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میزان قند خون نرمال و طبیعى چقدر است؟عدم استقبال اصفهانى ها  از مرغ منجمدپژمان جمشیدى همبازى ساره بیات شدورود 228 میلیون دالر تلفن همراه در 4ماه کالهبردارى با جعل عنوان افراد مشهور و تغییر چهره سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

عالیم کمبود امگا 3 در بدن

سرقت هاى خرد در اصفهان زیاد شده است
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سارق خّیر، شکارچى 
 طالى پیرزن هاى اصفهانى بود!

 عامل گسترش آنفلوآنزاى 
فوق حاد پرندگان در اصفهان چیست؟

زمزمه افزایش شدید
 قیمت بنزین
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رئیس جمهور به 
مجلس احضار شد

2

 باالخره زور طراحان ســئوال از رئیس جمهور چربید و 
حجت االسالم والمســلمین روحانى باید براى پاسخ 
دادن به ســئوال اقتصادى 80 نماینده به مجلس برود. 
این خبر دیروز اعالم شد آن هم در حالى که نمایندگان 
موافق سیاست هاى رئیس جمهور بارها تالش کردند 
طرح سئوال از روحانى منتفى شود اما ظاهراً همه این 
تالش ها با شکست روبه رو شــده و او مى بایست 
حداکثر تا دهم شهریورماه در مقابل نمایندگان حاضر 
شود. این دومین بار در تاریخ جمهورى اسالمى است که 
یک رئیس جمهور براى پاسخ دادن به سئواالت وکالى 

ملت به مجلس مى رود.
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جدال ایرانى- آلمانى در فوالدشهر!جدال ایرانى- آلمانى در فوالدشهر!
مبارزه جذاب تهران- اصفهان در هفته دوم لیگ برترمبارزه جذاب تهران- اصفهان در هفته دوم لیگ برتر
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مصادیق سرقت هاى خرد از جمله شامل کیف قاپى،  سرقت دوچرخه، سرقت  در وسایل حمل و نقل عمومى و لوازم درون ماشین است

خواننده  برجسته ایران 
آماده ثبت یک رکورد جهانى است

تصمیم 
«همایون» 

هنوز نرفته دلتنگت شدیم!
مرتضى تبریزى پس از شش ســال باالخره از جمع سبزپوشان 
اصفهانى جدا شد تا براى آبى پوشــان پایتخت به میدان برود. به 
همین دلیل باشــگاه ذوب آهن در صفحه اجتماعى خود وداعى 

پراحساس با این بازیکن منتشر کرد. 
کاپیتان دوم ذوبى ها، پس از چند ســال حرف و حدیث هایى که 

مبنى بر جدایى او بر سر زبان ها افتاده بود ...
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آگهى مزایده نوبت دوم
با توجه به مصوبه شــماره 5/16 ش/96 مورخ 96/10/3 شــوراى اسالمى، 

شــهردارى زیار در نظر دارد نســبت به واگذارى ســرویس حمل و نقل 

دانش آموزان از طریق مزایده به متقاضیان با شرایط مندرج در آگهى مزایده 

شــماره 97/1460 مورخ 97/04/25 اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت به 

عمل مى آید جهت شرکت در مزایده حداکثر تا مورخ 97/05/18 به دبیرخانه 

شهردارى مراجعه و نسبت به اخذ فرم آگهى اقدام نمایند.
سید رسول داودى- شهردار زیار

آگهى مناقصه (نوبت دوم)

رسول شجاعى زاده- شهردار بافران

چاپ اول

شهردارى بافران در نظر دارد باستناد مجوز شماره 5/11 مورخ 1396/12/05 شوراى 
محترم اسالمى شهر بافران نســبت به اجراى بخشــى از خدمات شهرى شامل 
نظافت معابر، جمع آورى زباله، نگهدارى فضاى سبز، انجام امور خودرویى، انباردارى 
و اکیپ عملیات عمرانى اضطرارى شهر بافران در سال 1397 به اشخاص حقوقى واجد 

شرایط از طریق مناقصه با شرایط ذیل اقدام نماید.
متقاضیان مى توانند به منظور آگاهى از شــرایط مناقصه و دریافت مدارك شرکت 
در مناقصه همه روزه به جز ایام تعطیل تا پایــان وقت ادارى مورخ 1397/05/22 به 

شهردارى بافران مراجعه فرمایند.
شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است، سایر اطالعات و جزئیات 

مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.
زمان تحویل پیشنهادات: 1397/05/30 پایان وقت ادارى

زمان بازگشایى پاکت پیشنهادات: 1397/06/01
تلفن تماس: 46242424 و 46242525

آگهى مزایده مرحله اول- نوبت اول

غالمحسین رضایى- شهردار ورزنه

چاپ اول

شهردارى ورزنه به استناد مصوبه شماره 9 مورخ 97/03/27 شوراى اسالمى 
شهر ورزنه در نظر دارد قطعه زمین واقع در شــمال غربى پارك ساحلى 
بوستان خانواده را جهت نصب تأسیسات ماشین برقى کودکان و نوجوانان 
به مدت یک سال شمسى به اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط واگذار 
نماید. لذا متقاضیان مى توانند جهت شرکت در مزایده مذکور و دریافت اوراق 
مزایده و کسب اطالعات بیشتر به واحد خدمات شهرى شهردارى ورزنه 
مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 
97/05/28 به دبیرخانه محرمانه شهردارى تحویل و رسید دریافت نمایند. 

تلفن تماس: 03146482220
varzaneh.ir :تارنماى شهردارى

آگهى مزایده
شهردارى طالخونچه در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 221 مورخ 97/5/6 شوراى اسالمى مورد زیر را از 

طریق  مزایده به واجدین شرایط واگذار نماید:
1) موضوع مزایده : واگذارى مجموعه باغ بانوان شــهردارى به صورت ماهیانه به مبلغ کارشناسى پایه 

10/000/000  ریال (ده میلیون ریال) به مدت یکسال  
2) هزینه تهیه اســناد و نحوه تحویل آن: واریز مبلغ 218/000 ریال به حساب مهر کشاورزى به شماره 

282780815 بنام شهردارى طالخونچه
3) نوع و مبلغ تضمین:   5درصد مبلغ کارشناســى  معادل  6/000/000 ریال بصورت نقد واریز به جارى  

سیبا  ملى3100003303003 بنام شهردارى طالخونچه یا بصورت ضمانتنامه بانکى
4) نشانى محل دریافت  اسناد : طالخونچه ابتداى بلوار امام (ره) ساختمان شهردارى- امورمالى

5)  هزینه انتشار آگهى روزنامه:  بعهده برنده مزایده مى باشد .
6) مهلت دریافت اسناد :  تا روز شنبه  1397/5/27

سید محمد اطیابى- شهردارطالخونچه

نوبت اول

سمبه پرزور نمایندگان مجلس، کار روحانى را 
به پاسخگویى کشاند
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42 درصد دانش آموزان اصفهان در هنرستان تحصیل مى کنند

دستاوردهاى انقالب
 باید براى جوانان

 بازگو شود 

رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى 
استان اصفهان: 

ر وچر ر پى ی ل زج

هنوزن
مرتضى تبریزى پس
اصفهانى جدا شد تا بر
همین دلیل باشــگا

پراحساس با این بازیک
کاپیتان دوم ذوبى ها
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 آگهى مزایده 
امالك مازاد 

بانک ملى ایران  
استان اصفهان

چربى هاى امگا 3 براى سالمت و 
تندرستى ما ضرورى هستند. 
بسیارى از افراد، مخصوصًا

خانم ها دچار کمبود امگا 3 هستند...

ت و

تند...
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عضو کمیســیون برنامــه و بودجه مجلــس در گفتگو با 
«تابناك» اظهار کرد: اطالع موثقى دارم و اخبارى به دست 
ما رسیده است که رئیس جمهور قصد دارد قیمت بنزین را 
افزایش بدهد و طبق همین شنیده ها قرار است عدد باالیى 

هم قیمت ها افزایش پیدا کند.
غالمعلى جعفر زاده ایمن آبادى در ادامه افزود: من به عنوان 
نماینده مجلس به رئیس دولت مى گویم که با آتش بازى 
نکند، افزایش نرخ بنزین بازى با آتش است. بنزین یک ماده 
آتش زاست و باال رفتن قیمت آن جامعه را به آتش خواهد 
کشید. مردم در شرایط بســیار بحرانى و سختى هستند و 
تأمین بودجه از راه گران کردن کاال دقیقاً خواست اتاق جنگ 

آمریکاست. عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس اظهار 
کرد: مجلس در مقابل افزایش قیمت بنزین به شدت خواهد 
ایستاد و با آن مقابله خواهد کرد. از رئیس جمهور مى خواهیم  
تصمیم هاى سختگیرانه و قلدر مابانه نگیرد. این نماینده 
گفت: در برخى شهرهاى کشــور بنزین نایاب شده است، 
شب قبل گزارش صف هاى طوالنى از بنزین را داشتیم و 
گزارش هاى محرمانه اى از دعواهاى دولتى ها بر سر افزایش 
قیمت به گوش ما رسیده است و ممکن است بنزین افزایش 
سه الى چهار برابرى داشته باشد.  وى گفت: دولت این را بداند 
اگر بنزین را گران کند بسیارى از تصمیمات سخت درباره 

رئیس جمهور را براى ما آسان خواهد کرد.

بالغ بر 1/3 میلیون فقره چک با ارزشى حدود 135 هزار 
میلیارد ریال طى خرداد ماه در کل کشور برگشت خورد. 
به گــزارش روابــط عمومــى بانک مرکــزى، حدود 
9/1 میلیون فقره چک  به ارزشــى حــدود 780 هزار 
میلیــارد ریــال در خرداد مــاه 1397، در کل کشــور 
مبادله شــد که نســبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ 
بـــه ترتیب 8/2 درصــد و 1/8 درصد کاهش نشــان 

مى دهد.
53/3 درصــد از تعداد چک هاى مبادله اى کل کشــور 
در خرداد ماه 1397، در سه اســتان تهران، اصفهان و 
خراسان رضوى مبادله شده است که به ترتیب با 36/4 

درصد، 9/5 درصد و 7/6درصد بیشــترین ســهم را در 
مقایسه با سایر اســتان ها دارا بوده اند. همچنین 67/9 
درصد از ارزش چک هاى فوق در ســه اســتان تهران 
(57/1 درصد)، خراسان رضوى (5/5 درصد) و اصفهان 
(5/3 درصد) مبادله شده که بیشترین سهم را در مقایسه 

با سایر استان ها دارا بوده اند.
بنا بر این گــزارش، بالغ بر 1/3 میلیــون فقره چک به 
ارزشى حدود 135 هزارمیلیارد ریال در خرداد ماه 1397، 
در کل کشور برگشت داده شــده است که نسبت به ماه 
قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 7 درصد و 3/3درصد 

کاهش نشان مى دهد.

زمزمه افزایش شدید
 قیمت بنزین

سهم 9/5 درصدى اصفهان در 
چک هاى مبادله اى 

مردم را ساکن کنید، نه ساکت
آیــت ا... جوادى آملى در دیدار     خبر آنالین |
جمعى از فرماندهان نیروى انتظامى شــرق استان 
تهران گفت: اولین وظیفه نیروى انتظامى این است 
که کشــور را امن کند، نه امنیتــى! عنایت ما باید به 
امن کردن کشور باشد؛ کشورى امن است که اکثریت 
قاطع مردم آن نه بیراهه بروند و نه راه کسى را ببندند. 
او تأکید کرد: مردم را با فشــار ســاکت کردن نتیجه 
تلخی دارد، لذا باید با نشاط مردم را ساکن، نه ساکت 

کرد! ما باید بین سکوت و سکون فرق بگذاریم.

احساس جدید ترامپ!
«دونالد ترامپ»، رئیس جمهورى    انتخاب|
آمریکا روز چهارشــنبه در ادعایى گفت: احســاس 
مى کنم ایرانى ها خیلى زود با ما صحبت خواهند کرد. 
ترامپ که در ایالت فلوریــدا صحبت مى کرد، افزود: 
امیدوارم شرایط در مســیر خوبى حرکت کند. رئیس 
جمهورى آمریکا در ادامه گفت: این احساس را دارم 
که آنها به زودى با ما صحبت خواهند کرد یا شاید هم 

نه، در این صورت نیز مشکلى نیست.

انتقاد آیت  ا... جنتى از دولت
آیت ا... جنتى، دبیر شوراى نگهبان    فارس|
با انتقاد از نابسامانى هاى اقتصادى به ویژه نوسانات 
ارز گفت: بى اعتنایى دولتمردان به مسائل معیشتى 
مردم به هیچ عنوان قابل قبول نیست. جنتى با اظهار 
نگرانى و تأسف شدید از اوضاع اقتصادى نابسامان 
کشور افزود: رئیس جمهور و دولت بى درنگ در این 
زمینه اقدامات الزم را صورت دهنــد و حتى اگر در 
این زمینه الزم باشــد باید تیم اقتصــادى دولت نیز 

تغییر کند.

وزارتخانه جدید در راه است
  ایسنا| نمایندگان مجلس شوراى اسالمى 
با تشــکیل وزارت میراث فرهنگى موافقت کردند. 
ماده واحده طرح تشــکیل وزارت میراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنایع دستى در دستور کار جلسه علنى 
دیروز صبح مجلس قرار گرفت که نمایندگان با 137 
رأى موافق، 41 رأى مخالف و یــک رأى ممتنع از 

مجموع 199 نماینده حاضر به آن رأى دادند.

ربیعى استیضاح مى شود
  انتخاب| على اصغر یوسف نژاد، عضو هیئت 
رئیسه مجلس شوراى اسالمى در جلسه علنى دیروز 
چهارشنبه، طرح استیضاح 40 تن از نمایندگان از على 
ربیعى وزیرکار، تعاون و رفاه اجتماعى را اعالم وصول 
کرد. وزیرکار حداکثر ظــرف مدت ده روز موظف به 
حضور در مجلس و ارائه توضیحات در جلســه علنى 

پارلمان است.

شرط مذاکره با آمریکا
  انتخاب| حسام الدین آشــنا، مشاور رئیس 
جمهور ایران شرط مذاکره با آمریکا را توقف جنگ 
اقتصادى برشــمرد که ترامپ علیه ایران آغاز کرده 
است. او نوشت: «به نظر مى رسد محمدجواد ظریف 
مى گوید عبور شما از برجام با ادعاى مذاکرات بدون 
شرط منافات دارد. شما با اعالم بازگشت تحریم ها 
جنگى اقتصادى را علیه ما آغاز کردید، این جنگ را 
متوقف کنید،آنگاه درخواســت مذاکره کنید."بدون 

پیش شرط" یعنى "بدون اعمال تحریم".»

33 مسئول
 بازنشسته مى شوند

  تسنیم| جــواد ناصریان، معاون توســعه 
مدیریت و منابع انســانى وزیر کشــور با اشــاره به 
بازنشســته شدن 33 اســتاندار، معاون اســتاندار و 
فرماندار گفت: بر اســاس قانون جدید 14 استاندار، 
14 معاون اســتاندار و پنج فرماندار در کشــور باید 

بازنشسته شوند.

خبرخوان
راك استارهاى زن 
وارد مى شوند

گروه راك بــاکالم بانوان    ایران آرت |
«صنم پاشــا»، بعد از اخذ مجوزهاى الزم قرار 
است سوم شــهریور در تهران روى صحنه برود. 
در این گروه تمام اتفاقــات را بانوان هنرمند رقم 
مى زنند، از آهنگسازى و تنظیم تا نوازندگى و حتى 
طراحى پوستر. از نکات مهم این کنسرت، مؤلف 
بودن اعضاى آن است و قرار نیست با کاور قطعات 
معروف دنیا مواجه باشیم. اتفاقى که کمى عجیب 
به نظر مى رسد چراکه طبعاً این قطعات نمى توانند 

اجازه انتشار داشته باشند.

«شعر یادت نره» 
منتشر شد

  موسیقى ما |  کتاب «شــعر یادت 
نره» شــامل مجموعه ترانه هــاى خوانندگان 
سرشناس ســبک هاى مختلف موسیقى منتشر 
شــد. در کتاب «شــعر یادت نره» بیش  از 400 
ترانه از خواننــدگان و گروه هاى قدیمى و جدید 
ســبک  هایى نظیر پاپ  و ســنتى و... به همراه 
عکس هاى آنها گردآمده اســت. در هر صفحه 
عالوه بر متن ترانه و معرفى خواننده و ترانه سرا، 
یک   QR Code  هم وجــود دارد تا مخاطب 
کتاب با استفاده از تلفن همراه خود بتواند آن قطعه 

را دانلود کند.

خط پزشکان
 خوانا مى شود

معــاون درمــان ســازمان تأمین    ایرنا|
اجتماعى گفت: یکى از معضالت کشور در حوزه 
درمان که گاهى خطاهاى پزشــکى را به دنبال 
دارد، بدخط بودن پزشــکان است. این مشکل با 
اجراى «طرح نسخه الکترونیک» برطرف و خط 
پزشکان خوانا مى شــود. مهدى درخشان اظهار 
کرد: به دلیل بدخط بودن پزشــکان بسیارى از 
داروخانه ها نمى توانند نسخه پزشک را بخوانند 
اما با اجراى طرح نسخه الکترونیک بسیارى از این 

مشکالت حل خواهد شد.

ماندگارى هواى گرم
 تا 20 مرداد 

مدیر کل شــبکه پایش سازمان    ایسنا|
هواشناسى کشور ضمن پیش بینى شرایط جوى 
کشور طى روزهاى آینده، از ماندگارى هواى گرم 
در بیشتر مناطق کشور به ویژه در مرکز دستکم تا 
20 مردادماه خبر داد. به گفته مسعود حقیقت، از 
دوشنبه هفته آینده شرایط دمایى در نوار شمالى و 
شمال غرب کشور، قدرى تغییر مى کند و از شدت 

گرما تا حد کمى کاسته مى شود.

آتش به ایران مى رسد؟
  پانا | نماینده مردم شــوش در مجلس 
مى گوید بــا توجه بــه پیش بینى هواشناســى 
خوزستان در خصوص وزش باد طى هفته جارى 
احتمال تشدید حریق در تاالب هورالعظیم وجود 
دارد که باید براى اطفاى حریق مجدداً تصمیماتى 

اتخاذ و با کشور عراق هماهنگى شود.

تبعات زلزله
نماینــده کرمانشــاه گفت: 99    فارس|
درصد مــردم زلزله زده کرمانشــاه ناراضى اند و 
پرخاشگرى مى کنند و دست به خودکشى مى زنند 

چرا مسئوالن فکر عاجلى ندارند.

پایان نزدیک خاموشى ها 
ســخنگوى صنعت برق کشور    ایسنا|
گفت: پیش بینى مى شــود نهایتاً تا 20 مرداد ماه 
خاموشى ها به صفر برسد. البته این مسئله متأ ثر از 

برخى عوامل همچون درجه حرارت است.

روزنامه «آفتاب یزد» نوشــت حسام الدین آشــنا مانع از انجام گفتگوى 
تلویزیونى روحانى شده است.

این روزنامه نوشــت: در بحبوحه شــرایط بد اقتصادى مردم منتظر پاسخ 
قانع کننده اى از سوى مسئوالن بودند که سرانجام اعالم شد سه شنبه دوم 
مردادماه قرار است رئیس جمهور با مردم سخن بگوید اما در حالى که همه 
منتظر بودند مواضع حسن روحانى را بشنوند، اعالم شد که این گفتگو به 

زمان دیگرى موکول شده است.
این روزنامه اصالح طلب افزوده است: تصمیم روحانى براى لغو این گفتگوى 
تلویزیونى در لحظات آخر گرفته شده و حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگى 

دولت حسن روحانى از مخالفان اصلى این گفتگوى تلویزیونى بوده است.
آشــنا به روحانى گفته تنها باید زمانى در این شرایط با مردم رودررو سخن 
بگوید که اطالعات و داده هایش کامل باشد  و براى انتقادها و حل مشکالت 

پیش روى دولت راه حلى ارائه دهد.

58 ســال پیــش، یعنــى ســال 1339، زمانــى کــه 
شــجریان در روســتاى «رادکان» معلــم بــود بــر دیوار 
مدرســه  روســتا طرح نقشــه  ایــران را کشــید، طرحى 
که در تمــام این ســال ها بــر روى دیــوار این مدرســه 

باقى ماند.
با گــذر ســال ها ســاختمان مدرســه بــه تدریــج کهنه

 و اخیراً تخلیه شــد در نتیجه بیم آن مى رفت که دیوارنگاره  
شــجریان هم فرو بریــزد و تنهــا خاطــره اى از آن باقى

 بماند.
دیوارنگاره  شجریان با همکارى مسئوالن آموزش و پرورش 
چناران، به اقامتگاه بومگردى ارگ رادکان منتقل شــد تا از 
خطر تخریب مصون بماند و گردشگران نیز بتوانند از آن بازدید 

کنند.

نصف جهــان باالخره زور طراحان سئوال از رئیس جمهور 
چربید و حجت االسالم والمســلمین روحانى باید براى 
پاسخ دادن به سئوال اقتصادى 80 نماینده به مجلس برود. 
این خبر دیروز اعالم شــد آن هم در حالى که نمایندگان 
موافق سیاســت هاى رئیس جمهور بارها تالش کردند 
طرح ســئوال از روحانى منتفى شــود اما ظاهراً همه این 
تالش ها با شکست روبه رو شده و او مى بایست حداکثر 
تا دهم شــهریورماه در مقابل نمایندگان حاضر شود. این 
دومین بار در تاریخ جمهورى اسالمى است که یک رئیس 
جمهور براى پاســخ دادن به ســئواالت وکالى ملت به 

مجلس مى رود.
بار اول این محمود احمــدى نژاد بود که بعــد از کش و 
قوس هاى فــراوان، روز 24 اســفند 1390 براى جواب 
دادن به ســئواالت 79 نماینــده به مجلــس رفت و با 
پاسخ هایى آمیخته به شوخى و گاه کنایه هاى گزنده، پاسخ 
نمایندگان را داد. او در توجیه رفتارش گفت که چون شب 

عید است، مردم باید شاد شوند!
جلســه آن روز مجلس با اعتراضات پى در پى نمایندگان 
نســبت به رفتارهاى احمدى نژاد همراه بود اما بعید است 
تاریخ دوباره تکرار شود. شش ســال و نیم بعد از آن روز، 
بســیارى از معادالت تغییر کرده و مجلس فعلى با شعار 
حمایت از روحانى بر سر کار آمده و اگر چه با شدت کمتر، 
اما همچنان از او حمایت مى کند. از طرفى، نه شخصیت 
روحانى شــبیه احمدى نژاد است و نه پارامترهاى ریاست 
جمهورى این دو نفر شــباهتى به یکدیگر دارد. مهمتر از 
همه اینکه علــى الریجانى در مقام ریاســت مجلس، از 
نزدیک ترین متحدان روحانى محسوب مى شود در حالى 
که احمدى نژاد در روز رفتنش به مجلس از چنین همراهى 
محروم بود. به این دالیل بعید است اتمسفر مجلس شوراى 
اسالمى در روز ســئوال از رئیس جمهور حسن روحانى، 

شباهتى به جو روز 24 اسفند 1390 داشته باشد.

دیروز در مجلس چه گذشت؟
مهمترین اتفاقى که روز چهارشنبه در جلسه علنى مجلس 
شوراى اســالمى افتاد، اعالم وصول ســئوال تعدادى از 
نمایندگان از حســن روحانى توســط رئیس مجلس بود. 
روزهاى متمادى است که موافقان طرح سئوال از رئیس 
جمهور درصدد به کرسى نشاندن حرفشان بودند اما موفق 
به این کار نمى شدند تا دیروز که باالخره على الریجانى 
در مقابل خواست آنها تسلیم شد و شمارش معکوس براى 

حضور روحانى در مجلس را کلید زد.
سئوال 80 نماینده مجلس از روحانى در پنج محور اعالم 
وصول شــد. الریجانى در این باره گفــت: «قبًال 92 نفر 
از نمایندگان مجلس شــوراى اســالمى تقاضاى سئوال 
از رئیس جمهور را به هیئت رئیســه ارائــه کردند که به 
کمیسیون اقتصادى ارجاع شد. کمیســیون اقتصادى با 

حضور نمایندگان رئیس جمهور این موضوع را بررســى 
کرد که در نهایت 80 نفر از نمایندگان مجلس شــوراى 
اســالمى براى این ســئوال باقى مانده اند، یعنى بیش از 
یک چهارم از نمایندگان تقاضاى سئوال از رئیس جمهور 
را دارند. طبق اصل 88  قانون اساسى و ماده 212 آیین نامه 
مجلس، اگر بیش از یک چهارم نمایندگان تقاضاى سئوال 
از رئیس جمهور را داشته باشند سئوال باید اعالم وصول 
شود که این سئوال مورد بررسى قرار گرفت و با پنج محور 
اعالم وصول مى شــود.» رئیس مجلس گفت: «این پنج 
محور شــامل عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کاال و 
ارز، استمرار تحریم هاى بانکى، عدم اقدام شایسته دولت 
درباره کاهش نرخ بیکارى، رکود اقتصادى شدید چند ساله 
و افزایش شــتابان نرخ ارز خارجى و کاهش شدید ارزش 

پول ملى است.»

این 10 نفر
هفته گذشته سئوال از رئیس جمهور با حضور نهاوندیان، 
معاون اقتصادى رئیس جمهور، ســیف رئیس وقت بانک 
مرکزى، کرباســیان وزیر امور اقتصادى و دارایى، ربیعى 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى، آوایى وزیر دادگســترى 
و امیرى معــاون پارلمانى رئیس جمهور در کمیســیون 
اقتصادى مجلس بررسى شد. نهاوندیان در این جلسه از 

نمایندگان خواست از پیگیرى سئواالت صرف نظر کنند اما 
طراحان سئوال از رئیس جمهور اعالم کردند که از پاسخ  
سئوال هاى رئیس جمهور قانع نشــده اند و سئوال باید به 

مرحله اجرایى برسد. 
اما در میان نمایندگان ســئوال کننده، اسامى حداقل ده 
نماینده از اســتان اصفهان هم به چشم مى خورد. حجت 
االســالم احمد ســالک (اصفهان)، حســینعلى حاجى 
دلیگانى (شــاهین شــهر، برخوار و میمــه)، حمیدرضا 
فوالدگر(اصفهان)، زهرا ســعیدى (مبارکه)، ســید جواد 
ابطحى (خمینى شهر)، سید جواد ســاداتى نژاد (کاشان)، 
ابوالفضل ابوترابى (نجف آباد، تیران و کرون)، سید ناصر 
موســوى الرگانى (فالورجــان)، اکبر ترکــى (فریدن، 
فریدونشهر و چادگان) و محســن کوهکن (لنجان)،  ده 
نماینده اصولگرا هستند که امضایشان پاى طرح سئوال از 

رئیس جمهور قرار گرفته است.

قانون چه مى گوید؟
شاید ابتدا تصور شود که ســئوال از رئیس جمهور همان 
استیضاح یا طرح عدم کفایت اســت که ممکن است به 
برکنارى رئیــس جمهور هم بیانجامد اما چنین نیســت. 
مطابق اصول قانون اساســى، هــرگاه در خصوص کار و 
وظایف رئیس جمهــور یا هریــک از وزرا ابهاماتى براى 

مجلس پیش آید یا مجلس نیاز به تنویر مسائلى داشته باشد 
قانونًا چهار راه عمده در پیش دارد تا از ابهام درآمده و قانع 
شــود. این چهار راه عبارتند از: تذکر، سئوال، استیضاح و 
تحقیق و تفحص. استیضاح براى زمانى است که نمایندگان 
مجلس یا از پاسخ هاى وزرا یا رئیس جمهور به سئواالتشان 
قانع نشــده اند و یا مورد خاصى که طبق قانون مستلزم 
استیضاح باشد پیش آمده است که معموًال نتیجه آن منجر 
به ابقا یا برکنارى مقام مسئول مى شود. بنابراین مشخص 
اســت که مطابق قانون اساسى نتیجه ســئوال از رئیس 
جمهور به برکنارى او منجر نخواهد شــد اما در عین حال

 مى تواند باز کننده این راه باشد.
 قانون مى گوید رئیس جمهور موظف است حداکثر تا مدت 
یک ماه براى پاسخ به سئواالت در مجلس شوراى اسالمى 
حضور پیدا کند و به سئواالت نمایندگان پاسخ بدهد. اگر 
طراحان سئوال از پاسخ هاى روحانى قانع نشدند، مجلس 
رأى مى گیرد و در صورت تصویب، به رئیس جمهور کارت 
زرد مى دهد. این بدان معناست که استیضاح از همیشه به 
او نزدیک تر است. همچنین چنانچه اکثریت نمایندگان 
حاضر در جلسه از پاسخ رئیس جمهور به سئوالى قانع نشده 
باشند و موضوع مورد ســئوال، نقض قانون و یا استنکاف 
از قانون محسوب شود، آن ســئوال به قوه قضائ یه ارسال 

خواهد شد.

سمبه پرزور نمایندگان مجلس، کار روحانى را به پاسخگویى کشاند

رئیس جمهور به مجلس احضار شد

چرا روحانى جلوى دوربین تلویزیون 
ظاهر نشد؟

دیـــوارنگاره  اى که شجریان  کشید 

ورود 228 میلیون دالر تلفن همراه در 4ماه
بررســى تازه ترین آمار گمــرك از تجــارت خارجى ایران نشــان 
مــى دهــد، در چهار مــاه نخســت ســال جــارى، 228 میلیون و
 138 هــزار دالر گوشــى تلفــن همــراه بــه کشــور وارد شــده

 است.
واردات گوشى تلفن همراه 1/50 درصد از ارزش کل واردات به ایران 

در این مدت را شامل مى شود.
این در حالى اســت که در مدت مشــابه ســال گذشــته 92 میلیون 

و 520 هزار دالر گوشــى تلفن همراه به ایران وارد شده بود که 0/58 
درصــد از کل واردات ایــران در آن مدت را به خــود اختصاص داده

 بود.
به ایــن ترتیــب آمار نشــان مى دهــد کــه واردات گوشــى تلفن 
همراه به لطف اجراى طرح رجیسترى در چهار ماه نخست سال جارى 
نسبت به مدت مشابه ســال گذشــته از لحاظ ارزش146/58  درصد 

افزایش یافته است.
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البد هیچکس جز همایون شجریان نمى توانست در این 
روزها که به قول خودش،  روزهایى است که همه مان چون 
«سیاوش» در گذر آتش هستیم؛ با پستى چند ده کلمه اى 
در صفحه  شــخصى اش، اتفاقى را در عرصه  موســیقى 
ایران رقم بزند که تا پیش از آن کمتر وجود داشت؛  اینکه 
کنسرت خیابانى همایون شجریان مى تواند برگزار شود 
یا خیر یک طرف ماجراســت و امیدى که او با پست خود 
ایجاد کرده اســت، طرف دیگر ماجرا؛ به خصوص آنکه 
اعالم آمادگى او بالفاصله با حمایت مسئوالن فرهنگى 
کشور همراه شد. همایون شجریان البته پیش از این هم 
تالش هایى در این زمینه انجام داده بود و در سال 92 نیز 
براى برگزارى یک کنسرت خیابانى اعالم آمادگى کرده 
بود؛ آن بار آرزویش محقق نشد؛ این بار اما این امیدوارى 
وجود دارد تا مردم ایران شاهد  برگزارى کنسرتى رایگان 
و خیابانى از آوازخوانى شــوند کــه در اوج قله  آواز ایران 

ایستاده است.

«هنر» براى روزهاى سخت
به گزارش موسیقى ما، اگرچه اقدام همایون شجریان را 
باید ستود اما این ماجرا، امرى مسبوق به سابقه است. اگر 
از فعالیت هاى کانون موسیقى «چاووش» با سردمدارى 
هوشنگ ابتهاج، محمدرضا لطفى، حسین علیزاده و پرویز 
مشکاتیان در همراهى مردم در زمان انقالب بگذریم که 
حاصلش آثارى شده که نه تنها جزو برترین آثار موسیقى 
سنتى ایران اســت بلکه از اهمیت بسیارى در همراهى 
موســیقى با تحوالت اجتماعى برخوردار است، مى توان 

به همراهى هنرمندان در دوران جنگ هشت ســاله نیز 
اشاره کرد.

 هنرمندان برجسته موســیقى از ابتداى جنگ تحمیلى 
از هنر خویش براى همراهى با این اتفاق بهره جســتند 
که از جمله مهمترین آنان مى توان به محمدرضا لطفى، 
کیخسرو پورناظرى،  حســین علیزاده، شهرام ناظرى، 
کامبیز روشن روان، مجید انتظامى و شاهین فرهت نام برد. 
این در حالى است که لطفى و علیزاده قصد اجراى کنسرت 
در جبهه را داشــتند که البته موفق نشــدند و کیخسرو 
پورناظرى با همراهى گروه «شــمس» کنسرت هایى را 

در خط مقدم اجرا کرد.
لطفى اما در این زمینه از همه پرکارتــر بود؛ خوانندگى 
تمامى آثارى که او براى جنگ مى ساخت را شهرام ناظرى 
برعهده داشت. از جمله قطعات او مى توان به «اى برادر»، 
«کجایید اى شهیدان خدایى» و «شهید» اشاره کرد. او 
همچنین بعد از حادثه «هویزه» قطعه «برخیز که دشمن 
به دیار آمده امروز/ اى شیردالن وقت شکار آمده امروز» را 
بر روى غزلى از «کاشانى» و پس از پیروزى رزمندگان در 
خوزستان تصنیف «ظفر» در چهارگاه را با صداى شهرام 

ناظرى ساخت.
قطعه «شهید» در دستگاه «همایون» و یک قطعه در آواز 
بیات اصفهان با صداى محمدرضا شجریان از جمله  دیگر 

فعالیت هاى او در این زمینه است.  

رکوردى تازه براى همایون و موسیقى ایران
اگر کنسرت خیابانى همایون شــجریان اجرا شود، از 

همین حاال مى توان حدس زد که موســیقى ایران بار  
دیگر با «همایون»ش، رکوردهاى تازه اى را به دست 
بیاورد. این کنســرت در صورت برگــزارى، مى تواند 
این بخت را براى موســیقى ایران به ارمغان بیاورد که 
صاحب رکوردى جهانى هم بشود؛ رکوردى که تاکنون 
متعلق به «ژان میشــل آنــدره ژار» فرزند «موریس 
ژار»ى است که در ایران بخاطر آهنگ فیلم «محمد 
رسول ا...(ص)» شناخته مى شــود. او چند سال پیش 
کنســرتى در فضاى آزاد میدان کنکورد (پاریس) اجرا 
کرد که یک میلیون  نفر تماشاگر داشت و صد میلیون 
نفر نیز بیننده  تلویزیونى آن بودند.  «ژار» در هیوستون 
نیز پروژه  «شهرى در کنسرت» را اجرا کرد که در آن 
حــدود 2000 پروژکتور، تصاویــر مختلفى را بر روى 
ســاختمان هاى شهر نشــان مى دادند و تصاویرى به 
طول 370 متر بر روى آســمانخراش هاى هیوستون 
دیده مى شد. این کنسرت هم 1/5 میلیون نفر تماشاگر 
داشت. اجراى کنسرت در دانشــگاه دولتى مسکو به 
مناسبت هشــتصدوپنجاهمین ســالگرد تأسیس این 
شهر و همزمان با روز تدفین «پرنسس دایانا» با حدود 
3/5 میلیون نفر تماشاگر از دیگر رکوردهاى او است. 
اگر تعداد مخاطبان کنسرت هاى همایون شجریان با 
بلیت هاى فروخته شده را در نظر بگیریم، مى توان به 
آسانى این پیش بینى را داشت که او مى تواند تمامى این 
رکوردها را جابه جا کند و بــه این ترتیب ارمغانى دیگر 
براى موســیقى ایران فراهم کند؛ اتفاقــى که در این 

سال ها با آثار خاصش رقم زده است.

خواننده  برجسته ایران آماده ثبت یک رکورد جهانى است

پژمان جمشیدى به جمع بازیگران فیلم سینمایى «ایده تصمیم «همایون»  
اصلى» به کارگردانى آزیتا موگویى پیوست. پیش از این 
ساره بیات، مریال زارعى و بهرام رادان به عنوان بازیگران 

این فیلم انتخاب شدند.
به گزارش «سینماســینما»، پس از ســاره بیات، مریال 
زارعى و بهــرام رادان، پژمان جمشــیدى هم به جمع 
بازیگران «ایــده اصلى» به کارگردانــى آزیتا موگویى 

پیوست.
ایران، کانادا و یک کشــور اروپایى تاکنــون به عنوان 
لوکیشــن هاى اصلى «ایده اصلى» انتخاب شــده اند 
و فیلمبردارى از اواخر مرداد مــاه در جزیره کیش آغاز 

مى شود.
اسامى دیگر بازیگران و دیگر عوامل نیز به زودى اعالم 
خواهد شــد. آزیتا موگویى عالوه بــر کارگردانى، تهیه 

کنندگى فیلم «ایده اصلى» را هم بر عهده دارد.

پژمان جمشیدى همبازى ساره بیات شد

اواسط هفته جارى روابط عمومى سازمان سینمایى از 
صدور پروانه ساخت فیلمنامه «قسم» به کارگردانى 

مشترك محسن تنابنده و سیروس مقدم 
خبر داد. اما حاال اعالم شده که 

سیروس مقدم در «قسم» 
به عنوان مشاور کارگردان 
در کنار محســن تنابنده 
خواهد بــود و تنابنده به 

تنهایــى کارگردانى این 
فیلم را بر عهــده خواهد 

گرفت.

«قســم» عنوان موقت دومین فیلم بلند محسن 
تنابنده در مقام کارگردان است که آن را به شکل 
مستقل به تهیه کنندگی جلیل شعبانی می سازد. 
فیلمنامه «قسم» را خود تنابنده نوشته که یک 
درام اجتماعی اســت. او پیــش از این فیلم 
کمدي «گینس» را با بــازي رضا عطاران و 
خودش ساخته بود که فروش خوبی در گیشه 
داشت. «قسم» نام موقت فیلم دوم تنابنده 
اســت که به زودي نام اصلی فیلم انتخاب 

خواهد شد.

فیلم ســینمایى «عصبانى نیســتم» به کارگردانى رضا 
درمیشیان و بازى نوید محمدزاده و باران کوثرى وارد شبکه 
نمایش خانگى شد. نسخه نمایش خانگى فیلم سینمایى 
«عصبانى نیســتم» در حالى که هنوز بر پرده سینماهاى 

کشور است، به بازار آمد.
این فیلم طى ماه هاى گذشته که از سال 92 توقیف شده 
بود به اکران درآمد که همچنان نمایش آن بر پرده سینماها 
ادامه دارد و تا امروز ســه میلیارد و 600 میلیون تومان در 

سینماهاى کشور فروش کرده است.
«عصبانى نیستم» محصول سال 1392 است که نماینده 
سینماى ایران در شصت  و چهارمین جشنواره بین المللى 
فیلم برلین بود. این فیلم دومین ساخته بلند سینمایى رضا 

درمیشیان پس از فیلم تحسین شده «بغض» است.
«عصبانى نیستم» توسط مؤسســه «هنر اول» در شبکه 
نمایش خانگى عرضه شده و همزمان امکان دانلود قانونى 

آن در سایت «فیلیمو» فراهم است.
«عصبانى نیستم» داســتان «نوید» با نقش آفرینى نوید 
محمدزاده دانشجوى ســتاره دار و اخراجى است که براى 
فراهــم آوردن حداقل شــرایط زندگــى در رویارویى با 
بى اخالقى هاى جامعه، با خود تمرین مى کند تا «عصبانى» 
نباشد و در تالش است تا دختر مورد عالقه اش «ستاره» با 

بازى باران کوثرى را از دست ندهد.
در این فیلم هنرمندانى چون باران کوثرى، نوید محمدزاده، 

میالد رحیمى و رضا بهبودى ایفاى نقش مى کنند.

«قسم» را محسن تنابنده به تنهایى 
کارگردانى مى کند 

همکارى مهتاب کرامتى  
با بهرام رادان 
و میترا حجار

  «عصبانى نیستم» به شبکه نمایش خانگى آمد

شبکه «فاکس» قصد دارد ســریال «24» را به شکلى 
دیگر باز ادامه دهد.

از سال 2010 که سریال استراتژیک «24» شبکه فاکس 
بعد از هشت فصل به پایان رســید، این شبکه مشهور 
آمریکایى به صورت مداوم قصد داشــته آن را به نحوى 
ادامه دهد. اولین تالش سریال کوتاه «24: یک روز دیگر 
زندگى کن» بود که با حضور بازیگران اصلى در انگلستان 
ساخته شد. بعد از آن این شــبکه تالش کرد تا در «24: 
میراث» داستان مأمور سیاه پوستى از CTU یا واحد ضد 
ترور را به نمایش بگذارد که البته با شکست مواجه شد و 
ادامه پیدا نکرد. حاال از این شبکه خبر رسیده که «24» 
دیگرى ساخته خواهد شد که دوباره پاى «جک باور» را 

به قاب تلویزیون باز مى کند.
«هاوارد گوردون»، «جوئل ســرنو» و «باب کوچران»، 
خالقان و تهیــه کنندگان مجموعــه «24» قصد دارند 
سریالى بســازند که حوادث آن قبل از فصل اول سریال 
«24» در سال 2001 روایت مى شــود و داستان جک 
باور را در آن مقطع روایت مى کند. هنوز مشخص نیست 
این سریال چه زمانى پخش خواهد شد. گفته مى شود به 
احتمال زیاد قرار نیست «کیفر ساترلند» خودش در این 
فیلم بازى کند و از یک هنرپیشه جوان تر براى بازى در 

نقش جوانى جک باور استفاده خواهد شد.

فصل جدید سریال «24» 
ساخته مى شود

سام مشایخى، فرزند جمشید مشایخى بازیگر پیشکسوت 
ســینماى ایران در خصوص آخرین وضعیت جسمانى 
پدرش گفت: خوشبختانه پدر دوران نقاهت بعد از عمل 
جراحى را ســپرى کرده  و روز به روز حالش نســبت به 

گذشته بهتر مى شود.
وى در همین راستا افزود: پدر در حال حاضر به دلیل ضعف 
در پاها همچنان در بیمارستان بسترى است و روزانه دو 

نوبت فیزیوتراپــى روى وى انجام 
مى شود. پزشکان آماده ترخیص پدر 
هستند اما گفته اند درمان ادامه پیدا 
کند تا پدر تقویت شود و ما بتوانیم 

با خیال راحت وى را به خانه ببریم.
فرزند جمشــید مشــایخى درباره 
حواشى به وجود آمده درخصوص 
مالقات هنرمندان با پدرش اضافه 
کرد: من نمى خواهم به این موضوع 
دامن بزنم چون بــه نظرم نباید بار 
دیگر این مســائل باز شــود. من 

همانطور که قبًال هم گفته بودم با یک عکس مشــکل 
داشتم و هنوز هم دارم.

وى در همین راستا ادامه داد: من از آن مالقات اطالعى 
نداشتم. دوستان و همکاران پدر ساعت 21و30دقیقه شب 
به دیدار وى رفتند و عکس گرفتند که از نظر من اشکالى 
ندارد. اما بعد از انتشار این عکس ها خود مردم در فضاى 
رسانه و مجازى نسبت به انتشار آن انتقاد کردند. من آن 
شب نمى دانستم داستان عکس چیست تا آنکه صبح از 

آن با خبر شدم.
فرزند جمشید مشایخى خبر نارضایتى خانواده مشایخى 
به دلیل عکس گرفتن با جمشید مشایخى را شایعه خواند 

و  اضافه کرد: نتیجه انتشار آن عکس ها این شد که هر 
هنرمندى که به مالقات پدر مى آمد در ابتدا مى گفت ما 
عکس نمى گیرم. همه جا منتشر شد که خانواده مشایخى 
با عکس گرفتن از پدرشان مخالف هستند در صورتى که 

به هیچ عنوان اینگونه نبود.
وى دربــاره مصاحبه برخــى از این هنرمنــدان بعد از 
جنجال هاى به وجود آمده افزود: برخى از این عزیزان بعد 

از انتشار عکس ها مصاحبه کردند که ما براى خودنمایى 
نرفته بودیــم، مگر کســى گفته که قصــد خودنمایى 
داشته اند؟ اگر چنین قصدى نداشته اند پس دیگر دلیلى 

ندارد که مصاحبه کنند و از خود دفاع کنند.
مشایخى خاطرنشان کرد: من حرفم با همکاران و دوستان 
پدر این است که شما عزیزان همواره بزرگان من هستید 
و آگاهم که پدر را دوست دارید اما من همچنان معتقدم 
که گرفتن این عکس ها اشــتباه بوده اســت. چرا قبول 
نمى کنیم که این اتفاق اشتباه و سهوى بوده است. من 
ســئوالم از این دوستان این اســت که آیا در آن شرایط 

عکس پدر خودشان را منتشر مى کردند؟

گالیه ادامه دار فرزند مشایخى از حاشیه هاى عکس پدرش در بیمارستان

عکس پدر خودتان را هم منتشر مى کردید؟

مجموعه تلویزیونى «آرماندو» به کارگردانى احســان 
عبدى پور از شنبه 13 مرداد روى آنتن شبکه یک سیما 

خواهد رفت.
سریال «آرماندو» در17 قســمت 45  دقیقه اى به قلم 
امیرطاهرى، عباس نعمتى و صادق خوشحال نگارش 
شــده اســت. این مجموعه ژانرى کمدى دارد و درباره 
«آرمان» پسر خوشدل و مهربانى است که تالش مى کند 
مشکالت خواهر و فرزندان خواهرش را برطرف کند که 

در این مسیر درگیر موقعیت هایى جذابى مى شود.
حمید آذرنــگ، مرجانه گلچین، ســحر ولدبیگى، الیکا 
عبدالرزاقى، محمدرضا هدایتى، علیرضا استادى، على 
مسعودى، على اوجى، فریباطالبى، مجید پتکى، شهربانو 
موسوى و سیامک مردانه از جمله بازیگران این سریال 
هســتند. مجموعه تلویزیونى «آرماندو» کارى از مرکز 
«سیما فیلم» است که از 13 مرداد هر شب به غیر از پنج 
شنبه ها حوالى ساعت 22و15دقیقه از شبکه یک سیما 

پخش خواهد شد.

«آرماندو» از شنبه روى 
آنتن شبکه یک مى رود

پژمان
اصلى
ساره
این فی
به گز
زارعى
بازیگ

پیوست
ایران
لوکیش
و فیلم
مىش
اسامى
خواهد
کنندگ

پژمان جمشیدى همبازى

«ترمیناتور 6» شروع شد
«تیم میلر» پس از اکــران «ددپول» توجه خود را به 
تولید «ترمیناتور» معطوف ساخت و چندین بازیگر 
محبوب این چندگانه را پــس از مدت ها براى ایفاى 

نقش به قسمت جدید فیلم دعوت کرد.
گذشته از «لیندا همیلتون» که بار دیگر نقش «سارا 
کانر» را ایفــا مى کند، «آرنولد شــوارتزنگر» هم به 
چندگانه اى بازمى گردد که نام او را در دهه 1980 بر سر 
زبان ها انداخت. وى این روزها سر صحنه فیلمبردارى 
حضور یافته تا احتماًال در همان نقش قبلى خود یعنى 

روبات آدمکش T-800 به ایفاى نقش بپردازد.
منبع این خبر ویدئویى اســت که خود شــوارتزنگر 
منتشر کرده است. عالوه بر همیلتون و شوارتزنگر، 
چهره هاى جدیدى چون «دیگو لونا» در نقش مدل 

جدید «ترمیناتور» در فیلم حضور خواهند داشت.

شــوارتزنگر در این خصوص اظهار داشــته، «فکر 
مى کنم [جیمــز] کامرون و تیم میلــر در مورد ادامه 
فیلم با T-800 و در عین حال روایت داستانى جدید 
ایده هایى در ســر دارند. در حال حاضر آنها بر روى 
کاراکترهاى اصلى مانند کاراکتر همیلتون و من کار 
مى کنند و به مسائل دیگر فکر نمى کنند و از قوانین 

تایم الین و دیگر شخصیت ها فاصله گرفته اند.»
کامرون پیش تــر در مصاحبه اى اعــالم کرده بود 
که، «ما در حال توســعه فیلم «ترمیناتور» جدیدى 
هستیم. فیلم هاى «ترمیناتور» همگى در مورد هوش 
مصنوعى اند. اما باید بگویم که این بار از زاویه اى دیگر 
به آن نگاه مى کنیم. قسمت اول فیلم در سال 1982 به 
گونه اى بود که تکنولوژى و رایانه را شر نشان مى داد. 
امروزه اما باید از منظر دقیق ترى به مسئله نگاه شود.»

مشترك محسن تنابنده و سیروس مقدم 
خبر داد. اما حاال اعالم شده که 

سیروس مقدم در «قسم» 
به عنوان مشاور کارگردان 
تنابنده  کنار محســن در
خواهد بــود و تنابنده به 
این تنهایــى کارگردانى

فیلم را بر عهــده خواهد 
گرفت.

جلیل شعبانی می به تهیه کنندگی مستقل
خود تنابنده نوشته که فیلمنامه «قسم» را
درام اجتماعی اســت. او پیــش از این
کمدي «گینس» را با بــازي رضا عطا
که فروش خوبی در خودش ساخته بود
دوم ت داشت. «قسم» نام موقت فیلم
فیلم انت اســت که به زودي نام اصلی

خواهد شد.

رى مهتاب کرامتى  
با بهرام رادان 
و میترا حجار

مهتاب کرامتى با حضور در مجموعه  «رقص روى شیشــه» 
به کارگردانى مهدى گلســتانه و تهیه کنندگى پیمان جعفرى 
براى اولین بار ایفاى نقش در شبکه نمایش خانگى را پذیرفت. 
کرامتى بــه عنوان نقــش اصلى زن مجموعــه «رقص روى 
شیشه» انتخاب شده است. مهتاب کرامتى پیش از این دو بار در 
فیلم هاى سینمایى «آدم کش» و «عصر یخبندان» به عنوان 
نقش اصلى زن با بهرام رادان بازى داشته است و این بار نیز هر 
دو براى نخستین بار با «رقص روى شیشه» به شبکه نمایش 
خانگى خواهنــد آمد. «رقص روى شیشــه» مجموعه اى 26 
قسمتى است که فیلمنامه آن بر اساس طرحى از ابوالفضل کاهانى 
به قلم طال معتضدى به نگارش درآمده و مهتاب کرامتى پس 
از بهرام رادان، امیر آقایى و میترا حجار دیگر بازیگرى است که 

حضورش در این مجموعه قطعى شده است.

عکس پدر خودشان را منتشر مى کردند؟به دلیل عکس گرفتن با جمشید مشایخى را شایعه خواند  یال
رکز 
پنج 
سیما 
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نصف جهان  هفته دوم رقابت هاى  لیگ برتر باشگاه هاى 
ایران یک دیدار ویژه دارد. جــدال ذوب آهن اصفهان و 

استقالل تهران در ورزشگاه فوالدشهر.
ذوبى ها کــه فصل جدید لیگ برتر را بــا امید نمازى به 
عنوان ســرمربى آغاز کرده اند، در هفته نخست در یک 
بازى سخت در قائمشهر برابر نساجى به پیروزى رسیدند 
تا بعد از 7 ســال در اولین بازى فصل 3 امتیاز را کســب 

کرده باشند.
استقالل تهران اما که همچنان شفر را روى نیمکت خود 
مى بیند تغییرات زیادى در خود دیده است و در اولین دیدار 
فصل جدید نیز به مشــکل برخــورد و در دیدار با پیکان 

متوقف شد.
تقابل هفته گذشــته ذوب آهن در برابر نســاجى معلوم 
ساخت که سیستم، سبک و شیوه بازى این تیم نسبت به 
فصل قبل دچار تغییرات اساسى شده است. قدرت بازى 
سازى سبزپوشان با توجه به داشته هایشان در خط میانى 
افزایش یافته و توپ را بیشتر از گذشته در زمین به گردش 

در مى آورند.
هافبک هاى ذوب آهن در تالش هستند که بازى سازى 
را از زمین خودى شــروع کرده و با پاسکارى متعدد خلق 
موقعیت کنند. درفاز دفاعى انســجام و تمرکز بیشترى 
دارند. به طور کلى مى توان گفت که سبزپوشان نسبت به 
قبل تدافعى تر شده و بازى محتاطانه ترى ارائه مى دهند؛ 
امرى که با توجه به سابقه همکارى کى روش و نمازى 

زاده چندان دور از از انتظار نبود.
با این حال در فاز هجومى، شاگردان نمازى زاده با وجود 
آنکه موقعیت هاى کمترى خلــق مى کنند اما با توجه به 
توان فنى باالى مهاجمان این تیــم، مى توانند زهردار و 

برنده عمل کنند.
در آن سو اســتقالل در بازى قبلى خود نشان داد که آن 
شادابى و برندگى فصل قبل را ندارد. رفتن تیام، جبارف، 
ابراهیمى و حســینى در کنار افت محســوس بازیکنان 
کلیدى مانند غفورى، توان فنى این تیم را کاهش داده، 

بزرگ ترین نقطه ضعف استقالل در دیدار قبلى این تیم، 
سردرگمى فنى در میانه میدان ناشى از جدایى ابراهیمى و 

جبارف و فقدان یک بازیکن بازیساز قهار بود.
امرى کــه در صورت رفع نشــدن، با توجــه به حضور 
بازیکنانى مانند مســلمان، حدادفر و حسینى در کمربند 

میانى ذوب آهن، اوضاع را به نفع این تیم مى گرداند.
کســب پیروزى و 3 امتیاز ایــن دیدار بــراى هر 2 تیم 
ذوب آهن و اســتقالل از اهمیت ویژه اى برخوردار است، 
سبزپوشان با گرفتن 3 امتیاز این دیدار، مى توانند با خیال  
آسوده ترى براى 2 بازى سخت بعدى خود مقابل سایپا و 

سپاهان آماده شوند.
در آن ســو اســتقاللى ها نیز در صورت برد، مى توانند تا 

حدودى از نگرانى ها و انتقادات هواداران خود بکاهند.
-این بازى از ساعت 20:45 امروز پنج شنبه   در ورزشگاه 
فوالدشــهر آغاز خواهد شــد و بیژن حیدرى، ســعید 
على نژادیان، محمد عطایــى و پیام حیدرى قضاوت این 
بازى را بر عهده دارند؛ خداداد افشاریان  نیز ناظر این دیدار 
است.   دو تیم ذوب آهن و استقالل در مجموع 34 بار در 
مقابل یکدیگر قرار گرفته اند که در این بین 11 پیروزى از 
آن سبز پوشان شده است و 11 برد نیز سهم استقالل بوده 
است و 12 دیدار مساوى شده است؛ بهترین برد هر دو تیم 
در برابر یکدیگر با نتیجه 3 بر صفر بوده است و پرگل ترین 
بازى ها بین این دو تیم نیز 2 بر 2 و یا 3 بر 1 بوده اســت.  
آخرین حضور تبریزى با پیراهن ذوب آهن و انتقال وى به 
استقالل در کنار حواشى ناشى از آن اتفاق ویژه این دیدار 

بوده و مى تواند به جذابیت هاى آن بیفزاید.
اما شــفر ســرمربى آبى ها خاطرات خوبى از ورزشگاه 
فوالدشهر ندارد و مایل است تا دوباره این خاطرات تلخ 
براى او و شاگردانش تداعى نشــود.در دو سفر قبلى به 
ورزشگاه فوالدشهر دو شکست تلخ براى مربى آلمانى و 
شاگردانش در استقالل به ثبت رسید تا طلسم عجیبى یقه 
آنها را بگیرد.وینفرد شفر از روزى که به عنوان سرمربى 
روى نیمکت آبى هاى پایتخت نشست دو بار شاگردانش 

را در فوالدشهر به مصاف ذوب آهن فرستاد که یک بار 
در دور برگشت لیگ هفدهم بود و دیگرى بازى رفت پلى 
آف لیگ قهرمانان آسیا براى رسیدن به جمع هشت تیم 
برتر قاره کهن.در اولین سفر استقالل در شرایطى که تا 
آخرین لحظات با تساوى 1-1 به کار خود پایان مى داد 
گل محمدرضا حسینى روى ارسال بلند با ضربه سر باعث 
شد تا اولین شکست شفر در فوالدشهر رقم بخورد، اتفاقى 
که با صحبت هاى تند این مربى در کنفرانس مطبوعاتى 
به جنگ لفظى شدیدى میان او و امیر قلعه نویى سرمربى 

وقت ذوب آهن تبدیل شد.
دومین بازى اردیبهشت ماه ســال جارى بود، جایى که 
استقالل در دور رفت پلى آف آسیا به مصاف ذوب آهن 
رفت تا جدال دو نماینده ایران براى رسیدن به جمع هشت 
تیم برتر آسیا همه نگاه ها را معطوف به فوالدشهر کند. 
در این بازى هم طلسم ناکامى هاى شفر با پنالتى دقیقه 
90 ذوب آهن پابرجا ماند تا ســفر به این ورزشگاه براى 
مربى آلمانى چندان خوشایند نباشد به خصوص که هر دو 

شکست در آخرین دقیقه رقم خورد.
حال در سومین سفر این بار وینفرد شفر که روزهاى برزخى تر 
از فصل قبل را تجربه مى کند امروز باید شــاگردانش را 
به مصاف ذوب آهنى بفرستد که به نسبت فصل قبل  با 
تغییرات زیادى روبرو شده و دیگر امیر قلعه نویى را روى 
نیمکت خود نمى بیند تا با امید نمازى که سوابق بزرگى 
در فوتبال آمریکا دارد مقابل آبى هاى پایتخت صف آرایى 
کند. سرمربى آلمانى که فصل را برخالف پیش بینى ها 
با شوك هاى متعددى آغاز کرد حاال با دو خرید جدید که 
یکى از آنها   مى تواند امروز مقابل ذوب آهن به میدان برود 
امیدوار است به طلســم ناکامى هاى خود در فوالدشهر 
پایان دهد در غیر این صورت کار براى او و شاگردانش در 
ابتداى فصل دشوارتر از آن چیزى خواهد شد که تصور مى 
رفت. باید دید مبارزه دو مربى که یکى از مکتب فوتبال 
آلمان است و دیگر به عنوان یک ایرانى کارنامه روشنى 

در فوتبال آمریکا دارد چه حاصلى در پى خواهد داشت.

مبارزه جذاب تهران- اصفهان در هفته دوم لیگ برتر

جــدال ایرانى- آلمانى
 در فوالدشهر!

نصف جهان براى دومین هفته پیاپى یک تیم شمالى 
میزبان یک تیم اصفهانى است و مثل هفته گذشته، 
ســپاهان هم باید بر روى چمن مصنوعى، به مصاف 
ســپیدرود برود. البته ســپاهانى ها با تمرین بر روى 
چمن مصنوعى عاطف ذوب آهنى ها در طول هفته 
جارى، خود را براى این بازى آماده کرده اند تا بتوانند به 
اولین پیروزى خود در فصل 98-97 برسند. شاگردان 
قلعه نویى در دیدار نخست برابر صنعت نفت آبادان به 

تساوى بدون گل رسیدند و ســپیدرود در برابر سایپا، 
سنگین ترین شکست هفته اول لیگ را متحمل شد.

حاال قلعه نویى و تیمش تالش مى کنند تا با کســب 
3 امتیاز به اصفهان برگردند و در طرف مقابل خداداد 
عزیزى که سرمربیگرى سپیدرود را در این فصل بر 
عهده گرفته مى خواهد اولین 3 امتیاز لیگ هجدهم را 
در رشت کسب کند. این دیدار هم ساعت 20:24 فردا( 

جمعه) برگزار مى شود.

دوئل قلعه نویى و عزیزى در رشت

سپید، زرد مى شود؟!

نصف جهان  دو تیم فوتبال مشــهد در آستانه سقوط و 
انحالل قرار گرفته اند و فوتبــال این خطه اصال حال و 

روز خوشى ندارد.
باوجود شروع مسابقات لیگ، تیم پدیده حال و روز خوشى 
ندارد و هنوز نتوانسته مجوز ثبت قرارداد بازیکنان جدید 
خود را بگیرد. اوضاع مالى این تیم به قدرى نابسامان است 
که به نظر مى رسد شاگردان گل محمدى فصل سختى را 

پیش رو داشته باشند.
پس از پایان لیگ هفدهم و ســقوط ســیاه جامگان به 
لیگ آزادگان و تنها شــدن پدیده اى ها در لیگ برتر، به 
نظر مى رســید با آمدن یحیى اوضاع مالى این تیم بهتر 
خواهد شد اما بدشانســى و بى خیالى مسووالن مشهد 
از همین ابتدا گریبان پدیــده را گرفت و اتفاقات عجیب 
و غریب هفدهمین دوره لیگ برتر دست از سر نماینده 
مشهد برنداشت. کسر 6 امتیاز به دلیل طلب یک بازیکن 
صرب که هم اکنون در کشورش در یک کارواش مشغول 
کار است، پدیده را از مدعى کسب سهمیه آسیا به مدعى 
سقوط تبدیل کرد. کم شدن این 6 امتیاز براى پدیده اى ها 
درس عبرت نشد و باز هم طلبکاران سراغ این تیم آمدند.

طلبکاران مشهدى ها دســت بردار این تیم نیستند و در 
فصل جدید نیز دوباره ســراغ تنها نماینده مشهد آمدند 

تا ضربه نهایى را وارد کنند و این تیم را ضربه فنى کنند. 
دیاراسوبا و ایگور پراهیچ دو بازیکن پیشین پدیده هستند 
که شکایت خود را به اطالع فیفا رسانده اند و مسووالن 
و مدیران مشــهدى و مجموعه پدیده به فکر این تیم 
نیستند و پدیده را به امان خدا رها کرده اند. رهایى که به 
نطر مى رسد بزودى این تیم هم با حکم فیفا راهى لیگ 

آزادگان و سراشیبى سقوط در فوتبال ایران خواهد شد.
وضعیت دیگر تیم مشــهدى هم چندان روبه راه نیست 
و ســیاه جامگان که قرار بود یادآور ابومسلم براى مردم 
مشهد باشد، در آســتانه نابودى است. پشیمانى خانواده 
عباسى از مدیریت این باشگاه، نشان داد خصوصى سازى 
وصله ناجور فوتبال ایران است که در آن اکثر باشگاه ها 
یا دولتى هســتند و یا بودجه آن ها از منابع دولتى تامین 
مى شــود. مســووالن مجموعه پدیده، مدیران استان، 
شهردارى مشهد و خانواده عباســى گویا از فوتبال زده 
شــدند و نمى خواهند تیم دارى کنند تا سرانجام پدیده و 
سیاه جامگان نیز به سرنوشت پیام و ابومسلم ختم شود 
و مشهد باز هم در سطوح اول فوتبال ایران تیمى نداشته 
باشند و مردم این شهر به جاى تماشاى بازى در استادیوم 
زیباى امام رضا، از خانه هاى شان بازى هاى سایر تیم ها 

را تماشا کنند.

فوتبال  مشهد در آستانه نابودى

خصوصى سازى
 وصله ناجور فوتبال ایران

هافبک بازى ساز مجارستانى رسماً به سپاهان پیوست. 
«والدیمرکومان» بازیکن اهل مجارستان بعد از اینکه 
وارد ایران شدباموفقیت تست هاى پزشکى ایفمارك 
را درتهران پشت سر گذاشــت و در تمرینات سپاهان 
اضافه شــد. والدیمرکومان بازیکن مجارستانى دیروز 
چهارشنبه بعد از جلسه با تابش قرار داد خود را با این تیم 
امضاکرد. کومان در حالى به فوتبال ایران آمده است که 
فصل پیش در نیمى از بازى هاى آدنا اسپور ترکیه حتى 

در لیست 23 نفره تیمش هم نبوده است. او حتى در هفت 
هفته پایانى در شرایطى که تیمش براى بقا در سوپر لیگ 
ترکیه مى جنگید فقط در بــازى آخر هفت دقیقه بازى 
کرد و در شش بازى دیگر سکونشین بود. در نهایت هم 
تیمش به لیگ یک ترکیه سقوط کرد. نکته جالب اینکه 
قیمت این بازیکن در سایت ترانسفر مارکت 151 هزار 
یورو است در حالى که گفته مى شد با دو برابر این قیمت 

در آستانه پیوستن به سپاهان است.

بازیکن سکونشین تیم سقوط  کرده
 در سپاهان

مرتضى تبریزى پس از شش سال باالخره از جمع سبزپوشان اصفهانى جدا شد تا براى آبى پوشان پایتخت به میدان برود. به همین دلیل 
باشگاه ذوب آهن در صفحه اجتماعى خود وداعى پراحساس با این بازیکن منتشر کرد. 

کاپیتان دوم ذوبى ها، پس از چند سال حرف و حدیث هایى که مبنى بر جدایى او بر سر زبان ها افتاده بود باالخره از این تیم جدا شد تا از 
این پس با پیراهن استقالل تهران به میدان برود. مرتضى تبریزى که شش سال اخیر را در تیم ذوب آهن حضور داشت و با این تیم موفق 
شد خود را به عنوان یکى از بهترین مهاجمان ایران بشناساند، آخرین فعالیت سبزپوشان در بازار نقل و انتقاالت لیگ هجدهم نام گرفت 
و به همین باشــگاه ذوب آهن در صفحه اجتماعى خود خداحافظى گرم و پراحساسى داشت که 

آن را منتشر کرد:
 اصفهانى ها در صفحه اجتماعى اینستاگرام خود نوشتند:

«هنوز نرفته، دلتنگ حضورت در تمرینات و بازیهایى هستیم که شش سال به بودنت عادت 
داشت. مثل برق و باد گذشت روزى که در دیدار پلى آف با پیراهن پاس همدان مقابل ذوب 
آهن به میدان رفتى و از فصل بعدش با انتخاب بى درنگ و هدفمند مدیرعامل، پیراهن ذوب 
آهن را پوشیدى. جوان جویاى نامى که به اصفهان آمد و با پشت سرگذاشتن شش فصل، پس از مهدى و قاسم 
بازوبند افتخار ذوب آهن بزرگ را به بازو مى بست. هرچند سخت ولى باید به نبودنت عادت کنیم و آرزوى موفقیت داشته باشیم 

براى تو در زندگى حرفه اى و شخصى...
نام تو همیشه در تاریخ ذوب آهن حک خواهند ماند و افتخاراتت را روزى در مقابل دیده آیندگان با هم ورق خواهیم زد...»

هنوز نرفته دلتنگت شدیم!

 نصــف جهــان  بعــد از نمایش هاى ایــران در 
جام جهانى طبیعــى بود که بــراى برخى از آنها 
پیشنهاداتى از باشگاه هاى دیگر برسد. به خصوص 
براى آنهایى که درخشش خوبى در روسیه داشتند. 
این اتفــاق براى وحید امیرى، امیــد ابراهیمى و 
مجید حســینى رخ داد و البته علیرضــا بیرانوند 
هم پیشــنهادات خوبى از چند کشــور داشت که 
احتماال در نیم فصل به یکى از آنها پاســخ خواهد 
داد. اما عجیب ترین اتفاق در میان ملى پوشان براى 
محمدرضا خانزاده رخ داد. مدافع فصل گذشــته 
باشگاه پدیده مشــهد یکى از عالمت سوال هاى 
فهرست نهایى کى روش براى جام جهانى بود. از 
او هرگز نمایش فوق العاده اى در لیگ برتر ندیده 
بودیم اما کارلوس کى  روش به او اعتقاد داشت و 
مثل چهار سال پیش، نامش را در فهرست نهایى 

تیم ملى قرار داد.
با این حال خانزاده نه 4 سال پیش و نه در این دوره 
از جام جهانى، حتى یک دقیقه هم در ترکیب اصلى 
تیم ملى به میدان نرفت. به همین دلیل پیش بینى 
مى شد او باز هم در لیگ برتر ایران به بازى ادامه 
دهد اما ناگهان خبر رســید که او هــم مثل امید 
ابراهیمى به االهلى قطر پیوسته است. االهلى البته 
قبل از خانزاده خواهان بازگشت پژمان منتظرى به 
این تیم شــده بود که این اتفاق نیفتاد و در کمال 
ناباورى، این محمدرضا خانزاده بود که به این تیم 
پیوست!  ،  سایت آى اسپورت که اخبار لژیونرها را 
به شدت دنیال مى کند درباره حضور او در االهلى 
نوشته: انتقال خانزاده به لیگ ستارگان قطر یکى 
از سواالت این روزهاى فوتبالدوستان است و آنها 
از خود مى پرســند چگونه ممکن است بازیکنى 
که حتى دعوت شــدنش به تیم ملــى ایران هم 
انتقادهاى زیادى ارا از سرمربى این تیم برانگیخته 
بود، بدون حتى یک دقیقــه بازى در جام جهانى، 
از لیگ ستارگان قطر پیشــنهاد دریافت کند و به 
همین راحتى به این لیگ پرســتاره و گرانقیمت 

بپیوندد!
البته ابهامات دیگرى هم درباره پیوستن خانزاده 
به االهلى وجود دارد. از پیوســتن امید ابراهیمى 
به االهلى تصاویر زیادى منتشر شد. ابراهیمى در 
تمرینات این تیم حضور فعالى دارد و با تصاویرى 
زیادى که از او با پیراهن این تیم منتشــر شــده، 
به نظر مى رســد همین حاال یکــى از مهم ترین 
بازیکنان این تیم است. اما از خانزاده هنوز به جز 
خبر پیوســتنش به االهلى در توئیتر این باشگاه 
چیز دیگرى منتشر نشده اســت. در واقع از این 
انتقال هیچ عکسى وجود ندارد. نه از لحظه امضاى 
قرارداد و نه در تمرینــات االهلى هیچ تصویرى 
منتشر نشده اســت! در صفحه ویکى پدیاى نه 
چندان قابل اعتماد باشــگاه االهلى هم برخالف 
نام ابراهیمى نام خانزاده دیده نمى شــود و سایت 
رسمى این باشــگاه هم که فعال در دست تعمیر 
است!  به توجه به این مطلب آى اسپورت و واقعیات 
موجود، به ما حق بدهید که اندکى به این انتقال 

مشکوك باشیم!

چرا عکسى منتشر نشد؟

اندکى به این انتقال 
مشکوکیم!

مانند غفورى، توان فنى این تیم را کاهش داده،  روى نیمکت آبىهاىپایتخت نشست دو بار شاگردانشکلیدى

مرتضى تبریزى پس از شش سال باالخره از جمع سبزپوشان اصفهانى جدا ش
باشگاه ذوب آهن در صفحه اجتماعى خود وداعى پراحساس با این بازیکن منت
کاپیتان دوم ذوبى ها، پس از چند سال حرف و حدیث هایى که مبنى بر جدایى
این پس با پیراهن استقالل تهران به میدان برود. مرتضى تبریزى که شش س
شد خود را به عنوان یکى از بهترین مهاجمان ایران بشناساند، آخرین فعالیت
و به همین باشــگاه ذوب آهن در صف

آن را منتشر کرد:
 اصفهانى ها در صفحه اجتماعى
«هنوز نرفته، دلتنگ حضورتدر
داشت. مثل برق و باد گذشت روز

آهنبه میدان رفتى و از فصل بعدش
آهن را پوشیدى. جوان جویاى نامى که به اصفهان آم
بازوبند افتخار ذوب آهن بزرگ را به بازو مى بست. هرچند سخت ولى

براى تو در زندگى حرفه اى و شخصى...
نام تو همیشه در تاریخ ذوب آهن حک خواهند ماند و افتخاراتت را روزى در مق

هنوز نرفته دلت
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انتخاب برترین هاى لیگ برتر به چالشــى بزرگ براى 
مسئوالن لیگ بدل شده است. حاال محسن مسلمان و 
سید حسین حسینى خود را محق مى دانند و باورشان بر 
این است که آراى شان را جابه جا کرده اند. تقریبا شواهد 
و قراین نشان مى دهد که این دلخورى آنها دور از ذهن 
هم نیست. درباره محسن مسلمان و جایزه بهترین پاسور 
لیگ که اصال یک معیار کّمى داشته و انتخاب جباروف 
حسابى شــائبه برانگیز اســت اما حتى انتخاب برترین 
بازیکن سال لیگ هم همه این حساسیت ها را به همراه 
دارد. حتى انتخاب بهترین هافبک که رســیده است به 

امید ابراهیمى.
حاال همــه درگیر این هســتند که چرا ســازمان لیگ 
آراى راى دهندگان را منتشــر نمى کند. ســازمان لیگ 
هم مى گوید مشکل این اســت که به اعضا گفته نشده 
آراى شان منتشر مى شود. آنها وعده سال بعد را مى دهند 
در حالى که بر خالف این گفته، از ســه سال قبل همه 
راى دهندگان مى دانستند آراى شان ممکن است منتشر 
شــود. در آن زمان و در روز نهم مرداد ماه سال 1394، 

مهدى تاج رئیس وقت سازمان لیگ برتر در اعتراض به 
نحوه انتخاب ها ، به صراحت اعالم کرده بود از سال بعد 
مکانیسم راى گیرى تغییر مى کند. تعداد راى دهندگان 
بیشتر مى شود و آرا هم مثل همه دنیا منتشر مى شود تا 

هیچ حرفى باقى نماند.
سعید فتاحى دبیرســازمان لیگ برتر اما مى گوید: «بله 
من خودم این گفته آقاى تاج یادم هست. ما قبول داریم 
که در مسیر انتخاب مشــکالتى وجود داشته است. ولى 
این فرموده آقاى تاج براى قبل از انتخابات فدراســیون 
بود . بعد از ان آقــاى بهاروند آمدند و مــا در فرم هایى 
که براى اعضا فرستادیم، اشــاره نکردیم که آرا منتشر 
مى شوند. حاال انشــاءا... براى ســال بعد یا انتخابات را 

برگزار نمى کنیم یا از قبل مى گوییم که آرا منتشر شود. 
البته او همچنان بر این نکته اشاره دارد که راى گیرى بعد 
از جام جهانى برگزار شــده و جالب این است که درست 
مى گوید چون فرم ها تازه 17 تیــر براى راى دهندگان 
ارسال شده اســت. این یعنى ده روز بعد از جام جهانى 
و در این تب و با توجه بــه کوتاهى حافظه تاریخى همه 

ما ایرانى ها، بعید نیســت نام وحید امیــرى براى الیى 
انداختن به پیکه و بیرانوند بــراى مهار پنالتى رونالدو از 
دل برگه هاى راى در آمده باشد ، درحالى که آنها در لیگ 
شاید به این موفقیت نمى رسیدند. حتى امید ابراهیمى که 
بخش زیادى از لیگ را به دلیل آسیب دیدگى از دست داده 
بود شاید نباید انتخاب مى شد اما حاال نتایج بدست آمده 
این است! بهمنى مسئول روابط عمومى سازمان لیگ در 
این باره مى گوید: «ما هیچ رایى را تغییر ندادیم. برگه ها 
موجود اســت. به دالیل اخالقى نمى توانیم برگه ها را 
منتشر کنیم اما هر کدام از شــما که دوست دارید بیایید 
برگه ها را ببینید. اصال این طور نیســت که رایى جابه جا 
شده باشد. دیگر بیشتر از اینکه خواستیم نهادهاى نظارتى 
بیایند و بررسى کنند تا صحت گفتارمان مشخص شود؟» 
حاال باید دید سازمان لیگ با وجود سند باالدستى، باز هم 
از انتشار آرا طفره مى رود؟ چرا باید آنها از انتشار این آرا که 
پیشتر اعالم شده منتشر مى شوند، هراس داشته باشند؟ 
این واهمه بى دلیل اســت و تنها اعتمــاد به این مرجع 

برگزارکننده لیگ را کم خواهد کرد.

  حاال آراء  را منتشر کنید!

با جدایى مرتضى تبریزى، سرمربى ذوب آهن به دنبال 
پیدا کردن جانشینى براى وى اســت تا پس از سال ها 
اولین ترکیب ذوبى ها بدون حضور مهاجم قدیمى این 

تیم راهى میدان شود.
 ذوب آهن اصفهان این روزها آخریــن فعالیت خود در 
بازار نقل و انتقاالت را نیز به انجام رســاند. آنها چند روز 
گذشته مرتضى تبریزى، یکى از کاپیتان هاى خود را به 
جمع استقاللى هاى  تهران منتقل کردند تا به نوعى کادر 
بازیکنان خود را بدون این مهاجم ببندند. به همین منظور 
یکى از دغدغه هاى امید نمازى سرمربى ذوبى ها، پیش 
از آغاز هفته دوم لیگ برتر، یافتن جانشــینى براى این 

بازیکن در خط حمله است.
در این باره شنیده مى شود نمازى چهار بازیکن این تیم 
را مدنظر دارد تا در خط حمله آن هم در دیدارى حساس 
روبروى استقالل به کار بگیرد. محمدرضا عباسى، رضا 
حبیب زاده، ماریون داســیلوا و ابوالفضل صفرزاده چهار 
بازیکن ذوبى ها در خط جلو هســتند کــه مى توانند در 
ترکیب این تیم به میدان برونــد. البته نفر اول کادرفنى 
سبزپوشان براى حضور در خط حمله، ادى هرناندز است 
که در بازى هفته اول نیز گلزنى کرد اما براى یافتن مکمل 
این بازیکن در خط حمله، نمازى آخرین تمرین ها را به 

کار مى گیرد تا در نهایت به بهترین گزینه برسد.

آقاى گل ایرانى هلند سرانجام بعد از کلى جاروجنجال 
و گمانه زنى به باشگاه انگلیســى پیوست تا انتقال او 

جزو 20 انتقال گران لیگ جزیره قلمداد شود.
علیرضــا جهانبخش بعد از ســه فصل فــوق العاده 
در باشــگاه AZ در نهایت با کســب عنوان آقاى 
گلى فصل گذشته آردیویســه راه ورودش به یکى از 
باشــگاه هاى بزرگ در لیگ هاى معتبــر را هموار 
کرد. برایتون آلبیون که دو فصل قبل هم تا آســتانه 
امضاى قرارداد با ستاره ایرانى پیش رفته بود این بار 
مصمم تر از همیشه پیگیر مذاکرات با این بازیکن و 
باشگاه هلندى شد که در نهایت طرفین براى امضاى 

قرارداد 5 ساله به توافق رسیدند.
در شرایطى که رســانه هاى انگلیسى از رقم قرارداد 
آقاى گل آردیویسه با برایتون خبرهاى ضد و نقیضى 
منتشــر و ارزش این قرارداد را چیــزى در حدود 20 
میلیــون پوند(22 میلیــون یورو) مى دانند ســایت 
express انگلیس امروز در گزارشى پیرامون نقل 
و انتقال هاى جذاب تابستان در جزیره مدعى شد خرید 

علیرضا جهانبخش توســط برایتون او را در جمع 20 
بازیکن گران قیمت امسال قرار داده است.

 بنا به گــزارش express که به بررســى تمامى 
ورودى و خروجى هاى باشگاه هاى حاضر در فصل 
2018-2019 لیگ برتر اختصاص داشــت ریاض 
ماحرز ســتاره الجزایرى با انتقال 60 میلیون پوندى 
به منچستر سیتى از لستر همچنان جایگاه اول را به 
خود اختصاص داده است و جهانبخش هم با انتقال 
17 میلیون پوندى در فهرســت 20 انتقال گران این 

فصل قرار دارد.
علیرضا جهانبخش بعــد از یک هفتــه حضور در 
تمرینات برایتون عصر دیــروز اولین تجربه خود با 
پیراهن تیم جدیدش را در حضور 45 دقیقه اى مقابل 
نیس فرانسه به ثبت رساند که در این تجربه مشخص 
شــد آقاى گل فصل گذشــته هلند در فصل آتى با 
پیراهن شماره 8 برایتون به مصاف رقباى سرشناس 
خواهد رفت تا چالشى هیجان انگیز در لیگ جذاب 

جزیره را آغاز کند.

طالى ایرانى در میان گرانقیمت ها

مسئوالن باشــگاه فوالد درخواســت رسمى خود را 
براى جذب دروازه بان سایپا به این باشگاه ارائه کرده 
است. محمدرضا اخبارى بعد از دو فصل حضور ثابت 
در تراکتورسازى و انجام 60 مســابقه در لیگ هاى 
پانزدهم و شــانزدهم و پایان دوران خدمت سربازى، 
به دلیل قراردادى که با باشگاه سایپا داشت به این تیم 
بازگشت و در نیم فصل اول هم جزو نفرات اصلى تیم 
على دایى بود ولى اوضاع در دور برگشت براى او خوب 
پیش نرفت و نیمکت نشین یا دور از لیست مسابقات 
قرار مى گرفت. این دروازه بان که سابقه عضویت در 
تیم ملى را دارد و فصل قبل هم 13 بازى براى سایپا 
انجام داد، با پایان لیگ هفدهم به دنبال جدایى از جمع 
نارنجى پوشــان بود ولى تاکنون باشگاه سایپا و على 
دایى اجازه خروج از این تیم را به او نداده اند. باشــگاه 

فوالد خوزســتان که فصل قبل حامــد لک را درون 
دروازه داشت، به دلیل جدایى این گلر و رفتن به نساجى 
مازندران، به دنبال جذب جایگزین براى او است و به 
همین منظور درخواست رســمى خود را براى جذب 

محمدرضا اخبارى به باشگاه سایپا ارائه کرده است.
اخبارى از شرایط خود در باشگاه سایپا رضایت ندارد و 
از سوى دیگر با توجه به درخواست فوالد براى جذب 
این دروازه بان، به نظر مى رسد اگر مذاکرات مسؤوالن 
دو باشگاه به نتیجه برسد، او از سایپا به تیم خوزستانى 

خواهد رفت.
طى روزهاى اخیر عالوه بر مکاتبات کتبى، نماینده اى 
از باشــگاه فوالد نیز با مدیران ســایپا براى صدور 
رضایت نامه اخبارى مذاکره کرده و با رضایت باشگاه 

سایپا و على دایى این انتقال انجام مى گیرد.

درخواست اخبارى

جاسم کرار خیلى زود خوبى هایى که در حقش مى شــود را فراموش مى کند. او به راحتى علیه همبازبانش در 
استقالل و تراکتورسازى حرف مى زد و حتى سابقه دعوا کردن با آن ها را هم در کارنامه دارد، به ویژه در دوران 
استقاللى بودن که انواع دردسر ها را درست کرد و تنها بازیکن خارجى تاریخ این باشگاه است که سابقه 2 بار 
اخراج شدن از جمع آبى پوشان را یدك مى کشد. کرار با رفتار نامناسب خودش به نوعى وجهه سایر بازیکنان 
عراقى را هم خراب کرد و هر کس بخواهد مهره اى از این کشور بخرد، وقتى به یاد هنرنمایى هاى او مى افتد، 
محتاط شده و به نوعى پاپس مى کشد. جاسم کرار مدعى شد با ایمن حسین (بازیکن مورد عالقه استقالل) 

حرف زده و به او تأکید کرده است که به این تیم نرود! بدون شک استقالل و هر تیم ایرانى آن قدر قدرت دارد که 
بدون فوتبالیست هاى عراقى هم گلیم خودش را از آب بیرون بکشد، ولى انصاف هم چیز خوبى است 

که جاسم کرار حداقل در مورد استقالل آن را رعایت نکرد.
استقالل همواره مشکالت مالى و مدیریتى داشته و دارد، اما این موارد حداقل براى جاسم 

کرار نه تنها بد نبود بلکه گاهى اوقات به سودش هم تمام شد. کرار از استقالل هم پول 
خوب گرفت و هم حســابى ناز کرد و اغلب اوقات نازش هم خریدار داشت. این تیم در 
حق او واقعاً لطف کرد و هیچ کس نمى تواند آن را کتمان کند، اما هافبک عراقى به جاى 
اینکه حرمت نمکى که در استقالل خورد را نگه دارد، مرتب نمکدان مى شکند و عرض 
اندام مى کند. استقالل حتى اگر کرار، ایمن حسین و 10 تا مثل آن ها هم به این تیم 
نیایند، لنگ نمى شود، ولى هواداران این تیم قطعًا نمک خوردن و نمکدان شکستن 

او را فراموش نمى کنند.

  نمک خور و نمکدان شکن

  قصه پندار توفیقى هم در استقالل به پایان رسید 
تا سلطان ناآرام نیمه شب هاى نقل وانتقاالت، چراغ 
خاموش و بى سروصدا به گمنامى سابقش برگردد. 
مســلما یکى از عوامل زمین خوردن توفیقى در 
استقالل، عطش او براى ثبت و انتشار تصاویرش 
کنار بازیکنان جدید بود. اســتاد مدام کت وشلوار 
عوض مى کرد و بازیکنان مختلف را کنار دســت 
خودش قرار مى داد تا در آتش «پندار تایم» هیزم 
بریزد. این وسط ظاهرا تنها چیزى هم که اهمیت 
نداشت، سالمتى و کیفیت بازیکنان بود؛ آنقدر که 
کلى فوتبالیست مصدوم و ناکارآمد جذب استقالل 
شــدند و آخرش همین ها تیشــه به ریشه جناب 
معاون زد. جا داشــت براى قهرمان خودخوانده 
فصل یارگیرى، مرثیه اى بلندتر بنویسیم، اما شاید 
همین چند کلمه کافى باشــد؛ آن هایى که هرگز 
نمى فهمند پرسپولیس و استقالل همان طور که 
آدم را باال مى برند، به بى رحمانه ترین شکل ممکن 

او را بر زمین مى کوبند.

پندار ناك اوت شد! آلترناتیوهایى براى مرتضى

کارلوس کى روش سرمربى تیم ملى ایران با انتشار پیامى 
در صفحه اینســتاگرامش هواداران فوتبال در ایران را با 

تعلیق مواجه کرد.
کــى روش در متنى که در پیج اینســتاگرامش قرارداده 
صحبت هایى درباره حضور هفت و نیم ســاله در فوتبال 
ایران و مقایســه آن با حضور ده ساله در تیم ملى پرتغال 
کرده و از دو خانواده فوتبال ایران و پرتغال تشــکر کرده 
است. در عین حال جمله آخر او «تا بعد« کمى کنایه آمیز 

به نظر مى رسد.
مشخص نیســت که آیا کارلوس کى روش با انتشار این 
پیام با فوتبال ملى ایران خداحافظــى کرده یا قصد دارد 
دوباره جنب و جوشى در فدراسیون فوتبال راه بیاندازد تا 
درخواســت قرارداد و برنامه تدارکاتى اش مورد تصویب 

گرفته و سپس در نوبت پرداخت قرار بگیرد.
 کى روش که به راز استفاده از کلمات آشناست در ایام بعد 
از جام جهانى 2014 نیز از سبک مشابه استفاده کرده بود. 

او بدون آنکه از کلمه خداحافظى استفاده کند، طورى رفتار 
مى کرد که طرفداران فوتبال در ایران احساس کنند که او 
قصد جدایى دارد با این حال این جدایى هرگز اتفاق نیفتد 

و او همانطور که در این پیام نوشته هفت و نیم سال است 
در فوتبال ملى ایران حضور دارد.

 ممکن اســت کى روش دوباره با همین استراتژى این 
مطلب را نوشته باشد مطلبى که از کامنت هاى هواداران 
فوتبال ایران در پایان مشخص است کى روش به هدفش 
رسیده، البته این بار ممکن است سرمربى تیم ملى ایران 

قصد دیگرى در ذهن داشته باشد.
 مرد پرتغالى فوتبال ایران در پیام خود آورده است:

 «هفت ســال و نیم از ابتداى حضورم در ایران گذشت. 
چه ســفر و چه تجربه فوق العاده اى. دومین قرارداد بلند 
مدت من پس از حضور 10 ساله در تیم ملى پرتغال. این 
قراردادها به یادم مى آورد که این تجربه ها بیش از فوتبال 
هســتند. این ها درباره زندگى هســتند. هیچ کلمه اى 
نمى تواند غرور من را و افتخار بــودن در این دو خانواده 
فوق العاده و فراموش نشــدنى را توصیف کند. تیم ملى 

پرتغال و تیم ملى ایران از همه شما ممنونم.»

روزنامه «االتحاد» امارات خبر داد که باشگاه العین 
رسما با ارســال نامه اى به فدراسیون فوتبال این 
کشور اعالم کرد که از دادن 9 بازیکن ملى پوش 
خود براى حضور در اولین اردوى آماده ســازى 
براى جام ملت هاى آسیا 2019 معذور است. تیم 
ملى امارات که میزبان مســابقات جام ملت هاى 
آسیا 2019 اســت و براى این تورنمنت حساب 
جداگانه اى باز کرده اســت. اولین اردوى آماده 
ســازى تیم ملى امارات 28 مرداد آغاز مى شود. 
این مسائل در اغلب کشــورهاى آسیایى وجود 
دارد. اصال اختالف کارلــوس کى روش با برانکو 
ایوانکوویچ هم بر سر همین مساله شروع شده اما 

هنوز هیچ راه حلى براى آن پیدا نشده است.

درد مشترك 

پیام مبهم کى روش در صفحه اینستاگرام  

سرگیجه گرفتیم!

  همشهرى آنالین| على کریمى از اینکه 
در بدو حضورش در استقالل حرف و حدیث هایى 
پیرامون مصدومیتش به وجود آمده بود، شــاکى 
است. او حتى از مدیران ســپاهان هم گله دارد. 
امیر قلعه نویى  گفته مى دانسته کریمى مصدوم 
است و به همین دلیل جلوى جدایى او را نگرفته. 
حتى دکتر نوروزى هم در نامه اى که به طور وسیع 
در رسانه ها انعکاس یافت حاضر نشده سالمتى 
کریمى را به طور مطلق تایید کند. با این همه، خود 
این بازیکن تمام شایعات را رد مى کند. خوشبختانه 
این از آن چیزهایى نیست که صحت و سقمش تا 
ابد پنهان بماند. باالخره االن کریمى قراردادش 
را ثبت کرده و در طول فصــل ثابت خواهد 
شد که مصدوم بوده یا نه؟ روز اولى هم که 
کنعانى زادگان به استقالل آمد در موردش 
گفتند رباطش مشــکوك اســت که او 
حسابى شاکى شد، اما خیلى زود معلوم 

شد حق با شایعه پردازان بوده!

کنعانى زادگان ثانى!

ى شــود را فراموش مى کند. او به راحتى علیه همبازبانش در 
قه دعوا کردن با آن ها را هم در کارنامه دارد، به ویژه در دوران
2 و تنها بازیکن خارجى تاریخ این باشگاه است که سابقه 2 بار

 کرار با رفتار نامناسب خودش به نوعى وجهه سایر بازیکنان 
اینکشور بخرد، وقتىبه یاد هنرنمایىهاى او مى افتد،  ى از
ار مدعى شد با ایمن حسین (بازیکن مورد عالقه استقالل) 

رود! بدون شک استقالل و هر تیم ایرانى آن قدر قدرت دارد که 
از آب بیرونبکشد، ولى انصاف هم چیز خوبىاست 

یت نکرد.
ه و دارد، اما این موارد حداقل براى جاسم 

 هم تمام شد. کرار از استقالل هم پول 
ت نازش هم خریدار داشت. این تیم در 
کتمانکند، اما هافبک عراقى به جاى 
رد، مرتب نمکدان مى شکند و عرض 
مثل آن ها هم به این تیم  ین و 10 تا
عًا نمک خوردن و نمکدان شکستن 

 و نمکدان شکن
  همشهرى آنالین| على کریمى ا

بدو حضورش در استقالل حرف و حدیث در
پیرامون مصدومیتش به وجود آمده بود، ش
از مدیران ســپاهان هم گله است. او حتى
امیر قلعه نویى  گفته مى دانسته کریمى م
استو به همین دلیل جلوى جدایى او را نگ
نوروزى هم در نامه اى که به طور حتى دکتر
در رسانه ها انعکاس یافت حاضر نشده س
کریمى را به طور مطلق تایید کند. با اینهم
این بازیکنتمام شایعات را رد مى کند. خوش
ایناز آن چیزهایى نیست که صحت و سقم
ابد پنهان بماند. باالخره االن کریمى قرار
را ثبت کرده و در طول فصــل ثابت
که مصدوم بوده یا نه؟ روز اولى شد

کنعانى زادگان به استقالل آمد در مو
گفتند رباطش مشــکوك اســت
حسابى شاکى شد، اما خیلى زود

شد حق با شایعه پردازان بوده!
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آیا مى دانید میــزان قند خون 
نرمال و طبیعى چه مقدار باید 
باشد؟ پاسخ این سئوال خود را در 

ادامه بیابید.
یــک فــوق تخصص غــدد و 
متابولیسم و اســتاد دانشگاه در خصوص 
نحوه تشــخیص قند خون مناسب در 
افــراد و جلوگیرى از بــاال رفتن قند 
خون در ســالمندان گفت: سالمندان 
باید در رژیم غذایى خود از غذاهاى 
ســبک و کــم کالــرى اســتفاده

 کنند.
این فوق تخصــص غدد با بیــان اینکه 
افرادى که عالیــم غیر عــادى در بدن خود 
دارند، باید به پزشــک متخصــص مراجعه کنند، 
گفت: افــراد بعــد از مراجعــه به بیمارســتان و 
تشــخیص اینکه قند خون آنان حالت ثابت ندارد، 
باید زیر نظر پزشــک متخصص باشــند و میزان 
قند خون آنهــا مرتــب کنترل شــود؛ همچنین 
مى توانند دســتگاه تســت قندخون تهیه کرده و 

در منزل، به طور مســتمر میزان قند خون خود را 
بررسى کنند.

مهاجرى با اشــاره به اینکه بدن قندهاى مختلفى 
را از خوراکــى ها جــذب مى کند، خاطر نشــان 
کرد: گلوکز، قندى اســت که بیشــترین استفاده 
را در بــدن دارد، قنــد «فروکتــوز» در میوه ها و 
«الکتوز» در شیر اســت که بعد از استفاده در بدن 
به «گلوکز» تبدیل شده و در آخر به انرژى تبدیل 

مى شود.
وى با اشــاره به اینکه عدد قند خون نشان دهنده 
پیشــرفت بیمارى و نوع بیمارى است، اظهار کرد: 
اگر عدد قند خون فرد پایین تر از 100 باشــد، فرد 
به دیابت مبتال نیســت و میزان قند خون طبیعى 
اســت؛ اگر بین 100 تا 126 باشــد، پیش دیابت 
است و آنها مستعد ابتال به بیمارى دیابت در آینده 
هســتند و قند خون باالى 130 مبتــال به دیابت 

اســت و فرد باید خیلى ســریع تحت درمان قرار
 گیرد.

این فوق تخصص غدد با اشــاره به اینکه شاخص 
هموگلوبیــن در بدن، نشــان دهنده میــزان قند 
خون اســت، افزود: اگر عدد هموگلوبین باال باشد 
و معدل قند خون سه ماه باشــد، بیمار باید تحت 

درمان قرار بگیرد. 
وى خاطر نشان کرد: در صورت تشخیص قند خون 
باال، فرد حتمًا باید از رژیم غذایى مناسب استفاده 
کند، از اضافه وزن جلوگیرى کند و فعالیت مناسب 

بدنى داشته باشد. 

نیلوفــر معمار پور، متخصــص زنان و 
زایمان درباره علل بروز چسبندگى هاى 
رحمى اظهار کرد: چســبندگى رحمى 
معموالً به دنبال یک عفونت شدید رحمى 
به وجود مى آید و عوامل مختلفى از جمله 
جراحى هــاى مختلف ماننــد جراحى 
کیســت  تخمدان، آپاندیس و جراحى 
داخل لگن ســبب ایجاد چسبندگى در 

رحم مى شود.
وى افــزود: مهمتریــن اقــدام براى 

پیشگیرى از ایجاد چســبندگى رحم، 
جلوگیرى از ایجاد عفونت، به خصوص 

پس از جراحى هاى  رحمى است.
معمارپور در خصوص عالیــم ابتال به 
چســبندگى رحمى گفت: شایع ترین 
عالمت ابتال به چسبندگى رحمى، برهم 
خوردن نظــم عادات ماهانــه بانوان و 

دردهاى شدید لگنى است.
این متخصــص زنان تأکیــد کرد: در 
صورتى که چســبندگى رحمى به موقع 

درمان نشــود، مى تواند ســبب بروز 
نابارورى در زنان شود.

 وى در خصــوص روش هــاى درمانى 
این بیمارى گفت: در درمان چسبندگى 
رحمى اولین اقدام بــراى درمان، دارو 
درمانى اســت و در موارد شدید، روش 
«هیستروســکوپى» اســت که در آن 
پزشک متخصص طى یک عمل جراحى، 
قسمت هاى چسبنده به رحم بیمار را جدا 

مى کند. 

اکثر مردم در بســیارى از مواقع از نفخ شــکمى 
شــکایت دارند و این در حالى اســت که برخى 
ورزش ها، مکمل ها و ماساژها مى تواند به سرعت 
به کاهش نفخ کمک کند و تغییرات ساده سبک 
زندگى نیز مى تواند از بــروز دوباره آن جلوگیرى 

کند.
نفخ شــکم معموًال به علت تجمع گاز در دستگاه 
گوارش یا احتباس مایعات در ناحیه شکمى ایجاد 
شــده و باعث بزرگى بیش از حد معمول شکم و 

احساس تنگى یا درد در ناحیه شکمى مى شود.
در ادامه روش هایى براى رهایى ســریع از نفخ و 
چگونگى کاهش آن در بلندمــدت توضیح داده 

شده است:
پیاده روى: فعالیت فیزیکى مى تواند به حرکت 
مرتب روده هــا و در نهایت خــروج گاز اضافى و 
مدفوع کمک کند. در صورتى که فرد به یبوست 
دچار باشــد، پیاده روى مى تواند نقش مهمى در 
رهایى از مدفــوع و گاز تجمع یافتــه در روده ها 

داشته باشد.

حاالت مختلف یوگا: برخى از حاالت مختلف 
یوگا مى تواند عضالت شکم را به گونه اى تنظیم 
کند که باعث خروج گاز اضافى از روده و کاهش 
نفخ شوند. از جمله این حاالت مى توان به حالت 

بچه، کودك خوشحال و چمباتمه اشاره کرد.

قرص هاى نعناع: اسانس  نعناع مى تواند براى 
رفع ســوء هاضمه و گازهاى گوارشى مفید باشد. 
این قرص ها معموًال تحــت عنوان درمان عالیم 
ســندروم روده تحریک پذیر (IBS) به فروش 
مى رســند، اما مى توان از آنها به منظور رفع نفخ 
نیز اســتفاده کرد. قرص هاى نعناع با آرام کردن 
ماهیچه هــاى روده، باعث حرکــت مؤثرتر گاز 
و مدفوع در روده مى شــوند. توجه داشــته باشید 
افراد مبتال به سوزش ســر دل نباید این قرص ها 

را مصرف کنند.

ماساژ شکمى: ماساژ شکم مى تواند به حرکت 
روده ها کمک کند. این ماساژ به ویژه در صورتى که 
در مسیر روده بزرگ باشد، مفیدتر است. مى توانید 

از طریق راه هاى زیر ماساژ شکمى را انجام دهید:
- دست ها را دقیقًا باالى استخوان خاصره راست 

قرار دهید.
- با یک حرکت دایره اى با فشار کم به طرف راست 

قفسه سینه ناحیه شکمى را ماساژ دهید.
- ماساژ را به طور مستقیم از ناحیه باالى شکمى 

به سمت چپ قفسه سینه ادامه دهید.
- به طور آهسته به سمت پایین به طرف استخوان 

خاصره چپ ماساژ دهید.
- در صورت لزوم این حرکت ها را تکرار کنید.

حمام گرم، دوش گرفتن و تمدد اعصاب: 
گرماى حمام مى تواند به تسکین درد شکمى منجر 
شــود. اســتراحت و تمدد اعصاب نیز به کاهش 
استرس و بهبود عملکرد دســتگاه گوارش و در 

نتیجه کاهش نفخ کمک مى کند. 

ماهى به عنوان یک غذاى دریایى بسیار براى سالمت 
جسم و مغز الزم و ضرورى است.

ماهى از جمله سالم ترین مواد غذایى است که سرشار 
از مواد مغذى مهم نظیر پروتئین و ویتامین D است. 
همچنین این غذاى دریایى بهترین منبع اســیدهاى 
چرب امگا3 اســت. در ادامه به برخى از فواید خوردن 

ماهى اشاره مى شود.

کاهش ابتال به بیمارى قلبى
طبق نتایج مطالعات اخیر، مصــرف ماهى با کاهش 
ریسک بیمارى ُکشــنده بیمارى قلبى عروق کرونر 
مرتبط است. ماهى سرشــار از اسیدهاى چرب امگا3 
اســت که از قلب محافظت کــرده، موجب کاهش 
التهاب شده و از ابتال به بیمارى هاى مزمن پیشگیرى 

مى کند.

D منبع غنى ویتامین
ویتامیــن D براى جذب کلســیم براى ســالمت و 
رشد استخوان مفید اســت. از این رو یکى از بهترین

 منابع رژیمــى براى این ماده مغــذى ضرورى تلقى 
مى شود.

بهبود قوه بینایى
ماهى از بهترین منابع اســیدهاى چرب امگا3 است. 
مغز و چشــم هاى ما به شــدت نیازمند اســیدهاى 
چرب امگا3 براى حفظ ســالمت و عملکردشــان 

هستند.

مقابله با افسردگى
ماهى براى سالمت روان هم مفید است. طبق گزارش 
محققان، روغن ماهى مى تواند در کنار مصرف داروى 

ضدافسردگى به بهبود عالیم افسردگى کمک کند.

از بین بردن آکنه ها
ماهى مى تواند به تسکین عالیم آکنه در پوست کمک 
کند. به گفته محققان، روغن ماهى براى پاکســازى 
پوست افراد مبتال به آکنه خفیف تا شدید سودمند است.

افزایش متابولیسم
اسیدهاى چرب امگا3 موجود در ماهى تأثیر مثبت بر 
متابولیسم دارند . به گفته محققان، چربى سالم موجب 
افزایش سرعت متابولیسم و همچنین اکسایش چربى 

در زنان مسن مى شود.

تبخال نوعى بیمارى ویروسى است که به صورت تاول هاى 
کوچک یا زخم التهابى قرمز، روى لب ها ظاهر مى شود. در 
واقع تب خال، نتیجه حمله ویروس «هرپس» ساده نوع یک 

است که به سادگى سرایت مى  کند.
در هر حال، تبخال مشکلى اســت که بسیارى از ما ممکن 
است به آن دچار شویم. در ادامه با روش هاى کامًال طبیعى 

براى  درمان تبخال آشنا مى شوید.

درمان سریع تبخال با شیر سرد
شیر حاوى ترکیب شناخته شــده  اى به نام «لیزین» است 
که با جذب شدن در پوســت، فعالیت ویروس منشأ تبخال 

را از کار مى اندازد. 
استفاده موضعى از شیر، باعث تنظیم pH پوست مى شود و 

به بهبود سریع تبخال کمک مى کند.

گوجه فرنگى
آنتى  اکسیدان هاى موجود در گوجه فرنگى براى تحریک 
احیاى سلولى قســمت هاى تبخال زده فوق  العاده است.

 این خــواص آنتى اکســیدانى، رشــد 
میکروارگانیسم ها را متوقف مى کند و 
ســوزش و خارش تبخال لب را کاهش 

مى دهد.

 ماست
اســیدالکتیک موجود در ماســت، یک ترکیب مؤثر براى 
کنترل pH پوست لب هاست و مانع از رشد و تکثیر تبخال 
لب مى شود. خواص موجود در ماست، خارش ناشى از تبخال 
را تسکین مى دهد و به درمان سریع عفونت کمک مى کند.

چربى هاى امگا 3 براى سالمت و تندرستى ما ضرورى هستند. اما تحقیقات اخیر نشان داده بسیارى از افراد، مخصوصاً عالیم کمبود امگـا 3 در بدن
خانم ها دچار کمبود امگا 3 هستند و همین باعث مى شود برخى عالیم تحریک کننده مانند بدخوابى و خشکى پوست در 

آنها بروز کند. عالوه بر این، خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى نیز در این افراد افزایش مى یابد.
  اما نگران نباشید، در بسیارى از موارد، این کمبود را مى توان با تغییراتى ساده در رژیم غذایى و سبک زندگى از بین برد. 

در ادامه نشانه هایى را مى آوریم که در صورت مشاهده آنها متوجه کمبود امگا 3 در خود مى شویم.

خشکى پوست
یکــى از رازهــاى داشــتن پوســتى ســالم و هیدراته، 
چربى هاى امگا3 هستند که به صورت طبیعى در ساختار 
دیواره سلول ها پیدا مى شــود. هرچه کمبود امگا3 بیشتر 
باشد، خشکى پوست نیز شدیدتر خواهد بود. امگا3 همچنین 
به پوســت کمک مى کند مواد مغذى سالم را جذب کند و 
مواد اضافى که مضر هستند را خارج کند، در نتیجه پوستى 

با ظاهرى سالم و درخشان خواهید داشت.

موى بى جان
همان امگا3 که در سلول هاى پوستتان پیدا مى شود، در فولیکول هاى مو نیز وجود دارد. وجود امگا3 در فولیکول مو آن را 
تبدیل به ماده مغذى بسیار مهمى براى درخشندگى مو کرده است. چربى هاى امگا3 مو را تغذیه مى کنند، ضخامت مو را 

حمایت مى کنند و همچنین التهاب پوست کف سر را کاهش مى دهند (التهاب پوست کِف سر باعث ریزش مو مى شود).

ناخن هاى شکننده
ناخن هاى نرم، پوســته پوسته شده و شــکننده همگى 
نشانه هاى خارجى هستند که مى گویند چیزى در بدنتان 
درست کار نمى کند. این مشــکل مى تواند کمبود امگا3 
باشد. بسیارى از تحقیقات نشان داده اند که امگا3 موجود 
در منابــع حیوانى مانند روغن ماهى بســیار ســاده تر از 
منابع گیاهــى جذب بدن مى شــوند. بنابراین وارد کردن 
ماهى هاى چرب به برنامه غذایى مى تواند یکى از بهترین 

راهکارها باشد. بى خوابى
تحقیقات نشان داده افرادى که سطح باالى امگا3 دارند، خواب با کیفیت ترى 
را تجربه مى کنند. با این حال همیشه به افراد توصیه مى شود مکمل امگا3 خود 
را صبح ها استفاده کنند نه شب ها. چون خوردن امگا 3 نزدیک به ساعت خواب

 مى تواند شما را بیدار نگه دارد.

ضعف تمرکز
اگر مقدار زیادى ماهى چرب نخورید یا مکمل امگا3 دریافت نکنید، احتمال 
اینکه دچار ضعف در تمرکز بشوید، باال مى رود. بسیارى از افراد بعد از اینکه از 
میزان دریافت روزانه امگا 3 خود مطمئن مى شوند، پیشرفت قابل توجهى در 

سطح تمرکز خود تجربه مى کنند.

خستگى
مرتب احساس خستگى داشتن مى تواند دالیل بســیارى داشته باشد. اما 
شکى نیست که کمبود امگا3 یکى از این عوامل است. بر اساس تحقیقات، 
خستگى یکى از نشانه هاى شایع کمبود اساسى امگا3 است. بنابراین تقویت 
برنامه غذایى خود با روغن هاى چرب مى تواند به افزایش سطح انرژى تان 

کمک کند.

درد مفاصل
اســید چرب هاى امگا 3 که در روغن ماهى وجود دارد از عوامل 
قدرتمند کاهش التهاب هستند، به همین دلیل امگا3 براى افرادى 
که مشکل درد مفاصل دارند بسیار با اهمیت است. دریافت امگا3 
به اندازه کافى مــى تواند فرایند از بین رفتــن بافت و مفاصل را 

متوقف کند. 

فواید خوردن ماهى براى سالمت جسم و مغز

آیا
نر
باشد
اد
یـ
متابولیسم
نحوه تش
افــرا
خون
باید
ســسـ
کنند ک
ف  فواین
کهافرادى ک
پزدارند، باید به
گفت: افــراد
تشــخیص ای

ى آ
است. فوق العاده زده احیاى سلولى قســمت هاى تبخال

اىسالمت جسم و مغز ب اه

روش هاى خانگى 
براى درمان نفــخ

پیشگیرى از چسبندگى رحم

ــد 
د و 
ش 

بسـ مردم در اکثر
و شــکایت دارند
ورزش ها، مکمل
کاهش نفخ کم به
زندگى نیز مى توا

کند.
نفخ شــکم معمو
گوارش یا احتباس
شــده و باعث بز
د احساس تنگى یا
در ادامه روش های
چگونگى کاهش

است: شده
پیاده روى: فعا

روش
براىد تبخال را با این3 ماده خوراکى درمان کنید

میزان قند خون نرمال و طبیعى چقدر است؟
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خالفکار سابقه دارى که طى درگیرى با خالفکار دیگرى او را با 
رگبار اسلحه کالشنیکف به قتل رسانده بود صبح روز سه شنبه 
9مردادماه سال جارى با تالش پلیس آگاهى لرستان در پایتخت 

بازداشت شد.
به گزارش فارس، هشت ماه قبل بود که رسیدگى به یک پرونده 
قتل در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت. در آن روزها مردى 
با رگبار اســلحه کالش کشته شد و ســریعًا پس از اعالم این 
موضوع به پلیس، تیمى از کارآگاهان جنایى لرســتان به محل 

وقوع جنایت اعزام شدند.
براساس شواهد و قرائن، فردى از خالفکاران خرم آباد با رگبار اسلحه کالشینکف کشته شده بود. وقتى محل حادثه مورد بررسى قرار 
گرفت با توجه به دوربین هاى مداربسته موجود در اطراف تصاویرى از قاتل به دست آمد که مشخص شد او نیز خود از افراد خالفکار 

و سابقه دار بوده که پس از ارتکاب به قتل سریعاً از محل متوارى مى شود.
عملیات فنى و پلیسى براى بازداشت متهم شناسایى شده، براساس تصاویر دوربین مداربسته ادامه داشت تا اینکه مشخص شد او به 
تهران آمده و در مخفیگاه خود مدتى است به صورت پنهانى زندگى مى کند. مأموران آگاهى لرستان سریعاً با دریافت نیابت قضائى به 
تهران آمدند و بعد از هماهنگى با بازپرس ششم شعبه دادسراى امور جنایى تهران، به مخفیگاه قاتل رفتند و با تحت نظر گرفتن آنجا، 
او را پس از دو شبانه روز  بازداشت کردند. با دستور قاضى محسن مدیرروستا متهم براى سیر تکمیلى تحقیقات با صدور قرار بازداشت 

موقت، در اختیار مأموران آگاهى لرستان قرار گرفت تا به لرستان براى انجام ادامه تحقیقات فرستاده شود.

2 مرد 30 و 35 ســاله به علت نامعلومى از طبقه چهارم ساختمانى 
چهار طبقه به پایین سقوط کرده و بر روى پشت بام یک منزل یک 
طبقه افتادند.به گزارش «تســنیم»، ســاعت 22و30 دقیقه شب 
گذشته سقوط دو مرد جوان از طبقه چهارم ساختمان مسکونى به 
سامانه 125 تهران اعالم شــد که بى درنگ آتش نشانان به محل 

حادثه در خیابان وحدت اسالمى، نرسیده به شوش در روانه شدند.
به گفته اسماعیل انصارى، افســر آماده منطقه 5 عملیات سازمان 
آتش نشانى تهران، این دو مرد 30 و 35 ساله به علت نامعلومى از 

طبقه چهارم ساختمانى چهار طبقه به پایین سقوط کرده و بر روى 
پشت بام یک منزل یک طبقه افتادند. وى تصریح کرد: آتش نشانان 
و نجاتگران با استفاده از تجهیزات نجات (طناب و انواع قرقره ها)، 
مصدومان را با استفاده ازبسکت (برانکارد مخصوص) و با احتیاط 
کامل به پایین منتقل کرده و براى انتقال به مراکز درمانى تحویل 
عوامل اورژانس حاضر در محل دادند. بنابــر اعالم پایگاه خبرى 
125؛ تحقیقات الزم درباره علت بروز این حادثه توسط کارشناسان 

آتش نشانى و نیروى انتظامى در حال انجام است.

در پى تصادف چند خودرو در جاده ورامین، دو خودروى پراید و یک خودروى 
پیکان متالشى شدند.

ساعت 9و42دقیقه صبح روز سه شنبه 9 مرداد ماه سال جارى حادثه تصادف 
در جاده ورامین، محله فیروزآباد به ســامانه 125 اعالم شد که بالفاصله با 
هماهنگى ستاد فرماندهى این ســازمان آتش نشانان ایستگاه 86 به محل 

حادثه اعزام شدند.
رضا جلیلى نیکرو، فرمانده آتش نشــانان اعزامى درباره جزئیات این حادثه 
اظهار کرد: بنابر اعالم عوامل راهور در اثر برخورد شــدید سه وسیله نقلیه 
شامل خودروى پراید، نیسان وانت و مینى بوس با یکدیگر، ناگهان مینى بوس 
از مسیر اصلى منحرف شد و به شدت با یک دستگاه خودروى پیکان وانت 

تصادف کرد.
وى تصریح کرد: در پى این برخورد، خودروى پیکان وانت از مسیر خود منحرف 
شد، به شدت با دیوار کارواش برخورد کرد که منجر به ریزش این دیوار بر روى 
یک دستگاه خودروى پراید (متوقف شده در پشت دیوار) شد. جلیلى خاطرنشان 
کرد: آتش نشانان با رعایت اصول ایمنى و با استفاده از تجهیزات الزم مشغول 

آواربردارى شدند و خودروى پراید را از زیر آوار بیرون کشیدند.
بنابر اعالم پایگاه خبرى 125؛ این حادثه محبوســى و یا مصدومى در پى 

نداشت.

کالهبردارى با
جعل عنوان افراد مشهور و تغییر چهره

ســارقى که با اســتفاده از کارت هاى شناسایى 
افراد مشهور اقدام به کالهبردارى و جعل عنوان 

مى کرد توسط پلیس شناسایى و دستگیر شد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، در جریان 
بررسى کشفیات و دســتگیرى سارقان در طرح 
رعد 13 پلیس تهران بزرگ، ســارقى که با جعل 
عنوان افراد مشــهور سیاســى، فرهنگى و... و 
با تغییر چهره خود شــبیه به این افــراد با کارت 
شناســایى آنها اقدام به کالهبردارى مى کرد، 
توســط مأموران پلیس تهران بزرگ شناسایى 
و دستگیر شــد. همچنین در بازرســى از منزل 
وى، تعدادى کارت شناسایى مربوط به محسن 

هاشمى، مجید قناد و... کشف و ضبط شد.
این فرد در اظهاراتش عنوان کرد که مســئول 
برگزارى نمایشــگاه کتاب بوده و بــا توجه به 

مسئولیتش کارت هاى شناسایى افراد مسئول، 
ناشــران و افراد بازدید کننده مرتبط با نمایشگاه 
کتاب را در اختیار داشته و در منزل خود نگهدارى 
کرده اســت. وى در ادامه مدعى شد: «من هیچ 
کالهبردارى نکــرده ام و فقط ایــن کارت ها 
را در اختیار داشــتم.» اما با توجــه به اظهارات 
ضدونقیض متهــم تحقیقــات از وى همچنان 

ادامه دارد.
در همین خصــوص مأمور بازپــرس این متهم 
درباره جرم و فعالیتش بــا عناوین جعلى و تغییر 
چهره مبدل بــه افراد سیاســى و مشــهور در 
سطح شــهر گفت: «متهم با اســتفاده از تغییر 
چهره و در دست داشــتن کارت هاى شناسایى 
مرتبط بــا افراد مشــهور سیاســى و... اقدام به 
کالهبردارى و اخاذى مى کرد که همکاران بنده 
در پلیس تهران بزرگ موفق به دســتگیرى این 

کالهبردار شدند.»

پرونده متهم دستگیر شــده پس از تکمیل براى 
ادامه روند رسیدگى به جرم روانه دادسرا خواهد 

شد.
واکنش محسن هاشمى 

محسن هاشــمى رفســنجانى، رئیس شوراى 
شــهر تهران در گفتگو با «باشــگاه خبرنگاران 
جوان» در خصوص ســوء اســتفاده فردى که 
بــا در دســت داشــتن کارت شناســایى اقدام 
به کالهبردارى مــى کرد، گفت: مــن قبًال در 
نمایشگاه ناشــران داخلى شــرکت کرده بودم، 
ولى االن نمى دانــم که کارت شــرکت در آن 

نمایشگاه کجاست.
هاشمى رفسنجانى در واکنش به این موضوع که 
این فرد با تغییر چهره خود به شکل رئیس شوراى 
شهر، خود را محسن هاشــمى معرفى مى کرده 
و ســپس اخاذى و کالهبردارى مى کرده است، 
گفت: من خودم وقتى از کسى پول مى خواهم به 
من نمى دهند، چطور به این فرد پول داده اند؟ وى 
با دیدن کارت منتســب به خود گفت: این کارت 

واقعى نیست و جعلى است.

هواپیما سقوط کرد، 101 نفر زنده ماندند!دست 2 خواهر در کیف زنان زائر  داماد 20 ساله پدر زنش را کشت

معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى استان کرمانشاه گفت: به دنبال اختالفات خانوادگى جوانى 20 
ساله در شهر هرسین با مراجعه به در منزل پدرهمسرش، وى را به قتل رساند و همسر و مادر همسرش 

را نیز زخمى کرد.
ســرهنگ محمدرضا آمویى اظهــار کرد: به 
دنبال اعالم مرکز فوریت هاى پلیســى 110 
مبنى بر وقــوع یک فقره درگیرى شــدید با 
سالح سرد که عصر روز سه شنبه 9 مرداد در 
یکى از محالت هرسین اتفاق افتاد، مأموران 
پلیس بــه ســرعت در محل حادثــه حاضر 

شدند.
وى افزود: پس از حضور مأمــوران در محل 
درگیرى مشخص شد جوانى 20 ساله به دنبال اختالفات خانوادگى به در منزل پدرهمسرش مراجعه 

کرده و ابتدا همسر خود را با ضربه چاقو مجروح مى کند.
ســرهنگ آمویى تصریح کرد: این فرد در ادامه با پدر و مادر همسرش نیز درگیر مى شود و به وسیله 

چاقویى که همراه داشته آنها را به شدت مجروح مى کند.
معاون اجتماعى پلیس کرمانشــاه گفت: افــراد مجروح توســط اورژانس به بیمارســتان منتقل
 مى شــوند، اما متأســفانه پدرخانــواده به علت شــدت جراحــات وارده جــان خود را از دســت

مى دهد.
 وى تصریح کرد: حال عمومى مادر و دختر خانواده نیز که مورد اصابت ضربه چاقو قرار گرفته بودند، 

رضایت بخش گزارش شده است.
ســرهنگ آمویى با بیان اینکه داماد خانواده پس از ارتکاب جنایت فرار کــرده، گفت: تالش براى 

دستگیرى وى با جدیت ادامه دارد.

فرمانده انتظامى شاهرود از دستگیرى دو خواهر غیربومى در این شهرستان خبرداد و گفت: این دو 
خواهر به 38 فقره سرقت از زنان به شیوه کیف بازکنى اعتراف کردند.

سرهنگ ســید مجتبی اشــرفی در تشریح 
جزئیات این خبر اظهار کــرد: از چندى قبل 
شکایت تعدادى از شهروندان مبنى بر سرقت 
لوازم داخل کیف هایشــان از قبیل وجوه نقد، 
طالجات، مدارك شناســایی، گوشــی تلفن 
همراه و... به پلیس اعالم شــد. وى با اشاره 
به حساسیت موضوع، از تشکیل تیم ویژه اى 
براى پیگیرى پرونده خبرداد و گفت: مأموران 
تحقیقــات خود را براى دســتگیرى عامل یا 
عامالن این سرقت ها آغاز و تمام سرنخ هاى موجود و صحنه هاى سرقت را به دقت بررسى کردند. 

این مسئول انتظامى خاطرنشان کرد: تالش ها براى کشف پرونده ادامه داشت تا اینکه مشخص شد 
که بیشتر سرقت ها از زائران امامزاده محمد بسطام صورت مى گیرد. وى از اعزام مأموران به محل 
اعالم شده خبرداد و اضافه کرد: در تعقیب و مراقبت هاى نامحسوس پلیس دو متهم که هر دو خواهر  

بودند و قصد سرقت از یک زن را در همان محل داشتند، شناسایى و دستگیرشدند.
به گفته سرهنگ اشرفى متهمان، دو خواهر غیربومى بودند که از مدت ها پیش با حضور مقطعى در 

شاهرود اقدام به سرقت مى کردند. 
وى افزود: یکى از خواهرها، 35 ســاله و ســابقه دار بوده و تاکنون چند بار بــه علت جعل عنوان و 
هویت هاى متفاوت دستگیر و راهى زندان شده است. فرمانده انتظامى شهرستان شاهرود از کشف 
38 فقره سرقت از زنان به روش کیف بازکنى خبرداد و گفت: این افراد در استان هاي دیگر نیز مرتکب 

سرقت شده اند که پرونده شان در حال رسیدگی است.

یک هواپیماى مسافربرى با 101سرنشین در مکزیک سقوط کرد اما تمامى سرنشینان این هواپیما 
از این حادثه جان سالم به در بردند.

بامداد دیــروز چهارشــنبه به وقــت ایران، 
یک فروند هواپیمــاى مســافربرى «190 
EMBRAER» به شــماره پرواز 2431 
که با 97 مســافر و چهار خدمه از «دورانگو» 
عازم مکزیکوسیتى بود، پنج دقیقه پس از پرواز 
در ایالت «دورانگو» واقع در شمال این کشور 
سقوط کرد. این سانحه حدود ساعت 21:00 
گرینویچ (4 بعد از ظهر بــه وقت محلى) و در 
فاصله 10 کیلومترى از فرودگاه مبدأ روى داد. 
گفته مى شود اکثر مسافران موفق شدند با پاى خودشان هواپیما را ترك کنند و براى گرفتن کمک به 

جاده اى در آن نزدیکى بروند.
«خوزه آیســپورو»، فرماندار ایالت دورانگو نیز با تأیید خبر سقوط هواپیماى مسافربرى مکزیکى در 
توییتر خود نوشت که کسى از مسافران یا خدمه کشته نشده اما 85 نفر در این حادثه مجروح شده اند.

همچنین به گزارش رسانه هاى محلى 37 نفر از مجروحان این حادثه در بیمارستان بسترى شده اند 
که حال دو نفر از آنها وخیم است.

شرکت مدیریت فرودگاه مبدأ به نام «گروپو اروپورتاریو سنترو نورته» گفت داده هاى اولیه حاکى است 
که هواى بد علت حادثه بوده است. هواپیما ظاهراً در میان تگرگ از زمین برخاست اما فوراً مجبور به 

فرود اضطرارى شد.
گزارش ها حاکى اســت که آتش سوزى ناشى از ســقوط هواپیما مهار شــده و فرودگاه «گوادلوپ 

ویکتوریا» بعد از حادثه تعطیل شده است .

 سقوط همزمان 2 مرد جوان از طبقه چهارم مرد خالفکار، همکارش را به رگبار بست! له شدن 3 خودرو در سانحه رانندگى 

مسئول شبکه دامپزشکى شهرستان اردستان گفت: 
حمله شــب هنگام دو قالده شغال وحشى به دو کودك 

خردسال آنان راهى بیمارستان کرد.
میثم استکى اظهار کرد: حمله وحوش در هنگام شب 
به دو کودك خردسال در یکى از روستاهاى شهرستان 
اردســتان اتفاق افتاد که با هماهنگى صورت گرفته، 
نیروهاى امدادى در اسرع وقت به محل اعزام شدند و 

نسبت به اخذ نمونه از قسمت پس سرى دو قالده شغال 
مشکوك به هارى با رعایت تمامى موارد حفاظتى اقدام 
شد. وى با اشــاره به منفى بودن نتیجه آزمایش ها بر 
روى دو قالده شغال افزود: تمامى موارد درمانى از طرف 
عوامل بیمارستان شهید بهشتى اردستان بر روى آسیب 
دیده گان انجام شد و پزشکان معالج وضعیت عمومى 

افراد زخمى شده را خوب توصیف کردند.

حمله شغال ها  به 2 کودك اردستانى

 ســارقى که با ترفندى خاص، طالهاى زنان کهنسال را در اصفهان 
سرقت مى کرد، شناسایى و دستگیر شد.

فرمانده انتظامى شهرســتان اصفهان گفت: در پى اعالم شــکایت 
تعدادى از زنان کهنسال مبنى بر سرقت طالجات آنان توسط یک مرد 
جوان، موضوع به صورت ویژه در دســتور کار مأموران این فرماندهى 

قرار گرفت.
سرهنگ حسن یاردوســتى ادامه داد: مأموران پس از انجام تحقیقات 
میدانى و به کارگیرى اقدامات علمى خاص موفق شــدند هویت فرد 
سارق را به دست آورند و طى هماهنگى با مقام قضائى فرد مذکور را در 

عملیاتى غافلگیرانه دستگیر کنند.
این مقام مســئول افزود: متهم تحت عنوان فرد خّیر به زنان کهنسال 
مراجعه کرده و با ترفندى خاص اقدام به ســرقت طالجات این زنان 
مى کرد که الزم اســت در این خصوص خانواده ها مراقبت بیشترى 
از مادران کهنسال خود داشته باشــند و به زنان کهنسال نیز سفارش 
مى کنیم هیچــگاه فریب ظاهر افراد را نخــورده و به حرف هاى آنها 

اعتماد نکنند.

برخى سوئدى ها در تصمیمى جالب یک ایستگاه مترو را که بر اثر سیل مملو از آب 
شده بود، تبدیل به استخر شنا کردند.

اگر ایستگاه مترویى که مى خواهید در آن پیاده شوید دچار سیل شده باشد چه کار 
مى کنید؟ مردم منطقه «اوپساال» ســوئد هنگامى که با این چالش مواجه شدند 
روش غیرمنتظره اى را براى حل آن انتخاب کردند. آنها ایستگاه مترو را به استخر 
شنا تبدیل کردند!باران شــدید مناطق مختلفى از این شهر از جمله یک ایستگاه 
مترو را در بر گرفت اما برخى مردم به جاى اســتفاده نکردن از این ایستگاه مترو 
تصمیم گرفتند تا با آوردن انواع وسایل تفریحى در آب، یک روز خاطره انگیز براى 
خود خلق کنند. در تصاویر منتشر شــده برخى از آنها با لباس و لوازم  شنا از جمله 

تیوپ هاى بادى دیده مى شوند. 

زندانیان در آمریکا پشــت میله هاى زندان از طریق اینترنت 225 هزار دالر سرقت کردند. 
زندانیان در ایالت آیداهو آمریکا با آسیب زدن به سیستم محافظتى JPay توانستند دسترسى 
نامحدود و رایگان به اینترنت پیدا کنند. بنابر این گزارش، زندانیان براى دسترسى به اینترنت 
باید مبلغى را پرداخت مى کردند. پس از دستکارى سیستم اینترنت زندان، حداقل 364 زندانى 
موفق شدند نه فقط فیلم و موسیقى رایگان دانلود کنند، بلکه با کمک نرم افزار هاى دیگر 225 
هزار دالر را نیز سرقت کردند. «جف رى»، رئیس سازمان اصالحات آیداهو گفت: آنها عمداً 
به سیستم JPay آسیب زدند تا حساب هاى مالى خود را افزایش دهند. مشخص نیست چه 
تعدادى از زندانیان از اینترنت استفاده کردند و در این خالف شرکت داشتند اما در کل، امکان 
بازگرداندن 65 هزار دالر میسر شده است. همچنین تا زمانى  که کل پول به حساب بازنگردد، 

زندانیان حق خرید هیچ فیلم و بازى اینترنتى را ندارند.

دزدى از پشت میله هاى زندان

سارق خیّر، شکارچى  طالى 
پیرزن هاى اصفهانى بود!

شنا در ایستگاه مترو! 
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اى مــردم، کاالى دنیــاى حــرام چــون بــرگ هــاى خشــکیده 
وباخیز اســت، پــس از چــراگاه آن دورى کنید، کــه دل کندن 
از آن، لذتبخش تــر از اطمینــان داشــتن بــه آن اســت و به قدر 
ضرورت ازدنیا برداشــتن بهتر از جمع آورى سرمایه فراوان 

موال على (ع)است.

 آگهى مزایده امالك مازاد بانک ملى ایران  استان اصفهان
بانک ملى ایران در نظر دارد، قسمتى از امالك تخلیه شده و متصرف دار و حق و کسب و پیشه و تجارت 
و سرقفلى محل هاى استیجارى  مازاد خود را از طریق مزایده کتبى بر مبناى قیمت پایه مزایده،در وضعیت 
موجود و به صوررت نقدى، نقد و اقساط(اجاره به شــرط تملیک) به فروش برساند.متقاضیان مى توانند 
براى کسب اطالعات بیشتر، بازدید از امالك، دریافت اسناد مزایده ( برگه هاى شرایط در مزایده) و تسلیم 
پیشنهادات خود تا ساعت 12 روز  سه شنبه  مورخ   97/05/23    به محل این اداره امور واقع در اصفهان-

میدان امام حسین (ع) –ابتداى چهارباغ پائین طبقه سوم دایره ساختمان مراجعه نمایند.
توضیحات : 

1- بانک ملى ایران در قبول و یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.2- پیشنهادات فاقد سپرده یا داراى 
سپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش ، مبهم و مشروط مردود است.3-رعایت کلیه موارد مندرج در برگه هاى 

مزایده الزامى است.4-سپرده ( ودیعه) شرکت در مزایده معادل 5٪ قیمت پایه مزایده است که متقاضیان 
باید طى یک فقره چک تضمینى بانک ملى ایران در وجه اداره امور شعب بانک ملى استان اصفهان به همراه 
پاکت حاوى برگه شرایط شــرکت در مزایده تحویل دهند.5-کلیه پاکات حاوى پیشنهادات متقاضیان 
خرید امالك در ساعت 8صبح روز دوشــنبه مورخ  97/05/24 در محل اداره امور شعب بانک ملى ایران 
استان اصفهان واقع در میدان امام حسین (ع) ابتداى چهارباغ پائین بازگشایى خواهد شد. لذا متقاضیان

 مى توانند در موعد یاد شده با ارائه کارت شناسایى در جلسه مذکور شرکت نمایند.6-امالك داراى متصرف 
بصورت وکالت بالعزل و تقبل کلیه هزینه هاى مربوط به اخذ استعالمات ماخوذه در ارتباط با نقل و انتقال و 
سایر موارد بر عهده خریدار واگذار مى گردد.( هزینه تنظیم وکالت نامه بالمناصفه خواهد بود.)7-براى کلیه 
امالك، بازدید الزامى است و در وضعیت موجود واگذار مى گردد و براى امالك متصرف دار تخلیه ملک بر عهده 

خریدار است.8-هزینه جلب رضایت مالک جهت تغییر شغل و در صورت لزوم تغییر کاربرى راجع امالك 
سرقفلى دار یا داراى حق کسب و پیشه بر عهده خریدار است.9-امالکى که بصورت نقد و اقساط واگذار 
مى شود قرارداد منعقده به روش اجاره به شرط تملیک مى باشد.10-هزینه آگهى و کارشناسى بر عهده 
برنده مزایده است و مشارالیه مى بایست این هزینه را بر اساس اعالم نظر بانک قبل از انقعاد قرارداد نقدا در 
وجه بانک واریز نماید.11-متقاضیان خرید میبایست مبلغ دویست هزار ریال بصورت نقدى در هنگام خرید 
اسناد مزایده پرداخت نمایند و رسید آنرا به همراه پاکت حاوى برگه شرایط شرکت در مزایده تحویل دهند.
12- در صورتى که مبالغ پیشنهادى خریداران به یک میزان باشد اولویت فروش با شرایط نقدى است.
13-نحوه فروش امالك مازاد بانک بشرح ذیل اعالم مى گردد و خریدار مى بایستى ردیف مربوط به نحوه 

خرید ملک را صراحتاً به صورت مکتوب در برگه شرایط شرکت در مزایده اعالم نماید.

نحوه فروش با 
شرایط نقد

شرح شرایطردیف

در صورت خرید نقدى 10 درصد تخفیف به خریدار داده خواهد شد1
 ( براى کلیه کاربرى ها به استثناء موارد ذکر شده در توضیحات).

نحوه فروش با 
شرایط نقد و 

اقساط

شرایط اقساطمدتکاربرىردیف

50٪ نقد+50٪ اقساط ماهیانه بدون سوددو ساله ( 24 ماهه)تجارى،مسکونى،ادارى1
30٪ نقد +70٪ اقساط ماهیانه با سود ٪20

30٪ نقد + 70٪ اقساط ماهیانه بدون سوددوساله(24 ماهه)صنعتى، کشاورزى، دامدارى و خدماتى2

اداره امور شعب بانک ملى استان اصفهان

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                   

مساحت کاربرىنوع ملکآدرس 
عرصه

مساحت 
وضعیت پالك ثبتىاعیانى 

مبلغ پایه مزایدهتوضیحاتکنونى

داران روستاى نهر خلج کوچه روبروى مسجد 1
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش با متصرف دار14/176-510زراعىیک باب خانهحضرت ابوالفضل

201,600,000وضع موجود

داران روستاى نهر خلج روبروى پایگاه بسیج 2
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش با متصرف دار28410014/142مسکونىیک باب خانهکوچه حجت اله صادقى

403,200,000وضع موجود

مبارکه نکوآباد کوچه شهید حبیب اله کریمیان کوچه 3
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش با متصرف دار463195387/814مسکونىیک باب خانهشهید حبیب اله کریمیان کوچه گلستان شهدا پالك 20

776,160,000وضع موجود

دفترچه شرکت 2000645صنعتىکارخانهنطنز شهرك صنعتى شجاع آباد  خیابان خیام 4 4
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش با تخلیه4242-42

3,739,680,000وضع موجود

ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش با متصرف دار3202051/2994مسکونىیک باب خانهسمیرم خیابان قدس کوچه مفتح 5
1,038,240,000وضع موجود

ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش با تخلیه 1874612144/35صنعتى یک باب سوله اردستان ابتداى جاده نطنز  چینى گستر سپید6
2,026,053,680وضع موجود

ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش با تخلیه 1874612144/29صنعتى یک باب سوله اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر گلدیس7
2,128,869,680وضع موجود

ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش با تخلیه 1874612144/32صنعتى یک باب سوله اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر زمرد8
2,094,597,680وضع موجود

ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش با تخلیه 1874612144/36صنعتى یک باب سوله اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر نسترن9
2,086,888,272وضع موجود

ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش با تخلیه 1874612144/37صنعتى یک باب سوله اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر محال10
1,963,081,568وضع موجود

ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش با تخلیه 1874612144/33صنعتى یک باب سوله اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر کوثر11
2,100,169,568وضع موجود

ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش با تخلیه 1874612144/31صنعتى یک باب سوله اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر شکوفه12
2,100,169,568وضع موجود

ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش با تخلیه 1874612144/30صنعتى یک باب سوله اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر خرداد13
2,107,451,472وضع موجود

ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش با تخلیه 1874612144/38صنعتى یک باب سوله اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر الله14
1,997,353,568وضع موجود

ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش با تخلیه1874612144/28صنعتى یک باب سوله اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر شقایق15
2,100,169,568وضع موجود

ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش با تخلیه 1874612144/34صنعتى یک باب سوله اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر بنفشه16
2,100,169,568وضع موجود

ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش با تخلیه 1874612144/68صنعتى یک باب سوله اردستان ابتداى جاده نطنز چینى گستر صباح17
2,100,169,568وضع موجود

مسکونى و یک باب خانهخ کاوه میدان 25 آبان کو چه امید 18
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش با تخلیه206/5527813390تجارى

7,459,200,000وضع موجود

کاشان نبش خیابان درب اصفهان ، پامنار ، 19
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش با تخلیه4/4183340473مسکونىیک باب خانهروبروى کوچه فردوس 9

5,342,400,000وضع موجود

نطنز شهرك صنعتى شجاع آباد شرکت اسبق 20
میسان تجارت

کارخانه و 
دفترچه قرارداد 4000640صنعتىماشین آالت

ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش با وضع موجود تخلیه42-4451و-ج
6,539,176,000در صورت خرید نقدى شامل 10٪ تخفیف نمى شود.

ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش با متصرف دار2364324650مسکونىیک باب خانهکاشان خیابان فاضل نراقى کوچه شهید بزرگى21
3,648,960,000وضع موجود

یک باب کاشان شهرك صنعتى امیرکبیر خیابان شکوفه 225
 دفترچه قرارداد 41251367صنعتىکارخانه

ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش با تخلیه23-2139و-ج
9,318,400,000وضع موجود

اصفهان خیابان برازنده خیابان صفائیه کوچه شرکت 23
نفت شماره 14 مجتمع پردیس طبقه پنجم واحد 505

یک باب 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش با تخلیه10615182/4716--مسکونىآپارتمان

2,083,200,000وضع موجود

اصفهان خیابان عالمه مجلسى نبش میدان 24
قدس بن بست شیبانى پالك دوم

یک باب 
مسکونى 

بهداشتى 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش با تخلیه30/9224-183درمانى

9,688,000,000وضع موجود

اسفرجان بلوار شهیدان حاج هاشمى محل سابق 25
بانک ملى

یک باب مسکونى 
تجارى

تجارى 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى است فروش با تخلیه572388225/2625مسکونى

3,729,600,000وضع موجود

تخلیه34009301/223صنعتىیک باب سولهفریدون شهر ناحیه صنعتى سنگباران 26
عرصه داراى قرارداد اجاره با سازمان جهاد 

کشاورزى مى باشد.فروش با وضع موجود.بازدید 
از ملک الزامى است

3,084,480,000

تخلیه270063024/226صنعتىیک باب سولهفریدون شهر ناحیه صنعتى سنگباران27
عرصه داراى قرارداد اجاره با سازمان جهاد 

کشاورزى مى باشد.فروش با وضع موجود.بازدید 
از ملک الزامى است

2,794,176,000

اصفهان مبارکه طالخونچه خیابان شهید بهشتى 28
جنب مدرسه طالقانى پ 152

مسکونى 
تجارى

تجارى 
ششدانگ بازدید از ملک الزامى مى باشد. فروش تخلیه17944740/187مسکونى

2,464,000,000با وضع موجود.

29
اصفهان جاده اصفهان -شیراز-بعد از راهنمایى 

رانندگى روستاى راه حق -خیابان شهید 
دستغیب سمت راست

ششدانگ بازدید از ملک الزامى مى باشد. فروش تخلیه2248/2106-360مسکونىزمین
4,009,600,000با وضع موجود.

اصفهان -خیابان شیخ صدوق شمالى-کوى 30
ششدانگ بازدید از ملک الزامى مى باشد. فروش تخلیه123256/4859-مسکونىآپارتمانخرم -پالك 25

5,624,640,000با وضع موجود.

نطنز -شهرك صنعتى اوره محل سابق تابلو 31
تابسا

کارخانه و 
قرارداد  شرکت 50001858صنعتىماشین آالت

اعیان بر اساس نظر کارشناس-فروش با وضع تخلیهشهرکها8004686
17,040,240,000موجود

اصفهان - شهرك صنعتى دهق- محل سابق 32
اعیان بر اساس نظر کارشناس-فروش با وضع تخلیه18-511518922483صنعتىکارخانهشرکت سپاهان گونى

13,216,000,000موجود

نطنز- شهرك صنعتى شجاع آباد -روبروى فوالد 33
نطنز و بانک سپه- محل سابق شرکت شهرآب

کارخانه 
اعیان بر اساس نظر کارشناس-فروش با وضع تخلیه42-2266و-ج 549451346صنعتىماشین آالت

18,548,320,000موجود

خ مشتاق دوم خ مهر آباد فرعى سوم (شماره 5)ك 34
مالکیت عرصه و اعیان بیست و پنج و نیم مشاع از متصرف دار 46860515193/364مسکونى مسکونى سعید وطن پور بن بست اول سمت راست پ 11

17,542,980,000هفتادو دو حبه ششدانگ .فروش با وضع موجود

شهرضا اول جاده بروجن مقابل دانشگاه آزاد 35
اسالمى 

کارخانه 
اعیان بر اساس نظر کارشناس-فروش با وضع تخلیه40و39 /33001770157صنعتىماشین آالت

14,224,000,000موجود

کارخانه جاده داران الیگودرز ابتداى جاده حصور-گنجه 36
اعیان بر اساس نظر کارشناس-فروش با وضع تخلیه75706148012/16صنعتىماشین آالت

17,674,731,200موجود ششدانگ بازدید از ملک الزامى مى باشد.

اصفهان خ شیخ صدوق شمالى ك مسجد الرضا 37
اعیان بر اساس نظر کارشناس-فروش با وضع تخلیه216699/4798-مسکونى آپارتمان-مجتمع مسکونى هما پ 79 طبقه 5

15,792,000,000موجود

خیابان شهید مطهرى مقابل کانون فکرى کودکان 38
اعیان بر اساس نظر کارشناس-فروش با وضع تخلیه 1031033936تجارى سرقفلى و نوجوانان ساختمان 165 محل سابق بانک ملى

30,576,000,000موجود

ملک شهر خیابان انقالب اسالمى خیابان 39
اعیان بر اساس نظر کارشناس-فروش با وضع متصرف دار97/868/6231-آپارتمان مسکونىشریعتى نبش کوچه عارف طبقه اول

1,635,200,000موجود

ویالشهر بلوار ولیعصر خیابان شهید بهشتى 40
301مسکونىیک باب خانهپالك 78

اعیان بر 
اساس نظر 
کارشناس

اعیان بر اساس نظر کارشناس-فروش با وضع تخلیه1624/790
3,012,800,000موجود

یف
رد

م الف: 217846

«دوران 40 ساله انقالب اسالمى ایران، امروز باید مورد آسیب شناسى 
از سوى رسانه ها قرار گیرد تا برخى از مسئوالن خود را اصالح کنند. این 
درحالى است که نباید از دستاوردهاى انقالب اسالمى به راحتى عبور 

کرد بلکه باید آنها را براى جوانان بازگو کرد و در جامعه ترویج داد». 
رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان که به مناسبت 
12 مرداد سالروز تأسیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى و در آستانه 
روز خبرنگار، به میان اصحاب رسانه آمده بود، با بیان این مطلب گفت: 
وجود حاکمان ظالم و دروغگویى که سردمداران استکبار هستند موجب 
شده تا بداخالقى، دروغگویى و جهالت، جهان بشریت را فرا گیرد و لزوم 
حضور و ظهور حضرت مهدى(عج) را یادآور شــود و امروز دنیا تشنه 

ظهور آن حضرت است. 
جعفر عسگرى با بیان اینکه دستاوردهاى انقالب اسالمى در 40 سال 
گذشته قابل دفاع، بى نظیر و کم نظیر است، اظهار کرد: انقالب اسالمى 
آثار و دستاوردهاى بســیارى در درون و برون داشته و سوء مدیریت 
حاصل بى تدبیرى دولت ها و انســان هایى که ما به آنها رأى دادیم را 

نباید به حساب ارزش هاى انقالب گذاشت. 
وى با بیان اینکه ترفند دشمن همواره در سه عرصه اقتصاد و جنگ روانى 
علیه ارزش ها و شخصیت هاى ارزشمند انقالب و فشار عملى در مقابل 
انقالب اسالمى است افزود: روش ترامپ تحریم و فشار بر جمهورى 
اسالمى ایران و سپس مذاکره و زیاده خواهى است درحالى که مردم 
فهیم ایران اسالمى در 40 سال گذشته همواره در برابر این گونه زیاده 
خواهى ها ایستاده اند. این درحالى است که استقالل ما از دستاوردهاى 

بزرگ انقالب بوده و الگو است. 
رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان با تأکید بر 
اینکه نباید وارد میدان بازى دشمن شویم، بر مراقبت از انقالب اسالمى 

اصرار کرد. 
عسگرى افزود: اگر مسئوالن با مردم صادق باشند یقیناً ملت همچون 
40 سال گذشته با مسئوالن همراه بوده و از ارزش ها دفاع مى کنند. وى 
ادامه داد: ما هر جا در مقابل دشمن قوى بودیم، دشمن تسلیم شده و اگر 
ضعف نشان دهیم دشمن زیاده خواهى مى کند. بنابراین باید با اقتدار در 

مقابل دشمن ایستاد و براى ایستادگى و ماندگارى باید سختى کشید. 
رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اســالمى استان اصفهان، انحراف 
از ارزش ها، اختالف و تفرقه، دســته بندى هاى بــى خاصیت، رفاه 
و تجملگرایى و.... را از آسیب هاى انقالب برشــمرد که باید اصالح 
شود و گفت: امروز جوانان ما باید به افرادى چون حاج قاسم سلیمانى 
افتخار کنند و در آستانه چهلمین سالگرد انقالب اسالمى، رسانه ها هم 
آسیب ها و دســتاوردهاى انقالب اســالمى را در مقایسه با سال 57 

انعکاس دهند. 
وى با بیان نمونه هایى از دستاوردهاى پزشکى، هسته اى و... در طول 
پیروزى انقالب تا کنون گفت: این دستاوردها علیرغم همه نارسایى ها 

که قابل دفاع هم هست باید به جوانان و در جامعه انتقال داده شود. 
عســگرى به 12 مرداد سالروز تأسیس شــوراى هماهنگى تبلیغات 

اسالمى در ســال 59 اشــاره کرد و گفت: فعالیت هاى عمده شوراى 
هماهنگى تبلیغات اسالمى با توجه به وظایف محوله و اهداف آن، که 
همانا زنده نگاه داشتن ایام ا... انقالب اسالمى مردم مسلمان ایران و 
یاد و خاطره شهداى واالمقام انقالب اسالمى و حفاظت از دستاوردها و 
آرمان هاى سترگ انقالب اسالمى بوده، حرکتى رو به رشد و فزاینده اى 
است. در این میان شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى با توکل به خداوند 
ســبحان و بهره مندى از منویات داهیانه مقام معظم رهبرى (مدظله 
العالى) و استفاده بهینه از تمام توان و ظرفیت هاى بالقوه و بالفعل خود 
و سایر نهادها و ســازمان هاى مؤثر و شخصیت هاى برجسته علمى 
و فرهنگى توانســته در این رهگذر با برپایى، هدایت و سیاستگذارى 
راهپیمایى، تظاهرات و برگزارى مناسبت ها به اداى وظیفه تاریخى، 

شرعى و قانونى خود در چارچوب هاى قانونى نظام بپردازد. 

رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان اظهار کرد: 
این شورا هوشمندانه توانسته در کوران حوادث و طوفان بالیا و فضاهاى 
غبارآلود فتنه و جنگ نرم دشمنان و مخالفین نظام اسالمى در داخل و 
خارج نقش مفید و ارزنده خود را در جهت حفظ وحدت و دمیدن روحیه 
امید و نشاط ایفا کند و به عنوان نهادى وحدت بخش و هماهنگ کننده 
به منظور حفظ ارتباط دوسویه حکومت با مردم و به عنوان تریبون ملت 
ایران به ایفاى نقش اساســى خود بپردازد و در همه دوران انقالب به 
ویژه در ایام فتنه بعد از انتخابات نظر همگان را به طرف جایگاه مقدس 
جمهورى و آرمان هاى امام(ره) و منویات مقام معظم رهبرى دعوت 
مى کرد به طورى که مقام عظماى والیت در دیدار مسئوالن و مدیران 
ارشد این نهاد (پس از فرونشاندن موفقیت آمیز غبار فتنه در نهم دى) در 
تاریخ 29 دى 1388 ضمن تقدیر از عملکرد مناسب این نهاد؛ شوراى 
هماهنگى تبلیغات اســالمى را یکى از کهن ترین و پرســابقه ترین 
نهادهاى نظام جمهورى اسالمى ایران برشمرده که براساس یک نیاز 
واقعى و صادقانه در کشور به وجود آمده و در طول این سالیان همچنان 
در خط درست و صراط مستقیمى حرکت کرده، لحظه ها را شناخته و کار 
مناسب آن لحظه را انجام داده است. همچنین این شورا مى کوشد که 
در حفظ و ترفیع موقعیت به دست آمده خود سعى و تالش وافر کند و به 
منظور ارتقاى جایگاه خود در اذهان و افکار عمومى و ارتقاى نقش مؤثر 
خود در بزرگداشت ایام ا... انقالب اسالمى و شناخت لحظه ها با تأسى از 

رهنمودهاى مقام معظم رهبرى از هیچ کوششى دریغ نکند. 
رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان مى گوید: 
بودجه سالیانه شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان200 
میلیون تومان با حدود 20 نفر پرسنل بوده که عالوه بر 13 وظیفه اصلى 
خود، در بسیارى از مراســم ها در کنار دیگر دستگاه ها کمک کننده و 

یارى دهنده است. 
عسگرى با یادآورى اینکه مردم هوشــیار، با بصیرت و آگاه هستند از 
مسئوالن خواست تا خطاهاى احتمالى خود را قبول کرده و خدوم بودن 
را به مردم اثبات کنند تا اعتماد آنان به مسئوالن بیش از پیش جلب شود. 
عســگرى در ادامه گفت: ما همواره خادم مردم و نظام بوده ایم ولى با 
بى مهرى مسئوالن هم روبه رو هستیم اما نیت ما کار کردن است و در 

این زمینه به خود مى بالیم و معتقدیم همه باید کمک کنند تا حق مردم 
استان اصفهان ادا شود. وى افزود: حق مردم اصفهان خشکى زاینده 

رود و کاهش بودجه نیست. 
رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان همچنین با 
تبریک روز خبرنگار، آنان را چشم بیناى مردم در جامعه دانست و ابراز 
کرد: خبرنگاران در انعکاس رخدادها و واقعیت هاى جامعه براى تصمیم 

گیران و مردم، نقش مؤثرى دارند که این از امتیازات رسانه هاست. 
عسگرى پیشــنهاد کرد در آستانه چهلمین ســال انقالب اسالمى، 
خبرنگاران، 40 خبر ماندگار و برجسته و اثرگذار در جامعه را استخراج 
کنند تا به صورت کتابى در چهلمین سالگرد انقالب، رونمایى شود و در 
فراخوانى از دستگاه هاى اجرایى نیز بخواهند تا در عرصه هاى مختلف 
فرهنگى، سیاسى و اقتصادى، کارنامه 40 ساله خود را ارائه دهند تا به 
صورت نمایشگاهى مورد بازدید باشد. وى همچنین از رسانه ها خواست 
ســتونى را براى انعکاس مقاالت، دیدگاه ها، فعالیت ها و ... چهلمین 

سالگرد انقالب اسالمى اختصاص دهند. 
رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان اظهار کرد: در 
کشور در 900 نقطه و در اســتان اصفهان در 120 نقطه ما مناسبت هاى 
راهپیمایى را برگزار مى کنیم. این درحالى است که ما براساس وظیفه، 
سالیانه باید 13 برنامه موظف در قالب 390 برنامه همچون 12 فروردین، 
ســالگرد ارتحال امام(ره)، 15 خرداد، 13 آبان، روز قدس، یوم ا... 22 
بهمن، روز 9 دى، 8 شهریور، 7 تیر و ... را پوشش دهیم اما در کنار دیگر 

ارگان ها چون بنیاد شهید، ارتش و... نیز همکارى مى کنیم. 
عسگرى از تشکیل شوراى راهبردى و شکل گیرى 18 کارگروه براى 
برنامه ریزى چهلمین سالگرد انقالب اسالمى خبر داد و گفت: تبیین 
دستاوردها و ارائه کارنامه 40 ساله نظام و پیش بینى برنامه هاى آیینى 
در سطح ملى و تدارك 40 برنامه شاخص تأثیرگذار، بخشى از اقدامات 

این شوراى راهبردى است. 
وى از همه کسانى که این شورا را در انجام فعالیت ها یارى مى دهند به 

ویژه خبرنگاران قدردانى کرد. 
در پایان، از رسانه هاى برتر در انعکاس اخبار شوراى هماهنگى تبلیغات 

اسالمى استان اصفهان با اهداى لوح قدردانى شد. 

رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان: 

دستاوردهاى انقالب باید براى جوانان بازگو شود 
ساسان اکبرزاده
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آتش نشانى اردستان 
نردبان ندارد

مدیر اداره آتش نشانى اردستان با بیان اینکه اردستان 
داراى مجتمع هاى تجارى و مسکونى چند طبقه است، 
گفت: آتش نشانى اردســتان دستگاه اتوماتیک باالبر 
نردبان براى مهار آتش ســوزى در ایــن مجتمع ها را 
ندارد. حســین یزدانیان اظهار کرد:  باتوجه به توسعه 
شهرنشینى و بافت شــهرى در شهرك بقیه ا...(عج)و 
ســاختمان هاى تجارى، خدمات رسانى در مواقع بروز 
حوادث، کار را براى آتش نشــانان سخت کرده است و 
براى حل این مشکل و خدمات رسانى در ارتفاع، نیازمند 
یک دســتگاه اتومبیل آتش نشــانى مجهز به نردبان 
هستیم. وى ادامه داد: اقداماتى با هماهنگى شهردارى و 
شوراى شهر براى خرید این نردبان صورت گرفته است، 
اما تاکنون به علت کمبود منابع مالى، موفق به خرید این 

دستگاه باالبر نشده ایم.

بند خاکى «دیزیکان» نایین 
مرمت شد

بند خاکى «دیزیکان» در شهرســتان نایین به منظور 
استحکام بخشــى و افزایش پایدارى این سازه مرمت 

شد.
مدیر اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى شهرستان نایین 
هزینه مرمت بند خاکى دیزیکان را حدود یک میلیارد 
ریال برآورد کرد و گفت: این بند در سال هاى قبل، در 
حوضه آبخیز الى اَرَور، با هدف مهار سیالب و تغذیه 

سفره هاى آب زیرزمینى ساخته شده است. 
کیوان لوکى انارکى افزود: ترمیم و مرمت سرریز قبلى، 
احداث سرریز جدید در امتداد طولى و ادامه سرریز قبلى، 
ساخت حوضچه آرامش، اصالح شیب در سمت سراب 
و تسطیح باالترین سطح نهایى در بند خاکى با عنوان 

تاج بند، از جمله اقدامات مرمتى این سازه بوده است.

امحاى 48هزار تُ ن فرآورده هاى 
غیربهداشتى

در حدود 48هزار ُتن فرآورده هاى خــام دامى و لبنى 
غیربهداشتى در استان اصفهان معدوم شد.

مدیر اداره نظارت بر بهداشت عمومى و مواد غذایى اداره 
کل دامپزشکى استان اصفهان گفت: از ابتداى امسال 
تاکنون، در بازرسى کارشناســان این اداره از39هزار و 
300واحد تولید و عرضه فرآورده هاى خام دامى و لبنى 
استان، این میزان محصول غیربهداشتى و فاسد کشف و 
معدوم شد.وحید خامسى پور افزود: در این رابطه پرونده 
بیش از 191واحد متخلف براى تعیین میزان جریمه و 

اعمال قانون به مراجع قضائى تحویل داده شد.

کاهش 40 درصدى 
تصادفات فوتى در لنجان

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى شهرســتان لنجان 
گفت: در ســه ماهه ســال جارى شــاهد کاهش 40 
درصدى تصادفات فوتى نسبت به ســه ماهه مشابه 
ســال گذشــته بوده ایم. نقى حیدرى اظهــار کرد: 
راه اندازى ســاختمان جدید پلیــس راهور فرماندهى 
انتظامى شهرستان لنجان، نشان دهنده این است که 
اولویت پلیس انجام هرچه بهتر کار مردم اســت. وى 
افزود: نتیجه تجمیع مرکز معاینه فنى، مرکز تعویض 
پالك، پلیــس راهور و... در یک نقطــه صرفه جویى 
حداقل ســه ســاعته در زمان مراجعان براى دریافت 
خدمات بوده که این مهم افزایش و ابراز رضایتمندى 

هرچه بیشتر شهروندان را در پى شده است.

تکمیل پروژه هاى عمرانى 
دانشکده فنى شهرضا

رئیس دانشکده فنى خوارزمى پسران شهرضا از مراحل 
پایانى ساخت خوابگاه خّیرساز و تعدادى از پروژه هاى 
عمرانى این دانشــکده خبرداد. مجید عطایى با بیان 
اینکه در حال حاضر 964 دانشجو در مقطع کاردانى و 
79 دانشجو در مقطع کارشناسى این دانشکده مشغول 
به تحصیل هستند، تصریح کرد: مجوز ایجاد و پذیرش 
دانشجو در مقطع کارشناسى رشته هاى حسابدارى و 

ساختمان اخذ شده است.

خبر

معاون حقوقى و ثبتى اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان گفت: وزارت بهداشــت و درمــان براى تصرف 
22 موقوفه استان اصفهان جهت خدمات درمانى از قبیل 
بیمارستان، درمانگاه و... به موقوفات استان 270 میلیارد 

ریال اجاره بها و پذیره بدهکار است.
حجت االسالم محمود نصر اصفهانى اظهار کرد: از آنجایى 
که اداره اوقاف و امور خیریه متولــى اجراى امینانه نیات 
واقفان نیک اندیش و همچنین حفظ و حراست از موقوفات 
است، با پیگیرى هایى که در این راســتا انجام داده است 
توانسته با اداره بهداشت و درمان براى پرداخت اجاره بها 
و حق پذیره موقوفات استان که در تصرف آن اداره است 

تفاهمنامه اى را منعقد کند.وى افــزود: قریب به بیش از 
30 سال است که 22 موقوفه در سراسر استان اصفهان در 
تصرف اداره بهداشــت و درمان است که در این موقوفات 
بیمارستان، درمانگاه و... ساخته شده و در مجموع نیز 270 
میلیارد ریال این اداره به موقوفات استان بدهکار است و با 
همکارى و مساعدت اداره بهداشت و درمان این مبلغ به 
زودى به موقوفات پرداخت مى شود. حجت االسالم نصر 
اصفهانى اضافه کرد: این موقوفات هرکدام نیات متفاوتى 
دارند که اداره اوقاف و امور خیریه پــس از دریافت اجاره 
بهاى این موقوفات در راستاى اجراى امینانه نیات واقفان 

نیک اندیش آنان اقدام مى کند.

مدیرعامل ســازمان زیباســازى شــهردارى اصفهان 
گفت: طرح جامع زیباســازى شــهر به عنوان تکمیل 
کننده طرح هاى جامع شهرى و تفصیلى شهر اصفهان، 

زیباسازى شهر را متحول مى کند.
حســن مؤذنى اظهارکرد: طرح جامع زیباســازى شهر 
اصفهان پس از تکمیل مطالعات، اجرایى خواهد شــد و 
در نظر داریم با شناسایى مشاوران برجسته و ارائه شرح 
خدمات طرح به آنها، از نظرات این قشر در بخش اجراى 
طرح استفاده کنیم. وى با بیان اینکه طرح جامع زیباسازى 
تکمیل طرح هاى جامع شهرى و تفصیلى شهر اصفهان 
است، افزود: این طرح به نوعى زیباسازى شهر را متحول 

مى کند و تبعات مثبتى را در پى خواهد داشت و شهروندان 
این تأثیرات را با چشم خود خواهند دید.

مدیرعامل سازمان زیباسازى شهر اصفهان تأکید کرد: 
یکى از مهمترین برنامه هاى سازمان زیباسازى، حذف 
زواید بصرى سیما و منظر شهرى اســت که با امحاى 

نازیبایى ها در مناطق آغاز شده است.
مؤذنى یکسان سازى و یکنواخت کردن تابلوى راهنماى 
مســیر معابر اصلى و فرعى را جزو برنامه هاى سازمان 
زیباسازى شهردارى اصفهان عنوان کرد و گفت: طراحى 
نورپردازى محور زاینده رود نیز آماده شده که در صورت 

تأمین اعتبار، به زودى اجرایى مى شود.

نازیبایى هاى اصفهان
 امحا مى شود

وزارت بهداشت 27 میلیارد
 به اوقاف اصفهان بدهکار است

متخصصان شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه اصفهان یک دستگاه 
سرویس ســیار خودرو هاى ســنگین را با امکانات داخلى شــرکت طراحى و نصب 

کردند.
رئیس ترابرى شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه اصفهان گفت: این 
دستگاه شامل موتور برق، کارواش، مخزن آب، گریس پمپ بادى، واسکازین پمپ، 
پمپ روغن و کمپرسور هواســت که تمامى این تجهیزات روى خودروى آنتى ماك 

نصب شده است.
کریم بهمنى با بیان اینکه در ساخت این دستگاه، از تجهیزات موجود در منطقه استفاده 
شد، گفت: در این دستگاه از قطعات مستعمل دستگاه هاى اسقاطى استفاده شده است.

وى با بیان اینکه این دستگاه داراى قابلیت هایى مانند گریسکارى صحیح، شستشو، 
تعویض روغن و ســیاالت دســتگاه ها و ماشــین هاى ساختمانى اســت، گفت: با 
قابلیت هاى ایجاد شده بر روى این خودرو، مى توان به صورت سیار در هر نقطه اى از 
مسیر خطوط لوله نفت که تجهیزات و ماشین آالت ثابت و متحرك در حال کار است، 

حضور پیدا کرد و سرویس دوره اى انجام داد.

رئیــس اداره بازاریابــى و امور مشــتریان معاونت 
تجارى شرکت مخابرات منطقه اصفهان از برگزارى 
گردهمایى به مناســبت سومین ســالگرد تأسیس 
شــتاب دهنده مشــاهیر و تقدیر از شــرکت هاى
 نوپــاى مســتقر و فعــال در این شــتاب دهنده

خبر داد.
امیرحســین زیگلرى گفت: شرکت مخابرات ایران 
منطقه اصفهان، پس از برگزارى دو رویداد موفقیت 
آمیز «هــم نت فنــاورى اطالعــات و ارتباطات» 
در ســال هــاى 94 و 95 و حمایــت از تیم هاى
 برگزیــده شــده در مرکز شــتابدهى مشــاهیر 
شــرکت مخابرات، در نظر دارد یــک گردهمایى 
به مناســبت ســومین ســالگرد تأســیس شتاب 
دهنده مشــاهیر و تقدیر از شــرکت هــاى نوپاى 

مســتقر و فعال در این شــتاب دهنــده، با حضور 
جمعى از مدیران ارشــد شــرکت مخابرات ، بنیاد 
ملى نخبــگان، معاونــت جوانان اتــاق بازرگانى، 
شهرك علمى و تحقیقاتى، مراکز رشد و کارآفرینى،
کارآفرینان و شتاب دهنده هاى فعال در سطح استان 

برگزار کند.
وى خاطر نشــان کرد:در ایــن گردهمایى که 17 
مردادماه ســال جــارى در محل اتــاق بازرگانى 
صنایع و معادن اســتان اصفهان برگزار مى شــود، 
تیم هاى مســتقر در شــتاب دهنده مشــاهیر به 
ارائــه تجربیات ارزشــمند خود در شــتاب دهنده 
مشــاهیر خواهند پرداخت و همچنیــن در رابطه 
با ایده ها و محصوالت خود مطالبى را ارائه خواهند 

کرد.

مدیرکل دامپزشــکى اســتان اصفهان گفــت: اکثر 
واکســن ها از طریق وارد شــدن در آب و به شــکل 
نوشــیدنى براى طیور مصرف مى شود و کیفیت پایین 
آب، موجب گســترش آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان در 

اصفهان شده است.
شــهرام موحدى اظهار کــرد: اصفهان رتبه بســیار 
خوبى در صنعت پرورش طیــور دارد، به نوعى که رتبه 
نخســت تعداد واحدهاى پرورش طیور کشــور، رتبه 
نخســت پرورش بوقلمون، رتبه دوم تولید تخم مرغ و 

ســوم تولید مرغ گوشــتى کشــور را داریم که همین 
امر، حساســیت نســبت بــه بیمارى هــا را افزایش 

مى دهد.
وى افــزود: اســتان هاى قــم و البــرز در مجاورت
 اســتان اصفهــان بــه ترتیــب 80 و 46 درصــد و 
در کل کشــور 21 درصــد واحدهاى پــرورش طیور 
درگیــر آنفلوآنــزاى فوق حــاد پرندگان شــده و این
 در حالى اســت که این آمار در اصفهان 10 درصد بوده 

است.

خســارت 48 میلیارد تومانى آنفلوآنزاى 
فوق حاد پرندگان در استان

مدیرکل دامپزشکى اســتان اصفهان با بیان اینکه این 
بیمارى در سال 96 درحدود 48 میلیارد تومان خسارت 
به صنعت طیور استان زده اســت، ابراز کرد: در چهارم 
تیرماه امسال یک واحد تخمگذار 200 هزار قطعه اى 
درگیر بیمارى آنفلوآنزاى مرغى شــد و در ادامه شش 
واحد پرورش بوقلمون گوشتى و یک واحد تخمگذار در 

تیران و کرون درگیر شد.

وى با بیان اینکه در یک ماه گذشته هشت کانون آنفلوآنزا 
شامل هفت مورد در نجف آباد و یک واحد در تیران و کرون 
داشتیم، افزود: از این هشت واحد، دو واحد مرغ تخمگذار 
و شش واحد بوقلمون بوده و در مجموع 265 هزار قطعه 

محرومى ایجاد شده است.
موحدى اظهار کرد: در این هشت واحد، از دو هزار و 600 
واحد کل طیور، در حدود 11 میلیارد تومان خسارت وارد شده 
است که نشانه حساسیت صنعت طیور به این بیمارى است 
و جاى نگرانى براى کنترل آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان 

وجود دارد.

کیفیت آب بسیار پایین در مرغدارى ها و 
کاهش اثرات واکسن

وى با بیان اینکه بررســى هاى موجود نشــان مى دهد 
عامل بیمارى زا در تمامى واحدهاى آلوده، ناشى از انتقال 
ویروس توسط تانکرهاى حمل آب مشترك بوده است، 
تصریح کرد: عامــل دیگر، کیفیت آب بســیار پایین در 
مرغدارى هاست و با توجه به اینکه اکثر واکسن ها از طریق 
وارد شدن در آب و به شــکل نوشیدنى مصرف مى شود، 
کیفیت پایین آب موجب کاهش اثرات واکسن و سد مقاومى 

حیوانات مى شود.

دل نگران اصفهان هستیم
مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان با بیان اینکه هم اکنون 
دل نگران گسترش تب برفکى در اصفهان هستیم، تأکید 
کرد: در ســال 95 درحدود 170 واحد، در سال 96 تعداد 
40 واحد و امسال هشت واحد درگیر آنفلوآنزاى فوق حاد 
پرندگان شده اند. وى با بیان اینکه اعتبارات کمى در این 
زمینه درنظر گرفته شده است، گفت: اعتبارات ملى تنها 
براى پرداخت غرامت و معدوم سازى درنظر گرفته شده 
اســت، در حالى که در مکان هاى درگیــر نیازمند اعتبار 
مکفى براى پیشگیرى از بروز در مناطق پرخطر، قرنطینه 

اضطرارى و رعایت امور بهداشتى هستیم.

سخنگوى شرکت توزیع نیروى برق شهرستان اصفهان 
گفت: باید تمام ســاختمان هاى بلند مرتبه هفت تا ده 

طبقه مجهز به برق اضطرارى باشند.
محمد على اکبرى اظهار کرد: ما در اصفهان خاموشى 
خواسته شده نداریم و جدول خاموشى ها هم بر اساس 

احتماالت تدوین شده است.
وى بیان کرد: خاموشــى ها از چهارم تیرماه آغاز شد و 

پیش بینى شده است که تا اواسط مردادماه ادامه یابد.
سخنگوى شرکت توزیع نیروى برق شهرستان اصفهان 
اظهار کرد: در کشــور ظرفیت تولید 80 هزار مگاوات 
برق را داریم که در سطح منطقه، رتبه اول و در دنیا رتبه 

چهاردهم را در این حوزه داریم.
وى با اشاره به اینکه از ظرفیت 80 هزار مگاوات نیروگاه 
برق، 10 درصد تولید برق ما از طریق برقابى اســت و 
چون امروز با بحران آب مواجه هستیم، بنابراین عمًال 
این 10 درصد را نداریم، ادامه داد: سال گذشته از ساعت 
11 صبح  تا 17بعدازظهر نیروگاه برقابى روشن بود و این 

در حالى است که امسال این نیروگاه تنها سه ساعت در 
روز کار مى کند و تولید برق داریم.

على اکبرى با بیان اینکــه نیروگاه هاى برقابى در زمان 
پیک، توان تولید بین 10 تا 12 هــزار مگاوات دارد که 
امســال این رقم به پنج هزار مگاوات رســیده است، 
تصریح کرد: پیش بینى مى شود در تابستان هشت هزار 
مگاوات کمبود انرژى داریم و عوامل متعددى نقش دارد 
که یکى از این دالیل، مصرف بد از ســوى مشترکان 
است، به این صورت که در ساعت پیک مصرف برق مثًال 
ماشین لباسشویى یا ظرفشــویى روشن و از اتو استفاده 
مى شود و همین مســئله باعث شده که میزان مصرف 

برق بسیار باال برود.
وى با اشــاره به اینکه امســال به دلیل گرماى شدید 
مردم به سمت اســتفاده از کولرهاى گازى رفتند که در 
بهترین حالت، 1/5تا دو برابر کولرهاى آبى، برق مصرف 
مى شود و اگر از نوع بى کیفیت باشد، تا چهار برابر برق 
بیشتر استفاده مى شود، اضافه کرد: پمپ آب نیز به اندازه 

یک کولر آبى برق مصرف مى کند و تمام این مسائل، ما 
را با کمبود انرژى در تابستان مواجه مى کند.

ســخنگوى شــرکت توزیع نیروى برق شهرســتان 
اصفهان اعالم کــرد: نزدیک به 20 هــزار مگاوات در 
زمان مصرف وســایل سرمایشى برق مصرف مى شود 
که معادل مصرف ســه کشور همســایه است و میزان

 مصرف برق ما از ســاعت 12 تا 17بعــداز ظهر معادل 
200 ســاعت اســت که با این شــرایط مگــر چقدر
مى توانیم برق تولید کنیم که بتوانیــم جوابگوى این 

میزان مصرف باشیم.
على اکبرى با بیان اینکه احداث نیروگاه هاى خورشیدى 
و سلول هاى خورشــیدى در منازل تنها کفاف میزان 
برق خانه را مى دهد و دولت مــازاد برق تولیدى آنها را 
خریدارى مى کند، ادامــه داد: اداره برق به منظور تولید 
برق مورد نیاز از ظرفیت نیروگاه هاى خورشیدى و بادى 
نیز استفاده کرده و در این راســتا، مزارع خورشیدى را 

ایجاد کرده است.

معاون تربیت و آموزش ناجا از برگزارى دومین دوره 
مسابقات مهارت هاى پلیسى از 15 تا 20 مرداد ماه 
در مرکز آموزش شهید بهشتى ناجا در اصفهان خبر 
داد.سردار امیرحســین یاورى افزود: اتومبیلرانى و 
موتورسوارى، آمادگى جســمانى، دفاع شخصى، 
خودامدادى، دگرامدادى، تیراندازى و مهارت هاى 
انتظامى پلیســى، محورهاى اصلى ایــن دوره از 
مســابقات اســت.معاون تربیت و آموزش نیروى 
انتظامى خاطر نشــان کــرد: 40 رده تخصصى و 
استانى براى شرکت در این مسابقات اعالم آمادگى 
کرده اند و پیش بینى مى شود از این دوره از مسابقات 

نیز چون دوره قبل استقبال بى نظیرى شود.

مدیر اداره برق چادگان گفت: پروژه هاى سه ماهه 
اول امور برق شهرستان چادگان با هزینه اى بالغ بر 

پنج میلیارد و 700 میلیون ریال اجرایى شد.
مجتبى یادگارى بیان کرد: برق رسانى به متقاضیان 
جدید در شــهرهاى چادگان، رزوه و روستاهاى 
شهرســتان با احداث بیش از 3 کیلومتر شــبکه 
برق و تقویت دستگاه ایمنى و بهبود کیفیت برق 
مشترکین، با احداث 150 دســتگاه اتصال زمین 
ساماندهى شــد.وى عنوان کرد: 694 مورد اعزام 
اکیپ هاى عملیات به نقاط مختلف شهرستان در 
راســتاى نگهدارى و تأمین برق مطمئن نیز یکى 

دیگر از عملیات اداره برق بود.
وى بهینه ســازى شــبکه هاى برق محله هاى 
قــراول خانه، 15 خرداد، شــهید خلیــل کرمى، 
سمندگان و روســتاى مشــهد کاوه و روستاى 
حجت آباد شهر رزوه را از دیگر اقدامات اداره برق 
عنوان کرد. یــادگارى گفــت: تعویض و اصالح 
بیش از 150 مورد دســتگاه لــوازم اندازه گیرى 
مشــترکین برق، برق رســانى به آب شرب شهر 
چادگان با احداث 350 متر شــبکه برق و پســت 
هوایى، برق رســانى به متقاضیان کشــاورزى، 
دامدارى با احداث بیش از 4 کیلومتر شبکه برق، از 
دیگر فعالیت هاى این اداره در سه ماهه اول امسال 

بوده است.

جمعى از پژوهشگران دانشــگاه آزاد اسالمى واحد 
خمینى شــهر موفق به طراحى و بومى سازى نمونه 

اولیه دستگاه هوشمند انتخاب تشک در کشور شدند.
اســتاد راهنماى این طرح پژوهشــى، فراهم سازى 
امکان تعیین استاندارد تشک هاى طبى و غیرطبى را 
از مهمترین قابلیت هاى این دستگاه هوشمند عنوان 
کرد و گفت: در این دستگاه، حسگرهایى به کارگرفته 
شده که قادر به تعیین ساختار تشک مناسب ساختار 

بدنى هر فرد است.
آتا جهانگیر ُمشــیدى افزود:همچنین مــى توان با 
اســتفاده از حسگرهاى این دســتگاه، نقاط حساس 
بدن فرد خوابیده روى تخت را مشخص و با توجه به 
ویژگــى هــاى  فیزیولوژیکــى مختص هــر فرد، 

مشخصات تشک را تعیین کرد.
دانشجوى کارشناسى ارشــد مکاترونیک دانشگاه 

آزاد اسالمى واحد خمینى شــهر و مبتکراین دستگاه 
هوشــمند هم گفت: جلوگیرى از بروز بیمارى هاى 
گردن، ســتون فقرات و پا، مزایاى دستگاه هوشمند 

انتخاب تشک است.
مازیار حسین زاده، ساخت این دستگاه را در دو سال با 
مشاوره متخصصان پزشکى و فیزیوتراپى  عنوان کرد 
و افزود: با دستیابى به دانش فنى ساخت آن، در داخل 

قیمت آن 20 برابر کمتر از مشابه خارجى شده است.

مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان پاسخ مى دهد

 عامل گسترش آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان
 در اصفهان چیست؟

 ساختمان هاى 7 تا 10 طبقه مجهز به برق اضطرارى شوند

پروژه هاى 3 ماهه اول 
امور برق چادگان اجرایى شد

 برگزارى دومین دوره مسابقات 
مهارت هاى پلیسى در اصفهان 

بومى سازى دستگاه هوشمند انتخاب تشک
 در دانشگاه آزاد خمینى شهر

با هزینه اى بالغ بر 5 میلیارد ریال؛

مدیر کل سازمان ثبت احوال استان اصفهان گفت: امیر على و فاطمه در سه ماه نخست 
سال، بیشترین فراوانى نام در نوزادان اصفهانى را دارند.

حسین غفرانى به پنج اسم پســر که فراوانى بیشترى نســبت به دیگر اسامى دارند، 
اشــاره کرد و گفت: این نام ها، امیرعلى، على، امیرحسین، حســین و محمدحسین

 است.
وى همچنیــن در مــورد بیشــترین فراوانى نــام دختران افــزود: فاطمــه، زهرا، 
حلمــا، زینــب و نازنیــن زهرا،پنــج نــام پــر طرفــدار در بیــن نــوزادان دختر

 است.
مدیر کل ســازمان ثبت احوال اســتان اصفهان به درصد فوت در ســه ماه نخست 
امسال نیز  اشاره کرد و گفت: آمار فوتى ها براى مردان 56 درصد و خانم ها 44 درصد

 است.
غفرانى با اشاره به علت فوت افراد گفت: بیمارى هاى قلب و عروق، سرطان و تومورها، 
بیمارى هاى دستگاه تنفســى و حوادث غیر عمد، به ترتیب بیشترین علت فوت افراد 

در این سه ماه بوده است. 

امیرعلى و فاطمه
بیشترین فراوانى نام در نوزادان اصفهانى

امکانپذیر شدن سرویس سّیار 
خودروهاى سنگین در خطوط لوله  «شتاب دهنده مشاهیر» مخابرات 3 ساله شد
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مدیرکل امور مالیاتى اســتان اصفهان گفت: در خصوص 
میزان فرارهاى مالیاتى در ســطح استان اصفهان هنوز به 
نتیجه اى نرســیده ایم، ولى براى شناسایى و برخورد با فرار 

مالیاتى برنامه داریم.
بهروز مهدلو، درباره میزان فرار مالیاتى در استان اظهار کرد: 
در کل کشــور در مورد فرارهاى مالیاتى آمارهاى مختلفى 
ارائه مى شــود. وى در خصوص آمارى که ســال گذشته 
مدیرکل وقت امور مالیاتى در مــورد میزان فرار مالیاتى در 
استان اصفهان اذعان کرده بود، گفت: شاید وى اطالعاتى 
در این زمینه داشته ؛ بنده هنوز آمار دقیقى در این خصوص 
ندارم. مهدلو تأکید کرد: در این زمینه نیاز به کار کارشناسى 

وجود دارد و حرف هایى هم که زده مى شود، باید نسبت به 
آن پاسخگو باشیم؛ پس حرف ها باید مستدل به مستندات 
باشد.وى در پاســخ به اینکه آیا در مورد میزان وصول فرار 
مالیاتى دو هزار میلیارد تومانى اقدامى شــده یا خیر، گفت: 
در این خصوص هم کارهایى صــورت گرفته، خیلى از آنها 
وصول شده و برخى دیگر در مراحل هیئت هاى حل اختالف 
و بخشى دیگر در دست اجراســت. مهدلو اظهار کرد: ارائه 
گزارش کامل در خصوص میزان فرارهاى مالیاتى در سطح 
استان اصفهان را موکل به وقت دیگرى مى کنم، چراکه در 
حال حاضر در حال شــناخت وضع موجود هســتم و براى 

شناسایى و برخورد با فرار مالیاتى برنامه داریم.

اســتاندار اصفهــان گفــت: در اجراى طرح اشــتغال 
جایگزین براى کشــاورزان شــرق اصفهان، دو  هزار و 
800 میلیارد تســهیالت در نظر گرفته شده و 20 هزار 
خانه در حال شناســایى اســت که در مرحله نخست،
 دو هزار واحــد 15 کیلوواتى انرژى خورشــیدى نصب 

خواهد شد.
محســن مهرعلیزاده اظهار کــرد: براى هــر یونیت 
انرژى خورشــیدى 30 میلیــون برآورد شــده که قرار
 اســت 15 میلیــون کمیتــه امــداد و 15 میلیــون
 بانــک ملى کمــک کنــد تا ایــن یونیت هــا نصب

 شود.

وى بــا بیان اینکــه مردم اســتان به دالیــل مختلف 
از جملــه خشکســالى هاى چندین ســاله و بــه ویژه 
خشکسالى هاى اخیر در تنگنا هستند، افزود: بحرانى ترین 
مسئله اســتان اصفهان در دو دهه گذشــته، بحث آب 
بوده اســت که یا بحران بوده یا عالمت هاى آن وجود 

داشته است.
اســتاندار اصفهان گفت: این روند نزولــى ادامه خواهد 
یافت، بنابراین باید راهکارى بیاندیشــیم تــا در آینده 
مشــکلى ایجاد نشــود که البته مدیــران هم تالش 
مضاعف دارند و البته بــه مردم هم حق مى دهیم نگران 

باشند.

میزان فرار مالیاتى در استان 
اصفهان مشخص نیست

نصب2000واحد15کیلوواتى 
انرژى خورشیدى در شرق

کارآفرینى، راهکارى مهم براى 
ایجاد اشتغال و درآمد

فرماندار مبارکه گفت: امــروزه کارآفرینى به عنوان 
راهکارى مهم براى ایجاد اشتغال و درآمد محسوب 
مى شود.حمید عصارزادگان اظهار کرد: دستگاه هاى 
مربوطه و بانک ها موظف هستند در صورتى که موانع 
و مشکالتى در روند جذب تسهیالت اشتغالزایى وجود 

دارد، بررسى و نسبت به رفع آن اقدام کنند.
وى تأکید کرد: این جلســه با موضوع بررسى پرونده هاى 
مربوط بــه طرح هاى اشــتغال پایدار روســتایى و 
فراگیر برگزار شده است تا هرچه سریع تر تسهیالت 

اشتغالزایى به متقاضیان توسط بانک ها ارائه شود.

دیوارنگاره هاى چهلستون 
احیا مى شود

مسئول گروه امانى میراث فرهنگى اصفهان گفت: 
دیوارنگاره هاى سالن شمالى باغ موزه چهلستون در 

حال احیا و استحکام بخشى است.
منصور زیرك با اشــاره به احیــاى دیوارنگاره هاى 
باغ موزه چهلســتون اظهار کرد: بخشــى از سالن 
شمالى باغ موزه چهلستون و یکى از اتاق هاى ضلع 
جنوبى در حال استحکام بخشى الیه هاى نقاشى و 
پاکسازى از آالینده ها، تثبیت سازى و موزون سازى 

رنگ هاست.
مسئول گروه امانى میراث فرهنگى اصفهان افزود: 
این پروژه زمانبر اســت و اتاق جنوبى به زودى تمام 

مى شود،  اما دیوارنگاره ها نیاز به زمان بیشترى دارد.

خبر

حصر وراثت
محمود سالم داراى شناسنامه شماره 1080197818 به شرح دادخواســت به کالسه 1176/97 ح 54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد سالم بشناسنامه 30 در تاریخ 96/9/27 
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- مهدى سالم به ش ش 32 نسبت با متوفى فرزند 2- احسان سالم به ش ش 41 نسبت با متوفى فرزند 
3- اسماعیل سالم به ش ش 2325 نسبت با متوفى فرزند 4- ابراهیم سالم به ش ش 1080122583 نسبت با متوفى 
فرزند 5- محمود سالم به ش ش 1080197818 نسبت با متوفى فرزند 6- عصمت سالم به ش ش 2296 نسبت با 
متوفى فرزند 7- نصرت سالم به ش ش 37 نسبت با متوفى فرزند  8- فاطمه سالم به ش ش 190 نسبت با متوفى 
فرزند 9- حمیده سالم به ش ش 387 نسبت با متوفى فرزند 10- شهربانو سالم به ش ش 1080311947 نسبت 
با متوفى فرزند 11- زهرا عباســى دره بیدى به ش ش 1-  نسبت با متوفى همسر والغیر اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 212005 شعبه 54 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /5/263
حصر وراثت

رضا طاوسى طباطبائى داراى شناسنامه شماره 1445 به شــرح دادخواست به کالسه 1188/97 ح 54 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ناصر طاوسى طباطبائى بشناسنامه 536 در 
تاریخ 95/6/20 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و دو دختر 
به اسامى: 1- رضا طاوسى طباطبائى به ش ش 1445 نسبت با متوفى فرزند 2- مرتضى طاوسى طباطبائى به ش 
ش 237 نسبت با متوفى فرزند 3- مصطفى طاوسى طباطبائى به ش ش 17423 نسبت با متوفى فرزند  4- فهیمه 
طاوسى طباطبائى به ش ش 891 نســبت با متوفى فرزند 5- فیروزه طاوسى طباطبائى به ش ش 1415  نسبت با 
متوفى فرزند والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى 

صادر خواهد شد. م الف: 212006 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /5/264
حصر وراثت

نجمه مرادى حبیب آبادى داراى شناســنامه شماره 8853 به شرح دادخواست به کالســه 1179/97 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على مرادى حبیب آبادى بشناسنامه 100 در 
تاریخ 97/2/12 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و دو دختر 
و یک همسر به اسامى: 1- اکبر مرادى حبیب آبادى به ش ش 1640 نسبت با متوفى فرزند 2- جواد مرادى حبیب 
آبادى به ش ش 3270 نسبت با متوفى فرزند 3- فاطمه مرادى حبیب آبادى به ش ش 17074 نسبت با متوفى فرزند 
4- نجمه مرادى حبیب آبادى به ش ش 8853 نسبت با متوفى فرزند 5- زهرا قاسمى یک لنگى به ش ش 207 نسبت 
با متوفى همسر والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى 

صادر خواهد شد. م الف: 212055 شعبه 54 شو راى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /5/265
حصر وراثت

محمود کمال نژاد داراى شناسنامه شماره 1427 به شــرح دادخواست به کالسه 1184/97 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بتول مشتاقى بشناسنامه 2172 در تاریخ 97/4/6 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و یک دختر و همسر به اسامى: 
1- سعید کمال نژاد به ش ش 394 نسبت با متوفى فرزند 2- محمد کمال نژاد به ش ش 11546 نسبت با متوفى 
فرزند 3- سیما کمال نژاد به ش ش 2627 نسبت با متوفى فرزند 4- محمود کمال نژاد به ش ش 1427 نسبت با 
متوفى همسر  والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى 

صادر خواهد شد. م الف: 212056 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /5/266
حصر وراثت

ایران سقایى تخت فوالدى داراى شناســنامه شماره 945 به شرح دادخواست به کالســه 1183/97 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ربابه کلیمى شهرستانى بشناسنامه 8 در تاریخ 
97/4/9 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و یک دختر به 
اسامى: 1- رسول سقایى تخت فوالدى به ش ش 177 نسبت با متوفى فرزند 2- منصور سقایى تخت فوالدى به ش 
ش 160 نسبت با متوفى فرزند 3- ایران سقایى تخت فوالدى به ش ش 945 نسبت با متوفى فرزند والغیر اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد  و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 212057 

شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /5/267
حصر وراثت

مسعود سپهرمنش داراى شناسنامه شماره 1180014251 به شــرح دادخواست به کالسه 1186/97 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علیرضا سپهرمنش بشناسنامه 120 در تاریخ 
97/4/17 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و یک دختر و 
یک همسر به اسامى: 1- مهدى سپهرمنش به ش ش 3936 نسبت با متوفى فرزند 2- مسعود سپهرمنش به ش ش 
1180014251 نسبت با متوفى فرزند 3- معصومه سپهرمنش به ش ش 3472 نسبت با متوفى فرزند 4- حشمتیه 
نصرتیان زواره به ش ش 101  نسبت با متوفى همسر والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 212058 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه) /5/268
حصر وراثت

مهران نوآئین بروجنى داراى شناسنامه شماره 553 به شرح دادخواست به کالسه 1170/97 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهرداد نوآئین بروجنى بشناسنامه 4640215282 در 
تاریخ 97/3/30 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پدر و مادر به 
اسامى: 1- مهران نوآئین بروجنى به ش ش 553 نسبت با متوفى پدر 2- فاطمه کیانى بروجنى به ش ش 8  نسبت 
با متوفى مادر والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى 

صادر خواهد شد. م الف: 212084 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /5/269
حصر وراثت

على معینى داراى شناسنامه شماره 1272382915 به شرح دادخواست به کالسه 1180/97 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان اصغر معینى بشناسنامه 1574 در تاریخ 96/10/23 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و دو دختر و یک همسر و 
مادر به اسامى: 1- على معینى به ش ش 1272382915 نسبت با متوفى فرزند 2- زهرا معینى به ش ش 478 نسبت 

با متوفى فرزند 3- ریحانه معینى به ش ش 6600138319 نسبت با متوفى فرزند 4- فاطمه معینى کربکندى به 
ش ش 1676 نسبت با متوفى همسر 5- نصرت کربکندى زاده به ش ش 733 نسبت با متوفى مادر والغیر اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 212085 

شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع  شماره سه) /5/270
حصر وراثت

آقاى على دلجور مصطفى آبادى داراى شناسنامه شماره 20 به شرح دادخواست به کالسه 1174/97 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان دختر بس شیخى به شناسنامه 983 در تاریخ 
92/12/10 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و چهار دختر 
به اسامى: 1- على دلجور مصطفى آبادى به ش.ش 20 نسبت با متوفى فرزند 2- یوسف دلجور مصطفى آبادى به 
ش.ش 2627 نسبت با متوفى فرزند 3- طاهره دیجور مصطفى آبادى به ش.ش 484 نسبت بامتوفى فرزند 4- طیبه 
دیجور مصطفى آبادى به ش.ش 1033 نســبت با متوفى فرزند 5- مریم دیجور مصطفى آبادى به ش.ش 1371 
نسبت با متوفى فرزند  6- مدینه دلجور مصطفى آبادى به ش.ش 19 نسبت با متوفى فرزند والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى در خواست 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: 212086 شعبه 

54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /5/271
حصر وراثت

آقاى ابراهیم عابدى داراى شناسنامه شماره 156 به شرح دادخواست به کالسه 1163/97 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عزت هدایتى سیچانى به شناسنامه 17341 در تاریخ 
96/7/7 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به یک پسر و دو دختر 
و همسر به اسامى:  1- علیرضا عابدى به ش.ش 4115 نسبت با متوفى فرزند 2- عاطفه عابدى به ش.ش 1420 
نسبت با متوفى فرزند 3- عارفه عابدى به ش.ش 1270063261 نســبت با متوفى فرزند 4- ابراهیم عابدى به 
ش.ش 156 نسبت با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى در خواست 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: 212088 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره 3) /5/272
حصر وراثت

خانم پرى ناز شمس الکتابى داراى شناسنامه شماره 1271441772 به شرح دادخواست به کالسه 1158/97ح54 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا سادات رحیم اف به شناسنامه 
1371 در تاریخ 96/10/22 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- على شــمس الکتابى به ش.ش 2627 نسبت با متوفى فرزند 2- مریم 
شمس الکتابى به ش.ش 8753 نسبت با متوفى فرزند 3- پرى ناز شمس الکتابى به ش.ش 1271441772 نسبت با 
متوفى فرزند 4- امیر ابوالقاسم شمس الکتابى به ش.ش 177 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: 212089 شعبه 54 شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)  /5/273
حصر وراثت

حمید شریفى جبلى داراى شناسنامه شماره 2122 به شرح دادخواست به کالسه 1171/97 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان معصومه شریفى جبلى بشناسنامه 392 در تاریخ 95/7/18 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر و سه دختر به اسامى: 
1- عبدالکریم شریفى جبلى به ش ش 38 نسبت با متوفى فرزند 2- عبدالمجید شریفى جبلى به ش ش 543 نسبت 
با متوفى فرزند 3- حمید شریفى جبلى به ش ش 2122 نسبت با متوفى فرزند 4- محمد شریفى جبلى به ش ش 307 
نسبت با متوفى فرزند 5- زینت شریفى جبلى به ش ش 604 نسبت با متوفى فرزند 6- رضوان شریفى جبلى به ش 
ش 1015 نسبت با متوفى فرزند 7- پروین شریفى جبلى به ش  ش 940 نسبت با متوفى فرزند والغیر اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 212090 شعبه 

54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /5/274
حصر وراثت

سهیال صالحى داراى شناسنامه شماره 17 به شرح دادخواست به کالسه 1157/97 از این شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على صالح صالحى بشناسنامه 12 در تاریخ 97/4/13 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 پسر و 4 دختر و یک همسر به اسامى: 
1- حسین صالحى به ش ش 263 نسبت با متوفى فرزند 2- مجتبى صالحى به ش ش 805 نسبت با متوفى فرزند 
3- سهیال صالحى به ش ش 17 نســبت با متوفى فرزند 4- مینا صالحى به ش ش 1413 نسبت با متوفى فرزند 
5- مریم صالحى به ش ش 1861 نسبت با متوفى فرزند 6- سارا صالحى به ش ش 2243 نسبت با متوفى فرزند 
7- بى بى الل طاهرى شاهقریه به ش ش 492 نسبت با متوفى همسر والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 212091  شعبه 54 شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /5/275
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106794202251 شماره پرونده: 9709986794200577 شماره بایگانى شعبه: 970579 
ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى امین فتحى باغبادرانى فرزند بهمن- خواهان آقاى آرش حیدرى 
دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى امین فتحى باغبادرانى به خواسته مطالبه چک مطرح که به این شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده کالسه 9709986794200577 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى 
مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/06/13 ساعت 8:00 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- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- م جتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 

216958 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /5/277
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710103759502225 شماره پرونده: 9709983759500213 شماره بایگانى شعبه: 970225 
تاریخ تنظیم: 1397/04/23 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى اسفندیار جوانمردى فرزند مهربان و 
بهروز ناصرى و ارش پوالدخان و حسین ایروانى خواهان آقاى علیرضا سمیع عادل دادخواستى به طرفیت خواندگان 
آقاى اسفندیار جوانمردى فرزند مهربان و بهروز ناصرى و ارش پوالدخان و حسین ایروانى به خواسته هاى ابطال 

ســندهاى انتقال شــماره هاى 37232 مورخ 92/12/26 و 213246 مورخ 92/07/21 و 678203د/91 و 6863 
مورخ 91/10/20 و الزام به تنظیم سند ملک 301/12911 مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709983759500197 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر ثبت و آگهى ابالغ وقت رسیدگى 
و دادخواست و دادخواست و ضمائم به آقاى ابراهیم هاشمى میاندشتى و اسفندیار جوانمردى فرزند مهربان و بهروز 
ناصرى خواهان آقاى علیرضا سمیع عادل دادخواستى به طرفیت خواندگان ابراهیم هاشمى میاندشتى و اسفندیار 
جوانمردى فرزند مهربان و بهروز ناصرى به خواسته هاى الزام به تنظیم سند 301/12895 و ابطال سند انتقال اجرایى 
شماره هاى 931955ب/93 و 40844 مورخ 93/12/03 و 6862 مورخ 91/10/20 مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 9709983759500213 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر ثبت و آگهى 
ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به کیانا ضیائیان فرزند منوچهر و اسفندیار جوانمردى فرزند مهربان و بهروز 
ناصرى خواهان آقاى علیرضا سمیع عادل دادخواستى به طرفیت خواندگان کیانا ضیائیان فرزند منوچهر و اسفندیار 
جوانمردى فرزند مهربان و بهروز ناصرى به خواسته هاى الزام به تنظیم سند 301/13497 و ابطال سند انتقال اجرایى 
شماره هاى 6861 مورخ 91/10/20 و 7702 مورخ 91/12/26 و 493240 الف 89/16 مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کالسه 9709983759500214 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر ثبت و 
آگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به خانم نیلوفر کبیرى سده اى فرزند و اسفندیار جوانمردى فرزند 
مهربان و بهروز ناصرى خواهان آقاى علیرضا سمیع عادل دادخواستى به طرفیت خواندگان نیلوفر کبیرى سده اى 
و اسفندیار جوانمردى فرزند مهربان و بهروز  ناصرى به خواسته هاى الزام به تنظیم سند 301/13503 و ابطال سند 
انتقال اجرایى شماره هاى 494351 الف 89/16 و 6867 مورخ 91/10/20 و 7790 مورخ 92/01/18 مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709983759500215 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر 
ثبت و آگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضائم به آقاى آرش پوالدخان و حسین ایروانى و اسفندیار جوانمردى 
فرزند مهربان و بهروز ناصرى خواهان آقاى علیرضا سمیع عادل دادخواستى به طرفیت خواندگان آرش پوالدخان و 
حسین ایروانى و اسفندیار جوانمردى فرزند مهربان و بهروز ناصرى به خواسته هاى الزام به تنظیم سند 301/13509 
و ابطال سند انتقال اجرایى شماره هاى 709734د/19 و 123245 مورخ 92/07/22 و 6864 مورخ 91/10/20 و 
37229 مورخ 92/12/26 مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709983759500216 شعبه 
4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر ثبت و آگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى 
آرش پوالدخان و حسین ایروانى و اسفندیار جوانمردى فرزند مهربان و بهروز ناصرى خواهان آقاى علیرضا سمیع 
عادل دادخواستى به طرفیت خواندگان آرش پوالدخان و حسین ایروانى و اسفندیار جوانمردى فرزند مهربان و بهروز 
ناصرى به خواسته هاى الزام به تنظیم سند 301/12879 و ابطال سند انتقال اجرایى شماره هاى 678779د/19 و 
213444 مورخ 92/07/22 و 6865 مورخ 91/12/20 و 37231 مورخ 92/12/26 مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 9709983759500217 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر ثبت و آگهى 
ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به خانم زهرا بیگم غزالى اسفندیار جوانمردى فرزند مهربان و بهروز ناصرى 
خواهان آقاى علیرضا سمیع عادل دادخواستى به طرفیت خواندگان زهرا بیگم غزالى و اسفندیار جوانمردى فرزند 
مهربان و بهروز ناصرى به خواسته هاى الزام به تنظیم سند 301/13502 و ابطال سند انتقال اجرایى شماره هاى 
6866 مورخ 91/10/20 و 9069 مورخ 92/05/28 و 419182الف88/16 مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9709983759500218 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر ثبت و وقت رسیدگى 
مورخ 1397/06/15 ساعت 10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
به علت مجهول المکان بودن خواندگان 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. استان اصفهان، 
شهرستان شاهین شهر، میدان امام حسین(ع)، خیابان شهید منتظرى، خیابان شهید توالیى، دادگسترى شاهین 

شهر. م الف: 215311 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر /5/278 
اصالحیه

آگهى وقت دادرسى به کالسه پرونده: 83/97 به شماره م الف 210098 منتشره در تاریخ 97/5/6 اعالم مى دارد با 
توجه به اینکه اشتباهاً نام آقاى احد شاهعلى وند احد به کدملى: 1672336090، احمد به چاپ رسیده است صحیح آن 
احد مى باشد که بد ین وسیله تصحیح مى گردد. م الف: 210098 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف امیرآباد /5/286

ابالغ اجرائیه
شــماره پرونــده: 139704002129000195/1 شــماره بایگانــى پرونــده: 9700249 شــماره ابالغیــه: 
139705102129000601  آگهى ابالغ اجرائیه به قربانعلى ناصریى ریزى (احد وراث مرحوم مجید ناصرص ریزى) 
بدین وسیله به آقاى قربانعلى ناصرى ریزى نام پدر: رحیم تاریخ تولد " 1336/04/13 شماره ملى: 1817935674 
شماره شناسنامه: 867 به نشانى: زرین شهر خیابان باقرخان غربى کوچه تربیت پالك 61 ابالغ مى شود که لیلى 
صالح زاده ریزى به استاد سند ازدواج شماره 4675 مورخه 1394/07/07 تنظیمى دفترخانه ازدواج شماره 76 زرین 
شهر استان اصفهان جهت وصول تعداد نود و نه قطعه سکه طالى تمام بهار آزادى طرح جدید که پس از تسعیر (مقوم 
شدن به نرخ روز) به مبلغ 2,806,650,000 (دو میلیارد و هشتصد و شش میلیون و ششصد و پنجاه هزار) ریال ارزیابى 
و محاسبه گردیده بایت قسمتى از مهریه مندرج در سند ازدواج فوق علیه شما به عنوان احد وراث مدیون "مرحوم 
مجید ناصرى ریزى فرزند قربانعلى" اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9700249 در این واحد تشکیل 
شده و طبق گزارش مورخ 1397/04/20 مامور، امکان ابالغ واقعى به شما در محل اقامت مورث شما به شرح متن 
سند مذکور (آدرس فوق) میسر نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده  18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد  رسمى 
الزم االجراء، مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف 
مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات 
اجرایى جریان خواهد یافت. م.الف 215442 محمدرضا ابراهیمى - مسؤل واحد اجراى اسناد رسمى لنجان /5/279

ابالغ اجرائیه 
شــماره پرونــده: 139704002129000195/1 شــماره بایگانــى پرونــده: 9700249 شــماره ابالغیــه: 
139705102129000600  آگهى ابالغ اجرائیه به نام شــهناز نوروزیان ریزى (احد وراث مرحوم مجید ناصرى 
ریزى) بدینوسیله به خانم شهناز نوروزیان نام پدر: براتعلى تاریخ تولد: 1345/04/02 شماره ملى: 1170513484 
شماره شناسنامه: 175 به نشانى زرین شهر خیابان باقرخان غربى کوچه تربیت پالك 61 ابالغ  مى شود که لیلى 
صالح زاده ریزى به استناد سند ازدواج شماره 4675 مورخه 1394/07/07 تنظیمى دفترخانه ازدواج شماره 76 زرین 
شهر استان اصفهان جهت وصول تعداد نود و نه قطعه سکه تمام بهار آزادى طرح جدید که پس از تسعیر (مقوم شدن 
به نرخ روز) به مبلغ 2,806,650,000 (دو میلیارد و هشتصد و شش میلیون و ششصد و پنجاه هزار) ریال ارزیابى و 
محاسبه گردیده بابت قسمتى از مهریه مندرج در ســند ازدواج فوق علیه شما به عنوان احد وراث مدیون  "مرحوم 
مجید ناصرى ریزى فرزند قربانعلى" اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9700249 در این واحد تشکیل 
شده و طبق گزارش مورخ 1397/04/20 مامور، امکان ابالغ واقعى به شما در محل اقامت مورث  شما به شرح متن 
سند مذکور (آدرس فوق) میسر نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم 
االجراء، مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف 
مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات 

اجرایى جریان خواهد یافت.

م. الف 215445  محمدرضا ابراهیمى- مسؤل واحد اجراى استاد رسمى لنجان/5/280
ابالغ رأى

 کالسه پرونده: 96-736 شماره دادنامه: 249 تاریخ: 97/3/30 خواهان: مهدى ابراهیمى فرزند اکبر- چرمهین محله 
گنج آباد ك توحید منزل شخصى خوانده: اشکان سلمانى فرزند محمد على- اتوبان اصفهان شهرکرد- پمپ بنزین 
جدیداالحداث خواسته: مطالبه وجه گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم این 
شورا داشته که پس از ثبت به کالسه فوق شورا در وقت مقرر کبادرت به صدور راى مى نماید: ((راى قاضى شورا)) 
در خصوص دعوى مهدى ابراهیمى فرزند اکبر به طرفیت اشکان سلمانى فرزند محمدعلى به خواسته مطالبه مبلغ 
18,500,000 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 065073 عهده بانک سپه شعبه خاقانى با احتساب هزینه 
دادرسى و مطالبه خسارت تاخیر تادیه، با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و با 
توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگى مورخ 97/03/23 و نظر به اینکه خوانده در جلسه رسیدگى شورا حاضر 
نشده و نظر به اینکه اصل سند تجارى در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادر کننده و ظهور در اشتغال ذمه وى 
دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلى که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارئه نداده لذا با توجه به نظریه مشورتى 
اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخ 97/03/23 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین مستندا به ماده 9 
قانون شوراهاى حل اختالف و مواد 198 و 519 و 522 قانون  آئین دادرسى مدنى و مواد 310 و 311 و 313 قانون 
تجارت و تبصره الحاقى مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 18,500,000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1,431,350ریال بابت هزینه دادرسى 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرى حکم بر اساس 
شاخص قیمت هاى اعالمى از سوى بانک مرکزى در شعبه اجراى احکام محاسبه و در حق خواهان صادر و اعالم 
مى گردد. راى صادره غیابى بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و پس از انقضاى مهلت 
واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومى باغبادران مى باشد./ م.الف 215438 صابریان-  قاضى 

شعبه 1 حقوقى شوراى حل اختالف باغبادران /5/281
فقدان سند مالکیت

شــماره 1397/08/508943 – تاریخ 1397/05/04 – آقاى تقى هادیان قهدریجانى فرزند علیرضا به  استناد 2 
برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاى شهود رســما گواهى گردیده مدعى است که سند مالکیت ششدانگ 
یکباب خانه پالك ثبتى 386/1768  واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان به سریال 255745 الف 95  و شماره 
ثبت 139620302007002638  دفتر امالك سیستمى ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و سپس مفقود 
گردیده است بنابراین چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 
آیین قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که  هرکس مدعى انجام معامله نسبت به ملک مزبور و یا وجود سند مالکیت 
نزد خود مى باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت جلسه و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد . و در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد .  م/الف 516 اکبرپورمقدم- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان/5/282

فقدان سند مالکیت
شماره 1397/08/509161 – تاریخ 1397/05/03 – آقاى علیرضا صادقى به  استناد 2 برگ استشهادیه محلى که 
هویت و امضاى شهود رسما گواهى گردیده مدعى است که یک برگ سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه مربوط 
به پالك ثبتى 21196  فرعى از 582 اصلى واقع در فوالدشــهر بخش 9 ثبت اصفهان به سریال 765931-ه/91 
که در صفحه 174 دفتر 417 امالك ذیل ثبت 62722 به نامش ثبت شده و به موجب سند شماره 137519 مورخ 
1393/12/13 دفتر 19 اصفهان نزد صندوقهاى بازنشســتگى و پس انداز و رفاه کارکنــان صنعت نفت در قبال 
408868320 ریال در رهن مى باشد مفقود گردیده است بنابراین چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنى 
نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که  هرکس مدعى انجام معامله 
نسبت به ملک مزبور و یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت جلسه و اصل سند 
به ارائه کننده مسترد گردد . و در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه 
سند مالکیت المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد .  م/الف 517 اکبرپورمقدم- رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالك فالورجان/5/283
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710103730403646-شــماره پرونده: 9609983730401118-شــماره بایگانى شعبه: 
961139- ابالغ وقت رسیدگى- خواهان خانم بهناز رحیمى  بطرفیت خوانده اقاى اصغر جعفرى به  خواسته مطالبه 
مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالســه 9609983730401118  شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرستان نجف اباد ثبت و وقت رسیدگى مورخ 97/06/12 ساعت 8:30 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 شود تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشارآگهى به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه دوم و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. 

215457/ م الف شعبه 4عمومى حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد /5/284
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 751/96 مرجع رســیدگى شعبه 6 شوراى حل اختالف 
نجف اباد خواهان: احمد شیرزادخانى وکیل خواهان: اسداهللا طالبى نشانى: نجف اباد-خ 15 خرداد مرکزى ابتداى 
خیابان خوانده: مجید رضا خانى نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه 2 فقره چک به شماره هاى 842686-

89/12/15  و 842685-89/12/25 جمعا به مبلغ هفتاد میلیون ریال گردشــکار: 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 ى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. ((راى شورا)) درخصوص دعواى آقاى احمد شیرزاد خانى با وکالت 
اسداهللا طالبى به طرفیت آقاى مجید رضاخانى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از 
بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در 
ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده 
دفاعى در قبال دعواى مطروحه  معمول نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 198 و 
502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد 
و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
یک میلیون و شصت هزار ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله 
وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررســید 89/12/15 و 89/12/25  لغایت اجراى حکم که توسط 
اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدید 
نظر خواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد1341/م الف، قاضى شوراى حل اختالف 
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معــاون اجتماعى فرماندهــى انتظامى اســتان اصفهان گفــت: میزان 
سرقت هاى خرد در اصفهان نسبت به سال گذشته در همین زمان افزایش 

یافته است.
جهانگیر کریمــى در گفتگو با مهر اظهار کرد: ســرقت هاى خرد در اصفهان 
نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با افزایش 4/2 درصدى روبه رو بوده است.
وى افزود: مصادیق سرقت هاى خرد شــامل کیف قاپى،  سرقت دوچرخه، 
سرقت  در وسایل حمل و نقل عمومى مانند اتوبوس و تاکسى، لوازم درون 

ماشین و... است.
معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى استان اصفهان با اشاره به اینکه به طور 
معمول در ایام تابستان میزان سرقت هاى خرد افزایش پیدا مى کند، ابراز 
کرد: با توجه به فصل گرما و تغییر خلــق و خو، مدت زمان حضور مردم در 
کوچه و خیابان به دلیل تعطیالت، خستگى و عدم دقت در نگهدارى وسایل 
به ویژه رها کردن ماشین در حالت روشن، حتى کوتاه مدت موجب افزایش 

سرقت ها مى شود.
وى تأکید کرد: به طور معمول بى دقتى موجب مى شود تا افراد در معرض 
سرقت هاى ُخرد قرار گیرند و بر این اساس، شهروندان باید نکات ایمنى الزم 

را در این ارتباط رعایت کنند.
کریمى ادامه داد: مردم باید از رها کردن وسایل ارزشمند خود در ماشین و در 
معرض دید دیگران، به نوعى که توجه سارقان خرد را جلب  کند، خوددارى 
کرده و در زمان سوار شدن بر وسایل حمل و نقل عمومى نیز نکات ایمنى 

را رعایت کنند.
معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان با بیان اینکه عمده 
سرقت هاى خرد توسط معتادان انجام مى شود که براى تأمین ذره اى مواد 
مخدر، دست به سرقت مى زنند، گفت: پلیس اقدامات مختلفى در طول سال 
براى مقابله با سرقت هاى خرد انجام مى دهد و البته در این ارتباط باید تمام 
ابعاد روانشناختى، اجتماعى و فرهنگى مورد توجه قرار گرفته و نهادهاى 

دیگر نیز در این راستا با نیروى انتظامى همکارى کنند. 

نایب رئیس اتحادیه گوشــت ســفید اصفهان از سرقت هاى خرد در اصفهان زیاد شده است
افزایش قیمت مرغ همزمان بــا افزایش نرخ دالر 

خبر داد.
محمدعلى فروغى ابرى گفت: هــر کیلو مرغ در 
حال حاضر از مقابل کشتارگاه  به مبلغ 9هزار و 880 
تومان خریدارى مى شــود و در بازار با نرخ ده هزار 

و 200 تا ده هزار و 300 تومان به فروش مى رود.
وى علت اصلــى گرانى مــرغ را، افزایش قیمت 
دالر دانســت و افزود: مواد خوراکى مرغ ها، دانه و 
سویاست که موادى وارداتى محسوب شده و با دالر 

خرید و فروش مى شوند. 
وى ادامه داد: به طور معمول وقتى نرخ دالر چنین 
افزایش چشمگیرى داشته، قیمت اجناسى که مواد 
اولیه آنها با دالر خرید و فروش مى شود نیز افزایش 
خواهد داشت.وى در پاسخ به این سئوال که نرخ مرغ 
تا چه اندازه کشش گران شدن دارد، اظهارکرد: اگر 
روند افزایش نرخ دالر با چنین شتابى ادامه یابد، به 

طور قطع نیز قیمت مرغ گران تر خواهد شد.
نایب رئیس اتحادیه گوشت سفید اصفهان با اشاره 
به اینکه گرمــاى هوا نیز عامل مهــم دیگرى در 
افزایش نرخ مرغ است، گفت: در فصول گرم سال، 
معموًال هزینه هاى مرغدارى ها اعم از آب و برق 
افزایش چشمگیرى دارد که اکنون نیز در افزایش 

کنونى نرخ تأثیر زیادى داشته است. 
فروغى افزود: هم اکنون به اتحادیه گوشت سفید 
اصفهان اطــالع داده اند که حجــم قابل توجهى 
مرغ منجمد، آمــاده ورود به بازار اســت و ما نیز 
اطالع رســانى کرده ایم، اما مغازه داران و مردم از 

خرید مرغ هاى منجمد استقبال نمى کنند.

عدم استقبال اصفهانى ها 
 از مرغ منجمد
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برگزارى مراسم دعاى عرفه 
در باغ رضوان

مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان 
گفت: مراســم پرفیض دعاى عرفه ســه شنبه 30 

مردادماه در باغ رضوان برگزار مى شود.
رضا جعفریان اظهار داشت: برنامه ریزى هاى الزم 
براى برگزارى با شکوه مراســم دعاى عرفه در باغ 
رضوان انجام شده است و 30 مردادماه همزمان با روز 
عرفه، این آرامستان میزبان خیل عظیم شهروندان 

اصفهانى خواهد بود.

 ضرورت تسریع در اجراى 
تصفیه هیدروژنى نفت گاز

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شــرکت ملى پاالیش 
و پخــش فرآورده هاى نفتــى ایران بــر ضرورت

 بهره بردارى هرچه ســریع تر از پروژه واحد تصفیه 
هیدروژنى نفت گاز پاالیشگاه اصفهان تأکید کرد.

علیرضا صادق آبادى تدوام تولید در این پاالیشگاه را 
ضرورى دانست و گفت: اهمیت پروژه هاى مرتبط با 
این پاالیشگاه و واحد تصفیه هیدروژنى نفت گاز، به 
منظور تولید این محصول با اســتاندارد یورو 4 بسیار 

زیاد است.
 به گفته وى، این پروژه ملى باید هرچه زودتر به اتمام 

و بهره بردارى برسد.

مدیرعامل جدید پاالیشگاه 
اصفهان معرفى شد

در مراسمى، مدیران عامل قدیم و جدید پاالیشگاه 
اصفهان تودیع و معارفه شدند.در این مراسم،«مرتضى 
ابراهیمى» جایگزین «لطفعلى چاوشــى» به عنوان 

مدیرعامل جدید شرکت منصوب شد.
بر اســاس این گزارش، چاوشــى به عنوان رئیس 

هیئت مدیره پاالیشگاه اصفهان انتخاب شد.

60درصد آب اردستان 
آب چاه است

مدیر اداره آب و فاضالب شهرى اردستان گفت: آب 
شرب کل شهرستان اردستان کامال سالم و بهداشتى 
است.عباس شــریعت مدار با بیان اینکه اطالعات 
منتشر شــده در خصوص وضعیت کمى و کیفى آب 
شرب اردستان، در شبکه هاى اجتماعى قابل استناد 
نیست، اظهار داشت: میزان کیفیت آبى که از اصفهان 
در اردستان مى آید EC یا سختى آب آن 450 است. 
وى افزود: در تابســتان به دلیل حجم باالى مصرف 
مشترکین، مجبور هستیم به آن آب چاه اضافه کنیم 
و در حال حاضر در یک لیتر آب بیش از 60 درصد آن 
آب چاه است. وى با بیان اینکه در حال حاضر میزان 
شــورى و امالح آبى که مردم در اردســتان مصرف 
مى کنند بین هزار و 300 تا هزار و 400 است، گفت: به 
دلیل اینکه EC یا سختى آب چاه در زواره زیاد است، 
میزان امالح و شورى آب در شهر زواره دو هزار است. 

انتصاب مدیرکل جدید دفتر 
سیاسى استاندارى اصفهان 

طى حکمى از ســوى اســتاندار اصفهــان، «حیدر 
قاسمى» به سمت مدیرکل دفتر سیاسى، انتخابات 
و تقسیمات کشورى استاندارى اصفهان منصوب شد.

آغاز ثبت نام خبرنگاران و 
رسانه هاى اصفهان در جشنواره

ثبت نام خبرنگاران و رسانه هاى اصفهان داراى مجوز 
براى حضور در سى و یکمین جشــنواره بین المللى 

فیلم هاى کودکان و نوجوانان آغاز شد.
خبرنگاران و عکاسان خبرگزارى ها، نشریات مکتوب، 
رادیو و تلویزیون و برنامه هاى اینترنتى داراى مجوز از 
وزارت فرهنگ و ارشاد در استان اصفهان براى حضور 
در این جشنواره تا چهارشنبه 17مرداد با ورود به بخش 
خبرنگاران و اهالى رســانه اصفهان در ســایت این 

جشنواره بین المللى به نشانى icff.ir ثبت نام کنند.

خبر

مشــاور و بــازرس ویژه رئیس ســازمان راهــدارى و 
حمل و نقل جاده اى کشــور در اصفهان  گفت: مشکل 
کامیون داران درخصوص قطعات و الســتیک توســط 

دستگاه هاى مربوطه در آینده اى نزدیک حل مى شود.
قاســم باقرى اظهار داشــت: براى حل مشکالتى که 
دامن گیر صنعت حمل و نقل کشور به ویژه قشر رانندگان 
است، در چند ماهه اخیر تالش هاى بى شائبه اى توسط 
تمام دستگاه ها به ویژه مسئوالن استان اصفهان انجام 

شده است.
وى با اشاره به تالش هاى شبانه روزى مسئوالن براى 
پیگیرى مطالبات به حق رانندگان افزود: با دستور رئیس 

سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى، بازرسى از تمام 
استان هاى کشور و نظارت بر روند رسیدگى به شکایات، 
نظارت بر حســن اجراى قوانین در شرکت هاى حمل و 
نقل و تبادل نظر با مدیران و فعاالن این بخش در دستور 

کار قرار دارد.
مشاور و بازرس ویژه رئیس سازمان راهدارى و حمل و 
نقل جاده اى کشور با تأکید بر هوشیارى فعاالن عرصه 
حمل و نقل کشور براى خنثى کردن توطئه هاى دشمن 
گفت:  سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى کشور به 
عنوان حامى واقعى راننده و براى حل مشکالت آن ها به 

میدان آمده است.

رئیس اداره مطالعات و برنامه ریزى شــهرى شهردارى 
اصفهان گفت: فرونشســت مانند زلزلــه اى خاموش، 
تهدیدى براى شهر اصفهان است و پایدارى آن را به خطر 
مى اندازد.فریاد پرهیز اظهارداشت: شهردارى با توجه به 
اهمیت موضوع فرونشست زمین به عنوان زلزله خاموش، 
پروژه مطالعاتى تحلیل خطر و مدیریت ریسک لرزه شهر 
اصفهان را با همکارى استاندارى اصفهان در دستور کار 
قرار داده اســت.وى افزود: در هنگام زلزله، مردم مقاوم 
سازى مى کنند، اما در صورت فرونشست، شهر باید تخلیه 
شود، بنابراین فرونشست تهدیدى است که پایدارى شهر 
اصفهان را به خطر مى اندازد.وى بابیان اینکه مدیریت 

شــهرى باید براى تأمین اعتبار تهیه طرح پهنه بندى 
فرونشست شهر اصفهان پافشارى کند، خاطر نشان کرد: 
این طرح نشان مى دهد در چه نقاطى از سطح شهر بحران 

وجود دارد و در چه نقاطى باید ایمن سازى انجام شود.
پرهیز اظهارداشت: قرارداد تهیه طرح جامع شهر اصفهان 
به زودى منعقد مى شود.وى با بیان اینکه تهیه طرح جامع 
شهرى در راستاى تاب آورى شهر ضرورت دارد، تأکید 
کرد: باید پهنه بندى  شهر مشــخص شود تا با قاطعیت 
اعالم کنیم که کجاها فرونشست به طور قطع اتفاق افتاده 
است و در حال حاضر شواهد نشــان دهنده فرونشست 

زمین عاشق آباد است.

فرونشست زمین، پایدارى 
اصفهان را به خطر مى اندازد

مشکل قطعات و الستیک 
کامیونداران حل مى شود

فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت اســتان 
اصفهان از دســتگیرى 17 متخلف شکار و صید 
طى یک ماه اخیر در زیستگاه هاى حیات وحش 

این منطقه خبرداد.
مرتضى جمشــیدیان گفت: محیط بانان حفاظت 
محیط زیســت، شــکارچیان غیر مجــاز را در 
زیستگاه هاى اردستان، گلپایگان، نایین، کاشان، 
قمصر، بزرك، قمیشلو وموته دستگیر و به مراجع 

قضائى تحویل دادند.
وى افزود: از این متخلفان، ســه قبضه ســالح 
ساچمه زنى، پنج قبضه ســالح گلوله زنى، یک 
قبضه سالح عشــایرى به همراه 87 فشنگ، پنج 
دستگاه دوربین چشمى، دو دستگاه موتور سیکلت 
هوندا قاچاق و سایر ادوات شکار کشف و ضبط شد.

جمشیدیان گفت: همچنین از متخلفان سه راس 
قوچ ومیــش، دو راس کل، یــک راس آهو، یک 
قطعه پرنده کبوتر وحشــى و یــک قطعه فاخته 

کشف وضبط شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان 
گفت: روزانه در حدود هــزار و 500 مترمکعب آب با 39 
تانکر ثابت و 10 تانکر اجاره اى در روســتاهاى اصفهان 

توزیع مى شود.

محمدحسین قرائتى اظهار داشت: با تالش شبانه روزى 
و جهادى دستگاه هاى اجرایى استان، مشکلى در ارتباط 
با آب در طول ماه هاى گذشــته متوجه مرکز کشور نبوده 

است.

وى افزود: تأثیرات خشکســالى در ســطح استان بسیار 
گســترده اســت، به نوعى که از 980 منبع تامین آب از 
چشمه، چاه و قنات و تعداد 100 چاه با دبى 50 لیتر خشک 

شده است.

***
مدیرعامل آب و فاضالب روستایى استان اصفهان با بیان 
اینکه 400 لیتر بر ثانیه آب را از دست داده ایم، ابراز داشت: 
پیش بینى هایى از سال گذشته در ارتباط با تأمین آب انجام 
شد و گرچه در عمل حمایت هاى کاغذى و نه عملى را تنها 
شــاهد بودیم، ولى با همت مضاعف کار را پیش بردیم.  
وى ادامه داد: بر این اســاس، تعداد 100 حلقه چاه براى 
کمبودهاى آبى به شبکه اضافه کردیم که 60 مورد جدید 

و بقیه اى اجاره اى بوده است.
***

قرائتى تأکید کرد: یک میلیون و 500 راس دام ســبک و 
سنگین در استان داریم که بار تامین آب آنها از منابع آب 

روستایى انجام مى شود.
وى با بیان اینکه آبرسانى سیار در سال گذشته از 430 به 
360 روستا رسیده بود، ابراز داشت: در حال حاضر به 450 
روستا آبرسانى سیار داریم و پیش بینى ما رسیدن به 600 
روستا است که بیشــترین حجم آب در نایین و اردستان 

استفاده مى شود.
***

مدیرعامل آب و فاضالب روستایى استان اصفهان با بیان 
اینکه اکنون به شکل روزانه هزار و 500 مترمکعب آب با 
39 تانکر ثابت و 10 تانکر اجاره اى توزیع مى شود، تصریح 
کرد: با کمال تأسف هیچ همکارى در استان با مجموعه 

ما، با وجود پیگیرى هاى زیاد انجام نشده است.
وى با اشــاره به مشــکل اعتبارات در این بخش گفت: 
درحدود 42 میلیارد تومان از آبان ماه ســال گذشــته در 
ارتباط با رفع مشــکالت آبى هزینه کرده ایم، اما ریالى 

بازگشت نشده است.

شــاخه فنى وحرفه اى و کاردانش با تدریــس بیش از 
200رشته مهارتى یکى از شــاخه هاى موجود در نظام 

آموزشى کشور است.
 فارغ التحصیالن این رشته ها عالوه بر دروس تئورى، 
در حین تحصیــل مهارت هایى را بــراى ورود به بازار 
کار فرامى گیرنــد. فنى و حرفــه اى و کاردانش یکى از 
شــاخه هاى اصلى اســت که دانش آموزان پایه نهم 
مى توانند پس از انتخاب رشته دبیرستان وارد آن شوند. 
شــاخه تحصیلى فنى و حرفه اى به دلیل نیاز اساســى 
کشــور به افراد فنى و متخصص پایه گذارى شده و هر 
ساله متخصصان زیادى از رشــته هاى فنى و حرفه اى 
و کاردانش فارغ التحصیل شده و وارد بازارکار مى شوند.

اســاس رشــته هاى فنى و حرفــه اى کارهاى عملى 
و کارگاهى اســت. به عبارتى دانــش آموزانى که وارد 
رشــته هاى فنى و حرفه اى مى شــوند بیشتر از درس 
خواندن، کارهاى عملى انجام مى دهند. شــاخه فنى و 
حرفه اى در دبیرســتان داراى 4گروه  صنعت، خدمات، 
کشاورزى و هنر است که هر گروه شامل تعدادى رشته 
مى باشد. افرادى که در انتخاب رشته فنى و حرفه اى یا 
کاردانش  را انتخاب مى کنند، واحدهاى مختلف عملى 
و تئورى رشــته خود را گذرانده و دیپلــم فنى دریافت 
مى کنند و مى توانند در بسیارى از رشته ها وارد بازارکار 
شوند. آنها نسبت به بســیارى از فارغ التحصیالن رشته 
تجربى، ریاضى و انسانى سریع تر مى توانند وارد کسب 

و کار شده و  مهارت هاى خود را عملى به کار بگیرند.
چندین سال پیش تاحدودى جو نامناسبى مبنى بر اینکه 
فقط دانش آموزان درس نخوان وارد رشــته هاى فنى و 
حرفه اى و کاردانش مى شوند، وجود داشت  اما در حال 
حاضر اینطور نیست. اگر به واقعیت ها و نیازهاى کشور 
توجه کنیم، متوجه خواهیم شد که در حال حاضر تعداد 
بسیارى مهندســین بیکار داریم که توانایى فنى بسیار 

محدودى دارند و در حال حاضر در جرگه بیکاران هستند! 
حتى در رشته اى مثل پزشکى که بسیار پرطرفدار است 
هم شــرایط تفاوتى نمى کند. طبق آخرین آمارها حدود 
50 درصد پزشکان یا بیکارند یا در یک زمینه غیر مرتبط 
مشــغول به کار هســتند. به همین خاطر در سال هاى 
اخیر بســیارى از دانش آموزان توانمند وارد رشته فنى و 
حرفه اى شده اند ودر رشــته مورد عالقه خود تحصیل 

کرده اند.
در همین راستا معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و 
پرورش گفته است: تاچندسال گذشته عمدتًا نگاه هابه 
قبولى هاى کنکور والمپیادها بود اما امروز درکشوراین 
فرهنــگ ایجادشــده که نخبــگان مهارتــى درکنار

پذیرفته شدگان کنکور مورد تجلیل قرارگیرند.
على زرافشان درتشریح اهمیت شاخه هاى کارودانش، 
ضمن ارایه آمارگزارش اعالن شده توسط وزارت کارمبنى 
براینکه درحال حاضر شاغلین کشــور حدود73 درصد

فارغ التحصیل مدارس وحدود 27 درصد فارغ التحصیل 

دانشگاهى هســتندکه مشــغول به کارمى باشند، بیان 
مى کند: امروزمسئله اشــتغال به عنوان یک دغدغه و 
اولویت دردســتورکارمدیران کشــورى بوده و یکى از

راه هــاى برون رفــت ازآن راتقویت رشــته هاى فنى 
و حرفه اى وکارودانش در هنرستان ها یافته اند.

این در حالى اســت که به گفته على اکبــر کمالى مدیر 
کل آموزش و پرورش استان اصفهان  42 درصد دانش 
آموزان  اصفهانى در فنى حرفه اى و کار و دانش مشغول 
به تحصیل هســتند که این رقم از میانگین کشــورى 
باالتراســت زیرا آمار کشورى در این رشــته ها به  34 

درصد مى رسد.
افرادى که دوره هاى هنرستان را به پایان مى رساندند، 
بدون گذراندن دوره پیش دانشــگاهى مى توانستند در 
کنکور کاردانى پیوسته (فوق دیپلم) شرکت کنند. اما از 
امسال مدت دوره  آموزش در شاخه فنى و حرفه اى 3 سال 
شده است و مانند دانش آموزان شاخه هاى دیگر دیپلم 12 

ساله دریافت مى کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایى استان خبرداد؛

توزیع روزانه 1500 مترمکعب آب در روستاهاى اصفهان
17  شکارچى غیرمجاز
 در استان دستگیر شدند

در یک ماه؛

42 درصد دانش آموزان اصفهان در هنرستان تحصیل مى کنند
محیا حمزه

معــاون سیاســى، امنیتــى و اجتماعــى اســتاندارى اصفهان گفــت: بر خــالف آنچه
 در رســانه هاى خارجى اعالم شــده که تجمعات اخیــر در اصفهان داراى مجوز اســت، 
در اینجــا اعــالم مى کنیــم کــه هیــچ کــدام از ایــن تجمعــات بــا مجــوز قانونى 

نیست.
حمیدرضا طباطبایــى نایینى در رابطه با تجمعــات مردمى اخیر در شــهر اصفهان گفت: 
در روزهاى گذشــته کســبه برخى مناطق شــهر اصفهان به دلیل گرانى هایى که ایجاد 
شــده، اعتراضاتى داشــته اند، البته این افراد پیش از این با اتاق تجــارت، صنعت و معدن 

و واحدهاى مربوطه جلســه داشــتند، ولى متاســفانه عوامل ضد انقالب بــه دنبال این 
هســتند که اعتراضات و تجمعات صنفى را به ســمت و ســوى مســائل سیاســى سوق

 دهند.
طباطبایى با بیــان اینکه آمادگى داریــم تقاضاهاى صنفى را از طریــق مراجع ذى صالح 
پیگیــرى کنیم، متذکر شــد: مردم ما به ویژه کســبه هوشــیار باشــند کــه عناصر ضد

 انقالب قصد دارند از اعتراضات صنفى سوء استفاده کرده و با بهره گیرى از این اعتراضات، 
دســت به اقدامات غیر معمــول زده و در مــواردى منجر بــه راه بندان و ســلب آرامش 

مردم شوند.
معاون سیاســى، امنیتى و اجتماعى اســتاندارى اصفهان با اشــاره به اینکه در رسانه هاى 
خارجى اعالم شده که این تجمعات با مجوز است، خاطر نشان کرد: در اینجا اعالم مى کنیم 
که هیچ کدام از این تجمعات با مجوز قانونى نیســت، در حال حاضــر در اصفهان تجمعى

 نداریم، اما در صورتى که صنوف و کسبه خواسته هایى داشــته باشند و به استاندارى اعالم 
کنند، موضوع را از طریق ســازمان هاى مربوطه پیگیرى کرده و به عموم اطالع رســانى 

خواهیم کرد.

معاون سیاسى، امنیتى و اجتماعى استاندارى اصفهان:

 مجوزى در  اصفهان براى تجمع صادر نشده است

عبدالمجید پورسعید، مدیرعامل بانک ایران زمین با 
تاکید بر حمایت این بانک از رویدادهاى محیط زیستى 
گفت: حمایت از محیط زیســت کشــور، مسئولیت 
اجتماعى همه ماســت و تفاوت نمى کند که در چه 

سمت و جایگاهى هستیم.
وى ایــن ســخنان را در دومین جشــنواره ملى روز 
جنگلبان گفــت و در انتهاى این مراســم، صندوق 

«توتک جنگلبــان» با حمایت بانــک ایران زمین و 
شرکت تامین آتیه سرزمین ایرانیان متعلق به کارکنان 

این بانک افتتاح شد. 
«توتک جنگلبان» در واقع صندوقى است که در آینده 
خدماتى از قبیل آموزش و توانمندسازى جنگلبانان و 

مسائل رفاهى آنها را پیگیرى خواهد کرد. 

بانک آینده، در راســتاى طرح اعطاى تســهیالت 
قرض الحســنه ازدواج در کشور، در چهار ماه نخست 
ســال جارى، 100 درصد تعهدات خود را انجام داده 

است.
بانک آینده، در راستاى اجراى ابالغیه بانک مرکزى 
در خصــوص اعطاى تســهیالت قرض الحســنه 

ازدواج و با هــدف کاهش صف انتظــار متقاضیان
 واجد شــرایط بــراى دریافت این خدمــت، موفق 
شــد در چهار ماه نخســت ســال جارى، با اعطاى 
ســه هزار وام ازدواج، 100درصد تعهدات خود را در 
حیطه مصارف قرض الحســنه پس انــداز به انجام

 رساند.

مسئول پایگاه انتقال خون گلپایگان گفت: براى راه 
اندازى مرکز نگهدارى خون اعتبارى بالغ بر 30 تا 50 

میلیون تومان نیاز است.
رکســانا لوافا با بیان اینکه سال گذشته در گلپایگان 
بیش از چهار هــزار نفر براى اهــداى خون مراجعه 
کردند، اظهارداشت: هنوز زیرساخت هاى نگهدارى 
خون در شهرســتان فراهم نشده و خون جمع آورى 
شده هر روز به خوانسار فرســتاده مى شود، چرا که  
نیــرو و تاسیســات الزم براى نگهــدارى خون در 

گلپایگان فراهم نشده است.
وى ادامه داد: در صــورت ایجاد مرکــز نگهدارى 
خون در شهرستان، بیمارســتان گلپایگان مى تواند 
به راحتى خون مورد نیاز بانک خود را از شهرســتان 
تامین کند و نیاز به پیمودن مسافت چند کیلومترى 

تا خوانسار ندارد. 

مسئول پایگاه انتقال خون گلپایگان با بیان اینکه هر 
نفر اهداکننده نزدیک به 450 تا 500 سى سى خون 
مى دهد،گفت: افرادى که غلظت خون باال، بیمارى 
خاص و یا دارویــى مصرف مى کننــد و همچنین 
بیمارى قلبى دارند و وزنى پایین تر از 50 کیلو دارند، 

از اهداى خون معاف هستند.
 

افتتاح صندوق «توتک جنگلبان» بانک ایران زمین 

تحقق 100 درصدى تعهد پرداخت وام  ازدواج در بانک آینده

گلپایگان نیازمند مرکز نگهدارى خون است
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پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسى براى سال تحصیلى 
جدید در دانشــگاه معارف، قرآن و عترت اصفهان آغاز 

شد.
معاون آموزشى دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان 
با اشــاره به اینکه دانشــگاه معارف قــرآن و عترت در 
ســه مقطع کاردانى، کارشناسى پیوســته و ناپیوسته و 
کارشناسى ارشد دانشــجو مى پذیرد، گفت: دانشجو در 
مقطع کارشناسى ارشد فقط از طریق آزمون و در مقاطع 
کاردانى و کارشناسى از طریق آزمون و هم از طریق شرط 

معدل پذیرش مى شود.
عباس خلیقى پور افزود: افرادى که در آزمون سراسرى 

امسال شرکت کرده اند، براى ثبت نام در دانشگاه معارف 
قرآن و عترت از 15تا20 مرداد از طریق پایگاه سازمان 
سنجش اقدام کنند و کســانى که در آزمون سراسرى 
شرکت نکرده اند هم تا پایان مرداد، با مراجعه حضورى به 
دانشگاه یا از طریق پایگاه اینترنتى این دانشگاه، ثبت نام 

و انتخاب رشته کنند.
وى گفت: دانشــگاه معارف قرآن و عترت در رشته هاى 
علوم قرآن و حدیث، فقه و مبانى حقوق و معارف اسالمى 

و علوم تربیتى در مقطع کارشناسى دانشجو مى پذیرد.
وى ادامه داد: داوطلبان براى کسب اطالعات بیشتر به 

پایگاه اطالع رسانى icqt.ac.ir مراجعه کنند.

اطالعات بیش از هشــت هزار موقوفه استان اصفهان 
درســامانه جامع موقوفات و بقاع متبرکه کشــور ثبت 

شده است.
معاون بهره ورى و اقتصادى اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان گفت: از 32 هزار رقبه این استان، تاکنون 
اطالعات هشــت هزار و 430موقوفه در سامانه جامع 

موقوفات و بقاع متبرکه کشور ثبت شده است.
امیرحسین اســماعیلى پور افزود: این اطالعات شامل 
اطالعات پایــه ازجمله آدرس،کدپســتى و کد ثبتى و 
همچنین اطالعات عرصه همچون متراژ، حدود اربعه و 
ارزش ریالى واطالعات اعیانى ازجمله متراژ، حدود اربعه، 

ارزش ریالى و اطالعات مجوز واگذارى اعیانى، اطالعات 
سرقفلى، حق کسب و پیشه  است.

وى گفت: اطالعات ثبت شــده در این ســامانه بیشتر 
از شهرســتان هاى اصفهان، کاشــان، خمینى شهر و 

گلپایگان است.
معاون بهره ورى و اقتصادى اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان افزود: به  روزرسانى و تکمیل اطالعات 
پایه موقوفــه رقبات این اســتان، راهکارى مناســب 
براى جذب ســرمایه گذار بخش خصوصــى با رویکرد
 احیاى موقوفات این استان و افزایش بهره ورى موقوفات 

است.

آغاز پذیرش دانشجو در 
دانشگاه معارف، قرآن و عترت

ثبت شدن اطالعات 
8000 موقوفه استان اصفهان

دستگیرى عامل توزیع 
غیر مجاز دارو

عامل اصلى توزیع غیر مجــاز داروهاى ترك اعتیاد در 
اصفهان دستگیر شــد. با اجراى طرح ضربتى مقابله با 
تهیه و توزیع غیر مجاز داروهاى ترك اعتیاد، عامل اصلى 
توزیع این نوع داروها در اصفهان شناسایى و دستگیر شد.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان گفت: در 
این طرح، مخفیگاه عامل اصلى تهیه و توزیع داروهاى 
غیرمجاز ترك اعتیاد در یکى از محله هاى شهر اصفهان 

شناسایى و توزیع کننده دستگیر شد.
تقى حســینى افزود: در بازرســى از مخفیــگاه متهم، 
21بطرى 250 سى ســى ،30 عدد بطرى50 سى سى، 
 10 عدد بطرى200 سى سى شــربت متادون ، 12 لیتر 

متادون فله اى و 9 هزار عدد قرص متادون کشف شد.

تصویب الیحه بودجه 97 
شهردارى با تغییرات جزئى

رئیس شــوراى اسالمى شــهر اصفهان گفت: الیحه 
اصالح بودجه ســال 1397 شــهردارى اصفهان که 
تغییراتى به میزان یک درصد بودجــه مصوب قبلى را 
شامل مى شــد، مطرح و بررســى آن با حضور معاونان 

شهردار انجام و با تغییرات جزیى به تصویب رسید.
فتح ا... معین اظهارداشت: در این جلسه الیحه اصالح 
بودجه سال 1397 شــهردارى اصفهان که تغییراتى به 
میزان یک درصد بودجه مصوب قبلى را شامل مى شد 

مطرح گردید.

اختصاص تسهیالت بانکى 
اشتغالزایى به مددجویان

معاون امور اجتماعى ســازمان بهزیســتى کشــور در 
اصفهان، توانمندسازى معلوالن با اشتغال زایى را اصلى 
ترین دغدغه مسئوالن بهزیستى دانست و افزود: پارسال 
زمینه اشتغال دو هزار و 230مددجو در استان اصفهان 
فراهم شد. مسعود فرید به کارگیرى توانخواهان را گامى 
مؤثر براى افزایش امید در این افراد عنوان کرد و افزود: 
آنچه امروز ســرعت اشــتغال مددجویان را کند کرده، 
ضمانت هاى بانکى اســت و رفع این مشکل نیازمند

گام هاى مؤثر خیران است. 

دستگیري سارق حرفه اي اماکن 
خصوصى در نجف آباد

ســارق حرفه اي اماکن خصوصى در نجف آباد دستگیر 
شد.فرمانده انتظامى شهرســتان نجف آبادگفت: در پی 
وقوع چند مورد ســرقت اماکن خصوصى در شهرستان 
نجف آباد، مأموران این شهرســتان سارق را شناسایی و 
دستگیر کردند. محمد رضا خدادوست افزود:در بازجویى، 
این متهم   به سرقت اماکن خصوصی به میزان بیش از 130 

میلیون ریال اعتراف کرد.

خبر

آگهى تجدید مزایده

رضا واعظ مقدم- شهردار درچه

نوبت اول
شهردارى درچه در نظر دارد براساس مصوبات شوراى اسالمى شهر امالك با مشخصات زیر را از طریق آگهى 
مزایده عمومى، به صورت اجاره بهاء واگذار نماید لذا از متقاضیان درخواست مى گردد جهت دریافت اسناد 

مزایده تا پایان ساعت ادارى روز شنبه مورخ 97/05/27 به امور مالى شهردارى درچه مراجعه نمایند.
تاریخ ارائه پیشنهاد به دبیرخانه حراست: پایان وقت ادارى روز یک شنبه مورخ 97/05/28

زمان برگزارى کمیسیون: ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 97/05/30

مبلغآدرس محلشماره مصوبهموضوعردیف
میزان سپرده 

شرکت در مزایده 
به ریال

مدت 
قرارداد

1
واگذارى سالن 

ورزشى احمدآباد 
به صورت اجاره 

بهاء
97/352/ش

درچه خیابان 
نواب صفوى 
محله احمدآباد

قیمت پایه 
30/000/000 ریال 

ماهیانه
یک سال18/000/000

2
واگذارى

 سالن ورزشى 
شمس آباد

97/351/ش
درچه خیابان 
امام(ره) محله 
شمس آباد

قیمت پایه 
15/000/000 ریال 

ماهیانه
یک سال10/000/000

آگهى تجدید مزایده عمومى نوبت اول
سازمان  سیما ، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى فوالدشهر به اســتناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد  
بهره بردارى از موارد زیر را از طریق مزایده عمومى و با قیمت پایه کارشناسى به مدت یکسال شمسى به اشخاص واجد الشرایط 

واگذار نماید .

پیشنهاد دهندگان باید جهت اطالع از اسناد و شرایط  مزایده تا آخر وقت ادارى ساعت 30 : 14 روز شنبه مورخ 27 /97/05 
به سازمان  مراجعه نمایند. 

آدرس : فوالدشهر ، برزن ب ، جنب موسسه آموزش عالى دانشگاه  صنعتى فوالد 
03152631711 تلفن : 

حسین ایزدى   -سرپرست سازمان  سیما ، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى فوالدشهر 

چاپ اول

شماره صورتجلسه آگهى مزایدهموضوع مزایدهردیف
شوراى شهر

مبلغ سپرده شرکت
در مزایده (ریال)

مبلغ پایه هر ماه
(ریال)

1
اجاره مکانى به مساحت تقریبى 1500 مترمربع جهت راه 
اندازى بازارچه خطى اغذیه فروشى (حداکثر 10 کانتینر 

سیار) در ضلع شرقى پارك پرنیان 
71تجدید

97/2/30  18/000/00030/000/000

راه اندازى پیست دوچرخه سوارى یک نفره ، دو نفره و چند 2
71تجدیدنفره در محدوده تعیین شده به همراه جایگاه نصب کانکس

97/2/30  4/200/0007/000/000

اجاره غرفه اغذیه فروشى واقع در محله شهید صدر (B1)  به  3
71تجدیدمساحت حدود 25 متر مربع 

97/2/30  4/500/0007/500/000

معاون بهره بردارى شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان 
با تأکید بر اینکه برنامــه تولید دو میلیون و 500هزار تن 
این شرکت قابل تحقق است، گفت: مراحل اجراى ریل 
UIC60 در نورد 650 از مهرماه به بعد کلید خواهد خورد.
 U33 مهرداد توالییان با بیان اینکــه تولید مجدد ریل
از روزهاى آخر خرداد ماه در کارگاه نورد 650 آغاز شده 
است، اظهار داشت: برنامه ما این است که در مرداد ماه 
محموله اى سه هزار تنى که تمام مراحل تأیید فنى آن 
طى شده باشــد، به راه آهن جمهورى اسالمى تحویل 
دهیم. وى ادامه داد: در این خصوص، برنامه اى تعیین 
شده که تحویل در ماه هاى نخست، سه هزار تن بوده و 

در ماه هاى آتى این عدد افزایش یابد.
وى با تأکید بر اینکه در بحث تولیــد ریل UIC60 با 
توجه به اینکه شمش مورد نیاز آن از کارگاه فوالدسازى 
 VD تامین مى شود و در مرداد ماه نیز مراحل راه اندازى
را داریم، افزود: امیدواریم بتوانیم تا آخر مرداد ماه، تولید 
آزمایشى شمش ریل UIC60 را در فوالدسازى انجام 
دهیم و در شهریور ماه شمش قابل تحویل به نورد 650 

تولید شود. 
 UIC60 وى تصریح کرد: مراحل اجرایى تولید انبوه ریل
در نورد 650 از مهرماه انجام مى شــود و پیش بینى این 
است که با شرایط و امکاناتى که داریم، در نیمه دوم سال 
جارى ریل UIC60 را به مشترى تحویل خواهیم داد. 

معاون بهره بردارى شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان 
خاطر نشــان کرد: واقعیت این اســت که تاکنون یک 
محموله 500 تنى ریل را تحویل داده ایم و به منظور جلب 
رضایت مشــترى، باید بتوانیم طى چند مرحله حداقل 
محموله هاى ســه هزار تنى را تحویل راه آهن بدهیم 
تا آنها نیز در خصوص تأمین این محصول اســتراتژیک 

آسوده خاطر باشند.
***

وى در خصوص استانداردهاى ریل، گفت: مراحل تولید 

ریل مطابق با استاندارد صورت مى گیرد و استانداردى 
که قبًال در دنیا و کشــور مــا نیز وجود داشــت فیش 
UIC860 بود، اما در حال حاضر استاندارد پیشرفته تر و

 سختگیرانه تر EN 13674-1 مورد توجه است. 
وى ادامه داد: سیاست کلى راه آهن جمهورى اسالمى 
این است که از ریل با استاندارد جدید استفاده کند و ما نیز 
به آنها حق مى دهیم که محصولى مطابق با به روزترین 
استانداردها درخواست کنند و این وظیفه ما است که به 

عنوان تولیدکننده، مطابق با این استانداردها عمل کنیم.
توالییان اضافه کرد: نماینده بازرســى شرکت راه آهن 
جمهورى اســالمى در حال حاضر شرکت BV است و 
تمام مراحل تولید ریل، مدارك فنى و تست ها را  بررسى 
مى کند و پس از نظارت بر روى کلیه مراحل تولید و تایید 
شرکت مذکور، ریل تولیدى قابل ارائه به راه آهن است. 

***
وى برنامه تولید دو میلیون و 500هزار تن را قابل تحقق 

عنوان کرد و گفــت: در ماه هاى خــرداد و تیر به دلیل 
مشــکل آب که به صورت پیش بینى نشده به کارخانه 
تحمیل شد، زمان را از دســت دادیم، اما در حال حاضر 

شرایط آب به صورت تقریباً پایدار رسیده است. 
وى اظهارداشت: خوشبختانه با شرایط فعلى تمام خطوط 
اصلى تولید مشغول به کار هســتند و مانعى براى تولید 
وجود ندارد و امیدواریم با تامین به موقع و مســتمر مواد 

اولیه، مطابق با برنامه پیش بینى شده حرکت کنیم.

تحویل 3000 تُن ریل تولید ذوب آهن در ماه جارى

جمعى از کسبه و صنعتگران شهرك صنعتى امیر کبیر اصفهان دیروز براى 
دومین روز متوالى، با حضور در خیابان شاپور، خواستار حل مشکالت صنفى 

خود شدند.
به گزارش ایرنــا، اکثر تجمع کنندگان که کارگــران این واحدهاى صنفى
 بودند، با وســائل نقلیه خود شــامل موتور و دوچرخه در این تجمع حضور 

یافتند.
آنها با سردادن شعار هایى از دیگر کسبه محل درخواست مى کردند که براى 

بیان مطالبات صنفى با آنها همراه شوند.
این تجمع بعد از ساعت 12 آغاز شــد و بعد از چند دقیقه با حضور ماموران 

انتظامى پایان یافت و تجمع کنندگان متفرق شدند.
بیشــتر کارگاه هاى مســتقر در شــهرك امیرکبیــر اصفهــان در زمینه 
تراشــکارى، ریخته گرى، مکانیکى، صافکارى، ابزار آالت، ماشین آالت 
و تعمیر خودروهاى ســنگین فعالیــت مى کنند. صاحبان ایــن کارگاه ها 
ســه شــنبه همین هفته نیز با تجمع در این شهرك، نســبت به وضعیت 
بازار و نوســان قیمت ها اعتراض کرده و خواهان رفع مشکالت خود شده

 بودند.

عضو کمیسیون کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناورى اطالعات 
شوراى شــهر اصفهان گفت: نرخ متعادل بین تاکســى هاى آنالین و 

تاکسى هاى تحت نظر تاکسیرانى تعیین شود.
اصغر برشان با بیان اینکه ناوگان تاکسیرانى در اختیار بخش خصوصى 
است و  نمى توان براى  نوسازى این ناوگان به صورت حاکمیتى رفتار کرد، 
گفت: در این شرایط باید تســهیالت و طرح هاى تشویقى براى نوسازى 

ناوگان اقدام کند.
وى با بیان اینکه نوسازى ناوگان تاکسیرانى اصفهان داراى مزایاى زیادى 
است، افزود: شهردارى باید براى ارتقاى شهر نسبت به ارایه تشهیالت 

براى ناوگان تاکسیرانى اقدام کند.
این عضو شــوراى اســالمى شــهر اصفهان با بیان اینکه نوســازى

 ناوگان تاکســیرانى در راســتاى کاهش آالینده هاى زیست محیطى 
نیز تأثیر به ســزایى دارد، گفت: بــراى این امر دولت باید تســهیالت 
خاصى را در کنار وام هاى بانکى با سود پایین در اختیار رانندگان ناوگان 

قرار دهد.
وى با بیان اینکه هدایت، نظارت و قیمت گذارى بر روى ناوگان تاکسیرانى 

وظیفه شهردارى اســت، افزود: این تعرفه هر سال تعیین مى شود و همه 
شرایط اقتصادى جامعه در آن لحاظ مى شود.

سرپرست پلیس امنیت عمومى استان اصفهان 
از پلمب 63 واحد صنفى متخلف به دلیل نداشتن 
پروانه کســب و عدم رعایت مقررات مربوطه در 

شهر اصفهان خبر داد.
محمد حسن اســماعیلى گفت:  طرح نظارت و 
کنترل بر واحدهاى صنفى به مدت 10 روز توسط 
مأمــوران اداره نظارت بر اماکن عمومى شــهر 

اصفهان اجرا شد.
وى اظهار داشت: در همین راستا، مأموران اداره 
نظارت بر اماکن عمومى این پلیس، از هزار و 231 
واحد صنفى بازدید کردند که در نتیجه 63 واحد 
صنفى متخلف به علت نداشــتن پروانه کسب و 
عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه، پلمب و از 

ادامه فعالیت آنها جلوگیرى به عمل آمد.

ســخنگوى ســازمان آتش نشانى شــهردارى 
اصفهان از واژگونى تریلر حامــل نفت کوره در 
محور امیرکبیر و رفع کامل خطر با پاشش خاك و 

مسدود کردن خیابان خبر داد.
محمد شریعتى اظهارداشت: در ساعت 11 پیش 
از ظهر دیروز، در محور امیرکبیر تریلر حامل تانک 
که محتواى آن نفت کوره بــود، بر اثر برخورد با 
کامیون باربر دیگرى، از عقب منحرف و واژگون 

شد.
وى با بیــان اینکــه راننــده این تریلــر دچار 
آسیب دیدگى شــده بود، افزود: آتش نشانان به 
محض اطالع از این حادثه، در محل حاضر شده 
و با توجه به تردد خودروها، اقدام به ایمن سازى 

محل و مسدود کردن قسمتى از خیابان کردند.
مدیر روابــط عمومى و ســخنگوى ســازمان 
آتش نشــانى شــهردارى اصفهان ادامــه داد: 
آتش نشانان با خارج کردن راننده از کابین ماشین 
و تحویل وى به اورژانس، به وسیله جرثقیل اقدام 

به جابه جایى تانکر واژگون شده کردند.
وى همچنین با اشاره به اینکه قسمت زیادى از 
مواد نفتى تانکر به دلیل واژگونى روى سطح جاده 
ریخته بود، گفت: بعــد از جابه جایى تریلر حامل 
نفت کوره، آتش نشانان براى جلوگیرى از حوادث 
ثانویه به دلیل لغزنده شــدن جاده، با همکارى 
شهردارى منطقه اقدام به خاکریزى روى سطح 

جاده کردند. 

تجمع دوباره صنعتگران  ضرورت تعیین نرخ متعادل بین تاکسى هاى شهردارى و آنالین  

پلمب 63 واحد صنفى 
متخلف در شهر 

واژگونى تریلر حامل نفت 
کوره در محور امیرکبیر


