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جشنواره سر زن ها در سپاهان رشد سریع مو با این ویتامین ها!تلفات کارتن خواب هاى اصفهان به صفر رسیده است«بانوى عمارت» پربیننده ترین سریال تلویزیون شدناگفته هاى ظریف از جزئیات آتش بس در سوریه  سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

 راهکارهایى براى 
استریل کردن 

مسواك 

حمله ضربتى به پاتوق 22 شرور اصفهان
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تکرار خودکشى نافرجام 
این بار از پل جابر

موج بازداشت مدیران 
میراث فرهنگى کشور

مطالبات کشاورزان 
تا 2 هفته آینده 
پرداخت مى شود

5

امنیت غذایى 
مردم باید 

سرلوحه کار باشد

مسواك ها محیط مناسبى براى رشد و 
پرورش باکترى ها هستند. 

 محققان دانشگاه منچستر در مطالعه اى 
متوجه شدند که اکثر مسواك ها حاوى 

صد میلیون میکروب هستند که ...

همایش ارتقاى سالمت محصوالت کشاورزى 
در سالن اجتماعات مرکز آموزش تعاون روستایى 
شــهید حنایى نژاد با حضور مســئوالن بخش 
کشاورزى، اساتید، تشــکل هاى کشاورزى و... 

برگزار شد.
مدیرکل جهاد کشاورزى استان اصفهان در ابتدا با 
خیرمقدم به شرکت کنندگان گفت: امروز با توجه 
به فشار تحریم ها و اقدامات روزمره، روش هاى 
قبلى و موجود در بخش کشــاورزى پاســخگو 
نیست و شرایط خاص کشــور مى طلبد تا ما نیز 

متناسب با...

4 حدادى فر: بعد از خداحافظى، آینده اى در فوتبال ندارمحدادى فر: بعد از خداحافظى، آینده اى در فوتبال ندارم
کاپیتان اول ذوب آهن در گفتگو با نصف جهان از بازنشستگى اش مى گویدکاپیتان اول ذوب آهن در گفتگو با نصف جهان از بازنشستگى اش مى گوید
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فرمانده انتظامى مى گوید این اشرار با 20 دستگاه موتورسیکلت به خودروها، مغازه ها و مردم آسیب مى زدند

«پاره سنگ» 
حاشیه ساز

 شد

جنجال هاى دومین قطعه از
آلبوم «سه گانه اجتماعى اول» 

مهدى یراحى

تقریباً محـاله!
بحث طرح میزبانى مشــترك جام جهانى 2022 چیزى نیست که 
قطرى ها با آن کنار بیایند و زیر بار بروند که کشورهایى که در حال 
حاضر جزیى از دشمنان آنها محسوب مى شــوند را در این افتخار 

مشارکت دهند.
جیانى اینفانتینو، رئیس فیفا بار دیگر به موضوع میزبانى مشــترك 

جام جهانى 2022 اشاره کرد و مدعى شد که در حال مذاکره با ...
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در صفحه 3 بخوانید

مدیرکل جهاد کشاورزى استان اصفهان:

ارائه بسته هاى ویژه 
حمایتى رایگان 
به رانندگان تاکسى

شهردار اصفهان خبر داد؛

 35 هزار میلیارد صرف مؤسسات فاسد کردند
صحبت هاى جنجالى وزیر سابق بهداشت علیه نوبخت که باعث شد استعفایش پذیرفته شود

2

ه 
ل
ر

ك  حضور ساکت در کنار حضور ساکت در کنار 
تیم ملى کامًال قانونى است

آگهى فراخوان دعوت به مجمع عمومى فوق العاده 
انجمن تولیدکنندگان شن و ماسه  استان اصفهان

هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان شن و ماسه استان اصفهان

به استناد موافقت اصولى شماره 43/7943/ص به تاریخ 1397/07/21 اتاق 
بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى ایران، به اطالع مى رساند مجمع عمومى 
فوق العاده انجمن تولیدکنندگان شن و ماسه استان اصفهان در ساعت 10:00 
روز سه شنبه مورخ 1397/11/9به آدرس اصفهان-میدان فیض- اتاق بازرگانى، 

صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان برگزار مى شود. 
بدینوسیله از کلیه فعالین حوزه تولید و فروش ویا صادرات شن و ماسه که داراى 
کارت عضویت و یا بازرگانى از اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان 
و نیز اســناد و مدارك مثبته که گویاى حوزه فعالیت آن ها مى باشد دعوت 

مى نماید در این جلسه شرکت نمایند. 
دستور جلسه: 

1. بررسى و اصالح اساسنامه
2. الحاق به اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان

3. سایر موارد
عالقه مندان جهت کسب اطالعات بیشــتر مى توانند با دبیرخانه انجمن به 
شماره تماس 35318904 و یا دبیرخانه مشترك کمیسیون ها و تشکل هاى 
اقتصادى اتاق بازرگانى اصفهان به شماره 36651636 داخلى 1815  تماس 

حاصل نمایند.

در صفحه 5 بخوانید
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رهسنگ»نگرره سنگ» 
ازشیهسازشیه ساز شیه سازش

ددد

نلهاىدومینقطعهازل هاى دومین قطعه از ل
ل «سه گانه اجتماعىاول» اول»ى اجتماع «سهگانه

ىىیراحى یراحى ىیر
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سقالکىىمتیتیمملى کامالقانونى است ستو تنى تیمملى کامالقانونى استى
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وزیر امور خارجه با  بیان جزئیاتى از آتش بس در ســوریه 
گفت:  کاهش تنش در سوریه حاصل توافق ایران و ترکیه 

در «آستانه» قزاقستان بود.
محمدجواد ظریف با اشــاره به فرایند تحوالت سوریه و 
منطقه خاورمیانه خاطرنشــان کرد: وزیر خارجه سابق 
یکى از کشورهاى غربى در جلسه اى خواست در سوریه 
آتش بس اعالم کنند و بعد از یک هفته معلوم شــد آنها 
شکســت خورده اند؛ بعد از آن ما به همراه ترکیه که هر 
کدام در داخل سوریه ارتباطاتى داشــتیم در «آستانه» 
قزاقستان توافق کردیم و شاهدیم که این توافق دو سال 
است که سبب کاهش تنش در سوریه شده و به امید خدا 

این روند ادامه مى یابد.
ظریف مشخصه دنیاى امروز را وجود قدرت متکثر دانست 
و عنوان کرد: این مسئله به این معناست که هم دارندگان 
قدرت و هم ابزار رســیدن به قدرت انحصارى نیست و 
نیازى نیست که ما دنیا را در دو قطب ببینیم.کسانى که 
مى گویند که قدرت چندگانه شده است، اشتباه مى کنند. 

در دنیاى امروز هر کشور و هر فردى، قدرت دارد.
وزیر امور خارجه مقاومت و داشتن توان نظامى را اصلى 
ضرورى و اجتناب ناپذیر عنــوان کرد و افزود: آنچه این 
قدرت را چندین برابر مى کند ابزارهاى اجماع ســازى و 

سایر موارد از این دست است.

معاون فضاى مجازى دادستان کل کشور در گفتگویى 
تلویزیونى درباره انتشار خبرى با مضمون اینکه دستورى 
از سوى وى براى فیلترینگ اینستاگرام صادر شده است، 
گفت: این خبر بــه این صورت نبوده  کــه جدیداً اتفاق 
افتاده است بلکه از گذشته این امر اتفاق افتاده و دستور 

فیلترینگ اینستاگرام در مقطعى صادر شده بود.
جواد جاویدنیا یادآور شد: دولت پیشنهادى داده بود مبنى بر 
اینکه ما مى توانیم با فیلترینگ هوشمند مانع از محتواى 
مجرمانه و غیراخالقى شویم. ولى متأسفانه به دلیل اینکه 
اینستاگرام ارتباطات خود را رمزگذارى کرد و مانع از این 
امر شد، تمام هزینه هایى که صرف شده بود به هدر رفت.

جاویدنیا افزود: مجدداً در شــوراى عالى فضاى مجازى 
مصوب شد که تلگرام، اینستاگرام و شبکه هاى اجتماعى 
خارجى باید مجوز بگیرند و ملتزم به قوانین کشور شوند و 
سرورهاى شان را به داخل کشور منتقل کنند و  از وزارت 
ارتباطات مجوز بگیرند و در صورتى کــه این امر انجام 
نشــود، باز باید طبق همان مصوبه این فیلترینگ انجام 

شود که این امر متأسفانه محقق نشد.
دبیر کارگروه تعییــن مصادیق محتواى مجرمانه افزود: 
ما منتظریم که این اتخاذ تصمیم جمعى صورت پذیرد 
و سریع تر اینستاگرام که متأسفانه بسیار محتواى خالف 

قانون و خالف اخالق کشور  دارد، تعیین تکلیف شود.

ناگفته هاى ظریف از 
جزئیات آتش بس در سوریه 

منتظریم اینستاگرام 
سریع تر تعیین تکلیف شود

داعش را به نفع ایران 
مى کشیم!

رئیس جمهور آمریکا در اولین نشست    تسنیم|
کابینه خود در سال 2019 گفت که دوست دارد با ایران 
مذاکره کند اما به گفته او آنها هنوز آماده نیستند ولى آماده 
مى شوند. ترامپ به موضوع مبارزه با داعش در سوریه هم 
اشاره کرد و گفت: همه معتقدند اگر با داعش مبارزه نکنیم 
آنها به کشور ما مى آیند اما این احتمال خیلى کم است. 
آنها (داعشـى ها) به ایران هم مى روند که (این کشـور) 
بیشتر از ما از داعش تنفر دارد. آنها به روسیه مى روند که 
بیشتر از ما از داعش نفرت دارد. ما براى روسیه داعش را 
مى کشیم و به نفع (بشار اسد) آنها را مى کشیم. همچنین 

داریم داعش را به نفع ایران مى کشیم.

آخرین وضعیت 
مرزبانان ربوده شده

  تابناك | رئیس کمیسیون امنیت ملى و سیاست 
خارجى مجلس شوراى اسالمى با اشاره به اینکه آزادى 
مرزبانان ربوده شده را با جدیت پیگیرى مى کنیم گفت: 
مذاکرات براى آزادى مرزبانان ربوده شـده بین ایران و 
پاکستان ادامه دارد. حشـمت ا... فالحت پیشه با تشریح 
آخرین وضعیـت مرزبانـان ربوده شـده اظهار کـرد: در 
دیپلماسى مرزى و رسمى مذاکراتى براى آزادى مرزبانان 
در حال انجام است و آقاى ظریف نیز پیگیرى کرده است.

  نامه 150 نماینده
نادر قاضى پور، نماینده مردم ارومیه    افکارنیوز |
از تهیه نامه اى به مقام معظم رهبرى درباره اختصاص 
منابعى از صندوق توسعه ملى براى نجات دریاچه ارومیه 
خبر داد. وى ادامه داد: این منابع مى تواند طرح انتقال آب 
به دریاچه ارومیه را سرعت بخشد. نماینده مردم ارومیه 
در مجلس تأکید کرد: اکثر نمایندگان مجلس از گرایش 
هاى مختلف این نامه را امضا کرده اند و در حال حاضر به 

150 امضا رسیده است.

 400 سال پیشرفت در 40 سال
  ایسنا| آیـت ا... محمد یـزدى، رئیـس جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم در اختتامیه یازدهمین اجالسیه 
این جامعه اظهار کرد: در این 40 سال به اندازه 400 سال 
به این کشـور خدمت شـده اسـت و به اندازه 400سال 
رشد و پیشـرفت کرده ایم؛ تکنیک ها و ابزارها و وسایل 
و جمعیت و نوع زندگى با گذشـته کامًال متفاوت شـده 
ولى سعى شده است که اصول مسـلم اسالم و انقالب 

را نگاه داشت.

چرا حاال؟!
ارژنگ امیرفضلى که این روزها     خبر آنالین |
در برنامـه «خندوانـه» به اجراى صحنه هاى نمایشـى 
مى پردازد، در واکنش به انتشار خبرى مبنى بر توهین به 
دانشجویان در برنامه چهارشنبه 12 دى «خندوانه»، در 
اینستاگرام نوشت: «این برنامه تو تیرماه ضبط شده بود 
و در مـورد این بود که بعضى ها بـدون اینکه بدونند چرا 
اعتراض مى کنند. حال اینو االن چرا پخشش کردند از 
تلویزیون بپرسید.» پس از پخش برنامه چهارشنبه شب 
گذشته «خندوانه» برخى از کانال هاى تلگرامى بخشى از 
این برنامه را که به مسئله اعتراض اشاره داشت، تمسخر 

اعتراض دانشجویان دانستند.

چند نفر در ایران کار مى کنند؟
بر اسـاس گزارش مرکز آمـار ایران    تسنیم|
حدود 11 میلیون و 700 هـزار نفر در طـرح آمار گیرى 
نیروى کار در پاییز 97 کمتر از 44 ساعت در هفته مشغول 

به کار بوده اند.

حرکت فوق عجیب!
برنامه کودك شـبکه پویـا در بین عکس    بهار |
بچه هایـى که دى، مـاه تولدشـان بـود، عکس حجت 
االسالم محسـن قرائتى و مرحوم عسگراوالدى را هم 
نشان داده و تولدشان را به کودکان ایرانی تبریک گفت!

خبرخوان
خداحافظ کنکور!

ســید محمد بطحایى، وزیر    رویداد24 |
آموزش و پرورش در صفحه شخصى خود در توییتر 
نوشت: «چهارشنبه ســاعت 6 و 30 دقیقه صبح 
جلسه تعیین تکلیف نهایى کنکور سال آینده برگزار 
شد. ورود به 85 درصد ظرفیت دانشگاه ها نیاز به 
شرکت در کنکور و تحمل اضطراب هاى طاقت 
فرسا ندارد و صرفًا سوابق تحصیلى مالك عمل 
است. از همراهى وزارت علوم براى این موفقیت 

متشکرم. خداحافظ کنکور.»

اسکار از روى لج!
بهروز افخمــى در نشســتى در    مهر |
جشنواره عمار درباره رویکرد جشنواره هاى خارجى 
به سینماى ایران با اشــاره به اینکه اعتبار برخى 
جشنواره هاى خارجى در حال کاهش است، عنوان 
کرد: «مشخص بود که اســکار دوم که به فیلم 
«فروشنده» تعلق گرفت از لج ترامپ بود. با این 
حال اگــر در خلوت فکر کنید این ســئوال طرح 
مى شود که واقعاً این فیلم در حد اسکار بود یا خیر؟»

آخرین وضعیت 
شهرام ناظرى

شــهرام ناظرى از     روزنامه خراسان |
بهبود وضعیت جسمى خود نســبت به روزهاى 
گذشــته گفت. او که هفته پیش به علت عفونت 
ریه در بیمارستان بسترى شد، هم اکنون در منزل 
مشغول استراحت است. ناظرى گفت: «بیمارى 
که به آن مبتال شدم یک آنفلوآنزاى معمولى نبود 
و به همین دلیل دوره بهبودى کامل آن نسبت به 
آنفلوآنزاى ساده زمان بیشترى مى برد. وضعیت 
جسمى ام نسبت به روزهاى قبل بسیار بهتر است 
و کنسرت ها را بعد از بهبودى کامل دوباره شروع 

خواهم کرد.»

5 سال تا 
بروز فاجعه عمومى

سرپرســت مرکز ملــى مطالعات    ایرنا |
راهبردى کشــاورزى و آب اتاق ایران گفت: فقط 
پنج سال تا بروز فاجعه عمومى آب در کشور فاصله 
داریم که ناشى از 50 سال سوء تدبیر در این زمینه 
است. سید محمد حسین شریعتمدار افزود: با این 
حال ساماندهى، ترمیم و احیاى منابع آب کشور 
امکانپذیر است اما هنوز به اراده کافى براى حل این 

مشکل نرسیده ایم.

60 درصد 
استخدام نادرست

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانى    فارس|
وزیر آموزش و پــرورش در برنامه «ثریا» گفت: 
در دهه هاى 60 و 70 نیروى انســانى زیادى وارد 
آموزش و پرورش شــد که فکر مى کردند از این 
طریق مى توان اشتغال ایجاد کرد. استخدام هایى 
که از ســال 65 اتفاق افتاده اســت را بــا تعداد 
دانش آموز مقایســه کنید مى بینید که حدود 60 
درصد اســتخدام ها نباید اتفاق مى افتاد و در حال 
حاضر توزیع نیروى انســانى نامتعادل و نامتوازن 
داریم؛ در استانى نسبت دانش آموز به معلم یک به 
5، در استان دیگرى یک به 19 و در استان دیگر 

یک به 47 است.

تهران را گران نکنید
   خبر آنالین | مهدى چمران، رئیس سابق 
شوراى شهر تهران در واکنش به اظهارات محمود 
میرلوحى، عضو شوراى شهر تهران که گفته بود 
هزینه واقعى بلیت مترو ده هزار تومان اســت و 
کسانى که در تهران زندگى مى کنند باید هزینه 
آن را بپردازند، اظهار کرد: اینکه شهر تهران را گران 
کنیم تا مردم از شهر بیرون بروند، خالصه اش این 
مى شــود که ایران را گران کنیم تا مردم از ایران 
بروند، چون شــهرهاى دیگر هم گران مى شود و 

مردم باید به نقاط ارزان تر بروند.

این روزها برخى درباره سازمان خصوصى سازى و رئیس فعلى آن در رسانه ها 
گمانه زنى هایى مى کنند تا آنجا که در روز گذشته وى خبر استعفاى خود را 

تأیید کرد، اما از جزئیات این استعفا کمتر صحبتى به میان آمده است.
به گزارش ایسنا، استعفاى رئیس سازمان خصوصى سازى خبر جدیدى نیست، 
چرا که بعد از رفتن على طیب نیا از وزارت اقتصاد و نشستن مسعود کرباسیان 
بر کرسى این وزارتخانه این استعفا داده شده بود. پورى حسینى در این مورد 
سابقًا نیز توضیح داده بود « براى اینکه دست وزیر اقتصاد جدید براى ریاست 
سازمان خصوصى سازى باز باشد، استعفا داده است، اما در نهایت این استعفا 
پذیرفته نشد». این به این معناســت که کرباسیان با ریاست وى در سازمان 
خصوصى سازى در آن مقطع که وزیر اقتصاد بود، هیچ مشکلى نداشته است.
پورى حســینى در گفتگوى رادیویى اعالم کرد  که وا... بنده استعفا داده ام، 
به صورت کتبى هم این کار را کرده ام. ولى پیگیرى ها  حاکى از آن است که 
دژپسند هم از این استعفا اســتقبال نکرد و تا االن پورى حسینى همچنان 

رئیس سازمان خصوصى سازى است.
سابقاً نیز یکى از نمایندگان مجلس شوراى اسالمى اعالم کرد که وزیر اقتصاد 
فعلى، پورى حسینى را از سمت ریاست سازمان خصوصى سازى برکنار کرده، 
اما این خبر هیچگاه توســط وزارت اقتصاد تأیید نشد، بلکه از سوى سازمان 

خصوصى سازى تکذیب هم شد.
تاکنون على اشرف پورى حسینى نه برکنار شــده و نه استعفایش پذیرفته 
شده، حال باید دید با این اوصاف پورى حســینى همچنان رئیس سازمان 

خصوصى سازى مى ماند؟

رئیــس جمهور باالخره اســتعفاى یار دیرینش ســید حســن قاضــى زاده 
هاشمى از وزارت بهداشت را پذیرفت تا نشــان دهد که به محمدباقر نوبخت 
نزدیک تر است تا قاضى زاده هاشــمى. او معاون نوبخت را به سرپرستى این 

وزارتخانه انتخاب کرد. 
بعد از آنکه محمدباقر نوبخت روز چهارشنبه گذشته در جمع خبرنگاران به تندى 
به سیدحسن قاضى زاده هاشمى، وزیر مستعفى بهداشت تاخت و او را متهم به 
زیاده خواهى در بحث بودجه کرد، خیلى ها دنبال این بودند که بدانند چرا نوبخت 
اینچنین وزیر بهداشت را آماج حمله قرار داده است. روز پنج شنبه که بخشى از 
سخنان قاضى زاده هاشمى در آخرین جلسه شوراى معاونین وزارت بهداشت 
منتشر شد، علت عصبانیت نوبخت از وزیر هم مشــخص شد. جلسه شوراى 
معاونین وزارت بهداشــت همان جلســه اى بود که قاضى زاده هاشمى بعد از 
حضور در آن و تشریح علل استعفاى خود، از معاونانش خداحافظى کرد و تا امروز 
به وزارتخانه بازنگشته است. به نظر مى رسد صحبت هاى جنجالى وزیر سابق 
بهداشت درباره سازمان برنامه و بودجه در روز دوشنبه باعث عصبانیت نوبخت 

شده تا دو روز بعد جواب او را با ادبیاتى تندتر بدهد. 
قاضى زاده هاشمى در جلســه دوشــنبه هفته پیش با معاونانش گفته: «کل 
پول هایى که براى طرح تحول ســالمت در دولت هــاى یازدهم و دوازدهم 
هزینه شده به اعتراف دوستان در سازمان برنامه 16هزار و 400 میلیارد تومان 
بوده و عدد هایى که مى گویند خالف واقع است. 35 هزار میلیارد تومان صرف 

مؤسسات مالى و اعتبارى فاسد کردند، کســانى که نزول خور، رباخوار و فاسد 
بودند و مؤسساتى، چون ثامن الحجج(ع) از اســم ائمه(ع) سوء استفاده کردند 
و دکتر روحانى در ســخنرانى عمومى فرمودند که 35 هزار میلیارد صرف این 
مؤسسات شد، ببینید این مؤسســات چه آبرویى از کشور بردند، دو سال مردم 
بیچاره را در برف، باران و گرما از سالنى به سالن دیگر بردند، این مردم در خیابان 
چادر مى زدند و در نهایت از جیب این مردم 35 هزار میلیارد برداشتیم به آنها هیچ 
نگفتیم و  با افتخار گفتیم که مسئله را مدیریت کردیم. 16هزار میلیارد تومان در 
طرح تحول سالمت هزینه شد در برابر 35 هزار میلیارد تومان مؤسسات مالى 
و اعتبارى فاســد، آن هم با چه منتى به طرح تحول سالمت دادند. شما بروید 
ســازمان برنامه و بودجه از نگهبان هاى محترم، مسئوالن طبقات و آسانسور 
بپرسید که خدا وکیلى در بین وزرا کدام یک  از بقیه بیشتر به اینجا رفت و آمد کرده 
است، براى ما مهم نبود که پیش چه کسى و چه وقت برویم، این افراد شب عید، 
پنج شنبه، جمعه و آخر سال از دست رفت و آمد هاى ما خسته شده بودند و بار ها 
به من مى گفتند باالخره شما باید بروید با فالنى صحبت کنید و من در جواب 

مى گفتم چه فرقى مى کند، مهم این است که کارم راه بیافتد.»

مسئول دفتر مقام معظم رهبرى در مجمع عمومى نمایندگان طالب و فضال 
در قم اظهار کرد: نفوذ خطر بزرگى است که حوزه علمیه قم را تهدید مى کند؛ 
این حوزه مقتداى ســایر حوزه هاى علمیه کشور همچون مشهد، اصفهان، 

تبریز و... بوده و چشم همه به حوزه علمیه قم است.
حجت االســالم محمد محمدى گلپایگانى ابراز کرد: چرا باید در این حوزه 
تفکرات انحرافى پیدا شــود؟ چرا باید حرف این افراد شنیده شده و یا احیانًا 

هوادار پیدا کنند؟ بیان این ســخنان و ســاخت فرقه هاى گوناگون از سوى 
«MI6» به عنوان سرویس جاسوسى انگلیس است؛ آنان استاد ساختن فرقه ها 
بوده و این کار آنان مربوط به امروز هم نیست و از گذشته وجود داشته است.

وى گفت: اولین قدم براى مبارزه با آنان این اســت که خــود را مهیا کرده، 
اطالعات الزم را به دســت آورده و مجهز شــویم تا بتوانیم با آنان مبارزه

 کنیم.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران امالك مى گوید مشاوران امالك هیچ نقشى در 
افزایش قیمت مسکن ندارند. حسام عقبایى، نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالك 
گفت : به طور حتم در تعیین قیمت مسکن فاکتورهایى مانند قیمت زمین، هزینه 
ساخت و ساز، میزان قدرت خرید مردم و تسهیالت مسکن تأثیرگذار است و رابطه 

معنادار میان عرضه و تقاضاى مسکن نیز نقش مؤثرى در قیمت مسکن دارد.
عقبایى در ارتباط با کاهش قیمت مســکن در ماه هاى آینده گفت: در صورت 

ثابت ماندن نرخ ارز پیش بینى مى شــود که قیمت آپارتمان هاى لوکس و متراژ 
باال تا 25 درصد کاهش یابد. وى در ادامه افزود: کاهش 67 درصدى معامالت 
مسکن طى آذر سال جارى خود مبین نبود متقاضیان مصرفى و همچنین افزایش 
بى سابقه قیمت مسکن است. عقبایى خاطر نشان کرد: با توجه به وضع موجود 
بازار مسکن پیش بینى مى شود تا پایان تابستان 98 رکود تورمى در این بازار ادامه 

خواهد داشت.

2 هفته قبل بود که روزنامه اصولگراى «کیهان» با نقد    سینماروزان |
رفتار یکى از مدیران کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان در دریافت تبعیت 
خارجى براى فرزندش، از مدیران باالدستى این نهاد خواستار برخورد ضربتى با 
این گونه مدیران شد. حاال «کیهان» خبر داده آن مدیر خطاکار از کار برکنار شده 
است. این روزنامه نوشت: « "کیهان" در تاریخ چهارم دى در بخش اخبار ادبى 
و هنرى، خبرى را درباره اقدام یکى از مدیران کانون پرورش فکرى کودکان و 

نوجوانان براى گرفتن تابعیت یک کشور غربى براى فرزندش منتشر کرده بود. 
اخیراً مشخص شد که همزمان با انتشار این خبر، مسئول مورد نظر به دلیل دیگرى 
از سمت خودش برکنار شده بود... امید است که همواره نسبت به نفوذ و رسوخ افراد 
دوتابعیتى یا کسانى که در پى گرفتن تابعیت بیگانه براى فرزندان خود هستند 
و همچنین تبعات منفى حضور چنین مدیرانــى در مراکز و نهادهاى فرهنگى، 

هوشیارى الزم نزد مسئوالن ارشد آنها وجود داشته باشد.»

موج بازداشــت مدیران ســازمان میراث فرهنگى طى 
روزهاى اخیر منجر به دستگیرى شش نفر از کارمندان 
این سازمان در اســتان هاى مختلف کشور شده است. 
در حالى که اتهام هاى این بازداشــت شدگان سنگین 
و گاهى در تناقض جدى با ســمت آنهاســت، مدیران 
ارشد سازمان میراث فرهنگى در برابر این بازداشت ها 

سکوت کرده اند.
بازداشت مدیران میراث فرهنگى در یک هفته گذشته 
در سه استان اتفاق افتاده است و یک مدیر کل استان، 
دو مدیر شهرستان و سه کارمند در پرونده هاى مختلف 
بازداشت شده اند. اتهامات عجیب این پرونده ها از تبانى 
با حفاران غیرمجاز تا جابه جایى آثار تاریخى، ســازمان 
میراث فرهنگى را در یکى از عجیب ترین روزهاى خود 
از زمان تأسیس قرار داده اســت. سازمانى که حاال باید 
پاســخگوى این باشــد که چطور مدیرانش که وظیفه 
حفاظت از تاریخ، میراث فرهنگى و هویت کشور را دارند 

با اتهاماتى متناقض با این وظایف بازداشت شده اند.
ابتداى مهر ماه خبر بازداشت مدیرکل میراث فرهنگى 
استان هرمزگان و معاون میراث فرهنگى این اداره ابتدا 
در محافل میراثى پیچید. مدیرکل پر حاشیه اى که شنیده 
شده بود پیش از انتصاب به این سمت هم پرونده هاى 
قضائى داشته اســت. اتهام مدیرکل هرمزگان و دیگر 
بازداشت شدگان این اداره به طور قطعى اطالع رسانى 

نشده اما برخى این پرونده را مالى مى دانند. 
8 دى ماه خبر بازداشــت ســه کارمند اداره کل میراث 
فرهنگى استان قزوین منتشر شد. در ساعت هاى اولیه 
انتشــار این خبر در کنار اتهام هاى مالى از اتهام جا به 
جایى اشیاى تاریخى اخبارى شنیده شد. محمد قاسمى 
دادستان عمومى و انقالب قزوین روز بعد از انتشار خبر 
اعالم کرد متهمان شــش نفر هســتند که با اتهاماتى 
از قبیل تبانى در معامالت دولتــى، تضییع حقوق بیت 
المال و جعل اسناد دولتى تحت تعقیب قرار گرفتند. در 
اتهام هاى اعالمى توسط دادستان به طور مشخص به 

جابه جایى اشــیاى تاریخى اشاره نشده است. براساس 
اخبار منتشر شده مدیرکل، معاون ادارى و مالى و یکى 
از کارکنان این دســتگاه جزو بازداشت شدگان هستند. 
پرونده  بازداشتى هاى میراث قزوین به سرعت پیچیده تر 
شــد و در روزهاى بعد هتل خانه تاریخى «بهروزى»، 
خانه تاریخى «زعیم» و کافه کتاب واقع در جنب سردر 
عالى قاپو پلمب شدند. با وجود این هنوز مصادیق موارد 
اتهامى این بازداشت شــدگان مشخص نشده و پرونده 
همچنان در مرحله تحقیقات اســت. در حالى که خبر 

بازداشت مدیران میراث فرهنگى قزوین ابتدا رسانه اى 
شد اما پیش از آن یک مدیر شهرســتان و یک کارمند 
اداره کل میراث فرهنگى استان سمنان بازداشت شده 
بودند. براساس اعالم حیدر آسیابى، دادستان عمومى و 
انقالب استان سمنان اتهام بازداشت شدگان اختالس 
و ارتشاست و به منظور مشخص شــدن میزان دقیق 
اختالس و ارتشا براى آنها حکم بازداشت موقت صادر 

شده است.
افکار عمومى درحالى منتظر شفاف سازى موضع سازمان 

میراث فرهنگى در بازداشت  مدیران میراث بود که خبر 
بازداشت جدیدى این بار از استان چهارمحال و بختیارى 
منتشر شد. براساس اخبار منتشر شده مدیر میراث یکى 
از شهرستان هاى چهارمحال و بختیارى به اتهام تبانى با 
حفاران غیر مجاز بازداشت شده است. این در حالى است 
که همچنان این سئوال در سازمان میراث فرهنگى بى 
پاسخ مانده است که در این پرونده ها آیا خسارت و آسیبى 
به آثار تاریخى زده شده و از این اموال و اماکن که متعلق 
به همه افراد کشور است چطور سوء استفاده شده است. 

موج بازداشت مدیران میراث فرهنگى کشور

صحبت هاى جنجالى وزیر سابق بهداشت علیه نوبخت که باعث شد استعفایش پذیرفته شود

 35 هزار میلیارد صرف مؤسسات فاسد کردند

آیا استعفاى رئیس سازمان 
خصوصى سازى پذیرفته مى شود؟

 خطر نفوذ MI6 در حوزه علمیه

شرط ارزان شدن آپارتمان هاى لوکس 

خبر تازه «کیهان» درباره مدیر جنجالى کانون پرورشى

مانى مهدوى



استاناستان 03033406 سال  پانزدهمشنبه  15 دى  ماه   1397

98 درصد مردم تیران 
باسواد هستند

روح ا... حیدرى، مدیر آموزش و پرورش شهرسـتان 
تیران و کرون گفت: 98 درصد گروه هدف بین سنین 

10 تا 49 سال تیران و کرون باسواد هستند.

پایان آزادسازى ادامه 
خیابان اردیبهشت تا بهار 98

مدیر منطقه یک شهردارى اصفهان گفت: آزادسازى 
چند پالك باقیمانده ادامه خیابان اردیبهشت حدفاصل 
خیابان طالقانى تا خیابان میرداماد با همکارى اهالى 
محل تا اردیبهشـت ماه سـال آینده به اتمام مى رسد.

مهین شـکرانى اظهارکرد: براى احداث ادامه خیابان 
اردیبهشـت باید ابتـدا آزادسـازى و توافق بـا مالکان 
پالك هاى در مسیر انجام و سـپس عملیات اجرایى 
آغاز مى شـد، در حالى که این روال انجام نشـده و در 
حال حاضر با توجه به افزایش قیمت ها، روند آزادسازى 

به ُکندى صورت مى گیرد.

ضرورت احداث 
مرکز سالمندان در اردستان

حمیدرضـا تأملـى، فرمانـدار اردسـتان گفـت: نـرخ 
سـالمندان در اردسـتان باالسـت، به گونه اى که در 
حال حاضر 7450 سـالمند در اردسـتان حضور دارند 
و احداث مرکزى براى سـالمندان در این شهرسـتان 

ضرورى است.

قیصرى، سرپرست دانشگاه 
علمى کاربردى استان شد

طى حکمـى از سـوى رئیس دانشـگاه جامـع علمى 
کاربردى کشور، مهدى قیصرى به عنوان سرپرست 
دانشـگاه جامع علمى کاربردى واحد استان اصفهان 

منصوب شد.

اجراى یک کمدى اصفهانى در 
تماشاخانه اصفهان

تئاتر«ریکاورى» به نویسـندگى امیـر صفایى پور، با 
طراحى و کارگردانى اسماعیل موحدى، تا 26 دى ماه 
هـر شـب سـاعت 19 در تماشـاخانه اصفهـان روى 

صحنه مى رود.
اسـماعیل موحدى در این باره گفت: متـن این تئاتر 
بر اساس نمایشـنامه«منهاى دو» اثرى از «ساموئل 
بنشـتریت»، توسـط امیر صفایـى پور نوشته شـده و 
داستان آن درباره دو پیرمرد است که در بیمارستان به 
آنها خبر مى دهند یکى از آنها یک هفته و دیگرى دو 

هفته بیشتر زنده نیست.

قطع 100 اصله درخت در 
نجف آباد

بیـش از 100 اصلـه درخـت نـارون و کاج در خیابان 
منتظرى مرکزى نجف آباد قطع شد.

به گفته دوستداران محیط زیست نجف آباد، عمر این 
درختان بین 20تا50 سـال بود که شبانه قطع و جاى 

آنها با شن و سنگ پر شده است.
گفته مى شود این درختان به منظور بهسازى خیابان 

منتظرى مرکزى نجف آباد قطع شده است.
در آذرمـاه  نیز  بیـش از 50 اصله در همیـن محدوده 

قطع شده  بود.

اجراى 13طرح آبخیزدارى در 
سمیرم

از ابتداى امسال تاکنون 13طرح آبخیزدارى در چهار 
نقطه شهرستان سمیرم اجرا شده است.

عزت ا... مرادى، مدیر اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى 
سمیرم گفت: براى اجراى این طرح ها در حوزه هاى 
آبخیز بیده، کمه، کنجگان و سمیرم بیش از 20میلیارد 

ریال هزینه شده است. 

خبر

معاون سیاسى، امنیتى و اجتماعى اســتاندار اصفهان 
گفت: بخشى از پول آب که توســط صنایع به حساب 
استان واریز شده تا دو هفته آینده به کشاورزان پرداخت 

مى شود.
حیدر قاســمى افزود: بخشــى از آب زاینده رود توسط 
صنایع استان مصرف مى شود و فقط مى توانیم قسمتى 
از این پول را از آنها دریافت کنیم. وى اظهارکرد: تمام 
هم و غم مسئوالن استان بر این است که مشکل آب که 
از سال هاى گذشته ایجاد شده رفع شود و رودخانه زاینده 

رود و کشاورزى رونق بگیرد.
وى بیان کرد: با تالش و پیگیرى اســتاندار اصفهان و 

اعضاى صنف کشاورزى اســتان جلسه هاى متعددى 
براى موضوع آب برگزار شده است.

معاون سیاسى، امنیتى و اجتماعى اســتاندار اصفهان 
با بیان اینکه مســئله آب زاینده رود مربوط به امســال 
و پارسال نیســت، تصریح کرد: این مشکل در سالیان 
متمادى اتفاق افتاده و در کوتاه مدت نمى توان آن را حل 
کرد. وى با اشــاره به اینکه درکوتاه مدت مى توانیم دو 
کار را انجام دهیم، ادامه داد: چگونگى پرداخت مطالبات 
کشــاورزان با هماهنگى صنف و جمع بندى مسائل و 
مشــکالت تا ده روز آینده از طریــق تعیین نمایندگان 

کشاورزان انجام مى شود.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: این یگان از ابتداى 
امسال تاکنون با 182 هزار خودروى داراى تخلفات مرتبط با 

آالیندگى هوا برخورد قانونى کرده است. 
رضا رضایى با بیــان اینکه این روزها آلودگــى  هوا یکى از 
مهمترین چالش هاى جدى در کالنشــهرهاى کشــور به 
ویژه اصفهان است، اظهارکرد: از آنجایى که تکلیف قانونى 
پلیس، برخورد با متخلفان در این حوزه است و از طرفى میزان 
آلودگى هوا ارتباط مستقیم با سالمت شهروندان دارد، پلیس 
راهور بدون هرگونه اغماض و با نگاهى کامًال اجرایى نسبت 
به اعمال قانون خودروهاى فاقد معاینــه فنى اقدام خواهد 
کرد. وى ادامه داد: روزانه مبلغ 50 هزار تومان جریمه براى 

خودروهاى فاقد معاینه فنى لحاظ خواهد شد. رضایى با بیان 
اینکه  در 9 ماهه سال 97 پلیس راهور استان اصفهان نسبت 
به اعمال قانون بیش از 148 هزار خودروى فاقد معاینه فنى 
اقدام کرده است، افزود:  همچنین 34 هزار خودروى دودزا در 
این زمینه ضمن اعمال قانون فک پالك شده اند. وى با بیان 
اینکه از مردم درخواست مى شــود براى تردد در سطح شهر 
استفاده از  وسایل نقلیه عمومى را در اولویت قرار دهند و از 
استفاده خودروهاى تک سرنشین بپرهیزند، تصریح کرد: راه 
حل نهایى رفع معضل آلودگى هوا استانداردسازى خودروها، 
جابه جایى صنایع آالینده محیط زیســت از شهرها و نهایتًا 

وجود خرد جمعى است.

برخورد با 182 هزار خودروى 
متخلف مرتبط با آالیندگى هوا

مطالبات کشاورزان تا 
2 هفته آینده پرداخت مى شود

همایش ارتقاى سالمت محصوالت کشــاورزى در سالن 
اجتماعات مرکز آموزش تعاون روســتایى شهید حنایى نژاد 
با حضور مسئوالن بخش کشــاورزى، اساتید، تشکل هاى 

کشاورزى و... برگزار شد.
مدیرکل جهاد کشاورزى استان اصفهان در ابتدا با خیرمقدم 
به شــرکت کنندگان گفت: امروز با توجه به فشار تحریم ها 

و اقدامات روزمــره، روش هاى قبلى و 
موجود در بخش کشــاورزى پاسخگو 
نیست و شرایط خاص کشور مى طلبد 

تا ما نیز متناسب با شرایط پیش رویم.
محســن کریمیان بــا بیــان اینکه 
محدودیت هاى ایجاد شــده در نقل و 
انتقاالت بانکى در اقالم کشاورزى مورد 
نیاز کشور، آرام آرام اثرگذار خواهد بود، 
افزود: در این شرایط خاص کشور باید 
تدبیر کرده و ســریع با شــرایط خود را 
وفق دهیم و همدل و هماهنگ و یکسو 
باشــیم و از تولید و تولیدکننده حمایت 

شود.
وى ادامه داد: امروز امنیت غذایى مردم 

باید سرلوحه کار در جهاد کشاورزى باشد تا بتوانیم با سربلندى 
از شرایط ســخت عبور کنیم و موفق باشیم. مدیرکل جهاد 
کشاورزى استان اصفهان، حفظ تولید را نیازمند عزم همگانى 
براى عبور از این شرایط عنوان کرد و از همه اساتید دانشگاه، 
تشکل هاى کشــاورزى و... خواســت تا ایده ها، نظرات و 
پیشنهادات خود را که در استان اصفهان براى بهره گیرى از 
سرمایه گذارى بخش خصوصى در تولید دارند ارائه داده تا از 
همه ظرفیت هاى علمى و مالى استان براى بهبود و ارتقاى 
سالمت غذایى استفاده شود. کریمیان، استان اصفهان را با 
تولید سیب زمینى و پیاز GAP، اولین استان که به صورت 
عملیاتى در راستاى ارتقاى ســالمت غذایى گام برداشت 

بیان کرد و گفت: ما معتقدیم محصوالت کشــاورزى باید 
در نهایت ســالمت و کیفیت در اختیار مشتریان قرار گیرد 
و بحث GAP، یکى یکى براى محصوالت در حال تهیه 

شدن است.
■■■

مدیرکل دفتر سالمت و محیط زیست وزیر جهاد کشاورزى 
هم در این همایش، امنیت غذایى را دسترســى پایدار همه 

آحاد جامعه به غذاى سالم و کافى طى شبانه روز تعریف کرد.
سعید سعادت اظهار کرد: از کل 165 میلیون هکتار اراضى در 
کشور، کمتر از 18/5 میلیون هکتار در اختیار بخش کشاورزى 
اســت که از این میزان نیز 8 میلیون هکتار آن تحت کشت 
آبى است که 90 درصد تولیدات بخش کشاورزى در آن انجام 
مى شود. این در حالى است که از 8 میلیون هکتار، بیش از 6/5 
میلیون هکتار آن با شورى و محدودیت هاى دیگر مواجه بوده 
و فقط 1/2 میلیون هکتار آن بدون محدودیت است که در آن 
توانسته در سال گذشته، 122 میلیون تن محصول کشاورزى، 

تولید صورت پذیرد. 
سعادت، تولید محصول گواهى شده را تکلیف و وظیفه بخش 

کشاورزى و یک الزام خواند و گفت: امروز سیاست وزارت جهاد 
کشاورزى تولید محصول گواهى شده بوده که با جدیت دنبال 
مى شود و براى تولید محصول گواهى شده، دستورالعمل ها 
تدوین شــده و ســامانه اى با عنوان، «پایگاه اطالع رسانى 
محصوالت (سرگانیک) »راه اندازى شده که کلیه مراحل را 

کشاورزان باید از طریق این سامانه پیگیرى کنند. 
وى در ادامه افزود: با توجه به اینکه محصوالت گواهى شده، 
افزایش قیمت دارد براى کاهش قیمت هم، 
هلدینگ هاى تأمین منابع مالى و بازاررسانى 
محصوالت تعریف شــده و صندوق بیمه 
20 درصد براى محصوالت گواهى شــده 
تخفیف قایل شده اند. مدیرکل دفتر سالمت 
و محیط زیست وزارت جهاد کشاورزى، به 
محصوالت ارگانیک هم اشاره کرد و گفت: 
ما امروز در کشور محصول ارگانیک داراى 
اســتاندارد نداریم و محصوالت به عنوان 
ارگانیک به مردم فروخته مى شود که ما نیز 

برخورد خواهیم کرد.
■■■

مشاور ســالمت جهاد کشــاورزى استان 
اصفهان هــم از تالش مســئوالن بخش 
کشاورزى براى تولید محصوالت گواهى شده در سه سال 

اخیر در استان اصفهان خبر داد. 
مسعود پزشکى افزود: به حداقل رساندن آلودگى فیزیکى، 
شیمیایى محصول، ارتقاى کیفیت محصوالت، بهبود راندمان 
مصرف، افزایش تنوع زیســت، افزایش فعالیت فیزیولوژى 

خاك و... از اهداف تولید محصول گواهى شده است.
وى ادامه داد: در استان اصفهان اولین دستورالعمل عملیات 
خوب کشاورزى پیاز GAP تدوین و در سال 94 به صورت 
پایلوت در دو شهرستان استان انجام شد که نتایج خوبى به 
همراه داشت و در سال 96، تولید انبوه شد و در پنج شهرستان 

استان عملیاتى شد.

شهردار اصفهان از اختصاص بســته هاى ویژه حمایتى 
رایگان به رانندگان تاکســى، با هدف کاهش بخشى از 

فشارها بر آنها خبر داد.
قدرت ا... نوروزى در خصوص ســامانه هاى هوشــمند 
تاکسى که در حال حاضر بالاســتفاده است، اظهار کرد: 
مهمترین مشکل تاکســیداران تاکسیمترهایى است که 
به 7000 دستگاه تاکسى داده شده، البته اگر تاکسیمترها 
استفاده شده بود، مى توانست کارساز و به نفع راننده و مسافر 
باشد اما مورد استقبال قرار نگرفت ولى نکته مهم این است 
که در حال حاضر رانندگان تاکسى گرفتار وام هایى هستند 

که براى نصب این سامانه دریافت کرده اند.
وى ادامه داد: به منظور کاهش بخشــى از فشــارهاى 
رانندگان تاکسى، سه میلیارد و 400 میلیون تومان کاالى 
مورد نیاز شامل 14 هزار حلقه الستیک، فیلتر هوا و روغن 

براى 7000راننده به صورت رایگان در مرحله نخســت 
تخصیص یافت.

شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: این بسته حمایتى مربوط 
به مرحله اول بوده که به رانندگان تاکسى تعلق مى گیرد و 
باز هم کمک خواهیم کرد تا بتوانیم بخشى از ضررى که در 

گذشته به آنها تحمیل شده را جبران کنیم.
پل صاحــب روضات در انتظــار تصویب 

شوراى ترافیک 
نوروزى در خصوص تعیین تکلیــف احداث پل صاحب 
روضات نیز گفت: براى احداث پل صاحب روضات نیاز به 
مجوز راهنمایى و رانندگى است و باید طرح آن در شوراى 

ترافیک استان تصویب شود.
مناســب  زیرســاخت  اصفهــان 

دوچرخه سوارى را ندارد

 شهردار اصفهان در بخش دیگرى از سخنانش با اشاره به 
مسیرهاى دوچرخه و شبکه اى نبودن آنها، تصریح کرد: 
یکى از سیاست هاى شهردارى اصفهان، داشتن حمل و 
نقل پاك در شهر است، البته دوچرخه بهترین وسیله است 
اما اصفهان هنوز زیرســاخت مناسب دوچرخه سوارى را 
ندارد. وى اظهارکرد: در مسیر دوچرخه اى که در خیابان 
باغ گلدسته احداث شــده، درحدود 10 تا 20 تقاطع از آن 
عبور مى کند و دوچرخه سواران ایمنى الزم را ندارند و این 

یک ایراد است.
نوروزى با بیان اینکه احداث 100 کیلومتر مسیر دوچرخه 
در دستور کار شهردارى اصفهان قرار گرفته است، گفت: 
تاکنون 3 کیلومتر مســیر دوچرخه در مناطق مختلف از 
جمله بوستان شــهید روح االمین احداث شده و به مرور 

افزایش خواهد یافت.

شهردار اصفهان خبر داد؛

ارائه بسته هاى ویژه حمایتى 
رایگان به رانندگان تاکسى

مدیرکل جهاد کشاورزى استان اصفهان:

امنیت غذایى مردم باید سرلوحه کار باشد
ساسان اکبرزاده

شهردار خوانســار گفت: صدور پروانه ساخت به متقاضیان 
ساخت مسکن در بافت هاى فرسوده شهر خوانسار رایگان 

ارائه مى شود.
محســن اســحاقى اظهار کرد: باید علل گرانى مسکن در 
خوانسار ریشه یابى شود، بعضى مسائل که در گرانى مسکن 

مطرح مى شود غیر کارشناسى است.
وى با بیان اینکه صدور پروانه ساخت در باغات شهر بر اساس 
قوانین شهردارى بوده است، گفت: براى حفظ باغات شهر 

باید فرهنگسازى شود و در این راستا به مشکالت باغداران 
در زمینه کم آبى و خسارت هاى ناشى از آفات بیش از پیش 

توجه کرد.
شهردار خوانسار تأکید کرد: براى تشویق به منظور نوسازى 
بافت هاى فرسوده شهر، شهردارى خوانسار بسته تشویقى 
صدور رایگان پروانه ساخت را درنظر گرفته و در همین راستا، 
صدور مجوز پروانه ساخت به متقاضیان ساخت مسکن در 

بافت هاى فرسوده شهر خوانسار رایگان اعطا مى شود.

رایگان بودن صدور پروانه ساخت در 
بافت هاى فرسوده خوانسار 

عباس شــیردل، رئیس اتحادیه صنایع دستى اصفهان 
در رابطــه بــا صحت فروش کاشــى هاى مســروقه 

تاریخى در بازار اصفهان گفت: ایــن خبر صحت ندارد 
و اگر فروشــگاهى در میدان امــام(ره)  اقدام به فروش 
کاشــى هاى مســروقه تاریخى کند، با برخورد قضائى 

مواجه خواهد شد.
وى اضافه کرد: پس از ســرقت تعدادى از کاشى هاى 
بناهاى تاریخــى و تأیید صحت این خبــر، اتحادیه به 
مغازه داران اطالع رســانى کرد که از خرید کاشى هاى 
مســروقه خوددارى کنند. وى افــزود: اتحادیه پیگیر 
کاشى هاى مسروقه است و تالش مى کنیم کاشى ها به 

زودى به جاى اول خود باز گردند.

فروش کاشى هاى مسروقه تاریخى
 صحت ندارد

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: درحدود 
70 هزار واحد مسکونى در روستاها و شهرهاى زیر 12 هزار 
نفر با محوریت بنیاد مسکن در چند سال گذشته مقاوم سازى 
شده است.  منصور شیشــه فروش اظهارکرد: ساماندهى 
ایســتگاه هاى شــتاب نگارى، هماهنگى با دانشگاه هاى 
استان براى تهیه طرح مطالعاتى در خصوص توان لرزه خیزى 
شهرستان ها و ســوق دادن پایان نامه هاى دانشجویى به 
این موضوع، تدوین و هماهنگــى در طرح هاى مطالعاتى 
خطرپذیرى زلزله در شهرســتان هاى کاشــان، شهرضا و 
اصفهان ازجمله فعالیت هاى ما در حــوزه لرزه نگارى بوده 
است. مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با بیان 
اینکه ســازمان نظام مهندســى با همکارى شهردارى ها، 

اجرایى کردن الزامات آیین نامه 2800 مهندســى زلزله را 
در همه ساختمان ها و روش هاى سبک سازى ساختمان ها 
را انجــام داده اســت، تصریح کرد: طرح هــاى مطالعات 
خطرپذیرى را در اختیار مشاوران قرارداده ایم و اگر بخواهند 
طرح هاى تفصیلى و جامع در شهرها و طرح هاى هادى را در 

روستاها پیاده کنند، اطالعات موردنیاز را دارند.
وى بابیان اینکه درحدود 12 ســالن چندمنظوره مدیریت 
بحران در شــهرهاى بــزرگ پیش بینى کردیــم، افزود: 
سوله هایى در شهرستان هاى کاشان، شهرضا، نجف آباد، 
زرین شــهر، برخوار، گلپایــگان، نایین و...ایجادشــده و 
اردوگاه هاى سپاه صاحب الزمان (عج) و هالل احمر به عنوان 

سایت هاى اسکان اضطرارى در نظر گرفته شده است.

ایجاد12 سالن چندمنظوره مدیریت بحران

معاون بازســازى و مسکن روســتایى بنیاد مسکن استان 
اصفهان گفــت: از 127 واحد احداثى نیازمنــد تخریب و 
بازسازى که در دامنه شناسایى شد، 75 واحد پایان کار گرفته 
که همگى در برابر فرونشســت هاى جدید مقاوم هستند و 

هیچ آسیبى ندیده اند.
محســن قوى بیان با بیان اینکه واحدهــاى احداثى جدید 
در شــهر دامنه بر اســاس ضوابطــى که ســازمان نظام 
مهندســى تعیین کرده، احداث شده اســت، اظهارکرد: به 
تازگى شــهردارى دامنه ادعا کرده اســت که در این شهر 
فرونشست هاى جدیدى نیز داشــته ایم که مقرر شده تیم 
مطالعاتى جدیدى از وزارت کشور براى بررسى این موضوع 
وارد عمل شوند. وى با اشاره به فرونشست قبلى در یکى از 
مساجد شهر دامنه گفت: پس از اعالم سازمان نظام مهندسى، 
با بررسى هایى که انجام شد گزارشى درباره ادامه فرونشست 
ارائه و بر همین اساس، ضابطه هاى جدیدى براى ساخت و 
ساز عنوان شد که البته ســاخت و سازهاى جدید نیز بر پایه 
آن انجام شده است. معاون بازســازى و مسکن روستایى 
بنیاد مســکن اصفهان با اشــاره به پروژه هاى کارشناسى 
زمین شناســى که در شهر دامنه انجام  شــده  است، افزود: 
گروه هاى مختلفى  شامل شرکت آب منطقه اى اصفهان، 
شرکت گاز و کارشناســانى از گروه زمین شناسى دانشگاه 
اصفهان تحقیقات وسیعى بر این موضوع انجام داده اند که 

منجر به تعیین ضوابط و نرخ هاى فرونشست در این منطقه 
شده است.

قوى بیان اضافه کرد: پس از بررســى ایــن موضوعات در 
بنیاد مســکن، 193 واحــد تعمیــرى و 127 واحد احداثى 
نیازمند تخریب و بازسازى شناسایى شــد که از این تعداد، 
103 مورد بــراى دریافت وام بالعوض بــه بانک معرفى 
شده اند. وى با بیان اینکه براى این ساخت و سازها تسهیالت 
بانکى و بالعوض در نظر گرفته شــده ، تصریح کرد: از بین 
واحدهاى احداثى تنها 85 نفر براى دریافت تسهیالت به بنیاد 
مسکن مراجعه کرده اند. معاون بازسازى و مسکن روستایى 
بنیاد مســکن اصفهان با بیان اینکه جابه جا شــدن مکان 
ساختمان هاى جدید نیازمند هزینه بیشتر است، گفت: افرادى 
که براى دریافت تسهیالت به بنیاد مسکن مراجعه نکرده اند یا 

توان مالى ندارند یا مى خواهند در همان مکان قبلى بمانند.

ساختمان هاى جدید دامنه فرو نمى نشیند

فرمانده انتظامى شهرســتان اصفهان گفــت: 22 نفر از 
اراذل و اوباش ســابقه دار در عملیاتى در شمال اصفهان 

دستگیر شدند.
حسن یاردوســتى با بیان اینکه این افراد در شهرك امام 
خمینى(ره) منطقه زینبیه و خیابــان آزادى براى نوامیس 
مردم ایجاد مزاحمت مى کردند، اظهــار کرد: این افراد با 
صورت هاى بسته و با اســتفاده از سالح سرد از نوع قمه و 
قداره و چوب و چماق و سوار بر 20 دستگاه موتور سیکلت، 
شیشــه خودرو و مغازه ها را شکســته و به مردم در حال 
عبور آســیب بدنى وارد مى کردند. وى با اشــاره به اینکه 

12 دســتگاه خودرو و چهار باب مغــازه و دو منزل در این 
حمله هاى وحشــیانه دچار خسارت شــده، افزود: پس از 
دریافت خبر از مردم در کمتر از یک ســاعت محل پاتوق 
این اشرار شناسایى و در عملیاتى ضربتى، این افراد شرور و 

سابقه دار غافلگیر و دستگیر شدند.
یاردوستى گفت: از پاتوق این اشرار 15 تیغه قمه و قداره، 
30 گرم مواد مخدر صنعتى و آالت و ادوات استعمال انواع 
مشروبات الکلى و سه کوکتل مولوتوف کشف و ضبط شد. 
وى افزود: این اراذل سابقه دار رعب و وحشت عجیبى در 

مردم منطقه زینبیه ایجاد کرده بودند.

حمله ضربتى به پاتوق 22 شرور اصفهان
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در نظرسنجى نهم دى ماه 1397 سریال تلویزیونى 
«بانوى عمارت» شبکه 3 سیما در جلب نظر مخاطبان 

از دیگر سریال هاى در حال پخش پیشى گرفت.
بر اســاس این نظرســنجى با نمونه آمارى 406 نفر 
از افراد 12 ســال و باالتر، 66 درصد از پاسخگویان، 
بیننده حداقل یکى از ســریال هاى درحال پخش از 
شبکه هاى تلویزیونى بوده اند و از این میزان 56 درصد 
ســریال هاى جدید «مینو»، «بى قــرار2»، «بانوى 
عمارت»، «افســانه اوك نیو» و «خانواده جدید» را 

تماشا کرده اند.
ســریال «بانوى عمارت» شبکه 3 ســیما در میان 
سریال هاى جدید گوى ســبقت را از دیگر سریال ها 
در جذب مخاطب ربــوده و47 درصــد مخاطبان را 

به خود اختصاص داده اســت. از ایــن میزان بیش 
از 93درصد در حد «زیــاد» و کمتــر از 7 درصد در 
حد «کم» از این ســریال ابراز رضایــت کرده اند. در 
میان جنبه هاى مختلف ســریال «بانوى عمارت»، 
92 درصد از بینندگان این ســریال از نظر «جذابیت 
داســتان ســریال»، 91 درصد از بازى هنرپیشه ها، 
91درصــد از تیتراژ ســریال در حد «زیــاد» و ریتم 
وقــوع حــوادث 83 درصــد در حــد «مناســب»

دانسته اند.
در این نظرســنجى ســریال «بى قرار2» شــبکه 
2 ســیما پــس از «بانوى عمــارت» در فهرســت 
عالقه مندان به ســریال هاى جدید سیما قرار گرفته 
و آمار 29 درصــد از این تعداد را بــه خود اختصاص

 داده است. 
ســریال «مینو» با 15 درصد پس از این دو ســریال 
در جلــب نظــر مخاطبان قــرار داشــته و در میان
 ســریال هاى خارجــى نیــز «افســانه اوك نیو»
 شــبکه 3 بــا 16 درصــد در صــدر قــرار گرفته

 است.
در این نظر ســنجى 20 ســریال تکرارى نیز که از 
شبکه هاى سیما در این تاریخ روى آنتن رفته اند نیز 
بررسى شده است که 9 سریال بیش از 10درصد بیننده 
داشته اند. ازاین میزان سریال «پایتخت4» با 32درصد 
بیننــده پربیننده تــر از بقیه ســریال هاى تکرارى
 بوده اســت و توانســته نظر  غالــب مخاطبانش را 

جلب کند.

چند وقتى اســت که بحث موســیقى اعتراضى در 
فضاى موسیقى کشــور به گوش مى رسد و مهدى 
یراحى جزو یکــى از این خواننده هایى اســت که 
موزیک ویدیوى اعتراضى را با عنوان «پاره سنگ» 
منتشــر کرد؛ البته ایــن قطعه  اجتماعــى یکى از 
سه گانه هاى اجتماعى این خواننده به شمار مى آید 
و پیش از این نیز با این موضوع، آهنگ «سرسام» 

را منتشر کرد.
اما جدیدترین قطعه وموزیک ویدیوى مهدى یراحى 
حاشیه ساز شــده اســت. این اثر انتقادى خبرساز 
مضمونى در نقد جنگ داشــت و در آن اشاره هایى 
هم به معضالت پس از جنگ شــده بود. همچنین 
در ویدیوى این کار برخى مشــکالت مردم زادگاه 
مهدى یراحى یعنى خوزستان که هنوز پس از گذشت 
سال ها با آن درگیر هســتند به تصویر کشیده بود. 
البته روزهاى خبرساز مهدى یراحى صرفًا به همین 
اثر ختم نمى شود و او در کنسرتى که در شهر اهواز 
داشت با لباس فرم کارگران گروه ملى فوالد اهواز 
روى صحنه رفت. این حرکت او و تقدیم کنسرتش 
به کارگران گروه ملى فوالد اهــواز به تیتر اخبار راه 

پیدا کرد.

مجید فروغى، مدیر روابــط عمومى معاونت هنرى 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، در گفتگو با «باشگاه 
خبرنگاران جوان» اعالم کرد کلیپ «پاره سنگ» با 
آن چیزى که براى مجوز ارائه شده بود تفاوت دارد. 
او همچنین به این موضوع اشاره داشت که شعر این 
کار هم با آن چیزى که براى مجوز ارائه شــده بود 
متفاوت اســت. مجید فروغــى در گفتگوى خود از 
تعلیق و احضار مؤسسه ناشر این اثر به وزارت ارشاد 

خبر داده بود.
اما مدیر مؤسسه «جام سبز» که مؤ سسه منتشر کننده 

این کلیپ است درباره این اتفاق فقط به توضیح 
کوتاهى بسنده کرد و گفت: «در حال حاضر در 
این زمینه اظهار نظــرى انجام نمى دهیم و روز 
شنبه(امروز) با مسئولین محترم دفتر موسیقى 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى جلسه خواهیم 
داشــت. اما فکر نمى کنیم کارى کــه اکنون 
منتشر شده است از لحاظ کالم و محتوا مشکل 
خاصى داشته باشــد و حتمًا درباره جزئیات این

 اتفاقات با مسئولین محترم وزارت ارشاد گفتگو 
مى کنیم.»

برنامه  بهروز افخمى به زودى روى آنتن شبکه 5 سیما 
خواهد رفت. مجرى اصلى این برنامــه بهروز افخمى 
ا ســت و در کنار او میالد دخانچى و امید روحانى اجراى 
بخش هاى مختلــف این برنامــه را بر عهــده دارند. 
سردبیر برنامه  «نقد سینما» محمدرضا رضاپور است و 
تهیه کنندگى آن بر عهده  محمدحســین تنکابنى ا ست. 
این برنامه با مشــارکت مرکز تلویزیــون حوزه هنرى 

تولید مى شود.
این کارگردان در پاسخ به پرسشــى درباره نرفتنش به 
«هفت» بیان کرد: مــن در همان زمان مى خواســتم 
«هفت» را به صورت تولیدى و آموزشــى اجرا کنم اما 
به دلیل افزایش تماشاگران سراغ برنامه زنده رفتم. بعد 
از آن موقعیت هایى پیش آمد کــه همه فکر کردند من 
فردى جنجالى هستم ولى اینگونه نیست و دیگران کارى 
مى کنند که من عصبانى شوم و حرفى بزنم که جنجال 
شود. حتى در شــرایطى که همه فکر مى کردند 
من باید بــا مخاطب 15 یــا 20 میلیون خیلى 
خوشحال باشم ولى احساس پوچى مى کردم 
و وقتى سر برنامه مى رفتم احساس مى کردم 
برنامه به فیلمى تبدیل شده که زیادى کش 
آمده اســت و در این شــرایط مى خواهید 

خودکشى کنید.
کارگردان فیلم «عروس» در بخشــى دیگر 
با اشــاره به اینکه در «هفــت» چه نگاهى 
نسبت به کمدى داشته است، یادآور شد: 
شــوخى تند زننده چه اشــکالى دارد؟ 
برخى مى گویند بچه این شوخى ها 
را یاد مى گیرد اما بچه ها اگر فحش 
ناموســى را از پدر و مــادر یاد 
نگرفته باشند سال اول دبستان 

حتماً یاد مى گیرند. 

هاشــم رضایت یکى از تهیه کنندگان مسابقه «برنده 
باش» که با اجراى محمدرضا گلزار از شبکه 3 پخش 
مى شــود درباره ســئواالتى که در این مسابقه طرح 

مى شود گفت: ســئواالت برنامه دو بخش 
دارد؛ یکــى ســئواالتى کــه در برنامه 
مطرح مى شــود و دیگرى سئواالت 
اپلیکیشــن برنامه. سئواالت برنامه در 
اتاق فکرى که زیر نظر برنامه اســت 

به سرپرســتى امیر ابیلى، بنده، رحیمى 
نادى و محمدرضا گلزار طرح مى شود که 

سعى مى کنیم سئواالت را متناســب با اتفاقات و 
مناسبت هاى کشور ببینیم.

وى در توضیح بیشــتر درباره طراحــى و انتخاب 
سئواالت بیان کرد: زمانى که ابوالفضل زرویى 
نصرآباد فوت کرد به همین مناسبت چند سئوال 
در برنامه هاى آن هفتــه به او اختصاص دادیم 

و به مناسبت آن ســئواالت، از این چهره ادبیات 
یاد کردیــم. همچنین اشــاره هایى به

 مناســبت هاى ملــى و مذهبى 
کشورمان مانند عملیات مختلف 
دفاع مقــدس، مفاخــر ملى و 
شــهداى دفاع مقدس و برخى 

اطالعات دینى و مذهبى و... 
داشــته ایم که در سئواالت 
مختلــف برنامــه گنجانده

 شده اند.
تهیه کننده «برنده باش» با اشــاره به سئواالتى که در 
اپلیکیشن مســابقه مطرح مى شــود و حاشیه هایى 
که ایجاد مى کند، عنوان کرد: ســئواالت 
اپلیکیشــن توســط این گــروه طرح 
نمى شــود و زیرنظر اسپانسر برنامه، 
برنامــه ریــزى مــى شــود. گاهى 
سئواالتى در اپلیکیشن طرح مى شود 
که مورد اعتــراض برخى کاربران قرار 
مى گیرد مثًال همان سئوالى که در فضاى 
مجازى مطرح شد درباره رنگ مورد عالقه یکى 
از بازیگران. آن سئوال مربوط به اوایل تولید برنامه و از 

میان سئواالت اپلیکیشن بود.
وى درباره این ســئوال توضیح داد: انصافًا 
انتقادها بحق بود و این نوع ســئواالت هیچ 
تناســبى با فضاى اطالعات مورد نیاز و مفید 
و آگاهى عمومى ندارد بــه همین دلیل بنده و 
حمید رحیمى نادى به عنوان تهیه کننده هاى 
برنامه در همان ایــام نظرات و 
انتقادها را به اسپانسر برنامه 
انتقــال دادیم و دوســتان 
هم درصدد حــذف این نوع 
سئوال ها برآمدند و برخى 
دار  حاشــیه  ســئ واالت 

اپلیکیشن حذف شد.

چند وقتى اســت که بحث موســیقى اعتراضى در 
فضاى موسیقى کشــور به گوش مى رسد و مهدى 
یراحى جزو یکــى از این خواننده هایى اســت که 
با عنوان «پاره سنگ»  موزیک ویدیوى اعتراضى را
منتشــر کرد؛ البته ایــن قطعه  اجتماعــى یکى از 
سه گانه هاى اجتماعى این خواننده به شمار مى آید 
و پیش از این نیز با این موضوع، آهنگ «سرسام» 

را منتشر کرد.
اما جدیدترین قطعه وموزیک ویدیوى مهدى یراحى

حاشیه ساز شــده اســت. این اثر انتقادى خبرساز 
مضمونى در نقد جنگ داشــت و در آن اشاره هایى 
هم به معضالت پس از جنگ شــده بود. همچنین 
ویدیوى این کار برخىمشــکالت مردم زادگاه  در
مهدى یراحى یعنى خوزستان که هنوز پساز گذشت 
سال ها با آن درگیر هســتند به تصویر کشیده بود. 
البته روزهاى خبرساز مهدى یراحى صرفًا به همین 
اثر ختم نمى شود و او در کنسرتى که در شهر اهواز 
داشت با لباس فرم کارگران گروه ملى فوالد اهواز 
روى صحنه رفت. این حرکت او و تقدیم کنسرتش 
به کارگران گروه ملى فوالد اهــواز به تیتر اخبار راه 

پیدا کرد.

مجید فروغى، مدیر روابــط عمومى معاونت هنرى 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، در گفتگو با «باشگاه 
خبرنگاران جوان» اعالم کرد کلیپ «پاره سنگ» با 
تفاوت دارد. آن چیزى که براى مجوز ارائه شده بود

او همچنین به این موضوع اشاره داشت که شعر این 
کار هم با آن چیزى که براى مجوز ارائه شــده بود 
متفاوت اســت. مجید فروغــى در گفتگوى خود از 
تعلیق و احضار مؤسسه ناشر این اثر به وزارت ارشاد 

خبر داده بود.
اما مدیر مؤسسه «جام سبز» که مؤ سسه منتشر کننده 

این کلیپ است درباره این اتفاق فقط به توضیح 
کوتاهى بسنده کرد و گفت: «در حال حاضر در 
روز این زمینه اظهار نظــرى انجام نمى دهیم و
شنبه(امروز) با مسئولین محترم دفتر موسیقى
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى جلسه خواهیم 
داشــت. اما فکر نمى کنیم کارى کــه اکنون 
منتشر شده است از لحاظ کالم و محتوا مشکل 
خاصى داشته باشــد و حتمًا درباره جزئیات این

 اتفاقات با مسئولین محترم وزارت ارشاد گفتگو 
مى کنیم.»

این برنامه با مشــارکت مرکز تلویزیــون حوزه هنرى 
تولید مى شود.

این کارگردان در پاسخ به پرسشــى درباره نرفتنش به 
«هفت» بیان کرد: مــن در همان زمان مى خواســتم 
«هفت» را به صورت تولیدى و آموزشــى اجرا کنم اما 
به دلیل افزایش تماشاگران سراغ برنامه زنده رفتم. بعد 
از آن موقعیت هایى پیش آمد کــه همه فکر کردند من
فردى جنجالىهستم ولى اینگونه نیست ودیگران کارى

مى کنند که من عصبانى شوم و حرفى بزنم که جنجال 
شود. حتى در شــرایطى که همه فکر مى کردند 
0 یــا 20 میلیون خیلى 5من باید بــا مخاطب15

باشم ولى احساس پوچى مى کردم  خوشحال
و وقتى سر برنامه مى رفتم احساس مى کردم 
برنامه به فیلمى تبدیل شده که زیادى کش 
آمده اســت و در این شــرایط مى خواهید

خودکشى کنید.
کارگردان فیلم «عروس» در بخشــى دیگر 
با اشــاره به اینکه در «هفــت» چه نگاهى 
نسبت به کمدى داشته است، یادآور شد: 
شــوخى تند زننده چه اشــکالى دارد؟ 
شوخى ها  برخى مى گویند بچه این
را یاد مى گیرد اما بچه ها اگر فحش 
ناموســى را از پدر و مــادر یاد 
نگرفته باشند سال اول دبستان 

حتماً یاد مى گیرند. 

جنجال هاى دومین قطعه از آلبوم «سه گانه اجتماعى اول» مهدى یراحى

«پاره سنگ» حاشیه سـاز شد

فرزند رضا توکلى، بازیگر سینما عنوان کرد که 
پدرش تحت عمل قلب باز قرار گرفته است.

امیــر توکلى دربــاره وضعیت جســمانى این 
بازیگر که به عارضه قلبى دچار شــده اســت، 
گفت: پدرم چند روز پیــش در پى حمله قلبى 
در بیمارستان بسترى شــد و تحت عمل قلب 
باز قرار گرفت که این عمل موفقیت آمیز بوده 
اما او ممنوع المالقات شــده است و پزشکان 
گفته اند باید شرایط ایزوله اى داشته باشد.  وى 
افزود: پزشکان هنوز زمان ترخیص وى را به ما 
اعالم نکرده اند از همین رو باید دوران نقاهت 

را سپرى کند.
توکلى در پایــان گفت: این بیمــارى حاصل
 سال ها کار و حرص خوردن هاى پدرم در حوزه 

هنر و بازیگرى بوده است.

بازیگر مطرح ایرانى
 عمل قلب باز کرد

چرا بهروز افخمى
 به «هفــــت» نرفت 

حذف سئواالت حاشیــــه دار
از اپلیکیشن «برنده باش»

 طراحــى و انتخاب 
ه ابوالفضل زرویى 
سبت چند سئوال 
و اختصاص دادیم 

ز این چهره ادبیات 
ره هایى به

هبى
لف 
ى و 
خى 

رب ل و ن ن ر زی ب ز
میان سئواالت ا
وى درباره این
انتقادها بحق بو

تناســبى با فضاى
ن و آگاهى عمومى
حمید رحیمى نا
برنام
ا

«بانوى عمارت» 
پربیننده ترین 

سریـال
 تلویزیـون

 شد

اولین تیزر از فصل دوم فیلم مسابقه «رالى ایرانى» با طراحى 
و تهیه کنندگى ســعید ابوطالب و کارگردانى آرش معیریان 
منتشر شد. «رالى ایرانى» مســابقه اى با حضور چهره هاى 
سینمایى است که اولین قسمت آن درسال 1392 در شبکه 
نمایش خانگى توزیع شد. سرى اول این مجموعه در شش 
قسمت ساخته و بر روى سه دى وى دى ارائه شد که در آن سه 
گروه دو نفره با حضور محمدرضا فروتن و سیران خسروى، الناز 
شاکردوست و بهنوش بختیارى و سحر ولدبیگى و نیما فالح 
همراه با اجراى فرزاد حسنى رقابت مى کردند و در نهایت سحر 

ولدبیگى و نیما فالح برنده آن شدند.
از حواشى این مسابقه سقوط موتور چهارچرخ الناز شاکردوست 
و همراهش بهنوش بختیارى در یک سراشیبى تند در جنگل 
بود که منجر به صدمه دیدگى پاى شاکردوست شد. همچنین 
حمله شب هنگام گراز از دیگر اتفاقات جالبى است که براى 
زوج جوان شرکت کننده؛ یعنى نیما فالح و سحر ولدبیگى رخ 
داد. اما نوع وضعیت پوشش شرکت کنندگان گرفته تا ادبیات 
به کار رفته در متن داستانى و دیالوگ هاى بازیگران یا عادى 
جلوه دادن دوســتى هاى مرد و زن در خالل روایت مسابقه، 
شوخى هاى از حد گذشته مجرى و روایتگر برنامه با برخى 
چهره هاى زن که مخاطب جوان را به نوعى همزاد پندارى 
با این نوع ســبک زندگى بــدون حد و مرز آشــنا مى کرد 
همگى باعث شد تا بســیارى از منتقدین این مجموعه را  نه 
تنها برخالف نظــر کارگردان الگویى براى ســبک زندگى
 ایرانى – اســالمى معرفى کنند بلکه ادامه دارد شدن آن را 

خطرى براى تفکر نسل هاى جوان جامعه قلمداد کنند.
جالب اســت که خود ابوطالب نیز به این موضوع که برخى 
هنجار ها در این مجموعه رعایت نشده و آنها بیشتر به دنبال 

«تجربه فنى» بوده اند، معترف است! به گفته او، «رئالتى شو 
شاخه اى تازه در صنعت سینماست که رالى ایرانى بر گرفته از 
همین شاخه است و به نظرم موفق هم بوده البته نمى گویم 
که نواقص نداشته و من هم موافقم که این اثر در برخى مواقع 
هنجارها را رعایت نکرده و مى توانست ارزشى تر ساخته شود 
و همه انتقادات را به دیده منت مى پذیرم و سعى داریم مراقب 
اینگونه مسائل باشیم. البته ما در رالى ایرانى بیشتر به دنبال 
تجربه فنى جدید بودیم تا محتوایى اما باز هم قبول دارم که 

نباید محتوا را قربانى مباحث فنى کرد.»
باالخره پس از کش و قوس هاى فراوان در حالى که به نظر 
مى رسید سرى دوم این مجموعه احتماًال ساخته نخواهد شد، 
پس از توقف چند ساله با جذب سرمایه گذار مناسب این پروژه 
با کارگردانى آرش معیریان و تهیه کنندگى ســعید ابوطالب 
ساخته مى شود و هم اکنون بیش از 2400 ساعت راش هاى 

آن در مرحله تدوین قرار دارد.
چهره هاى شرکت کننده در «رالى ایرانى 2» به ترتیب حروف 
الفبا سالى بسمه (بازیگر لبنانى)، ترالن پروانه، کامران تفتى، 

سمیرا حسینى، سیاوش خیرابى، کامبیز دیرباز، 
امیرحسین رستمى، متین ستوده، نیما شاهرخ 
شاهى، بهناز شفیعى، نیوشا ضیغمى، امیرعباس 

گالب و فردین ناجى هستند.
این فیلم - مسابقه در لوکیشن هاى متنوعى به 

وسعت شمال تا جنوب کشــور ضبط شده و تنوع 
بصرى و هیجان ها و سوپرایز هاى متعدد و غیر قابل 

پیش بینى براى مخاطبان به همراه خواهد داشت.
«رالى ایرانى 2» با اجراى فرزاد حسنى، کارگردانى آرش 

معیریان و تهیه کنندگى ســعید ابوطالب از بهمن ماه در 13 
قسمت در شبکه نمایش خانگى عرضه خواهد شد.

رالى پرحاشیه به فصل دوم رسیدرالى پرحاشیه به فصل دوم رسید
محیا حمزه
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جشنواره سر زن ها در سپاهان

 
کابــوس پارگى ربــاط صلیبــى طى یکى دو ســال 
اخیر دست از ســر ســتاره خط میانى سبزپوشان بر 
نمى داشــت تا اینکه او باالخره توانســت با غلبه 
بر مصدومیت هاى متوالــى اش، از ابتداى فصل 
جارى در ترکیب اصلى تیــم ذوب آهن قرار گیرد. 
کاپیتــان اول ذوبى ها اما در نیم فصل نخســت 
رقابت ها برخالف انتظــار آنچنان که باید 
و شــاید فرصت حضور در میدان را 
نیافت تا جایى که پس از دیدار 
ما قبل آخر سبزپوشــان 
در نیــم فصل که 

مقابــل سرخپوشــان 
پایتخت برگزار شــد در جمع 

خبرنگاران با ابراز ناراحتى از اینکه 
در این مسابقه بازى نکرده، عنوان کرد 

که این موضوع نظر سرمربى بوده و علتش 
را باید از منصوریان پرسید. کاپیتان 35 ساله 
ذوبــى هــا همچنیــن اظهــار کــرد کــه 
ایــن روزهــا هرچه مــى گــذرد بیشــتر به 
خداحافظــى از فوتبــال فکــر مــى کنــد. البته 
مــرد ســال فوتبــال ایــران در چهاردهمیــن دوره 
لیــگ برتر ایــن روزهــا همراه بــا ســایر بازیکنان 
ذوب آهن در تمرینات این تیم حضور مى یابد و امیدوار 
است در ادامه رقابت ها بیش از گذشته براى ذوب آهن 
بازى کند. قاسم حدادى فر مدعى است که ذوبى ها این 
پتانسیل را دارند که در نیم فصل دوم حتى تا رده پنجم 

جدول هم خود را باال بکشند.
آقــاى حــدادى فــر! ذوب آهن 

تمریناتش را به منظور آماده سازى 
براى نیم فصــل دوم خیلى زود آغاز 
کرده، از حال و هــواى تیم در این 

روزها برایمان بگویید.
ما بعد از آخرین بــازى نیم فصل اول کــه برابر نفت 
مســجد ســلیمان انجام دادیم، حدود چهــار پنج روز 
اســتراحت کردیم و االن حــدود دو هفته اســت که 
تمرینات تیم شروع شــده و در دو نوبت صبح و بعد از 
ظهر مشغول تمرین هستیم تا هم از لحاظ بدنى و هم 
از لحاظ تاکتیکى به آمادگى الزم برســیم و ان شاء ا... 
در نیم فصل دوم شروع خوبى داشته باشیم و با جبران 
امتیازات زیادى که در نیم فصل نخست از دست دادیم، 

جایگاهمان را در جدول ارتقا دهیم.
فکر مــى کنید ذوب آهــن در ادامه 
رقابت ها چه نتایجى مى گیرد و چقدر 
مى تواند جایگاهــش را در جدول 

بهبود ببخشد؟
ما تمام تالشمان را مى کنیم که شرایط ذوب آهن 
دوباره عادى شــود و بتوانیم به روزهاى خوبمان در 
فصل گذشته برگردیم اما نیم فصل دوم، نیم فصل خیلى 
سختى اســت و با وجود این امیدوارم بتوانیم در ادامه 
خوب نتیجه بگیریم و جایگاهمان را در جدول بهتر کنیم 
و در جام باشگاه ها نیز بتوانیم به مرحله گروهى راه پیدا 
کنیم. واقعًا جایگاه ذوب آهن این نیست که االن در آن 
قرار دارد و به نظر من تیم ما پتانسیل این را دارد که حتى 

بتواند در جمع پنج تیم باالى جدول هم قرار بگیرد.
البته در بیــن این پنج تیم، شــما 
شانس ذوب آهن را براى قهرمانى 
کم مى دانید و حتــى جایى گفته اید 
پرسپولیس بیشترین شانس را براى 
قهرمانى در فصل جــارى دارد، چرا 

اینطور فکر مى کنید؟

من گفتم دو سه تا تیم هستند که شانس قهرمانى دارند 
و واقعًا وضعیت خوبى براى کســب این عنوان دارند از 
جمله پرسپولیس و سپاهان و البته استقالل و پدیده هم 
با شانس کمتر نسبت به این دو تیم. اما در کل با توجه 
به شرایط تیمى و انســجام بازى هایى که دیدیم فکر
مى کنم شانس پرســپولیس از همه بیشتر است چون 
واقعًا تیم خیلى خوبى است و بازیکنان این تیم چند سال 
است کنار هم هستند وشرایط هارمونى خوبى هم دارند.

پس به نظر شما شانس پرسپولیس 
حتى از سپاهان هم بیشتر است.

خب ســپاهان هم تیم خیلى خوبى اســت و من خیلى 
امیدوارم که تیم شهرم قهرمان شود و دلم مى خواهد با 
قهرمانى این تیم دوباره شادى به اصفهان بیاید و مردم 
این شهر خوشحال شوند ولى فوتبال یک حقیقت است، 
نیم فصل دوم سختى خاص خودش را دارد و به هر حال 

تیمى که مستحق و شایسته باشد قهرمان مى شود.
آقاى حدادى فر! بــا توجه به اینکه 
شما در فصل جارى پس از چند دوره 
مصدومیت متوالى دوباره به ترکیب 
ذوب آهن بازگشته بودید هواداران 
این تیم امیدوار بودند شاهد حضور 
شما در میدان باشند ولى انتظارات 

آنها برآورده نشد، چرا؟
این موضوع، نظر کادر فنى است و من نمى توانم در این 
زمینه اظهار نظر کنم اما امیــدوارم بتوانم در نیم فصل 
دوم جبران کنم و بیشتر بازى کنم تا به پیشرفت تیمم 

کمک شود.
اما بعد از بازى با تیم پرسپولیس به 
علت اینکه منصوریان شــما را روى 
نیمکت نشاند ناراحت شدید تا جایى 
که گفتید شاید در پایان این فصل از 

فوتبال خداحافظى کنید.

بله، آن بازى نظر کادر فنى این بود که من بازى نکنم و 
من هم مثل هر بازیکن دیگرى از اینکه نتوانستم براى 
تیمم بازى کنم ناراحت شــدم اما بیشــتر به این دلیل 
ناراحت شــدم که ذوب آهن در آن بازى نتیجه الزم را 
نگرفت و شرایط روحى تیم هم در کل خوب نبود. به هر 
حال من چون به سال هاى آخر فوتبالم نزدیک مى شوم 

باید یک تصمیم خوب بگیرم.
این یعنى شــما مى خواهید پایان 

فصل خداحافظى کنید؟
نه نه، من فعًال تصمیم نگرفته ام. تا زمانى که بتوانم به 
تیمم کمک کنم و تأثیرگذار باشم به بازى کردن ادامه 
مى دهم ولى در نهایت اگر مثمر ثمر نباشــم و نتوانم 
بازى کنم اصرارى نــدارم و تصمیم جدى ترى خواهم 

گرفت و...
یعنى همه چیز بستگى به حضور شما 
در ترکیب تیم در نیم فصل دوم دارد؟
بله. در کل همین است اگر بازیکن بازى نکند بهتر است 
ادامه ندهد. باید ببینیم چه پیش مى آید هنوز نمى شود 

به صورت قطعى چیزى گفت.
تصمیم ندارید در آینده مثل مهدى 
رجب زاده وارد حیطه مربیگرى شده 

و به کادر فنى تیم اضافه شوید؟
فکر نکنــم بتوانم مربى شــوم و بعید مــى دانم بعد از 
خداحافظــى از بازیکنى، آینــده اى در عرصه فوتبال 
داشته باشم اما باز هم باید منتظر ماند و دید چه شرایطى 

پیش مى آید.
یعنى قاسم حدادى فر هیچ عالقه اى 
به فعالیت هاى فوتبالى غیر از بازى 

کردن ندارد؟ 
 هنوز تصمیم درستى نگرفته ام ولى باتوجه به روحیاتى 
که در خودم ســراغ دارم بعید مى دانم بعــد از دوران 

بازیکنى بتوانم در فوتبال، آینده اى داشته باشم.

کاپیتان اول ذوب آهن در گفتگو با نصف جهان از بازنشستگى اش مى گوید 

بعد از خداحافظى، آینده اى در فوتبال ندارم
مرضیه غفاریان 

کابــوس پارگى ربــاط صلیبــى طى یکى دو ســال 
اخیر دست از ســر ســتاره خط میانى سبزپوشان بر

نمى داشــت تا اینکه او باالخره توانســت با غلبه 
بر مصدومیت هاى متوالــى اش، از ابتداى فصل 
جارى در ترکیب اصلى تیــم ذوب آهن قرار گیرد. 
کاپیتــان اول ذوبى ها اما در نیم فصل نخســت 
رقابت ها برخالف انتظــار آنچنان که باید 
و شــاید فرصت حضور در میدان را 
نیافت تا جایى که پس از دیدار

ما قبل آخر سبزپوشــان 
در نیــم فصل که 

مقابــل سرخپوشــان 
پایتخت برگزار شــد در جمع 

خبرنگاران با ابراز ناراحتى از اینکه 
در این مسابقه بازى نکرده، عنوان کرد 

که این موضوع نظر سرمربى بوده و علتش 
5را باید از منصوریان پرسید. کاپیتان 35 ساله 
ذوبــى هــا همچنیــن اظهــار کــرد کــه 
روزهــا هرچه مــى گــذرد بیشــتر به  ایــن
خداحافظــى از فوتبــال فکــر مــى کنــد. البته 
مــرد ســال فوتبــال ایــران در چهاردهمیــن دوره 
لیــگ برتر ایــن روزهــا همراه بــا ســایر بازیکنان 
ذوب آهن در تمرینات این تیم حضور مى یابد و امیدوار 
است در ادامه رقابت ها بیش از گذشته براىذوبآهن

بازى کند. قاسم حدادى فر مدعى است که ذوبى ها این 
تا رده پنجم حتى دوم فصل پتانسیل را دارند که در نیم

جدول هم خود را باال بکشند.
آقــاى حــدادى فــر! ذوب آهن 
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مرضیه غفاریان 

مدیرعامل باشگاه سپاهان اعالم کرد براى بازیکن تیم 
فوتبال بانوان ســپاهان که در اینستاگرام از عالقه خود 
به پرســپولیس ســخن گفته کمیته انضباطى تشکیل 

مى دهد.
به گزارش «ایمنا»، پیش تر خبر آمده بود که کامنت یکى 
از بازیکنان تیم فوتبال بانوان سپاهان حسابى دردسر به 
راه انداخته است. ماجرا از این قرار بودکه در صفحه یکى 
از بازیکنان تیم فوتبال بانوان ســپاهان، کامنت یکى از 
دوستان وى درج شده که وى را به شوخى تهدید به این 
کرده که «به مدیرعامل سپاهان مى گویم که تو طرفدار 
پرسپولیس هستى» که با پاسخ عجیب بازیکن سپاهان 
با این مضمون مواجه شده اســت: «ما تقریبًا هممون 

پرسپولیسى هستیم!...»
این کامنت را برخى هواداران سپاهان در فضاى مجازى 
مشاهده کرده و واکنش هاى تندى داشته اند و خواستار 
اخراج این بازیکن شــدند. در پى انتشار خبر «ایمنا» در 
این رابطه، روابط عمومى باشگاه سپاهان متن کوتاهى 

را در کانال تلگرامى خود منتشر کرد و نوشت:
در پى انتشار مطلبى از سوى یکى از بازیکنان تیم فوتبال 
بانوان فوالد مبارکه ســپاهان در فضاى مجازى مبنى 
بر ابراز عالقه به یکى از تیم هاى دیگر کشــور، تابش 
مدیرعامل این باشــگاه به اتفاقات حادث شده واکنش 

نشان داد.
تابش در گفتگویى با پایگاه خبرى سپاهان ضمن ابراز 
تأسف از نگرش برخى از بازیکنان عنوان کرد، موضوع 
در حال بررسى است و در اســرع وقت کمیته انضباطى 
تشــکیل و تصمیمات نهایى اتخاذ و به اطالع خواهد 

رسید.
ذوالفقارى، بازیکن تیم فوتبال بانــوان نیز که کامنت 
دردسرســاز را در صفحه خود منتشــر کرده بود مانند

خیلى ها که از نوشتن متن یا پیامى پشیمان مى شوند به 
دیوار کوتاهى به نام «هک» پناه برد و نوشت: «هواداران 
عزیز پیج من هک شــده بود. با تالش دوســتانم پیج 
را برگردوندیم. نمى دونم چه کســى این کارو کرده اما 
همه هم تیمى هاى من مى دونن که من جونم رو هم 
میدم براى سپاهان(!) این حواشى ذره اى از عشق من به 
سپاهان رو کم نمى کنه. من بابت اتفاق ناخواسته اى که 

افتاده از همه هواداران عذرخواهى مى کنم.»
 این اتفاق باعث شد تا هواداران سپاهان بیش از هر زمان 
سایر ورزشکاران تیم هاى مختلف باشگاه را رصد کنند 
تا اگر خطا و اعالم تمایل به هر رنگى غیر از زرد از سوى 
آنها انجام شد، واکنش هاى کوبنده داشته باشند. اخیراً 
یکى از کانال هاى سپاهانى پست اینستاگرامى چند ماه 
پیش یکى دیگر از بازیکنان تیم فوتبال بانوان را براى 
شجاع خلیل زاده منتشر کرد که با توجه به مصدومیت 
شجاع آرزو کرده بود که این بازیکن باغیرت پرسپولیس 
زود خوب شــود و به تیمــش کمک کنــد! مطلبى با 
قلب هاى قرمز. کشف این مطلب هم کافى بود تا باز هم 
سر و صداى سپاهانى ها در بیاید که تیم فوتبال بانوان 
باشگاهشان تبدیل به تجمع بازیکنان هوادار پرسپولیس 
شده و در حال تخریب نام ســپاهان است و بهتر است 

منحل شود.
بازیکنان سایر تیم هاى باشگاه ســپاهان در رده هاى 
مختلف باید بدانند که هواداران این باشــگاه خط قرمز 

بزرگشان آبى و قرمزهاى پایتخت است و اعالم هوادارى 
یکى از ورزشکاران ســپاهانى از تیمى غیر از زردهاى 
اصفهان ولو اینکــه بازیکنى کم و نام باشــد مى تواند 
به عنوان گناهى نابخشــودنى تلقى شود و حاشیه هاى 
زیادى را براى بازیکن و تیمش به همراه داشــته باشد. 
پس در ادامه حسابى دقت کنید و همین حاال هم اگر در 
گذشته پستى را در حمایت و هوادارى از قرمز و آبى در 

اینستاگرامتان منتشر کرده  اید، زود پاك کنید!

مهاجم سابق استقالل با عقد قراردادى به عضویت سپاهان اصفهان در آمد.
 على قربانى بعد از جدایى از استقالل تصمیم گرفت حضور در فوتبال اروپا را تجربه کند و با باشگاه اسپارتاك ترنوا اسلواکى قرارداد امضا 
کرد. او در طول نیم فصل حضور در این تیم نمایش خوبى داشت و حتى در لیگ اروپا هم گلزنى کرد اما در نهایت به دلیل دورى از ایران و 
البته مشکالت خانوادگى تصمیم گرفت نیم فصل دوم به لیگ برتر برگردد. قربانى که در طول دو سال حضور در استقالل آمار گلزنى خوبى 
از خود به جاى گذاشته بود، بعد از جدایى از اسپارتاك ترنوا خیلى زود مورد توجه امیرقلعه نویى قرار گرفت و هفته پیش قرارداد خود را با این 
باشگاه نهایى کرد. قلعه نویى اعتقاد زیادى به فوتبال فیزیکى و مهاجمان بلند قامت دارد و او بعد از کى روش استنلى و سجاد شهباززاده دومین 
بازیکن بلندقامت و سرزن این تیم خواهد بود. نکته اى که در مورد قربانى وجود دارد این است که او توانایى بازى به عنوان مهاجم سایه و حتى 

وینگر را دارد و به نظر مى رسد او در کنار شهباززاده و کى روش مى تواند نیم فصل رؤیایى را در سپاهان رقم بزند.
على قربانى باعقد قراردادى به مدت دوفصل ونیم به جمع طالیى پوشان فوالدمبارکه سپاهان ملحق شده است و امیر قلعه نویى با توجه به 
اعتقادى که به بازى این بازیکن داشت ترجیح داد او را براى بلند مدت به تیم خود اضافه کند. گفتنى است که باشگاه سپاهان موفق شد با پرداخت 

مبلغ  رضایتنامه قربانى به باشگاه اسپارتاك رضایتنامه این بازیکن را دریافت کند.

بحث طرح میزبانى مشترك جام جهانى 2022 چیزى 
نیست که قطرى ها با آن کنار بیایند و زیر بار بروند که 
کشــورهایى که در حال حاضر جزیى از دشمنان آنها 

محسوب مى شوند را در این افتخار مشارکت دهند.
جیانى اینفانتینو، رئیس فیفا بار دیگر به موضوع میزبانى 
مشترك جام جهانى 2022 اشاره کرد و مدعى شد که 
در حال مذاکره با کشورهاى همسایه قطر است تا شاید 

این مسابقات به صورت میزبانى مشترك برگزار شود.
طبق خبرى که هفته پیش منتشــر شد، رئیس فیفا در 
امارات حضور دارد تا در مراسم افتتاحیه رقابت هاى جام 
ملت هاى آسیا شرکت داشته باشد. این احتمال وجود 
دارد که جام جهانى 2022 با 48 تیم برگزار شود و با توجه 
به مساحت کوچک قطر، فیفا به دنبال این است که یکى 
از کشورهاى همسایه قطر به عنوان میزبان مشترك در 

جام جهانى 2022 حضور داشته باشد.
اینفانتینو گفت:«اگر بتوانیم چند کشور همسایه 
قطر در منطقــه خلیج فارس را بــراى میزبانى 
رقابت ها آماده کنیــم، به نفع کل جهان خواهد 
بود. در این منطقه تنش باالست و این به رهبران 
بســتگى دارد که با موضوع کنار بیایند ولى شاید
ساده تر باشد که راجع به یک فوتبال مشترك صحبت 
کنیم تا چیزهاى پیچیده دیگر. اگر بتوان با چنین کارى، 

باعث پیشــرفت فوتبال در تمام مناطق خلیج  فارس و 
صدور یک پیغام مثبت به تمام جهان فوتبال شد، پس 

باید در این زمینه تالش کرد.»
عربســتان ســعودى، امارات متحده عربى، بحرین و 
مصر، تمامى ارتباطات خود را با قطــر از ژوئن 2017 
قطع کرده اند و از همین رو، میزبانى مشترك رقابت ها 
به امرى پیچیده تبدیل خواهد شد. این کشورها قطر را 
به حمایت از تروریسم متهم مى کنند که قطر این اتهام 

را رد مى کند.
ماه گذشته اینفانتینو اعالم کرد که بیشتر کشورها موافق 
افزایش تعداد تیم هاى حاضر در جام جهانى هستند. فیفا 
در ســال 2017 رأى به افزایش تیم ها از 32 به 48 تیم 
داد که از ســال 2026 برگزار شود ولى به نظر مى رسد 

کنفدراسیون ها قصد دارند این قانون را از سال 2022 
برقرار کنند. به هر حال بحث میزبانى مشترك با 

این کشورها حداقل فعًال محال به نظر مى رسد. 
مگر اینکه در آینده اى نزدیک رهبران قطر 

با اماراتى ها و سعودى ها دوباره دست 
دوستى دهند. هر چند منهاى بحث 
دوستى قطرى ها دوست دارند افتخار 
میزبانى  جام جهانى را خود به تنهایى 

بر عهده داشته باشند و سایر کشورهاى عربى 
ولو اندك در این افتخار سهیم نشوند.

دیوار کوتاه هک!
 سیدحسین حسینى، ســنگربان استقالل 
تهران پس از کنار گذاشته شدن از لیست 
بازیکنان تیم ملى براى شرکت در مسابقات 
جام ملت هاى آســیا، در صفحه رســمى 
اینستاگرام خود تصویرى با پیراهن استقالل 
منتشر کرد و براى آن نوشت: «حیف...» این 
رفتار سنگربان جوان که پس از جام جهانى 
2018 یکى دیگر از مهمترین تورنمنت هاى 
فوتبال در رده ملى را از دســت داده با پیش 
بینى هاى فراوانى از سوى طرفداران استقالل 
قضاوت شد و بسیارى اعالم کردند که او به 
دلیل نیمکت نشینى زیاد تصمیم دارد این تیم 

را ترك کند.
رشید مظاهرى یکى از دروازه بانان ایران که 
در لیست مسافران روسیه هم حضور داشت و 
شایعات پیوستنش به پرسپولیس هم مطرح 
شده بود، با کنایه به جمله حسینى در صفحه 
رسمى اینستاگرام خود نوشت: «فقط وقتى 
باید بگى (حیف) که دســتکش و  کفشت رو 
آویزون کرده باشــى... تمام تالشمون رو  
مى کنیم، اگه شــد که خیلى خوبه ولى اگه 
نشد بیشــتر تالش مى کنیم که بشه...نشد 

نداریم...»
البته کرى خوانى این دو سنگربان موضوع 
جدیدى نیست؛ پس از بازى فصل گذشته 
استقالل تهران مقابل ذوب آهن اصفهان که 
در لیگ قهرمانان آسیا برگزار شد، مظاهرى 
در صفحه رســمى خود به داورى اعتراض 
کرد و حسینى با یادآورى مامه بابا تیام براى 
رقیبش کرى  خواند. البته کــرى خوانى او 
بدون جواب نماند و مظاهــرى هم به کنایه 
نیمکت نشــینى او را 

بازتاب داد.

کنایه هاى
 2 عقاب ادامه دارد

برخى سایت ها و رسانه ها تا چند روز پیش قصد داشتند 
حضور محمدرضا ســاکت در کنار تیــم ملى را خالف 
قانون جلوه دهند اما شواهد و تبصره هاى قانون منع به 
کارگیرى بازنشستگان نشان مى دهد این حضور کامًال 

در چارچوب قانون است.
 قانون منع به کارگیرى بازنشســتگان در ارگان هاى 
دولتــى و نهادهاى ذیربــط، بحث تغییــر و تحول در 
فدراسیون ورزشــى و به ویژه فوتبال را در هفته هاي 
اخیر به وجود آورد و در نهایت محمدرضا ساکت که به 

فدراســیون فوتبال و یــار امین نوعى تئوریسین 
محسوب مى شــد از سمت دبیر مهدى تاج هم 
تا فرد جدیدى جانشین او کلى استعفا کرد 

شــود. محمدرضا ساکت 
که اواســط تیرمــاه 96 
جانشــین علیرضا اسدى در 
فدراسیون فوتبال شــد و به عنوان 
سرپرســت دبیر کلى منصوب شده 
بود، دو ماه پس از شــروع فعالیتش به 
طور رســمى حکم گرفت و در یکسال 
و ســه ماه اخیر در پســت دبیــر کلى 
فعالیت داشــت. قانون منع به کارگیرى 
بازنشستگان موجب شد تا حضور محمدرضا 

ساکت در فدراســیون فوتبال خیلى ادامه دار نباشد و در 
نهایت او به عنوان اولین مدیر فدراســیون فوتبال لقب 
بگیرد که به دلیل این قانون از سمت خود استعفا کرده و 
در نهایت ابراهیم شکورى به عنوان سرپرست دبیر کلى 

فدراسیون فوتبال منصوب شود.
 محمد رضا ساکت چند روز بعد از استعفاي خود به همراه 
تیم ملی راهی قطر شــد و بعــد از اردوي بازیکنان روز 
چهارشنبه به همراه سایر کاروان تیم ملی براي برگزاري 
جام ملت هاي آسیا به امارات سفر کرد. اما ساکت با چه 

عنوانی بعد از استعفاي خود در کنار تیم ملی است؟
 طبق مطلبى که سایر سایت ها و رسانه ها به نقل از مهدى 
تاج آن را منتشر کردند، دبیر کل سابق فدراسیون فوتبال 
با حکمی جدید به عنوان مشــاور و هماهنگ کننده امور 
تیم ملى منصوب شده و به همین دلیل می تواند در کنار 
تیم ملی حضور داشته باشد. این در شرایطی است که با 
توجه به قانون بازنشستگان، افرادي که یک سوم حقوق 
دریافتی داشته باشند می توانند همچنان به کار خود ادامه 
دهند. شنیده ها حاکی از این است که ساکت هم با توجه 
به این بند با دریافت تنها یک سوم از حقوق مدیر تیم هاي 
ملی، با این عنوان در اردوي تیم ملی حضور خواهد داشت. 
پس طبق همین قانون جدید، حضور او در کنار تیم ملى 
کامالً  قانونى است و برخى رسانه ها بهتر است موج کاذب 

حمالت خود به وى را متوقف سازند.

حضور ساکت در کنار تیم ملى کامالً قانونى است
سعید نظرى

جشنواره سر
مهاجم سابق استقالل با عقد قراردادى به عضویت
 على قربانى بعد از جدایى از استقالل تصمیم گرفت
کرد. او در طول نیم فصل حضور در این تیم نمایش خو
البته مشکالت خانوادگى تصمیم گرفت نیم فصل دوم به
از خود به جاى گذاشته بود، بعد از جدایى از اسپارتاك ترنوا

باشگاه نهایى کرد. قلعه نویى اعتقاد زیادى به فوتبال فیزیکى
بازیکن بلندقامت و سرزن این تیم خواهد بود. نکته اى که در

وینگر را دارد و به نظر مى رسد او در کنار شهباززاده و کى روش
على قربانى باعقد قراردادى به مدت دوفصل ونیم به جمع ط
اعتقادى که به بازى این بازیکن داشت ترجیح داد او را براى بلند
مبلغ  رضایتنامه قربانى به باشگاه اسپارتاك رضایتنامه این بازیک

تمام مناطق خلیج  فارس و 
ام جهان فوتبال شد، پس 

«
تمتحده عربى، بحرین و 
7را با قطــر از ژوئن 2017

میزبانى مشترك رقابت ها 
هد شد. این کشورها قطر را 
 مى کنند که قطر این اتهام 

رد که بیشتر کشورها موافق 
 در جام جهانىهستند. فیفا

8 به48 تیم  2یش تیم ها از 32
درسد ر شود ولى به نظر مى 

2ن قانون را از سال 2022
ث میزبانى مشترك با
ل به نظرمى رسد. 

رقطر ک رهبران 
دست  باره

ى بحث 
ند افتخار 
ه تنهایى

شورهاى عربى
م نشوند.

البته کرى خوانى این دو سنگربان موضوع 
جدیدى نیست؛ پس از بازى فصل گذشته 
استقالل تهرانمقابل ذوب آهن اصفهان که 
در لیگ قهرمانان آسیا برگزار شد، مظاهرى 
در صفحه رســمى خود به داورى اعتراض 
یادآورىمامه بابا تیام براى کرد و حسینى با

رقیبش کرى  خواند. البته کــرى خوانى او 
بدون جواب نماند و مظاهــرى هم به کنایه 
نیمکت نشــینى او را

بازتاب داد.

اخیر به وجود آورد و در نهایت محمدر
فدراســیون فوتبنوعى تئوریسین 
محسوب مى شــمهدى تاج هم 
جدکلى استعفا کرد تا فرد

شــود. مح
که اواســ
جانشــین عل
فدراسیون فوتبال ش
سرپرســت دبیر کلى
بود، دو ماه پس از شــ
طور رســمى حکم گر
و ســه ماه اخیر در پسـ
م فعالیت داشــت. قانون
بازنشستگان موجب شد تا ح

محسن کدخدایى

تقریباً محاله!
کشــور
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طبق خبر
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آگهى مفاد آراء صادره توسط هیأت حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالك شهرستان مبارکه 
 نظر به اینکه طبق آراء صادره توسط هیأت فوق الذکر تصرفات مفروزى یا مشاعى افراد مشروحه ذیل 
به استناد اسناد مالکیت رسمى مشاعى یا قباله انتقال عادى مورد تأیید قرار گرفته است لذا طبق ماده 3 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى ، مفاد آراء صادره در دو نوبت 
به فاصله 15 روز در دو روزنامه عصراصفهان  و نصف جهان  چاپ و منتشر مى گردد تا چنانچه شخص 
یا اشخاصى نسبت به آراء مذکور معترض باشند از تاریخ انتشار نوبت اول آگهى روزنامه موخراالنتشار 
ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ نمایند. معترض 
باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمایدو 
گواهى تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در اینصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعى دادگاه خواهد بود .و چنانچه اعتــراض در مهلت قانونى واصل نگردد یا معترض ، گواهى 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت 

بنام متصرف مى نماید. لیکن صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .   
« امالك و ابنیه واقع در بخش  8 و9 ثبت اصفهان »

1-رأى شــماره 139760302009001993 مورخ 1397/08/30 آقاى ناصر صالحى مبارکه فرزند 
رمضانعلى در ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 48/10   مترمربع مجزى شده ازپالك یک-اصلى 

بخش9 انتقالى از مالک رسمى رمضانعلى صالحى  مبارکه
2- رأى شماره 139760302009001483 مورخ 1397/06/27 آقاى بهرام عزیزى  فرزند اصغر در 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 261/70مترمربع مجزى شده ازپالك 33فرعى از 13-اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالکین رسمى نصراله و فاطمه باقرى خولنجانى  
3- رأى شــماره 139760302009001991 مــورخ 1397/08/30 آقاى مهدى مــرادى مبارکه  
فرزندمصطفى در ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 223/10مترمربع مجزى شده ازپالك یک-اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى امیر قلى محمدى
4- رأى شــماره 139760302009002016 مورخ 1397/08/30  آقاى على خادمى دهنوى فرزند 
حجت اله  در ششدانگ یک یکباب خانه  به مساحت 210/45 متر مربع مجزى شده از پالك 12- اصلى 

بخش8  انتقالى با واسطه  از مالک رسمى عبدالخالق باروتى  
5 - رأى شماره 139760302009002014 مورخ 1397/08/30  آقاى مهدى برومند  فرزند ناصرقلى  
در ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 105/65متر مربع مجزى شده از پالك 147فرعى از 19 - اصلى 

بخش8  انتقالى با واسطه از مالک رسمى عبداله رهبرى قهنویه
6- رأى شماره 139760302009002017 مورخ 1397/08/30  آقاى کاظم باقرى خولنجانى فرزند 
مهدى  در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 213 متر مربع مجزى شده از پالك 15- اصلى بخش9 و 

با واسطه از مالک رسمى حسن باقرى خولنجانى
7- رأى شماره 139760302009002005 مورخ 1397/08/30  آقاى اکبر باقرى خولنجانى فرزند 
کاظم  درسه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت  180/80متر مربع مجزى شده از پالك 

15- اصلى بخش9  با واسطه از مالک رسمى حسین باقرى خولنجانى
8- رأى شماره 139760302009002007 مورخ 1397/08/30  آقاى على اصغر باقرى خولنجانى  
فرزند کاظم  درسه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 180/80 متر مربع مجزى شده از 

پالك 15- اصلى بخش9 انتقالى با واسطه از مالک رسمى حسین باقرى خولنجانى
9- رأى شماره 139760302009001997 مورخ 1397/08/30  آقاى منوچهر صالحى مبارکه  فرزند 
علینقى   در ششدانگ یک قطعه زمین محصور با بناى احداثى    به مساحت 8541 متر مربع مجزى شده 
از پالك 507 - اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حبیب اله رئیسى خیر ابادى

10- رأى شماره 139760302009002003 مورخ 1397/08/30  خانم سمیه حلوایى نهچیرى   فرزند  
غالمعلى   درششدانگ یکباب خانه   به مساحت 146/72 متر مربع مجزى شده از پالك 36فرعى از 

10- اصلى بخش8  انتقالى با واسطه  از مالک رسمى فاطمه خانم نهچیرى  
11- رأى شــماره 139760302009001996 مورخ 1397/08/30  خانم فاطمه باقرى خولنجانى  
فرزند عیسى قلى  در ششدانگ یکباب خانه مساحت 185/80 متر مربع مجزى شده از پالك 33فرعى 
از 13- اصلى بخش9  به موجب قباله عادى  از مالک رسمى منوچهر مومن زاده خولنجانى                           
12- رأى شــماره 139760302009002008 مورخ 1397/08/30 آقاى عبدالعلى رحمانى   فرزند 
حسین  در ششدانگ یکبابخانه   به  مساحت 511/58 مترمربع مجزى شده از پالك 41- اصلى بخش8  

انتقالى با واسطه از مالک رسمى محمدحسین خان یاورى
13- رأى شماره 139760302009002009 مورخ 1397/08/30  آقاى حمید صادق نیا طالخونچه 
فرزند حیدر  در  ششدانگ یکباب خانه  به  مســاحت 210مترمربع مجزى شده از پالك  52- اصلى 

بخش8 انتقالى با واسطه از مالک رسمى عبداله قاضى زاده
14-رأى شــماره 139760302009001998 مــورخ 1397/08/30 خانم حبیبــه رحیمى لنجى 
فرزندمرتضى  در  ششدانگ یکباب خانه  به  مساحت 238 مترمربع مجزى شده از پالك 19 - اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رضا صالحى
15- رأى شماره 139760302009002293 مورخ 1397/09/25  آقاى ابوالقاسم شیخى مبارکه فرزند 
حسنعلى در سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب ساختمان به  مساحت 112/10  مترمربع مجزى شده 

از پالك یک- اصلى بخش9 بموجب قباله عادى از مالک رسمى رمضان خالوزاده
16- رأى شــماره 139760302009002294 مــورخ 1397/09/25  خانم زهرا شــیخى مبارکه  
فرزنداسداله درسه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب ساختمان  به  مساحت 112/10  مترمربع مجزى 

شده از پالك یک- اصلى بخش9انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رمضان خالوزاده 
 17- رأى شماره 139760302009001999 مورخ 1397/08/30  آقاى رمضان حسن زاده آدرگانى  
فرزند باقر در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به  مساحت 7510/90 مترمربع واقع در شریف آباد 

مجزى شده از پالك 15- اصلى بخش9 انتقالى با واسطه از مالک رسمى حسین باقرى خولنجانى 
18- رأى شماره 139760302009002279 مورخ 1397/09/22  آقاى سعید صادقى قهنویه  فرزند 
نوروزعلى  در  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 221/65مترمربع مجزى شده از پالك255 فرعى از 
19 اصلى- بخش 8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالکین رسمى فاطمه صادقى قهنویه و فاطمه شیخان 

و گلستانه رضائى قهنویه و مهرى ضیایى و منیجه بهرامى قهنویه اى و حسین دهقانى
19- رأى شماره 139760302009001067 مورخ 1397/04/30 آقاى هرمز هیرمن پور مبارکه  فرزند 
بختیار در   ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 36289/45مترمربع مجزى شده از پالك 

7- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى على کاشف 

20- رأى شماره 139760302009002278 مورخ 1397/09/22 آقاى على ایرانپور مبارکه  فرزند 
شعبانعلى در   ششدانگ یکباب خانه به  مساحت 218/72مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى امیرقلى محمدى
21- رأى شــماره 139760302009002292 مــورخ 1397/09/25  خانم عصمت عجمى مبارکه  
فرزند شکراله در ششدانگ یکباب خانه   به  مساحت 308/63  مترمربع مجزى شده از پالك 38فرعى 
از دو- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالکین رســمى زهرا احمدپور مبارکه و  مصطفى 

ایرانپور مبارکه 
22- رأى شماره 139760302009002119 مورخ 1397/09/08  آقاى علیرضا غفارپور مبارکه  فرزند 
غالمرضا در ششدانگ یکباب ساختمان به  مساحت 83/35 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى مهدى ایرانپور
23-رأى شماره 139660302009001436 مورخ 1396/03/30  آقاى حسین على صالحى مبارکه  
فرزند اسداله در ششدانگ یک باب خانه به  مساحت 256/20 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى عبدالکریم شاکرى
24- رأى شماره 139760302009002004 مورخ 1397/08/30  آقاى محمدمهدى اکبرى فرزند 
عزیزاله در ششدانگ یک باب خانه به  مساحت 228 مترمربع مجزى شده از پالك 15- اصلى بخش9 

انتقالى با واسطه از مالک رسمى  حسن باقرى خولنجانى 
 25- رأى شماره 139760302009001989 مورخ 1397/08/30  خانم مهناز ایرانپور مبارکه فرزند 
قدمعلى در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به  مساحت 257/10 مترمربع مجزى شده از 

پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى با واسطه از مالک رسمى  رضا آقاجانى
26- رأى شــماره 139760302009001990 مورخ 1397/08/30  آقاى ســید خلیل موســوى 
مبارکه فرزند سید رحمت اله  درســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به  مساحت 257/10 
مترمربع مجزى شــده از پالك یــک- اصلى بخــش9 انتقالى با واســطه از مالک رســمى  رضا 

آقاجانى
27- رأى شــماره 139760302009001988 مورخ 1397/08/30  آقاى حسین مردانى خولنجانى 
فرزند حمزه در ششدانگ یک باب خانه به  مساحت 187/30 مترمربع مجزى شده از پالك 98 فرعى از 

7- اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى  زهرا صالحى مسجد سلیمان
28- رأى شــماره 139660302009005040 مــورخ 1396/11/30  خانم زهــره مهدوى فرزند 
عبدالرسول در ششدانگ یک باب خانه به  مساحت 248/25 مترمربع مجزى شده از پالك 19- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى  رضا صالحى
 29- رأى شــماره 139660302009004524 مــورخ 1396/10/28  خانم زهــره مهدوى فرزند 
عبدالرسول در ششدانگ یک باب مغازه به  مساحت 41/20 مترمربع مجزى شده از پالك 15- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى  مصطفى باقرى
30-رأى شــماره 139760302009001986 مورخ 1397/08/30  آقاى یداله کریمیان نوکابادى 
فرزند جواد درپنج دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به  مساحت 312/20 مترمربع مجزى شده 
از پالك382- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى اکبر کریمیان نوکابادى            
31-رأى شماره 139760302009001994 مورخ 1397/08/30  آقاى فرهاد عاقبابائى طالخونچه 
فرزند حبیب اله  در ششدانگ یک باب ساختمان به  مساحت 142/85 مترمربع مجزى شده از پالك 

52- اصلى بخش8 انتقالى با واسطه  از مالک رسمى  محمد حسین خان یاورى
32-رأى شــماره 139760302009002010 مورخ 1397/08/30  آقاى مظاهر جعفرى نهچیرى 
فرزندامیرقلى در ششدانگ یک باب خانه به  مســاحت 125 مترمربع مجزى شده از پالك 9- اصلى 

بخش8 انتقالى با واسطه  از مالک رسمى  محمد نهچیرى
33-رأى شــماره 139760302009002011 مورخ 1397/08/30  آقــاى مظفر جعفرى نهچیرى 
فرزندامیرقلى در ششدانگ یک باب خانه به  مساحت 242/40 مترمربع مجزى شده از پالك 9- اصلى 

بخش8 انتقالى با واسطه  از مالک رسمى  محمد نهچیرى
34-رأى شماره 139760302009001985 مورخ 1397/08/30  آقاى حسن خواجه مبارکه فرزند 
سیف اله در ششدانگ یک باب خانه به  مساحت 150/70 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قبله عادى  از مالک رسمى  سیف اله خواجه
35- رأى شــماره 139760302009002299 مورخ 1397/09/26  آقاى ولى اله توکلى خرم آبادى 
فرزندحسین قلى در ششدانگ قسمتى از  یک باب خانه  به  مساحت 3/65 مترمربع مجزى شده از پالك 

507- اصلى بخش9 انتقالى با واسطه از مالک رسمى  محمدحسن کرباسیان
36-رأى شــماره 139760302009002002 مورخ 1397/08/30  خانم زینب مقیمى کوشــکچه 
فرزندعبدالرسول در ششــدانگ یک باب خانه به  مســاحت 246/70 مترمربع مجزى شده از پالك 

15- اصلى بخش9 انتقالى با واسطه  از مالک رسمى  حسین باقرى
37-رأى شــماره 139760302009001261 مــورخ 1397/05/27  آقــاى خداداد امینى شــیخ 
آبادى فرزند قاسم در ششدانگ یک باب خانه  به  مســاحت 264/80 مترمربع مجزى شده از پالك 
یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى یداله مختارى تاریخ انتشار نوبت اول 
:   1397/10/01 تاریخ انتشار نوبت دوم :  1397/10/15 م الف: 323269 مظاهر نصرالهى - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه/ 9/418
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـین 

تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى شهرستان فالورجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است 
لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
15 روز در روزنامه هاى نصف جهان و عصر اصفهان آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند ، مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع صالح قضایى تقدیم نمایند .بدیهى است در صورت 

انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شماره139560302007002220 مورخ 95/04/24آقاى عباس جعفر زاده قهدریجانى فرزند 
محمد تقى نسبت به  ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 677,88  مترمربع پالك شماره 1081 فرعى 

از  385 اصلى واقع درقهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  خود متقاضى
2-راى شــماره 139760302007002583 مورخ 97/09/24آقاى محمد جعفرى علیشــاهدانى  
فرزندناصرقلى نسبت به  ششدانگ یکباب خانه   به مساحت   154,90  مترمربع پالك شماره  7فرعى 

از 662  اصلى واقع در یزد آباد بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  حسن آقاجانى
3- راى شماره139760302007002615 مورخ 97/09/26آقاى/خانم مریم واحدى والشانى  فرزند  
محمود  نسبت به  ششدانگ یکباب کارگاه  به مســاحت 28,70 مترمربع پالك شماره  6 فرعى از 6  

اصلى واقع در  کرسگان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  قدمعلى قربانى 
4- راى شماره 139760302007002261  مورخ  97/08/22  آقاى مجید یزدانى گارماسه فرزند یداله 
نسبت به  ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 94,68  مترمربع پالك شماره     فرعى از 405 اصلى واقع 

در گارماسه   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  نوروزعلى یزدانى 
5- راى شــماره 139760302007000061 مورخ 97/01/19 دولت جمهورى اســالمى ایران به 
نمایندگى وزارت آموزش و پرورش –اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان نسبت به  ششدانگ 
یکباب  مدرسه  به مساحت 2646,81 مترمربع پالك شماره853و854     فرعى از385  اصلى واقع در  

قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  کلیه مالکین پالك هاى 853و385/854
6- راى شــماره 139760302007002400مورخ 97/09/11 دولت جمهورى اســالمى ایران به 
نمایندگى وزارت آموزش و پرورش –اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان نسبت به  ششدانگ 
یکباب  مدرسه  به مســاحت  5166,02 مترمربع پالك شــماره1139  فرعى از386  اصلى واقع در  

قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  خدیجه همدانیان
7- راى شماره 139760302007002033مورخ  97/07/25آقاى سید مرتضى حسینى  فرزندسید 
ضیاءالدین  نسبت به  ششدانگ یکباب خانه   به مساحت191,14مترمربع پالك شماره     فرعى از   411 

اصلى واقع درفالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  خود متقاضى
8- راى شــماره 139760302007002613  مورخ 97/09/26  آقاى/خانم زهره سادات میرلوحى 
فالورجانى   فرزند    ســیدعطاءاله  نسبت به نیم دانگ مشاع از   ششــدانگ یکباب خانه   به مساحت    
313,80  مترمربع پالك شماره  315   فرعى از      406اصلى واقع در  گارماسه  بخش 9 ثبت اصفهان 

مالک اولیه  صادق توکلى
9- راى شماره 139760302007002658مورخ 97/09/28آقاى /خانم معصومه غضنفرى نهر خلجى   
فرزند اکبر   نسبت به  ششدانگ بهاربند    به مساحت  190,58 مترمربع پالك شماره     فرعى از  4 اصلى 

واقع در یزد آباد بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  عبدالحسین بزرکزاد
10- راى شــماره 139760302007002505مورخ  97/09/19آقاى علیرضا رئیســى خیر آبادى  
فرزندمرتضى  نسبت به  ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 197,73 مترمربع پالك شماره     فرعى از  

405  اصلى واقع در گارماسه   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  مرتضى رئیسى
11- راى شماره139760302007002714 مورخ 97/10/05 آقاى رحمت اله توکلى گارماسه  فرزند  
تقى    نسبت به  ششدانگ یکباب خانه   به مســاحت  186,18مترمربع پالك شماره     فرعى از 405 

اصلى واقع درگارماسه   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  حاج فرج اله رئیسى 
12=- راى شــماره 139760302007002284مورخ 97/08/11 دولت جمهورى اسالمى ایران به 
نمایندگى وزارت درمان و  آموزش پزشکى  –دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى  استان 
اصفهان نسبت به  ششدانگ یکباب  ساختمان  به مســاحت  431,80 مترمربع پالك شماره فرعى 

از44اصلى واقع در  ریاخون  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   کلیه مالکین رسمى ریاخون
13-راى شــماره 139760302007002502مورخ97/09/19 دولت جمهورى اســالمى ایران به 
نمایندگى وزارت درمان و  آموزش پزشــکى  –دانشگاه علوم پزشــکى و خدمات بهداشتى درمانى  
استان اصفهان نسبت به  ششدانگ یکباب  ساختمان  به مساحت  2657 مترمربع پالك شماره فرعى 

از411اصلى واقع در  شرودان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  سید حسین دولت آبادى 
14-راى شــماره 139760302007002618مورخ 97/09/27 آقاى حسن شریفیان  فرزند  مهدى 
نسبت به  ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 224,82 مترمربع پالك شماره 17 فرعى از 667 اصلى 
واقع در بلوار نیروگاه بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  فضل اله هدایت فرزند سراج . تاریخ انتشار نوبت 
اول :  روز شنبه مـورخ 1397/10/15 تاریخ انتشار نوبت دوم : روز یک شنبه مورخ 1397/10/30 م الف: 

337344  اکبر پور مقدم- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان فالورجان/10/280
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511838337- 97/10/9 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضى اعتراضى داشته باشد 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
1- راى 139760302210001336 مورخ 1397/10/09 هیات خانم زهرا شریفى به شماره شناسنامه 
2367 ملى 0558845622 صادره از خمین فرزند حسن بر ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
126/21 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2248/1145 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک 
جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواسطه از طرف آقاى محمدعلى زندى. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1397/10/15 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1397/11/01 م الف: 335626  میرمحمدى- رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /10/277
اخطاریه

شــماره پرونده: 139704002129000124/1 شــماره بایگانى پرونده: 9700162 شماره ابالغیه: 
139705102129001451 تاریــخ صــدور: 1397/09/25 اخطاریه ممنوعیت خروج از کشــور- 
بدینوسیله به مدیون پرونده اجرائى کالسه 9700162، آقاى امیرحسین نوروزى، نام پدر: رمضانعلى، 
شماره شناســنامه: 1160175217، شماره/ شناســه ملى: 1160175217، متولد: 1370/05/06 به 
نشانى: زرین شهر خ مدیســه اى پالك 39 (بعلت عدم شناسائى نشــانى) ابالغ مى گردد در اجراى 
عملیات اجرائى پرونده اجرائیه کالســه فوق، در تاریخ 1397/07/17 بابت بدهى به مرضیه صمیمى 
سده ممنوع الخروج از کشور گردیده اید. م الف: 336811 محمدرضا ابراهیمى- مسئول واحد اجراى 

اسناد رسمى لنجان /10/279
حصر وراثت

آقاى / خانم رضا ایزدى گارماسه  بشناسنامه شماره  222  به شرح دادخواست کالسه 1893/97  از این 
دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته که شادروان صدیقه رئیسى گارماسه 
بشناسنامه شــماره  30 در تاریخ 7/ 1396/01 درگذشــته و ورثه وى درهنگام درگذشت عبارتند از : 
1- عبداله ایزدى گارماسه فرزند مختار شماره شناســنامه 27 نسبت با متوفى زوج  2- فاطمه ایزدى 

گارماسه فرزند عبداله شماره شناسنامه 600 نســبت با متوفى فرزند 3- زهرا ایزدى گارماسه فرزند 
عبداله شماره شناسنامه 72 نســبت با متوفى فرزند 4- مریم ایزدى گارماســه فرزند عبداله شماره 
شناسنامه 273 نسبت با متوفى فرزند 5- رضا ایزدى گارماسه فرزند عبداله شماره شناسنامه 222 نسبت 
با متوفى فرزند ، پس از تشریفات قانونى درخواســت مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى هر 
اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 
در غیر اینصورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد شد م الف 331990 دبیرخانه شوراى حل اختالف 

شعبه اول فالورجان /10/282 
فقدان سند مالکیت 

شماره: 139785602030005764چون آقاى مهدى شمس  فرزند یداله به موجب درخواست وارده 
به شــماره 7562 مورخ 1397/04/24و باستناد دو  برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود 
رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى 17/2 قطعه 10 نجف آباد واقع 
دربخش11 ثبت اصفهان که درصفحه 135 دفتر 82 امالك ذیل ثبت10139/8041 بنام حیدرعلى 
شمس  ثبت و سند مالکیت  بشماره سریال  صادر و تســلیم گردیده وطى سند انتقال قطعى 51534 
مورخ 1353/10/05 دفترخانه 23 نجف آبادبه نامبرده انتقال یافته و معامله دیگرى هم انجام نشــده 
است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: در اثر سهل انگارى  مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى 
مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1397/10/15، 

303363/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/ 9/186
 آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139760302023000740 مورخ 97/08/30 آقاى علیرضا محمدى کیانى 
به شماره شناسنامه 1966 کدملى 1286638941 صادره از اصفهان فرزند محمد نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 22/50 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1 فرعى از 4962- 

اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
ردیف 2- برابر رأى شماره 139760302023000742 مورخ 97/08/30 خانم زهره نساج پور اصفهانى 
به شماره شناسنامه 63925 کدملى 1281736279 صادره از اصفهان فرزند عبدالوهاب نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 22/50 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1 فرعى 
از 4962- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده 
است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/09/29 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/15 م الف: 

320406 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /9/408 
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 974202511839992 - 97/10/11 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضى اعتراضى داشته باشد 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
1- راى 139760302210001238 مورخ 1397/09/26 هیات خانم ســعیده رشــمانى به شماره 
شناسنامه 2607 ملى 1292418834 صادره از اصفهان فرزند بشیر بر ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 158/87 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2248/10 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت 
ملک جنوب شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواســطه از طرف آقاى سید حسین مصطفوى احدى از 
ورثه مونس چم انگیز. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/01 

م الف: 338271 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /10/283
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139660302023000087 مورخ 97/10/11 آقاى سید میرمحمدحسین 
عاملى رنانى به شماره شناسنامه 169 کدملى 1290046050 صادره از اصفهان فرزند علیرضا نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 70/90 مترمربع مفروزى از پالك شماره 3 فرعى 
از 1260- اصلى واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که به صورت عادى از طرف على على محمدى واگذار 
گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/10/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 10/30 /1397 

م الف: 338068 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /10/285

نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان گفت: 
امروزه باید بپذیریم که اشکاالت مهمى در کشور وجود 
دارد و به انقالب نیز ضربه مى زند؛ متأســفانه خودمان 

کارهایى مى کنیم که نمى توانیم جواب بدهیم.
آیت ا... طباطبایى نــژاد در اختتامیه اجالســیه جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم در پژوهشگاه عالمه طباطبایى 
اظهار کــرد: در این اجالســیه باید راه هــاى مقابله با 
آسیب هاى انقالب بررســى شود؛ صرف یک سخنرانى 
کلى و بیان اینکه حوزه باید اشکاالتى که به آن مى شود 
را پاسخ دهند، کافى نیست. وى اظهارکرد: مثًال 40 سال 
از انقالب مى گذرد و هنوز دانشگاه هاى ما مختلط است؛ 

این اختالط از اشکاالت مهم در کشور است؛ درست است 
که در ابتداى انقالب شرایط فراهم نبود ولى امروز شرایط 
را داریم که دانشگاه ها را در این عرصه ساماندهى کنیم. 
آیت ا... طباطبایى نژاد با اشاره به آمار تلفات مواد مخدر 
نیز گفت: بهترین راه این اســت که بیــان کنیم که هر 
کســى مواد مخدرى اســت از تمام مواهب اجتماعى

 محروم است. 
وى افزود: معتادان، مریض و بیچاره نیستند، زیرا امروز 
این مســئله فجایع عظیمى را ایجاد کرده اند و نباید این 
گروه را با عناوین خاصى مثل بیمارى، از مسئولیت هایى 

که باید داشته باشند معاف کرد. 

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: اصفهان به دلیل آب و هواى خوب 
و چهارفصل، وجود کویر و رشد گیاهان دارویى متنوع در 
نقاط مختلف استان، در گردشگرى سالمت سرآمد است.
فریدون اللهیــارى ادامه داد: اســتان اصفهان در زمینه 
گردشگرى برنامه پنج ساله اى را تدوین کرده است که 
در آن برنامه بنا شــده تعداد گردشگران خارجى به یک 
میلیون و ظرفیت هاى اقامتى به 80 هزار نفر برســد که 

تاکنون این تعداد به  30 هزار نفر رسیده است.
مدیرکل میراث فرهنگى اســتان اصفهان با بیان اینکه 
در حوزه گردشگرى روند پرســرعتى را طى کرده ایم و 

ظرفیت هاى جدیدى ایجاد شده است، ابراز کرد: به زودى 
هتل هایى مطابق با استانداردهاى جهانى و در راستاى 
افزایش زیرساخت هاى گردشگرى استان در اصفهان به 

بهره بردارى مى رسد.
اللهیــارى با اشــاره بــه اینکــه اصفهــان در بحث 
گردشــگرى رتبه نخست کشــور را دارد، تصریح  کرد: 
گردشــگرانى که وارد ایران مى شــوند، بیشتر به دلیل 
بُعد زیارتى ایران در ابتدا به اســتان خراســان رضوى 
وارد مــى شــوند و اســتان هــاى اصفهان و شــیراز 
در حــوزه تاریخــى و فرهنگــى رتبه اول کشــور را 

دارا هستند.

خودمان کارهایى مى کنیم که 
نمى توانیم جواب بدهیم

اصفهان در گردشگرى سالمت 
از استان هاى سرآمد است

تکرار خودکشى نافرجام 
این بار از پل جابر

سـخنگوى مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشـکى 
استان اصفهان گفت: دخترى 13 ساله ظهر پنج شنبه 
گذشـته از روى پل جابر سـقوط کرد. عباس عابدى 
اظهار کرد: این حادثه سـاعت 12 و 9 دقیقه به مرکز 
115  اصفهان اعالم شـده اسـت. وى با بیـان اینکه 
نیروهاى اورژانس پـس از حضور در محـل حادثه با 
دخترى 13 سـاله که خود را از روى پل جابر به پایین 
پرتاب کرده بود مواجه شـدند، افزود: در این حادثه به 
سـر و کمر این نوجوان ضربه وارد شـده است. وى با 
بیان اینکه این نوجوان به بیمارستان کاشانى منتقل 

شده است، ادامه داد: این نوجوان هوشیار است.

تمدید شدن زمان ثبت نام 
درآزمون حفظ و مفاهیم قرآن 
مدیر اداره امـور قرآنى اداره کل اوقـاف و امور خیریه 
استان اصفهان گفت: مهلت ثبت نام آزمون سراسرى 

حفظ و مفاهیم قرآن کریم تا 30 دى ماه تمدید شد.
یحیى قاسـمى بیان کـرد: آزمون سراسـرى حفظ و 
مفاهیم قـرآن کریم در اسـفندماه سـال جـارى و در 
سـه گروه امتحانى شـامل حفظ قرآن کریم، مفاهیم 
و معـارف قـرآن و اهـل بیـت(ع) و آمـوزش هـاى 
الکترونیکى برگزار مى شـود. وى بیان کـرد: پس از 
اعالم نتایج آزمون، به برگزیدگان و کسانى که موفق 
به کسب حد نصاب قبولى شوند گواهینامه پایان دوره 

اعطا مى شود.

خبر

مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان گفت: فرصت 
براى تکمیل اظهارنامــه مالیاتى غیر قابل تمدید 
اســت و مؤدیان مالیاتى براى تکمیل اظهارنامه 
به پایگاه اینترنتى سازمان امور مالیاتى به نشانى

 www.evat.ir مراجعه کنند.
بهــروز مهدلو تأکیــد کــرد: مؤدیانــى که در 
فرصت تعیین شده نســبت به تکمیل اظهارنامه 
خود اقــدام نکنند بــا جریمه ســنگین روبه رو

خواهند شد.
وى  افزود: تاکنون 12 هــزار نفر اظهارنامه خود 

را تکمیل کــرده اند و 13 هزار نفــر باقیمانده  تا 
پانزدهم دى ماه(امروز) مى بایست  اظهارنامه خود 

را تحویل دهند.
مدیرکل امــور مالیاتى اســتان اصفهان گفت: 
مؤدیان اقتصادى در 9 ماهه امسال درحدود چهار 
هزار و 400 میلیارد تومان مالیات مستقیم و ارزش 

افزوده پرداخت کرده اند.
مهدلو افــزود: مجموع مالیــات و ارزش افزوده 
پرداخت شده استان اصفهان در سال گذشته حدود 

پنج هزار و 500 میلیارد تومان بوده است.

مدیر گرمخانه «پایان کارتن خوابى امید» با اشــاره به 
سردى هوا در زمستان، گفت: در کوچه و خیابان بعضى از 
این افراد چون جایى ندارند، به صورت آشکارا مرتکب جرم 

مى شوند تا دستگیر شوند و به زندان بروند.
محســن انصارى اظهار کرد: چندین سال هیچکدام از 
مقامات مســئول اعتراف نمى کردند که کارتن خوابى 
در اصفهان وجــود دارد و با مطرح کــردن این موضوع 

مخالف بودند.
رئیس انجمن کارتن خواب هاى اصفهان تصریح کرد: تا 
اینکه با بازدیدهاى متعددى که داشتند، در حدود سه سال 

پیش قبول کردند که چنین چیزى هست.
مدیر گرمخانه پایــان کارتن خوابى امیــد افزود: اولین 
تصمیم این بود که تعدادى از آنها را به صورت اجبارى به 
کمپ ماده 16 که زیر نظر ستاد مواد مخدر بود، فرستادیم 
اما ظرفیت آنجا کم بود و تعداد زیاد و سرماى زمستان هم 

که آسیب رسان بود.
وى گفت: از سال95 تاکنون بیش از هزار نفر  در گرمخانه 
پذیرش شده و ثبت نام شده اند که تعداد زیادى از آنها خود 
معرف بودند و یا با مددکارى بچه هاى انجمن معرفى و 

ساماندهى شدند و به زندگى طبیعى باز گشتند.
انصارى بیان کرد: بــا فعالیت هایى که این انجمن انجام 
داده، آمار تلفات انســانى کارتن خواب ها نزدیک صفر 

شده است.
رئیس انجمن کارتن خواب هاى اصفهان در ادامه گفت: 

گرمخانه اصفهان هم براى زنــان و هم مردان خدمت 
رســانى مى کند و همه مخارج آن با کمک هاى مردمى 
تأمین مى شود ولى با شــرایط بد اقتصادى، کمک هاى 
مردمى کم شــده و مشــکالتى را براى گرمخانه ایجاد 

کرده است.
انصارى تصریح کرد: این مرکز سازمان دهى که اکنون در 
اختیار داریم، یک ساختمان قدیمى است که استاندارى به 
ما تحویل داده که نمى توانیم در آن تغییر کاربرى دهیم 

و باید براى یک ســاختمان قدیمى امکانات گرمایشى و 
بهداشتى فراهم کنیم که معضالت زیادى دارد.

رئیــس انجمن کارتن خــواب هاى اصفهــان در ادامه 
گفت: شخصى که براى اولین بار وارد گرمخانه مى شود، 
همه لباس هایش را مى ســوزانند، حمام و اصالح انجام 
مى شود و تحت تست هپاتیت و... قرار مى گیرد و اطعام 
و اسکان داده مى شــود و براى توانمندى تحت آموزش 

قرار مى گیرد.

تلفات کارتن خواب هاى اصفهان
 به صفر رسیده است

امروز آخرین فرصت تکمیل اظهارنامه مالیاتى

برنامه رسانه هاى اصفهان براى
 چهلمین سالگرد پیروزى انقالب

ساسان اکبرزاده

هیئت مدیره مجتمع فرهنگى مطبوعاتى استان 
اصفهان در نشستى با مدیران مسئول و اصحاب 
رسانه ها، برنامه اصحاب رسانه در چهلمین سالگرد 

انقالب اسالمى را تشریح کرد.
در این نشست هر رسانه برنامه هاى خود را بیان 
کرد که اکثر رسانه هاى استان، در این ایام نسبت 
به چاپ ویژه نامه چهلمین سالگرد انقالب اقدام 

مى کنند.
مصاحبه با دست اندرکاران و مردم مطلع در دوران 
انقالب اســالمى و همچنین با جوانــان و بیان 
خاطرات شخصیت ها، از برنامه هاى رسانه هاى 

مختلف استان به همین مناسبت است.
همچنیــن در این نشســت، پیشــنهاد شــد با 
هماهنگى ســتاد بزرگداشــت چهلمین سالگرد 
انقالب اسالمى، در مراسم راهپیمایى 22 بهمن 
امسال بیانیه اى از سوى رسانه ها صادر شود و این 
رسانه ها در مســیر راهپیمایى نیز غرفه  اى داشته 
باشند. ضمنًا تأکید شد امســال و براى اولین بار، 
هیئت مدیره مجتمع مطبوعاتى تصمیم دارد در 
روند اعالم فعالیت هاى رســانه ها، سهمى را در 
مراسم بزرگداشت چهلمین ســالگرد انقالب به 
خود اختصاص دهد و همچون دیگر دستگاه هاى 

اجرایى، فعالیت هاى خود را انعکاس دهد.
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مســواك ها محیط مناســبى براى رشد و 
پرورش باکترى ها هستند. 

 محققان دانشــگاه منچســتر در مطالعه اى 
متوجه شــدند که اکثر مسواك ها حاوى صد 
میلیون میکروب هســتند که درصد باالیى 
از آنهــا باکترى هاى بالقــوه خطرناك مانند 
«ایى.کولى» هســتند. با همین مسواك شما 
بســیارى از میکروب ها و باکترى هاى آلوده 
وارد بدنتان مى شوند پس سعى کنید همیشه 

قبل از مسواك زدن آن را استریل کنید.
دکتر «ران کاتلر» متخصص میکروبیولوژى 
از دانشــگاه «کویین مرى» در لندن توصیه 
مى کند که مسواك ها را باید چند روزى یک بار 
با آب جوش شست یا هر هفته مسواك اعضاى 
خانواده را در ماشــین ظرفشــویى گذاشت و 
شست. بررسى ها نشان مى دهند، ضد عفونى 
مســواك مى تواند از طریق قرار دادن آنها در 

محلول آب جوش و نمک انجام شود.

پزشــکان اعتقاد دارند پــس از بهبودى از 
بیمارى هاى ساده اى مانند سرماخوردگى در 
بدن نوعى آنتى بادى تولید مى شود که حتى 
در صورت تماس موهاى قلم مسواك با سطح 
زبان سیستم ایمنى به کمک این آنتى بادى 
قادر به محافظت از بدن و جلوگیرى از ابتالى 

مجدد فرد به بیمارى خواهد بود.
پزشــکان ضد عفونــى مرتب مســواك ها
 و تعویــض دوره اى مســواك و انتخــاب 
نوع نرم یــا زبر مســواك متناســب با نوع 
دندان ها و حساسیت لثه ها را به افراد توصیه 

مى کنند.

اگر مــى خواهیــد موهایتان ماننــد لوبیاى 
سحرآمیز رشد کند، این مطلب را بخوانید.

براى اینکه به ســرعت موهایتان رشد کند و 
همچنین تقویت شــوند و کمک به سالمت 
آنها شــود، مهمترین فاکتور ویتامین است. 
یک رژیم غذایى ســالم باعث درخشندگى 
و تقویــت موها مى شــود. به عــالوه آنچه 
مى خورید مى تواند از ریزش مو هم پیشگیرى 
کند. اگر برخى مواد مغذى را به اندازه کافى از 
غذا دریافت نکنید، تأثیر آن را در موهاى خود 
خواهید دید. اسیدهاى چرب ضرورى، به ویژه 
امگا 3 نقش مهمى در ســالمت پوست، مو و 

ناخن بازى مى کنند.
خوردن روزانه غذاهاى حاوى امگا3 ضرورى 
اســت؛ برخى از غذاهایى که حــاوى امگا 3 
هستند و مى توانید هر روز بخورید عبارتند از 
ماهى سالمون، ماهى تن و سایر ماهى هاى 

چرب، گردو و بادام و روغن تخم کتان.
ویتامین هاى B6 و B12 و فولیک اســید نیز 
براى موها ضرورى هســتند . گیاهخوران و 
وگان ها اغلب این ویتامین ها را به اندازه کافى 
 B6 دریافت نمى کنند. غذاهاى حاوى ویتامین
عبارتند از موز، سیب زمینى (هر دو نوع سیب 
زمینى سفید و سیب زمینى شیرین ) و اسفناج.

مهمترین منابع ویتامیــن B12 نیز عبارتند 

از  گوشت قرمز، گوشــت پرندگان، ماهى و 
لبنیات.

فولیک اســید را مى توانید از طریق مصرف 
فراوان میوه و سبزیجات تازه دریافت کنید، به 
ویژه مرکبات و گوجه فرنگى. غالت سبوس 
دار، غالت غنى شده، لوبیا و عدس نیز حاوى 

فولیک اسید هستند.
پروتئین نیز براى حفظ سالمت موها ضرورى 
است اما بسیارى افراد پروتئین کافى دریافت 
نمى کنند. بهترین منابــع پروتئین عبارتند از 
گوشت قرمز بدون چربى، ماهى، مرغ، تخم 
مرغ و سویا. از هر یک از این محصوالت هر 

روز یک وعده مصرف کنید.
از آنجایى که مواد معدنى مانند آهن، منیزیم، 
زینک یا رویو بیوتین روى ســالمت مو تأثیر 
مى گذارند، توصیه مى شود روزانه یک مولتى 

ویتامین مصرف کنید. 
تغذیه ســالم واقعًا مى تواند تأثیر چشمگیرى 
بر سالمت کل بدن، از جمله موها داشته باشد 
اما ریزش مو دالیل مختلفى دارد. گاهى علت 
ریرش مو ژنتیکى است، مانند آنچه در الگوى 
ریزش مو مردانه و زنانه مــى بینیم. بیمارى 
تیروئید، کم خونى، بیمارى هاى خود ایمنى 
و تغییرات هورمونى نیــز باعث تغییر موها یا 

ریزش موها مى شوند.

بوى بد بدن از لحاظ اجتماعى شأن افراد را بسیار پایین 
مى آورد. براى حل این مشکل و همچنین داشتن زندگى 
سالم تر مى توانید از راه هاى ســم زدایى بدن استفاده 

کنید.
 

بوى بد دهان 
دالیل بالقوه زیادى براى بوى بــد دهان وجود دارد، در 
میان آنها، خشــکى دهان، باکترى روده و البته ســموم 
هستند. اگر مى خواهید تنفستان خوشبو باشد، سعى کنید 
از غذاهاى فرآورى شده و لوازم آرایشى اجتناب کنید تا 
به پاکسازى بدنتان از سمومى که واردش کردید کمک 
کنید. تنفس بدبو، اغلب نتیجه مستقیم مسمومیت بدن 
است، بنابراین اگر متوجه شدید هوایى که تنفس مى کنید 
مدام براى تان بدبو و متعفن است، از مواد شیمیایى اضافى 
در هر زمینه اى که مربوط به مراقبت از بدنتان مى شود 

دورى کرده و آنها را حذف کنید.

با وزنتان مى جنگید
ســموم محیطى با تأثیر منفى روى هورمون ها، موجب 
اختالل در متابولیسم مى شــوند. چیزى که وضع را بدتر 
مى کند این است که بسیارى از این سموم قابل حل شدن در 
چربى هستند و باعث مى شود به راحتى توسط سلول هاى 
چربى تان جذب شوند. هرچند ممکن اســت این فرایند 
را این گونه نبینید اما ذخیره ســموم در سلول هاى چربى 
گاهى یک اقدام محافظتى است که بدن شما براى حفظ 
ارگان هاى حیاتى تان انجــام مى دهد. این اتفاق مى تواند 
وقتى روى دهد که بدن شما مورد هجوم سموم قرار بگیرد.

حساسیت به بوها
اگر اخیراً بوهاى خاصى واقعــاً اذیت تان مى کنند، ممکن 
است دلیلش ســموم موجود در معده تان باشد که جوالن 
مى دهند. در این حالت، دود سیگار و عطرها شاید براى تان 

بسیار تند و زننده باشند.

متخصصــان مى گویند این حالت ممکن اســت به دلیل 
کاهش عملکرد کبد باشد. این حساسیت به بوها مى تواند 
فراتر از سیستم تنفسى تان را تحت تأثیر قرار دهد. دریافت 
قوى رایحه ها همراه با سردرد یا تهوع با هم، دلیلى قاطع 
براى حساسیت بیش از حد نسبت به بوها است. براى غلبه 
بر این مشکل، سعى کنید سموم را از بدن تان دور کنید تا 

بتواند به عملکرد درستش ادامه دهد.

تکرر ادرار
اگر دیدید وقت و بى وقت نیاز به دستشویى دارید، احتماًال 
بدنتان ســعى دارد سموم را از سیســتم تان دفع کند. این 
عالمت براى عفونت هاى مثانه هم رایج اســت، بنابراین 
پیش از اینکه نتیجه گیرى کنید، دلیلش را به خوبى بررسى 

کنید.
عفونت هاى مثانه و دفع سموم واقعاً شبیه هم هستند: هر دو 
تحمیل هاى ناخواسته اى هستند که بدن شما از این طریق 

سعى دارد با بیشترین ســرعت دفعشان کرده و پاکسازى 
کند. متعاقبًا به محض اینکه کمى ادرار در مثانه تان جمع 
مى شــود، احســاس مى کنید که باید فوراً دفعش کنید. 
فرقى نمى کند دلیل این حالت چه باشــد، به هرحال، زیاد 
آب بنوشــید تا به بدنتان کمک کنید از شر هرچیزى که 
نمى خواهد خالص شــود. براى جلوگیرى از جمع سموم 
بیشــتر، از هرگونه محصول بیش از حد فرآورى شــده، 

اجتناب کنید.

چه باید کرد؟
بهترین راه طبیعى کاهش سموم بدن، افزایش مصرف فیبر 
است. فیبر مانند اسفنجى براى جذب سموم عمل مى کند. 
مصرف 35 تــا 60 گرم فیبر در رژیم غذایــى را در برنامه 
روزانه تان داشته باشید. هچنین مطمئن شوید که سبزیجات 
لیف دار زیادى مصرف مى کنید. این سبزیجات نه فقط فیبر 

باالیى دارند بلکه سرشار از آنتى اکسیدان نیز هستند. 

سم زدایى سم زدایى 
کنید کنید 

تا بدنتان تا بدنتان 
بو ندهد!بو ندهد!

انحراف صورت، ضعف دست یا پا و تغییر 
تکلم به صورت ناگهانى باید جدى گرفته 
شود چرا که بروز یک دفعه اى این عالیم 
نشانه  سکته مغزى است و باید در زمان 
طالیى به بیمار کمک کرد، یک متخصص 
پزشــکى با بیان این خبر بــه «ایران» 
مى گوید: زمان طالیى نجــات بیمار و 
درمان موفقیت آمیز تا چهار ساعت و نیم 

پس از سکته است.
دکتر سید حســین آقامیرى مى افزاید: 
خانواده ها اگــر تصــور مى کنند زمان 
رســیدن نیروهاى اورژانــس به طول 
مى انجامد باید قبل از تمام شدن زمان 

طالیى، خودشان بیمار را به مرکز درمانى 
که ترجیحاً مجهز به ارائه خدمات ویژه به 
بیماران سکته مغزى است، برسانند. وى 
خاطرنشان مى کند: خوشبختانه در حال 
حاضر اورژانس تهران به آمبوالنس هاى 
ویژه مجهز شده که خدمات مناسبى به 
بیماران دچار سکته مغزى ارائه مى دهند.
این متخصص مغز و اعصاب مى گوید:  
درمان این بیمارى به دو بخش تقسیم 
مى شود. در بخش نخست که در زمان 
چهار ســاعت و نیم پس از بروز سکته 
انجام مى شــود از داروى اکتیلیز براى 
بیمار اســتفاده مى شــود. خوشبختانه 

این دارو به کشــور وارد شده و با وجود 
تحریم ها مشکلى در این زمینه نداریم.  
البته نمى توانیم ایــن دارو را براى همه 
بیماران اســتفاده کنیم چرا که برخى از 
این افراد به علت ابتال به فشــارخون، 
قرص وارفارین مصرف مى کنند و برخى 
دیگر بعد از زمان طالیى درمان به مراکز 
درمانى مراجعه مى کنند. این دســته از 
بیماران را باید به بیمارســتان هایى که 
مرکز سکته مغزى محسوب مى شوند و 
داراى آنژیوپالستى هســتند انتقال داد 
تا با خارج کردن لخته خون از مغز، بیمار 

نجات پیدا کند. 

4/5 ساعت طالیى

عوامل بى شمارى ممکن اســت باعث استرس ما شوند 
که باید این عوامل استرس زا را شناخته و سعى کنیم از 
زندگى خود حذف کنیم. براى مثال، اگر شلوغى موجب 
ناراحتى ما مى شــود، زمانى را براى خرید انتخاب کنیم 

که خلوت باشد.

 اولویت بندى برنامه هاى زندگى
از راه هــاى دیگــر کاهش اســترس، برنامــه ریزى 
و اولویت بندى کارهاســت. هنگامى که بــا انبوهى از 
مشکالت به طور همزمان روبه رو هســتیم، از حل آنها 
عاجز مى شــویم، زیرا آشــفتگى و بى نظمى در کارها و 
برنامه ها مى تواند تولید اســترس کرده یا نقطه اى براى 
شروع شکست طرح هاى ناتمام مى شود. اولویت بندى 
مسائل به ترتیب اهمیت و بررسى آنها به ما این امکان را 
مى دهد که به هر کارى در زمان و مکان خود رســیدگى 
کنیم، بهتر اســت که طرح ها را یکى بعد از دیگرى به 

انجام برسانیم.

 وقت خود را تنظیم کنیم
کارهاى روزمره خود را به ترتیــب اهمیت و مدت زمان 
آنها یادداشــت کنیم، با این کار در مى یابیم وقت خود را 
چگونه تنظیم کنیم تا همیشه کارهایمان به موقع انجام 

شود و دچار استرس نشویم. اگر وقت کافى براى انجام 
تمام فعالیت هاى مورد نظر و مهم خود نداریم، شاید بیش 

از حد و بیهوده تالش مى کنیم.

صبح زود از خواب بیدار شویم
سعى کنیم صبح ها، حتى روزهاى تعطیل زود از خواب 
بیدار شویم. در این صورت ساعت زیستى بدن ما منظم 
مى شود و طبق برنامه خاصى زمان خواب و بیدارى ما را 
تنظیم مى کند. در نتیجه پس از مدتى هنگام بیدار شدن، 

احساس بهترى خواهیم داشت.

پرهیز از معاشرت با افراد استرس زا
از ارتباط با افرادى که ســبب استرس ما مى شوند دورى 

کنیم.

خوددارى از رقابت با دیگران
رقابت با دیگران در کار، شــغل، زندگــى و مخصوصًا 
تجمالت و ظواهر مى تواند یکى از منابع اجتناب ناپذیر 
استرس یا فشار روانى باشد شاید هم افرادى را بشناسید 
که کار مى کنند تا حسادت و خشم دیگران را برانگیزانند 
ولى در واقع استرس حاصل از حسادت و رقابت، به خود 

فرد تحمیل مى شود.

از تکنولوژى درست استفاده کنیم
وســایلى مانند موبایل، کامپیوتر و... باعث مى شــوند 
که طى یک روز بیش از حــد کار و فعالیت انجام دهیم 
و گاهى همین وســایل باعث اســترس مى شوند. قبل 
از خرید وســایل و تجهیــزات جدید مطمئن شــویم 
که این وســایل به پیشــرفت موقعیت فعلى ما کمک 

مى کند.

به چشمان خود استراحت بدهیم
آیا مدت طوالنى به تلویزیون یــا مانیتور نگاه مى کنیم؟ 
باید به چشمان خود استراحت دهیم هر چند کم. در این 
زمان به فضاى سبز، آسمان یا درختان خیره شویم. اگر 
در دسترس نیستند، مى توانیم یک عکس یا پوستر روى 
دیوار نصب کنیم که بیشتر رنگ هاى آرامش بخش در 

آن به کار رفته باشد.

مشکالت را بپذیریم
باید پذیرفت که برخى اوقات شــرایط طاقت فرســایى 
در زندگــى پدیــد مى آیــد و کارى نیز از دســت ما بر 
نمى آید. در این شــرایط باید با صبر و پذیرش مشــکل 
و دگرگون کــردن موقعیت، بار عاطفى مشــکل را کم 

کنیم.

ورزش کنیم  
یکى دیگر از راه هاى کاهش استرس ورزش کردن است. 
تحقیقات نشان داده اســت که ورزشکاران از استرس و 
افسردگى کمترى نســبت به دیگران برخوردار هستند. 
همچنین برنامه تمرینات هــوازى باعث بهبود حاالت 
افسردگى، اضطراب، آشــفتگى فکرى و خستگى شدید 
اســت. یک پیاده روى تند و ســریع به مدت 40 دقیقه 
میزان استرس را به طور متوســط تا 14 درصد کاهش

 مى دهد.

به تغذیه خود برسیم
تغذیه مناسب بســیار مهم اســت، زیرا انرژى مورد نیاز 
بدن را تأمین مى کند و کمتر دچار حالت عصبى یا فشار 
روانى مى شویم. همیشه از مواد غذایى سبوس دار، میوه، 
ترکیبات کربوهیدرات، سبزیجات و حبوبات استفاده کنیم 
که باعث ثابت ماندن اندازه قند خون شده و کمتر خسته 
مى شویم. از مصرف زیاد نمک، چربى، خوراکى هاى سرخ 
شده و مواد قندى ساده که به آزاد شدن اپى نفرین کمک 
مى کند و باعث عدم مقاومت بدن در برابر فشــار روانى 
مى شــود، خوددارى کنیم. به مقدار کافى آب بنوشیم و 
از مصرف زیاد قهوه، چاى و نوشــابه هاى گازدار تا حد 

امکان پرهیز کنیم.

مهارت هاى مقابله با 
اسـترس

 راهکارهایى براى 
استریل کردن مسواك 

 رشد سریع مو با این ویتامین ها!

نوشیدن چاى واقعاً دندان ها را خراب مى کند؟ 

ى رشد و 

 در مطالعه اى 
حاوى صد  ك ها

الی

ز از دارند پــس از بهبودى قاد
سرماخوردگى در  د
حتى ک

انحراف صورت، ض
تکلم به صورت ناگ
شودچرا که برو

نشانه  سکته
طالیى به بیم
پزشــکى
مى گوید
درمان
پس
دکت
خ

واك 

نوشــیدن چاى یکى از تفریحات بسیارى از افراد اســت. تفریحى که البته اغلب پس از کارهاى 
روزمره تبدیل به یک آرامبخش طبیعى مى شــود. اما آیا اگر مدام چاى بنوشیم به دندان هایمان 
لطف کرده ایم؟ مصرف مداوم چاى از دید برخى از افراد بســیار خوب است. چرا که چاى فلوراید 
دارد و همین فلوراید به حفظ سالمت دندان ها کمک مى کند. اما چاى نوشیدن در برخى شرایط 

سراسر ضرر است:
اگر چاى بیش از حد داغ باشد، مى تواند به میناى دندان شما آسیب برساند و حتى در دندان ترك 
ایجاد کند. چاى هایى که رنگ هاى مصنوعى زیادى دارند اغلب رنگ دندان ها را نیز زرد مى کنند. 
چاى هایى که میوه اى هســتند باعث از بین رفتن روکش دندان ها مى شوند. چاى شیرین قاتل 
میناى دندان است. ترکیب چاى داغ و آبلیمو به علت اسیدیته باالى چاى موجب تخریب و نابودى 
دندان ها مى شود. چاى هایى که به چاى ترش معروفند مى توانند به مرور زمان باعث ساییدگى 

دندان ها شوند.
به طور کلى سعى کنید چاى را بدون قند یا با کمترین میزان قند مصرف کنید. اگر عادت دارید چاى 
را داغ بخورید هر چه سریع تر روى عادت خود تجدید نظر کنید. سعى کنید براى طعم دادن به چاى 
از موادى مثل گل هاى معطر و ادویه ها استفاده کنید و از مواد مصنوعى براى این کار بهره نبرید. 
دندان هاى برخى از افراد نسبت به گرمى و سردى حساس هستند بنابراین به نشانه هاى هشدار 

دهنده توجه کنید و دندان  ها را تحت فشار قرار ندهید.
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پروردگارا! منّزهى تو. چه بزرگ اســت آنچــه از آفرینش 
تو مى بینم و چه حقیر اســت عظمــت آن در برابــر قدرت تو. 
چه شکوهمند است آنچه از ملکوت تو مى بینم و چه ناچیز است 
آنچه مى بینم از سلطنت تو در برابر آنچه نمى بینم. نعمت هاى 
تو در دنیا چه فراوان است و در برابر نعمت هاى تو در آخرت، 

موال على (ع)چه اندك.

آگهى مناقصه عمومى داخلى

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: کاال و خدمات موردنیاز خود به شرح ذیل را باستناد 
قانون برگزارى مناقصات و آئین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزارى مناقصه عمومى دو مرحله اى 

از بین تولیدکنندگان و فروشندگان واجد شرایط خریدارى نماید.

پیشنهاد دهندگان مى توانند اســناد مناقصه را از طریق سایت هاى زیر دریافت و حداکثر تا پایان 
وقت ادارى روز شنبه مورخ 1397/10/29 به آدرس: اصفهان چهارباغ عباسى- خیابان عباس آباد- 
ساختمان شماره 3 توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف- دبیرخانه شرکت تحویل یا ارسال 
نمایند. جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32216102- 031 واحد مناقصات تماس حاصل 

فرمائید.
http://tender.tavanir.org.ir سایت اینترنتى معامالت توانیر

http://iets.mporg.ir سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به آدرس
http://eepdc.ir سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس

جهت خرید اســناد مناقصه: مبلغ 300/000 ریال به 0101906766004 بانک صادرات شعبه میر بنام 
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان واریز و فیش مربوطه داخل پاکت قرار داده شود.

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.
* به پیشنهادهاى فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتى که بعد از انقضاء مهلت مقرر در تاریخ 

فوق واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخ رین تاریخ تحویل پاکات با مراجعه به سایت 
شرکت و یا تماس با واحد مناقصات و قراردادها، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند. در 

غیر این صورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران مى باشد.
* سایر اطالعات و جزئیات مربوط دراسناد مناقصه مندرج مى باشد.

* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.
* حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مناقصه آزاد مى باشد.

* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

شماره موضوع مناقصهردیف
مناقصه

تاریخ توزیع 
دفترچه

مهلت دریافت 
اسناد

آخرین مهلت 
ارسال پاکات

تاریخ برگزارى 
مناقصه

ساعت 
برگزارى

مبلغ تضمین 
(ریال)

1

خرید انواع کنتور 
هوشمند تکفاز و سه 
فاز مستقیم به همراه 

 GPRS ماژول مخابراتى
 GSM و آنتن آهنربایى
با قابلیت نصب بیرونى 
و نرم افزار کنتورها و 

نرم افزار مدیریت انرژى 
MDM

971100081397/10/151397/10/191397/10/291397/10/3010:002/380/000/000

آگهى مزایده (نوبت اول)

محمدرضا مجلسى- شهردار تودشک

چاپ اول

شهردارى تودشک در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 22/ش ت مورخ 1397/01/14 شوراى محترم اسالمى شهر تودشک، بهره بردارى از دو واحد تجارى واقع در مجتمع خدماتى رفاهى جنب 
ساختمان شهردارى را از طریق آگهى مزایده به صورت اجاره ماهیانه و با شرایط مندرج در برگه آگهى به متقاضیان واجدالشرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد مزایده 

تا تاریخ 1397/09/28 به امور مالى شهردارى مراجعه نمایند.
* الزم به ذکر است هزینه هاى انتشار آگهى، کارشناسى و... به عهده برندگان مزایده مى باشد.

آگهى مزایده عمومى

سید جمال هاشمى- سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى مبارکه

نوبت اول

ســازمان مدیریت حمل و نقل شــهردارى مبارکه به استناد مجوز شــماره ى 97/1158 مورخ 
1397/09/28 شوراى محترم اسالمى شهر مبارکه و هیأت مدیره محترم سازمان مدیریت حمل و 
نقل شهردارى مبارکه، در نظر دارد؛ درخصوص واگذارى امور بهره بردارى، تعمیرات و نگهداشت یک 

ساله از مرکز معاینه فنى خودروهاى سبک شهردارى مبارکه اقدام نماید.
لذا، کلیه ى متقاضیان حقیقى و حقوقى واجد شــرایط مى توانند؛ جهت کسب اطالعات بیشتر و 
بازدید از مرکز موصوف و نیز اخذ اوراق مربوطه تا روز شنبه مورخ 1397/10/29 در ساعات ادارى، 
به امور ادارى سازمان، به نشانى: مبارکه- میدان دفاع مقدس- محله سجادیه- طبقه فوقانى پایانه 
مسافربرى مراجعه نمایند؛ و پیشنهادات خود را تا پایان ســاعت ادارى (14) روز سه شنبه مورخ 
1397/11/02 به دبیرخانه ى حراست شهردارى مبارکه تحویل نمایند. سازمان در رد یا قبول یک یا 
کلیه ى پیشنهادات مختار است. سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج شده است. 

تلفن تماس: 16- 52461715- 031

 آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى

امور پیمانهاى شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهان

نوبت دوم

شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهان در نظر دارد اجراى پروژه زیر را به پیمانکاران واجد شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت (ستاد) واگذار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها 
از طریق درگاه سامانه تدارکات دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه 

در سامانه تاریخ 1397/10/13 مى باشد.
آخرین مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز چهارشنبه تاریخ 1397/10/19

آخرین مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 14:30 روز یکشنبه تاریخ 1397/10/30
زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 8:30 صبح روز دوشنبه تاریخ 1397/11/01

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف: آدرس اصفهان خیابان 22 
بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهان و تلفن 0311570

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934- 021
دفتر ثبت نام در تهران: 88969737 و 85193768- 021 و دفتر ثبت نام در اصفهان: 5- 03132645870 (داخلى 3299)

هزینه درج آگهى روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد.
موضوع مناقصه: تهیه مصالح و اجراى شبکه روشنایى شهرك صنعتى زواره (شماره 200971281000082 در سامانه ستاد)

مبلغ برآورد اولیه: 4/992/891/097 ریال و بر اساس فهارس بهاى سال 1397 سازمان برنامه و بودجه کشور (اعتبار طرح جارى/ عمرانى به 
صورت اسناد خزانه اسالمى)

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 249/645/000 ریال
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته نیرو

مدت اجرا: 6 ماه

آگهى مزایده عمومى مرحله دهم

سید على مرتضوى- شهردار منظریه

نوبت دوم

شهردارى منظریه در نظر دارد باستناد مصوبه 1 صورتجلسه شماره 34 مورخ 97/01/20 
شوراى اسالمى شهر منظریه تعدادى از پالك هاى کارگاهى و تجارى واقع در مجتمع 
کارگاهى شیخ بهایى و زمین هاى سطح شهر را از طریق مزایده عمومى به فروش برساند. 
لذا متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد مزایده همه روزه در ساعات ادارى به امور 

مالى شهردارى مراجعه فرمایند.
آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد: روز سه شنبه مورخ 97/10/25

محل دریافت اسناد مزایده: واحد مالى شهردارى منظریه
محل تحویل اسناد مزایده: دبیرخانه محرمانه شهردارى منظریه

تاریخ بازگشایى اسناد: 97/10/25 ساعت 18
www.manzarie.ir

03153282131 -03153282028

آگهى مناقصه عمومى (نوبت اول)

حمید عشقى- شهردار شاهین شهر

چاپ اول

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شــماره 3569/ش مورخ 96/12/27 شوراى 
محترم اسالمى شهر در نظر دارد عملیات اجرایى احداث پارك حاشیه بلوار امام (ره) 
حدفاصل خیابان عطار و خیابان طالقانى را با مبلغ برآورد اولیه 3/517/563/163 ریال 

از طریق مناقصه عمومى به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در ساعات ادارى 
به واحد عمران شهردارى مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا آخر وقت ادارى روز شنبه 
مورخ 1397/11/06 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند. شهردارى در رد یا 

قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.


