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مراقب باشید کارت نگیرید  دندان عقل را باید حتماًکشید؟مهر و آبان، فصل شیوع بیمارى سالک استهانیه توسلى و نگار جواهریان در قابى مخوف کشته شدن یک کودك در تعقیب و گریز پلیسى سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

ویتامین ها و مواد معدنى مورد نیاز زنان

یک شنبه در قمیشلو چه گذشت؟
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تنها نیروگاه برق آبى 
اصفهان از مدار خارج شد

کلمه «کولبر»، 
هم براى مردم مشکل 

درست کرد  
هم براى مسئوالن

«عادل الجبیر» کجاست؟

شکافته شدن پیشانى 
نوزاد نجف آبادى
 با تیغ جراحى

مجلس 5
قانون مهریه را 
تغییر مى  دهد

2 2

بسیارى از مردم ویتامین هاى کافى را از طریق خوردن یک رژیم سالم و متنوع دریافت
 مى کنند.  با این حال، زنان نیازهاى تغذیه اى سبک ترى نسبت به مردان دارند و این نیازها مى توانند 
در مراحل مختلف زندگى یک زن تغییر کنند. برخى از ویتامین ها و مواد معدنى وجود دارد که توصیه 

مى شود اکثر خانم ها استفاده کنند.

سخنگوى کمیســیون قضائى و حقوقى مجلس 
شوراى اسالمى گفت: نمایندگان به دنبال حذف 
حبس و زندانى شــدن افراد در قانــون مهریه 

هستند.
حجت االســالم حســن نوروزى یادآور شــد: 
دادگاه هــاى کیفــرى نباید در مســائل حقوق 
خصوصى و شرعى ورود کرده و افراد را دستگیر 
کنند مگر اینکه شــخص دادگاه را فریب دهد و 

اموالى که دارد را به دادگاه معرفى نکند.
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گلر سپاهان به تیم ملى نزدیک مى شود؟گلر سپاهان به تیم ملى نزدیک مى شود؟
عملکرد ضعیف رشید او را از کى روش دور مى کندعملکرد ضعیف رشید او را از کى روش دور مى کند

انتشار اطالعات جدید از درگیرى محیط بانان با شکارچیان غیر مجاز در اصفهان

رسول نجفیان:

تقابل شفر و باشگاه
 بر سر جبـارى

یک ماهى اســت که بحث انتخاب جانشین «یرزى 
ســانیاك»، مربى اهل چک تیم فوتبال استقالل در 
کادر فنى مطرح شــده اما باشگاه اســتقالل هنوز به

جمع بندى نرسیده است.
5 3

آگهى فراخوان عمومى

شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهانشرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان

قابل توجه کلیه مشاورین واجد شرایط در زمینه هاى مختلف مدیریتى؛ فنى مهندسى 
و خدمات عمومى کسب وکار:

شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان در راســتاى اجرائى نمودن چارچوب 
راه اندازى کلینیک هاى کسب وکار در نظر دارد از طریق فراخوان عمومى نسبت به 

شناسائى مشاورین واجد شرایط اقدام نماید.
پاره اى از اهداف کلینیک:

- نهادینه کردن فرهنگ مراجعه صاحبان کسب وکار به مشاوران و متخصصین جهت 
حل مشکالت بنگاه هاى اقتصادى.

- عارضه یابى وآسیب شناسى مشکالت بنگاه ها و ارائه راه حل مناسب جهت رفع آنها.
- ارائه خدمات مشاوره اى تخصصى فنى و مدیریتى در جهت ارتقا و بهبود وضعیت 

بنگاه ها.
- شناسائى و معرفى کارشناسان و متخصصین برجسته به بنگاه هاى کشور.

فرایند راه اندازى کلینیک کسب وکار در استان:
- شناسائى، ارزیابى وصدور گواهى تائید صالحیت مشاوران عضو کلینیک توسط 

شرکت شهرك هاى صنعتى استان
-  انتخاب مدیر واعضاى هیئت مدیره کلینیک با برگزارى انتخابات

- اختصاص بخشى از ساختمان مرکز خدمات فناورى وکسب وکار به عنوان کلینیک 
بصورت رایگان

- اجراى سیاســت هاى حمایتى شــرکت از طریق انعقاد قرارداد با مشاوران عضو 
کلینیک.

عالقه مندان مــى توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ درج این آگهى به شــرکت 
شهرك هاى صنعتى استان اصفهان واقع در خیابان 22 بهمن، مجموعه اداري امیرکبیر 
ساختمان شماره 2 معاونت صنایع کوچک مراجعه و یا از طریق تماس با مدیر شهرك 

فناورى اصفهان با شماره 09133252286 آمادگى خود را اعالم نمایند.

نوبت دوم

آگهى برگزارى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهانشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران واجد شرایط 
واگذار نماید.
مبلغ تضمین (ریال)برآورد (ریال)محل تأمین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

2/388/478/232120/000/000تملک دارایى هاى سرمایه اىاحداث 5 باب ساختمان تأسیسات چاه آب شرب منطقه یک اصفهان143/4- 3- 97
2/388/478/232120/000/000تملک دارایى هاى سرمایه اىاحداث 5 باب ساختمان تأسیسات چاه آب شرب منطقه دو اصفهان144/4- 3- 97
2/388/478/232120/000/000تملک دارایى هاى سرمایه اىاحداث 5 باب ساختمان تأسیسات چاه آب شرب منطقه سه اصفهان153/3- 3- 97
2/388/478/232120/000/000تملک دارایى هاى سرمایه اىاحداث 5 باب ساختمان تأسیسات چاه آب شرب منطقه چهار اصفهان154/3- 3- 97
2/388/478/232120/000/000تملک دارایى هاى سرمایه اىاحداث 5 باب ساختمان تأسیسات چاه آب شرب منطقه پنج اصفهان160/3- 3- 97
2/388/478/232120/000/000تملک دارایى هاى سرمایه اىاحداث 5 باب ساختمان تأسیسات چاه آب شرب منطقه شش اصفهان161/3- 3- 97

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1397/07/24

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت، اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 97/08/05
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/08/06

دریافت اسناد: سایت اینترنتى
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031

(داخلى 395)

آگهى مناقصه عمومى

سازمان فناورى اطالعات و ارتباطات شهردارى اصفهان سازمان فناورى اطالعات و ارتباطات شهردارى اصفهانشهردارى اصفهان  شهردارى اصفهان 

با توجه به اینکه شــهردارى اصفهان در نظر دارد عملیات «کانال سازى برق، شــبکه، فوندانسیون و هندهول 72 نقطه 
ترافیکى» را از طریق مناقصه عمومى به شرح مندرج در اسناد مناقصه عمومى به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید؛ لذا 
در صورت تمایل مى توانید با واریز مبلغ 500/000 ریال به حساب جارى سیبا به شماره 0103347072002 در وجه سازمان 
فناورى اطالعات و ارتباطات شهردارى اصفهان و تحویل رســید آن حداکثر تا تاریخ 1397/08/01 به سازمان فناورى 
اطالعات و ارتباطات شــهردارى اصفهان، مدارك مناقصه را دریافت و پس از تکمیل حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 
1397/08/12 به نشانى اصفهان، بلوار آئینه خانه، ابتداى بن بست سپیده، سازمان فاوا شهردارى اصفهان، واحدحراست 

تحویل نمایید.
تذکر: شرکت در مناقصه عمومى مذکور و ارایه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهردارى اصفهان مندرج در ماده 

10 آئین نامه مالى معامالتى شهردارى مى باشد.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 250/000/000 ریال

مدت انجام کار: 6 ماه شمسى
اعتبار قیمت ها: حداقل سه ماه شمسى

 ict.isfahan.ir براى کسب اطالعات بیشتر مى توانید به درگاه الکترونیکى ســازمان فاوا شهردارى اصفهان به نشانى
(قسمت مناقصات) مراجعه و یا با شماره 7- 36617325- 031 داخلى 230، مدیریت بازرگانى و تدارکات تماس بگیرید.

جبیر ل

شهــرت شهــرت 
جنبه مى خواهدجنبه مى خواهد
 به نظرم شهرت جنبه مى خواهد
 و گاهى بى جنبگى است
 که برخى از افراد مشهور

 احساس خودبزرگ بینى 
دارندیا فکر مى کنند هر چیزى را 
که از خود نشان دهند با ارزش 
است و به درد دیگران مى خورد.
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انیه توسلى و نگا

افت
و این نیازها مى توانند 
 وجود دارد که توصیه 

7

باالخره رُس«مختارنامه» را کشیدند یا نه؟!  

اختصاص4 منطقه به محل 
مالقات والدین طالق گرفته

 با فرزندانشان

طرح معاون اجتماعى و پیشگیرى از وقوع جرم
 دادگسترى استان اصفهان در حوزه خانواده

سه شنبه24
سال پانز

5

اگر قهرمانى اگر قهرمانى 
مى خواهید مى خواهید 
کمک کنیدکمک کنید
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سخنگوى کمیسیون قضائى و حقوقى مجلس شوراى 
اسالمى گفت: نمایندگان به دنبال حذف حبس و زندانى 

شدن افراد در قانون مهریه هستند.
حجت االسالم حســن نوروزى یادآور شد: دادگاه هاى 
کیفرى نباید در مسائل حقوق خصوصى و شرعى ورود 
کرده و افراد را دســتگیر کنند مگر اینکه شخص دادگاه 

را فریب دهد و اموالى که دارد را به دادگاه معرفى نکند.
وى افزود: در حقوق خصوصى زمانى که شخصى از کسى 
به عنوان مهریه طلبکار است، طلبکار، اموال بدهکار را به 
دادگاه معرفى مى کند، اجرائیه اى صادر مى شود و آن مال 

به نفع طلبکار مصادره مى شود.

ســخنگوى کمیســیون قضائى مجلس با بیان اینکه 
نگهدارى افراد به جرم مهریه، دیه و همچنین بدهى در 
زندان فایده چندانى ندارد، ادامه داد: برخى از نمایندگان 
به دنبال ایجاد تغییر در قانون مهریه هستند. در گذشته 
نیز در این قانون تغییر ایجاد شده بود و اگر مهریه خانمى 

1000 سکه بود تنها 110 سکه پرداخت مى شد.
نماینده مردم رباط کریم در مجلس با تأکید بر اینکه در 
این تغییرات اصل بر حبس زدایى و بازداشت افراد به دلیل 
مهریه است، اضافه کرد: ما مى خواهیم این را در قانون 
مهریه بگنجانیم که «شخصى به دلیل مهریه بازداشت 

و حبس نشود». 

رئیس پلیس مبــارزه با مواد مخدر از کشــف 403 ُتن 
مواد مخدر در کشور در سال 97 خبر داد و گفت: ایران 

رکورددار کشف مواد مخدر در جهان است.
سردار مســعود زاهدیان اظهار کرد: در 9 ماهه گذشته 
بیش از 500 تن انواع مواد مخدر توســط دستگاه هاى 
مقابله جمهورى اســالمى ایران کشــف و ضبط شد و 
تعداد 1290 باند و شــبکه فعــال در زمینه قاچاق مواد 
مخدر شناسایى و با آنها برخورد شد. در سال جارى هم 
کشفیات کشور تا کنون 403 تن انواع مواد مخدر بوده 
که این رقم خودش رکوردى به شمار مى آید و این حجم 
از کشفیات طى سالیان گذشــته بى سابقه بوده است. 

وى افزود: در همین راســتا تعدادى شهید تقدیم و 12 
هزار جانباز نیز جمهورى اســالمى ایران تقدیم کرده 

است.
ســردار زاهدیان به مقابله با مواد مخدر اشــاره کرد و 
گفت: از مهمترین موانع موجود در رابطه با مبارزه با مواد 
مخدر مسئله تولید و کشــت مواد مخدر در افغانستان 
است که  هر ســال پیچیده تر شده است. در سال 2001 
که نیروهاى غربى براى تأمیــن امنیت و مبارزه با مواد 
مخدر در کشور افغانستان حاضر شدند تولید مواد مخدر 
در این کشور 185 تن بود که امروز به 9000 تن رسیده 

است.

مجلس قانون مهریه را 
تغییر مى  دهد

ایران، رکورددار
 کشف مواد مخدر در جهان

جاى بزرگان خالى است 
آیت ا... شبیرى زنجانى    خبرگزارى حوزه |
با اشاره به درس اخالق  حضرت امام خمینى(ره)  گفت: 
ایشــان که درس اخالق مى گفتند تا چند روزى حوزه 
یک حال و هواى دیگر داشــت. امروز جاى این درس 
اخالق ها در حوزه خالى است. این مرجع تقلید، نپرداختن 
به سیره معصومین علیهم السالم و علماى شیعه را یکى 

از دالیل کمرنگ شدن مباحث اخالقى دانست.

دور زدن به کمک روس ها؟
بر اساس یک سند محرمانه، توافق نفتى   انتخاب|
بین ایران و روسیه مى تواند تحریم هاى نفتى واشینگتن 
علیه تهــران را دور بزند. آنطور که رســانه هاى رژیم 
صهیونیستى با استناد به اسناد محرمانه وزارت خارجه این 
رژیم گزارش کرده اند، این ساز و کار امکان صادرات نفت 
خام ایران به روسیه از طریق دریاى خزر را فراهم مى کند. 
این نفت ســپس با تصفیه در پاالیشگاه هاى روسیه به 
دیگر کشورها صادر مى شود. قرار است در عوض، مسکو 

نیز امتیازات و خدمات تجارى به ایران ارائه دهد.

آنها بینش ندارند
  بهار| دکتر بهمن آرمان، اقتصاددان می گوید: 
بین ســطح تحصیالت و بینش هیــچ ارتباطى وجود 
ندارد. مى توانید استاد دانشگاه کمبریج هم باشید ولى 
بینش نداشته باشید. آقاى نهاوندیان آن زمان که در اتاق 
بازرگانى بودند هم عملکرد خاصى نداشتند. آقاى نیلى 
هم در سمت هاى مهمى بودند ولى مثل آقاى نهاوندیان 
گره اى از اقتصــاد ایران باز نکردند. ایــن افراد اقتصاد 

خوانده اند ولى عملکرد خاصى نداشتند.

بنزین 2 نرخه مى شود
  تسنیم| نماینده مــردم ایذه بــا بیان اینکه 
احتماًال ظرف دو الى سه ماه آینده کارت سوخت احیا شده 
و قیمت بنزین دو نرخى شود، اظهار کرد: براساس این 
طرح یک نرخ بنزین (قیمت فعلى) و با سهمیه مشخص 
عرضه مى شود و یک نرخ با قیمت آزاد براى کسانى که 

مصرف بیشترى دارند، عرضه مى شود.

ماهاتیر معرفى کرده اند؟!
حســن بیادى، دبیــرکل حزب   خبر آنالین |
آبادگران جهادى دربــاره نظر مردم دربــاره دو جناح 
اصولگرا و اصالح طلب گفت: دســت این جبهه هاى 
بى خاصیت براى مردم رو شده است ولى مردم مظلوم 
باآبرو و همیشــه محکوم، راهى جز همکارى برایشان 
نمانده است که بخواهند تصمیمات خود را اجرایى کنند. 
مگر شوراى نگهبان شــخصى موفق مانند آقاى دکتر 
«ماهاتیر محمد» را معرفى کرده کــه مردم به او رأى 
دهند؟ مگر احزاب وجود خارجى دارند که مردم پیرو آنان 

باشند و قس على هذا.

گزینه هایى براى 4 وزارتخانه 
  تسنیم| یک نماینده مجلــس، گزینه هاى 

احتمالى براى چهار وزارتخانه را اعالم کرد. 
محمدرضا رضایى کوچى با بیان اینکه هفته آینده دولت 
وزراى کار و صنعت را به مجلس معرفى مى کند، گفت: 
آقایان محمد شــریعتمدارى و فرهاد دژپسند به عنوان 
وزراى کار و اقتصاد به مجلس معرفى مى شوند و احتماًال 
حاج محمدى مشاور عالى ســازمان برنامه و بودجه به 
عنوان وزیر راه و شهرســازى به مجلس معرفى شود. 
رضایى کوچى اظهار کرد:  رضا ویسه نیز احتماًال به عنوان 
وزیر صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفى مى شود.

حجتى استیضاح مى شود
نایب رئیس کمیسیون قضائى مجلس    فارس|
از تهیه طرح اســتیضاح محمود حجتــى، وزیر جهاد 
کشاورزى با بیش از 50 امضاى نمایندگان در مجلس 
خبر داد.  یحیى کمالى پور بى ســر و ســامانى ناشى از 
سهل انگارى و عدم نگاه کارشناسى به مسائل در این 
حوزه را از جمله موارد اصلى کلید خوردن طرح استیضاح 

حجتى عنوان کرد.

خبرخوان
اعتیاد به 15 ساله ها رسید

اکــرم مصــورى منــش،    آفتاب  نیوز |
مدیرعامل مؤسسه مطالعات و تحقیقات زنان گفت: 
در حال حاضر ســن مصرف مواد مخدر و اعتیاد به 
شدت کاهش یافته و به رده ســنى 15 تا 18 سال 
و حتى زیر 15 ســال رســیده و وارد مدارس شده و 
دختران و زنان را نیز درگیر کرده که این مسئله بسیار 

نگران کننده است.

هامون 
دیگر هامون نمى شود

   خبر آنالین | عیســى کالنتــرى، رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیست در نشست کارگروه 
احیاى تاالب هامون و مقابله با گرد و غبار سیستان 
و بلوچستان گفت: مردم باید قبول کنند که هامون 
دیگر آن هامون پر آب سال هاى گذشته نخواهد بود 

و هیچ وقت این اتفاق نمى افتد.

آگهى خطاب به 
«سارقان محترم»

طى روزهاى گذشته   روزنامه خراسان |
تصویرى از شهرستان ســرپل ذهاب منتشر شده 
که مشخص مى کند یکى از شهروندان روى بنرى 
نوشته: «سارقین محترم! این مکان طى یک ماه دو 
بار مورد ســرقت همکاران گرامى شما قرار گرفته 
است. لطفًا دیگر مراجعه نفرمایید چون چیزى براى 
بردن باقى نمانده اســت!» تصویر ایــن بنر بازتاب 

زیادى در فضاى مجازى داشته است.  

تولید نان سنگک در ایتالیا!
 میزان | اخیراً در رســتوران هاى ایتالیایى، 
ســاندویچ هایى با نان ســنگک فروخته مى شود. 
ایتالیایى ها براى نان ســنگک نام پیادینا را انتخاب 

کردند.

فیش حقوقى حاشیه ساز
 فارس| در حالى که بســیارى از پزشکان و 
اعضاى کادر بهداشــت و درمان با مشکالت جدى 
مالى مواجهند، انتشــار فیش حقوقى 21 میلیونى 
یکى از معاونان ســازمان نظام پزشــکى کشور در 
فضاى مجازى گالیه مندى مردم و انتقاد بسیارى از 

پزشکان را به همراه داشته است. 

پایان واردات شیرخشک
مدیرعامــل اتحادیه سراســرى    تابناك |
دامداران از منتفى شــدن واردات شیرخشــک به 
کشور خبر داد و گفت: مسئوالن دولتى به این نتیجه 
رسیدند که کمبودى در این زمینه وجود ندارد با رأى 
قاطع اعضاى کمیســیون اقتصادى دولت، واردات 

شیرخشک منتفى شد.

برنج روزى 2 نفر را مى کشد
 میزان | ســخنگوى وزارت بهداشت از آمار 
فوت شــدگان در اثر مصرف قــرص برنج خبر داد. 
ایرج حریرچى با اشاره به اینکه متأسفانه در پنج ماهه 
در هر روز دو نفر از مصرف قرص برنج جان خود را 
از دست داده اند، افزود: امسال 308 نفر فوتى بر اثر 
استفاده از قرص برنج داشتیم، که 30 درصد افزایش 

را نشان مى دهد.

فقط در خراسان و تبریز 
 میزان | محمدرضا طالبیان، معاون فرهنگى 
ســازمان میراث فرهنگى درباره نمایش سردیس 
2500 ساله هخامنشــى در چند شهر کشور گفت: 
سردیس 2500 ساله هخامنشى که بعد از 82 سال 
به کشور بازگردانده شــد بعد از نمایش در موزه ملى 
در خرا ســان و تبریز نیز به نمایش در مى آید و هنوز 
تصمیم براى نمایش این اثر در سایر شهر ها قطعى 

نشده است.

مرکز آمار ایران در حالى شــمار مشــترکان تلفن هاى 
همراه فعال در سال 1396 را 88 میلیون مورد اعالم کرد 
که معاون وزیر ارتباطــات و فناورى اطالعات دوازدهم 
شهریور ماه امســال از فعال بودن 200 میلیون دستگاه 

گوشى خبر داده بود.
تارنماى مرکز آمار ایران گزارشــى را منتشر کرده که بر 
پایه آن شمار مشترکان دستگاه هاى فعال تلفن همراه 
در سال 1396 نسبت به سال 1395، هفت درصد رشد 
کرد. در مجموع، شمار مشــترکان تلفن همراه در سال 
1396 نسبت به ســال 1385، چهارصدوهفتادوچهار 

درصد افزایش یافت. مرکز آمار ایــران در این گزارش 
اعالم کرد 20 درصد مشترکان تلفن همراه در سال 1396 

ساکن تهران بودند.
دوازدهم شــهریور ماه معاون وزیر ارتباطات و فناورى 
اطالعات در پاسخ به «ایرنا» گفت: 200 میلیون گوشى 
پس از اجراى این طرح در شــبکه تلفن همراه کشــور 

فعال است.
به گزارش «ایرنا»  براساس برخى آمارهاى منتشر شده، 
ایرانیان در سال بیش از 20 میلیون دستگاه گوشى همراه 

نیاز دارند که ارزش آن به سه میلیارد دالر مى رسد.

رئیس سابق یکى از شعبه هاى بانک تجارت در مشهد 
که از حدود یکسال قبل به اتهام اختالس میلیاردى با 
سندسازى هاى صورى تحت تعقیب پلیس قرار داشت 

در چنگ قانون گرفتار شد.
در حالى که تحقیقات نشــان مى داد متهم به شمال 
کشــور گریخته اســت، کارآگاهان همچنان در پى 
ردیابى هاى اطالعاتى بودند تا ســرنخى از مخفیگاه 
متهم فرارى به دســت آورند اما او با تغییر وضعیت و 
مکان هــاى اختفا، هربار در نقطه دیگرى مشــاهده 
مى شد تا اینکه هفته گذشته، کارآگاهان شیوه عملیات 
را تغییر دادند و با توسل به شگردهاى اطالعاتى، متهم 

فرارى را به مشهد کشاندند.
این مرد 40 ســاله که به یک مجتمع مســکونى 16 
واحدى رفته بود، سپیده دم به طور ناگهانى در محاصره 
کارآگاهان اداره مبارزه با جرائ م اقتصادى پلیس آگاهى 
خراسان رضوى قرار گرفت و در حالى که هنوز خواب 

آلود و حیرت زده بود در چنگ پلیس گرفتار شد.
متهم ادعا مى کند که در 25 فقره سندســازى هاى 
صورى حدود یــک میلیارد و 300 میلیــون تومان از 
حســاب ها برداشت کرده اســت اما مسئوالن بانک 
این مبلغ را حدود یک میلیــارد و 800 میلیون تومان 

ذکر مى کنند. 

دوازدهمیــن قســمت از برنامــه گفتگــو محــور
 «10:10 دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان با حضور بهروز 
نعمتى، سخنگوى هیئت رئیسه مجلس شوراى اسالمى 
منتشر شد. بخش کوتاهى از پرسش و پاسخ هاى مطرح 

شده در این برنامه را به نقل از این سایت بخوانید:
اگر نماینده نبودید کجا کار مى کردید 

محل کارتان کجا بود؟
من اگر نماینده نباشم، حتماً کارمند دولت هستم.

کجا؟
امروز وزارت نفت هستم.

چرا پرونده تــان را از یک وزارتخانه 
دیگر بــه وزارت نفت منتقل کردید؟ 
گویا وزارت نفت به نماینده ها خوب 

مى رسد و حقوقش خوب است.
این شیطنت رسانه اى است، من نمى گویم آن وزارتخانه 
کجاست ولى باالخره من مى توانم با توجه به اینکه کارمندم 
به یک وزارتخانه بروم. باالخره هرکسى داراى یک شأنیت، 

اوضاع و احوالى است. شاید مثًال خیلى فکر کنند که حتمًا 
مى خواهد برود وزارت نفت به قول شما هاپولى و چاپولى. 
اینطورى نیســت اما مى توانم بــروم وزارت خارجه. من 
مى توانم بروم وزارت کشور باالخره کارمندم مى توانم بروم 
یکجایى تا 30 سال پر شود. البته من جانباز هم هستم فوق 
لیسانس هم دارم و چهار روز دیگر ممکن است دکترا داشته 
باشم که مى توانم تا 35 سال خدمت کنم. بنابراین ما باید 
یکجایى حقوقمان را بدهند اگر هم ناراحتید من بروم خانه 

با حقوق جانبازى ام مى توانم در خانه بن شینم زندگى کنم.

معاون اسناد هویتى ســازمان ثبت احوال ضمن اعالم 
آمار طالق و ازدواج، چهار علــت اصلى فوت ایرانیان را 

عنوان کرد.
سیف ا... ابوترابى گفت: براساس آخرین اطالعات پایگاه 
جمعیتى سازمان ثبت احوال طى ششماه ابتداى امسال 
182 هزار و 389 نفر فوت کرده اند که از این تعداد 103 
هزار و 180 نفر مرد و 79 هزار و 209 نفر نیز زن بوده اند. 
 معاون اسناد هویتى سازمان ثبت احوال کشور در مورد 
دالیل فوت ایرانیان نیز گفت: بیمارى هاى قلب و عروق، 
بیمارى هاى سرطان و تومور، دستگاه تنفس و عوارض 

غیر عمدى چهار علت اصلى فوت اعالم شده است.
وى در مورد آمار والدت نیز گفت: در مدت شــش ماهه 

706 هزار و 788 مــورد والدت رخ داده که از این تعداد 
364 هزار و 397 پسر و 342 هزار و 391 دختر بوده اند.

ابوترابى همچنین به آمار ازدواج نیز اشــاره کرد و گفت: 
آمار چهار ماهه پایگاه اطالعات جمعیتى سازمان نشان 
مى دهد که طى این مدت 191 هزار و 267 مورد ازدواج 
انجام شــده اســت. وى تأکید کرد: همچنین 48 هزار 
و 287 واقعه طالق نیز در چهار ماهه ابتداى ســال رخ

 داده است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه آمارهاى ازدواج و طالق 
تغییر محسوسى نداشته است افزود: آمارهاى سال قبل 
در مدت مشابه نیز نشان مى دهد که آمار طالق افزایش 

نداشته و ازدواج نیز کم نشده است.

معاون سیاسى و امنیتى وزیر کشور گفت: کسانى که خارج 
از مسیرهاى قانونى تردد کنند و جنس وارد کشور کنند دیگر 
نه کولبر هستند و نه کارشان قانونى؛ کارشان عبور غیرمجاز 

و قاچاق است.
حسین ذوالفقارى، در پاسخ به سئوالى درباره جزئیات کشته 
شــدن یکى از کولبران در مرزهاى غربى کشور و ضرورت 
جلوگیرى از تکرار این اتفاقات گفت: ما دیگر چیزى به نام 
کولبر نداریم؛ این کلمه کولبر هم کلمه اى بود که نمى دانم 
کجا اختراع شد، هم براى خود مردم و هم براى مسئوالن 

مشکل درست کرد.
ذوالفقارى ادامه داد: اگر فردا چهار تروریســت در قالب این 
کولبران به جاى کاال، مواد منفجره وارد کشــور کنند و در 
ده نقطه کشور عملیات تروریستى انجام دهند آن موقع چه 

کسى پاسخگو است؟ 

معاون امنیتى وزارت کشور گفت: کسى آدرس غلط ندهد 
مخصوصاً از مسئوالن مى خواهم معنى واژه کولبر را متوجه 
شوند. کسى که از معابرى غیر از معابر رسمى و بازارچه ها و 
گمرکات از سایر نقاط مرزى تردد کند، اگر هیچ کارى هم 
انجام ندهد خود اصل تردد چه از طریق کشور مقابل چه از 

طرف ما خالف قانون است و برایش مشکل پیش مى آید.

مردى که در بحران خودساخته سعودى ها با ایران مدام 
علیه جمهورى اسالمى جوســازى مى کرد و در تنش 
بى سابقه با قطر هم به اتهام زنى علیه این کشور دست 
مى زد، این روزها یعنى در بحرانى ترین روزهاى آل سعود 

غایب بزرگ لقب گرفته است.

به گزارش «تسنیم»، از ابتداى بحران به وجود آمده به 
سبب ناپدید شدن «جمال خاشــقجى»، منتقد مشهور 
سعودى در کنســولگرى این رژیم در استانبول در دوم 
اکتبر(10 مهر) تا کنون، رئیس دســتگاه دیپلماســى 
ســعودى یعنى «عادل الجبیر» هیچ واکنشــى به این 

موضوع مهم نشــان نداده با وجودى که کنســولگرى 
ســعودى در  اســتانبول که این حادثه در آن رخ داده، 

وابسته به وزارت خارجه رژیم است.
عادل الجبیر کجاست؟ سئوالى اســت که ذهن خیلى 
از فعاالن سیاســى و فعاالن فضاى مجازى را به خود 

مشغول کرده اســت، کســانى که از غیبت کامل وزیر 
خارجه سعودى از زمان شــعله ور شدن آتش بحران بر 
سر ناپدید شدن جمال خاشقجى غافلگیر شده اند، این 
در حالى است که الجبیر هیچ فرصتى را براى اظهارنظر 

درباره مسائل حتى کوچک از دست نمى داد.
از روزى که «سعود الفیصل»، کارکشته ترین دیپلمات 
و وزیر خارجه آل ســعود درگذشــت -مردى که حدود 
چهار دهــه بر این کرســى تکیه زده بــود- الجبیر به 
عنوان جانشین وى و کســى که بیشترین فعالیت را در 
اظهارنظرهاى مطبوعاتــى به ویژه در خصوص بحران 
میان عربســتان و قطر از خود نشــان مى داد به شمار 
مى رفت، اما طولى نکشــید که بنا بــه تعبیر فعاالن در 
فضاى مجازى، الجبیر غایب شد به طورى که از هنگام 
بروز بحران به ســبب ناپدید شدن خاشــقجى، منتقد 
مشهور سعودى در رســانه ها حضور ندارد، این در حالى  
است که این مسئله به یک مسئله جهانى تبدیل شده و 

رژیم سعودى هم به ترور وى متهم شده است.
روزنامه «الشــرق» قطر در این باره نوشــته است چرا 
الجبیر ساکت شده و به شکل مبهمى ناپدید شده است؟ 
این در حالى است که وى علیه قطر و کانادا در رسانه ها 
اظهارنظر مى کرد اما در بحران خاشــقجى غایب شده 

است.
این روزنامه افزود وزیر خارجه سعودى در حالى ناپدید 
شده که کشورش با یک بحران دیپلماتیک سخت روبه 
رو شده اســت. وزیر خارجه ترکیه تمایل به همکارى با 
ریاض دارد، در حالى که همتاى ســعودى وى مخفى 
شده است. این روزنامه نوشته اســت الجبیر همچنین 
در نشست اخیر «محمد بن سلمان»، ولیعهد سعودى با 

سفراى پادشاهى سعودى غیبت داشت.
این در حالى است که فعاالن در فضاى مجازى از سفر 
سرى عادل الجبیر، وزیر خارجه سعودى به قطر در روز 
یک شــنبه خبر داده بودند که این اطالعات هنوز تأیید 

نشده است. 

«عادل الجبیر» کجاست؟
غایب بزرگ بحرانى ترین روزهاى عربستان

رئیس اختالسگر بانک چگونه به دام افتاد

براى «هاپولى» و «چاپولى» به وزارت نفت نرفتم!
سخنگوى هیئت رئیسه مجلس:

88 میلیون تلفن همراه در ایران فعال است

کلمه «کولبر»، هم براى مردم مشکل درست کرد  هم براى مسئوالن

فرمانده انتظامى آزادشهر در استان گلستان گفت: طى یک 
تعقیب و گریز پلیسى، جان فرزند خانواده سارق خودرو در 

آزادشهر گرفته شد.
به گزارش «ایلنا»، سرهنگ محمدرضا اصالنى اظهار کرد: 
عصر روز یک شنبه 22 مهرماه سال جارى به فوریت هاى 
پلیس 110 ســرقت یک خودرو پراید به مأموران گشــت 
شهرستان اعالم شد که بالفاصله طرح مهار در شهرستان 
و استان اجرا شد و پس از مدت کوتاهى مأموران یگان امداد 
وســیله موردنظر را در میدان جمهورى آزادشهر شناسایى 
کردند و دســتور توقف خودرو داده شد. وى افزود: متهم به 
دستورها توجه نکرد و از شهر خارج و به جاده فرعى معروف 

به جاده نفت متوارى شد.
اصالنى در ادامه گفت: بعد از چنــد دقیقه تعقیب و گریز و 

بى توجهى به اخطارهاى پلیس، مأموران با توجه به قانون به 
کارگیرى از سالح به صورت شلیک هوایى تیراندازى کردند 
که متهم با بى توجهى به اخطارها وارد زمین کشاورزى شد. 
وى افزود: مأموران با هدف شلیک به الستیک قصد متوقف 
کردن ماشین را داشــتند که به دلیل دست اندازهاى زیاد و 
تکان شدید خودروى پلیس، گلوله هاى شلیک شده در این 
تعقیب و گریز پلیسى از صندوق پراید رد شده و به زن و فرزند 

خردسال سارق برخورد کرد.
فرمانده انتظامى آزادشهر گفت: مصدومان بالفاصله به مرکز 
درمانى انتقال یافتند اما فرزند سارق بر اثر شدت جراحات در 
بیمارستان درگذشــت. اصالنى گفت: سارق که سابقه دار 
اســت و اعتیاد شــدید به مواد مخدر هم دارد دستگیر و به 

مقامات قضائى تحویل داده شد. 

کشته شدن یک کودك در تعقیب و گریز پلیسى

4 علت اصلى فوت ایرانیان 
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حمید محمدى، تهیه کننده 
اصفهانى درگذشت

حمیـد محمـدى، تهیـه کننـده جـوان اصفهانى در 
بیمارستان سیدالشهدا(ع) درگذشت.

حمید محمدى، رئیس مؤسسـه سـینمایى نماى باز 
سپاهان و تهیه کننده  اصفهانى، پس از ماه ها تحمل 
رنج بیمارى، بر اثر بیمارى سرطان در بیمارستان سید 

الشهدا(ع) اصفهان دارفانى را وداع گفت.
وى تهیـه کنندگـى  فیلـم هـاى تلویزیونـى چـون 
«سـرقت»، «مرگ زیبا»، «دشـمن»، «خط رند»، 

«حرمت» و... بر عهده داشت.

خونگیرى در ایام اربعین 
انجام مى شود

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: طرح نذر 
خون که از ابتداى ایام محرم اجرا شد، تا پایان ماه صفر 

و به خصوص در ایام اربعین ادامه دارد.
مجید زینلى اظهار کرد: به دلیل اینکه خون یک بافت 
زنده است و مراکز درمانى به صورت روزانه و مستمر 
نیازمند خون و فرآورده هاى خونى هسـتند، هر روزه 

نیازمند 400 تا 450 واحد خونى هستیم.

جهان نما 
مرکز کارآفرینى مى شود

قـرارداد ایجاد بـزرگ ترین مرکـز کارآفرینى شـهر 
اصفهان از سوى شـهردارى اصفهان، با هدف ایجاد 
فضایى متمرکز در راستاى توسعه فضاى کارآفرینى 
استان در مرکز شهر اصفهان به امضاى معاون مالى 
اقتصادى شـهردار و سـرمایه گذار بخش خصوصى 

رسید که این مکان در جهان نما قرار دارد. 

همچنان منتظر رگبارهاى 
پاییزى باشید

کارشناس مسـئول پیش بینى هواى استان اصفهان 
گفـت: بارش هـاى رگبـارى در اکثر مناطق اسـتان 

اصفهان تا دو روز آینده پیش بینى مى شود.
سـاناز جعفرى با بیان اینکه افزایش ابر، گاهى وزش 
باد شـدید و بارش هاى رگبارى به همـراه رعد و برق 
براى اکثر مناطق اسـتان اصفهان طـى دو روز آینده 
پیش بینى مى شـود، اضافه کرد: همچنین در ساعات 
بامـداد و در مناطقى کـه بارندگى اتفـاق مى افتد، مه 

صبحگاهى نیز پیش بینى مى شود.
 وى با بیـان اینکه در مناطق مسـتعد بـارش تگرگ 
نیـز پیش بینـى مى شـود، افـزود: همچنین بـا توجه 
به بارش هـاى رگبـارى در برخى از مناطـق احتمال 

آبگرفتگى معابر نیز وجود دارد.

معرفى امام جمعه جدید 
فریدونشهر

حجت االسالم شامحمدى امام جمعه فریدونشهر شد. 
مراسم معارفه حجت االسالم اسماعیل شامحمدى به 
عنوان امام جمعه فریدونشـهر در شـوراى ادارى این 

شهرستان برگزار شد.

نصب 60 نماد 
در شهر نجف آباد

60نماد بــا موضوعات فرهنگى، هنــرى در نقاط 
مختلف شهرستان نجف آباد نصب شده است.

شهردار نجف آباد گفت: هریک از این نمادها نشان 
دهنده منطقه، محله، شــغل و فرهنــگ مردم در 
این شهر است.  مســعود منتظرى افزود: 40 المان 
هم با مناســبت هاى مختلف به صورت موقت در 
این شهر نصب مى شــود. وى با بیان اینکه واحد 
امانى شهردارى نجف آباد این نمادها را با استفاده 
از ضایعات آهن، پالســتیک و چوب مى سازد و در 
نقاط مختلف این شهرستان نصب مى کند، گفت: 
اســتفاده از ضایعات موجب صرفه جویى بیش از 

90درصد در هزینه ها مى شود.

خبر

فرمانده انتظامى استان اصفهان از کشف 23 پرونده جرائم 
اقتصادى به ارزش 638 میلیارد ریال طى یک ماه گذشته 

توسط کارآگاهان پلیس آگاهى این فرماندهى خبر داد.
مهدى معصوم بیگى ارزش این پرونده ها را بالغ بر 638 
میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در همین راستا 25 مجرم 
اقتصادى نیز دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مراجع 

قضائى شدند.
فرمانده انتظامى استان اصفهان بیان کرد: جرائم مجرمان 
دستگیر شده بیشــتر در زمینه اختالس، زمین خوارى، 
اخالل در نظام اقتصادى، رباخوارى، تعدى نسبت به اموال 

دولتى، پولشویى، ارتشا و احتکار بود.

وى ادامه داد: در مجموع شش ماهه نخست امسال بیش 
از دو هزار و 138 میلیارد ریال جرائم اقتصادى توســط 
کارآگاهان پلیس آگاهى استان کشف شده که این رقم 
نسبت به مدت مشابه ســال قبل 265 درصد رشد داشته 

است.
معصوم بیگى همچنین از رشــد 71 درصدى کشــف 
پرونده هاى جرائم اقتصادى شش ماهه نخست امسال 
نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و اظهارکرد: این 
موضوع حاکى از افزایش توان، ظرفیت، تحرك و چابکى 
نیروها و اشرافیت اطالعاتى و عملیاتى آنان بر تحرکات 

خالفکاران و مجرمان در جامعه است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان گفت: 
تعداد وقف هاى صورت گرفته در این استان از ابتداى 
سال جارى تاکنون 5 درصد نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته افزایش داشته است.
حجت االسالم والمســلمین رضا صادقى بیان کرد: 
67 وقف جدید از ابتداى سال جارى تاکنون در استان 
اصفهان ثبت شــده که برآورد ارزش ریالى آن به 60 
میلیارد مى رسد. وى با اشاره به آخرین وقف صورت 
گرفته با ارزش نزدیک بــه ده میلیارد ریــال افزود: 
شهرســتان هاى فریدن، ناییــن و آران و بیدگل به 
ترتیب بیشــترین تعداد وقف هاى ثبت شده در سال 

جارى را دارند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان اضافه 
کرد: بیشــتر نیت واقفان به ترتیب شــامل زوج هاى 
جوان، امور قرآنى، ساخت مســجد، حسینیه و دانش 
آموزان کم برخوردار بود که البته امســال وقف هایى 
متفاوت از جمله در زمینه ترك اعتیاد و درمان معتادان 
نیز داشتیم. وى در ادامه با اشاره به وجود 718 بقعه و 
امامزاده در استان اصفهان گفت: بیشترین امامزادگان 
استان اصفهان در آران و بیدگل، کاشان و نطنز میزبانى 
مى شوند که علت آن هم پیشینه اسالم در این مناطق 

است.

تعداد وقف هاى استان
 5 درصد افزایش یافت

کشف 23پرونده 
جرائم اقتصادى در اصفهان 

مدیر باغبانى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
با بیان اینکه در ســال  جارى تولید سیب بیش از 40 

درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است، افزود: 
پیش بینى مى شود امسال میزان برداشت این محصول 

به 130 هزار ُتن برسد.   
احمدرضا رییس زاده اظهار کرد: ادامه خشکســالى و 
کمبود شــدید آب در بخش عمده اى از باغات سیب 
استان، وزش باد و بارندگى در زمان تلقیح، به ترتیب 
عوامل اصلى کاهش عملکرد کّمــى و کیفى باغات 
سیب در سال جارى بوده اســت. وى گفت: برداشت 
سیب پاییزه از اواخر شــهریورماه در باغات بارور این 
استان آغاز شده و تا نیمه آبان ماه سال جارى ادامه دارد.

کاهش 40 درصدى تولید سیب در اصفهان

مدیر ســد و نیروگاه زاینده رود شــرکت سهامى آب 
منطقــه اى اصفهان گفت: به دنبــال تداوم وضعیت 
کم بارشــى در حوضه آبریز زاینده رود، تنها نیروگاه 

پشتیبانى برق آبى اصفهان از مدار خارج شد.

محمود چیتیان با اشاره به اینکه 13 سال است با شرایط 
خشکسالى در فالت مرکزى مواجه هستیم، اظهار کرد: 
این وضعیت به مرور در میــزان تولید برق در نیروگاه 
برق آبى تأثیر گذاشته و ســبب کاهش تولید در این 
سال ها شده، بنابراین تنها نیروگاه برق آبى اصفهان به 

طور کامل از مدار خارج شد.
مدیر ســد و نیروگاه زاینده رود بیان کرد: این نیروگاه 
برق آبى بیشتر به عنوان نیروگاه پشتیبانى مورد استفاده 
قرار مى گرفت و سهم تولید برق از این نیروگاه تقریبًا 
به حدود 60 هزار مگاوات ساعت در سال مى رسید، در 
حالى که ظرفیت نامى تولید برق این نیروگاه 250 هزار 

مگاوات ساعت در سال است.

تنها نیروگاه برق آبى اصفهان از مدار خارج شد

مدیر روابط عمومى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان با 
اشاره به برخورد تیغ جراحى به پیشانى نوزاد متولدشده 
در بیمارستان شــهید منتظرى نجف آباد، گفت: بحث 
عفونت خونى در این نوزاد ربطــى به این موضوع ندارد، 
در کل درصدى از نوزادها بعد از تولد دچار عالیم عفونت 
خونى مى شــوند و اینها ربطى بــه جراحت حین عمل 

سزارین ندارد. 
کیانوش جهانپور، اظهار کرد: جراحات مختصر روى بدن 
نوزاد با فراوانى مختلف که بستگى به پوزیشن نوزاد حین 
عمل سزارین دارد، با توجه به سرعتى که در عمل سزارین 
هست و نازك بودن پرده و جداره رحم، در حین این عمل 
و اینکه کدام بافت ها مماس بر ناحیه برش باشد در دنیا 

مشاهده مى شود.

وى اذعان کرد: موارد خطا یا موارد قصورات و... قاعدتاً در 
صالحیت کمیسیون هاى تخصصى سازمان نظام پزشکى 
است که اگر فردى یا اولیاى بیمار یا نوزادى مایل باشند، 

مى توانند از آن طریق مسیر را پیگیرى کنند.
مدیر روابط عمومى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان در 
ادامه گفت: از جهت فرایندهــاى درمانى کلیه مواردى 
که عارضه دار مى شــوند چه به لحاظ جسمى چه فوت، 
عارضه هایى که به هــر حال اجتناب ناپذیر اســت چه 
عارضه هایى که ناشى از خطا، اشتباه یا قصورات پزشکى 
باشــد یا حتى موارد نادرى که ناشــى از بى احتیاطى و 
بى مواالتى باشــد، در کمیته موربیدیتى و مورتالیتى در 
بیمارستان ها ثبت و بررسى شده و به معاونت درمان ارسال 
مى شود. جهانپور اضافه کرد: این مورد در بیمارستان هاى 
دیگر هم هر از گاهى گزارش شده و مورد ویژه اى نیست و 
در سطح کشور همیشه هر چند هفته یا هر چند ماه یک بار 
یک موردى هست و عموماً درصد زیادى از اینها جراحت 

سطحى است که پیامدهایى ندارد.
وى با اشــاره به صحبت پدر این نوزاد مبنى بر بسترى 
بودن این نوزاد در بخش NICU به دلیل عفونت خونى، 
مطرح کرد: بحث عفونت خونى در این نوزاد ربطى به این 

موضوع ندارد.

شکافته شدن پیشانى نوزاد نجف آبادى با تیغ جراحى

جزئیــات جدیــدى از حادثــه بامــداد یک شــنبه در 
پارك ملى قمیشــلو منتشــر شــده اســت. آنطور که 
خبرگزارى ها روز یک شنبه خبر دادند، درگیرى دو محیط 
بان با شکارچیان غیرمجاز در این منطقه منجر به مجروح 
شدن هر دو محیط بان و یکى از شــکارچیان شده بود. 
اطالعات تکمیلى اما نشان مى دهد که شکارچى مجروح 

شده در بیمارستان جان داده است.
مطابق روایت خبرگزارى «فارس»، بامداد روز یک شنبه 
محیط بانان پارك ملى قمیشلو در حین گشتزنى متوجه 
موتورسیکلت تندرویى شدند که با نور انداختن در منطقه 
به دنبال شکار بودند و به آن مشکوك مى شوند. سوءظنى 
که درست از آب درآمد، شــکارچیان به دنبال شکار آهو 
بودند؛ محیط بانان این منطقه نیز بنا به وظیفه ذاتى خود 
یعنى حراست از محیط زیست و موجودات زنده آن در قبال 
شــکارچیان غیرمجاز و متخلف، اقدام به تعقیب و گریز 
براى متوقف کردن شــکارچیان کردند. طى این تعقیب 

و گریز، موتورسیکلت شــکارچیان با افتادن در گودالى 
واژگون شد و محیط بانان از شــکارچیان خواسته بودند 
با کنار گذاشتن اسلحه، خود را تســلیم قانون کنند اما با 
شلیک هاى شکارچیان مواجه مى شوند که در این حادثه 
هر دو محیط بان آسیب مى بینند. یکى از محیط بانان نیز بنا 
به قانون و براى حفاظت از جان خود و همکارش اقدام به 
تیراندازى متقابل مى کند در این حادثه یکى از شکارچیان 

متخلف هم تیر مى خورد.
خبرهاى اولیه حکایت از مجروح شدن شکارچى غیر مجاز 
و بسترى شــدن وى در بیمارستان داشت اما خبرگزارى 
«ایسنا» دیروز به نقل از فرمانده یگان حفاظت از محیط 
زیست اداره کل محیط زیست استان اصفهان خبر داد که 
شکارچى پس از تیر خوردن جانش را از دست داده است. 
شکارچى دوم نیز همچنان متوارى است و تالش ها براى 

یافتن این فرد ادامه دارد.
مجید خسروى و خسرو قاســمى، دو محیط بان براى 
انجام اقدامات پزشــکى و درمانى راهى بیمارســتان 

شده اند. یکى از محیط بانان دچار شکستگى استخوان 
ران شــده اســت و چند روزى باید تحت درمان باشد 
تا با بهبود زخم ها، ســاچمه ها از پایش خارج شــود و 
سپس استخوان شکسته شــده را درمان کنند. با توجه 
به شکســتگى اســتخوان ران پا به نظر نمى رسد این 
محیط بان اصفهانى بتواند به این زودى ها به ســرکار 
برگردد و احتماًال چنــد ماهى را بایــد در خانه بماند. 
محیط بان دیگر نیز ساچمه ها به سرش اصابت کرده که 
او نیز باید زخم هایش بهبود پیدا کند تا پزشکان بتوانند 

ساچمه ها را از سرش خارج کنند.
البته این اولین حادثه خونین میان شکارچیان متخلف و 
محیط بانان نیست چنانکه در آذر ماه سال گذشته نیز در 
درگیرى میان محیط بانان سمیرم و شکارچیان متخلف، 
یک شکارچى کشته مى شود. در مرداد ماه امسال نیز در 
درگیرى دیگرى میان شکارچیان متخلف و محیط بانان 
راورى در استان کرمان، یک محیط بان به علت اصابت 

سه گلوله جنگى به شکمش به شهادت رسید.

انتشار اطالعات جدید از درگیرى محیط بانان با شکارچیان غیرمجاز در اصفهان

یک شنبه در قمیشلو چه گذشت؟

زهرا زرفشانى

معاون اجتماعى و پیشــگیرى از وقوع جرم دادگسترى 
استان اصفهان در نشستى خبرى به تشریح اقدامات انجام 

شده در این معاونت پرداخت.
محمدرضا قنبرى گفت: معاونت اجتماعى و پیشگیرى از 
وقوع جرم دادگسترى استان اصفهان در سال 93 تشکیل 
شد و از ســال 94 تاکنون در بســیارى از حوزه ها در بین 
استان هاى کشــور، رتبه هاى برتر را به خود اختصاص 

داده است.
وى افزود: در سال گذشته، از 90 مرکز مشاوره متقاضى، 
ما با توجه به شــرایط مختلف، با 33 مرکز مشــاوره در 
اصفهان قرارداد منعقد کرده ایم تا در حوزه خانواده مشاوره 
روانشناســى و مددکارى صورت گیرد و بر این اساس در 
سال گذشته، پرونده 21 درصد زوجین که به مرکز مشاوره 

ارجاع داده شده بودند، به صلح انجامید.
معاون اجتماعى و پیشــگیرى از وقوع جرم دادگسترى 
استان اصفهان اظهار کرد: در سال گذشته، 3870 زوج در 
این مراکز مشاوره شدند که 835 مورد به سازش ختم شد.

قنبرى از طراحى ســامانه میثاق مهر در این معاونت به 
منظور آموزش هاى پیــش از ازدواج در اصفهان خبر داد 
که در شوراى عمومى فرهنگى کشور مصوب شده و هم 
اکنون در اصفهان خدمات ارائه مى کند و اظهار امیدوارى 
کرد این ســامانه با پیگیرى هایى که صورت مى گیرد در 

کشور نیز فعال شود.
وى ادامه داد: استان اصفهان در سال 94، در طالق توافقى 
در کشور رتبه 6 را داشــت که با اقدامات صورت گرفته، 

طالق توافقى در سال 96، به رتبه 8 رسید.
قنبرى مى گوید: در سال گذشته و با همکارى بسیار خوب 
شهردارى اصفهان، بانوسراى آفتاب به عنوان مرکز مهر 
یک به صورت رایگان در اختیار این معاونت، براى مالقات 
والدین طالق گرفته با فرزندانشــان اختصاص یافت و 
در سال جارى نیز فرهنگســراى اندیشه به عنوان مرکز 
مهر شماره 2 افتتاح شــد و ما در نظر داریم در چهار نقطه 
اصفهان، چهار مرکز برپا کنیم که قرار است تا پایان سال 

جارى و اوایل سال آینده دو مرکز دیگر ایجاد شود.

وى همچنین افزود: در حوزه خانواده، کارگاه هاى آموزش 
پیش از ازدواج، تدوین محتوا و بخشــى هم در خصوص 
داورى انجام شــد و داور از سوى زوجین خواستار طالق، 
تعیین شد و در نهایت نظر خود را به دادگاه اعالم کرده و ما 
این داورى را مدیریت مى کنیم و در این راستا براى افراد 
داراى حسن شــهرت محلى، دوره هاى آموزشى داورى 
برگزار مى شــود و این داوران بر اساس تقاضاى زوجین، 
مداخله مى کنند. معاون اجتماعى و پیشگیرى از وقوع جرم 
دادگسترى اســتان اصفهان اعتیاد را از دیگر آسیب هاى 
اجتماعى برشمرد و گفت: براساس آیین نامه مراقبت بعد 
از خروج از زندان و... معتادان، دستگاه هاى مرتبط باید به 
وظایف خود عمل کنند و ما تفاهمنامه با دستگاه ها براى 
مبارزه با مواد مخدر داریم که در این راستا در سال گذشته، 
183 نفر از مراجعین دادســراى انقالب به مرکز ماده 16 
معرفى شدند و دوره هاى مهارت هاى زندگى براى آنان 
برگزار شد، چرا که افزایش مهارت هاى زندگى به خانواده 
مى تواند در کاهش اعتیاد و... کمک کند. قنبرى از ورود 
معاونت اجتماعى و پیشــگیرى از وقوع جرم دادگسترى 
استان اصفهان به حوزه حوادث رانندگى خبر داد و گفت: 
یکى از مشکالت در تصادفات، نقاط حادثه خیز در استان 
بود که ما کارى پژوهشى براى شناسایى نقاط حادثه خیز 
انجام دادیم و پس از آن با دستگاه هاى مرتبط جلساتى را 

برگزار کرده و موارد را اذعان کردیم که باید رفع کنند.
وى ادامه داد: در استان 109 نقطه حادثه خیز شناسایى شد 
که 67 نقطه حادثه خیزتر بود و در این راستا سامانه «همپا» 
در پلیس راه ایجاد شد و بدینسان تاکنون با اقدامات انجام 
شده، نقاط حادثه خیز استان تا حدودى کاهش یافته است.

همچنین در حوزه امنیت اخالقى نیز، برگزارى کارگاه طرح 
«هور» که وظیفه اصالح مرتکبیــن جرائم اخالقى بود 
برگزار شد و اقدامات پرثمرى در این زمینه صورت گرفت.

معاون اجتماعى و پیشــگیرى از وقوع جرم دادگسترى 
استان اصفهان اظهار کرد: از دیگر اقدامات انجام شده در 
بخش هاى مختلف معاونت اجتماعى پیشگیرى از وقوع 
جرم دادگسترى اصفهان، در حوزه دانش آموزان است که 
طرحى را با کمک آموزش و پرورش با عنوان طرح نظام 

مراقبت اجتماعى از دانش آموزان (نماد) که یک پروژه ملى 
است و از سوى معاونت اجتماعى قوه قضائیه به استان ها 
ابالغ شده ابتدا به صورت آزمایشى در 12 مدرسه منتخب 
استان اصفهان اجرا کردیم و بازخوردهاى خوبى داشت. 
در این طرح دانش آموزان براى انجام کارهایى که تحت 
فشار افراد انجام مى دهند و به ما اطالع داده مى شود تحت 
حمایت و مراقبــت قرار مى گیرند و در طــرح نماد، 210 
نفر از مربیان مدارس در دوره کارگاهى 96 ســاعته که با 
همکارى آموزش و پرورش برگزار کردیم شرکت کردند و 

آموزش هاى الزم به آنان داده شد. 
وى از همکاران قضائى خواست از مجازات هاى جایگزین 

حبس استفاده کنند که بسیار مطلوب است.
معاون اجتماعى و پیشــگیرى از وقوع جرم دادگسترى 
اســتان اصفهان همچنیــن از اجراى طــرح آفتاب که 
کارگاه هاى سبک زندگى براى سربازان است و موفقیت 

اجراى این طرح گفت. 
قنبــرى مى گوید: در حوزه پیشــگیرى از خشــونت ما 
دوره هایى را در اصفهان برگزار کردیــم و در پنج محله 
آســیب خیز اصفهان اقدامات مطلوبى صورت گرفت و 
جمعًا ما 30 کارگاه پیشــگیرى از خشــونت با تمرکز بر 

مناطق را برپا کردیم.
وى با بیــان اینکه امروز در کشــور با جنــگ اقتصادى 
مواجه هســتیم، افزود: در این میان، افــرادى اخاللگر 
نظام اقتصادى شناخته شده که براساس قانون، مصادیق 

مجرمانه شناسایى شده است.
قنبرى گفت: سامانه «سجام» براى مقابله با اخاللگران 
اقتصادى برنامه ریزى شــده و مردم به عنوان دیده بان 
مى توانند هرگونه اطالعات در حوزه هاى مختلف از جمله 
احتکار، تصرفات غیرقانونى و... را از طریق این ســامانه 

اطالع رسانى کنند، تا پیگیرى هاى الزم صورت پذیرد.
معاون اجتماعى و پیشــگیرى از وقوع جرم دادگسترى 
استان اصفهان با بیان اینکه جلسات شوراى پیشگیرى از 
جرم هر دو ماه یکبار با موضوع مشخص تشکیل مى شود، 
گفت: مصوبات این جلســات براى دستگاه هاى مرتبط 

الزم االجراست.

طرح معاون اجتماعى و پیشگیرى از وقوع جرم دادگسترى استان اصفهان در حوزه خانواده

اختصاص 4 منطقه به محل مالقات والدین طالق گرفته با فرزندانشان
ساسان اکبرزاده

مدیر گروه مبارزه با بیمارى هاى مرکز بهداشت استان 
اصفهان گفت: مهر و آبان فصل شیوع سالک است و به 
همین علت، این دیدگاه پیش مى آید که با موجى از این 

بیمارى مواجه هستیم.
رضا فدایى اظهارکرد: در سطح کشور 16 استان سالک 
خیز شناخته شده که یکى از این استان ها اصفهان است.
وى با بیان اینکه بروز سالک جزو طبیعت و ذات استان 
اصفهان است و از آن گریزى نیست، ادامه داد: اصفهان، 
 شاهین شهر،  نطنز، اردستان و برخوار از مناطق سالک خیز 
اصفهان اســت. مدیر گروه مبارزه با بیمارى هاى مرکز 
بهداشت استان اصفهان تصریح کرد: قبل از اجراى برنامه 
کنترل سالک از سوى سیستم بهداشتى، ساالنه چهار تا 
پنج هزار مورد بیمارى سالک را شاهد بودیم که در ده سال 

اخیر با مداخالت صورت گرفته، بیمارى سالک به 1000 
مورد مى رسد.

■■■
وى با بیان اینکه مهر و آبان فصل شیوع سالک به علت 
عوامل متعدد اقلیمى است، گفت: در این دو ماه، شاهد بروز 
پشه ماالریا هستیم که سبب بروز بیمارى سالک مى شود.
فدایى با بیان اینکه در هر اســتانى فصول بروز سالک 
متفاوت اســت، ادامه داد: تنها اقدامى که فرد یا خانواده 
مى تواند براى پیشــگیرى از ابتال به سالک انجام دهد، 
اســتفاده از لوازم دورکننده حشــرات و نصب تورى در

 پنجره ها و درهاى ورودى اتاق و خوددارى از رها کردن 
زباله در اطراف منازل است.

مدیر گروه مبارزه با بیمارى هاى مرکز بهداشت استان 
اصفهان گفت: موارد انگشت شــمارى از بروز سالک در 

گوشه و کنار شهر به معناى توسعه بیمارى نیست.
وى اضافه کرد: در مناطق شرق اصفهان تا منطقه باتالق 
گاوخونى از جمله براآن شــمالى و براآن جنوبى و بخش 

جلگه از قدیم سالک خیز بوده است.
وى گفت: در شهر اصفهان به ندرت سالک مشاهده شده 
است و اگر هم بوده ساکنان اصفهان از مناطق سالک خیز 

عبور کرده و با ماندن چند ساعته مبتال شده اند.

مهر و آبان، فصل شیوع بیمارى سالک است
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هانیه توسلى و نگار جواهریان در قابى مخوف 

جدیدترین ساخته عباس نظام دوست به زودى اکران عمومى مى شــود. در این فیلم بازیگران زیادى مقابل 
دوربین رفته اند و به نظر مى رسد این اثر فضایى مخوف و رمزآلود دارد. 

فیلم سینمایى «گرگ بازى» پیش از این قرار بود در سى و ششمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآید. این فیلم 
طبق برنامه ریزى هاى انجام شده توسط سازندگانش، قرار است آبان امسال روى پرده سینماها برود.

در خالصه داستان این فیلم آمده است: «چند دوست قدیمى، یک شب در خانه موروثى یکى شان جمع مى شوند. با 
ورود مهمانان تازه وارد، ماجراهاى عجیبى رخ مى دهد.»

على مصفا، هانیه توسلى، نگار جواهریان، سعید چنگیزیان، سهیال گلستانى، مهسا عالفر، ژرژ پطروسیان،  فهیمه 
امن زاده، منوچهر زنده دل و... بازیگران این فیلم هستند.

هان

رین ساخت
 رفته اند و
یى «گرگ
ریزى هاى
داستان این
ن تازه وار
 هانیه توس
وچهر زند

جدیدتر
دوربین
فیلم سینمای
طبق برنامه ر
در خالصه د
ورود مهمانا
على مصفا،
امن زاده، منو

رسول نجفیان با تأکید بر اینکه اغلب چهره هاى مشهور جامعه 
از به نمایش گذاشــتن خود پرهیز مى کننــد، گفت: به نظرم 
شهرت جنبه مى خواهد و گاهى بى جنبگى است که برخى از 
افراد مشهور احساس خودبزرگ بینى دارند یا فکر مى کنند هر 
چیزى را که از خود نشان دهند با ارزش است و به درد دیگران 

مى خورد.
او درباره اینکــه برخى از هنرمندان در فضــاى مجازى خود 
را به نمایش مى گذارند، گفت: متأســفانه برخى در این فضا 
عقده گشایى مى کنند؛ البته قصد توهین به فردى را ندارم. من 
تا به امروز رفتارهایى در افراد مشهور و گمنام دیدم که به نظرم 
نوع رفتارشان مقدارى عقده گشایى است. بهتر است که یک 
هنرمند اصیل آثار خود را به منصه ظهور برساند به جاى اینکه 
به شکل تأسفبارى عقده گشایى و عکس هایى از خود منتشر 
کند که به همه نشان دهد چه کسى است و چه مى کند؛ البته اگر 
حیطه خصوصى افراد باشد، به ما ارتباطى ندارد اما وقتى همه 
چیز خود را در معرض دید عموم قرار مى دهند و ممکن است 
براى مردم بت شده باشد، ضرر دارد و گاهى اذیت و آزار و نتیجه 

بدى در این راستا به وجود مى آید.
این کارگردان و خواننده با اشاره به رفتار دوگانه هنرمندان در 

فضاى اجتماعى و مجازى تصریح کرد: برخى به 
دلیل کارهاى تبلیغاتى عکس هاى خود 

را به نمایش مى گذارنــد و دیگران را 
دعوت به دیدن مى کنند که گاهى نیز 
دچار خودبزرگ بینى خواهند شد. 
به نظرم شهرت جنبه مى خواهد 
و گاهى بى جنبگى اســت که 
برخى از افراد مشهور احساس 
خودبزرگ بینى مى کنند یا فکر 
مى کنند هر چیــزى را که از 
خود نشان دهند با ارزش است 
و به درد دیگران مى خورد،  در 
حالى که به نظرم برخى از این 

موارد عقده گشایى است.
او با اشاره به اینکه هر فردى 
بایــد در زمینــه اى اظهار 

نظــر کند کــه تخصص آن 
را داشته باشــد، گفت: زمانى 
که فــردى داراى تخصص 
است،  اشکال ندارد که درباره 
مســئله اى صحبــت کند اما 

برخى از آنها به چرند و پرندگویى 
مى افتند. گاهى دربــاره همه چیز اظهار نظر 

کردن، ناشى از بى ســوادى و بى اطالعى است و 
متأسفانه برخى چون مشهور هستند، فکر مى کنند 

هر حرفى مى زنند درست اســت اما این مسئله را 
عقده گشایى مى دانم و به نظرم صالح آن ها نیست که 
برخى صحبت ها را داشته باشند. ممکن است برخى 
از هنرمندان با مطالعه و تجربــه اظهار نظر کنند که 

ایرادى ندارد.

2 داستان خواندنى، از بازیگرانى که براى ایفاى نقش شان، رنج و فشار زیادى را تحمل کردند

«تو چى مى خواى آقاى کوبریک؟!» 
بسیارى از ما بازیگرى در هالیوود را رؤیایى ترین شغل جهان مى دانیم. اما برخى از بازیگران شرایطى را در حین 
فیلمبردارى تجربه کرده اند که نه تنها به کارى خوشایند و دوست داشتنى نمى ماند بلکه به یک شکنجه طوالنى 
و بسیار دردناك شبیه است. این بازیگران شرایطى را تحمل کرده اند که یک فرد عادى با دیدن آنها خیلى زود 
ترجیح مى داد این حرفه را رها کند. نمونه در این باره فراوان است که دو تا از آنها به نقش آفرینى هاى ماندگار 

در دو فیلم تحسین شده تاریخ سینما بر مى گردد.

ســختى ها و رنج هایى که بازیگــران فیلم «از مرگ 
بازگشته» ساخته «آلخاندرو ایناریتو» کشیدند فراتر از 
حد تصور است زیرا کارگردان کمالگرا و سرسخت فیلم 
تصمیم گرفته بود که فیلم را در نقطه اى دوردست در 
کانادا فیلمبردارى کند، جایى که دماى هوا به ندرت به 

باالى صفر درجه مى رسید.
 پیش از انتشار فیلم، گزارش شــد که ارتباط ناکافى و 
نامناسب بین تهیه کنندگان و اعضاى تیم تولید باعث 
تأخیرهاى بســیارى در شــروع فیلمبردارى شده بود. 
بسیارى از آنها آمادگى شــرایطى که در این لوکیشن 
دورافتاده و یخ زده حکمفرما بود را نداشتند. بدین ترتیب 

ایناریتو به دلیل از کار افتادن دوربین ها در هواى سرد 
مجبور شد بیش از پنج هفته فیلمبردارى ها را متوقف 

کند.
شــرایط آب و هوایى براى همه اعضاى تیم ســازنده 
طاقت فرســا بود اما هیچیک به اندازه «لئوناردو دى 
کاپریو» متحمل شکنجه نشد. بعد از اینکه شخصیت 
او در فیلم توسط یک خرس خشمگین مورد حمله قرار 
گرفت، وى مجبور شد تمامى صحنه هاى درگیرى با 
خرس را با پوشیدن 47 تکه متفاوت از گریم که کامل 
کردن آنها روى صورت و بدنش به تنهایى پنج ساعت 

زمان مى برد، بازى کند. پوست خرسى که وى در فیلم 
به تن دارد خیس شده و در اثر سرما یخ مى بست، بدین 
ترتیب دى کاپریو دائمًا با مشکل سرما و از دست رفتن 
گرماى بدنش به حدى خطرناك مواجه بود. در این میان 
شاید بدترین شکنجه او این بود که مجبور شد جگر یک 
گاومیش را به صورت  خام در برابر دوربین بخورد و این 
اتفاق بعد از آن افتاد که جگر دســت ساز آن چیزى که 

کارگردان مى خواست از آب درنیامد.
خوردن جگر خام گاومیش براى هیچکســى خوشایند 

نیســت اما بــراى دى کاپریویى که از ســال 1992 
هیچگاه گوشــت نخورده بود این موضوع بیش از یک 
شکنجه به نظر مى رســید. البته این همه شکنجه بى 
نتیجه نیز نبود زیرا هم ایناریتــو به صحنه دلخواهش 
رســید، هم دى کاپریو باالخره برنده جایزه اسکار شد 
و هم فیلم «از مرگ بازگشــته» به یکــى از بهترین 
فیلم هاى تاریخ سینما با مضمون نجات یافتن از مرگ 

قطعى تبدیل شد.

کمتر کارگردانى در تاریخ ســینما یافت مى شــود که 
به اندازه «اســتنلى کوبریک» از بازیگران خود انتظار 
بازى هاى بى نقص داشــته باشــد. در میــان تمامى 
شــاهکارهاى او اما فیلم «درخشــش» که آن هم در 
مکانى بسیار سرد و دورافتاده فیلمبردارى شد براى تمام 
کسانى که در ساخت آن دست داشتند سخت و طاقت 

فرسا بود.
کوبریک در صحنه اى که شخصیت «دیک هالوران» 
کشته مى شود با 40 برداشت، کارى کرد که «اسکتمن 
کروثرز»، بازیگر ایــن نقش در نهایــت درماندگى و 

خستگى شروع به گریه کرد و جیغ زنان گفت: «تو چى 
مى خواى آقاى کوبریک؟» اما بالیى که به سر او آمد 
در مقایسه با شرایطى که «شلى دووال» تحمل مى کرد 
چیزى نبود. کارگردان دائمًا از شیوه و سبک بازى این 
بازیگر ایراد مى گرفت و دائمًا از او مى خواست که ترس 
و وحشــت را در نهایت ممکن خود به تصویر بکشد. او 
حتى به دیگر بازیگران فیلم دستور داد که حق همدردى 
و تسلى دادن به دووال را ندارند. در یکى از سکانس هاى 
فیلم که شــخصیت «وندى ترانس» باید با یک چوب 

بیسبال از خود در برابر حمله شــوهر دیوانه اش دفاع 
کند، بیش از 127 برداشت گرفته شد تا کوبریک به آنچه 
مى خواست رسید و آن هم زمانى بود که دووال کامًال از 

لحاظ روانى نابود شده بود.
این تعداد برداشت رکوردى در سینما به شمار مى آمد. 
دووال طى 500 روز فیلمبردارى «درخشــش» آنقدر 
گریه کرده بود که بخش قابل توجهــى از آب بدنش 
را از دســت داد. دووال در کتابى که بعدها در مورد این 

کارگردان بزرگ نوشت سعى کرده بود علیرغم میلش از 
به کار بردن القابى توهین آمیز براى کوبریک خوددارى 
کند. در یکى از توصیفــات او در این کتاب چنین آمده: 
«استنلى چنان مرا تحت فشــار قرار مى داد و ترغیب 
مى کرد که هیچگاه قبًال تا به این حد تحت فشار قرار 
نگرفته بودم. این سخت ترین نقشى بود که مجبور به 

انجام آن شده ام.»
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برنامه  کودك نباید نصیحت کند
یکى از «عموهاى فیتیله اى» درباره رویکرد صحیح برنامه هاى کودك تلویزیون 
گفت: اثر باید مخاطب روز خود را بشناسد و نباید مانند 15 یا 20 سال پیش بچه ها 

را نصیحت کند.
على فروتن درباره وضعیت تلویزیون اظهار کرد: تلویزیون در ســال هاى اخیر به 

دلیل ریزش مخاطب و رفتن مخاطبان به سمت فضاهاى مختلف و ماهواره 
احساس خطر کرد؛ البته رسانه هاى خارجى وقتى دیدند مخاطب، تلویزیون 
ایران را پس مى زند، از این قضیه استفاده بهینه کردند و به تولید برنامه هاى 
بى محتوا پرداختند که هیچ محتوایى براى مخاطب ایران ندارد و فقط تایم 
آنها را پر مى کند. اما خوشــبختانه با یک نگاه و رویکرد جدید تلویزیون 
در حال ریکاورى کردن خود اســت و به تولید برنامه هایى مى پردازد که 

مخاطب را برگرداند و اعتمادسازى کند.
او ادامه داد: امیدوارم که اعتمادسازى تلویزیون ادامه داشته و به شکلى باشد 

که مخاطبى که از تلویزیون قهر کرده، برگردد و بداند که امن ترین جا، تلویزیون 
مملکت خودش است و این تلویزیون نمى خواهد که به او دروغ بگوید حداقل در 
برنامه هاى کودك. این بازیگر درباره  حمایت از برنامه سازان تلویزیون گفت: 
امیدوارم فضا و امنیتى براى مخاطب ایجاد شود و از تمام افرادى که برنامه 
تولید مى کنند از طریق تلویزیون و وزارت خانه هاى مختلف از طریق اسپانسر 
شدن و به صورت مالى حمایت شود. به خصوص این روزها که وضع مالى در 

همه زمینه ها به خصوص در حوزه فرهنگ و هنر ضعیف شده و اولین جایى که 
ضربه مى خورد فرهنگ و هنر است که هیچ پشتوانه اى ندارد.

شهرت 
جنبه 

مى خواهد

رسول نجفیان: 

مناســبت هاى ملى و مذهبى رویدادهایى ثابت در تقویم هستند که رسانه ملى 
باید با برنامه ریزى  قبلى نســبت به ســاخت و تولید آثار مرتبط با آنها اقدام کند 
ولى سفارش ساخت سریال ها معموًال دیر و شــتابزده انجام مى شوند و یا آنقدر 
دیر وارد فرآیند تصویب مى شود که به تولید نمى رسند. در همین حال چند سالى 
اســت در کنار ســریال هاى «مختارنامه»، «معصومیت از دست رفته»، «شب 
دهم» و... که هر سال در یکى از شبکه هاى ســیما بازپخش مى شوند، یک یا دو 
سریال مناسبتى جدید هم ساخته مى شــود اما انگار همان سریال هاى قبلى به 
جدى ترین آثار مناسبتى هر ساله سیما تبدیل شده اند و تلویزیون هر بار به پخش 
این آثار ماندگار بسنده مى کند و اصرارى براى نو کردن ویترین مناسبتى خود با 

سریال هاى شاخص جدید ندارد. 
امسال هم مجموعه اى جدید که به طور ویژه براى مناسبت تاسوعا و عاشورا و در 
تناسب با ایام محرم و صفر  باشد وجود نداشت و پخش سریال «مختارنامه» هم که 
تبدیل به روالى هر ساله براى تلویزیون شده است. «مختارنامه» سریالی تلویزیونی 
پیرامون زندگی و قیام «مختار ثقفی» به کارگردانی داود میرباقري است. این سریال 
در 40 قسمت 60 دقیقه اي از صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران پخش شد و 
قسمت آخر آن هم 7 مرداد 1390 به پایان رسید. طی سال هاي گذشته این سریال 
به مراتب از شبکه هاي مختلف تلویزیون ایران پخش شده که همین موضوع طی 

روزهاي اخیر اعتراض کارگردان این مجموعه تلویزیونی را در برداشت. 
آنطور که در خبرهــا آمده بود، داود میرباقري، کارگــردان «مختارنامه» از 
پخش چندین باره این سریال انتقاد کرده و از مسئوالن صداوسیما خواسته 
به تکرار پخش این ســریال پایان دهند. مطابق این خبر، میرباقري با 
ابراز انتقاد از پخش چندین و چندباره این سریال گفته بود: «حاال یک 
"مختار" با بضاعت ناچیز ما ساخته شده، رسش را کشیده اند. آنقدر 

پخشش کردند که امســال داد من درآمد و گفتم کافی است دیگر... واقعاً رویتان 
می شود که باز هم پخشش کنید؟»

به دنبال انتشار این نقل قول در فضاى مجازى و برخى رسانه ها مبنى بر گالیه خالق 
سریال «مختارنامه» از بازپخش آن، داود میرباقرى در گفتگو با «باشگاه خبرنگاران 
جوان» که از جمله سایت هاى متعلق به صداوسیماست، اظهارات منتسب به خود 

را از اساس کذب دانست.
او گفت: «وقتى فیلم یا سریالى الف و ویژه، در طول سال ها مورد استقبال مخاطبان 
قرار مى گیرد و به درخواست آنها بازپخش مى شود، این احترام به مخاطب است و 

تکرار آن به اذعان مخاطبان نه تنها تکرارى نیست، بلکه هنوز هم جذابیت دارد.»
اما در هر صورت، پخش ســریال مذهبی «مختارنامه» بــار دیگر توانایی  هاي 
میرباقري را در ســاخت سریال مذهبی به نمایش گذاشــته است. میرباقري که 
سریال  هاي ماندگار «امام علی (ع)» و «معصومیت از دست رفته» را تولید کرده، 
زندگی «مختار ثقفی» شــاخص تاریخ اسالم و منتقم خون ســید الشهدا (ع) را 
در قالب سریالی بلند تولید کرد که در بعضى کشــورهاي عربی و به خصوص در 
عراق طرفداران زیادي پیدا کرد. میرباقري در همان ســالی که «مختار نامه» از 
تلویزیون پخش می  شد، سراغ ساخت سریال «سلمان فارسی» هم رفت. حاال او 
در سراشیبى «سلمان فارسى» پروژه الف رسانه ملى قرار دارد که این روزها به گفته 
امین عبدالحّى، مدیر تولید کار، مراحل پایانى نگارش فیلمنامه را سپرى مى کند و 
پیش تولید هم آغاز شده است. امین عبدالحّى هم با اشاره به اینکه پیش از این داود 
میرباقرى گفته بود تا پایان سال 97، «سلمان فارسى» جلوى دوربین مى رود و تا پنج 
سال دیگر هم آماده پخش مى شود، مى گوید: «سلمان فارسى» قطعاً همچون دیگر 
سریال هاى داود میرباقرى از بزرگ ترین تولیدات تلویزیونى به شمار مى رود و از این 
جهت به سه بخش تقسیم مى شود. بخش اول آن به زادگاه سلمان در ایران و دوران 
پیش از اسالم برمى گردد که باید براى ضبط این بخش شهرك سازى انجام دهیم. 
وى با اشاره به بخش هاى دوم و سوم سریال، اضافه مى کند: بخش دوم «سلمان 
فارسى» مربوط به منطقه روم و امپراتورى بیزانس مى شود که سلمان فارسى مدتى 
را به آنجا مهاجرت کرد و داستان ها و اتفاقات بسیارى را در آنجا شاهد بود. بخش 
سوم هم به دوره ظهور اسالم و حضور سلمان در شهرهاى مکه و مدینه و همراهى 

او با پیامبر اسالم(ص) برمى گردد.

محیا حمزه

باالخره رُس«مختارنامه» را کشیدند یا نه؟!  

ت کند
کودك تلویزیون 
سال پیش بچه ها

ــال هاى اخیر به
ف وماهواره 

لویزیون 
امه هاى
قط تایم
ویزیون

ردازد که 

شکلى باشد 
ن جا، تلویزیون 
گوید حداقل در
یزیون گفت: 
ى که برنامه 
یقاسپانسر

ضعمالى در 
ولین جایى که 

گفتگو با یکى از «عموهاى فیتیله اى»
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 هر چند دیروز وحید شیخ ویسى در مصاحبه اى اعالم 
کرد که دیگر براى رسیدن به تیم ملى تالشى نخواهد 
کرد و دروازه بان سپاهان هم ظاهراً در گفتگوهاى خود 
خیلى امیدى به دعوت به تیم ملى ندارد اما، سایت برنامه 
90 از احتمال یک سورپرایز خبر داده است که مى تواند 

براى گلرهاى این دو تیم امیدوارکننده باشد.
 وحید شیخ ویسى، دروازه بان تیم فوتبال پیکان در گفتگو 
با خبرگزارى «فارس» در مورد اینکه چرا به اردوى تیم 
ملى فوتبال با توجه به عملکرد درخشان در لیگ هجدهم 
دعوت نشد تصریح کرد: «احساس مى کنم که باید به تیم 
ملى دعوت مى شدم حداقل براى یک اردو. دیگر براى 
رسیدن به تیم ملى تالش نمى کنم چون هر بار که این 
کار را انجام دادم دعوت نشدم. درست است که انتخاب 
بازیکنان برعهده کادرفنى است اما فکر مى کنم حداقل 
باید یک اردو دعوت و بعد کنار گذاشته مى شدم. من سه 
چهار سال است در حال تالش براى رسیدن به تیم ملى 

هستم ولى یک بار هم دعوت نشدم.»
 بعد از این صحبــت هاى ناامیدانه گلــر جوان پیکان، 
سایت برنامه تلویزیونى 90 با این مقدمه از احتمال یک 

سورپرایز نوشته است:
جام ملت هاى آسیا فرصت ساختن یک نسل جدید براى 
تیم ملى اســت. کارى که «کارلوس کى روش» چهار 
سال قبل انجام داد و در استرالیا چهره هایى مثل آزمون، 
پورعلى گنجى، رضاییان، غفــورى و امیرى به تیم ملى 
اضافه شدند. محســن فروزان و علیرضا بیرانوند هم در 
کنار حقیقى، به عنوان دروازه بان هاى ذخیره کنار تیم ملى 
بودند و از بین  آنها بیرانوند توانست بعدها به ترکیب اصلى 
برسد. این بار هم پس از جام جهانى، نام هاى جدیدى در 
لیست تیم ملى دیده شــدند اما شاید در آخرین ماه هاى 
منتهى به جام ملت هاى آســیا، یک دروازه بان تازه در 

لیست کى روش قرار بگیرد.
بیرانوند و عابدزاده، احتماًال در جام ملت هاى آســیا هم 
دو گزینه کى روش براى دروازه بانــى تیم ملى خواهند 
بود. بیرانوند شــانس انتخاب به عنوان بهترین بازیکن 
سال آسیا را دارد و عابدزاده، در ماریتیمو فیکس مى کند 
و اوضاعش هم بد نیست. دیگر گزینه هاى کى روش اما، 

در شرایطى خوبى به سر نمى برند و او کار سختى براى 
انتخاب سومین گلر لیست تیم ملى خواهد داشت.

رشــید مظاهرى، دروازه بان دوم ایران در روسیه، این 
فصل نمایش ضعیفى داشته و با میانگین نمرات 3/36، 
یکى از بدترین دروازه بان هاى لیگ محسوب مى شود. 
دروازه بان هاى 11 تیم در این فصــل لیگ، تا اینجا از 
رشــید نمره بهترى گرفته اند. حســین حسینى، که در 
لحظات آخر از لیســت تیم ملى براى جام جهانى خط 
خورد این فصل حتى یک بازى هــم به میدان نرفته و 
با این شرایط، شــانس چندانى براى ســفر به امارات 
ندارد. محمدرضــا اخبارى که قبًال توســط کى روش 
دعوت مى شد بیشتر از یکســال است به سکونشینى یا 
خانه نشــینى عادت کرده و حامد لک هم، جزو معدود 
دروازه بان هاى لیگ بوده که از مظاهرى هم میانگین 
امتیازات بدترى دارد! با توجه به حاشیه هاى سوشا، تصور 

اینکه کى روش دوباره دست روى او بگذارد هم سخت 
به نظر مى رسد. در بین دروازه بان هاى این فصل لیگ 
برتر اما، چند چهره شانس این را دارند که به معادالت 
کى روش راه پیدا کنند و جاى مظاهرى و حســینى را 
بگیرند. جدى تریــن گزینه، پیام نیازمنــد، دروازه بان 
سپاهان اســت. نیازمند با 23 سال سن، مى تواند چهره 
آینده تیم ملى باشد. او فصل پیش یکى از سه دروازه بان 
برتر لیگ بود و امسال هم با ادامه همین روند، در جایگاه 
ســومین دروازه بان هاى برتر فصل قرار دارد. ثباتى که 
شانس او را براى رســیدن به لیست کى  روش بیشتر از 
بقیه مى کند. دو رقیــب او، احمد گوهرى و اکبر منادى 
هســتند. دو دروازه بان 22 و 23 ســاله که این فصل 
جزو بهترین هاى لیگ بوده اند اما ســابقه کم و دوران 
کوتاه درخشش، شانس شان را براى رسیدن به لیست 
کى روش در جام ملت ها کاهش مى دهــد. منادى در 

حال حاضر دومین و گوهرى، چهارمین دروازه بان برتر 
لیگ است. آخرین کسى که شانسى هر چند اندك براى 
حضور در جام ملت ها خواهد داشت، وحید شیخ ویسى 
اســت. بهترین دروازه بان این فصل لیــگ، که با 31 
سال سن زیاد به قرار گرفتن در لیست تیم ملى امیدوار 
نخواهد بود. مگر اینکه اوضاع اضطرارى، کى روش را 

مجبور کند براى مقطعى کوتاه سراغ او برود.
بین دروازه بان  هایى که مى توانند سورپرایز نهایى لیست 
کى روش در جام ملت ها باشــند، ثبات و کیفیت در دو 
فصل اخیر و سن کم، شانس اصلى را به نیازمند مى دهد. 
به شرطى که روزهاى بد رشید تا جام ملت ها، ادامه پیدا 
کند و کى روش حاضر به کنار گذاشتن یکى از چهره هاى 
محبوبش بشود. در غیر این صورت، نیازمند براى رسیدن 
به پیراهن تیم ملى باید تا تغییــرات بعدى پس از جام 

ملت ها منتظر بماند.

عملکرد ضعیف رشید او را از کى روش دور مى کند

گلر سپاهان به تیم ملى نزدیک مى شود؟
سعید نظرى

على رضایى

بابک حاتمى با امضاى قراردادى تا انتهاى فصل به سپیدرود 
پیوست و کارش را زیر نظر على کریمى ادامه مى دهد.

مدافع ســابق تیم هاى سایپا، پرســپولیس و پدیده مشهد با 
امضاى قراردادى رسمى به سپیدرود پیوست و تا انتهاى لیگ 

هجدهم کار خود را در این تیم پیگیرى مى کند.
بابک حاتمى از سه هفته گذشته در تمرینات سپیدرود شرکت 
کرده بود تا بــا جلب رضایت على کریمــى به عضویت این 
تیم درآید. در نهایت این بازیکن صبح دیــروز قرارداد خود 
با ســپیدرود را نهایى کرد و مى تواند از بازى با ذوب آهن در 

ترکیب تیمش قرار بگیرد.

حاتمى در سپیدرود
بابک
پیو
مد
امض
هج

بابک
کر
تیم
س با
ترک

سپاهان اصفهان جمعه هفته جارى در نهمین دیدار خود 
در لیگ برتر باید در ورزشــگاه نقش جهان اصفهان به 

مصاف نساجى برود.
سپاهانى ها در حالى برابر نساجى قرار مى گیرند که بدون 
شک از االن بخشى از فکر و ذکرشان معطوف به دیدار 
هفته دهم مقابل استقالل تهران در ورزشگاه آزادى است 
که جنبه حیثیتى دارد و هم بــراى کادرفنى و هم براى 
بازیکنان و هواداران از مهمترین بازى هایشان در طول 

لیگ خواهد بود.
طالیى پوشان در حال حاضر دو بازیکن سه اخطاره دارند 

که در صــورت گرفتن کارت زرد برابر نســاجى، مقابل 
استقالل محروم مى شوند.

مهدى کیانى،کاپیتان و هافبک دفاعى سپاهان یکى از 
این بازیکنان اســت و دیگرى مهرداد محمدى، وینگر 
طالیى پوشــان اســت که باید با احتیاط برابر نساجى 
به میدان بروند. ایــن دو بازیکن که در حــال حاضر از 
مهره هاى کلیدى امیرقلعه نویى محسوب مى شوند باید 
حسابى مراقب باشند که کارت نگیرند و دیدار حساس و 
حیثیتى با آبى هاى تهران را از دست ندهند. عدم حضور 
این دو مهره کلیدى در دیدار با استقالل، قلعه نویى را در 

مخمصه اى بزرگ قرار مى دهد.

مراقب باشید کارت نگیرید

کاپیتان تیم ملى فوتبال اعالم کــرد ثبات کادر فنى 
و همدلى میــان بازیکنان، تیم ایــران را به 

موفقیت در جام ملت هاى آسیا مى رساند.
مسعود شجاعى در نشست خبرى پیش 
از دیدار با تیم ملى بولیــوى درباره جام

 ملت هاى آســیا عنوان کرد: آقاى کى 
روش خیلى خوب درباره شرایط تیم ملى 
توضیح دادند. چهارمین بارى است که به 
جام ملت ها مى رویــم. در دوره هاى قبل 

عدم ثبات به تیم ضربه زد. یادم اســت 
در سال 2007 بعد از آقاى برانکو، 

آقاى قلعه نویى آمدند و بعد از 
آن آقاى قطبى آمدند. این 

عدم حضور مربیان در 
دوره طوالنى خیلى 

بــه تیــم ضربه 

زد. در جام قبلى هم کمى بدشانســى آوردیم و 
اگر آن اتفاقــات عجیب نمى افتاد 
مى توانستیم به موفقیت برسیم. 
ثبات کادر فنــى و همدلى در 
تیم تأثیرگذار است و مى توانیم 

موفق باشیم.
وى ادامه داد: مشــکالت ما که 
همیشــه پابرجاســت. اگر براى 
مســئوالن ورزش کشــور مهم 
است که بعد از 40 ســال تیم ملى 
به قهرمانى برســند باید تا حد توان 
مشــکالت را کم کنند. با وجود زمان 
کمى کــه داریم تالش مــى کنیم تا 
با نتایــج خود همه را شــگفت زده 
کنیم و در جام ملت هــا قهرمان 

شویم.

اگر قهرمانى مى خواهید کمک کنید
ملى فوتبال اعالم کــرد ثبات کادر فنى 

تیم ایــران را به  ـان بازیکنان،
ام ملت هاى آسیا مى رساند.
عى در نشست خبرى پیش 
م ملى بولیــوى درباره جام

ســیا عنوان کرد: آقاى کى 
خوب درباره شرایط تیم ملى 
. چهارمین بارى است که به 
مى رویــم. در دوره هاى قبل 

اســت  تیم ضربه زد. یادم
2 بعد از آقاى برانکو، 
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 قبل از بازى رفت پرسپولیس مقابل السد قطر، «برانکو 
ایوانکوویچ» بیش از آنکه نگــران «بغداد بونجاح» و 
«ژاوى» باشد، بابت جنگ میانه میدان هافبک هایش 
با «گابى» دغدغه داشت. آنالیز دیدار رفت و برگشت 

السد مقابل استقالل، این موضوع را ثابت مى کرد که 
السد حساب ویژه اى روى خرید تازه اش از اتلتیکو 
مادرید باز کرده و گابى به تنهایى توانســت دایره 

مرکزى را زیر سلطه خود درآورد.
او هر بار که استقاللى ها صاحب توپ مى شدند، 
جنگ اول را آغاز مى کرد و به راحتى، بازیکنان 

اســتقالل را از جریان بــازى خــارج مى کرد. 
توانایى هاى گابى به حدى اســت که وقتى به السد 

پیوست، رســانه هاى اســپانیایى اعالم کردند 
حداقل دو فصل دیگر مى توانســت 

در اللیگا بازى کند. گابى در 
اوج آمادگى اســت و در 

بازى رفت نیــز، بار ها 
توپ گیرى کرد تا به 
هافبک هاى تیمش 
در راه طراحــى 
حمله کمک کند 
اما ضعف بزرگ 
الســد در بــاز 
نکــردن راهى 

بــه ســمت دروازه 
پرسپولیس بود وگرنه 

گابى جزو بهترین هاى آن دیدار به شمار مى رفت. حاال 
که السد براى بازى برگشت، محتاج گلزنى است، نقش 
گابى در تیم قطرى نیز پررنگ تر خواهد شــد، چون او 
اســت که باید توپ گیرى کرده و 
هافبک ها و مهاجمان دیگر را 
تغذیه کند اما شــنیدیم برانکو 
براى مهار گابــى مى خواهد 
از یک بازیکــن ثابت در کنار 
او و یک بازیکــن آزاد براى 
نزدیک شدن به گابى و خراب 
کردن پاس هایش استفاده کند. 
این تنها راهى است که مى توان 
بازیکن مهمى، چــون گابى را 

متوقف کرد.

برانکو نگران گابى
ح

 بابت جنگ میانه میدان هافبک هایش 
غه داشت. آنالیز دیدار رفت و برگشت 

قالل، این موضوع را ثابت مى کرد که 
ژه اى روى خرید تازه اش از اتلتیکو
 و گابى به تنهایى توانســت دایره 

سلطه خود درآورد.
قاللىها صاحب توپمىشدند، 
بازیکنان و به راحتى، از مى کرد

ز جریان بــازى خــارج مى کرد. 
ى به حدى اســت که وقتى به السد 

نه هاى اســپانیایى اعالم کردند 
ل دیگر مى توانســت 
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ج
گابى در تیم قطرى نیز پررنگ تر خواهد شــد، چون او 
اســت که باید توپ گیرى کرده و 
هافبک ها و مهاجمان دیگر را 
تغذیه کند اما شــنیدیم برانکو

براى مهار گابــى مى خواهد 
از یک بازیکــن ثابت در کنار 
و یک بازیکــن آزاد براى او

به گابى و خراب  نزدیک شدن
کردن پاس هایش استفاده کند. 
این تنها راهى است که مى توان 
بازیکن مهمى، چــون گابى را

متوقف کرد.

یک ماهى اســت که بحث 
انتخــاب جانشــین «یرزى 
ســانیاك»، مربى اهل چک 
تیم فوتبال استقالل در کادر 
فنى مطرح شــده اما باشگاه 
استقالل هنوز به جمع بندى 

نرسیده است. 
«وینفرد شــفر» تمایل دارد 

مجبتى جبارى دستیارش شود. سرمربى آلمانى آبى پوشان 
از جایگاه جبارى در اســتقالل اطالع پیــدا کرده و برخى 
بازیکنان هم دوست دارند او در کادر فنى حضور داشته باشد 
اما برخى از مسئوالن استقالل از مدیریت گرفته تا کمیته 
فنى بابت حضور جبارى تردید دارند. یک مورد به نداشتن 
مدرك مربیگرى جبارى بازمى گردد و دومى بحث مسائل 

حاشیه اى است.
جبارى  به درخواست شــفر به محل تمرین استقالل رفت 
و دقایقى با سرمربى آلمانى صحبت کرد. نکته قابل توجه 
اینکه، حضور جبارى در تمرین از ســوى کانال  رســمى 
اطالع رسانى باشگاه استقالل رســانه اى نشد تا همینجا 
اختالف شفر و باشگاه براى حضور جبارى مشخص شود. 
کانال رسمى باشگاه استقالل کوچک ترین موارد را هم 
اطالع رسانى مى کند اما حضور جبارى را سانسور کرد. 
با این کار اگر هم جنگ پنهانى بود حاال علنى شــده و 
در نهایت باید دید چه کسى این جنگ را به نفع خود به 

پایان خواهد رساند.

تقابل شفر و باشگاه
 بر سر جبارى

حضور یک بازیکن جوان در کازان براى ما ایرانى ها 
همراه با خاطرات خوبى اســت. از این اتفاق، سردار 
آزمونى چهره شد که در جام جهانى مهاجم اصلى تیم 
ملى بود و اگر که مسائل بیرون زمین اجازه دهد قرار 
است چندین سال خط حمله ایران را بیمه کند. حاال 
یک بازیکن دیگر جوان تر از آزمون راهى کازان شده 
است تا شاید بتواند راه آزمون را ادامه دهد و به مهره اى 
تأثیرگذار در فوتبال ایران تبدیل شود. حسین نخودکار، 
بازیکنى اســت که مانند آن زمانى که آزمون راهى 
روسیه شد شاید اسمش هم براى کسى آشنا نباشد. 

او بازیکن سایپاست.

بازیکنى که در ترکیب ثابت تیم هاى پایه این باشگاه 
قرار داشت و بعد از درخشش در این رده توسط على 
دایى به تیم بزرگســاالن آورده شد. او در بازى هاى 
تدارکاتى و پیش فصل به خوبــى جواب این اعتماد 

را داد. وینگر چپ جوان ســایپا در یکى از بازى هاى 
دوستانه موفق به هت تریک شــد و در بقیه بازى ها 
هم توانایى اش در گلزنى را به رخ کشــید. نخودکار 
که پیش از این آقاى گل باشگاه هاى تهران شده بود 
در تیم بزرگساالن هم شــّم گلزنى اش را به نمایش 
گذاشت. بعد از این درخشش پیش بینى مى شد که او 
در لیگ برتر هم اجازه خودنمایى داشته باشد اما قبل از 
اینکه دایى تصمیم بگیرد به نوجوان تیمش بازى بدهد 
او راهى کازان شده است تا در صورت قبول شدن در 
تست هاى روبین به این تیم بپیوندد. در صورتى که این 
اتفاق بیافتد با توجه به پتانسیلى که بازیکن 16 ساله 

ســایپا پیش از این نشان 
داده، شــاید بتوانیــم 

شــاهد یک آزمون 
دیگر در فوتبال 

ایران باشیم.

در مسیر کازان

ضعیف کشى جادوگر!
سپیدرود در چند روز گذشته سه بازى تدارکاتى برگزار کرده 

که آخرین آن برابر تیم شهردارى ماسال بود.
 در تعطیالت لیگ على کریمى مشغول آماده سازى سپیدرود 
براى شــروع دوباره لیگ و انجام دو بازى ســخت مقابل 
ذوب آهن اصفهان و تراکتورسازى تبریز است. سپیدرود در 
چند روز گذشته سه بازى تدارکاتى برگزار کرده که آخرین 
آن عصر روز یک شــنبه برابر تیم شهردارى ماسال بود و با 
پیروزى 2 بر یک شاگردان کریمى به پایان رسید. سپیدرود 
مقابل شهردارى آســتارا و تیم امید خود نیز بازى دوستانه 
انجام داد که نتیجه آن یک پیروزى و یک شکســت بود. 
کریمى با انتخاب حریفان ضعیف به دنبال برد براى روحیه 
بازیکنانش اســت تا آنها به این باور برسند که مى توانند در 

لیگ هم برد داشته باشند.

 ولیعهد عربستان پیشــنهادى نجومى براى خرید 
باشگاه منچستر یونایتد داده است.

 «بن ســلمان»، ولیعهد عربستان سعودى که عمًال 
پادشاه این کشــور محسوب مى شــود در ماه هاى 
اخیر به دلیل انجام اصالحات گسترده نام خود را در 
رسانه هاى جهان بر سر زبان ها انداخته و صحبت ها 
و اتفاقات فراوانى را پیرامون خود در دنیاى سیاست 

شکل داده است.
حال گفته مى شــود این مرد عرب ثروتمند پاى خود 
را در ورزش فوتبال نیز گذاشــته است و قصد دارد با 

پیشنهادى نجومى باشگاه منچستریونایتد انگلیس 
را به مالکیت خود در بیاورد. این شــخص قصد دارد 
به خانواده «گلیزر» (مالکان باشگاه شیاطین سرخ) 
پیشــنهادى چهار بیلیون پوندى ارائه دهد تا مالک 

منچستر شود.
ثروت بن ســلمان مبلغى حــدود 850 بیلیون پوند 
تخمین زده شده اســت و با اینچنین ثروتى مى توان 
گفت که اگر مالکیت سرخپوشان شهر منچستر به بن 
سلمان برسد منچستریونایتد از نظر مالى با اختالف 

فراوان بهترین باشگاه اروپا لقب بگیرد.

منچستر، سعودى مى شود؟!

ا نرسیده
«وینفرد
مجبتىج
از جایگاه
بازیکنان
اما برخى
فنى بابت
مدرك م
حاشیه اى
جبارى ب
و دقایقى
اینکه، ح
اطالع رس
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پایان
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6اتفاق بیافتد با توجه به پتانسیلى که بازیکن 16 ساله 
ســایپا پیش از این نشان 

داده، شــاید بتوانیــم 
شــاهد یک آزمون 

فوتبال فدیگر در
ایران باشیم.

بعداز چالش هاى به وجود آمده میــان تیم امید و تیم ملى، 
حمید استیلى درخواست بازى دوستانه با تیم کارلوس کى 
روش را داده اســت. او که حاال از حضور تیم امید در زمین 
پژوهشــگاه راضى به نظر مى رسد صحبت هاى مسالمت 
آمیزى در مورد همــکارى تیم امید با تیم ملى داشــت. او 
دراین باره مى گوید: « در جلســه با تاج در مورد ساختمان 
پک صحبت کردیم و او گفت هر موقع بخواهیم مى توانیم با 
نامه رسمى از آنجا استفاده کنیم. اگر ارتباط بین دو تیم امید و 
بزرگساالن وجود داشته باشد، به سود فوتبال کشور است.»

کى روش هم گفته: تلفن و اتاق من به روى حمید استیلى باز 
است و او اگر کارى داشته باشد مى تواند به من تلفن بزند و 

یا در اتاق من حاضر شود.
درخواست برگزارى بازى دوستانه با تیم ملى بعد از دعواهاى 
اخیر به وجود آمده مى تواند درنوع خود جالب باشــد. حمید 
استیلى در حالى این درخواست را مطرح کرده که در گذشته 

بین کرانچار و کى روش چالش هایى به وجود آمده بود. 

بیایید با هم بازى کنیم!
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مزایده
شعبه پنجم اجراى احکام شوراى حل اختالف اصفهان، درخصوص پرونده کالسه 4519/96 
ش5/ا/ا/م ش و پرونده کالســه 971102 ش 5/ا/ا/م ش له خانم الهه السادات محمدى علیه 
هادى زارعى شمس آبادى به آدرس اصفهان- خ کاوه- سه راه ملک شهر- خ نگارستان- ك 
تاالر باشگاه فدك و جنب باشگاه طبقه اول مسکونى و در پرونده کالسه 971102 ش5/ا/ا/م 
ش له خانم الهه السادات محمدى علیه هادى زارعى شمس آبادى به آدرس اصفهان- خیابان 
کاوه- سه راه ملک شــهر- خیابان عارف شــمالى- نبش کوچه الله بابت محکوم ب ه و هزینه 
هاى اجرایى در پرونده کالسه 4519/96 ش 5/ا/ا/م به مبلغ 60/695/390 و در پرونده کالسه 
971102 ش 5 به مبلغ 32/778/480 ریال کــه جمعًا در هر دو پرونده به مبلغ 93/473/870 
ریال مى باشــد. اموال توقیفى مورد مزایده به شرح یکدســتگاه خودرو سوارى پژو تیپ 405 
مدل 1381 رنگ قرمز عنابى- تعداد سیلندر 4 نوع ســوخت بنزین- تعداد محور 2 تعداد چرخ 
4 شماره موتور 22568116682 شماره شاســى IN 87073478 به شماره انتظامى 488 ط 
58 ایران 13 وضعیت خودرو در زمان بازدید به اظهار خواهان در دیماه 96 در پارکینگ متوقف 
گردیده، اسناد و مدارك خودرو روئت نگردیده و باطرى خوابیده خودرو روشن نشد، داراى چهار 
حلقه الستیک 30٪ شیشه ها سالم، قســمت جلو خودرو تصادفى بدنه رنگى دارد که با در نظر 
گرفتن وضعیت بررسى شــده و نوع و مدل خودرو قیمت پایه فروش خودرو موردنظر با شرایط 
موجود مبلغ 820/000/000 ریال (معادل هشــت میلیون و دویست هزار تومان مى باشد که 
مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته اســت در نظر دارد جلسه ى مزایده اى در مورخ 
97/8/22 در ســاعت 10 تا 9 صبح در محل اجراى احکام واقع در خیابان آتشــگاه- روبروى 
پمپ بنزین- ساختمان شماره 2 دادگســترى برگزار گردد. طالبین شرکت در جلسه ى مزایده 
مى توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه پنج روز قبل از جلســه ى مزایده به شــماره حســاب 
2171350205001 بانک ملى و ارائه آن فیش به اجراى احکام از اموال بازدید نمایند پیشنهاد 
دهنده ى باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 262687 قاسمى- مدیر اجراى احکام 

شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /7/540
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139604002130000220/1 شماره بایگانى پرونده: 9600306 شماره آگهى 
ابالغیه: 139703802130000009 تاریخ صدور: 1397/07/17 بدین وسیله به آقاى حسن 
تهال فرزند حسین کدملى 0048458872 شماره شناســنامه 1621 ساکن: زرین شهر، بلوار 
شهید باهنر، جنب بانک سپه، تاالر عروس شراره و آقاى محمدحسین اعرابى فرزند محمدعلى 
کدملى 0451044606 شماره شناسنامه 764 ساکن: زرین شهر، خیابان شهید بهشتى، کوچه 
شهید براتى، پالك 3 ابالغ مى شود که بانک اقتصاد نوین شعبه مبارکه به استناد قرارداد بانکى 
شماره 1351/105/2534555/1 مورخ 1386/05/28 جهت وصول مبلغ 502/724/913 ریال 
بابت اصل طلب و مبلغ 807/785/335 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1396/09/26 
و از این تاریخ تا روز تســویه کامل بدهى، روزانه مبلغ 413/199 ریال طبق مقررات علیه شما 
اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالســه 960 0306 در این اداره تشکیل شده و طبق 
گزارشات مورخ 96/11/11 مامور ابالغ اداره پست زرین شهر، محل اقامت شما به شرح متن 
سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار، طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى 
الزم االجرا، مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى 
شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت 
به پرداخت بدهى خــود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریــان خواهد یافت. م الف: 268675 

نصرالهى مبارکه- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه /7/561
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710103723105305 شــماره پرونده: 9709983723100607 شماره 
بایگانى شــعبه: 970824 خواهان: جمیله احم دپور فرزند حســینعلى بنشانى مبارکه خ حافظ 
شــرقى کوچه 16 خوانده: مهدى عباس پــور فرزند عباس مجهول المکان خواســته: طالق 
نظر به اینکه خواهان باال دادخواســتى بطرفیت خوانده فوق بخواسته طالق تقدیم این دادگاه 
نموده و آدرس خوانده مجهول المکان اعالم نموده با توجه به تقاضاى خواهان و تجویز دادگاه 
بدینوسیله به خوانده ابالغ میگردد در وقت مقرر 1397/9/3 در ساعت 9 جهت استماع شهادت 
شهود و رسیدگى به پرونده شما که به کالســه 970824 تعیین وقت شده حاضر شوید. م الف: 

268674 شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان مبارکه /7/562
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1397/10/526177 تاریخ ثبت صادره: 1397/7/21 نظر به اینکه آقاى رسول 
نصیرى دهسرخى به استناد دو برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهى 
شده مدعى است که سند مالکیت به شماره سریال 259137 مربوط به تمامت ششدانگ یک 
بابخانه پالك 117 فرعى (بمســاحت ششــدانگ 436/66 مترمربع) واقع در دهسرخ پالك 
510- اصلى بخش 9 ث بــت اصفهان که در صفحه 32 دفتر 75- امــالك این اداره ذیل ثبت 
شــماره 14731 بنامش ثبت و صادر و تســلیم گردیده، بعلت جابه جائى مفقود شــده است و 
درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده لذا برابر ماده 120 اصالحى آئین نامه قانون ثبت 
آگهى مى شــود که هر کس مدعى انجام معامله غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده نسبت به 
آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا 10 روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل آن به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســد 
یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثناى ســند مالکیت مذکور صادر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شد. م الف: 268324 نصرالهى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك مبارکه /7/563

ابالغ رأى
آمار: 1158- 96/12/24 پرونــده: 614/95 به تاریخ 96/12/20 در وقت فوق العاده جلســه 
شوراى حل اختالف شــعبه دوم حقوقى مبارکه به تصدى امضاءکنندگان ذیل تشکیل است. 
پرونده متشکله فوق تحت نظر است. شورا پس از بررسى اوراق و محتویات پرونده ضمن ختم 
رسیدگى مبادرت به صدور راى به شــرح ذیل مى نماید. راى شورا: درخصوص دعوى علیرضا 
ملکى فرزند رمضان به طرفیت وحیــد زمانى فرزند رضا و خانم فخرالســادات عطایى فرزند 

عطاءاله به خواسته الزام به انتقال ســند رسمى یک دستگاه خودروى ســوارى مزدا 323 به 
شــماره انتظامى 793 و 48 ایران 13 به انضمام هزینه دادرسى از توجه به دادخواست تقدیمى 
و مستندات وى که در آن اظهار داشــته در تاریخ 92/1/27 طبق قرارداد عادى خودروى فوق 
االشــاره را خریدارى نموده و تاکنون نیز در اختیار خواهان مى باشد و براساس ایادى صورت 
گرفته مالک خودرو مکلف به انتقال سند رســمى خودرو مى باشد، همچنین احراز وقوع بیع و 
ترتب ایادى صورت گرفته بین طرفین و شرایط صحت آن، لذا شورا دعوى خواهان را محمول 
بر صحت تلقى و مســتنداً به مواد 10 و 219 و 220 و 338 و 362 و 1258 و 1284 و 1286 و 
1301 و 1321 قانون مدنى و ماده 198 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به الزام خوانده ردیف 
دوم به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال رسمى سند یک دستگاه خودروى سوارى 
مزدا 323 به شــماره انتظامى 793 و 48 ایران 13 به نام خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى 
صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از بیست 
روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم محترم حقوقى مبارکه مى باشد. م الف: 267624 شعبه 

دوم شوراى حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)  /7/564
فقدان سند مالکیت

شــماره: 139721702210016790- 97/7/22 تمامت شــش دانگ آپارتمان و انبارى و 
پارکینگ پالکهاى ثبتــى شــماره 23371 و 23447 و 2250/23530 واقع در بخش 6 ثبت 
اصفهان به نام توران دشــتى فرزند بارانى طبق ســند انتقال 15517 مــورخ 1389/10/04 
دفترخانه 165 اصفهان ســند مالکیت دفترچه اى به شــماره مسلســل 670686 در صفحه 
453 دفتر 240 صادر و تسلیم شده اســت سپس نامبرده با ارائه درخواســت کتبى به انضمام 
دو برگ استشهادیه که امضاء شــهود آن ذیل شــماره 3822 و 3823 و 3824 و شناسه یکتا 
139702150468000287 و رمز تصدیق 625782 مورخ 1397/07/09 به گواهى دفترخانه 
289 اصفهان رسیده مدعى است که سند مالکیت آن مفقود شده است و درخواست صدور سند 
مالکیت المثنى ملک فوق را نموده است لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 
120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى 
اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 269209 

میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /7/565
فقدان سند مالکیت

شــماره: 139721702210016787- 97/7/22 تمامت شــش دانگ آپارتمان و انبارى و 
پارکینگ پالکهاى ثبتــى شــماره 17990 و 18005 و 2250/18014 واقع در بخش 6 ثبت 
اصفهان به نام توران دشــتى فرزند بارانى طبق ســند انتقال 21507 مــورخ 1391/12/22 
دفترخانه 217 اصفهان ســند مالکیت دفترچه اى به شــماره مسلسل 183960- الف/85 در 
صفحه 515 دفتر 268 صادر و تسلیم شــده است ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبى به 
انضمام دو برگ استشهادیه که امضاء شــهود آن ذیل شماره 3816 و 3817 و 3818 و شناسه 
یکتــا 139702150468000285 و رمز تصدیق 155600 مــورخ 1397/07/09 به گواهى 
دفترخانه 289 اصفهان رسیده مدعى است که ســند مالکیت آن مفقود شده است و درخواست 
صدور سند مالکیت المثنى ملک فوق را نموده اســت لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى 
ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشــود چنانچه کســى مدعى انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این 
اداره تسلیم و رســید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهى اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرســید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات 
خواهد شــد. م الف: 269210 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك جنوب شرق 

اصفهان /7/566
 مزایده

شماره نامه 1397009000853343 شماره پرونده 9209983761300067 شماره بایگانى 
پرونده 960386 اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت درنظر دارد درخصوص پرونده 
کالسه 960386 اجرایى جلسه مزایده اى علیه وثیقه گذار آقاى محمد رضا قنبریان با عنایت به 
ضبط وجه الوثاقه برگزار مى نماید؛ مشخصات مال مورد مزایده به قرار ذیل است ملک پالك 
ثبتى 3027 و شماره ثبت 2671 دفتر 20 صفحه 525 و 529 ملک مذکور به صورت باغ بوده و 
در اطراف آن آثار دیوار هاى مخروبه گلى قدیمى مشهود میباشد در این باغ شش ردیف درخت 
مو انگور وجود دارد و به طور میانگین در هر ردیف تعداد 25 درختچه انگور(125 درخت انگور) 
وجود دارد عالوه بر آن یک درخت گردو، دو درخت بزرگ و مثمر توت قدیمى و ســه درخت 
بادام نیز در این باغ مشاهده گردید و در قسمت غرب و جنوب غربى این باغ نیز یک باغ گردو 
بدون مرز مشــترك قرار دارد که به گفته خوانده متعلق به برادر ایشان مى باشد و همچنین بنا 
به اظهارات خواهان این باغ داراى شش دقیقه ســهم حق آبه کشاورزى از قناتین علویجه مى 
باشد تعیین حدود و مســاحى و اندازه گیرى ابعاد ملک مذکور طبق سند رسمى از طرف شمال 
به دیوار اشتراکى به باغ سه هزار و بیست و شش و کوچه از طرف شرق به شارع از طرف جنوب 
به دیوار اشتراکى به باغ سه هزار و بیســت و یک و از طرف غرب به دیوار اشتراکى به باغ سه 
هزار و بیست و نه در کل ملک مذکور با مســاحت هفتصد و پنجاه مترمربع مورد بررسى قرار 
گرفته که با توجه موارد ذیل ارزیابى و تعیین قیمت گردید: 1-دارا بودن شش دقیقه سهم آب 
به گفته خواهان به ارزش 12/000/000 ریال 2- تعداد یکصد و پنجاه درخت مو انگور و تعداد 
دو عدد درخت توت کهنسال و سه درخت بادام و یک درخت گردو جمعا به مبلغ 115/000/000 
ریال 3- داشتن سه ســند مالکیت و کیفیت خاك و درختان مناسب ملک به مساحت 750 متر 
مربع با توجه به دارا بودن سه سند مالکیت رسمى و ســهم آب و جمیع عوامل به ارزش عادله 
روز هر مترمربع 170/000 ریال معادل 127/500/000ریال بــا درنظر گرفتن عوامل فوق و 

موقعیت مکانى زراعى و باغى و ســهم آب و درختان مثمر و جمیع عوامل موثر در ارزش آن و 
همچنین با کسب نظر از معتمدین محلى و مشــاورین امالك و همسایه هاى ملک فوق جمعا 
به مبلغ 254/500/000 ریال معادل بیســت و پنج میلیون و پانصد هزار تومان با ســهم آب و 
درختان ارزیابى و تعیین قیمت گردید جلســه مزایده در تاریخ 1397/08/22 ســاعت 11 الى 
12 دردفتراجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشــت برگزار مى باشد که طالبین شرکت 
درمزایده مى توانند 5 روز قبــل از تاریخ مزایده به دفتراجراى احکام مراجعه تا دســتوربازدید 
صادرگردد. ضمنا مزایده ازمبلغ ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که ده درصد مبلغ ارزیابى 
را نقدا بهمراه داشته باشد و باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید.توضیحًا کلیه هزینه هاى جانبى 
مربوط به مزایده بعهده برنده مزایده مى باشد.248481/م الف ابراهیمى- مدیر اجراى احکام 

دادگاه عمومى بخش مهردشت /7/110
 ابالغ ماده 105

آگهــى موضوع تبصــره یک ذیــل مــاده 105 قانون ثبــت- در اجراى دســتور شــماره 
139721702177001069-1397/05/28 مبنى بر اجراى تبصره یک ماده 105 قانون ثبت 
بر روى پالك 799 واقع در دهق چهار اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که چهار حبه و یک چهارم 
حبه سهم محمدتقى استادعلى فرزند حسینعلى و ســه حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ 
ســهم معصومه نظرى دهق فرزند رحمت اله که در صفحــات 16 و 10 و 445 دفاتر 48 و 56 
امالك بنامشان مسبوق به ثبت مى باشد، که طبق گواهى حصروراثت 657- 1339/12/06 
ددگاه اصفهان ، مالک بهاء ثمنیه اعیانى عصمت خانم مومنى همســر مرحوم جعفر کالنترى 
باشــد و مالکین مشــاعى فوق الذکر مدعى گردیده اند که عصمت خانم نامبرده در دسترس 
نیست و هیچگونه اطالعى از محل ســکونت نامبرده یا وارث احتمالى آنها موجود نمى باشد 
، لذا نظر به اینکه نامبرده نســبت به مالکیت خود از پالك مذکور درخواســت اصالح سند و 
پرداخت بهاء ثمنیه اعیانى نموده و طبق نظریه کارشناس رسمى دادگسترى مورد مذکور فاقد 
ارزش  ثمنیه اعیانى مى باشــد. لذا مراتب طى یک نوبت آگهى و اعالم مى گردد که مالکین 
در صورت اعتراض از تاریخ انتشــار آگهى به مدت یکماه فرصت دارند که با مراجعه به دادگاه 
صالحه و اخذ گواهى طرح دعوى و تسلیم آن باین اداره از ادامه عملیات ثبتى جلوگیرى نمائید. 
بدیهى است در صورت عدم وصول هرگونه اعتراض نسبت به ادامه عملیات ثبتى برابر مقررات 
اقدام خواهد شــد- تاریخ انتشــار: 1397/07/24 م الف: 267886کفیل ثبت اسناد و امالك 

مهردشت /7/553
 مزایده (نوبت دوم)

واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد درخصوص پرونده اجرایى کالسه 961931جلسه مزایده 
اى در روز دوشــنبه مورخ 97/08/21 ازســاعت 9:00لغایت 10:30صبــح وبه منظوروصول 
محکوم به درحق محکوم له وبه جهت فروش یک باب مغــازه تجارى 42متردرطبقه همکف 
از مجموعه آپارتمانى 12طبقه مجتمع چهل ســتون باالى چهل ســاخت فاقد ســابقه ثبتى 
واقع در فوالدشــهربلوارآزادى خیابان قدس ســاختمان 12طبقه مجتمع چهل ســتون طبقه 
همکف پالك 222کد پســتى8491868465که توســط کارشناس رســمى دادگسترى به 
مبلغ420،000،000ریال ارزیابى گردیده است در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان 
برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند به مدت 5روز قبل از موعدمزایده از ملک موردنظردیدن 
نموده و ســپس درصورت تمایل در جلسه مزایده شــرکت نمایند.مزایده از قیمت کارشناسى 
شروع وبرنده مزایده فرد یا افرادى مى باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانى مى 
تواننددر جلسه مزایده شرکت نمایند که  10 درصد قیمت کارشناسى رانقدا پرداخت ودرصورت 
برنده شــدن الباقى را ظرف مدت 20روز پرداخت نمایند. م الف:268751 اجراى احکام مدنى 

دادگسترى لنجان /7/567
احضار متهم 

 نظربه اینکه خانم سمیه اخوان گهروئى فرزندعلیرضا به اتهام مزاحمت تلفنى وتوهین ازطریق 
ارسال پیامک ازطرف این دادسرا به شکایت خانم افسانه پورقاسمى فرزند هاشم تحت تعقیب 
مى باشد وابالغ واحضاریه به واســطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله 
دراجراى ماده 174ق آ دك مراتب به نامبرده ابالغ تا به مدت یک ماه ار تاریخ نشر آگهى در این 
شعبه جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضر شود  و در صورت عدم حضور پس از تاریخ مذکور 
اقدام قانونى معمول خواهد شد .267156 / م الف حمید رضا رضایى- دفتر شعبه 5 دادسراى 

عمومى و انقالب شاهین شهر /7/571
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شماره پرونده : 524/96ش 10ح – شماره دادنامه : 319- 97/5/27 تاریخ 
رســیدگى : 96/11/2 درخصوص دعوى خواهان بانک ملت به شماره ثبت 38077بامدیریت 
آقاى هادى اخالقى فیض آثار باوکالت خانم هلنا عقیلى زاده فرزندفیض اله به نشانى اصفهان 
خ توحید مجتمع المــاس طبقه 3واحد8به طرفیت  خوانــدگان : 1-  آقاى عبدالرضا فرامرزى 
عسکرانى فرزند سیف اله 2- مهدى مردانى فرزندحســین 3- آقاى هادى گلستانى  حتکنى 
فرزند اکبر هرسه به نشــانى مجهول المکان  به  خواســته :  تقاضاى رسیدگى وصدور حکم 
بر محکومیت  تضامنى خواندگان بــه پرداخت مبلغ 125/454/157ریــال به انضمام مطلق 
خسارات دادرســى و هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل و خســارات تاخیر تادیه به شرح متن 
دادخواست  بدوا صدورقرارتامین خواســته ازمطلق اموال خواندگان به تضامنى وبه قیدفوریت 
باتوجه به قرارداد مرابحه وتعهدنامه بانک ملت به شماره 93137825/00مورخ 93/3/13که 
خواهان ارائه کرده اســت وقراردادمذکورراخوانــدگان نیزامضاء وتاییدنمــوده اند ومنعهدبه 
پرداخت وام که خوانده ردیف اول دریافت کننده وخواندگان ردیف دوم وسوم ضامن خواهان 
شده اند به اســتنادنظریه کارشناس رســمى دادگســترى میزان بدهى خواندگان بابت اصل 
وسودقرارداد تســهیالت مبلغ 86/953/086ریال ومیزان جرائم آن تاتاریخ 96/11/30مبلغ 
46/541/321جمعا به مبلغ 133/494/407 ریال باتوجه به عدم اعتراض به نظریه کارشناسى 
ازناحیه خواندگان واســتوارماندن نظریه کارشناسى نشــانه طلبکاربودن خواهان هامى باشد 
واینکه خواندگان نیز هیچ گونه دلیلى که موید برائت ذمه خویش باشــد به شوراارائه نکرده اند 
لذامستندا به ماده 198قانون آیین دادرســى مدنى مصوبه سال 97وبه استنادنظریه کارشناس 
رســمى دادگســترى ومســتندات تقدیمى راى به محکومیت خواندگان به صورت تضامنى 

به پرداخت مبلغ 125/454/157ریال بابت اصل خواســته ومیزان جریمه تاخیرتســهیالت 
که جریمه تاخیرروزشــمارروزانه مبلــغ 64/322ریال وهم چنین هزینه کارشناســى به مبلغ 
3/000/000ریال ومبلغ 2/468/680ریال هزینه دادرسى والصاق تمبر وخسارت تاخیرتادیه 
وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجراى احکام که حین اجراى حکم محاسبه 
خواهدشد ازتاریخ تقدیم دادخواســت 96/7/24لغایت زمان پرداخت وحق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مــى دارد . راى صادره غیابى  وظرف مدت بیســت روز 
قابل واخواهى در محاکم حقوقى عمومى دادگسترى شاهین شهر مى باشد  . 267167/م الف 

مجتبى رضوانى - قاضى شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر /7/572
ابالغ نظریه کارشناسى 

آگهى ابالغ  نظریه کارشناســى به 1- خانم پریوش مرادى 2-  آقاى سیف اله جعفرى دزکى 
باتوجه به طرح دعوى مطالبه ازناحیه بانک ملت بامدیریــت آقاى هادى اخالقى فیض آثاربه 
طرفیت شمادرپرونده به شماره کالســه 773/96 مطروحه به شعبه دهم شوراى حل اختالف 
شاهین شــهر (ظرف مهلت یک هفته ) مطروحه به شعبه دهم شــوراى حل اختالف شاهین 
شــهر جهت مالحظه نظریه کارشناســى چنانچه مطلبى نفیایااثباتا دارید به شــعبه مراجعه 
کنیددرغیراین صورت وفق مقررات اقدام خواهدشد . 267176 /م الف شعبه 10 حقوقى شوراى 

حل اختالف شاهین شهر/7/573
احضار متهم 

نظربه اینکــه آقاى سیداسیدامیرافشــارى فرزندابولکرلوفرزند ســیدعنایت اله به ترك انفاق  
ازطرف این دادسرابه شکایت سباحیدرى انوشــیروان تحت تعقیب مى باشد وابالغ واحضاریه 
به واســطه معلوم نبودن محل اقامت اوممکن نگردیده بدینوسیله دراجراى ماده 174ق آ دك 
مراتب به نامبرده ابالغ تا به مدت یک ماه ار تاریخ نشــر آگهى در این شعبه جهت پاسخگویى 
به اتهام خویش حاضر شــود  و در صورت عدم حضور پس از تاریخ مذکور اقدام قانونى معمول 
خواهد شد .267189 / م الف کرمت اله شیرانیان- دادیار شعبه اول دادسراى عمومى و انقالب 

شاهین شهر /7/574
ابالغ قرار تأمین

آگهى راى شورا - شماره پرونده : 286/97 ش 11ح – شماره دادنامه : 323- 97/5/28 تاریخ 
رسیدگى :97/6/14 ساعت 10صبح  قرارتامین خواسته : درخصوص درخواست آقاى احسان 
سلیمى نبى فرزندمســعود به طرفیت غالمرضابیرانوند فرزندجهانبخش به خواسته قرارتامین 
خواسته معادل مبلغ 80/000/000ریال بابت چک شماره 682175مورخ 97/5/13 بانک سپه  
با عنایت به محتویات پرونده  و نظریه مشــورتى شورا ومالحظه مستندات درخواست خواهان 
وباعنایت به این که خواهان  به موجب فیش  سپرده به شــماره  -   مورخ   -    به مبلغ – ریال 
خسارت احتمالى طرف دعوى راتودیع نموده است لذادرخواست وى وارد تشخیص ومستندابه 
ماده 11قانون شوراى حل اختالف مصوب  94/8/10وبندج ماده 108ومواد 116و117قانون 
آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى وانقــالب درامورمدنى قرارتامین وتوقیــف معادل مبلغ 
80/000/000ریال ازاموال بالمعارض خوانده صادرواعالم مــى گردد .قرارصادره فوراابالغ 
وپس ازآن قابل اجراست وظرف مدت ده روز قابل اعتراض دراین شعبه مى باشد .. 267193/م 

الف مجتبى رضوانى - قاضى شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/7/575
حصر وراثت

آقاي غالمرضا بهرامی نیا بشناســنامه شماره 2001 به شرح دادخواست به کالسه 381/97 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علیرضا بهرامی 
نیا بشناســنامه 1820121771 در تاریخ 1397/05/18 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : غالمرضا بهرامی فرزند احمد ش.ش 2001 
ت.ت 1343صادره از رودان(پدر متوفی) و الغیر.  اینک  با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه اي از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م. الف 

267122 رئیس شعبه پنجم حقوقی شوراي حل اختالف لنجان/ 7/576 
ابالغ رأى

شماره پرونده:160/97 شماره دادنامه:133 مرجع رسیدگی: شــعبه دوم حقوقی شوراي حل 
اختالف لنجان خواهان: ولی اله باقري فرزند عباســعلی- نشــانی باغبهادران چرمهین بلوار 
امام ك شریعتی منزل باقري خوانده: وحید رحیمی فرزند محمدرضا- نشانی مجهول المکان 
خواسته: پرداخت وجه چک گردشکار: شــورا با بررســی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با 
توجه به نظریه مشورتی اعضاء ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت بصدور راي می 
نماید. راي قاضی شورا درخصوص داخواســت آقاي ولی اله باقري فرزند عباسعلی به طرفیت 
وحید رحیمی فرزند محمدرضا به خواســته صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ 
99/000/000 ریال به استناد چک شــماره 619445 و 1973/338023 و 1973/338022 و 
1973/338802 عهده بانک تجارت با احتساب خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه شورا 
با عنایت به محتویات پرونده و تصویر مصدق چک مذکــور و گواهینامه عدم پرداخت صادره 
از ســوي بانک محال علیه و با توجه به اینکه وجود چک در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه 
و مدیونیت خوانده داردو خوانده در جلسه رســیدگی حضور نیافته و الیحه اي از جانب ایشان 
واصل نگردیده است ، خواســته خواهان را ثابت تشخیص ، لذا مســتنداً به مواد 198 و 515 و 
519 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی ومواد 310 و 313 قانون 
تجارت و ماده واحده استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصالح موادي از قانون صدور 
چک حکم به محکومیــت خوانده به پرداخت مبلغ 99/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 
پرداخت مبلغ 1/237/500 ریال بابت خسارت دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک (93/7/5 و93/10/25 و93/11/25 و93/12/25) لغایت زمان وصول محکوم به 
وفق شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزي در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره 
غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه از شورا و سپس به 
مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان 
لنجان می باشد. م الف266432 رسول امیریان - قاضی شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف 

لنجان/7/577 

اســتاندار اصفهان گفــت: پروژه هــاى هفتگانه براى 
رفع مشــکل کم آبى اســتان اصفهان با شعار «احیاى 
زاینده رود، نجات گاوخونى و بقاى اصفهان» در دستور 
کار قرار دارد که احیاى تاالب گاوخونى به ظرفیت 60 

میلیون مترمکعب یکى از پروژه هاست.
محســن مهرعلیزاده با بیان اینکه در اســتان اصفهان 
انجام کارهــاى بزرگ امکانپذیر اســت، اظهار کرد: از 
زمان حضور در اســتاندارى اصفهان، در تالش هستیم 
تا مشــکالت و موانع صنعتگــران و تولیدکنندگان را 

برطرف کنیم.
وى با بیان اینکه یــک میلیون و 200 هزار دســتگاه 

موتورسیکلت در اســتان اصفهان تردد مى کنند، افزود: 
بیش از 35 درصد آلودگى شهرها ناشى از تردد وسایل 
نقلیه است و استفاده از موتورسیکلت هاى برقى یکى از 

اقدامات الزم براى کاهش آالیندگى است.
مهرعلیزاده در بخش دیگــرى از صحبت هاى خود با 
تأکید بر اینکه تأمین آب، اشــتغال و محیط زیست، در 
اولویت برنامه هاى استاندارى اصفهان قرار دارد، تصریح 
کرد: پروژه هاى هفتگانه براى رفع مشکل کم آبى استان 
اصفهان در دستور کار قرار دارد که در این راستا، احیاى 
تاالب گاوخونى به ظرفیت 60 میلیون متر مکعب یکى 

از پروژه هاست.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى ضمن 
تکذیب منتفى شدن طرح انتقال آب بهشت آباد گفت: 
وزارت نیرو همچنان روش هاى اجراى طرح بهشــت 
آباد را بررسى مى کند اما این موضوع مطرح شده که به 

جاى تونل، لوله گذارى انجام شود.
حمیدرضا فوالدگر در  پاسخ به سئوالى مبنى بر منتفى 
شدن طرح انتقال آب بهشــت آباد، ضمن تکذیب این 
خبر گفت: این طرح منتفى نشــده و ما نمایندگان هم 
پیگیر عملیاتى شــدن آن هســتیم اما در مورد روش 

اجرایى شدن آن بحث هایى وجود دارد.
وى تصریح کــرد: وزارت نیرو همچنــان روش هاى 

اجرایى شدن این طرح را بررسى مى کند و این موضوع 
مطرح شده که به جاى تونل، لوله گذارى انجام شود، 
هرچند نمایندگان اصفهان همان بحث تونل را پیگیرى 
مى کنند، به هر حال طرح بهشــت آباد منتفى نشده 
اســت. فوالدگر تأکید کرد: ما همچنیــن پیگیر اتمام 
تونل سوم هم هستیم و بازدیدى هم از نحوه پیشرفت 

آن داشتیم.
خاطر نشان مى ســازد؛ در روزهاى گذشته خبرى به 
نقل از حمید جاللوندى، مدیر کل دفتر ارزیابى سازمان 
محیط زیست منتشر شده بود که در آن از منتفى شدن 

طرح انتقال آب بهشت آباد خبر داده بود.

رفع کم آبى با اجراى 
پروژه هاى هفتگانه

وزارت نیرو به دنبال 
تغییر طرح بهشت آباد است

تولید 5400 ُتن تخم مرغ
در نیمه نخست امسال5400 ُتن تخم مرغ در شهرستان 
کاشان تولید شد. مجید احمدى مقدم، مدیراداره بهبود 
تولیدات دامى جهاد کشاورزى کاشان پیش بینى کرد: 
این رقم تولید تا پایان سال جارى به بیش از 11هزار تن 

افزایش یابد.

گشایش نمایشگاه 
فیلم و عکس«شهر جدید من»

نمایشـگاه فیلم و عکس با عنوان «شهر جدید من» در 
موزه شرکت عمران شهر مجلسى گشایش یافت.

شـهرام مجیـدى،  مدیرعامـل شـرکت عمران شـهر 
مجلسى گفت: در این نمایشگاه 40 اثر شامل عکس و 

فیلم تا 25مهر به تماشا گذاشته شده است.

29 مهر؛ آخرین فرصت
 اتباع خارجه 

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجى اســتاندارى 
اصفهان گفت: اتباع خارجى مقیم این استان تا 29 
مهر براى نام نویســى به منظور شرکت در مراسم 
اربعین حسینى فرصت دارند. مهدى سلیمانى افزود: 
ثبت نام اتباع خارجى مقیم استان اصفهان از 16 مهر 
در 31 دفتر خدمات اقامت و اشــتغال اتباع خارجى 

آغاز شده است. 

خبر

24آبان مــردم اصفهــان در حالى با چندمدیر بازنشســته 
خداحافظى مى کنند که بیم و امیدهایى درمورد اجراى قانون 
وجود دارد و آیا تفکرات بازنشسته مدیریتى هم همزمان با 

مدیران پیر خانه نشین مى شود.
به گزارش مهر، شــایعات مختلفى در استان هاى کشور در 
ارتباط با رفتن و نرفتن مسئوالن شــکل گرفته و در استان 
اصفهان این قانون بیش از همه تاکنون گردن مهرعلیزاده 
را گرفته اســت، هر بار خبرى در ارتباط با رفتن اســتاندار 
اصفهان در فضاى مجازى منتشر مى شود و در ادامه، اداره 
کل استاندارى اصفهان شایعه را تکذیب مى کند. آخرین بار 
استاندار اصفهان هفته پیش در پى شایعه استعفایش به بیان 
این مطلب بسنده کرد که « به زودى خبرها را خواهید شنید».

به نظر نمى رسد محســن مهرعلیزاده تا پیش از فرا رسیدن 
زمان رفتنش، استعفاى خود را از استاندارى اصفهان اعالم 
کند اما به هر حال وى تنها تا تاریخ 24 آبان فرصت حضور در 

استاندارى اصفهان را دارد.
تاکنون گزینه هاى مختلفى به جــاى مهرعلیزاده براى 
استاندارى اصفهان مطرح شده است که «مهدى جمالى 
نژاد»، شهردار ســابق اصفهان و یزد از آن جمله است، از 
مواردى که احتمال استاندار شــدن جمالى نژاد را مطرح 
ساخته است، استعفاى وى از شهردارى یزد و گرفتن سمت 
معاون عمرانى وزیر کشور است. «حمیدرضا طباطبایى»، 
معاون سیاسى استاندارى اصفهان و «نعمت ا... اکبرى»، 
معاون برنامه ریزى استاندارى اصفهان از دیگر گزینه هایى 
هســتند که به عقیده کارشناســان احتمال جایگزینى با 
مهرعلیزاده را دارند اما تجارب گذشــته اصفهان نشــان 
مى دهد که ممکن است گزینه بعدى استاندارى اصفهان 
فردى باشد که به هیچ عنوان تا لحظات و یا روزهاى آخر در 

حدس و گمان نگنجد.

■■■
با توجه به اینکه ســعید صادقى، مدیرکل حوزه ریاســت 
اســتاندار اصفهان در این ارتباط اعالم کرد که اطالعى از 
مدیران بازنشسته استان اصفهان ندارد و شجاعى، معاون 
توسعه منابع انسانى اســتاندارى اصفهان نیز پاسخگوى 
تماس هاى تلفنى خبرنگاران نیست، بر اساس حدسیات و 
نظرات کارشناسان، مى توان آمار نسبى از مشموالن طرح 

بازنشستگى ارائه داد.
«اسرافیل احمدیه»، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اصفهان از دیگر گزینه هایى است که با توجه به عوض شدن 

مدیران تمامى نهادها در طول سال هاى گذشته، در سمت 
خود در طول سالیان متمادى ابقا شد و باقى بودن حتى پس 
از پشت سر گذاشتن چندین دوره مختلف از انتخابات مجلس 
و شورا در اصفهان، گمانه زنى هاى از ترك صندلى مدیریتى 

وى وجود دارد.
تغییر احمدیه از زمانى که مهرعلیــزاده کار خود را به عنوان 
استاندار در اصفهان آغاز کرد، قوت بیشترى گرفت چراکه 
برخى نارضایتى هایى که اســتاندار از آنها ســخن به میان 
مى آورد، صداى تغییر مدیریتى در سازمان صنعت، معدن و 

تجارت استان اصفهان را بلندتر مى کرد.

یک ماه تا خداحافظى بازنشسته ها با میز  ریاست
 دبیر اجرایى چهاردهمین جشــنواره قرآن و عترت 
دانشجویان دانشگاه جامع علمى کاربردى در مراسم 
اختتامیه این جشنواره گفت: همانگونه که در حدیث 
ثقلین مى خوانیم قرآن و عتــرت دو بخش مهم دین 
هستند که ما در این جشنواره سعى بر احیاى آن داریم.

سید حسن قاضى عسگر هدف اصلى از برگزارى این 
جشــنواره را اعتالى دانش، ایمان، اخالق و بصیرت 

دینى و توســعه فضاى قرآنى و معنوى در 
دانشگاه ها، زمینه سازى انس دانشگاهیان 
با قرآن و تدبر و عمل به آموزه هاى قرآنى 

عنوان کرد.
قاضى عسگر در خصوص مراحل برگزارى 
جشــنواره قــرآن و عترت دانشــجویان 
دانشــگاه جامع علمى کاربردى بیان کرد: 
مراحــل مقدماتى چهاردهمیــن دوره این 
رقابت هاى بزرگ معنوى در سال 97 با همت 
دبیرخانه مرکزى جشنواره در ستاد استانى 

قم و مرحله نهایى و اختتامیه آن همزمان با بیســت و 
ششمین سالگرد تأسیس دانشگاه در اصفهان برگزار 
شد که بهترین ها و منتخبین این جشنواره به مرحله 
ملى معرفى خواهند شد. رئیس دانشگاه جامع علمى 
کاربردى اســتان اصفهان بیان کرد: این جشنواره در 
شش بخش و در 34 رشته برگزار شده است. دبیرعلمى 
چهاردهمین جشــنواره قرآن و عترت نیز در مراسم 
اختتامیه این جشنواره گفت: نمایندگانى از 27 استان 
در شش بخش و 34 رشــته مختلف در چهاردهمین 

جشنواره قرآن و عترت با یکدیگر به رقابت پرداختند. 
محمد حســن نادرى با بیان اینکه جشــنواره قرآن و 
عترت دانشگاه علمى کاربردى جامع ترین فعالیت هاى 
دانشگاه است، افزود: این جشــنواره حاصل نزدیک 
به یکسال تالش مستمر اســت. تعداد آثار، رشد قابل 
توجهى داشته است و بخش هاى افزوده شده در ترویج 

مفاهیم قرآن نقش چشمگیرى پیدا کرده اند. 
رئیس دانشگاه هاى جامع علمى کاربردى کشور هم 

گفت: دانشگاه علمى کاربردى در مسیر حرکت خود 
برنامه محورى توسعه کیفى آموزش را در دستور کار 
دارد که به طور جدى در این مســیر قدم برمى دارد و 

خوشبختانه در این راه موفق هم بوده است.
محمد حســین امید با بیان اینکه توجه به رسالت و 
روش آموزش و موضوعات دانشگاه علمى کاربردى در
 حوزه هاى قرآنى باید به صورت کاربردى عملى شود 
افزود: دروس اختصاصى باید به صورت موضوعى به 

مباحث قرآنى اختصاص یابد.

پایان رقابت 27 استان در جشنواره قرآن و 
عترت دانشگاه علمى کاربردى

محیا حمزه
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ســهامى خاص کوشا شــمیم اســپادان درتاریخ1397/07/19 به شــماره ثبت 61275 به شناسه ملى 
14007884760 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع فعالیت :خرید فروش اموال منقول از جمله خودرو وموتور ســیکلت انجام کلیه امور بازرگانى 
وتجارى اعم از صادرات و واردات مواد اولیه وتجهیزات وماشــین االت صنعتى به ویژه کارخانجات و شرکت 
در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و داخلى و خارجى و تهیه مایحتاج شــرکت هاى دولتى و خصوصى 
و عقد قرارداد با کلیه اشــخاص حقیقى و حقوقى و اخذ و اعطاى نمایندگى از شرکت هاى دولتى و خصوصى و 
داخلى و خارجى و مشارکت با شرکت ها و خرید و فروش و تهیه و توزیع کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص 
کاال از گمرکات کشور پس از کســب مجوز از مراجع ذى صالح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از 
مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان - شهرستان اصفهان 
- بخش مرکزى - شهر اصفهان-محله شیخ صدوق جنوبى-خیابان پرواز-کوچه بهمن [1]-پالك 52-طبقه 
همکف- کدپستى 8168748511 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 5000000000 ریال نقدى 
منقسم به 1000000 سهم 5000 ریالى تعداد 1000000 سهم آن با نام عادى مبلغ 1750000000 ریال 
توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 260229 مورخ1397/07/05 نزد بانک سینا شعبه حکیم نظامى 
با کد 260 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان ســهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم شادى 
دادبین به شماره ملى 0062503375و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى متین کمال به 
شماره ملى 1272789918و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى حمید رضا کمال به شماره ملى 
1291178120و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قرارداد ها عقود اسالمى و هم 
چنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاءمدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیر عامل : 
طبق اساسنامه بازرسان حسابرسى امین تدبیر بصیر به شناسه ملى 10103512680 به سمت بازرس اصلى 
به مدت یک سال مالى خانم سودابه سلطانى به شــماره ملى 1292972971 به سمت بازرس على البدل به 
مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 
فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (268755)

تاسیس شرکت
شرکت راهبران سیســتم آتیه سهامى 
خاص به شماره ثبت 254 و شناسه ملى 
10840110630 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ1397/07/07 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - مرکز اصلى 
شــرکت از واحد ثبتى بــادرود به واحد 
ثبتى تهران به نشــانى اســتان تهران 
- شهرســتان تهران - بخش مرکزى 
- شــهر تهران-محلــه عبــاس آباد-
اندیشه-کوچه نکیســا-خیابان شهید 
برادران کاووسى فر-پالك 0-طبقه دوم-

واحد 4 - کدپستى 1577735914 انتقال 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح 
فوق اصالح گردید. - شــعبه شرکت در 
تهران به نشــانى تهران- خیابان شهید 
بهشتى- خیابان کاووسى فر، نبش کوچه 
نکیسا،پالك 2، واحد 4 منحل گردید. اداره 
کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
مرجــع ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى بادرود (269471)

آگهى تغییرات

شــرکت مهندســى نوین فرآیند راى کار شــرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 4429 و شناسه ملى 
10260563435 به اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1397/05/25 مرکز اصلى 
شرکت از واحد ثبتى نجف اباد به واحد ثبتى اصفهان 
به نشانى شهرستان اصفهان - بخش مرکزى - شهر 
اصفهان-محله خانه اصفهان-خیابان بنفشه جنوبى5-

کوچه میخک-پالك 54-ســاختمان بنفشه 4-طبقه 
پنجم-واحد 51 کدپستى 8194831969 انتقال یافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (268952)

آگهى تغییرات

اداره کل امور مالیاتى استان اصفهاناداره کل امور مالیاتى استان اصفهان

در اجراى ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مؤدیان مربوطه ابالغ مى گردد 
ظرف مدت سى روز از تاریخ درج در روزنامه شخصاً یا به وسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتى 
مربوطه مراجعه نمایید. در غیر این صورت به اســتناد تب صره 239 قانون مالیات هاى مستقیم 

پرونده امر براى رسیدگى به هیأت حل اختالف ارجاع خواهد گردید.

نام و نام ردیف
خانوادگى

شماره 
برگ 

تشخیص
تاریخ برگ 
تشخیص

سال 
عملکرد

درآمد 
مشمول 
مالیات

منبع اصل مالیات
آدرس ادارهمالیاتى

مؤدى

دهاقاندهاقانمشاغل25781397/04/31139116380000034409050مهدى فدوى1

م الف:270861 آدرس اداره: دهاقان- بلوار انقالب

کاهش سطح انرژى روزانه غیر قابل توضیح، تنها نشانه 
کاهش کیفیت خواب نبوده و قرار نیســت با استراحت 

کافى از بین برود.
کمبود انرژى و احساس کسل بودن هفت دلیل پزشکى 

هم دارد که عبارتند از:

دیابت
گروهى از بیماران دیابتى که همــواره قند خون تنظیم 
نشــده دارند، چه آنهایى که دارو مصرف مى کنند و چه 
آنهایى که داروى خاصى را اســتفاده نمى کنند، معموًال 
در مالقات با پزشک خود احساس خستگى و بى حالى 
را گزارش مى کنند. پس اگر شــما احساس بى حالى و 
خســتگى دائمى، تارى دید، پر ادرارى و پرنوشى دارید، 
توصیه مى شــود که آزمایش قند خون ناشــتا را حتمًا 

انجام دهید.

بیمارى قلبى تشخیص داده نشده
خســتگى مى تواند عالمــت بیمارى قلبى نیز باشــد، 
مخصوصاً در زنان. محققان مى گویند اگر با ورزش کردن 
مشکل دارید، ورزش را از سطح سبک شروع کنید. اما اگر 
بعد از مدتى، حتى با کاهش شدت ورزش، شما همچنان 

احساس ناراحتى مى کردید، ممکن است بیمارى قلبى 
تشخیص داده نشده علت خستگى شما باشد.

افسردگى
افسردگى یک اختالل هیجانى همراه با احساس خستگى 
غیر قابل توضیح، بى اشتهایى و احساسات منفى است که 
ســبب کمبود انرژى در طول روز مى شود. مبتالیان به 
این اختالل، نیاز به مراجعه به پزشک و شروع یک برنامه 
درمانى براى افزایش سطح خلق و خوى و انرژى از طریق 
مشــاوره، ورزش و در برخى موارد تجویز داروهاى ضد 

افسردگى دارند.

ابتال به عفونت دستگاه ادرارى
معموًال زنان زمانى که مبتال به عفونت دستگاه ادارى یا 
یک عفونت قارچى مى شوند، کاهش انرژى در طول روز 
را تجربه مى کنند. در واقع، عفونت موجود در بدن باعث 

ایجاد خستگى مى شود.

آپنه خواب
حتى اگر به طور کامل در طول شب بخوابید اما مبتال به 
«آپنه خواب» باشید و قطع تنفس را در طول شب براى 

چند بار تجربه کنید، باز هم در خواب عمیق شما اختالل 
ایجاد مى شــود و در طول روز احســاس فقدان انرژى 
مى کنید. یکــى از راه هاى مطمئن بــراى کاهش آپنه 
خواب، از دست دادن وزن است. ترك سیگار و مشورت با 
متخصصان کلینیک هاى خواب براى استفاده از دستگاه

CPAPمى تواند مفید باشد.

مشکالت تیروئید
کم کارى تیروئید منجر به اختالل در متابولیســم بدن 
شده و تخلیه انرژى به کندى صورت مى گیرد. افزایش 
وزن ناشى از کم کارى تیروئید نیز یکى از دالیل احساس 
کمبود انرژى در طول روز اســت. تجویز پزشک براى 
پى بردن به اختالالت تیروئیــد از طریق آزمایش خون 

مى تواند مفید باشد.

کم خونى
کم خونى به ویژه ناشــى از فقر آهن در زنــان مى تواند علت 
عمده کمبود انرژى باشد. شــما نیاز به سلول هاى قرمز خون 
براى حمل اکسیژن به بافت ها و اندام دیگر حیاتى دارید. براى 
مبارزه با کم خونى، از مواد غذایى غنى از آهن مانند لوبیا، غالت 

سبوس دار، جگر و گوشت قرمز بدون چربى استفاده کنید. 

یک متخصص تغذیه با بیان اینکه خنک کردن چشم ها، 
باعث کاهش تورم زیر چشــم مى شود، گفت: به همین 
دلیل هم هست که بســیارى از افراد براى از بین بردن 
تورم چشــم از برش هاى خیار و تأثیر خنکى آن بر روى 

چشم ها استفاده مى کنند.
محمد آذرفر با بیان اینکه معموًال دلیل ورم زیر چشــم، 
احتباس آب و مایعات در بدن است، گفت: احتباس آب و 
مایعات نیز به علت غلطت زیاد نمک در آن ناحیه است. 
وى ادامه داد: از این رو چنانچه فرد شــب پیش با گریه 
خوابیده باشد و یا غذاى شــور خورده باشد، صبح که از 
خواب بر مى خیزید با یک کیســه متورم کوچک در زیر 

چشم رو به رو خواهد شد.
آذرفر گفت: نمک موجود در اشک و یا غذا، باعث کشیده 
شدن آب به سمت صورت شده و در نتیجه آب زیر چشم ها 
جمع مى شــود. وى افزود: براى دفع نمک به مقدار زیاد 
آب بنوشید. این کار تورم زیر چشم ها را برطرف خواهد 
کرد؛ در ضمن روز بعد نیز باید از خــوردن نمک پرهیز 
کرد و تا حد امکان از نوشــیدن نســکافه، قهوه و سایر 
نوشیدنى هایى که باعث «دهیدراتاسیون» بدن مى شود 

باید اجتناب کرد. 

اگر شما هم همانند اغلب افراد از زنگ موبایل براى بیدار شدن استفاده مى کنید، توصیه مى کنیم 
این مطلب را بخوانید و حواستان باشد دیگر با زنگ موبایل بیدار نشوید.

با ورود موبایل به زندگى هرکدام از ما، این دســتگاه عجیب جاى بســیارى از لوازم سنتى را در 
خانه هایمان گرفته است. یکى از لوازمى که نقش آن در خانه کمرنگ شده، ساعت است. استفاده 
از زنگ موبایل به جاى زنگ ساعت در خانه ها باب شده است. اما الزم است بدانید که پزشکان 

توصیه مى کنند که با زنگ موبایل بیدار نشوید.
هر چه مدت زمان صحبت کردن با موبایل بیشتر باشد، عوارض بیشترى براى مغز و بدن ایجاد 

مى کند و باعث کاهش میزان حافظه و فراموشى شما مى شود. 
بررسى ها نشان مى دهند زمانى که از موبایل استفاده نمى کنید، آن را در جیب خود قرار ندهید 

و به دور گردنتان نیاندازید. 
 گفتنى است عوارض موبایل در حالت خاموش کمتر است اما اگر باترى آن در آورده شود، تقریبًا 
بى عارضه مى شود و پزشکان توصیه مى کنند بهتر است براى بیدار شدن از زنگ موبایل استفاده 

نکنید و آن را از خود دور نگه دارید. 
بیدار شدن با موبایل باعث افزایش نبض و ضربان قلب مى شود و باعث مى شود تا  کارایى الزم 

را در طول روز نداشته باشید. 
نتایج مطالعات همچنین نشــان مى دهند افرادى که بازنگ موبایل از خواب بیدار مى شوند، در 
طول روز احساس کسالت و خستگى بیشترى دارند و دچار سردرد و گاهى «میگرن هاى عصبى» 

خواهند شد.  

 دندان عقل در اکثر افراد منجر به بروز مشکالتى مى شود که در نهایت فرد مجبور به کشیدن 
دندان عقل مى شود. در این مطلب به نکات مهمى در مورد دندان عقل و کشیدن دندان عقل 

اشاره مى شود.
دندان عقل ربطى به هوش شما ندارد. دلیل نامگذارى آن تحت عنوان دندان عقل این است که 
در سن باال، بین 17 تا 21 سالگى رشد مى کند. دندان عقل در انتهاى دهان قرار دارد. دو دندان در 
باال و دو دندان در پایین رشد مى کند که مجموعه 32 تایى از دندان هاى شما را کامل مى کند. 
دندان هاى عقل در واقع دندان هاى آسیا هستند، دندان هایى که غذا را خرد مى کنند. اما همه 
دندان هاى عقل در برخى مردم رشد نمى کند. نظریه اى در این مورد وجود دارد که علت سبز 
نشدن دندان عقل در برخى بزرگساالن تغییر ساختار فک بر اثر تغییر در رژیم غذایى است که 

طى سال ها به وجود آمده است.
معموًال با دندان عقل بیش از هر دندان دیگرى دچار مشــکل مى شــوید. مهمترین علت آن 
کمبود جا براى این دندان است، این دندان براى خروج از لثه جاى کافى ندارد. اگر دندان عقل با 
نشانه هاى بیمارى یا سایر مشکالت همراه باشــد، باید کشیده شود. علل کشیدن دندان عقل 
عبارتند از عفونت یا پوسیدگى، بروز ضایعات (بافت غیر طبیعى)، آسیب به دندان هاى اطراف، 
آسیب به استخوان هاى اطراف ریشــه ها و نبود فضاى کافى براى مسواك زدن و استفاده از 

نخ دندان.
برخى دندانپزشک ها توصیه مى کنند دندان عقل را بکشید تا از بروز مشکالت احتمالى آینده 
پیشگیرى کنید اما بسیارى از محققان و تحقیقات انجام شده در این زمینه معتقدند که کشیدن 
دندان سالم فکر خوبى نیســت. بنابراین اگر دندانپزشک شــما توصیه به کشیدن دندان عقل 

مى کند، بهتر است با یک دندانپزشک دیگر هم مشورت کنید.  

بیمارى دیابت باعث مى شود سیستم ایمنى بدن توانایى خود 
را در مقابله با برخى انواع عفونت ها از دســت بدهد. در این 
شرایط، احتمال ابتالى فرد به بیمارى هایى از قبیل آنفلوآنزا، 
ذات الریه، هپاتیــت B، کزاز و زونا که بــراى مقابله با آنها 

واکسن وجود دارد، افزایش پیدا مى کند.
به گفته پزشــکان، مبتالیان به بیمارى دیابت بیشــتر در 
معرض ابتال به برخى انواع بیمارى ها و مشکالت ناشى از 
عارضه هایى هستند که مى توان با تزریق واکسن، بدن را در 

برابر آنها ایمن کرد.
طبق اعالم پزشکان، واکسن آنفلوآنزا بهترین عامل حفاظت 
کننده بدن در برابر آنفلوآنزاى فصلى است. در این بیماران، 
عوارض ناشى از آنفلوآنزا مى تواند موجب باال رفتن سطح قند 
خون، ذات الریه، برونشیت، عفونت سینوس و گوش ها شود.
همچنین واکســن ســه گانه (Tdap) بدن را در برابر سه 
بیمارى کزاز، دیفترى و سیاه ســرفه کــه عامل باکتریایى 
دارد، مصون مى سازد. تزریق این واکسن هر ده سال یک بار 
توصیه مى شود.واکسن زونا نیز خطر ابتال به بیمارى زونا را 
کاهش مى دهد. همچنین تزریق این واکســن در سن 50 

س الگى و بیشتر توصیه مى شود.

بســیارى از مــردم ویتامین هاى 
کافى را از طریــق خوردن یک 
رژیم ســالم و متنــوع دریافت

 مى کنند. 
با اینحال، زنــان نیازهاى تغذیه اى 

ســبک ترى نســبت به مردان دارند و این 
نیازها مــى توانند در مراحل مختلف زندگــى یک زن تغییر 

کنند. برخى از ویتامین ها و مواد معدنى وجود دارد که توصیه مى شــود اکثر 
خانم ها استفاده کنند.

ید 
ید، براى رشد سالم مغز کودك در دوران باردارى حیاتى است.

فوالت
 اســیدفولیک براى ســالیان متمادى براى زنان قابل اســتفاده است، زیرا 
باعث کاهش خطر ابتال به بیمارى هاى زودرس مى شود. فوالت همچنین 

باعث ایجاد گلبول هاى قرمز و کمک به هضم پروتئین مى شود.

آهن 
زنان مسن در معرض خطر ابتال 
به کمبــود آهن هســتند. آهن 
سبب تولید انرژى، التیام زخم ها، 
باال بــردن عملکرد ایمنى و تشــکیل

 سلول هاى قرمز خون مى شود.

D کلسیم و ویتامین
 D زنان در معرض خطر ابتال به پوکى اســتخوان هستند. کلسیم و ویتامین 
براى سالمت استخوان ها ضرورى هستند و به حفظ توده عضالنى کمک 

مى کنند.

 B12 و B6 ویتامین هاى
ویتامین B6 براى سالمتى ضرورى است. ویتامین B6 و B12 موجب تولید 
گلبول قرمز، تولید انرژى، متابولیســم پروتئین، توسعه شــناختى و بهبود 

عملکرد سیستم عصبى مى شود. 

7 دلیل براى کسل بودن 

راهکارى هایى براى از بین بردن 
پف زیر چشم ها

واکسن هاى ضرورى 
براى مبتالیان به دیابت

عوارض وحشتناك بیدار شدن با زنگ موبایل

  دندان عقل را باید حتماً کشید؟

ى
ک
ت

 اى 
دارند و این 

تلف زندگــى یک زن تغییر 
 معدنى وجود دارد که توصیه مى شــود اکثر 

دوران باردارى حیاتىاست. ر

مادى براى زنان قابل اســتفاده است، زیرا 
فوالت همچنین ى هاى زودرسمى شود.

کمک به هضم پروتئین مىشود.

ز
ب
س
باال بــ
 سلول هاى قرمز خون م

D کلسیم و ویتامینD
 زنان در معرض خطر ابتال به پوکى اســتخو
براى سالمت استخوان ها ضرورى هستند

مى کنند.

B12 2 و B6 6ویتامین هاى
6ویتامین B6 براى سالمتى ضرورى است. و
پرو متابولیســم گلبول قرمز، تولید انرژى،

عملکرد سیستم عصبىمى شود.

ویتامین ها و مواد معدنى
 مورد نیاز زنان



مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمىصاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                 توزیع: آرمان پخش           

آیین نامه اخالق حرفه اى نصف جهان را در سایت روزنامه مطالعه کنید/امتیاز کیفى در طرح رتبه بندى روزنامه ها: 32/9 

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

بدانید که تقدیرهاى الهى چون قطرات باران از آســمان به سوى انسان ها 
فرود مى آید و بهره هر کســى، کم یا زیاد به او مى رســد پس اگر یکى از 
شما براى برادر خود، برترى در مال و همسر ونیروى بدنى مشاهده کند، 
مبادا فریب خورد و حسادت کند، زیرا مسلمان به مسابقه دهنده اى مى ماند 
که دوست دارد در همان آغاز مسابقه پیروز شود تا سودى به دست آورد 

موال على (ع)و ضررى متوجه او نشود.

آگهى مزایده زمین
شماره 3686- 97 مورخه 97/07/22

شهردار مشکا ت - احسان کوزه گر آرانىشهردار مشکا ت - احسان کوزه گر آرانى

نوبت اول

شهردارى مشــکات در نظر دارد براساس دفترچه بودجه سال 1397 شــهردارى تعداد یک قطعه از 
پالك هاى تجارى تحت تملک خود واقع در شهر مشــکات را طى تشریفات مزایده عمومى به فروش 
برساند. لذا از متقاضیان درخواست مى گردد از تاریخ نشر اولین آگهى جهت دریافت اسناد شرکت در 

مزایده به دبیرخانه شهردارى مشکات مراجعه نمایند.
الزم به ذکر است:

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

3- شهردارى در رد و قبول هر یک از پیشنهاد مختار است.
4- سایراطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

5- شماره هاى تماس: 55683737- 031

آگهى دعوت سهامداران محترم شرکت پایانه سازان راه مهر 
خمینى شهر سهامى خاص به شماره ثبت 846 (ثبت خمینى شهر) 

به شماره شناسه ملى 10260144748 
جهت تشکیل مجمع عمومى عادى سالیانه و فوق العاده

 هیأت مدیره شرکت پایانه سازان راه مهر خمینى شهر هیأت مدیره شرکت پایانه سازان راه مهر خمینى شهر

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت پایانه سازان راه مهر خمینى شهر سهامى خاص به شماره ثبت 846 (ثبت 
خمینى شهر) دعوت به عمل مى آوریم تا در جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه که در ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 
1397/08/23 و مجمع عمومى فوق العاده که در ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 1397/08/23 به آدرس خمینى شهر، 

بلوار شهید بهشتى شمالى، پایانه حمل و نقل کاال، دفتر پایانه تشکیل مى گردد حضور به هم رسانید.
تلفن: 33600330- 031

دستور جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه:
1- گزارش مدیرعامل و هیأت مدیره

2- تصویب ترازنامه منتهى به پایان سال 1396
3- انتخاب اعضاى هیأت مدیره اصلى و على البدل شرکت

4- انتخاب بازرسین اصلى و على البدل شرکت
5- سایر موارد مرتبط

دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده:
1- اصالح آدرس و کدپستى شرکت و اصالح ماده 4 اساسنامه

آگهى مزایده عمومى مرحله هفتم- نوبت اول

سید على مرتضوى-   شهردار منظریهسید على مرتضوى-   شهردار منظریه

چاپ دوم

شــهردارى منظریه در نظر دارد باســتناد مصوبه 1 صورتجلسه شــماره 34 مورخ 97/01/20 
شوراى اسالمى شــهر منظریه تعدادى از پالك هاى کارگاهى و تجارى واقع در مجتمع کارگاهى 
شیخ بهائى و زمین هاى سطح شهر را از طریق مزایده عمومى به فروش برساند. لذا متقاضیان مى توانند 

جهت دریافت اسناد مزایده همه روزه در ساعات ادارى به امور مالى شهردارى مراجعه فرمایند.
آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد: روز شنبه مورخ 97/08/05

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

تاریخ بازگشایى اسناد: 97/08/05 ساعت 18
www.manzarie.ir

03153282131 -03153282028

آگهى اجاره سالن ورزشى شباهنگ

اداره آموزش و پرورش ناحیه اداره آموزش و پرورش ناحیه 22 اصفهان اصفهان

اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 اصفهان در نظر دارد سالن ورزشى شباهنگ واقع در خیابان بزرگمهر- انتهاى خیابان رکن الدوله را به 
مدت یازده ماه از تاریخ 1397/08/01 لغایت 1398/06/31 به افراد واجد شرایط به صورت اجاره واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت 
مى شود جهت دریافت اطالعات بیشتر تا تاریخ 1397/07/28 به کارشناسى روابط عمومى  اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 اصفهان 

مراجعه نمایند.
آموزش و پرورش ناحیه 2 در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.

شماره 
طبقه  بندى

شماره درآمدها و منابع تأمین اعتبار( ریال)
طبقه بندى

اعتبارات جارى و عمرانى به تفکیک وظائف و برنامه ها( ریال)

عملکردمصوبشرحعملکردمصوبشرح

درآمدهاى ناشى از 1000
وظیفه خدمات 8/440/000/0003/849/552/0065510عوارض عمومى

5/221/000/0002/146/669/532ادارى

درآمدهاى ناشى از 2000
وظیفه خدمات 6/000/000/000620/499/8235120عوارض اختصاصى

5/738/000/0002/073/607/455شهرى

3000
بهاء خدمات و 

درآمدهاى مؤسسات 
انتفاعى شهردارى

جمع وظیفه خدمات ادارى و 1/810/000/0001/600/076/529
10/959/000/0004/220/276/987شهرى

4000
درآمدهاى حاصل 
از وجوه  و اموال 

شهردارى
برنامه ریزى و 650/000/00047/776/78831000

020/000/000توسعه شهرى

5000
کمک هاى اعطائى 

دولت و سازمان هاى 
دولتى

8/500/000/0001/906/985/35232000
برنامه هدایت 
و دفع آب هاى 
سطحى داخل 

شهرى
024/730/000

اعانات و هدایا و 6000
1/600/000/000251/363/08833000دارائی ها

برنامه حمل و 
نقل و بهبود عبور 
و مرور شهرى

9/500/000/0002/194/870/900

سایر منابع تأمین 7000
3/000/000/0002/100/754/95034000اعتبار

برنامه ایجاد 
تأسیسات 

حفاظتى شهرها
500/000/000574/677/100

برنامه بهبود 30/000/000/00010/377/008/53635000جمع درآمدها
1/000/000/000299/365/000محیط شهرى

36000
برنامه ایجاد 

اماکن و فضاهاى 
فرهنگى، 
ورزشى

030/770/000

37000
برنامه ایجاد 

سایر تأسیسات و 
تسهیالت

00

38000
برنامه ایجاد 
تأسیسات 
درآمدزا

1/500/000/0001/639/900/000

39000
هزینه هاى 

پیش بینى نشده 
و دیون عمرانى

6/541/000/000429/359/500

جمع کل وظیفه 523
19/041/000/0005/213/672/500عمران شهرى

30/000/000/0009/433/949/487جمع کل هزینه

جدول مقایسه اى بودجه مصوب سال 
97 با عملکرد واقعى طى 6 ماهه اول سال 1397

شهردارى تودشکشهردارى تودشک

م الف: 270855




