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خالصه تفریغ بودجه و تعادل درآمدها و هزینه ها

     

رکورددار هت تریک علیه رؤیاى هت تریک چطور با خوردن برنج الغر شویم؟اهداى خون در ماه رمضان فراموش نشودکربالیى زاده و نخستین دفتر استندآپ کمدى ایرانفروش اشیاى ارزشمند و تاریخى ایرانى در لندن  سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

 مراقب مصرف 
زولبیا و بامیه

 باشید 

ادامه کشمکش هاى دانشجویى در اصفهان
2

3

2

6

چرا یک شنبه شب 
هالل ماه رمضان رؤیت نشد؟

توزیع گوشت ِ
 75 هزار تومــانى 

گردشگرى اصفهان 
فرصت طالیى کشور بود 

که سوزاندیم

5

شکر داریم
 اما در توزیع 

دچار مشکلیــم

مدیرکل امور فرآورده هاى غذایى و آشامیدنى سازمان 
غذا و دارو گفت: جعبه هاى زولبیا و بامیه باید حتمًا 

از محل ها و کارخانه هایى تهیه شده باشد که پروانه 
ساخت از این سازمان گرفته باشد در غیر این صوررت 

مردم نباید آنها را بخرند.

مدیر بازرسى و نظارت اصناف استان اصفهان با 
بیان اینکه در حال حاضر شکر مورد نیاز اصفهان 
از یزد تأمین مى شــود، گفــت: رعایت نکردن 
دستورالعمل هاى بهداشــتى، عدم درج قیمت، 
گرانفروشى و تقلب، بیشترین تخلفات مربوط به 

طرح بازرسى ماه رمضان در اصفهان است.
جواد محمدى فشــارکى در گفتگو با «ایســنا» 
در خصوص طرح بازرســى ویژه مــاه رمضان، 
اظهار کرد: طرح بازرســى ماه رمضان از هفتم 
اردیبهشت ماه آغاز شد و در بازرسى هاى هشت 

روزه از ابتداى طرح، ...

4

پل شهرستان، پاتوق زوج هاى مشتاق ازدواجپل شهرستان، پاتوق زوج هاى مشتاق ازدواج
8080 شرکت در چهارمین نمایشگاه تشریفات و تسهیالت ازدواج اصفهان شرکت مى کنند شرکت در چهارمین نمایشگاه تشریفات و تسهیالت ازدواج اصفهان شرکت مى کنند
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صدور بیانیه 2 تشکل دانشجویى علیه یک جشن دانشجویى و لغو سخنرانى فائزه هاشمى

سالم سبز به کـــربال
تیم فوتبال ذوب آهن در هفته پنجم مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا 

2019 مهمان تیم الزوراء عراق است.
در هفته دوم از دور برگشت مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا 
ذوب آهن ایران  سه شــنبه شــب، 17 اردیبهشت ماه در 

ورزشگاه کربال به مصاف  الزوراء مى رود.
6
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

مدیر بازرسى و نظارت اصناف استان اصفهان:

صادرات بى رویه 
قیمت خرما را 
به 40 هزار تومان

 رسانــد

دارالقرآن اهل بیت(ع) افتخار خمینى شهر است
تشریح فعالیت 2 ساله یک مؤسسه قرآنى در نشست خبرى

3

5

شاکــــر شاکــــر 
حسابى شاکـــى استحسابى شاکـــى است

هزینه ها و اعتبارات مصرف شده به تفکیک جارى و عمرانىدرآمدها و منابع حاصل شده و تخصیص به اعتبارات جارى و عمرانى

سهم اعتبار جارىجمعشرحکد
سهم اعتبار جارىجمعشرحکدسهم اعتبار عمرانى

سهم اعتبار عمرانى

401001
درآمدهاى ناشى 

از عوارض عمومى 
(درآمدهاى مستمر)

17/106/836/74310/115/948/546
10/557/790/99010/557/790/990وظیفه خدمات ادارى6/990/888/197501010

0

401002
درآمدهاى 

ناشى از عوارض 
اختصاصى

3/051/831/6041/829/088/962
12/328/261/58612/328/261/586وظیفه خدمات شهرى1/222/742/642501020

0

401003
بهاء خدمات 
و درآمدهاى 

مؤسسات انتفاعى 
شهردارى

1/745/041/4331/047/024/860
برنامه برنامه ریزى 698/016/573502031

7/525/808/4920توسعه شهرى
7/525/808/492

401004
درآمدهاى حاصله 
از وجوه و اموال 
شهردارى

224/714/928134/828/957
89/885/971502031

برنامه حمل و نقل و 
بهبود عبور و مرور 

شهرى
12/668/202/9100

12/668/202/910

401005
کمک هاى 

اعطائى دولت 
و سازمان هاى 

دولتى
809/000/0000

809/000/000502034
برنامه ایجاد 

تأسیسات حفاظتى 
شهرها

111/925/8000
111/925/800

401006
اعانات و هدایا و 

دارائى هائى که به طور 
اتفاقى به شهردارى 

تعلق مى گیرد
511/558/787159/198/472

برنامه بهبود محیط 352/360/315502035
7/947/524/8320شهرى

7/947/524/832

سایر منابع تأمین 401007
35/866/183/3500اعتبار

35/866/183/350502036
برنامه ایجاد اماکن 
و فضاهاى ورزشى و 

فرهنگى
6/249/067/9950

6/249/067/995

00
0502037

برنامه ایجاد 
سایر تأسیسات و 
تسهیالت شهرى

10/317/913/0270
10/317/913/027

00
برنامه ایجاد 0502038

1/167/815/9740تأسیسات درآمدزا
1/167/815/974

تاریخ تنظیم: 97/12/29
تفریغ بودجه 12 ماهه 97

ت
عملکرد  عملکرد  1212  ماهه شهردارى منظریه   ماهه شهردارى منظریه 

ارقام به ریال

 شهردارى منظریه

هزینه ها و اعتبارات مصرف شده به تفکیک جارى و عمرانىدرآمدها و منابع حاصل شده و تخصیص به اعتبارات جارى و عمرانى

سهم اعتبار جارىجمعشرحکد
سهم اعتبار جارىجمعشرحکدسهم اعتبار عمرانى

سهم اعتبار عمرانى

59/315/166/84513/286/089/797مجموع درآمدها
68/874/311/60622/886/052/576مجموع هزینه ها46/029/077/048

45/988/259/030
موجودى ها (مازاد) اول 

0(4/679/022/478)دوره مالى
(4/679/022/478)

موجودى ها (مازاد) آخر 
0(14/238/167/239)دوره مالى

(14/238/167/239)
کمک اعتبارات جارى به 

00عمرانى
00سایر پرداخت ها0

0

اعتبارات دریافتى از سایر 
00مؤسسات و دستگاه ها

0

هزینه از محل اعتبارات 
دریافتى از سایر 

مؤسسات و دستگاه ها
00

0

جمع درآمدها موازنه با 
هزینه ها و موجودى آخر 

سال
54/636/144/36713/286/089/797

41/350/054/570

جمع هزینه ها موازنه با 
درآمدها و موجودى آخر 

سال
54/636/144/36722/886/052/576

31/750/091/791

 در هجدهمین همایش روز ملى حمایت از حقوق مصرف کنندگان که صبح روز 
یکشنبه 15 اردیبهشت با حضور دکتر رضا رحمانى مقام عالى وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، دکتر تابش معاون وزیر صنعــت، معدن و تجارت و جمعى از مدیران و 
کارشناسان و فعاالن اقتصادى برگزار شد از مهندس عزیز قنواتى مدیر عامل فوالد 

امیر کبیر کاشان با اهداى تندیس برنز این همایش قدردانى شد.
در این همایش که با حضور 545 بنگاه اقتصادى برگزار شد، پس از ارزیابى هاى 
انجام شده از سوى وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادى و دارایى، 
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکى، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعى، وزارت 
جهاد کشاورزى، بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران، سازمان حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان و تولید کنندگان، اتاق بازرگانى صنایع معادن و کشاورزى ایران 
و سازمان برنامه و بودجه تعداد 91 بنگاه اقتصادى برگزیده و 51 بنگاه اقتصادى 

موفق به دریافت تندیس این همایش شدند.
بر اســاس گزارش دبیرخانه هجدهمیــن همایش روز ملــى حمایت از حقوق

مصرف کنندگان، شاخص هایى همچون رضایتمندى، کیفیت، شفافیت، الزام 
خدمات پس از فروش و عودت ارائه کاال از سوى ارزیابان بررسى شد،شرکت فوالد 

امیرکبیر کاشان براى سومین بار موفق به دریافت این عنوان شد.

مهندس عزیز قنواتى مدیرعامل شــرکت فوالد امیرکبیر کاشان در سخنانى با 
اشــاره به مجموعه فعالیت هاى فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى فوالد امیرکبیر 
کاشــان که در بازار جهانى به گالوانیزه کاشان معروف است، اظهار کرد: شرکت 
فوالد امیرکبیر کاشان با سهم 20 درصدى از تولید ورق گالوانیزه کشور همواره 
سعى کرده است ضمن تأمین بازار داخلى صنایع نسبت به صادرات محصوالت 
به ویژه به کشــورهاى حوزه خلیج فارس اقدام کند و از کیفیت و تنوع تولید به 
عنوان دو شاخصه مهم محصوالت امیرکبیر کاشان نام برد و گفت این شرکت با 
اتصال جاده ریلى به شبکه سراسرى  راه آهن و ایجاد گمرك اقتصادى و تعامل 
با مشتریان در صدد است در جهت افزایش ســودآورى و تأمین منافع ذینفعان و 

سهامداران گام بر مى دارد.
قنواتى در پایان با قدردانى از خدمات و تالش هاى شبانه روزى مدیران کارشناسان 
و کارکنان این شرکت افزود کارکنان این شرکت به عنوان منابع ارزشمند انسانى 
همواره نقش مهم و با ارزشى در تعالى و پیشــبرد اهداف و چشم انداز تولید این 
شرکت ایفا کردند وى ابراز امیدوارى کرد که این تندیس موجب افزایش اعتماد 
مشتریان داخلى و به دست آوردن بازار جهانى و صادرات محصوالت تولید داخل 

کشور شود.

 براى سومین بار شرکت فوالد امیرکبیر کاشان 
تندیس برنز همایش روز ملى حقوق 
مصرف کنندگان را دریافت کرد

کامبیز دیرباز:

طرفدارطرفدار
 سینماى قصه گو  سینماى قصه گو 
هستـــمهستـــم

ن 

ت

ذوب آهن و الزوراء امشب در یکى از مقدس ترین شهرهاى شیعیان به مصاف هم مى روند
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ذوب آهن و الزوراء ام
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رئیس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان گفت: 2400 
نفر حقوق بگیر نجومى وجود دارد که در کل با  13 نفر به 
ظاهر برخورد قاطع کردند و برکنار شدند ولى بعد از چهار 

ماه پست هاى باالترى گرفتند.  
حجت االسالم و المسلمین سید ناصر موسوى الرگانى 
در گفتگو بــا «صاحب نیوز» اظهار کــرد: تعداد حقوق 
نجومــى بگیرها کم نیســت. وى عنوان کــرد: تعداد 
2400 نفر نجومى بگیر به 1400 نفر رســید و سپس به 
900 نفر و اکنون هم طبق گزارش دیوان محاســبات 
مجلس به 300 نفر رســیده اســت، گزارش دادند که 
این افراد هم تمامى اموال را بــه بیت المال برگرداندند 

و فقط شــش نفر اموال را برنگرداندند کــه در زندان
 هستند.

نماینده مردم فالورجان در مجلس شوراى اسالمى بیان 
کرد: اصًال بحث برگرداندن اموال نبود، چرا باید فردى 
در کشور 230 میلیون تومان حقوق بگیرد و دیگرى با 
یارانه زندگى کند؛ شخصى ده پســت داشته  باشد ولى 
کسى حّتى بیمه هم نداشته باشد؛ در سال 1396 تعدادى 
از افراد در وزارت نفت بازنشســته شدند و پاداش هاى 
میلیاردى دریافت کردند و دوباره در همان پست حقوق 
بگیر شدند، در کشور و استان اینگونه مسائل زیاد وجود 

دارد و دردآور است.

نماینده مجلس شوراى اسالمى مى گوید عمر جنگل هاى 
کشور که حدود 400 تا 500 ســال بود، اکنون به 50 یا 60 
سال رسیده است و این مسئله از تغییر ابعاد درختان نیز کامًال 

مشهود است.
على محمد شــاعرى در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر با 
انتقاد از تخریب هاى بى رویه جنگل هاى کشور، اعالم کرد: 
تخریب هایى که اتفاق افتاده عمدتًا کیفى است و بر اساس 
تحقیقاتى که ترتیب داده ایم، باید بر میزان درختان افتاده و 

ایستاده تجدید نظر کنیم.
همچنین بر اســاس بررســى ها در ســال هاى 75  و 74، 
بیشترین تخریب جنگل ها و بهره بردارى از آنها در مساحتى 

حدود 2/5 میلیون متر مربع اتفاق افتاده که این هیچ تناسبى 
با میزان رویش ها ندارد و صرفاً نشــان دهنده این ا ست که 

دخالت غیرکارشناسى در میان بوده است.
عضو کمیسیون کشاورزى مجلس شوراى اسالمى اعالم 
کرد: مســاحت جنگل هاى کشور در ســه دهه اخیر از 18 
میلیون به 14 میلیون هکتار کاهش پیدا کرده و 14 میلیون 

هکتار باقیمانده هم وضعیت مطلوبى ندارند.
نماینده مردم بهشهر در مجلس با اشاره به 600 هزار جنگل 
مخروبه در شمال کشــور تصریح کرد: متأسفانه با دخالت 
عوامل انسانى در حوزه منابع طبیعى و جنگل هاى کشور 600 
هزار هکتار جنگل مخروبه در سطح شمال کشور وجود دارد.

13 نجومى بگیر 
پست  هاى باالترگرفتند

عمر جنگل ها از 500 سال 
به 50 سال رسیده است

3700 موتورسوار
 کشته شدند

 ایمنا| رئیس ســازمان پزشــکى قانونى 
گفت: 3745 موتورسوار ســال گذشته در حوادث 
رانندگى کشته شدند. احمد شجاعى اظهار کرد: در 
سال گذشته استان تهران با 386 فوتى موتورسوار 
در حــوادث رانندگــى، داراى بیشــترین فوت 
موتورسواران بود و سپس استان هاى فارس با 327 
و اصفهان با 289 فوتى داراى بیشترین جانباختگان 
موتورســوار بودند. 79 درصد موتورسواران فوت 
شــده راکب موتورســیکلت و 19/6 درصد هم 

سرنشین موتورسیکلت بودند.

تابستان خیلى گرم
  ایمنا| به گفته کارشــناس دفتر مدیریت 
مصرف و خدمات مشترکین توانیر، شکل گیرى 
طوفان قــاره اى در اقیانوس هند از افزایش دماى 
این منطقه در تابستان حکایت دارد و پیش بینى 
مى شود دماى هواى کشــور بین 2/5 تا 3 درجه 
نســبت به میانگین نرمال درجه هوا در 50 سال 

اخیر افزایش یابد.

خسته از کباب
  ایمنا| به گفته معاون گردشگرى کشور، با 
وجود ثبت بیش از 2000 نوع غذاى بومى و ملى در 
ایران، در هتل ها و مراکز پذیرایى همچنان غذاى 
اصلى عرضه شده کباب است که پس از گذشت 
چند روز ســبب نارضایتى گردشــگران از تکرار 
خوراك ها مى شــود. ولى تیمورى مى گوید ارائه 
نشدن خوراك متنوع به گردشگران، گردشگرى 
غذا را به پاشنه آشیل این صنعت تبدیل کرده است.

ُتن ماهى هم 
از قافله جا نماند!

 بهار| تن ماهى هم در کنار برخى دیگر 
از مــواد غذایى با افزایش قیمت مواجه شــده اما 
برخى از برندها به دلخواه خود و با شیوه هاى بعضًا 
غیرقانونى این کار را مى کنند. به عنوان مثال تن 
ماهى پارسال 41 درصد گران تر از نرخ درج شده 
روى آن فروخته مى شود و برخى برندها نیز رسمًا 
قیمت این محصــول را حــدود دو برابر افزایش 

داده اند.

آب و برق گران نمى شود
عضو کمیسیون انرژى مجلس    تابناك |
شوراى اسالمى گفت: طرح افزایش قیمت آب و 
برق که قرار بود از ابتداى اردیبهشت ماه اجرا شود 
بنا به درخواست کمیسیون انرژى مجلس متوقف 
شــد. هیئت وزیران در جلســه 19 اسفند 1397 
مصوب کرد تا بهاى آب شــرب و برق از ابتداى 
اردیبهشت ســال 98 ســالیانه به میزان 7 درصد 

افزایش یابد.

امسال هم عمره نداریم
معاون حج و عمره ســازمان حج    تابناك |
و زیارت گفت: با توجه به انجام نرسیدن توافقات 
بین مسئوالن وزارت حج عربستان و ایران و نیز از 
دست رفتن زمان اعزام، امسال به طور قطع، حج 

عمره نخواهیم داشت.

500 هزار معلم 
بازنشسته مى شوند

 فارس | نماینده مردم کاشــان و آران و 
بیدگل در مجلس شوراى اسالمى گفت: در سال 
1400 تا 1402 مجموعاً بیش از 500 هزار معلم در 
کشور بازنشسته خواهند شد. سیدجواد ساداتى نژاد 
بیان کرد: دانشــگاه فرهنگیان در باالترین آمار 
جذب خود 25 هزار دانشجو جذب کرده است اما 
با این حال اصًال براى ما مطلوب نیســت. اگر در 
سال هاى قبل  کاهش جذب در دانشگاه فرهنگیان 

رخ نداده بود اکنون شاهد این وضعیت نبودیم.

دور جدید تحریم علیه ایران 
وبسایت خبرى-تحلیلى «اکسیوس»   نامه نیوز|
نوشت: دولت ترامپ قصد دارد بخش جدیدى از اقتصاد 
ایران را با تحریم هاى جدید در این هفته نشانه بگیرد. 
این خبر را دو مقام ارشــد دولت به شرط افشا نشدن 
نامشــان بیان کردند. این دو همچنین اظهار نکردند 
که دولت ترامپ کدام بخش اقتصاد ایران را به نشانه 
خواهد گرفت اما گفتند که حــوزه انرژى نخواهد بود. 
دولت ترامپ احتماًال روز چهارشنبه(فردا) دور جدیدى 
از تحریم ها را علیه ایران اعالم مى کند. «وال استریت 
ژورنال» هفته پیش گزارش داده بود که تحریم هاى 

جدید فروش پتروشیمى ایران را هدف مى گیرد.

انقالب موسى (ع) 
و انقالب اسالمى

حجت االسالم على سعیدى، رئیس   انتخاب |
دفتر عقیدتى سیاســى فرماندهى کل قــوا در جمع 
طالیه داران تبلیــغ و مبلغان روحانــى در مصالى
 امام خمینى (ره) شــهرکرد گفت: تمامى انقالب ها 
به جز انقالب اســالمى از آرمان هــاى خود عدول 
کردند، حتى در انقالب هــاى توحیدى مانند انقالب 
حضرت موســى بن عمران(ع)، مردم بنى اسرائیل از 
آرمان هــاى آن حضرت عدول کردنــد و این عدول 
نکردن انقالب اسالمى از آرمان هاى خود براى مردم 

ایجاد امید مى کند.

استانى شدن انتخابات 
امسال اجرا نمى شود

 روزنو| رئیــس کمیســیون شــوراها و امور 
داخلى مجلس شــوراى اســالمى گفت: با توجه به 
اینکه 16 خرداد زمان اســتعفاى مقامات براى حضور 
در انتخابات مجلس است، در خوش بینانه ترین حالت 
هم اگر کمیسیون بخواهد اصالحات طرح استانى شدن 
انتخابات را انجام دهد و  طرح بــه صحن علنى ارائه 
شــود زمان اینکه به  اجراى انتخابات امســال برسد 

وجود ندارد. 

برخورد تشریفاتى با قرآن
  مهر | حجت االسالم قرائتى با حضور در برنامه 
گفتگوى ویژه خبرى گفت: با قرآن فقط برخوردهاى 
تشریفاتى از جمله از زیر قرآن رد شدن و کاشی کارى 
قرآنى و مانند آن مى شــود اما ما باید در همه حوزه ها 
از جمله حقوقى، سیاسى، پزشکى و روانشناسى، آیات 
مرتبط را تفسیر و منتشــر کنیم. قرائتى اضافه کرد: با 
استفاده از تفســیر قرآن 2600 نکته حقوقى نوشتم و 

براى مسکن هم نکاتى را استخراج کردیم.
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2 ســال بعد از قتل مشــکوك ســعید کریمیان مدیر 
شــبکه هاى ماهواره اى جم، دیگر تب و تاب ســابق 
بازیگران براى مهاجرت به ترکیه و حضور در محصوالت 
این شــبکه وجود ندارد و به جایــش اخبارى متناقض 
درباره سرنوشــت همکاران داخلى این شبکه است که 

منتشر مى شود.
به گزارش «ســینما روزان»، ماهور بساکى بازیگر 30 
ساله اى که مدتى به کار براى این شبکه و ایفاى نقش 
در چند آثار پرداخت، از تازه ترین همکاران «جم» است 
که مدتى کوتاه پــس از کار براى این شــبکه به ایران

 بازگشــته و به دنبــال مجالى بــراى ادامــه فعالیت 
در داخل اســت. او که به عنوان مدلینگ در ترکیه کار
 مــى کــرد و بعــد ســر از شــبکه «جــم»  در آورد

 مى گوید: صحبت هاى زیادى که افراد با ســمت هاى 

مختلف با من کردند (که بعدها ثابت شــد دروغى بیش 
نبوده) از جمله اینکه االن نهادهاى نظارتى داخل ایران 
مشکلى با شبکه ندارند و  هزاران دروغ دیگر باعث شد در 
نهایت راضى به همکارى شوم. با وعده دستمزد باالیى 
که به من دادند به آنتالیا رفتم و در ســه فیلم سینمایى 
ایفاى نقش کردم امــا زودتر از حد تصــور واقعیت ها 
از مســائل پشــت پرده و ماهیت وجودى شبکه برایم 

روشن شد.
ماهور بساکى با اشاره به مشکالت کار در جم بیان کرد: 
حقوق ندادن به پرسنل، مشکالت اخالقى و فرهنگى 
شدید حاکم بر آنجا و سوءاستفاده از حسن نیت و سادگى 
افراد باعث شــد قید همکارى را بزنم و استعفاى خود را 
نوشــتم و با زیان فراوان مالى و موقعیتى، پس از حدود 

شش ماه از شبکه خارج شدم.

دور جدید عرضه اشــیاى مجموعه «هنرهاى دنیاى اسالم 
شامل فرش ها و قالیچه هاى نفیس» در حراجى ساتبیز لندن 
به پایان رسید و در این دور بسیارى از اشیاى ارزشمند تاریخى 

ایرانى دوره هاى صفویه تا قاجاریه هم به فروش رفت.
حراجى ســاتبیز لندن همه ســاله حراجى هایى را باعنوان 
«هنرهاى دنیاى اســالم» برگزار مى کند. این حراجى که 
امسال شامل فرش ها و قالیچه هاى نفیس هم بود با فروش 

9 میلیون  و 914 هزار و 625 پوند به کار خودش پایان داد.
در حراجى امسال عالوه  بر اشیایى از ازبکستان، ترکمنستان، 
ترکیه و هند اشیایى هم از دوره هاى صفویه، زندیه و قاجاریه 
و حتى سده هاى متقدم  تر براى فروش عرضه شد. یک تخته 
قالیچه قاجارى نیز که براى فتحعلى شاه بافته شده و بین 60 
هزار تا 80 هزار پوند ارزش گذارى شده بود در این حراجى با 

قیمت 150 هزار پوند فروخته شد.

کارشناس نجوم درباره دالیل علمى عدم مشاهده هالل ماه 
رمضان گفت: به دلیل کم بودن سن ماه، پایین بودن فاز آن و 
کم بودن ارتفاع ماه در زمان غروب خورشید رصد هالل ماه 

با مشکل مواجه شد. 
خســرو جعفرى زاده اظهار کرد: وضعیت هالل ماه در 29 
شعبان وضعیت بحرانى داشــت و احتمال دیدن ماه خیلى 
کم بود که این موضوع توسط کارشناسان نجوم پیش بینى 
شده بود. کارشناس نجوم گفت: لحظه مقارنه ماه (ماه نو) 3 
و 16 دقیقه بامداد یک شنبه (15 اردیبهشت) رخ داد و همین 

نشان مى داد که سن هالل ماه براى رصد با ارتفاع کم از افق 
کافى نبوده است.

جعفرى زاده خاطر نشان کرد: ارتفاع کم ماه از افق در زمان 
غروب خورشید که حدوداً 4 درجه بود یکى از دالیل شانس 
پایین رؤیت هالل ماه به شــمار مى رفت. همچنین فاز ماه 
(0/66 درصد) بود که این وضعیت رصد ماه را سخت تر کرد. 
 وى افزود: هالل شامگاه یک شنبه سنى حدود 15ساعت 
داشت و با توجه به پارامترهاى رصدى، رصد هالل ماه در 

این شرایط بسیار سخت به نظر مى رسید.

خبرگزارى «CNBC» آمریکا روز دوشــنبه نوشت: 
«جان بولتون»، مشاور امنیت ملى آمریکا تهدید کرد که 
ایاالت متحده یک نیروى تهاجمى براى خاورمیانه و به 
منظور ارســال پیام واضح به ایران اعزام کرده است که 
هر گونه حمله به منافع ایاالت متحده و یا متحدانش را 

با نیروى ضربتى مواجه خواهد کرد.
به نوشــته «گاردین»، مشخص نیست که جان بولتون 
به کدام اقدامات ایران اشاره مى کرد. اتفاق جدیدى در 
خلیج فارس که نیروهاى دریایى آمریکا و ایران به طور 

معمول در نزدیکى هم قرار دارند، نیافتاده اســت و ناِو 
«آبراهام لینکلن» که حامل نیروهاى حمله است، یک 
ماه پیش از این اظهار بولتون عازم خلیح فارس شده بود.
بولتون اضافه کــرد: آمریــکا این تصمیــم را در پى 
برخى نشــانه ها، تحرکات وهشدارها گرفته است. وى 
تکرار کرد: مــا در پى جنگ با ایران نیســتیم اما کامًال

آماده ایم تا هر گونه حمله ازسوى عوامل ایران به  ویژه 
سپاه پاسداران یا دیگر نیروهاى نظامى وابسته به ایران 

را پاسخ دهیم.

آنطور که خبرگزارى ها دیروز گزارش دادند، همزمان با 
اعتراض به برنامه ســخنرانى فائزه هاشمى در دانشگاه 
اصفهان در قالب یکى از برنامه هاى انجمن اســالمى 
دانشجویان راه امید دانشــگاه اصفهان که منجر به لغو 
این برنامه و عدم حضــور فائزه هاشــمى در اصفهان 
شد،  انجمن اسالمى دانشــجویان دانشگاه اصفهان و 
جامعه اسالمى دانشجویان دانشــگاه اصفهان و علوم 
پزشکى که از تشکل هاى اصولگراى فعال در دانشگاه 
هستند هم با صدور بیانیه اى، آنچه را «رخ دادن اقدامات 
هنجارشکنانه در جشن خوابگاه هاى دانشگاه اصفهان» 

نامیدند، محکوم کردند.
این اتفاقات نشان مى دهد تنشى که از سال پیش بر سر 
برگزار شدن یا نشــدن یکى دو برنامه در داخل دانشگاه 
در بین تشکل هاى دانشجویى دانشگاه اصفهان به وجود 

آمده بود، همچنان ادامه دارد. 
اما در حالى کــه معاون فرهنگى دانشــگاه اصفهان در 
گفتگو با خبرگزارى اصالح طلب «ایمنا» تلویحًا تأیید 
کرده علت لغو سخنرانى فائزه هاشــمى، تهدید بر هم 
زدن مراسم بوده، نرگس قهرمانى، دبیر انجمن اسالمى 
دانشجویان راه امید دانشــگاه اصفهان که مجرى این 
برنامه بود هم در گفتگو با همین خبرگزارى ضمن انتقاد 
از لغو سخنرانى فائزه هاشمى گفته است: «این اتفاق در 
حالى افتاده است که انجمن هاى طیف هاى مخالف ما 
به راحتى برنامه هاى خود را برگزار مى کنند و با مخالفتى 
روبه رو نمى شــوند و حتى بودجه هاى زیادى دریافت 
مى کننــد و آن را بــه اردوهاى تشــکیالتى و زیارتى 

اختصاص مى دهند.»
قرار بود برنامه «زن و جمهورى اســالمى» باسخنرانى 
فائزه هاشــمى ظهر روز 15 اردیبهشت ماه در دانشگاه 
اصفهان برگزار شود اما على رغم داشتن مجوز در لحظات 
آخر لغو شــد. قهرمانى در بیان جزییات لغو این برنامه 
مى گوید: «شوراى نظارت دانشگاه بر حسب صالحدید 
و جلوگیرى از بروز تشنج در دانشــگاه، این برنامه را با 
وجود داشتن تأییدیه از طرف معاونت فرهنگى دانشگاه و 
حراست، لغو کرد. به طور کلى بعد از اجراى ناتمام برنامه 
"من بهشتى هستم" در سال گذشته که با تجمع تعدادى 
از دانشــجویان معترض رخ داد، شرایط اخذ مجوز براى 
برگزارى برنامه هاى بعدى ســخت شده است. تمامى 
مجوزهاى اخذ شده براى برگزارى برنامه در 16 آذر سال 
گذشته (روز دانشجو) هم لغو شد و تنها موفق به برگزارى 
برنامه شب شعر در دانشگاه اصفهان شدیم که برخى از 
افراد براى کنسل کردن این برنامه نیز تالش هاى زیادى 
کردند. همچنین قرار بود برنامــه اى با عنوان "مصدق 
ملت" با حضور اعظم طالقانى و سعید مدنى برگزار شود 
که مجوز آن نیز باطل شــد. برنامه هاى دیگرى هم با 
عنوان هاى مختلف لغو شده که دلیل آن را داشتن سابقه 

محکومیت سخنران ها بیان کردند در حالى که به هیچ 
وجه چنین مواردى وجود نداشت.»

لغو سخنرانى فائزه هاشمى در دانشگاه اصفهان باعث شد 
خبرگزارى «ایمنا» نظر حجت االسالم جعفر شانظرى، 
معاون فرهنگى این دانشگاه را هم جویا شود که وى به 
خبرگزارى شهردارى اصفهان گفته است: «چون هیئت 
نظارت دانشــگاه اصفهان همواره به دنبال ایجاد جوى 
آرام،  پویا و فعال در دانشگاه است، به همین دلیل برخى از 
برنامه هایى که ممکن است فضاى دانشگاه را به حاشیه 

ببرد، توسط هیئت نظارت لغو مى شود.»
وى پیرامون تهدیدات برخى از افراد در خصوص برگزارى 
این برنامه افــزود: «هیئت نظارت با اطــالع از همین 
موارد برنامــه را لغو کرد، باالخره در فضاى دانشــگاه و 
دانشجویان به خصوص دانشگاه اصفهان که از موقعیت 
خاصى برخوردار اســت، معموًال این موارد وجود دارد؛ 
برخى بر اساس تشــخیص خود اگر برنامه اى را خالف 
اندیشه هاى خود دیدند، به نوعى اعتراض مى کنند و جو 

متشنج مى شود.»
از جانب دیگر، دیروز خبرگــزارى اصولگراى «فارس» 
متن بیانیه اى را منتشر کرد که به نوشته این خبرگزارى، 
در پى حواشى برگزارى جشــن خوابگاه هاى دانشگاه 
اصفهان صادر شده و طى آن اقدامات هنجارشکنانه رخ 

داده در این جشن محکوم شده است.
«فارس» نوشته که انجمن اسالمى دانشجویان دانشگاه 
اصفهان و جامعه اسالمى دانشجویان دانشگاه اصفهان و 
علوم پزشکى این بیانیه را صادر کرده و خواستار برخورد 
با «هنجارشــکنان» شــده اند. در این بیانیه گفته شده 
برگزارى چنین برنامه هایى، مصداق «فریبکارى» است 
چرا که به قول این دانشــجویان، مسئوالن مى خواهند 
به کمک آن بر ناکارآمدى خودشــان سرپوش بگذارند: 
«حواشى تلخ اتفاقات روزهاى گذشته که به بهانه هفته 
سراهاى دانشــجویى رخ داد و بر متن آن برنامه ها که با 
هدف ایجاد فضاى شاد و بانشــاط در خوابگاه ها برگزار 
شده بود و قرار بود محل گسترش فرهنگ اقوام مختلف 
کشــور به عنوان طالیه داران تمدن و فرهنگ باشــد 
غالب شد، خاطر بسیارى از دانشــجویان را مکدر کرد. 
جشن هایى که با هدف آشنایى با فرهنگ غنى اقوام برپا 
شــد اما به محلى براى اختالط و ابتذال فرهنگى مبدل 
گشــت و زیبایى هاى فرهنگ ها را در هیاهوى رقص و 
موسیقى هاى ناهنجار و البســه اى که خارج از عرف آن 
اقوام بود، به حاشــیه رانده و نیز حرمت دانشگاه را زیر پا 
گذاشت؛ بى شک ما به عنوان خیل عظیم دانشجویان این 
دانشگاه نگران از چشم انداز وسیع آینده دانشگاه و جامعه 
بر آن شــدیم تا با صراحت قلم و فصاحت بیان مراتب 

اعتراض خود را نســبت به مدیرانى که حتى نمى توانند 
چند قدم پیش روى خودشان را ببینند اعالم داریم و اعالم 
کنیم که با ســهل انگارى و عدم مدیریت صحیح، این 
اتفاقات به یک جریان و روند تبدیل خواهد شد و دیرى 
نمى پاید که شاهد اتفاقات ناگوارتر و حتى عبور از خطوط 
قرمز خواهیم بود، کما اینکه در روزهاى گذشته نیز چنین 
اتفاقاتى رخ داد و دانشگاه محل جوالن بى فرهنگى ها و 

بى تدبیرى ها شد.»
در پایان این بیانیه هم تأکید شده است: «ما دانشجویان 
انقالبى دانشگاه اصفهان بر آنیم تا موضع خود نسبت به 
این اقدامات هنجارشکنانه را اعالم کرده و با صداى رسا 
بگویم که به دنبال محکومیت عوامل ایجاد بسترهاى 
این فضاهاى دور از شأن دانشــگاه هستیم و رسیدن به 
مطالبات خود در مواردى که پیش تر ذکر کردیم را به جد 

دنبال خواهیم کرد.»
بى شــک فرا رســیدن فصل امتحانات و پایان ســال 
تحصیلى دانشــگاه ها، از تنش میان تشکل هاى رقیب 
در دانشگاه اصفهان خواهد کاست اما خود مسئوالن این 
دانشگاه به خوبى مى دانند که با در پیش بودن انتخابات 
مجلس شوراى اسالمى در سال جارى، روزهاى سختى 
براى تصمیم گیرى در قبال نحوه برخورد با این تشکل ها 

در پیش خواهند داشت.  

صدور بیانیه 2 تشکل دانشجویى علیه یک جشن دانشجویى و لغو سخنرانى فائزه هاشمى

ادامه کش مکش هاى دانشجویى در اصفهان
سهیل سنایى

چرا یک شنبه شب هالل ماه رمضان رؤیت نشد؟بولتون: دنبال جنگ نیستیم

فروش اشیاى ارزشمند و تاریخى ایرانى در لندن  پشت پرده «جم» از نگاه یک مدلینگ
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دستگیرى 800 خرده فروش 
مواد مخدر 

800 خرده فروش مـواد مخدر اصفهـان در عملیات 
ظفر 3 شناسایى و دستگیر شدند. 

در ایـن عملیـات ده روزه از این تعداد سـوداگر مرگ 
بیش از 114کیلوگرم انواع موادمخدر به همراه آالت 
و ادوات مصرف آنها کشـف و ضبط شد.  همچنین از 
این متخلفان بیش از دو میلیارد ریال وجوه حاصله از 

فروش مواد افیونى کشف شد.

سارق برق را برق گرفت
کابل هاى برق، جان سارق لنجانى را گرفت. سرپرست 
انتظامـی شهرسـتان لنجـان گفـت: در پـى تمـاس 
شـهروندان با مرکز فوریت هاى پلیسى 110 مبنى بر 
برق گرفتگى فردى در این شهرستان بالفاصله گشت 
انتظامـى به محل اعزام شـد.در بررسـى هـاى پلیس 
مشخص شد سارقى که براى سـرقت سیم برق از تیر 
برق باال رفته، دچار برق گرفتگى شده و در محل فوت 
شده است. سـرهنگ على اصغر محمدى افزود: جسد 
این فرد براى اقدامات قضایى به پزشکى قانونى انتقال 

داده شده است.

برخورد قاطع با 
روزه خوارى

سردار مهدى معصوم بیگى، فرمانده انتظامى استان 
اصفهـان درخصـوص روزه خـوارى در مـاه مبارك 
رمضان گفت: نیروى انتظامى با کسـانى که اقدام به 
روزه خوارى کنند و حرمت جامعه دینى را حفظ نکنند 
برخورد قاطعانه خواهد داشت. وى افزود: تمام اغذیه 
فروشى ها، رستوران ها و محل هاى توزیع غذا تا یک 
ساعت پیش از اذان اجازه شـروع فعالیت ندارند البته 
استثنا هایى نیز براى محل هایى که از قبل هماهنگ 

شده در نظر گرفته شده است.

اتوبوس هیبریدى 
در راه اصفهان

طـرح سـاخت اتوبـوس هیبریـد شـهرى براسـاس 
تفاهمنامـه همکارى علمـى کاربـردى متقابل میان 
شـرکت اتوبوسـرانى شـهردارى اصفهـان و جهـاد 
دانشگاهى واحد دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسى 
آغاز شـد. اتوبوس هاى هیبریدى بـه منظور کاهش 
آلودگى زیسـت محیطى و بهره  مندى از هواى پاك 
در کالنشـهرها تولید شـده و در اختیار شـرکت واحد 
اتوبوسرانى اصفهان قرار مى گیرد. نخستین محصول 
سـامانه هیبریدى طراحى و روى یک اتوبوس پیاده 
سازى شـده اسـت، این اتوبوس مهرماه سال جارى 
به نـاوگان اتوبوسـرانى شـهر اصفهان تحویـل داده 

مى شود.

جو ناپایدار است، دما پایدار
کارشناس مسئول پیش بینى هواى استان اصفهان با 
اشاره به اسـتقرار جوى تقریباً ناپایدار طى دو روز آینده 
بر روى استان، گفت: احتمال وزش باد به نسبت شدید 
براى بیشتر مناطق استان دور از انتظار نیست و دماى 
هوا نیز تغییر محسوسـى نخواهد داشـت. حجـت ا... 
على عسـگریان اظهار کرد: طى این مدت براى بیشتر 
مناطق اسـتان گاهى افزایش، وزش باد تقریباً شـدید 
و احتمال بـارش پراکنـده در مناطق شـمالى و غربى 

پیش بینى مى شود.

کاشان در خطر سیل
حسـینعلى وکیل، رئیس کمیسـیون عمران شـوراى 
اسالمى شهر کاشان با تأکید بر اینکه آمایش سرزمینى 
نشان مى دهد که سـیل نخسـتین درجه خطرپذیرى 
شهرستان کاشان اسـت، اظهار کرد: مطالعات پخش 
سـیالب در چهـار حـوزه پخـش سـیالب رودخانـه 
«چمـرود» به همـراه رودخانـه فرعى «سـرخرود» و 
«حیدر»، حوزه پخش سیالب رودخانه حیدر به همراه 
رودخانه فرعى «خنب»، حوزه پخش سیالب رودخانه 
«قمصر» و حوزه پخش سـیالب رودخانـه «قهرود» 

انجام مى شود. 

خبر

رئیس اداره مامایى معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان گفت: قبل از اجراى طرح تحول نظام سالمت 
آمار سزارین استان حدود 62 درصد بود که با اجراى طرح 
تحول نظام سالمت و ترویج زایمان طبیعى این آمار به 

حدود 55 درصد در استان اصفهان رسیده است.
زهرا جوانمــردى در گفتگو با «ایســنا» تصریح کرد: 
افزایش این میزان آمار زایمان طبیعى نتیجه اقدامات و 
فعالیت هایى از جمله فراهم سازى زیرساخت هاى فضاى 
فیزیکى بلوك هاى زایمان از حالت قدیمى به اتاق هاى 
تک نفره زایمان طبیعى بود که در اکثر بیمارستان هاى 
دولتى و در برخى بیمارستان هاى غیر دولتى انجام شده 

اســت. جوانمردى به بیان اینکه در این بیمارســتان ها 
امکانات زایمان بدون درد (دارویى و کم درد غیر دارویى) 
فراهم شــد، گفت: همچنین در تعــدادى از مراکز نیز 

امکانات زایمان در آب مهیا شده است. 
جوانمردى افزود: قبًال رویکرد بیشتر به سمت سزارین بود 
اما اکنون با توجه به اینکه زایمان طبیعى در مراکز دولتى 
رایگان شد و زیر ســاخت هاى فیزیکى در بیمارستان ها 
تغییراتى کرد، استقبال از روش زایمان طبیعى افزایش 
یافت، همچنین کالس هاى آمادگى براى زایمان عالوه 
بر مراکز بهداشتى، در بیمارســتان ها و مراکز مشاوره و 

مامایى راه اندازى شده و توسعه یافته است.

مدیرکل انتقال خون اصفهان از مردم نوعدوست و روزه 
داران این استان خواســت که اقدام خداپسندانه اهداى 

خون را در ماه رمضان فراموش نکنند.
مجید زینلى در گفتگو با «ایرنا» افزود: مرکز انتقال خون 
هر ساله در ماه رمضان نسبت به سایر ماه هاى سال به 
دلیل روزه گرفتن مردم با کاهــش اهداى خون مواجه 
اســت. وى اظهار کرد: هم اکنون بالغ بــر 2000 بیمار 
تاالسمى اســتان ماهانه نیازمند دو تا ســه بار دریافت 

خون هستند.
زینلى، بهترین زمان براى اهداى خون توسط روزه داران 
را ابتداى صبح ذکر کرد و گفت: یک شیفت کارى پس از 

افطار در مرکز جامع اهداى خون خواجو اضافه شده و تا 
ساعت 24 آماده خونگیرى است.

وى اظهار افزود: مرکز اهداى خون عاشق آباد اصفهان 
واقع در چهارراه عاشق اصفهانى ســاعت 8 تا 13 ظهر 
آماده خونگیرى از اهدا کنندگان اســت و اهدا کنندگان 
خون مى توانند عالوه بر اهداى خون مصرفى در صورت 

تمایل اهداى پالکت داشته باشند. 
مدیر کل انتقال خون اصفهان با اشاره به آمار روزانه واحد 
خون مورد نیاز استان، گفت: نیاز به فرآورده هاى خونى در 
استان نیاز دایمى است و روزانه در استان بین 400 تا 450 

واحد خون مورد نیاز است. 

اهداى خون در ماه رمضان 
فراموش نشود

45 درصد زایمان ها در استان 
طبیعى است

مدیر بازرسى و نظارت اصناف استان اصفهان با بیان اینکه 
در حال حاضر شکر مورد نیاز اصفهان از یزد تأمین مى شود، 
گفت: رعایت نکردن دستورالعمل هاى بهداشتى، عدم درج 
قیمت، گرانفروشى و تقلب، بیشترین تخلفات مربوط به 

طرح بازرسى ماه رمضان در اصفهان است.
جواد محمدى فشارکى در گفتگو با «ایسنا» در خصوص 
طرح بازرســى ویژه ماه رمضــان، اظهار کــرد: طرح 
بازرسى ماه رمضان از هفتم اردیبهشــت ماه آغاز شد و 
در بازرسى هاى هشت روزه از ابتداى طرح، 4964 بازرسى 
انجام و 62 پرونده تشکیل شد، بیشترین تخلفات مربوط به 
عدم رعایت دستورالعمل هاى بهداشتى، عدم درج قیمت، 

گرانفروشى و تقلب بوده است.
مدیربازرسى و نظارت اصناف استان اصفهان افزود: اصوًال 

کاالهایى همچون زولبیا و بامیه، آش و هلیم، کله پاچه، 
گوشت قرمز، گوشت سفید، حبوبات و... و نانوایى ها در این 

دوره بیشتر مورد نظارت و بازرسى قرار مى گیرند.
محمدى فشارکى در خصوص کمبود شکر و ماکارونى در 
فروشگاه هاى اصفهان و گرانى آن در بازار، گفت: واقعیت 
این است که در اصفهان شکر و ماکارونى موجود است، 
البته قیمت ماکارونى افزایش یافته چراکه با افزایش نرخ 
مواد اولیه و دستمزدها، تولیدکنندگان ناچار به باال بردن 

قیمت هاى خود مى شوند.
وى همچنین در خصوص گرانى شکر و نبود آن در بازار، 
اظهار کرد: شکر در بازار موجود است، پیش از این یکى از 
اشتباهات مجموعه هاى دولتى اعتماد نداشتن به اصناف 
بود که شــکر تنها در فروشــگاه هاى زنجیره اى، رفاه و 

شرکت تعاونى ها توزیع مى شد و تنها افراد خاص از این 
مراکز خرید مى کردند که این موجــب توزیع نامتعادل 

اجناس مى شد.
مدیر بازرســى و نظارت اصناف اســتان اصفهان افزود: 
در نشست با ســه اتحادیه مواد غذایى، خواربار و آجیل و 
سقط فروش به هرکدام سهمیه اى بین 50 تا 80 ُتن شکر 
داده  شد. وى با بیان اینکه در حال حاضر شکر مورد نیاز 
اصفهان از یزد تأمین مى شود، اظهار کرد: دو روز پیش 30 
تن شــکر براى توزیع در واحدهاى صنفى وارد اصفهان 

شد، البته این میزان نسبت به جمعیت اصفهان کم است.
محمدى فشــارکى تأکید کرد: در حال حاضر شــکر در 
اصفهان موجود اســت اما احتمال ضعف در توزیع شکر 

وجود دارد.

مدیر بازرسى و نظارت اصناف استان اصفهان:

شکر داریم
 اما در توزیع دچار مشکلیم

استاندار اصفهان در آیین بهره بردارى و کلنگزنى از 18 
پروژه عمرانى شهردارى شاهین شــهر گفت:   باتوجه 
به اینکه در شرایط تحریم و اوضاع خاص اقتصادى به 
ســر مى بریم بهره بردارى و افتتاح پروژه هاى مختلف 
فرهنگى، رفاهى و ورزشــى انســان را به وجد و غرور 

مى آورد.
عباس رضایى همچنین احداث پــروژه هاى مختلف 
عمرانى در نقاط مختلف شاهین شهر توسط شهردارى 
را اقدامى بسیار ارزشمند و ستودنى برشمرد و از زحمات 
و تالش هاى حمید عشــقى شــهردار شــاهین شهر 
سپاسگزارى کرد. استاندار اصفهان در بخشى از سخنان 
خود تصریح کرد: از شهردارى و شوراى اسالمى شاهین 
شهر درخواست دارم احداث زیرساخت و راه اندازى مترو 
شاهین شــهر به اصفهان را در رأس اقدامات خود قرار 
دهند زیرا نتایج این امر مهم که شامل حفظ فضاى سبز و 

جلوگیرى از آلودگى هوا مى باشد، در راستاى رضایتمندى 
شهروندان ارجمند، یکى از وظایف اصلى است.

حمید عشقى، شهردار شاهین شهر نیز در مراسم افتتاح و 
کلنگزنى پروژه هاى عمرانى شهردارى این شهر گفت: 
18 پروژه فرهنگى، خدماتى، ورزشــى و فضاى سبز با 
اعتبارى بالغ بر 2500 میلیارد ریــال به بهره بردارى یا 

کلنگزنى شد.
عشقى،  پروژه مشارکتى مجموعه تجارى، تفریحى و 
خدماتى قلب شهر را اولین پروژه مشارکتى شهردارى 
با بخش خصوصى عنوان کــرد و گفت: این مجموعه 
با امکانات کامل هزینه اى بالغ بــر 2200 میلیارد ریال 
در بر داشته که ان شــاء ا... زمینه جذب 600 نفر نیروى 
جوان در مجموعه فراهم خواهد شــد و در اینجا الزم 
مى دانم از سرمایه گذار متعهد و تالشگر این پروژه تشکر 

و قدردانى کنم.

روزه داران با تهیه بلیت نیم بها به تماشاى آثار هنرى 
سینماى ایران مى روند.

مدیر امور سینمایى حوزه هنرى اصفهان گفت:در ماه 
مبارك رمضان بلیت سینماهاى شهرستان هاى  استان 
اصفهان تا قبل از افطار به صــورت نیم بها در اختیار 
عالقه مندان قرار مى گیرد.  ســید مصطفى حسینى 
افزود: در این مدت همچنین بلیت فیلم هاى روى پرده 
در سینما ســاحل و چهار باغ تا ساعت 18و 30 دقیقه 

نیم بهاست.  وى با اشاره به اینکه سینماهاى استان 
تا ساعت 24 اکران فیلم دارند ادامه داد: «ژن خوك»، 
«تگزاس2»، «تختى»، «چهار انگشت» و «مترى 
شیش و نیم» از جمله آثارى است که در سینماى هاى 

استان هم اکنون اکران مى شود.
در سینما سیتى سنتر اصفهان نیز در ماه مبارك رمضان 
بلیت فیلم ها ى روى پرده تا قبــل از اذان مغرب به 

صورت نیم بهاست.  

سرپرست دانشگاه آزاد اسالمى واحد دولت آباد گفت: 
معلمان رضاى خداوند متعال را در نظر دارند و هرگز 

به دلیل مسائل مالى این شغل را انتخاب نکرده اند.
محمد باقرى در مراسم روز استاد و معلم اظهار کرد: 
همواره دستمزدى که به معلم پرداخت شده در قبال 
خدمت وى کم بوده و معلمان و استادان اگر رضاى 
خداوند متعال را در نظر نداشتند، هرگز به دلیل مسائل 

مالى این شغل را انتخاب نمى کردند.

وى با بیان گزارشــى از فعالیت هاى دانشــگاه آزاد 
اســالمى واحد دولت آباد خاطرنشان کرد: این واحد 
دانشــگاهى با بیش از 3000  دانشجو، بیش از 200 
عضو هیئت علمى، اســتاد حق التدریس و امکانات 
فراوان علمى، فرهنگى، دانشجویى و ورزشى بستر 
مناســبى فراهم کرده تا بتواند در اســتان اصفهان 
پاســخگوى علمــى دانشــجویان و دانش آموزان

 باشد.

احکام ششمین دادگاه جرائم اقتصادى اصفهان صادر 
شد.  رئیس کل دادگســترى استان اصفهان گفت: در 
ششمین پرونده مطروحه در دادگاه ویژه جرائم اقتصادى 
اصفهان با موضوع اخالل در نظام اقتصادى کشــور 
از طریق وصول وجوه کالن به صورت قبول ســپرده 
اشخاص حقیقى، دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم 
رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى 

کرد. به گفته احمد خسروى وفا «دادگاه متهم ردیف اول 
جهانگیر حجتى، فرزند محمدرضا را به تحمل سه سال 
حبس تعزیرى با احتساب ایام بازداشت و رد مال به 31 

شاکى پرونده محکوم کرد».
الزم به ذکر است دادگاه در خصوص متهم ردیف هاى  
دوم و سوم پرونده به لحاظ عدم احراز وقوع بزه و عدم 

توجه اتهام به نامبردگان حکم تبرئه صادر کرد.

عشایر ایل قشقایى زودتر از تاریخ مقرر به مراتع ییالقى 
سمیرم کوچ کردند. رئیس اداره منابع طبیعى شهرستان 
سمیرم گفت: مسئوالن منابع طبیعى همه ساله با توجه 
به فرارســیدن فصل بهار و آغاز کوچ عشایر از مناطق 
قشــالقى به ییالقى براى حفظ مراتع و جلوگیرى از 
تخریب و چراى زودرس در مراتع اســتان، زمان ورود 
عشــایر را 25 اردیبهشــت اعالم مى کنند اما امسال 
برخالف تمام برنامه  ریزى ها عشایر زودتر از موعد مقرر 

وارد منطقه ییالقى در شهرستان سمیرم شدند.
عزت ا... مرادى افزود: با خانواده هاى عشایر که تقویم 
کوچ را رعایت نکرده اند و زودتر از موعد مقرر وارد مراتع 
شده اند به صورت قانونى برخورد مى شود و به مراجع 

قضایى معرفى و جریمه مى شوند.
وى گفت: به دلیل سردى هوا هنوز مراتع آمادگى ورود 
دام را ندارند و ورود زود هنگام موجب تخریب مراتع و 

نابودى پوشش گیاهى مى شود.

رئیس کمیســیون اقتصادى، حقوقى و گردشــگرى 
شوراى اسالمى شــهر اصفهان گفت: امروز شرایط 
شــهر اصفهان از نظر اقتصادى، اجتماعــى و... دچار 
چالش است، اگر مسیر توسعه اصفهان را اصالح نکنیم 
امکان غیر قابل زیست شــدن این شهر بیش از پیش 

فراهم مى شود.
نصیر ملت، در جلســه طــرح اصفهان 2020 شــهر 
گردشگرى، هنر و صنایع دســتى، اظهار کرد: امروز 
اصفهان با همه ظرفیت ها و امکاناتى که دارد، متأسفانه 
منطبق با این ظرفیت هایش پیشــرفت نکرده است، 
چراکه ما یک ســند مورد وثوق نداشته ایم. امروز یک 
برنامه نداریم که ساده بگوید کجا هستیم؟ به کجا مى 

خواهیم برسیم و چگونه مى خواهیم حرکت کنیم؟
وى با بیان اینکه متأســفانه هدفگذارى مشــخصى 
نداشته ایم و شــاهد این ادعا نوع گردشگرى است که 
در شهر اصفهان حضور پیدا مى کند، خاطرنشان کرد: 
صنعت گردشگرى در شــهرهایى با پتانسیل کمتر از 
اصفهان توانسته کشــورى را متحول کند، نمونه آن 
استانبول است که اگر اصفهان از آن بیشتر نباشد کمتر 

نیست و این شهر کشور ترکیه را جلو مى برد.
رئیس کمیســیون اقتصادى، حقوقى و گردشــگرى 
شوراى اســالمى شــهر اصفهان تأ کید کرد: فرصت 
طالیى اصفهان یعنى گردشــگرى را که مى توانست 

کشور را به پیش ببرد تا اینجا سوزانده ایم.

«مؤسســه دارالقرآن اهل بیت(ع) خمینى شهر به گفته 
مسئوالن قرآنى کشــور بزرگ ترین مؤسســه قرآنى با 
بى نظیرترین امکانات و تجهیزات اســت که فعالیت هاى 
قرآنى در آن انجام شده و این افتخارى براى خمینى شهر 

بوده و ما نیز به آن مى بالیم.»
مدیر مؤسسه دارالقرآن اهل بیت(ع) خمینى شهر در نشستى 
خبرى با اعالم این مطلب به تشریح فعالیت هاى انجام شده 
قرآنى و فرهنگى در این مؤسسه در سال گذشته پرداخت و 
گفت: کلنگ احداث مؤسسه دارالقرآن اهل بیت(ع) خمینى 
شهر در سال 83 با هدف ترویج معارف قرآنى و اهل بیت(ع) 
به زمین زده شد و در اساسنامه آن، رویکرد فرهنگى قرآنى، 

خواسته بانیان بوده است.
حجت االســالم و المســلمین حمیدرضا قربانیان افزود: 
فعالیت رسمى مؤسسه دارالقرآن اهل بیت(ع) خمینى شهر 
از سال 96 آغاز شد و تاکنون برنامه هاى قرآنى- فرهنگى 

بسیار مفصل و خوبى در این مؤسسه صورت گرفت.
وى با بیان اینکه از نظر تشــکیالتى، این مؤسسه داراى 
معاونت هاى مختلف اســت اذعان کــرد: معاونت هاى 

فرهنگى و آموزشى دو بال اصلى در این مؤسسه هستند.
مدیر مؤسســه دارالقرآن اهل بیت(ع) خمینى شهر اظهار 
کرد: سال گذشته، در مجموع بیش از 300 برنامه فرهنگى، 
60 برنامه سفره هاى آسمانى غیر از روخوانى قرآن، ده جلسه 
انس با قرآن، 70 جلسه پاتوق خانواده براى خواهران، 30 
جلسه پاتوق برادران، 55 پاتوق دخترانه و بیش از 300 جلسه 
آموزش روخوانى، روان خوانى قرآن و تواشیح برگزار شده 
و یکصد مربى خواهر و برادر از استادهاى شناخته شده در 
کالس هاى قرآنى تدریس کرده اند. این در حالى است که 
بیش از 5000 نفر نیز به صورت مجازى با مؤسسه دارالقرآن 

اهل بیت(ع) خمینى شهر در ارتباط هستند.

حجت االسالم و المســلمین قربانیان از برگزارى مراسم 
جزءخوانى قرآن در طول ماه رمضان در مؤسسه دارالقرآن 
اهل بیت(ع) در سال جارى خبر داد و گفت: از اول ماه مبارك 
رمضان سال جارى جزءخوانى قرآن براى رده هاى سنى 
مختلف در قالب بوستان قرآن براى سنین سه تا هفت سال، 
جنگ قرآنى شاد براى سنین هشت تا 12 سال و سفره هاى 
قرآنى براى 12 سال به باال هر شب در مؤسسه دارالقرآن 
اهل بیت(ع) خمینى شهر برپاست و عالقه مندان به قرآن 

مى توانند در این مجالس شرکت کنند.
وى افزود: امسال در نظر داریم تا پاتوق ها و گردهمایى هاى 
خانوادگى را به صورت کارگاهى برگزار کنیم. این در حالى 
است که سال گذشته هم ما کارگاه سبک زندگى قرآنى را با 
شرکت 80 نفر برگزار کردیم که با استقبال بسیار خوبى هم 
همراه بود. همچنین در گردهمایى فرهنگى نیز از استادان 

شایسته و شناخته شده بهره گیرى شد.
حجت االســالم و المســلمین قربانیان با بیان اینکه این 
مؤسسه قرآنى با کشــورهاى ترکیه، گرجستان، روسیه و 
آفریقاى جنوبى ارتباط برقرار کرده تا برنامه هاى قرآنى را 
براى شیعیان در این کشورها، عملیاتى سازد، گفت: در داخل 
کشور هم ما تعامل بسیار خوبى با مؤسسات فرهنگى قرآنى 

داشته و ارتباط مستمر داریم.
مدیر مؤسسه دارالقرآن اهل بیت(ع) خمینى شهر عنوان 
کرد: با هماهنگى هاى انجام شــده قرار اســت مؤسسه 
دارالقرآن اهل بیت(ع) خمینى شهر 110 خانه قرآنى به نام 
على علیه السالم در سطح کشور ایجاد کند که اولین آن در 
روستاى مغان فریدن کلنگزنى شده است. البته براى اجراى 
این پروژه، شــوراى محل زمینى را واگذار کرده و مؤسسه 
دارالقرآن اهل بیت(ع) خمینى شهر هم نیرو، مسائل مالى و 
تجهیز این خانه ها را عهده دار خواهد بود که هزینه ها از محل 

موقوفات مؤسسه و خیرین تأمین مى شود.

وى اصلى ترین مشــکالت مؤسســات قرآنى در شرایط 
کنونى را مسائل مالى برشــمرد و گفت: اختصاص بودجه 
مناسب براى مســائل قرآنى، فرهنگى و آموزشى نوعى 
سرمایه گذارى است که مى تواند با روى آوردن جوانان به 
برنامه هاى قرآنى، فرهنگى و آموزشى، جرائم کاهش یابد.

مدیر مؤسسه دارالقرآن اهل بیت(ع) خمینى شهر افزود: در 
تابستان امسال ما طرح رضوان را که مباحث هنرى به آن 
اضافه شده در قالب اوقات فراغت، عملیاتى ساخته و برادران 
و خواهران از سه سال به باال مى توانند در این طرح شرکت 
کنند. همچنین ما طرح طاها را سال گذشته شروع کرده ایم و 
1500 نفر در این طرح شرکت کرده اند و هر کس که توانایى 
فعالیت مطلوب صوتى در پنج رشته اذان، تواشیح، قرائت، 
حفظ، ترتیل و مداحى را داشته است در این طرح شرکت 
کرده و تاکنون 30 نفر به مرحلــه  نهایى راه یافته اند که در 
مراسم اختتامیه در نیمه دوم ماه رمضان سال جارى نفرات 
برتر معرفى مى شوند و جوایز ارزنده اى دریافت خواهند کرد 

و از آنان تجلیل مى شود.
مدیر مؤسسه دارالقرآن اهل بیت(ع) خمینى شهر از ایجاد 
اولین «کافه قرآن» جهان اسالم که منحصر به فرد است 
خبر داد و افزود: راه اندازى مرکز تولید بازى هاى رایانه اى و 
انیمیشن نیز مدنظر است. همچنین با ایجاد چرخه اى سعى 
داریم افرادى که از کودکى وارد مؤسســه دارالقرآن اهل 
بیت(ع) خمینى شهر شده و در دوره هاى مختلف فعالیت 
مى کنند، بتوانند بعد از کســب دکترا با مدرك مرتبط وارد 

بازار کار شوند.
حجت االســالم و المســلمین قربانیان اعالم کرد: ما در 
مؤسســه دارالقرآن اهل بیت(ع) خمینى شــهر میزبان 
بزرگ ترین قرآن طلقــى جهان که هنر فاخرى اســت 
مى باشیم که همواره مورد بازدید عالقه مندان قرار گرفته 

است.

تشریح فعالیت 2 ساله یک مؤسسه قرآنى در نشست خبرى

 کلنگزنى و بهره بردارى از 18 پروژه عمرانى 
شهردارى شاهین شهر

سینماها نیم بها شد

معلمان چشمداشت مالى ندارند

صدور حکم براى اخاللگر نظام اقتصادى

کوچ زود هنگام عشایر به سمیرم

گردشگرى اصفهان، فرصت طالیى کشور بود 
که سوزاندیم

دارالقرآن اهل بیت(ع) افتخار خمینى شهر است
ساسان اکبرزاده
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بازیگر برنامــه «فیتیله» گفت: مــن و دیگر «عمو هاى 
فیتیله اى» مشــغول بازى در سریال تلویزیونى 
«دوقلوها» هستیم که این روز ها به کارگردانى 

جمشید بیات در حال تولید است.
حمیــد گلــى یکــى از «عموهاى 

فیتیله اى» درباره آخرین 
فعالیت هاى هنرى خود گفت: من 
و دیگر «عموهاى فیتیله اى» مشــغول بازى در ســریال 
تلویزیونى «دوقلوها» هستیم که این روز ها به کارگردانى 

جمشید بیات در حال تولید است.
وى درباره نقش خود در این مجموعه تلویزیونى بیان کرد: 

در این ســریال نقش عموزاده بزرگ «دوقلو ها» را بازى
 مى کنم و همچنین نقش «دوقلوها» را محمد مسلمى و 
على فروتن بازى مى کنند. در داستان این سریال، من 
دچار مشکالتى در کسب و کار مى شوم و براى رفع آن 

از «دوقلو ها» کمک مى گیرم.
گلى درباره «دوقلو ها»ى این سریال تأکید کرد: «دوقلو ها» 
20 ساله هستند ولى کمى بچه مانده اند یعنى در برخى موارد 
رفتار هایى انجام مى دهند که مختص به احواالتشان است و 
ما مى توانیم به واسطه آن، بار کمدى را در سریال پیاده کنیم.
وى درباره محتوا و حال و هــواى «دوقلوها» اظهار کرد: 
این ســریال فضاى فانتزى باالیى دارد و از آنجا که اثرى 
سفارشى از ســوى وزارت بهداشت محســوب مى شود، 
بسیارى از پیام هاى بهداشتى به صورت غیرمستقیم در متن 

آن لحاظ شده است.

این عموى فیتیله اى افزود: با توجه به اینکه اسپانسر کنونى 
این ســریال فقط وزارت بهداشت است و هدف اصلى این 
مجموعه بچه ها هســتند، این وزارتخانه خواســته است 
نکات بهداشتى نیز در این مجموعه ویژه کودك و نوجوان 
آموزش داده شود اما این به معناى این نیست که بار آموزشى 

«دوقلوها» صرفاً مباحث بهداشتى است.
وى درباره پخش این ســریال تلویزیونــى تصریح کرد: 
زمانبندى پخش این ســریال تلویزیونى هنوز مشخص 
نیست اما قرار است که سه روز در هفته این سریال پخش 

شود و در سه روز دیگر بازپخش آنها را شاهد باشیم.
بازیگر سریال «دوقلوها» افزود: این سریال تلویزیونى 
در حال حاضر 100 قسمتى است و پس از به حدنصاب 
رســیدن قســمت هاى تولیدى، بعد از ماه مبارك 

رمضان از سوى شبکه 2 سیما روى آنتن مى رود.
گلى درباره احتمال اضافه شدن قسمت هاى دیگر 
گفت: ممکن اســت تعداد قسمت هاى این سریال 

بیش از صد قسمت شود اما آنچه مسلم است این است که 
تولید صد قسمت از «دوقلوها» سه یا چهار ماه کار مى برد، 
بنابراین ساخت قسمت هاى بیشتر در زمان طوالنى ترى به 

طول مى انجامد.
وى درباره بازیگران ســریال «دوقلوها» نیز عنوان کرد: 
در این سریال برخى از هنرمندان مطرح تئاتر و تلویزیون 
همکارى دارند براى مثال الله صبــورى نقش خواهرم، 
محمد شیرى نقش رقیب من، محمد مسلمى و على فروتن 

نقش عموزاده هایم را بازى خواهند کرد.
گلى درباره تفاوت هاى سریال «دوقلوها» با برنامه «فیتیله» 
خاطرنشان کرد: «دوقلوها» یک سریال تلویزیونى است و 
کامًال با آنچه مخاطبان در برنامه «فیتیله» شــاهد بودند، 

تفاوت دارد.

تا همین دو روز پیش سریال «شرایط خاص» هر شب ســاعت 20 و 45 دقیقه از شبکه 
3 سیما پخش مى شــد که کامبیز دیرباز بازیگر ســینما و تلویزیون در آن ایفاگر نقش 
«آصف مهرمنش» بود. خبرگزارى ایلنا به همین بهانه گفتگویى با وى انجام داده که در 

ادامه بخشى از آن را مى خوانید.
کارنامه بازیگرى کامبیز دیرباز را مى توان به دو قسمت تقسیم 
کرد. بازى در نقش هاى جدى همچون «دوئل» و «تب سرد» که 
مورد تحسین منتقدان قرار گرفته و بازى در نقش هاى کمدى 
همچون «اخراجى ها» و«نابرده رنج» که با استقبال مردم مواجه 
شده است. چه مؤلفه ها و معیارهایى مى تواند کامبیز دیرباز را براى 

انتخاب یک نقش ترغیب کند؟
به صورت کلى ایده آل هر بازیگرى است که بتواند فضاهاى مختلفى را تجربه کند ولى من 
به شخصه طرفدار سینماى قصه گو هستم و سلیقه ام اینگونه از سینما را شامل مى شود. به 
نوعى از بچگى مثل خیلى از مردم گوش من هم به قصه هاى مادربزرگ و مادرم عادت کرده 
و به طور خودآگاه و ناخودآگاه سینماى قصه گو را ترجیح مى دهم. به همین دلیل اولین اولویت 
براى شخص من دوست داشتن قصه اى بوده که پیشنهاد شده است. در واقع بعد از قصه است 
که به فضاى کمدى یا تراژدى بودن آن فکر مى کنم. در همه کارهایى که بازى کردم این 
موضوع در نظر گرفته شده و همیشه کارهاى قصه دارى را بازى کرده ام. البته گاهى اوقات 
هم هست که آدم احساس مى کند که جامعه احتیاج به نفس کشیدن و لبخند دارد. مثل 
االن که شرایط بسیار، شرایط سختى است. شاید االن در این مقطع من بین کار کمدى و 

تراژدى؛ کمدى را انتخاب کنم.
سریال «شرایط خاص» به جز قصه چه ویژگى خاص دیگرى 
داشت که فکر مى کردید از کارهاى دیگر شما متفاوت مى شود؟

بعد از اولویت قصــه، کارگردان کارى که مى خواهم انجام دهم برایم مهم اســت. وحید 
امیرخانى که کارگردان «شرایط خاص» را با فیلم «فى المدت المعلوم» مى شناختم و نگاه 
به اندازه او به کمدى در آن فیلم را مى پسندیدم. به همین دلیل دوست داشتم که تجربه کار 
کردن با او را داشته باشم. عالوه بر این، در این کار تیم نویسندگان خیلى خوبى داشتیم که 
موضوع مهمى به شمار مى آمد. نقش من در این سریال نیز با سلیقه ام در بازیگرى متناسب 
بود. چراکه برایم اهمیت دارد، نقشى که بازى مى کنم، کاراکترى باشد که قشر عمومى تر از 
مردم آن را بشناسند و به نوعى نماینده یک توده اکثریت از مردم باشد. البته این به آن معنا 
نیست که بخواهم اقلیت را بازى نکنم. به طور مثال من در سریال «در چشم باد» نقش یک 
شخصیت از قشر مرفه جامعه را داشتم که در تاریخ معاصر زیست مى کرد. ولى به هر حال این 
موارد تجربیاتى است که کنار همدیگر کارنامه یک بازیگر را مى سازد. در «شرایط خاص» نیز 
من احساس مى کردم، «آصف مهرمنش» را هم من مى شناسم، هم تعداد زیادى از مردمى 

که احتماًال بیننده این کار هستند.
اصوالً نقش هاى کمدى که از شما دیدیم مقدارى به هم شباهت 
دارند. انتخاب این نقش هاى کمى شــبیه به هم به دلیل نبود 
فیلمنامه و عدم هدایت درست کارگردان است یا اینکه خودتان 
هم تالشى براى اینکه نقش متفاوتى در حوزه کمدى بازى کنید 

انجام نمى دهید؟

مدت ها منتظر بودم که در سینما جایگاه سفتى پیدا کنم تا انتخاب کننده باشم ولى در این 
20 ســال کار کردن در این حوزه هرچه جلوتر آمدم به این نتیجه رسیدم که ذاتاً پوزیشن 
بازیگر انتخاب شونده اســت. به هر حال باید ده فیلمنامه به دستم برسد که از آنها یکى را 
انتخاب کنم. یعنى در نهایت من باز باید انتخاب شوم تا بتوانم از بین پیشنهاداتم یک نقش 
را انتخاب کنم. همین چند پیشنهاد کمدى که برایم آمده و آنها را بازى کردم، غنیمت بوده 
است. یعنى به این صورت نبوده که انبوه پیشنهادات نقش هاى کمدى را داشته باشم و از 

بین آ نها این چهار نقشى که داشتم را انتخاب کنم و بعد به این بحث برسیم که نقش ها شبیه 
یکدیگر نباشند. به هر حال بضاعت فیلمنامه هایى که دست من رسیده، همین ها بوده و من 
تمام سعى و تالش خود را کرده ام که آنها را از حالت فانتزى خارج کنم و به کمدى موقعیت 
برسانم. کمدى که لوده بازى در آن نباشد و در عین حال که کامًال جدى بازى مى کنید، خلق 

موقعیت کمدى نیز در آن اتفاق بیافتد.
در هنگام بازى چقدر احساس مى کنید از کامبیز دیرباز جدا شده 

و شخصیت درون فیلم مى شوید؟
بعضى از کاراکترها به قدرى مؤلفه هایشان در کاغذ متفاوت است که به هر حال من را از 
خود کامبیر دیرباز دور مى کنند. به طور مثال در فیلم «دوئل» از بحث لهجه تا سن و سال و 
وزن آن کاراکترى که من در آن سال ها بازى کردم، با کامبیز دیرباز تفاوت هایى داشت. آن 
سال ها براى بازى در آن کاراکتر 7 کیلو وزن کم کردم تا نقش سربازى که در فیلم «دوئل» 
داشتم را باورپذیرتر بازى کنم. مؤلفه هاى دیگرى نیز وجود داشت که این موارد ناخودآگاه 
به بازیگر کمک مى کند. ولى یکسرى نقش ها هستند مثل «آصف مهرمنش» که مقدارى 
از مؤلفه هاى آنها به خود کامبیز دیرباز نزدیک است. حتى در مواردى سلیقه لباس پوشیدن 
و ریش داشتن من به آصف مهرمنش شباهت دارد. اینها شاید شخصیت را به من نزدیک 
مى کند که وقتى خود من هم نگاه مى کنم، به صورت فیکس فریم و در عکس شباهت او 
با خودم را مى بینم ولى در رفتار قطعاً تفاوت هایى وجود دارد. در واقع این رفتارهاست که در 

کنار یکدیگر گذاشته مى شود و در طول 20 قسمت یک کاراکتر را مى سازد.
ما شاهدیم که برخى سریال ها براى اینکه توسط مخاطبان دیده 
شوند، از برخى اتفاقات حاشیه اى استفاده مى کنند و با این کار در 
فضاى مجازى دیده شده و به این صورت بیشتر مورد استقبال 
قرار مى گیرند. فکر مى کنید این اتفاقات حاشیه اى کار درستى 

است؟
اینکه ما بخواهیم از یک ابزارى استفاده کنیم که کارمان دیده شود یک بحث است و اینکه 
کارمان چیزى براى ارائه کردن داشته باشد یا خیر بحث دیگرى است. به اعتقاد من در واقع 
اگر خود کار پتانسیل الزم را براى تماشاگر داشته باشد، شما آن را بدون تبلیغ و در ساعت 2 
نصف شب هم روى آنتن بفرستید، دیده خواهد شد. البته شاید دو سه قسمت اول را از دست 
بدهید ولى خود مردم دهن به دهن سریال را تبلیغ مى کنند و به این صورت همه ساعت 2 
نصف شب بیدار مى شوند و کار را مى بینند. البته اتفاقات حاشیه اى مى تواند به دیده شدن کار 
کمک کند ولى اهمیت اصلى موضوع به خود کار وابسته است. فضاى مجازى هم در حال 
حاضر ابزارى است که مى توان از آن استفاده کرد. در واقع ابزار مهم نیست بلکه نحوه استفاده 
از آن مهم است. شما مى توانید با یک چاقو آدم بکشید، مى توانید با همان چاقو جراحى کنید 

و یک آدم را نجات دهید.

امیرکربالیــى زاده، بازیگــر و اســتندآپ کمدین از 
راه اندازى نخســتین دفتر اســتندآپ کمدى با 
هدف تربیت بــراى آموزش و تربیت 

خنداننده هاى ایرانى خبر داد.
امیــر کربالیــى زاده، بازیگــر و 
اجراهــاى  دربــاره  کمدیــن 

نمایشــى جدیدش در ســال 98 گفــت: چند 
نمایش براى امسال پیشنهاد دارم که در حال خواندن 
نمایشنامه هاى آنها هســتم، اگر بتوانم کار جدیدى 
شروع کنم که خیلى خوشــحال مى شوم منتها هنوز 

مشخص نیست.
وى در پاسخ به این سئوال که اولویت اولش امسال در 
چه زمینه  هنرى است، گفت: استندآپ کمدى،  چون 
عالقه عجیبى به آن دارم و احساس مى کنم نخستین 
کسى هم هســتم که اســتندآپ کمدى مستقل را 
در ایران کار کرده اســت و براى اولین بار توانســته 

نیروهایى تربیت کند.
کربالیى  زاده اظهار کرد: بنابراین تمام تالشــم این 
اســت که دانش آموختگانى با اطالعــات کامل و 
کافى براى اســتندآپ کمدى ایران تربیت کنم، به 
همین دلیل دفتر تحقیق، پژوهش و تولید استندآپ 
کمدى را راه اندازى کردم که در این دفتر کمدین هاى 
برجســته اى تربیت مى شــوند که علم استندآپ را 

خواهند داشت.
وى با اشاره به اینکه اســتندآپ همه در دنیا یک هنر 

و جزو شــاخه هاى نمایشى ثبت شــده است، گفت: 
این هنر در دنیا دانشــکده، صنف و سندیکا دارد. من 
هم سعى مى کنم در ایران آن را ابتر نگذارم که دچار 
افراط و تفریط نشود و سرنوشتش مانند شاخه هایى از 
جمله پیش پرده خوانى شود که عاقبت سر از مجالس و 

عروسى ها درآورد و حذف شد.
این بازیگر و کمدین اظهار کــرد: یک کتاب هم در 
دســت نگارش دارم که اولین کتاب تألیفى ایرانى در 
زمینه استندآپ مى شود. ما فقط تا به حال در این زمینه 
دو کتاب ترجمه در ایران داشتیم. عنوان کتاب من هم 
«واس خندیش» خواهد بود که ریشه ایرانى دارد و به 
معناى «وایسا بخند بیاندیش» است که شعار ما هم 

هست.

نما جایگاه سفتى پیدا کنم تا انتخاب کننده باشم ولى در این 
حوزه هرچه جلوتر آمدم به این نتیجه رسیدم که ذاتاً پوزیشن 
. به هر حال باید ده فیلمنامه به دستم برسد که از آنها یکى را 
من باز باید انتخاب شوم تا بتوانم از بین پیشنهاداتم یکنقش 
شنهاد کمدى که برایم آمده و آنها را بازى کردم، غنیمت بوده

ده که انبوه پیشنهادات نقش هاى کمدى را داشته باشم و از 
شتم را انتخاب کنم و بعد به این بحث برسیم که نقش ها شبیه 
ضاعت فیلمنامه هایى که دست من رسیده، همین ها بوده و من

از حالت فانتزى خارج کنم و به کمدى موقعیت  را ده امکه آنها
ر آن نباشد و در عین حال که کامًال جدى بازى مى کنید، خلق 

ق بیافتد.
چقدر احساس مى کنید از کامبیز دیرباز جدا شده 

ون فیلم مى شوید؟
 مؤلفه هایشان در کاغذ متفاوت است که به هر حال من را از 
د. به طور مثال در فیلم «دوئل» از بحث لهجه تا سنو سال و

ن سال ها بازى کردم، با کامبیز دیرباز تفاوت هایى داشت. آن 
7تر 7 کیلو وزن کم کردم تا نقش سربازى که در فیلم «دوئل» 
. مؤلفه هاى دیگرى نیز وجود داشت که این موارد ناخودآگاه 
یکسرى نقش ها هستند مثل «آصف مهرمنش» که مقدارى 
یز دیرباز نزدیک است. حتى در مواردى سلیقه لباس پوشیدن 
هرمنش شباهت دارد. اینها شاید شخصیت را به من نزدیک 
 نگاه مى کنم، به صورت فیکس فریم و در عکس شباهت او 
ر قطعاً تفاوت هایى وجود دارد. در واقع این رفتارهاست که در 

0 و درطول20 قسمت یک کاراکتر رامى سازد.
رخى سریال ها براى اینکه توسط مخاطبان دیده 
 اتفاقات حاشیه اى استفاده مى کنند و با این کار در 
 دیده شده و به این صورت بیشتر مورد استقبال 
 فکر مى کنید این اتفاقات حاشیه اى کار درستى 

ى استفاده کنیم که کارماندیده شود یکبحث است و اینکه 
ن داشته باشد یا خیر بحث دیگرى است. به اعتقاد من در واقع 
2راى تماشاگر داشته باشد، شما آن را بدون تبلیغ و در ساعت 2
ستید، دیده خواهد شد. البته شاید دو سه قسمت اول را از دست 
2 دهن سریال را تبلیغ مى کنند و به این صورت همه ساعت 2
ر را مى بینند. البته اتفاقات حاشیه اى مى تواند به دیده شدنکار 
 موضوع به خود کار وابسته است. فضاى مجازى هم در حال 
ن از آن استفاده کرد. در واقع ابزار مهم نیست بلکه نحوه استفاده 
د با یک چاقو آدم بکشید، مى توانید با همان چاقو جراحى کنید 

طرفدار سینماى قصه گو هستم
کامبیز دیرباز: 

فیلم سینمایى «سرخ پوست» به کارگردانى نیما 
جاویدى با بازى نوید محمدزاده و پریناز ایزدیار به 

زودى در سینماهاى کشور اکران مى شود.
فیلم سینمایى «سرخ پوست» به کارگردانى نیما 
جاویدى و تهیه کنندگى مجید مطلبى اولین بار در 
سى و هفتمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد 

و جایزه ویژه هیئت داوران را کسب کرد.
ساخته جدید نیما جاویدى که در جشنواره فجر با 
استقبال زیادى از ســوى مخاطبان روبه رو شد و 
بازى پریناز ایزدیار و نویــد محمدزاده در این فیلم 
مورد توجه قرار گرفت و به زودى اکران این فیلم در 

سینماها آغاز مى شود.
نیما جاویدى، کارگردان فیلم «ســرخ پوست» با 
انتشار پســتى خبر از زمان اکران فیلمش و ثبت 

قرارداد اکران آن داد.
نیما جاویدى با انتشــار یک عکس از فیلم «سرخ 
پوســت» نوشــت: «قرارداد نمایش فیلم «سرخ 
پوست» ثبت شد. «سرخ پوست» خرداد ماه اکران 

مى شود...»
در خالصه داستان فیلم «سرخ پوست» آمده است: 
«ســال1347، یک زندان قدیمى در جنوب ایران 
به دلیل مجاورت با فرودگاِه در حال توســعه شهر 
در حال تخلیه است. ســرگرد نعمت جاهد، رئیس 
زندان به همراه مأمورانش در حال انتقال زندانیان 

به زندان جدیدند...»
نوید محمدزاده، پریناز ایزدیار، آتیال پسیانى، ستاره 
پســیانى، حبیب رضایى و مانى حقیقى بازیگران 

فیلم «سرخ پوست» را تشکیل مى دهند.

«سرخ پوست» 
به زودى اکران مى شود 

لوگوى «ایکس الرج» 
رونمایى شد

کسرکنونى 
صلىاین 
است  ـته
 و نوجوان 
ر آموزشى 

ریح کرد: 
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زندان به همراه مأمورانش در حال انتقال زندانیان
زندان جدیدند...» به

ایزدیار، آتیال پسیانى، ستاره نوید محمدزاده، پریناز
مانى حقیقى بازیگران پســیانى، حبیب رضایى و

فیلم «سرخ پوست» را تشکیل مى دهند.

لوگوى فیلم سینمایى «ایکس الرج» به کارگردانى 
محسن توکلى رونمایى شد.

فیلم سینمایى «ایکس الرج» به کارگردانى محسن 
توکلى یک کمدى-فانتزى است که به زودى در گروه 
سینمایى ایران روى پرده مى رود و به تازگى از لوگوى 

این فیلم رونمایى شده است.
اکبر عبدى، محمدرضا شــریفى نیا، بهاره رهنما، 
سحر قریشــى، میرطاهر مظلومى، على صادقى، 
یوســف تیمورى، رضا ناجى، سپیده مرادپور، سحر 
نظام دوســت، هاوار قاســمى، اکبــر اصفهانى و 
محمدرضا رهبرى بازیگران «ایکس الرج» هستند.

این فیلم داســتان ســه جوان امــروزى را روایت 
مى کند که بعد از رهایى از زندان و در مسیر تحقق 
رؤیاهایشان با اتفاقاتى غیرمنتظره رو به رو مى شوند.

طراح لوگــوى این کمدى، ســمانه جاللى بوده و 
مدیریت تبلیغات و اطالع رسانى «ایکس الرج» را 

گروه «مدیاژورنال»  برعهده دارد.

کربالیى زاده وکربالیى زاده و
 نخستین  نخستین دفتردفتر

 استندآپ کمدى  استندآپ کمدى 
ایرانایران

بازیگر برنامــه «فیتیله» گفت: مــن و دیگر «عمو هاى 
فیتیله اى» مشــغول بازى در سریال تلویزیونى 
ىىىىىىىىىىانى «دوقلوها» هستیم که این روز ها به کارگرد

جمشید بیات در حال تولید است.
ىىىىىىىهاى حمیــد گلــى یکــى از «عمو

فیتیله اى» درباره آخرین 
فعالیت هاى هنرى خود گفت: من 
و دیگر «عموهاى فیتیله اى»مشــغولبازى در ســریال

تلویزیونى «دوقلوها» هستیم که این روز ها به کارگردانى 
جمشید بیات در حال تولید است.

وى درباره نقش خود در این مجموعه تلویزیونى بیان کرد: 

در این ســریال نقش
ن  مى کنم و همچنین
على فروتن بازى
دچار مشکالتى د
از «دوقلو ها» کمک
گلى درباره «دوقلو ها»
20 ساله هستند ولى ک
رفتار هایى انجام مى ده
ما مى توانیم به واسطه
وى درباره محتوا و حا
این ســریال فضاىف
سفارشى از ســوى و
بسیارى از پیام هاى به
آن لحاظ شده است.

امیرکربالیــىزاده، بازیگــر و اســتندآپ کمدین از
راه اندازى نخســتین دفتر اســتندآپ کمدى با
هدف تربیت بــراى آموزشو تربیت

داد. خنداننده هاى ایرانىخبر
امیــر کربالیــى زاده، بازیگــر و
اجراهــاى دربــاره  کمدیــن 

8نمایشــى جدیدش در ســال 98 گفــت: چند 
نمایش براى امسال پیشنهاد دارم که در حال خواندن
نمایشنامه هاى آنها هســتم، اگر بتوانم کار جدیدى
شروع کنم که خیلى خوشــحال مى شوم منتها هنوز

مشخص نیست.
وى در پاسخ به این سئوالکه اولویت اولشامسال در
چه زمینه  هنرى است، گفت: استندآپ کمدى،  چون
عالقه عجیبى به آن دارم و احساس مى کنم نخستین
کسى هم هســتم که اســتندآپ کمدى مستقل را 
در ایران کار کرده اســت و براىاولین بار توانســته 

نیروهایى تربیت کند.
کربالیى  زاده اظهار کرد: بنابراین تمام تالشــم این 
ول و اســت که دانش آموختگانى با اطالعــات کام

کافى براى اســتندآپ کمدى ایران تربیت کنم، به 
همین دلیل دفتر تحقیق، پژوهش و تولید استندآپ 
کمدى را راه اندازى کردم که در این دفتر کمدین هاى 
برجســته اى تربیت مى شــوند که علم استندآپ را 

خواهند داشت.
وى با اشاره به اینکه اســتندآپ همه در دنیا یک هنر

م ر ا یش بی ب وای ى
هست.

 فیلم سینمایى «سامورایى در برلین» به کارگردانى مهدى 
نادرى و تهیه کنندگى ابوالفضل صفارى از فردا چهارشنبه 

در سینماهاى کشور اکران مى شود. 
حمید فرخ نژاد، امیرمهدى ژوله و میرطاهر مظلومى با یک 
کمدى متفاوت به سینماها مى آیند و تصویرى از پوستر 
این فیلم سینمایى با عکسى از این چهره هاى طناز سینما 

رونمایى شد.
صفحه رسمى فیلم «سامورایى در برلین» با انتشار پستى 

از پوستر این کمدى متفاوت رونمایى کرد.
در صفحه فیلم «سامورایى در برلین» با انتشار این پوستر 

آمده است: «رونمایى از پوســتر کمدى «سامورایى در 
برلین» به نویســندگى و کارگردانى مهــدى نادرى و 
تهیه کنندگى ابوالفضل صفارى در فاصله سه روز مانده تا 
اکران عمومى. پوستر و لوگوى فیلم سینمایى «سامورایى 
در برلین» توسط محمد روح االمین طراحى شده است.»

«سامورایى در برلین» یک کمدى اجتماعى است که در 
ایران و آلمان ساخته شده و از چهارشنبه 18 اردیبهشت ماه 
(فردا) در سینماهاى سراسر کشور اکران مى شود. حمید 
فرخ نژاد، امیر مهدى ژولــه، میرطاهر مظلومى، هومن 
حاجى عبداللهى، سامان صفارى، نادر مشایخى، محسن 

حسینى، احمد سمنار به همراه رنه اشتولز، آزاده اسماعیل 
خانى، گوهرخیراندیش و میترا حجار بازیگران این فیلم 

کمدى را تشکیل مى دهند.

ژوله با «سامورایى در برلین» به سینما مى آید 

 بازگشت «عمو هاى فیتیله اى» با «دوقلوها» به تلویزیون



ورزشورزش 053487 سال شانزدهمسه شنبه  17 اردیبهشت  ماه   1398

تیم فوتبال ذوب آهن در هفته پنجم مرحله گروهى لیگ 
قهرمانان آسیا 2019 مهمان تیم الزوراء عراق است.

در هفته دوم از دور برگشت مرحله گروهى لیگ قهرمانان 
آسیا ذوب آهن ایران  سه شنبه شب، 17 اردیبهشت ماه در 

ورزشگاه کربال به مصاف  الزوراء مى رود.
ذوب آهن در لیگ قهرمانان آسیا شرایط خوبى دارد و با 10 
امتیاز صدرنشین گروه A است. سبزپوشان اصفهانى براى 
قطعى شدن صعودشان تنها به یک امتیاز دیگر نیاز دارند 
و براى رسیدن به آن باید در هفته دوم از دور برگشت این 
رقابت ها آماده برگزارى بازى برگشــت مقابل تیم الزوراء 
عراق شوند؛ دیدارى سخت و حساس که نتیجه آن اگر با 
برد شــاگردان منصوریان و یا تساوى دو تیم همراه باشد، 

صعود ذوبى ها را به مرحله حذفى رقابت ها قطعى مى کند.
این دیدار در شرایطى برگزار مى شود که ذوب آهنى ها در 
بازى قبلى خود موفق شدند تیم الوصل امارات را شکست 
دهند و با کسب ســه برد و یک مساوى، صدرنشین قاطع 
گروه خود باشند. تنها تساوى ذوبى ها در فصل جدید لیگ 
قهرمانان آســیا در بازى رفت مقابل الزوراء رقم خورد و 
سبزپوشان اصفهانى با وجود نمایش برتر و یک طرفه اى 

که ارائه دادند، نتوانستند دروازه تیم عراقى را باز کنند.
پیش از آغاز فصل جدید لیگ قهرمانان آســیا شاید کمتر 
کسى تصور مى کرد که ذوب آهن نه تنها بتواند نتایج خوبى 
را به دست آورد، بلکه تبدیل به مدعى جدى گروه خود شود 
و بهترین عملکرد را بین نمایندگان ایران در این رقابت ها 
داشته باشد. اما تیم یکدســت و هماهنگ منصوریان این 
روزها در بهترین حالت خود به سر مى برد و تنها یک گام تا 

قطعى شدن صعودش فاصله دارد.
ذوبى ها که درخشــش خــود را از مرحلــه پلى آف لیگ 
قهرمانان آغــاز کردنــد و در مرحله گروهى نیــز آن را 
ادامه دادنــد، در این هفته ها تبدیل به تیمى شــده اند که 
شکست ناپذیر نشــان داده و راه نتیجه گرفتن را به خوبى 
مى داننــد. آنها در مجمــوع 14  بازى قبلــى که در لیگ 

قهرمانان و لیگ برتر انجام داده اند، تنها یک شکســت 
داشته و موفق شده اند هشــت برد و پنج مساوى را کسب 

کنند.
نمایش هاى چند هفته اخیر ذوب آهن نشان داده است که 
شــاگردان منصوریان براى این دیدار، از آمادگى مطلوبى 
برخوردارند و از لحاظ روحى و روانى نیز در شرایط خوبى 
به ســر مى برند. برگ برنده ذوب آهن براى این مسابقه، 
آمادگى باالى خط دفاعى به خصوص رشــید مظاهرى 
دروازه بان این تیم است که مى تواند نقطه اطمینان خاطر 

منصوریان براى اجراى برنامه هایش باشد.
شرایط شــاگردان منصوریان در سایر خطوط نیز مطلوب 
است. در خط میانى، ذوب آهن از بازیکنان جنگنده و خالقى 
مثل حسینى، حدادى فر و نیک نفس بهره مى برد که قادر 
هستند در بدترین شرایط ورق را به نفع تیم خود برگردانند. 
خط حمله ذوب آهــن نیز با حضور مهاجمــان با هوش و 
فرصت طلبى مثل ارسالن مطهرى و کریستین اوساگوآنا 

شرایط خوبى دارد.
ذوب آهن امشــب باید به مصاف تیمى بــرود که از خط 
حمله قدرتمندى برخوردار اســت. الزوراء در فصل جارى 
لیگ عراق 28 گل به ثمر رســانده و با کســب 41 امتیاز 
از 23 بازى، در رده چهارم جدول ایســتاده است. فوتبال 
عراق شباهت هاى زیادى به فوتبال ایران دارد و تیم هاى 
عراقى به طور معمول از بازیکنان خالق و خوش تکنیک 
زیادى بهره مى گیرند. عالء عباس، مهاجم جوان الزوراء 
سرشناس ترین مهره این تیم در پیکان خط حمله اش است.

این تیم در خط هافبــک خود نیز صاحــب چند بازیکن 
خطرناك است اما مشکل اصلى الزوراء در فاز دفاعى است. 
نماینده عراق در فاز دفاعى، شرایط چندان مساعدى ندارد و 
دریافت 21 گل در 23 بازى، نشانگر ساختار ضعیف دفاعى 
این تیم است. از طرف دیگر مصدومیت دو مدافع الزوراء، 
حسین جوید و مصطفى محمد در کنار غیبت صفا هادى، 
هافبک دفاعى و ستاره نامدار این تیم، شرایط نماینده عراق 

را در فاز دفاعى سخت تر کرده اســت. با این حال الزوراء 
در زمین خودش حریف بسیار سرســختى است. آنها در 
ورزشگاه خانگى خود از حمایت همه جانبه هوادارانشان 
بهره مى برند و در دور رفت موفق شــدند الوصل را با پنج 

گل درهم بکوبند.
چالش اصلى منصوریان در این دیدار مقابله با خســتگى 
بازیکنان ذوب آهن است. منصوریان اگرچه در بازى آخر 
تیمش مقابل پارس جنوبى به چنــد بازیکن اصلى خود 
اســتراحت داد اما واقعیت آن اســت که فرسایشى بودن 
فصل جارى و فشردگى باالى رقابت ها فشار زیادى را به 
بازیکنان این تیم تحمیل کرده و مى تواند براى سبزپوشان 

مشکل ساز شود.
برگ برنده ذوبى ها در دیدار امشب بى تجربگى بازیکنان 

ضعفى الزوراء در دیدارهاى آسیایى است؛  نقطــه 
سبزپوشان که اگر بــا فرصت طلبى 
شــود،  مى تواند همــراه 
ذوب آهن را به 3 امتیاز 
ارزشــمند ایــن دیدار 
برســاند. سبزپوشــان 

اصفهانــى اگــر 

مى خواهند در ایــن دیدار موفق 
شوند باید پرسینگ را در زمین 
حریــف انجــام داده و با قطع 
ارتباط خــط هافبــک و حمله 
تیم الزوراء مانع از خلق موقعیت 
توسط بازیکنانش شوند. مهاجمان 

ذوب آهن نیز باید بیشتر قدر موقعیت ها را 
بدانند و با فرصت ســوزى کمتر، کار را به اما و 

اگر واگذار نکنند.

سالم سبز به 
کربال

ه اند، تنها یک شکســت 
 برد و پنج مساوى را کسب 

ب آهن نشان داده است که 
ندیدار، از آمادگى مطلوبى 
روانى نیز در شرایط خوبى 
ب آهن براى این مسابقه، 
صوص رشــید مظاهرى 
تواند نقطه اطمینان خاطر 

ایش باشد.
سایر خطوط نیز مطلوب  ر
 بازیکنان جنگنده و خالقى 
نفسبهره مى برد که قادر 
 به نفع تیم خود برگردانند. 
ضور مهاجمــان با هوش و 
هرىو کریستین اوساگوآنا 

ف تیمى بــرود که از خط 
در فصل جارى الزوراء ت.

1نده و با کســب 41 امتیاز 
ل ایســتاده است. فوتبال 
تیم هاى  تبال ایران دارد و
نخالقو خوش تکنیک 
اس، مهاجم جوان الزوراء 
 پیکان خط حمله اشاست.
 نیز صاحــب چند بازیکن

 الزوراء در فاز دفاعى است. 
ط چندان مساعدى ندارد و 
نگر ساختار ضعیف دفاعى

صدومیت دو مدافع الزوراء، 
کنار غیبت صفا هادى،   در
نتیم، شرایط نماینده عراق 

الزوراء اینحال دفاعى سخت تر کرده اســت. با فاز را در
در زمین خودش حریفبسیار سرســختى است. آنها در 
ورزشگاه خانگى خود از حمایت همه جانبه هوادارانشان 
رفت موفق شــدند الوصل را با پنج دور بهره مى برند و در

گلدرهم بکوبند.
چالش اصلى منصوریان در این دیدار مقابله با خســتگى 
بازیکنان ذوب آهن است. منصوریان اگرچه در بازى آخر 
تیمش مقابل پارس جنوبى به چنــد بازیکن اصلى خود 
اســتراحت داد اما واقعیت آن اســت که فرسایشى بودن 
فصل جارى و فشردگى باالى رقابت ها فشار زیادى را به 
بازیکنان این تیم تحمیل کرده و مى تواند براى سبزپوشان 

مشکل ساز شود.
برگ برنده ذوبى ها در دیدار امشب بى تجربگى بازیکنان 

ضعفى الزوراء در دیدارهاى آسیایى است؛  نقطــه 
سبزپوشان که اگر بــا فرصت طلبى 
شــود،  مى تواند همــراه 
3ذوب آهن را به 3 امتیاز 
ارزشــمند ایــن دیدار 
برســاند. سبزپوشــان 

اصفهانــى اگــر

مى خواهند در ایــن دیدار موفق 
شوند باید پرسینگ را در زمین

حریــف انجــام داده و با قطع 
خــط هافبــک و حمله  ارتباط
تیم الزوراء مانع از خلق موقعیت 
توسط بازیکنانش شوند. مهاجمان

ذوب آهن نیز باید بیشتر قدر موقعیت ها را 
بدانند و با فرصت ســوزى کمتر، کار را به اما و 

اگر واگذار نکنند.

سالم سبز به 
کربال

ذوب آهن و الزوراء 
امشب در یکى از مقدس ترین شهرهاى شیعیان 
به مصاف هم مى روند

مشکل صدور ویزاى اوساگوآنا با پافشارى سعید آذرى حل شد و این بازیکن به همراه 
مدیرعامل ذوب آهن به سایر اعضاى کاروان تیم اضافه شدند.

 اعضاى تیم فوتبال ذوب آهن که  امروز سه شنبه مهمان الزوراء مى شوند تا پنجمین 
دیدار خود را در لیگ قهرمانان آسیا برگزار کنند، یک شنبه ظهر وارد نجف شدند ولى 
در فرودگاه شهر نجف ویزاى اوســاگوآنا مهاجم سبزپوشان صادر نشد تا تیم فوتبال 

ذوب آهن با مشکالتى روبه رو شود.
سعید آذرى، مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اما پس از مواجهه با این مشکل تأکید کرد 
که اگر ویزاى اوساگوآنا صادر نشود، سایر اعضاى تیم هم در کنار او باقى خواهند ماند 
و همین موضع سفت و سخت مدیرعامل سبزپوشان سبب شد تا افراد زیادى براى حل 

مشکل ایجاد شده پاى کار بیایند.
البته پس از اینکه به آذرى قول مساعد داده شد، او اجازه داد تا اعضاى تیم پس از 40 
دقیقه سرگردانى در فرودگاه نجف به سمت کربال حرکت کنند ولى خودش در فرودگاه 

ماند تا از صدور ویزاى اوساگوآنا اطمینان حاصل کند.
در نهایت  ویزاى اوساگوآ نا هم صادر شد و او به همراه مدیرعامل ذوب آهن به سمت 

کربال حرکت کردند تا به سایر اعضاى تیم ملحق شوند.

سرمربى تیم فوتبال پدیده با بیان اینکه از 
حاال باید روى بازى با ســپاهان 

تمرکز کنیــم گفت: در بازى 
با سایپا مى خواستیم زود 

به گل برسیم و عصبى 
نشان دادیم.

یحیــى 
گل محمدى در 
خصــوص دو 
بــازى پایانى 
در  تیمــش 

لیگ برتر و اینکه 
مى تواند سهمیه آسیایى بگیرد 
یا نه، گفت: باید همین روند را 
در دو بازى آینده حفظ کنیم، 
هفته بعد یک دیدار خانگى با 
سپاهان داریم که بسیار حائز 
اهمیت است و از همین االن 
باید تمرکزمــان را روى آن 
مسابقه قرار دهیم. خیلى مهم 
است که در این مسابقه نتیجه 
خوبى کســب کنیم و بعد از 
آن نیز در تبریــز به مصاف 
ماشین سازى خواهیم رفت. 
مهمترین وظیفه ما این است 
که بتوانیــم در این دو بازى 

نتیجه الزم را بگیریم. 
گل محمدى درباره شــرایط 
فصل آینده تیمش عنوان کرد: 
براى فصل آینده چند جلسه با 
مسئوالن باشگاه داشتیم. قرار 
شد شــاکله این تیم حفظ شود 
و تغییراتمان بسیار ناچیز باشد، 

چرا که ما با همین نفرات یکسال 
خوب را پشت سر گذاشتیم. برخى 

از آنها اولین حضورشان در لیگ برتر 
بود اما خیلى خوب عمل کردند. قرارداد 

اکثر نفرات تیم مان رو به اتمام است  اما 
چیزى که من از آنها دیدم این است که تیم 
را خیلى دوست دارند و آن را ثابت کرده اند. 

براى ماندن در پدیده مشکلى وجود ندارد.

با نتایجى که در هفته بیست و هشتم 
لیگ برتر رقم خورد سپاهان توانست 
خودش را به یک قدمى پرسپولیس در 
صدر جدول لیگ برساند تا رؤیاى هت 

تریک قهرمانى سرخ ها به خطر بیافتد.
تا همیــن دو هفتــه قبــل و در روزهایى که 
پرســپولیس اختالفى 5 امتیازى با تیــم دوم جدول 
یعنى استقالل به وجود آورده بود، بسیارى از هواداران قرمزپوش مدعى بودند که تیمشان 
در فاصله سه هفته به پایان رقابت هاى لیگ برتر قهرمانى خودش را قطعى خواهد کرد. 
امروز و در شرایطى که فقط دو بازى دیگر براى هر تیم باقى مانده است نه تنها قهرمانى 
پرسپولیس در لیگ امسال قطعى نشده بلکه نزدیک شدن سپاهان به شاگردان برانکو کار 
را به جایى رسانده است که یک لغزش دیگر از جانب قرمزها مى تواند رؤیاى قهرمانى این 

تیم را نقش بر آب کند.

سپاهان به عنوان پرافتخارترین تیم تاریخ لیگ برتر سابقه کسب پنج عنوان قهرمانى در 
این مسابقات را در کارنامه دارد که ســه عنوان قهرمانى حد فاصل لیگ نهم تا یازدهم به 
عنوان هت تریک قهرمانى در کارنامه نماینده فوتبال اصفهان به ثبت رســیده و از طرف 
دیگر پرسپولیسى ها بعد از قهرمانى در لیگ هاى شانزدهم و هفدهم به دنبال تکرار رکورد 
سپاهان در فوتبال ایران هستند و همین مسئله رقابت مستقیم دو تیم را تبدیل به کورس 

مدعیان افتخار در فوتبال ایران کرده است.
پرسپولیس 57 امتیازى در دو مســابقه بعدى خودش ابتدا در تهران میزبان ماشین سازى 
تبریز خواهد بود و در هفته آخر هم باید راهى شهر جم شود تا به دیدار پارس جنوبى برود. 
سپاهان دومین تیم جدول هم در هفته 29 در یک بازى حساس در شهر مشهد مهمان پدیده 
خواهد بود و در هفته آخر هم شاگردان امیر قلعه نویى از استقالل خوزستاِن سقوط کرده 
پذیرایى خواهند کرد که دو مسابقه کامًال متفاوت در پیش روى نماینده فوتبال اصفهان قرار 
داده است. استقالل تهران، تراکتورسازى و پدیده هم در رده هاى بعدى جدول حضور دارند 
که همچنان براى کسب سهمیه شانس دارند و همین مسئله رقابت در این دو هفته پایانى 

را بسیار حساس تر از قبل کرده است.
در این بیــن رتبه دوم لیــگ به اندازه 
قهرمانى فصل هم براى سپاهان ارزش 
دارد چرا که جدال مستقیم سپاهان و 
پرسپولیس در نیمه نهایى جام حذفى 

به سود هر تیمى  که به پایان برسد به نوعى 
مترادف با قهرمانى این جام هم مى تواند باشد. اگر 

سپاهان نتواند در مسیر لیگ و جام حذفى به عنوان قهرمانى دست پیدا کند این تضمین 
وجود دارد که نایب قهرمانى در لیگ به معناى سهمیه مستقیم لیگ قهرمانان آسیا در سال 
2020 باشد. در فصل گذشته سهمیه فوتبال ایران دو نماینده قطعى و دو نماینده پلى آف 
بود ولى در این فصل گفته شــده که این سهمیه ها به سه ســهمیه قطعى و یک سهمیه 
پلى اف تغییر مى کند که تحت هر شرایطى مى تواند ســپاهان را به لیگ قهرمانان آسیا

 برساند.

سرمربى الزوراء عراق با به زبان آوردن حقایقى تلخ از اتفاقات 
اردوى این تیم به مرد جنجالى فوتبال این کشــور در آســتانه 

رویارویى با ذوب آهن ایران تبدیل شد.
 الزوراء به عنوان اولین نماینده عراق در لیگ قهرمانان آســیا 
بعد از سال ها وارد این تورنمنت معتبر شد. انتظارات از قهرمان 
عراق تا جایى باال بود که کسب چند نتیجه بد از جمله شکست 
خانگى برابر النصر عربستان اوضاع را براى مربى مطرح و بومى 

این تیم دشوار کرد.
با اوج گیرى انتقادات از شــرایط الزوراء، حکیم شاکر در آستانه 
رویارویى حساس و سرنوشت ســاز با ذوب آهن در روز پنجم 
مرحله گروهى با به زبان آوردن حقایقى تلخ و عجیب از اردوى 
تیم، جنجالى بزرگ در فوتبال باشگاهى عراق به راه انداخت که 
این موضوع به رسانه هاى سایر کشورهاى عرب زبان حاشیه 

خلیج فارس نیز کشیده شد.

حکیم شــاکر در دفاع از عملکــرد خود به عنوان ســرمربى 
الــزوراء گفت: «شــاید بســیارى بــدون اینکــه از اتفاقات 
داخل تیم آگاه باشــند این گونــه انتقاد و حمله مــى کنند در 
حالى که باید جاى من باشــید و بعد تصمیــم بگیرید که چه 
کارى باید انجام شــود. شــاید براى شــما جالب باشد بدانید 
که برخى ســتاره هاى الزوراء براى فرار از بــازى کردن براى 
تیم، خود را به مصدومیت مى زنند و کارى هم از من ســاخته 

نیست.»
این اعتراف عجیب آن هم در آســتانه رویارویى با ذوب آهن 
حسابى نگاه ها به حکیم شــاکر و بازیکنان سرشناس الزوراء  
را تغییــر داد. اتفاقى که بى ارتباط با مشــکالت مالى حاکم بر 
این باشگاه عراقى نیست چون بنا به ادعاى رسانه هاى بغداد، 
نزدیک به چند ماه از حقوق و مزایاى بازیکنان این تیم به تعویق 

افتاده است. خ

شاکر حسابى شاکى است

حاال نوبت 
سپاهانه!

م فوتبال پدیده با بیان اینکه از 
با ســپاهان ى بازى

ىىازى ـم گفت: در ب
خواستیم زود 

م و عصبى 

ى در 
 دو
نى

در 
 اینکه 

میه آسیایى بگیرد 
روند را   باید همین
آینده حفظ کنیم، 
ک دیدار خانگى با 
یم که بسیار حائز 
از همین االن  ت و
ــان را روى آن 
دهیم. خیلى مهم 
ین مسابقه نتیجه 
ب کنیم و بعد از 
ریــز به مصاف 
خواهیم رفت.  ى
ظیفه ما ایناست 
 در این دو بازى 

بگیریم.  ا
 درباره شــرایط 
یمش عنوان کرد: 
ینده چند جلسه با 
شگاه داشتیم. قرار 
این تیم حفظ شود 
ن بسیار ناچیز باشد، 

همیننفرات یکسال 
ت سر گذاشتیم. برخى 

حضورشان در لیگ برتر 
 خوب عمل کردند. قرارداد 

تیم مان رو به اتمام است  اما 
دیدم این است که تیم ناز آنها

ت دارند و آن را ثابت کرده اند. 
در پدیده مشکلى وجود ندارد.

یعنى اس
در فاص
امروز و
پرسپولی
را به جا
تیم را نق

حاال نوبت 
سپاهانه!

رکورددار هت تریک علیه رؤیاى هت تریک

سماجت آذرى باز هم کارساز شد غرامت 2 میلیاردى در راه است

این وفادارى احتماالً تاوان دارد

در شرایطى که گفته شده مهدى تاج با زالتکو کرانچار 
جلسه اى برگزار کرده و در نهایت براى قطع همکارى با 
این مربى به توافق رسیده اما آخرین دیدار تاج و کرانچار 
به 6 فروردین باز مى گردد که رئیس فدراسیون به رختکن 
تیم امید رفته است. پس از آخرین دیدار تاج و کرانچار، 
این مربى با کمیته فنى، محمدرضا ساکت، دبیرکل سابق 
فدراســیون فوتبال و اکبر محمدى جلساتى داشته اما با 

تاج نشستى را برگزار نکرده است.
بر اســاس قانون فیفا تنها رئیس فدراسیون، دبیرکل و 
خزانه دار مى توانند با سرمربى مذاکره یا قرارداد او را فسخ 
کنند. با این شــرایط باید دید تاج چــه زمانى با کرانچار 
جلســه داشــته و براى قطع همکارى به توافق رسیده

 است.

در این میان، یکى از موارد اصلى بحث مالى ســرمربى 
کروات تیم امید است. نکته جالب اینجاست که کل مبلغ 
قرارداد کرانچار با فدراسیون فوتبال، 300 هزار دالر است 
و در صورتى که مســئوالن بخواهند با این مربى قطع 
همکارى کنند باید 150 هزار دالر باقی مانده از قرارداد وى 
را پرداخت کنند. با این حال باید دید در نهایت فدراسیون 
فوتبال ایــران مى تواند بــا کرانچار به توافق برســد یا 

خیر.
همه این مسائل در شرایطى مطرح است که تیم هاى امید 
کشورهاى مختلف، در حال برگزار بازى هاى تدارکاتى 
و آماده سازى هستند اما تیم فوتبال امید ایران همچنان 
دنبال سرمربى جدید است. این در حالى است که تیم ملى 

بزرگساالن هم هنوز سرمربى ندارد.

 مهرداد کفشگرى، هافبک سابق پرسپولیس که توسط 
على دایى به سطح اول فوتبال ایران آمد و در راه آهن کار 
زیر نظر او را آغاز کرد و در ادامه در پرسپولیس و سایپا نیز 
سابقه شاگردى او را یافت، با حرکت جنجالى خود را برابر 
مدیران این باشــگاه قرار داده است که مى تواند عواقب 

بدى براى او داشته باشد.
 على دایى که بعد از دیدار با ذوب آهن بنا به آنچه  مدیران 
این باشــگاه اعالم کــرده بودند به خواســت کارگران 
این کارخانه از ســمت مربیگرى این تیم برکنار شــده 
بود، در مصاحبــه اى جنجالــى بعد از آن بــه مدیران 

این تیم تاختــه بود که البته از ســوى آنها بى پاســخ 
نماند.

جنجالى ترین و عجیــب ترین حرکت اما بــه مهرداد 
کفشگرى مرتبط است؛ هافبک وفادار به على دایى، در 
شرایطى که بعد از گل هفته گذشته خود مقابل ذوب آهن 
در این بازى در ترکیب اصلى از ســوى ابراهیم صادقى 
قرار نداشــت، در زمان گرم کردن حرکتى نشان داد تا 
دوربین ها پیراهن او را که نقش على دایى روى آن نقش 
بسته  بود شــکار کنند و به نظر مى رســد باید در انتظار 

برخورد مدیران این تیم باشد.
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ابالغ وقت رسیدگى
ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- احمد مختاریان دادخواستى به  مبنى بر انتقال سند خودرو 
258/44 ج 64 بطرفیت خانم ناهید طیبى پور که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 169/98 
در شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت 
خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز یکشنبه مورخ 98/3/26 ساعت 
8/30 در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت 
نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شــورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 

م الف: 454520 شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /2/310
فقدان سند مالکیت

شماره: 139721702210029219- 98/2/7 تمامت 4689/8798 سهم مشاع از 662727 سهم شش دانگ 
پالك ثبتى 2190/646 واقع در بخش 6 ثبت اصفهان به نام آقاى محمدعلى شــاهزیدى سابقه ثبت و سند 
مالکیت کاداسترى به شماره مسلسل 323056- ب/96 و شماره دفتر الکترونیک 139720302210002178 
دارد ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبى به انضمام دو برگ استشــهادیه که امضاء شهود آن ذیل شماره 
14564 و شناسه یکتاى 139702157221001069 و رمز تصدیق 530128 مورخ 1397/09/25 به گواهى 
دفترخانه 384 اصفهان رسیده و مالک مدعى است که سند مالکیت آن مفقود شده است و درخواست صدور 
سند مالکیت المثنى ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشــار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 455363 

میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان  /2/311
ابالغ رأى

راى شورا- شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد. امیر آباد کالسه پرونده : 1421/97 دادنامه 98/1/28-55 
مرجع رسیدگى شعبه دوم حقوقى شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مجتبى سفرى نشانى: شهرك 
آزادگان مسکن مهر ورودى اول مجتمع مسکونى هستى طبقه چهارم واحد 15-وکیل خواهان: مجتبى حقیقى 
نشانى : نجف آباد خ امام کوى ارشاد مقابل حسینه ارشاد کوچه شهید احمد موحدى مجتمع ارشاد پ خوانده: 
نوراله عباسى نشانى: مجهول المکان، موضوع: مطالبه وجه 1 فقره چک به شماره 789747-95/4/20   جمعا 
به مبلغ 100/000/000 ریال  گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته 
که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به تصدى 
امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
راى مى نماید.  راى شورا درخصوص دعواى مجتبى سفرى با وکالت مجتبى حقیقى به طرفیت نوراله عباسى 
به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین 
به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه 
نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/395/000 ریال 
به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات 
تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 95/4/20 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، 
درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد 
محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد.452886/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف 

آباد شعبه دوم حقوقى/ 2/300
 ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 1387/97 دادنامه 66-98/1/28 مرجع رسیدگى 
شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آبادخواهان: مجتبى سفرى نشانى: شهرك آزادگان مسکن مهر 
ورودى اول مجتمع مسکونى هستى طبقه چهارم واحد 15وکیل خواهان: مجتبى حقیقى نشانى : نجف آباد 
خ امام کوى ارشاد مقابل حسینه ارشاد کوچه شهید احمد موحدى مجتمع ارشاد پ 5 خوانده : هاشم شاکرى 
نشانى : مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 386399-91/5/30 جمعا به مبلغ سى 
و پنج میلیون ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس 
از ارجاع به این شــورا و ثبت به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به تصدى 
امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى مجتبى سفرى با وکالت مجتبى حقیقى  به طرفیت هاشم شاکرى 
به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین 
به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه 
نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سى و پنج میلیون  ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/550/000 ریال 
به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات 
تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 1391/5/30 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى 
گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى 
نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشــد452888/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد شعبه دوم حقوقى/ 2/301
ابالغ رأى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 1385/97 دادنامه 65-98/1/28 مرجع رسیدگى 
شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مجتبى سفرى نشانى: شهرك آزادگان مسکن مهر ورودى 
اول مجتمع مسکونى هســتى طبقه چهارم واحد 15وکیل خواهان: مجتبى حقیقى نشانى : نجف آباد خ امام 
کوى ارشاد مقابل حسینه ارشاد کوچه شهید احمد موحدى مجتمع ارشاد پ 5خوانده: احسان شیاسى نشانى: 
مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 716895/42-96/10/20 جمعا به مبلغ پنجاه 
و پنج میلیون ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس 

از ارجاع به این شــورا و ثبت به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به تصدى 
امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى مجتبى سفرى با وکالت مجتبى حقیقى به طرفیت احسان شیاسى 
به خواسته مطالبه تقدیمى از ســوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار 
دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى 
دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى 
مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده اســت لذا مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 
522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته 
و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه و پنج میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 
1/770/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل 
و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 1396/10/20 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام 
محاســبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد452889/م الف، قاضى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد شعبه دوم/ 2/302
ابالغ رأى

 راى دادگاه- شماره پرونده 1415/97  شماره دادنامه : 16-98/1/19 - درباب دعوى مجتبى سفرى با وکالت 
مجتبى حقیقى به طرفیت آقایان علیرضا بتوئى به خواسته مطالبه مبلغ 131000000 _یکصد و سى و یک 
میلیون  ریال و خسارات دادرسى و خســارات تاخیر تادیه به استناد یک فقره چک به شماره و تاریخ سر رسید 
827394-96/4/30و 827395-96/3/30 عهده بانک پاسارگاد با توجه به گواهى عدم پرداخت بانک محال 
علیه و امضا خوانده در ذیل چک ها که توسط بانک مربوط نیز گواهى شده و وجود اصل چک در ید خواهان و 
استصحاب بقاى حالت مدیونیت خوانده و عدم حضور خوانده جهت دفاع لذا دعوى را مدلل  تشخیص مستندا 
به مواد 313 و 320 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرســى مدنى حکم به محکومیت 
خواندگان به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ فوق بابت اصل خواسته و خسارت  دادرسى به میزان 1/795/000 
یک میلیون و هفتصد و نود و پنج هزار ریال وهمچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ  تقدیم دادخواست 
97/11/27 لغایت اجراى حکم  بر مبناى نرخ اعالمى بانک مرکزى  و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر 
، اعالم مى نماید راى صادره غیابى ظرف بیست روز قابل واخواهى در این مرجع و سپس ظرف بیست روز قابل 
اعتراض در دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد میباشد. ایضا نسبت به شق خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
چک تا تاریخ تقدیم دادخواست با التفات به اینکه حسب مستفاد از ماده 314 قانون تجارت و صراحت ماده 286 
همان قانون دارنده ى چک در صورتى مى تواند از مزایاى اسناد تجارى در برابر دارنده با حسن نیت استفاده نماید 
که در ظرف یکسال از تاریخ گواهى عدم پرداخت مبادرت به اقامه دعوى نماید و اال خصیصه و مزایاى تجارى 
از آن سلب و در واقع از حکومت اسناد تجارى خارج میگردد فلذا خسارت تاخیر تادیه بر مبناى ماده 522   قانون 
آیین دادرسى مدنى از تاریخ مطالبه محاسبه مى گردد و بدین رو در ظرف زمان مذکور خواهان محق تلقى نمى 
گردد و مستند به ماده 197 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر بى حقى خواهان  در خصوص مورد صادر ، اعالم 
مى نماید. این راى حضورى  و ظرف 20 روز از ابالغ قابل تجدید نظرخواهى در دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد 
مى باشد. 452891/م الف- سید امید قاضى عسگر – قاضى شعبه 11 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 2/303

ابالغ رأى
 راى دادگاه- شماره پرونده1381/97  شــماره دادنامه : 1561-97/12/23 درباب دعوى مجتبى سفرى با 
وکالت مجتبى حقیقى به طرفیت آقایان 1- غالمرضا منصف شادپور 2- محمد ایران نژاد به خواسته مطالبه 
مبلغ یکصد و شصت میلیون ریال 160/000/000ریال و خسارات دادرسى و خسارات تاخیر تادیه به استناد یک 
فقره چک به شماره و تاریخ سر رسید 96/3/18-788816 عهده بانک تجارت با توجه به گواهى عدم پرداخت 
بانک محال علیه و امضا خوانده در ذیل چک ها که توســط بانک مربوط نیز گواهى شده و وجود اصل چک 
در ید خواهان و اســتصحاب بقاى حالت مدیونیت خوانده و عدم حضور خوانده جهت دفاع لذا دعوى را مدلل  
تشخیص مستندا به مواد 313 و 320 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى حکم 
به محکومیت خواندگان به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ فوق بابت اصل خواسته و خسارت  دادرسى به میزان 
2/090/000 دو میلیون و نودو هزار ریال وهمچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ  تقدیم دادخواست 
97/11/11  بر مبناى نرخ اعالمى بانک مرکزى  و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر ، اعالم مى نماید 
راى صادره غیابى ظرف بیست روز قابل واخواهى در این مرجع و ســپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در 
دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد میباشد. ایضا نسبت به شق خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا تاریخ 
تقدیم دادخواست با التفات به اینکه حسب مستفاد از ماده 314 قانون تجارت و صراحت ماده 286 همان قانون 
دارنده ى چک در صورتى مى تواند از مزایاى اســناد تجارى در برابر دارنده با حسن نیت استفاده نماید که در 
ظرف یکسال از تاریخ گواهى عدم پرداخت مبادرت به اقامه دعوى نماید و اال خصیصه و مزایاى تجارى از آن 
سلب و در واقع از حکومت اسناد تجارى خارج میگردد فلذا خسارت تاخیر تادیه بر مبناى ماده 522   قانون آیین 
دادرسى مدنى از تاریخ مطالبه محاسبه مى گردد و بدین رو در ظرف زمان مذکور خواهان محق تلقى نمى گردد 
و مستند به ماده 197 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر بى حقى خواهان  در خصوص مورد صادر ، اعالم مى 
نماید. این راى حضورى  و ظرف 20 روز از ابالغ قابل تجدید نظرخواهى در دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد 
مى باشد. 452894/م الف- سید امید قاضى عسگر – قاضى شعبه 11 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 2/304

 ابالغ رأى
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 1414/97 دادنامه 17-98/1/19 مرجع رسیدگى 
شعبه یازدهم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان مجتبى سفرى نشــانى: شهرك آزادگان مسکن مهر 
ورودى اول مجتمع مســکونى هســتى طبقه چهارم واحد 15وکیل خواهان: مجتبى حقیقى نشانى : نجف 
آباد خ امام کوى ارشــاد مقابل حسینه ارشاد کوچه شــهید احمد موحدى مجتمع ارشــاد پ 5خوانده: سید 
ناصر حسینى نشــانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه پنج فقره چک به شماره (97/5/15-540829 
-25/000/000 ریــال )(25/000/000-540830-97/6/15)(25/000/000-540831-97/7/15)

(97/8/15-540832-25/000/000)(540833-97/9/15-25/000/000)جمعا به مبلغ یکصد و بیست و 
پنج میلیون ریال125/000/000 گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم 
داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به 
تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى مجتبى سفرى با وکالت آقاى حقیقى به طرفیت سید ناصر 
حسینى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر 
استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت 
بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال 
دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 
519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت 

دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیون ریال 125/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/935/000 (یک میلیون و نهصد و سى و پنج هزار ریال ) به عنوان هزینه 
هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از 
تاریخ سررسید 97/5/15-97/6/15-97/7/15-97/8/15-97/9/15 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى 
احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد.452896/م الف، قاضى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد شعبه یازدهم/ 2/305
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.(امیر آباد)کالسه پرونده 1408/97 دادنامه 54/98-98/1/24  مرجع 
رسیدگى شعبه پنجم  شوراى حل اختالف نجف آباد (امیر آباد) خواهان: مجتبى سفرى نشانى: شهرك آزادگان 
مسکن مهر ورودى اول مجتمع مسکونى هستى وکیل خواهان: مجتبى حقیقى نشانى : نجف آباد خ امام کوى 
ارشاد مقابل حسینه ارشاد کوچه شهید احمد موحدى مجتمع ارشاد پ 5  خوانده: نوراله عباسى نشانى: مجهول 
المکان  خواسته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى  و 
اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا اخذ رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
شورا درخصوص دعواى آقاى مجتبى سفرى به طرفیت نوراله عباسى با موضوع مطالبه وجه یک فقره چک به 
مبلغ دوازده میلیون و پانصد هزار تومان عهده بانک رفاه کارگران به شماره 789748 و خسارت تاخیر تادیه از 
زمان 95/5/20 به انضمام هزینه دادرسى نظر به بقا اصول مستندات در ید خواهان که حکایت از  اشتغال ذمه 
خوانده داشته و نظر به عدم حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن 
ایشان یا بطالن دعوى  لذا دعوى مطروحه  مقرون به صحت تلقى و مستنداً به مواد 198 و 512 و 515 و 522 
قانون آیین دادرسى  دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
دوازده میلیون و پانصد هزار تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دویست و هفتاد و هفت هزار تومان بابت 
هزینه دادرسى و خسارات تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 95/5/20 تاریخ سررسید چک  لغایت اجراى حکم 
و حق الوکاله درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در این شورا وسپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى دادگسترى 

نجف آباد مى باشد.452914/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه پنجم/ 2/306
ابالغ رأى

 راى شورا- شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد. امیر آباد کالســه پرونده : 1407/97 دادنامه 53/97-
98/1/24 مرجع رسیدگى شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مجتبى سفرى وکیل خواهان: 
مجتبى حقیقى نشانى : نجف آباد خ امام کوى ارشــاد مقابل حسینه ارشاد کوچه شهید احمد موحدى مجتمع 
ارشاد پ خوانده: نوراله عباسى نشانى: مجهول المکان، موضوع: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و 
ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى مجتبى سفرى با وکالت مجتبى حقیقى 
به طرفیت نوراله عباسى با موضوع مطالبه وجه دو فقره چک به مبلغ بیست میلیون تومان  به عهده بانک رفاه 
کارگران به شماره 1-789746-2-789745 و خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید به انضمام هزینه هاى 
دادرسى و حق الوکاله ، نظر به بقا اصول مستندات در ید خواهان که حکایت از  اشتغال ذمه خوانده داشته و نظر 
به عدم حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشان یا بطالن دعوى  
لذا دعوى مطروحه  مقرون به صحت تلقى و مســتنداً به مواد 198 و 512 و 515 و 522 قانون آیین دادرسى  
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست میلیون تومان 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دویست و پنجاه هزار تومان بابت هزینه دادرسى و خسارات تاخیر در تادیه از 
تاریخ سررسید 95/3/20 و 95/2/20  لغایت اجراى حکم و حق الوکاله درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا وسپس ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد.452918/م الف، قاضى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد شعبه پنجم/ 2/307
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 1386/97 دادنامه 64-98/1/28 مرجع رسیدگى شعبه 
دوم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان مجتبى سفرى نشانى: شهرك آزادگان مسکن مهر ورودى اول 
مجتمع مسکونى هستى طبقه چهارم واحد 15وکیل خواهان: مجتبى حقیقى نشانى : نجف آباد خ امام کوى 
ارشاد مقابل حسینه ارشاد کوچه شهید احمد موحدى مجتمع ارشاد پ 5خوانده: حمداله عباسى نشانى: مجهول 
المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 125241-95/9/31 جمعا به مبلغ دویست میلیون ریال 
گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا 
و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل 
و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا 
درخصوص دعواى مجتبى سفرى با وکالت آقاى حقیقى به طرفیت حمداله عباسى به خواسته مطالبه تقدیمى 
از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده 
خوانده داشته و بقاى اصول مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت 
ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 
310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/600/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى 
و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 
1395/9/31 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و 
اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از 
ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى 

نجف آباد مى باشد.452877/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه دوم /2/308
 ابالغ رأى

راى دادگاه- شماره پرونده 1382/97 درباب دعوى مجتبى سفرى با وکالت مجتبى حقیقى به طرفیت آقایان 
1. هادى رضا نژاد کژدهى  2. محمد ایران نژاد به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 دویست میلیون ریال 
و خسارات دادرسى و خسارات تاخیر تادیه به استناد یک فقره چک به شــماره و تاریخ سر رسید 025155-
96/8/30عهده بانک صادرات با توجه به گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه و امضا خوانده در ذیل چک 
ها که توسط بانک مربوط نیز گواهى شده و وجود اصل چک در ید خواهان و استصحاب بقاى حالت مدیونیت 
خوانده و عدم حضور خوانده جهت دفاع لذا دعوى را مدلل  تشخیص مستندا به مواد 313 و 320 قانون تجارت 
و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خواندگان به نحو تضامنى به پرداخت 
مبلغ فوق بابت اصل خواسته و خسارت  دادرســى به میزان 2/590/000 دو میلیون و پانصد و نود هزار ریال 

وهمچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ  تقدیم دادخواست 97/11/9بر مبناى نرخ اعالمى بانک مرکزى  
و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر ، اعالم مى نماید راى صادره غیابى ظرف بیست روز قابل واخواهى 
در این مرجع و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد میباشد. ایضا نسبت 
به شق خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا تاریخ تقدیم دادخواست با التفات به اینکه حسب مستفاد 
از ماده 314 قانون تجارت و صراحت ماده 286 همان قانون دارنده ى چک در صورتى مى تواند از مزایاى اسناد 
تجارى در برابر دارنده با حسن نیت استفاده نماید که در ظرف یکسال از تاریخ گواهى عدم پرداخت مبادرت به 
اقامه دعوى نماید و اال خصیصه و مزایاى تجارى از آن سلب و در واقع از حکومت اسناد تجارى خارج میگردد 
فلذا خســارت تاخیر تادیه بر مبناى ماده 522   قانون آیین دادرسى مدنى از تاریخ مطالبه محاسبه مى گردد و 
بدین رو در ظرف زمان مذکور خواهان محق تلقى نمى گردد و مستند به ماده 197 قانون آیین دادرسى مدنى 
حکم بر بى حقى خواهان  در خصوص مورد صادر ، اعالم مى نماید. این راى حضورى  و ظرف 20 روز از ابالغ 
قابل تجدید نظرخواهى در دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد مى باشــد. 452893/م الف- ســید امید قاضى 

عسگر – قاضى شعبه 11 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 2/309
 مزایده

در پرونده کالسه 971631 اجرایى و به موجب دادنامه 1008-92 صادره از شعبه دوم عمومى نجف آباد محکوم 
علیه اجرایى آقاى سعید سیاسى محکوم اســت به پرداخت 2/240/415/000 ریال بابت محکوم به و هزینه 
هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 44/750/000 ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که 
از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط هیات 3 نفره کارشناسان رسمى 
دادگسترى منتخب آقایان فاضل و پیرمرادیان و حیدرى به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: ملک مورد بازدید 
داراى مالکیت شش دانگ با شماره ملک 642 قطعه پنج و بخش یازده ثبت اصفهان ،داراى مساحت عرصه 
به متراژ 174 مترمربع مى باشد . ابعاد ملک : شماًال و شرقاً بگذارهاى موجود و غرباً و جنوباً به پالکهاى مجاور 
محدود گردیده است- اعیانى احداثى با کاربرى یک واحد مسکونى و با قدمت بیش از سى سال ،جمعاً به متراژ 
248/80 مترمربع (همکف به متراژ 139/80 مترمربع شامل ســاخت مسکونى و انبارى در حیاط و نیم طبقه 
اول به متراژ 60 مترمربع  و زیر زمین 49 مترمربع داراى دیوارهاى باربر ســقف تیرآهن و آجر و نازك کارى 
انجام شده در داخل بنا ،کف موزائیک و ازاره  سرامیک و رنگ و نقاشى و آشپزخانه و سرویس بهداشتى داراى 
سطوح دیوار کاشــى و کابینتهاى فلزى و درب و پنجره هاى خارجى فلزى مى باشد. گرمایش بنا با بخارى و 
سرمایش با کولرآبى انجام مى گیرد.نماى خارجى در سمت حیاط سرامیک و در سمت گذر آجرنماى لفتون اجرا 
شده است-ساختمان داراى امتیاز آب برق و گاز مى باشد.لذا با عنایت به موارد فوق و موقعیت و متراژ عرصه 
،متراژ،کیفیت،قدمت و شرایط اعیانى موجود،لحاظ مالکیت شش دانگ و امتیازات موجود بدون لحاظ عقب 
نشــینى در محل پخ و گذر و لحاظ عوامل موثر در قیمت ارزش شش دانگ عرصه و اعیانى ملک بشرح فوق 
جمعاً مبلغ3/950/000/000 ریال (سه میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون ریال) و ارزش امتیازات بشرح فوق مبلغ 
50/000/000 ریال برآورد و اعالم میگردد . که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه 
کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 98/3/4 ساعت 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 نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً 
تکرار مى گردد. ضمناً خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل 

آورد. 455214/م الف مدیر دوم اجراى احکام مدنى دادگسترى نجف آباد/ 2/312
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان سمیرا امینى  دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت خوانده حسینعلى جمالى به شوراى حل اختالف 
شعبه هفتم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1249/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى 
به تاریخ 98/3/18 ســاعت 5 عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى 
معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى 
ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در 
جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته ابالغ رسیدگى نموده 
و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 

455434/ م الف شعبه هفتم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 2/314
ابالغ وقت دادرسى

 وقت رسیدگى حقوقى: شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت. یک نوبت حداکثر تا تاریخ 98/2/10 دریکى از 
روزنامه ها کثیراالنتشار درج و یک نسخه از آن جهت بهره بردارى درپرونده کالسه 768/97 به این شورا ارسال 
گردد. وقت رسیدگى 98/3/19 روز یک شنبه ساعت 10 خواهان: اسفند میرزایى فرزند خلیل خوانده: مهرداد 
نظرى نشانى مجهول المکان، خواسته: الزام خوانده به پرداخت مبلغ بیست و چهار میلیون ریال بابت یک فقره 
چک با خسارت تاخیر تادیه گردشکار: خواهان مذکور دادخواستى به طرفیت خوانده تسلیم به شعبه اول شوراى 
حل اختالف مهردشت نموده که ثبت که حسبدستوردادگاه تعیین و به درخواست خواهان و دستور شورا و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى درج مى 
گردد تا خوانده از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود 
وقت رسیدگى مذکور به خوانده ابالغ و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر خود جهت 
رسیدگى حضوربهم رساند. چنان که بعدا ابالغ به وسیله آگهى الزم شود. فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 10 

روز خواهد بود. 455124/م الف، دبیرشعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت/ 2/315
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.

ردیف 1- برابر رأى شماره 139860302023000044 مورخ 98/01/25 خانم شکوه اقدس رضاپور به شماره 
شناسنامه 25784 کدملى 1282185101 صادره از اصفهان فرزند محمدعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 306/41 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2018 باقیمانده و 13 فرعى از 2014- اصلى واقع در 
بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشــاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1398/02/17 تاریخ انتشار نوبت دوم: 03/01 /1398 م الف: 457717 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك مرکزى اصفهان /2/316

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اصفهان گفت: آیین ضیافت 
الهى در 207 بقعه متبرکه و امامزاده در استان براى استقبال 
از ماه مبارك رمضان آغاز شــده اســت. حجت االسالم و 
المســلمین رضا صادقى در گفتگو با «ایرنا» افزود: امسال 
همانند سال هاى گذشــته آیین ضیافت الهى به صورت 
ویژه و با هدف ایجاد فضاى معنوى و روحانى براى نشــر 
معارف اسالمى و ترویج سبک زندگى اســالمى در جوار 
امامزادگان عظیم الشــأن و بقاع متبرکه اصفهان در حال 
اجراســت. وى اظهار کــرد: در این راســتا از هفته هاى 
گذشته ســتادهاى طرح ضیافت الهى در اداره هاى اوقاف 
شهرستان هاى اســتان براى اجراى هرچه بهتر این طرح 

شروع به فعالیت کردند. مدیرکل اوقاف و امور خیریه اصفهان 
ادامه داد: بر این اســاس فضاى بقــاع متبرکه و همچنین 
آیین غبارروبى و عطرافشانى حرم امامزادگان عظیم الشأن 
با حضور مســئوالن شهرستان ها آماده شــده است. وى 
خاطرنشان کرد: از جمله برنامه هاى آیین ضیافت الهى در 
بقاع متبرکه و امامزادگان استان شامل اقامه نماز جماعت، 
سخنرانى سخنرانان مطرح استانى و کشورى، خیمه  هاى 
معرفت  (غرفه هاى مشاوره خانواده، چندرسانه اى و کودك و 
نوجوان) به همراه نمایشگاه  هاى ارائه محصوالت فرهنگى 
است.صادقى همچنین به برپایى سفره هاى افطارى ساده 

در جوار 110 بقعه متبرکه استان اشاره کرد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: 
پارك سوارها باعث کاهش ترافیک و آلودگى مرکز شهر 
مى شود. علیرضا صلواتى در گفتگو با «ایمنا»، با اشاره به 
اینکه سیاست توسعه پارك سوارها از گذشته در دستور کار 
سازمان حمل و نقل بوده است، افزود: در سال جارى نیز 

دو پارك سوار صفه و عاشق آباد احداث مى شود.
صلواتى با اشاره به آغاز عملیات عمرانى پارك سوار صفه و 
عاشق آباد، خاطرنشان کرد: هر کدام از این دو پارك سوار 
در ایستگاه مبدأ و مقصد خط یک قطار شهرى اصفهان 
قرار دارد تا دسترسى آن ها براى استفاده شهروندان آسان تر 
باشد، اتوبوس هاى بین شــهرى که به مناطق مرکزى 

شهر و نقاط پر ازدحام وارد مى شوند، در این دو پارك سوار 
متوقف شده و شهروندان بخشى از سفر خود را با مترو و 

اتوبوس هاى درون شهرى طى مى کنند.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان ادامه داد: 
تالش بر این است تا این دو پارك سوار قبل از آغاز سال 

تحصیلى راه اندازى شود.
صلواتى تصریح کرد: با احداث پارك سوارها، شهروندانى 
که با خودروهاى شخصى از شهرهاى اطراف به اصفهان 
ســفر مى کنند، خودروى خود را در این محل ها پارك 
کرده و سفر درون شــهرى خود را با مترو و سایر وسایل 

حمل و نقل عمومى ادامه مى دهند.

آغاز آیین ضیافت الهى 
در 207 بقعه 

راه اندازى 2 پارك سوار در 
اصفهان تا پایان تابستان

بارش 600 سانتیمتر برف 
فرمانـدار فریدونشـهرگفت: در سـال زراعـى جارى 
تاکنون 750 میلیمتر بارش در شهرستان فریدونشهر 
به ثبت رسـیده اسـت امـا در پشـتکوه 950 میلیمتر 
بـارش و 350 سـانتیمتر برف در شـهر فریدونشـهر 
باریـد. در روسـتاى کمـران و مناطـق پشـتکوه 
میزان بارش بـرف بیـن 500 تا 600 سـانتیمتر بوده

 است.
ناصر اسـدى با بیان اینکه مـردم انتظار دارنـد راه ها 
سریع تر بازگشایى شود، افزود: کار برف روبى عملیات 
بى نظیرى بود و در هنگام بارش هاى شدید فروردین 
ماه دو رویکرد کوتاه مدت و بلندمدت در دسـتور کار 

قرار گرفت.

توزیع گوشت 75 هزار تومانى 
رئیس اتحادیه فروشـندگان گوشـت قرمـز اصفهان 
گفت: قرار بود گوشت قرمز از طریق امور پشتیبانى دام 
و زیر نظر جهاد کشاورزى و با نظارت اتحادیه و صنعت 
و معدن به قیمت 75 تا 76 هزار تومان از روز یک شنبه 
توزیع شود که به علت نرسیدن گوشت، از روز دوشنبه 

(دیروز) این اتفاق خواهد افتاد.
 عبدالرضا آقاجانى افزود: این گوشت براى ماه رمضان 
توزیع مى شـود و قیمت آن با قیمتى که در بازار وجود 
دارد چندان تفاوتى نـدارد  و این تفاوت بیـن ده تا 15 
هزار تومان اسـت.آقاجانى در ادامه گفـت: اگر مقدار 
حجم این گوشت کم باشد بیشتر در مناطق کم درآمد 

شهر اصفهان توزیع خواهد شد.

خبر

چهارمین نمایشــگاه تشریفات و تســهیالت ازدواج 
پل شهرســتان را به محلــى براى مراجعــه جوانان و 

خانواده  هاى زوج هاى جوان تبدیل خواهد کرد.
این نمایشــگاه در مجموعه نمایشگاه هاى اجتماعى-  
اقتصادى جاى مى گیرد که ســبب مى شــود جوانان، 
زوج هاى جــوان و خانواده  هاى آنان بــه صورت یکجا 
با خدمــات و فعالیت هاى مرتبط با حوزه تشــریفات و 

تسهیالت ازدواج آشنا شوند.
80 شــرکت و مؤسســه مرتبط با حوزه تشــریفات و 

تســهیالت ازدواج در این نمایشــگاه حضور خواهند 
داشت و توانمندى هاى خود را در 8200 مترمربع متراژ 
کل و 3200 مترمربع فضاى نمایشــگاهى به نمایش 

مى گذارند.
آتلیه ها و خدمات عکاســى و فیلمبردارى، گل آرایى و 
تزیینات مراسم، ســالن هاى زیبایى، مزون هاى لباس 
عــروس و داماد، مؤسســات تشــریفاتى، باغ تاالرها، 
شرکت هاى ارائه دهنده خدمات وابسته، مراکز مشاوره 
و کانون هاى فرهنگى در این نمایشگاه حضور دارند تا 

خدمات خود را بهتر به جوانان و مخاطبان نمایشــگاه 
معرفى کنند.

تاالر قصر شــرق و تاالر آناهیتا، آرایش و زیبایى تک، 
آتلیه تابش، باغ تاالر بهشت، سفره عقد فرنیک، باغ تاالر 
شب، آتلیه شب، گالرى تاج پرنسس، آتلیه پدیده، سالن 
خانه عروس و آتلیه دانژه از مطرح ترین فعاالن این حوزه 
هستند که در چهارمین نمایشگاه تشریفات و تسهیالت 

ازدواج حضور خواهند یافت.
نکته قابل توجه درباره این دوره از نمایشــگاه آن است 

که در دوره  هاى گذشته نمایشــگاه تشریفات به همراه 
نمایشگاه ملزومات ازدواج برگزار مى شد اما در این دوره، 
نمایشگاه تخصصى تشریفات و تسهیالت ازدواج برپا 
شــده تا نگاه تخصصى ترى به این حوزه وجود داشته 

باشد.
عالقه مندان بــه بازدید از این نمایشــگاه مى توانند از 
ســاعت 16 تا 23 روزهاى 18 تا 23 اردیبهشت ماه به 
محل برپایى نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان 

واقع در پل شهرستان مراجعه کنند.

رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان 
پولک و نبــات اصفهان گفت: بــا افزایش 
صادرات هر کیلو رطب خرمــا در بازار 35 تا 

40 هزار تومان فروخته مى شود. 
علیرضا شــیروانى در گفتگو با «تســنیم» 
پیرامون افزایش قیمت خرما در آســتانه ماه 
مبارك رمضان، اظهار کرد: صادرات بى رویه 
کاالهاى داخلى سبب افزایش قیمت آنها در 
داخل مى شــود.  وى با اشــاره به اینکه طى 
دو سال گذشــته نرخ هرکیلو خرما 9 تا 12 
هزار تومان بوده اســت، افزود: این کاال در 
ماه مبارك رمضان مصــرف باالیى دارد اما 
اکنون نرخ آن 35 تا 40 هــزار تومان براى 
هر کیلو رسیده است، چرا افرادى که در ماه 
رمضــان مى خواهند افطار کننــد باید دچار 

مشکل شوند؟
رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان 
پولک و نبات اصفهان درباره اینکه صادرات 
بى رویه تأثیر مستقیمى بر قیمت کاال در داخل 
کشــور مى گذارد، بیان کــرد: طى ماه هاى 
گذشته شــاهد بودیم که با صادرات بى رویه 
قیمت پیاز از کیلویى یک  تا 2000 تومان به 
15 هزار تومان رسید اکنون هم خرما چنین 

شرایطى را پیدا کرده است.

صادرات بى رویه 
قیمت خرما را 

به 40 هزار تومان رساند

پل شهرستان 
پاتوق زوج هاى 
مشتاق ازدواج

80 شرکت در چهارمین نمایشگاه 
تشریفات و تسهیالت ازدواج 
اصفهان شرکت مى کنند
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معموًال در رژیم هاى غذایى از مصرف برنج منع مى شــویم امــا آیا واقعاً این روش 
درست است؟

اگر ســعى کرده اید وزن خود را کاهش دهید، احتماًال حداقل یک نفر تا کنون به 
شما توصیه کرده که برنج کمترى بخورید. اما شاید باورش برایتان سخت باشد که 
خوردن برنج زیاد، مى تواند کامًال برعکس عمل کند و مانع چاق تر شدن شما شود. این 
موضوعى است که یک مطالعه علمى در ژاپن آن را به اثبات رسانده است. در این مطالعه 
نشان داده شده که در مناطقى مانند ژاپن و دیگر کشور هاى آسیایى که برنج ماده اصلى 
رژیم غذایى آنها را تشکیل مى دهد، نرخ چاقى کمتر از جا هاى دیگر است که کمتر 

برنج مصرف مى کنند.
پرفسور «توموکو ایامى»، رئیس گروهى که این پژوهش را انجام داده اند گفت 
که تیم تحقیقاتى اش مشاهده کرده اند که نرخ چاقى در کشور هایى که برنج 

غذاى اصلى آنهاست، به شکل مشهودى کمتر از دیگر جا هاى جهان است.
او گفت: از این رو است که رژیم غذایى ژاپن و برخى کشور هاى آسیایى که مبتنى بر 

برنج است، مانع چاقى مى شود.
پرفسور توموکو ایامى توضیح داد برنج چربى اندکى دارد و الیاف، مواد معدنى و ترکیبات 

نباتى حبوبات مى توانند به فرد حس سیرى بدهند و مانع پرخورى او شوند.

مدیرکل امور فرآورده هاى غذایى و آشامیدنى سازمان غذا و دارو گفت: جعبه هاى زولبیا و 
بامیه باید حتماً از محل ها و کارخانه هایى تهیه شده باشد که پروانه ساخت از این سازمان 

گرفته باشد در غیر این صوررت مردم نباید آنها را بخرند.
دکتر وحید مفید افزود: مردم زمان خرید زولبیا و بامیه یا هر شیرینى دیگر حتماً به آرم سیب 
سالمت وزارت بهداشت روى جعبه آن دقت کنند، درصورت عدم رؤیت آن،  از قنادى 

بخواهند که از جعبه هاى داراى مجوز استفاده کند.
وى افزود: متأسفانه بسیارى از جعبه هاى شــیرینى بدون عالمت سازمان غذا و دارو 
عرضه مى شــوند؛ این جعبه ها از کارگاه هاى غیرمجاز بخاطر قیمت پایین تر تهیه 
مى شوند و اجزاى تشکیل دهنده آن معلوم نیست و ممکن است براى سالمت مضر و 
خطرناك باشد. وى با یادآورى تشدید نظارت ها بر قنادى ها از سوى وزارت بهداشت 
در ایام ماه رمضان، گفت: توصیه ما به مردم این است که هرگونه شیرینى به ویژه زولبیا 
و بامیه را از محل هاى معتبر خریدارى کننند. مدیرکل نظارت بر فرآورده هاى غذایى 
سازمان غذا و دارو از مردم خواست هنگام خرید زولبیا و بامیه به رنگ آن توجه داشته باشند 
و اگر زولبیا و بامیه قهوه اى یا کدر شده باشد، امکان وجود ترکیب شیمیایى «اکریل آمید» 

در آنها وجود دارد که اثرات سرطان زا دارد.
مفید افزود: نان هاى سوخته و قهوه اى شده نیز مســتعد وجود این ترکیب شیمیایى 

هستند.

رضا رحمانى، فوق تخصص قلب گفت: درد قفســه سینه علت هاى متفاوتى دارد از 
علت هاى خطرناك آن مى توان سکته  قلبى، تنگى دریچه آئورت، آمبولى ریه و دپریشن 
مرى را عنوان کرد.  وى با اشاره به علت هاى کمتر خطرناك درد قفسه سینه عنوان 
کرد: بیمار زونا از علت هاى کمتر خطرناك درد ناگهانى قفسه سینه به شمار مى رود 
دراین بیمارى، فرد قبل از ایجاد بثورات پوســتى این درد را در خود احساس مى کند 
گاهى نیز درد ناگهانى قفسه ســینه به دالیل عصبى و بیمارى اسپاسم مرى در فرد 
اتفاق مى افتد.  این فوق تخصص قلب و عروق ادامه داد: دپریشن مرى پس از انجام 
آندوسکوپى مشخص مى شود و در صورت سکته  قلبى، فرد عالوه بر درد ناگهانى قفسه 

سینه، تعریق و حال تهوع را نیز احساس مى کند. 
رحمانى با اشاره به عالیم آمبولى ریه اظهار کرد: درآمبولى ریه، فرد عالوه بر درد قفسه 
سینه تنگى نفس را نیز به همراه دارد در صورتى که این درد در تنگى دریچه آئورت به 
صورت شدید و ناگهانى تا ناحیه پشت فرد ادامه مى یابد. عالوه بر آن سابقه فشار خون 

در ابتال به این بیمارى تأثیر مى گذارد.

رمز
فل  ق

یز فل
رمزخواص باورنکردنى و ش 

فل  ق
گیز فل

خواص باورنکردنى و شگفت ان

شــاید باورکردنى نباشد 
اما فلفل قرمز تند داراى خواص زیادى 
است که برخى از آنها را حتى تاکنون نشنیده اید، 

در ادامه به چند مورد از خواص فلفل تند اشاره مى شود.

بهبود میگرن
فلفل قرمز حاوى ماده شــیمیایى به نام کپسایسین اســت که در بخش 
نگهدارنده دانه هاى فلفل وجود دارد. این ماده مى تواند عصب هاى سه گانه مغز را 
بى حس کند؛ عصب هاى سه گانه بخشى است که میگرن و سایر سردردهاى شدید 
شروع مى شوند. در تحقیقى که در این زمینه انجام شد، از هر ده نفر مبتال به سردردهاى 

تنشى، خوشه اى و سایر سردردها، هفت نفر با این روش شاهد تسکین درد خود بودند.

افزایش سوخت و ساز بدن
زمانى که فلفل قرمز مى خورید، حس گرگرفتگى که در شما بروز مى کند، بیشتر از یک احساس 
ساده است. کپسایسین باعث افزایش دما در کل بدن مى شود. به عالوه حسگرهایى را فعال مى کند 
که مانع تولید و تجمع چربى شده و اشــتها را کنترل مى کند. این افزایش سوخت و ساز مى تواند 
به کاهش وزن کمک کند. محققان امیدوار هستند با بهره گیرى از این ویژگى بتوانند مانع افزایش 

وزن شوند.

کنترل درد
کپسایسین احساس گرما در سلول هاى عصبى ایجاد مى کند که به طور طبیعى باعث درد مى شوند. 
به این ترتیب با مصرف فلفل پیغام مخابره شده به مغز به جاى درد گرما خواهد بود. این ترفند تغییر 

پیغام سال هاست که به عنوان راهى براى کنترل درد استفاده مى شود.

طول عمر
با مصرف کمى فلفل قرمز طول عمر بیشــترى خواهید داشــت. 
بررسى وسیعى که در این زمینه انجام شد نشان داد بزرگساالنى 

که به مدت 20 سال هر ماه حداقل یک فلفل قرمز تازه یا خشک شده 
را مى خورند، احتمال مرگ آنها به میزان 13 درصد کاهش پیدا مى کند. 
محققان در مورد علت این تأثیر فلفــل قرمز بر طول عمر مطمئن 
نیســتند اما احتمال مى دهند این ویژگى مربوط مى شــود به 

ارزش هاى غذایى فلفل قرمــز و قدرتى که در 
مبارزه با التهاب و چاقى دارد.

مقابله با سرطان
در آزمایشات انجام شده به نظر مى رسد 

کپسایسین مى تواند سلول هاى مربوط به بیش از 
40 نوع سرطان را از بین ببرد، از جمله سرطان روده بزرگ، 

کبد، ریه و سرطان پانکراس و لوسمى. مواد شیمیایى تند موجود 
در فلفل مى توانند ژن هاى مربوط به سلول هاى سرطانى را تغییر دهند 

و حتى مانع رشد آنها شوند. اما برخى بررسى ها نیز نشان داده اند کپسایسین 
هم با بروز برخى سرطان ها در ارتباط اســت که در این زمینه نیاز به تحقیقات 

بیشترى است.

درمان آبریزش بینى
آیا دچار آبریزش بینى یا عطسه هاى مداوم شده اید که پزشک آن را غیرآلرژیک مى نامد؟ این 

شرایط زمانى رخ مى دهد که دچار آبریزش  بینى مداوم شده اید که ارتباطى به سرماخوردگى، 
حساسیت یا کشیدن ســیگار ندارد. اگر چنین اتفاقى برایتان رخ داده، بوییدن کمى  کپسایسین 

مى تواند به بهبود عالیم کمک کند. با این کار ممکن است در ابتدا کمى  شرایط بدتر شود و حتى 
آزار دهنده به نظر برسد. اما کپسایسین به سرعت تأثیر خود را خواهد گذاشت و عالئم براى مدت 

زیادى بهبود پیدا خواهد کرد.

بهبود آرتریت
در بسیارى از کرم ها، لوسیون ها و پچ هایى که با حرارت به تسکین درد کمک مى کنند، کپسایسین 

دارد. در پژوهشى که در این زمینه انجام شد کپسایسین یک ترکیب فوق العاده است که وجود 
تنها چند هفته به نصف برســاند. نتایج تحقیقات توانست درد مربوط به آرتریت را در 

نشان مى دهد کپسایســین زمانى مؤثر است که خوشایند نبود و دیگر آنقدر 
ترکیب شود. به هرحال در هر مورد الزم است از ضــددرد دیگر بــا یــک 
استفاده کنید.کپسایسین 

ط به طور طبیعى باعث درد مى شوند. 
رد گرما خواهد بود. اینترفند تغییر 

مى شود.

دید داشــت. 
بزرگساالنى

مز تازه یا خشک شده 
ىى درصد کاهش پیدا مى کند. 
قرمز بر طول عمر مطمئن 
یژگى مربوط مى شــود به 

ــز و قدرتى که در 
ى دارد.

دارد. درپژوهشى که در این زمینه انجام شد کپسایسینیکترکیب فوق العاده است که وجود
هفته به نصف برســاند. نتایج تحقیقات توانست درد مربوط به آرتریت را در  تنها چند

نشان مى دهد کپسایســین زمانى مؤثر است که خوشایند نبود و دیگر آنقدر 
ترکیبشود. به هرحال در هر مورد الزم است ازضــددرد دیگر بــا یــک 
استفاده کنید.کپسایسین 

از روزگار قدیم سیب را میوه اى بهشتى مى دانستند و در روایات مذهبى نیز بر مصرف آن تأکید شده است.
بر اساس یافته هاى پزشکى سیب به واسطه ترکیبات خاصش مى تواند باعث تنظیم یا از بین رفتن کلسترول هاى مضر در بدن، جلوگیرى 

از آلزایمر، کنترل قند خون، کاهش خطر ابتال به آسم و حتى سم زدایى از کبد شود.
شایان ذکر است مصرف سیب مى تواند در کاهش خطر ابتال به سرطان پانکراس مؤثر واقع شود و همچنین از پارکینسون جلوگیرى کند.

سیب به واسطه ترکیبات متنوعى همچون ویتامین C ،B2  و A  و مواد معدنى مثل آهن، منیزیم، کلسیم  و پتاسیم به  هضم غذا هم 
کمک مى کند.

گفتنى است پزشکان مصرف یک سیب در روز را براى همه افراد به ویژه خانم هاى باردار توصیه مى کنند؛ حتى در کتب قدیم 
و طب سنتى این گونه نقل شده است که مصرف روزانه سیب به صورت ناشتا شما را از مراجعه به پزشک بى نیاز مى کند.

معم
د
اگ
شم
خور
موض
نشان
ر

وگیرى 

ىکند.
ذا هم 

دالیل توصیه پزشکان به مصرف روزانه سیب

استاد دانشگاه علوم پزشکى تهران گفت: 
افراد مبتال به میگــرن براى روزه گرفتن 
حتمًا ســحرى بخورند و به شام آخر شب 

اکتفا نکنند. 
دکتر منصوره تقا افزود: توصیه مى شــود 
این افراد در سحرى مواد پروتئینى مانند 
گوشت، حبوبات و تخم مرغ مصرف کنند 
تا دیرتر گرســنه شــوند. این متخصص 
بیمارى هاى مغز و اعصــاب به بیماران 
میگرنى توصیه کرد بــراى حفظ مایعات 
بــدن از محصوالت غذایــى مانند تخم 
شربتى، سبزیجات، خیار و کاهو در سحر 

استفاده کنند.
استاد دانشگاه علوم پزشکى تهران گفت: 
این افراد در طول روز حتــى المقدور در 
معرض آفتاب قرار نگیرند و فعالیت بدنى 
سنگین نداشته باشــند و زیاد خودشان را 
خسته نکنند. وى به بیماران میگرنى تأکید 
کرد که از خوردن غذاهاى چرب، سنگین 
یا شیرینى باال پرهیز کنند و به جاى آنها 
غذاهاى سالم، ســاده و به اندازه در وعده 
هاى افطارى، شام و سحرى استفاده کنند. 
تقا اظهار کرد: آنان به محض اذان مغرب، 
افطارى مختصرى صرف کنند و با فاصله 
شام بخورند تا معده آنها سنگین نشود، که 

این مسئله سبب سردرد آنان مى شود.

با وجود اینکه تحقیقــات مختلف کمبود 
ویتامین D را با مشکالت متعددى از جمله 
افزایش ریســک برخى از انواع سرطان، 
دیابت، بیمارى هاى قلبى و افســردگى 
مرتبط دانسته است، این تحقیقات جامع 
نیســتند. محققان مى دانند که ویتامین 
D در جــذب کلســیم و حفظ ســالمت 

استخوان ها مؤثر است. 
بســیارى معتقدند ایــن ویتامین موجب 
اســتحکام و جلوگیــرى از شکســتن 
استخوان ها مى شــود. اما پس از بررسى 
مجموعه اى از تحقیقات، گزارشــى که 
منتشر شــد به این جمع بندى رسید که 
داروهاى مکمل ویتامین D صرف نظر از 
میزان ویتامین موجود در آنها فاقد هرگونه 

اثرى بر استحکام استخوان هاست.
تحقیقات دیگر هم نشــان مى دهد که 
مصرف این مکمل ها اثــرى بر کاهش 
ریسک سرطان ندارد. با وجود این، موجب 
کاهش 13 درصدى ریسک مرگ در اثر 

سرطان مى شود. 
محققان توصیه مى کنند که اگر بدن شما 
داراى میزان کافى ویتامین D اســت، از 
مصرف مکمل ها خوددارى کنید. با وجود 
این، دریافت میزان کافى این ویتامین از 

رژیم غذایى، امرى دشوار است. 
بهترین روش دریافت ویتامین این است 
که دو تا ســه بار در هفته روزانه ده تا 15 
دقیقه را زیر نور خورشید سپرى کنید. زیرا 
پرتوهاى ماوراء بنفش خورشــید موجب 
تولید ویتامین D  در بدن مى شود. با وجود 
این، برخى دیگر معتقدند این کار موجب 
افزایش ریســک ابتال به سرطان پوست 

مى شود.

 میگرنى ها حتماً 
سحرى بخورند

 بزرگنمایى تأثیر 
مکمل هاى

ویتامین D بر بدن

 چطور با خوردن برنج الغر شویم؟

 مراقب مصرف زولبیا و بامیه باشید 

 درد قفسه سینه 
در چه صورت خطرناك است

طبق اعالم محققــان، مصرف روزانه 
یک مشــت گردو به کاهش ریســک 
ابتال به بیمارى هــاى قلبى-عروقى 
کمک مى کند. در این مطالعه محققان 
تأثیرات جایگزینــى برخى چربى هاى 
اشــباع شــده در رژیم غذایى شرکت 
کنندگان را با گردو بررسى کردند. آنها 
دریافتند زمانى که شــرکت کنندگان 

روزانه گردو همراه با مقادیر 
کمتر چربى اشباع 

مصرف  شده 
مى کردنــد، 
فشــارخون 
یین تــرى  پا

داشتند.

محققان متوجه شدند کسانى که شش 
هفته تحت بررســى با رژیــم غذایى 
حاوى گردو یا روغن هاى گیاهى بودند 
داراى  تأثیر مثبت بر ســالمت قلب و 
عــروق بودند اما رژیــم غذایى حاوى 
گردو داراى بیشــترین فایده، از جمله 

کاهش فشــارخون 
دیاستولیک بود.

اســترس مزمن اثر منفى بر سالمت بدن 
انسان دارد. این شــرایط مى تواند موجب 
التهاب و بیمارى کاردیومتابولیک شــود.  
استرس مى تواند به بروز سرطان نیز منجر 
شود. مطالعات پیشین نشــان داده اند که 
اســترس مى تواند پیشــرفت سرطان را 
تســریع کرده و نتایج حاصل از بیمارى را 

وخیم تر کند.
اما آیا استرس مى تواند دلیل اصلى سرطان 
باشد؟ بنابر گزارش مؤسسه ملى سرطان 
آمریکا، در حال حاضر مطالعات کمى ارتباط 
مستقیم بین سرطان و اســترس را تأیید 

کرده اند.
اما برخــى عوامل وجود دارنــد که خطرات 
سرطان و اســترس را به هم پیوند مى دهند. 
استرس مزمن و پریشــانى مسیرهایى که 
از تولید هورمون هاى اســترس پشتیبانى 
مى کنند را به روشــى که بدن انسان به واقع 

براى آن طراحى نشده است، فعال مى کند.
مطالعات پیشین نشــان داده اند که فعال 
شدن مداوم این مسیرها مى تواند به بروز 
تغییراتى در بدن مانند تغییر در ســوخت و 
ساز، افزایش ســطوح برخى هورمون ها و 

کوتاه شدن تلومرها منجر شود.
این قبیل تغییــرات مى تواند بــه ابتال و 
پیشرفت ســرطان کمک کنند. همچنین، 

استرس مزمن سیستم ایمنى بدن انسان 
را تضعیف مى کند که به واسطه فقدان سد 
دفاعى طبیعى به سلول هاى سرطانى اجازه 
گسترش هرچه بیشتر و راحت تر در بدن را 

مى دهد.
شواهد رو به افزایش نشــان مى دهند که 
استرس مزمن به واسطه اختالل در سیستم 
ایمنى مى تواند بر خطر سرطان و پیشرفت 

بیمارى اثرگذار باشد.
نتایج یــک مطالعه نشــان داد که انزواى 
اجتماعى خطر ابتال به سرطان تخمدان را در 
زنان شرکت کننده حدود 1/5 برابر افزایش 
مى دهد. همچنین، گروهى که عالئم اختالل 
استرس پس از ســانحه بیشترى داشتند 
با افزایش خطر ابتال به این بیمارى مواجه 

بودند.
مطالعه اى دیگر نشــان داد که اســترس 
کارى به طور بالقوه خطر ابتال به ســرطان 

کولورکتال، ریه یا مرى را افزایش مى دهد.
از سوى دیگر، شــواهد روزافزون نشان 
مى دهند که کاهش اســترس مى تواند به 
بهبود کیفیت زندگى و بقا بــراى بیماران 
مبتال به سرطان کمک کند. در همین راستا، 
اقداماتى مانند انجام یوگا، تمرینات تنفس 
عمیق، مدیتیشن و ذهن آگاهى را مى توان 

مد نظر قرار داد.

 آیا استرس مى تواند موجب سرطان شود؟
اگر هر روز گردو بخوریم...

گردو بررسى کردند. آنها
کنندگان ى که شــرکت

مراه با مقادیر 
باع

کاهش فشــارخون
دیاستولیکبود.

تحقیقات و بررســى هاى پژوهشگران 
نشــان مى دهند، نوزادانى کــه در بدو 
تولد شبیه پدرشــان هستند، موردتوجه 
بیشــتر پدر قرارگرفته و این کودکان تا 
یکسالگى از سالمت بیشترى برخوردار 

خواهند بود.
پژوهشگران معتقد هســتند، شباهت 
کودك به پدر باعث مى شود تا پدر زمان 
بیشــترى را براى خانــواده و فرزندش 
صرف کند. درواقع این شــباهت باعث 

جذب بیشتر پدر به فرزند شده و نوزاد در 
کنار توجه و مراقبت، از مزایاى بهداشتى 

ویژه پدر نیز برخوردار مى شود. 
یافته هاى این تحقیقات نشان مى دهند 
که شــباهت نوزاد در بدو تولــد به پدر 
احتمال توجه و صرف زمان بیشتر پدر 
به نوزاد را افزایش مى دهد و معموًال این 
توجه تا یکسالگى بسیار باال خواهد بود 
که درنتیجه آن سالمت بیشتر نوزاد به 

دست خواهد آمد.

نوزادان شبیه پدر سالم تر هستند



اى مردم! به دنیا چونــان زاهدان رویگردان از آن بنگرید. به خدا ســوگند، دنیا 
به زودى ساکنان خود را از میان مى برد و رفاه زدگان ایمن را به درد مى آورد. 
آنچه از دســت رفت و پشــت کرد هیچگاه برنمى گردد و آینده به روشنى معلوم 
نیست تا در انتظارش باشند، سرور دنیا با غم آمیخته و توانایى انسان به ضعف و 
سستى مى گراید. زیبایى ها و شگفتى هاى دنیا شما را مغرور نسازد، زیرا زمان 

موال على (ع)کوتاهى دوام ندارد.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

دعاى روز اّول ماه مبارك رمضان:
 اَللّـُهمَّ اْجَعْل ِصیامى فیِه ِصیاَم الّصآئِمیَن َوِقیامى فیِه قیاَم الْقآئِمیَن َونَبِّْهنى 

فیِه َعْن نَْوَمِه الْغاِفلیَن َوَهْب لى ُجْرمى فیِه یا اِلـَه الْعالَمیَن، َواْعُف َعنّى 
یا عاِفیًا َعِن الُْمْجِرمیَن

خدایا! قرار ده روزه ام را در این روز، روزه روزه داران واقعى و شب زنده داریم 
را نیز همانند شــب زنده داران و بیدارم کن در آن از خواب بیخبران و جنایتم را 

بر من ببخش، اى معبودجهانیان! و درگذر از من اى درگذرنده از جنایتکاران.

1- شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى همزمان با ارزیابى کیفى (فشرده)، عملیات لوله گذارى کلکتور فاضالب شهر سین 
به شماره (2098001634000005) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید.

2- کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/02/15 مى باشد.

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف:
3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، تلفن: 8- 36680030- 031، اتاق (292)

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 
4-1- مرکز تماس: 41934- 021                      4-2- دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/ پروفایل/ تامین کننده/ مناقصه گر موجود است.

دانشگاه آزاد اسالمى واحد شاهین شهر در نظر دارد خرید و راه اندازى 
25 دستگاه کامپیوتر را از طریق مناقصه عمومى به شرکت ها و یا افراد 
واجد شــرایط واگذار نماید . لذا از متقاضیان دعوت مى شود جهت 
دریافت اسناد به حراست واحد مراجعه و حداکثر ظرف مدت 10روز پس 
از تاریخ انتشار این آگهى نسبت به تسلیم اسناد به دبیرخانه دانشگاه 

اقدام نماید . 
شرایط به شرح ذیل مى باشد .

1 – هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مى باشد .
2 – دانشگاه در رد یا قبول هرکدام از پیشنهادات مجاز است .

فراخوان مناقصه عمومى همزمان با
 ارزیابى کیفى (فشرده) یک مرحله اى
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آگهى مناقصه ( نوبت دوم )

نوبت اول

تاریخروزساعتعنوان
98/02/18چهارشنبه16مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

98/02/28شنبه16مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
98/02/29یکشنبه08زمان بازگشائى پاکت ها

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
نام روزنامه: نصف جهان

تاریخ انتشار: 1398/02/17

نخستین جشنواره داستانى آب که با همت آب منطقه اى اصفهان برگزار 
شده بود با تجلیل از پدیدآورندگان آثار برگزیده در بخش هاى نویسندگان 
داستانى بزرگساالن براى کودکان، نویسندگان کودك و نوجوان و بخش 
داستان و نزدیک داستان به کار خود پایان داد و از پوستر دومین جشنواره 

داستانى آب، رونمایى شد.
در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره داستانى آب، مدیرکل مدیریت 
بحران استاندارى اصفهان که مهمان ویژه این مراسم بود از این اقدام آب 
منطقه اى اصفهان و توجه هنرمندان داستان نویس به آب قدردانى کرد 
و گفت: داستان نویسى و قصه نویسى در قرآن کریم ستایش شده و توجه 

به اهداف اخالقى، از ویژگى هاى قصه هاى قرآنى است.
منصور شیشــه فروش با بیان اینکه افراد، نصیحت مستقیم را معموًال 
نمى پذیرند، افزود: با داستان مى توان مفاهیم و منظورهاى مختلف را 
به افراد رساند. در نتیجه داستان ها در حوزه آب مى تواند رعایت اخالق 
مصرف آب را به ما بیاموزد و آموزش مى دهد که درباره آب چگونه رفتار 
کنیم. وى با بیان اینکه ما در مدیریت بحــران در مواقع بروز حوادث، 
وظیفه ها را مشخص مى کنیم گفت: شما هنرمندان نیز مسئولیت دارید با 
زبان تئاتر، فیلم، تدوین، عکس، داستان و قصه در رفع آلودگى، کاهش 
تصادفات جاده اى، مصرف بهینه آب و... عبرت آموزى کنید و مؤثر باشید 

و مسائل را به جامعه القا کنید.
شیشه فروش به آب منطقه اى اصفهان پیشــنهاد کرد همچون حوزه 
برق که در اصفهان خانه فرهنگ برق ایجاد کــرده، در بخش آب نیز 
احداث خانه فرهنگ آب در اصفهان کلید بخورد تا مکانى مناسب براى 

هنرمندان دلسوز در زمینه آب و آثار آنان وجود داشته باشد.
وى بر مصرف بهینه آب و صرفه جویى و استفاده صحیح از آب در منازل 
در اولین گام تأکید کرد و با اشاره به حادثه سیل در کشور گفت: استان 
اصفهان در کمک رسانى به سیل زدگان کشور در اهواز و لرستان و ارسال 
کمک و ماشین آالت و... نقش اساسى ایفا کرد و در این راستا هنرمندان 
اصفهانى نیز با افراد و کودکان آسیب دیده از سیل گفتگو کردند و اقداماتى 
را به انجام رساندند و در کنار اقدامات سخت افزارى، اقدامات فرهنگى 
نیز صورت گرفت. به گونه اى که پویش «سیل مهربانى» برخاسته از 
تفکر 5000 دانش آموز در اصفهان راه اندازى شد و دانش آموزان در کنار 

کمک ها و هدایا، دلنوشته هایى براى سیل زده ها داشتند.
وى بارش ها را رحمت الهى دانســت و گفت: اگر سیل مى آید به دلیل 
آن است که ما خانه رود را مورد تجاوز قرار داده ایم و در حریم رودخانه ، 
خانه سازى کرده ایم در نتیجه ســیل مى آید و خرابى به بار خواهد آورد. 

بنابراین حریم رودخانه ها باید حفاظت شود.
■■■

معاون مالى و پشــتیبانى آب منطقه اى اصفهان هم به عنوان میزبان 
این مراسم به هنرمندان کشور که در این جشنواره شرکت کرده بودند 
خیرمقدم گفت و با اظهار خوشحالى از میزبانى اهل قلم و تفکر، از همه 
کسانى که در فراخوان نخستین جشنواره داستانى آب، اثر ارسال کردند 

تشکر کرد.
سعید قدوســى پور با بیان اینکه مردم اطالعات چندانى در زمینه آب 
ندارند و قضاوت هاى آنها کارشناسى و منصفانه نیست، گفت: گام شما 
هنرمندان براى آشــنایى مردم با آب از طریق داستان، مى تواند بسیار 

تأثیرگذار باشد.
وى افزود: اگر به عقب بازگردیم در زمینه مدیریت و سازه هاى آبى، جفا 
شده و گالیه ها در خصوص احداث سدها و سازه هاى آبى که تأثیر منفى 

در طبیعت دارد زیاد بوده است.
قدوسى پور معتقد است آب در واقع باعث تخریب و ویرانى نیست بلکه 
اگر آب را دوست داشته باشیم همواره در استفاده از آب بهره برده و منابع 
آبى شناخته شده و هدایت شده و به سوى رودخانه مى رود و مى توان با 
ایجاد سازه ها از قدرت هاى تخریبى آب، جلوگیرى کرد. وى از مشارکت 

هنرمندان کشور در این جشنواره قدردانى کرد.
■■■

دبیر هنرى نخستین جشنواره داستانى آب هم با ارائه گزارشى گفت: از 

پاییز گذشته با جلسات مستمر کارشناسى و شنیدن مسائل مربوط به آب 
و بررسى آنها، این جشنواره آغاز شد.

سلمان باهنر گفت: 470 اثر در سه بخش نویسندگان داستان بزرگساالن 
براى کودکان، بخش نویسندگان کودك و نوجوان و بخش داستان و 
نزدیک داستان به دبیرخانه جشنواره رســید که در هیئت بازبینى این 
تعداد به 140 داستان رســیده و به داورى گذاشته شد که در نهایت 16 

اثر برتر شناخته شدند.
باهنر البته اذعان داشت که این مراسم اختتامیه جشنواره داستانى آب 
نیست بلکه اولین روز دومین جشنواره داستانى آب بوده و داستان نویسان 

از همین امروز باید براى پدید آوردن آثار بهتر تالش کنند.
■■■

على خدایى، سرپرست هیئت داوران نخستین جشنواره داستانى آب نیز 
با تشکر از مسئوالن آب منطقه اى اصفهان گفت: در این جشنواره دو نوع 
داستان شامل عروس قنات و زاینده رود ارسال شده و در بین آنها مى توان 

ایده هاى خوبى پیدا کرد.
همچنین على خدایى به همراه ســلمان باهنر و فرهــاد بردبار آثار را 
داورى کردند که در بخش نویسندگان داســتان براى کودکان نفیسه 
حاجى االحمدى از تربت جام با داستان «ســوراخ» مقام اول، ولى ا... 
نصرى از اصفهان با داستان «شــکوه زاینده رود» مقام دوم و خورشید 

پورمحمدى با داستان «آب دزدك و غول ماهى بدجنس» از نجف آباد 
به مقام سوم رسیدند. در بخش نویسندگان کودك و نوجوان هم متین 
میرجانى از اصفهان با داستان «پازرد» اول شد، فاطمه محمدى از قلعه 
سفید اصفهان با داستان «قطرات» به مقام دوم رسید و مهسا جدیدى 
از گلستان با داستان «عطر عطش» سوم شد. در این بخش داستان «در 
جستجوى زندگى» از ایلیا رادنیک قابل تقدیر شناخته شد. اما در بخش 
داستان و نزدیک داستان سه اثر مقام چهارم، دو اثر مقام سوم، سه اثر مقام 
دوم و یک اثر به عنوان مقام اول معرفى شد. بر این اساس پروین برهان 
از شهرضا با داســتان «درخت گردوى جوانُکش» مقام اول را به خود 
اختصاص داد و برنده جایزه پنج میلیون تومانى جشنواره شد.  مقام دوم 
به مهران فانى با داستان «پروانه در باد» از جهرم استان فارس، امیررضا 
بیگدلى از تهران با داستان «ورود سگ به پارك ممنوع» و مهدى عباسى 
از کرج با داستان «دبه ها و جبه ها» تعلق گرفت. مقام سوم نیز به آثار رستم 
سلطانى از کرمان با داستان «بادهاى بیابانگرد» و احسان مصلحى از 
اصفهان با داستان «مقنى» تعلق گرفت. سه اثر هم مقام چهارم را به خود 
اختصاص دادند. این آثار عبارت اند از اثر مریم زارعى از برازجان استان 
بوشهر با داستان «فواره خون»، یاسمن اکبرپور از تهران با داستان «بلوار 
آینه خانه» و مصطفى هژبرى از خراسان با داستان «گالوانیزه». همچنین 

به برگزیدگان مقام هاى کسب شده هدایاى نقدى و تندیس اهدا شد. 

برگزیدگان نخستین جشنواره داستانى آب تجلیل شدند

ساسان اکبرزاده
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