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رامین رضاییان،  مهیاى جام جهانىریل ذوب آهن روى ریل افتـــادبازار داغ این روزهاى روابط عمومىتخریب ویالى وزیر کشور تأیید شد  دستگیرى قاچاقچى عتیقه هاى هخامنشى ورزشاستانویژه روابط عمومى ها حوادث جهان نما

بزرگ ترین مشکل جامـعه امروز، تفکر مدیریتى 
استراتژیک است

انتخاب شهردار با رأى مستقیم مدل موفقى است
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اجراى کنسرت هاى موسیقى 
در اصفهان 3 برابر شد

اصغر، جعفر،سربرنیکوف 
و نخل طالیى!

4

2

چند روز پس از اعتراضات تند «دونالد ترامپ» و 
«مایک پمپئو» در خصوص فعالیت «جان کرى» 
وزیر خارجه سابق براى حفظ برجام، چهره هاى 
رسانه اى نزدیک به دولت ترامپ با انتشار تصاویر 
و ادعاهایى در خصــوص مالقات کرى و کمال 
خرازى وزیر خارجه اسبق ایران، کرى را به خیانت 

به آمریکا متهم کرده اند.

6

جهنم آزادى، بهشت اصفهانى هاست!جهنم آزادى، بهشت اصفهانى هاست!
امشب، استقالل-ذوب آهن؛ یک هشتم نهایى لیگ قهرمانان آسیاامشب، استقالل-ذوب آهن؛ یک هشتم نهایى لیگ قهرمانان آسیا

4

معاون استاندار در اجالس مشترك شوراى اسالمى استان اصفهان و رؤساى شوراهاى اسالمى شهرستان ها:

نفس ها حبس شده است!
برخى از بازیکنانى که در لیست 35 نفره  «کارلوس کى روش» قرار گرفته اند و تضمینى 
براى باقى ماندنشان در لیست نهایى نیست نفس هایشان از زمان اعالم لیست حبس 
شده است.  لیســت 35 نفره بازیکنان مدنظر کادر فنى تیم ملى ایران براى حضور در 

جام جهانى روسیه از سوى کارلوس کى روش منتشر شد.
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آن 23 نفر  چه کسانى هستند؟

031-46653087
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سرود تیم ملى 
بجناب خان رسید! به «جناب خان» رسید!  به 

3
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رؤیاى بازى 
در روسیه منوط به

 امروز است
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66 ضلعى قدرت براى ضلعى قدرت براى
تیم ملىتیم ملى

مذاکره بر سر 
برجام به پاریس 
کشیده شد؟

جنجال بر سر ادعاى مالقات 
جان کرى و  کمال خرازى

گردهمایى علمى و آموزشى مدیران روابط عمومى با 
عنوان نقش و جایگاه روابط عمومى ومدیریت اقتضایى 
در حل بحران هاى امروز، هشتم خرداد ماه سال جارى 
برگزار مى شود و به شرکت کنندگان گواهینامه معتبر 

داده خواهد شد.
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سفیر آمریکا در آلمان در اظهارنظرى    آفتاب  نیوز|
جالب توجه گفته اســت «دونالد ترامپ» در جریان سفر 
اخیر «آنگال مرکل» به کاخ سفید اتاق خوابش را به خانم 
صدراعظم نشان داده است! «ریچارد گرنل»، سفیر آمریکا 
در برلین در مصاحبه با چندین روزنامه آلمانى تالش کرد تا 
به روشى عجیب و غریب از روابط شخصى دونالد ترامپ، 
رئیس جمهورى آمریکا با آنگال مرکل، صدراعظم آلمان 
دفاع کند. او گفت ترامپ تور «بســیار شــخصى» براى 
مرکل از یک محوطه بسیار شخصى از زندگى خصوصى 
خودش گذاشــته بود.گرنل گفت: دونالد ترامپ شخصًا 
صدراعظم آلمان را به بخشــى از کاخ سفید برد که در آن 

زندگى مى کند. آنگال مرکل حتى اتاق نشیمن و اتاق خواب 
رئیس جمهورى را دید. پیش از آن هیچکدام از رؤســاى 

جمهورى آمریکا آنجا را به مرکل نشان نداده بودند.
در جریان اولین سفر آنگال مرکل به کاخ سفید، ترامپ به 
درخواست او براى مصافحه مقابل خبرنگاران بى توجهى 
کرد و دومین ســفر او هم یک دیدار کارى کوتاه بود که 
نمى توان آن را بــا ضیافت مجللى که کاخ ســفید براى 
رئیس جمهورى فرانسه و همسرش به راه انداخت مقایسه 
کرد.با وجود این، ســفیر آمریکا مدعى است که ترامپ و 
مرکل «جوشــش خوبى» با یکدیگر دارند و با یکدیگر 

شوخى دارند. 

20 روز پس از ماجراى پیدا شــدن جســد منسوب به 
رضاشاه در شهر رى، روزنامه «شــهروند» در گفتگو با 
محمدحسن طالبیان، معاون ســازمان میراث فرهنگى 
تالش کرده اطالعات بیشــترى درباره سرنوشت این 
مومیایى به دست آورد. طالبیان به «شهروند» گفته: روز 
اولى که این جسد  پیدا شد تدفین موقت کردند و روز بعد 
تدفین دایم با موازین شرعى، بنابراین به لحاظ کارشناسى 
یا باید درخواستى رســمى از ما مى شد یا اینکه از جهت 
شرعى مى گفتند آیا دوباره مى شود این جسد را بیرون آورد 
یا خیر. در مورد اول درخواستى به ما داده نشد تا از حیطه 
کارشناسى وارد شویم و دوم اینکه این اتفاقى است که در 

برنامه هاى توسعه عمرانى مى افتد و چیزى پیدا مى شود 
و از ما استعالم نمى کنند. 

وى درباره اینکــه پیامى که  ســازمان میراث فرهنگى 
قدرت الزم را در مقابل نهادها نداشته است گفت: سازمان 
میراث فرهنگى یک شــرح وظایف قانونى دارد و ما در 
آن چارچــوب، آزادى عمل داریم. به طــور مثال اتفاقى 
مشــابه مى افتد و ما نهایتًا باید بگوییم حفظش کنید. ما 
بیش از این چارچوب نمى توانیم کارى انجام دهیم. اما 
آنچه همیشه مورد گله ما بوده و هست این است که در 
بحث هاى عمرانى از سازمان استعالم کنند که ما کمک 

کارشناسى بدهیم.

وقتى ترامپ اتاق خوابش را 
به مرکل نشان مى دهد!

به ما نگفتند و 
مومیایى را دفن کردند

روحانى را با ترامپ 
اشتباه گرفته اند

روزنامـه «جمهورى اسـالمى»     خبر آنالین |
نوشت: بیانیه اى به نام مجلس خبرگان رهبرى به مناسبت 
خروج آمریکا از برجام منتشر شده که نویسنده آن از رئیس 
جمهور خواسته به این خاطر از مردم عذرخواهى کند. به 
نظر مى رسد نویسنده این بیانیه رئیس جمهور آمریکا را 
با رئیس جمهور کشورمان اشـتباه گرفته و به جاى آنکه 
خواسـتار عذرخواهـى «دونالد ترامـپ» از مـردم ایران 
بخاطر عهدشکنى و خروج از برجام شود، از رئیس جمهور 

کشورمان خواستار عذرخواهى شده است!

اتاق جنگ آمریکا در قلب تهران
   خبر آنالین | روزنامـه «کیهـان» نوشـت: 
نمایندگان مجلس شوراى اسالمى در اقدامى قابل تأمل 
به تأسیس «مرکز اطالعات مالى» رأى دادند که باید آن را 
پایگاه اتاق جنگ آمریکا در قلب تهران نامید... راه اندازى 
«مرکـز اطالعـات مالـى» در وزارت اقتصـاد و دارایى و 
موظف کردن همه نهادها بـه گزارش دهى به این مرکز 
درباره زیر و بم تراکنش هاى مالى کشور به صورت آنالین 
و گزارش دهى ایـن مرکز به FATF چیزى جز تأسـیس 
پایگاه اتاق جنـگ آمریکا در قلب تهران نیسـت. چیزى 
شبیه آنکه با دسـت خود نقشه و مختصات حساس ترین 
مراکز کشور را در اختیار ارتش دشـمنى که با آن در حال 

جنگ هستیم بگذاریم! 

بازگشت 11 مدیر نجومى بگیر 
رئیـس دیـوان محاسـبات کل کشـور از     الف|
بازگشت به کار 11 مدیرى که پاداش نجومى گرفته اند، 
خبر داد. عادل آذر گفت: بازگشـت به کار بعـد از دریافت 
پاداش خدمت در عرف ادارى پسندیده نیست، این 11 نفر 
از فرصت قانونى براى حضور دوباره در کار استفاده کردند. 
رئیس دیوان محاسبات کل کشور تأکید کرد اگر کسى در 
جایگاه غیر مقام بازنشسته شـود و مجددا به کار برگردد 
غیرقانونى است، اما در گزارشى که جمع آورى کردیم به 

چنین موردى برنخوردیم.

ورود بسیجى ها به مدارس 
حسـن مـرادى، رئیـس سـازمان بسـیج    ایلنا |
فرهنگیان آموزش و پرورش در پاسـخ به این سئوال که 
سردار غیب پرور، رئیس سـازمان بسیج مستضعفین در 
اظهاراتى گفته بود دانش آموزان مورد هجمه دشـمنان 
هسـتند و قرار اسـت از هر مسـجد یک یا دو بسیجى به 
کمک اولیا و کادر آموزشى بروند، آیا این اقدام با هماهنگى 
آموزش و پـرورش صورت گرفته اسـت، اظهـار کرد: به 
لحاظ مبانى مشکلى براى کمک هیچیک از دستگاه ها به 
آموزش و پرورش از جمله بسیج وجود ندارد؛ منتها به این 

شرط که در راستاى تحقق رسالت تعلیم و تربیت باشد.  

نامه جواب نامه
  ایسنا| على مطهرى، نایـب رئیس مجلس در 
نامه اى خطـاب به آیـت ا... احمد جنتـى، رئیس مجلس 
خبرگان، به نامه آن مجلس درباره برجام واکنش نشـان 
داد. در ایـن نامه خطـاب به جنتـى آمده اسـت: گفته اید 
در صورت اخذ نشـدن تضمین هـاى جـدى و محکم از 
اروپایى ها، خروج از برجام تکلیف شرعى و قانونى دستگاه 
دیپلماسى خواهد بود. آیا تکلیف شرعى دستگاه دیپلماسى 
را جنابعالـى تعیین مى کنیـد یا مقام رهبـرى؟ همچنین 
آیا تکلیف قانونى دستگاه دیپلماسـى را جنابعالى تعیین 
مى کنید یا مجلس؟ ورود به مسائلى مانند برجام و تعیین 
تکلیف براى رئیس جمهور و مجلس شـوراى اسالمى از 

وظایف آن مجلس نیست.

نباید جامعه را عصبانى تر کرد
محمدرضـا تابـش، نماینـده    اعتمادآنالین|
اردکان و نایب رئیس فراکسیون امید گفت: شرایط کشور 
تحمل این تنش ها و تشـنج ها را ندارد. مردم شاهد دالر 
باالى هشت هزار تومان و سکه باالى دو میلیون تومان 
هستند. عالوه بر این مردم شاهد قیمت هاى لجام گسیخته 
در بازار هسـتند. مردم عصبانى هسـتند و نباید جامعه را 

عصبانى تر، مأیوس تر و ناراحت تر کنیم.

خبرخوان
«کارآگاهان خصوصى»

  در راهند 
  تسنیم| رئیس پلیس آگاهى ناجا در پاسخ 
به این سئوال که آیا امســال موضوع مجوز فعالیت 
کارآگاهان خصوصى به سرانجام خواهد رسید یا خیر 
اظهار کرد: ما در حال پیگیرى هســتیم و امیدواریم 
اتفاقى بیافتد ولى نمى توانیم پیش بینى کنیم که امسال 
این اتفاق رخ مى دهد یا خیر. سردار محمدرضا مقیمى 
ادامه داد: در این طرح با استفاده از برخى کارآگاهان 
بازنشســته و زبده پلیس آگاهى پرونده هاى معوق 

قدیمى، مورد پیگیرى و پیجویى قرار خواهد گرفت.

برجام 
تأثیرى روى سینما ندارد

جواد نوروز بیگى، تهیه    سینما سینما|
کننده سینما گفت: جریانات سیاسى و برجام نمى تواند 
آسیب جدى به سینما و مخاطبان آن بزند. عقیده دارم 
سینما این میان آســیب نمى بیند. در سال هاى اخیر 
مشکالت زیادى در کشــور رخ داده که هیچکدام از 
آنها روى سینما تأثیر زیادى نگذاشته است. مخاطب 
ســینما هم در تمامى این وضعیت ها سینما را تنها 

نگذاشته است.

هدیه برگشتى ارشاد 
مطبوعاتى  معاونت    خبرگزارى حوزه |
وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمى به 250 زندان در 
سراسر کشــور نشــریات اهدایى (برگشتى) ارسال 
مى کند. سامانه نشریات اهدایى (برگشتى) در دو سال 
گذشته با هدف حمایت از نشریات بخش خصوصى 
و ارتقاى مطالعه نشریات در محیط هایى که توانایى 
خرید مجله را ندارند، طرح خرید مجالت برگشتى و 
اهدا به این مراکز را آغاز کرده که نشریات پرمخاطب 
پس از پایان توزیع دوره اى، خریدارى و به نهادهاى 

فرهنگى اهدا مى شود.

خطر سونامى در مکران
  ایسنا| مدیــر مرکــز علــوم جــوى و 
اقیانوس شناسى سازمان هواشناسى با اشاره به وجود 
خطر وقوع سونامى در ســواحل مکران، بر ضرورت 
ایجاد شبکه هشدار هواشناسى در این منطقه تأکید 
کرد. الیقى در مورد تأثیرات سونامى 1945 بر سواحل 
ایران اظهار کرد: در حال حاضر قصد اجراى پروژه هاى 
عظیم و ایجاد شهرك هاى صنعتى و توسعه جوامع 
شهرى در منطقه مکران را داریم بنابراین الزم است 
تمهیدات الزم براى مقابله با این پدیده احتمالى بسیار 

مخرب اندیشیده شود.

ممنوعیت فعالیت رستوران ها  
تا افطار

انتظامــى  نیــروى     جام جم آنالین |
جمهورى اسالمى ایران در آستانه ماه مبارك رمضان در 
اطالعیه اى اعالم کرد: متصدیان هتل ها، مهمانپذیرها، 
رســتوران هاى بین راهى، پایانه ها، فــرودگاه ها و 
ایســتگاه هاى راه آهن با اخذ مجوز از مراجع ذیربط، 
ضمن رعایت شئون اسالمى و پوشش فضاى خود، 
مى توانند به مســافران ارائه خدمات دهند. ســایر 
رســتوران ها و مراکز پذیرایى از اذان صبح تا هنگام 

افطار پذیراى مشترى نخواهند بود.

گرازکشى وحشیانه
  تسنیم| چند روز پــس از انتشــار فیلم 
دلخراش و جنجال برانگیز کشتار دو پازن در میناب 
هرمزگان، فیلمى مشابه از شکنجه و کشتار بیمارگونه 
یک گراز در فضاى مجاز منتشر و به عامالن کشتار 
دو پازن نسبت داده شــد. عامالنى که یکى از آنها، 
«م. الف» است که از اواخر ســال گذشته تا کنون به 
اتهام جاسوسى در بازداشت به سر مى برد. در این فیلم 
یک گراز نیمه جان که پس از اصابت گلوله، توانایى 
حرکت را از دست داده، به شکل وحشیانه اى توسط 
متهم هدف ضربات مکرر تخته  سنگ قرار مى گیرد. 
«الف. ن» هم روز پنج شــنبه دستگیر و به جرم خود 

اعتراف کرده است.

موضوع اختــالف بین برخى چهره هــاى دولتى 
از بدو تشــکیل کابینــه دوازدهم بارهــا مطرح 
شــده،  یک روز اختالف اصالح طلبــان با رئیس 
دفتــر رئیس جمهور،  روز دیگر اختالف اســحاق 
جهانگیرى با رئیس جمهور،  جهانگیرى با محمود 
واعظى،  على ربیعى وزیر کار با قاضى زاده هاشمى 

وزیر بهداشت و...
حاال هم در جدیدترین مــورد، موضوع ناراحتى و 
گالیه سیدحسن قاضى زاده هاشمى، وزیر بهداشت 
درمان و آموزش پزشکى کشــور از رئیس جمهور 
مطرح شده اســت. برهمین اســاس امیرحسین 
قاضى زاده هاشــمى، عضو هیئت رئیســه مجلس 
شوراى اسالمى و پسر عموى وزیر بهداشت درباره 
گالیه هاى قاضى زاده هاشــمى از رئیس جمهور 
گفت: تنها وزیر بهداشت نیست که گالیه هایى دارد؛ 
برخى از وزرا نیز این گونه هســتند. وزیر بهداشت 
به دلیل اینکه قدرى ُرك تر اســت گالیه ها را بیان 

مى کند.
پیش تر نیز اختالف وزیر بهداشت با وزیر رفاه سرو 
صداى زیادى به پا کرده بود. اختالف هایى که گویا 

منجر به گالیه وزیر بهداشت از رئیس جمهور شده 
و حتى موجب شده بود قاضى زاده هاشمى ترجیح 

دهد در چندین جلسه هیئت دولت شرکت نکند.
ادغام بیمه ها و اختصــاص بودجه هاى میلیاردى 
آغاز اختالف بین دو وزیر بهداشت و رفاه بوده است؛  
بدهى بیمه ها به وزارت بهداشت به 11 هزار میلیارد 
تومان رسیده و وزارت بهداشــت از این مسئله به 
شدت ناراحت و حتى خواســتار برخورد نهادهاى 
نظارتى با تأمین اجتماعى شده است. طرح تحول 
سالمت هم  محل اختالف دیگر وزارت بهداشت و 
وزرات رفاه بوده،  طرحى که بودجه زیادى به پاى 
آن ریخته شــد و اگر هم اختالف ها به پایان رسید 
ممکن است بیمه  ها از تأمین هزینه هاى این طرح 
خوددارى کنند. این درست همان نکته اى است که 
کالف اختالفات وزارت بهداشــت و وزارت رفاه را 

پیچیده تر مى کند .
موضوع طرح تحول ســالمت و بى توجهى برخى 
دولتى ها از جمله تیم اقتصادى دولت به این طرح 
باعث دلخورى وزیر بهداشت از رئیس جمهور نیز 

شده است.

  رویداد 24 |  در متنى که توسط دولت منتشر شد، 
بودجه مصوب شوراى عالى حوزه هاى علمیه براى سال 
جارى مجموعًا چهار هــزار و 464 میلیارد و 557 میلیون 
ریال اعالم شده است؛ کمى کمتر از 450 میلیارد تومان. 
آنگونه که مشــاور وزیر فرهنگ در امور روحانیون گفته 
بیش از 150 هزار روحانى در کشور داریم که به این ترتیب 
سرانه هر روحانى از این بودجه رقمى در حدود سه میلیون 
تومان است که توسط شوراى عالى حوزه هزینه مى شود.

همچنین مرکــز خدمات حوزه هاى علمیه که مســئول 
رســیدگى به «حــق بیمه طــالب و روحانیــون غیر 
شاغل» اســت، حدود 815 میلیارد تومان بودجه دارد که 
ســرانه هر روحانى از این بودجه نیز پنج میلیون تومان 
است. سیدحســن ربانى ریاســت این مرکز را بر عهده

 دارد.
دفتر تبلیغات اسالمى در حوزه علمیه قم که زیر نظر احمد 
واعظى، برادر محمود واعظى اداره مى شود، حدود 134 
میلیارد تومان بودجه دارد. سرانه هر روحانى از این بودجه 

تقریبًا یک میلیون تومان خواهد شد.
البته نهادهاى مذهبى و وابسته به روحانیون بودجه هاى 
دیگرى هم دارند. در دو مورد مى تــوان به حوزه علمیه 
خواهران و جامعه المصطفى(ص) اشاره کرد که هرکدام 
بودجه هاى مســتقل خود را دارند. اما اگر فقط بودجه سه 
نهاد باال را محاسبه کنیم، سرانه هر روحانى تقریباً نزدیک 

به ده میلیون تومان در سال 97 خواهد شد.

پس از آنکه برخى خبرها از تخریب ویالى یکى از وزیران 
در استان البرز توسط دادستانى ساوجبالغ حکایت داشت، 
دادستان این شهر تأیید کرد که این ویال متعلق به رحمانى 
فضلى  بوده است. حیدر جعفرى، دادستان ساوجبالغ این 
مطلب را به روزنامه «خراســان» اعالم کرد. او در پاسخ 
به این ســئوال که آیا ویالیى که به تازگى در شهرستان 
ساوجبالغ تخریب شد متعلق به آقاى رحمانى فضلى وزیر 
کشور بوده یا نه؟ گفت: «بله، بوده اما هرچه بوده گذشته 

و تمام شده است.» 
دو روز پیش خبرى با این موضوع منتشر شد که «ویالى 
غیرمجاز یکى از وزیران در روســتاى فشــند ساوجبالغ 
به دســتور دادستانى ســاوجبالغ تخریب شد». این خبر 
را روزنامه «جمهورى اســالمى» منتشــر کرد و نوشت: 
«تالش استاندار البرز و فرماندار ساوجبالغ براى جلوگیرى 
از تخریب ویالى غیرمجاز بى نتیجــه ماند. جالب اینکه 

صاحب این ویال، خود یکى از متولیان مقابله با ســاخت و 
سازهاى غیرمجاز است».

روزنامه «آرمان» نیز دراین باره در یادداشــتى با عنوان 
«ضرورت حاکمیت قانون درکشور» نوشت: «در خبرها بود 
که ویالى وزیر محترم کشور در شهرستان ساوجبالغ به 
علت تخلف و تغییر کاربرى زمین هاى کشاورزى، تخریب 
شد و قاضى اصغرى، معاون محترم دادستان شهرستان، 
علت تخریب را اعتراض مردم به ناعدالتى در تخریب هاى 
صدگانه اخیر در آن شهرســتان ذکر کردند.»این روزنامه 
مى افزاید: امروز هر مســئول، مقام، کارشناس و شهروند 
عادى که دلش براى توسعه کشور مى تپد، باید از اقدامات 
مشابه معاون دادســتان ســاوجبالغ دفاع کند و به ویژه 
شرایطى فراهم کند که اجراى قانون قبل از هر شهروند 
عادى، اول براى مقامات و مسئوالن اجرا شود تا مردم تابع 

دین و منش و روش حاکمانشان شوند.»

چند روز پس از اعتراضات تند «دونالد ترامپ» و «مایک 
پمپئو» در خصوص فعالیت «جان کــرى» وزیر خارجه 
ســابق براى حفظ برجام، چهره هاى رسانه اى نزدیک به 
دولت ترامپ با انتشــار تصاویر و ادعاهایى در خصوص 
مالقات کرى و کمال خرازى وزیر خارجه اســبق ایران، 

کرى را به خیانت به آمریکا متهم کرده اند.
به گــزارش «تابناك»، «جیســون ازبــورن» خبرنگار 
آمریکایى و مشاور پیشین دونالد ترامپ که روز شنبه مدعى 
شده بود جان کرى وزیر خارجه دولت «باراك اوباما» در 
پاریس با دیپلمات هاى ایرانى مذاکره کرده است، اکنون با 
انتشار تصاویرى از هتلى در پاریس مدعى شده که طرف 
مذاکره کرى، کمال خرازى وزیر خارجه اسبق جمهورى 
اسالمى ایران و چند دیپلمات دیگر ایران از جمله ابوالقاسم 
دلفى سفیر کنونى ایران در فرانسه  و عبدالرضا فرجى راد از 

مدیران شوراى راهبردى روابط خارجى بوده اند.
دیدار احتمالى خــرازى با جان کــرى از این جهت حائز 
اهمیت اســت که وزیر خارجه اســبق ایران، به فاصله 
کوتاهى پس از تغییر دولت در سال 1384 و روى کار آمدن 
دولت محمود احمدى نژاد، از جانب مقام معظم رهبرى به 
ریاست شــوراى راهبردى روابط خارجى ایران منصوب 
شده و دوره مسئولیت وى در سال 1393 تمدید شده است.
مســئولیت این شــورا «تهیه راهبردها و سیاســت ها 
و راهکارهایــى اســت که جمهــورى اســالمى را در 
سیاست خارجى به نتایج مطلوب برســاند» و همچنین 
«ایجاد هماهنگى بیشــتر در کلیه  فعالیت ها در عرصه  
روابط خارجى» تعیین شده و سعید جلیلى، ابراهیم شیبانى، 
حسین طارمى، مهدى مصطفوى اهرى و احمد وحیدى 

اعضاى کم شمار فعلى این شوراى مهم هستند.
موج جدیــد ادعاها در خصوص ادامــه روابط جان کرى 
با مقامات ایرانى، روز شــنبه و پس از آن شــروع شد که 
ازبورن مدعى شــد کرى با یک هیئت سه نفره ایرانى در 
پاریس دیدار داشته است. وى در حساب شخصى خود در 
توییتر مدعى شد که یکى از دوستانش از رستورانى به نام 
«له آونیو» عکسى را براى او فرستاده و مى گوید کرى در 
گفتگو با ایرانى ها از «دونالد ترامپ» انتقاد مى کرده است. 
بر اساس ادعاهاى این خبرنگار هوادار ترامپ، هیئت ایرانى 
یک اکیپ پنج نفره از محافظان امنیتى همراه خود داشتند 

و با خودروهاى دیپلماتیک، محل را ترك کردند.
ازبورن روز یک شنبه تصاویرى از سه مقام ایرانى در حال 

ورود به هتلى در پاریس منتشر کرده و در ذیل این تصاویر 
مدعى شده که این مقامات ایرانى بوده اند که روز قبل با 
وزیر خارجه سابق آمریکا، مالقات کرده اند و از مخاطبان 

پرسیده کسى آنان را مى شناسد؟
نقش آفرینى کرى براى حفــظ برجام به ویژه وقتى مورد 
توجه قرار گرفت که روزنامه «بوســتون گلوب» مدعى 
شــد وى در هفته هاى گذشــته براى حفظ کشورهاى 
اروپایى در برجام با برخى مقامات اروپایى از جمله «فرانک 
والتر اشــتاین مایر» رئیس جمهورى آلمان دیدار داشته، 
با «موگرینى» مســئول سیاســت خارجى اتحادیه اروپا 
گفتگوى تلفنى داشــته و در پاریس و نیویورك به دیدار 
«امانوئل ماکرون» رئیس جمهورى فرانســه رفته است. 
بنا به ادعاى این روزنامه آمریکایى، دیدار با ظریف وزیر 
خارجه ایران و دیــدار و گفتگوى تلفنى با چندین نماینده 
مجلس و کنگره آمریکا از جمله «پل رایان» رئیس مجلس 

نمایندگان آمریکا از جمله اقدامات دیگر کرى براى حفظ 
برجام بوده است.

طرفداران ترامپ، جان کــرى را بخاطر اقدامات اخیرش 
به «عامل دولت خارجى» بــودن، متهم کردند و مدعى 
هستند که وى باید به همین دلیل بر اساس قانون قدیمى 
«لوگان» محاکمه شود. براساس این قانون مصوب 1799 
میالدى در آمریکا، اگر یک شــهروند آمریکایى به طور 
مســتقیم به یک دولت خارجى در ارتباط با اختالفات و 
مناقشات با آمریکا نامه بنویسد، مرتکب جرم شده است. 

روزنامه «واشنگتن پســت» نیز دفاعیه نزدیکان کرى را 
مورد توجه قرار داده که اظهار داشــته اند همان گونه که 
وزراى سابق خارجه آمریکا از جمله «هنرى کیسینجر» 
همچنان به روابط خود با مقامات خارجى ادامه مى دهند، 
کرى هم حق دارد چنین دیدارهایى داشــته باشد. ولى از 
نظر «مارك تیسن» ستون نویس روزنامه و از نویسندگان 

ســخنرانى هاى «جرج بوش»، مســئله این اســت که 
کیســینجر وقتى که با رهبران خارجى دیدار مى کند این 
کار را با هماهنگى کاخ سفید انجام مى دهد، اغلب پیام هاى 
رؤساى جمهور آمریکا را منتقل مى کند و پس از دیدار نیز، 
نتایج را به اطالع کاخ سفید مى رساند، در حالى که کرى 

هیچیک از این کارها را نمى کند.
در همین حال دفتر رئیس شوراى راهبردى روابط خارجى 
ضمن بى اســاس بودن خبر مزبور اعالم کــرد که دکتر 
خرازى  براى شــرکت در اجالس رهبران براى صلح که 
به ابتکار آقاى «رافارن» نخست وزیر سابق فرانسه براى 
بررسى بحران هاى بین المللى تشکیل شده عازم پاریس 
شــده و تنها با آقاى رافارن مالقات داشــته است. گفته 
مى شود جان کرى چند روز پیش در فرانسه بوده و  پاریس 
را ترك کرده است و تولید کننده خبر مزبور ناشیانه سعى 

کرده این دو سفر را به هم مرتبط سازد.

جنجال بر سر ادعاى مالقات جان کرى و  کمال خرازى

مذاکره بر سر برجام به پاریس کشیده شد؟

سرنوشت دلخورى هاى وزیر بهداشت
 به کجا ختم مى شود؟

سرانه هر طلبه از بودجه کشور چقدر است؟

تخریب ویالى وزیر کشور تأیید شد 



فرهنگفرهنگ 033220 سال  پانزدهمسه شنبه  25 اردیبهشت  ماه   1397

مجموعه تلویزیونى «زیرزمین» که ماه رمضان سال 1385 از شبکه 3  سیما پخش شد، در باکس ساعت 
16 آى فیلم فارسى قرار گرفت.

داستان این مجموعه به نویسندگى علیرضا بذرافشان، درباره سه دوست است که با سند جعلى یک زمین 
را به یک فرد سرمایه دار مى فروشند و از او کالهبردارى مى کنند اما یکى از آنها پول ها را مى گیرد و قصد 

دارد تا سهم دو نفر دیگر را هم براى خود بردارد.
فتحعلى اویســى، بهاره رهنمــا، ابوالفضل پورعرب، مهتاج نجومى، ســروش صحــت، مریم کاویانى، 
مهران رجبى، رضا توکلــى، صدرالدین حجازى، عمار تفتــى و فرناز رهنما در این ســریال ایفاى نقش 

کرده اند.
سریال «زیرزمین» در ماه رمضان هر روز ساعت 16 روى آنتن مى رود و بازپخش آن در ساعت هاى 24 و 

8 صبح روز بعد خواهدبود.

جشــنواره فیلم کن در حالى به کارش ادامه مى دهد که 
برخورد سرد منتقدان با «همه مى دانند» اصغر فرهادى 
و کسب پایین ترین نمره از سوى نویسندگان «اسکرین 
دیلى»، دورنمایى مطلوب براى فیلم اصغر ایجاد نکرده 
است؛ گویا دســت اصغر براى معلق نگهداشتن دوسوم 
ابتدایى فیلم و غافلگیرى انتهایى، بــراى آن ور آبى ها 
هم کامًال رو شده است و دیگر این سبک، جذابیتى براى 

محافل جشنواره اى ندارد.
در ایــن اوضاع امــا عدم صــدور مجوز خــروج جعفر 
پناهى براى حضــور با «ســه رخ» در جشــنواره کن 
و خالى نگهداشــتن یــک صندلى به یــادش در کن، 
دورنمایى مطلــوب تر را براى «ســه رخ» جعفر در کن 
فراهم کرده اســت. این را بگذارید کنار انتخاب «طعم 
گیالس»کیارستمى به عنوان دومین فیلم محبوب برنده 
نخل طال از سوى «گاردین» تا شانس جعفر که یکى از 
دستیاران کیارستمى بود و فضاسازى فیلم تازه اش هم 
تداعیگر سینماى کیارســتمى است براى دریافت نخل 

طال بیشتر شود.
اما جعفر یک بدشانسى بزرگ آورده و آن هم اینکه یک 
فیلمساز روسى منتقد «والدیمیر پوتین» به نام «کریل 
سربرنیکوف» که با اتهام اختالس در حصر خانگى است، 
تازه ترین فیلمش «تابستان» را در بخش مسابقه کن دارد! 
سربرنیکوف نیز مانند جعفر نتوانسته در این محفل حضور 

یابد و نتیجه اش شده حضور عوامل به جاى کارگردان که 
این معنایى ندارد جز تزلزل موقعیت جعفر.

بماند که در ماه هــاى اخیر اتحادیه اروپا با روســیه در 
موضوعاتى مختلف از جریان اوکراین و شبه جزیره کریمه 
تا قتل جاسوس دوجانبه در انگلیس، تقابل داشته و حاال 
جشنواره کن مى تواند محملى باشد براى تسویه حساب 
بر سر این تقابل؛ تسویه حسابى که بیش از همه به نفع 

فیلمساز روسى منتقد پوتین است.
حاال باید منتظر ماند و دید محفــل کن، مداخله در امور 

ایران را ارجح مى داند یا مداخله در امور روسیه را؟!
اگر درنظر داشــته باشیم روسیه از ســوى دول اروپایى 
همواره به عنوان متحد استراتژیک ایران نگریسته شده، 
توجه به فیلمساز منتقد پوتین عالوه بر روسیه  به نوعى 
تقابل اروپا با متحدان روسیه را هم شامل شده و اینجاست 
که بدشانسى جعفر بیشــتر به چشم مى آید چون دیگر، 
صندلى خالى هم به کارش نیامده و فیلمســاز درحصر 

روسى است که نخل طال برایش پست خواهد شد!
جعفر هرگز گمان نمى کرد که در  راه  میانبر براى رسیدن 
به نخل طال با صندلى خالى –که اولین بار «یلماز گونى» 
فیلمســاز زندانى ترکیه با ایــن روش در زمان زندانى 
بودنش نخل طال گرفت-  رقیب روسى گردن کلفتى هم 
در کنارش قرار بگیرد و این یعنى جعفر تا اینجا برخالف 

همیشه خوش شانس نبوده است!

پس از اتمام برنامه «دورهمى» هنوز زمان ضبط برنامه فروش اجناس 
این موزه مشخص نشده است.

گروه تولید برنامه «دورهمى» پس از پخش ســرى دوم این برنامه 
تلویزیونى و حادثه زلزله کرمانشــاه ســرپل ذهاب، تصمیم گرفتند 
تا عواید فروش اجناس موزه «دورهمى» را بــه نفع زلزله زده ها به 

مزایده بگذارند.
مهران مدیرى همیشه در آخرین سئوال خود در برنامه «دورهمى» 
وســیله اى را به عنوان یادگارى از مهمان خــود دریافت و به موزه 
«دورهمى» اهدا مى کرد تا هزینــه  فروش آنها صرف امور خیریه و 

عام المنفعه شود.
براساس این گزارش و با توجه به پیگیرى هاى انجام شده، بعد از اتمام 
سرى ســوم برنامه «دورهمى» هنوز خبرى از ضبط برنامه فروش 
اجناس موزه «دورهمى» نیست و کارهاى آن انجام نشده است. شنیده 
شــده حتى برخى از مهمان هاى این برنامه هنوز هدایاى خود را به 
دست برنامه سازان «دورهمى» نرسانده اند  و موزه تکمیل نشده است.

الزم به ذکر اســت؛ برنامه تلویزیونى «دورهمــى» به کارگردانى و 
اجراى مهران مدیرى، تهیه کنندگى سید مصطفى احمدى و با بازى 

سروش جمشیدى پس از نوروز 97 به اتمام رسید.

 سرود تیم ملى فوتبال براى جام جهانى روسیه همانند گذشته فراز و 
نشیب زیادى دارد و تغییرات در مورد آن همچنان ادامه دارد در حالى 
که حدود یک ماه تا آغاز مسابقات جام جهانى 2018 روسیه باقى مانده 
است، اعالم شد که صداوســیما قصد دارد موسیقى و ویدئو کلیپى را 
با محمد بحرانى و حضور عروســک «جناب خان» تولید کند تا در 
روزهاى برگزارى جام جهانى از شــبکه هاى مختلف به روى آنتن 

بفرستد.
 حضور تیم ملــى در دو دوره متوالــى در جام جهانى باعث شــد تا 
تب حاشــیه هایى ماننــد خواندن ســرود تیم ملــى فروکش کند 
هرچنــد همچنان این موضــوع روى بورس بود اما بــا تنش هایى 

شــاهد پیشــبرد این موضوع بودیم.تا جایى که ابتدا اعالم شد 
با تفاهم بنیاد رودکى و فدراســیون فوتبــال، علیرضا قربانى و 
ســاالر عقیلى به خواندن این ســرود خواهند پرداخت. در حالى 
که همه منتظر بودند تا در نهایت ســرود تیم ملــى را با صداى 
علیرضا قربانى و ساالر عقیلى بشــنوند، قربانى از خواندن سرود 
تیم ملى انصراف داد و وضعیت ســاالر عقیلى هــم هنوز معلوم 

نیست.
هر چند نام هایى همچون علیرضا قربانى و ساالر عقیلى به اندازه 
کافى بزرگ و معروف و البته محبوب هســتند بــا توجه به ذات 
ورزش و البته فوتبال که شــور و هیجان فراوانى را به دنبال دارد 
طبیعتًا انتظار موزیکى پرشور که تهییج هواداران را به دنبال داشته 
باشد وجود دارد و در دوره پیشین سعى شــد که این اتفاق بیافتد 
اما این خواسته فقط منجر به سعى و تالش بود و عمًال اثر نهایى 
نتیجه اى در بر نداشــت. این البته از نگاه مسئوالن نکته عجیبى 
نیســت که پیش از این در مراحل انتخاب خواننده و ساخت این 
آهنگ ها بیشتر از انتقال شور و هیجان به هواداران به دنبال معرفى 
هنر اصیل ایرانى بوده اند و با انتخاب اشتباه عرصه براى معرفى 
هنر اصیل ایرانى موقعیت مناســبى را براى تهییج و ســرگرمى 
هواداران و مردم از دســت دادند. اما این امکان مى رود که گروه 
موســیقى و ویدئو کلیپى که  محمد بحرانى و سلطان احمدى با 
حضور عروسک «جناب خان» مى سازند آن شور و هیجان را القا 

کند. 

دورهمى رقبا در  محفل کن

اصغر، جعفر، سربرنیکوف و
 نخل طالیى!

جشــنواره فیلم کن در حالى به کارش ادامه مى دهد که 
برخورد سرد منتقدان با «همه مى دانند» اصغر فرهادى 
و کسب پایین ترین نمره از سوى نویسندگان «اسکرین 
ایجاد نکرده دیلى»، دورنمایى مطلوب براى فیلم اصغر

است؛ گویا دســت اصغر براى معلق نگهداشتن دوسوم 
ابتدایى فیلم و غافلگیرى انتهایى، بــراى آن ور آبى ها 
هم کامًال رو شده است و دیگر این سبک، جذابیتى براى 

محافل جشنواره اى ندارد.
در ایــن اوضاع امــا عدم صــدور مجوز خــروج جعفر 
پناهى براى حضــور با «ســه رخ» در جشــنواره کن 
و خالى نگهداشــتن یــک صندلى به یــادش در کن، 
دورنمایى مطلــوب تر را براى «ســه رخ» جعفر در کن 
انتخاب «طعم را بگذارید کنار کرده اســت. این فراهم

گیالس»کیارستمىبه عنوان دومین فیلم محبوب برنده 
نخل طال از سوى «گاردین» تا شانس جعفر که یکى از 
دستیاران کیارستمى بود و فضاسازى فیلم تازه اش هم 
تداعیگر سینماى کیارســتمى است براى دریافت نخل

طال بیشتر شود.
اما جعفر یک بدشانسى بزرگ آورده و آن هم اینکه یک 
فیلمساز روسى منتقد «والدیمیر پوتین» به نام «کریل 
سربرنیکوف» که با اتهام اختالس در حصر خانگى است، 
تازه ترین فیلمش«تابستان» را دربخشمسابقه کن دارد!

سربرنیکوف نیز مانند جعفر نتوانسته در این محفل حضور 
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اصغر،

در حالى که خبــرى در مورد آغاز پیــش تولید «مثل 
حوا» دومین ســاخته صفى یزدانیــان کارگردان «در 
دنیاى تو ســاعت چند اســت» در برخى رســانه ها 
منتشــر شــده بود، روزنامه «بانى فیلم» اعالم کرد 
فیلمبردارى این فیلم به تازگى در سکوت خبرى آ غاز 
شده و پیمان معادى و مهناز افشار بازیگران اصلى آن 

هستند.
افشار و معادى پیش تر در مقام بازیگر و کارگردان در 

فیلم سینمایى «برف روى کاج ها» با یکدیگر همکارى 
داشته اند و «مثل حوا» اولین تجربه مشترك این دو در 

مقام بازیگر محسوب مى شود.
«مثل حوا» یک ملودرام عاشــقانه اســت و یزدانیان 
فیلمنامه آن را اواسط سال گذشــته در بانک فیلمنامه 
به ثبت رســانده اســت. این کارگردان گویا به تازگى 
نیز براى تولید فیلم جدیــدش موفق به دریافت پروانه 

ساخت شده است.

فیلم قبلى یزدانیان «در دنیاى تو ساعت چند است» در 
سال 94 با بازى لیال حاتمى، على مصفا و زهرا حاتمى به 
نمایش درآمد. این کارگردان در کارنامه خود همچنین 
نگارش فیلمنامه فیلم سینمایى «سیماى زنى در دور 
 دست» را به طور مشترك با على مصفا برعهده داشته 
اســت. فیلمى به کارگردانى على مصفا که در ســال 
82 با بازى لیال حاتمى و همایون ارشــادى روى پرده 

رفت.

پیمان معادى با مهناز افشار همبازى شد

قربان محمدپور، تهیه کننده و کارگردان فیلم سینمایى «دختر شیطان» در 
ارتباط با آخرین وضعیت این فیلم سینمایى به صبا گفت: در حاضر مراحل 
فنى فیلم اعم از تدوین توسط حسین زندباف در حال انجام است. این فیلم 
جلوه هاى ویژه بصرى خاصى دارد که این حجم از جلوه ویژه در سینماى 
ایران براى اولین بار است که اجرا مى شود. جلوه هاى ویژه عجیب غریبى 
داریم که معمولى نیست و بسیار سنگین اســت. وى در ادامه افزود: فکر
 مى کنم شــهریور فیلم آماده شــود  و پــس از آن براى زمــان اکران 
تصمیم گیرى مى کنیم. محمدپور در خصوص زمان اکران این فیلم کمدى 
توضیح داد: دو زمان را براى اکران فیلم در نظر گرفتیم که یکى از آنها 20 
آبان بعد از ماه صفر است و یکى هم عید نوروز سال 98 که باید بین این دو 

تاریخ بهترین زمان را انتخاب کنیم.
«دختر شیطان» داستان یکى از بچه هاى ابلیس است که مى خواهد توبه 
کند و شرط پذیرش توبه اش آن است که به یک آدم بى گناه سجده کند. 
دختر شیطان وارد زمین مى شود و به دنبال یک آدم بى گناه مى گردد.این 
فیلم سینمایى بعد از «ســالم بمبئى» دومین فیلم مشترك ایران  و هند 
محسوب مى شود.  ایشا روات، حمید فرخ نژاد، جکى شروف، گلشن گروور، 
سیمران میشکروتى، محمدرضا شریفى نیا و فردین حفیظى از بازیگران 

اصلى فیلم هستند.

مهران رســام، تهیه کننده «هیئت مدیره» دربــاره آخرین وضعیت این 
سریال گفت: طرح فصل جدید «هیئت مدیره» را به سازمان ارائه کردیم؛ 
ان شاءا... شرایط که مهیا شود و سازمان طرح را تصویب کند، فصل جدید 

را خواهیم ساخت.
وى در پاسخ به این ســئوال که  قرار بود «هیئت مدیره» در 100 قسمت 
تهیه و تولید شود، گفت: قرارداد اول ما با سازمان صدا و سیما تهیه و تولید 

30 قسمت بودکه ما 35 قسمت ساختیم و از شبکه پنجم هم پخش شد.
تهیه کننده «هیئت مدیره» گفت: همانطور که مى دانید سریال  ها فصل به 
فصل ساخته مى شــوند و ما هم براى تولید «هیئت مدیره» همین کار را 
انجام دادیم. ساخت فصل جدید هم منتفى نیست و ما پیگیر کار هستیم. 
وى درباره ادامه همکارى با مازیار میرى نیز گفت: ان شاءا... و امید به خدا که 

این همکارى ادامه داشته باشد.
شایان ذکر است که مازیار میرى در گفتگو با خبرگزارى «مهر» گفته بود: 
خسته تر و دلخورتر از این هستم که بخواهم ادامه «هیئت مدیره» را بسازم.

گفتنى اســت؛ ســریال «هیئت مدیره» به کارگردانى مازیــار میرى و 
تهیه کنندگى مهران رسام در ایام نوروز از شبکه 5 سیما پخش شد.  

جواد نوروزبیگى، تهیه کننده سینما درباره آخرین وضعیت ساخت «زهرمار» 
اظهار کرد: پروانه ساخت این اثر صادر شده است و مرحله پیش تولید را آغاز  

و رایزنى ها براى انتخاب بازیگر را شروع خواهیم کرد.
الزم به ذکر اســت؛ «زهر مار» اولین فیلم بلند سینمایى جواد رضویان در 
مقام کارگردانى است که تهیه کنندگى آن را جواد نوروزبیگى برعهده دارد.

جواد رضویان در حوزه بازیگرى به خصوص فضاى کمدى،جزو  افراد موفق 
و محبوب عوام محسوب مى شــود که این بار قصد دارد حرفه سینما را با 

کارگردانى فیلم بلند سینمایى تجربه کند.

«دختر شیطان» 
آبان 97 یا نوروز 98 اکران مى شود

مازیار میرى 
ادامه «هیئت مدیره» را مى سازد؟

 پروانه ساخت «زهرمار» 
جواد رضویان صادر شد

فتحعلى اویســى، بهاره رهنمــا، ابوالفضل پورعرب، مهتاج نجومى، ســروش صحــت، مریم کاویانى، 
مهران رجبى، رضا توکلــى، صدرالدین حجازى، عمار تفتــى و فرناز رهنما در این ســریال ایفاى نقش 

کرده اند.
4 روى آنتن مى رود و بازپخش آندر ساعت هاى 24 و  6سریال «زیرزمین» در ماه رمضانهر روز ساعت 16

8 صبح روز بعد خواهدبود.

سریال ماه رمضانى شبکه آى فیلم 
مشخص شد

ماجراى موزه «دورهمى» به کجا رسید؟

شــاهد
با تفاهم
ســاالر
که همه
علیرضا
تیم ملى
نیست.
چند هر
کافى بز
ورزشو
طبیعتًا ان

سرود تیم ملى 
به «جناب خان» رسید! 

محیا حمزه
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 آخرین بارى که تیم فوتبال اســتقالل موفق به کسب 
قهرمانى آسیا شد، شاهین بیانى کاپیتان این تیم بود و آن 
جام روى دســتهاى مدافع خوش استیل آن زمان آبى ها 
باال رفت. آبى پوشان در آستانه یک دیدار حساس آسیایى 
هستند و خود بر این باورند چنانچه از مانع سر سخت ذوب 
آهن به سالمت عبور کنند پتانسیل صعود به فینال آسیا 
را هم دارند. شــاهین بیانى در گفتگو با خبرنگار مهر به 
تشریح آخرین وضعیت آبى پوشان پیش از دیدار با ذوب 

آهن پرداخت.
بیانى با بیان ایــن مطلب که بازى ســختى پیش روى 
استقالل اســت اضافه کرد: اگر دیدار رفت مساوى تمام 
مى شد و یا حداقل شکست استقالل با گل زده همراه بود 
االن شرایط فرق مى کرد و شانس تیم شفر براى صعود 
به مرحله بعد خیلى بیشتر بود. اما اگر واقع بین باشیم باید 
بگوییم االن کار خیلى سخت است. زدن دو گل به ذوب 
آهن و حفظ دروازه در تمام دقایق بازى کار ساده اى نیست 
و به راحتى به دست نمى آید. هرچند تیمى مثل استقالل 
که داعیه رسیدن به فینال آسیا را دارد باید بتواند از پس 

ذوب آهن یا هر تیم دیگرى در خانه بر بیاید.
پیشکسوت اســتقالل در خصوص جوسازى در فضاى 
مجازى علیه امیر قلعه نویى و متهــم کردن او به صادر 
کردن دستور اعمال خشونت و مصدوم کردن بازیکنان 
اســتقالل گفت: چنین چیزى نمى تواند صحت داشته 
باشد. چون استقالل در آن بازى شکست خورده این حرف 
و حدیث ها و شایعات درست شده اســت. اگر آن اشتباه 
دقایق آخر پیش نمى آمد و استقالل شکست نمى خورد 
االن شاهد این شایعات هم نبودیم. تنها عاملى که باعث 
شد قلعه نویى بازى اول را از استقالل ببرد شناخت خیلى 
خوب او از اســتقالل و هوش سرشــار قلعه نویى بود و 
استفاده مفید از فرصت ها و اشتباهات تیم حریف. خوب 
نیســت االن که تیم در زمین شکست خورده در فضاى 
مجازى جوسازى شود. شــفر و تیمش باید آنقدر توانمند 
باشند که حقشان را در بازى برگشت در زمین مسابقه از 

تیم حریف بگیرند.

مدافع ملى پوش ایرانى اوستنده بعد از درخشش در بازى 
مقابل یوپن و گلزنى اکنون خود را مهیاى جدال پایانى 

فصل مى کند تا بعد از آن به اردوى تیم ملى ملحق شود.
رامین رضاییان شــرایط خوبى در روزهاى باقیمانده به 
جام جهانى به دســت آورده و خود را مهیاى حضور در 
این رقابت ها مى کند. او بعد از درخشش در آخرین دیدار 

اوستنده تمرینات ریکاورى خود را پشت سر گذاشت.
رضاییان در خصوص دیدار این هفته تیمش و گلزنى در 
آن نیز گفت: باید یک چیزى بگویم. وقتى به بلژیک آمدم 
شرایط سختى براى ارتباط با دیگران داشتم. اما اکنون 
همه چیز بهتر شده است. من چیزهاى زیادى یاد گرفتم و 

با هم تیمى هایم راحت ارتباط برقرار مى کنم.

قلعه نویى خشونت را 
ترویج نمى کند!

رامین رضاییان 
مهیاى جام جهانى

 مهمترین مسأله درباره تیم امید دستیاران زالتکو کرانچار 
است که از رضا شــاهرودى، فرهاد مجیدى،  احمدرضا 
عابدزاده، سهراب بختیارى زاده و یکى دونفر دیگر به عنوان 
گزینه ها نام برده شــده؛ حضور ستاره هاى تیم 98 در بین 
گزینه ها شایعه رفیق بازى استیلى را مطرح کرده که حاال 
او به اتهام ها درباره خودش توضیح مى دهد. گفتگوى او با 

خبرنگاران را بخوانید:
  شایعه شده که شما با کرانچار هماهنگ نیستید 

و بدون اطالع او برخى امور را انجام مى دهید!
به نظر شما مربى اى با کالس و سطح کرانچار زیربار مى رود 
که یک نفر دیگر درباره تیمى که با آن کار مى کند، تعیین 
تکلیف کند؟ این حرف ها درست نیست. سرمربى تیم امید 
آقاى کرانچار است و همه موضوعاتى که اتفاق مى افتد، با 
نظر اوست. البته ما مشورت ها و نظرات مان را مى گوییم اما 

درنهایت سرمربى کروات تصمیم  نهایى را مى گیرد.
  یعنى دســتیاران کرانچار بــا نظر خودش 

مشخص مى شوند؟
قطعا همین طور است؛ ما گزینه هایى را به کرانچار معرفى 
کردیم که او با برخى از آنها موافقت کرده و به زودى براى 

قرارداد اقدام مى کنیم.
  با این حال بعد از انتشــار گزینه هاى دستیارى کرانچار، 
شائبه هایى به وجود آمده که شما دوستان خود 

در تیم ملى 1998 را به تیم امید مى آورید؟
این حرف ها درست نیست؛ افرادى مثل فرهاد مجیدى، 
رضا شاهرودى، احمد عابدزاده، سهراب بختیارى زاده و 
بقیه که نام شان طى روزهاى گذشته در رسانه ها مطرح 
شده، زحمات زیادى براى فوتبال ایران کشیدند و هیچ کس 

نمى تواند افتخارات آنها را زیرســوال ببرد. آنها نام هاى 
بزرگى هستند و هرگز نمى توانید بگویید اگر آنها در جایى 
کار مى کنند، بــه خاطر رابطه بازى و رفاقت اســت. اگر 
این طور باشد که آنها فقط با حضور من مى توانند جایى کار 

کنند؛ این حرف از اساس مشکل دارد. هر مربى اى دوست 
دارد چنین بزرگانى را کنار خود ببیند و خواهش مى کنم از 

این موضوع سوءاستفاده نکنید.
  وضعیت دستیاران به کجا انجامید؟ چه زمانى 

نهایى مى شود؟
واقعیت این اســت که ما درباره افراد مختلف با کرانچار 
صحبت کردیم و از تصمیم او مطلع شدیم. براى ما کاریزما 
و شــخصیت مربى مهم اســت و با ادامه مذاکرات قطعا 

بهترین ها به کادرفنى اضافه مى شوند.
  کرانچار نمى خواســت دستیار خارجى به تیم 

امید بیاورد؟
او حرفى در این مورد نزد و کامال راضى به حضور مربیان 
ایرانى جوان در کنارش بود. حضور مربیان ایرانى در کنار 
کرانچار فرصتى است که براى آنها ایجاد شده تا تجربه شان 

باال برود و به آینده کارى شان کمک مى کند.
  شما به آینده تیم امید خوشبین هستید؟

چرا نباشیم؟ خوشبختانه همه از تیم امید حمایت مى کنند. 
با کــى روش تعامل خوبــى داریم و از طرفى مشــکل 
ســربازى بازیکنان با حمایت نظام وظیفه حل شده است. 
همکارى هاى دســتگاه هاى مختلف خیلى خوب بوده و 
ان شاءاهللا بتوانیم دست در دست یکدیگر دهیم و بهترین 

نفرات را براى مقدماتى المپیک آماده کنیم.

کرانچار زیر بار نمى رود!کرانچار زیر بار نمى رود!

حضور 6 بازیکن به عنوان مدافع کنارى در لیست کى روش رقابت جالبى را 
براى رفتن به روسیه میان این نفرات پدیده مى آورد.

 کارلوس کى روش با اینکه در اردوهاى قبلى معموال سعید آقایى و میالد 
محمدى را به عنوان دفاع چپ و وریا غفورى و رامین رضاییان را به 

عنوان دفاع راســت به تیم ملى دعوت مى کرد، حاال در آســتانه 
حضور در مهم تریــن رویداد فوتبال ملى جهان در لیســت 35 
نفره خود دو مدافع کنارى دیگر را هم به این فهرســت اضافه 

کرده است.
سرمربى تیم ملى استیون بیت آشور را بعد از مدتها به تیم ملى 
دعوت کرد تا در کنار رضاییان و غفورى قرار بگیرد و نورافکن 
هم با حضور در اردو رقیب آقایى و محمدى خواهد بود. از این 
رو محمد انصارى نیز اگرچه کــى روش او را به عنوان یک 
مدافع وســط مى خواهد توانایى بازى در پست دفاع چپ 

را هم دارد.
با این شرایط کى روش با 6 مدافع کنارى کارش را تا هفته 
منتهى به جام جهانى پیش مى برد و این فضا رقابت را نزد 
بازیکنان باال مى برد. از آنجایى که احتماال دو مدافع راست 

و دو مدافع چپ در لیست نهایى تیم ملى قرار خواهند گرفت، 
این 6 بازیکن هرچه در توان دارند خواهند گذاشت تا فرد حذف 

شده از فهرست کى روش نباشند.
باید منتظر ماند و دید در نهایت کى روش براى مدافعان چپ و 

راست خود چه تصمیمى تا جام جهانى اتخاذ خواهد کرد.

نصف جهان روز سرنوشت ساز فرا رسید. آخرین بازى 
فصل دو تیم اســتقالل و ذوب آهن امشب ساعت 
20:45 در ورزشگاه آزادى و درمرحله یک هشتم نهایى 
لیگ قهرمانان آسیا برگزار مى شود. ذوب آهن در بازى 
رفت یک بر صفر در لحظات پایانى استقالل را شکست 
داد و اکنون بازى برگشــت حساسیتى دو چندان دارد. 

یکى از دو تیم باید از گردونه رقابت ها کنار برود. 
سبزپوشان اصفهانى در حالى راهى این دیدار حساس 
مى شوند که با برد یک بر صفرى که در خانه به دست 
آورده اند از شرایط روحى و روانى باالترى نسبت به تیم 
حریف برخوردار بوده و مى توانند با خیال آسوده ترى پاى 

به میدان بگذارند.
برد تک گله اى که بازیکنان ذوب آهن در فوالدشــهر 
کسب کردند ســبب مى شــود که آن ها با یک نتیجه 
مساوى نیز راهى مرحله یک چهارم نهایى این فصل از 
رقابت ها شوند. شکست ذوب آهن با اختالف یک گل در 
پایان وقت قانونى، بازى را به وقت اضافه و شاید ضربات 

پنالتى مى کشاند.
هر 2 تیم براى کسب پیروزى در این دیدار از انگیزه هاى 
باالیى برخوردار بوده و ابزارهاى رسیدن به موفقیت را در 
اختیار دارند. استقاللى ها اگر چه شکست تلخ بازى رفت 
و مصدومیت 2 تن از بازیکنان موثرشان، شرایط سختى 
را برایشان به وجود آورده اما شاگردان شفر قصد دارند از 

جو ورزشگاه آزادى و حمایت هوادارانشان، نهایت 
بهره را برده و با اســتفاده از شرایط میزبانى، 

نتیجه را جبران کنند.
در آن سو توان روحى و روانى باالتر 

ذوب آهن نسبت به استقاللى ها 
در کنار حضور امیر قلعه نویى 

و شــناخت خــوب این 
مربى نســبت به تیم 

ســابقش مى تواند دردسرهاى بســیارى را براى تیم 
شفر ایجاد کند.

نگاهى به دیدار رفت 2 تیم گویاى این واقعیت است که 
کادر فنى ذوب آهن به خوبى اســتقالل را آنالیز کرده و 
راه هاى بستن بازى تیم شفر و سلب قدرت خلق موقعیت 
این تیم را مى دانند. قلعه نویى با تکیه بر همین شناخت و 
آنالیز دقیق، در بازى رفت موفق شد با چند تعویض جهت 
بازى را تغییر داده و شرایط را به نفع تیم خود عوض کند.

سبزپوشان  امروز و در دیدار برگشت نیز به طور قطع با 
تکیه بر همین شناخت، روز سختى را براى استقالل رقم 
مى زنند. استقاللى ها نیز اگرچه 2 بازیکن اصلى خود را 
از دست داده اند اما بازگشت تیام مى تواند جان تازه اى به 
خط حمله این تیم بخشیده و توان هجومى آبى پوشان 

را 2 چندان کند.

قلعه نویى براى این دیدار، روى آمادگى باالى مظاهرى 
و خط دفاعى کم اشتباه تیمش حساب ویژه اى باز کرده 
است. سبزپوشــان با توجه به نتیجه بازى رفت و توان 
باالى هجومى استقالل، تالش مى کنند بازى را بسته و 
با استفاده از قدرت خط میانى و هافبک هاى آماده اى که 
در اختیار دارند، بازى سازهاى استقالل را با پرس شدید 
از جریان بازى خارج کرده و مانع از خلق موقعیت آبى 

پوشان شوند.
شاگردان قلعه نویى تالش مى کنند که با اداره درست 
بازى، فشار روانى منفى را روى تیم شفر افزایش داده و 

در ضد حمالت دروازه استقالل را باز کنند.
در آن سو اســتقالل با توجه به نیاز شدیدى که به برد 
دارد، در این دیدار به احتمال زیاد تهاجمى عمل کرده، 
آن ها سعى مى کنند که با گلزنى در دقایق ابتدایى بازى، 
تمرکز روانى بازیکنان ذوب آهــن را به هم زده و کار را 
تمام کنند. بازى تهاجمى اســتقالل اگرچه با توجه به 

توان و شــم گلزنى باالى مهاجمانش شانس موفقیت 
این تیم را افزایش خواهد داد اما، آ ن ها را در ضدحمالت 
به شدت آســیب پذیر مى کند. حضور بازیکنانى مانند 
حســینى و فخرالدینى در کنار مهاجمان فرصت طلب 
و چارچوب شناسى مانند اســتنلى و تبریزى مى تواند 
خط دفاعى استقالل را به شدت آزار دهد.شاگردان شفر 
مى دانند نباید در این دیدار گلى را دریافت کنند همین امر 
ممکن است موجب شود که آبى پوشان با احتیاط نسبى 
به میدان بیایند. اتفاقى کــه در صورت وقوع باب میل 
قلعه نویى و شاگردانش است و به آن ها اجازه مى دهد تا 
بازى را کنترل و اداره کرده و نتیجه دلخواه را کسب کنند.  
ذوب آهن محمد نژادمهدى را بــه دلیل اخراج در بازى 
رفت، در اختیار ندارد که این موضوع کار ژنرال را براى 

این دیدار سخت مى کند.
 استقالل تاکنون در این فصل دو 
باخت مقابل ذوب آهن قلعه نویى 
داشــته اســت و نمى خواهد 
سومین شکست را هم 
متحمل شود. آبى 
پوشان با تمامى 
هواداران شان 
مقابل ذوب 

آهن ســختکوش و منســجم قرار مى گیرند. شفر هر 
آنچه از مربیگرى مى داند بایــد در این بازى رو کند تا 
استقالل را در آسیا حفظ کند اما بردن ذوب آهن به این 

آسانى ها نیست.   
 برد ذوب آهن در بازى رفت بــراى برخى از هواداران 
استقالل سخت بود و شــاید به همین دلیل حواشى و 
شایعه هایى در فضاى مجازى پخش شد مبنى بر اینکه 
ذوبى ها به دنبال مصدومیت بازیکنان استقالل بودند! 
شــایعه هایى که با واقعیت همخوانى نداشت زیرا تنها 
گناه بازیکنان ذوب آهن محکم بازى کردن بود. به هر 
حال بازى برگشت هم یک دیدار پربرخورد و فیزیکى 
خواهد بود. جنگ هافبک ها در این بازى شاید بیش از 

بازى رفت به چشم بیاید. 
 این دیدار دوئل نماینــدگان فوتبال اصفهان و تهران 
است  و بدون اغراق  فارغ از هر نتیجه اى جذاب ترین 
اختتامیه فوتبال باشگاهى ایران را شاهد خواهیم بود. 
احمد ابوبکر آل کعف داور وسط این دیدار است و ابوبکر 
سلیم و على القیضى کمک هاى اول و دوم این دیدار 
خواهند بود. اوکابه تاکوتو از کشور ژاپن داور چهارم این 
مسابقه خواهد بود. به گزارش نصف جهان،این آخرین 
دیداریست که امیر قلعه نویى بر روى نیمکت ذوب آهن 
خواهد نشست و پس از آن رهسپار سپاهان مى شود و 
چقدر خوب که با صعود، با خاطره اى شیرین از اردوگاه 
سبز خارج شود. تیم هاى اصفهانى در دهه گذشته به 
کرات نشان داده اند که ورزشگاه آزادى که سرخابى ها
 ســعى نموده اند از آن با عبارت هایى همچون
« دیگ جوشان» و « جهنم آزادى» از آن یاد 
کنند براى آنها بهشت است و هیچ جهنمى 
در کار نخواهد بود. امروز هم به شدت 
بــراى اصفهانى ها بوى بهشــت 

مى آید. منتظر باشید.

امشب، استقالل-ذوب آهن؛ یک هشتم نهایى لیگ قهرمانان آسیا

جهنم آزادى، بهشت اصفهانى هاست!

6 ضلعى 
قدرت براى   
تیم ملى

ت 

گیزه هاى 
موفقیت را در

 تلخ بازى رفت 
ن، شرایط سختى 
ن شفر قصد دارند از 

ادارانشان، نهایت 
رایط میزبانى، 

نى باالتر
اللى ها 

ویى
ین 

م

یز به طور قطع با
ختى را براى استقالل رقم 
2 نیز اگرچه 2 بازیکناصلى خود را

اما بازگشت تیام مى تواند جان تازه اى به 
ه این تیم بخشیده و توان هجومى آبى پوشان 

 چندان کند.

شاگردان قلعه نویى تالش مى کنند که با اداره درست
بازى، فشار روانى منفى را روى تیم شفر افزایش داده و 

در ضد حمالت دروازه استقاللرا باز کنند.
در آن سو اســتقالل با توجه به نیاز شدیدى که به برد 
دارد، در این دیدار به احتمال زیاد تهاجمى عمل کرده، 
آن ها سعى مى کنند که با گلزنى در دقایق ابتدایى بازى، 
تمرکز روانى بازیکنان ذوب آهــن را به هم زده و کار را 
تمام کنند. بازى تهاجمى اســتقالل اگرچه با توجه به 

ن به مید
قلعه نویى و شاگر

کنترل واداره کرده بازى را
ذوب آهن محمد نژادمهدى را بـ

رفت، در اختیار ندارد که این موضوع
این دیدار سخت مىک

 استقالل تاکنون در این
باخت مقابل ذوب آهن قلعه ن

داشــته اســت و نمى خواهد
سومین شکست را هم 
متحمل شود. آبى 
پوشان با تمامى 
هواداران شان 
ذوب مقابل

مس
دیداری

خواهد نش
چقدر خوب

سبز خارج شو
کرات نشان داد
 ســعى نمو

« دیگ ج
کنند بر
کا د

ر لیست کى روش رقابت جالبى را 
مى آورد. ه

بلى معموال سعید آقایى و میالد 
رى و رامین رضاییان را به 

ى کرد، حاال در آســتانه 
5 جهان در لیســت 35
ین فهرســت اضافه 

از مدتها به تیم ملى 
رار بگیرد و نورافکن 
ى خواهد بود. از این 
و را به عنوان یک 
ر پست دفاع چپ 

کارش را تا هفته 
ضا رقابت را نزد 
ال دو مدافع راست 

رار خواهند گرفت، 
 گذاشت تا فرد حذف 

ش براى مدافعان چپ و 
خاذ خواهد کرد.

ار نخواهد بود. امروز هم
ـراى اصفهانى ها بوى
منتظر باشید. مى آید.

6 ضل
قدرت ب
تیم

کا در
بــر

مى

بعد از بن بست در مذاکرات روزهاى گذشته میان سران دو باشگاه یونانى و آلمانى 
براى انتقال گلزن ایرانى المپیاکوس حاال رسانه هاى آلمان از بسته پیشنهادى 

جدید اشتوتگارت خبر مى دهند.
 رعایت قوانین فیرپلى مالى باعث شد تا سران باشگاه هاى اروپایى براى فرار از 
مجازات هاى سنگین یوفا از انجام معامله هاى سنگین خوددارى کنند اتفاقى که 
روى مساله انتقال احتمالى کریم انصارى فرد از المپیاکوس به اشتوتگارت آلمان 
هم تاثیر مستقیم گذاشت و باعث شد تا با درخواست شش میلیون یورویى باشگاه 

یونانى انتقال گلزن اول این تیم به بوندس لیگا در ابهام قرار بگیرد.
در شــرایطى که باشــگاه آلمانى مصرانه در 
تالش براى نهایى کردن انتقال انصارى 
فرد به تیــم خود براى فصل آتى اســت 
رســانه هاى یونانى مدعى شدند نماینده 
اشــتوتگارت در تازه تریــن مذاکرات خود 
بسته پیشــنهادى دیگرى ارائه داده مبنى 
بر ایــن کــه کریم ابتــدا با 
قراردادى قرضى و یک 
میلیون یورویى راهى 
آلمان شــود تا پس از 
یک سال طرفین در 
صورت تمایل براى 
واگذارى رسمى این 
بازیکــن ملى پوش 
بار دیگر پــاى میز 

مذاکره بنشینند.
حال بایــد منتظر 
ماند و دید واکنش 
سران المپیاکوس 
بــه این بســته 
پیشنهادى جدید 
اشــتوتگارت چه 
خواهــد بــود به 
خصوص بعد از بحران 
هاى مالى و درگیرى هایى 
که با ســران فدراســیون 
فوتبال یونان در راســتاى 
مسائل مالى و انضباطى پیدا 
کردند و باالجبار باید چند تن 
از ســتاره هاى خود را به سایر 
باشــگاه ها واگــذار کنند که 
یکــى از آنها کریــم انصارى 
فرد بهترین گلزن المپیاکوس 

است.
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در شــرایطى که باشــگاه آلمانى مصرانه در 
تالش براى نهایى کردن انتقال انصارى 
فرد به تیــم خود براى فصل آتى اســت 
رســانه هاى یونانى مدعى شدند نماینده 
اشــتوتگارت در تازه تریــن مذاکرات خود 
بسته پیشــنهادى دیگرى ارائه داده مبنى 
بر ایــن کــه کریم ابتــدا با 
قراردادى قرضى و یک 
میلیون یورویى راهى 
آلمان شــود تا پس از 
یک سال طرفین در

صورت تمایل براى 
این واگذارى رسمى

بازیکــن ملى پوش 
بار دیگر پــاى میز

مذاکره بنشینند.
حال بایــد منتظر 
ماند و دید واکنش 
سران المپیاکوس 
بــه این بســته 
پیشنهادى جدید 
اشــتوتگارت چه 
خواهــد بــود به 
خصوص بعد از بحران 
هاى مالى و درگیرى هایى 
که با ســران فدراســیون 
فوتبال یونان در راســتاى 
مسائل مالى و انضباطى پیدا 
کردند و باالجبار باید چند تن 
از ســتاره هاى خود را به سایر 
باشــگاه ها واگــذار کنند که 
یکــى از آنها کریــم انصارى 
فرد بهترین گلزن المپیاکوس 

است.
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خوا
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را م

رد 
ى ف

صار
، ان
رت
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فرشــید طالبــى در گفت وگویى درباره دیدار برگشــت 
ذوب آهن برابر اســتقالل تهران در لیگ قهرمانان آسیا 
اظهار داشــت: در دیدار رفت اســتقالل در نیمه نخست 
بازى بهترى را به نمایش گذاشت و موقعیت هاى گلزنى 
بسیار خوبى نیز داشــت اما در نیمه دوم روند بازى تغییر 
یافت و ذوب آهن تیم برتر میدان بــود مزد زحمات خود 
را نیز با گل دقیقه 90 گرفت. وى افــزود: ذوب آهن اگر 
بخواهد در ورزشــگاه آزادى در برابر جو وحشــتناك آن 
مانند نیمه نخســت بازى رفت بازى کند به طور قطع به 
مشکل مى خورد، به طور قطع اســتقالل برابر هواداران 
خود در آزادى به راحتى موقعیت از دســت نمى دهد و به 
دنبال گلزنى از هر موقعیت گل خود است. مدافع سابق تیم 
فوتبال ذوب آهن با گالیه از مدافعان این تیم  تصریح کرد: 
نمى دانم درباره حرکت مدافع تیم ذوب آهن چه جمله اى 
بگویم، نژادمهدى مدافع خوب ذوب آهن بسیار بچه گانه 
از بازى اخراج شد در حالى که باید با توجه به شرایط بازى 
بازگشت باتجربه تر عمل مى کرد و این کارت بسیار بچه 

گانه را دریافت نمى کرد.
طالبى بیان کرد: به طور قطع استقالل در این دیدار 
فشــار زیادى بر روى دروازه مى آورد و اگر تیام 

در این بازى حضور داشــته باشد کار بازیکنان 
ذوب آهن نیز سخت تر مى شود به همین دلیل 
باید با هوشمندى بیشتر بازى را اداره کنند، 
مسئوالن ســپاهان این روزها دل هواداران 
را آتــش زده اند و امیدوارم در این شــرایط 
ذوب آهن تنها دلخوشى مردم اصفهان موفق 
شود. وى درباره یکى از خاطره هاى خود از 
 AFC :دیدارهاى آسیایى با ذوب آهن گفت
در آن زمان لقب بارسلوناى کوچک را به ما 
داد، هیچکدام از تیم هاى حال حاضر آسیایى 
به جز الدحیل در حد و اندازه تیم هاى زمان 
ما نیســتند، در آن زمان الهالل و االتحاد 

ابرقدرت هاى فوتبال آسیا بودند و ما آن ها را در زمینشان 
شکست دادیم.

 طالبى درباره دیدار خاطره انگیــز ذوب آهن برابر الهالل 
عربستان خاطرنشان کرد: آن بازى از نظر سیاسى اهمیت 
بسیارى براى ما داشت، بازى برابر الهالل زمانى رخ داد که 
به زائران ایرانى در قبرستان بقیع اهانت شده بود و پیش از 
آن نیز آن حرکت زشت بازیکنان عربستانى در تهران رخ 
داده بود. وى تصریح کرد: پادشاه عربستان براى آن بازى 
جایزه گذاشته بود، برخى مسئوالن فدراسیون در آن زمان 
با ما تماس گرفتند و اذعان داشــتند 
که مســئولیت مــا دوچندان 
اســت و به نوعى با توجه به 
اهانت به زائران ایرانى عقده 
بسیارى در دل ما و مردم به 
وجود آمده بود که خوشبختانه 
توانستیم آن بازى را در میان 70 
هزار پرچم عربســتان پیروز 
شویم و خاطره شیرینى را 

رقم بزنیم.

هرچند طبق حکم فیفا باشگاه پرســپولیس قادر نیست 
در فصل نقل و انتقاالت تابســتانى بازیکن جذب کند اما 
مسئوالن این باشگاه بسیار امیدوارند این حکم شکسته 

شود.
هرچند طبق حکم فیفا باشگاه پرســپولیس قادر نیست 
در فصل نقل و انتقاالت تابســتانى بازیکن جذب کند اما 
مسئوالن این باشگاه بسیار امیدوارند این حکم شکسته 

شود.
  برانکو هم روى قول مدیران پرسپولیس حساب باز کرده 
و لیستى از بازیکنان مدنظرش براى لیگ هجدهم تهیه 
کرده اســت. گفته مى شود سر لیســت بازیکنان مدنظر 
برانکو، اسم مرتضى تبریزى هم دیده مى شود؛ مهاجمى 
که با زدن 13 گل پس از على علیپور در جایگاه دوم جدول 
گلزنان لیگ هفدهم ایســتاد. تبریزى فصل گذشته هم 
مورد توجه برانکو و البته علیرضا منصوریان قرار گرفت اما 
ترجیح داد در ذوب آهن بمانــد و بازوبند کاپیتانى  این تیم 

را بر بازو ببندد.
این مرتبه اما شــنیدیم قضیه فرق مى کند؛ از یک طرف 
کادر فنى ذوبى ها از عملکرد تبریزى به ویژه در دیدار آخر 
برابر استقالل راضى نیســت و از طرف دیگر این مهاجم 
کارکشته هم به دوستان خود گفته است به دنبال فضاى 
جدیدى در فصل آتى اســت. برانکو به شدت به مرتضى 
تبریزى اعتقاد دارد و حتى شــنیدیم چنانچه پنجره نقل 
و انتقاالت تابستانى پرسپولیس باز شــده و این مهاجم 
به تهران بیاید، سیســتم بازى تیم قهرمــان هم تغییر 

خواهد کرد.
در حال حاضر پرســپولیس بــا یک مهاجــم و آن هم 
على علیپور بازى مى کند و اگر مرتضــى تبریزى بتواند 
قرمزپوش شود، برانکو دوباره به 2-4-4 لوزى برخواهد 
گشت. فراموش نباید کرد پرسپولیس جذاب ترین فوتبال 
سال هاى اخیر خود را در لیگ شانزدهم با همین سیستم 
2-4-4 لوزى به نمایش گذاشت. تیمى که در خط حمله 
خود على علیپور و مهــدى طارمى را مى دید و برانکو هم 
به این موضوع واقف است. مرد کروات نقشه کشیده که 
از مرتضى تبریزى یک مهــدى طارمى جدید براى لیگ 
هجدهم بسازد. البته این تصمیم منوط به شکسته شدن 

حکم فیفاست که کار آسانى به نظر نمى رسد!

نصف جهان شاید نمایش درخشان رشید مظارهى در دیدار امشب مقابل 
استقالل بتواند «کارلوس کى روش» را متقاعد کند که او گلر فیکس تیم 

ملى در روسیه به جاى بیرانوند پر اشتباه باشد.
  ذوب آهن در شــرایطى  امشــب در مرحله یک هشــتم نهایى لیگ 
قهرمانان آســیا مقابل اســتقالل قرار مى گیرد که پیش بینى مى شود 
رشید مظاهرى روز پرکارى در انتظارش باشــد. با توجه به اینکه ذوب 
آهن بازى رفت را یک بر صفر پیروز شــده، احتماًال استقاللى ها هرچه 
در توان دارند در بازى امشب مى گذارند تا بتوانند دروازه تیم اصفهانى را 
باز کنند. در چنین شرایطى نقش رشید مظاهرى بیشتر به چشم خواهد

 آمد.
مظاهرى که در لیســت 35 نفــره تیم ملى بــراى جــام جهانى قرار 
گرفته و یکى از چهــار دروازه بان مد نظر کى روش اســت، بى تردید 
انگیزه زیادى بــراى آخرین 90 دقیقــه فصــل دارد. از آنجایى که از 
بین دروازه بان هاى دعوت شــده یک نفر خط مى خورد و به روســیه 
نمــى رود، مظاهرى مقابل اســتقالل تمام تالشــش را خواهد کرد تا 
بتواند بــازى خوبى انجــام دهــد و در تمرینات و اردوهــاى تیم ملى 
نیز خوب ظاهر شــود تا یکى از نفرات اعزامى به جام جهانى روســیه

باشد.
به همین دلیل بازى امشــب براى دروازه بان ذوب آهن اهمیت بسیار 
زیــادى دارد. مظاهرى در بازى رفت نیز با عکــس العمل هاى خوب و 
به موقع خود بارها دروازه تیمش را نجات داد و حاال با توجه به شــرایط 
موجود این شانس را دارد که یکى از چهره هاى ویژه بازى ذوب آهن و 
استقالل در آسیا باشد. نکته جالب توجه درباره این گلر ملى پوش اینکه 
وى هم اکنون با ثبت 28 سیو در بازى هاى لیگ قهرمانان 2018 در صدر 

گلرهاى حاضر در مسابقات قرار دارد. 

بعد از 20ســال دورى از جام جهانى این بار مراکش با 
اقتدار و بدون اینکه گل خــورده اى در مرحله مقدماتى 
مقابل رقباى سرسخت خود همچون ساحل عاج داشته 
باشــد جواز صعود به روســیه را دریافت کرد تا همین 
قدرت تدافعى به ســوژه اى جالب توجه براى ســایت 
فدراســیون جهانى فوتبال تبدیل شــود تا به تعریف و 
تمجید از دژ بتنى و مهره هاى کلیــدى این دژ بپردازد. 
سایت فیفا نوشــت: «مراکش طلســم 20سال غیبت 
در رقابت هاى جام جهانى را در شــرایطى شکست که 
صاحب قدرتمندترین ساختار تدافعى در کل جهان هم 
شد چون بدون گل خورده در مرحله مقدماتى و انتخاى 
به روسیه رسید. زدن 11گل در 6بازى آن هم بدون این 
که یک بار هم دروازه اش باز شود نشان داد چرا شیرهاى 
اطلس حاال براى درخشش در این تورنمنت هیجان زده 

هستند.»
در گزارش سایت فیفا از دو چهره به عنوان کلیدى ترین 
مهره هاى مراکش نام برد: « منیرمحمد دروازه بان اول 
این تیم به همراه مهدى بن عطیه کاپیتان سرشــناس 
مراکش که در حال حاضر ستاره یوونتوس است بدون 
شــک جزو بهترین ها در پســت هاى خود هستند که 
طرفداران مراکش به خود مى بالند این دو بازیکن را در 

جام جهانى به عنوان ستاره کنارشان مى بینند.»

پرسپولیس
 به دنبال تبریزى

رؤیاى بازى
 در روسیه منوط به امروز است

ستایش فیفا 
از دژ دفاعى مراکش 

آن 23 نفر چه کسانى هستند؟

نفس ها حبس شده است!

ذوب آهن در حالى امشب در ورزشــگاه آزادى بازى برگشت از 
مرحله یک هشتم نهایى لیگ قهرمانان آســیا با استقالل را برگزار مى کند 
که دو مدافع اصلى خود را در اختیار ندارد. خالد شــفیعى به دلیل مصدومیت 
و محمد نژاد مهدى بــه دلیل اخراج در بــازى رفت نمى تواننــد به میدان 
بروند و همین موضــوع کار امیر قلعه نویى را براى خط دفاع ســخت خواهد 

کرد.
اگرچه بازیکنى مثل وحید محمدزاده در ترکیب ذوب آهن حضور دارد که بتواند 
جاى خالى نفرات مذکور را پر کند اما مشخص نیست کدام بازیکن به عنوان 
زوج محمــدزاده فعالیت خواهد کرد. در این بین بــه احتمال فراوان گئورگى 
ولسیانى بازیکن گرجســتانى ذوب آهن در خط دفاعى و در کنار محمدزاده 

بازى کند. 

 سرمربى پرسپولیس در فاصله 24 ساعت مانده به پایان قراردادش با این 
تیم، طى توافقى با مدیران باشگاه قراردادش را تمدید کرد.

برانکــو ایوانکوویچ که در اواخــر لیگ چهاردهم و در شــرایطى که 
سرخپوشان شرایط مناسبى در لیگ برتر نداشتند، نیمکت این تیم را از 
آن خود کرد، در پایان لیگ پانزدهم قرارداد خود را به مدت دو فصل با 

این تیم تمدید کرد.
برانکو دیروز پیش از جدال حســاس  تیمش مقابل الجزیره امارات در 
دور برگشت لیگ قهرمانان آسیا توانســت به توافق نهایى با مدیران 
این باشــگاه دســت یابد و در نهایت قرارداد خود را به مدت دو فصل 
دیگر تمدید کرد. بر این اســاس او تا پایان لیــگ نوزدهم در کنار این 

تیم خواهد بود.

مهاجم ایرانى شــاغل در لیگ هلند از فصل آینــده در تیم دیگرى بازى 
خواهد کرد.

رضا قوچان نژاد که فوتبال را از تیم جوانان هیرنفین شروع کرد، در این تیم 
عملکرد خوبى داشت و سال گذشته نفر دوم برترین گلزنان لیگ هلند لقب 
گرفت. با این حال بعد از ناکامى هیرنفین در کسب سهمیه اروپایى به نظر 

مى رسد، کار این بازیکن در هیرنفین تمام شده است.
رضا قوچان نژاد درباره وضعیت خود گفت: خیلى بعید است که بار دیگر من 

را در هیرنفین ببینید  ولى شما من را در آینده خواهید دید.
به نظر مى رسد مهاجم ایرانى قصد دارد تیم بعدى خود را بعد از جام جهانى 
اعالم کند و به نظر مى رســد تیمى از لیگ هلند مقصد این بازیکن براى 

فصل آینده باشد.

بهترین تصمیمات براى بهترین تصمیمات براى 
دفاع ذوب آهندفاع ذوب آهن

برانکو ایوانکوویچبرانکو ایوانکوویچ
  22ساله تمدید کردساله تمدید کرد

پایان حضور قوچان نژاد پایان حضور قوچان نژاد 
در هیرنفیندر هیرنفین

به ذوب آهن مى گفتند بارسلوناى کوچک

علیرضا حقیقى را در جام جهانى 2014 به یاد بیاورید. 
او به رغم انتقادات بســیار از شکل دعوتش به تیم ملى 
در جام جهانى نمایشــى قابل قبول داشت. علیرضا اما 
سال هاى 2014 تا 2018 را شبیه دروازه بانى که فرصت 
بزرگ بازى در جام جهانى به دست آورده بود طى نکرد. 

تغییر تیم، پیوســتن به تیم هاى کوچک و بى نشان و 
عملکردى که همیشــه مورد انتقاد بود. حقیقى دیگر 
یک دروازه بان جوان نبود که سالها را اینگونه بگذراند 
اما او بهترین سالهاى فوتبالش را با تصمیمات عجیب 

سپرى کرد.
در آخرین پرده علیرضا حقیقى از سوند سوال جدا شد و 
دوباره و چندباره بدون تیم شد و این بار در آستانه جام 
جهانى. او اما پس از جدایى از ســوند ســوال گفته که 
مى خواست خود را در آســتانه جام جهانى به کارلوس 
کى روش نشان دهد. تلقى حقیقى البد این بوده که با 
چند بازى خوب در سوندسوال دوباره خود را به تیم ملى 
مى رساند. این تلقى سراپا اشتباه است. حقیقى باید بهتر 
از ما بداند که پایمردى دروازه بان در کار چقدر اهمیت 
دارد. دروازه بان تیم ملى در جام جهانى با چند بازى خوب 
نباید در جام جهانى بازى کند، بلکه به یک روند طوالنى 
و باثبات براى رســیدن به دروازه تیم ملــى نیاز دارد. 
دروازه بانى پستى است که مربى ها کمترین ریسک را 

درباره اش مى پذیرند.
کى روش البته تصمیمات غیرمنتظره هم در این پست 
گرفته اما نه اینقدر غیرمنتظره که علیرضا حقیقى پیش 
خود فکر مى کرد. کاش حقیقى، دروازه بان خوش نقش 
ایران طى ســال هاى اخیر عملکردى با ثبات داشت و 
امروز با تجربه جام جهانى پیشین، مهم ترین دروازه بان 

در فهرست تیم ملى بود. 

تراکتورسازى   بى ثباتى و خوش خیالى
به خارج از تبریز 
فروخته نمى شود

نصف جهان   انتشار لیست اولیه تیم ملى براى حضور در جام جهانى یک روز قبل از شروع دور برگشت مرحله یک هشتم نهایى لیگ قهرمانان 
آسیا باعث برزو انتقاداتى شده است. از جمله این منتقدین امیر قلعه نویى سرمربى ذوب آهن است که تیمش  امروز با استقالل بازى دارد.

 قلعه نویى دیروز به رادیو تهران گفت: «من یک گله دارم، کسى ناراحت نشود؟ اشکال نداشت این لیست فردا اعالم مى شد؟ شما ببینید این 
کار چقدر از نظر روحى روى بازیکنان تاثیر گذاشت. لیستى که اعالم شد به نظرم طراحى است و فکر نمى کنم اتفاقى باشد! آنها هر کدام که 
در لیست هستند لیاقت دارند و من در آن دخالتى ندارم ولى این حرکت ها درست نیست. وقتى با تیمى بازى داریم که6-7 نفر آنها ملى پوش 

هستند قطعا باید لیست فردا شب انجام مى شد. 

انتشار 
بدموقع و 
مشکوك 

مسئوالن باشــگاه تراکتورسازى اعالم کردند 
این تیم براى واگذارى به خارج از تبریز نمى رود.
 با شروع رسمى مزایده باشگاه تراکتورسازى 
مشتریان خرید امتیاز این باشگاه پیشنهادهاى 
خود را به باشــگاه ارســال مى کنند تا مجمع 
تراکتورســازى بعد از مذاکره با خریداران نظر 

نهایى خود را اعالم کند.
در این بیــن  یک مشــترى شــمالى براى 
تراکتورســازى پیدا شــد. این فرد از استان 
مازندران پیشــنهاد خود براى خرید باشگاه را 
به تبریز ارسال کرد و باعث شد شایعاتى درباره 
خروج تراکتورسازى از استان آذربایجان شرقى 

پیش بیاید.
در این باره مسئوالن باشــگاه تراکتورسازى 
قویا اعالم کردند هرگز امتیاز باشگاه به خارج از 
تبریز فروخته نمى شود و فقط صالحیت افرادى 
بررسى خواهد شــد که بتوانند تیم را در تبریز 

نگه دارند.
گفتنى اســت؛ تاکنون محمدرضا زنوزى مالک 
باشگاه گســترش فوالد جدى ترین خریدار 

تراکتورسازى محسوب مى شود.

نصف جهان برخى از بازیکنانى که در لیست 
35 نفره  «کارلوس کى روش» قرار گرفته اند 
و تضمینى براى باقى ماندنشــان در لیست 
نهایى نیست نفس هایشــان از زمان اعالم 

لیست حبس شده است.
لیســت 35 نفره بازیکنان مدنظر کادر فنى 
تیم ملى ایران براى حضــور در جام جهانى 
روسیه از ســوى کى روش منتشر شد. پس 
از کش و قوس فراوان، ســرمربى پرتغالى 
تیم ملى ایران فهرست 35 نفره مد نظر خود 
را براى حضور در اردوهاى آمادگى پیش از 
جام جهانى اعالم کرد که وجــود برخى از 
بازیکنان باعث شــگفتى اهالى فوتبال شد. 
اما نکتــه جالب توجه این اســت که در این 
لیست 35 نفره تنها ده بازیکن سابقه حضور 
در جام جهانى را دارند و به عبارت بهتر تنها ده 

بازیکن از لیست منتشر شده، در جام جهانى 
برزیل با پیراهن ایران به میدان رفته اند.

در درون خط دروازه، تیم ملى ایران با رحمان 
احمدى، علیرضا حقیقى و دنیل داورى جام 
جهانى 2014 برزیل را پشت سر گذاشت و 
حاال علیرضا بیرانوند، رشید مظاهرى، سید 
حسین حسینى و امیر عابدزاده شانس حضور 
درون دروازه ایران در جام جهانى روســیه 
را دارند. نکته جالب توجه این اســت که هر 
چهار بازیکن اولین جام جهانى خود را تجربه 

مى کنند.
اما این داســتان در خط دفاع متفاوت است 
و چهار بازیکن حاضر در لیســت کى روش 
براى جــام جهانى روســیه، جــام جهانى 
2014 در برزیــل را هم تجربــه کرده اند. 
ســیدجالل حســینى، محمدرضا خانزاده، 

پژمان منتظرى و مهرداد بیت آشــور چهار 
بازیکنى هســتند که دومین تجربه جهانى 
خود را پشت ســر مى گذارند و باقى نفرات 
از جمله محمدانصارى، وریا غفورى، رامین 
رضاییان، مرتضى پورعلى گنجى و... اولین 

حضور جهانى خود را تجربه مى کنند.
در خط هافبک هم تنها احســان حاج صفى 
دومین جام جهانى خود را پشت سر مى گذارد. 
جواد نکونام، کاپیتان تیــم ملى در برزیل از 
فوتبال خداحافظى کرده اســت و در ادامه 
ســرمربى تیم ملى اعتقادى بــه آندرانیک 
تیموریان ندارد. اما حضور چهره هایى مانند 
مهدى ترابى، سامان قدوس، وحید امیرى و 
سروش رفیعى در خط هافبک تیم ملى، ایران 
را به یکى از تیم هاى جذاب گروه B مسابقات 

تبدیل مى کند.

اما خط حملــه تیم ایران تفــاوت زیادى با 
دیگر خطوط دارد و توسط بازیکنان با تجربه 
اشغال شــده اســت. در خط آتش تیم ملى 
تنها مهــدى طارمــى و کاوه رضایى اولین 
حضور جهانى خــود را تجربــه مى کنند و 
باقى بازیکنان مانند اشــکان دژآگه، مسعود 
شجاعى، علیرضا جهانبخش، رضا قوچان نژاد 
و کریم انصارى فرد سابقه همراهى ایران در 

برزیل را دارند.
از 35 نفر اعالم شــده توســط کى روش، 
تنهــا 23 بازیکــن تیــم ملى ایــران را در 
روســیه همراهى مى کننــد و 12 نفر از این 
فهرست خط مى خورند. برخى از بازیکنانى 
که احســاس مى کنند هیچ تضمینى براى 
فیکس بودنشان نیست از هم اکنون نگرانند 

و نفس هایشان حبس شده است.



ویژهویژه
0606 روابط عمومى ها روابط عمومى ها سال پانزدهم 3220سه شنبه  25 اردیبهشت  ماه   1397

در عصر جهانى شــدن، ما بــا تغییر و تحول 
دائمى و مستمر روبه رو هســتیم و در حوزه 
روابط عمومى که ارتباط بین مردم و حاکمیت 
را شکل مى دهد، روابط عمومى ها نمى توانند 
با رویکردهاى گذشــته فعالیت کنند. چالش 
اصلى روابط عمومى ها جلــب اعتماد مردم

 است. 
روابــط عمومــى بایــد بتوانــد در موضوع 
اطالع رســانى در مواقع مختلف به هنگام و 
پیشــرو باشــد تا مغلوب جریان هاى خبرى 
خارج از ســازمان نشــود. روابــط عمومى 
باید از ابزارهاى ارتباطى اســتفاده درســتى 
کرده و با جامعــه هدف خود ارتبــاط برقرار 
کنــد، در ایــن صــورت خواهد توانســت 
ارتبــاط مؤثر و جلــب اعتماد مردم داشــته

 باشد.
شفافیت و پاســخگویى ویژگى اصلى جوامع 
مردم ساالر اســت و ابزار آن نیز بدون تردید 
روابط عمومى ها هســتند. روابط عمومى ها 
مى توانند این بســتر را براى پاســخگویى 
مسئوالنه در ســازمان فراهم سازند. رویکرد 
روابط عمومى هــا باید مدیریــت مصرف و 
تقاضا باشــد، کارى که در گذشــته باید به 
آن توجه مى شــد تا جامعه و ســبک زندگى 
مــردم در شــرایط کنونى بدمصرفــى قرار 

نگیرند.

در نشست خبرى گردهمایى مدیران روابط عمومى در اصفهان عنوان شد

بزرگ  ترین مشکل جامعه امروز، تفکر مدیریتى استراتژیک استبزرگ  ترین مشکل جامعه امروز، تفکر مدیریتى استراتژیک است

یک استاد دانشگاه در رشته روابط عمومى و ارتباطات گفت: روابط 
عمومى ها باید از رویکردهاى سنتى فاصله گرفته و خود را هوشمند 

و مجهز به دانش روز کنند.
داوود زارعیان افزود: در مبانى ارتباطات و در شــرایط نوین باید از 

روابط عمومى هوشمند بحث کنیم.
این استاد دانشگاه در رشــته روابط عمومى و ارتباطات با اشاره به 
سرعت باالى انتشار و بازنشر اطالعات در دنیاى امروز،گفت: امروزه 
دیگر با اتکا به روش هاى ســنتى نمى توان در کار روابط عمومى 

موفق بود و این حوزه را به خوبى اداره کرد.
وى با بیان اینکه امروز بین 40 تا 50 میلیون شــهروند خبرنگار در 

کشور وجود دارد و ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور 120 است که 
بیش از جمعیت کل کشور مى باشد،افزود: در چنین شرایطى که با 
دنیاى آزاد ارتباطات روبه رو هستیم، روابط عمومى ها باید حساسیت 

بیشترى در کار خود به خرج دهند.
زارعیان در بخش دیگرى از صحبت هاى خود گفت: اعتماد سازى 
در کنار مدیریت افــکار عمومى یک اصل مهــم در روابط عمومى 
نوین به شــمار مى رود که روابــط عمومى ها نبایــد از آن غافل

 شوند.
وى، مدیریت افکار عمومى را هنر روابط عمومى ها دانست و اظهار 
کرد: فعاالن این حوزه باید هنر جذب و اقناع و پاسخگویى مناسب به 

مخاطبان را داشته باشند.
زارعیــان بــا بیــان اینکــه ارائــه خدمــات فرهنگى،همراهى 
با مدیر،انجام امور تشــریفات، توجیه گرى و تبلیغــات از وظایف 
روابط عمومــى ها در دیدگاه ســنتى به شــمار مــى روند،افزود: 
امروزه این دیدگاه تغییــر کرده و یک نگرش جدیــد به این حوزه 
ورود پیدا کرده که اگر به آن بى توجه باشــیم، شکســت خواهیم 

خورد.
وى از اعتماد سازى، برجسته ســازى، فرهنگسازى، بستر سازى و 
مدیریت افکار عمومى به عنوان رویکردهاى جدید به روابط عمومى 
نام برد و اظهار کــرد: بدون توجه به این امــور، روابط عمومى یک 

دستگاه، نهاد و یا مجموعه در پیشبرد کارهاى خود موفق نخواهد بود.
زارعیان با بیــان اینکه کارکــرد روابط عمومى ها در ابتدا بیشــتر 
سرگرمى بود و ســپس به آگاهســازى تغییر یافت، اظهار کرد: این 
کارکرد ســپس به متقاعدســازى بدل شــد و امروزه به ارتباطات 
آزاد تغییر پیدا کرده اســت. این استاد دانشــگاه در رشته ارتباطات 
با بیان اینکه امــروزه با حضور شــبکه هاى مختلــف اجتماعى، 
روابط عمومى ها نمــى توانند انحصار اطالعــات را در اختیار خود 
داشته باشند و یا از انتشــار آنها جلوگیرى کنند،اظهار کرد: فعاالن 
این حــوزه در چنین شــرایطى باید بــه مدیریت افــکار عمومى

 بپردازند.

وى در ادامه یکى از مهمترین چالش هاى کشــور در حوزه فضاى 
مجازى را نداشــتن اعتماد الزم از ســوى مردم به شــبکه هاى 
اجتماعى داخلى دانســت و گفت: مقصر در ایــن خصوص مدیران 
و ما روابط عمومى ها هســتیم. زارعیان اظهار کــرد: باید با اتخاذ 
روش هاى مناســب و عالمانه اعتماد مردم را به این شبکه ها جلب 

کنیم.
وى در ادامه با اشــاره به اهمیت مدیریت افــکار عمومى،گفت: در 
جنگ اول و دوم خلیج فارس، هزینه هایى کــه آمریکا  براى اقناع 
و مدیریت افکار عمومى مردم کشــور خود و جهــان کرد، بیش از 

هزینه هاى نظامى بود.

روابط عمومى ها باید از رویکردهاى سنتى فاصله بگیرند

بازار داغ این روزهاى روابط عمومى
محسن فخریان*

به هفته هاى آخر اردیبهشــت ماه 
که مى رســیم، بازار داغ خبرهاى 
حوزه روابط عمومى جان مى گیرد 
و بســاط همایش ها، کارگروه ها 
و کنفرانس هــاى تخصصى به راه 
مى افتــد. بازارى که بهره کشــى 
هر گــروه و تشــکل، بــه فراخور 

ارتباط هــاى خصوصى که در طول ســال هاى حیــات خود، مهیا
کرده اند، از آن فرا مى رسد.

تقویم کشور ما، هر سال، 27 اردیبهشت را مطابق با مصوبه شوراى 
عالى انقالب فرهنگى به روز ارتباطات و روابط عمومى اختصاص داده 
و فعاالن این عرصه، پا را از یک روز، فراتر نهاده و در پى گرامیداشت 

هفته روابط عمومى هستند.
با نگاهى کوتاه بــه تعریف روابط عمومى مى تــوان دریافت که در 
روابط عمومى ســازمان ها، ادارات و ارگان ها آنچه دیده مى شود، 
گوشــه اى از علــم روابط عمومى اســت. به راســتى تــا چه حد 
روابط عمومى سازمان هاى ســرآمد، در حقیقت به سرآمدى شهره 

هستند و به دور از البى هاى فراجناحى، خود را برنمى گزینند؟
کســب لوح تقدیر، تندیس و هزار عنوانى که کشــیدن نام آنها به 
تنهایى، کارى است سترگ، آیا به واقع مبناى حرفه اى و کارشناسى 

دارد؟
آیا مطابق آنچه مرســوم اســت به بهانه حمایت از برگزارى فالن 
همایش پرطمطراق، لوحى مزین به نامى، که ارزیابى چندان علمى 

هم نشده، به روابط عمومى فالن سازمان داده نمى شود؟
از اینها بگذریم؟! نه ...

در حقیقت، جداى از توجه به ماهیت هر سازمانـ  دولتى یا خصوصى 
ـ نقش روابط عمومى در برقرارى ارتباط با افراد درون و برون سازمان، 
تأثیرى شگرف بر آینده رفتار مدیریتى آن سازمان دارد که متأسفانه 
عملکرد روابط عمومى ها، در مواجهه با همین دو شاخه، در بسیارى از 

موارد، سازمان ها را با تهدیدهایى همراه کرده است.
مدیران ارشــد ســازمان، روابط عمومى را در جّبه چشم بیناى خود 
تصور مى کنند تا آنچه قرار است در گیرودار نامالیمات جبهه هاى 
مختلف کارى به سمت آنها سرازیر مى شود، سامان داده شود و تصویر 
بیرونى و درونى خوبى از سازمان به مخاطبان ارائه شود. مدیران ارشد 

سازمان، آنچه را در روابط عمومى ها جستجو مى کنند، با نگاه خود 
ایشان به مقوله روابط عمومى ارتباط مستقیم دارد. مدیرانى که روابط 
عمومى را زیرمجموعه اى از یک واحــد ادارى مى دانند، با آنانى که 
براى روابط عمومى ســازمان خود جایگاه متمایزى قائل هســتند، 

دریافت هایى متفاوت دارند.
مدیران ارشــد هر ســازمان، روابط عمومى را بازوى حل مشکالت 
ذینفعان ســازمان مى دانند اگر روابط عمومى بتواند به خوبى روابط 
ســازنده و متعامل را بین چرخه کارکنان، جامعه و نهادهاى قانونى، 
سهامداران، مشتریان و تأمین کنندگان و شرکاى تجارى برقرار کند.
اگر مدیران ارشد هر ســازمان بر این باور باشند که با ارائه اطالعات 
دقیق، شفاف و وثیق مى توانند بر مشــکالت این چرخه فائق آیند، 
به طور حتم، نقش روابــط عمومى در ارائه این اطالعات، نقشــى 
انکارناپذیر است و البته تضمین این شــفافیت در ارائه اطالعات به 
داشتن روحیه نقدپذیرى و داشتن سعه صدر از سوى مدیران ارشد و 

روابط عمومى یک سازمان است.
بارها دیده شــده که مدیران ارشــد و حتــى مدیــران روابط عمومى 
کوچک ترین نقد را بر نمى تابند و در پى اقدامى متقابل بر مى آیند که همین 

روحیه موجب تضعیف جایگاه اصولى و علمى روابط عمومى مى شود.
در برخى از ســازمان ها نیز، شاهد هســتیم، روابط عمومى، حیات 
خلوت، سازمان شده است. آنهایى که از گوشه و کنار سازمان به هر 
دلیل، کنار گذاشته شده اند، روابط عمومى را محلى براى آسایش خود 
مى دانند و یا حتى آنهایى که نور چشمى مدیران به حساب مى آیند، 
ســر از روابط عمومى در مى آوردند، البته تعدادى انگشت شمار هم 
با تخصص و علم روابط عمومى دیده مى شوند که به مثال قطره اى 

در دل دریاست.
آنچه در سال هاى گذشته بیش از پیش خودنمایى مى کند، کم بودن 
سطح علمى و کارشناسى دست اندرکاران حوزه روابط عمومى است. 
اگر به سابقه مدیران روابط عمومى سازمان ها و ارگان هایى که خود 

را ســرآمد نیز مى دانند، نگاهى کوتاه داشته باشیم، به کمبود علمى 
در این حوزه بیش از پیش خواهیم رسید. جداى داشتن عنوان دکتر 
و مهندس، در روابط عمومى باید تخصص و تجربه داشــت تا بتوان 
با شناخت از نیازهاى درون و برون ســازمان، راهبردهاى اصولى را 

پیشنهاد داد و به سرانجام رساند.
روابط عمومى هر ســازمانى بنا بر اســتراتژى و مأموریت سازمان، 
اهدافى از پیش تعیین شده دارد که باید با پایش درست و علمى این 
اهداف راه پیشرفت را بر خود هموار نمایند، این مهم، فارغ از آنچه این 

سال ها شاهد آن بوده ایم، روابط عمومى را نجات مى دهد.
چه خوب اســت آنچه در همایش ها و کنفرانــس هاى هفته روابط 
عمومى، مطرح مى شود به دالیل ناکارآمدى و یا توسعه علم روابط 
عمومى بیانجامد و از تکرار مکررات و سخنرانى هاى هرساله پرهیز 
شــود. ارائه پنل هاى تخصصى در برنامه ها، استفاده از علم اساتید 
این حوزه همراه با کســب تجربه از معمرین حــوزه روابط عمومى،

مى تواند به خوبى، نقشه راهى براى جوانانى باشد که تمایل به حضور 
در این عرصه را دارند.

به خوبى مى توان با برپایى هم اندیشى هاى علمى و حضور نخبگان 
علم روابط عمومى و مدیران سازمان ها، نگاه و انتظار بخش خصوصى 
که به عنوان بخشــى مولد در اقتصاد تعریف شده است را به سمت 
سرمایه گذارى و حتى سرمایه پذیرى ســوق داد.جایى که سرمایه 
گذار به آهویى گریزپا تشبیه مى شــود و با هرگونه تهدید، از معرکه 
خارج مى شــود، عملکرد صحیح، اصولى و علمى روابط عمومى در 
کنار دیگر بخش هاى مرتبط سازمان مى تواند، تهدید را به فرصتى 

در خور تبدیل نماید.
روابط عمومى مى تواند به عنوان پیشــران و موتــور محرکه دیگر 
بخش ها، ضامن بقاى سازمان باشد اگر با اصول کارشناسى همراه 
باشد. کمبود شــناخت از انتظار مشــترى و ذینفعان، عدم آشنایى با 
فروش و چرخه عمر محصول، ناتوانى در برقرارى ارتباط با ذینفعان 
در هر کدام از مراحل و عدم توجه به تبلیغات تجارى و سیاســى، در 
کنار نبود تمرکز در بنگاه هاى علمى روابط عمومى و چند شاخه بودن 
آنها، همه باعث شده تا همچنان روابط عمومى فقط در بازار داغ این 

روزهاى روابط عمومى خالصه شود.

*روزنامه نگار و دانشجوى کارشناسى ارشد

 مطالعات رسانه

چالش اصلى 
روابط عمومى ها  

ساسان اکبرزاده
گردهمایى علمى و آموزشى مدیران روابط عمومى با عنوان نقش و 
جایگاه روابط عمومى ومدیریت اقتضایى در حل بحران هاى امروز، 
هشتم خرداد ماه سال جارى برگزار مى شود و به شرکت کنندگان 

گواهینامه معتبر داده خواهد شد.
دبیر علمى این همایش گفت:  پیشینه و تاریخچه روابط عمومى و 
مدیریت اقتضایى در حکمت نظرى و عملى، مرورى بر سبک هاى 
مختلف مدیریتى و اثربخشى و کارآیى آنها در دوره هاى تاریخى، 
نقد مدیریت اســتراتژیک و مبانى و اصول مدیریــت اقتضایى، 
دستاوردهاى حاصل از کاربرد ســبک مدیریت اقتضایى در حل 
بحران هاى امروز، شــیوه کاربرد تکنیک هاى دانش ارتباطات و 
اصول مدیریت اقتضایى و یک پیشــنهاد کاربردى در شیوه انجام 
کارها و ویژگى مدیران ناب از جملــه محورهاى این گردهمایى 

علمى و آموزشى مدیران روابط عمومى است. 
هادى زمانى افزود: مدیران ارتباطى مدیرانى هستند که ارتباط براى 
آنها مهم است و ما در این همایش سعى داریم بررسى هایى انجام 

دهیم تا شاید در آینده مؤثر و مفید باشد.
وى مواد اولیه، نیروى انســانى خالق، تکنولــوژى و مدیریت را 
چهار عامل براى توسعه برشمرد و گفت: با توجه به اینکه مدیریت 
اقتضایى از سال 1970 مطرح است اما بزرگ ترین مشکل جامعه 
امروز، تفکر مدیریتى استراتژیک است و باید بپذیریم تنها راه حل 
رفع مشــکالت امروز جامعه مدرن، دانش مدیریت و بهره گیرى 

از مدیریت اقتضایى است که تاکنون به آن پرداخته نشده است.
دبیر علمى همایش نقــش و جایگاه روابط عمومــى و مدیریت 
اقتضایى در حل بحران هاى امروز ادامه داد: در بررسى هاى انجام 
شــده، بخش عمده اى از موفقیت هاى شرکت هاى بزرگ جهانى 
اجراى ســبک مدیریت خاص و عمل براساس مدیریت اقتضایى 
بوده است. چرا که معتقدند باید به روز تصمیم گرفته شود و به موقع 
عمل کرد. این در حالى است که برنامه هاى بلندمدت، موجب بسته 

شدن دست و پاى مدیران ما شده است. 
زمانى گفت: شاید بتوان با ســبک مدیریت اقتضایى که هنر حل 
مشکالت در بحران ها را دارد در این همایش بتوانیم راهکار مناسب 

براى مدیران تبیین کنیم.
وى با بیان اینکه آموزش امروز در زمینه روابط عمومى حرف اول 
را مى زند خاطرنشــان کرد: در آینده قرار اســت خانه ارتباطات با 
تشکیل دپارتمان روابط عمومى فعالیت خود را در اصفهان آغاز کند 
و در حقیقت مؤسسه آموزش عالى آزاد فناوران حکیم با برگزارى 
دوره هاى بلندمدت، بازوى علمى خانه ارتباطات به شــمار رفته و 
هشــتم خرداد نیز همزمان با برگزارى همایش، از متقاضیان ثبت 

نام به عمل خواهد آمد.

دبیر علمى همایش نقــش و جایگاه روابط عمومــى و مدیریت 
اقتضایى در حل بحران هاى امروز، اظهــار امیدوارى کرد در این 
همایش در راستاى افزایش دانش رسانه و تبیین رویه جدید براى 

مدیران گام برداشته شود. 
زمانى که اخیراً کتاب «مدیریت ناب» را براى سازمان هاى خدماتى 
در 130 صفحه بازسازى و بومى سازى کرده گفت: در این همایش از 
کتاب «مدیریت ناب» براى استفاده سازمان هاى خدماتى رونمایى 

خواهد شد.

وى در ادامه افزود: ما باید مدیرانى داشــته باشیم که مدیریت را 
شناخته و براى حل مشکالت مردم گام بردارند. 

دبیر علمى همایش نتیجه گیرى کرد: باید بــاور کنیم که بخش 
مشــکالت به دلیل مدیریت اســتراتژیک بوده که ما را به جایى 
نرســانده اســت و با این ســبک مدیریت غلط ما مدیران را خلع 
ســالح کرده ایم در حالــى که بــا مدیریت اقتضایــى مى توان 
بهترین کارها را براســاس برنامه هاى روزانه، اجرایى و عملیاتى 

کرد. 

■■■
دبیر اجرایــى این همایش هم با بیان اینکــه در دهه هاى اخیر به 
طور کلى، رســانه ها مورد بى توجهى قرار گرفته اند، گفت: در 20 
سال گذشته ما نظریه تازه اى در حوزه رسانه ها نداشته ایم و حتى 

ترجمه ها هم خوب نبوده است.
فضل ا... سلطانى از ایجاد خانه ارتباطات در آینده خبر داد و گفت: 
هسته اولیه این کار تشکیل شده و جلسه هیئت مؤسس به زودى 
برگزار خواهد شــد و پس از یک روند قانونــى، خانه ارتباطات در 
اصفهان ایجاد خواهد شد که مهمترین بخش فعالیت آن، پژوهش 

در بخش رسانه خواهد بود.
وى البتــه از رایزنى براى ایجــاد خانه ارتباطات در اســتان هاى 
چهارمحال و بختیارى، هرمزگان، فارس، سارى و خوزستان هم 
خبر داد و گفت: پژوهش براى ابداع نظریه و آموزش رســانه اى از 
اقدامات این خانه خواهد بود که امید اســت در آینده شاهد ارتقا و 
رشــد بیش از پیش رســانه ها با ایجاد خانه ارتباطات در اصفهان 

باشیم. 
■■■

مدیرعامل مؤسســه آموزش عالى آزاد فنــاوران حکیم به عنوان 
برگزارکننده این همایش هم گفت: این همایش براساس نیاز حوزه 

روابط عمومى ها به صورت تخصصى و علمى بر پا خواهد شد.
سید سپهر موسوى زاده گفت: دکتر هادى زمانى به عنوان سخنران 
کلیدى در زمینه نقش و جایگاه روابط عمومى و مدیریت اقتضایى 
در حل بحران هاى امروز، دکتر قنبــرى در زمینه هوش معنوى و 
روابط عمومى با رویکرد روانشناسى اجتماعى، دکتر سید غالمرضا 
کاظمى دینان در زمینه اثربخشى روابط عمومى در مدیریت بحران 
و مهندس کشانى از مؤسسه ژوروا فرانســه در زمینه نقش روند 

عمومى در برند سازى سخنرانى خواهند کرد.
وى از همه خبرنگاران رسانه ها خواست تا در این همایش حضورى 

فعال داشته باشند.
شایان ذکر است دکتر سید غالمرضا کاظمى دینان رئیس انجمن 
روابط عمومى ایران و رئیس شوراى بزرگداشت هفته روابط عمومى 

به صورت افتخارى در این همایش سخنرانى مى کند.
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متهم پرونده اسیدپاشى به پسر جوان که باعث کور شدن 
چشم او شده بود توانست با پرداخت دیه به شاکى پرونده 

رضایت وى را جلب کرده و از قصاص نجات پیداکند. 
به گزارش تسنیم؛ حدود ساعت 19و330دقیقه بیست 
و یکم تیرماه سال گذشته وقوع یک فقره اسیدپاشى در 
خیابان آزادى تهران، به پلیس 110 اعالم شــد که به 

سرعت مأموران به محل حادثه اعزام شدند.
بررســى اولیه حاکى از آن بود که سه پسرعمو با دو نفر 
(دایى و خواهرزاده) درگیر شده ، در این درگیرى دو تن 
از پسرعموها مورد اسیدپاشى قرار گرفته و یکى از آنها 
از ناحیه سر و صورت دچار آسیب دیدگى شدیدى شده  
و بینایى یکى از چشمانش را از دســت داده همچنین 
مشخص شد متهمان این پرونده (دایى و خواهرزاده) با 

یک خودروى پراید از محل گریخته اند.
با اعالم مراتب این اتفاق به محسن مدیرروستا، بازپرس 
امور جنایــى تهران، تیمــى از مأمــوران اداره آگاهى 
براى بازداشــت متهمان دست به کار شــدند تا اینکه 
دو متهم به صورت خود معــرف در اداره آگاهى حاضر 

شدند.
«فرهاد» 19ساله و «بهروز» 21 ساله (متهمان پرونده) 
به دادســرا منتقل شــدند و فرهاد در اظهاراتش درباره 
جزئیات اسیدپاشى به بازپرس گفت: «دانشجوى رشته 
تربیت بدنى در یکى از دانشگاه هاى اطراف شهر تهران 
هستم و در دانشگاه با دخترى به نام "نگار" آشنا شدم، 
نگار هم رشــته اى من بود و حدود یکسال با او دوست 

بودم اما به دلیل اینکــه در درس هایم عقب ماندم و به 
همه کارهایم لطمه وارد شده بود، تصمیم گرفتم ارتباطم 

با نگار را قطع کنم.»
وى ادامه داد: «روز حادثه مادرم را به خانه خواهرم بردم تا 
در اسباب کشى به خواهرم کمک کند به همین دلیل سه 
ظرف مواد شوینده خریدم و در صندلى عقب خودرویم 
گذاشتم و سپس دنبال خواهرزاده ام به فرودگاه (محل 
کار هر دو متهم) رفتم و از آنجا راهى منزل خواهرم در 
دهکده المپیک شدیم، اواسط راه زمانى که حوالى میدان 
آزادى بودیم نگار با من تماس گرفت و گفت مى خواهد 

مرا براى آخرین بار ببیند و با من حرف بزند.»
فرهاد افزود: «من و خواهرزاده ام به محل قرار رفتیم و 
منتظر نگار ماندیم، او چندین بار با من تماس گرفت و 
هر بار مى گفت چند دقیقه دیگر مى رسد، من از ماشین 
پیاده شدم و به مغازه رفتم تا آب معدنى بخرم اما بهروز 
داخل ماشین بود. تلفن همراهم نیز داخل ماشین جا ماند، 
زمانى که براى خرید آب معدنــى بیرون از خودرو بودم 
تلفن همراهم زنگ خــورده و بهروز تلفنم را جواب داده 
بود. شخصى که با تلفنم تماس گرفته بود به خواهرزاده ام 
فحاشى کرده و گفته بود چرا مزاحم دخترخاله اش (نگار) 
شدیم و آدرسى که ما توقف کرده بودیم را از خواهرزاده ام 
پرسیده بود، بعد از دقایقى دو نفر سمت من آمدند و با من 
دست به یقه شــدند، یکى از آنها از جیبش گاز اشک آور 
درآورد، دیگرى نیز با خود چاقو به همراه داشت، سپس 
نفر سومى نیز به آنها اضافه شــد و هر سه نفر به سمتم 

حمله ور شدند، من یک لوله پلیکا از داخل خودرو برداشتم 
و با آنها درگیر شدم و بهروز هم از صندلى خودرو یکى 
از شوینده ها را برداشت و در نهایت مقدارى شوینده به 
سمت دو نفر از پســرعموها ریخت و سپس سوار پراید 

شدیم و گریختیم.»
بهروز دیگر متهم این پرونده که متهم اصلى اسیدپاشى 
اســت، به بازپرس گفت: «زمانى که توانستم از پراید 
خارج شوم، داخل خودرو را گشتم اما چیزى براى دفاع 
کردن نداشــتیم در نهایت از صندلى عقب خودرو یکى 
از شــوینده ها را برداشــتم که یکى از افرادى که با ما 
درگیر بود با دیدن شوینده در دســتان من، چندین متر 
عقب تر رفت و ترســید، ابتدا در آن را باز نکردم و فقط 
ظرف شوینده داخل دســتم بود. یکى از آن دو پسرعمو 
که با دایى ام درگیر بود به نفرى که روبه رویم بود گفت 
"نترس، جلو برو کارى نمى کند". من هم َزر ورق شوینده 
را باز کردم و به سمت دو پســرعمو پاشیدم اما ناگهان 
پشیمان شــدم و ظرف را به عقب کشیدم به نحوى که 
مقدارى شوینده روى دســتان خودم نیز ریخت، سپس 
سوار پراید شدیم و با دایى ام فرار کردیم ما به هیچ وجه 
نه قصد درگیرى و نه قصد اسیدپاشــى داشــتیم فقط 

مى خواستیم با نگار حرف بزنیم.»
در نهایت محسن مدیرروستا، بازپرس امور جنایى تهران 
متهمان را با صدور قرار وثیقه بازداشت کرد که در ادامه 
مراحل رسیدگى به پرونده، متهم اصلى با پرداخت مبلغى 

توانست رضایت شاکى را جلب کند.

نجات پسر اسیدپاش از قصاص چشم 

بــر اثــر گودبــردارى یــک ســاختمان و ریــزش 
آوار در تبریــز، دو نفــر کشــته و یک نفــر مصدوم 

شد.
حوالى ســاعت 3 و25 دقیقه بامداد دوشــنبه با اعالم 
ریزش آوار در یک ســاختمان در حال احداث واقع در 
خیابان اهراب، اکیپى از آتش نشــانان براى بررسى و 
امداد عازم محل حادثه شــدند. مأموران آتش نشانى با 
حضور در محل سانحه مشــاهده کردند زمانى که سه 
کارگر مشغول کار در ســاختمان نیمه کاره بودند، دیوار 

ریزش کرده و موجب مدفون شــدن هر سه کارگر در 
زیر آوار شــده است. آتش نشــانان بالفاصله با رعایت 
اصول امداد و نجات در آوار، عملیات امدادرسانى را آغاز 

کردند.
آنها، هر ســه کارگر را از زیر آوار خــارج کردند و براى 
بررسى در اختیار عوامل اورژانس قرار دادند که پس از 
بررسى هاى الزم مشخص شد، دو کارگر جان باخته و 
یک کارگر دیگر نیز دچــار مصدومیت اعضاى مختلف 

بدن شده است.

فرمانده انتظامى مرودشــت فارس گفــت: پنج قطعه 
ظروف عتیقــه و تاریخى متعلق به دوره هخامنشــیان 
در منزلى در یکى از روســتاهاى این شهرستان کشف

 شد.
سرهنگ اســماعیل زراعتیان افزود: مأموران انتظامى 
پلیس آگاهى شهرستان مرودشت پس از مطلع شدن از 
اینکه شخصى به هویت «ح-م» در یکى از روستاهاى این 
شهرستان در منزل خود اقدام به نگهدارى و خرید و فروش 
اشیاى عتیقه مى کند، این موضوع را به صورت ویژه در 
دستور کار قرار دادند. وى افزود: مأموران با حضور در محل 
و بازرســى از منزل مورد نظر، پنج قطعه ظروف عتیقه و 

تاریخى را کشف کردند و در ارتباط با آن یک نفر دستگیر و 
به همراه اشیاى مکشوفه به پلیس آگاهى انتقال داده شد.  
سرهنگ زراعتیان گفت: این اشیاى عتیقه داراى ارزش 
تاریخى و فرهنگى بسیارى است و طبق نظر کارشناسان 
سازمان میراث فرهنگى به دوره هخامنشیان تعلق دارد. 
به گفته وى، این اشــیاى تاریخى مکشوفه تحویل اداره 
کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان 

فارس شد. 
سلسله هخامنشى یا هخامنشیان که بنیانگذار آن کورش 
بود از 330 تا 550 پیش از میالد به مدت 220 سال بر ایران 

حکومت کردند. 

ســارقان در کمــال خونســردى 9کیلوگرم 
طــال را از یــک مغــازه طالفروشــى در 
اســتان آذربایجــان غربــى بــه ســرقت 

بردند.
صبح روز بیســت و دوم اردیبهشت ماه سال 
جارى، مأمــوران کالنترى 11 امــام ماکو با 
اطالع از سرقتى در خیابان طالقانى این شهر 
خود را به محل رساندند که مالکان طالفروشى 
به آنان مراجعه و اظهار کردند: «سه سالى است 
که این مغازه به علت اختالفات موجود میان 
ما بسته بوده که ســرانجام امروز(شنبه) مورد 
سرقت واقع شــده به این ترتیب که قسمتى 
از سقف خراب شــده و با ورود به داخل مغازه، 
حدود 9 کیلوگرم طال و جواهر به سرقت رفته

 است.» 

پرونــده تجــاوز 2پســر به یــک دختر جــوان در 
یکى از پــارك هــاى تهــران درحال رســیدگى 

است.
سال گذشته دختر 14 ساله اى به نام «سیمین» همراه 
پسر مورد عالقه اش در پارکى در منطقه غرب تهران 
بودند که دو جوان که دوست «سعید» بودند به سمت 
آنها مى روند. یکى از آنها با گرفتن دستان سعید مانع 
مقاومتش در برابر خواسته شــان مى شود و دیگرى 
اقدام به آزار و اذیت دختر نوجوان مى کند و ســپس 
همدستش به ســراغ دختر نوجوان مى رود و این در 
حالى بود که ســعید با تهدید دوستانش قدرت مبارزه 

با آنها را نداشت.
دو جوان ســوار بر موتور پا به فرار گذاشــتند و دختر 
نوجوان نیز در حالى که شــوکه شــده بــود به خانه 
رفت و ماجــرا را براى یکى از دوســتانش بازگو کرد 
و بعد از اینکه از او شــنید شــاید همه ایــن اتفاقات 

از ســوى ســعید طراحى شــده  باشــد با مراجعه 
به دادســراى امور جنایى تهران از ســعید شکایت 

کرد.
بدین ترتیب بازپرس دســتور داد تا تیمى از مأموران 
پلیس آگاهــى تهران براى دســتگیرى ســعید و 
همدســتانش وارد عمل شــوند. خیلى زود سعید در 
غرب تهران دستگیر شد و در اعترافاتش گفت: «روز 
حادثه من همراه سیمین بودم که دوستانم سر رسیدند 
و فکر نمى کردم قصد آزار و اذیــت دختر نوجوان را

 دارنــد. حتى بــا آنها درگیر شــدم ولى نتوانســتم 
کارى بکنم و بــا تهدید آنها و در حالى که دســتانم 
را گرفته بودند شــاهد ماجرا شــدم. من بى گناهم 
و هیــچ ماجرایــى از ســوى مــن طراحى نشــده

 است.»
بنا به این گــزارش، اقدامات قضائــى در این پرونده 

ادامه دارد.

خودکشى مشکوك جوان 35ساله

ریزش آوار مر گ بر سر 2 کارگر

دستگیرى قاچاقچى عتیقه هاى هخامنشى

کارشناسان پس از چهار ســال تحقیق و جستجو 
 MH370 از رمزگشایى دلیل ناپدید شــدن پرواز

هواپیمایى مالزى خبر دادند.
به گزارش «میرور»، چهار ســال از مفقود شــدن 
 (MH370) پرواز شــماره 370 هواپیمایى مالزى
که از کوآالالمپور به مقصد پکن پــرواز مى کرد، 
مى گذرد و کارشناســان هوانوردى باالخره اعالم 
کردند راز ناپدید شدن آن را پیدا کرده اند.  «الرى 
ونس»، بازرس ارشد ســابق هیئت امنیت حمل و 
نقل کانادا در یک برنامه تلویزیونى در این خصوص 
گفت: کارشناسان تقریباً درباره آخرین منطقه اى که 
هواپیما از آنجا گذشته است به اتفاق نظر رسیده اند.

کارشناسان شواهد را یکبار دیگر بررسى کردند تا 
درباره آخرین تصمیمى که خلبان گرفته اســت به 
نتیجه نهایى برسند. این کارشناسان باور دارند خلبان 
پرواز 370 مسئول رخ دادن این اتفاق تلخ است. آنها 

مى گویند خلبان قصد خودکشى داشته و هواپیما را 
به دور افتاده ترین منطقه ممکن هدایت کرده است.

به گفته «ســیمون هاردى»، خلبان بوئینگ 777، 
خلبان هواپیماى مالزى بــراى اینکه از رادار ارتش 
تایلند و مالزى پنهان بماند در امتداد مرز دو کشور 
پرواز کرده و مدام بین حریم هوایى این دو کشــور 

رفت و آمد داشته است.
هاردى مى گوید خلبان به طور دقیق در امتداد مرز 
پرواز کرده است و احتماًال هر بار که به حریم هوایى 
یکى از این کشــور ها وارد مى شده به سرعت از آن 
خارج شده است و نیرو هاى نظامى لزومى ندیده اند 
که آن را به عنوان یک خطر بررسى یا پیگیرى کنند.

«جان داوسون»، وکیل 9 خانواده اى که مسافرانى 
در پرواز هاى  MH370و MH 18  داشــته اند نیز 
اخیراً اعالم کرده شواهد نشان مى دهد یکى از خدمه 

هواپیما مسئول مفقود شدن آن بوده است.

2 سارق خودرو هنگام سرقت و طى یک عملیات 
تعقیب و گریز توســط مأمــوران کالنترى 158 

دستگیر شدند و به 50 فقره سرقت اعتراف کردند.
رئیس کالنترى 158 کیانشــهر تهران در تشریح 
جزئیات این خبر گفت: با وقوع چند فقره ســرقت 
خودرو و لوازم داخلى آن در محدوده کالنترى 158 

کیانشهر، مأموران به بررسى موضوع پرداختند.
ســرهنگ  رضا موســوى اظهار کرد: مأموران با 
انجام اقدامات اطالعاتى و تحقیقاتى موفق شدند 
محدوده فعالیت متهمان را شناسایى کنند و آن را به 
صورت نامحسوس تحت نظر قرار دهند؛ که در این 
گشتزنى ها دو نفر از سارقان سابقه دار هنگام جابه 
جایى اموال مســروقه به محض مشاهده پلیس، 

خودرو و اموال مسروقه را رها و سعى کردند از محل 
متوارى شوند که طى عملیات تعقیب و گریز دستگیر 
شدند. وى افزود: در بازرسى از خودروى متهمان، 
هشت عدد باند خودرو، یک دستگاه ضبط، یک عدد 
باترى، 13 عدد فلش، یک عــدد باکس، یک عدد 
خازن و تعدادى اسناد و مدارك شخصى مسروقه 

کشف شد.
این مقام انتظامى تصریــح کرد: با هماهنگى هاى 
انجام شــده از ســوى مقام قضائى، در بازرسى از 
مخفیگاه متهمان پنج عدد زاپاس، یک عدد باترى و 
یک دستگاه خودروى مسروقه کشف شد. سرهنگ 
موسوى گفت: متهمان در بازجویى هاى پلیسى به 

50 فقره سرقت لوازم داخلى خودرو اعتراف کردند.

راز ناپدید شدن هواپیماى مالزى کشف شد

اعتراف سارقان خودرو به 50 فقره سرقت

تحقیقات براى روشن شدن ماجراى مرگ مشکوك جوان 35 
ساله اى که با شلیک گلوله در حیاط منزل مسکونى اش واقع 
در روستاى فراگرد مشهد، کشته شده است، با صدور دستورات 
ویژه اى از سوى قاضى شعبه 208 دادسراى عمومى وانقالب 

مشهد ادامه دارد.
ســاعت 2 بامداد یک شــنبه، قاضى ویژه قتل عمد با تماس 
نیروهاى انتظامى از مرگ مشکوك جوانى در روستاى فراگرد 
آگاه شد و به محل حادثه عزیمت کرد. بررسى هاى مقدماتى 
نشان مى داد مرد 35 ساله با شــلیک گلوله به ناحیه سرکشته 
شده است اما اسلحه اى در کنار جسد نبود. در همین حال قاضى 

احمدى نژاد که به ماجراى مرگ این جوان، مشکوك شده بود 
به تحقیق بیشتر از اعضاى خانواده متوفى پرداخت تا اینکه مادر 
وى به ناچار اسلحه کلت کوچکى را که در گوشه دیگر حیاط بود، 
تحویل نیروهاى انتظامى داد و مدعى شــد پسرش خودکشى 

کرده است!
اظهارات ضد و نقیض اهالى منزل درباره چگونگى خودکشى 
مرد 35 ساله، موجب شد تا مقام قضائى دستور تحقیقات بیشتر 
براى کشــف زوایاى پنهان این پرونده را صــادر کند چرا که 
هنوز انگیزه اصلى متوفى براى اقدام به خودکشــى مشخص 

نشده است!

معاون سیاســى فرماندارى ویژه 
شهرســتان جهرم فارس گفت: 
رسم نادرســت تیراندازى در آیین 
عروسى در روستاى محمدآباد این 
شهرســتان باعث مصدومیت 39 

نفر شد.
ایرج قناعتیان اظهار کرد: در حادثه 
تیراندازى با اســلحه ساچمه اى، 
دو نفر که از ناحیه ســر و چشــم 
دچار مصدومیت شده بودند، براى 
اقدامات تکمیلى درمانى بســترى 
و بقیه به صورت ســرپایى درمان 

شدند. 
معاون فرماندارى ویژه شهرستان 
جهرم با بیان اینکه تیراندازى باعث 
خراب شــدن ســایبان برپا شده 
براى مراسم عروسى و مصدومیت 
شــمارى از افراد به این علت شد، 
گفت: ضارب 40 ساله توسط عوامل 
نیروى انتظامى دستگیر شده است. 
وى افزود: رعایت نشــدن نکات 
ایمنى و سهل انگارى در استفاده از 

سالح موجب این حادثه شد. 
آمار اعالمى مســئوالن شهرستان 
جهرم در حالى اســت که سرهنگ 
کاووس محمدى، معاون اجتماعى 
فرماندهى انتظامى اســتان فارس 
شــمار مصدومان این حادثه را 24 

نفر اعالم کرد. 
رسم نادرست تیراندازى به نشانه 
شــادى با وجود اینکه در مواردى 
باعث تبدیل شــدن آییــن هاى 
عروسى به عزا شده است، در برخى 

مناطق کشور همچنان ادامه دارد.

شلیک شادى 
بذر غم پاشید 

سرقت هالیوودى
 از طالفروشى 

رسیدگى به پرونده تجاوز به دختر نوجوان 
در پارك 
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خــدا آنچــه از آن شــکایت دارى (بیمــارى) را موجب 
کاستن گناهانت قرار داد، در بیمارى پاداشى نیست اما 
گناهان را از بین مى بــرد و آنها را چونان برگ پاییزى 
مى ریزد و همانا پــاداش در گفتار به زبــان و کردار با 

موال على (ع)دست ها و قدم هاست.

در همایشى که به همت شرکت توزیع برق استان اصفهان 
در تاالر همایش هــاى اتاق بازرگانى، صنایــع، معادن و 
کشاورزى اصفهان برگزار شد، از جمعى از مدیران صنایع 
همکار برتر اســتان در کاهش پیک بار سال 96، با اهداى 

لوح تجلیل شد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان در این همایش 
از همه صنایعى که در سال گذشــته به عنوان مشترکین 
شرکت توزیع برق اســتان، بدون وقفه به آنان برق داده 
شد و آنها نیز همکارى هاى الزم را به عمل آوردند تشکر 
و قدردانى کرد و گفت: هر ساله ما در ساعات اوج مصرف 
در تابستان یعنى از 15 خرداد تا 15 شهریور از صنایع و سایر 
مشترکین مى خواهیم تا در این بازه زمانى به ما کمک کنند 

تا بتوانیم از پیک بار تابستان به خوبى عبور کنیم.
حمید عالقمندان اظهار کرد: علیرغم همه سرمایه گذارى 
که در صنعت برق کشور شــده است، امسال در مقایسه با 
ســه دوره بعد از انقالب، یعنى دوران جنگ تحمیلى، 12 
سال پیش به دلیل خشکســالى و دو دوره گذشته، شاید 
سال سختى براى عبور از فصل تابســتان داشته باشیم. 
البته در دوران جنگ تحمیلى براســاس جدول زمانبندى 
خاموشى داشتیم و 12 سال پیش هم به علت خشکسالى،  
نیروگاه هاى برق آبى مشکل پیدا کرد و امسال هم شاید 

شاهد گذران تابستان سختى باشیم.
وى ظرفیت نیروگاه هاى کشور را 87 هزار مگاوات بیان کرد 
و افزود: از این میزان، ظرفیت قابل بهره بردارى نیروگاه هاى 

کشور 56 هزار مگاوات است که مى توانیم استفاده کنیم.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان تصریح کرد: تا 
سال گذشته 9400 مگاوات تولید برق در نیروگاه هاى آبى 
داشتیم که از این میزان امسال، 4500 مگاوات از مدار خارج 
شده و به دلیل افزایش مصرف، پیش بینى مى شود 6000 

مگاوات کمبود تولید در اوج مصرف داشته باشیم.
عالقه منــدان با بیان اینکــه تالش کردیم تــا با کمک 

حوزه هاى مختلف، به ویژه صنعت، کاهش بار در ســال 
گذشته داشته باشیم، گفت: سال گذشته با همکارى صنایع، 
4000 مگاوات صرفه جویى داشتیم و تابستان را به خوبى 
سپرى کردیم که امید اســت بتوانیم در سال جارى نیز با 
کمک صنعت و با همین میزان صرفه جویى از تابســتان 
97 به خوبى عبور کنیم. وى اذعان کــرد: در برق، امکان 
ذخیره سازى وجود ندارد و 30 درصد مصرف انرژى در طول 

تابستان در ساعات پیک است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق اســتان اصفهان گفت: تا 
هفت سال پیش، ســاعات پیک بار در کشور فقط شب ها 
بود و ما مى توانســتیم با المپ هاى کم مصرف و ســایر 
اقدامات، مصرف انرژى را کاهش دهیم ولى از هفت سال 
پیش تاکنون با توجه به بهره گیرى از سیستم هاى جدید 

سرمایشى، پیک بار بین ساعات 12 تا 16 است.
عالقمندان خاطرنشان کرد: سال گذشته تاریخ وقوع پیک 
بار شرکت توزیع برق استان اصفهان ساعت 17 روز 20 تیر 
با 1723 مگاوات با رشدى 2 درصدى در استان بود که ما 
علیرغم این رشد مصرف، خاموشى هم نداشتیم که این امر 
نشان از همکارى صنایع دارد. این در حالى است که ما سال 
گذشته، با اجراى طرح ذخیره عملیاتى صنایع و با همکارى 
صنایع، براى استان اصفهان ســه میلیارد و 382 میلیون 
تومان آورده داشــتیم که دو میلیارد و 150 میلیون تومان 
به صنایع پاداش دادیم و همواره تالش کرده ایم تا بتوانیم 

پاداش هاى خارج استان را به داخل استان منتقل کنیم.
وى ادامه داد: 50 درصد پیک بار را صنعت تشکیل مى دهد 
و از این جهت کمک صنعت در کاهش مصرف برق، بسیار 

مؤثر است.مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان 
از نصب کنتورهاى فهام خبر داد و گفت: از دو سال پیش 
در کشــور طرح فهام اجرا شــد که نوعى هوشمندسازى 
کنتورهاى برق بود و امروز در اســتان اصفهان از 24 هزار 
مشترك دیماندى، براى 19 هزار مشترك کنتور فهام نصب 
شده و براى اولین بار در کشــور، ما اپلیکیشنى را طراحى 
کردیم تا متولى صنعت به اطالعات برق خود در دوره کوتاه 
دسترسى داشته باشد که امید داریم از خرداد ماه سال جارى 

براى بخش صنعت، قابل استفاده باشد.
عالقمندان از همه صنایع خواســت تا امسال نیز شرکت 
توزیع برق استان اصفهان را در تابستان سال جارى یارى 
دهند. وى همچنین گفت: ما در 23 شهرســتان اســتان 
اصفهان بیش از 300 مشــترك صنعتى داریــم که با ما 

همکارى مى کنند.
عالقمندان بار دیگر تأکید کرد در چهار ساعت میان روزى 
بین ساعات 12 تا 16، شهروندان، صنایع و مشترکان شرکت 
توزیع برق استان باید در مصرف انرژى صرفه جویى کنند تا 

در فصل تابستان کمبود برق نداشته باشیم.
***

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان که مهمان 
ویژه این همایش بود نیز در جمع مدیران صنایع برتر همکار 
شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان گفت: با همکارى، 
خردورزى و تدبّر، مى توان از تشــدید آثار جّوى در زندگى 
جلوگیرى کرد و امروز باید با ســازگارى با کم آبى، با این 

امر مقابله کرد.
منصور شیشه فروش ادامه داد: امروز هر فردى در هر زمان و 

هر مکان باید براى حوادث طبیعى و غیرطبیعى آماده باشد و 
همه بخش ها باید سازگارى با کم آبى را مدنظر داشته باشند.

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان انسان سالم را 
الفباى توسعه پایدار مى داند و مى گوید: انسان سالم آن است 
که در منابع صرفه جویى کــرده و در زمان تهدید، صحیح 
عمل کند و در حقیقت، انسان بزرگ تر از مشکالت آفریده 
شده است و مى تواند راهکار مناسب براى عبور از مشکالت 

را ارائه دهد. 
شیشه فروش اظهار امیدوارى کرد با همکارى همه صنایع و 
شرکت آنها در طرح هاى تشویقى شرکت توزیع برق استان 

اصفهان، تابستان سال جارى به خوبى سپرى شود.
***

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان اصفهان 
هم با قدردانى از همکارى صنایع در مصرف برق در تابستان 
سال 96 گفت: ما امسال سه طرح ذخیره عملیاتى صنایع، 
قطع یا کاهش بار برنامه ریزى شده و خرید برق خودتأمین از 

دیزل ژنراتور را براى صنایع اجرا مى کنیم.
مهدى ثقفى اظهــار کرد: ایــن طرح در همه کشــورها 
پیاده سازى شده اســت و ما نیز طرح ملى ذخیره عملیاتى 
صنایع را بومى سازى کرده و متناسب با فرهنگمان در کشور 
اجرایى کردیم که از 26 خرداد تا 26 مرداد به مدت دو ماه در 
روزهاى کارى و براساس توافقنامه اجرا مى کنیم. این طرح 
داراى شرایطى است که صنعتگران باید آنها را رعایت کنند و 
سپس از مشوقات بهره گیرند. همچنین شرکت صنعتگران 
در دو طرح دیگر هم مى تواند براى آنها مشوقاتى به همراه 
داشته باشد.وى با اشاره به انرژى هاى تجدیدپذیر هم گفت: 
استفاده از انرژى خورشیدى مزیت های ى مانند پاك بودن، امن 
و بى خطر بودن، دارا بودن هزینه تولید اندك و عدم نیاز به 

مصرف آب و... را داراست.
در پایان این مراسم، از صنایع برتر همکار با شرکت توزیع برق 
استان اصفهان تجلیل و به سئواالت آنان توسط مسئوالن، 

پاسخ داده شد. 

در همایش تجلیل از صنایع همکار در کاهش پیک بار سال 96 اعالم شد

ارائه طرح هاى تشویقى جهت صنایع همکار در کاهش پیک بار برق تابستان
ساسان اکبرزاده

تجدید آگهى مناقصه (نوبت دوم)

حسین على صادقى- شهردار سمیرمحسین على صادقى- شهردار سمیرم

چاپ اول

شهردارى سمیرم در نظر دارد آسفالت معابر شهرى خود را با اســتفاده از قیر رایگان اداره کل راه و شهرسازى استان 
اصفهان توسط پیمانکاران که داراى رتبه ومورد تایید اداره کل راه و شهرسازى مى باشند و پخت آسفالت را توسط کارخانه 
آسفالت هاى داراى استاندارد وزارت راه و شهرسازى مى باشند انجام دهد. لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت 

مى شود درخواست خود را به این شهردارى ارائه نمایید.
1- ارائه ضمانت نامه هاى بانکى به مبلغ 570/000/000 ریال به شهردارى جهت حسن انجام کار و 300/000/000 ریال به اداره 

کل  راه و شهرسازى جهت ضمانت تحویل قیر الزامى است.
2- پیمانکاران موظف هستند داراى کارخانه پخت آسفالت مورد تایید وزارت راه و شهرسازى باشند.

3- متراژ کارکرد 40/000 مترمربع در معابر و کوچه هاى مشخص شده شهردارى انجام مى گیرد.
4- قیر تحویلى در چند مرحله به تناژ مجموع 200 تن توسط اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان تأمین خواهد شد.

5- تمام هزینه هاى آزمایش آسفالت بر عهده پیمانکار مى باشد.
6- پیمانکاران پیشنهادات خود را تا پایان وقت ادارى 97/03/08 به دبیرخانه شهردارى سمیرم تحویل دهند.

7- ضمناً هزینه انتشار آگهى در روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد.
8- جهت اطالعات بیشتر با شهردارى سمیرم تماس حاصل نمایید.

03153665800

آگهى تجدید مناقصه عمومى

فرهاد سلیمى- شهردار فوالدشهرفرهاد سلیمى- شهردار فوالدشهر

نوبت اول

شهردارى فوالدشهر به استناد مجوز شــماره 4/96/332 مورخ 
96/03/18 شوراى محترم اسالمى شهر، در نظر دارد نسبت به خرید 
یک  دستگاه نردبان باالبر هیدرولیکى آتش نشانى با ارتفاع 56 متر 
با شاسى طبق اسناد مناقصه جهت سازمان آتش نشانى فوالدشهر 
از طریق مناقصه عمومى اقــدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت 
آگاهى از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا روز شنبه مورخ 
97/03/19 به واحد امور قراردادهاى شهردارى فوالدشهر مراجعه 

نمایند.

آگهى مزایده نوبت اول
(مرحله اول)

رضا سلمانى- سرپرست شهردارى چادگانرضا سلمانى- سرپرست شهردارى چادگان

چاپ اول

شهردارى چادگان به استناد مجوز شماره 96/192 مورخ 1396/12/12 شوراى محترم اسالمى شهر چادگان و نامه 
شماره 2031/1/9799 مورخ 1396/12/23 فرماندارى محترم شهرستان چادگان در نظر دارد نسبت به فروش 
یک قطعه زمین به مساحت 328/98 مترمربع با کاربرى مسکونى و داراى سند مالکیت به شماره 62/1061 بخش 

سیزده اصفهان واقع در خیابان شهید خلیل کرمى، خیابان علوى کوچه اطلس شرقى اقدام نماید:
- قیمت پایه مزایده:

با توجه به ارزیابى کارشناس محترم رسمى دادگسترى در رشته راه و ساختمان: ارزش هر مترمربع از این ملک 
براســاس پایه مزایده برابر با 2/400/000 ریال (دو میلیون و چهارصد هزار ریال) و ارزش کل ملک به مساحت 
328/98 مترمربع آن برابر با 789/552/000 ریال (هفتصد و هشتاد و نه میلیون و پانصد و پنجاه و دو هزار ریال) 

برآورد گردیده است.
- بازدید و پیشنهادات موضوع مزایده:

متقاضیان مى توانند از روز سه شنبه مورخ 1397/02/25 لغایت روز دوشنبه مورخ 1397/03/07 با مراجعه به 
شهردارى و ضمن بازدید از زمین مذکور نسبت به دریافت فرم هاى (مشخصات شرکت کنندگان و تعهد خرید 
مزایده اى زمین) از دبیرخانه شهردارى اقدام و فرم هاى مذکور را جهت شرکت در مزایده ضمیمه پیشنهاد پاکت 

(الف).
- پنج درصد قیمت پایه به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب 3100003423005 شهردارى چادگان نزد 
بانک ملى چادگان واریز و فیش واریزى را همراه با مشخصات کامل پیشنهاددهنده ضمیمه پیشنهاد پاکت ب).

- پیشنهاددهندگان بایستى پیشنهادات خود را تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 1397/03/07 به حراست 
شهردارى تحویل و رسید دریافت نمایند.

1- پیشنهادات رسیده در روز سه شنبه مورخ 1397/03/08 رأس ساعت ده صبح در محل شهردارى چادگان با 
حضور اعضاء کمیسیون باز و قرائت مى گردد.

2- شهردارى چادگان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات رسیده مختار و به پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر 
و مبهم و بدون فیش سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3- چنانچه نفرات اول و دوم و سوم شرکت کننده در مزایده انصرا ف نمایند سپرده آنها به نفع شهردارى ضبط 
خواهد شد.

4- کلیه هزینه هاى مالى از قبیل هزینه آگهى، کارشناسى و غیره که در اثر مزایده حادث گردیده به عهده برنده 
مزایده خواهد بود.

5- شرکت کنندگان بایستى شرایط قانون منع مداخله کارمندان دولت مصوب 22 دى ماه 1337 و موضوع تبصره 
یک ماده 82 مکرر قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهاى اسالمى کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

1375/03/01 با اصالحات بعدى را در نظر داشته باشند.
6- برنده مزایده مى بایستى پس از اعالم کتبى شهردارى ظرف مدت یک هفته نسبت به واریز مبلغ اعالم شده 

اقدام نماید در غیر این صورت سپرده وى به نفع شهردارى ضبط مى گردد.
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اجراى طرح شبکه فاضالب 
در دو روستا 

طرح شبکه فاضالب در دو روستاى دستجرد و کمال 
آباد جرقویه علیا آغاز شد.

معاون طرح و توسعه شرکت آب و فاضالب روستایى 
استان اصفهان گفت: این طرح به طول 25 کیلومتر 
و بـا اعتبـارى افـزون بـر 500 میلیـارد ریـال اجـرا 

مى شود.
مجید حبیبیان افزود: با اجراى این طرح، اولین طرح 
شـبکه فاضالب در جرقویه علیا اجرا مى شـود که با 
تصفیه فاضالب مى تواند بخشـى از آب کشـاورزى 

را نیز تأمین کند.

مشاغل از دست رفته 
کشاورزان جبران شود

مهدى صفرخانلو، فرماندار لنجان گفت: کشـاورزى 
در شهرسـتان لنجـان بـه خصوص در حوزه کشـت 
برنج، با چالش مواجه است و با توجه به اینکه در این 
حوزه اشـتغال هاى متعددى از دسـت خواهد رفت، 
بایـد بـه سـمت سـویى حرکـت کنیـم کـه ایـن 
شـغل هاى از دسـت رفتـه، در جـاى دیگـر جبران 
شـده تا کشـاورز در حوزه معیشت با مشـکل مواجه 

نشود.

استاد دانشگاه صنعتى، 
چهره سرآمد آموزش عالى

استاد دانشگاه صنعتى اصفهان، چهره سرآمد آموزش 
عالى ایران شد.

«روح ا... باقرى» اسـتاد دانشـکده مهندسى شیمى 
این دانشگاه، یکى از 11 چهره سرآمد آموزش عالى 

ایران شناخته شد.
 روح ا... باقـرى، دانـش آموختـه رشـته شـیمى و 
فن آورى پلیمر دانشـگاه اسـتون بیرمنگام انگلیس 
و اسـتاد دانشکده مهندسى شـیمى دانشگاه صنعتى 
اصفهـان  راهنمایـى بیـش از 200 پایـان نامـه 
دانشـجویى درمقاطـع مختلـف تحصیلـى، ارائـه 
ده هـا مقالـه علمـى ملـى و بیـن المللـى، تألیـف 
اجـراى  و  تخصصـى  کتـاب  عنـوان  سـه 
ده ها طـرح تحقیقاتـى صنعتـى را در کارنامه علمى 

خود دارد. 

 
برخورد با نصب کنندگان
 پمپ هاى آب بدون مخزن

مدیر آبفـاى منطقـه 4 اصفهان با اشـاره به تشـدید 
بحـران آب در اسـتان اصفهـان گفـت : بسـیارى از 
شـهروندان براى رفع افت فشـار آب، از پمپ بر سر 

انشعاب استفاده مى کنند.
صالـح بـا بیـان اینکـه اگـر شـهروندى از پمـپ 
بـدون مخـزن اسـتفاده کنـد، همسـایگان بـا افت
فشـار روبـرو مى شـوند و سـبب خرابـى کنتـور نیز

مى شود، افزود : بر اساس قانون، با اینگونه مشترکین 
برخورد مى شود .

وى گفـت : براى عبـور از بحران باید هـر خانوار 30 
درصد مصرف آب را کاهش دهد .

رویش الله هاى واژگون 
درکوه «چهار مور» سمیرم 

شهرسـتان سـمیرم با 455هزار هکتار عرصه ملى، 
محل رویش گیاهان مختلفـى از جمله الله واژگون 

است.
مدیـر اداره منابـع طبیعـى و آبخیزدارى شهرسـتان 
سـمیرم گفـت: وجـود گل هـاى رنگارنـگ ایـن 
الله ها، زیبایى خاصى به کوه ها و دشت هاى منطقه 
داده، به گونه اى که محل بازدید گردشـگران شـده

 است.
مرادى افزود: در سمیرم به دلیل ارتفاع زیاد از سطح 
دریا و سـردى هـوا، گل این اللـه ها دیرتـر پژمرده

مى شود.
کـوه چهـار مـور بـا ارتفـاع بـاالى دو هـزار متـر، 
در 15کیلومتـرى شـمال شـهر سـمیرم واقع شـده 

است.

خبر

معاون مشارکت هاى مردمى اداره کل بهزیستى استان 
اصفهان با بیان اینکه ماه رمضان سال گذشته 13 هزار 
و 500 ســبد غذایى بین مددجویان توزیع شد، گفت: با 
آغاز ماه رمضان، کمک هاى جمع آورى شــده مردم به 

مددجویان تحت پوشش بهزیستى استان اهدا مى شود.
على اصغر شاهزیدى با اشــاره به اینکه در زمینه اهداى 
سبد غذایى به مددجویان در دو مقوله فعالیت مى کنیم، 
اظهار داشــت: جمع آورى، توزیع و اهداى کمک هاى 
مردمى از جمله فعالیت هایى اســت کــه در ماه مبارك 

رمضان انجام مى دهیم.
وى با بیان اینکه برخى از مــردم کمک هاى خود را به 

صورت حضورى به بهزیســتى تحویل مى دهند، افزود: 
در ماه رمضان کمک هاى مردمى را در مکان هایى مانند 
مساجد، مصالى نماز جمعه و در شب هاى قدر جمع آورى 

مى کنیم و به دست نیازمندان مى رسانیم.
معاون مشارکت هاى مردمى اداره کل بهزیستى استان 
اصفهان با بیان اینکه ادارات بهزیســتى شهرستان ها 
براى کمک به افراد تحت پوشش، برنامه خود را دارند، 
خاطرنشان کرد: هر ساله به ادارات بهزیستى شهرستان ها 
مبلغى براى کمک به مناطق محروم اهدا مى شود تا خود 
سبد غذا تهیه کنند و در ماه رمضان در اختیار نیازمندان 

تحت پوشش قرار دهند.

 مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان با اشاره به تعیین 
یک شــیفت اضافه براى خون گیــرى در ماه رمضان
 گفت: ذخیره خون در اســتان اصفهان به شــش روز 

رسیده است.
مجید زینلى با بیــان اینکه یک پایــگاه در پل خواجو 
اصفهان براى خون گیرى بعد از افطــار در نظر گرفته 
شــده اســت، اظهار داشــت: وضعیت خون استان در
 حــال حاضر خــوب اســت، اما بــا توجه بــه اینکه
 ماه مبارك رمضان در پیش است، از مردم مى خواهیم 
در ماه رمضــان هممانند ماه هاى دیگــر انتقال خون را 

یارى کنند.

وى افزود: از ابتــداى فروردین 97 تا 22 اردیبهشــت، 
25 هــزار نفــر بــه پایگاه هــاى انتقــال خــون
اســتان مراجعــه کردنــد کــه از ایــن تعــداد 
19 هــزار نفــر موفــق بــه  اهــداى خــون 

شدند.
وى با اشــاره بــه نوبت گیــرى اینترنتى بــراى خون 
دهى اظهــار داشــت: مــردم اصفهــان مى توانند از 
طریق سایت ســازمان انتقال خون اســتان به نشانى

 www.ebto.ir و یا به نشــانى وب ســایت ســازمان 
Esfahan.ibto.ir مراجعــه کننــد و اینترنتــى نوبت 

بگیرند.

تعیین یک شیفت اضافه براى 
خون گیرى در ماه رمضان 

توزیع کمک هاى مردمى بین 
مددجویان بهزیستى 

27توزیع کننده موادمخدر و سارق در شاهین شهر 
دستگیر شدند.

فرمانده انتظامى شهرســتان شاهین شهر و میمه 
گفت: این تعداد توزیع کننده موادمخدر، ســارق و 
متهم تحت تعقیب، در طــرح عملیاتى و ضربتى 
پاکســازى مناطق آلوده و جرم خیز شاهین شهر 

دستگیر شدند. 
رجبعلى مختارى افزود: پرونده این متخلفان براى 

بررسى بیشتر به مراجع قضائى تحویل داده شد.

تاکنون درحدود 80درصد از قطعات شرکت پاالیش نفت اصفهان 
بومى سازى شده است.

رئیس پشتیبانى ساخت داخل شــرکت پاالیش نفت اصفهان 
گفت: متخصصان داخلى موفق شدند براى خودکفایى و حمایت 
از کاالى ایرانى و تامین قطعات مورد نیاز، قطعات اساســى این 

واحد پاالیشگاهى را تولید کنند.
سعید احترامیان افزود:این واحد پاالیشگاهى، با تکیه بر دانش و 

توانمندى متخصصان داخلى، پارسال موفق به بومى سازى بیش 
از 336قطعه از تجهیزات کلیدى این شرکت شده است.

وى گفت: با بومى سازى این تجهیزات، بیش از 200میلیارد ریال 
صرفه جویى براى کشور حاصل شده است.

رئیس پشتیبانى ساخت داخل شــرکت پاالیش نفت اصفهان 
افزود: همچنین  عملکرد قطعات بومى سازى شده قابل رقابت با 

نمونه مشابه خارجى  است.

یک نماینده استان اصفهان در مجلس شوراى اسالمى 
گفت: مصوبه شــورایعالى آب گفته، زمانى استان هاى 
چهارمحال  و بختیارى و یزد مى توانند آب برداشت کنند 
که تونل دوم و ســوم انتقال آب کوهرنگ تأسیس شده 
باشد، اما قبل از اینکه تونل سوم راه اندازى شود، این دو 

استان آب برداشت کردند.
حیدرعلى عابدى اظهار داشت: ســال 97 با سال هاى 
قبلى متفاوت است، چراکه ما امسال واقعاً مشکل اقلیمى 

داریم و با کمبود بارش روبرو هستیم.
وى افزود: اگر زاینــده رود را بــراى اصفهانى ها حفظ 
مى کردند، این قدر مشکل براى کشــاورزان اصفهانى 

ایجاد نمى شد.

وى تأکید کرد: ما مى گوییم که مصوبات شورایعالى آب 
اجرا شود؛ اگر رژیم حقوقى زاینده رود طبق سیزدهمین 
مصوبه شورایعالى آب اجرا شود، مشکل اصفهانى ها حل 
مى شود. ولى اآلن شاهد این هســتیم که قبل از اینکه 
آب به اصفهان برسد در اســتان چهارمحال و  بختیارى 

نزدیک به 700 و یا 800 لوله از آن گرفته مى شود.
***

عابدى در واکنش سخنان برخى مقامات محلى استان 
چهارمحال و  بختیارى کــه مى گویند آب بیش ازآنچه 
باید به اصفهان مى رود، تصریح کرد: آنچه من مى گویم 
با متراژ اســت، اما آنها با چشم مى بینند که آب عظیمى 
از رودخانه ســامان خارج مى شــود؛ حرفــى که اینها 

مى زنند اساس علمى ندارد چون سامانه اندازه گیرى که
 ندارند.

این نماینده اصفهان تأکید کرد: براى آب شرب اصفهان 
روزانه باید 14 متر مکعب بر ثانیه آب وارد شود و براى 
یزد به طور ساالنه 50 میلیون مترمکعب در سال آب نیاز 
است و نزدیک به 60 میلیون هم ساالنه آب باید براى 

ذوب آهن و فوالد بیاید. 
عابدى گفت: ما نمى گوییم کــه چقدر آب مى آید، بلکه 
مى گوییم کســانى که حق ندارند از زاینده رود بردارند، 

برداشت نکنند. 
عابــدى اظهارداشــت: در چهارمحــال  و بختیــارى 
ازیک طرف در حال برداشت آب هستند و از طرف دیگر 

اجازه نمى دهند که پروژه انتقال آب به سرانجام برسد و 
مانع پیشرفت کار مى شوند و همچنان کارشکنى ها ادامه 
دارد و این پروژه خیلى پیشرفت نکرده است، به همین 

خاطر امیدى هم به آن نیست.
نماینده اصفهان گفت:  پــروژه کوهرنگ 3 نفعى براى 
اصفهان ندارد و نفعش براى خود چهارمحال  و بختیارى 
است، چون در مصوبه شــورایعالى آب آمده که استان 
چهارمحال  و بختیارى زمانى مى تواند سهم اختصاصى 
خود را برداشت کند که تونل سوم ایجادشده باشد، چون 

تونل سوم براى آنهاست.
عابدى در پاســخ به این ســؤال که چرا مسئولین این 
سه اســتان معتقدند حقابه آنان تأمین نمى شود؟ گفت: 
سیزدهمین مصوبه شــوراى عالى آب را بخوانید ببینید 
حق چه کسى ضایع شده است؟ ما فرض مى کنیم اصًال 
تونلى نباشد، آیا زاینده رود متعلق به کشاورزان اصفهانى 
نیست؟ آنها باید آب هایى که از طریق تونل مى آورند، به 
همان مقدار برداشــت کنند و بقیه را براى اصفهانى ها 

رها کنند.
نماینده مردم اصفهــان تأکید کــرد: وزارت نیرو باید 
اراده کند. ما ضعف را در وزارت نیرو و جهاد کشاورزى 
مى بینیم. جهاد کشــاورزى بدون پایه علمى، توســعه 
کشاورزى و توســعه باغدارى را در حاشــیه زاینده رود 
تشــویق کرد و همیــن باعث شــد کــه زمین هاى 
کشــت دیم اآلن به صورت آبى مورد بهره بردارى قرار 

گیرند.
 عابدى گفت: وزارت نیــرو هم نظــارت و کنترلى بر 
برداشت ها ندارد و هرکسى هرچقدر مى تواند برداشت 

مى کند..
وى تصریح کرد: کل استان اصفهان روزانه یک میلیون 
مترمکعب براى شــرب الزم دارد که اآلن در مجموع 
کمتر به آن مى رسد و از این رو، هر آبى که در باالدست 
در کوه ها و باغ هاى اطراف زاینده رود، برداشت مى شود، 
درواقع به همان مقدار از آب آشامیدن اصفهان هم کم 
مى شود و همین باعث مى شود که به زودى شهرهایى 
چون کاشــان، خمینى شــهر و نجف آباد هم با مشکل 

مواجه شوند.

مدیر اداره پیش بینى اداره کل هواشناســى استان 
اصفهان گفت: ســامانه جدید بارشى از امروز وارد 
این استان مى شود و اصفهان از امروز به طور مجدد 

تحت تأثیر یک سامانه بارشى قرار مى گیرد.
حســن خدابخش افــزود: تحلیل نقشــه هاى 
هواشناسى بیانگر جوى به نسبت ناپایدار طى امروز 

و فردا بر روى استان اصفهان است.
وى گفت: آســمان بیشــتر مناطق این استان به 
صورت قسمتى ابرى، گاهى افزایش ابر و وزش باد 
به نسبت شدید، همراه با رگبار پراکنده و رعد و برق 

پیش بینى مى شود.
به گفته وى، دماى هوا در بیشتر مناطق استان یک 

تا سه درجه سانتیگراد افزایش مى یابد.
خدابخش براى هواى کالنشــهر اصفهان براى 
امروز، آسمانى قســمتى ابرى، گاهى افزایش ابر، 
وزش باد به نسبت شدید، رگبار و رعد و برق پیش 

بینى کرد. 

مدیر عامل انجمن خیرین مدرسه ساز استان 
اصفهان گفت: اکنون شش پروژه براى دانش 
آموزان استثنایى در حال احداث است و دو مورد 
از این پروژه ها، ویژه کودکان اوتیسم است که 
در شهر اصفهان احداث مى شــود و بقیه در 

شهرستان هاى متفاوت در حال اجرا هستند.
فریدالدین عبد یزدان اظهارداشــت: یکى از 
بحث هایى که به نوعــى در آموزش و پرورش مغفول مانــده، موضوع فضاهاى مدارس 

استثنایى است که البته طى چند سال گذشته در این زمینه فعالیت هایى انجام شده است.
وى با تاکیــد بر پروژه هاى مدارس اســتثنایى گفت: در طى چند ســال گذشــته پروژه 
هایى به وسیله خیرین مدرسه ساز اســتان اصفهان براى دانش آموزان استثنایى احداث 
شده است که پروژه طاها در خیابان مشــتاق، پروژه خور در خیابان نبوى منش و همچنین 
پروژه اى در شاهین شــهر با مشــارکت خیرین براى دانش آموزان استثنایى فراهم شده 

است.   

مرحله اســتانى و اختتامیه دومین دوره مسابقات 
قرآن مقطع ابتدایى با حضــور 350 دانش آموز در 

اصفهان برگزار شد.
این مسابقات با حضور 350 دانش آموز دختر و پسر 
پایه هاى چهارم، پنجم و ششم ابتدایى در مدارس 

هراتى و فرزانه اصفهان برگزار شد.
200 نفر از شــرکت کننــدگان این مســابقات 

دانش آموز پسر و 150 نفر دانش آموز دختر بودند. 

مدیرعامل شــرکت شــهرك هاى صنعتى اســتان اصفهان از تخصیص 200 میلیارد 
ریال اعتبار براى شــهرك ها و ناحیه هاى صنعتى شهرســتان کاشــان در سال جارى

 خبر داد.
محمد جواد بگى گفت: این میزان اعتبار در راستاى تحقق شــعار سال مبنى بر حمایت 
از کاالى ایرانى و ضرورت پشــتیبانى از صنایع کوچک، از محل منابع داخلى شــرکت 

شهرك هاى صنعتى استان اصفهان اختصاص یافته است.
وى افزود: شهرستان کاشان داراى دو شهرك و چهار ناحیه صنعتى به مساحت هزار و 500 
هکتار است و اعتبارها براى توسعه زیرساخت هاى شهرك هاى صنعتى راوند، امیرکبیر و 

ناحیه هاى صنعتى بزرك، قمصر، نیاسر و بهارستان هزینه مى شود.
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان بیان داشت: این تخصیص براى 
تامین آب، گاز، برق، خدمات ارتباطى و توســعه زیرســاخت هاى محوطه، گذرگاه ها و 
جاده هاى دسترسى به شهرك ها و ناحیه هاى صنعتى است تا واحدهاى مستقر و صنعتگران 

بتوانند در فضایى مناسب تر، در راستاى تولید صادرات محور و رقابت پذیر گام بردارند.
بگى همچنین بیان داشت: هم اکنون 70 شــهرك صنعتى دولتى و پنج شهرك صنعتى 
خصوصى به مساحت 12 هزار و 30 هکتار در اصفهان وجود دارد و این استان،  از نظر تعداد 

و اراضى مقام نخست کشور را داراست.
به گفته وى، در استان اصفهان 9 هزار و 160 واحد صنعتى فعالیت مى کنند که پنج هزار و 

700 واحد در شهرك هاى صنعتى با 120 هزار نیروى کار مسقر هستند.

در راستاى بومى سازى و استفاده و حمایت از کاالى 
ایرانى و کاهش هزینه و با توجه به گذشت پنج سال 
از زمان بهره بردارى واحد شــماره2کک و نیاز به 
تعویض قطعات مستهلک شده ماشین هاى تخلیه 
کک، اشتانگ ماشین تخلیه شرقى براى نخستین 
بار در کشور در ذوب آهم اصفهان طراحى و ساخته 
شد.طراحى و ساخت این قطعه ،توسط کارشناسان 
دفتر فنى تولیدات کک و مواد شیمیایى و مهندسى 
نت انجام شــده و نصب آن بدون نیاز به مشــاور 
خارجى و پیمانکار انجام شــد که رکــوردى تازه 

محسوب مى شود و به بهره بردارى رسید.
گفتنى است؛ این قطعه با طول 27 متر و تناژ 33 تن، 
به صورت کامل و با اتکا به دانش و توان و امکانات 
موجود در ذوب آهن  طراحى و ساخته شده و نصب 
آن نیز با کمترین مشــکل و در کوتاه ترین زمان 

ممکن انجام شد. 

نماینده اصفهان در مجلس شوراى اسالمى:

پروژه «کوهرنگ 3» نفعى براى اصفهان ندارد
توزیع کنندگان موادمخدر 

در دام پلیس

بومى سازى 80درصدى قطعات مورد نیاز شرکت پاالیش نفت

 کارگران پلى اکریل در انتظار دریافت معوقات و مواد اولیه 

سامانه بارشى جدیدى 
امروز وارد استان  مى شود

برگزارى مرحله استانى 
اختصاص20 میلیارد به شهرك هاى صنعتى کاشان  مسابقات قرآن 

طراحى و ساخت اشتانگ 
ماشین تخلیه در ذوب آهن

احداث 6مدرسه براى دانش آموزان استثنایى

علیرضا خرمى، عضو شوراى اسالمى کار شرکت پلى اکریل ایران 
با بیان اینکه کارگران پلى اکریل پس از چهار سال انتظار خسته اند، 
به نمایندگى از جانــب دو هزار کارگر پلى اکریل از مســئوالن 
خواست که براى افتادن چرخ تولید روى غلتک، هرچه در توان 

دارند، انجام دهند.
وى درباره وضعیت ایــن کارخانه گفت: در جلســات متعددى 
که با حضور مسئوالن استان، شهرســتان و نمایندگان مجلس 
برگزارشــد، قول مساعد جهت تداوم تولید و اشــتغال پایدار در 
شرکت پلى اکریل داده شده است، اما وضعیت پلى اکریل براى 
تأمین مواد اولیه  مورد نیاز مناسب نیســت و کارکنان شرکت، 
همچنان بالتکلیف هستند؛ پرسنل پلى اکریل 80 درصد حقوق 
ماه گذشته خود را دریافت کرده اند، ولى از سال گذشته همچنان 

چندین ماه معوقات مزدى پرداخت نشده دارند.
وى درباره وضعیت تولید این شــرکت نیز بیان داشــت: بخِش 
اکریلیک 2 در حال فعالیت اســت، اما تــداوم تولید این خط به 
دلیل عــدم تامین مواد اولیه مشــخص نیســت، ضمن اینکه 
قسمت نخ ریسى(یارن) پلى استر هم در تالش است تا به زودى 

راه اندازى شود.
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معاون فرهنگى اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان 
اصفهان گفت: اجراى کنسرت هاى موسیقى ماه هاى 
فروردین و اردیبهشت امســال، در این استان نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته سه برابر شده است.
پرویز طاهرى افزود: بیش از 164 کنسرت موسیقى ماه 
فروردین و از ابتداى اردیبهشــت امسال تاکنون در این 
استان اجرا شد، درحالى که این رقم در مدت مشابه سال 

گذشته 56 اجرا بوده است.
وى با اشاره به استقبال مردم، خوانندگان و تهیه کنندگان 
براى اجراى برنامه هاى کنسرت موســیقى در استان 
اصفهان در دو ســال گذشــته، گفت: در دو ماه نخست 

امســال صد مجوز و در مدت مشابه ســال گذشته 40 
مجوز اجراى کنســرت موســیقى در اصفهــان صادر 

شده است.
طاهــرى از جملــه عوامــل افزایــش اجــراى

کنســرت هاى موســیقى را، تمدید چند بــاره برخى 
کنســرت ها، اســتقبال برخى اداره ها براى برگزارى 
این برنامه هــا براى کارکنــان و خانواده هایشــان و 
جشــن هاى نوروزى عنوان و اضافه کــرد: هر مجوز 
کنســرت، دســتکم دو اجرا دارد، امــا در برخى موارد
 با توجه به اســتقبال مــردم، این کنســرت ها تمدید

 مى شود.

رئیس گروه مطالعات حمل و نقل و ترافیک شهردارى 
اصفهان گفت: بر اســاس برنامه ریزى هاى انجام شده، 
تا پایان برنامه 1400 راه انــدازى 200 کیلومتر خطوط 

اتوبوس BRT در اصفهان انجام مى شود.
جمشــید لقایى در خصوص برنامه اصفهــان 1400 و 
چشم انداز حمل و نقل عمومى شهر اظهار کرد: آنچه در 
سند چشم انداز مورد تأکید قرار گرفته، سامانه حمل و نقل 
همگانى با بهره گیرى از فناورى هاى نوین از نظر کمّیت، 

در دسترس بودن و سهولت استفاده است.
وى با بیان اینکه خط یک قطارشهرى اصفهان پس از 
سال ها به صورت کامل به بهره بردارى رسید، افزود: قرار 

است تا ســال 1400 عملیات اجرایى بخش عمده اى از 
تونل خط2 قطار شهرى اصفهان نیز انجام شود.

رئیس گروه مطالعات حمل و نقل و ترافیک شهردارى 
اصفهان ادامه داد: در سامانه هاى حمل و نقل، طى چند 
سال اخیر ســامانه اتوبوس هاى تندرو یا همانBRT  در 
شــهر اصفهان فعال شــده که خط یک آن با مسافتى 
درحدود 20 کیلومتر از پل یزدآباد تا پایانه باقوشــخانه، 
خط2 از میدان بزرگمهر تا میــدان جمهورى و خط 3 از 
پایانه ارغوانیه تا میدان جمهورى اســت که بخشــى از 
این مسیر جداشده و بخشــى به صورت معمولى برقرار 

شده است.

اجراى کنسرت هاى موسیقى 
در اصفهان 3 برابر شد

راه اندازى 200 کیلومتر 
خط BRT تا سال 1400

کالهبردار تلفنى دستگیر شد
فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر از شناسایی و 
دستگیري فردى که با شیوه کالهبردارى تلفنى، مبلغ 
630 میلیون ریال از فردى برداشت کرده بود، خبر داد.
على جعفرى نـژاد اظهار کرد: با طرح شـکایت فردى 
مبنى بر «برداشـت غیرمجاز با شـگرد کالهبردارى 
تلفنى» موضوع به صورت ویژه در دسـتور کار پلیس 

آگاهى این شهرستان قرار گرفت.
وى افزود: شاکى در تحقیقات اولیه بیان کرد که با تماس 
تلفنى فردى ناشـناس مبنى بر اینکه شـما برنده جایزه 
ویژه ما شـده اید، فریب خورده و با هدایـت فرد، به پاى 
دستگاه خودپرداز طى چند مرحله تراکنش، در مجموع 
مبلغ 630 میلیون ریال از کارت عابر بانک به حساب فرد 
کالهبـردار انتقال داده اسـت. وى تصریح کـرد: متهم 
دستگیر شده با مشاهده مدارك مسـتدل و انکارناپذیر، 
به خرید چندین سیمکارت براى کالهبردارى و برداشت 
مبلغ 630 میلیـون ریال به صورت غیرمجاز از حسـاب 

بانکى فرد شاکى اعتراف کرد.

آغاز عملیات اجرایى باند دوم 
محور اردستان به اصفهان

مدیراداره راه و شهرسـازى شهرسـتان اردستان گفت: 
عملیـات اجرایـى احـداث بانـد دوم محور اردسـتان به 
اصفهان، بـه طول 17 کیلومتـر و اعتبارى بالـغ بر 240 
میلیارد ریال آغاز شد. مجتبى پورشفیع اظهار کرد: طول 
کل محور باند دوم اردستان به اصفهان 87 کیلومتر است 

که عملیات اجرایى 17 کیلومتر آن باقى مانده است.

خبر

ابالغ راى
شماره پرونده: 96/690 شماره دادنامه: 75- 97/2/15 خواهان: مصطفى براتى ارداجى فرزند برات 
به نشانى شاهین شــهر، خ مخابرات، ف 11 پ 53 خوانده: مصطفى رجبى به نشانى مجهول المکان 
موضوع: استرداد مبلغ 5/000/000 ریال واریزى اشــتباه وجه به انضمام هزینه دادرسى گردشکار: 
خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از انجام مراحل قانونى در 
وقت مقرر حوزه هشتم بتصدى امضا کنندگان زیر تشکیل شد و با توجه به محتویات پرونده و تبادل 
نظر و ارائه نظریه مشورتى ختم رسیدگى اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى گردید: راى شورا: 
در خصوص دادخواســت مصطفى براتى ارداجى به طرفیت آقاى مصطفى رجبى به خواسته استرداد 
مبلغ 5/000/000 ریال واریزى اشــتباه وجه به انضمام هزینه دادرسى بدین شرح که خواهان اظهار 
مى دارد اشتباها مبلغ خواسته را در عابربانک به نام خوانده واریز نموده است و اکنون درخواست مطالبه 
آن را دارد. نظر به اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى و ضمایم آن در جلسه دادرسى حاضر نگردیده 
و الیحه اى نیز ضمیمه ننموده شورا پس از بررسى پرونده و مدارك موجود و پیرنت حساب خواهان و 
استعالم صورت گرفته از بانک ملى به شماره 9602238 مورخه 96/11/9 داللت بر واریز وجه مورد 
ادعاى خواهان را دارد که به وسیله دستگاه خودپرداز کد 3118 واریز شده است لذا به استناد مواد 198، 
519، 520، 522 قانون آیین دادرســى مدنى و ماده 265 قانون مدنى حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال برابر خواســته و مبلغ شصت و هفت هزار ریال هزینه دادرسى و تاخیر 
و تادیه از تاریخ ارائه دادخواســت مورخه 96/11/1 لغایت زمان پرداخت براساس شاخص اعالمى از 
سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران که حین اجراى حکم محاسبه خواهد شد، در حق خواهان 
صادر مى نماید حکم صادره غیابى بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه 
و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى دادگسترى شهرستان شاهین شهر مى باشد. 
م الف: 302 اسالمیان قاضى شعبه هشــتم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر (مجتمع شماره 

یک)  /2/547
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص پرونده اجرایى 
کالسه 961270ج/3 له آقاى سید شهروز شجاعى و علیه آقاى مجید بصراوى مبنى بر مطالبه مبلغ 
20/783/631/739 ریال بابت محکوم بــه و هزینه هاى اجرایى و حق االجــراى دولتى در تاریخ 
97/3/21 ساعت 12 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت 
فروش 52 حبه مشاع از 72 حبه 6 دانگ ملکى با پالك ثبتى شــماره 5000/21554 بخش 5 ثبت 
اصفهان با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده است ملکى آقاى مجید بصراوى 
و اکنون در تصرف مالکانه محکوم علیه مى باشد توســط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل 
ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند 
ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها 
به صورت نقد یا چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت 
نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت 
تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى برعهده محکوم علیه مى باشد. اوصاف ملک 
مورد مزایده: ارزیابى 6 دانگ یک دستگاه آپارتمان به انضمام پارکینگ شماره 5 تفکیکى و 6 دانگ 
انبارى شماره 9 واقع در اصفهان، پل غدیر، آبشار سوم، خیابان مسرور، ك باغ ارم (شماره 3)، مجتمع 
مسکونى آناهیتا ط دوم واحد 2 غربى، اینجانب کارشناسان منتخب در معیت نماینده بانک تجارت از 
محل بازدید و معاینه محل و تطابق کپى سند مالکیت با محل گزارش به شرح ذیل تقدیم مى گردد: 
1- مشخصات ثبتى: به شماره 5000/21554 شماره ثبت 233770 شماره صفحه 418 دفتر 1261، 
2- مشخصات ساختمان: یک دستگاه آپارتمان سه خوابه شــمالى، جنوبى در طبقه دوم مجتمع 14 
واحدى که در شش طبقه به مساحت 180/15 مترمربع با قدمت ساخت حدود 8 ساله، اسکلت بتنى، 
سقف تیرچه و بلوك، دیوارها پوشــش رنگ و کاغذ دیوارى، کف فرش ساختمان پارکت و آشپزخانه 
اوپن تا زیر سقف کاشى و کابینت گالس بوده و درب هاى چوبى و سیستم سرمایش و گرمایش چیلر 
مرکزى مى باشد. نماى این ساختمان تمام سنگ تراورتن بوده و اطراف سالن و هال به وسیله کناف دو 
پوشش و نورپردازى شده است. انشعابات آب و گاز آپارتمان مشترك بوده و داراى برق مجزا مى باشد. 
نظریه کارشناسى: با عنایت به مطالب فوق و امکانات و قدمت ساخت و موقعیت آپارتمان و نوع کاربرى 
و کیفیت مصالح مصرفى و بررسى جمیع جهات موثر در قضیه ارزش 6 دانگ آپارتمان با مشخصات 
ثبتى و ساختمان فوق در زمان مباشرت و مبادرت به کارشناسى جمعا ارزش ششدانگ محل فوق برابر 
11/890/000/000 ریال (یازده میلیارد و هشــتصد و نود میلیون ریال) معادل یک میلیارد و یکصد 
و هشــتاد و نه میلیون تومان تعیین و اعالم مى گردد. کپى سند به پیوست ارسال مى گردد. در نتیجه 
ارزش 52 حبه مشاع آن به مبلغ 8/587/222/222 ریال ارزیابى مى گردد. م الف: 3785 مدیر  اجراى 

احکام حقوقى دادگسترى اصفهان /2/563
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106798000040 شماره پرونده: 9709986798000052 شماره بایگانى 
شعبه: 970052 ابالغ دادخواســت و ضمائم به مریم حیدرى فرزند یحیى- خواهان شرکت آژانس 
جهانگردى پرســتیژتور با وکالت آقاى مجید فراهانى دادخواســتى به طرفیــت خوانده خانم مریم 
حیدرى فرزند یحیى به خواسته مطالبه چک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709986798000052 شعبه 47 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 
1397/03/30 ساعت 17:15 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون  آئین دادرى 
مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خیابان کمال اســماعیل- جنب بانک مسکن- روبروى 
تابلو برق. م الف: 4074 شعبه 47 حقوقى شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان (مجتمع شماره 

سه) /2/571
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106796900133 شماره پرونده: 9709986796900035 شماره بایگانى 
شعبه: 970038 ابالغ دادخواست و ضمائم به الهه محســنى- خواهان مهدى موجى دادخواستى به 

طرفیت خوانده الهه محسنى به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709986796900035 شعبه 39 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) 
ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/03/27 ساعت 16:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف  یک ماه پس از تاریخ انتشار 
اگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه 
وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 4150 شعبه 39 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /2/572
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106797100314 شماره پرونده: 9609986797100640 شماره بایگانى 
شعبه: 960640 ابالغ دادخواســت و ضمائم به حسین قاســمى- خواهان آقاى نادر ناظریان جزى 
دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى حسین قاسمى به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 9609986797100640 شعبه 41 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع 
شهید حججى) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/03/30 ساعت 17:00 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خودف نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خیابان سجاد- 
خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57. م الف: 4095 شعبه 

41 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)  /2/573
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100354400970 شماره پرونده: 9609980359500134 شماره بایگانى 
شعبه: 970130 دادســراى عمومى و انقالب شهرســتان اصفهان به موجب کیفرخواست در پرونده 
کالسه 9609980359500134 و 970130 ك 118 شــکایت آقاى مجید قهرمان نژاد علیه آقایان 
مهدى عظیمى منامن و مصطفى نیازى ترکان به اتهام هر دو مشارکت در کالهبردارى تقاضاى کیفر 
نموده که رسیدگى به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگى براى مورخه 1397/03/29 ساعت 
8:30 تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسى به متهمین و در اجراى 
مقررات مواد 344 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت 
منتشر تا متهمین جهت دفاع از اتهام انتســابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردند. بدیهى است در 
صورت عدم حضور، مطابق مقررات رســیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. اصفهان، کنارگذر اتوبان 
شهید خرازى، حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر، مجتمع قضایى امور تجارى و بازرگانى. م الف: 
4104 نظرى سفتجانى رئی س شعبه 118 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان 

اصفهان (118 جزایى سابق) /2/574
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100354400920 شماره پرونده: 9609980359500064 شماره بایگانى 
شعبه: 970117 دادســراى عمومى و انقالب شهرســتان اصفهان به موجب کیفرخواست در پرونده 
کالسه 9609980359500064 و 970117 ك 118 شکایت آقاى پوریا شمسایى فرزند رجبعلى علیه 
آقایان على نظرى فرزند ابراهیم و غالم هاشم دوخت به اتهام هر دو مشارکت در کالهبردارى تقاضاى 
کیفر نموده که رسیدگى به موضوع به این شــعبه ارجاع و وقت رسیدگى براى مورخه 1397/03/30 
ساعت 8:30 تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسى به متهمین و در 
اجراى مقررات مواد 344 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک 
نوبت منتشر تا متهمین جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردند. بدیهى است 
در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. اصفهان، کنارگذر اتوبان 
شهید خرازى، حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر، مجتمع قضایى امور تجارى و بازرگانى. م الف: 
4106 نظرى سفتجانى رئیس شعبه 118 دادگاه کیفرى  دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان 

اصفهان (118 جزایى سابق) /2/575
ابالغ وقت رسیدگى

شماره  ابالغنامه: 9710100354201088 شماره پرونده: 9609980359500261 شماره بایگانى 
شعبه: 961510 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى حمیدرضا عزیزى فرزند یوسف 
خواهان خانم لیال زندى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى حمیدرضا عزیزى فرزند یوسف به خواسته 
کالهبردارى مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980359500261 شعبه 
116 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرســتان اصفهان (116 جزایى سابق) ثبت 
و وقت رســیدگى مورخ 1397/03/28 ساعت 11:00 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون  آیین دادرســى مدنى به علت مجهــول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان 
مراتب یک نوبــت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظــرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گــردد. اصفهان، کنارگذر 
اتوبان شهید خرازى، حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر، مجتمع قضایى امور تجارى و بازرگانى. 
م الف: 4128 شعبه 116 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان (116 

جزایى سابق) /2/576
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100354200999 شماره پرونده: 9509980359501909 شماره بایگانى 
شــعبه: 970130 ابالغ وقت رســیدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى بهرام مختار جوزانى فرزند 
غالمرضا خواهان آقاى محمدعلى محمودى  دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى بهرام مختار جوزانى 
فرزند غالمرضا و مستانه آرمان فرزند گل محمد و شهرام حیدرى فرزند جهان به خواسته کالهبردارى 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 9509980359501909 شعبه 116 دادگاه 
کیفرى دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان (116 جزایى سابق) ثبت و وقت رسیدگى 
مورخ 1397/03/28 ساعت 09:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین 

دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از 
جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان، کنارگذر اتوبان شهید خرازى، حدفاصل خیابان 
آتشگاه و میرزا طاهر، مجتمع قضایى امور تجارى و بازرگانى. م الف: 4147 شعبه 116 دادگاه کیفرى 

دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان (116 جزایى سابق) /2/577
حصر وراثت

آقاى محمود نیک کار داراى شناسنامه شماره 580 به شرح دادخواست به کالسه 353/97 ح 54 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فرشته میرمحمد صادقى 
به شناســنامه 871 در تاریخ 96/11/25 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به دو  پسر و یک همســر به اسامى: 1- محمدمسعود نیک کار به ش.ش 1511 
نسبت با متوفى فرزند 2- امیرحسین نیک کار به ش.ش 549 نسبت با متوفى فرزند 3- محمود نیک 
کار به ش.ش 580 نسبت با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3838 شعبه 54 شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /2/578
حصر وراثت

آقاى محمد اسدى با وکالت محمدحسین شریفى داراى شناسنامه شماره 25614 به شرح دادخواست 
به کالسه 329/97 ح 54 از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حمید اسدى به شناسنامه 1461 در تاریخ 96/10/8 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک دختر و یک همسر و مادر و پدر به اسامى: 1- آریستا 
اسدى به ش.ش 1276879997 نســبت با متوفى فرزند 2- فرحناز ملت به ش.ش 1942 نسبت با 
متوفى همسر 3- زهرا عبد یزدان به ش.ش 504 نســبت با متوفى مادر 4- محمد اسدى به ش.ش 
25614 نسبت با متوفى پدر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
یک مرتبه آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دار د و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3839 شعبه 54 شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /2/579
حصر وراثت

آقاى على کهزاد داراى شناسنامه شماره 64 به شرح دادخواست به کالسه 335/97 ح 54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شهین کاشف به شناسنامه 14 
در تاریخ 96/6/4 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
یک پسر و دو دختر و یک همسر به اسامى: 1- مســعود کهزاد به ش.ش 867 نسبت با متوفى فرزند 
2- سحر کهزاد به ش.ش 72 نسبت با متوفى فرزند 3- سپیده کهزاد به ش.ش 1271569231 نسبت 
با متوفى فرزند 4- على کهزاد به ش.ش 64 نسبت با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام تش ریفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 
خواهد شد. م الف: 3841 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /2/580

حصر وراثت
غالمرضا گلى هرندى داراى شناسنامه شماره 2908 به شرح دادخواست به کالسه 336/97 ح 54 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رقیه ناظمى هرندى 
بشناسنامه 61 در تاریخ 94/2/25 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به دو پسر و یک همسر به اسامى: 1- حمیدرضا گلى هرندى به ش ش 5093 نسبت با 
متوفى فرزند 2- مجتبى گلى هرندى به ش ش757 نسبت با متوفى فرزند 3- غالمرضا گلى هرندى 
به ش ش 2908 نسبت با متوفى همسر و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باش د از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3842 شعبه 54 شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /2/581
حصر وراثت

نصراله شــهریارى فارفانى داراى شناسنامه شماره 1240021577 به شــرح دادخواست به کالسه 
337/97 ح 54 از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
احمد شهریارى فارفانى بشناســنامه 810 در تاریخ 97/1/31 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پســر و دو دختر و یک همسر و پدر مادر به اسامى: 
1- نصراله شهریارى فارفانى به ش ش 1240021577 نســبت با متوفى فرزند 2- طیبه شهریارى 
فارفانى به ش ش 1143 نسبت با متوفى فرزند 3- فاطمه شهریارى فارفانى به ش ش 1273090901 
نسبت با متوفى فرزند 4- عصمت شهریارى فارفانى به ش ش 13 نسبت با متوفى همسر 5- صدیقه 
شهریارى به ش ش 3- نسبت با متوفى مادر 6- على شهریارى فارفانى به ش ش 5- نسبت با متوفى 
پدر و الغیر اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باش د از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3840 شعبه 54 شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه) /2/582
حصر وراثت

هانیه نورى داراى شناسنامه شماره 376 به شرح دادخواســت به کالسه 338/97 ح 54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان یداله لطفى بشناسنامه 5 در 
تاریخ 96/11/14 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
دو پسر و یک همسر و مادر و پدر به اسامى: 1- محمدمهدى لطفى به ش ش 5750121305 نسبت 
با متوفى فرزند 2- محمدصالح لطفى به ش ش 1275448577 نســبت بــا متوفى فرزند 3- هانیه 
نورى به ش ش 376 نسبت با متوفى همسر 4- ریحان معروفى قرقرى به ش ش 64 نسبت با متوفى 
مادر 5- هیبت اله لطفى به ش ش 2- نسبت با متوفى مادر و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او 

باش د از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3843 
شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /2/583

حصر وراثت
هاله حاجى طالبى داراى شناسنامه شماره 7791 به شرح دادخواست به کالسه 358/97 ح 54 از این 
شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ایران دخت قوى دل 
اصفهانى بشناسنامه 192 در تاریخ 95/4/5 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به یک پسر و یک دختر به نام هاى: 1- حسین حاجى طالبى به ش ش 2253 
نسبت با متوفى فرزند 2- هاله حاجى طالبى به ش ش 7791 نسبت با متوفى فرزند و الغیر اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باش د از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 
خواهد شد. م الف: 3844 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /2/584

حصر وراثت
آقاى اکبر حریرى داراى شناســنامه شماره 947 به شرح دادخواســت به کالسه 345/97ح54 این 
شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ربابه خان م ورشاپ ساز 
اصفهانى به شناســنامه 676 در تاریخ 1396/9/6 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و چهار دختر 1- اکبر حریرى به ش.ش 947 نسبت با متوفیه 
فرزند 2- على اصغر حریرى به ش.ش 499 نسبت با متوفیه فرزند 3- فرزانه حریرى به ش.ش 900 
نسبت با متوفیه فرزند 4- فریده حریرى به ش.ش 439 نسبت با متوفیه فرزند 5- فرشته حریرى به 
ش.ش 1328 نسبت با متوفیه فرزند 6- زهرا حریرى به ش.ش 270 نسبت با متوفیه فرزند والغیر. 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3845 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره سه) /2/585
حصر وراثت

آقاى على شایسته فر داراى شناسنامه شماره 10742 به شــرح دادخواست به کالسه 366/97ح54 
این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عزت آقابابائى به 
شناسنامه 145 در تاریخ 95/8/28 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به سه پسر و دو دختر و یک همسر به اســامى: 1- على شایسته فر به ش.ش 10742 
نسبت با متوفى فرزند 2- مصطفى شایسته فر به ش.ش 223 نسبت با متوفى فرزند 3- رسول شایسته 
فر به ش.ش 376 نسبت با متوفى فرزند 4- زهره شایسته فر به ش.ش 2121 نسبت با متوفى فرزند 
5- زهرا شایسته فر به ش.ش 10743 نسبت با متوفى فرزند 6- حسن شایسته فر به ش.ش 10678 
نسبت با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و  اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3846 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه) /2/586
حصر وراثت

آقاى مهران شیشه بران داراى شناسنامه شماره 1450 به شرح دادخواست به کالسه 349/97ح54 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اصغر شیشه بران به 
شناسنامه 308 در تاریخ 97/1/4 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به یک پسر و دو دختر و یک همسر به اسامى: 1- مهران شیشه بران به ش.ش 1450 
نسبت با متوفى فرزند 2- مژگان شیشه بران به ش.ش 2657 نسبت با متوفى فرزند 3- مریم شیشه 
بران به ش.ش 1203 نسبت با متوفى فرزند 4- مهین جمدى خیابانى به ش.ش 1279 نسبت با متوفى 
همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3847 شعبه 54 شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره س ه) /2/587
حصر وراثت

محمدســعید مصطفوى دارانى داراى شناســنامه شــماره 12200 به شــرح دادخواست به کالسه 
343/97ح54 این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رسول 
مصطفوى دارانى به شناســنامه 767 در تاریخ 95/11/16 اقامتگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و یک دختر و یک همسر به اسامى: 1-علیرضا 
مصطفوى دارانى به ش.ش 581 نســبت با متوفى فرزند 2- غالمرضا مصطفوى دارانى به ش.ش 
828 نسبت بامتوفى فرزند 3- محمدسعید مصطفوى دارانى به ش.ش 12200 نسبت با متوفى فرزند 
4- مرضیه مصطفوى دارانى به ش.ش 3427 نســبت با متوفى فرزند 5- فاطمه هنرپرور به ش.ش 
667 نسبت با متوفى همسر والغیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد  و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3848 شعبه 54 شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /2/588
حصر وراثت

محبوبه اله بخش دولت آبادى داراى شناســنامه شــماره 57827 به شــرح دادخواست به کالسه 
344/97ح54 این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمداله 
بخش دولت آبادى به شناسنامه 6069 در تاریخ ثبت 74/9/27 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و دو دختر و مادر به اسامى: 1- عبداله اله بخش 
دولت آبادى به ش.ش 1872 نسبت با متوفى فرزند 2- زهرا اله بخش به ش.ش 1695 نسبت بامتوفى 
فرزند 3- محبوبه اله بخش دولت آبادى به ش.ش 57827 نسبت با متوفى فرزند 4- فاطمه اله بخش 
دولت آبادى به ش.ش 495 نسبت با متوفى مادر والغیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهى  ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3849 شعبه 

54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /2/589

یادداشت

ارائه اطالعات الزم از جانب مؤدیــان، اولین بخش و 
عنصر اصلى نظام مالیاتى است. نوعى از این اطالعات 

صورت معامالت فصلى است.
صورت معامالت فصلى،  سندى مهم در نظام اقتصادى 
کشــور اســت. اطالعات مندرج در صورت معامالت 
فصلى زمینه ســاز شــفافیت اقتصادى و تأمین کننده 

عدالت مالیاتى است. 
ســازمان امور مالیاتى با دریافت تدریجى و منظم این 
اطالعات از مؤدیان مى تواند به خوبى به وظایف قانونى 
خود عمل کند. اما عدم ارسال صورت معامالت فصلى، 
نظام اقتصادى کشــورمان را دچار بى نظمى مى کند و 
زمینه هاى فرار مالیاتى را فراهم مى کند. عالوه بر این 
وقتى این اطالعات در اختیار نظام مالیاتى قرار نگیرد، 
عمل به مسئولیت هاى قانونى براى نظام مالیاتى دشوار 
خواهد بود و لذا اطالعات ناقص، نتیجه گیرى و قضاوت 

ناقص را در پى خواهد داشت.
ارائه فهرست معامالت فصلى، هم موجب نظم و انضباط 
مالى و شفافیت اقتصادى خواهد شد و هم رقابتى سالم 
و مطلوب در فعالیت هاى اقتصادى ایجاد مى کند که این 
امر از بروز فعالیت هاى ســودجویانه جلوگیرى مى کند 
و اعتماد و یقیــن جایگزین بدبینى و ســلب اطمینان 
مى شــود. همچنین دســتاورد دیگر این امــر اجراى
بى قید و شرط عدالت درباره همه فعاالن اقتصادى است. 
شفافیتى که ارسال صورتحســاب معامالت با خود به 
همــراه دارد جامعه را در وضعیت روانى مناســبى قرار 
مى دهد و بستر مناسبى را براى رشد اقتصاد کشور فراهم 

مى کند.

عامل مؤثر 
در انضباط مالى

معــاون بهره بــردارى شــرکت ســهامى ذوب آهن 
اصفهان گفــت: هم اکنــون ریل ذوب آهن توســط 

راه آهن تأیید شــده و به زودى، اولین محموله ارســال 
مى شود.

اردشــیر افضلى اظهار کرد: ذوب آهن شــرایط خوبى 
پیدا کــرده، اما هنــوز براى بهبــود امــور، کارهاى 

بســیارى بایــد انجام شــود کــه همت همــگان را 
مى طلبد.

وى در خصوص شــرایط تولید در ســال جارى افزود: 
میانگین تولیــد بخش هاى کوره بلند و فوالدســازى 
نشان مى دهد که امسال مى توانیم به دو میلیون و 600 
هزارتن تولید برســیم، تولید کوره بلنــد در حال حاضر 
هشــت هزار و صد ُتن اســت که رقم بســیار خوبى 
محسوب مى شــود، تولید فوالدســازى نیز بین هفت 
هزار و صد تا هفت هــزار و 200 تن بــود که در حال 
حاضر به هفت هــزار و 700 تا هفت هــزار و 800 تن 

مى رسیم.
***

معاون بهره بردارى شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان در 
پاسخ به سئوالى در خصوص طوالنى شدن پروژه توسعه 
نورد 650 و تولید ریل گفــت: این پروژه به خوبى انجام 
شد و محصوالت متنوعى در این کارگاه تولید مى شود؛ 
ریل تنها یک محصول این کارگاه است که شرایط تولید 
آن بسیار متفاوت است و رســیدن به کیفیت مورد نظر 
زمانبر اســت. وى ادامه داد: هم اکنون ریل ذوب آهن 
توســط راه آهن تأیید شــده و به زودى اولین محموله 

ارسال مى شود.
***

وى در خصوص ضرورت راه اندازى کوره شــماره یک 
نیز گفت: این کوره براى تولید چدن راه اندازى مى شود 
و هم اکنون چدن بازار خوبى دارد و از قیمت مناســبى 

برخوردار است.

کیفیت محصول مهم ذوب آهن اصفهان توسط راه آهن تأیید شد

ریل ذوب آهن روى ریل افتـــاد
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برگزارى همایش«حسابدارى 
و مدیریت» در دانشگاه نطنز

نخستین همایش ملى حسابدارى و مدیریت، در تاالر 
عالمه مجلسى دانشـگاه آزاد اسـالمى واحد نطنز با 
حضور مسـئوالن شـهرى، اسـتادان، پژوهشگران و 
دانشجویان رشته هاى حسابدارى، اقتصاد و مدیریت 

و سایر عالقه مندان برگزار شد.
در ایـن کنفرانـس، 140مقالـه از سراسـر کشـور به 
دبیرخانه علمى همایش ارسال که از این تعداد، 115 
مقاله در قالب سخنرانى و ارائه پوسـتر مورد پذیرش 

هیئت داوران قرار گرفت.

معرفى مسئول جدید بسیج 
استادان دانشگاه خمینى شهر

مسئول جدید بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
خمینى شـهر معرفى شـد.در یک نشسـت، «مجتبى 
جعفرى به عنوان مسـئول جدید بسـیج اسـاتید این 
دانشگاه، معرفى و از تالش ها و خدمات«سعید فقیه 

ایمانى»  در زمان مسئولیت این سمت قدردانى شد.

افتتاح دفتر پژوهشى قرآن در 
دانشگاه پیام نور آران

در آسـتانه ماه مبارك رمضان، دفتر پژوهشـى قرآن 
و حدیـث در دانشـگاه پیام نـور مرکـز آران و بیدگل 
افتتاح شد.در مراسم افتتاح این دفتر، حجت االسالم 
موسوى، امام جمعه آران و بیدگل گفت: مسئوالن امر 
باید زمینه حضور تمام افراد دانشگاهى و حوزوى را در 
این دفتر فراهم کنند تا همه بتوانند در محیطى آرام، به 

پژوهش و تحقیق بپردازند. 

تحقق 100درصدي عملکرد 
پروژه هاى عمرانى

مدیرعامل سازمان عمران شهرداري اصفهان اعالم 
کرد: درسال گذشته، 100درصد عملکرد این سازمان 
در زمینه پروژه هـاى عمرانى و 50 درصـد در بخش 
روکش آسـفالت معابر، نسـبت به بودجـه پیش بینى 

شده محقق شده است. 
سـعید کورنگ بهشـتی، سـازمان عمـران را یکى از 
بزرگترین سـازمان هاى اجرایى شـهردارى و بازوى 
توانمند عمران شهرى معرفی کرد و گفت: بر اساس 
برنامه ریزى انجام شـده، امسال بخش هایى از سالن 
اجالس سران و نمایشگاه بین المللى، سالن گلستان 
شهدا و پارك آبشار ( پردیس هنر) تکمیل خواهد شد.  
وي افزود: همچنیـن به زودي، پـروژه هاى جدیدي 
همچون پل قطار شـهرى در طرح توسـعه خط یک 
حدفاصـل ملک شـهر تا میدان اسـتقالل، ایسـتگاه 
شـاهد مترو در شـمال اصفهان، تقاطع کارخانه قند، 
تقاطع اردستانى و بخش هایى از رینگ حفاظتى شهر 

اصفهان آغاز می شود.  

خبر

رئیس اتحادیه گز و شیرینى اصفهان با بیان اینکه شیرینى 
فروشان در آستانه ماه رمضان با کمبود و نبود روغن نباتى 
در بازار مواجه شده اند، گفت: براساس سیاست اتحادیه، 
هر کیلو زولبیا و بامیه درجه یک در اصفهان در این ماه با 

نرخ 14 هزار تومان عرضه شود.
حسن شریفى در خصوص قیمت زولبیا و بامیه در آستانه 
ماه رمضان، اظهارداشت: متأسفانه روغن سرخ کردنى در 
بازار موجود نیست و با وجودى که هر حلب روغن 10 هزار 
تومان نسبت به قبل گران شده، اما براى عرضه در بازار 
موجود نیست. وى با بیان اینکه طى یک هفته گذشته، 
روغن در بازار موجود نیســت، گفت: متاسفانه شیرینى 

فروشى ها در تأمین روغن ســرخ کردنى دچار مشکل 
هستند و حتى روغن مورد نیاز از شرکت هاى تهرانى وارد 

اصفهان نمى شود.
وى در خصوص دالیــل گرانى روغن ســرخ کردنى، 
اظهارداشت: برخى نبود ورق براى حلب روغن و برخى 
نبود مواد اولیه تولید روغن سرخ کردنى را، از جمله دالیل 

نایابى و گرانى روغن در کشور مى دانند.
شریفى یادآور شد: عالوه بر کارخانه روغن ناز اصفهان، 
کارخانه هاى بهــار، پامجــال، نازگل و ... در کشــور 
تولیدکننده هستند، اما متأسفانه شیرینى فروشى ها در 

آستانه ماه رمضان به کمبود برخورده اند.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با 
تاکید بر اینکه ســازگارى مردم با کم آبى، تنها مختص 
یک دستگاه نیســت، گفت: اگر مردم بخواهند با همان 
شیوه مصرف آب در سنوات گذشته ادامه دهند، به یقین با 

مشکل کم آبى در فصل تابستان روبرو مى شویم.
هاشــم امینى افزود: در ســال آبى جارى که 47 درصد 
کاهش بارش داشــتیم، باید تک تک افراد جامعه آب را 
بهینه مصرف کنند تا در شــرایط خشکسالى، مسئولیت 
اجتماعى خود را در مقابله با تبعات ناشى از خشکسالى به 
خوبى انجام داده باشیم و در این زمینه، آموزش و پرورش 
بهترین نهاد براى مهیا نمودن فرهنگ صحیح مصرف 

در جامعه هستند.
وى بر خرد جمعى تأکید کرد و گفت: انتظار مى رود تمام 
مســئوالن امر با خرد جمعى، راهکارهاى گذر از بحران 
کم آبى را در استان عنوان کنند تا در دسترسى مردم به 

خدمات شرکت آبفا وقفه اى به وجود نیاید.
امینى مدیریت مصرف آب از ســوى تمام مردم را بسیار 
مهم خواند و افزود: متأسفانه با اینکه در چند سال اخیر، 
اقلیم آب و هوایى کشور تغییر کرده و اقلیم برخى از نقاط 
کشور از نیمه خشک به خشــک تبدیل شده است، اما 
هنوز برخى از مردم آب را درست مصرف نمى کنند و بد 

مصرفى، هنوز در میان برخى از مردم رواج دارد.

شیوه مصرف تغییر نکند، 
تابستان کم آبى داریم

شیرینى فروشان در تأمین 
روغن  دچار مشکل هستند

حصر وراثت
لطیفه روغنى اصفهانى داراى شناسنامه شماره 22912 به شرح دادخواست به کالسه 355/97ح54 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علیرضا رحیم زاده 
به شناســنامه 910 در تاریخ 97/1/4 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفتــه ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به مادر به نام: لطیفه روغنى اصفهانى به ش.ش 22912 نسبت با متوفى مادر 
والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى م ى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3850 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره سه) /2/590
حصر وراثت

خانم فریده عزیزخانى داراى شناسنامه شماره 45911 به شرح دادخواست به کالسه 356/97ح54 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان منوچهر عزیزخانى 
به شناســنامه 53 در تاریخ 96/9/23 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفتــه ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به دو پسر و چهار دختر و یک همسر به اسامى: 1- فریدون عزیزخانى به ش.ش 
714 نســبت با متوفى فرزند 2- محمد عزیزخانى به ش.ش 2719 نسبت با متوفى فرزند 3- فریده 
عزیزخانى به ش.ش 45911 نســبت با متوفى فرزند 4- فریبا عزیزخانى به ش.ش 1554 نسبت با 
متوفى فرزند 5- فرزانه عزیزخانى به ش.ش 201 نسبت با متوفى فرزند 6- فائزه عزیزخانى به ش.ش 
5075 نسبت با متوفى فرزند 7- صدیقه نفرى به ش.ش 134 نسبت با متوفى همسر والغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد  از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال 
گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3851 شعبه 54 شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره سه) /2/591
حصر وراثت

آقاى عباس عبداللهى محمودآبادى داراى شناســنامه شماره 187 به شــرح دادخواست به کالسه 
354/97ح54 این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا 
آتشى دلیگانى به شناسنامه 35 در تاریخ 96/4/26 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک پسر و دو دختر و یک همســر و مادر به اسامى: 1- علیرضا 
عبداللهى محمودآبادى به ش.ش 3099 نسبت با متوفى فرزند 2- مریم عبداللهى محمودآبادى به 
ش.ش 17577 نسبت با متوفى فرزند 3- سهیال عبداللهى محمودآبادى به ش.ش 1270714104 
نســبت با متوفى فرزند 4- عباس عبداللهى محمودآبادى به ش.ش 187 نســبت با متوفى همسر 
5- فاطمه ملکى دلیگانى به ش.ش 2- نسبت با متوفى مادر والغیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3852 

شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره س ه) /2/592
حصر وراثت

خانم لیلى تقى پور جاوى داراى شناسنامه شماره 12 به شرح دادخواست به کالسه 361/97ح54 این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بنده على تقى پور جاوى به 
شناسنامه 110 در تاریخ 96/11/19 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به پنج پسر و پنج دختر و یک همسر به اسامى: 1- کرمعلى تقى پور جاوى به ش.ش 15 
نســبت با متوفى فرزند 2- على تقى پور جاوى به ش.ش 1- نسبت با متوفى فرزند 3- نورعلى تقى 
پور جاوى به ش.ش 557 نسبت با متوفى فرزند 4- سیف على تقى پور جاوى به ش.ش 818 نسبت با 
متوفى فرزند 5- محمدتقى پور جاوى به ش.ش 11 نسبت با متوفى فرزند 6- سارا تقى پور به ش.ش 
23 نسبت با متوفى فرزند 7- لیلى تقى پور جاوى به ش.ش 12 نسبت با متوفى فرزند 8- کبرى تقى 
پور جاوى به ش.ش 5 نسبت با متوفى فرزند 9- عذرا تقى پور جاوى به ش.ش 11 نسبت با متوفى 
فرزند 10- رقیه تقى پور جاوى به ش.ش 1133 نسبت با متوفى فرزند 11- همه ناز جبارى ده على 
به ش.ش 85 نسبت با متوفى همسر والغیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3855  شعبه 54 شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /2/593
حصر وراثت

آقاى سهراب تدین داراى شناسنامه شماره 336 به شرح دادخواست به کالسه 364/97ح54 این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زبیده نقدى سده به شناسنامه 
96 در تاریخ 96/9/8 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به سه پســر و هفت دختر به اســامى: 1- فریدون تدین به ش.ش 838 نسبت با متوفى فرزند 
2- جمشید تدین به ش.ش 193 نســبت با متوفى فرزند 3- سهراب تدین به ش.ش 336 نسبت با 
متوفى فرزند 4- روح انگیز تدین به ش.ش 576 نســبت با متوفى فرزند 5- اقدس تدین به ش.ش 
194 نسبت با متوفى فرزند 6- پروین تدین به ش.ش 1142 نسبت با متوفى فرزند 7- شهناز تدین 
به ش.ش 213 نسبت با متوفى فرزند 8- مهین تدین به ش.ش 430 نسبت با متوفى فرزند 9- مینا 
تدین به ش.ش 1289 نس بت با متوفى فرزند 10- شهین دخت تدین به ش.ش 1339 نسبت با متوفى 
فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3854 شــعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه) /2/594
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالك  شماره608 واقع در علویجه یک اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام پریسا اکبرى علویجه فرزند رسول در جریان  ثبت است به 

علت حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ97/3/23 ساعت 9 صبح در محل 
شــروع وبه عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى 
پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطارمى گرددکه در روز و ســاعت مقرر در 
محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار:97/2/25- 536/م الف ابوالفضل 

ریحانى- کفیل اداره ثبت اسناد و امالك بخش مهردشت/ 2/622                              
 ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 1454/96 دادنامه 180-97/2/22 مرجع 
رسیدگى شعبه 11 خواهان: محمد افروغ نشانى: نجف آباد کوى آزادگان بلوار بسیج  آزادگان خوانده: 
ناصر هنرمند نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 228541 جمعا به 
مبلغ 20/500/000 ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم 
داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه 
اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشــکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى محمد افروغ به طرفیت 
ناصر هنرمند به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه 
که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در 
ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، 
لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است 
لذا مســتنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 
314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 20/500/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/351/250 ریال به عنوان هزینه هاى 
دادرســى و ابطال تمبر از باب تســبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و 
تادیه از تاریخ سررسید 95/6/1 لغایت اجراى حکم که توســط اجراى احکام محاسبه و وصول مى 
گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد. 657/م الف، قاضى شوراى حل 

اختالف شعبه یازدهم شهرستان نجف آباد/ 2/623
 اخطار اجرایى

شماره 725/96 به موجب راى شماره 877 تاریخ 96/9/22 حوزه هفتم شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه رضا دلیران فرزند حسین به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/500/000 ریال بابت 
هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 96/3/20 لغایت اجراى کامل دادنامه و 

پرداخت نیم عشر حق االجرایى. محکوم له: محمود فاضل فرزند ابراهیم به نشانى: نجف آباد خ 17 
شهریور غربى نبش باهنر، ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 182/م الف-شعبه هفتم شوراى حل اختالف 

نجف آباد/2/624
 ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100354200935 شماره پرونده: 9509980359501912 شماره بایگانى 
شعبه: 970133 ابالغ دادخواســت و ضمائم به عباس ده باالئى فرزند ولى- خواهان رضا ردانى پور 
دادخواســتى به طرفیت خوانده عباس ده باالئى فرزند ولى به خواســته کالهبردارى مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9509980359501912 شعبه 116 دادگاه کیفرى دو 
مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان (116 جزایى سابق) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 
1397/03/28 ساعت 9:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى 
مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى کامل خود،  نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- کنار گذر اتوبان شهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشگاه و 
میرزا طاهر- مجتمع قضائى امور تجارى و بازرگانى. م الف: 4135 شعبه 116 دادگاه کیفرى دو مجتمع 

امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان (116 جزایى سابق) /2/595
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100354201029 شماره پرونده: 9509980359501564 شماره بایگانى 
شعبه: 970169 ابالغ دادخواست و ضمائم به موسى مهدور- خواهان حمیدرضا احمدى دادخواستى 
به طرفیت خوانده موسى مهدور و محمد رشوند به خواسته کالهبردارى مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کالسه 9509980359501564 شعبه 116 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى 
و بازرگانى شهرستان اصفهان (116 جزایى سابق) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/03/28 ساعت 
10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى 
گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
کامل خود،  نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه 
حاضر گردد. اصفهان- کنار گذر اتوبان شهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع 
قضائى امور تجارى و بازرگانى. م الف: 4130 شــعبه 116 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و 

بازرگانى شهرستان اصفهان (116 جزایى سابق) /2/596

آگهى مزایده نوبت اول

حسی ن ناظم الرعایا- شهردار سده لنجان

شهردارى سده لنجان به استناد مصوبه شماره 75/ش/97 مورخ 97/2/18 شوراى محترم 
اسالمى شهر در نظر دارد تعداد 3 پالك از اراضى متعلق به شهردارى را با مشخصات ذیل از 

طریق مزایده عمومى به متقاضیان واجد شرایط به فروش برساند: 

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 97/3/5 مهلت دارند جهت 
اخذ مشخصات پروژه و اسناد مزایده به ساختمان شهردارى و نیز جهت کسب اطالعات بیشتر 

به سایت شهردارى به نشانى www.sh-sedehlenjan.ir مراجعه نمایند. 

چاپ اول 

قیمت پایه کارشناسى هر مترمربع (ریال)متراژ(مترمربع)مکاننوع کاربرىشماره پالكردیف

178/723/600/000میدان امام حسینمسکونى1104
2264 A1149/80900/000اراضى کارگاهىکارگاهى
3264 B922/401/000/000اراضى کارگاهىکارگاهى

شهرام موحدى، مدیرکل دامپزشــکى استان اصفهان 
گفت: با نظارت هاى دامپزشــکى، نزدیک به 400 تن 

فرآورده آلوده دامى، سر سفره مردم نیامد.
وى گفت: دو مشکل عمده در دامپزشکى استان داریم 

که یکــى از مهمترین آنها، کمبود خــودروى عملیاتى 
است، چون مراکز پرورش آبزیان و مراکز دام و طیور ما 
در صعب العبورترین مناطق استان هستند و با خودروى 
اســتیجارى، این کار امکان پذیر نیست و در حال حاضر 

بیش از 50 درصد خودروهاى ما فرسوده است.

مهر و موم 80 مرغدارى
وى خاطرنشــان کرد: درحدود 80 واحد مرغدارى را با 

همکارى جهادکشاورزى و دادســتانى گلپایگان مهر و 
موم کردیم.

مدیرکل دامپزشکى اســتان اصفهان بیان داشت: تب 
کریمه کنگو جزو بیمارى هاى دامى نیست؛ در سال 96، 
دو هزار لیتر و در ســال 97 پیش بینى کرده ایم سه هزار 
لیتر سم خریدارى کنیم، اما بهترین راه مبارزه با بیمارى، 

اصالح ساختار دامدارى ها و خانه هاى روستایى ماست.
وى تصریح کرد: بیش از 95 درصد از گوشت مورد مصرف 
استان گوشتى است که در پیش ســرد نگهدارى شده، 
وقتى گوشت در پیش سرد نگهدارى شود، اگر ویروسى 

هم در گوشت وجود داشته باشد از بین مى رود.
موحدى ادامه داد: بــروز تب برفکى داریم، اما شــیوع 
نداریم؛ حداکثر حفاظت ناشــى از تب برفکى 30 درصد 
است و واکسن، سد نفوذناپذیرى نیست و موارد دیگر در 

نگهدارى دام اهمیت بیشترى دارد.

33 کشتارگاه و 7000 مرکز عرضه براى 
فرآورده هاى دامى

محمد کشتکار، معاون ســالمت اداره کل دامپزشکى 
استان اصفهان هم عنوان کرد: تمامى تالش دامپزشکى 
در جهت تأمین ســالمت بهداشــت دام اســت. وى 
اظهارداشت: در استان 33 کشتارگاه دام، 19 کشتارگاه 
صنعتى دام و طیور و بیش از هفت هزار مرکز عرضه داریم 

که توزیع فرآورده هاى خام دامى را بر عهده دارند.
وى افزود: بالغ بــر 160 درمانــگاه، 120 داروخانه، 24 
آزمایشگاه دامپزشکى، 13 شــرکت دارو و واکسن، 16 

کارخانه تولید دارو و 44 مرکز پخش واکسن داریم.

400 تن فرآورده دامى آلوده سر سفره ها نیامد
شــهردار اصفهان از وزارت کشــور خواست روند 
اداري شــهرداري ها براي همکاري و تالش در 
حوزه شــهرهاي خواهرخوانده و خواهرشهرها را 

تسهیل کند. 
قدرت ا... نوروزي بر لزوم گسترش روابط شهرهاي 
خواهرخوانده تأکید کرد و گفت: ظرفیت شهرهاي 
خواهرخوانده، راهکار شایسته اي براي همکاري در 
زمینه هاي مختلف است، اما متأسفانه از این مهم 
به درستی استفاده نشده و تنها به سفرهاي دو طرفه 

محدود شده است. 
وي ادامه داد: در شــرایطی که موضوعاتی مانند 
نسل چهارم حقوق بشــر و جهان-وطنی مطرح 
است، دولت ها و حکومت ها باید از توسعه روابط 
خواهرخواندگی حمایت کرده و انتظار ما از وزارت 
کشــور این اســت که در این زمینه، یــاري گر و

 تسهیل کننده باشــد. وي با انتقاد از این که براي 
یک سفر دو روزه به شهرهاي خواهرخوانده، باید 
از شوراي شهر تا وزارت امور خارجه مراحلی براي 
تصویب طی شود، تصریح کرد:  این در حالی است 
که باید در این زمینه تسهیل گري هاي الزم، انجام 

و شیوه نامه اي تنظیم شود.
شــهردار اصفهان با تأکید بر این که وزارت کشور 
باید برگزاري هفته فرهنگی شــهرهاي ایران در 
کشــورهاي هدف را ترویج و حمایــت کند، بیان 
داشــت: نباید قدرت دولت هاي محلی را نادیده 
گرفت؛ دولت هاي محلی گاهــی اموري را حل و 
فصل می کنند که دولت ها و حکومت ها شرایط 

انجام آن را ندارند.  

مدیــر فرهنگســراى پایــدارى اصفهــان گفت: 
ایثارگرى ها و حمایت هاى زنــان اصفهان در زمان 
جنــگ تحمیلــى در برنامه «مقاومــت 33 به وقت 

خرمشهر» به تصویر کشیده مى شود.
ســعید صرامى اظهار داشــت: 3 خردادماه به همت 
فرهنگســراى پایدارى اصفهــان برنامه «مقاومت 
33 به وقت خرمشــهر» در چهارباغ عباسى اصفهان 

برگزار مى شود.

وى هدف از برگزارى این برنامه را، به تصویر کشیدن 
ایثارگرى زنــان رزمنده در حمایت از همسرانشــان 
دانست و افزود: زنان اصفهانى، در پشت جبهه همپاى 

همسرشان ایثارگر خود تالش مى کردند. 
وى افــزود: در این برنامه بازیگــران و هنرمندان به 
همراه موسیقى و پرفورمنس این برنامه را به نمایش 
درمى آورند، این برنامه ساعت 16 آغاز شده و با ورود 

رزمندگان به چهارباغ پیگیرى مى شود. 

«مقاومت 33 به وقت خرمشهر»
 به یاد ایثـــارگرى زنان اصفهانى

کارگران ایســتگاه راه آهن زواره در استان اصفهان 
که از نظر شــغلى تحت پوشــش اداره راه آهن یزد 
هســتند، از تاخیر در دریافت حقوق و مزایاى مزدى 

خود انتقاد دارند.
این کارگران کــه هنوز دســتمزد ماه گذشــته را 
نگرفته اند، مى گویند: از ســال گذشته نیز مطالبات 
مــزدى پرداخت نشــده داریــم و ایــن تاخیرها، 
دیگــر تبدیــل به یــک عرف متــداول شــده و 
پیمانکار همواره دستمزد ما را با تاخیر بسیار پرداخت 

مى کند.

ایــن کارگران مى گوینــد: هنوز حقوق اســفندماه 
را کــه قــرار بــوده فروردیــن دریافــت کنیــم،

 نگرفته ایم.
مصطفى داوودى، مدیرکل راه آهن یزد  با اشــاره به 
اینکه کارگران ایستگاه راه آهن زواره اصفهان، طرف 
قرارداد با بخش خصوصى هستند و راه آهن به لحاظ 
قانونى، اجازه دخالت در امور این بخش را ندارد، گفت: 
البته ما پیگیرى کرده ایــم و پیمانکار براى پرداخت 
حقوق معوقه این کارکنان تا پایان هفته قول مساعد 

داده است. 

تأخیر در پرداخت مزد کارگران ایستگاه راه آهن زواره

وزارت کشور تسهیل کننده 
روابط خواهرشهرها باشد

شهردار اصفهان:
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رمضــان،  مبــارك  مــاه  حلــول  آســتانه  در 
پنج هزار و 200مســجد در اســتان اصفهان غبارروبى 

شد.
رئیس مرکز رسیدگى به امور مســاجد استان اصفهان 
گفت: هر ســاله، دهــه آخر ماه شــعبان به نــام دهه 
بهداشــت و غبارروبى مســاجد نام گرفته که بصورت 
مردمــى و خودجوش، بــا مدیریــت امــام جماعت
و هیئت امناى مســاجد، خانــه هاى خــدا غبارروبى

 مى شود.
حجت االســالم محمدرضا صالحیان افزود: این آیین، 
ریشه در دین و قرآن دارد و با توجه به تاکیدى که اسالم 

بر پاکیزگى ظاهرى و باطنــى دارد، غبار روبى صورت 
مى گیرد.

وى گفت: مساجد همه ســاله در این ایام، تزئیین شده و 
پاکیزه مى شوند تا این مســئله، بهانه اى براى پاکیزگى 

درونى انسان ها شود.
حجت االســالم محمدرضــا صالحیــان ادامــه داد:
 پاکیزگــى باطنى در دین اســالم، بندگى خــدا، توبه 
و اســتغفار بــوده و در مســاجد انجــام مى شــود 
و از نظر اســالم،  کســى که نظیف ظاهرى نباشــد،

 نمى توانــد بــه ســمت پاکیزگــى باطنــى قــدم 
بردارد.

معاون توسعه مشــارکت هاى مردمى کمیته امداد امام 
خمینى(ره) استان اصفهان گفت: 30 درصد از 458 هزار 
صندوق صدقه موجود در منازل مردم نیکوکار اســتان 
اصفهان، تا پایان امسال به شــکل غیرحضورى تخلیه 

مى شود.
 مهدى رنج کش اظهار داشت: فرآیند تخلیه و پشتیبانى 
این صندوق ها کند و هزینه بر اســت و بــراى افزایش 
بهره ورى و ارائه خدمات بیشــتر و بهتر بــه نیازمندان، 
تخلیه این صندوق ها از این  پــس و به  مرور، به  صورت 

غیرحضورى صورت خواهد گرفت.
وى افزود: تا پایان ســال جارى تخلیه غیرحضورى 30 

درصد از صندوق هاى صدقــه کوچک موجود در منازل 
مردم نیکوکار استان اصفهان عملیاتى مى شود.

معاون توسعه مشــارکت هاى مردمى کمیته امداد امام 
خمینى(ره) استان اصفهان با بیان این که صندوق هاى 
صدقه خانگى حذف یــا جمع آورى نمى شــوند، بلکه 
شــیوه تخلیه آنها تغییر مى کند، گفــت: از این  پس با 
تعریــف نرم افــزار مخصــوص بــراى پذیرنــدگان 
صندوق هاى صدقات و همچنین ارائه شــماره  حساب، 
نیکوکاران اصفهانى وجوه موجــود در صندوق صدقه 
خود را بدون مراجعه تخلیه گران به  حســاب ارائه  شده 

واریز مى کنند.

آغاز غبار روبى و عطر 
افشانى مساجد استان 

تخلیه 30 درصد صندوق صدقات  
به شکل غیرحضورى

5نمایش در اصفهان روى 
صحنه رفت

نمایـش هـاى «از خواسـتگارى متنفـرم نـه از 
چخوف»، «دل مشنگ»،«موهاى عروسک سارا»،
«بازى در بازى» و « مصائب لیرشاه پیرامون ادموند» 
در روزهـاى اخیر در شـهر تاریخى اصفهـان بر روى 

صحنه رفت.
اجراى نمایش «از خواستگارى متنفرم نه از چخوف» 
بـه کارگردانـى« محمدرضـا بیگدلـى» کـه از 20 
اردیبهشـت آغاز شـده تا 15 خردادماه در تـاالر هنر 

ادامه دارد.
همچنین نمایش کمدى انتقادى « دل مشـنگ » به 
کارگردانى «مهدى شهداد» تا 6 خرداد در تاالر سوره 

اصفهان به روى صحنه است.
نمایـش «موهاى عروسـک سـارا » کارى از «مریم 
معالیى» نیز به همت خانه تئاتر حوزه هنرى اسـتان 

اصفهان به روى صحنه است.
این اثر بر اساس نمایشنامه اى از «ناتاشا محرم  زاده» 
ساخته  شده و تا 31 اردیبهشت  در سالن سعدى حوزه 

هنرى اجرا مى شود.
نمایش شـاد و موزیـکال « بـازى در بـازى » کارى 
از «عاطفه نقـوى» نیز تا فردا در سـالن سـوره حوزه 
هنرى اسـتان اصفهـان واقـع در خیابان آمـادگاه به 
روى صحنـه اسـت. همچنیـن نمایـش « مصائـب 
لیرشـاه پیرامـون ادموند» بر اسـاس نمایشـنامه  اى 
از «حسـن محمـدى» و «نـگار داسـتان  پـور» و به 
کارگردانى«حسـن محمدى» تا فردا درسالن اصلى 

تاالر هنر واقع در میدان الله در حال اجراست. 

خبر

آگهى مناقصه نوبت اول

مدیرعامل شرکت اعتماد بتن پرتیکان (با مسئولیت محدود)

به استناد مجوز شماره 34 مورخ 1397/01/18 شوراى اسالمى شهر دامنه، شرکت اعتماد بتن پرتیکان (با مسئولیت محدود) وابسته به شهردارى دامنه در 
نظر دارد براساس مصوبه هیئت مدیره شرکت در خصوص واگذارى بارگیرى و حمل الشه سنگ از معدن تا دهانه سیلو و تولید شن و ماسه در سال 1397 از 
طریق مناقصه عمومى به صورت حجمى (تناژ) به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید لذا متقاضیان مى توانند به منظور کسب اطالعات بیشتر همه روزه از 
تاریخ درج در آگهى به مدت 10 روز با شماره تلفن 09132716044 و 09133671161 تماس حاصل و به منظور دریافت اسناد مناقصه به واحد مالى شرکت واقع 

در شهر دامنه مراجعه نمایند.
1- نوع خدمات قابل واگذارى: 1- کلیه امور مربوط به بارگیرى و حمل الشه سنگ از معدن تا دهانه سیلو 2- کلیه فعالیت هاى مربوط به تولید شن و ماسه.

2- مدت انجام کار از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت دو سال مى باشد.
3- محل تحویل و اخذ اسناد: امور مالى شرکت مى باشد.

4- مهلت قبول پیشنهادها: از تاریخ درج آگهى به مدت ده روز مى باشد.
5- مبلغ برآورد تقریبى براى یکسال کلیه فعالیت ها 6/000/000/000 ریال مى باشد.

6- میزان سپرده شرکت در مناقصه: 5 درصد بهاى کل برآورد امورات پیشنهادى مى باشد.
7- نوع سپرده: ضمانت نامه بانکى یا سپرده نقدى به حساب شماره 0109655521004 شرکت نزد بانک ملى شعبه داران مى باشد.

8- در صورت عدم انعقاد قرارداد توسط برنده اول و دوم و سوم ضمانت نامه شرکت در مناقصه به نفع شرکت ضبط خواهد شد.
1-8) هزینه نشر آگهى به عهده برنده من اقصه مى باشد.

2-8) در صورت اجاره ماشین آالت جهت انجام کار، پیمانکار مى تواند براساس قیمت کارشناس رسمى از ماشین آالت شرکت استفاده نماید.
3-8) شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مجاز و تام االختیار است.

4-8) شرکت هاى ذیصالح فقط مى توانند در یکى از امور بند 1 (نوع کار) پیشنهاد قیمت به شرکت ارائه نمایند.
تلفکس: 57362055- 031 دفتر مرکزى: دامنه. خیابان شهداى غربى. شهردارى دامنه  

آگهى

هیئت ورزش هاى رزمى استان اصفهان

به اطالع مى رساند هیئت ورزش هاى رزمى استان اصفهان در نظر دارد به اســتناد آیین نامه انتخابات رؤساى 
هیئت هاى ورزشى استان ها، نسبت به تشــکیل مجمع انتخاباتى خود به منظور انتخاب رئیس هیئت در استان 
اصفهان اقدام نمایند. بدینوسیله از کلیه افراد واجد شرایط عالقمند به احراز پست ریاست هیئت دعوت مى نماین د 
جهت دریافت فرم ثبت نام و ارائه مدارك موردنیاز از تاریخ 97/02/25 لغایت 97/03/01 به مدت 7 روز کارى از 
ساعت 8 الى 14 به دبیرخانه مجمع واقع در اداره کل ورزش و جوانان استان مراجعه و با تحویل مدارك، رسید دریافت 

نمایند.
طبق نامه شماره 32/9715/ص مورخ 94/04/30 وزارت ورزش و جوانان مقرر گردیده است افراد معترض به فرایند 
انتخابات حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از برگزارى انتخابات شکایت خود را به همراه مستندات مربوطه جهت 
رسیدگى به امور مجامع وزارتخانه مربوطه ارسال نماید. بدیهى است به شکایات دریافتى پس از مهلت اعالم شده 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
آدرس دبیرخانه: اصفهان- آبشار سوم- بعد از پل غدیر- اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان- معاونت توسعه 

ورزش
شرایط متقاضیان: 

1- اعتقاد به نظام جمهورى اسالمى ایران
2- تابعیت جمهورى اسالمى ایران

3- معتقد به یکى از ادیان رسمى کشور
4- نداشتن سوء سابقه کیفرى

5- دارا بودن حداقل 25 سال تمام
6- دارا بودن حداقل مدرك تحصیلى لیسانس (براى کسانى که قبًال یک دوره ریاست هیئت استان را بر عهده 

داشته اند مدرك تحصیلى فوق دیپلم قابل قبول خواهد بود).
مدارك مورد نیاز:

1. اصل و تصویر کارت ملى و شناسنامه
2. اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا عضویت رسمى در نیروهاى مسلح (فقط آقایان)

3. دو قطعه عکس جدید
4. اصل و تصویر آخرین مدرك تحصیلى معتبر یا معادل آن (حداقل فوق دیپلم)

5. تصویر آخرین حکم کارگزینى در صورت اشتغال در دیگر نهادها و سازمان ها و ارگان هاى دولتى و یا غیردولتى
6. ارائه گواهى عدم سوء پیشینه و گواهى عدم اعتیاد با دریافت تایید از حراست اداره کل (پس از ثبت نام)

7. ارائه مدارك و مستندات مدیریتى مورد نیاز
8. ارائه اصل مدارك به هنگام ثبت نام الزامى مى باشد.

ارائه برنامه چهارساله از طرف متقاضیان هنگام ثبت نام الزامى است.

آگهى مزایده

مجید صفارى –  شهردار بادرود

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

1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد. 
2- هزینه انتشار آگهى و هزینه کارشناسى بر عهده برنده مزایده مى باشد. 

3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 
4- برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 

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

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

نوبت اول 

اجالس مشترك شوراى اسالمى استان اصفهان و رؤساى شوراى اسالمى 
شهرستان هاى استان اصفهان، این بار در تاالر شهروند و با حضور مرتضى 

الویرى، رئیس شوراى عالى استان ها برگزار شد. 
در این اجــالس، ابتدا رئیس شــوراى اســالمى اســتان اصفهان به 
عنوان میزبان با خیرمقدم، مهمترین مشــکالت پیش روى شــوراها و 
شهردارى ها را بیان و اظهار امیدوارى کرد در دوره پنجم با رایزنى از طریق 

دولت و مجلس بتوان این مسائل را حل کرد. 
عبدا... کیانى گفت: متأسفانه از اولین قانون شوراهاى محلى مصوب 1358 
شوراى انقالب تا آخرین اصالحیه قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات 
شوراها هر چه قانون اصالح شده است از حوزه اختیارات و عمل شوراها 
کاسته شده است و به طور مشخص از روح حاکم بر جایگاه شورا در قانون 

اساسى، فاصله گرفته شده است. 
رئیس شوراى اسالمى استان اصفهان گفت: شهردارى ها در سطح کالن و 
ملى فاقد یک نمایندگى و تشکیالت منسجم براى حفظ و حراست از منافع 
شهرها هستند. سازمان شهردارى ها با توجه به اینکه وابسته به دولت و 
وزارت کشور است وقتى الیحه اى از طرف دولت در حوزه شهردارى ها 
در مجلس مطرح مى شود، هیچ وقت نمى تواند برخالف مفاد آن الیحه 
با نمایندگان مجلس رایزنى کند. همچنین ضرورت دارد تا شــهردارى 
ها بتوانند از تجربیــات و توانایى هاى یکدیگر اســتفاده کنند. جایگاه 
شهردارى ها در سازمان شهردارى ها بسیار ضعیف است و عمًال حضور  
ندارند. به همین دلیل، در سال هاى اخیر مى بینیم که خود کالنشهرها و 

مراکز استان ها به سمت تشکیل مجمع رفتند. 
کیانى درآمدهاى پایدار شهرى را از دیگر مشــکالت برشمرد و گفت: 
خودگردان کردن شهردارى ها و کاهش کمک به آنها جفا در حق آبادانى 
شهر و کشور است. امروزه نباید منابع مالى شهردارى ها از فروش تراکم 

یا جریمه هاى کمیسیون ماده 100 تأمین شود. این بزرگ ترین اشتباه 
است. تأمین منابع مالى از خالف سازى یعنى تشویق و کمک به توسعه 
تخلفات شهرى، در واقع قانون، مردم و شهردارى ها را تشویق مى کند 
که خالف بکنند که مخالف روح قانون اســت. اخیراً ورود دیوان عدالت 
ادارى به مصوبات شــوراها و حذف برخى از عوارض دریافتى توســط 
شهردارى ها باعث ایجاد مشکالت فراوان براى آنها شده است. با این روند 

عمًال شهردارى ها به ویژه در شهرهاى کوچک ورشکسته خواهند شد. 
کیانى اظهار کرد: من از دولتمردان و متصدیان امور، از مجلس شــوراى 
اسالمى و همه دست اندرکاران درخواست مى کنم از واگذارى امور شهر 

به مردم نهراسید. راهى غیر از این براى رهایى از معضالت شهرى وجود 
ندارد. توسعه شهرها و کشورها تنها از این مسیر مى گذرد. 

***
معاون امور عمرانى اســتاندار اصفهان نیز در اجالس مشترك شوراى 
اسالمى استان اصفهان و رؤساى شوراى اسالمى شهرستان هاى استان 
اصفهان، رئیس شوراى عالى استان ها را فردى شایسته و باتجربه دانست 
و به فلسفه پیدایش شوراها اشاره کرد و گفت : امروز اختیارات شوراها که 
پارلمان محلى به شمار مى روند با توسعه شهرها تناسب ندارد، این در حالى 
است که از 24 اختیار شــوراها، تا امروز فقط دو اختیار بررسى وتصویب 

بودجه و تعیین شهردار عملیاتى شده است.
على مقدس زاده افزود: اختیارات شهردار در شهر همچون اختیارات رئیس 
جمهور در کشور و اختیارات شــوراها به عنوان پارلمان محلى همچون 
اختیارات مجلس شوراى اسالمى اســت و الزم است اختیارات شوراها 

افزایش یافته و تقویت شود. 
وى همچنین گفت: اگر شهردار هر شهر با رأى مستقیم مردم انتخاب شده 
و همزمان اختیارات شوراها افزایش یابد، این مدل بسیار موفق خواهد بود و 

این مهم، لزوم بازنگرى قانون شوراها را یادآورى مى کند.
مقدس زاده اظهار امیدوارى کرد با توجه به ظرفیت قوى شوراها با افزایش 
اختیارات، شوراها به جایگاه مطلوب رسیده و نقش واقعى مردم در امور، 

بیش از پیش مشخص شود. 
***

رئیس شوراى عالى استان ها پس از شنیدن مسائل و مشکالت شوراها در 
این اجالس گفت: با توجه به فرصت مغتنمى که بخاطر وجود استاندار و 
معاون عمرانى بسیار باتجربه و خوب در اصفهان است، شوراى اسالمى 
استان اصفهان، مى تواند براى همگرایى بیشتر دولت و مجلس، به صورت 
آزمایشى فعالیت کند و براى دیگر استان ها الگو باشد، این در حالى است 
که ما با بسیارى از مسئوالن استان ها براى رفع مشکالت، دچار مشکل 

هستیم.
مرتضى الویرى اظهار کرد: بنابراین پیشــنهاد مى شود شوراى اسالمى 
استان اصفهان بر مبناى تعامل عملى در استان، مى تواند نمونه اى براى 

دیگر استان ها در رفع کمبودها باشد. 
وى با بیان اینکه براى مقابله با بحران اگر به مردم تکیه نکنیم باخته ایم 
گفت: امروز دوره حکومت گرایى گذشته و براى رونق اقتصاد و بهره ورى 
و... راهى جز مشارکت جویى مردم نداشــته، که این امر از شبکه شوراها 

مى گذرد.

ساسان اکبرزاده

انتخاب شهردار با رأى مستقیم مدل موفقى است 


