعلوفه با 
پسـاب تصفیه خانه که هیچکدام از اسـتانداردهاى 

الزم را ندارد، آبیارى مى شود.
وى افزود: میزان آلودگى پسـاب درحدى اسـت که 
جهادکشاورزى حتى زراعت وباغات غیر مثمر را نیز 

 با این آب پیشنهاد نمى کند.

کشف یک ُتن تنباکو 
با مارك جعلى در خمینى شهر
فرمانده انتظامى شهرستان خمینى شهر گفت: بیش 
ازیـک  ُتـن و 300 کیلوگـرم تنباکو با مـارك جعلى 
در خمینى شـهر به ارزش پنـج میلیارد ریال کشـف 

شد.
سـرهنگ على جعفرى نژاد،  اظهار کرد: در راستاى 
اجراى طرح مبـارزه با کاالى قاچـاق، مأموران اداره 
مبارزه با قاچـاق کاال و ارز پلیس آگاهى شهرسـتان 
خمینى شـهر، از دپـوى یـک محموله تنباکـو مطلع 
شدند و بررسـى موضوع را در دسـتور کار قرار دادند. 
وى افزود: پس از هماهنگى با مقام قضائى و بازرسى 
از محل مورد نظر، یک ُتـن و 300 کیلوگرم تنباکو با 

مارك جعلى کشف شد.
سـرهنگ جعفرى نـژاد بیـان کـرد: ارزش محموله 
کشـف  شـده توسـط کارشناسـان پنج میلیارد ریال 
اعالم و یک نفر نیز در این رابطه شناسایى و دستگیر 

شده است.
فرمانده انتظامى شهرسـتان خمینى شـهر با اشـاره 
به تحویل متهـم به مراجع قضائى، مبـارزه با کاالى 
قاچـاق را از اولویت هـاى کارى پلیـس دانسـت و 
خاطرنشان کرد: قاچاق کاال ضربات جبران  ناپذیرى 
بـه بدنـه اقتصـادى کشـور وارد مى کند کـه نیروى 
انتظامـى با این مفسـدان اقتصادى برخـورد قاطع و 

قانونى مى کند. 

گفتگوهاى خوبى در زمینه 
همکارى هاى آبى انجام شد

مدیر کل روابط عمومى و امور بین الملل اسـتاندارى 
اصفهان از دسـتاوردهاى سفر اسـتاندار اصفهان به 

روسیه سخن گفت.
غالمرضا قائدى ها با اشـاره به پایان سـفر محسـن 
مهرعلیـزاده به سـن پترزبورگ روسـیه اظهـار کرد: 
این سـفر اسـتاندار اصفهـان به روسـیه، بـه دعوت 
اسـتاندار سـن پترزبورگ و در پاسـخ به سـفر وى به 

ایران انجام شد. 
وى افزود: البته اسـتاندار سـن پترزبورگ بعد از سفر 
خود بـه اصفهـان، نماینـده اى نیـز بـراى پیگیرى 
تفاهمنامه ها و قراردادهاى منعقد شـده در این سفر 
به ایران اعـزام کرده بـود و بعد از آن هـم به صورت 
رسمى از استاندار اصفهان براى دیدار متقابل از سن 

پترزبورگ دعوت کرد.
قائدى ها گفت: این سـفر داراى دستاوردهاى مثبت 
زیادى بود و در آن بازدیدهاى خوبى صورت گرفت و 
تفاهمنامه هاى مختلفى نیز امضا شد که از جمله آنها 
مى توان به تفاهمنامه در حوزه توسـعه گردشـگرى 

اشاره کرد.
مدیر کل روابط عمومى و امور بین الملل اسـتاندارى 
اصفهان تأکید کرد: تفاهمنامه هاى صورت گرفته به 
طور کلى در حـوزه اقتصاد، آب و گردشـگرى بوده و 
به ویژه در حوزه همکارى هاى آبى گفتگوهاى مفید 

زیادى انجام شده است. 

خبر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: توزیع گاز 
در سطح استان در سال گذشته نســبت به سال 1395 
باتوجه به گازرسانى مســتمر به ویژه در بخش صنعت و 
نیروگاه شهید محمد منتظرى، درحدود8 درصد افزایش 

یافته است.
مصطفى علوى افزود: میزان مصرف گاز استان در سال 
گذشته بالغ بر 20 میلیارد و 39 میلیون و 541 هزار و 853 

متر مکعب بوده است.
مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: سال گذشته 
در بخش مصرف کنندگان عمده مصارف باالى 100 متر 

مکعب بر ساعت) نظیر فوالد مبارکه، ذوب آهن، نیروگاه 
ها و ســایر صنایع، 16 میلیارد متــر مکعب و در بخش 
مصرف کنندگان جزء (مشترکان بخش هاى خانگى و 
تجارى که مصارف گاز آنها بین یک تا 100متر مکعب 
بر ساعت است) بیش از چهار میلیارد و 263 میلیون متر 

مکعب گاز طبیعى توزیع شد. 
وى با اشاره به اینکه ســاالنه میزان قابل توجهى از گاز 
دریافتى اســتان اصفهان در بخش صنعــت و تولید به 
مصرف مى رســد، تصریح کرد: از مجمــوع کل گاز در 
ســطح اســتان، 33 درصد در نیروگاه ها، 22 درصد در 

صنعت فوالد، 19 درصد در بخــش خانگى، 12 درصد 
در واحدهاى تولیدى صنعتى، 6 درصد در پاالیشگاه ها، 
 ،CNG 2 درصد در حمل و نقل عمومى در جایگاه هاى
یک درصد در بخش کشــاورزى و 5 درصد باقیمانده در 
بخش هــاى عمومى نظیر مراکز آموزشــى، فرهنگى، 
مذهبى و اماکن و تأسیسات دولتى توزیع مى شود و به 

مصرف مى رسد.
وى ادامه داد: 99/6درصد جمعیت شهرى و 95 درصد 
جمعیت روستایى استان اصفهان از گاز طبیعى برخوردار 

هستند.

توزیع گاز در استان 8 درصد 
افزایش یافت

شــهردار طرق رود نطنــز گفت: به منظــور اجراى
 طرح هاى عمرانى، فرهنگى و اجتماعى شهردارى، 
این حمام که از ســال 1374 ساخته شــده و موقوفه 
فردى به نام «حاج لطف ا... انصارى طرقى» بوده است 
و اکنون بدون استفاده مانده، براى مرمت و بازسازى 

به شهردارى واگذار شد.
جمشید اســماعیلى از انعقاد تفاهمنامه میان هیئت 
امناى حمام در شــهر طرق رود براى تبدیل شدن به 

کانون فرهنگى و پژوهشى خبر داد.
وى مســاحت تقریبى این مکان را درحدود 150 متر 
مربع عنوان کرد و با بیان اینکــه این حمام داراى دو 

سالن با ظرفیت 60 نفر است، گفت: بودجه بازسازى 
این مکان، از ردیف بودجه عمرانى شهردارى تأمین 

خواهد شد.
اســماعیلى تأکیــد کرد: هــدف شــهردارى براى 
تحویل گرفتن این مــکان و مرمــت آن، برگزارى 
کالس هاى آموزشــى و برنامه هاى فرهنگى بوده

 است.
 گفتنى اســت، بناى مذکور در محله پایین شهر طرق 
رود و در کنار برخــى آثار تاریخى و گردشــگرى و 
از جمله ســراى مهــر و ماه این شــهر واقع شــده

 است.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: در تعطیالت 
اخیر، 118 نفر در اثر تصادف مجروح شــده و سه نفر 

فوت کردند.
ســرهنگ رضا رضایى در ارتباط با آمــار تصادفات 
اســتان اصفهان در تعطیالت گذشــته اظهار کرد: 
تعداد تصادفات فوتى از 24 تا 27 خردادماه ســه فقره 

بوده است.
وى با بیان اینکه در همین ارتباط 103 تصادف جرحى 
(منجر به مجروح شدن سرنشینان) نیز داشتیم، افزود:  
در مجموع 118 نفر در تصادفات روزهاى اخیر در هفته 

گذشته مجروح شدند.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان بیان کرد: همچنین 
در طول این مدت، 144 تصادف خسارتى نیز گزارش 

شده است.
وى اضافه کرد: تخطــى از ســرعت مطمئنه، عدم 
توانایى در کنترل خودرو ناشى از عدم توجه به جلو، از 

دالیل اصلى این تصادفات بوده است.
 رضایى با تأکید بــر آمار باالى فوتى هاى ناشــى از 
تصادفات موتورسیکلت ســواران در استان اصفهان 
ابراز کرد: خوشــبختانه در روزهــاى اخیر تصادفات 
موتورســیکلت منجــر بــه فــوت گزارش نشــده 

است.

مســئول اردویى راهیان نور و گردشگرى سپاه ناحیه 
امام رضا(ع) در اســتان اصفهان گفت: 30 دســتگاه 
اتوبوس، خانواده هاى اصفهانى را به اردوهاى راهیان 

نور منتقل خواهند کرد.
على خیراللهى با اشاره به برگزارى اردوهاى راهیان 
نور در اســتان اصفهان اظهار کرد: امسال نیز اعزام 
خانوادگى به مناطق راهیان نور کردستان، طبق روال 

هر سال انجام  خواهد شد.

وى ادامــه داد: پیــش بینــى شــده اســت 30 
دســتگاه اتوبــوس از 15 مــرداد ماه ســال جارى 
به صــورت پنــج نوبت بــه ایــن مناطــق اعزام 

شوند.
خیراللهى یادآورشــد: مناطق راهیان نور از مهمترین 
مناطق فرهنگى کشــور اســت و بى شــک حضور 
بسیجیان و خانواده ها  و اقشــار مختلف مردم در این 

مناطق بسیار آموزنده خواهد بود.

شهردار طرق رود خبر داد:

حمام طرق رود به کانون فرهنگى تبدیل مى شود

مجروح شدن 118 نفر در تصادفات روزهاى اخیر

حضور خانواده هاى اصفهانى در اردوهاى 
راهیان نور غرب کشور

ساسان اکبرزاده
ســى و یکمین جشــنواره بین المللى فیلم هاى کودك و 
نوجوان، 8 تا 15 شهریورماه سال جارى در اصفهان برگزار 

خواهد شد.
قائم مقام دبیر اجرایى ســى و یکمین جشنواره بین المللى 
فیلم هاى کودك و نوجوان که با اصحاب رســانه، نشست 
هم اندیشى براى سیاســتگذارى این جشــنواره در تاالر 
اجتماعات کتابخانه مرکزى شهردارى اصفهان بر پا کرده 
بود از برگزارى این جشنواره در شهریورماه سال جارى در 
اصفهان خبر داد و از اصحاب رســانه و مطبوعات استان 

خواست تا با همه ظرفیت ها این جشنواره را یارى دهند.
عادل دهدشــتى که به همراه مدیر کمیته اطالع رســانى 
و ارتباطات سى و یکمین جشــنواره بین المللى فیلم هاى 
کودك و نوجوان در این نشست شــرکت کرده بود اذعان 

کرد: برگزارى جشــنواره بین المللــى فیلم هاى کودك و 
نوجوان باید براى اصفهان ارزش افزوده به ارمغان داشــته 
باشد و ذینفعان جشنواره صنوفى هستند که به طور مستقیم 
یا غیرمستقیم با جشنواره ارتباط دارند ولى ذینفع اصلى این 
جشنواره اصفهان است. قائم مقام دبیر اجرایى سى و یکمین 
جشــنواره بین المللى کودك و نوجوان با اشــاره به برخى 
ویژگى هاى این جشنواره گفت: امسال و براى اولین بار، سه 
چهره رسانه اى در بین مسئوالن کمیته هاى جشنواره بود 
که این مى تواند به دغدغه اصلى اصحاب رسانه کمک کند 
و مشکالت را مرتفع سازد. همچنین بهره گیرى از بانوان در 
کمیته ها و تجربه توأم با جوانى در ستاد جشنواره را باید از 
ویژگى ها دانست. دهدشتى با بیان اینکه در سى و یکمین 
جشنواره بین المللى کودك و نوجوان با 9 بخش ذینفع، ما 
جلسات هم اندیشى برگزار کرده و مى کنیم، گفت: اکران 

عمومى پنج فیلم نوستالژى در فضاى باز، ایجاد پایگاه در 
مناطق محروم، زنده کردن اکران ها، ایجاد نشاط و شادى، 
یک اتفاق خوب براى خانواده هاى توان خواهان که سورپرایز 
خواهد بود، موزه سینماى کودك و... از اتفاقات خوب طى 
جشنواره خواهد بود که در موقع خود توضیحات الزم داده 
مى شــود. وى البته اذعان کرد: این برنامه باید قطعى شده 
تا اجرایى و عملیاتى شــود. نفیســه قانیان، مدیر کمیته 
اطالع رسانى و ارتباطات سى و یکمین جشنواره بین المللى 
کودك و نوجوان هم در این نشســت هم اندیشــى گفت: 
ما قبل از سیاســتگذارى در زمینه برنامه هاى جشنواره، با 
اصحاب رسانه این نشست هم  اندیشى را برگزار کردیم چون 
مى خواهیم از همه ظرفیت هاى رسانه اى استان اصفهان در 
برپایى جشنواره بهره بگیریم و در این راستا آیین نامه اى در 

حال تدوین است. 

جشنواره فیلم کودك شهریورماه برگزار مى شود

فرماندار اصفهان گفت: اعتبارات سال گذشته شهرستان 
اصفهان بیــش از 92 میلیــارد تومان بود کــه به دلیل 
مشکالت اقتصادى، این اعتبارات با کاهش 51 درصدى 
مواجه شده و به 52 میلیارد و 800 میلیون تومان کاهش 

پیدا کرده است.
احمد رضوانى افزود: در برنامه هــا چند اولویت را مد نظر 
داریم، برخى پروژه ها از ســال هاى قبــل مانده اند مثل 
ساختمان ثبت  احوال که 13 سال است به پایان نرسیده 
و به یک ابَرپروژه تبدیل شده است؛ همچنین پروژه هاى 
سال 97 نیز پیش روى ما قرار دارند، همچنین شهردارى ها 
نیز امسال با کمبود بودجه شدید مواجه هستند و مشکالت 

آب، جاده ها و... نیز وجود دارند.
فرماندار اصفهان گفــت: در برخى جاده هاى مواصالتى 
هم مشکالت بزرگى داریم، زیرگذر سگزى نیاز مهم آن 
منطقه است، در کوى «راه حق» نیاز به تقاطع داریم، قول 
داده بودیم سال گذشــته جاده نصرآباد به شهرضا انجام 
شود؛ از نماینده هاى مجلس خواهش داریم مثل گذشته 
براى اولویت هاى اساسى شهرستان اصفهان کمک کنند.

وى خاطرنشــان کرد: در اصفهان عالوه بر شهر بزرگ 
اصفهان، شهرستان اصفهان با 13 شــهر، بیش از 180 
روستا و شش بخش را با مشکالت و مسائل خاص خود 

پیش رو داریم.
رضوانى بیان کرد: شهردارى که سال گذشته حداقل 1/5 
میلیارد تومان اعتبار داشته است، باید امسال با بودجه 150 
میلیونى کار کند، از طرفى مشکالت ساخت مسکن نیز 
وجود دارد؛ سال گذشــته در تملک دارایى ها 283 پروژه 
داشتیم و 63 درصد تخصیص داشتیم، از درآمد 3 درصد 
حاصل از منابع نفت و گاز سال گذشته، بیش از 91 درصد 
تخصیص داشتیم که امسال به 47 درصد رسیده است و 
یکى از منابعى بود که براى مناطق محروم بسیار خوب بود.

فرماندار اصفهان: 
«پاستیل کالکشن»   اعتبار اصفهان نصف شده است

در نگارخانه سیتى سنتر
نمایشگاهى از آثار طراحى دوخت رعنا مستقل 
با عنوان «پاســتیل کالکشــن» در نگارخانه 

اصفهان سیتى سنتر برپا شده است.
 رعنا مســتقل گفت: در نمایشــگاه طراحى 
دوخت که «پاســتیل کالکشــن» نام دارد، 
تعداد 40 مدل مانتو، پنج مدل شلوار و دو مدل 
دامن براى نمایش و فــروش در معرض دید 
بازدیدکنندگان قرارگرفته اســت. وى افزود: 
سبک آثار ارائه شده در این نمایشگاه، بیشتر 
ترکیبى است و بر اســاس توجه به مخاطبان 

جوان طراحى شده اند.
عالقه مندان براى بازدید از نمایشگاه طراحى 
دوخت «پاستیل کالکشن» مى توانند تا پنجم 
تیرماه ساعت 10 تا 22 به نگارخانه مجموعه 
اصفهان ســیتى ســنتر، واقع در طبقه اول، 

ورودى 7 مراجعه کنند.


