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تراژدى «سانچى»؛ یک روز بعدتراژدى «سانچى»؛ یک روز بعد

مردم انتظار پارك هاى غرق گل  نداشته باشند
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تشدید اوتیسم در کودکان با      
وسایل دیجیتالى

زنان شکارچـى سیمرغ

آرامستان هاى محلى
 در اصفهان ایجاد شود

رکوردهـاى 4
سپاهان و

 ذوق زدگى 
پرسپولیــس

«نفتکش ایرانى سانچى پس از حدود هشت روز سوختن به روى 
آب، به طور کامل در آب هاى چین غرق شد.» این متنى است که 

روز گذشته سرخط خبرهاى ایران بود و مردم ایران را سوگوار کرد. 

برخى از رکوردهایى که داشتن آنها براى  سپاهان 
عادى بود و شــاید  زردهــا اصًال بــه آن توجه 
نمى کردند که این رکوردها در اختیار آنهاست یا 
تیم دیگرى، ظاهراً در این فصل توسط پرسپولیس 
شکسته شده  و موجى از شادى را براى این باشگاه 
و رســانه هاى هــوادارى آن به ارمغان داشــته 

است.  
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«آینه بغل» در اصفهان رکورد شکست«آینه بغل» در اصفهان رکورد شکست
10

معاون خدمات شهرى شهردارى با اشاره به مشکل جدى کم آبى در اصفهان:
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اگر ذوب آهن زودتر بیدار شده بود...
 نتایج این روزهاى ذوب آهن باعث مى شــود که افسوس بخوریم که چرا این تیم 
زودتر از اینها بیدار نشده بود و بســیارى از امتیازات را مفت و مجانى از دست داد. 
اتفاقى که اگر رخ نداده بود حاال کسى نمى توانست از قهرمانى قطعى پرسپولیس در 
این فصل سخن بگوید.امیر قلعه نویى که در نیم فصل اول به لحاظ آمارى بدترین 
فصل فوتبالى خود را پشت سر گذاشت، با جذب بازیکنان موردنظرش و البته بهبودى 

مهره هاى کلیدى اش حاال به شرایط ایده آل و دلخواه خود رسیده است. 
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معاون اول رئیس جمهور با تســلیت جانباختن ملوانان 
کشــورمان گفت: 30 نفر از فرزندان عزیز کشورمان در

 آب هاى ســاحلى چین و ژاپن در حال خدمت به کشور 
جان باختنــد. خدمات ایــن ملوانان ســخت و طافت 
فرساست. آنها ســال ها و ماه ها از خانواده هایشان دور 
بوده و در اقیانوس ها در حال حمل و نقل کاالهاى کشور 
هستند. متأسفانه این حادثه تلخ که در تاریخ دریانوردى 
دنیا جزو استثنائات بوده باعث شد که چنین تصادفى رخ 

دهد و انفجار عظیمى ایجاد شود.
اســحاق جهانگیرى ادامه داد: در اولیــن لحظاتى که 
خبر به من رسید به ســفیرمان در چین اعالم کردم هر 

آنچه در توان جمهورى اســالمى ایران اســت به کار 
بگیرد و از امکانات چین و ســایر کشــورها اســتفاده 
شــود. وزارت خارجــه هــم اعــالم کرد کــه از همه 
کشــورهایى که امکان کمک دارند،  درخواست کمک

کرده است.
جهانگیرى در پایان گفت: نظر کارشناســان این بود که 
با توجه به انفجار و گازهاى ســمى امکان زنده ماندن 
ملوانان نیست ولى ما امیدمان را قطع نکردیم و به تالش 
خود ادامه دادیم اما کشتى غرق شد و ما به پیکر آنها هم 
دسترسى پیدا نکردیم. این ملوانان جزو شهداى خدمت 

به ایران هستند.

امیر دریادار حسین خانزادى، فرمانده نیروى دریایى ارتش 
پیرامون عملکرد تکاوران نیروى دریایى ارتش در اعزام 
به چین، گفت: ما زمانى که پیشنهاد اعزام را اعالم کردیم 
حدود سه روز از سانحه گذشته بود. آنها گفتند «نظامى» 
را براى حضــور در این عرصه نمى پذیرنــد. تمهیداتى 
پیش بینى شــد که اعالم کنیم این عملکرد و کارى که 
مى خواهد انجام شود در قالب نظامى نیست.  به ما گفتند 
این عزیزان نباید با لباس تکاورى در صحنه حاضر شوند. 
تکاور ها لباس را از تن درآورده و حاضر شدند با هر آنچه 

آنها پوشش اعالم کنند، در صحنه حاضر شوند.
وى گفت: فرآیند رفت و برگشــت صــدور ویزاى چین 

براى کاله ســبز هاى نیروى دریایى کمى طوالنى شد 
و دو ســه روز طول کشــید. همکاران من در روز هفتم 
وارد صحنه شــدند و با توجه به اینکه کشتى از سواحل 
چین دور شــده و به ســواحل ژاپن نزدیک شــده بود، 
امکان اعزام به وســیله بالگــرد به دلیــل فاصله زیاد 
وجود نداشــت. با ســریع ترین شــناورى که امکانش 
بــود، تــکاوران دریایى را بــه صحنه اعــزام کردند و 
به محض آمادگى اعــزام تکاوران به کشــتى، انفجار 
مهیبى اتفاق افتاد و تمام عرشــه را آتــش فراگرفت و 
در همــان لحظات شــاهد غرق شــدن این شــناور

 بودیم.

ملوانان، شهید راه خدمت به 
ایران هستند

ناگفته هاى اعزام کاله سبزها 
براى کمک به نفتکش ایرانى

دیندارى و افزایش بودجه
   رویداد24 | آیت ا... محسن غرویان از مدرسان 
حوزه علمیه قم درباره رابطه بین افزایش بودجه حوزه هاى 
علمیه و دیندارى مردم گفــت: افزایش بودجه منجر به 
دیندارى مردم نمى شود. دیندارى به اخالق، طرز تکریم 
و احترام گذاردن انسان ها از سوى علماى دین و تریبون 

داران ربط پیدا مى کند.

چه خوب بود...
   خبر آنالین | غالمحســین کرباســچى در 
روزنامه اعتماد نوشت: خوب بود که آقاى روحانى پس 
از اعتراضات و تظاهرات هــاى اخیر به یکى از زندان ها 
و بازداشتگاه ها مى رفت، معاونان و وزرا را مى فرستاد، به 
استانداران و فرمانداران مأموریت مى داد که بروند و با این 

افراد ولو خطاکار گفتگو کنند.

خواب عجیب هاشمى
  نامه نیوز| پایگاه اطالع رســانى آیــت ا... 
هاشــمى بخشــى از خاطرات آیت ا... در 24 دى ماه 
سال هاى گذشــته را منتشر کرده اســت. در خاطرات 
هاشمى رفســنجانى از 24 دى ماه سال 66 آمده است: 
پیش از طلوع فجر، خواب وحشتناکی دیدم. در خواب ناله 
می کردم. عفت بیدارم کرد. یادم آمد که خواب می دیدم 
در روستاي «بهرمان»، به تنهایی از کوچه کنار باغ مسجد، 
جایی که در بچگی به ما می گفتند جن دارد عبور می کردم. 
قیافه مهیبی از دور پیدا شد که در عالم خواب تصور داشتم 
جن است. از کنارم عبور کرد و مقداري دورتر، به سوي من 

برگشت و من ترسیدم. دیگر خواب نرفتم.

حادثه «سانچى» بى سابقه بود
کاپیتان محمدرضا عسکرى که سابقه    ایسنا|
15 سال دریانوردى و کاپیتانى کشتى هاى اقیانوس پیما را 
در کارنامه دارد درباره حادثه رخ داده براى کشتى سانچى، 
برخورد کشتى ها را امرى باسابقه دانست اما عنوان کرد:  
وسعت و انفجار رخ داده در این حادثه با توجه به بار حمل 
شده توسط نفتکش ایرانى امرى بى سابقه در آب هاى 
بین المللى بوده اســت، زیرا اگر نفت خام حمل مى شد 
به مراتب خسارت کمتر بود و آتش ســوزى به حداقل 
مى رسید و یا به سرعت مهار مى شد، اما میعانات گازى 
حمل شده توسط نفتکش اجازه عملیات مناسب جستجو 

و نجات را نداد.

آن روزها...
  تابناك | آیت ا... هاشم هاشم زاده هریسى عضو 
مجلس خبرگان رهبرى گفت: اوایل انقالب اینطور نبود 
که حرفى  زده شود و بر اثر آن برخى مردم رغبت نکنند 
به نمازجمعه بیایند. شور نظام و انقالب هم بیشتر بود و 
مردم بیشتر به نماز جمعه مى آمدند. االن با رعایت نکاتى 
فضا باید دوباره متعادل شود، درغیر این صورت روز به روز 

شاید حضور مردم در نمازجمعه کمرنگ تر شود. 

کنایه به روحانى
آیت ا... محســن اراکى عضو هیئت    تسنیم|
رئیسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه مسئله 
نقد اهل البیت(ع) و پیامبر اکرم(ص) به اصل عصمت 
بازگشــت دارد خطاب به کســانى که اینگونه مطالب 
را مطرح مى کنند، گفت: ظاهراً دروســى که در جوانى 
خوانده اید را فراموش کرده اید، لذا بهتر است به سیاست 
خود بپردازید وقتى سوادش را ندارید اعتقادات مردم را رها 
کنید. مشکالت معیشتى و دنیوى مردم بسیار است، وقتى 

علمش را ندارید به مسائل اخرویشان کار نداشته باشید.

ابهام 
  اعتماد آنالین | در حالى کــه محمدابراهیم 
زارعى فرماندار سنندج علت فوت «سارو قهرمانى» را 
درگیرى مســلحانه و بدون ارتباط با ناآرامى هاى اخیر 
اعالم کرد اما احسن علوى، نماینده سنندج در مجلس 
شوراى اسالمى از علت فوت سارو قهرمانى در این شهر 
اظهار بى اطالعى کرد و گفت قرار است براى آخر هفته 

به سنندج برود و از نزدیک این موضوع را پیگیرى کند.

خبرخوان

                                              در راهرو هاى مجلس، شــایعه اى 
از زبان برخى نمایندگان مجلس شنیده شد که حکایت 
از حمله آمریکایى ها به نفتکش سانچى داشت. روایتى 
که بر پایه آن، محموله سانچى قرار بوده به کره شمالى 
منتقل شود، نه کره جنوبى و آمریکایى ها براى ممانعت 
از این کار، ترجیح داده اند به این نفتکش حمله کرده و 

آن را غرق کنند.
این روایت که برخى نماینــدگان مجلس مدعى بودند 
در بولتن هاى محرمانه نیز درج شده، ضمن رد برخورد 
نفتکش «سانچى» با کشتى فله بر «سى اف کریستال»، 
حریق نفتکش ایرانى که بــا پرچم پاناما محموله بیش 
از 130 هزار تنى میعانات گازى را حمل مى کرد، ناشى 
از اصابت موشــک هاى شلیک شــده از هواپیما هاى 

آمریکایى ذکر مى کند.
روایتى بسیار عجیب که برخى مســائل به تقویت آن 
کمک کرده اســت. از جمله اینکه تصویــر یا خبرى از 
کشتى چینى منتشر نشــده و کسى نمى داند آن کشتى 
بعد از حادثه خونبارى که به غرق شــدن ســانچى و 
از دســت رفتن محموله گرانبهاى آن منجر شــد، چه 
فرجامى یافته اســت. این در حالى است که خصومت 
آمریکایى ها با کشــورمان و یادآورى رویداد شوم و به 
شدت دردناك حمله ناو آمریکایى وینسنس به هواپیماى 
مسافربرى کشورمان در گذشته و باال گرفتن تنش میان 
آمریکایى ها و کره شــمالى نیز از عواملى هستند که به 

تقویت باورپذیرى این شایعه کمک مى کنند.
اما واقعیت چیست؟ آیا ممکن اســت آمریکایى ها بیخ 

گوش چین، نفتکش کشورمان را مورد حمله تمام 
عیار قرار دهند و این اتفاق در کشورمان به شکل 

دیگرى روایت شود؟ روایتى تا این اندازه تغییر کرده که 
در آن به جاى موشــک هاى آمریکایى، از تصادف دو 
کشتى ســخن به میان بیاید و هشت نه روز این روایت 
جعلى مطرح شود و هیچکس، حتى رسانه هاى خارجى 

واقعیت را برمال نکند؟
همین اشارات کافى است تا دریابیم شایعه مطرح شده 
تا چه اندازه بى اساس است؛ شــایعه اى که مى توان با 
مراجعه به برخى مراجع آنالین، رصد شناور ها در سراسر 
جهان نیز آن را صحت ســنجى کــرد. از جمله پایگاه 
آنالین «مارین ترافیک» که نشــان مى دهد، کشتى 
فله بر چینى بعد از آن حادثه شوم به مسیرش ادامه داده و 
در بندرى در یکى از جزایر مجاور استان چجیانگ لنگر 
انداخته و دو شناور گارد ساحلى به آن پهلو گرفته اند.  این 
رویداد در رسانه هاى جهان، به ویژه رسانه هایى که در 
عرصه علوم دریایى به فعالیت مشغولند نیز بازتاب یافته 
و به رصد مدام وضعیت سانچى و انتشار اخبار مرتبط با 
آن منجر شده است. این در حالى است که عالوه بر این 
شواهد، راه هاى دیگرى نیز براى رد آن شایعه عجیب و 
اثبات حقیقت ماجرا وجود دارد که از جمله آنها، مراجعه 
به شرکت هاى بیمه است. چون محموله ها و کشتى ها 
بیمه هســتند، با بروز حوادث، کارشناســان و وکالى 
شــرکت هاى بیمه اى براى کنکاش در خصوص ماجرا 
به ســرعت در محل حادثه حاضر مى شوند و تحقیقات 
خود را آغاز مى کنند و در این حادثه نیز این روند آغاز شده 
است و اگر چیزى غیر از حادثه یاد شده در میان بود، قطعًا 

پنهان  کردن نبود.قابل 

پس از وقــوع حادثــه ناگوار کشــتى «ســانچى» و 
درگذشــت تعدادى از دریانــوردان ایرانــى، تلویزیون 
به پخــش برنامه هاى عــادى اش ادامه داد و ســریال 
طنز «لیسانســه ها» نیــز روى آنتن رفت. ایــن اقدام، 
واکنش هاى بسیارى را برانگیخت که از این اقدام صدا و 
سیما انتقاد کرده بودند. از جمله امیرحسین رستمى بازیگر 
این مجموعه این باره نوشت: «یعنى واقعًا تو این شرایط 
از دست رفتن ملوان هاى بى گناهمون تو اون جغرافیاى 
لعنتى، نمى شــد به احترام خانواده هاشون سریال طنز 

"لیسانسه ها" امشب پخش نشه؟» 
در واکنشى دیگر، امیر قلعه نویى هم از پخش برنامه طنز 
در روز غرق شدن نفتکش سانچى انتقاد کرد. سرمربى 
ذوب آهن اصفهان که تلفنى با رضا رشــیدپور در برنامه 

«حاال خورشــید» صحبت مى کرد، ضمن تســلیت به
 خانواده هاى داغدار دریانوردان و مردم ایران گفت: ایران 
در ماتم است، اما صداوسیما برنامه طنز پخش مى کند! 

این دریانوردان براى همه مردم ایران بودند.

مصطفى میرسلیم، عضو حزب مؤتلفه اسالمى در گفتگو 
با جماران، در مورد نوع مواجهه صدا و سیما با ناآرامى هاى 
اخیر کشور گفت: صدا و سیما در این مورد بسیار خوب کار 
کرد برخالف نظر خیلى ها صدا و سیما در این وقایع خدمت 
ارزنده اى کرده اســت؛ آنچه خدمت نکرد و خیانت کرد 
فضاى مجازى بود. متأسفانه از تلگرام سوء استفاده کردند.

وى در پاســخ به این پرســش که آیا موافق فیلتر تلگرام 

هستید، اظهار داشت: بله، ما که نمى توانیم آزاد بگذاریم 
هر کسى هر غلطى خواست در این کشور بکند؛ مى گویند 
کسب و کار مردم با مشکل مواجه مى شود، در حالى که ما 
خودمان پیام رسان ملى مان را راه مى اندازیم، خوب هم 
هست و مردم مى توانند از آن طریق کارشان را ادامه دهند.
میرسلیم در مورد برخورد و مواجهه نظام با این اتفاقات بیان 
داشت: وقتى یک بلبشو به این عظمت در کشور رخ مى دهد 

که هفتاد هشتاد شهر را درگیر و عده بسیار 
زیادى را ملتهب مى کند، طبیعى اســت 
دســتگاه قضائى نیز عاملین را دستگیر 
کند و به پرونده ها رسیدگى کند. ممکن 
است این رســیدگى یک مقدار طول 
بکشد. قاعدتًا باید سریع برخورد کنند 

تا متوجه شوند که ریشه ها کجاست.

حتماً بارها در کالم بزرگان کشور شنیده اید که  ایران، ام 
القراى جهان اسالم اســت. حاال محسن هاشمى فرزند 
مرحوم اکبر هاشمى رفسنجانى در گفتگو با خبرگزارى 
فارس گفته که ایــن نظریه را براى اولیــن بار پدر او به 
منظور جلوگیرى از دخالت جریــان هاى خاص در امور 
سایر کشورها  باب کرده است. اظهارات محسن هاشمى 

را در این باره بخوانید:
رویکرد آیت  ا... هاشمى رفسنجانى در سیاست خارجى 
مبتنى بر نظریه «ام القرى» بود که توسط ایشان تبیین 
شد. در دهه اول انقالب، شاهد برخى رویکردهاى افراطى 
و تندروانه در حوزه سیاست خارجى بودیم که واژه صدور 
انقالب که از مفاهیم ابداع شده توسط امام خمینى(ره) 
و جنبه اى کامًال معنوى داشت را بهانه و بسترى جهت 

دخالت در حوزه دیگر کشورها و اقدام ماجراجویانه کرده 
بودند و یا تالش داشــتند برغم مشکالت مالى کشور و 
شرایط جنگ، بخشــى از درآمد ملى را صرف پروژه ها 
و اقدامات فاقــد توجیه اقتصادى کننــد. در مقابل این 
جریانات، آیت ا... هاشمى رفسنجانى نظریه «ام القرى» 
را ابداع کردند و در دولت سازندگى بر اساس آن معمارى 
جدید سیاست خارجى جمهورى اسالمى انجام شد. در 
نظریه «ام القرى» ایران «ام القرى» و مرکز جهان اسالم 
و اسالم ناب محسوب مى شود و براى پایدار ماندن تفکر 
اسالم ناب، بایست «ام القرى» آن پایدار و قدرتمند شود. 
به نوعى مى توان گفت که نظریــه «ام القرى» تالش 
موفقى در جهت تلفیق منافع ملى و مصالح ایدئولوژیک 

نظام بود.

بخاطر
 مردم سکه مى گیرم!

ســلیمانى  ســهیل    هنر نویس | 
تهیه کننده برنامه «پنجره ها» که در حال پخش 
از شبکه آموزش اســت مى گوید: به نظرم باید 
نشستى گذاشته شود تا در این رابطه بحث کنیم 
که وقتى یک بازیگر روى آنتن مى گوید بخاطر 
مردم در برنامه حضور پیــدا کردم، مردم بدانند 

براى حضورش سکه گرفته است.

حرف عجیب
خشایار اعتمادى 

خشایار اعتمادى، خواننده پاپ در    رکنا |
نشســتى که در تهران برگزار شد گفت: بعضى 
خوانش ها از سوى آقایان به خانم ها شبیه شده 
و نباید اینگونه باشد و دلیلش عدم حضور بانوان 
در خوانندگى است. نبود خوانندگى خانم ها در 

موسیقى یعنى نیمى از موسیقى نیست!

انتقاد آموزش و پرورش 
از «دورهمى» 

در پى اهانت بــه معلمان در یک    ایلنا |
برنامه طنز تلویزیونى (دورهمى)، روابط عمومى 
وزارت آموزش و پــرورش در نامه اى به مدیر 
شبکه نسیم نسبت به آن واکنش نشان داد. در 
این نامه آمده است:  آموزش و پرورش مى تواند 
موضوع نقد و حتى طنز برنامه هاى صداوسیما 
باشــد اما دســتمایه هجو، هرگز. یــادآورى 
مى کنیم راه حل رفع مســائل معیشتى معلمان 
و کاستى هاى موجود این نیســت که معلم را 
ســوژه هجو کنیم و البته چنین اقدامى در شأن 

رسانه ملى نبود. 

شهید حججى به کتب 
درسى مى رود

  میزان | حجت االســالم محى الدین 
بهرام محمدیان، معاون وزیر آموزش و پرورش 
خاطر نشان کرد: از سال آینده زندگینامه شهید 
محســن حججى به علت قرابت سنى با دانش 
آموزان، به کتب درســى پایه دوازدهم اضافه 
مى شــود. وى عنوان کرد: امکان جا به جایى 
شخصیت هاى اسطوره ایرانى در بازنگرى کتب 
درسى وجود داشته و در نظر داریم مباحث مربوط 
به داعش و سردار ســلیمانى را به کتاب تاریخ 

معاصر اضافه کنیم.

مخالف جدید 
برگزارى کنسرت

و  فرهنگــى  معاونــت    آفتاب  نیوز| 
دانشجویى دانشگاه آزاد در بخشنامه اى، هشت 
دستورالعمل فرهنگى را به واحدهاى دانشگاهى 
ابالغ و اجراى آن براى دانشــگاه را ضرورتى 
مهم تلقى و بر رعایت همه جانبه آن تأکید کرد. 
در یکى از این دستورالعمل ها درباره برگزارى 
کنســرت آمده اســت: برگزارى کنسرت هاى 
موسیقى در محیط هاى دانشگاهى ممنوع است 
و واحدهاى دانشــگاهى تحت هیچ عنوان یا 
مراسمى مجاز نیستند به برگزارى آن اقدام کنند.

زلزله هاى ایران 
طبیعى است

  ایرنا | محمدمهــدى خطیــب، رئیس 
انجمن علمى زمین ساخت و زمین شناسى ایران 
گفت: زلزله و تکانه هاى موجود در ورق ایران 
زمین، طبیعى است و آنچه امروز مشکالتى را در 
اذهان عمومى ایجاد کرده، نحوه اطالع رسانى 
است. وى گفت: در گذشته زلزله هاى کمتر از 
5 ریشتر مخابره نمى شــد اما امروز با پیشرفت 
تکنولوژى و فضاى مجازى مردم از تکانه هاى 
با ریشتر بسیار پایین هم با خبر مى شوند و این 

نشان از افزایش تعدد تکانه ها نیست.

آمریکایى هابه« سانچى» حمله کرده اند؟!

نظریه «ایران، ام القراى جهان اسالم» از کجا آمد

   نامه نیوز |

16 دى ماه یک فروند نفتکش ایرانى با یک فروند کشتى 
چینى، برخورد کرد که باعث حریق نفتکش ایرانى و مفقود 
شدن 32 پرسنل آن (30 ایرانى و دو بنگالدشى) شد. دولت 
چین در مواجهه با این سانحه رفتارى داشت که انتقادهاى 
بسیارى برانگیخت. ابراهیم فیاض، مردم شناس در این باره 
با خبرگزارى ایسنا گفتگو کرده که بخشى از اظهارات او را 

در ادامه مى خوانید:  
■ چینى ها در سانحه اى که براى نفتکش ایران اتفاق افتاد، نه 
خودشان وارد عمل شدند و نه اجازه دادند کشور دیگرى وارد 
عمل شوند. خواهیم دید که بعد از این اتفاق هیچ عذرخواهى 

هم از ایران نخواهند کرد.
■ یقین دارم اگر براى نفتکش ایرانى در هرجاى دیگر از جمله 
آمریکا یا اروپا چنین اتفاقــى مى افتاد، دچار چنین وضعیتى 
نمى شد. دولت چین مى توانست در این حادثه خیلى کارها 
انجام دهد اما کارى نکرد، چون جان انسان ها برایش ارزش 
ندارد. باز هم ژاپنى ها نسبت به چینى ها انسانى تر عمل کردند.  
■ بزرگ ترین اشتباه تاریخى ما این است که مقابل غرب به 
شرق تکیه مى کنیم. شرقى ها، ما را در بُعد تمدنى و تکنولوژى 

و اخالق بیشتر به انحطاط نزدیک مى کنند. 
■ اینکه همیشــه به غرب فحش دهیم و به سمت شرق 
برویم، اشتباه است. حتى اروپایى ها هم نمى توانند به چینى ها 

اعتماد کنند.
■چینى ها به شکل نرمى دارند ما را استثمار مى کنند. همه 
زندگى ما چینى شده است. نمى دانم چرا کشور ما باید به این 
اندازه به چین اعتماد کند که حتى بدتر از غربى ها ما را استثمار 
کند؟! باز غربى ها با ما رو بازى مى کنند اما چینى ها به شدت 
زیر بازى مى کنند. اینکه ما در اعتماد به کشورهاى شرقى فرو 

برویم، بسیار خطرناك است.
■ باید متوجه شویم چرا ساسانیان  و هخامنشیان به چینى ها 
اعتماد نکردند. ما در تاریخ ساسانیان به رم و در هخامنشیان 

به یونان اعتماد کردیم اما هرگز به چینى ها اعتماد نکردیم.
■ آنقدر که غربى ها قابل اعتماد  هستند، چینى ها قابل اعتماد 
نیستند. ما در آینده به شــدت از این موضوع ضربه خواهیم 
خورد. باید خودمان را در موازنه شرق و غرب نگهداریم و از 

ترس غربى ها به دام چینى هاى بى اخالق نیافتیم.

■ ما در جریان بعد از انقالب چون با غرب مشکل داشتیم 
بیشتر به شرق تکیه کردیم که متأسفانه شرق هم به شکل 
غیر اخالقى به ما نارو مى زند. شرقى ها به شدت غیر اخالقى 
هستند، مذهب آنها غیر توحیدى اســت. اوج مذهب آنها 
بودایى است که در آن اصل بر شــر جهان و شیطان حاکم 

است.  
■ برعکس ادیان ابراهیمى و مسیحیت، شرقى ها به شدت 
انسان هاى بت پرستى هستند. از نظر بهداشتى سطح پایینى 
دارند، غیر قابل اعتماد هستند، با دور کوتاهى در بازارهایشان 
مى توان متوجه بى اعتمادى به آنها شد زیرا هر کدام براى ارائه 

محصول هایشان یک قیمت مى آورند در حالى که وقتى وارد 
بازارهاى غربى مى شوید، شاهد یک قیمت واحد هستید و 

رفتار صادقانه اى از خود نشان مى دهند.  
■ تکیه ما به شرق موجب شده که همیشه ضربه بخوریم. 
در موضوع تحریم ها، غرب به صورت مستقیم با ما برخورد 
کرد اما بیشترین ناروها به کشور ما از سوى شرقى ها صورت 
گرفت که از این موضوع ســود بردند و سوء استفاده زیادى 
کردند.  اگر ایران به شدت دچار بحران ساختارهاى اجتماعى 

شده است، به دلیل قاچاق کاالهاى چینى  است.
■ ما هیچ اشتراك فرهنگى با چین نداریم. غیر از شمال چین 

که تا ژاپن مى رود ما هیچ  اشتراکاتى با چینى ها نداریم. اگر 
نگاهى به تاریخ بیاندازیم متوجه مى شویم که چینى ها حتى 
در دوران پهلوى هم به ما نارو زدند. «هواکوفنگ»- نخست 
وزیر وقت چین- به اندازه کافى به ما خیانت کرد و در زمان 
جنگ به کشــور ما ضربه زد. اگر کتاب تاریخ رابطه ایران 
و چین منتشر شود، متوجه مى شــویم رابطه  ایران و چین 
هیچ وقت خوب نبوده و آنها تا جایى که توانســتند ما را به 
نفع خودشان اســتثمار کردند.  چینى ها اصًال قابل اعتماد 
نیستند و ما با آنها هیچ اشتراکات فرهنگى نداریم. آنها کجا و 

ما کجا؟

نقد مردم شناسانه به برخورد چینى ها باآتش گرفتن نفتکش ایرانى

آنها قابل اطمینان نیستند

ایران در ماتم است اما... 

میرسلیم: نمى شود هر کس هر غلطى خواست  بکند
ده بسیار
ســت 
ستگیر
مکن 
طول 
کنند 

ت.

ک مى کنند.
ــت آمریکایى ها بیخ 

 مورد حمله تمام 
رمان به شکل

است و اگر چیزى غیر از حادثه یاد شده در میان بود، قطعًا
پنهان  کردن نبود.قابل 
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بهرام رادان در نخستین 
همــکارى خــود بــا فریــدون 

جیرانــى مقابــل دوربین «آشــفتگى» 
مــى رود. فریــدون جیرانــى کارگــردان 
ســینما، جدیدتریــن اثر خــود را با نــام موقت 
«آشــفتگى» طى دو هفته آینده کلیــد خواهد زد و 

ایــن روزها مشــغول مراحــل پیــش تولید ایــن فیلم
 است. 

همچنیــن طبــق خبرهــاى منتشــر شــده، بهــرام رادان 
در نخســتین همــکارى خود بــا فریــدون جیرانــى براى 
بــازى در فیلــم ســینمایى «آشــفتگى» مذاکــره کــرده 

است. 
گفتنى اســت پیش از این قرار بود لیال حاتمــى نقش اول زن 
شــده و شــنیده ها حاکى این فیلم را بــازى کند که حضــورش در این فیلــم منتفى 
محســوب بر این اســت که مهناز افشــار گزینه اصلــى جایگزینى  حاتمــى 

مى شود.

 

زنان شکارچـى سیمرغ

یکــى از جذاب تریــن و البته 
حاشیه ســازترین بخش هاى جشــنواره فیلم فجر در 
هر دوره، اهداى جوایز یا همان ســیمرغ بلورین اســت. این جایزه در 
بخش هاى کارگردانى و بازیگرى شــاید براى مخاطبان عام جذابیت بیشــترى 

داشته باشد.
در طول ســى وپنــج دوره برگــزارى فیلم فجــر، تعداد زیــادى از هنرمندان ســینماى 

ایران توانســته اند این جایــزه را از آن خود کنند. البتــه در دوره هاى ابتدایــى (دوره اول و 
دوم) برگزارى جشــنواره فیلم فجــر، برخى از رشــته ها از جمله بازیگــرى برنده اى 
نداشت اما از دوره ســوم جشنواره که در ســال 1363 برگزار شــد، پروانه معصومى 
براى بــازى در فیلم «گل هــاى داودى» جایــزه بهترین بازیگــر زن را دریافت

 کرد.
در میان فهرســت نســبتًا بلند باالى بازیگــران زنى کــه در دوره هاى مختلف 
جشــنواره فیلم فجر ســیمرغ بهترین بازیگرى زن را گرفته انــد ، هفت بازیگر، 
دو بار موفق به دریافت ســیمرغ شــده اند و بــه نوعى رکــورددارى در این زمینه 
وجود ندارد، امــا لیال حاتمى در دوره هاى مختلف جشــنواره 10 بــار نامزد دریافت 
جایزه شــده اســت که نمونه دیگرى ندارد. بعــد از لیال حاتمى، فاطمــه معتمدآریا 
با 9 بار، هدیه تهرانــى، نیکى کریمــى، ترانه علیدوســتى و رؤیا نونهالــى با 5 بار، 
باران کوثرى، هانیه توســلى و مریال زارعى بــا 4بار نامــزدى در رده هاى بعدى

 ایستاده اند.
در بخش بازیگران زن جشــنواره فیلم فجر، لیال حاتمــى، فاطمه معتمد آریا، 
پروانه معصومى، هدیه تهرانى، مریــال زارعى، هنگامه قاضیانى و باران 
کوثرى هر کدام با دریافت دو سیمرغ جشنواره، رکورددار به حساب 

مى آیند.

بخش
داشته باشد.

در طول ســى
ایران توانســ
دوم) برگ
نداشت
براى
 کرد.
در می
ن جش

روابــط عمومى جشــنواره فیلم 
فجر کــه در روزهاى گذشــته از 
برگزارى مراسم هاى بزرگداشت 
براى محمد على نجفى و منوچهر 
اسماعیلى صدا پیشه مطرح سینما 
در این دوره خبر داده بود، اعالم 
کرد در جشــنواره امسال از «اکبر 
عبدى» بازیگر محبوب سینماى 

ایران هم تجلیل خواهد شد.
اکبر عبــدى بازیگر 57 ســاله 
سینماى ایران از جمله هنرمندانى 
اســت که عالوه بر برخوردارى از 
جایگاه ویــژه مردمى و محبوبیت 
در بیــن نســل هاى مختلف، از 
جهت نقش آفرینى هاى متفاوت 
و جوایزى کــه از آن خود کرده، از 
جمله بازیگران موفق ســینماى 
ایران در ادوار جشنواره فیلم فجر 

بوده است.
«اجاره نشــین ها» (داریــوش 
مهرجویــى)، «گراند ســینما» 
«اى  هدایــت)،  (حســن 
ایــران» (ناصر تقوایــى)، «دزد 
عروسک ها»(محمدرضا هنرمند)، 
«ســفر جادویى» (ابوالحســن 
داودى) از جمله شــاخص ترین 
کارهاى عبدى در دهه اول فعالیت 
ســینمایى بود اما بى شک بازى 
ماندگار او در «مادر» (على حاتمى) 
که برایش سیمرغ بلورین بهترین 
بازیگر نقش دوم مرد را به ارمغان 
آورد، نقطــه اوج فعالیــت  این 

هنرمند به شمار مى رود.
عبــدى که حــاال عــالوه بر 
فعالیت هــاى تلویزیونــى 
و تئاتــرى، تجربه بازى در 
بیش از صد فیلم سینمایى 
را دارد، از ناصرالدیــن 
ســینما،  آکتور  شــاه 
«دلشدگان» و هنرپیشه 
تــا کارهاى شــاخص 
این ســال هایش مثل 
«اخراجى هــا»، «خوابم 

میاد»، «رسوایى»، «قندون 
جهیزیــه» و... همــواره بــا 

امضاى خود، به آفرینش خالقانه 
و پرانرژى نقش هــا پرداخته و به 
یک میزان مورد توجــه مردم و 

کارشناسان واقع شده است.
او که کســب نشــان درجه یک 
فرهنگ و هنر را در کارنامه دارد، 
در دوره هشتم جشنواره براى فیلم 
مادر و در دوره ســى ام جشنواره 
براى فیلم «خوابم میاد» ســیمرغ 
بلورین جشــنواره فیلم فجر را به 
دست آورده و ســه بار (در دوره 
یازدهم براى فیلم «هنرپیشه»، در 
دوره هفدهم براى فیلم «جنگجوى 
پیروز» و در دوره سى و یکم براى 
فیلم «رســوایى» نامزد دریافت 

سیمرغ بلورین شده است.
بنا بــر این گــزارش، امســال 
بزرگداشت «منوچهر اسماعیلى» 
صداپیشــه، «محمدعلى نجفى» 
کارگردان و «اکبر عبدى» بازیگر 
در سى و ششمین جشنواره فیلم 

فجر برگزار خواهد شد.

تجلیل از
 اکبر عبدى در 
جشنواره فجر 
سى و ششم

»
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و ى
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وفق به در

امــا لیال د،
ه اســت

ه تهرانــى
هانیه ى،

د.
ش بازیگر
وانه معص
کوثرى
م

جشــن
دو بار مو
وجود ندارد
جایزه شــده
9با 9 بار، هدیه
باران کوثرى
 ایستاده اند
در بخش
پرو

ى و ر
لیل خواهد شد.

57 ســاله  7ى بازیگر
ن از جمله هنرمندانى

الوه بر برخوردارى از 
ژه مردمى و محبوبیت 
ســل هاى مختلف، از 
فرینى هاى متفاوت 
ـه از آن خود کرده، از 
ان موفق ســینماى

ر جشنواره فیلم فجر 

ـین ها» (داریــوش 
)، «گراند ســینما» 
«اى  هدایــت)، 
صر تقوایــى)، «دزد

(محمدرضا هنرمند)، 
ویى» (ابوالحســن 
مله شــاخص ترین 
ى در دهه اول فعالیت 
بود اما بىشک بازى

(على حاتمى)   «مادر»
یمرغ بلورین بهترین 
 دوم مرد را به ارمغان 
ه اوج فعالیــت  این 

مار مى رود.
حــاال عــالوه بر 
ى تلویزیونــى
 تجربه بازى در 
سینمایى فیلم
صرالدیــن 
ســینما،  ر 
هنرپیشه   و
 شــاخص

هایش مثل 
ـا»، «خوابم 

یى»، «قندون 
و... همــواره بــا 

 به آفرینش خالقانه 
ش هــا پرداخته و به 
ورد توجــه مردم و 

واقع شده است.
ب نشــان درجه یک 
ر را در کارنامه دارد، 
م جشنواره براى فیلم

ره ســى ام جشنواره 
خوابم میاد» ســیمرغ 
ـنواره فیلم فجر را به 
و ســه بار (در دوره 
 فیلم «هنرپیشه»، در
 براى فیلم«جنگجوى
ا ک

قرار اســت ویژه برنامه تحویل ســال شــبکه 

3 ســیما را امســال و در نــوروز 97 احســان 

علیخانى، مجرى برنامه «ماه عســل» تولید کرده 

و اجراى آن را هم برعهده داشــته باشــد.  بنا بر 

این گزارش، این تصمیم در شــبکه 3 سیما گرفته 

شــده و هنوز علیخانــى کار تولید را آغــاز نکرده 

است. 

طى ســال هاى گذشــته تولید برنامه هاى تحویل 

ســال شــبکه 3 برعهــده احســان علیخانى 

بوده و در ایــن مــدت توانســته پربیننده ترین 

ویــژه برنامه هــا را بــراى تلویزیــون تولیــد 
کند.

همچنین برنامه «ســه ســتاره» که طى سال هاى 

گذشــته براى انتخاب آثار برتــر تلویزیون روى 

آنتــن مى رفــت و اجــراى آن را هــم علیخانى 

برعهده داشــت، امســال به علت برگزار شدن 

جشــنواره «جــام جم» بــه روى آنتــن نخواهد
 رفت.

احسان علیخانى، مجرى برنامه تحویل سال شبکه 3

بهرام رادان در نخستین 
همــکارى خــود بــا فریــدون 

جیرانــى مقابــل دوربین «آشــفتگى» 
رود. فریــدون جیرانــى کارگــردان 
جدیدتریــن اثر خــود را با نــام موقت 
خ» طى دو هفته آینده کلیــد خواهد زد و 

فشــغول مراحــل پیــش تولید ایــن فیلم

ق خبرهــاى منتشــر شــده، بهــرام رادان 
ــکارى خود بــا فریــدون جیرانــى براى 
 ســینمایى «آشــفتگى» مذاکــره کــرده 

قرار بود لیال حاتمــى نقش اول زن  این ایش از
ـازى کند که حضــورش در این فیلــم منتفى 
ـت که مهناز افشــار گزینه اصلــى جایگزینى 

.

یکــى از جذاب تریــن و البته 
حاشیه ســازترین بخش هاى جشــنواره فیلم فجر در 
 دوره، اهداى جوایز یا همان ســیمرغ بلورین اســت. این جایزه در 
رگردانى و بازیگرى شــاید براى مخاطبان عام جذابیت بیشــترى

ج دوره برگــزارى فیلم فجــر، تعداد زیــادى از هنرمندان ســینماى 
ن جایــزه را از آن خود کنند. البتــه در دوره هاى ابتدایــى (دوره اول و 
شــنواره فیلم فجــر، برخى از رشــته ها از جمله بازیگــرى برنده اى 
که در ســال1363 برگزار شــد، پروانه معصومى  جشنواره 3وره ســوم
 در فیلم «گل هــاى داودى» جایــزه بهترین بازیگــر زن را دریافت

ســت نســبتًا بلند باالى بازیگــران زنى کــه در دوره هاى مختلف 
فج ســیمرغ بهترین بازیگرىزن را گرفته انــد ، هفت بازیگر،
مرغ شــده اند و بــه نوعى رکــورددارى در این زمینه 
ر دوره هاى مختلف جشــنواره 10 بــار نامزد دریافت 
یگرى ندارد. بعــد از لیال حاتمى، فاطمــه معتمدآریا 
و رؤیا نونهالــى با 5 بار،  5یمــى، ترانه علیدوســتى
نامــزدى در رده هاى بعدى 4مریال زارعى بــا 4بار

ـنواره فیلم فجر، لیال حاتمــى، فاطمه معتمد آریا، 
 تهرانى، مریــال زارعى، هنگامه قاضیانى و باران 
 دریافت دو سیمرغ جشنواره، رکورددار به حساب 

ج
مــى ر
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«آشــفتگى»
ـن روزها مش

ت. 
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 .
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م فجر ســیم
ریافت ســیم
یال حاتمى در
 که نمونه دیگ
ى، نیکى کری
م  توســلى و

ان زن جشــ
ت صومى، هدیه
ى هر کدام با

مى آیند.

 نخستین همکارى بهرام رادان با فریدون جیرانى

مجید مظفرى:  «سانچى» غم بزرگ ایران است
پس از سانحه تأسفبار نفتکش سانچى، بازماندگان داغدار در محل شرکت ملى نفتکش 
ایران جمع شده بودند تا از وضعیت عزیزان خود با خبر شوند. مجید مظفرى بازیگر سینما 
نیز در میان این خانواده ها حضور یافت. به همین دلیل خبرنگار میزان به سراغ وى رفته تا 

دلیل حضورش را در این جمع غم دیده جویا شود.
مجید مظفرى درخصوص حضور خود در محل حضور بازماندگان سانحه نفتکش سانچى 
گفت: کسى از خانواده خودم در آن کشتى نبوده است اما من براى همدردى و حضور در 

کنار خانواده این بزرگواران در این محل حاضر شدم.
وى در همین راستا ادامه داد: این فاجعه یعنى سانحه کشتى سانچى غم بزرگ و غیر قابل 
باورى است. من از نزدیک با ســختى هاى کار و زندگى روى این کشتى ها آشنا هستم 

و مى دانم این عزیزان حتى در زمان کار چه سختى هایى روى کشتى تحمل مى کنند.
وى از خطرات زندگى روى کشتى هاى نفتى گفت و تصریح کرد: شغل عزیزان کشتى 
سانچى شغل بسیار سختى است. ماه ها در کشتى و در سفر 
بودن در میان اقیانوس آن هم با خطراتى که این 
کشتى ها به همراه دارند بســیار غیرقابل تحمل 
است. این کشتى ها به حدى خطرناك هستند که 
حتى کارکنان آنها کفش هاى پالســتیکى مى پوشند تا 

مبادا میخ ته کفششان باعث آتش سوزى شود. 
مظفرى با اشاره به تجربه بازى روى کشتى در یک فیلم خاطرنشان 
کرد: من سال ها پیش براى بازى در «کشتى آنجلیکا» ماه ها 
روى یکى از همین کشتى ها مشغول کار بودم و از نزدیک 
لمس کردم که زندگى کارکنان این کشــتى تا چه حد 

دشوار است.

ــتاره» که طى سال هاى 
ثار برتــر تلویزیون روى 

ــراى آن را هــم علیخانى 
ســال به علت برگزار شدن 
م جم» بــه روى آنتــن نخواهد

باورى است. من از نزدیک با ســختىهکه 3
دو مى دانم این عزیزان حتى در زمان کار
ىتىهاى زت زندگىرى روىوىکش رطرا کوى از خ
سسسسسسانچانچانچى شى ش
بببببوووو
ککککشکش
ااست
ىتىککارکارک ککح
تمممبباددا میخیخته کفش
مممظمظظفظففرىرىبابااشاره به
ممنمنسسالال سککرکرکرکرکررددد:د:
اا ییرررررووووىوىوىوىىىییککى
لللللللللمسمممسمسمسمسمسمسککر
ددددددددششششوشوشواشوار

در حالى که نزدیک به دو سالى مى شود اخبار مختلف درباره تولید قسمت دوم «سنتورى» شنیده مى شود اما هنوز اتفاقى نیافتاده است. فارغ از 
مهاجرت گلشیفته فراهانى و عدم رغبت محسن چاوشى به همراهى در قسمت دوم، بهرام رادان هم عالقه اى به همکارى نشان نداده است.

در این اوضاع داریوش مهرجویى مدعى آغاز فیلمبردارى قسمت دوم «سنتورى» در سه هفته آینده شده است. مهرجویى بیان داشت: پیش تولید 
«سنتورى2» شروع شده و مشغول کار روى موسیقى و ترانه آن هستیم اما نمى خواهیم االن هیچکدام از عوامل را اعالم کنیم.وى درباره زمان 

کلید خوردن گفت: دو سه هفته دیگر«سنتورى2» را کلید مى زنیم و وقتى فیلم آماده شد آن را اکران مى کنیم و منتظر جشنواره نخواهیم ماند.

ادعاى تازه مهرجویى درباره کلید خوردن «سنتورى2»
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رکوردهاى سپاهان 
                                                            و ذوق زدگى پرسپولیس

یار دوازدهم

  بخاطر قلعه نویى و 
آذرى سکوت کردیم 

باشگاه پرســپولیس قصد دارد در یک اقدام نمادین 
پیراهن شــماره 12 این تیم را بایگانى کند. افشین 
پیروانى، مدیر تیم پرسپولیس در حاشیه تمرین اخیر 
این تیم در جمع خبرنــگاران گفت :  به پاس زحمات 
هواداران و حمایت بى دریغ آنها از تیم، پیشنهاد بایگانى 
شدن شماره ”12" به نشانه یار دوازدهم به باشگاه ارائه 
کرده ام. در عوض هواداران در بازى ها با شماره ”12" 
روى سکوها حاضر مى شوند و از تیم حمایت مى کنند. 
پیراهن شماره 12 پرســپولیس در سال هاى گذشته 
چندان مــورد اســتفاده بازیکنان نبود امــا یکى از 
محبوب ترین بازیکنان خارجى پرســپولیس یعنى 
ایمون زایــد در دوران کوتاه حضــورش در این تیم 

پیراهن شماره 12 را مى پوشید.

مدافع ذوبى ها مى گوید با توجه به مشکالت مالى 
در این باشگاه بچه ها و بازیکنان سکوت مى کنند 
و اعتراضى از ذوب آهن به گوش نمى رسد فقط 
به خاطر اینکه همه عالقه خاصى به قلعه نویى و 

آذرى داریم.
وحید محمدزاده دربــاره تقویت تیم و خریدهاى 
ذوبى ها در نیم فصل گفت: ذوب آهن نیم فصل 
دوم با جــذب میالد فخرالدینى، اکبــر ایمانى و 
بختیار رحمانى خریدهاى خوبــى انجام داد؛ هر 
سه این بازیکنان از بازیکنان بنام و بزرگى هستند 
و حضور آنها کمک کرده تا ذوب آهن بازى بهترى 
را به نمایش بگذارد، کمااینکه میالد فخرالدینى 
در همین حضور کوتاهش 2 گل به ثمر رسانده و 
بختیار و اکبر هم با عملکرد واقعا فوق العاده شان 
کمک خوبى براى تیم بودنــد. محمدزاده درباره 
حضور سبزپوشان در لیگ قهرمانان آسیا نیز گفت: 
معتقدم بعد از گذر از پلى آف و صعود به مرحله بعدى 
و با توجه به توانایى که تیم مان دارد از گروهمان 
صعود خواهیم کرد. ضمن آنکه ما تالشــمان را 
مى کنیم تا بهترین نتیجــه را در این تورنمنت به 
دست بیاوریم و هدف مان قرار گرفتن در جمع 4 
تیم فینالیست آسیا است.او درباره مشکالت مالى 
این تیم اصفهانى اظهار کرد: مشکالت مالى قطعا 
روى هر تیمى تاثیر منفى مى گذارد. ما تا به حال 
30درصد دریافتى داشتیم و 3 ماهى است که ریالى 
دریافت نکرده ایم اما بچه ها و بازیکنان سکوت 
مى کنند و اعتراضــى از ذوب آهن به گوش نمى 
رسد فقط به خاطر اینکه همه عالقه خاصى به قلعه 
نویى و آذرى داریم؛ به خاطر این دو شخصیت واقعا 
کسى اعتراضى نمى کند؛ اما چیزى که هست ما 
هیچ حمایتى از هیچ سمت و سویى نمى شویم و 
مدیرعامل باشگاه از سوى مدیریت کارخانه ذوب 
آهن حمایت نشده است. امیدواریم این مشکالت 
به زودى برطرف شــود تا نتایج خوبمان را ادامه 
دهیم.مدافع ذوبى ها درباره دیدار پیش روى این 
تیم گفت: صنعت نفت تیم خوبى دارد ضمن آنکه 
تمامى تیم ها در نیم فصل دوم باتوجه به تقویت 
تیمى  خوب ظاهر مى شــوند و کســى مفت به 
دیگرى امتیاز نمى دهد. بازى سختى را پیش بینى 
مى کنم و تمام انرژى مان را مى گذاریم تا در آن 
بازى هم برنده میدان باشیم چون براى صعود به 

سمت باال نیاز شدیدى به این برد داریم.

فیروز کریمى در 10 هفته اى که هدایت گســترش را برعهده 
داشته، آمار بسیار خوبى را به ثبت رسانده است.

پس از شکست مقابل تراکتورسازى در دربى تبریز، مسئوالن 
باشگاه آبى پوش این شــهر اقدام به اخراج لوکا بوناچیچ و 
جایگزینى فیروز کریمى کردند. در آن زمان تصور نمى شــد 
کریمى این چنین تحولى در گسترش فوالد ایجاد کند اما او در 
تبریز غوغایى به پا کرد و حاال به دنبال ثبت بهترین نتیجه تاریخ 

فوتبال گسترش فوالد است.
 گسترشى ها در هفته هشــتم، با 7 امتیاز آمارى بسیار ضعیف 
داشتند و یکى از تیم هاى کاندید سقوط به شمار مى رفتند اما از 
آن زمان تاکنون، در 11 بازى 20 امتیاز کسب کرده اند تا حداقل 

در یک سوم فصل، همچون قهرمانان نتیجه گرفته باشند.
 شــاگردان لوکا بوناچیچ، در بــازى نیم فصــل اول مقابل 
پرســپولیس مغلوب محض بودند و على رغم مقاومت یک 
نیمه اى، در نهایت آن بازى خانگى را با 3 گل واگذار کردند. 
البته آن ها پس از پیروزى 2-1 در لیگ چهاردهم، هیچگاه 
در خانه از پرســپولیس امتیاز نگرفته اند و در تهران نیز 
همچون بسیارى از تیم ها شکســت خورده بوده اند.اما 
این بار آبى هاى تبریز در حالى عازم پایتخت خواهند شد 
که وضعیت بهترى نسبت به لیگ پانزدهم و شانزدهم 
دارند. گسترش فوالد در هر دو فصل با یک گل مقابل 
پرسپولیس شکســت خورد و برعکس بازى هاى 

تبریز، گلباران نشد.
آقا فیروز که عالقه مند بــه ماجراجویى با تیم هاى 
بزرگ است، در صورت پیروزى مقابل پرسپولیس 
مى تواند گســترش را تا رده چهارم هم به پیش 
ببرد و از آن مهم تر، این فرصت را به دیگر تیم 
ها بدهد تا اختالفشان را با پرسپولیس کم و تنور 

لیگ را گرم کنند.
نتایج گســترش تا هفته هشــتم: 2 برد، 1 

مساوى، 5 باخت
نتایج گسترش از هفته هشتم تا نوزدهم: 6 

برد، 2 مساوى، 3 باخت

  استقبال خوب نیست
بلیت هاى جام جهانى بازگردانده مى شود؟

مدتى پیــش و با رایزنى 
فوتبــال  فدراســیون 
و فدراســیون جهانــى 
فوتبال (فیفا)، بلیت فروشى 
جایگاه هاى مربوط به کشــور 
ایران در ســه بــازى دور گروهى 
به فدراســیون فوتبال ایران واگذار شــد 
تا هــواداران ایرانــى کــه محدودیت هایى براى 
ثبت نام از ســامانه بلیت فروشــى فیفا دارند، با ســهولت 
بیشــترى اقدام به تهیه بلیــت کنند. با این حــال هواداران 
ایرانى اســتقبال خوبى از ایــن اقدام فدراســیون فوتبال به 
عمل نیاوردند و نیمى از بلیت هاى جــام جهانى باقى مانده

 است.
على خطیر، معاون دبیرکل فدراســیون فوتبال و مســئول 
کمیته بلیت فروشــى جام جهانــى در ایران بــا رد ثبت نام 
22 هــزار نفر بــراى تهیه بلیــت بازى هاى ایــران گفت: 
«تا یک شــنبه شــب، 2600 بلیت براى بازى هاى ایران به 
فروش رفته و مبالغ هم واریز شده است. برخى ها دو بلیت و
 برخى هــا ســه بلیــت خریدنــد. نزدیــک 1100 نفر در 
ســامانه بلیت فروشــى ثبــت نــام کرده انــد. انتظارمان 
این بــود که هــواداران اســتقبال خوبى از بلیت فروشــى 

داشــته باشــند. اگر تــا روز پنــج شــنبه همــه بلیت ها 
خریــدارى نشــود، مابقــى را بــه فیفــا بازمى گردانیــم. 
این فرصتــى بود که بعــد از رایزنــى با فیفا کســب کرده

 بودیم. 
مســئول کمیته بلیت فروشــى جام جهانى در ایران درباره 
کل ســهمیه ایران از ســه بازى دور گروهى گفت: «5615 
بلیت در اختیار ایران اســت که با توجه به وجود 70 بلیت در 
جایگاه درجه یک، براى متقاضیان این قســمت قرعه کشى 
مى شــود. روز پنج شــنبه ســاعت دو بعد از ظهــر، فرصت 
بلیت فروشــى تمام مى شــود و زمان زیادى باقــى نمانده

 است. 
ســهمیه هواداران ایرانى در بازى با مراکش 2622 صندلى، 
در بازى بــا اســپانیا 1521 صندلــى و در بازى بــا پرتغال 
1476 صندلى است که اعداد بســیار کوچکى در برابر تعداد 
ثبت نام کنندگان است. البته هواداران ایرانى در صورت فراهم 
بودن شرایط، مى توانند مستقیما از ســایت فیفا براى خرید 
بلیت اقدام کننــد و از جایگاه هایى که بــراى همه هواداران 
در نظر گرفته شــده، بلیت رزرو کنند. نام نویسى فدراسیون 
فوتبال مربوط به قســمت هایى اســت که فیفا مشــخصا 
براى یکــى از دو تیــم رو در رو در هر بــازى در نظر گرفته

 است.

مرتضى رمضانى راد
برخى از رکوردهایى که داشتن آنها براى  سپاهان عادى بود و شاید  زردها اصال به آن توجه نمى کردند که این رکوردها 

در اختیار آنهاست یا تیم دیگرى، ظاهرا در این فصل توسط پرسپولیس شکسته شده  و موجى از شادى را براى این باشگاه 
و رسانه هاى هوادارى آن به ارمغان داشته باشد.  روزنامه رسمى  هواداران پرسپولیس با تیترهاى ”پرسپولیس  چهار رکورد 
سپاهان را در هم شکست“ و ”حاالحاالها ما قهرمانیم“ از شکستن این رکوردها به شدت مشعوف است. وقتى رسانه  پرسپولیس 
قصد کپى و سرقت  شعار  معروف سپاهان را دارد یاد روز فینال جام حذفى پرسپولیس- سپاهان در 15 اردیبهشت 92 مى افتیم 
که همان روز هم تیتر زدند: ”ما پرسپولیسیم و حاال حاال قهرمانیم!!“ اما در نهایت این سپاهان بود که در نیمه نهایى و 

فینال آبى و قرمز را مغلوب کرد و فاتح جام شد.
بگذریم و بازگردیم به بحث رکوردها. در روزهایى هستیم سیدحسین حسینى رکورد بیشترین دقایق 
بسته نگه داشتن دروازه در فوتبال ایران را باالتر از بزرگانى همچون ناصرحجازى و احمدرضا 
عابدزاده  را شکست. همین رسانه هاى پرســپولیس مطالب بسیارى را منتشر کردند که 
این رکوردشکنى هیچ دلیلى بر برترى حسینى بر عابدزاده نیست و احمدرضا عابدزاده 
عقاب ابدى فوتبال ایران است.این بحث را منطقى مى دانیم و با آن موافقیم. مثال 
بیرانوند هم رکورد آرمناك پطروسیان را شکست ولى آیا مى توان گفت این گلر از 
آرمناکى که مدیران و مربیان وقت فوتبال ایران همه تالش خود را براى بازى 
وى در تیم ملى ایران انجام دادند، بهتر اســت؟ در مورد سید حسین حسینى 
گلر شایسته و جوان آبى ها هم همین است.حسینى هنوز راه طوالنى را در 
پیش دارد. صرفا از حیث شکستن رکورد موفق شده از  ناصر خان حجازى و  
احمدرضا عابدزاده و بزرگانى دیگر عبور کند. اما هنوز با حجازى و عابدزاده 
شدن فاصله اى زیاد و مسیرى ســخت در این راه دارد که البته با پشتکار 

ستودنى اش مى تواند در این مسیر هم سربلند باشد.
موضوع  برخى رکوردهاى سپاهان که حاال توسط پرسپولیس شکسته 
شده هم ماجرایى این چنین دارد.  ســپاهانى ها واقعا برخى رکوردها( 

همچون بیشترین تعداد پیروزى،بیشترین کلین شیت، بیشترین امتیاز در 
یک فصل و ...) را  قطعا فراموش کرده اند  که در اختیار آنهاست و برخى  این 
رکوردها خیلى ارزش صحبت و مانورهاى تبلیغاتى بى حد و حصر را نداشت و ندارد. وقتى 
پرسپولیس بتواند مانند ســپاهان به افتخاراتى  همچون هت تریک قهرمانى در لیگ برتر، 
چهار قهرمانى در چهار سال متوالى( سه لیگ برتر و یک جام حذفى)، حضور در فینال لیگ 
قهرمانان، حضور در جام باشگاه هاى جهان و عناوینى اینچنینى دست یابد مى تواند با افتخار 
از عبور خود از سپاهان سخن بگوید و زردهاى اصفهان هم به آنها بابت شکست این رکوردهاى 

ماندگار تبریک و شادباش مى گویند.
شاید برخى دوستان بگویند که با توجه به جایگاه فعلى سپاهان در جدول حاال وقت این کرى 
خوانى ها و صحبت ها نیست. ما هم واقعا در این مقطع قصد کرى خوانى نداشته و نداریم اما 
خواستیم یک بار براى همیشه به بحث این رکوردهاى سپاهان که ظاهرا شکسته شده  پاسخ 
دهیم. ضمن اینکه یادآورى کنیم تیم هاى استقالل و پرسپولیس و هم با رتبه هاى امروز سپاهان 
در جدول به هیچ وجه بیگانه نیستند. اما روزهاى سخت را پشت سر گذاشته و برخاستند. پس 
اطمینان داشته باشید که سپاهان هم بر مى خیزد و به خاطر ساختار، مالک قدرتمند، هواداران و 

خیلى شاخصه هاى دیگر با این نتایج و رتبه ها کنار نمى آید.

  درست 
برعکس بوناچیچ! 

0فیروز کریمى در10 هفته اى که هدایت گســترش را برعهده
داشته، آمار بسیار خوبى را به ثبت رسانده است.

پساز شکست مقابل تراکتورسازى در دربى تبریز، مسئوالن
باشگاه آبى پوش این شــهر اقدام به اخراج لوکا بوناچیچ و 
جایگزینىفیروز کریمىکردند. در آن زمان تصور نمى شــد 
کریمى این چنین تحولى در گسترش فوالد ایجاد کند اما او در 
تبریز غوغایىبه پا کرد و حاال به دنبال ثبت بهترین نتیجه تاریخ

فوتبال گسترش فوالد است.
7 گسترشى ها در هفته هشــتم، با 7 امتیاز آمارى بسیار ضعیف 
داشتند و یکى از تیم هاى کاندید سقوط به شمار مى رفتند اما از 
0 بازى 20 امتیاز کسب کرده اند تا حداقل  آنزمان تاکنون، در11

در یک سوم فصل، همچون قهرمانان نتیجه گرفته باشند.
 شــاگردانلوکا بوناچیچ، در بــازىنیمفصــل اول مقابل
پرســپولیس مغلوب محض بودند و على رغم مقاومت یک 

3 گل واگذار کردند. 3نیمه اى، در نهایتآن بازىخانگى را با
2البته آن ها پس از پیروزى 2-1 در لیگ چهاردهم، هیچگاه 
درخانه از پرســپولیس امتیاز نگرفته اند و در تهران نیز 
همچون بسیارى از تیم ها شکســت خورده بوده اند.اما 
اینبار آبى هاى تبریز در حالى عازم پایتخت خواهند شد 
که وضعیت بهترى نسبت به لیگ پانزدهم و شانزدهم 
دارند. گسترش فوالد در هر دو فصل با یک گل مقابل 
پرسپولیس شکســت خورد و برعکس بازى هاى 

تبریز، گلباراننشد.
فیروز که عالقه مند بــه ماجراجویى با تیم هاى  آقا
بزرگ است، در صورت پیروزى مقابل پرسپولیس 
مىتواند گســترش را تا رده چهارم هم به پیش 
ببرد و از آن مهم تر، این فرصت را به دیگر تیم 
ها بدهد تا اختالفشان را با پرسپولیس کم و تنور

لیگرا گرم کنند.
1 2 برد، 2نتایج گســترش تا هفته هشــتم:

5مساوى، 5 باخت
6نتایج گسترش از هفته هشتم تا نوزدهم: 6

3 مساوى، 3 باخت 2برد، 2

مرتضى رمضانى راد
براى  سپاهان عادى بود وشاید  زردها اصال به آن توجه نمى کردند که اینرکوردها  برخى از رکوردهایى که داشتن آنها

در اختیار آنهاست یا تیم دیگرى، ظاهرا در این فصل توسط پرسپولیس شکسته شده  و موجى از شادى را براى این باشگاه 
و رسانه هاى هوادارى آنبه ارمغان داشته باشد.  روزنامه رسمى  هواداران پرسپولیس با تیترهاى ”پرسپولیس  چهار رکورد 
سپاهان را در هم شکست“ و ”حاالحاالها ما قهرمانیم“ از شکستن این رکوردها به شدت مشعوف است. وقتى رسانه  پرسپولیس 
2 اردیبهشت 92 مى افتیم  5قصد کپى و سرقت  شعار  معروف سپاهان را دارد یاد روز فینال جام حذفى پرسپولیس- سپاهان در 15
که همان روز هم تیتر زدند: ”ما پرسپولیسیم و حاال حاال قهرمانیم!!“ اما در نهایت این سپاهان بود که در نیمه نهایى و 

فینال آبى و قرمز را مغلوب کرد و فاتح جام شد.
بازگردیم به بحث رکوردها. در روزهایىهستیم سیدحسین حسینىرکورد بیشترین دقایق بگذریم و

بسته نگه داشتن دروازه در فوتبال ایران را باالتر از بزرگانى همچون ناصرحجازى و احمدرضا 
عابدزاده  را شکست. همین رسانه هاى پرســپولیس مطالب بسیارى را منتشر کردند که 
برترى حسینىبر عابدزاده نیست و احمدرضا عابدزاده  این رکوردشکنى هیچ دلیلى بر
عقاب ابدى فوتبال ایران است.این بحث را منطقى مى دانیم و با آن موافقیم. مثال 
بیرانوند هم رکورد آرمناك پطروسیان را شکست ولى آیا مى توان گفت این گلر از 
آرمناکى که مدیران و مربیان وقت فوتبال ایران همه تالش خود را براى بازى 
انجام دادند، بهتر اســت؟ در مورد سید حسین حسینى وى در تیم ملى ایران

شایسته و جوان آبى ها هم همین است.حسینى هنوز راه طوالنى را در  گلر
پیش دارد. صرفا از حیث شکستن رکورد موفق شده از  ناصر خان حجازى و  

با حجازى و عابدز بزرگانىدیگر عبور کند. اما هنوز احمدرضا عابدزاده و
شدن فاصله اى زیاد و مسیرى ســخت در این راه دارد که البته با پشتک

ستودنى اشمى تواند در اینمسیر هم سربلند باشد.
موضوع  برخى رکوردهاى سپاهان که حاال توسط پرسپولیس شکسته
هم ماجرایى این چنین دارد.  ســپاهانى ها واقعا برخى رکوردها شده
همچون بیشترین تعداد پیروزى،بیشترین کلین شیت، بیشترین امتیاز
یک فصل و ...) را  قطعا فراموش کرده اند  که در اختیار آنهاست و برخى  ای
ندارد. وقت نداشت و رکوردها خیلى ارزشصحبت و مانورهاىتبلیغاتى بىحد و حصر را
پرسپولیس بتواند مانند ســپاهان به افتخاراتى همچون هت تریک قهرمانى در لیگ برت

چهار قهرمانى در چهار سال متوالى( سه لیگ برتر و یک جام حذفى)، حضور در فینال لیگ
قهرمانان، حضور در جام باشگاه هاى جهان و عناوینى اینچنینى دست یابد مى تواند با افتخ
از عبور خود از سپاهان سخن بگوید و زردهاى اصفهان هم به آنها بابت شکست این رکوردها

ماندگار تبریک و شادباش مى گویند.
شاید برخى دوستان بگویند که با توجه به جایگاه فعلى سپاهان در جدول حاال وقت این کر
خوانى ها و صحبت ها نیست. ما هم واقعا در این مقطع قصد کرى خوانى نداشته و نداریم
شکسته شده  پاس خواستیم یک بار براى همیشه به بحث این رکوردهاى سپاهان که ظاهرا
دهیم. ضمن اینکه یادآورى کنیم تیم هاى استقالل و پرسپولیس و هم با رتبه هاى امروز سپاه

در جدول به هیچ وجه بیگانه نیستند. اما روزهاى سخت را پشت سر گذاشته و برخاستند. پس 
اطمینان داشته باشید که سپاهان هم بر مىخیزد و به خاطر ساختار، مالک قدرتمند، هواداران و

خیلى شاخصه هاى دیگر با این نتایج و رتبه ها کنار نمى آید.
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سرمربى تراکتورسازى نامه تسویه حساب خود را به 
این باشگاه ارسال کرد. 

با قطعى شــدن جدایــى یحیــى گل محمدى 
از تیــم تراکتورســازى ، روز گذشــته هیات 
مدیــره باشــگاه خواهــان تعییــن تکلیف 
و تسویه حســاب با او شــد. از این رو با توجه 
بــه باالبــودن مبلــغ طلــب گل محمدى،

 تراکتورى ها مى خواستند او شخصا براى استعفا 
اقدام کند و خودشان راى به برکنارى او ندادند.

از این رو   گل محمدى بدون اینکه تماســى با 
مدیرعامل باشــگاه بگیرد، نامه اى را به دفتر 
باشگاه تراکتورسازى ارســال کرد که طى آن 

خواهان تسویه حساب شد.
گل محمدى در این نامه تاکید کرده 50 درصد 
از طلبش را مى بخشــد و قراردادش را فسخ 

مى کند.
گل محمــدى تاکنــون 40 درصــد از 
قــراردادش را دریافت کــرده و بر این 
اســاس با دریافت 10 درصــد دیگر از 
جمع تراکتورســازان جدا خواهد شد تا 
فضا براى حضــور مربى جدید فراهم

 شود.
 

یحیى کوتاه آمد  

بازیکن تیم فوتبال ســپاهان درباره تساوى مقابل ذوب آهن، 
گفت: متاســفانه در بازى با ذوب آهن نتوانستیم خواسته هاى 

مربى را اجرا کنیم.
فروغ مورى در گفت وگویى، پس از آغاز نیم فصل دوم لیگ 

برتر فوتبال بانوان و تساوى مقابل ذوب آهن، اظهار کرد: 
حدود 10 روز است که به شدت سرما خورده ام و به غیر از 
من نیز دو بازیکن دیگر  آســیب دیده بودند. متاسفانه در 
بازى روز جمعه نتوانستیم خواسته هاى مربى را بر آورده 
کنیم و امیدوارم در ادامه  بتوانیم جبران کنیم.او در ادامه  

افزود: به دلیل ســرماخوردگى در بازى با ذوب آهن نتوانستم 
کارایى الزم را در زمین داشته باشم. چند موقعیت گلزنى نیز از 
دست رفت و البته ناگفته نماند که تیم ذوب 

آهن اصفهان بسیار خوب بازى  کرد.
خانــم گل فصل گذشــته در ادامه  
درباره سطح کیفى لیگ ، تصریح 
کرد: ســطح کیفى لیگ نسبت به 
سال هاى گذشته بســیار بهتر و با 

کیفیت تر شده است. 

رقابت ها اصال قابل پیش بینى نیست. تمام تالش خود را خواهیم 
کرد تا بازى به بازى نمایش خوبى ارائه دهیم و در پایان نتیجه  

خوبى را کسب کنیم.
ملى پوش فوتبال بانــوان در پایــان درباره عــدم برگزارى 
اردوهــاى تیم   ملــى، بیــان  کــرد: در حال  حاضــر خبرى 
از اردوهاى تیم   ملى نیســت و متاســفانه معموال نزدیک به 
مســابقات اردوهاى تیم   ملى تشکیل مى شــود و این به ضرر 
تیم   ملى خواهد بود، اما در نهایت ما تابع تصمیمات فدراسیون

 هستیم.
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سازى نامه تسویه حساب خود را به 
 کرد. 

جدایــى یحیــى گل محمدى 
ســازى ، روز گذشــته هیات 
ه خواهــان تعییــن تکلیف 
ب با او شــد. از این رو با توجه 
مبلــغ طلــب گل محمدى،

واستند او شخصا براى استعفا 
ن راى به برکنارى او ندادند.

مدى بدون اینکه تماســى با 
گاه بگیرد، نامه اى را به دفتر 
زى ارســال کرد که طى آن

ساب شد.
ن نامه تاکید کرده 50 درصد 
شــد و قراردادش را فسخ 

40 درصــد از کنــون
ریافت کــرده و بر این 
ت 10 درصــد دیگر از
زان جدا خواهد شد تا 
ر مربى جدید فراهم

یى کوتاه آمد  

گفت: متاســفانه در بازى با ذوب آهن نتوانستیم خواسته هاى 
مربى را اجرا کنیم.

لیگ نیمفصلدوم فروغ مورى در گفت وگویى، پساز آغاز
برتر فوتبال بانوان و تساوى مقابل ذوب آهن، اظهار کرد: 
0حدود 10 روز است که به شدت سرما خورده ام و به غیر از 
من نیز دو بازیکن دیگر  آســیب دیده بودند. متاسفانه در 
بازى روز جمعه نتوانستیم خواسته هاى مربى را بر آورده 
کنیم و امیدوارم در ادامه  بتوانیم جبران کنیم.او در ادامه  

کارایى الزم را در زمین داشته باشم. چند موقعیت گلزنى نیز از 
دست رفت و البته ناگفته نماند که تیم ذوب 

کرد. آهن اصفهانبسیار خوب بازى
خانــم گل فصل گذشــته در ادامه  
درباره سطح کیفى لیگ ، تصریح 
کرد: ســطح کیفى لیگ نسبت به 
سالهاىگذشته بســیار بهتر و با 

کیفیت تر شده است. 

کرد تا باز
خوبى را ک
ملىپوش
اردوهــاى
از اردوهاى
مســابقات
تیم   ملىخ

 هستیم.
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لژیونرهاى ایرانى در جام حذفى یونان 
باید مقابل هم به میدان بروند.

قرعه کشــى مرحله یک چهارم نهایى جام حذفى یونان  انجام شــد 
و هشــت تیم باقى مانده در این رقابت ها حریفان خود را شــناختند 
کــه حســاس ترین و جذاب ترین دیدار بیــن تیم  دو تیــم قدرتمند 
المپیاکوس و آ اِك آتن که از بازیکنان ایرانى بهره مند هستند، برگزار

 خواهد شد.
 آ اِك آتن که در دیدار برگشــت مرحله یک هشتم نهایى جام حذفى 
مقابل پانتولیکوس به برترى رسید و مسعود شجاعى، خرید زمستانى 
این تیم توانســت در این دیدار پــاس گل بدهد، تقابل دشــوارى با 

المپیاکوس خواهد داشت.
مرحله قبــل با برترى  المپیاکــوس هم در 

پالتانیــاس راهــى 2 بر صفــر برابر 
تیــم  نهایــى جــام حذفى هشــت 
انصارى فرد در مسابقه شــد که کریم 
گل هاى تیمش را به ثمر رفت یکــى از 
حاج صفى، بازیکن جدید رساند و احسان 
دیدار برگشت براى آنها المپیــا نیز در 

به میدان رفت.

 
بــازى رفــت 

تیم هــاى المپیاکــوس و آ اِك در 
ورزشــگاه کارایســکاکیس و به میزبانى یــاران حاج صفى و 

انصارى فرد برگزار خواهد شــد و در مســابقه برگشــت شجاعى و 
هم تیمى هایش در استادیوم اســپیروس لوئیس آتن از المپیا میزبانى

 مى کنند.
 دیدارهاى دور رفت مرحله یک چهــارم نهایى جام حذفى یونان بین 
روزهاى ســوم الى پنجم بهمن ماه برگزار خواهد شد و مسابقات دور 
برگشــت این رقابت ها طى روزهاى هفدهم الى نوزدهم بهمن ماه 

انجام مى شود.
یاران شجاعى در حال حاضر با 37 

امتیاز و یک بازى بیشتر نسبت به 
تیم انصارى فرد و حاج صفى که 
جایگاه سوم جدول را در اختیار 
دارند، صدرنشین سوپر لیگ 

یونان هستند.

مسئوالن باشگاه سپاهان به دلیل شرایط نامساعد این تیم تصمیم گرفتند 
تا تمرینات را پشت درهاى بسته برگزار کنند.

تمرین اخیر سپاهان در شرایطى برگزار شد که هواداران حاضر در این جلسه 
تمرینى، به سر دادن شعارهایى علیه کادر فنى و مدیریت باشگاه پرداختند و 

حتى حضور نویدکیا و پاپى هم باعث آرامش آنها نشد.
شکست در دربى اصفهان شــرایط را براى مدیریت، کادر فنى و بازیکنان 
سپاهان سخت تر از هر زمان دیگرى طى دوران افت این تیم کرده است.
معموال کرانچار تمرینات را 2 روز قبل از مسابقات لیگ، پشت درهاى بسته 
برگزار مى کرد؛ اما با اتفاقاتى که اخیرا رخ داد، تصمیم گرفت تا بهبود شرایط، 

هواداران در تمرینات حضور نداشته باشند.

قهرمانى پرسپولیس مى توانست سخت شودقهرمانى پرسپولیس مى توانست سخت شود

اگر ذوب آهن زودتر بیدار شده بود...
محسن کدخدایى

 نتایج این روزهاى ذوب آهن باعث مى شود که افسوس بخوریم که 
چرا این تیم زودتر از این ها بیدار نشــده بود و بسیارى از امتیازات را 
مفت و مجانى از دست داد. اتفاقى که اگر رخ نداده بود حاال کسى نمى 

توانست از قهرمانى قطعى پرسپولیس در این فصل سخن بگوید.
امیر قلعه نوئى که در نیم فصل اول بــه لحاظ آمارى بدترین فصل 
فوتبالى خود را پشت سر گذاشــت، با جذب بازیکنان موردنظرش و 
البته بهبودى مهره هاى کلیدى اش حاال به شرایط ایده آل و دلخواه 
خود رسیده است. ژنرال با جذب بختیار رحمانى از پیکان و اکبر ایمانى 
از پدیده نشــان داد که به دنبال ترمیم خط میانى تیمش است. با 

بازگشت قاسم حدادى فر و مهدى رجب زاده نیز دست قلعه نوئى 
براى ارنج هافبک هاى مورد عالقه اش بازتر از قبل شده است.
ذوبى ها در ســه هفته اخیر با 3 برد متوالى مقابل گسترش 
فوالد، پیکان و ســپاهان جهش فوق العــاده اى در جدول 
داشــته اند و بى شــک حضور بازیکنان تازه وارد و تکمیل 

پازل تاکتیکى قلعه نوئــى مهمترین عامل تحول آنها 
به شمار مى رود. بختیار رحمانى و اکبر ایمانى زوج 

خط میانى ژنرال، به نوعى ورژن جوان شده زوج 
حدادى فر – رجب زاده به حساب مى آیند که 
در این هفته ها تاثیر انکار ناپذیرى در تغییر 

ضرباهنگ تیمى شان داشته اند.
مرتضى تبریزى و میــالد فخرالدینى نیز 
زوج گلزن ذوبى ها در 2 بازى اخیر بوده 
اند که در فاز تهاجمى تیم شان موثرترین 
مهره هاى قلعه نوئى به شمار مى روند. 
ردپاى این 2 زوج در 3 برد متوالى ذوب 

آهن کامال مشهود است و به نظر مى رسد حلقه مفقوده ژنرال در نیم 
فصل اول در ارنج تیمش پیدا شده و از این پس باید شاهد روزهاى 
بهتر این تیم اصفهانى باشیم البته با بهبودى ربیع عطایا قلعه نوئى

 مى تواند چاشنى تهاجمى تیمش را بیشتر کرده و نتایج دلخواه را به 
دست بیاورد. اى کاش این روزهاى بهتر زودتر به دست آمده بود.

 اما نگاهى دیگرى داشته باشیم به نیم فصل دوم، نیم فصلى که تا 
حاال ذوب آهن قلعه نویى در آن صدرنشــین است و در این گزارش 

بــود. افســوس مى خوریم که چرا زودتر بیدار نشــده 
به قول یکى از ســایت هاى ورزشــى نیم 

فصل دوم اصوال شباهت 
زیادى به دور آخر 
رقابت هاى دو 
استقامت دارد. 
درســت  این 

است که 

امتیازات نیم فصل اول تعیین کننده هســتند اما آن 
تیم هایى که در بازى هاى سخت و فشرده نیم فصل 

دوم توان بیشترى داشته باشند در نهایت 
مى توانند سرنوشــت بهترى در جدول 
داشــته باشــند. در هفدهمین دوره از 
رقابت هاى لیگ برتر برخى از تیم هاى 
مدعى در نیم فصل اول نتوانســتند 
نتایج خوبى بگیرند. تنها پرسپولیس 
مدافع عنــوان قهرمانى که اکنون 
با فاصله امتیازى مناسب خودش 
را شانس اول قهرمانى مى داند از 
همان ابتدا تکلیفش را مشــخص 
کرده بود. اما سپاهان 
، اســتقالل، 

تراکتورسازى و ذوب آهن در نتیجه گیرى عملکرد ضعیفى داشتند. 
پارس جنوبى ، فوالد و پیکان اما از این فرصت استفاده کرده و 
رده هاى باالى جدول را گرفتند. در نیم فصل دوم اما تیم هاى 

مدعى از خواب بیدار شــدند ، ذوب آهن و استقالل با 
قدرت شروع کردند . قدرت ذوب آهن درنیم فصل 

دوم خوشحالى افســوس بارى براى ما دارد. 
ســپاهان و تراکتور ولى به نتایج ضعیف 

ادامه دادند و احتماال حضور در میان 
ســهمیه 

هاى لیگ قهرمانان فصل بعد را از دســت خواهنــد داد هرچند در 
نیم فصل دوم هر بازى مى تواند سرنوشــت ساز باشد.ذوب آهن با 
کسب 10 امتیاز از چهار بازى بهترین تیم نیم فصل دوم است. 
پرسپولیس و اســتقالل هرکدام با 8 امتیازى که گرفته اند 
تیم هاى بعدى هستند اما اســتقالل با 8 گل زده و یک گل 
خورده در جدول نیم فصل دوم از پرســپولیس که 4 گل زده و یک 
گل هم خورده باالتر قرار خواهد گرفت.بهترین پیشــرفت را ذوب 

در پایان نیم فصل آهن داشته است که از رتبه نهم 
و 5 پلــه صعود خودش را به رده چهارم رسانده 
استقالل کرده است. دومین تیم از این  نظر 
فصل را تمام اســت که در رتبه هفتم نیم 

در این بین کــرد و اکنون در رده پنجم اســت. 
صلــهنبایــد فراموش کرد که پرســپولیس  فا

در  هفت امتیــازى اش با پارس  جنوبى 
نیم  پایان 
را  فصــل 
اکنــون به 
فاصله یازده 
امتیازى با فوالد تیم دوم 
جدول رسانده است. نفت تهران از رتبه 
چهاردهم به ســیزدهم و فوالد خوزستان از رتبه 
سوم به دوم با یک رده صعود در میان پیشرفت کننده 
هاى نیم فصل دوم هستند. فقط کافى بود کمى زودتر 
در هفته هاى پایانى نیم فصل اول ذوبى ها به خود مى 
آمدند تا پرسپولیس اینگونه ویراژ ندهد و لیگ امسال 
در روزهاى افت سپاهان و استقالل و تراکتورسازى، 

تک قطبى تر از هر زمانى نباشد.

محسن کدخدایى

یج این روزهاى ذوب آهن باعث مى شود که افسوس بخوریم که 
ا این تیم زودتر از این ها بیدار نشــده بود و بسیارى از امتیازات را 
ت و مجانى ازدست داد. اتفاقىکه اگر رخ نداده بودحاال کسىنمى

نست از قهرمانى قطعى پرسپولیس در این فصل سخن بگوید.
ر قلعه نوئى که در نیم فصل اول بــه لحاظ آمارى بدترین فصل 
تبالى خود را پشت سر گذاشــت، با جذب بازیکنان موردنظرش و 
ه بهبودى مهره هاى کلیدى اش حاال به شرایط ایده آل و دلخواه 
د رسیده است. ژنرال با جذب بختیار رحمانى از پیکان و اکبر ایمانى 
پدیده نشــان داد که به دنبال ترمیم خط میانى تیمش است. با 

گشتقاسم حدادى فر و مهدى رجب زاده نیز دست قلعه نوئى 
ى ارنج هافبک هاى مورد عالقه اش بازتر از قبل شده است.
3بىها در ســه هفته اخیر با 3 برد متوالى مقابل گسترش 
الد، پیکان و ســپاهان جهش فوق العــاده اى در جدول 
و تکمیل بى شــک حضور بازیکنان تازه وارد شــته اند و

ل تاکتیکى قلعه نوئــى مهمترین عامل تحول آنها 
 شمار مى رود. بختیار رحمانى و اکبر ایمانى زوج 

ط میانى ژنرال، به نوعى ورژن جوان شده زوج 
آیند که  –ادى فر – رجب زاده به حساب مى
 این هفته ها تاثیر انکار ناپذیرى در تغییر 

رباهنگ تیمى شان داشته اند.
تضى تبریزى و میــالد فخرالدینى نیز 
گلزن ذوبى ها در 2 بازى اخیر بوده  2ج
 که در فاز تهاجمى تیم شان موثرترین 
ره هاى قلعه نوئى به شمار مى روند. 
3 زوج در 3 برد متوالى ذوب  2پاىاین 2

آهن کامال مشهود است و به نظر مى رسد حلقه مفقوده ژنرال در نیم 
فصل اول در ارنج تیمش پیدا شده و از این پس باید شاهد روزهاى 
بهتر این تیم اصفهانى باشیم البته با بهبودى ربیع عطایا قلعه نوئى

 مى تواند چاشنى تهاجمى تیمش را بیشتر کرده و نتایج دلخواه را به 
به دست آمده بود. دست بیاورد. اى کاش این روزهاى بهتر زودتر

 اما نگاهى دیگرى داشته باشیم به نیم فصل دوم، نیم فصلى که تا 
حاال ذوب آهن قلعه نویى در آن صدرنشــین است و در این گزارش 

بــود. افســوس مى خوریم که چرا زودتر بیدار نشــده 
به قول یکى از ســایت هاى ورزشــى نیم

فصل دوم اصوال شباهت 
زیادى به دور آخر 
رقابت هاى دو 
استقامت دارد. 
درســت  این 

است که 

امتیازات نیم فصل اول تعیین کننده هســتند اما آن 
تیم هایى که در بازى هاى سخت و فشرده نیم فصل 

دوم توان بیشترى داشته باشند در نهایت 
مى توانند سرنوشــت بهترى در جدول 
داشــته باشــند. در هفدهمیندوره از 
رقابت هاى لیگ برتر برخى از تیم هاى 
مدعى در نیم فصل اول نتوانســتند 
نتایج خوبى بگیرند. تنها پرسپولیس 
مدافع عنــوان قهرمانى که اکنون 
شودش با فاصله امتیازى مناسب خ
ززززززززززز اززز را شانس اول قهرمانى مى داند
صصصصصصصصـخصصصصص همان ابتدا تکلیفش را مشـ
کرده بود. اما سپاهان

، اســتقالل، 

تراکتورسازى و ذوب آهن در نتیجه گیرى عملکرد ضعیفى داشتند. 
پارس جنوبى ، فوالد و پیکان اما از این فرصت استفاده کرده و 
رده هاى باالى جدول را گرفتند. در نیم فصل دوم اما تیم هاى 

مدعى از خواب بیدار شــدند ، ذوب آهن و استقالل با 
قدرت شروع کردند . قدرت ذوب آهن درنیمفصل

دوم خوشحالى افســوس بارى براى ما دارد. 
ســپاهان و تراکتور ولى به نتایج ضعیف 

ادامه دادند و احتماال حضور در میان
ســهمیه 

هاى لیگ قهرمانان فصل بعد را از دســت خواهنــد داد هرچند در 
نیم فصل دوم هر بازى مى تواند سرنوشــت ساز باشد.ذوب آهن با 
0کسب10 امتیاز از چهار بازى بهترین تیم نیم فصل دوم است. 
8 امتیازى که گرفته اند  8پرسپولیس و اســتقالل هرکدام با
8تیم هاى بعدى هستند اما اســتقالل با 8 گلزده و یک گل

4خورده در جدول نیم فصل دوم از پرســپولیس که 4 گل زده و یک 
گل هم خورده باالتر قرار خواهد گرفت.بهترین پیشــرفت را ذوب 

در پایان نیم فصل آهن داشته است که از رتبه نهم
و 5 پلــه صعود خودش را به رده چهارم رسانده 
استقالل کرده است. دومین تیم از این نظر 

فصل را تمام اســت که در رتبه هفتم نیم 
در این بین کــرد و اکنون در رده پنجم اســت. 

صلــهنبایــد فراموش کرد که پرســپولیس  فا
در  هفت امتیــازى اش با پارس  جنوبى 

نیم  پایان 
را  فصــل 
اکنــون به 
فاصله یازده 
امتیازى با فوالد تیم دوم 
جدول رسانده است. نفت تهران از رتبه 
چهاردهم به ســیزدهم و فوالد خوزستان از رتبه 
با یک رده صعود در میان پیشرفت کننده  سوم به دوم
هاى نیم فصل دوم هستند. فقط کافى بود کمى زودتر 
در هفته هاى پایانى نیم فصل اول ذوبى ها به خود مى 
آمدند تا پرسپولیس اینگونه ویراژ ندهد و لیگ امسال 
در روزهاى افت سپاهان و استقالل و تراکتورسازى، 

تک قطبى تر از هر زمانى نباشد.

تقابل حذفى شجاعى با حاج صفى   

این تیم توانســت در این دیدار پــاس گل بدهد، تقابل دشــوارى با 
المپیاکوس خواهد داشت.

مرحله قبــل با برترى  المپیاکــوس هم در
صفــر برابر پالتانیــاس راهــى 2 بر
تیــم نهایــى جــام حذفىهشــت 
انصارى فرد در مسابقه شــد که کریم 
گگگگگگل هاى تیمش را به ثمر رفت یکــى از 
حاج صفى، بازیکن جدید رساند و احسان 
دیدار برگشت براى آنها المپیــا نیز در 

به میدان رفت.

روزهاى ســوم الى پنجم بهمن ماه برگزار خواهد شد و مسابقات دور
برگشــت این رقابت ها طى روزهاى هفدهم الى نوزدهم بهمن ماه

انجام مى شود.
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امتیاز و یک بازى بیشتر نسبت به 
ه که تیمانصارى فرد و حاج صفى
ریار جایگاه سوم جدول را در اخت
دارند، صدرنشین سوپر لیگگ

یونان هستند.

وضعیت همگروه هاى پرســپولیس در لیگ قهرمانان آســیا زیاد مساعد 
نیست. الوصل در آخرین بازى خود با نتیجه 3-1 مغلوب مهمانش العین شد 
و از صدر جدول به رده سوم سقوط کرد. الوصل هفته گذشته تیم قدرتمند 
االهلى را با 3 گل شکســت داده بود. الســد هم در قطر مقابل مهمانش 
المریخیه به تساوى بدون گل رســید تا فاصله اش با تیم صدرنشین یعنى 

الدحیل به 7 امتیاز برسد. السد هم در بازى قبلیز خود 4-0 بر الخریطیات 
غلبه کرده بود. لیگ ازبکستان هم هنوز شروع نشده و وضعیت تیم نسف 
قارشى که احتماال آخرین همگروه پرسپولیس در آسیا خواهد بود هنوز 
نامشخص است. این در حالى است که پرسپولیس این روزها در بهترین 
شرایط خود به سر مى برد و با این وضعیت شانس اول صعود از این گروه 

آن هم به عنوان صدرنشین است.

نمایش نــه چندان خــوب پژمان منتظــرى بعد 
از بازگشــت از مصدومیــت باعث ایجــاد حرف و 
حدیث هایى شده اســت. مثال اینکه گفته مى شود 
خودش مدعى شــده مصدومیتــش کامال رفع 
نشــده و به همین دلیل کمى محتاط بازى 
مى کند. این نقل قولــى بود که دیروز 
منتشر شــد اما حاال پژمان آن 
را تکذیب کرده اســت. او 
گفته اســت:  من زیاد 
اهل مصاحبه کردن 
نیستم و نمى دانم 
چطــور از قول 
مــن مصاحبه 
نوشــته شده 
است. من بعد 
از قرعه کشى 
جام جهانى که 
در برنامه شبکه 
سوم ســیما حضور 
داشتم با هیچ رسانه اى 
صحبت نکردم و امیدوارم 
دوستان رسانه اى دیگر صحبتى 

را به نقل از من منتشر نکنند. 

دربى اصفهان در شرایطى روز جمعه و با شکست سپاهان در ورزشگاه نقش 
جهان خاتمه یافت، که محسن مهرعلیزاده استاندار تازه منصوب شده  اصفهان 
یکى از حاضرین در ورزشگاه بود.استاندار اصفهان که سابقه هاى ورزشى 
پربارى نیز در کارنامه کارى خود دارد، روز دربى در مورد شــرایط دو تیم 
اصفهانى صحبت کرد و توضیحاتى ارائه داد. مهرعلیزاده در بخشى 
از صحبت هاى خود در مورد مشــکالت مدیریتى دو 
باشــگاه اصفهانى گفت:  آنچه که از جوان ها 
به من منتقل شده، مربوط به مدیریت 
باشگاه ها اســت و آنها توقعاتى 
دارند. در واقع توقع جوانان استان 
حضور مقتدر دو تیم اصفهانى 
در لیگ برتر است. مهم 
ترین دغدغه این است 

که نه تنها در بخش مدیریت که در بخش کادر فنى نیز تغییرات 
الزم صورت پذیرد تا این دو تیم به شــرایط خوبى برســند. 
مهرعلیزاده در ادامه و در پاسخ به این سوال که مردم امیدوار به 
دخالت او در این زمینه باشند یا خیر، خاطرنشان کرد:   به هر حال 
استاندار مکلف است که در تمام زمینه ها اشراف داشته باشد. من 
اگر خودم هم به طور مستقیم دخالت نکنم، نمى گذارم آنچه در 

مورد زاینده رود اتفاق افتاد در فوتبال هم اتفاق بیافتد. 
سپاهان در پایان هفته نوزدهم رقابت هاى لیگ برتر تنها 20 
امتیاز کسب کرده و فاصله ى چندانى با منطقه سقوط ندارد. ادامه 
نتایج ضعیف طالیى پوشان سبب شد تا هواداران این تیم پس 
از اظهارات محســن مهرعلیزاده در صفحات مجازى مختلف 
سپاهان، از او خواهش کنند تا به صورت مستقیم در امور مدیریتى 

باشگاه دخالت کند.

آقاى استاندار! به دادمان برس 
دربى اصفهان در شرایطى روز جمعه و با شکستس
جهان خاتمه یافت، که محسن مهرعلیزاده استاندار
یکى از حاضرین در ورزشگاه بود.استاندار اصفها
پربارى نیز در کارنامه کارى خود دارد، روز دربى
اصفهانى صحبت کرد و توضیحاتى ارائه
از صحبت هاى خود در مورد
باشــگاه اصفهانى
به من منتقل
باشگاه
دارند. د
حض

آقاى اس

  با هیچ رسانه اى 
حرف نزده ام
نمایش نــه چندان خــوب پژمان منتظ
از بازگشــت از مصدومیــت باعث ایجــ
حدیث هایى شده اســت. مثال اینکه گفت
خودش مدعى شــده مصدومیتــشک
نشــده و به همین دلیل کمى مح
ىمىمى کند. این نقل قولــى بود
منتشر شــد اما حاال
را تکذیب کرده
گفته اســت
اهل مصاح
و نیستم
چطــ
مــن
نوشـ
است
ااز قر
جام ج
در برنا
سوم ســی
داشتم با هیچ
صحبت نکردم و
دوستان رسانه اى دیگر
را به نقل از من منتشر نکنند. 

 با هیچ رسانه ا
حرف نزده ام

  پشت درهاى بسته!

 بى ثباتى رقباى آسیایى 
برانکو

یونان نشین ها به هم رسیدند
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باال و پایین نشود. 
*میان وعده 

میان وعده ها کمک مى کنند تا همزمان با افزایش سطح 
انرژى بدنتان، بر گرسنگى خود غلبه کنید. اما حواستان 
باشــد که مقدار میان وعده نیز درســت به اندازه  مقدار 
وعده  اصلى اهمیت دارد و کلید مدیریت سطح قند خون 

و جلوگیرى از افزایش وزن است.

* ماست
ماست یک میان وعده سالم براى دیابتى هاست. ماست 
ُپر پروتئین و کم کربوهیدارت، منبع خوبى از کلسیم 
بوده و کالرى بســیار کمى دارد. ضمنًا ماست 
مقادیر قابل توجهى پروبیوتیک دارد که با 
تعدیل باکترى هاى سالم روده، به گوارش 
کمک مى کنند. برخى دیگر از مواد مغذى 
ماست شــامل ویتامین هاى B، اسید 
فولیک، پتاسیم، فسفر و روى مى شود. 

* کرفس
کرفس، ســبزى اى اســت کــه معموًال 
نادیده گرفته مى شــود اما یکى از 
بهترین میان وعده ها براى افراد 
دیابتى است. کرفس به دلیل 
داشــتن فیبر و آب زیاد، فوراً 
سیرتان مى کند و بسیار کم 
کالرى و کم کربوهیدرات 

و کم چربى و کم کلسترول اســت. ضمنًا کرفس، مواد 
مغذى دیگرى چون ویتامین A، C، K و ویتامین هاى 
B، کلسیم، منیزیم، فسفر، اســید فولیک و پتاسیم نیز 

دارد. 

*سیب
نیازى به گفتن امتیازات سیب نیســت؛ میان وعده ا ى 
کم کالرى و سرشــار از فیبر محلول که مى تواند شما را 
براى مدت طوالنى سیر نگه دارد. فیبر موجود در سیب، 
گوارش و جذب فروکتوز ســیب را ُکند مى کند. ســیب 
داراى ویتامین C، فیتونوترینت ها، آهن، پتاسیم، فسفر و 
کلسیم است. ضمنًا سیب بدون اینکه قند خونتان را باال 

ببرد، میل شما به شیرینى را به خوبى جواب مى دهد. 

* میوه هاى خشک شده همراه با مغزها
مى توانید همیشه مقدارى میوه  خشک شده در یک ظرف 
دربسته با خود داشته باشــید و هر وقت الزم شد چیزى 
بخورید سراغ این اسنک عالى بروید. میوه هاى خشک 
شــده را مى توانید با مغزها و دانه هایى که براى شــما 

مناسب هستند ترکیب کنید.

*زیتون
تمام انواع زیتون ها، میان وعده هایى کامل و سالم براى 
دیابتى ها هستند. اســیدهاى چرب موجود در زیتون به 
کنترل قند خون کمک زیادى مى کنند. براى مبتالیان 
به دیابت، چربى هاى تک غیر اشباع، بهترین نوع چربى 

هســتند چون 
ایــن چربى ها 
توانایى کاهش 

خون،  گلوکــز 
افزایش حساسیت 

به انسولین، کاهش 
کاهــش  کلســترول، 

ریســک بیمارى هاى قلبى 
و بهبود ســالمت عمومى را دارند. 

ســایر مواد مغذى مهم زیتون شامل 
مس، آهن، فیبر و ویتامین مى شوند.

*بیسکوئیت هاى سبوسدار
بیســکوئیت هاى سبوســدار نیــز 
اســنک هاى خوبى براى دیابتى ها 
هستند. بیسکوئیت سبوسدار سرشار 
از فیبر اســت که براى بین وعد ه ها 

مناسب است. 

*ساالد لوبیاى سیاه
یک انتخاب بسیار خوب براى افراد 
مبتال به دیابت، ســاالد لوبیاى سیاه 
همراه با سبزیجات اســت. این نوع 
ســاالد، هم فیبر زیــادى دارد و هم 
پروتئین و کمک مى کند تا ساعت ها 

سیر بمانید. 

رژیم غذایى سالم، نقش بسیار مهمى در مدیریت دیابت 
و کنترل قنــد خــون دارد و برنامه  غذایى فقط شــامل 
وعد ه هاى اصلى نیست، بلکه میان وعده ها را نیز شامل 

مى شود.
افرادى که دیابت دارند نمى توانند ســاعت هاى طوالنى 
بدون خوردن چیزى بمانند. بلکه نیــاز دارند گه گاه میان 
وعده هاى کوچکى بخورند تا ســطح قند خونشان خیلى 

زمانى که صحبــت از کاهش وزن مى شــود، این 
سئوال پیش مى آید، چه غذاهایى بخوریم تا چربى ها 

را بسوزانیم؟
براى پاسخ به این سئوال، ابتدا باید نقش 

مثبــت 

چربى ها را در زندگى خود درك کنیم. این را همه 
مى دانیم که بدن نیــاز به چربــى دارد. چربى ها 
از اندام ها محافظــت مى کنند، آنهــا را گرم نگه 

مى دارند، به رشد ســلول ها کمک مى کنند و انرژى 
زیادى را براى مدت زمان طوالنى ذخیره مى کنند. 

چربى بیــش از حــد، براى بــدن مضر اســت و 
مى تواند منجر به مشــکالت جــدى مانند دیابت و 
بیمارى هاى قلبــى- عروقى شــوند، به خصوص 
اگــر این چربى هــا پایین قفســه ســینه را احاطه 
کرده باشــند و اکثر اندام هاى مهم را پوشــش داده 

باشند. 
تحقیقات نشان مى دهند، براى محدود کردن میزان 
کالرى مصرفى، رژیم غذایى که حاوى مواد غذایى 
مانند اِســتِیک، ماهى خال خالى، عدس و آووکادو 
مى باشند را براى مصرف توصیه مى کنند. این رژیم 
غذایى باعث واکنش مغزى مى شود که شما احساس 
ســیرى مى کنید. در این صورت ممکن اســت، در 
هنگام صرف کردن غــذا، تمایل کمترى به خوردن 

نشان دهید.
افزایش متابولیســم بدن یا مصرف انرژى، از جذب 
چربــى جلوگیرى مى کنند کــه اینها نیــز از دیگر

 روش ها، براى کاهش چربى و چربى سوزى در رژیم 
غذایى به شمار مى روند. 

افزایش مصرف این غذا ها بــه کاهش وزن کمک 
مى کند.

1 -فلفل تند
طبق یک مطالعه، کپسایسین که در فلفل هاى تند 
یافت مى شود، مى تواند به مبارزه با چربى ها بپردازد 

و سبب کاهش وزن مى شود.

 2-گریپ فروت
خوردن روزانه نیمى از گریپ فروت، قسمت اعظمى 
از ویتامین c شما را تأمین مى کند. البته مزایاى این 
میوه تنها به اینجا ختم نمى شود، گریپ فروت معموًال 
به عنوان میوه اى شناخته مى شود که متابولیسم بدن 

را افزایش مى دهد.

**چاى سبز
توانایى اکسیداسیون اسید هاى چرب، یکى از دالیل 
عالقه به رژیم غذایى با طعم هاى تلخ مى باشد. این 
روش چگونه کار مى کنــد؟ همه چیز مر بوط به پلى 
فنل هاى موجود در چاى سبز است. ترکیب کاتچین 
باعث تحریک اکسیداسیون چربى ها مى شود که به 

افزایش متابولیسم کمک مى کنند.

* جلبک دریایى
جلبک دریایى حاوى فوکوزانتین اســت. مطالعات 
نشــان داده اند کــه مکمل هــاى فوکوزانتین در 
درازمدت مى توانند باعــث افزایش مصرف انرژى و 
چربى سوزى شوند و در نهایت منجربه کاهش وزن 
شوند. در مطالعه اى نشــان دادند که مصرف روزانه 
فوکوزانتین مى تواند به میزان قابل توجهى در کاهش 

وزن تأثیرگذار باشد. 

* دارچین
آیا این ادویه ممکن است بتواند به کاهش اثرات مضر 
یک رژیم غذایى چرب کمک کند؟ مصرف دارچین 
در کنار رژیم غذایى با چربى باال، مى تواند به داشتن 

سطح مناسبى از چربى و قند کمک کند.

یک فنجان چغندر چهار گرم فیبر خوراکى 
مى دهد،  به ویژه فیبر نامحلول که به 

کاهش خطر ابتال به یبوست، هموروئید، 
دیورتیکول کمک مى کند. بتائین یافت 

شده در چغندر همچنین هضم غذا را بهبود 
مى بخشد. فقط به خاطر داشته باشید که 

چغندر فقط رنگ ادرارتان را تغییر 
نمى دهد. اگر پس از گذشت 24 تا 72 

ساعت مصرف چغندر، مدفوعتان به رنگ 
قرمز در آمد، نگران نشوید.

هنگامى که ورزشکاران براى عدم اعتیاد آزمایش ادرار مى دهند،  احتمال دارد ادرار 
آنها به رنگ قرمز درآید چرا؟ به این دلیل است که اکثر ورزشکاران چغندر 

مى خورند. آنها مى دانند که براساس تحقیقات انجام شده، نیترات سبب افزایش 
عملکرد استقامت مى شود و چغندر حاوى رنگدانه هایى است که رنگ ادرار را 

صورتى روشن مى کند. در یک مطالعه، دوچرخه سوارانى که آب چغندر مى نوشیدند،  
15 درصد بیشتر مى توانستند پدال بزنند پس چغندر ماده اى براى داشتن یک 

دوپینگ طبیعى است.

چغندر فقط از تأثیر 
مثبت بر روى فشار خون 

برخوردار نیست. این 
گیاه همچنین سرشار از 
آلکالوئید گیاهى به نام 
بتائین و فوالت است 
که با یکدیگر سطح 

هموسیستین خون که 
سطوح باالى آن سبب 
آسیب عروقى و بیمارى 
قلبى مى شود را کاهش 

مى دهند.

6  اتفـاق که
چغنـدر

 رخ مى دهد رخ مى دهد با خوردن با خوردن
چغندر، این گیاه شیرین و ریشه هاى آن، عالوه بر داشتن رنگ 
وسوسه کننده، مزیت هاى شگفت انگیزى براى سالمتى دارد 
که در ادامه به آنها مى پردازیم تا بیشتر از فواید این گیاه خوشمزه 

اطالع پیدا کنید. ســالیان بسیارى است که 
چغندر از جایگاه شایسته خود در مرکز رژیم غذایى سالم بهره مند 
است. این ماده غذایى، سرشار از مواد مغذى مانند: ویتامین هاى 

گروه B، آهن، منگنز، مس، منیزیم و پتاسیم است. در 
اینجا به موارد بى نظیر و با ارزشى اشاره شده که هنگامى 

که چغندر مى خورید براى شما رخ مى دهد.

چغندرها سرشار از نیترات هستند که بدن آن را به اکسید نیترات تبدیل مى کند. 
ترکیباتى که آرامبخش بوده و رگ هاى خونى را رقیق مى کنند و آنها را به
 بزرگراه هاى فوق العاده براى خون سرشار از مواد مغذى و اکسیژن تبدیل 
مى کنند.محققان دریافته اند افرادى که آب چغندر مى نوشند،  فشار خونشان 
10 میلى گرم افت مى کند و نسبت به کسانى که آب مى نوشند،  سه ساعت بعد 
خونشان کمتر لخته مى شود.

 فشار خون 
بهبود مى یابد

خطر 
بیمارى هاى قلبى 
کاهش مى یابد

 به یکسرى 
مسائل 

عادت کنید

 امکان بهبود
 استقامت تان 
را فراهم 
مى کند

کبد شما کار سنگین پاکسازى خون و 
سم زدایى بدنتان را به عهده دارد.  

مى توانید با مصرف روزانه چغندر، بار 
آن را سبک تر کنید. تحقیقات نشان 

داده اند که بتائین آمینواسید یافت 
شده در چغندر و نیز اسفناج مى تواند به 
جلوگیرى و کاهش چربى انباشته شده 
در کبد کمک کند. مطالعات نشان داد 
کسانى که آب چغندر به آنها داده شده، 

از سطوح بیشترى از آنزیم هاى سم 
زدا در جریان خون خود برخوردارند. 

تحقیقات صورت گرفته برروى 
افراد مبتال به دیابت نشان داد که 

بتائین عملکرد کبد را بهبود بخشیده،  
کلسترول را کم کرده و اندازه کبد را 

کاهش مى دهد.

کبدتان
 سبک تر
 مى شود

چغندر همچنین سرشار از بتالین است،  یک دسته آنتى اکسیدان هاى قوى 
و ضد التهاب که با رادیکال هاى آزاد و التهاب مرتبط با بیمارى هاى مزمن مانند بیمارى 

قلبى،  چاقى و احتماًال سرطان مبارزه مى کند. تحقیقات نشان داده اند که بتیسیانین،  
رنگدانه اى است که به چغندر رنگ بنفش مى دهد و بدن را در برابر عوامل سرطان زا،  

همچنین سلول هاى سرطان سینه محافظت مى کند و اخیراً به عنوان یک ضد سرطان 
شناخته شده است.

بهتر 
مى توانید با 
بیمارى ها 
مبارزه کنید

الم
 س
یى

ه ها
عد
ن و

میا
ى ها

ابت
 دی
اى
 بر

چربى سوزى
 بیشتر با چند ماده غذایى

نگه م گ ا ا آنه کنند ت حافظ اندامها نگهاز گ ا ا آن کنند ت افظ ا اندا از

زمانى که صحبــت از کاهش وزن مى شــود، این 

چربى سوزى
غذایى بیشتر با چند ماده غذ

ین و ى شوزن ز ب ى ز
سئوال پیش مى آید، چه غذاهایى بخوریم تا چربى ها 

را بسوزانیم؟
شنقش ربرابراىى پاسخ به این سئوال، ابتدا باید 

مثبمثبــت 

چربى ها را در زندگى خود درك کنیم. این را همه
مى دانیم که بدن نیــاز به چربــى دارد. چربى ها 

محققان موفق شدند اســتفاده از وســایل دیجیتالى را در 
کودکان مبتال به اختالالت اوتیسم بررسى کنند و در راستاى 

بهبود عالئم این بیمارى گام بردارند.
یاســمین رحمتى، مجرى طرح «بررسى اثر بخشى  برنامه 
غلبه بر دایــه گرى دیجیتالى بر عالئم اوتیســم کودکان» 
گفت: معموًال کودکان در 50 درصد اوقات بیدارى در معرض 
استفاده از وسایل دیجیتالى قرار مى گیرند که این عوارض 

جانبى دارد.
وى با بیان اینکه استفاده از وســایل دیجیتالى در کودکان 
مبتال به اوتیسم نیز عواقب دارد، عنوان کرد: این وسایل روى 
رفتار، گفتار و میزان ارتباط برقرار کردن کودکان اوتیسمیک 

با دیگران تأثیر مى گذارد.
به گفته رحمتى، در این صورت الزم اســت که مادران وارد 
ارتباط شوند تا میزان عالئم اوتیسم در کودکان کاهش یابد.

رحمتى با بیان اینکه طى تحقیقاتــى که انجام دادیم موفق 
شــدیم با افزایش ارتباط مادر با کودك و کاهش وســایل 

ارتباطى دیجیتالى، بر میزان تشــدید اوتیســم در 
کودکان بکاهیم، خاطر نشــان کــرد: در این 
طرح مادران با کودکان وارد ارتباط شدند که 

در نتیجه عالئم اوتیسم در کودکان کم شد.
این محقق با بیان اینکه حتى رابطه والدین 
با کودك نیز بهبود پیدا کرد، بیان داشــت: 
همچنیــن از نتایج این طرح مــى توان به 

افزایش فعالیــت هاى گروهى کــودکان نیز 
اشاره کرد.

رحمتى  گفت: براى مواجهه با عالئم 
اوتیســم مى توان بــه والدین 

آموزش هاى الزم را ارائه کرد تا 
با مشاهده اولین عالئم اجتناب 
یا بى توجهى کودك نسبت به 
پیام ها یا تبادالت اجتماعى، 

وارد عمل شوند.

پر پروتئین و کم کربوهیدارت، منبع خوبى از کلسیم تشدید اوتیسم در کودکان با وسایل دیجیتالى
بوده و کالرى بســیار کمى دارد. ضمنًا ماست 
مقادیر قابل توجهى پروبیوتیک دارد که با 
تعدیل باکترىهاىسالم روده، به گوارش

کمک مى کنند. برخى دیگر از مواد مغذى 
Bماست شــامل ویتامین هاى B، اسید
فولیک، پتاسیم، فسفر و روى مى شود. 

* کرفس
کرفس، ســبزى اى اســت کــه معموًال 
نادیده گرفته مى شــود اما یکى از
بهترینمیان وعده ها براى افراد

دیابتى است. کرفس به دلیل 
داشــتن فیبر و آبزیاد، فوراً 
سیرتان مى کند و بسیار کم 
کالرى و کم کربوهیدرات 

رتباطى دیجیتالى، بر میزان تشــدید اوتیســم در 
کودکان بکاهیم، خاطر نشــان کــرد: در این 
طرح مادران با کودکان وارد ارتباط شدند که 

ر نتیجه عالئم اوتیسم در کودکان کم شد.
ین محقق با بیان اینکه حتى رابطه والدین 
ا کودك نیز بهبود پیدا کرد، بیان داشــت: 
توان به  این طرح مــى همچنیــن از نتایج
نیز فزایشفعالیــت هاى گروهى کــودکان

شاره کرد.
حمتى  گفت: براى مواجهه با عالئم

وتیســم مى توان بــه والدین 
موزش هاى الزم را ارائه کرد تا 
ا مشاهده اولین عالئم اجتناب 
ا بى توجهى کودك نسبت به 
یام ها یا تبادالت اجتماعى،

ارد عمل شوند.

ى یجی ی و ب
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«نفتکش ایرانى سانچى پس از حدود هشت روز سوختن به روى 
آب، به طور کامل در آب هاى چین غرق شد.» این متنى است که 
روز گذشته سرخط خبرهاى ایران بود و مردم ایران را سوگوار 
کرد.  این نفتکش روز یک شنبه به دلیل حجم زیاد حریق غرق 
شد و تا ساعت ها شعله هایش از دل دریا زبانه مى کشید اما در 
نهایت دیروز در دل دریا آرام گرفت و عملیات پاکسازى آغاز شد.

عصر شانزدهم دى ماه سال جارى این نفتکش با شناور فله بر 
چینى موسوم به «کریستال» در شانگهاى چین برخورد کرد و 
حدود هشت روز در آتش سوخت. سرانجام روز یک شنبه خبر 
غرق شدن این شناور و جان باختن همه کارکنان آن (30 ایرانى 
ودو بنگالدشى) اعالم شد. بررسى هاى کارشناسى در این زمینه 
با هدف تعیین بروز علل واقعه در دست اقدام است.  این در حالى 
است که از همان ساعات اولیه بعد از غرق شدن کشتى سانچى، 
گمانه زنى ها درباره علت به وجود آمدن این حادثه و حواشــى 

مربوط به آن در رسانه ها مورد توجه قرار گرفت.

اگر جعبه سیاه برداشته نمى شد ابهام به وجود 
مى آمد

رئیس هیئت مدیره شرکت ملى نفتکش درباره علت این حادثه 
گفت: تا زمانى که جعبه سیاه باز نشود اظهار نظرها درباره علت 

حادثه گمانه زنى است.
سید احمد مقیمى اظهار داشت: به طور معمول جعبه سیاه باید 
در کشــور صاحب پرچم که پاناما بود و زیر نظر ما باز شود. وى 
افزود: اگر جعبه سیاه سانچى برداشته نمى شد ابهام بزرگى ایجاد 
مى شد و چینى ها به دلیل پیش بینى آینده حادثه، جعبه سیاه را 

برداشتند.
معاون امور دریایى سازمان بنادر ودریانورى نیز دراین باره گفت: 
جعبه سیاه با حضور نماینده سازمان بنادر، نماینده پاناما و چین 
پلمب شد و پس از طى کردن روند حقوقى، در کشور محل حادثه 
بازگشایى خواهد شد و اطالعات آن با حضور کمیته ذینفعان 
بازخوانى مى شود. هادى حق شناس افزود: این روند مى تواند 
از یک تا سه ماه طول بکشــد که کامًال به روند حقوقى مربوط

 مى شود. 

 قطع ارتباط رادارى نفتکش ســانچى چند 
ساعت قبل از حادثه

روزنامه آمریکایى «وال استریت ژورنال» به نقل از منابع مختلف 
گزارش داد نفتکش ایرانى سانچى و کشتى بارى چینى شنبه 
هفته گذشته از چند ســاعت قبل از حادثه هیچ سیگنالى براى 

ایستگاه کنترل ترافیک دریایى ارسال نکرده بودند.
به گزارش تسنیم، این منابع ذکر کرده اند که مشخص نیست آیا 
سیستم شناسایى خودکار هر دو کشتى پیش از حادثه خاموش 
شده بود یا عملکرد آن مختل شده بود و یا اینکه ایستگاه کنترل 
ترافیک دریایى نتوانسته سیگنال آنها را دریافت کند. به گفته 
یک منبع، سانحه برخورد مرگبار دو کشتى ساعت 8 شب به وقت 
محلى رخ داد اما آخرین سیگنالى که از سانچى دریافت شده بود 
مربوط به 10 و46دقیقه صبح بود. کشتى بارى چینى نیز آخرین 

سیگنال خود را ساعت 3و58دقیقه بعدازظهر ارسال کرده بود.
این در حالى است که حق شناس، معاون امور دریایى سازمان 
بنادر و دریانورى در این باره تصریح کرد: اولین بار است چنین 
شایعه اى شنیده مى شود.  وى افزود: منطقه مذکور یک مسیرى 
پرتردد است و هیچ نقطه کور ارتباطى وجود ندارد. آنجا مثلث 
برمودا نیست. در نهایت باید بگویم نقطه کور بودن محل برخورد 

دو کشتى از حیث سیگنال هاى ناوبرى مورد تأیید نیست.

 خدمه نمى توانستند کارى انجام دهند
سخنگوى شرکت ملى نفتکش نیز در سخنانى در مورد علت 
برخورد دو فروند شــناور گفت: تصادف بین شــناورها دالیل 
مختلفى دارد، از جمله مســائل فنى، راهبرى، سوء تفاهم بین 
کشتى ها، متوجه نشــدن حرف هاى یکدیگر و موانع اطراف 

کشتى ها.
محسن بهرامى کاپیتان اسبق کشتى نفتکش اضافه کرد: زمانى 
که برخورد بین دو خودرو باشد هر دو در زمانى کوتاه مى توانند 
تغییر مسیر بدهند اما در مورد کشتى تغییر مسیر حداقل چهار 
تا پنج دقیقه زمان مى برد، بنابراین حتى اگر کشتى بارى دیده 
مى شد زمان براى تغییر مسیر کم بود. با اتمام این گفته ها باید 

منتظر جعبه سیاه ماند تا دلیل اصلى این حادثه مشخص شود.
بهرامى تأکید کرد: محل سانحه، یکى از مسیرهاى پرتردد 
است بدین جهت در مناطق شلوغ حجم سیگنال زیاد است 
و امکان اختالل در آن وجود دارد. حتى این احتمال هست 
که در چنین مسیرهاى سیگنال دیده نشود، اما با قطعیت 
مى توان گفت سیستم ناوبرى هیچ مشکلى نداشته است.

چرا سانچى نتوانست از برخورد با کشتى 
چینى فرار کند؟

کاپیتان اسبق کشتى نفتکش درباره اینکه چرا نفتکش سانچى 
نتوانست قبل از برخورد با کشتى چینى مسیر خود را منحرف 

کند، توضیح داد.

محسن بهرامى کاپیتان اسبق کشتى نفتکش گفت: انفجار اولیه 
در نفتکش سانچى همه سیستم هاى ایمنى را از بین برد. وى 
افزود: سیستم هاى ایمنى زمانى قابل استفاده هستند که حریق 
قابل کنترل باشــد اما نوع محموله و انفجار آن جلوى هرگونه 

عکس العمل را از کارکنان سانچى گرفت.
کاپیتان بهرامى گفت: برخورد کشتى ها به  دالیل مختلف اتفاق 
مى افتد اما حادثه اى به این شکل جز یک مورد که آن نیز موجب 
کشته شدن همه کارکنان نفتکش شد مشابه دیگرى نداشته 
است. وى افزود: منطقه حادثه منطقه پرتردد و تعداد کشتى هاى 
ماهیگیرى در آنجا زیاد است و وجود چند صد کشتى ماهیگیرى 

قدرت مانور نفتکش را کم مى کند. 
کاپیتان اسبق کشتى نفتکش گفت: اگرچه سرعت کشتى هاى 
بارى و نفتکش کم است اما آنها توان مانور کمى نیز دارند. براى 
تغییر مسیر چهار پنچ دقیقه زمان نیاز اســت. وى افزود: البته 
اظهار نظرها گمانه زنى است و باید جعبه سیاه کشتى بررسى 
شود. اینکه گفته مى شــود برخورد به  دلیل اختالل در سیستم 
اى آى اس بود چنین نیســت زیرا براى کشتى هاى بزرگ این 

سیستم قابل اتکا نیست و آنها از رادار استفاده 
مى کننــد. اى آى اس به ناوبرى 

کمک مى کند اما براى 
آن حیاتى نیست.

بعید بود کسى از پرسنل نفتکش ایرانى زنده بماند
کاپیتان عســکرى، مدیر پروژه جســتجوى دریایى اســتان 
هرمزگان که سابقه 15 سال دریانوردى و کاپیتانى کشتى هاى 
اقیانوس پیما را در کارنامه دارد در گفتگو با ایسنا در باره اینکه 
امکان فرار سرنشینان کشتى ایرانى به وسیله قایق هاى نجات 
وجود داشته یا خیر اظهار داشــت: احتمال این موضوع بسیار 
ضعیف است. چون قبل از حادثه زمان زیادى براى فرار وجود 
نداشته و انفجارهاى پى درپى مانع از تصمیم گیرى به موقع در 

این زمینه شده است.
وى افزود: به گفته فرمانده چینى در زمــان برخورد، انفجار در 
نفتکش ایرانى رخ داده است و موج وسیعى را ایجاد کرد و حرارت 
این انفجار طبق نظر کارشناسان به 900 درجه سانتیگراد هم 
رسیده و در این شرایط بعید بود کسى از پرسنل کشتى زنده بماند.
وى بابیان اینکه جسد فرد پیداشــده در آب نشان مى دهد این 
فرد داراى لباس مخصوص غوطه ورى بوده است، اضافه کرد: 
وقتى این فرد این لباس را بر تن داشته پس فرصت کافى براى 
پوشیدن و نجات خود با 

پریدن در آب وجود داشته و اینکه فرد دیگرى همراهش نبوده 
مى توان پیش بینى کرد تنها این فرد زنده مانده و بهترین راه را 
در پریدن در آب یافته اما حال چه اتفاقى مى افتد که وى باز هم 
زنده نمى ماند و مجالى براى فرصت نمى یابد باید بررسى شود، اما 
امکان زنده بودن سایر پرسنل واقعاً اندك و رو به صفر بوده است.
این مدرس دریانوردى گفت: با توجه به اینکه کشــتى چینى 

حامل کاالى غیر خطرنــاك بوده، پس از تصادف 
امکان خارج ســازى آنها وجود داشته اما در کشتى 
ایرانى با توجه به وقــوع چند انفجار، این امکان به 

وجود نیامده است.
حق شــناس، معاون امور دریایى سازمان بنادر و 
دریانورى نیز دربــاره چگونگى نجات 21 خدمه 
کشــتى چینى گفت: کارکنان کشتى کریستال 
پس از برخورد با نفتکش سانچى به آب مى پرند 
و به وسیله قایق و بالگرد نجات مى یابند و کشتى 
چینى نیز که به موتور آن آسیبى وارد نشده بود به 

ساحل برده شد.

به گفته فرمانده چینى 
در زمان برخورد، انفجار 

در نفتکش ایرانى 
رخ داده است و موج 
وسیعى را ایجاد کرد 
و حرارت این انفجار 

طبق نظر کارشناسان به 
900 درجه سانتیگراد 
هم رسیده و در این 
شرایط بعید بود کسى 
از پرسنل کشتى زنده 

بماند

سخنگوى سازمان آتش نشانى تهران از وقوع تصادف مرگبار   بونکر حمل ســیمان با عابران پیاده در خیابان 
دادمان خبر داد.

سید جالل ملکى درباره جزئیات این حادثه اظهار داشت: ســاعت 14و9دقیقه روز یک شنبه حادثه تصادف در 
خیابان دادمان به سامانه 125 اعالم شد که به سرعت آتش نشانان دو ایستگاه آتش نشانى به محل حادثه اعزام 
شدند. وى ادامه داد: با حضور آتش نشانان در محل حادثه مشاهده شد یک دستگاه خودروى بونکر حمل سیمان 

به هنگام حرکت در مسیر به دالیل نامشخصى با دو عابر رهگذر برخورد کرده است.
وى خاطرنشان کرد: پیش از رسیدن آتش نشــانان یک نفر از این عابران که خانم میانسالى بود از زیر کامیون 
خارج شده، این فرد عالئم حیاتى بسیار ضعیفى داشت و به مرکز درمانى منتقل شد همچنین نفر دوم که خانم 
میانسالى بود زیر کامیون در وضعیت بسیار خطرناکى محبوس شده بود که آتش نشانان با استفاده از جک هاى 

خارج کرده و تحویل عوامل اورژانس هیدرولیکى وى را از زیر کامیون 
وى بر اثر شــدت جراحات دادند که مشخص شد 

را از دست داده است.وارده جان خود 

فرمانده انتظامى شهرســتان کرج گفت: فردى که با جعل مهر و مدارك پزشکى 
تحت عنوان دندانپزشک در کرج فعالیت مى کرد، شناسایى و دستگیر شد.

سرهنگ حسنعلى فیروزخواه بیان کرد: مأموران پلیس شهرستان کرج در پى انجام 
تحقیقات پلیسى موفق به شناسایى مردى شدند که با معرفى خود به عنوان پزشک 
اقدام به کالهبردارى از شهروندان مى کرد و بررسى موضوع بالفاصله در دستور کار 
پلیس قرار گرفت. وى افزود: مأموران پس از اعزام به محل مورد نظر، فرد را در حین 

ویزیت یکى از بیماران در محیطى غیربهداشتى و آلوده مشاهده و دستگیر کردند.
فرمانده انتظامى شهرستان کرج با اشــاره به اینکه دندانپزشک قالبى 46 ساله و 
بى سواد است اظهار داشت: مأموران طى بازرسى از مطب این فرد تعداد یک جلد 
عقدنامه شرعى به صورت خام، شش جلد شناسنامه، هشت عدد کارت ملى، دفترچه 
پذیرش بیماران و ده عدد گوشــى موبایل اوراق شــده و همچنین آالت و ادوات 

استعمال مواد مخدر و وسایل مربوط به فال گیرى کشف کردند.
سرهنگ فیروزخواه گفت: پس از پلمب این واحد صنفى غیرقانونى متهم به همراه 
موارد کشف شده به یگان انتظامى مربوطه منتقل شــد و تحقیقات در این زمینه 

همچنان ادامه دارد.

رئیس کل دادگسترى آذربایجان غربى با اشاره به صدور 
قرار مجرمیت و کیفرخواست براى پرونده قتل فجیع در 

مهاباد گفت: جلسه محاکمه به زودى برگزار  مى شود.
توکل حیدرى با اشــاره به صــدور قــرار مجرمیت و 
کیفرخواســت براى پرونده قتل فجیع در مهاباد گفت: 
این پرونده به دادگاه کیفرى یک مهاباد ارجاع شده است. 
وى با بیان اینکه پرونده در دادگاه در حال بررسى است، 
خاطرنشــان کرد که جلســه محاکمه به زودى برگزار 

مى شود.
سوم مهرماه سال جارى در پى اعالم مرکز فوریت هاى 
پلیس 110 شهرستان مهاباد مبنى بر کشف جسد سوخته 
مجهول الهویه در جاده اى روســتایى، مأموران پلیس 
آگاهى در محل حاضر شــدند. پس از وصول گزارش، 
پرونده در شــعبه اول بازپرسى دادسراى مهاباد تشکیل 
شد و بازپرس دستور تعیین هویت و تشخیص علت تامه 
فوت به پزشکى قانونى را صادر کرد. در جریان تحقیقات 
مشخص شد که جسد متعلق به شخصى به هویت صادق 
برمکى متولد 1377 ساکن مهاباد است. در این زمینه چهار 
نفر دستگیر شدند که سه نفر از آنها به اتهام مشارکت در 
قتل عمد با قرار بازداشــت موقت و یک نفر نیز به اتهام 
معاونت در قتل عمد با قرار قانونى وثیقه به زندان معرفى 
شده اند. هر سه نفر به انجام اعمالى که منجر به قتل عمد 
مقتول شده اعتراف کردند و جسد براى کالبدگشایى و 
تعیین علت فوت به پزشکى قانونى مرکز استان ارسال 
شد. در تحقیقات اولیه در بازپرسى «د. د» در اقاریر خود 

انگیزه قتل را مسائل ناموسى عنوان کرد.
دادستان عمومى و انقالب مرکز استان آذربایجان غربى 
نیز 4 دى ماه امسال با اشــاره به آخرین وضعیت پرونده 
قتل جوان 19ساله مهابادى گفت: نظر پزشکى قانونى 
درباره این پرونده و اصل و قرار مجرمیت و کیفرخواست 
صادر شده است. مصطفى حبیبى، با بیان اینکه پرونده به 
دادگاه ارسال شــد، گفت: براساس نظر پزشکى قانونى 

علت فوت سوختن و آتش زدن بوده است.

راز عکس پروفایل مرموز قاتل «فاطمه محمدى خواه» کشف شد.
تاریخ گواهى فوت فاطمه، زن پولدار کیاشــهرى 20 دى اعالم شده است، 
نکته جالب ماجرا اینجاســت که قاتل در همان روز، مکان قتل و چاهى که 
مقتول را در آن انداخته نقاشى کشیده و عکس این نقاشى را عکس پروفایل 

تلگرام خود مى کند!
فاطمه محمدى خــواه، زن جوانى بود از یک خانــواده ثروتمند گیالنى که 
روز یک شنبه 17 دى ماه ســال جارى به دعوت زنى 34 ساله از اهالى بندر 

کیاشهر به ویالیى در روستاى «چونچنان» زیباکنار رفته و در توطئه اى به 
قتل رســید. پس از ســاعتى در حالى که تلفن همراه وى خاموش بود یک 
ناشــناس با پدر وى تماس گرفته و در ازاى آزادى دخترش تقاضاى مبلغ 

باالیى پول کرده بود.
 پــدر فاطمه خیلــى ســریع پلیــس را در جریان قــرار داد، امــا تماس 
آدم ربایان با ایــن خانواده ادامه نیافــت. مأموران پلیــس آگاهى گیالن 
با اســتفاده از تصاویــر دوربین هاى مداربســته اماکن مختلــف، موفق 
به شناســایى خودروى آدم رباها شــدند و با تحقیقات پلیســى، باالخره 
روز جمعــه زن 34 ســاله و همدســت وى را کــه مردى 30 ســاله بود، 

دستگیر کردند. 
دو متهم پس از مدتــى مقاومت و انکار آدم ربایــى، باالخره لب به اعتراف 
گشودند. آنها در اعترافاتشان اذعان داشتند پس از تماس با خانواده مقتول 
براى درخواســت پول، زمانى که متوجه شــدند نمى توانند ایــن پول را به 
دســت آورند براى پنهان ماندن ماجرا، مقتول را با شــلیک یک گلوله به 
سرش کشته  و جســد وى را در یک چاه پنج مترى در مزرعه اى در اطراف 
زیباکنار انداخته اند. با حضور مأموران انتظامى جســد این زن جوان از چاه 
بیرون کشیده شد و متهمان براى بازجویى هاى بیشــتر راهى بازداشتگاه

 شدند.

انتظامى قرچک از دستگیرى ســریع قاتل 19 ساله اى فرمانــده 
گردن دوست 22 ساله اش را بریده و وى را به قتل رسانده که شاهرگ 

بود خبرداد.
پور، گفت: شــنبه شب وقوع قتل پســر جوانى در یکى از سرهنگ موسى 

اطالع داده شــد. با حضور مأموران مشخص شد بین محالت قرچــک به پلس 
آمده است. وى با اشــاره به خصومت قبلى این دو دو دوســت درگیرى لفظى پیش 

دیگر قاتل را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند نفر افزود: مقتول چندى پیش با دو نفر 
قاتل شد.که این امر منجر به قصــد انتقام گیرى 

شــب و در محله اى خلوت با استفاده از فرمانده انتظامى قرچک گفت: قاتل در تاریکى 
سرهنگ موسى پور افزود: عابران، چاقو به مقتول حمله کرد و شاهرگ گردن او را برید. 

علت شدت جراحات وارده و پیش از مقتول را به سرعت به بیمارستان منتقل کردند اما وى به 
رسیدن به بیمارستان در گذشت.

فرمانده نیروى انتظامى قرچک به اقدامات حرفه اى پلیس در دستگیرى قاتل اشاره کرد و گفت: قاتل که جوان 
19 ساله است در کمتر از دو ساعت دستگیر و تحویل مراجع قضائى شد.

عامالن قتل فجیع در مهاباد 
به زودى محاکمه مى شوند 

مرد بى سواد، دندانپزشکى زده بود! 

محل دفن مقتول، عکس پروفایل قاتل بود
نقاشی زن جوان از محل جنایت 

له شدن 2 زن زیر چرخ هاى بونکر سیمان 

تراژدى «سانچى»؛ یک روز بعد

جوان کینه اى شاهرگ گردن دوستش را برید
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خدا را! خدا را! اى جمعیت انسان ها پروا کنید! حال که تندرست هستید نه 
بیمار و در حال گشایش هستید نه تنگدست، در آزادى خویش پیش از آنکه 
درهاى امید بسته شود بکوشید، در دل شب ها با شب زنده دارى و پرهیز از 
شکمبارگى به اطاعت برخیزید. با اموال خود انفاق کنید، از جسم خود 

بگیرید و بر جان خود بیافزایید و در بخشش بخل نورزید.
موال على (ع)

شهردارى مشکات در نظر دارد زیرسازى و آســفالت به صورت مکانیزه در معابر شهر را طى 
تشــریفات مناقصه عمومى به پیمانکار واجد شــرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت ها و 
پیمانکاران داراى صالحیت و سابقه کار دعوت مى شود با در دست داشتن اصل فیش بانکى به 
مبلغ 100/000 ریال به شماره حساب 1628071434 بانک تجارت شعبه مشکات جهت دریافت 

اسناد مناقصه 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 آگهى بر عهده برنده مى باشد.

3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهاد مختار است.
4- سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

5- شماره هاى تماس: 55683737- 031 

آگهى مناقصه

روابط عمومى شهردارى مشکات

نوبت دومنوبت دوم

شهردارى کهریزســنگ به موجب صورتجلسه شــماره 22 مورخ 
96/9/19 شوراى محترم اسالمى شهر قصد اجاره دادن تعداد چهار 
واحد تجارى را بــه صورت اجاره ماهیانه به مدت یک ســال و قابل 
تمدید تا پنج سال و با شرایطى به اشخاص حقیقى و یا حقوقى را دارد. 
متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار این آگهى جهت بازدید و کسب 
اطالعات بیشتر به شهردارى مراجعه و پیشنهادات خود را به دبیرخانه 

حراست ارائه نمایند. 

آگهى مزایده اجاره نوبت دوم

سیدحسین حجازى- شهردار کهریزسنگ

شهردارى کهریز سنگ

روبان شانزدهمین نمایشگاه بین المللى جامع صنعت کشاورزى، مکانیزاسیون، آبیارى، 
نهاده ها و باغبانى را معاون وزارت جهاد کشاورزى قیچى کرد تا این نمایشگاه تا 28 دى 
ماه سال جارى هر روز از ساعت 15 تا 21 پذیراى عالقه مندان باشد. این در حالى است که 
اولین کنگره تکنولوژى هاى نوین در فضاى سبز شهرى در اتاق بازرگانى، صنایع، معادن 

و کشاورزى برگزار شد.
140 مشارکت کننده از شرکت هاى برتر استان هاى اصفهان، تهران، فارس، مازندران، 
سمنان، خراســان، آذربایجان غربى، آذربایجان شرقى، خوزستان و البرز و شرکت هایى 
از دو کشور چین و آلمان در این دوره از نمایشگاه حضور یافته اند. این در حالى است که 
نمایندگان فروش محصوالت و خدمات کشورهاى ایتالیا، اسپانیا، آمریکا، هلند، آلمان، 

ترکیه و فرانسه در این رویداد حضور دارند.
■■■

رئیس مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزى در مراسم افتتاح شانزدهمین نمایشگاه 
بین المللى جامع صنعت کشاورزى، مکانیزاســیون، آبیارى، نهاده ها و باغبانى گفت: از 
ابتداى فعالیت دولت یازدهم تاکنون در حوزه ماشین هاى کشاورزى و مکانیزاسیون پنج 
هزار و 500 میلیارد تومان ســرمایه گذارى شده و حجم وسیعى در خطوط مکانیزاسیون 

هزینه شد.
کامبیز عباسى اظهار داشت: در این مدت 85 هزار دستگاه ماشین هاى کشاورزى و 185 
دستگاه ادوات کشاورزى وارد مزارع شد و این نوید مى دهد که به نیازهاى الزم پاسخ داده 

شده است و کشاورزان به آن دست پیدا کردند.
عباسى با بیان اینکه امروز صنعت کشاورزى نیازمند حمایت بیش از پیش صنعت است، 
افزود: ما در کشور 30 میلیون خودرو و ده میلیون موتورسیکلت داریم ولى در مقابل، 460 

هزار تراکتور کشاورزى که در امنیت غذایى کشور مؤثر است داریم.
وى سیاست وزارت جهاد کشاورزى در حوزه مکانیزاسیون را، توسعه آن با توجه به شرایط 
اقلیمى کشــور بیان کرد و گفت: البته ما روى بومى سازى صنعت کشاورزى هم فعالیت 
کرده ایم و این اتفاق افتاده است و امروز بخش عمده اى از نیاز مکانیزاسیون کشاورزى 

درداخل تأمین مى شود.
عباسى از پالك گذارى 165 هزار دستگاه تراکتور و ماشین هاى نیرو محرکه و شناسنامه دار 
شدن آنها خبر داد و اظهار امیدوارى کرد همه ماشین هاى مشمول طرح پالك گذارى تا 

پایان دولت دوازدهم، مبادرت به این امر کنند تا داراى هویت شوند.
وى همچنین نمایشگاه کشــاورزى اصفهان را تخصصى دانســت و گفت: نمایشگاه 

کشاورزى در اصفهان، در زمره بهترین نمایشگاه هاى کشور به شمار مى رود.
■■■

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزى هم در این مراسم با بیان اینکه ما سال هاى خوبى از 
نظر اقلیمى را پشت سر نگذاشته ایم و سال گذشته هم سال مناسبى نبود، گفت: اما از نظر 
تولید، سال قابل قبولى بود که نشان مى دهد کشاورزان در بخش خدمات، توانایى الزم در 

تولید پایدار و مستمر را پیدا کرده اند.
عباس کشاورز توجه به بهره ورى آب را از رویکردهاى بسیار ارزشمند در بخش کشاورزى 
خواند و افزود:  طى چهار سال گذشته، هر ســال 6 درصد بهره ورى آب را باال بردیم و از 

نظر من، اگر در برنامه ششم این روند ادامه یابد بحران آب به شدت افت مى کند. این در 
حالى است که در اوایل سال 82، از هر متر مکعب آب، 130 گرم شکر تولید مى شد که این 
میزان در سال گذشته به 600 گرم رسید. وى مى گوید: بیش از 86 درصد انرژى غذایى 

در داخل کشور تأمین مى شود.
کشاورز اظهار داشت: در حالى که در بخش کشاورزى همه تالش مى کنند و خدا هم کمک 
مى کند ولى ما در اغلب محصوالت، آنها را هدر داده و ضایعات داریم و در حقیقت ضایعات، 
تولید ما را از بین مى برد ولى نمایشگاه ها، مى توانند به کاهش ضایعات از مزرعه تا سفره 

کمک کنند و فرهنگسازى کنند. 

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزى گفت: اصفهان از نظر من پدیده اى خاص در کشاورزى در 
سطح کشور بوده و در تاریخ کشاورزى ایران داراى ریشه و فرهنگ است. وى البته از استاندار 

اصفهان خواست تا حداقل حقابه با اولویت تقسیم و تأمین شود.
کشاورز گفت: کشاورزان و متخصصان اصفهانى باید تالش کنند و نهضت صادرات دانش که 

قابلیت آن را دارند در اصفهان راه اندازى کنند.
وى ادامه داد: استان اصفهان در زمینه هاى مختلف کشاورزى، همچون گل، گلخانه، نهاده هاى 

هایتک مثل سیب زمینى و... حرف براى گفتن دارد و توصیه مى شود به این امر پرداخته شود.
■■■

معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع انسانى استاندار اصفهان هم با قدردانى از دست 
اندرکاران برگزارى نمایشگاه گفت: بى شک یکى از مهمترین بخش ها، بخش کشاورزى از 
نظر تولید، ارزآورى، اشتغال، پوشش جمعیت و... است و خوشبختانه پیشرفت هاى خوبى هم 

داشتیم.
محمدعلى شجاعى افزود: اصفهان نیازمند تغییر الگوى کشت براى گیاهانى است که آب 

کمتر بخواهند.
وى اظهار امیدوارى کرد با تالش هایى که اســتاندار اصفهان براى حل مشــکل آب دارند 

مشکالت آب برطرف شود.
شجاعى یادآور شد: امروز کشاورزى نباید معیشتى، بلکه باید تجارى شود و استان اصفهان 
نیز با همت همه همکاران در وزارت جهاد کشــاورزى با دیگر کشورها در بخش کشاورزى 

مقایسه شود.
■■■

در این مراسم که رئیس و معاونین ســازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان و جمعى از 
متخصصان و کارشناسان کشاورزى حضور داشــتند مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى 
بین المللى اســتان اصفهان نیز گفت: به جرأت نمایشگاه کشــاورزى اصفهان از لحاظ 
کیفیت و تخصص از برترین نمایشگاه هاى کشور اســت که عنوان نمایشگاه جامع را 

یدك مى کشد. 
على یارمحمدیان با بیان اینکه فضاى سه هزار و 500 مترى نمایشگاه فعلى، استاندارد و در 
شأن استان اصفهان براى برگزارى نمایشگاه هاى بین المللى نیست یادآور شد: امید است 
با مساعدت همه مسئوالن استان پروژه نمایشگاه بین المللى استان اصفهان در منطقه 
روشن دشت در آینده به بهره بردارى برسد و استان اصفهان از یک نمایشگاه بین المللى 
استاندارد با سالن بزرگ نمایشگاهى، مجموعه هاى مختلف، محوطه هاى خدماتى و...

برخوردار و پذیراى عالقه مندان شود . 

معاون وزارت کشاورزى در مراسم افتتاح نمایشگاه صنعت کشاورزى:

اصفهان پدیده اى خاص در کشاورزى ایران است
ساسان اکبرزاده

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى

شرکت توزیع نیروى برق استان اصفهان
امور تدارکات و انبارها

شرکت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود به شرح ذیل را، از طریق مناقصه عمومى 
دو مرحله اى اجرا نماید. 

مدت دریافت اســناد مناقصه: از روز ســه شــنبه مورخ 96/10/26 تا پایان وقــت ادارى روز
شنبه مورخ 96/10/30 در قب ال فیش بانکى به مبلغ یکصد هزار ریال واریز شده به حساب جارى سپهر 

صادرات به شماره 0101673314007 به نام شرکت توزیع برق استان اصفهان 
مدت تحویل پیشنهادات: از روز یکشنبه مورخ 96/11/01 لغایت ساعت 7/30 صبح روز سه شنبه 

مورخ 96/11/10 
محل تحویل پیشنهادات: اصفهان، چهارباغ باال، خیابان شریعتى، دبیرخانه شرکت توزیع برق استان 

اصفهان
تضامین مورد قبول: پیشنهاددهندگان مکلفند معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را به صورت 
ضمانت نامه بانکى معتبر یا فیش واریزى به حساب جارى سپهر صادرات به شماره 0101673314007 
به نام شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان ارائه دهند. به پیشــنهادات فاقد سپرده، مخدوش و 

سپرده هاى کمتر از میزان مقرر و چک شخصى ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
سایر توضیحات: 

1- هزینه درج آگهى مناقصه در صفحات داخلى روزنامه هاى نصف جهان- هدف و اقتصاد به عهده 
برنده مناقصه مى باشد.

2- داوطلبان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13-36273011 داخلى 4274 
واحد مناقصات تماس حاصل نمایند. 

3- اســناد و مدارك و اطالعات کامل این مناقصه در ســایت اینترنتى معامالت توانیر به آدرس
h قابل دسترسى مى باشد همچنین آگهى این مناقصات در سایت  p://tender.tavanir.org.ir 
h و ســایت شرکت توزیع برق استان  p://iets.mporg.ir پایگاه ملى مناقصات ایران به آدرس

اصفهان به آدرس www.epedc.ir قابل دسترسى مى باشد. 
4- به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء و یا مبهم و مشروط و مخدوش و یا بدون سپرده معتبر و یا الك 
گرفته شده با الك غلطگیر و یا پیشنهاداتى که پس از تاریخ تعیین شده واصل گردد مطلقًا ترتیب 

اثر داده نخواهد شد. 

شماره موضوع مناقصهردیف
مناقصه

تاریخ بازگشایى 
پاکات مناقصه

ساعت بازگشایى 
پاکات مناقصه

مبلغ سپرده شرکت 
در مناقصه (ریال)

مناقصه خرید کنتور سه فاز اتصال 1
8/30894/000/000 صبح1572/9696/11/10مستقیم و سه فاز ولتاژ اولیه طرح فهام

شرکت توزیع برق استان اصفهان
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پیام تسلیت فرمانده سپاه 
صاحب الزمان(عج) 

فرمانده سـپاه صاحب الزمان(عج) اسـتان اصفهان با 
صدور پیامى جان باختـن 32 نفر از کارکنان کشـتى 
نفتکش سـانچى را تسـلیت گفت. سـرتیپ پاسـدار 
غالمرضا سلیمانى در این پیام خاطرنشان کرده است: 
آن عزیزان در راه انجام وظیفه و خدمت به کشور خود 
جان خود را در طبق اخالص گذاشـته و نهایتًا به دیار 
حق شتافتند و این افتخار بزرگى است که شاید بتواند 
سـنگینى بار این مصیبت را کاهش بدهـد و دل هاى 

داغدار را آرامش ببخشد.

اصفهان مى تواند وارد بازار 
سنگ روسیه شود

نایب رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانى اصفهان 
خواستار توجه فعاالن بخش سنگ به بازار روسیه شد 
و گفت: روسیه بازار پرمصرف براى سنگ هاى تزیینى 
است و استان اصفهان مى تواند از طریق آستاراخان به 

این بازار وارد شود.
ابوالقاسم سرتیپى خواستار راه اندازى دفتر نمایندگى 
سـنگ اسـتان اصفهان در مرکز تجارى آسـتاراخان 
شـد  و گفت: ایجاد انبار در این شهر و دسترسى آسان 
به تمام نواحـى روسـیه از مزایاى این مرکـز تجارى 

 است.
وى در بخـش دیگـرى از سـخنان خـود بـه تعـدد 
تشکل هاى بخش سـنگ انتقاد کرد و گفت: افزایش 
تشکل هاى صنعت سنگ به توسعه کسب و کار و حل 
مسـائل آنان منجر نمى شـود زیرا خود این تشکل ها 

هزینه مازادى را ایجاد مى کنند.
وى تأکید کرد: بایستى روش کارکرد تشکل ها اصالح 
شود و به صورت سـازمانى و نمایندگى این تشکل ها 

فعالیت کنند.

رونمایى 
از بازى هاى آموزشى 

جشـنواره کودك، بـازى، خانـواده همراه بـا رونمایى
 بازى هاى آموزشـى ویژه کودکان یک تا شش سال 
29 دى ماه در دو سـانس از سـاعت 11 تا 13 و 17 تا 
19 در محل جزیره بازى واقـع در بلوار آیینه خانه، حد 
فاصل سى و سه پل و پل فردوسى، برگزار خواهد شد. 
خانواده هاى عالقه مند براى ثبت نـام در این برنامه 
مى توانند با شـماره 36619040 تماس گرفته و یا به 

محل جزیره بازى مراجعه کنند.

اجراى بازى روبات 
فوتبالیست 

 سومین دوره از مسـابقات نون و پنیر و بازى در هفته 
نهم  به بازى روبات فوتبالیسـت اختصـاص دارد. این 
مسابقات از 24 آبان تا 16 اسفند، چهارشنبه هر هفته با 

یک بازى جدید در حال برگزارى است.
نهمین هفتـه از این دوره مسـابقات فردا چهارشـنبه 
27 دى ماه از ساعت 15و30دقیقه تا 19و30دقیقه در 
محل خانه خالقیت و بازى هاى فکرى واقع در خیابان 

هشت بهشت شرقى برگزار مى شود.

شرایط سخت وزارت نیرو
 در سال آینده

مسـئول امـور فرهنگـى وزارت نیـرو در جلسـه 
انسجام بخشـى مدیـران صنعـت آب و بـرق اسـتان 
اصفهـان از شـرایط سـخت ایـن وزارتخانه در سـال 

آینده خبر داد.
حجت االسـالم على یزدان پرسـت با بیان اینکه باید 
نسـبت به حفاظت از سدها و پسـت هاى برق اهتمام 
داشـته باشـیم، تأکید کرد: افرادى باید در این اماکن 
بـه کارگیرى شـوند که دقت ویـژه در حفاظـت از آن 

داشته باشند.
مسـئول امـور فرهنگـى وزارت نیـرو بـا بیـان اینکه 
شـرایط ایـن وزارتخانـه در سـال آینـده، شـرایط 
سختى است، تصریح کرد: اگر سال آینده کارخانه هاى 
بیشـترى نیـز فعـال شـوند، وزارت نیـرو بـراى 
تأمین برق این کارخانه ها نیز به مشکل بر خواهد خورد.

خبر

رئیس شوراى شهر اصفهان گفت: هزینه هاى فضاى سبز 
شهر و خدمات نظافت شهر بیشترین هزینه هاى شهرى 
شهردارى اصفهان را تشکیل مى دهند در هر 24 ساعت 
در اصفهان بیش از 1/5میلیــارد تومان براى نگهدارى 

فضاى سبز و خدمات نظافت هزینه مى کنیم.
فتح ا... معین با اشــاره به تأثیرات فضاى ســبز شهرى 
خاطرنشــان کرد: یکى از تأثیرات فضاى سبز شهرى 
تأثیراتى است که بر محیط اکولوژیک شهرى مى گذارد و 
این موضوع با هیچ چیز دیگرى قابل جایگزینى نیست و 

نمى توان تأثیر آن را به وجود آورد.
رئیس شوراى شــهر اصفهان با اشــاره به فضاى سبز 

تفرجگاهى در شهرها بیان داشت: این نوع فضاى سبز با 
وضعیتى که در کالنشهرها داریم جزو مواردى است که 
به مدیران شهرى تحمیل شده و جزو ضرورت هایى است 

که مدیران شهرى مجبورند به آن توجه کنند.
وى توجه به فضاى سبز شهرى را جزو الزامات غیرقابل 
تبدیل شهرى دانســت و گفت: هزینه هاى فضاى سبز 
شهر و خدمات نظافت شهر بیشترین هزینه هاى شهرى 
شهردارى اصفهان را تشکیل مى دهند در هر 24 ساعت 
در اصفهان بیش از 1/5میلیــارد تومان براى نگهدارى 
فضاى سبز و خدمات نظافت هزینه مى کنیم و این به جز 

هزینه توسعه فضاى سبز شهرى است.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: تیم 
بین المللى B.H.C.U جمعیت هالل احمر اصفهان براى 
ارائه خدمات بهداشتى و درمانى به آوارگان میانمار اعزام 
شد.محسن مؤمنى در گفتگو با تسنیم با اشاره به اعزام 
تیم بین المللى B.H.C.U  به میانمار اظهار داشت: تیم 14 
نفره مراقبت هاى بهداشتى هالل احمر استان اصفهان 
در راستاى تحقق اهداف عالیه جمعیت هالل احمر و به 
منظور ارائه خدمات بشردوســتانه به آوارگان میانمار در 
کشور بنگالدش اعزام شد.وى افزود: این تیم متشکل 
از پزشک، پرستار، کارشناس بهداشت محیط، کارشناس 
تغذیه، روان شناس، کارشــناس بهداشت مادر و کودك 

بوده و عالوه بر آن متخصصان عفونى نیز به دلیل شیوع 
بیمارى هاى عفونى در منطقه در ترکیب تیم حضور دارند.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان با بیان 
اینکه این تیم بر اساس اعالم نیاز فدراسیون بین المللى 
صلیب ســرخ فراخوان و به منطقه روهینگیــا در مرز 
میانمار- بنگالدش اعزام شــده است، گفت: ایران جزو 
معدود کشورهایى اســت که واحد B.H.C.U در سطح 
بین المللى را دارد.وى با اشاره به اینکه مأموریت تیم مورد 
نظر در این مرحله به مدت 45 روز است، از ابراز همدردى 
شهروندان نوع دوست استان اصفهان در اعالم حمایت و 
کمک به آوارگان و مسلمانان روهینگیایى قدردانى کرد.

اعزام تیم  جمعیت هالل احمر 
اصفهان به میانمار

هزینه میلیاردى فضاى سبز و 
نظافت اصفهان 

نصف جهان  « شهرســتان برخوار از ظرفیت و پتانسیل  
بسیار باالیى در بخش هاى هنرى، گردشگرى، صنایع 

دستى، صنعت و کشاورزى برخوردار است.»
رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمى شهرستان برخوار 
ضمن بیان این مطلب در خصوص مشکالت این اداره به 
نصف جهان گفت:  نبود زیرساخت هاى فرهنگى مناسب 
از جمله فرهنگسراها و سینما و همچنین کمبود بودجه، از 
جمله مشکالت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان 
برخوار و هنرمندان شهرســتان است. البته در سال هاى 
اخیر با همراهى و حمایت مسئوالن شهرستان خصوصًا 
فرماندار و شــهرداران و شوراهاى اســالمى شهرهاى 

شهرستان، این مشکالت در حال پیگیرى است.
داود صابرى در پاسخ به اینکه اقدامات فرهنگ و ارشاد 
شهرستان برخوار در جهت ارتقاى سطح فرهنگ عمومى 
جامعه چیســت عنوان کرد: حمایت همــه جانبه از زیر 
مجموعه هاى اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمى از جمله 
انجمن هاى فرهنگى- هنرى شهرستان شامل نمایش، 
موسیقى، ادبى، خوشنویسى، تعزیه و مؤسسات فرهنگى 
هنرى، آموزشگاه هاى آزاد هنرى، کانون هاى فرهنگى 
-هنرى، مساجد، مؤسسات قرآنى و مطبوعات و همچنین 
همکارى با ارگان ها و نهادهاى فرهنگى شهرستان در 
برگزارى برنامه هاى مختلف فرهنگى، هنرى و تفریحى 
و گردشــگرى از جمله این اقدامات است. ضمن اینکه 

شناسایى معضالت و مشکالت فرهنگى شهرستان و طرح 
آن در جلسات مختلف و تالش جهت رفع این مشکالت از 
جمله اقدامات این اداره درارتقاى سطح فرهنگ عمومى 

شهرستان برخوار است.
وى پیرامون اقداماتــى که براى کاهش آســیب هاى 
اجتماعى در شهرستان انجام شده است، به نصف جهان 
گفت: آســیب هاى اجتماعى شهرستان توسط ارگان ها 
و نهادهاى مختلف شهرســتان بنابر وظایف قانونى هر 
دستگاه، شناسایى مى شود و در جلسات مختلف شهرستان 
این آسیب ها مورد بررســى قرار مى گیرد و راهکارهاى 

متناسب با فرهنگ عمومى شهرستان ارائه مى شود.
صابرى یکى از راهکارهاى ارتقاى سطح فرهنگ عمومى 
را ترویج کتاب و کتابخوانى دانســت و بــه اقداماتى که 
اداره  فرهنگ و ارشــاد برخوار داشته اشاره و عنوان کرد:  
اقدامات ما شامل برگزارى جلســات مشترك بین اداره 
فرهنگ و ارشاد اســالمى و اداره کتابخانه هاى عمومى 
شهرستان در جهت تقویت کتابخانه ها و نیز ترویج کتاب 
و کتابخوانى در ســطح مکان هاى عمومى شهرستان، 
برگزارى نمایشــگاه هاى متعدد کتاب با تخفیف ویژه 
براى عموم شهروندان در شهر و روستاهاى شهرستان، 
برگزارى مسابقات کتابخوانى در ســطح شهرستان به 
مناسبت هاى مختلف و اهداى کتاب به مراکز فرهنگى 

و مساجد است.

معاون فرهنگــى- هنــرى اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
استان اصفهان گفت: مقرر شد که در زمان قرارداد جدید 
ســالن پالتوى فرشــچیان حتماً حوزه هنرى و معاونت 
فرهنگى- هنرى ارشاد نیز حضور داشته باشند تا این سالن 

کاربرى فرهنگى- هنرى داشته باشد.
پرویز طاهرى در گفتگو با تسنیم درباره تبدیل سالن پالتوى 
مجتمع فرهنگى- هنرى فرشچیان به سالن بدن سازى 
اظهار داشــت: این اتفاق در زمان معاونت بنده رخ نداده و 
با جلسه اى که با اهالى تئاتر اصفهان داشتیم، این موضوع 
مطرح شــد و بنده آن را به عنوان یک مشکل به مدیرکل 

وقت ارشاد اطالع دادم.
وى افزود: حجت االســالم والمســلمین ارزانى در زمان 

مدیریت ارشاد اصفهان دستور دادند که این مکان از حالت 
ورزشگاهى خارج شود و در قرارداد سال آینده به کاربرى 

قبلى خود بازگردانده شود.
معاون فرهنگى- هنرى اداره کل فرهنگ و ارشاد استان 
اصفهان با بیان اینکه ما نیز با اهالى تئاتر هم  رأى هستیم و 
مخالف این تغییرکاربرى هستیم، تصریح کرد: مقرر شد که 
در زمان قرارداد جدید این سالن حتماً حوزه هنرى و معاونت 
فرهنگى- هنرى ارشاد نیز حضور داشته باشند تا این سالن 

کاربرى فرهنگى- هنرى داشته باشد. 
وى بیان کرد: البته همزمان نیز سالن سینما جایگزین سالن 
پالتو شد اما این دلیل براى تغییرکاربردى آن نبوده و حتمًا 

این سالن به کاربرى قبلى خود بازگردانده مى شود.

رئیس پلیــس فضاى تولیــد و تبــادل اطالعات 
فرماندهى انتظامى استان اصفهان گفت: اشخاصى 
با راه اندازى سایت همسریابى کاربران را فریب داده 
و اطالعات حســاب بانکى 150 نفر از 12 اســتان 

کشور را مورد سرقت قرار دادند.
به گزارش خبرگزارى تسنیم از اصفهان، به نقل از 
پایگاه خبرى پلیس، سرهنگ مصطفى مرتضوى 
با اعالم این خبر اظهار داشت: یکى از این مجرمان 
که مردى 29 ساله بود با راه اندازى سایت همسریابى 
کاربران را فریــب داده و از آنها مى خواســت که 
اطالعات حســاب بانکى خود را در درگاه جعلى که 
ساخته بود وارد کنند و به محض اینکه کاربران اقدام 
به این کار مى کردند متهم اطالعات حساب بانکى 

آنها را سرقت مى کرد.
وى با بیان اینکه تاکنون سرقت اطالعات حساب 
بانکى 150 نفر از 12 اســتان شناسایى شده که 15 
شاکى این پرونده از اصفهان هستند، افزود: متهم 
توانســته بود در مدت کمى مبلغ 3 میلیارد و 500 

میلیون ریال از حساب کاربران سرقت کند.
 رئیس پلیس فتــاى فرماندهى انتظامى اســتان 
اصفهان با تاکید بر اینکه فعالیت سایت همسریابى 
در فضاى مجازى غیرقانونى است، بیان کرد: از آنجا 
که چنین فعالیتى وجه قانونى ندارد در واقع موضوع 
همسریابى هم در کار نبوده و متهم از راه اندازى این 
ســایت هدفى جز کالهبردارى، سرقت اطالعات 
بانکى و سرقت اطالعات هویتى و شخصى کاربران 

براى سوء استفاده هاى بعدى را نداشته است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: 
آلودگى صوتى در نقاط مختلف شهر این کالنشهر از حد 

و اندازه هاى استاندارد بیشتر است. 
علیرضا صلواتى در گفتگو با ایرنا افزود: این موضوع تا 
کنون فراموش شــده بود در حالى که از اهمیت خاصى 
به دلیل تأثیر آن بر روى اضطراب و بیمارى هایى مانند 

قلبى عروقى برخورداراست.وى افزود: اصفهان نخستین 
شهر بزرگ در کشور است که به صورت ساماندهى شده 
و در قالب طــرح پایش و کنترل کیفى هواى شــهر به 

سنجش میزان آلودگى صوتى نیز مى پردازد.
وى با بیان اینکه بر اساس بررسى هاى صورت گرفته 
تاکنون آلودگى صوتى در اصفهان از میزان اســتاندارد 

بیشتر است، گفت: میزان اســتاندارد و متوسط آلودگى 
صوتى در شهرها بین 45 تا 55 دســیبل است در حالى 
که این شــاخص در اصفهان به طور متوسط بین 75 تا 

85 دسیبل است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان افزود: 
میزان آلودگى صوتى در نقاط مختلف شهر متفاوت است 

اما در مناطقى مانند خیابان کاوه، پل غدیر و خیابان شیخ 
صدوق از سایر مناطق باالتر است.

صلواتى همچنین گفت : هم اینک سامانه پایش و کنترل 
کیفیت هواى شــهر اصفهان مراحل آزمایشــى خود را 
طى مى کند و در آینده نزدیک به طور رســمى رونمایى 

مى شود.
وى افزود: این سامانه با هدف ارائه آمار دقیق از کیفیت 
هواى کالنشهر اصفهان و میزان گازهاى آالینده و ذرات 
معلق و با نصب 9 ایستگاه ســنجش آلودگى هوا در این 

شهر ایجاد شده است.
وى با بیان اینکه در این طــرح، تجهیزات مربوط به ده 
ایستگاه سنجش آلودگى هوا خریدارى شده است، اظهار 
داشت: تا کنون تجهیزات مربوط به 9 ایستگاه با همکارى 
سازمان حفاظت محیط زیست اصفهان و کارشناسانى از 

تهران، جانمایى و نصب شده است.
صلواتى با اشــاره به اینکه این ایســتگاه ها در کنار 12 
ایستگاه متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست و یک 
ایستگاه هواشناسى اصفهان به سنجش آلودگى هواى 
کالنشــهر اصفهان مى پردازند، گفت: این ایستگاه ها، 

قادر به سنجش آلودگى صوتى نیز هستند.
معاون حمــل و نقــل و ترافیک شــهردارى اصفهان 
اظهار امیدوارى کرد کــه راه اندازى ســامانه پایش و 
کنترل کیفى هواى شــهر اصفهان به مطالعات جامع و 
تهیه ســیاهه آالیندگى ها به منظور تعیین سهم منابع 
آالینده ها از جمله سهم کارخانه ها، منازل، خودروها و 

موتورسیکلت ها کمک کند.
وى گام بعدى در اجراى این طرح را حرکت به ســمت 
کنترل منابع آالینده و کاهش آنها عنوان و اظهار داشت: 
ما پس از شناسایى منابع آالینده هوا در اصفهان باید با 
استفاده از داده هاى به دست آمده، راهکارهاى مناسب را 

براى کنترل این منابع در پیش بگیریم.

گزارش معاون شهردار از وضعیت سرو صدا و هواى آلوده شهر

زندگى اصفهانى ها با آلودگى صوتى و آلودگى هوا
سرقت 300میلیونى 
سایت همسریابى

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان برخوار:

 زیرساخت هاى فرهنگى مناسب در برخوار نیست

مدی رکل کمیته امداد اســتان اصفهان 
بابیــان اینکه دو هــزار و 500 کودك 
سوءتغذیه اى در قالب طرح بهبود تغذیه 
کودکان زیر پنج ســال تحت حمایت 
این نهاد هســتند، اظهار داشت: در 9 
ماهه ســال جارى یک میلیارد و 235 
میلیون تومان براى این کودکان هزینه 

شده است.
حمیدرضــا شــیران بــا بیــان اینکه 
ســوءتغذیه به علت مصرف ناکافى یا 
بیش از اندازه یک یا چنــد ماده غذایى 
بروز مى کند، بیان کرد: ســوءتغذیه با 
نمودهاى مختلفى از جمله چاقى، کم 

خورى و بد خــورى دیده مى شــود و 
بزرگ تریــن عامــل مــرگ  و میر در 

کودکان است.
مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان 
مقوله پیشــگیرى را یکى از زیربناهاى 
تداوم ســالمت در خانوارها برشــمرد 
و افــزود: افزایــش آگاهــى افــراد، 
شــرکت در طرح هــاى غربالگــرى، 
رعایــت بهداشــت فــردى و رعایت

اصول تغذیــه مادر در زمــان باردارى 
در کاهش بیمارى هــا به ویژه کودکان 

مبتالبه سوءتغذیه نقش مؤثرى دارد.
وى ادامه داد: دو هــزار و 500 کودکى 

که مشــمول طرح تغذیــه و دریافت 
ســبد غذایى هســتند همگى به دلیل 
نداشتن توان مالى خانواده براى تأمین 
مــواد غذایــى از این طــرح بهره مند 

مى شوند.
وى بــا بیــان اینکه هرمــاه وضعیت 
کودکان از نظر بهداشــتى و تغذیه اى 
توســط کارشناسان ســالمت ارزیابى 
مى شود، اظهار داشــت: کودکان دچار 
ســوءتغذیه توســط مراکز بهداشتى 
و درمانى دانشــگاه علوم پزشــکى به 
کمیته امداد در سراســر استان معرفى 
مى شــوند و  پس از یک دوره شــش 

ماهه دریافت سبد غذایى دوباره مورد 
پایش رشــد و کنترل مرکز بهداشــت 
قرار مى گیرند تا در صــورت بهبودى 
کامــل از چرخــه حمایتــى خــارج 
و کودکان پشت نوبت دیگر جایگزین 

شوند.
مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان 
اظهــار امیــدوارى کرد کــه در آینده 
نزدیــک با افزایش ســهمیه اســتان 
اصفهــان و تأمیــن منابــع مالــى 
مورد نیاز، کل کودکان در انتظار نوبت 
از ســبد غذایــى این طــرح بهره مند 

شوند. 

2500 کودك در اصفهان سبد غذایى دریافت مى کنند

مدیرکل پزشکى قانونى استان اصفهان 
گفت: در 9 ماهه ســال 96 آمار اجساد 
معاینه شــده با تشــخیص علت مرگ 
مســمومیت با گاز مونواکسید کربن در 
استان اصفهان، 38 نفر بوده که نسبت 
به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته 

است.
على ســلیمانى پور اظهار داشت: در آذر 
ماه امسال 18 نفر(سه زن و 15 مرد) به 
دنبال مسمومیت با گاز مونواکسید کربن 
جان خود را از دست داده اند که نسبت به 
آذر ماه سال قبل (15 نفر) افزایش داشته 
و بیشــترین فوت به دنبال مسمومیت 
با co در 9 ماهه ســال جارى در آذر ماه 

بوده است.
مدیرکل پزشکى قانونى استان اصفهان 
ادامه داد: همچنین در 9 ماهه سال جارى 
آمار فوت شدگان  ناشــى از سوختگى 
شامل  140 نفر،  (60 زن و 80 مرد) بوده 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل (140 
نفر شامل 62 زن و 78 مرد) بدون تغییر 

بوده است.
 

افزایش آمار متوفیات
co ناشى از مسمومیت با 

کاربرى پالتوى فرشچیان بازگردانده مى شود
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مدیرکل حفاظت محیط زیســت اصفهان گفت: تغییر 
سالح سازمانى محیط بانان، تجهیز و افزایش امکانات 
مانند تخصیــص خودروهاى متناســب، به عنوان یک 
ضرورت جدى باید مورد پیگیرى سازمان باشد.رحمان 
دانیالى در نشســت محیط بانان با ســرهنگ جمشید 
محبت خانى فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور 
اظهار داشــت: اســتان اصفهان داراى چندین منطقه 
حفاظت شده و شــکار ممنوع مختلف است که هریک 
با توجه به تنوع گونه هاى گیاهــى و جانورى بى بدیل 
مى تواند در زمره برترین مناطق کشور قرار گیرد.وى با 
بیان اینکه محیط بانان در مناطق حفاظت شده اصفهان 

به شکل شبانه روزى خدمت مى کنند، افزود: محیط بانان 
در این مناطق با حداقل امکانات و نیرو به حفاظت از حیات 
وحش مى پردازند.وى گفــت: تبدیل وضعیت نیروهاى 
شرکتى محیط بان، تغییر سالح سازمانى آنها، تجهیز و 
افزایش امکانات محیط بانى مانند تخصیص خودروهاى 
متناســب به عنوان یک ضرورت جدى در دنیاى امروز، 
ملى شدن اعتبارات و حقوق و مزایا، کمک سازمان براى 
قرق اختصاصى در راستاى بهبود مناطق تحت مدیریت 
اســتان از جمله مهمترین موضوعاتى است که باید در 
راستاى رفع مشکالت محیط بانان انجام شود و بخشى 

از آنها هم اکنون در حال پیگیرى است.

رئیس اتاق اصناف استان اصفهان گفت: بعد از ممنوعیت 
ثبت سفارش برنج خارجى از سوى دولت، موج هیجانى 
در بازار برنج اتفاق افتاد اما در حال حاضر آرامش به بازار 
بازگشته و قیمت ســایر محصوالت مصرفى نظیر تخم 

مرغ نیز به حالت اول بازگشته است.
رســول جهانگیرى در گفتگو با فارس در رابطه با خبر 
افزایش مجدد قیمت برنج اظهار کرد: بعد از جو روانى که 
در چند هفته قبل در بازار ایجاد شد در حال حاضر در دوره 
آرامش بازار قرار داریم و هیچ گونه افزایش قیمتى براى 

برنج داخلى و خارجى رخ نداده است.
وى در ادامه افزود: بعد از اینکه دولت ثبت سفارش برنج 

خارجى را ممنوع کرد موج هیجانــى در بازار برنج اتفاق 
افتاد، اما در حال حاضر آرامش به بازار بازگشــته است و 
قیمت ســایر محصوالت مصرفى نظیر تخم مرغ نیز به 

حالت اول بازگشته است.
جهانگیرى در پایان متذکر شــد: خبر عدم واردات برنج 
خارجى از نظر روانــى اثراتى بر خریــد و فروش برنج 
داخلى گذاشت اما واقعیت این است که به اندازه مصرف 
چند ماه کشــور، برنج خارجــى در انبارها وجــود دارد، 
عالوه بر آن، شکافى بین عرضه و تقاضاى برنج در کشور 
وجود ندارد و افزایش قیمتى ناشــى از کمبود عرضه رخ 

نخواهد داد.

افزایش امکانات محیط بانى 
ضرورت است

نوسانات بازار برنج بدون 
افزایش قیمت  کنترل شد

چادگان 
در معرض آسیب  است

مهدى اسـد پور فرماندار شهرسـتان چـادگان گفت: 
چـادگان، راه هـاى ارتباطى زیـادى به خصـوص در 
حـوزه روسـتایى دارد و بـه همیـن خاطـر مى توانـد

 در معـرض خطرهـا و آسـیب هاى اجتماعى بیشـتر 
قرار گیرد.

 

«آینه بغل» در اصفهان
 رکورد شکست

مدیر امور سینمائى حوزه هنرى اصفهان با بیان اینکه 
فیلم سینمایى «آینه بغل» ســاخته منوچهر هادى 
رکورد فروش فیلم هاى پاییزى سینماهاى اصفهان 
را شکســت، گفت: این فیلم براى هفته هاى متوالى 
در صــدر پرفروش ترین فیلم ســینماهاى اصفهان 

قرار گرفت. 
مصطفى حسینى با اشاره به سینماهاى اصفهان اظهار 
داشت: در 3 ماهه پاییز فیلم سینمایى آینه بغل نسبت 
به سایر فیلم ها رکورد فروش فیلم ها را شکست و در 

صدر قرار گرفت.
 وى افزود: فیلم ســینمائى آینه بغل  به کارگردانى 
منوچهر هادى، تهیه کنندگى منصور ســهراب پور و 
سید امیر پروین حسینى و نویسندگى بابک کایدان 
ساخته شــده که در این فیلم محمد رضا گلزار، جواد 
عزتى، یکتا ناصر، نازنین بیاتى، مه لقا باقرى به ایفاى 

نقش پرداخته اند.

خبر

مزایده
آگهى مزایده اموال غیرمنقول (اســناد رهنى): شــماره آگهــى: 139603902133000017 شــماره پرونده: 
139504002133000059 براساس پرونده اجرایى کالســه 9600128 تمامیت سیصدوشصت و شش سهم 
مشاع از یکهزار و ششصد و نود سهم ششدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه پالك ثبتى یک هزار و شصت واقع در 
قطعه 3 نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان به انضمام کلیه توابع و لواحق عرفیه و انشعابات و اشتراکات منصوبه و 
غیرمنصوبه درآن ملکى آقاى اسداله اسرافیلیان نجف آبادى فرزند غالمحسین که به موجب سند شماره 67292 
مورخ 94/02/30 تنظیمى در دفتراسنادرسمى شماره 37 نجف آباد در رهن آقاى سعید جواهرى فرزند على قرار 
دارد و برابر نامه شماره 139505802053000037 مورخ 95/12/10 اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد در صفحه 
11 دفتر جلد 249 امالك بخش مربوط ذیل ثبت 54993 بنام نامبرده سابقه ثبت و سند مالکیت دارد و باتوجه به 
اینکه مقادیر زیادى از ششدانگ پالك ثبتى مزبور در اجراى ماده 147 اصالحى قانون ثبت مفروز گردیده حدود 
اولیه آن تغییر نموده است، از ساعت 9 صبح تا 12 روز سه شــنبه مورخ 96/11/17 در محل اجراى ثبت اسناد و 
امالك شهرستان نجف آباد واقع در خیابان منتظرى شمالى ازطریق مزایده حضورى به فروش مى رسد و مورد 
مزایده از مبلغ نه میلیارد و ششصد و پنجاه و شش میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال قیمت ارزیابى شده توسط 
کارشناس رسمى شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود و کلیه هزینه ها 
و بدهى هاى احتمالى و همچنین بدهى هاى مربوط به آب، برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و نیز 
بدهى هاى مالیاتى و عوارض شــهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از قطعى یا غیرقطعى به عهده برنده مزایده 
مى باشد. طبق گزارش کارشناسان مربوط سهم مالکانه و رسمى بدهکار از پالك ثبتى مورد مزایده 366 مترمربع 
مى باشد ولى درحال حاضر مقدار 385/46 مترمربع بصورت یکباب ساختمان تجارى مسکونى در تصرف دارد و 
بصورت مشاعى است که تاکنون تفکیک نگردیده و حدود مورد مزایده محدود است به شماًال درب و دیواریست 
به پیاده رو بلوار فجر به طول 9/65 متر، شرقًا دیواریســت به طول 38/80 متر به پالك ثبتى شماره 1061/4 و 
1061/3، جنوباً به طول 10/40 متر درب و دیواریست به کوچه 8 مترى، غربا دیواریست بطول 38/10 متر به باقى 
مانده پالك 1060، داراى چهل مترمربع تجارى بر خیابان ولفجر با مصالح متعارف و سقف آجر و آهن و 198/75 
مترمربع ساختمان مسکونى در طبقه همکف و 193/35 مترمربع ساختمان مسکونى در طبقه اول با مصالح سقف 
آجر و آهن و اسکلت دیوارهاى باربر و حدود 127/70 مترمربع زیرزمین انبارى و داراى اشتراکات آب، برق، گاز و 
تلفن و حیاط سازى مى باشد. تذکر مهم: باتوجه به اینکه مقدار نوزده متر و چهل ئ شش دسى متر مربع از تصرفات 
بدهکار اضافه بر مالکیت وى مى باشد بنابراین صرفا شامل ارزیابى فوق بوده و مشمول مورد مزایده نمى باشد. 
کسانى که مایل به خرید و شرکت در مزایده مى باشند مى توانند از مورد مزایده به آدرس: نجف آباد بلوار فجر کوچه 
ایزدى کوچه کبیرزاده پالك 6 و پالك آب 707، کدپستى 8514789711 دیدن نمایند. این آگهى در یک نوبت در 
تاریخ 96/10/26 دراین روزنامه درج و منتشر مى گردد. درضمن چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمى باشد 
روز بعد از تعطیلى روز برگزارى مزایده خواهد بود. الزم به ذکر است مورد مزایده سابقه اى از بیمه ندارد. 7394/م 

الف- فاتحى، مسئول واحد اجراى اسنادرسمى نجف آباد/10/604
ابالغ اجراییه

شــماره پرونــده: 139504002004000601/2 شــماره بایگانــى پرونــده: 9600154 شــماره ابالغیه: 
139605102129001067 بدینوســیله به عصمت ســادات عطائى کچوئى، نام پدر: سیدحسام الدین شماره 
شناسنامه 25 شماره ملى: 1171043562 متولد 1352/06/20 به نشانى: زرین شهر خیابان باهنر خیابان شهید 
مراد ملکى پالك 48 ابالغ مى شود که مدیریت شعب بانک صادرات استان اصفهان به استناد سند رهنى شماره 
8654 دفتر اسناد رسمى شــماره 252 اصفهان جهت وصول مبلغ 42/707/725/027 ریال بابت اصل طلب و 
سود و از تاریخ 1395/03/10 تا روز تسویه بدهى روزانه مبلغ 35/397/260 ریال بابت خسارت تاخیر روزانه طبق 
مقررات علیه شما به عنوان ورثه مرحوم سیدحســام الدین عطائى کچوئى اجرائیه صادر  نموده و پرونده اجرایى 
به کالسه 9501899 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان تشکیل و با توجه به آدرس فوق به واحد اجراى اسناد 
رسمى  لنجان نیابت ابالغ اعطا شد که پرونده اجرایى کالسه 9600154 در این واحد تشکیل شد و طبق گزارش 
مورخ 1396/05/08 مامور، ابالغ واقعى اجراییه به شما در محل اقامت مورث شما در متن سند (آدرس فوق الذکر) 
میسر نگردید. لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجراء، مفاد اجراییه 
فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ 
این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، مورد وثیقه مندرج در سند 
رهنى فوق با تقاضاى بستانکار پس از ارزیابى از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن طلب بستانکار و حقوق 

دولتى استیفا خواهد شد. م الف: 1355 واحد اجراى اسناد رسمى لنجان /10/794
ابالغ اجراییه

شــماره پرونــده: 139504002004000601/2 شــماره بایگانــى پرونــده: 9600154 شــماره ابالغیه: 
139605102129001066 بدینوسیله به فاطمه کبرا عطائى کچوئى، نام پدر: عبداله، شماره شناسنامه 48 شماره 
ملى: 1170856225 متولد 1331/08/01 به نشانى: زرین شهر خیابان باهنر خیابان شهید مراد ملکى پالك 48 
ابالغ مى شود که مدیریت شعب بانک صادرات استان اصفهان به استناد سند رهنى شماره 8654 دفتر اسناد رسمى 
شماره 252 اصفهان جهت وصول مبلغ 42/707/725/027 ریال بابت اصل طلب و سود و از تاریخ 1395/03/10 تا 
روز تسویه بدهى روزانه مبلغ 35/397/260 ریال بابت خسارت تاخیر روزانه طبق مقررات علیه شما به عنوان ورثه 
مرحوم سیدحسام الدین عطائى کچوئى اجرائیه صادر  نموده و پرونده اجرایى به کالسه 9501899 در اداره اجراى 
اسناد رسمى اصفهان تشکیل و با توجه به آدرس فوق به واحد اجراى اسناد رسمى لنجان نیابت ابالغ اعطا شد که 
پرونده اجرائى کالسه 9600154  در این واحد تشکیل شد و طبق گزارش مورخ 1396/05/08 مامور، ابالغ واقعى 
اجراییه به شما در محل اقامت مورث شما در متن سند (آدرس فوق الذکر) میسر نگردید. لذا بنا به تقاضاى بستانکار 
طبق ماده 18 آیین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجراء، مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، 
نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، مورد وثیقه مندرج در سند رهنى فوق با تقاضاى بستانکار پس از ارزیابى 
از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن طلب بستانکار و حقوق دولتى استیفا خواهد شد. م الف: 1356 واحد 

اجراى اسناد رسمى لنجان /10/795
ابالغ اجراییه

شــماره پرونــده: 139504002004000601/2 شــماره بایگانــى پرونــده: 9600154 شــماره ابالغیه: 
139605102129001071 بدین وســیله به سیدحســن عطائى کچوئى، نام پدر: سیدحســام الدین، شماره 
شناسنامه: 2014، شماره ملى: 1170718248، متولد 1360/11/17، به نشانى: زرین شهر خیابان باهنر خیابان 
شهید مراد ملکى پالك 48 ابالغ مى شود که مدیریت شعب بانک صادرات استان اصفهان به استناد سند رهنى 
شماره 8654 دفتر اسناد رسمى شماره 252 اصفهان جهت وصول مبلغ 42/707/725/027 ریال بابت اصل طلب 
و سود و از تاریخ 1395/03/10 تا روز تســویه بدهى روزانه مبلغ 35/397/260 ریال بابت خسارت تاخیر روزانه 
طبق مقررات علیه شما به عنوان ورثه مرحوم سیدحسام الدین عطائى کچوئى اجرائیه صادر  نموده و پرونده اجرائى 
به کالسه 9501899 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان تشکیل و با توجه به آدرس فوق به واحد اجراى اسناد 
رسمى لنجان نیابت ابالغ اعطا شد که پرونده اجرائى کالسه 9600154 در این واحد تشکیل شد و طبق گزارش 

مورخ 1396/05/08 مامور، ابالغ واقعى اجرائیه به شما در محل اقامت مورث شما در متن سند (آدرس فوق الذکر) 
میسر نگردید، لذا بنا به تقاضاى بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجراء، مفاد 
اجرائ یه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از 
تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، مورد وثیقه مندرج در 
سند رهنى فوق با تقاضاى بستانکار پس از ارزیابى از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن طلب بستانکار و 

حقوق دولتى استیفا خواهد شد. م الف: 1366 واحد اجراى اسناد رسمى لنجان /10/796
ابالغ اجراییه

شــماره پرونــده: 139504002004000601/2 شــماره بایگانــى پرونــده: 9600154 شــماره ابالغیه: 
139605102129001068 بدینوســیله به نجمه ســادات عطائى کچوئى، نام پدر: سیدحســام الدین شماره 
شناسنامه: 2098، شماره ملى: 1170760279، متولد: 1362/09/25، به نشانى: زرین شهر خیابان باهنر خیابان 
شهید مراد ملکى پالك 48 ابالغ مى شود که مدیریت شعب بانک صادرات استان اصفهان به استناد سند رهنى 
شماره 8654 دفتر اسناد رسمى شماره 252 اصفهان جهت وصول مبلغ 42/707/725/027 ریال بابت اصل طلب 
و سود و از تاریخ 1395/03/10 تا روز تســویه بدهى روزانه مبلغ 35/397/260 ریال بابت خسارت تاخیر روزانه 
طبق مقررات علیه شما به عنوان ورثه مرحوم سیدحسام الدین عطائى کچوئى اجرائیه صادر  نموده و پرونده اجرائى 
به کالسه 9501899 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان تشکیل و با توجه به آدرس فوق به واحد اجراى اسناد 
رسمى لنجان نیابت ابالغ اعطا شد که پرونده اجرائى کالسه 9600154 در این واحد تشکیل شد و طبق گزارش 
مورخ 1396/05/08 مامور، ابالغ واقعى اجرائیه به شما در محل اقامت مورث شما در متن سند (آدرس فوق الذکر) 
میسر نگردید، لذا بنا به تقاضاى بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجراء، مفاد 
اجرائ یه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از 
تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، مورد وثیقه مندرج در 
سند رهنى فوق با تقاضاى بستانکار پس از ارزیابى از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن طلب بستانکار و 

حقوق دولتى استیفا خواهد شد. م الف: 1367 واحد اجراى اسناد رسمى لنجان /10/797
ابالغ اجراییه

شــماره پرونــده: 139504002004000601/2 شــماره بایگانــى پرونــده: 9600154 شــماره ابالغیه: 
139605102129001065 بدینوسیله به سیدحسین عطائى کچوئى، نام پدر: سیدحسام الدین شماره شناسنامه: 
10611، شماره ملى: 1170104762، متولد: 1358/08/20، به نشانى: زرین شهر خیابان باهنر خیابان شهید مراد 
ملکى پالك 48 ابالغ مى شود که مدیریت شعب بانک صادرات استان اصفهان به استناد سند رهنى شماره 8654 
دفتر اسناد رسمى شماره 252 اصفهان جهت وصول مبلغ 42/707/725/027 ریال بابت اصل طلب و سود و از 
تاریخ 1395/03/10 تا روز تسویه بدهى روزانه مبلغ 35/397/260 ریال بابت خسارت تاخیر روزانه طبق مقررات 
علیه شما به عنوان ورثه مرحوم سیدحسام الدین عطائى کچوئى اجرائیه صادر  نموده و پرونده اجرائى به کالسه 
9501899 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان تشــکیل و با توجه به آدرس فوق به واحد اجراى اسناد رسمى 
لنجان نیابت ابالغ اعطا شد که پرونده اجرائى کالسه 9600154 در این واحد تشکیل شد و طبق گزارش مورخ 
1396/05/08 مامور، ابالغ واقعى اجرائیه به شما در محل اقامت مورث شما در متن سند (آدرس فوق الذکر) میسر 
نگردید، لذا بنا به تقاضاى بســتانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجراء، مفاد اجرائ یه 
فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ 
این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، مورد وثیقه مندرج در سند 
رهنى فوق با تقاضاى بستانکار پس از ارزیابى از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن طلب بستانکار و حقوق 

دولتى استیفا خواهد شد. م الف: 1368 واحد اجراى اسناد رسمى لنجان /10/798
ابالغ اجراییه

شــماره پرونــده: 139504002004000601/2 شــماره بایگانــى پرونــده: 9600154 شــماره ابالغیه: 
139605102129001070 بدین وســیله به بهجت ســادات عطائى کچوئى، نام پدر: سیدحسام الدین شماره 
شناسنامه: 28، شماره ملى: 1171053215، متولد: 1353/10/20، به نشــانى: زرین شهر خیابان باهنر خیابان 
شهید مراد ملکى پالك 48 ابالغ مى شود که مدیریت شعب بانک صادرات استان اصفهان به استناد سند رهنى 
شماره 8654 دفتر اسناد رسمى شماره 252 اصفهان جهت وصول مبلغ 42/707/725/027 ریال بابت اصل طلب 
و سود و از تاریخ 1395/03/10 تا روز تســویه بدهى روزانه مبلغ 35/397/260 ریال بابت خسارت تاخیر روزانه 
طبق مقررات علیه شما به عنوان ورثه مرحوم سیدحسام الدین عطائى کچوئى اجرائیه صادر  نموده و پرونده اجرائى 
به کالسه 9501899 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان تشکیل و با توجه به آدرس فوق به واحد اجراى اسناد 
رسمى لنجان نیابت ابالغ اعطا شد که پرونده اجرائى کالسه 9600154 در این واحد تشکیل شد و طبق گزارش 
مورخ 1396/05/08 مامور، ابالغ واقعى اجرائیه به شما در محل اقامت مورث شما در متن سند (آدرس فوق الذکر) 
میسر نگردید، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجراء، مفاد اجراییه 
فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ 
این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، مورد وثیقه مندرج در سند 
رهنى فوق با تقاضاى بستانکار پس از ارزیابى از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن طلب بستانکار و حقوق 

دولتى استیفا خواهد شد. م الف: 1369  واحد اجراى اسناد رسمى لنجان /10/799
ابالغ اجراییه

شــماره پرونــده: 139504002004000601/2 شــماره بایگانــى پرونــده: 9600154 شــماره ابالغیه: 
139605102129001069 بدین وســیله به کبرى بیگم نظام الدینى کچوئى، نام پدر: ســید محمد، شــماره 
شناسنامه: 30، شماره ملى: 1170244335، متولد: 1304/06/05، به نشــانى: زرین شهر خیابان باهنر خیابان 
شهید مراد ملکى پالك 48 ابالغ مى شود که مدیریت شعب بانک صادرات استان اصفهان به استناد سند رهنى 
شماره 8654 دفتر اسناد رسمى شماره 252 اصفهان جهت وصول مبلغ 42/707/725/027 ریال بابت اصل طلب 
و سود و از تاریخ 1395/03/10 تا روز تســویه بدهى روزانه مبلغ 35/397/260 ریال بابت خسارت تاخیر روزانه 
طبق مقررات علیه شما به عنوان ورثه مرحوم سید حسام الدین عطائى کچوئى اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى 
به کالسه 9501899 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان تشکیل و با توجه به آدرس فوق به واحد اجراى اسناد 
رسمى لنجان نیابت ابالغ اعطا شد که پرونده اجرائى کالسه 9600154 در این واحد تشکیل شد و طبق گزارش 
مورخ 1396/05/08 مامور، ابالغ واقعى اجرائیه به شما در محل اقامت مورث شما در متن سند (آدرس فوق الذکر) 
میسر نگردید، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجراء، مفاد اجرائیه 
فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ 
این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، مورد وثیقه مندرج در سند 
رهنى فوق با تقاضاى بستانکار پس از ارزیابى از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن طلب بستانکار و حقوق 

دولتى استیفا خواهد شد. م الف: 1366  واحد اجراى اسناد رسمى لنجان /10/809
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ دادخواست و ضمائم عبدالرضا چراغى درخواســتى به مبلغ چهارده میلیون ریال بطرفیت علیرضا مهدى 
پور زرمیتانى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 731/96 در شعبه یک حقوقى شوراى حل 

اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر 
و از نامبرده دعوت مى شود در مورخ 96/11/28 ساعت 5 عصر در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه 
به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و 
شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 1355 شعبه یک حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان (مجتمع شماره یک)  /10/814
ابالغ اجراییه

نظر به اینکه در پرونده کالســه 96- 572 اجراى احکام شــوراهاى حل اختالف شهرستان لنجان حسب مفاد 
دادنامه شماره 732 صادره از شعبه یک حقوقى محکوم علیه علیرضا مهدى پور زرمیتانى محکوم به تا مین مبلغ 
14/000/000 ریال در حق محکوم له عبدالرضا چراغى گردیده اســت و حسب محتویات پرونده محکوم علیه 
مذکور مجهول المکان مى باشد علیهذا مراتب یک نوبت آگهى میگردد تا نامبرده ظرف مهلت ده روز پس از انتشار 
آگهى نسبت به اجرا مفاد حکم اقدام نماید و اال وفق مقررات اقدام میگردد. م الف: 1356 اجراى احکام شوراهاى 

حل اختالف لنجان /10/815
حصر وراثت

اقدس عطائى داراى شناسنامه شماره 2054 به شرح دادخواست کالسه 156/96 از این دادگاه درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ابراهیم سلیمى کچوئى بشناســنامه (301) شماره ملى 
1170247040 در تاریخ 1367/01/27 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 1- اقدس عطائى کچوئى به ش.ش 2054 فرزند متوفى 2- مهرانگیز عطائى کچوئى به ش.ش 64 فرزند 
متوفى 3- پروین عطائى کچوئى به ش.  ش 35 فرزند متوفى 4- منیژه عطائى کچوئى به ش.ش 2 فرزند متوفى 
5- ماه بیگم عطائى کچوئى به ش.ش 36 فرزند متوفــى 6- فاطمه عطائى کچوئى به 9399037- 620 فرزند 
متوفى اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد 
و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف: 1380 شعبه دوم شوراى حل اختالف بخش باغبهادران (مجتمع شماره یک) /10/816
ابالغ

شماره پرونده: 496/96 شماره دادنامه: 614- 96/10/2 مرجع رسیدگى: شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف 
لنجان خواهان: اسداله خدادادى فرزند حبیب اله- نشانى: چمگردان- خ اباذر- روبروى کالنترى- پ 26 خوانده: 
1- رضا خدادادى- نشانى: زرین شهر- 400 دستگاه- خ باقرخان- ك تربیت- پ 74- 1، 2- رضا خدادادى- 
نشانى: چمگردان- خ 22 بهمن- ك والفجر- والفجر 5- پ 7، 2- ولى اله خدادادى- نشانى: چمگردان- خ امام- 
مقابل پارك الله- پ 7، 3- على خدادادى- نشانى: چمگردان- خ امام- ك معارف- ك ش علیرضایى- پ 16، 
4- گوهرتاج خدادادى 5- اکرم خدادادى 6- فاطمه خدادادى 7- ربابه اسماعیلى- همگى به نشانى: چمگردان- خ 
مفتح- ك غالمرضا جعفرى- پ 1 خواسته: تحریر ترکه گردشــکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال بشرح آتى مبادرت بصدور رأى مى 
نماید: رأى قاضى شورا: درخصوص دادخواست آقاى اسداله خدادادى فرزند حبیب اله به طرفیت 1- رضا 2- ولى 
اله 3- على 4- گوهرتاج 5- اکرم 6- فاطمه 7- اقا رضا همگى خدادادى 8- ربابه اسماعیلى به خواسته تحریر ترکه 
مرحوم حبیب اله خدادادى، متوفى به تاریخ 85/06/06 در اقامتگاه دائمى خود واقع در زرین شهر شورا با عنایت به 
گواهى فوت به شماره 270485 ف/11 صادره از ثبت احوال محل و سایر مدارك ضمیمه دادخواست، مستنداً به 
مواد 206 و 207 قانون امور ح سبى قرار تحریر ترکه نامبرده را صادر و اعالم و در اجراى ماده 210 همان قانون مقرر 
میدارد دبیرخانه شورا وقتى را که کمتر از یک ماه و بیش از سه ماه از انتشار آن آگهى نباشد معین کرده و با هزینه 
متقاضى در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى نماید که ورثه یا نماینده قانونى آنها بستانکاران و مدیونین به 
متوفا و کسان دیگرى که حقى بر ترکه متوفا دارند در ساعت معین در شورا براى تحریر ترکه حاضر شوند. م الف: 

1391 یوسفى- قاضى شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /10/817
 ابالغ اجراییه

شــماره ابالغنامه: 9610103640709317 شــماره پرونده: 9509983640700735 شــماره بایگانى شعبه: 
950758 ابالغ اجراییه به آقاى امین خاموشــى فرزند بابا به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شماره 
و شــماره دادنامه مربوطه 9609973640701215 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 280000000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1565000 ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان. اجراى احکام مکلف است 
به محاسبه نیم خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/12/25 لغایت زمان اجراى حکم وفق شاخص اعالمى از سوى 
بانک مرکزى و وصول از خوانده و ایصال در حق خواهان و نیز محاســبه نیم عشر دولتى و اخذ از خوانده واریز به 
حساب صندوق و دولت جمهورى اسالمى ایران. م الف: 1380 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان 

(زرین شهر) /10/793
مزایده

 شماره نامه:9610113730601071 شــماره پرونده: 9409983753300840 در پرونده کالسه 960541 
اجرایى و به موجب دادنامه 0 صادره از شعبه اول عمومى تیران محکوم علیه اجرایى اسفندیار میرزایى محکوم 
است به پرداخت 0 بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 0 ریال نیم عشر دولتى 
درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان کرون اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس 
رسمى دادگسترى منتخب حسین صفرى به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: 1.سرامیک شقایق قهوه اى به 
ابعاد 30*60 به متراژ 250 مترمربع به قیمت 28/250/000 ریال 2.سرامیک پادینا کرم رنگ به ابعاد 25*40 
متر به متراژ 210 مترمربع به مبلغ 25/620/000 ریال 3.سرامیک چترا دیجیتال 30*45 به متراژ 145 مترمربع 
به مبلغ 26/825/000 ریال 4.سرامیک آربیت آبى 25*40 به متراژ 170مترمربع و مبلغ 13/696/000 ریال 
5.سرامیک کالسیک دیجیتال 30*45 به متراژ 185مترمربع و قیمت 34/780/000 ریال 6.سرامیک مهران 
طالیى دیجیتال 30*45 و متراژ 210مترمربع و قیمت 38/850/000 ریال 7.سرامیک نیما مشکى 25*40 به 
متراژ 180مترمربع و قیمت 24/840/000 ریال 8.سرامیک آجرنما قرمز باستان 33*60 و متراژ 200مترمربع و 
مبلغ 29/600/000 ریال و جمعا بارزش 222/461/000 ریال ارزیابى گردیده است. باتوجه به مراتب فوق و عدم 
اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 
96/11/17 ساعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت 
کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 
واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق 
دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/

ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 7496/م الف مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/10/821
 اخطار اجرایى

شماره 166/95 به موجب راى شماره 143 تاریخ 93/02/27 حوزه 8 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 
که قطعیت یافته است. محکوم علیه ناهید اسپنانى بادجانى به نشانى نجف آباد خ منتظرى شمالى ك امام على 
پالك 208 کدپ8801258936 محکوم است به پرداخت مبلغ 6/500/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 

400/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل از زمان سررسید 91/04/15 لغایت 
اجرا و هزینه نیم عشر دولتى. محکوم له: امیرحسین چترایى به نشانى: نجف آباد-خ دلگشا خ ابوالقاسمى ك 14 
معصومى پ108 کدپ8517773436. ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 

صریحاً اعالم نماید. 7492/م الف-شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/10/822
 حصروراثت 

غالمرضا نورالهى داراى شناسنامه شماره 703 به شرح دادخواست به کالسه 996/96 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بهجت نورالهى بشناسنامه 460 در تاریخ 90/06/09 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-غالمرضا نورالهى ش 
ش 703 (برادر متوفى)، 2-طلعت نورالهى ش ش 214، 3-عزت نورالهى نجف آبادى ش ش 475، 4-عصمت 
نورالهى نجف آبادى ش ش 459، 5-طاهره نورالهى ش ش 196، 6-نصرت نورالهى نجف آبادى ش ش 168، 
7-طیبه نورالهى نجف آبادى ش ش 19145، (خواهران متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

7491/م الف رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/10/823
 ابالغ

کالسه پرونده: 79/96 شماره دادنامه:350-96/04/04 تاریخ رســیدگى: 96/03/30 مرجع رسیدگى: شعبه 
چهارم شوراى حل اختالف نجف آباد-یزدانشهر خواهان: مجتبى ســورى فرزند جمشید نشانى: نجف آباد خ 
شریعتى بعداز شهردارى ناحیه 2 ســاختمان ولیعصر طبقه اول واحد 1 کدپ851496652 خوانده: شمس اله 
احمدیار فرزند مراد نشانى: تهران اتوبان آبشناسان منطقه 5 خیابان شهید داود جوانمرد شقایق سابق کوچه ششم 
پ16-009-60750 خواسته: مطالبه وجه به استناد چک. با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى اعالم و 
به شرح آنى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دادخواست مجتبى سورى بطرفیت شمس 
اله احمدیار به خواسته مطالبه مبلغ 112/000/000 ریال به استناد یک فقره چک بشماره 976192 بعهده بانک 
صادرات به انضمام خسارات دادرسى (ازجمله هزینه دادرسى، و خسارت تاخیر در تادیه) (و حق الوکاله) بدین 
توضیح که خواهان دردادخواست تقدیمى اظهار داشته اســت چک موصوف به لحاظ عدم موجودى مواجه با 
گواهى عدم پرداخت شده است. و خوانده با وصف ابالغ قانونى در جلسه دادرسى حضور پیدانکرده و نسبت به 
خواسته دفاعى معمول نداشته و دلیلى هم بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده است، دادگاه با عنایت به محتویات 
پرونده و اصول حاکم بر اسنادتجارى استحقاق خواهان رابر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده و مستندا به ماده 
198 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت، راى بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 112/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مستندا به تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدورچک 
و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور، مصوب سال 77 مجمع تشخیص مصلحت نظام به پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه برابر تورم شاخص بانک مرکزى از تاریخ (95/11/25) چک مذکور تا زمان وصول آن که محاسبه 
آن بااجراى احکام است درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. و به استناد تبصره و ماده اخیر یادشده و قاعده 
تسبیب و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرســى مدنى خوانده رابه پرداخت هزینه دادرسى 1/520/000 ریال 
درحق خواهان محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض دراین شعبه و 
ظرف بیست روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى نجف آباد مى باشد. 

7490/م الف قلى زاده- قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف نجف آباد/10/824
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان محمود قربانى دادخواســتى به خواســته الزام خوانده ... به طرفیت خوانده 1.کریم دارابى2.مجتبى 
مولوى به شوراى حل اختالف شعبه 7 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 1097/96 
ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/12/02 ساعت 4 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى 
گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم اقدام نماید و در جلســه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به 
خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. 7489/ م الف شعبه هفتم شوراى حل اختالف 

نجف آباد/10/825
 حصروراثت 

مریم خسروى داراى شناسنامه شماره 1830337971 به شرح دادخواست به کالسه 1104/96 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان خدامنده خسروى بشناسنامه 637 در 
تاریخ 96/09/25 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-زینب 
خسروى ش ش 8807، 2-مهتاب خسروى ش ش 1830281735، 3-عرفان خسروى ش ش 1830282239، 
4-مریم خسروى ش ش 1830337971، 5-منیژه خسروى ش ش 1830677446، 6-سوسن خسروى ش 
ش 1830839098، (فرزندان متوفى)، 7-ثریا کورکورکاشانى ش ش 700، (همسر متوفى) متوفى به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید 
تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واالگواهى صادرخواهد شد. 7485/م الف رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/10/826
 فقدان سند مالکیت 

 آقاى مهران بیگى فرزند شکرالهى به وکالت از طرف خانم صدیقه میرزائى علویجه فرزند محمدعلى باستناد دو 
برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود که تحت شماره 9112-84/11/03 توسط دفترخانه 72 نجف 
آباد رسما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت چهار سهم مشاع از 28سهم ششدانگ یکدرب باغ پالك 
شــماره 1677 فرعى واقع در علویجه یک اصلى بخش 15 ثبت اصفهان کــه در 349 دفتر 5 امالك بنام ماه 
سلطان شفیعى علویجه فرزند قدمعلى ثبت و تسلیم شده و بعدا طى سند قطعى 6703-1346/08/20 دفترخانه 
42 نجف آباد به صدیقه نامبرده انتقال شده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: 
به علت بى احتیاطى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه 
در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشــد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده 
روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 96/10/26، 

7511/م الف- ریحانى، رئیس اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت/10/827

معاون کارآفرینى و اشــتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى اســتان اصفهان گفت: براساس هدف گذارى 
که براى سال جارى انجام شده، قرار است از محل برنامه 
اشتغال فراگیر 970 هزار شغل در کشور ایجاد شود و در 
استان اصفهان نیز در کارگروه اشــتغال 90 هزار شغل 

تعریف و به دستگاه هاى اجرایى ابالغ شده است.
به گزارش فارس، ســید کمال الدین میرهادى دیروز در 
جلسه کارگروه اشتغال شهرستان چادگان بیان داشت: 
نرخ بیکارى فارغ التحصیالن دانشگاهى به دلیل این که 
رشته تحصیلى آنان مورد نیاز بازار کار نیست، 28 دهم 

درصد است.
وى با بیان اینکه یکى از اهداف اصلى اشتغال پایدار حفظ 
اشتغال 80 درصد از شــاغالن موجود کشور است، ابراز 
کرد: بر اساس آمار 3 میلیون نفر در کشور بیکار هستند که 
ساالنه 900 هزار نفر به جمعیت بیکاران اضافه مى شود.

میرهادى عنوان داشت: براساس هدف گذارى که براى 
سال جارى انجام شده، قرار است از محل برنامه اشتغال 
فراگیر 970 هزار شغل در کشــور ایجاد شود و در استان 
اصفهان نیز در کارگروه اشتغال 90 هزار شغل تعریف و به 

دستگاه هاى اجرایى ابالغ شده است.
وى اذعان کرد: باید به ســمتى برویم که تا پایان برنامه 
ششم توسعه، میانگین بیکارى در کشور به 8 دهم درصد 
کاهش یابد زیرا در حال حاضر میانگین بیکارى کشــور 
حدود 12 درصد اســت و باید در هر سال  8 دهم درصد 

کاهش یابد.
معاون کارآفرینى و اشــتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه 

اجتماعى استان اصفهان متذکر شد: در حوزه تأمین مالى، 
از محل تبصره 18 اعتبارات آن ابالغ شده که اعتبارات 

کل کشور 20 هزار میلیارد تومان است، از این میزان سهم 
استان اصفهان یک هزار و 650 میلیارد تومان است.

میرهادى با اشاره به اینکه نرخ تسهیالت در حوزه سرمایه 
ثابت 6 درصد و در حوزه ســرمایه در گردش 10 درصد 

است، اضافه کرد: سهم استان اصفهان در این زمینه نیز 
حدود 360 میلیارد تومان که در مرحله اول  127 میلیارد 
آن توزیع شــده و در هفته آینده ایــن اعتبارت در حوزه 

شهرستان ها نیز وصول و توزیع مى شود.
معاون کارآفرینى و اشــتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى اســتان اصفهان تأکید کرد: مشارکت بانوان 
استان اصفهان در حوزه اشتغال 2 درصد نسبت به کشور 
باالتر است و اعتبارات مشاغل خانگى در سال جارى 20 

برابر نسبت به سال گذشته ابالغ شده است.
معاون کارآفرینى و اشــتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى اســتان اصفهان با بیان اینکــه نرخ بیکارى 
گلپایگان 14 درصد اســت، تصریح کرد: براساس آمار 
در استان اصفهان، نرخ بیکارى در تابستان سال جارى 
نسبت به  تابستان سال گذشته 3,4 دهم درصد کاهش 

داشته است.

معاون اداره کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان خبر داد

مشارکت زنان اصفهانى در اشتغال، باالتر از متوسط کشورى است

 بر اساس آمار
 3 میلیون نفر در کشور 
بیکار هستند که ساالنه

 900 هزار نفر به جمعیت 
بیکاران 

اضافه مى شود



استاناستان 11113137 سال چهاردهمسه شنبه  26 دى  ماه   1396

پیشتازى اصفهانى ها
در ثبت نام آزمون قرآنى

رئیس اداره امـور قرآنى اوقاف و امور خیریه اسـتان 
اصفهان گفت: بیشترین ثبت نام کنندگان در سامانه 
آزمون سراسـرى حفظ و مفاهیم قـرآن کریم از این 

استان هستند.
 روابـط عمومـى اداره کل اوقـاف و امـور خیریـه 
اصفهـان بـه نقـل از یحیـى قاسـمى  اضافـه کرد: 
تاکنـون بیـش از 89 هـزار نفـر در سـامانه آزمـون 
سراسـرى حفـظ و مفاهیـم قـرآن کریـم ثبـت نام 
کـرده انـد کـه 11 هـزار و 831 نفـر آنها از اسـتان 

اصفهان هستند.
وى افزود: آزمـون ششـم مرحله طرح ملـى تربیت 
حافظان قرآن کریم تحت عنوان  آزمون سراسـرى 
حفظ و مفاهیم قرآن کریم  10 اسـفند امسال در 24 
رشـته مختلف حفـظ و مفاهیـم قرآن کریـم برگزار 

مى شود. 
قاسمى بیان کرد: باتوجه به استقبال بى نظیر از این 
رویداد بزرگ قرآنى مهلت ثبت نام تا 30 دى تمدید 

شده است. 

85 درصد دانشجویان استان  
شهریه پرداز هستند

اسـکندر قلـى پـور دبیـر سـابق هیـات نظـارت و 
ارزیابى علـوم، تحقیقات و فناورى اسـتان اصفهان 
گفت: اسـتان اصفهـان حـدود 300 هزار دانشـجو 
دارد کـه بیـش از 85 درصـد آنهـا شـهریه پـرداز 

هستند. 
اصفهـان بـه عنـوان دومیـن اسـتان دانشـگاهى 
کشـور پس از تهـران، داراى حدود 180 دانشـگاه، 
دانشکده و مؤسسه آموزش عالى با حدود 300 هزار 

دانشجوست. 
مراکـز آمـوزش عالـى در اسـتان اصفهـان شـامل 
9 دانشـگاه و مرکـز آمـوزش عالى، 12 دانشـکده و 
آموزشـکده فنـى و حرفـه اى، پنج پردیـس و مرکز 
آموزشى وابسته به دانشـگاه فرهنگیان، 44 مرکز و 
واحد پیام نور، 44 واحد علمى کاربردى، 31 دانشگاه 
و مرکز غیـر انتفاعـى، 25 واحد و مرکـز آزاد، هفت 
مؤسسـه آموزش عالـى آزاد و 2 دانشـگاه پزشـکى 
اسـت. بیشـترین تعداد دانشـگاه ها و موسسه هاى 
آموزش عالى در شهرستان اصفهان با 72 واحد ( 38 

درصد از مجموع مؤسسه ها) است.

آخرین مرکز ارائه قلیان در 
اردستان تعطیل شد

مسـئول واحد بهداشـت محیط شـبکه بهداشـت و 
درمان اردسـتان گفت: با بسـته شـدن آخرین مرکز 
ارائه قلیان در اردستان تمام مراکزى که به این گونه 

فعالیت مشغول بودند در شهرستان تعطیل شد. 
سـید ابوالفضل میرابوطالبى در گفتگو با ایسنا اظهار 
کرد: عرضه و مصرف قلیان در اماکن عمومى و سفره 
خانه ها در اردسـتان ممنـوع اسـت و در حال حاضر 
تمام سـفره خانه هاى عرضه قلیان در شهرستان با 
همکارى دادستان شهرستان و پلیس اماکن تعطیل 

شده است.
وى با بیان اینکه قلیان به عنوان قاتل خاموشـى که 
در این سـال ها در بین جوانان به یک تفریح تبدیل 
شده اسـت، افزود: از ابتداى سـال تا کنون تعداد 20 

واحد عرضه قلیان پلمب و یا بسته شده است. 

سکه؛ 
یک میلیون و 452 هزار تومان 
با نوسانات بهاى اونس جهانى و دالر در بازار آزاد هر 
قطعه سـکه تمام بهار آزادى دیروز در بازار اصفهان 

یک میلیون و 452 هزار تومان معامله شد. 
همچنیـن دیـروز یـک گـرم طـالى 18 عیـار: 
140112تومان، سکه طرح امام: 1490000تومان، 
سـکه بهـار آزادى: 1452000 تومـان نیـم سـکه: 
723000تومان و ربع سکه: 418000 تومان معامله 

شد.
در جریان معامالت دیروز دوشـنبه در بازار اصفهان 
هـر دالر آمریـکا نسـبت بـه روز گذشـته 4 تومـان 

افزایش یافت.

خبر

مدیرعامل ســازمان انتقال خون ایران گفت: سنجش 
کیفیت و سالمت خون و فرآورده هاى خونى در کشور 
در آینده اى نزدیک به صورت متمرکز و در هشت منطقه 
انجام خواهد شد. اصفهان، تهران، تبریز و شیراز نخستین 
شهرهایى هستند که این دستگاه در آن راه اندازى شده 
اســت و در آینده اى نزدیک این دستگاه ها در مشهد و 

سارى نیز راه اندازى خواهد شد.
على اکبر پورفتح ا... در مراسم راه اندازى دستگاه هاى 
غربالگــرى کیفیت و ســالمت خــون در اصفهان که 
بصورت ویدیو کنفرانس انجام شــد، افــزود: در هلند 
تمامــى آزمایش هاى مربــوط به ســالمت و کیفیت 

خون تنها در یک مرکز انجام مى شــود، کانادا و ترکیه 
نیز تنهــا از چهار مرکز ســنجش ســالمت و کیفیت

فرآورده هاى خونى برخوردارند.
پورفتح ا... تصریح کرد: متأســفانه بسیارى از تجهیزات 
مرتبط با انتقال خون سال ها قبل وارد کشور شده و هم 
اکنون ایران به گورستان این تجهیزات و وسایل تبدیل 
شده است زیرا فن آورى بسیارى از این دستگاه ها مربوط 
به ســال ها پیش مى باشــد و به دلیل عدم راه اندازى 
در آن زمان هم اکنون نســل دســتگاه ها و فناورى ها 
تغییر کرده و آن دســتگاه ها و تجهیــزات دیگر قابل 

استفاده نیست.

جانشــین فرماندهى ســپاه صاحب الزمان(عج) استان 
اصفهان گفت: بیشــتر دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر 

هم داراى شغل بودند و هم سابقه کیفرى داشتند.
سردار مجتبى فدا در مراسم معارفه فرمانده ناحیه مقاومت 
بسیج شهرستان نطنز، تشــکیل اتاق فکر در کردستان 
عراق با حضور افســر عملیات ویژه ســى.آى.اى، اتاق 
مکمل در هرات و اتاق استفاده از ظرفیت نخبگان فضاى 
مجازى در امارات متحده عربى را پشت پرده حوادث اخیر 
کشور دانست و گفت: بیســتم آبان ماه عملیات ایذایى 
در اربیل عراق سازماندهى شــد و قرار بر این بود که از 
ابتداى دى ماه تا 21 دى به صورت اعتراضات به بیکارى 

و گرانى ادامه یابد.فدا خاطرنشــان کرد: همچنین قرار 
بود پس از راهپیمایى 22 بهمن این عملیات به صورت 
خشونت انگیزى ادامه یابد و نوك پیکان حمالت به سمت 
ولى فقیه بود تا ضعف هاى موجود را به ولى فقیه نسبت 
دهند؛ بیشتر دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر هم داراى 

شغل بودند و هم سابقه کیفرى داشتند.
وى به نقش نیروهاى نظامى، انتظامى، بسیجى و امنیتى 
در دفع فتنه ها علیه براندازى نظام و شکاف بین جناح ها 
اشاره کرد و عنوان داشــت: مطالبات مردم به حق بود و 
نباید براى این مردم وفادار به انقالب کم گذاشــت و در 

حق آنان کوتاهى کرد.

بیشتر دستگیرشدگان 
اغتشاشات اخیر شاغل بودند

 سنجش متمرکز کیفیت و 
سالمت خون در آینده نزدیک 

نصف جهان شهر بهارستان با جمعیت 60 الى 80 هزار 
نفر، سرانه درمانى و ورزشى مناسب ندارد و عدم استقرار 
ادارات دولتى و نداشتن فرماندار یا بخشدار، از مهمترین 

دغدغه هاى شهرى بهارستان است.
رئیس شوراى شهر بهارستان با اشاره به دغدغه هاى 
بهارستان، به نصف جهان گفت: خوشبختانه اعضاى 
دوره جدید شوراى اســالمى بهارستان  با کارشناسى 
دقیق به ســمت برنامه هاى کوتاه مدت و بلندمدت 
حرکت مى کنند که در برنامــه هاى کوتاه مدت، زیبا 
سازى شهر و مبلمان شــهرى در دست اقدام است و 
سپس با وجود زیر ســاخت ها و پتانسیل هاى خوب 
براى سرمایه گذارى مناسب در بحث تفریحى رفاهى، 

برنامه بلند مدت را در پیش خواهیم گرفت.
مجتبى محبى تشریح کرد: شــهر بهارستان از لحاظ 
اشتغالزایى وابسته است و برخالف اهداف اولیه مبنى 
بر اســتقرار صنایع پاك که هنوز اجرایى نشده، شاهد 
اشتغال شهروندان بهارستان در فضاهاى خارج از این 

شهر هستیم.

رئیس شوراى شهر بهارستان از وجود دو جاده پرخطر 
اصفهان- شیراز و قلعه شور سخن گفت و عنوان کرد: 
مردم شــاغل بهارســتان براى تردد در این دو مسیر

پر خطر، هزینه هاى مالى و جانى مى دهند. شــایان 
ذکر است جاده اصفهان - شــیراز، مسیرمواصالتى 
شمال - جنوب کشور است و یکى از برنامه هاى مهمى 
که شورا و شــهردارى بهارســتان دارد این است که 
تفاهم نامه اى بین شهردارى و شرکت عمران بهارستان 
براى مرتفع سازى مشکالت جاده اى منعقد شده است.
گفتنى است چند خیابان بهارستان به جاده قلعه شور منتهى 
مى شود که تردد در این مسیرنسبت به ورودى اصلى شهر 
درزمان کمترى انجام مى گیرد. پس براى حفظ ایمنى 
جاده مقرر شد راه و شهرســازى و شرکت عمران، الین 
کند رو در جاده قلعه شور به بهارســتان  را احداث کنند. 
در حال حاضر 80 الى 90 درصد پروژه  توســط شرکت 
عمران پیشرفت اجرایى داشــته و در حال استفاده است. 
با این تفاصیل آنچه که در تعهدات شرکت عمران بوده 

قابل قبول است.

رئیس شوراى شهر بهارستان:

بهارستان اشتغالزایى وابسته  دارد

معاون خدمات شهرى شهردارى اصفهان گفت: قطعًا 
مردم باید با شرایط آشنا شوند و بدانند که پارك ها دیگر 
نباید غرق گل هاى فصلى شود و باید به سمت گونه هاى 

مقاوم برویم.
به گزارش فارس، حیدر قاسمى پیش از ظهر دیروز در 
نخســتین کنگره تکنولوژى هاى نوین در فضاى سبز 

شهرى اظهار کرد: وقتى موضوع فضاى سبز و تکنولوژى 
را مطرح مى کنیم یعنى مشــکلى وجود دارد که باید به 

سراغ روش هاى نوین برویم.
معاون خدمات شهرى شهردارى اصفهان ادامه داد: به 
تکرار و تمرین عادت کرده ایم اما اکنون زمان براى تکرار 
محدود اســت و موقعیت فعلى مى طلبد تا از تجربه ها، 

روش ها و متدهایى که در ســایر کشورها استفاده شده 
بهره ببریم؛ باید باور کنیم طبیعت هوشــیارى است و 

اگر به آن نامهربانى کنیم قطعًا پاسخ منفى خواهد داد.
قاسمى با بیان اینکه در قرآن به تسخیر طبیعت توسط 
انسان اشاره شده است، خاطرنشان کرد: اگر بى پروایى 
و بى توجهى کنیم طبیعت بر ما مسخر خواهد شد، تغییر 

اقلیم و وضعیت بارش ها در شــرایط فعلى نشانه اى از 
همین موضوع است بنابراین مختار نیستیم هر کارى را 

در قبال طبیعت انجام دهیم.
وى با تأکید لزوم آموزش به شــهروندان براى مواجهه 
با شرایط کم آبى بیان داشت: باید انتظارات مردم که بنا 
بر زمان پرآبى شکل گرفته را تعدیل کنیم؛ اگر تا دیروز 
زاینده رود زنده بود و دستمان در توسعه فضاى سبز باز 
بود االن این گونه نیست و باید نوع نگاه و مدیریتمان را 

عوض کنیم.
معاون خدمات شــهرى شــهردارى اصفهــان اضافه 
کرد: شرایط عادى نداریم و در شــرایط غیرعادى باید 
تصمیمات فوق العاده گرفته شود و در این کنگره ها باید 
چالش ها را جدى بگیریم و هشداردهنده باشیم؛ باید باور 
و نگرش ما نســبت به واقعیت اصالح شود، در غیر این 

صورت، نخستین مانع در مدیریت است.
وى با اشــاره به میزان بارش هاى چهار ماه اخیر اذعان 
داشت: قطعًا مردم باید با شرایط آشنا شوند و بدانند که 
پارك ها دیگر نباید غرق گل هاى فصلى شود و باید به 

سمت گونه هاى مقاوم برویم.
قاسمى تأکید کرد: امروز نباید پساب را آبى غیرمتعارف 
تلقى کنیم بلکه باید براى اســتفاده از پساب در آبیارى 
فضاى ســبز ســرمایه گذارى کنیم چراکه اگر این امر 
صورت نگیرد حتى تا یک ســال آینده هم نمى توانیم 

شرایط موجود را حفظ کنیم.
وى با تأکید بر اهمیت مدیریت منابع آبى بیان داشــت: 
اهمیت فضاى سبز شــهرى کمتر از اهمیت کشاورزى 
نیست، قطعًا بعد از آب شرب و قبل از اینکه بخواهیم به 
کشاورزى توجه کنیم باید به فضاى سبز شهرى توجه 
شود چراکه در سلسله نیازهاى انسان نفس کشیدن بر 
غذا خوردن اولویت دارد و در شرایط فعلى و با این حجم 

آالینده ها این موضوع بهتر درك مى شود.

معاون خدمات شهرى شهردارى با اشاره به مشکل جدى کم آبى در اصفهان:

مردم انتظار پارك هاى غرق گل  نداشته باشند

به گزارش پایگاه اطالع رسانى دفتر نماینده ولى فقیه و 
امام جمعه اصفهان، آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد 
در دیدار با مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شهردارى 
اصفهان با اشــاره به در دســترس نبودن باغ رضوان 
براى مردم همه مناطق شــهر اصفهان اظهار داشت: 
الزم اســت تا قبرســتان هاى محلــى در مناطقى
 که بــا بــاغ رضــوان فاصلــه زیــادى دارنــد با
 هدف افزایش رفاه مردم و بازماندگان در نظر گرفته 

شود.
وى با بیان اینکه یکى از اشکاالتى که در گذشته اعالم 
کرده بودم تفاوت قیمت قبرهــا با یکدیگر بود، افزود: 
نباید این گونه باشــد که فردى که پول  دارد و افرادى 
که از نظر مالى توانایى ندارند در مکان هاى متفاوت به 
خاك سپرده شوند، همچنین الزم است تا چینش قبرها 

و سنگ قبرها به صورت یکسان انجام شود.
نماینده ولى فقیه در استان اصفهان با بیان اینکه دفن 
اموات در فضاى امامزادگان اشــکالى ندارد، تصریح 

کرد: باید این نکته شرعى را متذکر شوم که بهتر است 
براساس قراردادى به بازماندگان گفته شود که این قبور 
فروخته نمى شــود و پول دریافتى به عنوان حق دفن 
است چرا که اگر قبر فروخته شود براى همیشه این قبر، 
مال میت است و پس از صد سال هم نمى توان در آن جا 

کسى را دفن کرد.
وى گفــت: قیمت قبرهــا باید به گونه اى مناســب 
و عادالنــه باشــد تا بــراى افــرادى کــه توانایى 
مالــى کمى دارند، مشــکلى وجود نداشــته باشــد 
همچنین رعایت نظافت قبرستان مورد توجه مدیران 

باشد.

تالش براى احداث آرامســتان غرب 
اصفهان تا سال آینده

مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان 
هم با بیان اینکه باغ رضــوان اصفهان محلى معنوى 
براى خدمت رســانى به مردم اســت، اظهار داشت: 

جلساتى با هیئت مدیره آرامستان هاى محلى برگزار 
شــده تا این آرامستان ها ســاماندهى شده و خدمات 

بهترى به مردم ارائه شود.
سید رضا جعفریان افزود: قانونمند شدن آرامستان هاى 
محلى، ســاماندهى، رعایت بهداشــت و زیباسازى 
آرامستان ها، یکسان سازى قیمت ها در فازهاى مختلف 
باغ رضوان، تجهیز غسالخانه قبرستان رهنان، نظارت 
روحانیون بر غسل کردن میت، برپایى نماز جماعت در 
سالن غسالخانه باغ رضوان و راه اندازى مرکز بهدارى 
براى رسیدگى به بازماندگانى که ضعف جسمانى پیدا 
مى کنند از جمله اقدامات اخیر سازمان آرامستان هاى 

شهردارى اصفهان است.
وى تصریح کرد: در تالش هستیم که آرامستان غرب 
اصفهان براى سال آینده احداث شود تا ساکنان غرب و 
جنوب اصفهان دسترسى آسان ترى به آرامستان داشته 
باشند، همچنین این اقدام در کاهش ترافیک و آلودگى 

هوا مؤثر است.

امام جمعه اصفهان با اشاره به در دسترس نبودن باغ رضوان  مطرح کرد:

آرامستان هاى محلى در اصفهان ایجاد شود

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان از رشــد 145 درصدى 
ارزش صادرات محصوالت این شرکت در 9 ماهه سال 

96 نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد . 
صادقى با اشــاره به صادرات حــدود 810 هزار تن از 
محصوالت این شــرکت در 9 ماهه اول سال جارى 
تصریح کرد: میزان صــادرات محصوالت ذوب آهن 
اصفهان در مقایســه با مدت مشابه ســال گذشته از 
لحاظ وزن 84 درصد و از لحاظ ارزش مالى 145 درصد 
افزایش یافته اســت.مهدى ســرلک مدیر بازاریابى

 ذوب آهن اصفهان نیز ازصادرات اولین محموله میلگرد 
تولیدى این شرکت به انگلستان خبر داد وگفت: این 
محموله شامل پنج هزار ُتن میلگرد به ارزش هر تن 505 
دالر مى باشد که از طریق بندرعباس به مقصد لندن 
بارگیرى شد.وى افزود: پیش فروش این قرارداد 2 ماه 
قبل به شرکت ذوب آهن اصفهان پرداخت شد و قرارداد 

دیگرى نیز با این شرکت انگلیسى منعقد شده است.
 مدیر بازاریابى شرکت ذوب آهن اصفهان اضافه کرد: 
براساس قرارداد جدید تا چندماه آینده دومین محموله 
میلگــرد ذوب آهن اصفهان بــه وزن 10 هزار ُتن به 

انگلستان صادر خواهد شد.
سرلک از چین، تایلند، برمه، اندونزى، ویتنام، پاکستان، 
افغانستان، عراق، ترکمنستان، اردن، مصر، انگلستان، 
بلژیک، هلند، قطــر، عمان و امــارات عربى متحده 
به عنوان کشــورهایى نامبرد که طى 9 ماه گذشــته 
محصوالت فــوالدى و فرعى شــرکت ذوب آهن 

اصفهان به آنها صادر شده است.

رشد 145 درصدى ارزش 
صادرات محصوالت 
ذوب آهن اصفهان 

مدیر عامل شــرکت شــهرك هاى صنعتى اســتان 
اصفهــان گفت: صنــدوق ضمانت ســرمایه گذارى 
صنایع کوچک به توسعه بخش خصوصى و حمایت از 
واحدهــاى صنعتــى کوچــک کمــک بســیارى

 مى کند.
صندوق ضمانت ســرمایه گذارى صنایع کوچک زیر 
نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت در ســال 1386 
ایجاد شــده و به کمک به توســعه صنایع کوچک از 
طریــق تضمیــن حداکثــر 70 درصــد (در مناطق

 کمتر توسعه یافته تا 85 درصد) اصل و سود تسهیالت 
اعطایى بانک ها و مؤسســه هاى مالــى و اعتبارى 
به صنایــع و اســتفاده از وجوه اداره شــده و ســایر 

منابع مالى مى پردازد.
روابط عمومى شرکت شــهرك هاى صنعتى استان 
اصفهان روز دوشــنبه بــه نقل از محمــد جواد بگى 
افزود: نحوه تأمین مالى صنایع و بخش هاى تولیدى 
یکــى از چالــش هــاى اصلــى اقتصــاد کشــور 
اســت لــذا بــا کاهــش اتــکا بــه نظــام بانکى 
و توســعه روش هــاى جدیــد تأمیــن مالــى 
مى توان گام هــاى موثرى براى توســعه صنعتى و 

افزایش سرمایه گذارى برداشت. 
وى موضوع فعالیت صندوق ضمانت سرمایه گذارى 
صنایع کوچک را انجام همه تکالیف و اختیارات قانونى 
در راستاى کم ک به ایجاد و توسعه صنایع کوچک به 

منظور تولید و سهولت انجام تعامالت تجارى از طریق 
روش هاى متداول تأمین مالى عنوان کرد.

وى ســقف ریالى ضمانت نامه هاى صادره براى هر 
شــخص حقیقى و حقوقى از سوى این صندوق را 30 
میلیارد ریال اعالم و اضافه کرد: نگهدارى وجوه دولتى 
و غیر دولتى و عاملیت از نهادهاى مالى و صندوق ها و 
تضمین تعهدات و ارائه تسهیالت اعتبارى رایج و صدور 
ضمانت نامه و پذیرش ریســک به نفع کلیه اشخاص 
حقیقى و حقوقى از دیگر خدمات ارائه شده توسط این 

صندوق است. 
وى فراهم کردن بســتر توســعه ســرمایه گذارى 
در بخــش غیــر دولتى صنایــع کوچــک،  تضمین 
و تســهیل در توثیق تســهیالت اعطایى بانک ها و 
مؤسســه هاى مالى و اعتبارى بــه صنایع کوچک، 
کوتاه کردن مدت زمان اجراى طرح هاى اشتغال زا و
داراى توجیــه اقتصادى بــا اولویــت مناطق کمتر 
توسعه یافته را از مهمترین اهداف ایجاد این صندوق 

برشمرد.
روابط عمومى شرکت شهرك هاى صنعتى اصفهان 
همچنین به ایرنا اعــالم کرد: ســامانه الکترونیکى 
صندوق ضمانت سرمایه گذارى واحدهاى کوچک در 
کمتر از یک سال گذشته راه اندازى شده و متقاضیان 
استفاده از خدمات این صندوق مى توانند از طریق این 

سامانه به نشانى sif.ir اقدام کنند.

کمک صندوق ضمانت سرمایه گذارى صنایع کوچک 
به توسعه بخش خصوصى 

فرمانده انتظامى شهرستان اردستان از کشف 
و ضبط 60 کیلوگرم ماده مخدر تریاك از یک 
دستگاه خودروى سوارى در این شهرستان 
خبر داد. ســرهنگ رحمــت ا... مهرانفر به 
خبرنگاران گفت: مأمــوران نیروى انتظامى 
به دنبال دریافت گزارشــى مبنى بر انتقال 
محموله مواد مخدر با 2 دستگاه سوارى سمند 
از شهرهاى جنوبى به مرکز، با هماهنگى مقام 
قضایى در محل مورد نظر مستقر شدند. وى 
افزود: مأموران حین کنترل خودروهاى عبورى 
یکى از خودروهاى سمند را شناسایى و راننده 
را به همراه همســر و دو فرزندشان به یگان 
نیروى انتظامى منتقل کردند و خودرو اصلى 
حامل مواد مخدر در نهایت در یکى از محالت 
اردستان شناسایى شــد.فرمانده انتظامى 
شهرستان اردســتان بیان کرد: خودروها در 
پارکینگ متوقف، کودکان خردسال با رضایت 
والدین تحویل بستگان شده و متهمان جهت 

تعیین تکلیف تحویل مقامات قضایى شدند. 

60 کیلوگرم تریاك 
در اردستان کشف شد
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بروکراسى بانکى و سرخوردگى سرمایه گذاران 

معاون هماهنگى و برنامه ریزى ســازمان اتوبوسرانى 
اصفهان گفت : در حال حاضر هزار و 100دستگاه اتوبوس 
در ناوگان اتوبوسرانى شــهرى اصفهان فعال است که 
از این تعداد عمر300 دســتگاه اتوبوس میانگین عمر 9 
ساله دارند و این در حالى است که میانگین عمر ناوگان

بر اساس مصوبه دولت باید 8 سال باشد.
محمد کاظمى طبا بــا بیان اینکه در حــال حاضر 776 
دســتگاه مینى بوس نیز با مجوز شــهردارى در شهر 
اصفهان تــردد دارند افــزود: از این تعــداد مینى بوس 

740دستگاه فرسوده است و نیاز به نوسازى دارد.
معاون هماهنگى و برنامه ریزى ســازمان اتوبوسرانى 

اصفهان با بیان اینکه دولت از سال 86 تاکنون هیچ مینى 
بوسى را به شهردارى اصفهان واگذار نکرده گفت: عمر 
قانونى مینى بوس هم 15 سال برآورد شده است که در 
این بین 740 دســتگاه مینى بوس باالتر از سن قانونى 
عمر دارد.وى با بیان اینکه 150 دستگاه اتوبوس گازسوز 
شــهرى اصفهان به علت نبود توانایــى تأمین جایگاه 
سوخت مورد نیازشــان در پارکینگ نگهدارى مى شود 
افزود: جایگاه سوخت قلعه شور اصفهان به علت همکارى 
نکردن شرکت پخش فرآورده هاى نفتى، نبود توانایى 
نگهدارى این جایگاه و خرید قطعه کمپرسور به ارزش 

یک میلیارد تومان از مدار خارج شده است.

مدیرکل میراث فرهنگى استان اصفهان گفت: نماد کاخ 
عالى قاپو در یازدهمین نمایشگاه ملى گردشگرى ایران 

برپا مى شود.
فریدون الهیارى با اعــالم این خبر گفــت: با توجه به 
اینکه اصفهــان از مراکز منحصر به فرد گردشــگرى 
کشور به شمار رفته و داراى ظرفیت ها و توانمندى هاى 
فراوانى در این حوزه است، امســال با رویکردى نوین 
و متفاوت در نمایشگاه ملى گردشــگرى ایران حضور 

داریم. 
وى با اشاره به عزم عمومى ایجاد شده در استان اصفهان 
در راستاى توسعه گردشگرى تاکید کرد: امسال موفق 

شده ایم غرفه اى به صورت جزیره ایجاد نماییم که در 
آن ماکت بزرگ کاخ عالى قاپو برپا خواهد شــد، لذا این 
غرفه در نهایت به نمادى باشکوه از میراث گران سنگ 
تاریخى تبدیل شــده که در آن توانمندى هاى اصفهان 
در حوزه صنایع دســتى به عنوان دومین شــهر جهانى 
صنایع دســتى و همچنین بســته هاى توسعه کمى و 
کیفى گردشگرى به عالقه مندان به حوزه گردشگرى 

ارایه مى شود.
یازدهمین نمایشــگاه بین المللى گردشگرى و صنایع 
وابسته از تاریخ سوم الى ششم بهمن ماه در محل دایمى 

نمایشگاه هاى بین المللى تهران برگزار مى شود.

تردد  300 اتوبوس  فرسوده 
در اصفهان

عالى قاپو در نمایشگاه 
بین المللى گردشگرى مى درخشد

 سکونت 7000 تبعه
 غیر مجاز در برخوار 

فرمانـدار شهرسـتان برخـوار گفـت: در سـال 
جـارى یـک هـزار و 752 نفـر از اتبـاع خارجى که 
مجـوز اقامـت نداشـتند در برخـوار دسـتگیر 

و طرد شدند.
به گزارش تابناك، اسفندیار تاجمیرى  با بیان اینکه 
اتباع بیگانـه با مجـوز درتمام کشـور اجـازه حضور 
و کار دارنـد، تصریح کرد: بـا توجه به بررسـى هاى 
انجـام شـده هشـت هـزار نفـر تبعـه خارجـى 
بـه شـکل مجـاز و هفـت هـزار نفـر اتبـاع نفـر 
غیر مجـاز در شهرسـتان برخوار سـکونت و فعالیت 

دارند.
فرماندار شهرسـتان برخـوار اظهار کـرد:از مجموع 
60 رشته شغلى مجاز براى اتباع بیگانه تنها پنج رشته 
شغلى براى اتباع خارجى در شهرستان برخوار مجاز 
شناخته شـده و به دنبال آن هسـتیم که یکى از پنج 

شغل مجاز نیز حذف شود.

اجراى یک تئاتر شاد براى 
کودکان

نمایش شاد و موزیکال  کدو قلقله زن به نویسندگى 
و کارگردانى امیـد اجاقى تا 30  دى ماه سـاعت 18 
در سالن آمفى تئاتر فرهنگسـراى کوثر  اصفهان به 

صحنه مى رود. 
کدوقلقلـه زن داسـتان کودکى و نام آشـناى نسـل 
گذشته اسـت که خوشـبختانه هنوز جذابیت خود را 
از دسـت نداده  ؛ پیرزنـى که در راه  رسـیدن به خانه 
دخترش  براى فرار از آسیب حیوانات وحشى جنگل 
داخل کدویى مى رود و مسیرش را قل قل زنان طى 

مى کند. 
عالقمنـدان بـراى تماشـاى نمایـش و رزرو بلیـط 
مى توانند به فرهنگسـراى کوثـر  واقـع در  خیابان 
جى خیابان مسـجدعلى مراجعه و یا با شـماره تلفن 

35212475 تماس بگیرند.

دانشگاه نجف آباد، میزبان 
کنفرانس مهندسى برق ایران

چهارمیـن کنفرانـس ملى مهندسـى برق ایـران در 
دانشـگاه آزاد اسـالمى نجـف آبـاد برگـزار خواهـد 

شد.
محورهاى چهارمین کنفرانس ملى مهندسـى برق 
ایران شامل مهندسى برق- قدرت، مهندسى برق- 
مخابرات، مهندسـى برق –کنترل، مهندسى برق – 
الکترونیک، مهندسى برق-بیوالکترونیک، مهندسى 
برق- سخت افزار، مهندسى برق – شبکه، مهندسى 
بـرق- پایـگاه داده و مهندسـى بـرق- نـرم افـزار

است.
مهلـت ارسـال مقـاالت بـه چهارمیـن کنفرانـس 
ملى مهندسـى برق ایـران تا بهمن ماه سـال جارى 
اسـت و ایـن کنفرانـس در تاریـخ 8 و 9 اسـفند ماه

 سـال جـارى در دانشـگاه آزاد اسـالمى نجـف آباد 
برگزار مى شود.

سرزمین هزار چشمه
آبى براى انتقال ندارد

بارندگى در سمیرم امسال نسبت به سال گذشته 90 
درصد کاهش داشته است.

فرماندار سمیرم در شوراى ادارى شهرستان سمیرم 
به طـرح انتقـال آب از بخش هاى مختلف سـمیرم 
به خصوص آب رودخانه ماربر اشـاره کـرد و افزود: 
بخش کشاورزى در سـمیرم با خشکسالى و خشک 
شـدن تعداد زیادى مـزارع و باغها سـبب شـده که 
60 روسـتاى این شهرسـتان با تامین آب آشامیدنى 

مواجه روبرو شوند.
محمد حسـین نصرتى با بیـان اینکـه در طرحهاى 
انتقال آب از سمیرم به نقاط دیگر باید آب شهرستان 
در بخـش آشـامیدنى و کشـاورزى تأمیـن شـود 
گفـت: انتقـال آب از منابـع آبـى جنـوب سـمیرم 
و  شـهر  آشـامیدنى  آب  ینکـه  ا بـه  توجـه  بـا 
روسـتا و کشـاورزى سـمیرم بـا مشـکل جـدى رو 
برو اسـت، سـبب تنـش هـا و مشـکالت اجتماعى 

مى شود.

خبر

«ساز و کارهاى الزم براى جذب مشارکت  مردم و خیرین 
براى کمک به آموزش و پرورش را در شهرســتان هاى 
اســتان در پروژه اى تعریف، برنامه ریــزى و زمانبندى 

کنید.»
اســتاندار اصفهــان در همایش سراســرى اعضاهاى 
شوراهاى آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق استان 
اصفهان که در مرکز آموزش رفاهى شماره 3 اصفهان با 
حضور فرمانداران، بخشداران، روحانیون و... برگزار شده 
بود با بیان این مطلب گفت: با توجه به اینکه 60 درصد 
بودجه استان اصفهان، متعلق به آموزش و پرورش است، 
یکى از اصلى ترین وظایف شوراهاى آموزش و پرورش 
مشارکت مردم در اداره کردن آموزش و پرورش در استان 

و کشور است. 
محســن مهرعلیزاده اســتان اصفهان را استانى درجه 
یک، صنعتى، توسعه یافته و امن دانست و اظهار داشت: 
شنیدم در این استان با این ویژگى ها، هنوز مدارسى به 
صورت کانکس، کپر و... وجود دارد که پذیرفتنى نیست. 
این درحالى اســت که آموزش و پرورش باید به سوى 
کیفیت بهتر برود. بنابراین معتقدم باید ســاز و کارهایى 
بلندمدت براى مشارکت مردم و خیرین طراحى شود تا بار 
افزایش کار به عهده مردم و با مشارکت آنان انجام شود 
و در حقیقت نفس این کار خیر، براى انســان ها راضى 

کننده است. 
وى با بیان اینکه احساس مى شــود در بعد پرورشى و 
تربیتى، کمتر کار شده است افزود: باید از معلم در مسائل 
تربیتى و پرورشى توأم استفاده شود و شوراهاى آموزش 
و پرورش بیشتر روى مســائل پرورشى متمرکز شوند و 

کار کنند. 
اســتاندار اصفهان، هنر مدیران را رشد مسائل کیفى با 
سنجیدن با ابزار کّمى دانست و گفت: مدارس روستایى 
باید ارزیابى شوند و باید به آنها توجه شود و به ما انعکاس 
یابد و نهضت مشارکت مردم و خیرین باید در اسرع وقت 
انجام شود و ما هم کمک مى کنیم تا مدارس کانکسى و 
آفتابى از کل مدارس آموزش و پرورش استان اصفهان 

حتى اگر یکى هم باشد زدوده شوند. 
مهرعلیزاده افزایش توجه بیشــتر به مسائل پرورشى، 
زدودن کانکس از جمع مدارس، افزایش سطح مشارکت 
مردم و برنامــه ریزى همه جانبه شــوراهاى آموزش و 
پرورش در شهرســتان ها و... را خواســتار شد و اظهار 
امیدوارى کــرد با ارائــه خدمات مطلوب در راســتاى 

رضایتمندى مردم گام برداشته شود. 
اســتاندار گفت: باید بپذیریم در مواردى کوتاهى داشته 
و داریم و بعضــاً در فرآیند اجراى کارها غرق شــده و از 
مســئولیت خود بازمانده ایم و در این راستا هدف اصلى 

فراموش شده است. 

مهرعلیزاده در ادامه اظهار داشــت: متکى بودن به لوله 
هاى نفتى در اصل کار خوبى نیســت و همــواره بعد از 
پیروزى انقالب، کاهش وابســتگى به نفت مدنظر بوده 
است ولى متأسفانه امروز هم بیشترین اتکا به نفت است. 

 ***
سرپرســت آموزش و پرورش اســتان اصفهان هم با 
قدردانى از شوراهاى آموزش و پرورش در شهرستان ها 
گفت: آموزش و پرورش معدن رشد اندیشه و دانایى بوده 
و به دنبال رشد و تحقق بیش از پیش آن است و در حقیقت 
جوهره مشارکت، تفکر، دانش و همگرایى اندیشه است. 

محمدجواد احمدى گفت: آموزش و پرورش گسترده ترین 

نهاد اجتماعى بوده و منهاى نگاه سیاســى، تنها ارکان 
جمهورى اســالمى اســت که مردم طعم خدمت آن را 
مى چشند. وى با انتقاد از کسانى که تکلیف خود مى دانند 
دولت را تضعیف کنند، افزود: این موضوع براى من مفهوم 
نیست، چرا که ما به دولت متصل هستیم و موفقیت دولت، 
موفقیت ماست. چرا کسانى تالش دارند دولت را تضعیف 
کنند و فکر کنجکاو دانش آموز را متوجه سئواالتى کنند 
که حتى معلم نمى داند با چه تحلیلى پاسخگوى آن باشد. 
سرپرست آموزش و پرورش استان اصفهان اظهار داشت: 
برجام مســئله ملى و یک تعهد جهانى است ولى برخى 
تکلیف دارند به تضعیــف آن بپردازند و اینها کار را براى 

ما سخت مى کند.
احمدى با ارائه اعداد و ارقامى گفت: در استان اصفهان 
حدود 80 هزار معلم شــاغل و بازنشســته در 41 ناحیه 
و منطقه امر تعلیم و تربیت 850 هــزار دانش آموز را در 
بیش از پنج هزار مدرســه به عهده دارنــد این درحالى 
اســت کــه مدارســى داریم کــه پنــج نفــر در آنها 
تحصیل مى کنند و یک یا دو معلــم، عهده دار آموزش 

آنها هستند. 
وى ادامــه داد: علیرغم همراهى بســیار خوب خیرین 
مدرسه ساز، یک سوم مدارس ما تخریبى هستند یا نیاز 

به بازسازى و مقاوم سازى دارند که عدد بزرگى است. 
سرپرســت آموزش و پرورش اســتان اصفهان از رشد 
تدریجى دانش آموزان در دوره هاى اول و دوم ابتدایى 
و عملیاتى شــدن اســتقرار پایه 12خبر داد و گفت: در 
اجراى طرح تحــول بنیادین، 3-3-6 بــه دلیل آماده 
نبودن محتوا، فضاى مناسب و اینکه معلمین دوره هاى 
آموزشى را سپرى نکرده بودند عجله شد و امروز در فکر 
ســاماندهى و سازماندهى آن هســتیم که کارى بسیار 

سخت است. 
احمدى ادامه داد: امسال کالس 35 ساعته پایه دوازدهم 
جایگزین پیش دانشــگاهى 24 ســاعته خواهد شد و 
هنرســتان ها هم باید سه ســال فنى را پوشش دهند. 
بنابراین ما با مشــکل فضا، تجهیزات و معلمین مواجه 
هستیم. این در حالى اســت که پرداخت ها به معلمین 
بهنگام نبوده و ما هنوز مطالبات ســال گذشــته را هم 
پرداخت نکرده ایم. ولى با این همه هدف ما تسهیل در 
رشد دانایى و اندیشه اى است که به نگرش خردمندى 

بیانجامد.
وى همچنیــن از فرمانداران و دیگر مســئوالن و ائمه 
جماعات در شهرســتان هاى اســتان خواست تا براى 
پیشــگیرى از آســیب هاى اجتماعى، کرســى هاى 
آزاداندیشــى را به صورت دو طرفه بین مســئوالن و 
دانش آموزان برگزار کنند. تا دانــش آموزان یاد بگیرند 
چگونه اعتراض کنند و مسئوالن نیز بدانند باید این صداها 
را بشــنوند و در حقیقت دانش آموز قدرت نه گفتن را در 

مواقع الزم داشته باشد.

در همایش اعضاى شوراهاى آموزش و پرورش اعالم شد

کرسى هاى آزاداندیشى بین مسئوالن و دانش آموزان
 در اصفهان برگزار شود

ساسان اکبرزاده

معاون پیشگیرى اداره کل بهزیستى استان اصفهان:

ساالنه 2000 معلول به معلوالن استان اصفهان 
اضافه مى شود

حســین فراســت فرماندار شهرســتان گلپایگان گفت: بروکراســى بانکى بــه عنوان یک ســد راه براى پیشــبرد امور ســرمایه گذارى، موجب ســرخوردگى
 ســرمایه گذاران در دریافت تســهیالت بانکى مى شــود که در این راســتا بانک ها باید براى ایجاد اشــتغال همکارى هاى بیشــتر و مؤثرترى با دســتگاه هاى

 اجرایى داشته باشند.
فرماندار شهرستان گلپایگان گفت: ضرورى است که کارگروه اشتغال استان اصفهان از شهرستان هاى این استان بازدید کند تا شرایط اشتغال شهرستان ها از لحاظ 

فرهنگى و موقعیت جغرافیایى بررسى شود و علت عدم جذب تسهیالت در ایجاد اشتغال نیز مشخص شود. 
معاون پیشــگیرى اداره کل بهزیستى استان اصفهان گفت: یکى از سیاســت هاى اصلى سازمان بهزیستى 
پیشگیرى از بروز معلولیت است و در استان اصفهان ساالنه حدود  دو هزار معلول جدید به معلوالن استان اضافه 

مى شود و براى کاهش هزینه هایى که بر 
بودجه خانواده و جامعه تحمیل مى شود، 
برنامه هایى براى پیشگیرى از آن داریم.

مجتبى ناجى در گفتگو با ایسنا، با اشاره 
به طرح خانه به خانه براى شناســایى 
معتادان، اظهار کرد: کســانى که نیاز به 
خدمات بازتوانى دارند، به کمک نیروى 
انتظامى و مراکزى که در زمینه سالمت 
روان فعال هستند، شناسایى و به مراکز 
درمانى ارجاع داده مى شوند.وى افزود: 

یک مراکز درمانى اجبارى در اصفهان وجود دارد که به آن «کمپ ماده 16» یعنى ماده 16 مبارزه با مواد مخدر، 
مى گویند که هم اکنون حدود 134 نفر در آن حضور دارند و خدمات رسانى مى شوند. این افراد کسانى هستند که 
خود داوطلب درمان نیستند، اما به دلیل اینکه به آن ها معتاد متجاهر که رفتار اعتیادى خود را آشکار مى کنند، 
گفته مى شود، با حکم قضایى در مرکز واقع در قلعه شور پذیرش مى شوند. ناجى با بیان اینکه هم اکنون همه 
مراکز آمادگى پذیرش موارد جدید را به صورت اقامتى دارند و این افراد پس از پذیرش، دوره درمانى 21 تا 28 
روز را سپرى مى کنند، افزود: شیوه دیگر درمان، درمان سرپایى است. براى افرادى که صاحب شغل و خانواده 
هستند و فعالیت مى کنند، به مراکز سرپایى مراجعه  و سهمیه دارویى خود را دریافت مى کنند.وى با بیان اینکه 
اجراى طرح خانه به خانه در برخى محل ها که نیروى انتظامى مى تواند ورود پیدا کند، انجام شده است، اظهار 

کرد: براى نمونه در شهرستان فالورجان پاتوق هایى شناسایى و به مراکز درمانى ارجاع داده  شده اند.
 ناجى یکى از سیاست هاى اصلى سازمان بهزیستى کشور را پیشگیرى از بروز معلولیت دانست و افزود: در استان 
اصفهان ساالنه حدود  دو هزار معلول جدید به تعداد معلوالن اضافه مى شود و براى کاهش هزینه هایى که بر 
بودجه خانواده و جامعه تحمیل مى شود، برنامه هایى براى پیشگیرى از آن را داریم که مشاور ژنتیک، غربالگرى 
شنوایى نوزادان و شیرخواران و غربالگرى بینایى کودکان 3 تا 6 سال در مهدهاى کودك از این برنامه ها است.

وى اظهار کرد: در سال گذشته حدود 800 کودك با مشکالت تنبلى چشــم تشخیص داده شده اند و امسال 
نیز تا کنون حدود یک هزار و 200 مورد تشخیص داده شده اند که براى جلوگیرى از نابینایى مداخله به هنگام 

خواهند شد.

شهردارى مشکات در نظر دارد بخشى از آسفالت بلوار امام خمینى (ره) و معابر فرعى سطح شهر 
را به صورت مکانیزه طى تشریفات مناقصه عمومى به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از 
کلیه شرکت ها و پیمانکاران داراى صالحیت و سابقه کار دعوت مى شود با در دست داشتن اصل 
فیش بانکى به مبلغ 100/000 ریال به شماره حساب 1628071434 بانک تجارت شعبه مشکات 

جهت دریافت اسناد مناقصه 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 آگهى بر عهده برنده مى باشد.

3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهاد مختار است.
4- سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

5- شماره هاى تماس: 55683737- 031

آگهى مناقصه

روابط عمومى شهردارى مشکات

نوبت دومنوبت دوم


