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سرماخوردگى را ضربه فنى کنیدجذب نیرو در آموزش و پرورشرقابت مجیدى با عطاران، پژمان جمشیدى و جواد عزتى در نوروز 97جزئیاتى از تخلف میلیاردى در وزارت نفت 179 هزار تومان براى بیمه سالمت قالبى سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

اینترنت ماهواره اى
 رایگان 
6 ماه دیگر
 مى آید

دول ت ها به موضوع آب اصفهان بى توجه اند
11

2

3

11

     
 آغاز سلسله سمینارهاى علمى 

والیت فقیه از امروز

وسوسه گوشت گوزن

حمله تند بهاره رهنما 
به مهران مدیرى و رضا گلزار

 آغاز سلسله 
سمینارهاى علمى 

والیت فقیه

11
به زودى مردم خاورمیانه به خصوص 

در افغانستان، عراق و بخش هایى 
از آفریقا مجهز به اینترنت 

رایگان ماهواره اى مى شوند.
هرچند همگان در انتظار 

اینترنت ماهواره اى 
فیسبوك هستند، اما کمپانى 
موسوم به Quika متعلق به 

اپراتور ماهواره اى Talia خبر 
داده است که  ...

سلسله سمینارهاى علمى والیت فقیه به همت 
معاونت فرهنگى دفتر تبلیغات اســالمى حوزه 
علمیه قم در اصفهان از امروز چهارشنبه 27 دى 
ماه ســال جارى آغاز مى شود و طى پنج نشست 
با اساتید و طالب، 3 اســفند 96 به پایان خواهد 

رسید.
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دستور صریح وزیر ارشاد درباره نوازندگى زنان در اصفهاندستور صریح وزیر ارشاد درباره نوازندگى زنان در اصفهان
در پى حواشى کنسرت ساالر عقیلى اعالم شددر پى حواشى کنسرت ساالر عقیلى اعالم شد

9

انتقادهاى امام جمعه اصفهان در مالقات مشاور وزیر نیرو

شرط اکبر عبدى شرط اکبر عبدى 
براى آنکهبراى آنکه

 مـــادرِ   مـــادرِ  
رضا عطاران رضا عطاران 
شود!شود!
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شهردارى میمه به استناد مجوز شــماره 96/334 مورخ 96/10/17 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد 
از طریق مزایده عمومى نســبت به واگذارى یک قطعه زمین به مساحت تقریبى 20 هکتارى واقع در 
محدوده طرح 180 هکتارى واگذارى از طرف اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان اقدام 
نماید. لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ درج آگهى در روزنامه حداکثر تا تاریخ 96/11/08 به شهردارى 
واقع در میمه، بلوار انقالب اسالمى مراجعه و نسبت به دریافت فرم مربوط به شرکت در مزایده اقدام 
و یا جهت کسب اطالعات با شماره تلفن 45422434- 031 این شهردارى تماس حاصل و یا به سایت

 www.meymeh.ir مراجعه نمایند. 
ضمناً شهردارى در رد یا قبول یک  یا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ آگهى به عهده برنده 

مزایده مى باشد.

آگهى مزایده

محسن صدرالدین کرمى- شهردار میمه

نوبت اول

شهردارى میمه به استناد مجوز شماره 96/313 مورخ 96/10/15 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد 
از طریق مزایده عمومى نسبت به فروش یکدستگاه کامیون کمپرسى شاسى خاور 808 زباله کش 
شهردارى میمه اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ درج آگهى در روزنامه حداکثر تا 
تاریخ 96/11/08 به شهردارى واقع در میمه، بلوار انقالب اسالمى مراجعه و نسبت به دریافت فرم 
مربوط به شرکت در مزایده اقدام و یا جهت کسب اطالعات با شماره تلفن 45422434- 031 این 

شهردارى تماس حاصل و یا به سایت www.meymeh.ir مراجعه نمایند.
ضمنًا شهردارى در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ آگهى به عهده 

برنده مزایده مى باشد.

آگهى مزایده نوبت اول

محسن صدرالدین کرمى- شهردار میمه

چاپ اول 

متقاضیان شرکت در مزایده مى توانند جهت کســب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکى اصفهان به آدرس 
poshtibani.mui.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 37924005- 031 تماس حاصل فرمایند

آگهى مزایده عمومى اجاره محل درمانگاه سرپایى 
(اتاق پزشک، تزریقات و پانسمان) و اعزام بیمار بیمارستان هاى 

امیرالمؤمنین (ع) و صاحب الزمان (ع) شهرضا

روابط عمومى دانشگاه علوم پ زشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان
م الف: 130731

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به احداث مجموعه هایپرمارکت 
تجارى، ادارى، فرهنگى، ورزشى و پارکینگ با مشارکت بخش خصوصى از 
طریق آگهى اقدام نماید. متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت 
اسناد آگهى فراخوان مى توانند تا روز پنجشنبه 1396/11/12 به دفتر امور 
سرمایه گذارى شهردارى خمینى شهر واقع در خیابان توحید خانه تاریخى 

سرتیپ سدهى مراجعه نمایند. 
تلفن تماس: 33511224

آگهى فراخوان عمومى انتخاب سرمایه گذار
 (مرحله دوم)

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

نوبت اول 

منصوریان در رؤیاى اصفهان
 حتى اگر زالتکو کرانچار دیر یا زود از سپاهان اخراج شــود خیلى سخت است که قبول کنیم که علیرضا 

منصوریان جانشین این مربى  کروات شود. 
علیرضا منصوریان، سرمربى سابق تیم استقالل پس از چند هفته کابوس وارى که با این تیم سپرى کرد و 
در نهایت مجبور به استعفا شد، این روزها فعالیت خاصى در فوتبال ندارد.با این حال طى مدت اخیر شایعه 

شده بود که ظاهراً قرار است منصوریان جانشین کرانچار در تیم سپاهان شود.
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سلسله 

منصو
ز کو ک کرانچار دیر یا ت حتحتىتىتىى اگ اگ اگر اگر زالزالتالتالتکوو
منصنصووریانیانانجانششییینین این مربى  کر
س، سرمربى ساب وومنصمنصوریاریانااریانن،، ارضاضا علعلیلی
تههایتهایتتم مجججبور بهه استعفا شد، ای ردر ندردر ن
کود که ظاه ظاهراًهراً قرار است منص بود کد کد بده بده به شششششده بده

همچنان در حسرت همچنان در حسرت 
تیم ملىتیم ملى

5
حجت االسالم و المسلمین قطبى:

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان در نظر دارد نسبت به فروش امالك خود مطابق 
لیست زیر از طریق مزایده اقدام نماید. متقاضیان شرکت در مزایده جهت بازدید از امالك و 
دریافت اسناد مى توانند از تاریخ نشر آگهى به سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان 
واقع در زرین شهر- بلوار جانبازان- جنب مرکز معاینه فنى خودرو مراجعه و پیشنهادات خود 
را حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 96/11/14 به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند. الزم به ذکر 

است سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است. 
1- دو قطعه زمین با کاربرى کارگاهى واقع در ورنامخواســت- مجموعه کارگاه هاى مزاحم 

شهرى
2- سه قطعه زمین با کاربرى مسکونى واقع در ورنامخواست- بلوار جانبازان

3- یک قطعه زمین با کاربرى مسکونى واقع در ورنامخواست- بلوار شهید شاهمرادى کوچه 
اقبال

4- دو قطعه زمین با کاربرى مسکونى واقع در شهر زاینده رود- محله پردیس

آگهى مزایده نوبت اول

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان

چاپ اول 
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وزیر بهداشت در دانشگاه علوم بهزیستى و توانبخشى 
اظهار داشت: آنجایى که نمى دانیم و براى دانستن آن 
تالش مى کنیم، نیکو اســت. در همین ایران زمانى در 
دوره قاجار دانش آموزانى را که با دست چپ مى نوشتند، 
فلک مى کردند اما بعد متوجه شدند که اشکال از آن بچه 
نیست. مشابه آن در شرایط امروز زیاد است و مى بینیم 
که بعد از صد تا 150 ســال همچنان اصــرار داریم که 

برداشت هاى شخصى خود را اجرا کنیم.
سیدحسن قاضى زاده هاشمى ضمن ابراز تأسف نسبت 
به درگذشــت دریانوردان ایرانى در نفتکش «سانچى» 
گفــت: 1/5 برابر ایــن حادثه هر روز در کشــور اتفاق 

مى افتد مانند تصادفات و نزاع ها و سانچى فقط بخشى 
از آن است. راه چاره آن در بخش اجتماعى است و باید 
پیشگیرى را بر درمان هاى دســت و پا شکسته ترجیح 

دهیم. 
وى ادامه داد: مــا روزانه به اندازه ســانچى در نزاع ها، 
افرادى را از دست مى دهیم. تلفات آلودگى هوا هم کمتر 
از تعداد جانباختگان سانچى نیســت. بالهاى طبیعى 
هم زیاد اســت؛ یا زیر پایمان مى لرزد یا از آسمان باران 
نمى بارد. اطراف کشور هم به صورت دائم تنش و جنگ و 
تروریست وجود دارد. به همین دلیل این ضرورت ایجاد 
شده است که در حوزه توانبخشى کار زیادى انجام شود.

رئیس اداره مخطوطات آستان قدس رضوى(ع)، با اشاره 
به نســخ اهدایى مقام معظم رهبرى به این مرکز گفت: 
رهبر معظم انقالب تاکنون بیش از 18 هزار اثر از جمله 
نسخ خطى، چاپ سنگى و کتاب و عکس به آستان قدس 
رضوى اهدا کرده اند. ایشان بزرگ ترین واقف آثار هنرى 

در آستان قدس رضوى هستند.
حجت االسالم والمسلمین محمدحسن نورى نیا راجع به 
آخرین مجموعه اهداشده از سوى مقام معظم رهبرى به 
آستان قدس رضوى اضافه کرد: آخرین مجموعه اى که از 
ایشان به آستان اهدا شده، دربردارنده 54 نسخه خطى بود. 
رئیس اداره مخطوطات آستان قدس رضوى درباره برخى 

از آثار اهدایى از سوى رهبر معظم انقالب ادامه داد: از جمله 
آثار نفیسى که از سوى ایشان اهدا شده مى توان به قرآنى 
اشاره کرد که با توجه به ویژگى هاى خط اثر مى توان گفت 
که متعلق به «یاقوت مستعصمى» است. از سوى دیگر، 
تذهیب این اثر نیز ممتاز است و در زمره آثار بسیار نفیس 
قرار مى گیرد. از دیگر آثــار نفیس این مجموعه مى توان 
به «خمسه» نظامى اشــاره کرد که 21 مجلس تصویر 
نیز در این اثر دیده مى شود. همچنین اثرى بسیار نفیس 
از «شاهنامه» فردوسى با 15 مجلس تصویر نیز در این 

مجموعه وجود دارد که از نظر هنرى ارزش باالیى دارد.
تلفات آلودگى هوا 

کمتر از «فاجعه سانچى» نیست
هدیه ارزشمند مقام معظم 
رهبرى به آستان قدس 

روحانى تدریس نمى کند
یک منبـع آگاه گفـت: برخى    دیده بان ایران|
محافل خبرى وابسـته به جریان سـنگ انداز انحرافى 
مدعـى تدریس حجت االسـالم والمسـلمین حسـن 
روحانـى رئیـس جمهـور در حـوزه علمیه امام حسـن 
مجتبى(ع) لواسـان شـدند که این خبر از اساس دروغ 
اسـت. اصوًال دروس خـارج فقه در این حـوزه تدریس 
نمى شود و خبر کذب مذکور بیانگر عمق بى اطالعى و 

بى ثباتى طراحان چنین مطالبى و جریان متبوع است.

قصور در عمل شاهرودى
یک منبع نزدیک به رئیس مجمع    قلم نیوز |
تشخیص مصلحت نظام گفت: پس از بروز مشکالت 
جدید در وضعیت سالمتى آیت ا... سیدمحمود هاشمى 
شاهرودى، تیم معالج پزشکى در تهران اقدام به انجام 
آزمایشات جدید کردند اما به دلیل تشخیص نادرست، 
به اشتباه کلیه چپ ایشان از بدن خارج شد که در نتیجه 
آیت ا... هاشـمى شـاهرودى ناچار به سـفر درمانى به 
کشور آلمان شد. در این سـفر پزشکان معالج توانستند 
آسـیب هاى پزشـکى پیش آمده را برطرف و مشـکل 

جدید را درمان کنند.

حمله شریعتمدارى به روحانى
  انتخاب| حسـین شـریعتمدارى در سرمقاله 
«کیهـان» نوشـت:در پـى اظهـارات سـئوال برانگیز 
رئیس جمهـور دربـاره عصمـت انبیـا و ائمـه اطهـار 
علیهم السـالم و ادعاى مجاز بودن نقد آنان و در حالى 
که انتظار مى رفت آقـاى روحانى از سـخنان بى پایه و 
اساسـى که گفته اسـت توبه کند، دیروز دفتر ایشان با 
صدور بیانیه اى اظهارات ایشـان را تغییر داده و تالش 

کرد سخنان رئیس جمهور را موجه قلمداد کند!

800 میلیاردى که به 
صداوسیما مى رسد 

  24 آنالین | خبرهاى موثق حکایت از آن دارد که 
ساالنه حدود 800 میلیارد تومان از طریق سازمان هاى 
اجرایى کشور به صداوسـیما پرداخت مى شود. این رقم 
عالوه بر بودجه 1600میلیارد تومانى است که دولت به 
رسانه ملى پرداخت مى کند. گزارش ها حاکى است روابط 
عمومى دستگاه هاى مختلف براى فعالیت هاى ارتباطى، 
رسـانه اى و تبلیغاتى خود قراردادهایـى را با بخش هاى 
مختلف سازمان صداوسـیما منعقد مى کنند تا از طریق 
برنامه هایى که اصطالحاً «مشارکتى» نامیده مى شود، 
روى آنتن بروند. اما گزارش ها حکایت از آن دارد که نتیجه 
این اقدامات، بازخورد مثبتى براى دستگاه هاى اجرایى 
ندارد و معموًال صداوسیما در برنامه هایى بى خاصیت و 
در ساعت هاى کم بیننده برنامه هایى را با کیفیت نازل 

روى آنتن مى برد. 

هواى پاك حق مسلم ماست
  آفتاب نیوز| عیسى کالنترى، رئیس سازمان 
حفاظـت محیط زیسـت در نشسـت تخصصـى نحوه 
اجرایى کردن قانون هواى پاك  با تأکید بر اینکه براى 
اجراى قانون هواى پاك و دسـتیابى بـه هواى پاك به 
عنـوان یک حق شـهروندى بـه اراده ملى نیـاز داریم ، 
گفت: هواى پاك قطعًا حق مردم است. معتقدم قبل از 

حق هسته اى، حق هواى پاك است.

اخراجش کنید!
پایـگاه اطـالع رسـانى رجانیـوز در    تابناك|
سـتون یادداشـت هایش، خواسـتار اخـراج روحانى از 
مجلس خبرگان شد و نوشت: «إن شاءا... فقهاى عزیز 
مجلس خبرگان در اجالسـیه  آتى خود ضمن بررسـى 
سـخنان خالف مبانى فقهى و اعتقادى آقاى روحانى، 
عذر ایشـان را از این مجلس که شرط آن اجتهاد است، 
بخواهند». این رسـانه وابسـته به جبهه پایدارى است 
که در واکنش به صحبت هاى روحانى و اعتراض او به 
اطالق واژه هاى خس و خاشاك و آشغال به معترضین 
این یادداشت را منتشر کرده است. روحانى گفته بود اگر 

امام زمان(عج) بیایند، اجازه نقد مى دهند.

خبرخوان

حجت االسالم والمسلمین حسن نمازى، 
جوان ترین نماینــده  دوره  چهارم مجلس 
خبرگان رهبرى، در ارزیابى فیلم منتشــر 
شــده از جلسه  خبرگان ســال 68 گفت: 
االن به لحاظ آن قواعــدى که باید ما را به 
یک رهبر برساند، مجلس خبرگان نسبت 
به آن دوران بیشــتر کار کرده است یعنى 
یک کمیسیونى داریم که مخصوص بحث 
انتخاب رهبرى است که این کمیسیون طبق 
اصلى از قانون اساسى تشکیل شده و باید 
نفراتى که صالحیت براى انتخاب به عنوان 
یک رهبر دارند را بررسى کند و در حافظه  

خود داشته باشد.
این عضو جوان خبرگان چهارم گفت: آن 
کمیسیون بسیار فعال عمل کرده است، در 
آن دوره  چهارم که من بودم، زیاد کار کردند. 
سه نفر مسئولیت این را داشتند که روى آن 
افرادى که در مظان رهبرى هستند کار کنند؛ 
این ســه نفر کارهاى زیادى کردند و افراد 
مختلفى را براى بحث رهبرى مورد تحقیق 
خود قرار دادند و چون گزارششــان سّرى 
بود به کسى گزارش ندادند؛ ظاهراً فقط به 

رهبر معظم انقالب گزارش دادند. 

 جوانان فست فودى!
مدیر دفتر بهبــود تغذیه وزارت    میزان|
بهداشت گفت: براساس آمارها نیمى از جوانان و 20 
درصد دانش آموزان ایرانى داراى اضافه وزن بوده و 
چاق محسوب مى شوند. عبداللهى افزود: در حال 
حاضر 30 درصد جوانان کشور فست فود مى خورند 
و تحرك بدنى کافى ندارند که باعث شده است این 

میزان چاقى را در کشور شاهد باشیم. 

حتماً باید بمیرند؟
  اعتماد آنالین| نماینده گیــالن غرب 
و سرپل ذهاب  نســبت به عملکرد هالل احمر و 
بى توجهى به مردمى که با گذشت بیش از دو ماه هنوز 
با زلزله مواجه هستند، گفت: مشکالت مردم مناطق 
ما براى هالل احمر اهمیت ندارد چراکه از روز اول 
آغاز این زلزله ها نسبت به مردم آن مناطق بى توجه 
بودند. این اتفاقات سوءمدیریت هالل احمر را نشان 
مى دهد، حتمًا باید مردم زیر آوار بمیرند تا تصمیم 

بگیرند اگر کسى باقى ماند به او چادر بدهند.

بررسى حجاب 
در بیمارستان ها؟

  تابناك| دبیرخانــه شــورایعالى انقالب 
فرهنگى با صــدور اطالعیه اى خبر درخواســت 
شورایعالى انقالب فرهنگى براى رسیدگى به وضعیت 
حجاب در بیمارســتان ها را که در بعضى رسانه ها 

منتشر شده بود تکذیب کرد.

حمله گرگ هار به مردم
غــروب پنج شــنبه هفته    آفتاب نیوز|
گذشته، حمله گرگ به تنى چند از اهالى روستاهاى 
شهرستان ایجرود و شهر زرین آباد گزارش شد که 
مأموران یگان حفاظــت بالفاصله در محل حاضر 
شدند و با توجه به کشته شــدن گرگ، نمونه هاى 
الزم را براى بررسى از گرگ گرفتند و به آزمایشگاه 
ارسال کردند که در نتیجه اولیه، هارى این حیوان 

محرز شده است.

5 نفتکش جدید ایران در 
مسیر «سانچى»

  تسنیم| پس از وقــوع حادثه نفتکش 
«سانچى»، پنج نفتکش دیگر ایران با بار میعانات 
گازى از همین مسیر به سمت کره جنوبى حرکت 
کردند و نفتکش «حسنا» هم دیروز راهى سفر شد. 
دو شرکت کره جنوبى مسئول خرید این محموله ها 
هستند  و قرارداد بلندمدت با این دو خریدار امضا شده 
و از ابتداى سال تا تاریخ 25 دى ماه از بندر عسلویه 
126 فروند نفتکش میعانات گازى بارگیرى کرده اند 
که از این تعداد 53 فروند به مقصد کره جنوبى حرکت 
کرده اند. نفتکش سانچى چهل و هشتمین نفتکش 
با محموله میعانات گازى بوده است که به مقصد کره 

جنوبى حرکت کرد.

خانه هشتم رنو
  تسنیم| شرکت خودروسازى رنو فرانسه 
اعالم کرد در سال 2017 میالدى 162 هزار و 79 
دستگاه از محصوالت خود را روانه بازار ایران کرده 
است. فروش رنو فرانسه به ایران در این سال نسبت 

به سال قبل از آن رشد 49/3درصدى داشته است

سود قاچاق موبایل براى 
قاچاقچیان 

  تسنیم| رئیس اتحادیه فروشــندگان 
گوشى هاى تلفن همراه سود قاچاق موبایل براى 
قاچاقچیان را اعالم کرد. به گفته وى، ساالنه دو هزار 
میلیارد تومان بابت قاچاق تلفن همراه هزینه مى شود 
که سود آن در جیب قاچاقچیان رفته و عالوه بر اینکه 
دولت سود و عوارض خود را از آنها دریافت نمى کند 
مردم نیز متضرر مى شوند و فروشندگان گوشى هاى 

رسمى تحت فشار قرار مى گیرند.

نایب رئیس اول کمیســیون انرژى مجلس جزئیاتى از 
تخلف در مدیریت اکتشاف شــرکت ملى نفت را تشریح 

کرد.
هفته گذشته یکى از سایت هاى نفتى خبرى را با عنوان 
کشف فساد مالى در وزارت نفت منتشر کرد و نوشت فرد 
اختالس کننده گرین کارت کانادا داشت و از طریق ترکیه 
راهى این کشور شد.این فرد طبق گفته منبع آگاه از سال 
87 اقدام به سوء اســتفاده مالى کرده و تا همین اواخر به 

سوء استفاده مالى مشغول بوده است. 
هدایــت ا... خادمى، نایب رئیس اول کمیســیون انرژى 
مجلس شوراى اســالمى نیز با اشــاره به تخلف و سوء 
استفاده مالى یکى از کارکنان مدیریت اکتشاف شرکت 
ملى نفت، گفت:این فرد پس از مشخص شدن تخلف و 
سوء استفاده مالى به یکى از کشور هاى همسایه و از آنجا 
به کانادا رفته است. وى با بیان اینکه مشخص شده که 15 
میلیون دالر به عالوه 60 میلیارد تومان در حساب اکتشاف 
وجود ندارد، افزود:چک هاى مربوط به مدیریت اکتشاف 
براى وصول به بانک ارجاع مى شده که مسئوالن بانک 
به مسئوالن مدیریت اکتشاف اعالم مى کنند که به دلیل 
نبود منابع  حساب هاى مدیریت اکتشاف مسدود مى شود.
نایب رئیس کمیســیون انرژى مجلس ادامه داد: پس از 
مطلع شدن مسئوالن مدیریت اکتشاف از این موضوع، به 
سراغ حسابرس مدیریت اکتشاف رفته که متوجه مى شوند 

وى از کشور متوارى شده است.
خادمى با بیان اینکه نباید افــراد دو تابعیتى در مناصب 
حساس مسئولیتى داشته باشــند اظهار داشت:این فرد 
که تابعیت کانادا را داشــته تقریبًا نفر دوم مالى مدیریت 

اکتشاف شرکت ملى نفت بوده است.
وى تصریح کرد:پس از بررســى و تهیه گزارش از سوى 
نهاد هاى قضائى و اطالعاتى کمیسیون انرژى نیز به این 
مسئله ورود کرده و با دعوت از مسئوالن شرکت نفت و 

اکتشاف این موضوع را بررسى مى کنند.
نایب رئیس اول کمیســیون انرژى مجلس با بیان اینکه 
مسئوالن مدیریت اکتشــاف در این زمینه ضعیف عمل 
کرده اند،گفت:معموًال اسناد مالى حداقل دو امضا هستند 

لذا یکى از امضا ها را این شخص انجام مى داده است امضا 
دیگر چگونه انجام مى شده؟آیاجعل مى شده؟ این مسائل 

باید بررسى شود.
نماینده ایذه در مجلس با بیان اینکه این وضعیت نشان 
دهنده این است که این اتفاقات به صورت سازمان یافته 
رخ مى داده است و مسئوالن مدیریت اکتشاف باید زودتر 
متوجه این سوء استفاده و تخلف مى شــدند، ادامه داد: 
همچنین این وضعیت بیانگر این است که سوء استفاده 
طى چند سال گذشــته نیز وجود داشــته و اگر بانک به 
دلیل کمبود منابع به مسئوالن مدیریت اکتشاف اعالم 

نمى کردند این روند ادامه پیدا مى کرده است.

خادمى با بیان اینکه تخلف در مدیریت اکتشاف مى تواند 
هشدارى براى مســئوالن وزارت نفت باشد که در سایر 
قسمت ها چنین سوء استفاده هایى صورت نگیرد، تصریح 
کرد: شاید پس از انجام بررسى هاى الزم از سوى اعضاى 
کمیسیون در صورت نیاز تحقیق و تفحص مطرح شود 
تا بتوان چنین مسائلى را در سطح گسترده ترى پیگیرى 

کرد.
به گزارش الف، بررســى ها حاکى است این فرد که 30 
ســال در مدیریت اکتشاف شــرکت ملى نفت مشغول 
به کار بوده اســت با ورود به بخش مالى این شــرکت 
فرعى زیرمجموعه شــرکت ملى نفت ایران، توانســت 

سوءاستفاده هاى مالى خود را از ســال 87 آغاز کند و تا 
همین اواخر رقمى حدود صــد میلیارد تومان را به جیب 
بزند. همچنین فعالیت این فــرد تا همین اواخر نیز ادامه 
داشــته اما به محض مطلع شدن از بررسى سوء استفاده 
مالى توسط یک نهاد نظارتى از کشــور فرار کرده و به 

ترکیه گریخته است.
با وجود این جاى بررسى این نکته هم وجود دارد که چه 
نقاط ضعف مهمى در سیستم مالى و نظارتى این شرکت 
وجود داشته است که یک کارمند ساده در طول این مدت 
طوالنى و در دوره مدیریت چنــد مدیر بدون جلب نظر 

توانسته است چنین رقم قابل توجهى را اختالس کند.

جزئیاتى از تخلف میلیاردى در وزارت نفت
فرد متخلف پس از مشخص شدن سوء استفاده مالى به کانادا فرار کرده است

روزنامه «جا م جم» دیروز گزارشى از وضعیت شکار در ایران منتشر کرد که در آن با یکى 
از شکارچیان سابق که در استان گلستان به کشتار حیوانات مشغول بود هم گفتگو شده 

است. این بخش از گزارش جام جم را بخوانید: 
«على» که 27 سال دارد...مدتى است سالحش را کنار گذاشته و دور شکار را خط کشیده 
است.....او مى گوید قیمت هر کیلو گوشــت گوزن 70 هزار تومان است و یک گوزن 
مى تواند تا حدود 120کیلو گوشت داشته باشد. با این حساب شکار یک گوزن مى تواند 
سودى 8/5 میلیونى براى شکارچى به همراه داشته باشد؛ رقمى که با توجه به وضعیت 

نامناسب اقتصادى در کشور، وسوسه بسیارى براى شکارچیان این منطقه است.
گوشت گوزن در این میان ارزان است، چرا که گوشت آهو به ازاى هر کیلو 90 هزارتومان 
و گوشت بز کوهى به واسطه کمیابى این حیوان تا هر کیلو 120 هزار تومان هم خرید و 
فروش مى شود. تنها قشر مرفه یا آنطور که على مى گوید  کله گنده ها خواهان گوشت شکار 
نیستند و بسیارى از رستوران ها هم خریدار گوشت شکار هستند.على مى گوید گوشت 
شکار روى زمین نمى ماند و به راحتى مى توان آن را فروخت؛ هم مجازات ها در این میان 

کارساز نبوده و هم قوانین آنقدر سهل گیرى کرده که مانعى براى شکارچیان نباشد.

به زودى مردم خاورمیانه به خصوص در افغانستان، عراق و بخش هایى از آفریقا 
مجهز به اینترنت رایگان ماهواره اى مى شوند.

هرچند همگان در انتظار اینترنت ماهواره اى فیسبوك هستند، اما کمپانى موسوم 
به Quika متعلق به اپراتور ماهواره اى Talia خبر داده اســت که نیمه دوم 
2018 اینترنت پرسرعتى را روى کشورهاى خاورمیانه و شمال آفریقا مى فرستد.

دیتاى اینترنتى این ماهــواره روى Ka-band تعریف شــده و مناطق فاقد 
زیرساخت براى اتصال به اینترنت در اولویت قرار خواهند گرفت. 

طبق تعریف انجام شده کاربران براى اتصال به اینترنت ماهواره اى باید سخت 
افزار مرتبط را خریدارى کرده و در خانه نصب کنند. اینکه کاربران تا چه میزان 
مى توانند اینترنت اســتفاده کنند، هنوز معلوم نیســت اما هدف گذارى اولیه بر 

مبناى عرضه اینترنت رایگان براى مردم محروم بوده است. 

وسوسه گوشت گوزن اینترنت ماهواره اى رایگان 
6 ماه دیگر مى آید

بهزاد نبوى از ســران اصالح طلب در گفتگویى که با قلم نیوز داشته، به 
جنبه هاى مختلف اقدامات مرحوم اکبر هاشمى رفسنجانى پرداخته است. 
نبوى در این گفتگو از جمله به این سئوال پاسخ داده که نکته منفی در مورد 

هاشمی از دیدگاه وى چیست؟ پاسخ بهزاد نبوى را بخوانید:
نکته منفی اي که در مورد آقاي هاشمی گفته می شود و نقطه ابهام است، 
آغاز قتل هاي زنجیره اي در دوره آقاي هاشــمی است. تا آنجا که می دانم 

آقاي هاشمی کوچک ترین نقش و دخالتی در این کار نداشتند. البته وزارت 
اطالعات دخالت داشــته ولی وزارت اطالعات خیلی کارها کرد و زمان 
آقاي خاتمی بود که فروهر و همسرش کشته شــدند. بنابراین، این بدان 
معنا نیست که الزامًا دولت می خواست. به یاد دارم که آقاي هاشمی حتی 
اول ریاست جمهوري شان همان موقع که نخواستم مسئولیتی قبول کنم، 
ایشان به یکی از ارگان ها که اشاره کردند و گفتند که االن اطالعات دست 
آنهاست (آنها به معناي مخالفین)، نشــان می داد که ایشان با وجود اینکه 
رئیس جمهور است، نمی تواند روي اطالعات قسم بخورد و اعمال نظر کافی 
کند. به همین دلیل من آقاي هاشمی را از قتل هاي زنجیره اي که آغازش 

را به ایشان نسبت می دهند، کامًال مبرا می دانم.

هاشمى دخالتى در
 قتل هاى زنجیره اى نداشت 

کمیسیون انتخاب رهبر 
مجلس خبرگان

فعال تر از گذشته است
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مثل خیلى هاى دیگر که دو روز پیش در هاوایى بودند، «جیم کرى» فکر کرد در حادثه اى که دارد به وقوع مى افتد به زودى مى میرد.
جیم کرى، بازیگر و کمدین سرشناس که سیزدهم ژانویه در سواحل هاوایى بود با شنیدن پیام هشدار خطر فکر کرد در اثر حادثه مرگبارى که در حال به وقوع پیوستن 
است، به زودى مى میرد. با پخش شدن پیام هشدارى مبنى بر اینکه «هشدار اضطرارى: حمله بالستیک، هاوایى را تهدید مى کند. به سرعت پناهگاهى بیابید. این یک 
مانور نیست» این تصور براى کرى پیش آمد.هیچکس نمى دانست که این پیام به صورت تصادفى منتشر شده و 38 دقیقه طول کشید تا روشن شود این 
پیام اشتباهى بود و خطرى جان کسى را تهدید نمى کند. این بازیگر مثل خیلى هاى دیگر که در حال گذراندن تعطیالت بودند، تصور کرد 
به خط پایان رسیده است. وى بعد از تمام شدن این ماجرا در توییتر نوشت:  «امروز صبح در هاوایى از خواب بیدار شدم و دیدم ده 

دقیقه براى زندگى کردن وقت دارم. این یک هشدار اشتباه بود، اما یک هشدار واقعى روانى محسوب مى شد.»
کرى در عین حال «دونالد ترامپ» و حزب سیاسى را براى فراهم آوردن آتش چنین تفکراتى سرزنش 
کرد و نوشت: «اگر ما به این مرد و کنگره فاسد جمهوریخواه اجازه بدهیم تا به بیگانه ساختن 
جهان با ما ادامه دهند، خود ما هستیم که به سمت رنجى فراتر از تصور حرکت خواهیم کرد.»

به دنبال انتشار پیام هشدار مردم غیرنظامى وحشت زده به پناهگاه هاى محافظت در برابر 
بمب رفتند و توریست ها که در میان آنها چهره هاى مشهورى چون «دایانا راس» خواننده 
مشهور و «جاش فلگ» بازیگر «عزیز میلیون دالرى» نیز حضور داشتند، در زیرزمین هاى 
هتل ها پناه گرفتند. به دلیل سیاست هاى ترامپ در برابر کره شمالى، هاوایى از مناطقى است 
که به صورت جدى در معرض خطر احتمالى از سوى کره شمالى قرار دارد و به همین دلیل جیم 

کرى ترامپ و سیاست هاى وى را مسبب چنین رویدادهایى خواند.
کرى بعد از آن هم یک توییت دیگر منتشر کرد و در اشاره به «رابرت مولر» که مسئول پرونده بررسى 
ارتباط کمپین ترامپ با روسیه است، نوشت: «حاال که بحث تمیزکارى شد، آقاى مولر عزیز لطفًا 
این لکه زشــت را از روى پرچم مان پاك کن قبل از اینکه بتواند آســیبى دایمى به رنگ ها و 

فابریکش بزند. »
این توییت او همراه با عکسى از ترامپ بود که در حال لبخند زدن پرچم آمریکا را در آغوش 

کشیده است.

بازیگر معروف سینما و تلویزیون گفت: شما اگر در کمدى زندگى نکنید و نقش خودتان را با جدیت بازى نکنید، کسى آن 
نقش را باور نمى کند.

اکبر عبدى با اشاره به اینکه وقتى بازیگر جدى باشد، کمدى کمدى مى شود، گفت: متأسفانه در سینماى ایران، کمدى 
را جدى نمى گیریم و فکر مى کنیم فیلمى که جدى باشــد و مردم را بگریاند، هنرى اســت؛ حال آنکه کار کمدى 

سخت تر است و همیشه در هر فرهنگى و در هر جاى دنیا هنرپیشه هاى کمدى به اندازه انگشتان دست و کمتر 
از سایر هنرپیشه ها هستند.

وى درباره پذیرفتن ایفاى نقش زن در کارنامه کارى اش توضیح داد: وقتى در نقش هایى که به من پیشنهاد 
مى شود به یک منطق نرسم، آن را قبول نمى کنم. بعد از فیلم سینمایى «آدم برفى» بود که پیشنهادات زیادى 

به من شد که نقش زن را بازى کنم؛ اما تا امروز چهار بار این کار را انجام دادم.
عبدى با بیان اینکه نقش زن براى خودم هم هیجان انگیز است و این موقعیت براى هر کسى پیش نمى آید، 
افزود: وقتى فیلم سینمایى «آدم برفى» به من پیشنهاد شد، آقاى عبدا... اسکندرى گفتند که از ابتدا این 

نقش را براى تو در نظر گرفتم و من وقتى دیدم قصه جذابى دارد،  آن را پذیرفتم.  
بازیگر فیلم ســینمایى «خواب زده ها» از شــرطش براى پذیرفتن نقش زن در ایــن فیلم گفت: با 
رضا عطاران شرط گذاشتم. گفتم مى آیم گریم مى شوم. وقتى مردم و خودم و شما پذیرفتیم که واقعًا 
مادرت شــدم، قبول مى کنم که این نقش را بازى کنم؛ اما اگر ما بین مامان و بابا بودم، این نقش را 

بازى نمى کنم.
وى ادامه داد: پس از گریم  آمدم بیرون تاکسى گرفتم. در طول مسیر کسى من را نشناخت و با همان 
گریم که چهار ساعت طول مى کشید رفتم به منزل و باز هم در آن ساختمان کسى من را نشناخت و 

این گونه شد که آن نقش را بازى کردم.
عبدى درباره بازى ماندگارش در فیلم «مادر» گفت: مرحوم على حاتمى در سر صحنه فیلم سینمایى 
«مادر» به من گفت که سیمرغ را مى گیرى. دوبلور من در این فیلم و در فیلم سینمایى «دزد عروسک ها» 

منوچهر اسماعیلى است که دستشان را مى بوسم. او در کار دوبله آنقدر استاد است که دقیق مثل خودم 
من وقتى این فیلم ها را نگاه مى کنم فکر مى کنم خودم صحبت  کرده ام. این فیلم حرف زده اســت و  

ماندگار دارد که غالمرضا مى گوید: «مادر مرد... از بس که جان ندارد...».یک دیالوگ خیلى 
هاى ماندگار سینما و تلویزیون که این روزها  این بازیگر نقش 

کنندگى و کارگردانى و بازیگرى همزمان در خود را بــراى تهیه 
در پایان اظهار داشت: مى شود گفت هیچ دو اثر  آماده مى کند، 

تا آخر عمرش هم نخواهد توانســت اوج و هنرپیشه اى، هیچ وقت 
کند و بازیگرى و هر هنرى دیگرى هیچ وقت انتهاى بازیگرى را ارائه 

این حال بازیگر و هنرمند هیچ وقت از کار خود نقطه پایان ندارد. با 
خسته نمى شود.

بهاره رهنما به کنایه هاى مهران مدیرى در برنامه «دورهمى» پاسخ داد.
این بازیگر سینما و تلویزیون در واکنش به اظهارات مهران مدیرى در «دورهمى» 
نوشت: «اظهار نظرهاى مدیرى با وجود اینکه دوست و عزیز هست باز هم با کمال 

صراحت از همون جنبه زن ستیزى در مورد خانم ها میاد وگرنه چطور هنرمند 
بسیار جذابمون آقاى گلزار هر روز با ماشینشون استورى مى گذاشتند شماها 

ساکت بودین! فقط صحبت ازگربه هانیه توســلى و ازدواج من زیادیه 
براتون؟»

چند وقت پیــش در برنامــه «دورهمى»، مهــران مدیرى در 
صحبت هایى کنایه آمیز در مورد هنرمندان و فعالیت هایشان در 

فضاى مجازى از این رفتار هنرمندان گالیه کرده بود  
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نقش هاى ماندگار سینما و تلویزیون که این روزها  این بازیگر

کنندگى و کارگردانى و بازیگرى همزمان در خود را بــراى تهیه 
در پایان اظهار داشت: مى شود گفت هیچ دو اثر  آماده مى کند، 

تا آخر عمرش هم نخواهد توانســت اوج و هنرپیشه اى، هیچ وقت 
کند و بازیگرى و هر هنرى دیگرى هیچ وقت انتهاى بازیگرى را ارائه 

این حال بازیگر و هنرمند هیچ وقت از کار خود نقطه پایان ندارد. با 
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فیلم جدید مانى حقیقى، نماینده ایران در جشنواره برلین 
  فیلم ســینمایى «خوك» به تهیه کنندگى و کارگردانى 
مانى حقیقى به عنوان نماینده ایران در بخش مســابقه 
جشــنواره فیلم برلین بــه نمایش در مى آیــد. نمایش 
«خوك» در جشــنواره برلین، نخســتین نمایش فیلم 
است و پس از آن، تور بین المللى اثر جدید مانى حقیقى 

آغاز خواهد شد.
 در خالصه داســتان «خوك» آمده اســت: «حســن 
خشمگین است. او مدتى اســت موفق به فیلم ساختن 
نشــده. ســتاره  محبوبش صبر نــدارد و مى خواهد با 
کارگردانان دیگر همکارى کند. همسرش دیگر عاشقش 
نیست. دخترش بزرگ شده و دیگر مستقل است. مادرش 
پیر شــده و کم کم حافظه خود را از دســت داده. مزاحم 

جذابى او را هر جا مى رود تعقیــب مى کند و اصرار دارد 
حسن او را وارد دنیاى سینما کند. از همه بدتر، قاتلى در 
سطح شهر مشغول کشــتن کارگردانان سینماى ایران 
است، اما حســن را نادیده گرفته. حسن رنجیده است: 
آیا او مهمترین فیلمساز  این شهر نیست؟ پس چرا قاتل 
تحویلش نمى گیرد؟ هنگامى که نام حســن به عنوان 
مظنون اصلى پرونده قتل ها در شــبکه هاى اجتماعى 
مطرح مى شود، اوضاع دیگر تحمل ناپذیر مى شود. حاال 

حسن ناچار است براى اعاده حیثیتش نقشه  
هوشمندانه اى بکشد...»

 حســن معجونى، لیال حاتمــى، لیلى رشــیدى، پریناز 
ایزدیار، ســیامک انصارى، على باقرى، مینا جعفرزاده، 
آیناز آذرهوش در فیلم«خــوك» ایفاى نقش کرده اند و 
رضا یزدانى، بیوك میرزایى، سهیال رضوى و على مصفا 

نیز در این فیلم حضور دارند.

 اصلى پرونده قتل ها در شــبکه هاى ا
مى شود، اوضاع دیگر تحمل ناپذیر مى ش

است براى اعاده حیثیتش نقشه   اچار
دانه اى بکشد...»

به عنوان 
جتماعى 
شود. حاال 

رقابت مجیدى
 با عطاران،

 پژمان جمشیدى و 
جواد عزتى

 در نوروز 97

در حالى که پیش 
از این شنیده هایى طرح شده بود 

مبنى بر اکران فیلم هاى «هزارپا»ى ابوالحســن داودى و 
«لونه زنبور»برزو نیک نژاد و «خرگیوش»مانى باغبانى در نوروز97 حاال مشخص 

شده آخرین فیلم مجید مجیدى با نام «پشت ابرها» هم در برنامه نوروز97 گروه کورش جاى گرفته است.
«پشت ابرها» که پخش  آن را نورتابان وابســته به بنیاد مستضعفان برعهده دارد کامًال در هندوستان و با 
بازیگران هندى ساخته شده اســت و رقابت آن با «هزارپا»یى که زوج رضا عطاران -جواد عزتى را دارد و پخش آن 
با فیلمیران است و «لونه زنبور»ى که محسن کیایى-پژمان جمشــیدى بازیگران اصلى آن هستند و پخش آن را نسیم صبا 

برعهده دارد جالب به نظر مى رسد.
کمدى «خرگیوش»مانــى باغبانى که پربازیگر اســت و از جواد عزتى تا ســیامک انصارى و بابک حمیدیــان را دارد از دیگر
گزینه هاى اکران نوروز97 به شمار مى رود. پخش این کمدى مفرح مرتبط با موسیقى لس آنجلسى(!) را رسانه فیلمسازان برعهده 
دارد.«ما شما را دوست داریم خانم یایا!»عبدالرضا کاهانى که با تبدیل پروانه از ویدئویى به سینمایى در انتظار اکران است هم مى توان 

گزینه اکران نوروزى با پخش سبحان گستر یا بلیت فیلم باشد.
به جز اینها دو ملودرام «فرارى»علیرضا داودنژاد با پخش هدایت فیلم و «بدون تاریخ بدون امضا»وحید جلیلوند با پخش فیلمیران 
که هر دو بیش از یکسال است پشت خط اکران قرار دارند، از دیگر گزینه هایى هستند که احتمال اکران نوروزى شان وجود دارد.

البته «بدون تاریخ...»با بازى نوید محمدزاده پیش تر بنا بود از اواسط مهرماه روى پرده برود اما به علت تقارن با اکران «خفگى» 
که آن هم نوید محمدزاده را به عنوان بازیگر اصلى داشت اکرانش به تعویق افتاد و طبق آیین نامه پیش روى اکران تا شش ماه 

بعد از مهر یعنى اواسط فروردین نباید بتواند روى پرده برود. 
باید منتظر ماند و دید آیین نامه تازه اکران چگونه نوشته خواهد شد و گروه بندى هاى آن چطور صورت خواهد پذیرفت و در نهایت 

کدام فیلم ها گزینه نهایى اکران نوروزى خواهند بود؟
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 حتى اگر زالتکو کرانچار دیر یا 
زود از سپاهان اخراج شود 
خیلى سخت است که 
قبول کنیم که علیرضا 
منصوریان جانشین این 

مربى  کروات شود. 
علیرضا منصوریان سرمربى سابق تیم استقالل 
پس از چند هفته کابــوس وارى که با این تیم 
ســپرى کرد و در نهایت مجبور به استعفا شد، 
این روزها فعالیــت خاصى در فوتبــال ندارد.

با این حال طى مدت اخیر شــایعه شده بود که 
ظاهراً قرار اســت منصوریان جانشین کرانچار 
در تیم سپاهان شود. شایعه اى که البته صحت 
ندارد زیرا مسئولین سپاهان مایل به جذب او به 
عنوان سرمربى تیمشان نیســتند.  البته یکى از
 ســایت هاى خبرى دلیلى غیر منطقى را براى 
غیر واقعى خواندن این شــایعه آورده بود. این 
سایت با اشاره به این موضوع نوشته:«منصوریان 
خود قطعًا مایل به حضور در تیمى مثل سپاهان 
براى بازگشــت به فوتبال اســت اما از طرفى 
مصاحبه هــاى تند او علیه ســاکت،مدیرعامل 
سابق باشــگاه ســپاهان، عمًال کارى کرد که 

پرونده او در اصفهان فعًال بسته شود.»
ایــن دلیل کامًال غیــر منطقى اســت، چراکه 
محمدرضا ســاکت در حال  حاضر هیچ رابطه 
حسنه اى با مدیرعامل کارخانه فوالد مبارکه و 
باشگاه ســپاهان ندارد و در تصمیم گیرى هاى 
این باشــگاه  اصًال دخیلى نیست. در سال هاى 
اخیر خیلــى از اهالى ورزش در دیــدار با بهرام 
سبحانى مدیر کارخانه فوالد مبارکه درخواست 
بازگشت ســاکت به سپاهان را داشــتند که با 

سبحانى رو به رو شدند.
 علیرضا منصوریان چند ســال پیش در کسوت 
سرمربى نفت تهران به باشــگاه سپاهان آمده 
بود و حسابى با دیدن ســاختمان ادارى و کمپ 
ســپاهانى ها در مجموعه باغ فــردوس  ذوق 
کرد و به دوربین تلویزیون اینترنتى ســپاهان 
هم اعالم کرد که قطعًا دوســت دارد که روزى 
هدایت زردپوشــان اصفهان را بر عهده بگیرد. 
در اینکه وى  پس از قطع همکارى با استقالل 
به شدت مایل اســت تا در تیمى بزرگ، خود را 
دوباره اثبات کند و سپاهان هم براى او بهترین 
گزینه اســت هیچ شکى نیســت، اما آیا او هم 
براى سپاهان بهترین گزینه است؟ قطعًا پاسخ 

منفى اســت. کمیته فنى باشــگاه سپاهان 
مجموعــه اى از مربیان مدعــى اصفهانى را 
در مجموعــه و اطرف خود دارد کــه منتظرند 
کرانچار برود تا اگر نظر به گزینه داخلى باشــد 
به ســمت نیمکت  زردها هجوم بیاورند، ضمن 
اینکه  هواداران سپاهان ها به مردانى که مدام 
قربان صدقه یکى از تیم هاى تهرانى مى روند 
حساسیت  زیادى دارند و منصوریان هم با آن 
تعصب بیش از حدى که به اســتقالل دارد 
نمى تواند در ایــن تیم بــا آن هواداران 
تیفوسى دوام بیاورد و قطعًا دچار مشکل 
مى شود.  هواداران سپاهان معتقدند اگر  
روزى کرانچار از این تیم رفت در بین 
گزینه هاى داخلى فقــط امیرقلعه 
نویى بــه درد این تیــم مى خورد
(او هم استقاللى بوده ولى خیلى 
به این تیــم تعصب هاى کالمى 

و شعارى نشــان نداده و با توجه به دو 
قهرمانى که براى ســپاهان آورده حساسیتى 
بدینگونه روى او وجود ندارد) و یا اینکه مدیران 
باشــگاه ســراغ گزینه هاى خارجى با کارنامه 

بروند.

 

 

 ماجراى اخیرى که براى کونته اتفاق افتاد تا همه از مدل ماشــین او مطلع شوند، درسى است براى 
بازیکنان ایرانى که اینقدر محل هاى تمرین تیم شان را به نمایشگاه لوکس اتوموبیل هاى خارجى 

تبدیل نکنند.
 خبرى که چند روز پیش در مورد سرمربى آبى هاى لندن  منتشر شد جالب توجه بود. ما و شاید هم 

شما  تا دو روز پیش که ورزش باد شدید در زمین تمرینى کوبهام لندن، حادثه اى غیرمترقبه 
خلق کرد که به آنتونیو کونته، سرمربى چلسى ضرر رســاند، نمى دانستند که او جزو آن 

دسته از اهالى دنیاى فوتبال نیست که پشت فرمان اتومبیل هاى لوکس و گران قیمت 
مى نشینند.مخاطبان فوتبال هفته گذشــته با خواندن خبر افتادن یک شیشه بزرگ 

روى خودروى کونته مطلع شدند که وسیله نقلیه او یک نیسان جوك است نه یکى 
از خودروهاى گران قیمت ساخت کشورش مثل ِفرارى؛ خودرویى که تنها 15 

هزار پوند قیمت دارد و از حقوق یک روز او (نزدیک به 25 هزار پوند)  هم کمتر 
است. به همین دلیل براى خیلى ها این سؤال پیش آمده که چرا کونته پشت 

فرمان خودرویى لوکس تر نمى نشیند.
در این بین کونته هم کنجکاوى این افــراد را برطرف کرده. او گفت: این 

خواسته همسر من است که یک خودروى کوچک داشته باشیم، چون راندن 
خودروهاى کوچک آسان تر است مخصوصًا اگر فرمان شان سمت راست باشد. 

این خودرو براى دخترم و براى همسرم کافى است چون همسرم از آن براى رساندن 
دخترم به مدرسه استفاده مى کند و زمان هایى که ما مى خواهیم براى صرف شام به اطراف 

زمین تمرینى کوبهام برویم. من فکر مى کنم که براى ما داشتن چنین خودرویى کافى است. 
من نمى دانم طرز تفکر سایرین چگونه اســت اما مردم باید بدانند که هر چیزى یک کاربردى 

دارد. کاربرد خودرو هم براى ما این است که دخترم را از خانه به مدرسه ببریم، پس الزم نیست که 
یک فرارى یا پورشه داشته باشیم. داشتن یک نیسان جوك هم براى انجام این کار ساده کافى است.
به گزارش نصف جهان، این از کونته سرمربى بزرگ یک باشگاه مطرح جهانى و این هم از بازیکنان 
ما،حاال کافى است به محل تمرین خیلى از تیم ها  حتى تیم هاى متوسط لیگ برتر سرى بزنید  تا 
کلکسیونى از ماشین هاى لوکس خارجى را مشاهده کنید و بدانیم که اولین دغدغه بازیکنى 

که به پول قابل توجهى مى رسد خرید یک یا چند ماشین خارجى است.

رسانه هاى ســوئدى در فاصله دو هفته تا پایان پنجره 
زمســتانى فوتبال اروپا از تالش گســترده چند باشگاه 

ایتالیایى براى خرید ستاره دو ملیتى ایران خبر دادند.
بعد از درخشــش فوق العاده ســامان قدوس در ترکیب 
اوسترســوند و انتخاب به عنوان بهترین مهاجم فصل 
گذشته لیگ سوئد گمانه زنى ها در خصوص فروش 
این بازیکن دو ملیتى تیم ملى ایران در زمستان به 
اوج خود رســید تا جایى که نام هاى زیادى به 
عنوان مشترى پروپا قرص این بازیکن بر سر 

زبان ها افتاد.
در تازه ترین اخبار پیرامون ســامان 
قدوس ســایت sportal سوئد از 
تحرك چند باشگاه سرشناس 
در ســرى A ایتالیا براى 

خرید این بازیکن خبر 
داد و نوشت: «چند باشگاه 

ایتالیایى از جمله کیه وو ورونا پیشــنهادات رسمى براى 
خرید سامان قدوس به اوسترسوند ارسال کرده است که 
با واکنش هایى از سوى سران این باشگاه روبرو شد. گویا 
اوسترسوند در پاسخ به این پیشنهاد اعالم کرده به هیچ 
عنوان اجازه جدایى به مهاجم ایرانى خود با پیشنهاد کمتر 

از 50 میلیون کرون را نخواهد داد».
این درحالى است که سایت calciomercato به عنوان 
یکى از اصلى ترین پایگاه هــاى خبرى نقل و انتقاالت 
در فوتبال ایتالیا نیز به تالش هاى چند باشــگاه از جمله 
زردپوشان کیه وو براى خرید سامان قدوس ملى پوش 
ایرانى از باشــگاه اوسترسوند نیز اشــاره کرده است. 
بنا به ادعاى این ســایت سران باشــگاه ایتالیایى 
قصد دارند به هر نحوى شــده پاى قدوس را به 

سرى A باز کنند.

 

نصف جهــان   سینا عشورى هافبک تراکتورسازى در مصاحبه با خبرگزارى فارس حرف هاى 
عجیبى زده است. او در نیم فصل اول مصدوم بود و بعد از مصدومیت هم توسط یحیى گل محمدى 

در لیســت مازاد باشــگاه قرار گرفت و به همین دلیل رابطه خوبى با این مربى نداشــت. عشورى در 
این مصاحبه درباره وضعیت خود اینگونه توضیح داده اســت:  خدا شاهد اســت که از دو تیم لیگ برترى

 پیشنهاد خوب داشــتم که مدیربرنامه هایم شاهد اســت. خودم صبر کردم تا وضعیت درست شود چرا که من 
سرمربى قبلى مى دانستم سرمربى قبلى تیم نتیجه نمى گیرد و از این مسئله مطمئن بودم . استفاده از عبارت 

و یحیــى را درباره یحیى نشان مى دهد که عشــورى از جدایى او از تراکتورسازى مطمئن است 
کتورسازى سرمربى سابق این تیم مى داند! این در حالى است که یحیى هنوز سرمربى قانونى  ا تر
بــا یحیى اســت. است! نکته دیگر در این مصاحبه، اطمینان عشورى در نتیجه نگرفتن تراکتورسازى 
و بازیکنان تراکتورسازى مشخص نیست این اطمینان از کجا نشات مى گیرد و عشورى در یحیى گل محمدى 

چه دیده است که از نتیجه نگرفتن تیم این قدر مطمئن است. 

رئیس تیم فوتبال باشگاه قطر اس سى درباره 
جدایــى مدافع ایرانى تیمش واکنش رســمى 

نشان داد. 
سعید المناعى در مراسم معارفه بازیکن جدید 
برزیلى گفت: تغییر کالدرون، سرمربى فرانسوى 
تغییراتى در نتایج تیم قطر اس سى ایجاد کرد و 
مدیریت باشگاه معتقد است که تغییر 3 بازیکن 
دیگر خارجى شــامل حبیبو، محمــد طیبى و 

باباتواندى نیز یک الزام بود.
رئیس تیم فوتبال باشگاه قطر 
اس سى افزود: سرمربى شاید 
به دنبال بازیکن جدیدى در خط 

میانى باشد و 3 بازیکن ما 
شــامل حبیبو، طیبى و 

باباتواندى قطر اس 
سى را ترك 

کردند.
محمد طیبــى، مدافع 
ایرانــى در نیم فصل اول 

لیــگ ســتارگان قطــر با 
پیراهن تیم قطر اس سى بازى 

کرد. تیمى کــه هم اکنون 
قعرنشین جدول رده بندى 

این رقابت ها است. 

باشگاه التزیو کماکان خواستار به خدمت گرفتن سردار آزمون، مهاجم ایرانى است.به  گزارش  خبرگزارى ها  و  به نقل از پایگاه اینترنتى 
کالچو، باشگاه التزیو در فصل نقل  و انتقاالت تابستانى در صدد به خدمت گرفتن سردار آزمون، مهاجم ایرانى روبین کازان بود 
که این اتفاق صورت نگرفت. اکنون بار دیگر این باشگاه ایتالیایى مذاکراتش را با خلیل آزمون، پدر و مدیر برنامه هاى سردار 
آزمون از سر گرفته است. این مذاکرات اواخر سال گذشته میالدى شروع شــد و در کریسمس به صورت جدى دنبال 
شد.باشگاه روبین کازان تیم فعلى آزمون شرایط بسیار بد مالى را تجربه مى کند و حتى چند ماهى است که حقوق 
بازیکنان خود را پرداخت نکرده است و همین دلیل باعث شده که برخى از بازیکنان شاخص روبین کازان مانند 
یوهان ام ویال این تیم را ترك کنند. با توجه به این که سردار آزمون در جام جهانى 2018 روسیه باید به 
میدان برود، از هم اکنون باشگاه التزیو مذاکراتش را آغاز کرده تا بتواند این بازیکن را با مبلغى در حدود 
20 میلیون یورو براى تابستان به خدمت بگیرد.همچنین در روزهاى اخیر شنیده شده که علیرضا 
جهانبخش نیز قرار است به این تیم ایتالیایى برود که هنوز پیشنهاد رسمى از سوى التزیو 

به جهانبخش داده نشده است.

منصوریان 
در رؤیاى اصفهان

الهه مهرى دهنوى

منصوریان 
چند سال پیش در

 کسوت سرمربى نفت تهران 
به باشگاه سپاهان آمده بود و 

حسابى با دیدن ساختمان ادارى 
و کمپ سپاهانى ها در مجموعه 

باغ فردوس  
ذوق کرد

سر و کله التزیو دوباره پیدا شد از کجا مطمئن بودى؟!

جدایى رسمى طیبى   

 حتى اگ
ز

م
مربى کروات شود.

علیرضا منصوریان سر
پس از چند هفته کابــ
ســپرى کرد و در نهای
این روزها فعالیــت خا
با این حال طى مدت اخ
ظاهراً قرار اســت منص
در تیم سپاهان شود. ش
ندارد زیرا مسئولین سپا
عنوان سرمربى تیمشان
 ســایت هاى خبرى د
واقعى خواندن این غیر
سایت با اشاره به این مو
خود قطعًا مایل به حضو
براى بازگشــت به فوت
مصاحبه هــاى تند او ع
سابق باشــگاه ســپاه

3مدیریت باشگاه معتقد است که تغییر 3 بازیکن 
دیگر خارجى شــامل حبیبو، محمــد طیبى و 

باباتواندى نیز یک الزام بود.
رئیس تیم فوتبال باشگاه قطر 
اس سى افزود: سرمربى شاید 
به دنبال بازیکن جدیدى در خط 

3میانى باشد و 3 بازیکن ما 
شــامل حبیبو، طیبى و 

باباتواندى قطر اس
سى را ترك 

کردند.
محمد طیبــى، مدافع 
ایرانــى در نیم فصل اول 

لیــگ ســتارگان قطــر با 
پیراهن تیم قطر اسسى بازى
کرد. تیمى کــه هم اکنون
قعرنشین جدول رده بندى

این رقابت ها است. 

الهه مهرى ده

 است براى 
ى خارجى 

شاید هم
رقبه 

 

 که 
ست.
نان 
  تا 
کنى 

رسانه هاى ســوئدى در فاصله دو هفته تا پایان پنج
زمســتانى فوتبال اروپا از تالش گســترده چند باش
ایتالیایى براى خرید ستاره دو ملیتىایران خبر دادند.
بعد از درخشــش فوق العاده ســامان قدوس در ترک
اوسترســوند و انتخاب به عنوان بهترین مهاجم فص
گذشته لیگ سوئد گمانه زنى ها در خصوص فرو
این بازیکن دو ملیتى تیم ملى ایران در زمستان
اوج خود رســید تا جایى که نام هاى زیادى
عنوان مشترى پروپا قرص این بازیکن بر

زبان ها افتاد.
ســا تازه ترین اخبار پیرامون در
lقدوس ســایت sportal سوئ

تحرك چند باشگاه سرشن
Aدر ســرى A ایتالیا بر

خرید این بازیکن خبر
داد و نوشت: «چند باشگاه 

ایتالیایى از جمله کیه وو ورونا پیشــنهادات رسمى بر
خرید سامان قدوس به اوسترسوند ارسال کرده است
گ با واکنش هایى از سوى سران این باشگاه روبرو شد.
ه اوسترسوند در پاسخ به این پیشنهاد اعالم کرده به
عنوان اجازه جدایى به مهاجم ایرانى خود با پیشنهاد ک

50 میلیون کرون را نخواهد داد». 0از
oاین درحالى است که سایت calciomercato به عن

یکى از اصلى ترین پایگاه هــاى خبرى نقل و انتقاال
نیز به تالش هاى چند باشــگاه از ج ایتالیا در فوتبال
زردپوشان کیه وو براى خرید سامان قدوس ملى پو
ایرانىاز باشــگاه اوسترسوند نیز اشــاره کرده اس
بنا به ادعاى این ســایت سران باشــگاه ایتالی
قصد دارند به هر نحوى شــده پاى قدوس

Aسرى A باز کنند.

به جهانبخش داده نشده است.

کیه وو  مشترى جدید قدوس

ســند و برگ ســبز اتومبیل پراید هاچبک به شــماره پالك 
ایران 53  - 443 ق 61 و شــماره موتور 2902000 و شماره شاسى 
SI 442288204937 به نام سکینه مردانى گرم دره مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد.

فقدان مدارك

بازیکنان ایرانى از «کونته» یاد بگیرند!

 ماجراى اخیرى که براى کونته اتفاق افتاد تا همه از مدل ماشــین او
بازیکنان ایرانى که اینقدر محل هاى تمرین تیم شان را به نمایشگاه

تبدیل نکنند.
 خبرى که چند روز پیش در مورد سرمربى آبى هاى لندن  منتشر شدج
شما  تا دو روز پیش که ورزش باد شدید در زمین تمرینى کوبهام لند
خلق کرد که به آنتونیو کونته، سرمربى چلسى ضرر رســاند، نمى دا

دسته از اهالى دنیاى فوتبال نیست که پشت فرمان اتومبیل هاى لوکس
مى نشینند.مخاطبان فوتبال هفته گذشــته با خواندن خبر افتادن یک ش
روى خودروى کونته مطلع شدند که وسیله نقلیه او یک نیسان جوك است
از خودروهاى گران قیمت ساخت کشورش مثل ِفرارى؛ خودرویى که تنها
5هزار پوند قیمت دارد و از حقوق یک روز او (نزدیک به 25 هزار پوند)  هم کمتر

است. به همین دلیل براى خیلى ها این سؤال پیش آمده که چرا کونته پشت 
فرمان خودرویى لوکس تر نمى نشیند.

در این بین کونته هم کنجکاوى این افــراد را برطرف کرده. او گفت: این 
خواسته همسر من است که یک خودروى کوچک داشته باشیم، چون راندن 

خودروهاى کوچک آسان تر است مخصوصًا اگر فرمان شان سمت راست باشد
این خودرو براى دخترم و براى همسرم کافى است چون همسرم از آن براى رس
دخترم به مدرسه استفاده مى کند و زمان هایى که ما مى خواهیم براى صرف شام
زمین تمرینى کوبهام برویم. من فکر مى کنم که براى ما داشتن چنین خودروی
من نمى دانم طرز تفکر سایرین چگونه اســت اما مردم باید بدانند که هر چی
خودرو هم براى ما این است که دخترم را از خانه به مدرسه ببری دارد. کاربرد
یک فرارى یا پورشه داشته باشیم. داشتن یک نیسانجوكهم براىانجام ای
به گزارش نصف جهان، این از کونته سرمربى بزرگ یک باشگاه مطرح جهان
ما،حاال کافى است به محل تمرین خیلى از تیم ها  حتى تیم هاى متوسط لی
کلکسیونى از ماشین هاى لوکس خارجى را مشاهده کنید و بدانیم ک
که به پول قابل توجهى مى رسد خرید یک یا چند ماشین خارجىا

ر ب ز م ىنبو ب ربى ر
و یحیــى را ز تراکتورسازى مطمئن است 

کتورسازى حیى هنوز سرمربى قانونى ا تر
بــا یحیى اســت. جه نگرفتنتراکتورسازى 
و بازیکنان تراکتورسازى ورى در یحیى گل محمدى 

ست. 

بازیکنان ایرانى از «کونت
خشایار بیدمشکى

سرمربى ســابق تیم هاى ملوان انزلى و 
فوالد خوزستان هدایت خونه به خونه بابل 

را برعهده گرفت. 
دراگان اســکوچیچ که دوران موفقى در 
فوتبال ایران با حضور در تیم ملوان انزلى 
داشــت و پس از آن دو فصل در لیگ هاى 
چهاردهــم و پانزدهم ســرمربى فوالد 
خوزســتان بود، بعد از گذشت یک سال 
و نیم مجددا به ایران بازگشت؛ ولى این 
بار با یک تیم دســته اولى قرارداد بست. 
باشــگاه خونه به خونه بابل که با جدایى 
و اســتعفاى جواد نکونام از سرمربیگرى 
این تیم موافقت کرده بود، جانشــین او 
را هم برگزید تا هرچه سریع تر وضعیت 
مشــخصى روى نیمکتش پیدا کند و با 
شرایط بهترى به استقبال ادامه بازى هاى 
لیگ یک برود. دراگان اسکوچیچ پس از 
مذاکرات مثبتى که با  مســؤوالن باشگاه 
خونه به خونه داشت، به عنوان سرمربى 
جدید این تیم انتخاب شد. خونه به خونه 
بابل امیدوار است با حضور اسکوچیچ در 
تیمش عالوه بر موفقیت در لیگ یک، در 
جام حذفى نیز به شگفتى سازى ادامه دهد 
و در نیمه نهایى حریف سرســختى براى 

استقالل خوزستان باشد. 

دراگان دوباره 
به ایران آمد
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ن فعًال بسته شود.»
 غیــر منطقى اســت، چراکه 
ت در حال  حاضر هیچ رابطه 
عامل کارخانه فوالد مبارکه و 
و در تصمیم گیرىهاى  ندارد
سالهاى ًال دخیلى نیست. در
لى ورزشدر دیــدار با بهرام

خانه فوالد مبارکه درخواست 
ت به سپاهان را داشــتند که با 

شدند.
ن چند ســال پیش در کسوت 
ان به باشــگاه سپاهان آمده 
کمپ ادارى و دن ســاختمان
ذوق مجموعه باغ فــردوس

تلویزیون اینترنتى ســپاهان 
 قطعًا دوســت دارد که روزى 
ن اصفهان را بر عهده بگیرد. 
ساز قطع همکارى با استقالل 
ــت تا در تیمى بزرگ، خود را

و سپاهان هم براى او بهترین 
چ شکى نیســت، اما آیا او هم 
رین گزینه است؟ قطعًا پاسخ 

منفى اســت. کمیته فنى باشــگاه سپاهان 
مجموعــه اى از مربیان مدعــى اصفهانى را 
در مجموعــه و اطرف خود دارد کــه منتظرند 
کرانچار برود تا اگر نظر به گزینه داخلى باشــد 
به ســمت نیمکت  زردها هجوم بیاورند، ضمن
که مدام سپاهان ها به مردانى اینکه  هواداران
قربان صدقه یکى از تیم هاى تهرانى مى روند 
حساسیت  زیادى دارند و منصوریان هم با آن 
تعصب بیش از حدى که به اســتقالل دارد 
تواند در ایــن تیم بــا آن هواداران  نمى
تیفوسى دوام بیاورد و قطعًا دچار مشکل 
مى شود.  هواداران سپاهان معتقدند اگر  
بین روزى کرانچار از این تیم رفت در
گزینه هاى داخلى فقــط امیرقلعه 
نویى بــه درد این تیــم مى خورد
(او هم استقاللى بوده ولى خیلى 
این تیــم تعصب هاى کالمى  به

و شعارى نشــان نداده و با توجه به دو 
قهرمانى که براى ســپاهان آورده حساسیتى 
بدینگونه روى او وجود ندارد) و یا اینکه مدیران 
باشــگاه ســراغ گزینه هاى خارجى با کارنامه 

بروند.

منصوریان
چند سال پیش در

 کسوت سرمربى نفت تهران 
بود و به باشگاه سپاهان آمده

حسابى با دیدن ساختمان ادارى 
ها در مجموعه و کمپ سپاهانى

باغ فردوس 
ذوق کرد
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نصف جهان   یک اردوى دیگر از ریکاورى 
تیم ملى گذشت و مدافعى که مدعى حضور در روسیه 

است و به همین خاطر نیز از ســپاهان به پرسپولیس رفت، 
همچنان نتوانسته نظر کى روش را به خود جلب کند.

مدافع موفق پرسپولیس در این فصل، امیدوار است بتواند با تداوم درخشش 
با پیراهن شماره 3 سرخپوشان جواز حضور در اردوى تیم ملى را دریافت 
کند. این در حالى است که با گذشت اردوى دیگر از تیم ملى که اختصاص به 
حضور بازیکنان ملى پوش براى ریکاورى داشت، شجاع در آن غیبت داشت.

خلیل زاده که بازى با سیاه جامگان را به دلیل محرومیت از دست داده، 
امیدوار است در جدال با گسترش فوالد در نهایت موفق شود 

از دیوار کى روش عبور کرده و جایى در لیست تیم 
ملى براى خود به دست بیاورد.

در شــرایطى که پژمان منتظرى بعد از 
پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت 

توانســته بار دیگر به اردوى تیم 
ملى راه یابــد و کنعانى زادگان 

نیز بــه دلیــل مصدومیت 
شــانس حضور در تیم ملى 
را از دست داده، شجاع بعد از 
عذرخواهى که بابت اتفاقات 

گذشته بین او و کى روش شکل گرفته، همچنان امیدوار به 
بازگشت است و باید دید در نهایت قادر خواهد بود از لیست 

سیاه سرمربى تیم ملى عبور کند یا خیر.
در روزهایى که دو مدافع پرسپولیس  -سیدجالل حسینى 
و محمد انصارى- جواز حضور در تیم ملى را به دست 
آورده اند و علیرضا بیرانوند نیز تا این لحظه شماره یک 
تیم ملى محسوب مى شود، شجاع نیز امیدوار است 
ســهمیه دیگرى از این جمع در تیم ملى براى خود 
به دســت بیاورد. او به همین دلیل و به خاطر بیشتر 
دیده شدن از سپاهان به پرسپولیس رفت، اما هنوز در 

حسرت حضور در تیم ملى است و شاید این حسرت تا 
جام جهانى روسیه هم ادامه داشته باشد.

سعید نظرى

 شفر و استقاللى ها  حاال 
باید نگاه واقع بینانه اى به لیگ برتر 

داشته باشند. آنها در درجه اول جام حذفى را 
مى خواهند که با فتح آن، هم یک کاپ به هوادارانشان 

بدهند و هم اینکه در سوپر کاپ به مصاف پرسپولیس بروند.با 
توقف استقالل مقابل سایپا، اختالف امتیاز این تیم با پرسپولیس به 16 

امتیاز رسید. اگر تا دو هفته پیش به واسطه پیروزى هاى پیاپى و پر گل استقالل، 
کورسوى امیدى به نزدیک شدن این تیم به پرسپولیس و حضور در کورس قهرمانى دیده 

مى شد اما  با نگاهى واقع بینانه، استقالل شانسى براى قهرمانى در لیگ برتر ندارد. مى شود گفت 
لیگ برتر براى استقالل به پایان رسیده و مدیران و کادر فنى این تیم باید اهداف دیگرى را در ادامه فصل 

دنبال کنند. موفقیت در 3 رویداد مهم پیش رو، مى تواند ناکامى استقالل در لیگ برتر را قابل هضم کند.
حاال که استقالل شانسى براى قهرمانى در لیگ برتر ندارد، بهتر است اولویت خود را به نتیجه گرفتن در رویدادهاى دیگرى 

اختصاص دهد. اولین و البته در دسترس ترین موفقیتى که براى استقالل وجود دارد جام حذفى است. آبى ها به مرحله نیمه نهایى این 
مسابقات رسیده اند و فقط دو بازى تا قهرمانى و البته گرفتن سهمیه باارزش مستقیم لیگ قهرمانان آسیا در فصل آینده فاصله دارند. صنعت 

نفت آبادان اولین حریف آنهاست و در صورت پیروزى بر این تیم، برنده خونه به خونه و استقالل خوزستان در فینال منتظر آبى ها خواهند بود. با هر متر و 
معیارى، جام حذفى باید اولویت اصلى استقالل باشد. قهرمانى در این جام، آن هم در فصلى که قهرمانى پرسپولیس در لیگ برتر از االن قابل پیش بینى است، 

دلخوشى بزرگى براى این باشگاه و هوادارانش خواهد بود. شفر و استقاللى ها مى خواهند به هر قیمتى شده قهرمان جام حذفى شوند و احتماال در سوپر کاپ به مصاف 
پرسپولیس بروند. هر چند دربى تهران در دیدار برگشت براى آنها باقى مانده است اما آنها با غلبه بر پرسپولیس در سوپر کاپ هم مى توانند انتقام شکست دور رفت را بگیرند و هم 

ارزش قهرمانى پرسپولیس در لیگ برتر را کمرنگ کنند.
دومین رویدادى که استقالل مى تواند روى آن تمرکز کند دربى برگشت است. این بازى در هفته بیست و پنجم برگزار مى شود و از روى تصادف، تبدیل به بازى اى شده 
که مى تواند قهرمانى پرسپولیس در لیگ برتر را قطعى کند. شاگردان برانکو، با ادامه روند فعلى، مى توانند با پیروزى در شهرآورد برگشت، در فاصله 5 هفته به پایان 
لیگ برتر قهرمانى خود را جشن بگیرند اما پیروزى استقالل در این بازى، عالوه بر به تعویق انداختن قهرمانى پرسپولیس، برگ برنده اى براى این تیم 
و هوادارانش در لیگ هفدهم خواهد بود.هدف بلندمدت تر استقالل اما باید لیگ قهرمانان آسیا باشد. آبى ها از اواخر بهمن ماه وارد این رقابت ها 
مى شوند و در سخت ترین گروه ممکن به دنبال موفقیت و صعود هستند. صعود از گروهى که غول هاى فعلى غرب آسیا یعنى الهالل 
عربستان، العین امارات و تا حدودى الریان قطر حضور دارند براى استقالل یک موفقیت بزرگ به شمار مى آید که البته بعید است 

با «استقالِل این روزها» اتفاق بیفتد. آبى ها قطعا براى حضورى موفق در آسیا نیاز به تقویت دارند و جذب 
یکى دو مهاجم خوب و گلزن بزرگ ترین نیاز این تیم در حال حاضر است و مى تواند امید آنها 

براى صعود از مرحله گروهى را افزایش دهد.
این سه برنامه مى تواند، بهترین گزینه براى 
اســتقاللى ها براى خوشحال کردن 

هوادارانشان باشد.

هدف هاى جدید پیش روى آبى هاهدف هاى جدید پیش روى آبى ها

ـ   انتقامى ـ   انتقامى سـوپر کاپـ  سـوپر کاپـ
 در راه است؟! در راه است؟!

 

در اینکــه 
مرتضى پورعلى 
گنجــى بازیکن خوبى 
است و بازى در لیگ ستارگان 
قطر روى کیفیت او تاثیرى نگذاشته 
جاى شکى نیســت اما خب مرتضى هم 
مثل هر بازیکن بزرگ دیگــرى گاهى اوقات 
تصمیماتــى مى گیــرد کــه نقدهایى بــه آن وارد

 است. نمونه اش تمدید قرارداد او با السد. مدافع تیم ملى 
در مصاحبه با روزنامــه الوطن قطر گفته:“ بر هیچکس 
پوشیده نیســت که تمایل زیادى در لیگ قدرتمند قطر 
دارم تا با آمادگى براى تیم ملى ایــران در جام جهانى 

بازى کنم. در سال جام جهانى هستم و براى همین 
ترجیح دادم قراردادم را با السد 6 ماهه تمدید 

کنم.من از لیگ بلژیک و لیگ دسته 
دو انگلیس هم پیشنهاد داشتم 

ولى ترجیح دادم در السد 
بمانم.“

سرمربى ایرانى 
ســابق وردربرمن با 

پیشنهادى از تراکتورسازى 
مواجه نشده و هدفش کار در اروپا 

است. 
آلن آگوستینسن مدیر برنامه هاى این مربى 

در گفت وگویى اختصاصى بــا خبرنگار خبرگزارى 
فارس در مورد اخبــارى که در مــورد احتمال حضور 
سرمربى سابق تیم وردربرمن در تراکتورسازى تبریز  به 
جاى یحیى گل محمدى در رسانه  هاى کشورمان درج 

شده، پاسخ گفت.
وى اظهار داشــت:از طرف تراکتورســازى به صورت 
غیرمســتقیم با آلکســاندر نورى تماس گرفته شد، اما 
پیشــنهادى تا به این لحظه نیامد.نــورى این مورد را 
جدى نگرفت چرا که همانگونه که گفته شد، پیشنهادى 
نبود و وى عالیق دیگرى دارد. این مقام در پاســخ به 
این پرســش که در صورت دریافت پیشــنهاد از طرف 
تیم تبریــزى در آینده، آیا موکلش بــه این مورد توجه 
خواهد کرد یا نه، پاســخ داد:اکنون کــه چنین چیزى 
وجود ندارد.بدیهى است در صورت دریافت هر پیشنهاد، 
او به عنوان مربــى حرفه اى بررســى هاى مى کند.اما 
او یکســرى عالیق مورد نظرش را مــورد توجه قرار

مى دهد.
آگوستینسن همچنین در مورد این که مربى 38 ساله از 
بوندس لیگا یا تیم هاى دیگر پیشــنهاد دارد، نیز عنوان 
کرد:بله.چندین مورد پیشــنهاد هست که اختصاص به 
بوندس لیگا ندارد. او هدفش فعالیت در سطح اروپا است.

نورى که متولد 29 مرداد 1358 در بوکســتهوده آلمان 
است، در سال گذشته هدایت تیم وردربرمن را برعهده 
داشــت.او اولین ســرمربى ایرانى در یکى از پنج  لیگ 
بزرگ فوتبال جهان یعنى بوندس لیگا است.البته 
تا پیش از این به عنوان مربى تیم  امیدهاى 
باشگاه فعالیت کرد.همچنین سابقه 70 
بازى با پیراهن وردربرمن را در 
کارنامه ورزشى خود ثبت 

کرده است.

روپا
اى ا

ر به ج
  قط

 هدف آلکساندر، کار در اروپا است! 

نرال
ید ژ

رباز جد
2 س

2 بازیکــن 
ســهمیه زیر 23 

ســال به تیــم فوتبال 
ذوب آهن پیوستند.

حسن کریمى علوى و محمدحسین 
مهرانفر به عنوان ســهمیه زیر 23 سال با 

حضور در هیئت فوتبال استان اصفهان قرارداد 
خود را با تیم ذوب آهن رسمًا ثبت کردند.

حسن کریمى علوى براى یک فصل  
و نیم و  محمدحسین مهرانفر 

براى نیم فصل به این 
تیم پیوسته اند.

اکثــر مربیان ســابق صنعت نفت 
آبــادان خاطــرات خوبــى 
از تقابــل بــا ذوب آهن 

اصفهان نداشته اند.
ذوب آهــن به عنوان 
نیم فصل  صدرنشین 
دوم لیــگ برتــر از 

صنعت نفت آبادان میزبانى مى کنــد؛ تیمى زردپوش 
از خطه آبادان کــه در 13 رویارویى قبلى با ذوب آهن، 
صاحب 4 پیروزى و 5 تســاوى و متحمل 4 شکست 

شده است.
مســاوى بودن تعداد برد و باخت هــاى ذوب آهن و 
صنعت نفت در مصاف هاى این دوتیم، در نگاه نخست 
حکایت از برابرى آمارى آن ها دارد، اما واقعیت این است 

که باخت هاى صنعت نفت در اصفهان، ســنگین ترین 
باخت هاى تیم آبادانى در تاریخ لیگ بوده است.

نفت آبادان دو بار در ســال هاى 89 و 92 در ورزشگاه 
فوالدشهر با نتیجه مشابه شــش بر صفر به ذوب آهن 
باخته است؛ باخت هایى که اخراج ســرمربیان سابق 
صنعت نفت را به دنبال داشته است. آلفردو کاسیمیرو 
سرمربى پرتغالى صنعتى ها در لیگ دهم، بعد از باخت 

شــش گله به ذوب آهن 
حکم اخراجش را از باشگاه 

نفت آبــادان دریافت کرد و 
در اواخر لیگ دوازدهم نیز سعید 

سالمات ســرمربى موقت صنعت نفت، سرنوشتى 
نظیر کاســیمیروى پرتغالى داشــت و حکم برکنارى 
این مربى آبادانى بعد از دریافت شش گل در اصفهان 

صادر شد.
صنعت نفت لیگ هفدهم 
البتــه تفاوت  زیــادى با 
صنعت نفت آن ســال ها دارد و 
تیم امســال آبادانى ها با رهبرى فراز کمالوند در 
لیگ برتر و جام حذفى به تیم هــاى اصفهانى نباخته

 است.

خاطره بد آبادانى ها از ذوب آهن ل استان اصفهان قرارداد 
رسمًا ثبت کردند.

ىیک فصل
هرانفر 

اکثــر مربیان سـ
آبــادان خا
از تقابــ
اصفها
ذوب
صدر
دوم

کابوس در راه است

ضربه احتمالى سپاهان

 براى پرسپولیس

پرسپولیسسپاهانراه است

بهاره حیاتى 

کمال کامیابى نیا از شرایط 
مالى خود در پرسپولیس راضى 
نیست و همین موضوع مى تواند پروژه 
انتقال او به سپاهان را محقق کند. به ویژه 
اینکه ســپاهانى ها از طریق کمیته فنى براى 
خریدهاى فصل آینــده در حال مطالعه و بررســى

 هستند.
اگر چه سرمربى پرسپولیس در کنفرانس خبرى چند روز قبلش 
اعالم کرد که به هیچ بازیکنى اجازه جدایى نمى دهد اما به این نکته هم 
اشاره کرد که اگر پیشنهاد مالى فوق العاده اى به دست شاگردانش برسد او 
نمى تواند جلوى جدایى آنها را بگیرد. اشاره برانکو به نگرانى مالى بازیکنانش کامال 
درست بود چرا که کمال کامیابى نیا اولین بازیکنى است که پرسپولیس احتماال براى 

تمدید 
قرارداد با 
او به مشــکل 
خواهد خورد. هافبک 
دفاعى قرمزها در تازه ترین 
مصاحبــه اش گفتــه:“ گزینه 
اول و آخــر من 
پرسپولیس 

باید اســت  اما 
هــر  ل بــه  حا
شرایط هم فراهم 

شــود. من از سال گذشته 
طلب زیادى از پرسپولیس دارم. 

ســر این موضوع چند بار هم با 
گرشاسبى صحبت کردم. من 

یک فوتبالیســت حرفه اى 
هستم و جز فوتبال بازى 
کردن شغلى ندارم.  بدون 
شک اگر شرایط مهیا باشد 
گزینه من فقط پرسپولیس 

خواهد بود.“ ولى به هر حال 
هــاى  درخواســت 

مالــى مــن هــم بایــد تامین
 شود.

 کمال کامیابى نیا یکى از بازیکنانى 
است که در برخى جلسات کمیته فنى 

باشگاه سپاهان بر روى جذب او بحث و 
تبادل نظر شده و اگر سپاهانى ها بتوانند 

براى فصل آینــده او را جذب کنند، ضمن وارد 
کردن ضربه اى سهمگین به پرسپولیس، مى توانند 

یکى 
از انتقال 
هــاى بزرگ 
لیگ در فصل آتى 
را به نام خود بزنند و خیال 
خود را پس از مــدت ها بابت 
پســت هافبک دفاعى راحت کنند. 
فراى بحث کمال ، برانکو بهتر از هر کسى 
مى داند که نگه داشتن بازیکنانى که قراردادشان 
در پایان فصل به پایان مى رســد اصال کار راحتى 
نیست.  در کنار کامیابى نیا که در موردش نوشتیم محسن 
مسلمان، فرشاد احمدزاده، صادق محرمى،  محمد انصارى، وحید 
امیرى  و محسن ربیع خواه،  دیگر بازیکنانى هستند که فقط تا پایان 
فصل با پرسپولیس قرارداد دارند و از قضا هر 7 بازیکن هم از ارکان تیم 
هستند . اتفاقا برخى از این بازیکنان فصل گذشته پیشنهادهاى خارجى هم 
داشتند اما ترجیح دادند یک فصل دیگر با پرسپولیس همکارى کنند .البته 
قطعا پروسه تمدید قرارداد با ستاره هاى سرخ آسان نخواهد بود، چرا که هم 
درخواست مالى شان قابل توجه است و هم این که شایعه اى  درباره احتمال 
لغو محرومیت پرسپولیس از نقل و انتقاالت تابستانى مطرح شده که کار را 
براى تمدید قرارداد ستاره ها دشوارتر خواهد کرد  . بنا به نوشته خبرگزارى 
ها،گفته مى شود با مستندات ارائه شده از سوى باشگاه پرسپولیس به فیفا و 
کاس درباره فسخ قرارداد مهدى طارمى با باشگاه  ریزه اسپور ترکیه و اعالم 
رضایت این باشگاه ترکیه اى پس از دریافت غرامت از پرسپولیس و طارمى، 
احتمال کاهش محرومیت سرخ ها زیاد است . بر این اساس ستاره هاى سرخ 
که قراردادشان تمام مى شود دیگر بابت نگرانى و موضع گرفتن هواداران 
به واسطه جدایى آن ها دغدغه نخواهند داشت و شاید پیشنهادهاى 
خارجى یا حتى داخلى چشــمگیر، را در اولویت قرار دهند . 
بر اســاس شــنیده ها چند بازیکن پرسپولیس که 
قراردادشان به اتمام مى رسد، از هم اکنون 
مقصــد بعدى شــان را هــم تعیین 
کرده اند و باید آن ها را جدا شــده 

دانست .“
پرسپولیس که  قهرمانى این 
فصل خود را قطعى مى داند 
با جدایى احتمالى بخشى 
از این ســتاره ها مى تواند  
رویاى دســت یابى به 
رکورد هــت تریک 
قهرمانــى که هم 
اکنــون در اختیار 
سپاهان اصفهان 
اســت را در خواب 

ببیند!

همچنان در 
حسرت تیم ملى

نصف جهان   یک اردوىدیگر از ریکاورى
تیم ملى گذشت و مدافعى که مدعى حضور در روسیه 

است و به همین خاطر نیز از ســپاهان به پرسپولیس رفت، 
همچنان نتوانسته نظر کى روش را به خود جلب کند.

مدافع موفق پرسپولیس در این فصل، امیدوار است بتواند با تداوم درخشش 
اردوى تیم ملى را دریافت  حضور در 3 سرخپوشان جواز 3با پیراهن شماره
کند. این در حالى است که با گذشت اردوى دیگر از تیم ملى که اختصاص به 
حضور بازیکنان ملى پوش براى ریکاورى داشت، شجاع در آن غیبت داشت.

خلیل زاده که بازى با سیاه جامگان را به دلیل محرومیت از دست داده، 
امیدوار است در جدال با گسترش فوالد در نهایت موفق شود 

مممممتیم از دیوار کى روش عبور کرده و جایى در لیست 
ملى براى خود به دست بیاورد.

در شــرایطى که پژمان منتظرى بعد از 
پشت سر گذاشتن دورانمصدومیت 

توانســته بار دیگر به اردوى تیم 
ملى راه یابــد و کنعانى زادگان
مصدومیت  نیز بــه دلیــل
شــانسحضور در تیم ملى

را از دست داده، شجاع بعد از 
عذرخواهى که بابت اتفاقات 

گذشته بین او و کى روش شکل گرفته، همچنان امیدوار به 
بازگشت است و باید دید در نهایت قادر خواهد بود از لیست 

سیاه سرمربى تیم ملى عبور کند یا خیر.
ىینىى در روزهایى که دو مدافع پرسپولیس  -سیدجالل حس
محمد انصارى- جواز حضور در تیم ملى را بهدست  و
آورده اند و علیرضا بیرانوند نیز تا این لحظه شماره یک
است  امیدوار نیز تیم ملى محسوب مى شود، شجاع
اینجمعدر تیم ملى براىخود ســهمیه دیگرى از
او به همین دلیلو به خاطر بیشتر به دســت بیاورد.

دیده شدن از سپاهان به پرسپولیس رفت، اما هنوز در 
حسرت حضور در تیم ملى است و شاید این حسرت تا 

جام جهانى روسیه هم ادامه داشته باشد.

عربستان، العین امارات و تا حدودى الریان قطر حضور دارند براى استقالل یک موفقیت بزرگ به شمار مى آید که البته بعید است 
با «استقالِل این روزها» اتفاق بیفتد. آبى ها قطعا براى حضورى موفق در آسیا نیاز به تقویت دارند و جذب 

یکى دو مهاجم خوب و گلزن بزرگ ترین نیاز این تیم در حال حاضر است و مى تواند امید آنها 
براى صعود از مرحله گروهى را افزایش دهد.

این سه برنامه مى تواند، بهترین گزینه براى
اســتقاللىها براىخوشحال کردن

هوادارانشان باشد.

رانى 
دربرمن با 

تراکتورسازى ز
 و هدفش کار در اروپا

برنامه هاى این مربى نسن مدیر
ویى اختصاصى بــا خبرنگار خبرگزارى

ورد اخبــارى که در مــورد احتمال حضور 
بق تیم وردربرمن در تراکتورسازى تبریز  به 
 گل محمدى در رسانه  هاى کشورمان درج 

گفت.
اشــت:از طرف تراکتورســازى به صورت 
یم با آلکســاندر نورى تماس گرفته شد، اما 
ى تا به این لحظه نیامد.نــورى این مورد را 
ت چرا که همانگونه که گفته شد، پیشنهادى 
دارد. این مقام در پاســخ به  عالیق دیگرى
طرف ش که در صورت دریافت پیشــنهاد از

ى در آینده، آیا موکلش بــه این مورد توجه 
 یا نه، پاســخ داد:اکنون کــه چنین چیزى 
بدیهى است در صورت دریافت هر پیشنهاد، 
 مربــى حرفه اى بررســى هاى مى کند.اما 
ى عالیق مورد نظرش را مــورد توجه قرار

8همچنین در مورد این که مربى 38 ساله از 
م هاى دیگر پیشــنهاد دارد، نیز عنوان 
رد پیشــنهاد هست که اختصاص به 
هدفش فعالیت در سطح اروپا است.
8د 1358 در بوکســتهوده آلمان
یت تیم وردربرمن را برعهده

 ایرانى در یکى از پنج  لیگ 
 بوندس لیگا است.البته

امیدهاى  ن مربى تیم
0.همچنین سابقه 70
ن وردربرمن را در 
زشى خود ثبت 

ست.

همچنان در 
حسرت تیم ملى
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پزشکان معتقدند بین عالئم اضطراب در افراد مسن و سطح باالى پروتئین عامل بروز آلزایمر ارتباط وجود دارد.
متخصصان علوم پزشکى در یک آزمایش تازه دریافتند که افزایش عالئم اضطراب با افزایش سطح پروتئین «بتا آمیلوئید» در مغز افراد 

مسن و سالمندى که عملکرد شناختى طبیعى دارند مرتبط است.
محققان اظهار داشتند: یافته هاى این مطالعه، حاکى از آن است که افزایش 

عالئم اضطراب مى تواند از نشانه هاى اولیه بیمارى آلزایمر باشد.
گفتنى است؛ آلزایمر نوعى زوال عقلى است که با بروز مشکالتى 
در قدرت حافظه و تعقل و تغییرات رفتارى شناخته مى شود. علت 
دقیق بیمارى آلزایمر مشــخص نیســت اما محققان معتقدند 
پروتئین بتا آمیلوئید نقــش کلیدى در بروز این بیمارى بازى 
مى کند. این پروتئین مى توانــد پالك هایى را ایجاد کند که 
ارتباط هاى سلول عصبى را در مغز مبتالیان به آلزایمر متوقف 

مى سازد.
بررسى ها نشان مى دهد که افزایش سطح پروتئین بتاآمیلوئید 
مى تواند ده ســال قبل از بروز عالئم آلزایمر ظاهر 
شود. طبق این مطالعه،اضطراب نقش حائز اهمیتى 
در افزایش ســطح این پروتئین درمیان افراد مسن 

دارد.

یک فوق تخصص بیمارى هاى عفونى اطفال با اشاره به اینکه گاهى 
افزایش کلســترول خون در کودکان بدون نشــانه است، گفت: در 
کودکانى که خانواده آنها سابقه ابتال به بیمارى هاى قلبى و عروقى زیر 

50 سال را دارند، احتمال ابتال به افزایش کلسترول وجود دارد.
فریبا شــیروانى درباره افزایش کلســترول در کودکان اظهار داشت: 
در برخى از کودکان هایپرکلستروم ســبب شده تا تولید کلسترول به 
مقدار زیادى باال رود و روى پوســت به ویژه نواحى چشم ضایعاتى 

به وجود آید.
وى با بیان اینکه در کودکانى که ســابقه بیمارى هاى قلبى و عروقى 
دارند، احتمال ابتال به افزایش کلســترول بیشتراست، افزود: مصرف 
چربى هاى اشــباع در چیپس، تنقالت و فست فودها، ژنتیک، چاقى، 

دیابت، عدم ورزش و تحرك بدنى، از جمله عوامل خطرساز براى 
ابتال به بیمارى قلبى مزمن است.

این فوق تخصص بیمارى هاى عفونى اطفال خاطر نشان کرد: 
در برخى از کودکان افزایش کلسترول بدون هیچ نشانه اى به 
وجود مى آید، بنابراین تشــخیص اختالالت شریانى با انجام 
سونوگرافى در کودکان، سبب پیشگیرى از بیمارى هاى قلبى 

وعروقى در بزرگسالى مى شود.
شیروانى با اشاره به افزایش خطر بیمارى هاى قلبى و عروقى 

ر  کودکانــى که داراى ســابقه  د
خانوادگــى ابتــال به 
هیپرکلســترولمى 
و بیمارى دیابت 
هســتند،عنوان 
ایــن  کــرد: 
کــودکان ضرورت 
دارد که از ســن دو تا ده 
ســالگى از لحــاظ میزان 
کلسترول مداوم مورد آزمایش 

و بررسى قرار گیرند.
وى با تأکید بر اینکه ســندروم 
متابولیک در شهرها شایع تر است، 
اضافه کرد: جهت پیشگیرى 
از افزایــش کلســترول 
کــودکان  در 

ضرورت دارد که کودکان تحرك کافى و تغذیه مناسب داشته باشند، 
از  مصرف زیاد کره و تخم مرغ همچنیــن 

ازسه  بار در هفته براى این بیش 
خوددارى شود. کــودکان 

سرماخوردگى را ضربه فنى کنید
ىزمستان چیزهاى زیادى براى لذت بردن دارد، اما چیزى بدتر از سرماخوردگى هم در این فصل وجود ندارد.در ادامه به شما مى گوییم چطور با سرماخوردگى مبارزه کنید، البته با تغذیه! ور ر ورب وییمچ ى ب ر ر لوجو ن

سوپ مرغ

چاى سبز

موز

سیب زمینى 

گوشت گوساله

عسل

سیر

اینکه سوپ مرغ براى التیام ســرماخوردگى مفید است، نه تنها 
توصیه  بیهوده اى نیست، بلکه خیلى هم درست است. 

سوپ مرغ، درمانى قدیمى است که پشتوانه  علمى هم دارد. سوپ 
مرغ حاوى کارنوزین است؛ ماده اى که به سیستم ایمنى تان در 
روزهاى بیمارى کمــک مى کند، مثًال وقتى کــه عالئم اولیه  
سرماخوردگى را مى بینید، مى توانید با سوپ مرغ این عالئم را 

تسکین دهید، مانند گلودرد. 

وقتى دچار سرماخوردگى بدى شده اید، چاى سبز مى تواند یکى از 
بهترین دوست هاى شما باشد، زیرا سرشار از آنتى اکسیدان هایى 
است که سیســتم ایمنى تان را تقویت کرده و با سرماخوردگى 

مبارزه مى کنند. 

موز سرشار از پتاسیم اســت که ماده  مغذى مهمى در زمان تب 
محسوب مى شود. هر چه بیشتر عرق کنید، پتاسیم بیشترى از 
بدن تان دفع مى شود. پتاسیم بدن تان را با خوردن آووکادو هم 
مى توانید تأمین کنید. موز داراى ویتامین B6 هم هست که با 

عفونت مبارزه مى کند. 

سیب زمینى براى غلبه بر سرماخوردگى عالى است؛ زیرا منبع 
خوبى از ویتامین A است. با کمک ویتامین A مى توانید از مخاط 
بدن و پوســتتان، مانند مخاط سیستم گوارشــى و درون بینى 
محافظت کنید. چون اگر از پوســت تان خوب مراقبت نکنید، 

مى تواند زمینه  مساعدى براى بیمارى ها و باکترى ها باشد. 

گوشت گوساله منبع عالى روى اســت که ماده  مغذى مهمى 
براى تولید سلول هاى سفید خون است. سلول هاى سفید خون 
یا همان گلبول هاى سفید، سربازهاى بدن هستند که از آن دفاع 
مى کنند. اگر سطح روى بدنتان کم باشــد، بسیار مستعد ابتال 
به سرماخوردگى خواهید بود. گوشــت گوساله حاوى پروتئین 

نیز هست.

عســل طبیعــى و خالــص، خاصیــت ضدعفونى کنندگى و 
ضدمیکروبى دارد و مى تواند بسیارى از آسیب ها را التیام بدهد. 
عسل مى تواند عالئم سرماخوردگى را نیز تسکین بدهد و سوزش 
گلویتان را که همیشــه در روزهاى اولیه  ورود ویروس به بدن 

دچارش مى شوید، تسکین بدهد. 

خیلى ها عقیده دارند باید به دنبال راهى براى مصرف بیشتر سیر 
در تغذیه  خود باشیم. توصیه  کارشناسان سالمت این است که 
حداقل یک بار در روز سیر بخوریم. براى خیلى از افراد، این مقدار 
زیادى است اما سیر عالوه بر طعم خوشایندى که به غذا مى دهد، 
سیســتم ایمنى را نیز تقویت مى کند و به همین دلیل است که 
باید راهى مناسب تر براى استفاده  بیشتر از آن 
پیدا کنیم. سیر مى تواند سموم را از بدن 
دفع کرده و ویروس ها و باکترى ها را 

نابود کند.

ر ى نو
محققان اظهار داشت
عالئم اضطراب
گفتنى است
در قدرتح
دقیق بیم
پروتئین
مى کند
ارتباط ه
مى ساز
بررسى

اضطراب مى تواند
 از عالئم اولیه آلزایمر باشد

چه کودکانى مستعد ابتال به فشار خون باال هستند؟
ه اینکه گاهى 
گفت: در ست،

ىو عروقى زیر 
د دارد.

اظهار داشت: 
د کلسترول به 
ضایعاتى  شم

لبىو عروقى 
فزود: مصرف
نتیک، چاقى، 

رساز براى 

ن کرد: 
ه اى به 
ا انجام 
ى قلبى 

عروقى 

ر  کودکانــى که داراى ســابقه  د
خانوادگــى ابتــال به 
هیپرکلســترولمى 
و بیمارى دیابت 
هســتند،عنوان 
ایــن  کــرد: 
کــودکان ضرورت 
دارد که از ســن دو تا ده 
ســالگى از لحــاظ میزان 
مورد آزمایش کلسترول مداوم

و بررسى قرار گیرند.
وى با تأکید بر اینکه ســندروم 
متابولیک در شهرها شایع تر است، 
اضافه کرد: جهت پیشگیرى 
از افزایــش کلســترول 
کــودکان  در 

ضرورت دارد که کودکان تحرك کافى و تغذیه مناسب داشته باشند،
از  تخم مرغهمچنیــن  مصرف زیاد کره و

ازسه  بار در هفته براى اینبیش 
خوددارى شود. کــودکان 

با مصرف « تخم بالنگو» که در درمان 
ناراحتى هاى گوارشى بسیار مؤثر است، 
مى توان میزان ســالمت معده خود را 

تست کنید.
محمــد عبادیانى، اســتاد دانشــکده 
طب ســنتى درباره تخــم بالنگو گفت: 
به طــور کلى تخــم بالنگــو در درمان 
ناراحتى هــاى گوارشــى بســیار مؤثر 
اســت و بهتر اســت هنگام اســتفاده 
از تخــم بالنگو، در طول مــدت درمان 
به خاطر داشته باشــید که عالئم بروز 
پیدا کرده ناشــى از مصرف تخم بالنگو

 چگونه است.
وى تصریح کرد: اگر بــا مصرف تخم 
بالنگو، ترشحات بزاقى کمتر شود، نشانه 

آن است که رطوبت، غالب بوده و تخم 
بالنگو آن را تحلیل برده است، اما اگر با 
مصرف تخم بالنگو، آروغ کمتر شــود، 
نشــانه آن اســت که برودت (سردى) 
بر معــده غالب بوده، زیــرا تخم بالنگو 
مســخن(گرم کننده) معده اســت و در 
این شــرایط باید به تعدیل مزاج معده 

پرداخت.
وى بیان داشــت: اگر بــا مصرف تخم 
بالنگو، هضم غذا یا اشــتها بهتر شود، 
نشانه آن است که ضعف هاضمه غالب 
بوده زیرا تخم بالنگو موجب بهبود قواى 
هاضمه است و سیستم گوارش را تقویت 

مى کند.
وى یادآور شد: اگر مصرف تخم بالنگو، 
موجب بروز اسهال شــود، بیانگر وجود 
بلغم زیاد در معده و روده است، زیرا تخم 

بالنگو موجب دفع اخالط بلغمى است.
این استاد دانشــکده طب سنتى عنوان 
کرد: اســهالى که در اثر عملکرد تخم 
بالنگو به وجود مى آید با سایر اسهال هاى 

مرضى فرق دارد. 

تست میزان سالمت معده
 با «تخم بالنگو» 

متخصصان در یک مطالعه به بررســى 
علت افزایش وزن در فصل زمســتان 

پرداختند.
این متخصصان بر اساس بررسى انجام 
شده دریافتند که ســلول هاى چربى در 
زیر پوست هنگام قرار گرفتن در معرض 
امواج نور آبى خورشید کوچک مى شوند 
و به همین دلیل در فصل زمستان، فرد 
به سمت افزایش وزن سوق پیدا مى کند.

آنها اظهار داشــتند: زمانى که نور آبى 
خورشــید به پوســت نفــوذ مى کند و 
به ســلول هاى چربى زیر آن مى رسد، 
ترکیبات لیپید به لحاظ ســایز کوچک، 
از سلول خارج مى شوند. به بیان دیگر، 

ســلول ها مقدار زیادى چربــى ذخیره 
نمى کنند.

به گفته آنها، افرادى که در فصل زمستان 
به میزان کافى در معرض نور خورشــید 
قرار نمى گیرند بیشتر احتمال دارد دچار 
انباشت چربى و در نتیجه افزایش وزن 

شوند. 

چرا در فصل زمستان چاق  مى شویم؟

ممکن اســت بعد از خوردن یک وعده 
غذاى بســیار چرب مســتقیمًا جوش
ظ نزنیــد، امــا غذاهایى کــه حاوى 
چربى هاى ناسالم هستند، مى توانند در 

این زمینه نقش ایفا کنند.
این تأثیر غیرمستقیم اســت و به مرور 
زمان اتفــاق مى افتــد و نتیجه الگوى 

غذایى است. 
 آکنــه تــا حــدود زیــادى بــه 
دلیــل عــدم تعــادل هورمونــى و

 عدم تعادل باکتریایــى اتفاق مى افتد، 
بنابراین غــذاى چرب با آســیب وارد 
کردن به ســالمت روده، موجب آکنه

 مى  شود.

رابطه بین غذاهاى چرب و آکنه س
خ

ینى 

گوساله

زمان تب ه  مغذى مهمى در
ق کنید، پتاسیم بیشترى از 
ان را با خوردن آووکادو هم 
6تامین B6 هم هست که با 

دگى عالى است؛ زیرا منبع 
AیتامینA مى توانید از مخاط 
ستم گوارشــى و درون بینى 
ت تان خوب مراقبت نکنید، 

ى ها و باکترى ها باشد. 

ى اســت که ماده  مغذى مهمى
خون است. سلول هاى سفید خون 
ربازهاى بدن هستند که از آن دفاع 
ان کم باشــد، بسیار مستعد ابتال 
 گوشــت گوساله حاوى پروتئین 

ىیادى است اما سیر عالوه بر طعم خوشایندى که بهغذا مى دهد،  ز
ایمنى را نیز تقویت مى کند و به همین دلیل است که  سیســـســــتـتم
باید راهى مناسب تر براى استفاده  بیشتر از آن 
پیدا کنیم. سیر مى تواند سموم را از بدن 
ویروس ها و باکترى ها را  دفع کرده و

نابود کند.
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فرمانده انتظامى کرمانشاه گفت: داماد خشمگین که همسر و مادر زنش را به قتل 
رسانده بود، پس از یک هفته فرار دستگیر شد.

 سردار منوچهر امان اللهى گفت: داماد 24 ساله هفته گذشته در یکى از روستاهاى 
بخش سرفیروزآباد به منزل خانواده همسر خود مراجعت کرد و با استفاده از سالح 
گرم همسر و مادرزن خود را به قتل رساند. وى با بیان اینکه متهم پس از ارتکاب 
قتل متوارى شد، اظهارداشت: در نهایت کارآگاهان پلیس آگاهى روز سه شنبه 
محل اختفاى قاتل فرارى را در یکى از استان هاى همجوار شناسایى و در یک 

عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.
به گفته فرمانده انتظامى استان کرمانشاه از محل اختفاى متهم دو قبضه سالح 
گرم غیرمجاز به همراه مهمات مربوطه کشف شده است. سردار امان اللهى با 
بیان اینکه علت و انگیزه متهم براى ارتکاب به قتل در حال بررسى است، افزود: 

نیروى انتظامى استان کرمانشاه با تشــکیل تیمى ویژه برخورد جدى با 
دارندگان و استفاده کنندگان از سالح غیر مجاز 

را در دستور کار دارد.

رئیس پلیس فتا استان هرمزگان از شناسایى و دستگیرى عامل انتشار تصاویر خصوصى 
در این استان خبر داد.

 سرهنگ على اصغر افتخارى،گفت: برابر مراجعه یکى از شهروندان استان هرمزگان مبنى 
بر انتشار تصاویر خصوصى موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان این پلیس قرار 
گرفت. وى افزود: برابر اظهارات شاکى، در یکى از پیام رسان هاى موبایلى فردى ناشناس 

اقدام به انتشار تصاویر عروسى وى کرده و باعث آبروریزى در بین آشنایان شده است. 
این مسئول انتظامى بیان داشت: در بررسى هاى فنى و تخصصى، متهم به هویت «ا. ذ» 
شناسایى شد و ضمن هماهنگى با مقام قضائى دستگیر و به پلیس فتا منتقل شد. سرهنگ 
افتخارى با اشــاره به اینکه متهم از کارکنان آتلیه است، گفت: در بررسى ها مشخص شد 
تصاویر مربوط به شاکى از سوى شخص دیگرى که مدیر آتلیه است در شبکه هاى اجتماعى 

منتشر شده است. 
وى اذعان داشــت: در بازجویى ها از مدیر آتلیه، وى به بزه انتســابى اعتراف کرد و اظهار 
داشت هدف از انتشار تصاویر مشتریان، تبلیغ و بازاریابى و کسب درآمد بیشتر 

بوده است. 

داماد خانواده اى که در یک اختالف خانوادگى برادرزنش را در ســیرجان یکى از 
شهرستان هاى استان کرمان به قتل رسانده بود روز دوشنبه دستگیر شد.

فرمانده انتظامى شهرستان سیرجان گفت: 22 دى ماه امسال داماد خانواده اى به 
دلیل یک اختالف خانوادگى دست به قتل برادرزنش زد و گریخت.

سرهنگ محمدرضا ایران نژاد اظهار داشت: مأموران کالنترى 12 و پلیس آگاهى 
پس از این حادثه دستگیرى سارق را در دســتور کار خود قرار دادند. وى ادامه داد: 
متهم پس از حادثه ابتدا به منطقه عشایرى چاه تر از توابع حاجى آباد متوارى شده و 

پس از شناسایى محل توسط پلیس به روستاى دارینو رفته بود. 
ســرهنگ ایران نژاد تصریح کرد: پس از تعقیب و مراقبت هاى پلیس ســرانجام 
متهم حاضر شد خود را تسلیم کند و مأموران کالنترى 12 او را ظهر روز دوشنبه در 
مقابل ساختمان قدیم بیمارستان امام رضا (ع) دستگیر کردند. این مقام انتظامى 
بیان داشت: بازجویى از وى توسط مأموران دایره جنایى پلیس آگاهى درخصوص 

چگونگى وقوع قتل خانوادگى آغاز شده است. 

فرمانده انتظامى استان بوشهر گفت: دو نفر ســارق حرفه اى طالفروشى در شهر جم 
شناسایى و دستگیر شــدند که تاکنون به سرقت از طالفروشــى هاى 15شهرستان از 
استان هاى مختلف اعتراف کرده اند.سردار خلیل واعظى در شرح جزئیات بیشترى از این 
خبر اظهار داشت: آذرماه سال جارى متصدى یک مغازه طالفروشى در شهر جم از سرقت 
حدود 180میلیون ریال طالى مغازه اش به وسیله فردى که به  عنوان خریدار وارد مغازه 
شده بود خبر داد. وى افزود:   این سارق حرفه اى پس از ورود به مغازه به بهانه خرید کادو 
براى همسرش اعتماد فروشنده را جلب کرد و طالهاى انتخاب شده را در فرصتى مناسب 
در لباس هایش پنهان کرده و سپس با گذاشتن کیف دستى خود در مغازه به بهانه آوردن 

عابربانک از خودرو از مغازه خارج و متوارى مى شود.
فرمانده انتظامى استان بوشهر گفت: با بررسى میدانى و اقدامات فنى کارآگاهان پلیس 
آگاهى شهرستان جم هویت سارق و همدستش که ساکن یکى از استان  هاى غرب کشور 
بودند شناسایى شد و 24ساعت پس از سرقت درحالى که در بازار طالفروشان خورموج 
در حال پرسه زدن بودند توسط پلیس شناسایى و دستگیر شدند.به گفته سردار واعظى با 
انجام تحقیقات تکمیلى مشخص شد این دو سارق داراى 9فقره سابقه کیفرى مى باشند و 
تاکنون به سرقت از طالفروشى در شهرهاى رشت، ارومیه، تبریز، مهاباد، مشهد، گناآباد، 
زاهدان، مالیر، یاسوج، محالت، دورود، دماوند، فارسان، شهرکرد و دامغان به ارزش بیش 

از دو میلیارد و 500میلیون ریال اعتراف کرده اند.

شــناگر ایران در رقابت هاى المپیک ســیدنى که اکنون مقیم 
استرالیاست روز دوشنبه دچار یک سانحه رانندگى شدید شد. 

در این ســانحه رانندگــى «حمیدرضــا مبرز» به کمــا رفت و  
همسرش درگذشت. فرزند کوچک این شناگر نیز در بیمارستان 

بسترى است.
حمیدرضا که در استرالیا مربى شــناى کالج است سال 86 رکورد 
100 متر پروانه کشور را به میزان 28 صدم ثانیه کاهش داد و آن 
زمان حد نصاب جدیدى را به نام خــودش ثبت کرد. هرچند که 
این رکورد بعدها شکسته شد اما باعث نشد تا مبرز از یاد و خاطره

 عالقه مندان به ورزش شنا برود.

سخنگوى ســازمان آتش نشانى و خدمات 
ایمنى تهران از وقوع حریق در یک مجتمع 
مسکونى 39 واحدى در خیابان خواجه نصیر 
طوسى خبر داد و گفت: آتش نشانان 40 نفر 

از ساکنان این مجتمع را نجات دادند.
سید جالل ملکى درباره جزئیات این حادثه 
اظهار داشت: ســاعت 5و28دقیقه صبح 
روز سه شنبه آتش ســوزى در یک مجتمع 
مســکونى در خیابان خواجه نصیر طوسى 
به ســامانه 125 اعالم شــد و با توجه به 
حساسیتى که آتش سوزى در مجتمع هاى 
مســکونى به وجود مى آورد، به ســرعت 
آتش نشانان سه ایســتگاه آتش نشانى به 

همراه خودروهاى نردبان دار و تشک نجات 
به محل حادثه اعزام شدند. 

وى ادامه داد: محل آتش ســوزى مجتمع 
مســکونى پنج طبقه 39 واحــدى بود که 
دو طبقه منفى نیــز با کاربــرى پارکینگ 
در آن وجود داشــت، در طبقــه منفى یک، 
چند دستگاه خودرو پارك شــده و یکى از 
این خودروها(L90) دچار حریق شــده و 

بخش هاى زیادى از آن شعله ور بود.
ملکى خاطرنشــان کرد: در اثر این حریق 
دود بسیار زیادى طبقات باالیى را فراگرفته 
و شــعله هاى آتــش در حال ســرایت به 
خودروهاى همجوار بود. ملکى تصریح کرد: 

آتش نشــانان با توجه به محبوس بودن 
تعدادى از ساکنان در آن ســاعات، به دو 
گروه تقسیم شــدند، عده اى از آنها براى 
خارج کردن ساکنان به طبقات باالیى رفتند 
و گروه دیگر براى خاموش کردن آتش به 

طبقه منفى یک رفتند. 
وى متذکر شد: آتش نشانان که به طبقات 
باالیى رفته بودند حدود 40 نفر از ساکنان 
ساختمان را به سالمت از ساختمان خارج 
کردند، فقط خانمى چهل و شــش ساله  که 
دچار دودگرفتگى جزئى شده بود به عوامل 
اورژانس تحویــل داده شــد و در نهایت 

عملیات اطفا با موفقیت به پایان رسید.

179 هزار تومان براى 
بیمه سالمت قالبى

روش  جدید کالهبردارى که این روزها مد شده است؛ علیرغم اینکه ســازمان هاى بیمه ســالمت و تأمین 
اجتماعى بارها بر ارائه خدمات خود با داشــتن دفترچه 
بیمه و رایگان بودن خدمت تأکید کرده اند اما همچنان 
برخى شرکت هاى کالهبردار با وعده هاى دروغین مبنى 
بر ارائه بیمه تکمیلى به بیمه شدگان، ارائه بیمه مکمل 
دندانپزشکى، ارائه دفترچه بیمه یا کارت بیمه سالمت از 

مردم اخاذى مى کنند.
شاید شما هم مانند بسیارى از مردم روزانه تماس هاى 
متعددى از شرکت هاى مختلف بیمه اى و خدماتى داشته 
باشید، که فردى با شماره شما تماس گرفته و خود را به 
عنوان نماینده یکى از سازمان هاى بیمه گر از جمله بیمه 
سالمت و سازمان تأمین اجتماعى معرفى مى کند؛ این 
فرد از شــما مى خواهد با پرداخت 179 هزار تومان بیمه 
شوید. برخى از شرکت هاى ســودجو با سوءاستفاده از 
ناآگاهى شهروندان آنان را طعمه قرار داده و به صورت 

غیرمستقیم از آنان اخاذى مى کنند.
البته از دو ســال پیش تاکنون ســازمان بیمه سالمت، 
سازمان تأمین اجتماعى و سایر ســازمان هاى بیمه گر 
نسبت به این نحوه سودجویى هشدارهاى الزم را ارائه 
کرده اند اما مردم ســاده دل بــراى دریافت کارت بیمه 
ســالمت و دفترچه بیمه تکمیلى مبالغى را به این افراد 
پرداخت مى کنند و در نهایت نیز هیــچ خدماتى از این 

شرکت هاى پوچ و خیالى دریافت نمى کنند.
اخیراً نیز در برخى از مناطق کشور دیده شده سودجویان 
پس از آنکه با درخواست پول مخالفت مى کنند از سوى 
شــرکت هاى متخلف با تهدید قطع شدن بیمه و باطل 
شدن دفترچه خدمات درمانى خود روبه رو شده و ناچار به 

پرداخت وجه درخواستى مى شوند.

اغوا کننده هاى تلفنى!  
یکى از زنان سرپرســت خانوار در این بــاره مى گوید: 
«با من تمــاس گرفتند و گفتند با پرداخــت 179 هزار 
تومان بیمه مى شوم و مى توانم از همه خدمات بیمه اى 
از جمله پزشکى، رفاهى و گردشــگرى استفاده کنیم و 
حتى براى دریافت خدمات چشم پزشکى، دندانپزشکى، 
کلینیک هاى زیبایى و پوســت و مو بایــد 50 درصد از 
هزینه ها را بپردازم. حتى به من گفتنــد که مى توانم با 

همین مبلغ چهار نفــر از اعضاى خانــواده را نیز تحت 
پوشش قرار دهم و با این شرایط یکسال از خدمات یاد 
شده اســتفاده کنیم و ارائه خدمات رفاهى مثل استفاده 
از ورزشگاه و استخر و هتل و رســتوران ها نیز تا سقف 

50درصد تحت پوشش است.»

خدمات بیمه سالمت رایگان است  
مدیر روابط عمومى سازمان بیمه سالمت در این زمینه 
مى گوید: «ارائــه خدمات بیمه ســالمت ایران در کل 
کشور به صورت رایگان اســت و حتى براى بیمه شدن 
شهروندان هیچگاه به صورت تلفنى یا حضورى با آنها 
تماس برقرار نمى کنیم برهمین اساس شرکت هایى که 
از این طریق براى جذب بیمه شدگان اقدام مى کنند مورد 
تأیید سازمان بیمه  سالمت نیستند و از مردم درخواست 

مى کنیم به شرکت هاى کالهبردار اعتماد نکنند.»
امیر محمودى افزود: «براى اینکه شــهروندان تحت 
پوشش بیمه سالمت قرار گیرند باید به دفاتر پیشخوان 
مراجعه کنند و فقط با پرداخت ده هزار ریال بابت کاغذ 
دفترچه، بیمه شوند، همچنین آرم سازمان بیمه سالمت 

روى دفترچه هاى بیمه این سازمان درج شده است.»
محمودى گفت: «شرکت هاى کالهبردارى که از سوى 
مردم به ما معرفى مى شوند از سوى دفتر حقوقى سازمان 
تحت پیگیرد قضائى و قانونى قرار مى گیرند و به مراجع 
قضائى ارجاع داده مى شود زیرا ما یک سازمان بیمه گر 
هســتیم و امکان پیگیرى و برخورد با این شرکت ها در 

حیطه وظایف و مسئولیت هاى ما نیست.»

ارائه خدمات با کارت ملى  
همچنیــن اخیراً نیــز ســازمان تأمیــن اجتماعى در 
اطالعیه اى اعالم کرد: «خدمات درمانى سازمان تأمین 
اجتماعى تنها با ارائه کارت ملى توســط بیمه شدگان و 
مســتمرى بگیران در مراکز ملکى و بــا دفترچه تأمین 
درمان در مراکز غیرملکى ارائه مى شود و هزینه اى بابت 

ارائه خدمات از مراجعه کنندگان دریافت نمى شود.»

این در حالى است که بسیارى از بیمه شدگان و مستمرى 
بگیران سازمان تأمین اجتماعى اعالم کرده اند که براى 
دریافت کارت طالیى یا کارت سالمت تأمین اجتماعى 
از آنان مبالغى بین 200 تا 400 هزار تومان مطالبه شده 
است و در تماس هاى تلفنى از سوى شرکت هاى بیمه گر 
اعالم شده که در صورت عدم پرداخت این مبالغ، حقوق 

ماهیانه شان قطع خواهد شد.
امیرعباس تقى پور، مدیر روابط عمومى سازمان تأمین 
اجتماعى بــا رد این اخبار تأکید کرد: «ســازمان تأمین 
اجتماعى هیچگونه تماس تلفنى و یا مراجعه حضورى به 
درب منازل بیمه شدگان و مستمرى بگیران محترم براى 
دریافت وجه به منظور صادر کــردن اینگونه کارت ها، 
نداشته و نخواهد داشت و این موضوع نیز به هیچ عنوان 
صحت ندارد زیرا در مراکز ملکى تأمین اجتماعى خدمات 

درمانى به طور کامًال رایگان انجام مى شود.»
براساس این گزارش به نظر مى رســد، به دلیل ضعف 
نظارت هاى الزم از سوى مسئوالن، عدم آگاهى مردم 
از خدمات سازمان هاى بیمه گر و همچنین عدم برخورد 
جدى و قانونى با شرکت هاى کالهبردار هر سال شاهد 
افزایش اینگونه کالهبردارى ها در کشور هستیم و روز به 

روز بر تعداد سودجویان نیز افزوده مى شود.
این شرکت هاى کالهبردار با وعده هاى دروغین مبنى 
بر ارائه بیمه تکمیلى به بیمه شدگان، ارائه بیمه مکمل 
دندانپزشکى، ارائه دفترچه بیمه یا کارت بیمه سالمت، 
داشتن قرارداد و پرداخت هزینه هاى درمان آزمایشگاه، 
ویزیت پزشــکان و داروخانه هــا و هزینه هاى دارویى 
از مردم اخاذى کــرده و باعث بى اعتمــادى مردم به 
سازمان هاى بیمه گر و نهادهاى متولى مى شود. بر همین 
اســاس ضرورت برخورد قضائى با این گونه شرکت ها 

بیش از پیش احساس مى شود.

خودرو L90   آتش گرفت
40نفر محبوس شــــــــــدند!

رررررررررررررررررگرفت خودرو L90   آتش 
40نفر محبوس شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدند!

سرقت طالى 18میلیونى به بهانه 
خرید کادو براى همسر

به مأموران حمله کرد
سوار  با قمه 

رگیر موتور
زو

کالنترى  رئیس 
110 شــهداى تهــران با اعــالم خبر 

دستگیرى ســارق زورگیر در میدان شــهدا گفت: شهروندان 
مى توانند براى شناسایى وى به پایگاه ششم پلیس آگاهى تهران مراجعه کنند.

سرهنگ اسماعیل افشارى اقدم درباره جزئیات این خبر اظهار داشت: یک شنبه شب مأموران حین گشتزنى 
در میدان شهدا متوجه سرقت اموال یکى از شهروندان توســط فردى با قمه مى شوند که سارق با دیدن مأموران با یک دستگاه 
موتورسیکلت مسروقه از محل متوارى مى شــود. وى با بیان اینکه با تعقیب و گریز فراوان نهایتًا فرد مورد نظر متوقف مى شود 

تصریح کرد: در بررسى هاى به عمل آمده مشخص شد که این فرد از سارقان سابقه دار است.
سرهنگ افشارى اقدم خاطرنشان کرد: متهم در مواجهه با مأموران با قمه به سمت آنها حمله ور شد که مأموران با استفاده از قانون 

به کارگیرى سالح،  پنج تیر هوایى شلیک کرده و در اقدامى غافلگیرانه وى 
را دستگیر کردند. وى تأکید کرد: متهم دربازجویى هاى انجام 

شده به ارتکاب بیش از30فقره سرقت و زورگیرى در نقاط 
مختلف شهر تهران اعتراف کرد و با قرار قضائى در 

اختیار پایگاه ششم پلیس آگاهى قرار گرفت.
رئیس کالنترى 110 شــهداى تهران تصریح 
کرد: شهروندان مى توانند براى شناسایى وى 

به پایگاه ششم پلیس آگاهى مراجعه کنند.

فرمانده انتظامى شهرستان اسدآباد همدان کشف جسد دریده شده زیر برف   
گفت: جسد مردى 30ســاله که بخشى از ســر و صورت او توسط 

جوندگان و حیوانات آسیب دیده بود کشف شد.
سرهنگ اسماعیل جمشیدى اظهار داشت: اهالى یکى از روســتاهاى مجاور اسدآباد از وجود جسدى رها شده در این 
منطقه خبر دادند که عوامل پلیس براى بررسى صحنه در محل حضور یافتند. وى بیان کرد: طبق بررسى مأموران انتظامى و بر اساس 

قرائن و شواهد به ویژه وضعیت جسد کشف شده مشخص شد حدود هفت هشت روز از حضور این جسد در این محدوده گذشته است. 
سرهنگ جمشیدى افزود: ریزش برف و پوشیده شدن روى جسد موجب شده بود که کسى از حضور آن مطلع نشود ولى با گرم شدن هوا 
و آب شدن برف ها، جسد نمایان مى شود.  فرمانده انتظامى شهرستان اسدآباد بیان کرد: تحقیقات اولیه گویاى این بود که قسمتى از سر 

و صورت و گردن این جسد توسط حیوانات جویده و دریده شده است. 
سرهنگ جمشیدى اضافه کرد: مقرر شد با همکارى شوراى اسالمى روستاها، در زمینه گزارش هاى ارائه شده درباره مفقود شدن افراد 
در چند روز گذشته تحقیقاتى صورت گیرد.  وى گفت: پس از تحقیقات صورت گرفته خانواده جسد فاقد هویت مشخص شد و آنها پس 

از رؤیت جسد آن را شناسایى کردند. 
فرمانده انتظامى اسدآباد ادامه داد: پس از طى تشریفات قانونى جسد تحویل خانواده شد ولى تحقیق پلیس براى روشن شدن علت اصلى 
این مرگ مشکوك ادامه دارد. وى اظهار داشــت: اولیاى این مرد 30 ساله تاکنون از کسى شکایتى نداشته اند با وجود این پرونده اى در 

دادسراى انتظامى اسدآباد براى روشن شدن ابعاد این موضوع گشوده شده است.  
شایان ذکر است که مهر ماه سال جارى نیز جسد مثله شده یک مرد میانســال نیز در کنار رودخانه اى در نزدیکى شهر جورقان از توابع 

شهرستان همدان کشف شد که تاکنون قاتل یا قاتالن این مرد دستگیر نشدند و همچنان پرونده بر روى میز پلیس آگاهى قرار دارد.

حادثه تلخ
 براى شناگر 
المپیکى ایران

انتشار تصاویر مشتریان  
براى کسب درآمد 

دستگیرى داماد فرارى به 
جرم قتل برادرزن 

قتل همسر و مادر زن
 از سوى داماد 
عصبانى
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همانا ترس از خدا کلید هر در بســته و ذخیره رســتاخیز
و عامــل آزادگى از هرگونه بردگــى و نجات از هرگونه 
هالکت است. در پرتو پرهیزکارى، تالشگران، پیروز و 
پرواکنندگان از گناه، رستگار مى شوند و به هر آرزویى 

مى توان رسید.
موال على (ع)

زهرا زلفی
سوم ابتدایی

ریحانه قنایی
سوم ابتدایی

زهرا آهنگریان
اول دبیرستان

ریحانه حمیدي
دوم راهنمائی

نیلوفر زارع
سوم ابتدایی

ساره خرم آبادي
پنجم ابتدایی

مصطفی محمدزاده
کارشناسى ارشد

سجاد محسنی
اول ابتدایی

مرضیه فیض آبادي
کارشناسى

بهنام صالح آبادي
سوم دبیرستان

سعیده پورواحدي
کارشناسى

کوثر هاشمی
اول راهنمائی

بهروز صالح آبادي
دوم ابتدایی

سمانه بیابانی
چهارم ابتدایی

کوثر مهرآبادي
چهارم ابتدایی

احمد دهقانی
 کارشناسى

علی اصغر بیابانی
دوم راهنمائی

فاطمه رجبی
سوم ابتدایی

علی اصغر چله کش
سوم راهنمائی

علیرضا محسنی
دوم دبیرستان

علی اصغر هاشمی
اول ابتدایی

سعید صالح آبادى
فوق دیپلم

زهرا اخباري
اول دبیرستان

ریحانه بیابانی
چهارم ابتدایی

رقیه بیابانی
دوم دبیرستان

در دى ماه سال جارى از دانش آموزان ممتاز و برتر شهرستان 
آران و بیدگل تجلیل خواهد شد. مهندس حمیدرضا رجبى، 
مدیر امور برق شهرستان آران و بیدگل ضمن اعالم این خبر، 
برگزارى این نوع مراسم ها را باعث تقویت روحیه و  ایجاد 
انگیزه دانسته و تجلیل از فرزندان کارمندان شاغل و بازنشسته 
را با توجه به نقش مهــم تعلیم و تربیت جــزو مهمترین 

برنامه هاى شرکت توزیع برق استان اصفهان برشمرد. 
مهندس حمیدرضا رجبى فعالیت هاى امور برق آران و بیدگل 
را در 8 ماهه نخست سال 96 به چند دسته تقسیم کرد و گفت: 
در بخش  بهره بــردارى اقداماتى از قبیل اختصاص 2000 
میلیون ریال در سرفصل اصالح و بهینه روشنایى، اختصاص 
500 میلیون ریال در سرفصل سرویس و تعمیرات پست هاى 
توزیع، اختصاص 700 میلیون ریال در سرفصل تعمیرات خط 
گرم (HOTLINE)، اختصاص 2000 میلیون ریال در 
سرفصل اصالح و بهینه روشنایى مورد توجه بوده است. وى 
اظهار داشت شهرستان آران و بیدگل جزو سه  شهرستان 
برتر استان اصفهان با کمترین نرخ خاموشى تا پایان آبان ماه 
سال جارى با متوسط 0/42 دقیقه خاموشى براى هر مشترك 
و کاهش حدود دو برابرى  (0/778 دقیقه) نســبت به سال 

گذشته بوده است.
مهندس رجبى با اشــاره به اقدامات انجام شده در  بخش 
مهندسى، نظارت و کنترل پروژه امور برق شهرستان آران 
و بیدگل بیان داشــت: کل بودجه اعتبارى 20 میلیارد ریال 
بوده که از این مقدار تاکنــون 14 میلیارد ریال اعتبار جذب 
شده است. همچنین در این بخش فعالیت هایى از قبیل فاز 
یک اصالح شبکه فشارضعیف فرسوده سفیدشهر به مبلغ 
800 میلیون ریال، احداث فیدر ۲۰kv جدید جهت شهرك 
 ۲۰kv صنعتى سلیمان صباحى، بهسازى کامل فیدرهاى
پست قائم و پایدارى شبکه، نصب ترانس بلوار احمدآباد جهت 
رفع ضعف ولت، بهسازى شبکه هاى فشارضعیف کاغذى، 

یزدالن، محمدآباد و... به انجام رسیده است.
به گفته مدیر امور برق شهرستان آران و بیدگل، در راستاى 
خدمت رسانى به مشــترکین، مواردى همچون راه اندازى 
سامانه سمیع (مکالمه به جاى مراجعه) با شماره 37121 با 
امکاناتى از قبیل سهولت در انجام خدماتى از جمله دریافت 
تقاضاى خدمات جهت اشتراك جدید، تغییرات روى اشتراك 
(تغییر مکان، تغییر نام، صدور صورتحساب، تغییر کاربرى 
و...) بصورت تلفنى مورد توجه بوده است. وى در ادامه تعداد 
مشترکین جدید در سال جارى را  50909 عنوان کرده که از 
این تعداد 49517 انشعاب عادى و 1392 انشعاب دیماندى 
مى باشد.  همچنین در سال جارى اقدام به تعویض تعداد 350 
عدد دیماندى، 500 عدد تکفاز و 16 عدد سه فاز و 300 عدد 

کنتور فهام شده است. 
حمیدرضا رجبى درباره فعالیت هاى انجام شــده در بخش 
مدیریت مصرف هم گفت: تاکنون نزدیک به 15 کیلووات 
تعویض المپ انجام گرفته، 40 کیلووات سلول خورشیدى 
نصب شده، اســتفاده از اتوبوس آموزش مدیریت مصرف 
جهت آموزش بیش را 300 نفر از دانش آموزان ، تشکیل 20 
جلسه براى مدارس و پیش دبستانى ها، تشکیل20 جلسه 
براى بسیج و 25 مورد ارزیابى برگزار شده است. همچنین 
حدود 4500 عدد بروشــور جهت اطالع رسانى در بخش 

صنایع، کشاورزى و مدارس توزیع گردیده است.
وى همچنین درباره فعالیت هاى واحــد ایمنى و آموزش 
هم گفت: بحمدا... تاکنون بالغ بــر 1300 روز بدون حادثه 
سپرى شــده، حدود 500 مورد بازدید از گروه هاى اجرایى 
و پیمانکاران، 25 مورد صدور اخطاریه حریم، برگزارى 14 
کمیته حفاظت فنى و ایمنى، جابجایى و رفع حریم حدود 50 
عدد پایه در معابر، شناسایى حدود 50 مورد نقاط خطرآفرین 
و حادثه ساز و اصالح 25 مورد از آنها تاکنون و اقدام جهت 
اصالح بقیه آنها تا پایان ســال جارى، برگزارى دوره هاى 

آموزشى (کمک هاى اولیه، آتش نشانى و اطفاى حریق و...) 
جهت کارمندان، برگزارى دوره هاى آموزشى جهت اصناف 
مختلف، حضور در مساجد و هیئات مذهبى و ارائه آموزش 

هاى الزم از جمله فعالیت ها در این بخش است.
مهندس رجبى در بخش دیگرى از  مصاحبه خود، گزارش 
عملکرد و فعالیت هاى واحد فرهنگى را به شرح ذیل اعالم 
کرد:1- برگزارى اردوى سه روزه به باغ موزه دفاع مقدس 
اســتان کرمان 2- برگزارى کالس هاى فرهنگى جهت 
کلیه کارمندان حداقل ماهى یکبار 3- برگزارى اردوى یک 
روزه زیارتى-فرهنگى به شهر مقدس قم و دیدار با علما از 
جمله آیت ا.. جوادى آملى 4- برگــزارى کالس آموزش 
مهارت هاى زندگى جهت کلیه کارمنــدان و پیمانکاران 
بهمراه خانواده 5- دیدار با خانواده هاى شهدا و بازنشستگان 
6- برگزارى مسابقات فرهنگى با مناسبت هاى مختلف 
و اهداى جوایز به برگزیدگان 7- برگزارى مراســم جشن 
و عزادارى در مناســبت هاى مختلف و حضور حداکثرى 
کارمندان بهمراه پذیرایى 8- نصب بنر در مناســبت هاى 
مختلف در سطح شهرســتان و ورودى امور 9- برگزارى 
جشن تکلیف و توزیع کتاب هاى فرهنگى و دفاع مقدس 
بصورت رایگان و نیم بها. وى در پایان صحبت هاى خود 
بخشى از اقدامات صورت گرفته جهت تکریم ارباب رجوع 
و تســریع در امور را به مواردى همچون راه اندازى سامانه 
37121 مشترکین، سامانه 121 اتفاقات و عملیات، توزیع 
برشور و راهنماى مشترکین جهت هر پروسه کارى و خدمات 
موردنیاز، تعریف شاخص جهت هر پروسه کارى و رصد آن 
در سامانه پایش و پیگیرى مواردى که شاخص آن ها رعایت 
نشده است، سامانه شکایات جهت استفاده ارباب رجوع و 
مشترکین و... مربوط دانست و استعانت از خداوند منان جهت 
خدمت رسانى هرچه بیشتر و بهتر به مردم شریف شهرستان 

آران و بیدگل را خواستار شد .

مهندس علیرضا عرب بیگی مدیر امور برق شهرستان 
کاشان عملکرد 9 ماهه این امور را اعالم کرد.

 بنابراین گــزارش، کاهش 34 درصدي خاموشــی ها 
نسبت به ســال قبل،افزایش 25 درصدي خدمات غیر 
حضوري، کاهش تلفات شــبکه، افزایــش ضریب بار، 
توسعه زیر ساخت، تعمیرات و بهینه سازي شبکه هاي 
توزیع برق، راه اندازي ســامانه هــاي ارتباط مردمی و 
نصب و تعمیر شبکه روشنایی در ســطح شهرستان از 

اهداف اصلی این امور بوده است.
مهندس عرب بیگی با اشــاره به فعالیت هاي صورت 
گرفته در 9ماهه اخیر، مبلغ تامین اعتبار شــده در امور 
برق کاشــان در 9 ماهه ســال جارى را معادل شش 
میلیــارد و 425 میلیــون تومان اعالم نمــود و افزود: 
توسعه خطوط فشار متوســط به طول 105 کیلومتر با 
اعتبارى معادل  سه میلیارد و600 میلیون تومان، توسعه 
خطوط فشــار ضعیف به طول 21 کیلومتر با مبلغ یک 
میلیارد تومان، تعمیرات و بهینه ســازي در شبکه فشار 
متوسط به طول 10 کیلومتر به مبلغ 350 میلیون تومان، 
تعمیرات و بهینه سازي شبکه فشار ضعیف به طول 42 
کیلومتر به مبلغ 630 میلیــون تومان، نصب و تعویض 
پســت هاي هوایی (ترانس) 42 مورد بــه مبلغ 600 
میلیون تومان تامین اعتبار شــده ودر قســمت هاي:

تست لوازم اندازه گیري (کنتور) 22413 مورد، تعویض 
و بهســازي لوازم انــدازه گیري 2896 مــورد و نصب 
و ثبت نام اشــتراك جدیــد 2949 مــورد ارائه خدمت 
صورت گرفته است. الزم به ذکر است تعداد مشترکین 

امور برق کاشان در مرداد ماه از مرز 180 هزار مشترك 
گذشت.

وى در ادامه به فعالیت هاي شــاخص و عمده صورت 
گرفته در ســال جاري اشــاره کرد و راه اندازي سامانه 
ارتبــاط مردمی ســمیع (مکالمه به جــاي مراجعه) با 
شــماره تلفن 37121 با هدف تســهیل در امور مردم، 
راه اندازي ســامانه 121 شــمال اســتان اصفهان در 
ســاختمان 15 خرداد این شهرســتان، انجام مراحل 
اولیه ســاخت ســاختمان جدید و نصــب و راه اندازي 
کنتورهاي هوشمند فهام را از مهمترین این فعالیت ها 

برشمرد.
مهندس عرب بیگی اهداف و سیاست هاي کلی شرکت 
را ســهولت در ارائه خدمات به مشــترکین و دسترسی 
آســان و ســریع مردم به خدمات این امور دانسته و در 
ادامه توضیح داد: سامانه سمیع این امکان را براي مردم 
فراهم آورده تا تنها با شماره گیري 37121 از 22 خدمت 
در حوزه خدمات مشترکین استفاده نموده و مشترکین 
بدون مراجعه و در کوتاه ترین زمان ممکن خدمات خود 

را دریافت نمایند.
مدیر امور برق شهرســتان کاشــان تصریح کرد: امور 
برق کاشان تا بحال 827 مورد کنتور فهام (اتوماسیون 
قرائت از راه دور) براي نقاط دور دست نصب نموده که 
از مزایاي آن مــی توان به عدم نیاز بــه قرائت کنتور و 
قطع و وصل بدون مراجعه مامور اشاره نمودکه آسایش 

ورضایت مردم را در بر خواهد داشت. 
وى بــا توجه بــه طــرح هــاي مدیریــت مصرف 

مخصوصــًا در فصــول گرم ســال همــکاري مردم 
در این زمینه را خواســتار شد و از مشــترکین صنعتی 
و کشــاورزي کــه امســال در این بــاره امــور  برق 
شهرستان کاشــان را یاري رســاندند تشــکر نمود. 
مهندس عــرب بیگــی همچنین با توجــه به مصرف 
زیاد برق در سال هاي اخیر، وجود نیروگاه هاي کوچک 
و تامین نیاز مردم از انرژي خورشیدي را از مباحث مورد 
نیاز کاشان دانسته و افزود: تا بحال قرارداد 1420 کیلو 
وات برق خورشــیدي در ســطح این شهرستان بسته 
شــده و کارشناســان واحد مدیریت مصرف این امور 
آماده راهنمایی، مشــورت و عقد قرارداد با متقاضیان

 می باشند.
مدیــر امور بــرق شهرســتان کاشــان تولیــد برق 
خورشــیدي را عالوه بر صرفه اقتصــادي باعث حفظ 
منابع طبیعی و زیســت محیطی دانســت که از هدر 
رفت ســرمایه ملی (نفت و گاز) جلوگیري می شــود.

وى در پایان به گوشه اي از فعالیت هاي فرهنگی امور 
برق شهرســتان کاشــان از قبیل برگزاري چهار دوره 
مســابقه کتابخوانی , برگزاري اولین یادواره شــهداي 
منتســب به امور برق شهرســتان، برگزاري هفتگی 
قرائت قرآن در امور بــرق همراه با اقامــه نماز مغرب 
و عشاء، برگزاري جلسات شــوراي فرهنگی اموربرق، 
برگزاري نشست هاي آموزش اخالق و منش اداري با 
همکاران، برگزاري چهار دوره مسابقات ورزشی فوتسال، 
والیبال و تنیــس روي میز بین همکاران و ..... اشــاره 

نمود.  

محمدباقر شفیعیان
دوم راهنمائی

محمد رحیمی
دوم ابتدائی

مهدي کاوه
دوم راهنمائی

محسن به زارع
سوم ابتدائی

مرتضی کاوه
دوم راهنمائی

محمدمهدي رمضانی
سوم ابتدائی

علیرضا رادنوش
اول ابتدائی

محمدحسین عرب بیگی
پنجم ابتدائی

محمدحسین بروجردي 
ورودي کارشناسی

علی صامت
سوم ابتدائی

ابوالفضل اقبالی
سوم دبیرستان

علی اصغر اسماعیلی
ورودي کارشناسی

امیررضا نورانیان
اول ابتدائی

علی اصغر وعیدي
چهارم ابتدائی

عباس ابراهیمی پور
سوم دبیرستان

حسین آخوندي
دوم ابتدائی

سیدامیرمحمد پیغمبري
دوم ابتدائی

حمیدرضا رادنوش
ورودي ارشد

اقدامات امور برق شهرستان آران و بیدگل  تشریح عملکرد 9 ماهه امور برق شهرستان کاشان

دانش آموزان ممتاز پرسنل امور برق شهرستان کاشاندانش آموزان ممتاز پرسنل امور برق شهرستان کاشان

دانش آموزان ممتاز دانش آموزان ممتاز 
پرسنل امور برق شهرستان پرسنل امور برق شهرستان 

آران و بیدگلآران و بیدگل

آذین زیلوچیان
ورودي کارشناسی ارشد

نسترن جاوید طاهري
اول دبیرستان

الناز جامعی
اول ابتدائی

فاطمه باالخانهء
دوم ابتدائی

رضوان ناظمی
دوم دبیرستان

فاطمه بهشتی
اول دبیرستان

زهرا شریفی
کارشناسى

فاطمه رحیمی
اول راهنمائی

زهرا عرب بیگی
سوم راهنمائی

فاطمه سادات طباطبائی
پنجم ابتدائی

فاطمه مزرعتی
اول ابتدائی

زینب کرمانی
دوم ابتدائی

فرزانه احمدي
پنجم ابتدائی

سپیده صمدي
اول دبیرستان

مهدیه سلمان
دوم راهنمائی

مهدیه اقبالی
پنجم ابتدائی

نسترن رضائیان
پنجم ابتدائی

ماندانا حاجی زاده
کارشناسی

زهرا واردي
دوم دبیرستان

فاطمه به زارع
سوم دبیرستان
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رژیم حقوقى زاینده رود
 به هم خورده است

نماینده مــردم اصفهان در مجلــس، وضع زاینده 
رود را  وخیــم دانســت و گفــت: یکــى ازعوامل 
برهــم خــوردن رژیــم حقوقــى زاینــده رود، 
برداشــت هاى بى رویــه از ایــن رودخانه بســیار

 ارزشمند است.
حمیدرضا فوالدگــر با بیان اینکه بهــره بردارى از 
حقابه تعریف شــرعى و قانونــى دارد افزود: زمانى 
کــه حقابــه کشــاورزان را پرداخــت نمى کنیم 
بایــد خســارت کشــت نکــردن  به کشــاورزان 

پرداخت شود.
وى افزود: نباید به موضوع تخصیص آب نگاه محلى 
و منطقه اى داشت بلکه موضوع آب نیازمند نگاه ملى 
است تا موضوع آب در کشــور تبدیل به مناقشات 

منطقه اى نشود.
فوالدگر با اشاره به میزان ذخیره آب پشت سد زاینده 
رود  گفت: مشکل خشکســالى اصفهان انکارپذیرو 
پنهان کردنى نیست از همین رو اگر طرح هاى انتقال 
آب به نحو مطلوب مطالعه شود به سادگى مشخص 
مى شــود که طرح هاى انتقال آب کنونى در کوتاه 
مدت توان برطرف کردن مشــکالت خشکســالى 

استان اصفهان را ندارد.

آنفلوآنزاى فوق حاد از نطنز 
گزارش نشده است

رئیس شبکه دامپزشکى شهرســتان نطنز گفت: با 
پیگیرى هاى صورت گرفته تا این لحظه هیچ مورد 
ابتالى پرنــدگان به آنفلوآنزاى فــوق حاد گزارش 

نشده است.
سید محمدمهدى نظام طاهرى افزود: همه ساله در 
فصل هاى سرد سال این بیمارى شیوع پیدا مى کند و 
از آنجایى که سال قبل در شهرستان نطنز یک مورد 
ابتال به آنفلوآنزاى فوق حاد از طریق دانه هاى آلوده 
رخ داد، آمادگى کامل براى مقابله با این بیمارى در 

نطنز وجود داشت.

موازیکارى به فنى و حرفه اى 
ضربه مى زند

رئیس مرکــز آموزش فنــى و حرفه اى شــهرضا 
با بیان اینکــه موازیکارى آموزش هــاى مهارتى 
غیرمجاز به فنــى و حرفه اى ضربــه وارد مى کند 
و بایــد بــا ایــن نــوع آمــوزش برخورد شــود 
حرفــه اى  و  فنــى  آموزش هــاى  گفــت: 
ئــه مــدرك را بــر اســاس اســتانداردها و ا

 فنى و حرفه اى است. حســن ضیایى با بیان اینکه 
ســازمان آموزش فنــى  و حرفــه  اى متولى اصلى 
آموزش هاى مهارتى است، بیان کرد: هرگونه آموزش 
مهارت از طرف مؤسسات و افراد حقیقى بدون مجوز، 
غیر قانونى بوده و در صورت آمــوزش، برابر قانون 

برخورد مى  شود.

جذب نیرو
 در آموزش و پرورش

بیــش از 900 معلم خرید خدمات آموزشــى و حق 
التدریس جذب آموزش و پرورش اصفهان شدند. 

رئیس گروه طرح و بر نامه ریزى آموزش و پرورش 
استان اصفهان گفت: در سال تحصیلى 97-96بیش 
از 200معلم حق التدریس جدیــد براى آموزش در 
مقاطع پیش دبســتانى جذب آمــوزش و پرورش 

استان شدند.
علیرضا عابــدى با بیان اینکه این افــراد از معلمان 
قراردادى ســال 91 آموزش و پــرورش بودند که 
براساس مصوبه مجلس جذب شدند، افزود :80درصد 
این نیروهاى جذب شــده را معلمان زن تشــکیل

 مى دهند.
وى همچنیــن از جــذب بیــش از 700 معلــم 
خرید خدمات آموزشــى نیــز در اســتان خبر داد 
و گفت: این افــراد هــم اکنون  در 156مدرســه 
بــه بیــش  از 36هــزار دانــش آمــوز آمــوزش

 مى دهند.

خبر

نای ب رئیس مجلس در پاسخ به تذکر یکى از نمایندگان 
درخصوص رسیدگى به حادثه «سانچى» گفت: رئیس 
مجلس شــوراى اســالمى به کمیســیون امنیت ملى 

مأموریت داد که این مسئله را پیگیرى کند.
حسینعلى حاجى دلیگانى در نشست علنى دیروز مجلس 
در تذکر شفاهى گفت: حادثه اى که در این کشتى رخ داد 
موجب تأسف همگان شده است، لذا مجلس باید کمیته 
شفاف سازى در این باره تعیین کند تا مسائل مربوط به 
کشتى جمع بندى شود و جلوى شایعاتى که این روزها در 

فضاى مجازى منتشر مى شود، گرفته شود.
نماینده مردم شاهین شــهر و میمه در مجلس شوراى 

اسالمى تصریح کرد:کمیته شفاف سازى باید فوراً این 
حادثه را بررسى کند و گزارش آن به مردم ارائه شود.

مسعود پزشکیان در پاســخ به تذکر این نماینده گفت: 
روز یک شنبه دکتر الریجانى به کمیسیون امنیت ملى 
مأموریت داد که این مســئله را پیگیرى کنــد و بنده از 
کمیسیون امنیت مى خواهم که ابعاد این حادثه را مورد 

بررسى قرار دهد.
نایب رئیس مجلس شوراى اسالمى تصریح کرد: مردم 
نباید به شایعاتى که در برخى رسانه ها منعکس مى شود، 
توجه کنند و اخبار را از سیســتم هــاى دولتى و امنیتى 

دریافت کنند.

آیت ا... حســین مظاهرى از مراجع تقلید و رئیس حوزه 
علمیه اصفهان با ابراز تســلیت جــان باختن تعدادى از 
هموطنانمان در حادثه آتش سوزى کشتى نفتکش ایرانى 
از مسئوالن خواســت با دقت و تالش ابعاد این حادثه را 

بررسى و در تسکین داغ مصیبت دیدگان اقدام کنند.
به گزارش دفتر این مرجع تقلید، در پیام تســیلت آیت 
ا... مظاهرى آمده اســت: حادثه غم  انگیز آتش  سوزى 
کشتى نفتکش ایرانى که به درگذشت تأسفبار جمعى از 
هموطنان گرامى و کارکنان خدوم آن کشــتى انجامید، 

مصیبتى سنگین است. 
وى با اظهار تســلیت به خانواده هاى عزادار و داغدار از 

خداوند تعالــى رحمت و مغفرت جانباختــگان و صبر و 
بردبارى بازماندگان را مســئلت نمود و اضافه کرد: امید 
است مسئوالن ذیربط با دقت و تالش، این حادثه مؤلّمه 
را بررسى کرده و در تســکین داغ مصیبت دیدگان اقدام 

نمایند.
به گزارش ایرنا، 16 دى یک کشتى فله بر چینى حامل 
64 هزار تن گندم در سواحل شانگهاى به نفتکش ایرانى 
«سانچى» که حامل بیش از 130 هزار تن میعانات گازى 
بود، برخورد کرد. در نهایت روز یک شنبه هفته جارى (24 
دى) نفتکش سانچى غرق و اسامى خدمه کشتى نیز به 

عنوان جانباختگان اعالم شد.

پیام تسلیت آیت ا... مظاهرى 
در پى فاجعه «سانچى»

کمیته شفاف سازى 
حادثه «سانچى» تشکیل شود

این روزها درحالى که مجموعه وزارت ارشاد و شخص 
وزیر ارشاد با حضور در کنسرت هاى جشنواره موسیقى 
فجر سعى در حمایت از اجراهاى قانونى دارند، کنسرت 
ارکستر ملى اصفهان روزهاى 22 و 23 دى با خوانندگى 
ساالر عقیلى درحالى در سالن کوثر این شهر روى صحنه 
رفت که همچون سالیان از حضور بانوان موزیسین روى 

سن ممانعت به عمل آمد. 
شهروز بلوچستانى، نوازنده فلوت ارکسترملى اصفهان 
درباره ممانعت از حضور بانوان اعضاى این ارکســتر در 
اجراى روزهــاى 22 و 23 دى در اصفهان به ایلنا گفت: 
اجراى اخیر ارکســتر ملى اصفهان در سالن کوثر شهر 
اصفهان با خوانندگى ســاالر عقیلى برگزار شد که طى 
آن جمعه 22 دى از ســاعت 18و30دقیقه و شــنبه 23 
دى از ســاعت 20و3 دقیقه به اجرا پرداختیم. ارکســتر 
ملى اصفهان از ســال 48-1383مشغول فعالیت است. 
در اجراهایى که این ارکستر قرار است روى صحنه ببرد؛ 
بانوان به عنوان اعضاى این ارکستر در تمرینات همواره 
حضور دارند ولى مشکل اینجاست که اجازه حضور بانوان 
در اجراها داده نمى شود و ارکستر بدون حضور بانوان در 
اصفهان روى صحنه مى رود. در واقع سال هاســت که 
بانوان موزیسین اصفهانى حق روى استیج رفتن در این 

استان را ندارند.
وى در ادامه افزود: این در حالى است که حدود دو ماه قبل 
ارکســتر ملى اصفهان تقریبًا با حضور تمامى اعضایش 
ازجمله بانوان ارکستر در شیراز به اجراى برنامه پرداخت. 
این گروه اول بهمن ماه نیز با حضــور همین بانوان در 

شهرکرد روى صحنه خواهد رفت.
این نوازنده موزیسین گفت: در این زمینه بسیار صحبت 
شده است و همیشه گفته مى شود که مسئله حضور بانوان 
روى صحنه در حال بررسى است اما واقعاً مشخص نیست 
این بررسى ها چه زمانى به اتمام مى رسد. در بسیارى از 
فعالیت هاى اجتماعى دیگرى که در کشــورمان انجام 
مى شــود بانوان و مردان همپاى هم فعالیت مى کنند؛ 
در موســیقى نیز بانوان جزو جامعه موسیقى هستند که 
فعالیت مى کنند ولى نمى دانم چــرا در این حوزه بانوان 
در اصفهان نمى توانند همپاى مردان روى صحنه حضور 
داشته باشــند. اینکه چرا بانوان موزیسین اصفهانى در 
شهر خودشــان نمى توانند روى صحنه کنسرت بیایند 

هیچ توضیح منطقى ندارد.

باید وحدت رویه ایجاد شود
اما در همین باره وزیر ارشاد گفت: قطعًا از نظر ما حضور 
نوازندگان خانم روى صحنه کنســرت هاى ارکسترال 
اشکالى ندارد و همه جا باید با همین رویه نسبت به حضور 
هنرمندان خانم روى صحنه اقدام کنند. در حوزه تکنوازى 
هم ما دستورالعمل هایى داریم که در همه جاى کشور به 

صورت یکسان وجود دارد.
سیدعباس صالحى که براى سومین مرتبه طى روزهاى 
اخیر در جشنواره موسیقى فجر حضور پیدا کرد و سپس 
در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سئواالت آنان پاسخ 
گفت، در پاسخ به این سئوال که «چرا وحدت رویه اى در 
ارشاد استان ها وجود ندارد و محدودیت هاى غیرقانونى 
در برخى استان ها براى ممانعت از حضور بانوان موزیسین 
روى صحنه وجود دارد؟» گفت: تدوین دستورالعملى که 
طى آن اجراهاى موردنظر حوزه موسیقى در شهرهاى 

مختلف کشور از یک قانون تبعیت کنند؛ نیازمند بررسى و 
اجرایى کردن آن در مرکز است. به هر ترتیب در این نوع 
موارد حتماً باید رویه عمومى به عنوان معیار مورد نظر قرار 
گیرد و به طور طبیعى اگر اتفاقاتى خارج از این رویه انجام 

بگیرد نیز نباید بار دیگر اتفاق بیافتد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمى در حالى که خبرنگاران 
به مســئله ممانعت از اجراى بانوان عضو ارکستر ملى 
اصفهان طى روزهاى 22 و 23 دى ماه سال جارى اشاره 
کردند، عنوان کرد: حتماً اگر مسئله اى خالف دستورالعمل 
و رویه عمومى باشــد؛ مورد نظر وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمى نیست و همکاران من در وزارتخانه حتمًا پیگیر 
قضیه خواهند بود. به هر حــال اجراى صحنه اى بانوان 
براى بانوان    همان مسیرى است که در همه استان ها باید 
با یک رویه عمل شود. قطعًا از نظر ما حضور نوازندگان 
خانم روى صحنه کنسرت هاى ارکسترال اشکالى ندارد و 

همه جا هم باید با همین رویه نسبت به حضور هنرمندان 
خانم روى صحنه اقدام کننــد. در حوزه تکنوازى هم ما 
دستورالعمل هایى داریم که در همه جاى کشور به صورت 

یکسان وجود دارد.
وى در ادامه افزود: به هر ترتیب من از آقاى حسینى به 
عنوان معاون هنرى وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمى 
مى خواهم دستورالعمل هاى مربوط به اجراى زنده بانوان 
نوازنده در اجراهاى صحنه اى شهرســتان ها به صورت 
کامًال شــفاف تدوین شــود. ضمن اینکه همه مدیران 
ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان ها نیز براساس 
این دســتورالعمل کار ها را انجام داده و پاى این داستان 
باقى بمانند. به هر حال ما در این حوزه گفتگوهاى زیادى 
نیز انجام داده ایم و امیدوارم با جدیت آقاى حسینى این 
دســتورالعمل ها به صورت واحد در تمامى اســتان ها 

اجرایى شود.

نصف جهان در سال جارى شــهردارى حسن آباد در بحث 
توسعه گردشگرى به شناســایى جاذبه هاى گردشگرى و 

مرمت و بازسازى آثار تاریخى اقدام کرده است.
شــهردار حســن آباد با بیان اینکه شــهردارى حســن 
آباد درآمــد پایدارى نداشــته و وابســتگى شــدیدى به 
بودجه هاى دولتى دارد به نصف جهان گفت: بودجه هاى
 دولت هم کم اســت و جوابگــوى پروژه هــا و خدمات

 نیست.داود صادقى با اذعان به اینکه شهر حسن آباد از نظر 
جاذبه هاى گردشگرى داراى بناهاى تاریخى، معدن نمک، 
قنوات با قدمت و تپه هاى شنى است عنوان کرد: شهردارى 
در بحث توسعه گردشگرى، شناســایى دو برج تاریخى با 
قدمت 200 و 500 ساله را داشته است. ضمن اینکه از بودجه 
یک میلیارد و 700 میلیون تومانى امسال شهردارى،  بین 8 تا 
10 درصد به حوزه گردشگرى در قالب مرمت و بازسازى آثار 
تاریخى اختصاص داده شد که طى آن براى مرمت و بازسازى 
دو برج تاریخى بالغ بر 200 میلیون ریال هزینه شد. شایان 

ذکر است صنایع دستى حســن آباد شامل  فرش و قالیچه 
دستباف، تابلوفرش و... است.

وى ادامه داد:  نبود محل اسکان براى گردشگران، مشکل 
حوزه گردشگرى شهر حسن آباد است. شهردارى براى مرتفع 
سازى این مشکل پیگیر آماده سازى منازل قدیمى در قالب 

مهمانسراست.
به گفته  شهردار حســن آباد، اسکان یک شــب یا بیشتر 
گردشگران در شهر حســن آباد مى تواند نقش مؤثرى در 

درآمدزایى شهردارى و مردم داشته باشد.
صادقى افزود: شهر حســن آباد با وجود شش حلقه قنات 
نسبت به سایر شهرهاى اطراف با مشکل کم آبى کمترى 

روبه رو است. 
گفتنى اســت شــهر حســن آبــاد از توابع شهرســتان 
اصفهان، با فاصلــه 120 کیلومتر به مرکز شهرســتان در
 جنوب شرقى اصفهان واقع شده و  داراى چهارهزار و500 

نفر جمعیت است.

در ســال جارى نزول رحمت الهى در اصفهان بســیار 
ناچیز بوده و این مورد نیز سبب ایجاد خشکسالى بیشتر 
در اصفهان شده است در همین راســتا و با هدف جلب 
رحمت و مغفرت خداوند براى نزول باران نماز استسقاء 

اقامه مى شود.
این نماز صبح روز جمعه 29 دى ســاعت 9و30دقیقه و 
براى سومین بار به امامت آیت ا... سید ابوالحسن مهدوى 
عضو مجلس خبرگان رهبرى در جوار حرم مقبره عالمه 
مجلسى(ره) اصفهان و در مســجد جامع اصفهان اقامه

 مى شود.
در نماز طلب باران هفته هاى گذشــته اقشــار مختلف 
مــردم مانند جوانــان، کــودکان، زنان و افراد مســن 
حضورى پررنگ داشــتند و براى نــزول رحمت الهى 
دست به دعا بردند. براى ســومین بار نیز مردم اصفهان 
گرد هم جمع مى شــوند و براى این رحمــت الهى نماز

 اقامه مى کنند.

دستورصریح وزیر ارشاد
 درباره نوازندگى زنان در اصفهان

اختصاص10 درصد بودجه حسن آباد به 
توسعه گردشگرى

نتایج یک پژوهش نشــان مى دهد، قیمت زمین و نرخ 
بیکاري با حاشــیه نشــینی رابطه اي منفی و نرخ بی 
سوادي و نرخ مهاجرت با حاشیه نشینی رابطه اي مثبت 

پیدا مى کند. 
مطابق این تحقیق حاشیه نشینی شهري در اثر گسترش 
نابسامان و بی رویه شهرها با روندي سریع و بی برنامه به 
وجود می آید. این موضوع یکی از مشکالت شهرنشینی 
جهان سوم در دوران معاصر است. در این پژوهش براي 
بررسی پدیده حاشیه نشینی از بُعد اقتصادي چهار شاخص 
در نظر گرفته شده و تأثیر آن بر رفاه خانوارهاي ساکن در 

شهر اصفهان بررسی شده است. 
نتایج این تحقیق نشان داد، قیمت زمین و نرخ بیکاري 
با حاشیه نشــینی رابطه اي منفی و نرخ بیسوادي و نرخ 
مهاجرت با حاشیه نشینی رابطه اي مثبت پیداکرده اند. 
براي برآورد مدل اثر درمان گروه حاشــیه نشین، گروه 
درمان و گروه غیر حاشیه نشــین، گروه کنترل در نظر 
گرفته شــده و متغیر رفاه به عنوان متغیر نتیجه در مدل 

واردشده است. 
بر ایــن اســاس حاشــیه نشــینی، نــرخ مهاجرت 
و نــرخ بیســوادي رابطــه اي معکــوس و قیمــت 
زمین و نــرخ بیــکاري رابطه اي مســتقیم بــا رفاه

 پیدا کردند. 

رابطه منفى قیمت زمین و 
بیکارى با حاشیه نشینى

نماز باران در مسجد جامع 
اصفهان اقامه مى شود

شهردارى خوانسار به استناد ابالغ موافقت نامه شماره 1525308 مورخ 96/08/30 سازمان مدیریت و برنامه ریزى 
استان اصفهان در نظر دارد نسبت به انجام عملیات تأمین تجهیزات و راه اندازى سامانه پایش تصویرى خوانسار با 

اعتبار 2/200/000/000 ریال را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید. 
شرایط: 

1- پیشنهاددهندگان مى بایست داراى صالحیت فنى در رشته مرتبط باشند. 
2- محل تامین اعتبار، الف) اسناد خزانه اســالمى از محل تخصیص اعتبارات تملک دارایى هاى سرمایه اى با 

سررسید 98/08/20 و ب) ادارات ذیربط و بدون تعدیل مى باشد. 
3- پیشنهاددهندگان مى بایست مبلغ 110/000/000 ریال به حساب 0105922986005 به عنوان ضمانت شرکت 
در مناقصه واریز و یا ارائه ضمانت نامه بانکى با اعتبار 3 ماه به مبلغ مذکور در وجه شهردارى خوانسار اقدام نمایند. 
4- پیشــنهاددهندگان از تاریخ 96/10/21 لغایت پایان وقت ادارى 96/11/07 مدارك ذیل را در پاکت الك و مهر 

شده شامل: 
الف) محتوى برگ استعالم و ضمانتنامه پیمانکار. 

ب) محتوى برگ پیشنهاد قیمت ها همراه با آنالیز بهاى مربوطه مى بایست تحویل دبیرخانه محرمانه شهردارى 
فرمایند. 

5- زمان بازگشایى پیشنهادات رسیده روز یکشنبه مورخ 96/11/08 مى باشد. 
6- متقاضیان مى توانند جهت دریافت اطالعات و اســناد مربوطه به حراست شــهردارى مراجعه و یا با تلفن 

57770847 شهردارى تماس حاصل فرمایند. 
7- در صورت عدم انعقاد قرارداد توسط برنده مناقصه تا مدت یک هفته از بازگشایى پاکت ها، شهردارى سپرده نفر 

اول را ضبط و از نفر دوم دعوت به عمل خواهد آورد و بدین ترتیب با نفرات دوم و سوم اقدام خواهد شد. 
8- شهردارى در رد و یا قبول هر یک و یا کلیه پیشنهادات مختار است. هزینه آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد. 

آگهى مناقصه
نوبت اول

شهردارى خوانسار 
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مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان گفت: 130 هزار 
اصفهانى در 9 ماهه ابتدایى سال 96 براى اهداى خون به 

سازمان انتقال خون مراجعه کردند.
مجید زینلى اظهار داشــت: در راســتاى متمرکزسازى 
آزمایشات غربالگرى انتقال خون در کشور دستگاه هاى 
غربالگرى کیفیت و سالمت خون همزمان در اصفهان 
و سه شهر دیگر روز گذشــته با ارتباط ویدئو کنفرانسى 
على اکبر پورفتــح ا... مدیرعامل ســازمان انتقال خون 
ایران راه اندازى شد. وى افزود: بنا بر این است که تمامى 
دســتگاه هاى آزمایش غربالگرى خون در شش مرکز 
در شــش اســتان صورت بگیرد که یکى از این مراکز 

اصفهان است.
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان در پایان با اشاره به 
حضور 130 هزار اصفهانى در 9 ماهه ابتدایى ســال 96 
براى اهداى خون گفت: از 101 هزار نفر که شرایط الزم 
را داشتند خون دریافت شد که از این خون هاى اهدایى 
بیش از 250 هــزار واحد انواع فرآورده هاى ســلولى و 
پالسمایى تولید شد و در اختیار مراکز درمانى قرار گرفت.
به گزارش فارس، پیش از این سازمان انتقال خون نسبت 
به کاهش فرآورده هاى خونى هشدار داده و از شهروندان 
خواست در زمستان مشارکت بیشترى در موضوع اهداى 

خون داشته باشند.

نماینده مردم نائین و خور و بیابانک در مجلس شــوراى 
اسالمى گفت: بخشى از مشکالت کشور این است که در 
حوزه اجرا عمًال با نقایصى روبه رو هستیم، از جمله اینکه 
برخى از قوانینى که به نفع اقشار ضعیف و متوسط جامعه 
تصویب مى شود متأسفانه در مرحله اجرا با کاستى هایى 

روبه رو مى شود یا اصًال اجرا نمى شود.
عباسعلى پوربافرانى در خصوص راهکارهاى بهبود وضع 
اقتصادى کشور و حمایت از اقشار آســیب پذیر، اظهار 
داشــت: اولین راهکار این است که سیستم نظارتمان را 
قوى کنیم. بخشى از مشــکالت کشور این است که در 
حوزه اجرا عمًال با نقایصى روبه رو هستیم، از جمله اینکه 

برخى از قوانینى که به نفع اقشار ضعیف و متوسط جامعه 
تصویب مى شود متأسفانه در مرحله اجرا با کاستى هایى 

روبه رو مى شود یا اصًال اجرا نمى شود.
پوربافرانى با بیان اینکه برخى از زیرساخت هاى اقتصادى 
کشور را باید سر و سامان دهیم، گفت: فرض کنید در حوزه 
ازدواج و مســکن نتوانیم خوب عمل کنیم و تسهیالتى 
که براى اشتغال اختصاص داده شده است براى بخش 
مســکن و ازدواج جوانان اختصاص یابد. در این صورت 
مسلم است که از اشتغالزایى غافل خواهیم شد. پس باید 
بعد نظارتى و زیرساخت ها را قوى کنیم تا به بسیارى از 

مشکالت فائق شویم.

مراجعه 130 هزار اصفهانى 
براى انتقال خون در 9 ماه

کاستى هاى حوزه اجرا
علت مشکالت اقتصادى

مصدومیت 15 نفر در  تصادف 
اتوبان کاشان–قم 

مدیر روابط عمومى آتش نشانى کاشان گفت: در حادثه 
صبح دیروز در اتوبان کاشان – قم یک دستگاه اتوبوس 

با تریلر برخورد کرد و 15 نفر مصدوم شدند.
روح ا... فدایى  با بیان اینکه در این حادثه 15 نفر مصدوم 
شدند، ابراز داشت: پس از اطالع از این حادثه نیروهاى 
امداد و نجات و احتیاط حریق از ایستگاه هاى شماره 3 و 
5 این سازمان سریع در محل حاضر شدند و اقدامات الزم 

براى رهاسازى مسافران انجام شد.
مدیر روابط عمومى آتش  نشانى کاشان تأکید کرد: پس 
از رهاسازى مسافران که با همکارى پرسنل هالل احمر 
انجام شد مسافران مصدوم به منظور مداوا تحویل عوامل 

اورژانس کاشان شدند.

مهمترین علت مرگ و میر
 در ایران 

رئیس مرکز بهداشت شهرضا با تأکید بر استفاده بیشتر از 
میوه و سبزیجات به تسنیم گفت: بیمارى هاى غیرواگیر 
مهمترین علت مرگ و میر در کشور ما به شمار مى رود 
به طورى که 76 درصد کل بار بیمارى هــا در ایران به 
بیمارى هاى غیرواگیر اختصاص دارد. ســید حجت ا... 
موســوى با بیان اینکه یکى از مهمترین عوامل خطر 
بیمارى هاى غیرواگیر از جمله دیابت، بیمارى هاى قلبى 
عروقى و انواع سرطان ها، مصرف کم میوه و سبزى است، 
افزود: با افزایش مصرف میوه و سبزى خطر ابتال به این 

بیمارى ها کاهش مى یابد.

خبر

آگهى تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى
 فاقد سند رسمى

شماره :139660302007003482 تاریخ : 1396/10/09 – آگهى موضوع ماده 3 قانون و 
ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر رأى شماره 139660302007003047 هیأت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فالورجان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى رضا رشتى فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه 
867 صادره از در یکدرب باغ به مساحت 1131,23 متر مربع پالك 419 اصلى واقع در درچه 
فردوس خریدارى از مالک رسمى آقاى حیدرعلى رحیمى فرزند اصغر محرز گردیده است . لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 96/10/11 تاریخ انتشار نوبت دوم 96/10/27 م الف: 967 اصغر 

پور مقدم - رئیس ثبت اسناد و امالك فالورجان /10/325 
حصر وراثت

غالمعلى رحیمى به شناســنامه شــماره 1 به استناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى به شماره 617/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است 
که شادروان جهان ذ یالبى به شناسنامه شماره 66 در تاریخ 1396/4/5 درگذشته و ورثه وى 
در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- على رحیمى تمبى فرزند غالمعلى نسبت با متوفى فرزند 
2- رضا رحیمى تمبى فرزند غالمعلى نســبت با متوفى فرزند 3- صفا رحیمى تمبى فرزند 
غالمعلى نسبت با متوفى فرزند 4- ســوگند رحیمى تمبى فرزند غالمعلى نسبت با متوفى 
فرزند 5- غالمعلى رحیمى تمبى فرزند فرضعلى شماره شناسنامه 1 نسبت با متوفى همسر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 2502 شعبه ویژه حصر 

وراثت شاهین شهر /10/788
حصر وراثت

آقاى بهمن براتى سده به شناسنامه شماره 48 به شرح دادخواست به کالسه 451/96 از این 
شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان براتعلى براتى  
سده به شناســنامه 1592 در تاریخ 1390/01/11 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- شــهناز براتى سده فرزند براتعلى ش.ش 
3080 ت.ت 1349 صادره از لنجان (دختر متوفى) 2- بمان جان براتى ســده فرزند براتعلى 
ش.ش 28 ت.ت 1337 صادره از لنجان (دختر متوفى) 3- شهال براتى سده فرزند براتعلى 
ش.ش 135 ت.ت 1347 صادره از لنجان (دختر متوفى) 4- گلســتان براتى ســده فرزند 
براتعلى ش.ش 2916 ت.ت 1338 صادره از لنجان (دختر متوفى) 5- ابراهیم براتى ســده 
فرزند براتعلى ش.ش 46 ت.ت 1346 صادره از لنجان (پســر متوفى) 6- بهمن براتى سده 
فرزند براتعلى ش.ش 48 ت.ت 1354 صادره از لنجان (پسر متوفى) 7- خداداد براتى سده 
فرزند براتعلى ش.ش 52 ت.ت 1340 صادره از لنجان (پسر متوفى) 8- على داد براتى سده 
فرزند براتعلى ش.ش 38 ت.ت 1345 صادره از لنجان (پســر متوفى) 9- مهناز براتى سده 
فرزند براتعلى ش.ش 12 ت.ت 1352 صادره از لنجان (دختر متوفى) 10- اقدس شریفى سده 
فرزند علیرضا ش.ش 38 ت.ت 1318 صادره از لنجان (همسر متوفى) والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 1303 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل 

اختالف لنجان /10/818
احضار

شماره نامه: 9610113641901140 شماره پرونده: 9609983641901706 شماره بایگانى 
شعبه 961851 اگهى احضار متهم یوســف احمدى بهمانى فرزند قدرت اله به این وسیله به 
جنابعالى ابالغ مى گردد آقاى سعید کرمى فرزند امین اله شکایتى علیه شما دایر بر ایراد ضرب 
و جرح عمدى منجر به شکستگى بینى مطرح نموده که پس از ارجاع در شعبه سوم دادیارى 
دادسراى عمومى و انقالب لنجان به کالسه 961851 ثبت و تحت رسیدگى است بنا به اعالم 
و درخواست شاکى به لحاظ مجهول المکان بودن شما با استناد ماده 115 قانون آیین دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى گردد تا جهت رسیدگى به اتهام و دفاع ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهى در 
این شعبه حاضر شوید ضمن اع الم آدرس جدید خود از موضوع شکایت به طول کامل مطلع 
شده در صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف: 1407 شعبه سوم 

دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان لنجان (زرین شهر) /10/819
حصر وراثت

آقاى بهمن براتى سده به شناسنامه شماره 48 به شرح دادخواست به کالسه 450/96 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اقدس شریفى 
ســده به شناســنامه 38 در تاریخ 1396/02/20 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- شــهناز براتى سده فرزند براتعلى ش.ش 
3080 ت.ت 1349 صادره از لنجان (دختر متوفى) 2- بمان جان براتى ســده فرزند براتعلى 

ش.ش 28 ت.ت 1337 صادره از لنجان (دختر متوفى) 3- شهال  براتى سده فرزند براتعلى 
ش.ش 135 ت.ت 1347 صادره از لنجان (دختر متوفى) 4- گلســتان براتى ســده فرزند 
براتعلى ش.ش 2916 ت.ت 1338 صادره از لنجان (دختر متوفى) 5- ابراهیم براتى ســده 
فرزند براتعلى ش.ش 46 ت.ت 1346 صادره از لنجان (پســر متوفى) 6- بهمن براتى سده 
فرزند براتعلى ش.ش 48 ت.ت 1354 صادره از لنجان (پسر متوفى) 7- خداداد براتى سده 
فرزند براتعلى ش.ش 52 ت.ت 1340 صادره از لنجان (پسر متوفى) 8- على داد براتى سده 
فرزند براتعلى ش.ش 38 ت.ت 1345 صادره از لنجان (پســر متوفى) 9- مهناز براتى سده 
فرزند براتعلى ش.ش 12 ت.ت 1352 صادره از لنجان (دختر متوفى) والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 1304 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل 

اختالف لنجان /10/820
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ دادخواست و ضمائم- اکبر خاشعى دادخواستى به مبلغ 150/000/000 ریال بطرفیت 
میرعلى خادم بنى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 613/96 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 کثیراالنتشــار نشــر و از نامبرده دعوت مى 
شود در روز دوشنبه مورخ 96/12/7 ساعت 9 صبح 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 شورا غیابًا رســیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 1410 

شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان  /10/828
ابالغ وقت رسیدگى

شماره نامه: 9610113640801668 شماره پرونده: 9609983640800538 شماره بایگانى 
شعبه: 960542 خواهان داود قاسمى ورنامخواستى دادخواستى به طرفیت خواندگان حبیب 
اله تارایى و سهراب سعیدى به خواسته اثبات مالکیت تقدیم به دادگاه هاى عمومى شهرستان 
زرین شــهر نموده که جهت رسیدگى به شــعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان 
(زرین شهر) واقع در زرین شهر ارجاع و به کالسه 960542 ثبت گردیده که وقت رسیدگى 
آن 1396/12/23 و ساعت 9:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت آگهى مى شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهى 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى حاضر گردد. م الف: 1409 شعبه 5 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر)  /10/829
حصر وراثت

منوچهر نوروزى بشناســنامه شماره 4 به شرح دادخواست به کالســه 456/96 از این شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مراد نوروزى چم 
یوسفعلى بشناســنامه 4 در تاریخ 96/07/06 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- سردار نوروزى چم یوسفعلى فرزند مراد ش.ش 18 
ت.ت 1346 صادره از لنجان (پسر متوفى) 2- علیداد نوروزى چم یوسفعلى فرزند مراد ش.ش 
13 ت.ت 1344 صادره از باغبهادران (پسر متوفى) 3- داریوش نوروزى چم یوسفعلى فرزند 
مراد ش.ش 9 ت.ت 1340 صادره از لنجان (پسر متوفى) 4- طاهره نوروزى چم یوسفعلى 
فرزند مراد ش.ش 455 ت.ت 1349 صادره از لنجــان (دختر متوفى) 5- گل اندام نوروزى 
چم یوسفعلى فرزند مراد ش.ش 7 ت.ت 1339 صادره از لنجان (دختر متوفى) 6- منوچهر 
نوروزى فرزند مراد ش.ش 4 ت.ت 1362 صادره از لنجان (پسر متوفى) 7- داراب نوروزى 
فرزند مراد ش.ش 20 ت.ت 1352 صادره از لنجان (پســر متوفى) 8- شاه بیگم لطفى چم 
یوسفعلى فرزند محمد ش.ش 11 ت.ت 1321 صادره از باغبادران (همسر متوفى) و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 1405 توانگر- رئیس شعبه پنجم حقوقى 

 شوراى حل اختالف لنجان /10/830
ابالغ وقت دادرسى

ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى خلیل باجولى- خواهان آقاى على غفورزاده دادخواستى 
با موضوع مطالبه به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شــاهین شهر تقدیم نموده که به 
کالسه 539/96 ش10ح ثبت و براى روز دوشنبه مورخ 96/11/30 ساعت 9 صبح تعین وقت 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، به درخواست خواهان و به دستور شورا 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت آگهى در یکى  از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ مى گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به 
دفتر شعبه دهم حقوقى مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید، در 
غیر این صورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 2512 شعبه دهم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /10/831
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610103759504827 شماره پرونده: 9609983759500349 شماره 
بایگانى شعبه: 960359 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به حسین منصورى فرزند 
محمد و محمد منصورى- خواهان شــرکت امین تجارت منتخب خراسان دادخواستى به 

طرفیت خوانده حسین منصورى و محمد منصورى به خواسته مطالبه وجه چک مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609983759500349 شعبه 4 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان شاهین شهر ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1396/12/15 ساعت 9:00 تعیین 
که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. استان اصفهان- شهرستان شاهین شهر- میدان امام 
حسین (ع)- خیابان شهید منتظرى- خیابان شهید توالیى- دادگسترى شاهین شهر. م الف: 

2091 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه  /10/832
مزایده اموال منقول

شماره 960243 ح 2 - اجراى احکام شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى فالورجان در نظر دارد 
در پرونده شماره 960243 اجرائى  موضوع علیه آقاى اسداله رئیسى اشترجانى فرزند محمد 
و له آقاى محسن هنرمند فرزند حسینعلى در تاریخ ســه شنبه 96/11/24 به منظور فروش 
حدود پنجاه تن سنگ مرمر سفید رنگ با رگه هاى قهوه اى و سیاه رنگ به صورت موج دار 
(مرمر موج دار) که تقریبا 80٪ شــش بَربُرش و در قسمت هایى داراى حفره هایى مى باشد 
.  از ساعت 10 الى 11 صبح جلســه مزایده در دفتر اجراى احکام دادگاه حقوقى فالورجان 
اطاق 318  برگزار نماید. اموال موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 
هر تن 11/000/000 ریال جمعا 550/000/000   ریال ارزیابى شــده اســت . متقاضیان 
خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل اجرا از موقعیت اموال مطلع شــوند. 
مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 
ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده 
شــرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را به حســاب سپرده دادگسترى به  
شماره 2171290288005 ایداع نموده باشــند و در صورت انصراف برنده مزایده ده درصد 
ایداعى به مفع دولت ضبط خواهد شد . م الف 1010  مدیر اجراى احکام حقوقى دادگسترى 

فالورجان/10/833 
اخطار اجرایى

شماره 1400/95 به موجب راى شماره 631 تاریخ 96/06/27 حوزه دوم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه حمیدرضا مرادیان به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 340/000 
ریال بابت هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیردرتادیه از مورخ سررسید 
94/06/30 لغایت اجراى حکم پرداخت و همچنیــن محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 
1/000/000 ریال بابت نیم عشر دولتى مى باشــد.محکوم له: حمیدمهدیه با وکالت امین 
کلیشادى به نشــانى: نجف آباد کمربندى جنوبى جنب دادگسترى تاالرشهر ماده 34قانون 
اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 7222/م الف-شعبه 2 حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد/10/834
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان امیرحسین هدایت دادخواستى به خواسته الزام خوانده به مطالبه مبلغ 11/580/000 
ریال به طرفیت خوانده مجید صدرى به شوراى حل اختالف شــعبه دوم شهرستان نجف 
آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 609/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
96/12/13 ساعت 10/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس 
و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به 
خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد 
بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ 

خواهد نمود. 7494/ م الف شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد/10/835
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مرتضى باقرى دادخواستى به خواســته الزام خوانده ... به طرفیت خوانده عزت اله 
اصالنى به شوراى حل اختالف شعبه 3 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به 
شماره 1142/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/12/16 ساعت 3/45 تعیین گردیده 
علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد به تقاضاى 
خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که 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 رســیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 7501/ م الف 

شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف آباد/10/836
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مرتضى باقرى دادخواســتى به خواســته الزام خوانده مطالبه بــه طرفیت خوانده 
محمودسلطانى تیرانى به شوراى حل اختالف شعبه 8 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که 

پس از ارجاع به شماره 1199/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/12/01 ساعت 
3/45 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى 
باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یکبار در یکى از روزنامه هاى 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 
دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شــده حضور یابد بدیهى است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 

7502/ م الف شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف آباد/10/837
 اخطار اجرایى

شماره 441/96 به موجب راى شماره 810 تاریخ 96/09/07 حوزه 7 شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه آرزو خسروى-محمدشفیعى به 
نشانى 1.شاهین شهر اصفهان خ حافظ شمالى فرعى7 شرقى-4غربى پ33، 2.نجف آباد 
نرسیده به فلکه ویالشهر جنب کبابى شقایق روبروى تقاطع اتوگالرى شفیعى محکوم است 
به خوانده ردیف اول آرزو خسروى بحضور در یکى از دفاتر اسنادرسمى و انتقال سند خودرو 
پژوپارس بشــماره انتظامى 471ل13-43 بنام خواهان و خوانده ردیف دوم را به پرداخت 
مبلغ یک میلیون ریال بابت هزینه دادرســى و پرداخت نیم عشر حق االجراء. محکوم له: 
اصغرقراباغى فرزند على به نشانى: نجف آباد بلوار بهارســتان کوچه شاهد پالك 2. ماده 
34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبــور صورت جامع دارایى خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 7504/م الف-شعبه 7 حقوقى 

شوراى حل اختالف نجف آباد/10/838
 اخطار اجرایى

شماره 517/96 به موجب راى شماره 517/96 تاریخ 96/07/18 حوزه 5 امیرآباد شوراى 
حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1.شیوابشیرى 2.یداله 
یزدانى به نشانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت تضامنى مبلغ یکصدوبیست و 
پنج میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ صدوهفتاد و شــش هزار تومان بابت هزینه 
هاى دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه از مورخ سررســید 95/06/02 لغایت اجراى حکم و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له اجرایى و نیــز پرداخت هفتصد و هفتاد و 
پنج هزار تومان بابت نیم عشــر دولتى درحق صندوق دولت.محکوم له: مجتبى سفرى به 
نشانى: نجف آباد کوى ارشاد مقابل حسینیه ارشاد. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یــا مالى معرفى کند که اجراى حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 7505/م الف-شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف 

آباد/10/839
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان حسین محمدى دادخواســتى به خواســته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده 
1.سعید فخارى 2.بتول کدخدایى به شوراى حل اختالف شعبه 8 شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شماره 955/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/12/02 
ساعت 3/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى 
نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار 
مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى 
است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 

نمود. 7510/ م الف شعبه 8 شوراى حل اختالف نجف آباد/10/840
ابالغ

 شماره پرونده: 153/96 شماره دادنامه: 327-96/10/04 خواهان: ستاره صادقى علویجه 
فرزند حسین ســاکن: علویجه،انتهاى بلوار انقالب مجتمع پردیس کوچه آخر-پالك 2، 
خوانده: سیدحمیدرضا روستایى فرزند حسین به نشانى مجهول المکان، خواسته: مطالبه. 
شــورا با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شــورا درخصوص دادخواست ستاره صادقى علویجه 
فرزند حسین مقیم علویجه بطرفیت سیدحمیدرضا روستایى فرزند حسین مبنى بر الزام به 
انتقال سندمالکیت ســیم کارت تلفن همراه 09125497346 مقوم به مبلغ دوازده میلیون 
ریال بانضمام هزینه دادرسى و نشــرآگهى، نظر به اینکه حسب استعالم بعمل آمده مالک 
رسمى ســیم کارت دائمى تلفن همراه مذکور بنام شــخصى بنام سیدحمیدرضاروستایى 
فرزند حسین مى باشد. قاضى شورا مســتندا به ماده 1257 قانون مدنى و 198 قانون آیین 
دادرســى مدنى راى بر محکومیت خوانده به انتقال سند ســیم کارت تلفن همراه بشماره 
09125497346 بنام خواهان و هزینه دادرسى و نشرآگهى درحق خواهان صادر و اعالم 
مى شود. این راى غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شعبه و بیست 
روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم عمومى بخش مهردشــت مى باشــد. 
7512/م الف سیدمهدى نصیرى- قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف مهردشت/10/841

مدیرکل پزشکى قانونى استان اصفهان از کشته شدن 
بیش از 800 نفر در 9 ماهه سال 96 در جاده هاى استان 

اصفهان خبر داد.
احمد ســلیمانى پور در گفتگو با فارس، اظهار داشــت: 
در 9 ماهــه ســال جــارى، 816 نفر کــه در حوادث 
ترافیکــى جان خــود را از دســت دادند بــه اداره کل 
پزشــکى قانونى اســتان اصفهان ارجاع داده شده اند، 
این آمار در مقایســه با مدت مشــابه ســال قبل 851 
نفــر (191 زن و 660 مــرد) و 4/1درصــد کاهــش 

داشته است.
وى افزود: از مجموع تلفات حوادث ترافیکى امســال 
در اســتان اصفهــان، 183 نفــر زن و 633 نفــر مرد 
بوده اند؛ بیشــترین تلفات حوادث ترافیکى با 476 نفر 
در جاده هاى برون شــهرى، 299 نفر در مســیرهاى

 درون شــهرى، 12 نفر جاده هاى روستایى و 29 نفر در 
دیگر حوادث گزارش شده است.

مدیرکل پزشــکى قانونى اســتان اصفهان ادامه داد: 
همچنین در مــدت فــوق 19 هــزار و 919 مصدوم 
حوادث ترافیکى به اداره کل پزشــکى قانونى اســتان 
اصفهــان و مراکز تابعــه مراجعه کرده اند کــه از این 
تعداد پنج هــزار و 312 نفر زن و 14 هــزار و 607 نفر

مرد هستند.
وى با بیان اینکه مصدومان حوادث ترافیکى در مقایسه 
با سال قبل 1/2درصد افزایش داشته است، گفت: در آذر 

ماه امسال 74 نفر (11 زن و 63 مرد) در حوادث ترافیکى 
استان اصفهان جان خود را از دست داده اند که نسبت به 

آذر ماه سال گذشته که 58 نفر (12 زن و 46 مرد) کشته 
شدند،16 نفر افزایش داشته است.

ســلیمانى پور با اشــاره به رشــد حوادث در حین کار، 
عنوان کــرد: در این مــدت دو هــزار و 126 مصدوم 

حــوادث رانندگى نیــز به مراکــز پزشــکى قانونى 
اســتان مراجعه کردند کــه تعداد مصدومان نســبت 
به آذر مــاه ســال قبــل از آن 21/1درصــد افزایش

 یافته است.
وى افزود: در 9 ماهه سال 1396 تعداد 66 نفر (همگى 
مرد) به دلیل فوت ناشى از حوادث کار در مراکز پزشکى 
قانونى استان اصفهان مورد معاینه قرار گرفته اند که این 
تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 80 نفر (همگى 

مرد) 14نفرکاهش داشته است.
به گفتــه مدیرکل پزشــکى قانونى اســتان اصفهان 
بیشــترین علل فوت در حوادث کار مربوط به برخورد 
جسم سخت (40 درصد) و سقوط از بلندى (30 درصد)

 بوده است.
وى در خصوص جنســیت کارگران حادثه دیده یادآور 
شــد: مصدومان ناشــى از حوادث کار با هــزار و 984 
مورد شــامل (99 زن و هــزار و885 مرد) نســبت به 
مدت مشــابه ســال قبل که دو هزار و 125 نفر شامل 
(78 زن و دو هزار و47 مرد) بــوده، 6/6درصد کاهش

 داشته است.
سلیمانى پور در پایان خاطرنشــان کرد: آمار مصدومان 
ناشى از حوادث کار در آذر ماه امسال 191 مورد شامل 
(هشــت زن و 183 مرد) بوده که نسبت به مدت مشابه 
سال قبل که این تعداد 208 مورد (15 زن و 193 مرد) 

بوده، 8/2درصد کاهش داشته است.

آمار پزشکى قانونى در 9 ماهه سال 96 نشان مى دهد

روزانه 3 نفر در جاده هاى استان اصفهان کشته مى شوند
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158 میلیون دالر ارزآورى 
صادرات از کاشان

صادرات واحدهاى تولیدى شــهرك هــا و نواحى 
صنعتى کاشــان امســال بیش از 158میلیون دالر 

ارزآورى داشته است.
رئیس  گمرك کاشــان، میزان صــادرات 51 واحد 
تولیدى مســتقر در شــهرك ها و نواحــى صنعتى 
ایــن شهرســتان را  48 هــزار تــن  اعــالم کرد 
وگفت:فرش،ســیم، ظروف آشــپزخانه، لنت ترمز، 
گالب ،عرقیات و اسانس گالب، لوازم بهداشتى،کولر 
آبى، مس،محصوالت شیمیایی غیر آلی و آلومینیوم 

از جمله محصوالت صادر شده است.
على مراد نوروزى افزود: کشورهاي روسیه، ترکیه، 
تایوان، قرقیزستان، ســوئد، رومانی، هند، پاکستان 
، مالزى، تایلند، عراق، افغانســتان، ایتالیا، لهستان، 
لیبی، ازبکستان، اوکراین، هلند، تاجیکستان، قطر، 
پاکستان، امارات، ترکمنســتان، گینه و آذربایجان 
مقصد کاالهــاي صادراتی ایــن واحدهاي صنعتی 

بودند.

پرداخت تسهیالت توسط 
کمیته امداد کاشان

رئیس کمیته امداد امام خمینى (ره) شهرستان کاشان 
از پرداخت افزون بر 33 میلیارد و 358 میلیون ریال 
تسهیالت خودکفایى و اشــتغالزایى به مددجویان 
تحت پوشش در این شهرستان از ابتداى سال جارى 

تاکنون خبر داد.
امیرحســین شــیخ اســترکى به ایرنا گفت: 354 
نفر از متقاضیان واجد شــرایط در ســال جارى 23 
میلیــارد ریال تســهیالت خودکفایــى و افزون بر 
ده میلیارد ریال تســهیالت اشــتغالزایى از کمیته 
امــداد امام خمینــى (ره) در شهرســتان کاشــان 
دریافت کردند. وى افزود: تسهیالت در زمینه هاى 
صنعت، کشــاورزى، دامپرورى و خدمات به بیش از 

300 طرح و حرفه پرداخت شده است.

محکومیت مسئول یک واحد 
آالینده محیط زیست 

مســئول یک واحد خدماتى آلــوده کننده طبیعت و 
محیط زیست در سمیرم بر اساس رأى مراجع قضائى 

به چهار ماه حبس محکوم شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سمیرم 
در جمع خبرنگاران با اشاره به بى توجهى صاحب این 
واحد خدماتى آالینده به اخطارهاى این اداره گفت: 
مسئول این واحد به دلیل آلودگى و تهدید بهداشت 
عمومى جامعه به دستگاه قضائى معرفى شد. پژمان 
خاکسار بدون اعالم نام و زمینه فعالیت واحد خدماتى 
یاد شــده افزود: مســئول این واحد آالینده به چهار 
ماه حبس تعزیرى محکوم شــده و این حکم قطعى
 اســت. وى خاطرنشــان کــرد: ایــن متخلــف 
به دلیــل تهدیــد علیــه بهداشــت عمومــى به 
اســتناد مــاده 688 قانــون مجــازات اســالمى

 محکوم شد.

رونمایى از بذر هیبرید
در شــانزدهمین نمایشــگاه بیــن اللملــى جامع 
کشــاورزى اصفهــان از بــذر هیبرید ســبزى و 
صیفى رونمایى شــد. کارشــناس مرکز تحقیقات 
اصــالح و تولید بذر دانشــگاه آزاد اســالمى واحد 
خوراسگان گفت: این بذر با همکارى دو پژوهشگر 
این مرکز پس از چنــد ســال کار تحقیقاتى تولید

 شده است. 
کورش کى قبادى با بیــان اینکه این نــوع بذر  از

 کشــورهاى ژاپن،آمریکا،چین و هلند وارد مى شود 
افزود: با تجارى ســازى این محصول تاکنون چهار 
رقم بذر هیبریــد خیار گلخانه اي با تأیید ســازمان 
کنترل گواهی بــذر، به بازارهــاي داخلی و برخی 
کشورهاي خارجی از جمله افغانستان و عراق صادر 

شده است. 
وى گفت: سازگارى با اقلیم آب و هوایى، خاك و کم 
آبى، مبارزه با آفات و بیمارى ها  و کاهش 50درصدى 
قیمت با نمونه هاى مشابه خارجى از مزایاى بذر تولید 

شده است.

خبر

مدیر جهاد کشــاورزى شهرســتان نجف آباد از قرنطینه 
شــدن چهار واحد پرورش مرغ گوشتى و تخمگذار در این 
شهرستان به دلیل شــیوع آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان 

خبر داد.  
مجتبى مطهرى در گفتگو با ایرنا تصریح کرد: این واحدهاى 
پرورش مرغ که در شرق شهرستان نجف آباد قرار دارند از 
سه ماه گذشته تحت کنترل قرار گرفته و قرنطیه هستند. وى 
افزود: در پى بروز این بیمارى و شیوع آن در شهرستان نجف 
آباد تاکنون 70 هزارقطعه مرغ تخمگذار در این شهرستان 

تلف و معدوم شدند. 
مدیر جهاد کشــاورزى شهرســتان نجف آباد گفت: سال 

گذشــته بر اثر شــیوع این بیمارى، بیش از یک میلیون 
قطعه مرغ تخمگذار در شهرســتان نجف آباد معدوم شد 
اما خوشبختانه با اقدام هاى انجام شده میزان خسارت هاى 
ناشى از این بیمارى در ســال جارى تاکنون کاهش یافته 
است. وى با اشــاره به اینکه اقدام هاى الزم براى مقابله با 
بیمارى آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان در شهرستان نجف آباد 
انجام شده است، گفت: طى سه ماه گذشته با همکارى جهاد 
کشاورزى ، شبکه دامپزشکى و شــبکه بهداشت و درمان 
نجف آباد اقدام هاى خوبى در زمینه پیشــگیرى از شیوع 
این بیمارى و گسترش آن به سایر مناطق این شهرستان 

انجام شده است.

مدیرعامل ســازمان میادین و ساماندهى مشاغل شهرى 
شــهردارى اصفهان از آغاز دومین جشنواره کاالى ایرانى 

در بازارهاى روز کوثر از 25 دى تا تیر ماه سال 97 خبر داد.
اصغر کشاورزراد اظهار داشت: سازمان میادین و ساماندهى 
مشاغل شهرى شهردارى اصفهان به عنوان متولى بازارهاى 
روز کوثر سال گذشته نخستین جشنواره کاالى ایرانى را با 
همکارى بهره برداران و تولیدکنندگان برتر استانى و کشورى 
در شهر اصفهان در راستاى تحقق اقتصاد مقاومتى و حمایت 

از تولیدکنندگان داخلى برگزار کرد.
وى با بیان اینکه بررسى ها نشان داده ایجاد بازارهاى روز 
توانسته رضایت مردم را به دســت آورد، افزود: با توجه به 

استقبال شهروندان از این جشنواره، دومین جشنواره کاالى 
ایرانى در بازارهاى روز کوثر از 25 دى ماه آغاز شده و تا تیر 

ماه سال آینده نیز ادامه دارد.
مدیرعامل ســازمان میادین و ساماندهى مشاغل شهرى 
شهردارى اصفهان تصریح کرد: جوایزى به ارزش دو میلیارد 
تومان به برندگان دومین جشنواره کاالى ایرانى اهدا خواهد 
شد.مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهى مشاغل شهرى 
شهردارى اصفهان عنوان کرد: 12 خودروى ساندرو، هفت 
خودروى پژو پارس، 539 تختــه فرش، 539 جایزه نقدى 
ده میلیون ریالى و 539 جایز بــن خرید از جوایز دور جدید 

جشنواره کاالى ایرانى است.

دومین جشنواره کاالى ایرانى 
بازارهاى کوثر

قرنطینه 4 واحد پرورش مرغ 
در نجف آباد 

نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان با انتقاد 
از تکمیل و اجرا نشدن طرح هاى آبرسانى به این استان 
گفت: مســئوالن نســبت به تأمین آب استان اصفهان 
که یک دهم جمعیت کشــور را در خود جاى داده است، 
دوراندیش باشــند و قبل از بروز مشکالت جدى، چاره 

 اندیشى کنند.
دفتر نماینده ولى فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان 
روز سه شنبه به نقل از آیت ا... ســید یوسف طباطبائى 
نژاد اضافه کرد: همزمان با ســفر رهبر معظم انقالب به 
اصفهان در سال 1381 مبلغ 30 میلیارد تومان به پروژه 
تونل سوم کوهرنگ اختصاص یافت.  وى با بیان اینکه 
طول این تونل 24 کیلومتر اســت، افزود: بنده در دوران 
ریاســت جمهورى آقاى احمدى نژاد گفتم این تونل در 
حال تکمیل اســت، قدرى دیواره  هاى آن ریزش دارد و 
براى آبگیرى باید ســد مربوط به این پروژه احداث شود 
و این کار سه سال به طول مى انجامد اما سد این پروژه 

اجرایى نشد.
امام جمعــه اصفهان کــه در دیدار حجت االســالم و 
المسلمین على یزدان پرست مشاور فرهنگى و دینى وزیر 
نیرو همچنین مدیر عامل برق منطقه اى استان اصفهان 
ســخن مى گفت، افزود: حتى قرارگاه خاتم االنبیا(ص) 
اعالم آمادگى کرده بود که این ســد را مى سازد و بعداً 
پول آن را دریافت مى کند اما با وجــود مزایاى اجراى 
آن و انتقال 250 میلیون متر مکعب آب به اصفهان که 
مى توانســت یک خدمت ماندگار براى مردم باشد، این 

طرح اجرایى نشد.
وى با بیان اینکه اســتان اصفهان در همه زمینه ها یک 
دهم کشور سهم دارد، اضافه کرد: استان اصفهان شهداى 
زیادى را تقدیم انقالب اسالمى کرده است و در تولید برق 

و بسیارى از زمینه ها یک  دهم کشور سهم دارد. 
وى افزود: اصفهان به اندازه 15 اســتان کشــور یعنى 
به اندازه نصف کشــور مالیــات پرداخت مــى کند و 
یک اســتان معمولــى نیســت.  بنابراین بــراى یک  
دهم کشــور باید به فکر تأمین آب بود امــا هر دولتى 

که بر روى کار  آمده نســبت به این مسائل بى توجهى 
کرده است. 

وى ســاماندهى بســتر زاینده رود را ضرورى دانست و 
گفت: عرض رودخانه در جاهاى مختلف متفاوت است و 
عریض بودن آن سبب هدر رفت آب مى  شود بنابر این با 
ساماندهى بســتر زاینده رود باید مصرف آب را مدیریت 

و مهندسى کرد. 
امام جمعه اصفهان همچنین به استقرار متمرکز صنایع 
در این استان اشــاره کرد و گفت: اصفهان یک استان 

بزرگ و ظرفیت صنایع و یا کارخانجات دیگر را دارد اما 
صنایع اصفهان، در یک محل تجمیع شده اند و بسیارى 
از شهرها و شهرستان ها از داشتن یک صنعت و یا یک 
کارخانه محروم هستند. وى افزود: در حقیقت صنایع در 
این استان به درستى تقسیم نشــده اند و دولت باید این 

موضوع را مدیریت کند.
امام جمعه اصفهان با انتقاد از سلیقه  اى کار کردن برخى 
مدیران بیان کرد: نداشــتن مبنــا در مدیریت و اقدام بر 
اساس ســلیقه، به کشور آســیب  مى زند و تا زمانى که 

بهره بانکى باال باشد تولید ملى محقق نمى  شود. آیت ا...
طباطبائى نژاد تصریح کرد: نیاز است تا عالوه بر اعطاى 
وام ویژه به تولید کننــدگان، تصویب معافیت مالیاتى و 
اقداماتى از این دست براى تولیدکنندگان در نظر گرفته 
شود. نماینده ولى فقیه در استان با بیان اینکه بهره بانکى 
باید به سمت قرض الحســنه برود، گفت: اینکه بر روى 
سربرگ کاغذها بنویســم « اقتصاد مقاومتى » ولى در 

عمل از تولید ملى حمایت نشود، هیچ فایده اى ندارد.
وى با اشاره به پیشــرفت  ها و خدمات نظام جمهورى 

اسالمى ایران در سال هاى اخیر گفت: در ابتداى پیروزى 
انقالب اســالمى صحبت از این بود که اگر میزان تولید 
برق از 9 هزار مگاوات به 18 هزار مگاوات برسد، مشکلى 
در این زمینه نخواهیم داشت اما امروز شاهدیم که میزان 

تولید برق به بیش از 55 هزار مگاوات رسیده است.
آیــت ا... طباطبائــى نــژاد با اشــاره به مشــکالت 
نیروگاه هاى تولید برق وابســته به بخش خصوصى در 
استان اصفهان گفت: این نیروگاه ها براى پرداخت هزینه 
گاز با مشکالتى مواجه شده اند و این موضوع عملکرد آنها 
را تحت تأثیر قرار داده است بنابراین دولت و وزارت نیرو 

باید در این باره اقدام کند.

انتقادهاى امام جمعه اصفهان در مالقات مشاور وزیر نیرو

دول ت ها به موضوع آب اصفهان بى توجه اند

 اصفهان به اندازه 
15 استان کشور 
یعنى به اندازه 

نصف کشور مالیات 
پرداخت مى کند و 
یک استان معمولى 
نیست.  بنابراین 
براى یک  دهم 

کشور باید به فکر 
تأمین آب بود

مدیر توســعه بازرگانى سازمان جهاد کشــاورزى استان 
اصفهان گفت: نبود نگاه تخصصى به تولید و عرضه سیب 
سمیرم مانع رشد و پیشرفت عرضه این محصول در کشور 

و صادرات شده است.
فرهاد حاجى مرادى در گفتگو با مهر اظهار داشت: عوامل 
بسیارى امروز مانع شده که بتوانیم از ظرفیت خوب سمیرم 
و تولید این محصول بهره اقتصادى ببریم. وى بیان داشت: 
عدم دیدگاه تخصصى به تولید و عرضه سیب، عدم توجه به 
رویکردهاى مدرن در تولید، عرضه و بازاریابى محصول، نبود 
سازماندهى منسجم در تولید و فروش و عدم وجود تشکل 
متحد، عدم سرمایه گذارى مناسب چه در داخل شهرستان و 
چه ورود سرمایه هاى بیرونى به شهرستان از موانع صادرات 

سیب سمیرم است.
مدیر توســعه بازرگانى سازمان جهاد کشــاورزى استان 
اصفهان گفت: مشــکل کمبود آب کافى در شهرستان، 
کاهش میزان تولید و لزوم پرداختن به آبیارى مدرن و مقرون 
به صرفه، غیراقتصادى بودن هزینه هاى تولید و غیرعلمى 
بودن روش هاى تولید سیب در شهرستان و عدم توجه به 
استانداردسازى و معرفى سیب ســمیرم با نام و مشخصه 
منحصر به فرد از دیگر موانع پیش روى رشد و بهره بردارى 

بیشتر از سیب است.
 وى خواســتار شــکل گیرى زنجیره واحد سیب سمیرم، 
تشــکلى واحــد و عضویــت در زنجیــره ملى ســیب

 ایران شد.

مقدمات سى و ششمین جشنواره فیلم فجر در پایتخت در 
حالى در دست برنامه ریزى است که همچنان برگزارى آن 
در شهرستان ها از جمله اصفهان در هاله اى از ابهام است.
خبرگزارى تســنیم، جشــنواره فیلم فجر، همان بهار 
سینماى ایران است که هر ســال سینماگران در تالش 
هســتند تا بهترین آثار خود را در این جشــنواره ملى به 

نمایش بگذارند.
در حالى مقدمات برگزارى سى و ششمین جشنواره فیلم 
فجر در پایتخت در دســت برنامه ریزى توسط متولیان 
ســینماى ایران اســت، که همچنان همانند سال هاى 
گذشته شهرستان ها از جمله اصفهان در انتظار تصمیم 
مسئوالن براى اکران تنها چند فیلم از این جشنواره در 

سینماهاى خود هستند.
معاون فرهنگى- هنرى اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
استان اصفهان که هفته گذشته از برگزارى این جشنواره 
در اصفهان خبر داده بود، اعالم کرد که جزئیات برگزارى، 
تعداد فیلم ها و ســینماهایى که امسال میزبان جشنواره 
هستند، به زودى اعالم مى شــود. این در حالى است که 
گمان مى رود امســال نیز همانند ســال گذشته تکلیف 
اکران فیلم هاى جشــنواره فجر در تعدادى محدود و در 

دقیقه 90 مشخص شود.

جشــنواره بین المللى فیلــم فجر مهمترین جشــنواره 
سینمایى ایران است که از سال 1361 تاکنون معموًال در 
میانه بهمن ماه هر سال برگزار مى شود، سال گذشته سى 
و پنجمین جشنواره فیلم فجر با 16 فیلم به اصفهان آمد 
که مورد استقبال مردمى قرار گرفت. اما امسال جشنواره 
فیلم فجر با اکران  22 فیلم در بخش ســوداى سیمرغ 

دنبال مى شود.
گفتنى است سى و ششمین جشنواره ملى فیلم فجر، از 
12 تا 22 بهمن ماه به دبیرى ابراهیم داروغه زاده برگزار 
خواهد شد و باید دید که سهم سینماهاى اصفهان از این 

تعداد فیلم چقدر است.

ساسان اکبرزاده

سلسله سمینارهاى علمى والیت فقیه به همت معاونت 
فرهنگى دفتر تبلیغات اسالمى حوزه علمیه قم در اصفهان 
از امروز چهارشنبه 27 دى ماه سال جارى آغاز مى شود و 
طى پنج نشست با اساتید و طالب، 3 اسفند 96 به پایان 

خواهد رسید.
رئیس دفتر تبلیغات اســالمى حوزه علمیه قم شــعبه 
اصفهان در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب گفت: اولین 
جلسه سلسله سمینارهاى علمى والیت فقیه در اصفهان 
27 دى ماه سال جارى ویژه طالب و مبلغین خواهر و برادر 
اســتان اصفهان در اصفهان در تاالر اجتماعات مدرسه 
اهل بیت (ع) با حضور بیش از 600 نفر با سخنرانى حجت 
االسالم و المسلمین بهروزى لک رئیس انجمن مطالعات 
سیاسى درخصوص مفهوم ادله و اختیارات والیت فقیه 

برگزار خواهد شد.
حجت االسالم و المسلمین محمد قطبى با بیان اینکه هر 
سمینار در سه بخش صورت مى گیرد، اظهار داشت: این 
سه بخش شامل دو زمان 45 دقیقه اى ارائه موضوع اساتید 
و یک 45 دقیقه هم پرســش و پاسخ با شرکت کنندگان 
خواهد بود. وى افزود: ســمینارهاى علمى والیت فقیه 
براى طالب در استان اصفهان به ترتیب روزهاى 5، 12 
و 26 بهمن و سوم اسفند برگزار خواهد شد و به طالب و 
مبلغینى که در هر پنج سمینار علمى والیت فقیه شرکت 

داشته باشند گواهینامه معتبر داده خواهد شد.
رئیس دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان، بهره مندى از اساتید 
کشورى، اولویت اعزام تخصصى، اعطاى مدرك معتبر 

و... را از مزایاى این سمینارها برشمرد.
حجت االسالم و المسلمین قطبى اظهار داشت: از یکسال 
پیش، پیگیرى و هماهنگى هــاى الزم براى برگزارى 
سلسله نشست هاى سمینارهاى علمى والیت فقیه انجام 
شد، تا دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان بعد از قم، دومین 
استان در کشور در برگزارى این سمینارهاى علمى باشد.

وى با تشریح عصر مدرن، پست مدرن و ترنس گفت: در 
بین تفکرات و اندیشه هاى اندیشمندان در ادیان مختلف 
نسبت به عصر ترنس با همه اختالف نظرها، یک نقطه 

مشترك وجود دارد و آن بازگشت به معنویت است.

رئیس دفتر تبلیغات اســالمى اصفهان با بیان تعاریف 
مختلف معنویــت گفت: نگاه بلند جهــان به این عصر 
و بازگشــت انســان به معنویت و فضاى مجازى بسیار 
ارزشــمند بوده و امروز مرزهاى گفتمــان بر مرزهاى 
جغرافیایى حاکم شده است و امروز مفهوم مسلمان بودن 
دیگر محدود به ایران نیست و باید بتوانیم اندیشه اسالمى 
را که در والیــت فقیه تجلى یافته، بــه خوبى به جهان 

معرفى کنیم.
حجت االسالم و المسلمین قطبى، اسالم را بزرگ ترین، 
وسیع ترین و دقیق ترین تابلو براى نشان دادن معنویت 
براى انسان ها دانســت و افزود: ســرعت بازگشت به 
معنویت، ما را به سوى یک تمدن جدید معنوى هدایت 
مى کند. وى ادامه داد: در این راستا، سمینارهاى علمى 
والیت فقیه از سال گذشــته در قم و امسال در اصفهان 
و احتماًال ســال آینده در مشهد با هدف تقویت و تجهیز 
طالب و مبلغین به روش هــاى علمى براى معرفى این 
نظام فکرى بر پا مى شود و براى این کار در حوزه والیت 
فقیه که تجلى اسالم در جامعه است ما پنج نشست را طى 

پنج جلسه در اصفهان برگزار خواهیم کرد.
وى از رسانه ها نیز خواست تا این پنج سمینار را از زاویه 

رسانه در قالب محتواى علمى به مخاطبان انتقال دهند.
رئیس دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان گفت: امام راحل 
(ع) زمانى که در نجف اشــرف در تبعید بودند 13 جلسه 

خارج فقه را بــه حکومت دینى اختصــاص داده بودند. 
حجت االسالم و المسلمین قطبى از ضبط و پخش این 
سمینارهاى علمى والیت فقیه از شبکه 4 سیما و استان 
خبر داد و گفت: کتاب ســال گذشته نشست هاى علمى 
والیت فقیه در قم نیز چاپ شد و در اختیار شرکت کنندگان 
قرار مى گیرد.  وى در ادامه افزود: اندیشه سیاسى اسالم 
در متون اسالمى در طول تاریخ تشیع بوده و بالندگى و 

عینیت آن در جمهورى اسالمى اتفاق افتاد.
حجت االسالم و المسلمین قطبى با تأکید بر اینکه براى 
نهادینه ســازى تفکر والیت فقیه باید بیــش از پیش از 
فضاى مجازى استفاده شود، گفت: براى توانمندسازى 
طالب و مبلغین تاکنون در حوزه علمیه قم در اصفهان 

اقدامات بسیار خوبى انجام شده، که باید تقویت شود.
رئیس دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان تأکید کرد: کسانى 
که اندیشه سیاسى اسالم را به صورت صحیح فهمیده و 
زیر چتر اندیشه والیت فقیه باشند بیشترین نداى وحدت 

را داشته و منادى تفرقه نخواهند بود.
شایان ذکر است سلسله نشست هاى علمى والیت فقیه 
در 5 بهمن با موضوع «رابطه والیت فقیه با دموکراسى و 
نظام پادشاهى»، 12 بهمن با موضوع «پاسخ به شبهات 
والیت فقیه»، 26 بهمن با موضوع «پیشــینه تاریخى 
والیت فقیه» و سوم اسفند ماه ســال جارى با موضوع 

«کارآمدى والیت فقیه» در اصفهان برپا مى شود.

دوباره اما و اگر در برگزارى جشنواره فیلم فجر  آغاز سلسله سمینارهاى علمى والیت فقیه
در اصفهان  

مانع اصلى صادرات سیب سمیرم
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رئیس اداره پیش بینى هواشناســى اســتان اصفهان از 
افزایش نســبى میزان بارش در بهمن نسبت به دى ماه 
سال جارى خبر داد.حســن خدابخش در گفتگو با ایمنا با 
اشاره به پایدارى شرایط جوى اســتان طى دو روز آینده 
اظهار داشت: براى روز چهارشنبه(امروز) گذر امواج ضعیف 
باعث افزایش ابر در برخى نقاط استان مى شود اما به طور 
کل تا روز پنج شنبه شرایط جوى به نسبت پایدارخواهد بود 
و از اواخر روز جمعه نفوذ موج ناپایدار در استان سبب وزش 
باد و در برخى نقاط بارندگى مى شود.خدابخش با اشاره به 
افزایش روزانه 1 تا 2درجه اى دماى هواى اصفهان طى 24 
ساعت آینده، گفت: حداقل دما طى روزهاى آینده افزایش 

پیدا مى کند.
خدابخش با بیان اینکه بارش ها در بهمن ماه نســبتًا بهتر 
از بارش هــاى دى ماه پیش بینى مى شــود  تأکید کرد: با 
وجود این،  به طور کلى میزان بارش زمســتانه استان زیر 
حد نرمال است و مشــکالت مربوط به آب و خشکسالى 

کماکان وجود دارد. 
وى افزود: به طور نرمال بارش ها در غرب استان بیشتر از 
مناطق شرقى و مرکزى است، بنابراین کاهش بارش در 
مناطق غربى استان چشمگیرتر اســت و به دلیل استقرار 
منابع آبى در این مناطق، کاهش بارش ها با مشــکالت 

بیشترى همراه خواهد بود.

معاون جمعیت هــالل احمر شهرســتان آران و بیدگل از 
امدادرسانى به 90 نفر از آسیب دیدگان سانحه هاى رانندگى 
در منطقه گردشگرى کویر مرنجاب طى سال جارى در این 
شهرستان خبر داد.تقى رحمتى به ایرنا گفت: جمعیت هالل 
احمر از ابتداى سال جارى 79 ماموریت امدادرسانى در منطقه 
گردشگرى مرنجاب انجام داده که بیشتر حادثه ها در ارتباط 
با سانحه هاى رانندگى و 20 نفر گمشــده در کویر بود که 
به سالمت پیدا شــدند.وى آمار باالى وقوع حادثه در کویر 
مرنجاب را ناشى از ناآشــنایى گردشگران با محیط عنوان 
کرد و افزود: 54 مورد تصادف و واژگونى خودرو در ماه هاى 
گذشته رخ داده که بر اثر آن 60 نفر به بیمارستان منتقل و 30 

نفر نیز به صورت سرپایى درمان شدند.
معاون جمعیت هالل احمر شهرستان آران و بیدگل همچنین 
به گیر افتادن 6 خودرو در ماسه ها اشــاره کرد که از سوى 
ماموران پایگاه امداد و نجات به این خودروها کمک شــده 
است.بر اساس آخرین آمارها نزدیک به 2 هزار و 500 نفرکویر 
مرنجاب در شمال شهرســتان آران و بیدگل گردشگران و 
ماجراجویان را در طول سال براى کویرنوردى گرفته تا آفرود 
به خود جلب مى کند که به دلیل فقدان امکانات زیرساختى 
مناسب، آشنا نبودن و اطالعات ناکافى از محیط گاه حادثه 
هایى مانند تصادف هاى رانندگى، واژگونى خودروها و یا گم 

شدن گردشگران را موجب مى شود.  

بارش  هاازبهمن
 افزایش مى یابد

 آسیب دیدگى 90 نفر
 در کویر مرنجاب

لیدرهاى زن اغتشاشات 
دستگیر شدند

چهار زنى که در حوادث اخیر اصفهان مرتکب اقدامات 
غیرقانونى شده بودند، توسط دستگاه امنیتى شناسایى 

و دستگیر شدند.
به گزارش فارس ، در روزهاى 16 تا 22 دى ماه و بعد 
از اعالم فراخوان رسانه هاى معاند و افراد خارج نشین 
مبنى بر سوءاســتفاده از تجمعات مردمى با حضور 
خشــونت آمیز در تجمعات و طرح موضوع برگزارى 
رفراندوم، عده اى به صورت سازماندهى شده با تهیه 
پالکارد در چند نقطه از شهر اصفهان  اقدام به اعمال 
خالف قانون کرده که پس از شناسایى با حکم قضایى 

دستگیر مى شوند.
در این راســتا با اعالم منابع امنیتى و انتظامى چهار 
زنى که در حــوادث اخیر مرتکب اقدامات ســاختار 
شکنانه شده بودند توســط دستگاه امنیتى شناسایى 

و دستگیر شدند. 

سامان 53 نوعروس اصفهانى 
سرپرســت جمعیت هالل احمر شهرستان اصفهان 
به عملکرد خوب حوزه داوطلبان و خانه داوطلب این  
جمعیت در 10 ماهه امسال اشاره کرد و اظهار داشت: 
طى این مدت خیرین و داوطلبان هالل احمر اصفهان 
53 جهیزیه به نوعروســان و 6 سرى سیسمونى به 

خانواده هاى نیازمند و محروم اهدا کردند.
شهریار انصارى با اشــاره به ارتقاى سطح سالمت 
خانواده ها در مناطق محروم و کم برخوردار شهرستان 
اصفهان با حضــور کاروان هاى ســالمت جمعیت 
هالل احمر افزود: ســه کاروان  به ایــن مناطق از 
جمله محله رهنان، محالت ملک شــهر و محالت 
قهجاورستان اعزام شدند و خدمات را متناسب با نیاز 

سنجى صورت گرفته ارائه دادند.

تعیین حریم دو محوطه 
تاریخى استان اصفهان

تپه هاى باستانى سیلک کاشان و روستاى تاریخى 
ابیانه نطنز تعیین حریم شد.

مدیرکل میراث فرهنگى صنایع دستى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: محدوده عرصه،حریم و ضوابط 
حفاظتى این دو  محوطه تاریخى شــاخص استان 
در  نشســت کمیته حریم آثار غیرمنقول بررســى و 

تعیین شد.
فریدن الهیارى روســتاى تاریخــى ابیانه با قدمت 
پیش از اسالم را یکى از شــاخص ترین روستاهاى 
تاریخى کشــور دانســت و افزود: محوطه باستانى 
سیلک  هم با قدمتى بیش از هفت هزار و 500سال، 
در محافل علمى و باستان شناســى ایران و جهان 
به عنــوان یکى از خاســتگاه هاى تمدن بشــرى

 شناخته مى شود .

خبر

وجود درهاى سنگى با قدمت بیش از 400 سال در تیران 
و کرون بخشــى از هویت تاریخى این شهر محسوب

 مى شود که متاســفانه با گذر زمان و در اثر بى توجهى 
تبدیل به دیوار و یا پل سنگى شده است.

به گزارش ایمنا ، درهاى باغات تیــران نمونه اى از آثار 
تاریخى این دیار هفت هزار ساله بوده که از قابلیت هاى 
خاصى برخوردار اســت. اغلب این درها به دلیل تغییر 
دیوارباغ ها، فرونشستن زمین و یا بى توجهى به این اثر 
تاریخى دیگر بر پاشنه خود نچرخیده و تبدیل به یک دیوار 
و یا پل سنگى شده اند و با تداوم چنین وضعیتى این اثر 

تاریخى از مدار آثار فرهنگى خارج مى شود.
درهاى ســنگى از قابلیت خاصى برخوردار هستند که با 
وجود سنگینى درها، اما به راحتى بر مدار یک چارچوب 
ســنگى و یا چوبى باز و بسته مى شــوند و کودکان هم 
قادر به باز و بسته کردن آن هستند. ارتفاع  بعضى از این 
درهاى سنگى به حدود دو متر، ضخامت 45 سانتى متر 
و عرض نزدیک به 180 سانتى متر مى رسد. راحتى در 
باز و بسته شدن درهاى سنگى، کتیبه ها و ویژگى هاى 
جانبى از جمله قفل درها که معروف به کلن بوده، موجب 

جذابیت و انحصارى شدن این درها شده است.
حسین صابرى، نویسنده کتاب تیران از گذشته هاى در 
خصوص این درهاى سنگى نوشته است: «درهاى سنگى 
در دوره هخامنشــى داراى گل هایى با 12 طرح بود که 

نمادى از 12 ماه سال است.»
وى در ادامه تحقیقات خود پیرامون این اثر تاریخى آورده 
است: «بعضى از درها با طرح هایى از گل سرخ به نشان از 
شهرستان تیران و کرون است، زیرا نخستین منطقه گل 

سرخ، در این شهرستان بود.»

این نویســنده با بیان اینکه درهاى سنگى داراى کتیبه 
بوده اند، اما در حال حاضر کتیبه ها قابل خواندن نیست، 
یادآورشد: «یکى از این درهاى کتیبه دار مربوط به یکصد 

سال پیش و دیگر کتیبه آن با خطوط عصر پهلوى بوده 
است.»

محسن مظاهرى، سرپرســت میراث فرهنگى، صنایع 

دستى و گردشگرى شهرســتان تیران و کرون با بیان 
اینکه درهاى ســنگى باغات تیران از آثار تاریخى این 
شهرستان اســت، گفت: قدمت این درها به قبل از ورود 

آریایى ها به ایران مى رسد و با وجود ویژگى هاى خاص 
خود، در لیست ثبت آثار ملى قرار گرفته است.

وى افزود: حفظ و نگهدارى این آثار ملى براى شهرستان 
ضرورى است که در این راســتا این درها پالك کوبى و 

شناسنامه دار شده، تا مراحل ثبت ملى آن طى شود.
این آثار تاریخى کــه در نوبت ثبت آثــار تاریخى قرار 
گرفته و از هویت و شاخصه هاى مهم میراث فرهنگى 
این دیار اســت، نباید تبدیل به پل و دیوار سنگى شود، 
بلکه باید مالکان باغ هاى این منطقه نســبت به حفظ 
و حراســت آن تالش کنند و نگذارند این اثر تاریخى از

 بین برود.
درهاى سنگى اگر حفظ شوند، هزار سال دیگر بر پاشنه 
خود مى چرخند و در کنــار دیوارهاى گلى جلوه اى زیبا 
براى طبیعت گردى و گردش در کنار دیگر آثار مناطق 

گردشگرى تیران خواهد بود.
حفظ درهاى سنگى به عنوان یک اثر تاریخى با قدمت 
چند صد ساله و به عنوان نماد هویتى در شهرستان تیران 
و کرون یک ضرورت همگانى است که باید مردم نسبت 
به این موضوع همت ویژه اى داشته باشند تا اینکه این 

ظرفیت هاى تاریخى حفظ و به دنیا معرفى شود.
فعاالن انجمن میراث فرهنگى و دوســتداران هویت و 
میراث ماندگار تیران در ثبت آثار تاریخى با مســئوالن 
ســازمان میراث فرهنگى همکارى داشته اند و در حال 
حاضر کار شناسنامه دار کردن هر یک از این درها انجام 
شده و با این اقدام هزار در سنگى شناسایى و شناسنامه دار 
شده، اما تسهیل در شرایط ثبت درهاى سنگى این دسته 
از اقدامات را به سرانجام و دغدغه میراث فرهنگى و حفظ 

آثار تاریخى را کاهش مى دهد.

نصف جهان   براى حفظ ایمنى ساختمان ها از وقوع 
زلزله، نقش نظام مهندسى و راه و شهرسازى بسیار 

مهم و تاثیر گذار است.
معاون اتحادیه سازندگان مسکن و ساختمان اصفهان 
با بیان اینکه بحث ســاختمان در دو بخش خصوصى 
سازى و دولتى خالصه مى شود به نصف جهان گفت: 
مسکن مهر از اقدامات چند سال پیش دولت است که 
در زلزله هاى اخیر مشکل ســاز بوده است.  پیرو این 
موضوع باید گفت چون در اصفهان ســاخت و سازدر 
وضعیت رکود است، این بهترین فرصت براى  سازمان 
نظام مهندسى است که نشستى را با راه و شهرسازى 
و شهردارى برگزار کند و  به رفع نواقص مسکن مهر 

اصفهان بپردازند.
فرج اله نصیرى همچنین یادآور شد: نقش خصوصى 
سازى در ساخت و ساز مسکن سوددهى است که براى 

تحقق این مهم باید با علم بیشترو با صنعت روز ساخت 
و ساز پیش برود. این در حالى است که در بخش دولتى 
سود شخصى در کار نیســت و افراد دلسوزانه اقدام به 
مکان یابى نمــى کنند.  مصداق آن مســکن مهر در 
نقاطى غیر استاندارد است و همچنین استفاده از مصالح 

ساختمانى غیر استاندارد در مسکن مهرهاست که در 
زلزله 7 ریشترى اخیر متولیان ساخت و ساز مسکن مهر 

کرمانشاه را زیر سوال برد.
نصیرى نقش سازمان نظام مهندسى را در حفظ ایمنى 
ساختمان بسیار مهم دانســت و اظهار داشت: راهکار 
حفظ سالمت و ایمنى مردم و ساختمان ها از بحران 
زلزله این است که سازمان نظام مهندسى ساختمان  
دلسوزانه وارد عمل شود و با یک سیاست هم اندیشى 
با شهردارى، راه و شهرسازى، انبوه سازان و اتحادیه 
سازندگان مســکن و ســاختمان، به بررسى و تبادل 
نظرپیرامون مقاوم سازى  ساخت و سازهاى فوالدى 
و بتنى بپردازد. ضمن اینکه مکان یابى براى عملیات 
اجرایى پروژه هاى عمرانى هم در صنعت ساخت و ساز 

بسیار حائز اهمیت است.

مدیر امور حقوقى شهردارى اصفهان گفت: طبق طرح 
تفصیلى، استقرار مطب پزشکان در مجتمع هاى مسکونى 
به هیچ وجه مجاز نیســت و در صورت مشاهده یا اعالم 

شکایت شهروندان، اقدامات قانونى انجام خواهد شد.
مسعود حیدرى در گفت و گو با ایمنا اظهارکرد: مطابق 
با بند 24 ماده 55 قانون شهردارى ها، امکان راه اندازى 
برخى از مشــاغل مانند دفاتر روزنامه و وکالت با تعیین 

شرایطى در ساختمان هاى مسکونى وجود دارد.
وى با بیان اینکه مســتأجر نمى تواند در ملک اجاره اى 
این مشــاغل را دایر کند، اظهارکرد: گاهى دیده شــده 
که مستأجر ملک مســکونى را اجاره کرده و شغل هایى 
مانند دفاتر مهندســى در آن ایجاد و مشکالتى را براى 
همسایگان و سایر شهروندان ایجاد مى کند که غیرقانونى 

است.
 مدیر امور حقوقى شهردارى اصفهان ادامه داد: صاحبان 
مشاغل باید شــرایط طرح تفصیلى را رعایت کنند، به 
عنوان مثال طبق طرح تفصیلــى میزان پارکینگ الزم 

براى یک مطب پزشکى بیشتر از واحد مسکونى است، 
به طورى که هر مطب پزشکى به ازاى هر 50 مترمربع 
بایــد دو واحد پارکینگ داشــته باشــد، در حالى که در 
واحد مســکونى تا 200 متر هم مى تواند تنها یک واحد 

پارکینگ داشته باشد.
وى تاکیدکرد: شــهروندان باید توجه داشته باشند، اگر 
ساختمانى را براى نیاز ادارى خریدارى کنند، باید کاربرى 
ادارى داشته باشــد و پارکینگ مورد نظر به میزان الزم 

فراهم شود.
حیدرى با بیان اینکه صاحبان دفاتر مهندسى باید براى 
محل فعالیت خود مجوز کاربرى مختلط دریافت کنند، 
گفت: طبق طرح تفصیلى اســتقرار مطب پزشــکى در 
مجتمع هاى مســکونى به هیچ وجه مجاز نیست و باید 
کل مجموعه پزشکى باشد، اما گاهى مشاهده مى شود 
که مطب هاى پزشکى در ساختمان هاى مسکونى دایر 
شده و باعث اذیت و آزار دیگر واحدها مى شوند؛ این اقدام 

غیرقانونى است. 

هویت تیران و کرون به 400سال قبل باز مى گردد

درهاى سنگى که در گذر زمان پل مى شود!

بدینوسیله از کلیه ســهامداران شــرکت دنیاى ذوب فلزات روستاى 
عزیزآباد سهامى خاص به شماره ثبت 383 دعوت مى گردد تا در جلسه 
مجمع عمومى فوق العاده شــرکت که در تاریخ 1396/11/12 در آدرس 
استان اصفهان- شهرســتان تیران و کرون- بخش مرکزى- دهستان 
رضوانیه- روســتا عزیزآباد- خیابان باهنر- پالك 533- طبقه همکف 

کدپستى 8537115551 رأس 9/30 صبح حضور یابند.
دستور جلسه:

1- اصالح آدرس و کدپستى شرک ت

آگهى دعوت به مجمع عمومى فوق العاده

مقام دعوت کننده هیئت مدیره شرکت

شهردارى بادرود در نظر دارد طى تشــریفات  مزایده عمومى و حســب ضوابط و مقررات آیین نامه مالى 
شهردارى ها، دو قطعه زمین از پالك هاى متعلق به خود واقع در تفکیکى دشتى واقع در شهرك صابریه- 
خیابان کارگر را با مشخصات مندرج در اسناد مزایده به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان اشخاص حقیقى 
و حقوقى درخواست مى گردد از تاریخ نشر اولین آگهى جهت بازدید از محل موردنظر و دریافت اسناد شرکت 

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

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

4- برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد 
شد.

5- پیشنهاددهندگان مى بایست 5 درصد کل مبلغ پیشنهادى خود را تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده 
به صورت ضمانت نامه بانکى یا اسناد خزانه و یا فیش نقدى به حساب شماره 106682190001 نزد بانک ملى 

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

آگهى مزایده نوبت اول
 (شماره 4775 مورخه 96/10/18)

مجید صفارى- شهردار بادرود

چاپ دوم
شهردارى بادرود

استقرار مطب پزشکان
 در مجتمع هاى مسکونى غیرقانونى است

معاون اتحادیه سازندگان مسکن و ساختمان اصفهان مطرح کرد؛ 

بهترین فرصت براى رفع نواقص مسکن مهر اصفهان


