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آگهى مزایده

آگهى مناقصه آگهى مزایده عمومى

محسن صدرالدین کرمى- شهردار میمه

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهرمیثم محمدى- شهردار زرین شهر

نوبت اول

چاپ  دومنوبت اول 

آنچه باید در باره سونا و حمام بخار بدانیدسینما ایران در آستانه واگذارى به حوزه هنرىسریال «فرار از زندان» از هفته آینده پخش مى شوددعواى اصفهانى در مجلس! بوى کباب، دست سارقان را رو کرد سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

بازداشت مدیر مدرسه در پى 
تنبیه دلخراش دانش آموز

20 درصد تحصیلکرده هاى اصفهان بیکارند
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روابط کى روش و تاج

 مکدر مى شود؟

ممنون از معرفتت شهریار!

ماجراى کشته سازى ها 
مشکوك است

زنان نباید 
ورزشگاه بروند 

چون اتفاق 
یک بار مى افتد

حسن غفورى فرد از اصولگرایان قدیمى، نماینده 
مردم تهران در مجلس هفتم و عضو شورایعالى 
انقالب فرهنگى اســت. پایگاه اطالع رســانى 
عصر ایران با ایــن اصولگراى قدیمى گفتگویى 
انجام داده که بخش هایــى از آن را در صفحه 2 

مى خوانید.

دادستان عمومى و انقالب شهرستان جیرفت از رسیدگى خارج از 
مدرسه «شهید فاریابى» جیرفت نوبت به پرونده مدیر 

خبر داد و گفت: مدیرخاطى پس در استان کرمان 
صدور قرار تأمین مناســب به از تفهیم اتهام و 
تودیع وثیقه بازداشت شد.دلیــل عجــز از 
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آغاز طرح جمع آورى کارتن خواب ها در اصفهانآغاز طرح جمع آورى کارتن خواب ها در اصفهان
10

دبیر جامعه اسالمى کارگران استان: شرایط ورود به بازار کار براى فارغ التحصیالن به مراتب سخت تر است

مهراب قاسم خانى:

ذوب آهن را 
قـــال 
مى گذارد؟!

بخاطر زالتکو ببرید!
سپاهان براى به دست آوردن دل هواداران، فاصله گرفتن از رتبه هاى دور از شأن پایین جدول، 
نجات «زالتکو کرانچار» از خطر اخراج فقط و فقط در برابر سپیدرود در هفته بیستم رقابت هاى 
لیگ برتر پیروزى مى خواهد.  سپاهان اصفهان از ساعت 15فردا جمعه در ورزشگاه سردار جنگل 
به مصاف سپیدرود رشت مى رود.طالیى پوشان اصفهانى پس از آنکه در شصت و دومین شهرآورد 
نصف جهان قافیه را به همشهرى خود باختند وضعیت وخیمى در جدول پیدا کردند زیرا فاصله آنها 

با تیم هاى پایین جدول به میزان خطرناکى کاهش یافت.
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 شهردارى میمه به استناد مجوز شماره 96/318 مورخ 96/10/17 شوراى اسالمى شهر 
در نظر دارد از طریق مزایده عمومى نسبت به واگذارى مکان 4 باب کیوسک به صورت 
استیجارى واقع در جنب دادگاه عمومى، روبروى بخشدارى میمه، جایگاه CNG و 
پارك لتیان شــهر میمه اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ درج آگهى در 
روزنامه حداکثر تا تاریخ 96/11/10 به شهردارى واقع در میمه، بلوار انقالب اسالمى 
مراجعه و نسبت به دریافت فرم مربوط به شــرکت در مزایده اقدام و یا جهت کسب 
اطالعات با شماره تلفن 45422434- 031 این شهردارى تماس حاصل و یا به سایت 

www.meymeh.ir مراجعه نمایند. 
ضمناً شهردارى در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ آگهى 

به عهده برنده مزایده مى باشد.

شهردارى زرین شهر به استناد مجوز شماره 486 مورخ 96/09/13 
شوراى اسالمى شهر در نظر دارد مجموعه ورزشى جهان پهلوان 
تختى (شامل استخر و سالن ورزشى) را به صورت اجاره براى مدت 
یک ســال از طریق مزایده عمومى واگذار نماید، لذا از متقاضیان 
دعوت به عمل مى آید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات 
بیشتر از تاریخ انتشــار تا پایان وقت ادارى مورخ 96/11/12 به 

شهردارى زرین شهر مراجعه نمایند. 

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید: 
موضوع مناقصه: 

1- زیرسازى و آسفالت معابر منطقه 2 (مرحله دوم) 
- مبلغ اولیه اعتبار: 5/000/000/000 ریال 

- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 250/000/000 ریال 
- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات شهردارى

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 96/11/10
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر 

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر 
-  تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 96/11/11 

- مدت اعتبار پیشنهادها: روز شنبه 11/21/ 96 
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود.

آگهى مزایده

محسن حیدرى- شهردار اردستان

نوبت دوم

شهردارى اردستان در راســتاى مصوبات هیئت محترم وزیران و آئین نامه اجرائى وزارت محترم 
کشور و به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به فروش تعدادى از امالك 
خود با کاربرى هاى مسکونى، تجارى و خدماتى از طریق مزایده عمومى و برابر شرایط و قوانین مالى 
شهردارى به شرح ذیل اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل مى آید حداکثر تا پایان وقت 
ادارى روز یکشنبه مورخ 96/11/01 جهت اطالع از شرایط برگزارى و شرکت در مزایده به شهردارى 
اردستان مراجعه نمایند. ضمنًا هزینه انتشار آگهى به عهده برنده مزایده و کمیسیون در رد یا قبول 

پیشنهادات مختار مى باشد.
1- یک قطعه زمین با کاربرى مسکونى از امالك واقع در شهرك شهید بهشتى

2- یک قطعه زمین با کاربرى مسکونى از امالك واقع در شهرك هفت تیر
3- شش قطعه زمین با کاربرى تجارى و خدماتى از امالك واقع در میدان دادگسترى اردستان

ممنون از مع

مهراب قاسم خانى که سابقه 
سال ها نوشتن فیلمنامه سریال ها 
را در کارنامه دارد حــاال مى گوید 
سیستم صداوسیما در حال حاضر به 
گونه اى شــده که باید آن را کوبید و 

دوباره ساخت. 

من و تلویزیون در من و تلویزیون در 
تفاهم کامل هستیم؛ تفاهم کامل هستیم؛ 
هر دو هم را هر دو هم را 
نمى خواهیم!نمى خواهیم!

w

   

دبیر جامعه اسالمى کارگران اس

سپپا
نججا
لیگگ
مم به
نصص
با تتی

هذذوب آهن راووبو نو نب اب آه ذوب آهن راذوب
لــقـــال لق
امى گذارد؟! دذى گذارد؟!!درى مى گذارد؟!د؟گگذ
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حسن غفورى فرد: 

بازداشت مدیر مدر
تنبیه دلخراش د
دادستان عمومىو انقالب شهرستانجیرفت

مدرسه «شهنوبت به پرونده مدیر 
خبر داد وگدر استان کرمان 
صدور قراز تفهیم اتهام و 
تودیع وثیدلیــل عجــز از 



0202جهان نماجهان نما 3139پنج شنبه  28 دى  ماه   1396 سال چهاردهم

سیدناصر موسوى الرگانى نماینده فالورجان در جریان 
نشست علنى دیروز مجلس در تذکرى با استناد به ماده 
79 آیین نامه داخلى مجلس اعالم کرد: امروز دو نفر از 
نمایندگان استان اصفهان بر اساس قرعه درباره گزارش 
مربوط به کمیســیون حمایت از تولیــد ملى اظهارنظر 
کردنــد و همچنین از آنجا که آقاى زارع بنا داشــت در 
جلسه کمیســیون تلفیق حاضر شــود وقت خود را به 
آقاى حاجى دلیگانــى داد و آقاى فوالدگر از یکى دیگر
 از دوســتان وقــت گرفــت امــا اینکــه یکــى 
از اعضــاى هیئــت رئیســه بگویــد اصفهانى هــا 
برنامه ریــزى کرده اند درســت نبوده و محل ســئوال 

و تعجب اســت که چرا باید چنین برخــوردى صورت 
گیرد. وى افزود: شخصًا به رفتارى که در هیئت رئیسه 

وجود دارد، معترض هستم. 
على مطهرى در پاسخ به این تذکر نماینده اصولگراى 
فالورجان گفت: در مــورد صحبت یکــى از اعضاى 
هیئت رئیسه در خصوص دوســتانى که درباره گزارش 
کمیســیون ویژه حمایت از تولید صحبت کرده و گفت 
که اکثر ناطقــان اصفهانى بودند بایــد بگویم که این 
صحبت جنبه مزاح داشت در ثانى نوعى تعریف و تمجید 
بود و اینکه افرادى از یک شهر فعال باشند تعریضى به 

آنها نیست.

فرماده نیروى انتظامى توضیحاتى در مورد حواشى پیش 
آمده درباره حوادث اخیر ارائه و اعالم کرد: تمامى متهمان 

دستگیر شده به دستگاه قضائى تحویل داده شده اند.
به گزارش ایسنا، سردار حسین اشترى گفت:  در اغتشاشات 
اخیر تعدادى از افراد حاضر توسط پلیس دستگیر شدند که 
در پى آن پاالیش هایى انجام شــده و افرادى که احتمال 
دادیم نقشى نداشته باشند آزاد شدند. وى افزود: درهمان 
روزهاى اول افراد دستگیر شده به دستگاه قضائى تحویل 
داده شد. سردار اشترى در پاسخ به سئوالى درباره شهدا و 
جانبازان ناجا در حوادث اخیر اظهار داشت: در این حوادث 
شهید نداشتیم، اما تعدادى از مأموران ما مصدوم و مجروح 

شدند.
فرمانده ناجا تصریح کرد:  هیچیک از مأموران ما ســالح 
جنگى نداشتند. در وقایع اخیر به تمامى مأموران تأکید شده 
بود که همراه با خویشتندارى رفتار کنند، همچنین از پرسنل 
باتجربه استفاده شد و دســتگیرى ها به صورت هدفمند 
انجام شد. سردار اشــترى درباره تعداد کشته شدگان نیز 
با بیان اینکه در صحنه نیز هیچ مورد کشته شده نداشتیم، 
افزود: ماجراى کشته سازى ها مشکوك است و این موضوع 
در حال بررسى است. وى در پاسخ به سئوالى درباره آتش 
گرفتن پاسگاهى در قهدریجان اصفهان گفت: این پاسگاه 

درحال مرمت و بازسازى است.

دعواى اصفهانى 
در مجلس!

ماجراى کشته سازى ها 
مشکوك است

خبرخوان

چند روز پیش یکــى از کاربران توییتــر موضوعى را پیش 
کشــید که بازتاب زیادى بین بقیه کاربران داشــت و حتى 
خارج از فضاى توییتر هم درباره اش بحث شــد. او نوشت: 
«امــواج پارازیت ماهــواره باعث تخلیــه الکتریکى ذرات 
مه در ابرها شــده و از تشــکیل یک ابر فوق اشباع مناسب 
و بارندگــى جلوگیــرى مى کننــد.» این ادعا در شــرایط 
امــروز ایران که وارد ســیکل خشکســالى شــده و گفته 
مى شــود میــزان بــارش آن در کمترین حد در 67 ســال 
گذشته بوده است، تأمل برانگیزتر به نظر مى رسد حتى بین 

کارشناسان هم در این مورد اختالف نظر وجود دارد. 
محمدرضا منصورى، اقلیم شناس در این مورد به اعتمادآنالین 
مى گوید: «اگر بخواهیم بر اساس تئورى آنها به موضوع نگاه 
کنیم به نظر مى رســد که  اثر امواج پارازیت ممکن است در 
شرایطى که باعث تغییر جریان هاى الکتریکى، تغییر تعداد 
یون هاى مثبت و منفى هیدروژن و اکسیژن در الیه پایینى 
اتمسفر، تغییر الگوى تراکم رطوبت و تغییر الگوى تشکیل 
ابرها شــود، بر کاهش رخداد بارش در فصول بارشى و وقوع 
خشکسالى اثرگذار باشــد.»منصورى این موضوع را در حد 
تئورى مى داند و مى گوید: «ایــن موضوع تنها یک فرضیه 
است و براى اثبات یا رد آن باید آزمایش و تحقیق علمى کامل 

انجام شود.»
در مقابل احتمالى که منصورى براى اثرگزارى پارازیت ها بر 
میزان بارش در نظر مى گیرد، برخى متخصصان این موضوع 
را به کلى رد مى کنند. على اکبر شمســى پور اقلیم شناس و 
استاد دانشگاه تهران یکى از همین افراد است. او در گفتگو با 
اعتمادآنالین مى گوید: «از نظر علمى پارازیت ها نمى توانند بر 
خشکسالى اثر گذار باشند. در واقع امواج کوتاه و بلند تلویزیونى 
در مقایسه با سامانه هاى جوى بسیار کوچک مقیاس هستند و 

نمى توانند بر آنها اثر بگذارند.»

 خبرگزارى فارس گفتگوى مفصلى با آیت ا... قربانعلى درى نجف  آبادى وزیر اطالعات 
دولت اصالحات که پس از قتل هاى زنجیره اى از سمت خود استعفا کرد انجام داده است. 

بخشى از این گفتگو را که به همین موضوع قتل هاى زنجیره اى مى پردازد بخوانید.
آقاى محمد هاشمى اخیراً در گفتگویى که با فارس داشتند تأکید 

کردند که حتى روح برادرم از قتل هاى زنجیره اى خبر نداشت.

واقعًا همینطور بود، من نمى خواســتم این را بگویم اما اخیراً یکى از بچه هاى وزارت 
اطالعات که آن زمان هم متعرض ما مى شد، مصاحبه مفصلى انجام داده و گفته روح 
مقام معظم رهبرى و هاشــمى 100 درصد از این موضوع بى خبر است، به وزارت هم 
ارتباطى نداشت، چهار پنج نفر بیرون نشســته و براى خود تصمیمى گرفتند، اما این 
موضوع سیاسى شد و پیگیرى آن باید طبق مقررات انجام مى شد و هیچ حرفى در این 
نیست. به  هرحال بنده شهادت مى دهم که آقاى هاشمى مبرا بود و در این قضیه وزیر 
اطالعات را هم دور زدند (خنده)، این کارها بســیار غلط بود و من تاکنون هم اینطور 

نگفته بودم.
درباره همین موضوع به جلسه 22/ 8/ 77 با آقاى عالیخانى اشاره 

مى کنید که روند آن چگونه بود؟
من نمى خواهم وارد این موضوع شوم چون دیگر لوث مى شود.

 البته در بحث قتل هاى زنجیره اى موضوع سعید امامى هنوز در 
ابهام است، اینکه خودکشى کرد یا کشته شد همچنان مطرح 

مى شود.
من اصًال نمى دانم و وارد هم نمى شوم،براى بررسى این مسائل باید مسئوالن ذیربط 

را دعوت کنید.

حسن غفورى فرد از اصولگرایان قدیمى، نماینده مردم تهران 
در مجلس هفتم و عضو شورایعالى انقالب فرهنگى است. 
پایگاه اطالع رســانى عصر ایران با این اصولگراى قدیمى 

گفتگویى انجام داده که بخش هایى از آن را مى خوانید:
یکــى از موضوعــات روز  بودجه 97 
اســت. از بخش هاى بحث برانگیز، 
جامعه المصطفى است که بودجه کالنى 
به آن اختصاص داده مى شود. جامعه 
المصطفى فعالیتش چیست؟ فرآیند آن 
چگونه است و خروجى این نهاد براى 

جامعه چه بوده است؟
جامعه المصطفى بخش جهانى کار اســالمى ما هســت. 
جامعه المصطفى آموزش مســائل دینــى و مذهبى براى 
داوطلبان خارجى است. مانند دانشگاه هاى بین الملل امام 
خمینى(ره) چنین کارى مى کند. «رئیس جمهور کومور» 
تربیت شده همین جامعه المصطفى بود. خیلى از مسئولین 
کشورهاى اســالمى در اینجا آموزش دیده اند و این کار را 
خیلى از دانشگاه هاى دنیا براى تربیت دانشجوهایشان انجام 
مى دهند. براى مثال خیلى از مدیران ما تربیت شده کشورهاى 

خارجى هستند.
یکى از نقدها به بودجه چنین مؤسساتى 
این اســت که ما به تعداد بســیارى 
از مؤسســات فرهنگــى بودجه مى 
دهیم درحالى که به اندازه یک شــبکه 
ماهواره اى هم بر روى مردم تأثیر ندارند.
این هــم بحث دیگــرى اســت. حرکــت در ســرازیر 
خواهش هاى نفســانى خیلى راحت تر از رســیدن به اوج 
مدارج انسانى است. شــبکه تلویزیونى که رقص و آوازو... 
در برنامه هایــش دارد با اینکه انســان را آمــوزش دهیم 
فرهنگ کارکردنش باال برود تفاوت زیــادى دارد. آموزِش 
ارزش هاى واالى انســانى مانند فداکارى، ایثار، گذشت، 
شجاعت، شهامت، خدمت و... با آموزش هاى مبتذل بعضى از

 شبکه هاى خارجى بسیار متفاوت است.
چرا شورایعالى انقالب فرهنگى تالش 

نمى کند که شادابى مردم افزایش یابد، 
مگر شاد بودن منافاتى با فرهنگ دارد؟ 
براى مثال در 29 مهر ماه خانم آیت اللهى 
گفتند که در شــوراى انقالب فرهنگى 
بحث اســتادیوم رفتن خانم ها مطرح 
شــده و امیدواریم زیرساخت هایش 
ایجاد شود تا مشکل حل شود. در ادامه 
چند روز پیش خانم اصالنى گفتند که به 
فتواى آقاى مکارم این بحث تمام شده 
است. ساز و کار این موضوع چه بود که در 
این یک ماه چنین تناقضى در شورایعالى 

انقالب فرهنگى اتفاق افتاد؟
روز اولى که من رئیس تربیت بدنى شدم به من گفتند که آیا 
خانم ها به استادیوم بیایند یا خیر. من گفتم خیر نباید بیایند. 
هنوز هم مى گویم تا ســاختارهاى الزم آماده نشود، حضور 
بانوان در اســتادیوم ها مفید نیســت. این کار نیاز به تمهید 
مقدمات دارد و فکر هم نمى کنم اولویت اول ورزش مملکت 
حضور بانوان در مسابقات مثًال یکصدهزار نفرى فوتبال باشد. 
به نظر دلیل شــما براى این موضوع 
مناسب و کافى نیســت. براى مثال در 
والیبال دیدیم که زنان در ورزشــگاه 

حضور داشتند و اتفاق خاصى نیافتاد.

به هر ترتیب این نظر شــورایعالى انقــالب فرهنگى بوده 
و من هم معتقــدم که در شــرایط کنونى امــکان حضور 
زنان در ورزشــگاه ها وجود ندارد. من معتقــدم که جامعه 
باید شاد باشــد اما این به این معنى نیســت که براى شاد 
بودن خانم و آقا به مکان هایى بروند که مســائل دیگرى 
از آن بروز مــى کند. اینکه در مســابقات والیبال اتقاقى رخ 
نداده اســت هم دلیل کاملى براى حضور بانــوان در همه 
مســابقات نیســت. اوًال اتفاق یک بار رخ مــى دهد و نه
 همیشه،  به عالوه فضاى مسابقات والیبال با فضاى مسابقات 
فوتبال در استادیوم یکصد هزار نفرى آزادى بسیار متفاوت 

است.

آیت ا... ناصر مکارم شــیرازى پیــش از ظهر دیروز در 
جلسه درس خارج فقه خود با اشــاره به سخنان اخیر 
رئیس جمهور درباره جواز انتقاد از معصومین(ع) گفت: 
گفتگوهاى زیادى در این هفته در رابطه با سخن یکى از 
مسئوالن بود که بعداً بخشى از سخنان او تکذیب شد، 
نامه هاى بسیارى به دفتر رسید که چرا سکوت کرده اید 

و سخنى نمى گویید.
وى با بیان اینکه صرف نظر از اینکه محتواى کالم دقیقًا 
چه بوده اما معصومین(ع) خط قرمز ما هستند، تصریح 
کرد: معصوم بودن آنها از خطا و گناه از مسلمات مذهب 
ماســت. چه ضرورتى دارد مطلبى را بیان مى کنید و به 
زمان معصومین(ع) اشــاره مى کنید؟ کار به خط قرمز 
نداشته باشید.  در این موقع که نیاز شدید به وحدت داریم 

سخنانى گفته مى شود که جامعه را ملتهب مى کند.
وى تأکید کرد: شــما کار اصلى خود را در سه چیز خالصه 
کنید: جلوگیرى از گرانى، تولید کار براى اقشــار مختلف 
جامعه به ویژه جوانان تحصیلکرده و سوم در دسترس قرار 

دادن یک فضاى مجازى سالم براى مردم.

 وزارت حمل و نقل چین دیروز اعالم کرد تیم جستجو و 
نجات، محل قرار گرفتن الشه کشتى نفتکش ایرانى را 

در عمق دریا پیدا کرد.  
به موجــب این گــزارش، الشــه نفتکــش ایرانى 
در عمــق 115 مترى زیــر ســطح دریا قــرار دارد
 و مقامات در حال آماده ســازى شــرایط بــه منظور
 اعزام روبات هاى زیرآبى به منطقه به منظور بررســى 

آن هستند.
پیش تر اعالم شده بود تصاویر ماهواره اى نشان مى دهد 
در پى غرق این کشتى، دو لکه نفتى یکى به وسعت 69 
کیلومتر مربع و لکه دیگرى به وسعت 40 کیلومتر مربع 

ایجاد شده است.
غرق شدن نفتکش بزرگ «سانچى» در روز یک شنبه 
که فجیع ترین سانحه کشــتى در دهه هاى اخیر لقب 
گرفته، نگرانى هایى را درباره صدمه به محیط زیست 
ایجاد کرده اســت. به موجب این گــزارش، 31 نمونه 
آب از مناطق اطراف محل غــرق نفتکش جمع آورى 

شده است.

یاشار ســلطانى، روزنامه نگار و مدیر سایت «معمارى 
نیوز» با بیان اینکه اگر سرنوشت بودجه را نمى توانیم 
تغییر دهیم، دستکم مى توانیم شفاف سازى کنیم، اظهار 
داشت: در معاونت اجتماعى شهردارى تهران، صدها 
میلیارد تومان پولشویى مى شــود. در بقیه معاونت ها 
هم بودجه فرهنگى کالنى براى مسائل خاص ( از جمله 
ده ها میلیارد تومان به مساجد و حسینیه ها) داده مى شود.

به گزارش خبرآنالیــن،  این روزنامه نــگار گفت: در 
دوره آقاى نجفى، 1/5 میلیارد تومــان به هیئت یک 
مداح مشهور کمک شده است. وقتى بودجه فرهنگى 
سازمان بازرسى سه برابر بودجه مبارزه با فساد است، یا 
وقتى شهردارى براى قوه قضائیه دادسرا مى سازد و به 
فرماندارى و بنیاد شهید کمک مى کند، یعنى هماهنگى 
بسیار خوبى بین دستگاه ها براى تغذیه یکدیگر وجود 
دارد و عزم جدى بــراى مبارزه با فســاد وجود ندارد.
 از این رو مطالبه عمومى مردم باید با فساد مبارزه کند. 
چون مسئوالن ازفسادها مطلع هستند اما اقدامى براى 

مقابله نمى بینیم.

یارانه دى واریز شد
با واریز یارانه نقدى دى ماه،    تسنیم|
تاکنون بیش از 290هــزار میلیارد تومان یارانه 
نقدى به حســاب 75 میلیون ایرانى  واریز شد. 
قانون هدفمندسازى یارانه ها از آذرماه سال 89 
اجرایى شده که هفت سال از اجراى این قانون 
گذشته و اکنون وارد هشتمین سال اجراى این 
قانون و پرداخت یارانه نقدى شــدیم. بر اساس 
تصمیم جدید دولت، در سال آینده قرار است به 
42 میلیون نفر یارانه نقدى پرداخت شود، یعنى 

حدود 33 میلیون نفر حذف خواهند شد. 

نیازهاى زلزله زدگان
  ایسنا| محمد جــواد جمالــى، عضو 
هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملى و سیاست 
خارجى مجلس با اشاره به بازدید هیئتى از این 
کمیسیون از مناطق زلزله  زده گفت که در حال 
حاضر مردم زلزلــه  زده به کانکس هاى حمام و 
سرویس بهداشــتى نیاز مبرم دارند. درخواست 
ما از خیرین آن است که نسبت به ارسال وسایل 
بازى همچون سرســره و تاب بــراى کودکان 

اقدام کنند.

یک کشاورز
تاریخ همدان را عوض کرد!

  ایسنا| مدیــر روابط عمومــى میراث 
فرهنگى همدان گفت: یکى از اهالى روستایى 
از توابع شهرســتان رزن با مراجعه به این یگان 
اظهار داشــت که در زمین هاى کشاورزى خود 
به صورت اتفاقى تعدادى اشیاى قدیمى سفالى 
پیدا کرده و با رضایت کامل حاضر است آنها را 
به میراث فرهنگى تحویــل دهد که بالفاصله 
اکیپى به محل اعزام شــد و پس از مشاهده و 
کارشناسى اشیاء، قدمت اشیاء مربوط به هزاره 
ســوم، پنجم و ششــم پیش از میــالد تعیین 
و پس از انجام مراحل ادارى، به مخزن اســتان 

منتقل شد.

کشف 26 کیلو«پان»! 
تیم مربیان سمگا در    جام جم آنالین|
گمرك دو غارون با شناسایى و کشف 14 مورد 
کاالى قاچاق،9هزار عدد قــرص روانگردان 
و 26 کیلوگرم مــاده مخدر «پــان» را که در 
محموله هــاى ورودى به شــکل ماهرانه اى 
جاسازى شده بود کشف کردند. در این عملیات، 
انواع نوشــابه انرژى زا، پوشاك و انواع قطعات 
مســتعمل کامیون توســط مأموران گمرك 

کشف شد. 

احتمال فعال شدن 
گسل هاى البرز

  میزان| على اصغر هدایى، متخصص 
ژئومورفولــوژى گفت: موضوعى کــه باید به 
آن پرداخته شــود این اســت که پس از فعال 
شدن منطقه زاگرس و وقوع زلزله در کرمانشاه، 
گوریه خوزســتان، بوشــهر و فارس، فشــار 
زمین ســاختى  منطقه زاگرس در حال انتقال 
به منطقه زمین ســاختى البرز اســت. به گفته 
این متخصص ژئومورفولوژى،باید از این پس 
منتظــر وقــوع زمین لــرزه در منطقــه البرز 

باشیم. 

تعطیلى زمستانى، فعالً نه
  آفتاب نیوز| وزیرآمــوزش و پرورش 
در پاســخ به ســئوالى درباره آخرین وضعیت 
طرح تعطیلى زمستانى مدارس گفت: ما از نظر 
آموزشــى و تربیتى در رابطه با این طرح حرف 
داریم و یکسرى عوامل تأثیرگذار در این طرح 
باید لحاظ شود اما به دلیل پیچیدگى هاى این 
طرح فعًال کار به آینده موکل شده است ولى هر 
تصمیمى که در این رابطه در دولت گرفته شود، 

حتماً به تصویب مجلس نیاز دارد.

زنان نباید ورزشگاه بروند چون اتفاق یک بار مى افتد
حسن غفورى فرد: 

رفع فیلتر غیرقانونی است
عبدالصمـد خـرم آبـادى، معـاون    انتخاب|
دادسـتان کل کشـور و دبیر کمیته فیلترینگ با بیان 
اینکـه کاهـش 40 درصـدى تراکنش هـاى بانکى 
در زمـان فیلتـر تلگـرام، صحیح نیسـت، گفـت: بى 
تفاوتى قوه مجریه در برابر فعالیت تلگرام نوبر است. 
وى در یادداشـتى عنوان کـرده اسـت: آمارهایى که 
برخى از مسـئولین در خصوص کاهش 40 درصدى

تراکنش هاى بانکى در زمان فیلتر تلگرام ارائه دادند، 
صحیح نیست. به نظر مى رسد این آمارسازى ها براى 
توجیه رفع فیلتر غیرقانونى تلگرام و اینستاگرام است. 

نباید با ارائه آمار غلط مردم را به اشتباه انداخت.

نامه سردار به روحانى
  انتخاب| سـردار محمدرضـا نقـدى، معاون 
فرهنگى- اجتماعى سپاه در نامه اى به حسن روحانى 
درباره مدیریت بومـى فضاى مجازى نوشـت: آقاى 
رئیس جمهور! حرف ما یک جمله بیشتر نیست و آن 
اینکه اگر همه زحمـات فضاى مجازى بـر گردن ما 
ایرانى هاسـت، مدیریت آن هم باید به دسـت ایرانى 
باشد. خیلى بى انصافى است که با ادبیات انگلیس ها 
و شـاه با مردم خودتان صحبت کنیم و هر کس را که 
مخالف سلطه اجانب است مخالف پیشرفت بنامیم. ما 
مى گوییم فضاى مجازى باید ده ها برابر این توسـعه 
بیابد، اما با مدیریت ایرانى، نه مدیریت دشـمن. آقاى 

رئیس جمهور! به بردگى ملت ایران رضایت ندهید.

دانشگاه آزادِ سوریه!
علـى اکبـر والیتـى، رئیس    اعتماد آنالین|
هیئت مؤسس و امناى دانشـگاه آزاد اسالمى گفت: در 
نامه اى به «بشار اسد» آمادگى دانشگاه آزاد براى تأسیس 
شعبه را اعالم کردم و ایشان نیز دستور تأسیس دانشگاه 

آزاد اسالمى در تمام شهرهاى سوریه را صادر کردند.

انتقاد «کیهان» از «عادل»
  تابناك | روزنامه «کیهـان» به انتقـاد از عادل 
فردوسى پور و برنامه 90 پرداخت و رویکرد او را ناعادالنه 
و غیر حرفـه اى خواند. کیهان نوشـت: فردوسـى پور که 
سـال گذشـته 40 دقیقه از وقت برنامه خـود را به حادثه 
ساختمان پالسکو اختصاص داده و نتیجه گرفته بود همه 
مسئوالن مربوطه باید استعفا کنند، این بار و درباره حادثه 
سانچى فقط تسـلیت گفت... این تناقض رفتارى باعث 
شد تا این سـئوال در ذهن افکار عمومى شکل بگیرد که 
چرا مجرى 90 برخالف نامش ناعادالنـه با هر دو واقعه 

برخورد کرده است؟

احتمال گفتگوى رئیس جمهور 
با مردم

  ایسنا | رئیـس دفتـر رئیس جمهـور گفـت: 
احتمال مى دهیم اواسـط هفته آینـده رئیس جمهور با 
مردم صحبت کنـد. محمود واعظى دیروز چهارشـنبه 
در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران خاطر 
نشان کرد: اعضاى کابینه از رئیس جمهور خواستند که 
خود رئیس جمهور برنامه هاى دولت براى ایجاد تحول، 
نشاط و شغل  با مردم در میان بگذارد و احتمال مى دهیم 

اواسط هفته آینده رئیس جمهور با مردم صحبت کند.

روس ها ایران را دور زده اند!
بر اساس توافقى که بین دولت هاى    تابناك |
روسـیه و سـوریه صورت گرفتـه اسـت،تقریبًا ایران 
و شـرکت هاى ایرانى از فرآیند بازسـازى وسـرمایه 
گذارى در این کشور کنار گذاشـته شده اند و حتى در 
بخش هایى کنسرسیومى بین دولت روسیه و سوریه 
تشـکیل شـده اسـت و اگر ایران بخواهـد در فرآیند 
بازى سازى سوریه شـرکت کند،باید با روس ها وارد 
مذاکره شـود. اینها گمانه زنى رسانه اى نیست، بلکه 
موضوعى است که در دولت مطرح شده و دولت ایران 
را به شدت نگران کرده اسـت. این در حالى است که 
روسوفیل هاى وطنى،تریبون رسـانه ملى ایرانیان را 
در اختیـار روس ها مى گذارنـد تا منافع روسـیه را در 

ایران تبلیغ کنند.

درى نجف آبادى:

در قضیه قتل هاى زنجیره اى وزیر اطالعات را هم دور زدند
پارازیت  در کاهش بارندگى 

نقش دارد؟

به خط قرمز
 کار  نداشته باشید

کمک 1/5 میلیارد تومانى
 به یک مداح

محل قرارگرفتن الشه «سانچى» 
شناسایى شد
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داریوش ارجمند و شانس 
کسب سومین سیمرغ

داریوش ارجمند بازیگر پیشکسوت سینماى ایران که سال گذشته فیلم 
«چراغ هاى ناتمام» را در جشنواره داشت امسال در سى و ششمین 
دوره از جشــنواره فیلم فجر با «ماهورا» ساخته حمید زرگرنژاد به 

عرصه بازیگرى بازگشته است.
داریوش ارجمند متولد 1323 تهران، داراى مدرك 
کارشناسى ارشد تئاتر و سینما از دانشگاه پاریس و 

کارشناسى تاریخ و جامعه شناسى از دانشگاه مشهد 
است. وى فعالیت هنرى را سال 1335 با بازى در 
«گفت به تئاتر آغاز کرد. نگارش فیلمنامه و کارگردانى فیلم 
زیر سلطه من آیید» نخستین تجربه سینمایى اوست.

وى با بازى در فیلم «ناخدا خورشید» ساخته ناصر تقوایى به سینما آمد 
و در سال 1365 با دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد 
براى همین فیلم از پنجمین جشنواره فیلم فجر جاى خود را به عنوان یک 
بازیگر خوب و قابل قبول تثبیت کرد. وى در دهه 60 در سه فیلم «کشتى 
آنجلیکا»، «پرده آخر» و «جستجوگر» به ایفاى نقش پرداخت. ارجمند 
در دهه 70 گزیده کار شد و در سه فیلم «آدم برفى»، «اعتراض» و« سگ 

کشى» هنرنمایى کرد.
ارجمند سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد جشنواره فیلم فجر 

در سال 1379 را براى بازى در فیلم «اعتراض» دریافت کرد. 
وى تاکنون در 38 فیلم به ایفاى نقش پرداخته اســت. ارجمند در فیلم 

«ماهورا » با ساعد سهیلى، بهاره کیان افشار، مونا فرجاد، میترا حجار، 
کامران تفتى، على اوسیوند و سعید آقاخانى همبازى شده است.

مهراب 
قاســم خانى که 

مــه سابقه سال ها نوشتن  فیلمنا
ســریال ها را در کارنامــه دارد حاال مى 
گوید سیستم صداوسیما در حال حاضر به 
گونه اى شــده که باید آن را کوبید و دوباره 
ســاخت. قاســم خانى نویســنده تعدادى از 
سریال هاى تلویزیون است که همراه با برادرش 
پیمان قاسم خانى بیشترین همکارى را با مهران 
مدیرى داشته اند و سریال هاى پربیننده اى را به 
نگارش درآوردند. این روزها قرار است مهراب 
قاسم خانى همکارى هایى با برادرش پیمان در 
نگارش فیلمنامه «خوب، بد، جلف» براى شبکه 
نمایش خانگى داشته باشــد که به همین بهانه 
خبرگزارى مهر  با او گفتگویى درباره حال و هواى 

این روزهاى تلویزیون داشته است.
ایــن روزهــا قرار اســت ســریال 
«خوب، بد، جلف» را براى شبکه نمایش 
خانگى بنویســید. چرا این همکارى با 

تلویزیون انجام نشد؟
ما با تلویزیون به رابطه اى با تفاهم کامل رسیده ایم 

به این شکل که نه آنها ما را مى خواهند و نه ما آنها را مى خواهیم 
(لبخند مى زند) البته تلویزیون از ابتدا هم ما را دوست نداشت و جنس 

شوخى ما را نمى خواست.
حتى زمانى که کارهاى شما پربیننده بود؟

تلویزیون هیچــگاه به مــا اطمینان نداشــت و همیشــه فکر
 مى کــرد توطئه اى در پس پرده اســت. همان ســال هایى هم 
که دایم بــراى تلویزیون کار مــى کردیم و فیلمنامه ســریال 
مى نوشــتیم مدیران به اجبار اینکه مردم کارهاى ما 
را دوست داشتند، مجبور بودند با ما به 

ن  ا عنو
نویســنده کار کنند و چندان تمایلى به این 

همکارى نبود. البته ما هم بخاطر تلویزیون کار نمى کردیم بلکه 
براى مردم و بیننده ها کار تولید مى کردیم اما حاال آنقدر مخاطب 
تلویزیون پایین آمده است که من دیگر آن هیجان سابق را براى کار 
در این رسانه ندارم. از طرف دیگر نیز فکر مى کنم پیر شده ام چون 

دیگر تحمل این همه ممیزى در آثارم را ندارم.
ســریال «خوب، بد، جلف» در چه مرحله اى 

است؟
پیمان قاسم خانى در حال نگارش سریال است و طرح اصلى این 
سریال از اوست و من و امیرمهدى ژوله هم قرار است به او کمک 
کنیم. پیمان چند قسمت از آن را نوشته است البته کار با پیمان یک 
ویژگى دارد که اگر پنج قســمت از یک سریال را هم داشته باشید 
باز هم تکلیف خیلى مشــخص نیست چون ممکن است بخواهد 
آن را بازنویســى کند و یا حتى همه آنچه را نوشته است دور بریزد 

و دوباره بنویسد.
چرا براى کارگردانى آن سراغ بهروز افخمى 

رفتید؟
ما خیلى سال است که آقاى افخمى را مى شناسیم او استاد پیمان 
است و به شدت فردى ســینمایى و با سواد اســت و ابزار خود را 

مى شناسد. ما در فیلم «سن پطرزبورگ» با هم کار کردیم و خیلى 
هم راضى بودیم بنابراین براى این سریال هم دوست داشتیم این 

همکارى شکل بگیرد.
از «ســن پطرزبورگ» گفتید؛ چرا با وجود 
اســتقبال مخاطبان، نســخه دوم این اثر 

سینمایى ساخته نشد؟
 دالیل مختلفى باعث شــد که ســاخته نشــود و بخش زیادى 
مربوط بــه این بود که پیمان نمى خواســت در نســخه دوم این 
فیلم بازى کنــد درنتیجه از طرف ما هم بــراى نگارش فیلمنامه 
تنبلى شــد. از طرف دیگر على رغم اینکه «سن پطرزبورگ» از 
فروش و مخاطب خوبى برخوردار بود اما ســود چندانى 
نداشــت چون هم پروســه تولید فیلم طوالنى شد 
و هم هزینه هاى زیــادى را در برگرفــت و آقاى 
حمیــد اعتباریان تهیه کننــده فیلم اگرچه خیلى دوســت 
داشت نسخه دومش ســاخته شــود اما شــرایط براى این کار 

مهیا نبود.
شــما ســال ها براى تلویزیون فیلمنامه
 نوشــته اید چقدر این روزها خود شما این 

رسانه را دنبال مى کنید؟
من خیلــى تلویزیــون نمى بینــم و فقــط فوتبال هــا را نگاه
 مى کنم. فکر مى کنم تنها بخشــى که در تلویزیون به خوبى به 
آن عمل مى شــود برنامه هاى پخش فوتبال اســت و از آنجایى 
که باقى برنامه ها یا ســریال ها را نمى بینــم خیلى نمى توانم در 
این باره نظــر دهم. البته پیــش از این هم خیلى اهل تماشــاى 
تلویزیــون نبــودم و حتى بعضى از ســریال هاى خــودم را هم 
ندیدم و دوســت نداشــتم ببینم. البته مفهومش این نیست که 
این ســریال ها بد بوده اند بلکه شــاید من با آثار دیگرى سرگرم 

مى شده ام.
چرا دوست نداشتید، ببینید؟

من بعضى از سریال هاى خودم مثل «پاورچین»، «دزد و پلیس» و 
«شب هاى برره» را دوست داشتم و مى دیدم اما سریال هایى مثل 
«نقطه چین» را عالقه نداشتم و نمى دیدم که البته چنین کارهایى 

باز هم بوده اند.
چقدر صداوســیما را در تولید سریال ها و
 برنامه هایى که این روزها پخش مى شود و 
چندان مخاطبى هم ندارد مسئول مى دانید؟

تلویزیون خیلى شــرایط عجیبى دارد اینکه ارگانى با این بودجه 
عظیمى که در اختیار دارد، ســرمایه اى که از تبلیغات در مى آورد 
و این میزان از نیروى انســانى و کارمند و شــبکه اینقدر ناموفق 
باشد تعجب آور اســت و به نظرم باید به طور جدى مورد تحقیق 
و تفحص قرار بگیرد. درســت اســت که این میــان برنامه هاى 
خوبى هم ساخته مى شــود و دوستان زحمت مى کشند اما همین 
زحمات هم به هدر مى رود. عجیب اســت که کســى نمى پرسد 
نتیجه چه مى شــود به طور مثال وقتى شــما یک کار اقتصادى 
انجام مى دهید و یا با خود مى گویید فالن مقدار در یک ساختمان 
ســرمایه گذارى مى کنم نیت تان این است که به یک نتیجه اى 
برسید اما من متوجه نمى شوم که تلویزیون چه توجیهى دارد. اگر 
هدف این رسانه سرگرم کردن مخاطب است پس چرا این اتفاق 

رخ نمى دهد.
درآمدهاى شــما در این حرفه چگونه بوده 
است؟ بسیارى دوســت دارند بدانند شما 
به عنوان کســى که فیلمنامه هاى پربیننده 

داشته اید چقدر راضى بودید؟
من در کار نویسندگى جزو کســانى بودم که در این سال ها رقم 
بدى نگرفتــم با این حال مــن و پیمان دو نفر بودیــم که در این 
سال ها به صورت فشــرده کار کردیم ولى اتفاق مالى بزرگى در 
زندگى ما رخ نداد مثًال سطح طبقاتى ما از نظر مالى تغییرى نکرد. 
این تغییر در زندگى عده اى رخ داد و تغییر درســتى هم هســت. 
گاهى عده اى به عنوان یک افشاگرى مى نویسند که مثًال رامبد 
جوان از کارى فالن قدر درآمد داشــت و به نظــر من باید گفت 
«نوش جانش» مگر ما چند رامبد جــوان یا مهران مدیرى یا رضا 
عطاران داریم. به نظرم حق این آدم هابه دلیل سرگرمى هایى 
که در این ســال ها براى مردم تولید کرده اند خیلى بیشــتر از 

اینهاست. 

جواد یحیوى، مجرى سابق تلویزیون با اشاره به پیوستن به 
جدیدترین فیلم سینمایى کمال تبریزى گفت: فعًال تئاترى 
ندارم و در حالت استندباى هستم تا در فیلم سینمایى کمال 
تبریزى به نام «خودسر» بازى کنم. فکر مى کنم تا یک هفته 
دیگر براى فیلمبردارى ســکانس هایى که من بازى دارم به 

ترکیه برویم و آنجا فیلمبردارى کنیم.
یحیوى درباره نقش خود اینطور توضیح داد: نقشــى که من 

که در این فیلم بازى مى کنم شخصیتى  اســت 

صاحب یکى از تلویزیون هاى ماهواره اى خارج از کشور است.
وى در پاسخ به این سئوال که چرا «خودسر» در جشنواره فجر 
حضور ندارد؟ گفت: من نمى دانم آقاى تبریزى براى این کار 
چه مالحظاتى داشته، اما مى دانم بر اساس زمانبندى فیلم ما 
آماده نمى شد و به جشنواره نمى رســید کما اینکه در بهمن 
ما در ترکیه فیلمبردارى داریم و با این تفاسیر «خودسر» به 

جشنواره نمى رسید.
این بازیگر و مجرى در خصوص اینکه آیا دیگر امیدى براى 

بازگشت وى در تلویزیون وجود ندارد، عنوان کرد: نه شرایط و 
موقعیت فراهم است و نه من خیلى عالقه اى دارم به تلویزیون 
برگردم. تلویزیون با آن سیستمى که قبًال در آن کار مى کردم 
متفاوت شده و االن دیگر ذوقى براى کار در تلویزیون ندارم. 
زمانى حیف مى شود که کار خوب باشد، اما آن را انجام ندهیم 

کار اشتباهى نه اینکه بخواهیم هر 
را انجام دهیم. 

پخش ســریال «فرار از زندان» هفته آینده از شبکه 
تماشا آغاز مى شود.  سریال «فرار از زندان» که یکى 
از مهیج ترین سریال هاى تلویزیونى دنیا در دهه  اخیر 
شناخته مى شــود، به احتمال قوى از پنج شنبه شب 
(پنجم بهمن ماه) ساعت 23 از شبکه تماشا پخش و 

در ساعت هاى 5، 11 و 17 روز بعد بازپخش مى شود. 
سریال «فرار از زندان» به نویسندگى «زاك ایسرین»، 
«ست هوفمان»، «مونیکا ماسر» و «مت اولمستد» و 
با کارگردانى «بابى روت» و «کوپن هوکس» ساخته 

شده است.

در ایــن ســریال بازیگرانــى چــون «دامینیــک 
پرســل»، «ونتورت میلر»، «آمائورى نوالســکو»، 
«رابرت نپر»، «ســارا وین کالیز»، «وایر ویلیامز»، 
«ولیام فیچنر» و «پــل ادیلســتین» نقش آفرینى 

کرده اند.

ســاخت مجموعه  تلویزیونى «پاهــاى بى قرار» به 
کارگردانى بهرام بهرامیان و تهیه کنندگى على اکبر 
تحویلیان، به دلیل مشکل بودجه مدتى است  متوقف 

شده است.
سیامک اطلسى  از بازیگران این مجموعه  تلویزیونى  
با تأیید خبر باال، در توضیحاتى مطرح کرد: این سریال 
پس از گذشت نیمه هاى تولید آن، به دلیل نبود بودجه 
متوقف شده اســت. حضور من و ایفاى نقش در این 
سریال قرار بود آذر و یا دى ماه اتفاق بیافتد اما به دلیل 

همین مشکالت، به بهمن و اسفند ماه موکول شد.
پیش از این بازیگرانى چون حسین یارى، هلیا امامى، 
میترا حجار، بیتا فرهى، لیال بلوکات، ســیما تیرانداز، 
مهدى سلوکى، رضا یزدانى، رسول نجفیان، علیرام 
نورایى، حبیب دهقان نســب به این سریال پیوسته و 

جلوى دوربین رفتند.
تصویربــردارى ســریال «از یادها رفتــه» از مرداد 
ماه آغاز شــده اســت و تاکنون بیش از 110 جلسه 
از تصویربردارى این ســریال گذشــته است و گروه 
سازنده ســریال تمام ایام هفته از ســاعت 6 صبح 
الى 18 در شــهرك ســینمایى غزالى مشــغول به 

کار هستند.

ى این فیلم بازى مى کنم شخصی در

ى
ر اینکه بخواهیم هر 

نجام دهیم. 

مریم سعادت: باید سینمایى «زى زى گولو» را مى ساختند

«کاله قرمزى» و «جناب خان» براى کودکان نیستند
مریم سعادت بازیگز سینما و تلویزیون تا به امروز در فیلم ها 
و سریال هاى بسیارى بازى کرده است، اما خودش هم قبول 
دارد که «قصه هاى تا به تا» یکى از کارهاى موفق در پرونده 

کارى اش محسوب مى شود.
ســعادت عالوه بــر ایفــاى نقــش در ایــن مجموعه، 
عروســک گردانى «زى زى گولو» را هم بر عهده داشــت؛ 
او پیش از  «زى زى گولو»، طراحى عروســک هاى «خونه 
مادربزرگــه» را انجــام داده بود و همراه یــک گروه همه 
آنها را ساخت. «مخمل» کار خود ســعادت است و «نوك 
طال» را هم عروســک گردانى کرد و بــه جایش حرف زد. 
ولى  «زى زى گولو» را یــک جور عجیبى دوســت دارد.  
«زى زى گولو» اولین تجربه عروسک گردانى مریم سعادت 
همراه با صدا سر صحنه بود. آزاده پورمختار سر صحنه یک 
گوشه پشت میکروفن مى نشست و در گوشه اى دیگر مریم 

سعادت  «زى زى گولو» را بازى مى داد.
مریم ســعادت در گفتگویى از رازهاى موفقیت عروسکى 
مثل  «زى زى گولو» گفته است؛ اینکه  «زى زى گولو» در 
«قصه هاى تا به تا» به اندازه کافى دیده و تعریف شد، حتى 
همان زمان حرف از ادامه این سریال بود، اما این اتفاق نیافتاد.

بازیگر سریال «قصه هاى تا به تا» با اشاره به همکارى خود 

با مرضیه برومند در این سریال، بیان کرد: من در گذشته با 
مرضیه برومند در مجموعه تلویزیونى «خونه مادربزرگه» 
همکارى کرده بودم. در آن زمان ما گروهى بودیم که با هم 
کار مى کردیم به همین دلیل قرار شد باز هم در «قصه هاى 

تا به تا» با هم کار کنیم.
او بــه عروســک  «زى زى گولو» اشــاره کــرد وگفت:  
«زى زى گولو» براى اینکه بتواند دوباره روى کار بیاید باید 
برنامه اش ساخته شود. خانم برومند و تهیه کننده «قصه هاى 
تا به تا» در همان زمان باید ســینمایى «زى زى گولو» را 
مى ساختند یا اینکه این سریال را ادامه مى دادند. همچنین 
مى توانستند برنامه هاى دیگرى که  «زى زى گولو» در آنها 
جا داشت را بسازند اما این کار را نکردند.  «زى زى گولو» در 
«قصه هاى تا به تا» به اندازه کافى دیده و تعریف شد حتى 
همان زمان حرف از ادامه این سریال بود اما این اتفاق نیافتاد. 
من فکر مى کنم در حال حاضر عروســک «زى زى گولو» 

دست خانم برومند است.
سعادت با اشــاره به مجموعه «کاله قرمزى» و عروسک 
«جناب خان» در «خندوانه» ادامه داد: برنامه هاى کودك 
تلویزیون کم ساخته مى شود و کیفیت بدى دارند. مجموعه 

«کاله قرمزى» سالى یک بار در عید پخش مى شد که به 
اعتقاد  شخصى من در رده سنى کودك قرار ندارد. بعد از عید 
هم تا عید سال آینده برنامه خاصى براى کودکان نداریم. به 
نظرم عروسک «جناب خان» در «خنداونه» هم کار کودك 
نبود. اما عروسک «زى زى گولو» در «قصه هاى تا به تا» در 

رده سنى کودك قرار داشت. 
این بازیگر درباره وضعیت سریال سازى در تلویزیون اظهار 
داشت: به نظرم کیفیت سریال ســازى تلویزیون نسبت به 
سابق افت کرده است. این مسئله مى تواند دالیل مختلفى 
داشته باشــد اما دلیلى که من مى شناســم نگاه ارزان به 
سریال ســازى و برنامه ســازى تلویزیون در حوزه کودك 
و بزرگســال اســت. این نگاِه ارزان، نگاه قشنگى نیست. 
من نمى گویم این نگاه از روى عمد اســت بــه نظرم این 
نگاه به دلیل این اســت که مى خواهند کار را ارزان کنند تا 
بتوانند بیشتر به سمت ساخت برنامه و سریال بروند. اما کار 
جالبى نیســت به دلیل اینکه مردم هم این نوع سریال ها را

 نمى پسندند.

مهراب قاسم خانى: 

من و تلویزیون در تفاهم کامل هستیم؛ 
هر دو هم را نمى خواهیم!

مهراب 
قاســم خانى که 

مــه سابقه سال ها نوشتن  فیلمنا
سســریال ها را در کارنامــه دارد حاال مى 
گگوید سیستم صداوسیما در حال حاضر به 
گگگونه اى شــده که باید آن را کوبید و دوباره 
ســاخت. قاســم خانى نویســنده تعدادى از 
سریال هاى تلویزیون است که همراه با برادرش

پیمان قاسم خانى بیشترین همکارى را با مهران 
مدیرى داشته اند و سریال هاى پربیننده اى را به 
نگارش درآوردند. این روزها قرار است مهراب 
قاسم خانى همکارى هایى با برادرش پیمان در 
نگارش فیلمنامه «خوب، بد، جلف» براى شبکه 
نمایش خانگى داشته باشــد که به همین بهانه 
خبرگزارى مهر  با او گفتگویى درباره حال و هواى 

این روزهاى تلویزیون داشته است.
ایــن روزهــا قرار اســت ســریال 
،بد، جلف» را براى شبکه نمایش 
ى بنویســید. چرا این همکارى با 

ون انجام نشد؟
یون به رابطه اى با تفاهم کامل رسیده ایم 

به این شکل که نه آنها ما را مى خواهند و نه ما آنها را مى خواهیم 
(لبخند مى زند) البته تلویزیون از ابتدا هم ما را دوستنداشت وجنس

شوخى ما را نمى خواست.
حتى زمانى که کارهاى شما پربیننده بود؟

تلویزیون هیچــگاه به مــا اطمینان نداشــت و همیشــه فکر
 مى کــرد توطئه اى در پس پرده اســت. همان ســال هایى هم 
ی دایم بـم بــراى تلویزیون کار مــى کردیم و فیلمنامه ســریال  کهکه
ممممممممممممىىىىىىىىىنىنىنى نىنى نوى نى نوى نوى نوى نوشــتیم مدیران به اجبار اینکه مردم کارهاى ما 
ررررررررا دوا دوست داشتند، مجبور بودند با ما به 

ن  ا عنو
نویســنده کار کنند و چندان تمایلى به این 

همکارى نبود. البته ما هم بخاطر تلویزیون کار نمى کردیم بلکه 
براى مردم و بیننده ها کار تولید مى کردیم اما حاال آنقدر مخاطب 
تلویزیون پایین آمده است که من دیگر آن هیجان سابق را براى کار 
در این رسانه ندارم. از طرف دیگر نیز فکر مى کنم پیر شده ام چون 

دیگر تحمل این همه ممیزى در آثارم را ندارم.
ســریال «خوب، بد، جلف» در چه مرحله اى 

است؟
پیمان قاسم خانى در حال نگارش سریال است و طرح اصلى این 
امیرمهدى ژوله هم قرار است به او کمک  سریال از اوست و من و
کنیم. پیمان چند قسمت از آن را نوشته است البته کار با پیمان یک 
ویژگى دارد که اگر پنج قســمت از یک سریال را همداشته باشید

باز هم تکلیف خیلى مشــخص نیست چون ممکن است بخواهد 
آن را بازنویســى کند و یا حتى همه آنچه را نوشته است دور بریزد 

و دوباره بنویسد.
چرا براى کارگردانى آن سراغ بهروز افخمى 

رفتید؟
ما خیلى سال است که آقاى افخمى را مى شناسیم او استاد پیمان 
است و به شدت فردى ســینمایى و با سواد اســت و ابزار خود را 

مى شناسد
هم راضى
همکارى ش

دالیل مخ
مربوط بــه
فیلم بازى
تنبلى شــ
ررفرفر

حمیـ
داشت نسخ

مهیا نبود.

منخیلــى
 مى کنم. ف

آن عمل مى
که باقى بر
اینباره نظ
تلویزیــون
ندیدم و دو
این ســری
مى شده ام

من بعضى
«شب هاى
«نقطه چین

مهراب قاسم خانى

من و تلویزیون در تفا
هر دو هم را نمى

و شانس 
سیمرغ

 که سال گذشته فیلم 
ل در سى و ششمین 
ه حمید زرگرنژاد به 

ك
 و

شهد
 در
«گفت به فیلم
ست.

صرتقوایى به سینما آمد 
ین بازیگر نقش اول مرد 
جاى خود را به عنوان یک 
600 در سه فیلم «کشتى 
ى نقش پرداخت. ارجمند 
»، «اعتراض» و« سگ 

ل مرد جشنواره فیلم فجر 
دریافت کرد. 

 اســت. ارجمند در فیلم 
نا فرجاد، میترا حجار، 

زىشده است.

پ

پ

ت

ک

«خوب
خانگى
تلویزیو
ما با تلویزی

توقف ساخت 
یک سریال

سریال «فرار از زندان» از هفته آینده پخش مى شود

مجرى ممنوع التصویر، بازیگر شد
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در وصف شرایط 
نامطمئن فعلى 

سپاهان همین بس 
که روى کاغذ ممکن 
است آنها فقط با 

یک باخت دیگر به 
رده هاى پایین تر 
سقوط کنند و به 

قعر جدول نزدیک 
شوند. البته در 

عمل سپاهان حتى در 
بدترین حالت هم احتماًال 

دستکم تا قبل از آغاز 
رقابت هاى هفته بیست و 
یکم از جایگاه فعلى خود 
در رده دوازدهم پایین تر 

نخواهد آمد

نصف جهان  درگیرى دستیار «کارلوس کى روش» 
و مسئوالن فدراســیون فوتبال در ماجراى حضور 
نماینده فیفا و بازدید او از ســاختمان پِک حاشــیه 
جدید ســرمربى تیم ملى در شــرایطى است که با 
اعالم رضایت همه سرمربیان داخلى و خارجى براى 
برنامه ملى پوشــان تمامى اخبار پیرامون کى روش 

مثبت است.
با وجود این، رفتار عجیب و غیر قابل قبول «کروز» 
باعث شده تا پاى کمیته اخالق و حراست فدراسیون 
فوتبال به این پرونده باز شود و با توجه به اینکه تمامى 
اسناد علیه دستیار ســرمربى پرتغالى تیم ملى است، 
در صورت عدم دخالت چهره هاى تأثیرگذار احتماًال 
شاهد محکومیت و یا جریمه براى دستیار مورد عالقه 

سرمربى تیم ملى خواهیم بود.
واکنــش کى روش بــه این محکومیــت احتمالى 
مى تواند نقش تأثیرگذارى در روند آماده سازى تیم 
ملى داشته باشد. با توجه به رفتار عجیب کروز مطمئنًا 
انتظار مى رود تا کى روش درباره محکومیت دستیار 
خود موضع گیرى و دخالتى نداشته باشد؛ اما با توجه 
به حساسیت شدید کى روش روى دستیاران خارجى، 
حمایت او و تنش احتمالى با مســئوالن فدراسیون 
فوتبال، ســاکت و احتماًال تاج مى تواند در ماه هاى 
پیش رو در مسیر آماده سازى تیم ملى مطمئناً دردسر 

ساز خواهد شد.
نــوع مواجهه کــى روش با ایــن حادثه 
تصمیمى اســت که کى روش مى تواند 
با آن شــرایط تیم ملى را تغییر دهد و یا 
تثبیت کند. با توجه بــه موافقت 16 تیم 

لیگ برترى براى کمــک به تیم 
ملــى، ســرمربى تیم 

ملــى ایــن روزهــا 
بهانه اى براى انتقاد 

و درگیرى ندارد؛ 
اما این موضوع
مــى توانــد 
خوب  رابطه 
او بــا تــاج 

و  ســاکت  و 
البته دیگر ارکان 

فدراسیون را تحت 
تأثیر قــرار دهد تا 
دوباره شاهد تنش 
در مســیر آماده 

ســازى تیم ملى 
باشیم.

 

ســرانجام  محمد عباس زاده به نســاجى قائمشهر 
پیوست. او از هفته گذشته با انتشار نامه اى احساسى 
براى دایى در اینستاگرام خود، از او خواسته بود اجازه 

دهد به نساجى برگردد. 
دایى اما اعالم کرد به شرطى با این جدایى موافقت 
خواهد کرد کــه یک مهاجم جایگزیــن عباس زاده 

شود.  
 آلویس نانگ مهاجم کامرونى پارس جم به ســایپا 
پیوســت تا راه بازگشــت عباس زاده به قائمشــهر 
همــوار شــود و در فاصله کمتــر از 24 ســاعت 
ایــن اتفــاق افتــاد و عبــاس زاده بــه نســاجى
 برگشت تا در نیم فصل دوم لیگ یک به تیم شهرش 

کمک کند.
 عباس زاده و مالک باشــگاه نســاجى هــم از على
 دایى به دلیــل اینکه در این شــرایط بــه او اجازه
 جدایى از ســایپا را داد و معرفت به خرج داد تشــکر 

کرده اند!

 نخستین مرحله از رقابت هاى مقدماتى لیگ قهرمانان آسیا 2018   برگزار شد. رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا 2018   با 
انجام بازى هاى مقدماتى پلى آف در منطقه شرق رسما آغاز شد. در 2 بازى که   برگزار شد، تیم هاى سرس فیلیپین و 
بالى یونایتد اندونزى به ترتیب شان یونایتد میانمار و تامپینز سنگاپور را از پیش رو برداشتند و راهى
 مرحله بعد شدند. در گام بعدى نماینده فیلیپین با بریزبین استرالیا و تیم تایلندى با چیانگراى تایلند روبرو خواهند 
شد.  مسابقات پلى آف لیگ قهرمانان در منطقه شرق سه و در بخش غرب یک مرحله دارد.
 ترکیب کامل گروه هاى این تورنمنت روز دهم بهمن ماه با مشخص شدن تیم هاى صعود کننده از پلى آف، 
رونمایى خواهد شد.

مایکل اومانیا و آلویس نانگ دو بازیکن باتجربه و نامدار خارجى لیگ برتر به طور قطع درفهرست خروجى هاى پارس جم جنوبى 
قرار گرفتند. به جز این دو، ارسالن مطهرى و فرشاد ساالروند دیگر خارجى هاى اسمى تیم تارتار هستند. تیمى که در نیم فصل 

میثم آقایى، شهرام گودرزى، محمد نورى، روح ا... سیف اللهى و مصطفى قنبرى زاده را جذب کرده که از این جمع حداقل 
3 بازیکن براى بازى فیکس به تیم پارس منتقل شده اند. جالب اینکه پارس جنوبى با جدایى این دو بازیکن خارجى بازیکن 

دیگرى در ترکیب ندارد که پاسپورت غیرایرانى داشته باشد. البته آنها با جدایى آلویس نانگ موافق نبودند اما این بازیکن 
بعد از عدم دریافت مبالغى که در قراردادش قید شده بود از این تیم جدا شد و به سایپا رفت.مایکل اومانیا هم که قصد دارد در 

ترکیب تیم ملى کشورش در جام جهانى حضور داشته باشد فعال به کاستاریکا برگشته تا براى آینده خود تصمیم بگیرد.

 

بازیکن تیم شــطرنج ذوب آهن گفت: بخشى از 
قرارداد فصل گذشته و تمام قرارداد این فصل را 
از باشــگاه ذوب آهن طلب دارم، اما باشگاه حتى 

نسخه اى از قراردادم را در اختیارم نمى گذارد.
نیما جوانبخت در گفتگو با  ایمنا، در مورد مطالباتش 
از باشــگاه ذوب آهن اظهار کرد: در فصل گذشته 
لیگ برتر شــطرنج که دور نخســت آن از مرداد 
تا بهمن ماه 95 برگزار شــد، عضو تیم ذوب آهن 
بودم که به مقام دوم این مسابقات هم رسیدیم. 
کل مبلغ قرارداد مــن 12/5میلیون تومان بود که 
باشگاه تازه در تیرماه امســال 30 درصد آن را به 

حسابم واریز کرد.
وى با گالیه از اینکه براى کسب مقام نایب قهرمانى 
لیگ هیچ تبریکى به اعضاى تیم گفته نشد، افزود: 

بیشــتر بازیکنان تیم که از این شرایط ناراضى 
بودند، امســال به تیم هاى دیگر مثل شهردارى 
تبریز و رشــت پیوســتند. من هم قرار نبود در 
ذوب آهن بمانم، اما با وعده هایى که داده شد، در 
دقیقه 90 و با قــرارداد 15 میلیون تومانى در این 
تیم ماندم که البته تا کنون هیچ دریافتى نداشته ام.  
این استاد بین المللى شطرنج ایران ادامه داد: یک 
دور از لیگ امسال باقى مانده، اما چون تیم نسبت 
به فصل گذشــته ضعیف شده شانس کسب مقام 

نداریم.
جوانبخت با بیان اینکه باشگاه ذوب آهن حتى یک 
نسخه از قرارداد را در اختیار  من نگذاشته است، 
گفت: وقتى دلیل را جویا شدم، گفتند در سال هاى 
گذشــته برخى ورزشکاران باشــگاه با استفاده 

از برگه قرارداد خود براى دریافت مطالباتشــان 
شکایت کرده اند و مشکالتى براى باشگاه به وجود 

آمده که نمى خواهند آن مشکالت تکرار شود.
وى افزود: باشگاه ذوب آهن مى گوید هر وقت پول 
برسد تسویه مى کنیم، ولى این زمان خیلى طوالنى 
شده است. البته انتظار داشــتم که آقاى گلشنى، 
رئیس هیئت شطرنج اســتان که سرپرست تیم 
است و سرمربى تیم حمایت بیشترى از بازیکنان 
انجام دهند. البته سرپرست تیم مى گوید در یک 
ماه اخیر 10 بار به باشگاه ذوب آهن مراجعه کرده 
و با مدیرعامل و معاون باشگاه جلسه داشته است. 
البته شرایط بد اقتصادى باشگاه ذوب آهن را درك 
مى کنم، اما مجبور نیستند وقتى پول نیست در لیگ 

شطرنج تیمدارى کنند!

سپاهان براى به دست 
آوردن دل هــواداران، فاصله 
گرفتن از رتبه هاى دور از شــأن پایین 

جدول، نجات «زالتکو کرانچار» از خطر اخراج فقط و 
فقط در برابر سپیدرود در هفته بیستم رقابت هاى لیگ برتر پیروزى 

مى خواهد.  سپاهان اصفهان از ساعت 15فردا جمعه در ورزشگاه سردار جنگل به مصاف سپیدرود رشت مى رود.
طالیى پوشان اصفهانى پس از آنکه در شصت و دومین شهرآورد نصف جهان قافیه را به همشهرى خود باختند وضعیت وخیمى در جدول پیدا کردند زیرا فاصله 

آنها با تیم هاى پایین جدول به میزان خطرناکى کاهش یافت.
در وصف شرایط نامطمئن فعلى سپاهان همین بس که روى کاغذ ممکن است آنها فقط با یک باخت دیگر به رده هاى پایین تر سقوط کنند و به قعر جدول نزدیک شوند. البته در عمل سپاهان 

حتى در بدترین حالت هم احتماًال دستکم تا قبل از آغاز رقابت هاى هفته بیست و یکم از جایگاه فعلى خود در رده دوازدهم پایین تر نخواهد آمد زیرا زردها عالوه بر برترى 3 امتیازى نسبت به دو تیم 
در عمل مانع از آن خواهد شد تا این دو پشت سرش از تفاضل گل بسیار بهترى هم نسبت به آنها برخوردار است. به عبارت بهتر، تفاضل گل بسیار بد نفت تهران و استقالل خوزستان 

تیم حتى در صورت هم امتیاز شدن با سپاهان، جاى رقیب اصفهانى را اشغال کنند زیرا به فرض باخت سپاهان و برد این دو تیم هم تفاضل گل 
بهتر، طالیى پوشان را در پایان رقابت هاى هفته بیستم باالتر از رقباى تهرانى و خوزستانى نگه خواهد داشت.

این درست است که سپاهان در وهله نخست براى فاصله گرفتن هرچه بیشــتر از تیم هاى رده  سیزدهمى و چهاردهمى نفت تهران و 
استقالل خوزستان تالش مى کند، اما حریف مستقیم این تیم در هفته بیستم جدى ترین رقیبى است که طالیى پوشان اصفهانى براى 

هرچه مطمئن تر کردن جایگاه خود در جدول باید شکاف امتیازى با آن را افزایش دهند. به عبارت دیگر، دیدار رو در رو با تیِم ماقبل آخر 
جدول بهترین فرصت براى شاگردان زالتکو کرانچار است تا با دشت حداکثر امتیازات بازى به ثباتى نسبى برسند و در ادامه 

فصل کابوسناکشان دستکم دیگر نگران سقوط نباشند.دیدار با سپیدرود اگرچه یک فرصت ویژه براى سپاهان به 
حساب مى آید، اما در عین حال به دو دلیل مأموریتى دشوار و چالش برانگیز هم هست؛ نخست آنکه مصاف 

با سپیدرود در خانه این تیم و در حضور هواداران گیالنى برگزار مى شود. دوم اینکه، مربى جوانى که روى 
نیمکت تیم رشتى نشسته است سابقه بردن سپاهان در لیگ جارى را دارد. در واقع، نخستین و تا امروز تنها برد 

على کریمى در قامت یک سرمربى لیگ برترى به پیروزى او برابر طالیى پوشان اصفهانى مربوط مى شود. کاپیتان 
پیشین تیم ملى البته این دستاورد بزرگ را در کسوت سرمربى نفت تهران کسب کرد. عجیب آنکه پس از آن پیروزى که در هشتمین هفته 

از لیگ برتر رقم خورد او به شکل عجیبى از سمت خود کنار رفت.
کریمى که پس از موفقیت برابر سپاهان 9 هفته در لیگ برتر غایب بود از هفته هجدهم سکان هدایت سپیدرود را به دست گرفت تا در 

سومین آزمون خود به عنوان سرمربى جدید این تیم یک بار دیگر به تیم اصفهانى برسد. حاال باید انتقام از آقاى جادوگر را هم به 
انگیزه سپاهانى ها براى پیروزى در این میدان اضافه کرد.

باخت احتمالى به سپیدرورد مى تواند وقوع زلزله اى که پیش تر در نصف جهان وعده وقوع آن در سپاهان را داده بودیم 
را قطعى کند و به آن سرعت بخشد. شکست در خطه شــمال ایران تقریباً به معناى خداحافظى با کرانچار 

خواهد بود تا این مربى که وعده آینده اى طالیى براى سپاهان را مى داد دیگر فرصتى براى تماشاى 
آن روزها نداشته باشد. بنا به ده ها دلیل سپاهانى ها باید ســپید رود را شکست دهند. زردها 

براى ماندن کرانچار هم که شــده این بار بى خیال موقعیت ســوزى و کوبیدن
 توپ هاى خود به تیر دروازه شــوند و هر طور شده با 3 امتیاز به 

اصفهان بازگردند. 3 امتیازى که مى تواند ورود آنها 
به آرامش را کلید بزند. 

التک 
برید!

بخاطر زالتکو ب
روابط کى روش و تاج 

مکدر مى شود؟

ممنون از معرفتت 
شهریار!

نان آسیا 2018 آغاز شد
لیگ قهرما

خارجى زدایى در جم!

  در دى ماه دو مرتبه یک رکورد به طور مشابه جابه جا شد. رکورد 17 ساله آرمناك 
پطروسیان در دى ماه دو بار توســط دروازه بان هاى پرسپولیس و استقالل جابه 
جا شد. ابتدا علیرضا بیرانوند بود که با مقاومت 705 دقیقه اى این رکورد را به نام 
خودش ثبت کرد. ولى خیلى زود حســین حســینى این لقب را از بیرانوند به نام 
خودش تغییر داد و رکــورددار طوالنى ترین زمان گل نخوردن یک دروازه بان در 
لیگ ایران شد. اما این دو رکورد که به فاصله 19 روز زده شد، شباهت هاى زیادى 

به هم داشت.
هر دو دروازه بان دقایقى قبل از ثبت رکورد، تیر دروازه به کمکشان آمد و با خوش 
شانسى گل نخوردند.حسینى در بازى با سایپا یکى یکى رکوردها را جابه جا مى کرد. 
با مقاومت تا دقیقه 50 از سد عابدزاده و حجازى هم گذشت. فقط پنج دقیقه مانده 
بود که حسینى رکورد طوالنى ترین زمان گل نخوردن را به نام خودش ثبت کند. 
ولى شوت مهدى ترابى مى توانست این آرزو را به دل دروازه بان استقالل بگذارد. 

شوتى که با خوش شانســى حســینى به تیر دروازه برخورد و در برگشت هم به 
صورتش برخورد کرد و به کرنر رفت. بیرانوند که باید در بازى با فوالد تا دقیقه 72 
دروازه اش را بسته نگه مى داشت در همان دقیقه 16 روى قیچى برگردان جان فزا 
همه آرزوهایش را بر باد رفته مى دید. ولى با خوش شانسى، تیر دروازه به کمکش 
آمد و توپ تبدیل به گل نشد. تا اینکه بیرانوند توانست 56 دقیقه دیگر مسابقه 

پس از برخورد توپ به تیرك را هم پشت سر بگذارد و باالخره رکورد بزند.
حسینى هم مثل بیرانوند در مسابقه اى که رکورد زد، گل خورد و رکوردش متوقف 
شد.بیرانوند فقط 17 دقیقه پس از رکوردش دوام آورد. او که در دقیقه 72 رکورد 
آرمناك را زد و جشن یک نفره اى داشت، در دقیقه 89 روى ضربه رحیم زهیوى 
دروازه اش باز شد. شمارش معکوس هواداران به پایان رسید و ورزشگاه آزادى غرق 
در جشن رکوردزنى حسینى شده بود. ولى در همان مسابقه و کمتر از نیم ساعت 

بعد، انگیزه حسینى هم به پایان رسید و باالخره تسلیم ضربه حریف شد.

پول ندارى تیمدارى نــکن!

 روزگار سپاهان سپید مى شود؟

در وصف شرایط 
نامطمئن فعلى

سپاهان همین بس 
که روى کاغذ ممکن
با  است آنها فقط

یک باخت دیگر به 
رده هاى پایین تر 
سقوط کنند و به 

قعر جدول نزدیک 
شوند. البته در

عمل سپاهان حتى در 
بدترین حالت هم احتماًال 

تدستکم تا قبل از آغاز 
رقابت هاى هفته بیست و
یکم از جایگاه فعلى خود 
در رده دوازدهم پایین تر 

آنخواهد آمد

سپاهان براى به دست 
آوردن دل هــواداران، فاصله 
اگرفتن از رتبه هاى دور از شــأن پایین 

جدول، نجات «زالتکو کرانچار» از خطر اخراج فقط و 
ر برابر سپیدرود در هفته بیستم رقابت هاى لیگ برتر پیروزى 

5هان اصفهان از ساعت 15فردا جمعه در ورزشگاه سردار جنگل به مصاف سپیدرود رشت مى رود.
ساز آنکه در شصت و دومین شهرآورد نصف جهان قافیه را به همشهرى خود باختند وضعیت وخیمى در جدول پیدا کردند زیرا فاصله 

ن خطرناکى کاهش یافت.
همین بس که روى کاغذ ممکن است آنها فقط با یک باخت دیگر به رده هاى پایین تر سقوط کنند و به قعر جدول نزدیک شوند. البته در عمل سپاهان 

د امتیازى نسبت به دو تیم  3آمد زیرا زردها عالوه بر برترى 3 آز جایگاه فعلى خود در رده دوازدهم پایین تر نخواهد  ازبل از آغاز رقابت هاى هفته بیست و یکم 
در عمل مانع از آن خواهد شد تا این دو ت به آنها برخوردار است. به عبارت بهتر، تفاضل گل بسیار بد نفت تهران و استقالل خوزستان 

ایرا اشغال کنند زیرا به فرض باخت سپاهان و برداین دو تیم هم تفاضل گل  رى رقیب اصفهانى 
ستم باالتر از رقباى تهرانى وخوزستانى نگه خواهد داشت.

ى فاصله گرفتن هرچه بیشــتر از تیم هاى رده  سیزدهمى و چهاردهمى نفت تهران و 
قیم این تیم در هفته بیستم جدى ترین رقیبى است که طالیى پوشان اصفهانى براى

شکاف امتیازى با آن را افزایش دهند. به عبارت دیگر، دیدار رو در رو با تیِمماقبل آخر
چار است تا با دشت حداکثر امتیازات بازى به ثباتى نسبى برسند و در ادامه 

اشند.دیدار با سپیدرود اگرچه یک فرصت ویژه براى سپاهان به 
ى دشوار و چالش برانگیز هم هست؛ نخست آنکه مصاف 

یالنى برگزار مى شود. دوم اینکه، مربى جوانى که روى
ام جارى را دارد. در واقع، نخستین و تا امروز تنها برد  لین در لیگ

روزى او برابر طالیى پوشان اصفهانى مربوط مى شود. کاپیتان 
هفته عجیب آنکه پس از آن پیروزى که در هشتمین ه رمربى نفت تهران کسب کرد.

کنار رفت.
ر در  برتر غایب بود از هفته هجدهمسکان هدایت سپیدرود را به دست گرفت تا

ک بار دیگر به تیم اصفهانى برسد. حاال باید انتقاماز آقاى جادوگر را هم بهه
رد.

که پیش تر در نصف جهان وعده وقوع آن در سپاهان را داده بودیم 
خطه شــمال ایران تقریباً به معناى خداحافظى با کرانچار 

یى براى سپاهان را مى داد دیگر فرصتى براى تماشاى 
پاهانى ها باید ســپید رود را شکست دهند. زردها 

 این بار بى خیال موقعیت ســوزى و کوبیدن
3وازه شــوند و هر طور شده با 3 امتیاز به 

3ند. 3 امتیازى که مى تواند ورود آنها 
مش را کلید بزند. 

رجى ن ر ی ىروشروى ی
نش احتمالى با مســئوالن فدراسیون
ماه هاى احتماًال تاجمى تواند در کت و

سیر آماده سازى تیم ملى مطمئناً دردسر 
د.

ه کــى روش با ایــن حادثه 
ــت که کى روش مى تواند 
ط تیم ملى را تغییر دهد و یا

بــه موافقت 16 تیم  6 توجه
 براى کمــک به تیم

متیم رمربى
روزهــا 

ى انتقاد 
ارد؛ 
ع
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و 

رکان 
ا تحت
دهد تا 
تنش 
ماده 

م ملى 

باخت احتمالى به سپیدرورد مى تواند وقوع زلزله اى ک
ررا قطعى کند و به آن سرعت بخشد. شکست در
خواهد بود تا این مربى که وعده آینده اى طال
آن روزها نداشته باشد. بنا به ده ها دلیل س
براى ماندن کرانچار هم که شــد
 توپ هاى خود به تیر د
اصفهان بازگر
به آر

ب
ه
ش
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و

که
ر خ
ال
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خ
ش

پ
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ا
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ک

ت مطالباتشــان 
 باشگاه به وجود 

تکرار شود.
لپول وید هر وقت 
نىالنى ن خیلى طو

که آقاى گلشنى، 
ه سرپرست تیم 
ترى از بازیکنان 
 مى گوید در یک 
ن مراجعه کرده 
سه داشته است. 
وب آهن را درك 
ل نیست در لیگ 

به جا مى کرد.  ج ر ور ىر ىی پ
 و حجازى هم گذشت. فقط پنج دقیقه مانده 
زمان گل نخوردن را به نام خودش ثبت کند. 
ین آرزو را به دل دروازه بان استقالل بگذارد. 

9آرمناك را زد و جشن یک نفره اى داشت، در دقیقه 89 روى ضربه رحیم زهیوى
دروازه اش باز شد. شمارش معکوس هواداران به پایان رسید و ورزشگاه آزادى غرق 
در جشن رکوردزنى حسینى شده بود. ولى در همان مسابقه و کمتر از نیم ساعت 

بعد، انگیزه حسینى هم به پایان رسید و باالخره تسلیم ضربه حریف شد.

شباهت هاى شکستن رکورد آرمناك
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نصف جهــان بدترین و زشــت ترین اتفاق قابل پیــش بینى براى
 ذوب آهن در ورزشــگاه نقش جهان و در هفته بیستم رقابت هاى 
لیگ برتر این است که تعداد هواداران صنعت نفت آبادان در اصفهان 

بیشتر از هواداران ذوب آهن خواهد بود. 
ذوب آهن اصفهان از ساعت 15 پنج شنبه در ورزشگاه نقش جهان 

میزبان صنعت نفت آبادان است.
سبزپوشان اصفهانى هفته گذشــته با پیروزى در شصت و دومین 
شــهرآورد نصف جهان نه تنهــا رقابت حیثیتى را از همشــهرى 
خود بردند که به لطف امتیاز از دســت دادن ســایر رقبا، سه پله در 
جدول صعود کردند و با رســیدن به رتبه چهارم در مجاورت مثلث 

صدرنشینان قرار گرفتند.
در هفته بیستم اما ممکن اســت عکس این اتفاق براى ذوب آهن 
بیافتد، چون تنها 2 امتیاز بین تیم هاى چهارم تا هشتم جدول فاصله 
انداخته است. این یعنى که از دســت دادن امتیازات دیدار پیش رو 

حتى امکان دارد براى شــاگردان امیر قلعه نویى به قیمت 
سقوط چهارپله اى در جدول تمام شود. 

سه تیم تهرانى استقالل، پیکان 
و ســایپا با یک و تیم تبریزى 

گسترش فوالد با 2 امتیاز اختالف نسبت به ذوب آهن، چهار رقیبى 
هستند که مى توانند تهدیدى جدى براى جایگاه جدید تیم اصفهانى 

در رده چهارم باشند.
زردپوشان آبادانى اگرچه هیچ شانســى براى رسیدن به ذوب آهن 
در پایان رقابت هاى هفته بیســتم ندارند، امــا مى توانند در مصاف 
رو در رو با حریف اصفهانى فاصله در حــال حاضر 4 امتیازى خود 
با این تیم را به حداقل امتیاز کاهش دهند. پیروزى برابر ذوب آهن 
در خانه این تیم اگرچه در وهله نخســت کمى دور از ذهن به نظر 
مى رسد، اما شــانس وقوعش آنقدرها هم کم نیست، به خصوص 
که تیم آبادانى سابقه پیروزى در ورزشگاه نقش جهان 
در فصل جارى را هم دارد. شاگردان فراز کمالوند 
در مرحله یک شانزدهم جام حذفى با برترى برابر 
سپاهان در ورزشگاه خانگى این تیم باعث حذف 
زودهنگام طالیى پوشــان از آن رقابت ها شدند. 
سبزپوشان اصفهانى اما بدون تردید به این راحتى 
اجازه نخواهند داد تا مهمان آبادانى بالیى که 
سر همشهرى این تیم آورد را سر آنها هم 
بیاورد و براى دومیــن مرتبه در فصل 

جارى ورزشگاه نقش جهان را با دستان ُپر ترك کند.
دیدار رفت دو تیم در ورزشــگاه تختى آبادان در حالى با تســاوى 
دو بر دو به پایان رســید که ذوب آهن ابتدا با دو گل از میزبان خود 
پیش افتاده و در آستانه کسب یک پیروزى ارزشمند بیرون از خانه 
قرار گرفته بود، اما تیم اصفهانى با گلى که در واپســین ثانیه هاى 
وقت هاى تلف شــده خورد بازى برده را با تســاوى عوض کرد. در 
آخرین رویارویى در اصفهان هم ذوب آهن و نفت به تقسیم امتیازات 
با یکدیگر بسنده کردند. در آن مسابقه که هفدهم فروردین ماه سال 

جارى از هفته بیست و ششم لیگ شانزدهم برگزار شد دو تیم 
به تساوى یک بر یک رضایت دادند.

اما برگردیم به موضوعى که در ابتداى این گزارش 
به آن اشــاره کردیم و تیتر خود را هم به این مسئله 

اختصاص دادیم.
به گزارش نصف جهان، بدترین 

و زشت ترین اتفاق قابل 
پیش بینــى براى 

ذوب آهن در 
ه  شگا ز ر و

نقش جهان و در هفته بیســتم رقابت هاى لیگ برتر این است که 
تعداد هواداران صنعت نفت آبادان در اصفهان بیشتر از هواداران ذوب 
آهن خواهد بود. در شهرآورد مهم شهرمان که به نوعى مهمترین 
دیدار فوتبالى براى هواداران دو تیم اصفهانى است به زحمت حدود 
200 هوادار ذوب آهنى به ورزشگاه نقش جهان آمدند تا در مقابل 
16 هزار هوادار ســپاهان قد علم کنند! در مورد تعداد کم هواداران 
ذوب  آهن در روزهاى آینده خواهیم نوشــت و خــرده اى هم به 
تعداد کم هواداران این تیم در شــهرآورد اصفهان نمى گیریم، اما 
زشــت ترین موضوع ممکن براى ذوب آهن این  خواهد بود که در  
مصاف با تیمى همچون صنعت نفت آبــادان در مقابل آنها هم کم 
بیاورد و تبدیل به مهمان شود. حضور احتمالى بسیارى از هواداران 
فوتبال از شاهین شهر که عمدتًا از اهالى خطه جنوب کشورمان 
و عالقه منــد به تیم صنعت نفت آبادان هســتند این هشــدار را 
جدى تر مى کند. اگر ذوب آهنى هــا و هوادارانى که به این تیم 
عالقه دارند به خود زحمت دهند، در این دیدار حاضر شوند 
و براى تیمشان آبرودارى کنند تا سبزپوشان در نقش 
جهان تبدیل به مهمان نشوند باید از آنها ممنون 

شد!

حتمًا در جریان هســتید که کمال کامیابى نیا بــه علت مصدومیت 
عجیبش، نزدیک به یک ماه نمى تواند براى پرسپولیس بازى 

کند. اتفاقى که باعث مى شود محسن ربیع خواه کماکان 
یکى از 11 بازیکن اصلى پرســپولیس باشد. منتقدان 
بازیکن مورد عالقه «برانکــو ایوانکوویچ» امیدوار 
بودند با بازگشــت احمد نوراللهى به پرســپولیس، 
این بازیکن در کنار کامیابى نیا دو هافبک دفاعى 
پرسپولیس باشند اما با توجه به مصدومیت کامیابى 
نیا، ربیع خواه زوج نوراللهى در میانه میدان خواهد 
بود. خیلى ها این موضوع را ناشى از خوش شانسى 

عجیب ربیع خواه مى دانند که در هر شــرایطى مى 
پرســپولیس حضور تواند در ترکیب ثابت 

البته برانکو قطعًا با داشــته باشند. 
نظرى  موافق نیست.چنین 

باشگاه استقالل  با اســتفاده از بندى که در قرارداد با 
مجتبى جبارى استفاده کرده بود به صورت یکطرفه 

قرارداد این بازیکن را توانست فسخ کند. 
روزبه وثوق احمدى توضیحات کاملى را در خصوص 
روند پرونده باشگاه استقالل و مجتبى جبارى که در 
نهایت منجر به فسخ قرارداد این بازیکن به صورت 
یکطرفه از طرف باشگاه استقالل شده ارائه کرده 
است: «بعد از اینکه مجتبى جبارى با استقالل 
به مشکل خورد یک درخواست کلى به کمیته 
تعیین وضعیت ارائه کرد که در آن درخواست 
چیز زیادى مشــخص نبود و معلوم نبود 
خواسته جبارى به صورت کلى چیست. 
بعد از صحبت هایى که با او انجام دادیم 
آن شکایت رفع نقص شــد و مجدداً 
جبارى شــکایت جدیدى را به کمیته 

تعیین وضعیت ارائه کرد.
او در شــکایت خود این نکته را ذکر کرد که خواستار 
دریافت صد میلیون تومان از قرارداد این فصلش است 
و به این شکل شکایت جدید خود را مطرح کرد. بعد از 
جلسه رسیدگى که براى او برگزار کردیم جبارى وکیل 
خود را کامًال عوض کرد و این بار آنها اعالم کردند که 
چرا این بازیکن از حضور در تمرینات و مسابقات منع و 
در نهایت کنار گذاشته شده است. ما هم خواسته جبارى 
را در قالب چند ســئوال از هیئت مدیره و مدیرعامل 
باشگاه استقالل مطرح کردیم که آنها صبح  به سئواالت 
ما پاســخ دادند و بالفاصله درخواســت فسخ قرارداد 
یکطرفه خود را به سازمان لیگ ارائه کردند. بعد از این 
اتفاق سازمان لیگ درخواست باشگاه را به ما ارجاع داد و 
ما متوجه شدیم در قرارداد جبارى و باشگاه استقالل در 
ابتداى فصل بندى گنجانده شده که باشگاه حق فسخ 

قرارداد یکطرفه با این بازیکن را دارد و خود جبارى هم 
پاى برگه را امضا کرده است.

باشگاه استقالل با توجه به همان بند قرارداد جبارى را 
فسخ کرد اما حاال چون جبارى بازیکن استقالل نیست 
و پرونده تفاوت پیدا کرده باید به شکایت این بازیکن 
رسیدگى جدیدى شود که قرار اســت در یک جلسه 
داخلى به این موضوع رســیدگى کنیم. بعضى مواقع 
پرونده برعکس مى شود مثل شــرایط اکبر ایمانى در 
پدیده که او یکطرفه قراردادش را با باشگاه فسخ کرده 
بود. حاال باید دید که در قرارداد و جزئیات آن بین جبارى 
و استقالل چه امضاهایى رد و بدل شده و چه مفادى 
وجود دارد. حقیقتاً این پرونده کمى خاص است و کمتر 
در قراردادهاى دیگر در باشگاه لیگ برتر دیده مى شود. 
شروط زیادى در قرارداد جبارى و باشگاه استقالل وجود 

دارد که قطعاً باید به آن رسیدگى شود.»

مدافع سابق اســتقالل همچنان از نحوه جدا 
شدنش از این تیم دلخور است.

حنیف عمران زاده کــه این روزها در ســیاه 
جامگان بازى مى کند در مورد دلیل جدایى اش 
از استقالل به شبکه استانى مشهد گفت: من، 
وحید طالب لو و آرش برهانى سر جمع 27 سال 
سابقه بازى داریم براى استقالل و این خنده دار 

است که حتى یک تشکر هم از ما نشد.
او ادامه داد:  حتى عکس هاى مــا را جداگانه 
نگذاشتند. یک عکس سه نفره از ما گذاشتند و 

اعالم کردند براى من، آرش و وحید آرزوى موفقیت مى کنند، شما فقط عمق فاجعه را ببینید. 
مدافع سابق اســتقالل در مورد دلیل جدایى اش از این تیم هم گفت: با نظر آقاى منصوریان جدا شدیم ولى در 

حق ما بى انصافى و بى معرفتى شد.

شصت و دومین سبزپوشان اصفهانى هفته گذشــته با پیروزى در
شــهرآورد نصف جهان نه تنهــا رقابت حیثیتى را از همشــهرى

رقبا، سه پله در  بردند که به لطف امتیاز از دســت دادن ســایر خود
جدول صعود کردند و با رســیدن به رتبه چهارم در مجاورت مثلث 

صدرنشینان قرار گرفتند.
در هفته بیستم اما ممکن اســت عکس این اتفاق براى ذوب آهن 
2بیافتد، چون تنها 2 امتیاز بین تیم هاى چهارم تا هشتم جدول فاصله 
انداخته است. این یعنى که از دســت دادن امتیازات دیدار پیش رو 

حتى امکان دارد براى شــاگردان امیر قلعه نویى به قیمت 
سقوط چهارپله اى در جدول تمام شود.

سسه تیم تهرانى استقالل، پیکان 
وو ســایپا با یک و تیم تبریزى 

با این تیم را به حداقل امتیاز کاهش دهند. پیروزى برابر ذوب آهن 
خانه این تیم اگرچه در وهله نخســت کمى دور از ذهن به نظر  در
مى رسد، اما شــانس وقوعش آنقدرها هم کم نیست، به خصوص 
که تیم آبادانى سابقه پیروزى در ورزشگاه نقش جهان 
در فصل جارى را هم دارد. شاگردان فراز کمالوند 
در مرحله یک شانزدهم جام حذفى با برترى برابر 
سپاهان در ورزشگاه خانگى این تیم باعث حذف 
زودهنگام طالیى پوشــان از آن رقابت ها شدند. 
سبزپوشان اصفهانى اما بدون تردید به این راحتى 
جاجازه نخواهند داد تا مهمان آبادانى بالیى که 
سسسسسسسسسسسسسسسسسسررر همشهرى این تیم آورد را سر آنها هم 
بببببببببببیبیاورد و براى دومیــن مرتبه در فصل 

آخرین رویارویى در اصفهان هم ذوب آهن و نفت به تقسیم امتیازات 
با یکدیگر بسنده کردند. در آن مسابقه که هفدهم فروردین ماه سال 

جارى از هفته بیست و ششم لیگ شانزدهم برگزار شد دو تیم 
به تساوى یک بر یکرضایت دادند.

اما برگردیم به موضوعى که در ابتداى این گزارش
به آن اشــاره کردیم و تیتر خود را هم به این مسئله 

اختصاص دادیم.
به گزارش نصف جهان، بدترین 

و زشت ترین اتفاق قابل 
ىىىىىىىىىىىىىىىراى پیش بینــى ب

رر در ذذوب آهن
ه  شگا ز ر و

ذوب  آهن در روزهاى آینده خواهیم نوشــت و خــرده اى هم به 
تعداد کم هواداران این تیم در شــهرآورد اصفهان نمى گیریم، اما 
زشــت ترین موضوع ممکن براى ذوب آهن این  خواهد بود که در  
مصاف با تیمى همچون صنعت نفت آبــادان در مقابل آنها هم کم 
بیاورد و تبدیل به مهمان شود. حضور احتمالى بسیارى از هواداران 
فوتبال از شاهین شهر که عمدتًا از اهالى خطه جنوب کشورمان 
و عالقه منــد به تیم صنعت نفت آبادان هســتند این هشــدار را 
جدى تر مى کند. اگر ذوب آهنى هــا و هوادارانى که به این تیم 
عالقه دارند به خود زحمت دهند، در این دیدار حاضر شوند 
و براى تیمشان آبرودارى کنند تا سبزپوشان در نقش 
جهان تبدیل به مهمان نشوند باید از آنها ممنون 

شد!

هواداران آبادانى به نقش جهان مى آیند

نگذارید ذوب آهن در اصفهان مهمان شود 

ارى هم 

 جبارى را 
الل نیست 
ن بازیکن 
ک جلسه 
ضى مواقع 
 ایمانى در 
سخ کرده

ن جبارى 
چه مفادى 
ت و کمتر

ه مى شود. 
الل وجود

ا شدیم ولى در 

ذوب آهن 
را قال مى گذارد؟!

نصف جهان در شرایطى که از ذوب آهن به عنوان 
مقصد احتمالى سجاد شهباززاده نام برده مى شد 
اما گویا قرار نیســت که مهاجم سابق استقالل 
شــاگرد قلعه نویى شــود و بایــد از او به عنوان 
جدیدترین لژیونر فوتبال کشورمان نام برد. آنطور 

سایت ها نوشته، که یکى از 

سجاد صبح راهى دوحه شد تا پاى مذاکره با یکى 
از باشگاه هاى این کشور بنشیند. از باشگاه القطر 
به عنوان مشــترى جدید این بازیکــن نام برده 
مى شود، باشــگاهى که به تازگى محمد طیبى 
مدافع ایرانى خود را کنار گذاشــته و قصد دارد با 
جذب بازیکنان خارجى جدید زمینه بقا در لیگ 
ستارگان قطر را فراهم کند. این در شرایطى است 
که امیر قلعه نویى به شــدت به دنبال سجاد بود 
و ظاهراً از این بازیکن قول حضور در اصفهان را 

هم گرفته بود.
 

 نیا بــه علت مصدومیت
 پرسپولیس بازى 

خواه کماکان
 منتقدان 
امیدوار 
،ولیس، 
فاعى فاعى

میابى 
خواهد 
شانسى

طى مى 
س حضور 

مدافع سابق
شدنش از ای
حنیف عمر
جامگان باز
از استقالل
وحید طالب
سابقه بازى
است که حت
او ادامه داد
نگذاشتند.
اعالم کردن
مدافعسابق
حق ما بىا

  خوش شانس مثل ربیع خواه

اشتباه بزرگ جبارى

یب ر ر بو یسب پو پر
بشند. داشــته باشند البته

ن نظرى چنین  موافن 

باشگاه استقالل  با اســ
مجتبى جبارى استفاده

داد این بازیکن را توقرارداد این باز
ىتوروزبه وثوق احمدى تو
روند پرونده باشگاه اس
نهایت منجر به فسخ
یکطرفه از طرف با
است: «بعد از این
به مشکل خور

تعیین وضعیت
چیز زیادى
خواستهج
بعد از ص
آن شکا
جبارى ش

ور س
برانکو قطعًا با 

فق نیست.

  بى معرفتى شد 

چرا کروات ها در ایران 
بازار کار دارند؟

چرا مربیان کروات اینقدر در بازار ایران مشترى دارند؟ 
این سئوالى اســت که یکى از روزنامه ها از «وینگو 
بگوویچ» ســرمربى تیم گل گهر و یکى از قدیمى 
ترین مربیان کروات شاغل در فوتبال ایران پرسیده 
و این جواب را از ســرمربى سابق پرسپولیس گرفته 
اســت:  «از نظر فرهنگى جامعه کرواسى با جامعه  
ایران نزدیکى هــاى زیــادى دارد و همین موضوع 
باعث مى شود مربیانى که از کشور من به ایران آمدند، 
بتوانند راحت با شرایط کنار بیایند و کار کنند. مسئله 
دیگر موضوعات مالى و علمى اســت. باشگاه هاى 
ایرانى شاید مثل کشورهاى عربى پول نداشته باشند 
که به مربیان صاحبنام بدهند و با قراردادهاى گران 
مربیان اسم ورسم دار و بســیار بزرگ جذب کنند. به 
همین ترتیب مربیان کرواتى کــه امتحان خود را در 
ایران پس داده  اند و علم کافى را دارند، مورد توجه قرار 
مى گیرند. منظورم این است که با شرایط اقتصادى اى 
که باشگاه هاى ایرانى دارند، مى توانند مربى خوب از 
کرواســى بیاورند که این اتفاق در سال هاى اخیر در 

فوتبال ایران افتاده است.»

2 مهاجم پرسپولیس اکنون در اوج آمادگى به دنبال 
دستیابى به گل مقابل تیم فیروز کریمى هستند.

على علیپور که بــا 12 گل زده اکنون شــانس اول 
دســتیابى به عنوان آقاى گلى لیگ برتر اســت، در 
کنار «گادوین منشــا» که علیرغم رکورد نه چندان 
رضایتبخش بــراى گلزنى، اما مفیــد و مؤثر در فاز 
تهاجمى اســت، به دنبال این هســتند تا روز تلخى 
براى «فرناندو دخسوس» و مدافعان گسترش فوالد 

شکل دهند.
منشا که البته ســابقه گلزنى مقابل گسترش فوالد 
حتى در فصل گذشته که آمار فوق العاده اى در گلزنى 
داشت، ندارد؛ امیدوار است این بار بتواند در استادیوم 
آزادى فرناندو دخسوس را تسلیم کند. علیپور اما در نیم 
فصل موفق شد برابر گسترش فوالد عملکرد خوبى به 
جا بگذارد و یک گل نیز در تبریز برابر حریف ثبت کرد.

دو مهاجم آماده  پرســپولیس اما اکنــون با توجه به 
بازگشت محسن مســلمان به ترکیب و آمادگى دو 
هافبک دیگر این تیم به دنبال شانس هاى باالى خود 
در این جدال هستند تا 3 امتیاز حساس دیگر به حساب 

پرسپولیس اضافه شود.

خط و نشان
 براى دخسوس
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معموًال افراد ســونا را براى اســتراحت، تمدد اعصاب و تسکین 
برخى دردهــا و بیمارى هاى خود اســتفاده مى کننــد، افزون

 بر این، ســونا و حمام بخار مزایاى فراوانى براى سالمتى جسم 
و جان دارد.

مزایاى سونا و حمام بخار را مى توان به شرح زیر خالصه کرد:

بهبود جریان گردش خون
تحقیقات نشان داده اند که نشستن در سونا به خصوص براى افراد 
مسن تر اثرات مفیدى بر سیستم قلب و عروق افراد مى گذارد. هوا 
و گرماى مرطوب ناشى ازبخار موجود در سونا، با اتساع مویرگ ها 
و رگ هاى خونى کوچک، جریان گردش خون را بهبود مى بخشد 
و در نتیجه باعث گردش خون راحت تر و اکسیژن رسانى بهتر به 

بدن مى شود.

کمک به سالمت پوست
حمام بخار و ســونا بــه دلیل هــواى گرمى که دارنــد، باعث 
تعریق زیــاد مى شــوند. تعریق بــدن باعث باز شــدن منافذ 
پوســت شــده و به تمیز شــدن الیه بیرونى پوســت کمک 
خواهد کــرد. در برخى موارد اســتفاده از ســونا بــراى درمان 

جوش هاى پوستى توصیه مى شود.

کمک به استراحت و احیاى بدن 
اغلب پس از یک ورزش ســنگین، ماهیچه هاى بدن دردناك

 مى شوند و قرار دادن بدن در حالت اســتراحت به منظور بهبود 
درد ماهیچه اى، بســیار با اهمیت اســت. بنا بر تحقیقات انجام 
شده، استفاده سریع از ســونا و حمام بخار، بالفاصله پس از اتمام 
ورزش و حرکات بدنى، به کاهش درد ماهیچه ها کمک کرده و

 ماهیچه ها را قوى نگه مى دارد.

روان کردن حرکت مفاصل بدن و افزایش انعطاف 
آنها

اگر ســونا و یا حمام بخار قبل از انجام حرکات ورزشى استفاده 

شود، به روان شدن حرکت مفاصل و افزایش انعطاف آنها کمک 
مى کند. تحقیقات نشــان داده اند که گرما مى تواند بیشتر از 25 
درصد، قدرت حرکت مفاصل را افزایش دهد. اســتفاده از سونا 

همچنین مى تواند به تسکین درد مفاصل کمک کند.

کاهش استرس و فشارهاى روحى
گرماى ناشى از سونا باعث آزاد شدن اندورفین در بدن مى شود که 
نوعى هورمون است که به کاهش استرس و احساسات ناخوشایند 

در بدن کمک مى کند. 
همچنین باعــث کاهش ســطح کورتیزول در بدن مى شــود. 
کورتیزول هورمونى است که در پاسخ به اســترس در بدن آزاد

 مى شود. با کاهش ســطح کورتیزول در بدن، افراد آرام تر، قابل 
کنترل تر و توانمندتر خواهند شد.

باز کردن سینوس ها
گرماى سونا و حمام هاى بخار، غشاى مخاطى بدن را باز کرده 
و باعث تنفس راحت تر و عمیق تر خواهد شد و همچنین باعث 
انحالل اخــالط خونى و عفونى جمع شــده در ســینوس ها و 
ریه ها مى شــود و بنابراین مى تواند در درمان ســرماخوردگى، 

سینوس هاى مزمن و مشکالت تنفسى به کار رود.

سوزاندن کالرى
با ورود شخص به سونا یا حمام بخار، ضربان قلب و نبض او افزایش 
مى یابد. اگر پس از انجام تمرینات ورزشى از سونا استفاده شود، 
ضربان قلب و نبض او به میزان بیشترى باال خواهد رفت و کالرى 

بیشترى نیز در بدن سوزانده خواهد شد.
 البته این کالرى ســوزى در صورتى باعث کاهش وزن مى شود 
که پس از ســونا با مواد غذایى و نوشــیدنى هاى مضر در بدن 

جایگزین نشود. 
بنابراین در صورتى که شخص از یک شیوه غذایى صحیح پیروى 
کند، استفاده از سونا پس از انجام حرکات ورزشى به کاهش وزن 

او کمک خواهد کرد.

یک متخصص گوش و حلق و بینى با بیان اینکه درمان سینوزیت با آنتى بیوتیک موضعى امکانپذیر نیست، گفت: 
شستشوى بینى با سرم و پنى سیلین بر درمان سینوزیت تأثیرى ندارد.

محمد پورحاجى غالمى افزود: درمان سینوزیت فقط از طریق درمان داروهاى خوراکى و تزریقى امکانپذیر است 
و شستشوى بینى با پنى سیلین، نوعى درمان موضعى محسوب مى شود که هیچگونه اثرى ندارد.وى تصریح 
کرد: درمان روتین سینوزیت براى بیماران سرپایى به صورت خوراکى و براى بیماران بسترى به صورت تزریقى 

انجام مى گیرد.
این متخصص گوش و حلق و بینى ادامه داد: هم اکنون آنتى بیوتیک هاى موضعى براى گوش در داروخانه ها 

موجود است، اما براى بینى چنین دارویى وجود ندارد. 

یک متخصص طب ایرانى گفت: اگر ترشح انسولین به واسطه صرف 
دیرهنگام «وعده غذایى شام» نزدیک به زمان خواب شبانه باشد، باعث 
کاهش ترشح هورمون رشد شده و در درازمدت، تبعات کاهش هورمون 
رشد را خواهیم داشت.محمد انصارى پور درباره محتواى شام و ارتباط 
آن با سالمتى اظهارداشــت: همانطور که مى دانید هورمون انسولین 
و هورمون رشــد رابطه عکس با یکدیگر دارند، یعنى با افزایش یکى 

دیگرى کاهش پیدا مى کند.
وى افــزود: هنگام مصــرف ماده غذایــى حــاوى کربوهیدرات ها، 
هورمون انســولین ترشــح مى شــود و اگر قندهاى مصرفى ساده 
باشند مثل شیرینى ها و نان سفید و... ترشح انسولین سریع تر است، از 

طرفى حداکثر ترشح هورمون رشد طى خواب شبانه است.

این متخصص طب ایرانى تصریح کرد: اگر ترشح انسولین به واسطه 
صرف دیرهنگام وعده غذایى شام نزدیک به زمان خواب شبانه باشد، 
باعث کاهش ترشح هورمون رشد شــده و در درازمدت تبعات کاهش 
هورمون رشد را خواهیم داشت.انصارى پور متذکر شد: یک نکته دیگر 
در مورد شــام اینکه برخى هورمون ها از جمله هورمون رشد مصرف 
انرژى بدن را به سمت سوزاندن چربى ها مى برند و انسولین از قند، چربى 

تولید مى کند، پس باید قند و چربى از شام حذف شود.
وى عنوان کرد: بهتر است در وعده شام، کربوهیدرات کمپلکس که قند 
خون و در نتیجه انسولین را به صورت آنى باال نبرند مثًال نان سبوس دار 
خورده شود یا از ســبزیجات و حبوبات که جذب قند را ُکند مى کنند، 

استفاده کنیم. 

«خار مریم» به عنوان درمانى طبیعى براى بیمارى ها و مشکالت جسمى 
مختلف کاربرد دارد. «سیلیمارین» ماده فعال در خار مریم است. خار مریم 
بیشتر براى درمان مشکالت کبدى توصیه مى شود، اما برخى افراد معتقدند 
این گیاه مى تواند کلســترول را نیز کاهش دهد و بــه کنترل دیابت نوع 2 

کمک مى کند.
همچنین گروهى از افراد ادعا مى کنند گیاه خــار مریم در درمان بیمارى 

سیروز کبدى، هپاتیت، یرقان و اختالالت کیسه صفرا مؤثر است.
 کمک به سالمت کبد: یکى از رایج ترین موارد کاربرد خار مریم، درمان 
مشکالت کبدى است. مطالعات انجام شده نشان مى دهد این گیاه آسیب 

دیدگى کبدى ناشى از رژیم غذایى نامناسب را بهبود مى دهد. 
 بهبود سالمت پوست: مطالعات انجام شده نشان داد استفاده از این گیاه 
روى پوست به بهبود بیمارى هاى پوستى التهابى کمک مى کند. همچنین 
خار مریم داراى تأثیرات ضد پیرى و آنتى اکسیدان روى سلول هاى پوست 

انسان است که در بررسى هاى آزمایشگاهى به خواص آن پى برده شد.
کاهش کلسترول: باال بودن سطح کلســترول بــه بروز مشکالتى در 
سالمت قلب و افزایش احتمال ابتالى فرد به سکته مغزى منجر مى شود. 
مطالعات انجام شده نشــان داد خار مریم نقش حائز اهمیتى در پایین نگه 

داشتن سطح کلسترول بازى مى کند.
 کمک به کاهش وزن: بررسى ها نشان داده ماده سیلیمارین موجود در 
خار مریم موجب کاهش وزن مى شود و به همین دلیل، کارشناسان اینطور 
عنوان مى کنند که گیاه خار مریم براى افرادى که به دنبال 

کاهش وزن هستند مفید است.
کاهش مقاومت به انسولین: بر اساس بررسى هایى 
که انجام شد مشخص شــده عصاره خار مریم به کاهش 
مقاومت انسولینى کمک مى کند. مقاومت انسولینى مشکلى 

است که مبتالیان به دیابت نوع 2 دچار آن هستند.
بهبود عالئم آسم آلرژیک: ماده فعال موجود در خار 
مریم در کاهش التهاب مؤثر است. همچنین سیلیمارین به 
کاهش التهاب در مجراى تنفسى  مبتالیان به آسم آلرژیک 

کمک مى کند.
 محدود کردن پیشرفت سرطان: این گیاه مى تواند 

از پیشرفت برخى انواع سرطان جلوگیرى کند.
کمک به حفظ سالمت استخوان ها: خار مریم نقش 

اساسى در حفظ سالمت استخوان ها بازى مى کند.  

آنچه باید در باره سونا و حمام بخار بدانید

 کاهش وزن تا سالمت 
کبد با یک گیاه جادویى

عواقب عجیب دیر شام خوردن

تنها راه  درمان سینوزیت

یک متخصص کلیه و مجارى ادرارى با اشاره به علل وجود خون در ادرار گفت: وجود 
خون در ادرار با قرمزى ادرار کامالً متفاوت است.

سلمان اسالمى اظهارداشت: مشاهده خون در ادرار مى تواند موجب نگرانى شود 
البته در بسیارى از موارد دالیل آن بى خطر است اما خون در ادرار مى تواند 

نشان دهنده یک اختالل جدى نیز باشد.
وى با تأکید بر اینکه تعیین علل خون ریزى مهم است، یادآور 
شد: «هماچورى» میکروسکوپى فقط با انجام آزمایش 
تشخیص داده مى شــود و درمان آن نیز بستگى به 

عوامل ایجادکننده زمینه اى این عارضه دارد.
 این جراح کلیه و مجــارى ادرارى گفت: مصرف 
برخى داروها و مواد غذایى از جمله چغندر، ریواس 
و انواع توت ها مى توانند موجب قرمز شدن رنگ 
ادرار شوند که وجود خون در ادرار با قرمزى ادرار 

کامالً متفاوت است.
وى با بیان اینکه تغییر رنگ ادرار ناشــى از مصرف 
داروها، غذاها یا حتى انجام ورزش ممکن است طى چند 
روز برطرف شود، خاطر نشان کرد: خود فرد نمى تواند ادرار 
قرمز یا خونى را به داروها یــا ورزش ربط دهد، به همین دلیل 

بهتر است که به محض دیدن خون در ادرار به پزشک مراجعه کنید.
این جراح کلیه و مجارى ادرارى گفــت: عفونت هاى مجراى ادرار، عفونت کلیه، 
سنگ مثانه یا کلیه، بزرگى پروستات، سرطان پیشــرفته کلیه، مثانه، پروستات، 

ورزش پرفشار و داروها از علل شایع وجود خون در ادرار هستند.
اسالمى گفت: بر اساس صالحدید پزشک با انجام آزمایش، سونوگرافى، سى تى 

اسکن و سیستوسکوپى علل این عارضه شناسایى مى شود.

وجود خون در ادرار نشان از چه بیمارى هایى دارد؟

اگر کار از کار گذشته و سرماخوردگى، گلو، بینى، سر و حتى استخوا  ن هاى تان را 
درگیر کرده، از راه هایى که در ادامه این مطلب پیشنهاد مى کنیم، کمک بگیرید. 

دستگاه بخور را روشن کنید
براى بازشدن بینى تان و آسان تر نفس کشیدن، به هوایى مرطوب و بدنى با 
رطوبت کافى نیاز دارید. پس در این روز ها تــا مى  توانید آب و غذاهاى مایع 
مصرف کنید و دستگاه بخور را هم هرچند ساعت یک بار، در اتاق روشن کنید. 

به اعصاب تان مسلط باشید
استرس، بدن شما را از مقابله با بیمارى ها بازمى دارد و حتى باعث طوالنى شدن 

دوره بیمارى تان مى شــود. پس اگر نمى خواهید چندین روز از کار و 
فعالیت هاى تان باز بمانید، براى کاهش استرس و مسلط شدن 

به اعصابتان بیشتر تالش کنید.

سرم نمکى را فراموش نکنید
در این روز ها، هر روز چندبار محلول ســرم نمکى را از بینى تان 
باال بکشــید و از دهان خالى کنید. ضدعفونى کردن این مجرا، 

به ویروس هــا و باکترى ها مجالى براى تکثیرشــدن و 
النه کردن در بدن تان نمى دهد. البته این روش را 

فقط در روزهاى بیمارى امتحان کنید؛ 
چراکه مصرف مداوم این 

به مخاط بینى شــما محلول، ممکن است 
آسیب بزند.

سوپ با پیاز زیادبخورید
محققــان مدت ها پیش، تأثیــر خارق العاده ســوپ مــرغ، در بهبود حال 
سرماخورده ها را کشف کردند و در پژوهش هاى دیگر ثابت کردند که هرچه 
میزان پیاز موجود در این سوپ بیشتر باشد، تأثیر آن در بهبود حال بیماران 

بیشتر مى شود.

زیاد نخوابید
به جاى اینکه در روزهاى بیمارى، تنها و تنهــا به تخت خوابتان پناه ببرید، 
تمرین هاى ورزشــى ســاده اى را انجام دهید یا اینکه عصر ها پیاده روى

 کنید.  

عمر سرماخوردگى را 
کوتاه کنیدکوتاه کنیدعمر سرماخوردگى را 

فقدان مدارك
یــک جلــد شناســنامه ســاختمانى بــه شــماره 3063 بــه نام

 آقاى سینا سعیدى خادم خالدى به پالك ثبتى 2929 فرعى از 189 اصلى 
در تاریخ 1386/07/17 مفقود گردیده و از درجه اعتبار  ساقط مى باشد. 
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2جوان مسلح که ســال گذشــته در یک اختالف 
خانوادگى پدر و پسر جوانى را هدف گلوله هاى مرگبار 

قرار داده بودند دستگیر شدند.
رئیس پلیس شهرســتان چابهار گفت: روز 5 آذر ماه 
سال 95 در یک تیراندازى پدر و پسر جوانى به قتل 
رســیدند و از همان ابتدا تحقیقــات مأموران پلیس 
آگاهى چابهار براى دستگیرى عامالن این تیراندازى 

مرگبار آغاز شد.
سرهنگ حیدر على کیخاى مقدم افزود: کارآگاهان 
پلیس آگاهى پــس از چند ماه تحقیقــات میدانى و 
نامحســوس هویت دو قاتل مخفیگاه متهمان را که 
در یکى از روستاهاى شهرستان به صورت مخفیانه 
زندگى مى کردند شناســایى کردنــد. وى در ادامه 
اظهار داشت: کارآگاهان پلیس با هماهنگى مراجع 
قضائى و رعایت حقــوق شــهروندى در عملیاتى 

غافلگیرانه متهمان را در مخفیگاهشــان دســتگیر
 کردند.

سرهنگ کیخاى مقدم بیان داشت: در بررسى هاى 
به عمل آمده توسط کارشناســان پلیس آگاهى در 
مورد قتل هاى انجام شده، قاتالن اعتراف کردند با 
موتورسیکلت در مســیر راه آنها کمین کرده بودیم و 
به محض اینکه پدر و پسر به ما رسیدند در حالى که 
هر دو مسلح به سالح گرم بودیم با اسحله کالش به 
سمت خودرو آنها اقدام به تیر اندازى کردیم که منجر 
به قتل هر دو نفر آنها شد. فرمانده انتظامى شهرستان 
چابهار با اشــاره به علت و انگیزه قتل که اختالفات 
خانوادگى از ســوى دو قاتل عنوان شد، خاطرنشان 
کرد: متهمــان پس از تشــکیل پرونــده مقدماتى 
براى ســیر مراحل قانونى به مراجع قضائى معرفى

 شدند.

رئیس پلیس شهرستان شاهرود گفت: درست کردن 
کباب از گوســفندان سرقتى، راز ســرقت احشام را 

فاش کرد.
سرهنگ سید مجتبى اشرفى از دستگیرى سارقان 
احشام توســط مأموران کالنترى 12 بسیج خبر داد 
و اظهار داشــت: پس از ســرقت پنج رأس گوسفند 
از حوزه کالنترى 12 بســیج، اکیپى از مأموران این 
کالنترى به ســر اکیپى رئیس کالنترى در ســطح 
حوزه مشغول بررسى و کشــف سرنخ هاى احتمالى 
در خصوص این ســرقت شــدند. وى با اشــاره به 
گشتزنى هاى مستمر در سطح حوزه گفت: در نهایت 
در ساعات پایانى شب اکیپ اعزامى دریافتند از منزلى 
که محل اسکان فردى ســابقه دار در زمینه سرقت 
است دود و بوى کباب زیادى مى آید که در بررسى 

تکمیلى مشخص شد فرد سابقه دار به همراه دو نفر 
از دوستانش در محل حضور دارد. 

فرمانده انتظامى شهرستان شــاهرود با اعالم این 
مطلب که مأموران با شناســایى افراد دریافتند هر 
سه نفر در زمینه سرقت داراى سابقه هستند،گفت: 
در پرســش هاى مأمــوران به صورت انفــرادى از 
افراد حاضر هرکدام براى تهیه گوشــت و مقدار آن 
تناقض گویى هاى داشــتند که در نهایت مشخص 
شد این افراد سارقان احشام شــب گذشته هستند. 
سرهنگ اشرفى به اعترافات این افراد اشاره داشت 
و افــزود: پس از اعتراف ســارقان به ســرقت پنج 
رأس احشــام، متهمان براى بررسى هاى تکمیلى 
و احتمالى سایر ســرقت ها به پلیس آگاهى تحویل 

شدند.

پســرناتنى با شــلیک کینه جویانه نامادرى و ســه 
برادرناتنى اش را کشت و فرار کرد.

صبح روز چهارشــنبه 27 دى ماه طى تماس تلفنى 
با پلیس 110مبنى برقتل چهــار نفر از اعضاى یک 
خانواده بالفاصله مأموران انتظامى وکارآگاهان پلیس 

آگاهى در محل حادثه حاضر شدند. 
رئیس آگاهى خوزســتان با اعالم این خبر گفت: در 
برسى هاى به عمل آمده مشــخص شد چهارنفر از 
اعضاى یک خانواده شامل مادر وسه فرزندش توسط 

نابرادریشان که از مادر دیگرى بوده با اسلحه شکارى 
بامداد روز چهارشنبه به قتل رسیده اند. 

سرهنگ فرج سعیدى نیا با بیان اینکه در این زمینه 
یک قبضه اسلحه شکارى که قاتل به وسیله آن اقدام 
به قتل کرده بود کشف و ضبط شد، اظهارداشت: پلیس 
با به کارگیرى کارآگاهان مجــرب آگاهى و تالش 
بى وقفه تا دســتگیرى قاتل از هیچ تالشى فروگذار 
نخواهد کــرد.  وى انگیزه این جنایــت را اختالفات 

خانوادگى عنوان کرد.

بر اثر آتش گرفتن بخارى نفتى، زن 70 ســاله جان 
خود را از دست داد.

دوشنبه شب وقوع آتش سوزى در یک خانه مسکونى 
در شهر شبانکاره استان بوشهر به آتش نشانى اعالم 
شد. با حضور آتش نشانان در محل عملیات اطفاى 
حریق آغاز و پس از دقایقى با تــالش مردان آتش 

نشان، حریق مهار شد. 

پس از اطفاى حریق آتش نشانان با جسد سوخته مادر 
70 ساله خانواده روبه رو شدند. 

با توجه به مشــکوك بــودن آتش ســوزى پلیس 
در جریــان موضوع قــرار گرفــت. مأمــوران در 
تحقیقات خود متوجه شــدند این آتش ســوزى به 
علت برخورد فرزند معلول خانــواده با بخارى نفتى 

رخ داده است.

برخورد شدید تیبا با نرده هاى فلزى کنار بزرگراه شهید کریمى در 
شهر رى منجر به گرفتار شدن راننده آن شد.

ساعت 20و50دقیقه دوشنبه شــب یک خودروى سوارى تیبا در 
مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید کریمى در حال حرکت بود که 
ناگهان به علت نامشخصى کنترل خودرو از دست راننده خارج شد 

و به شدت با نرده هاى فلزى حاشیه بزرگراه برخورد کرد.
به دنبال این حادثه، خودروى ســوارى پس از شکستن نرده هاى 
فلزى به داخل خطوط ویژه تردد اتوبوس هاى که پایین تر از سطح 

جاده بود، وارد و متوقف شد.
با اطالع این حادثه به سامانه 125 به سرعت آتش نشانان و گروه 
امداد و نجات به محل این اتفاق در شهررى، بزرگراه شهید کریمى 

رهسپار شدند.
امیر دارایى، فرمانده گروه نجات آتش نشانى تهران درباره جزئیات 
این حادثه اظهار داشت: پس از رسیدن به محل حادثه بالفاصله به 
بازدید و بررسى محل پرداختیم که مشخص شد راننده 28 ساله بر 
اثر برخورد خودروى تیبا با نرده ها داخل اتاقک آن گرفتار و همچنین 

از ناحیه دست و صورت دچار خراشیدگى شده بود.
وى با اعالم اینکه راننده آســیب جدى ندید، خاطرنشــان کرد: 
آتش نشانان با رعایت اصول ایمنى و قطع برق خودرو، فرد مذکور 
را از داخل خودرو بیرون آورده و همچنین خودرو را براى انتقال به 

پارکینگ تحویل عوامل راهور دادند.
بنابر اعــالم پایــگاه خبــرى 125، علت بــروز ایــن حادثه 
رانندگى توســط عوامل راهنمایى و رانندگى تهران مشــخص

 مى شود.

گرفتار شدن راننده تیبا پس از تصادف با نرده هاى بزرگراه

دادستان عمومى و انقالب شهرستان جیرفت از رسیدگى خارج از نوبت به 
پرونده مدیر مدرسه «شهید فاریابى» جیرفت در استان کرمان خبر داد و 
گفت: مدیرخاطى پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین مناسب به دلیل 

عجز از تودیع وثیقه بازداشت شد.
حسین ســالمى در گفتگو با میزان با اشــاره به برخورد با مدیر مدرسه 
خاطى در شهرستان جیرفت اظهار داشــت: پس از شکایت پدر دانش 
آموز به عنوان ولى قهرى مبنى بر ایــراد ضرب و جرح عمدى منجر به 
شکستگى استخوان بینى و پارگى لب فرزندش، بالفاصله رسیدگى به 

این پرونده آغاز شد.
این مقام قضائى عنوان کــرد: در همان تحقیقات اولیــه، دانش آموز 

به پزشــکى قانونى معرفى و طبق نظریه پزشــکى قانونى، شکستگى 
استخوان بینى و پارگى لب وى مشخص شد. وى اضافه کرد: بالفاصله 
تحقیقات میدانى از شاهدان عینى (دانش آموزان و سایر کارکنان مدرسه) 
آغاز و در نهایت مدیر مدرسه به دادســرا احضار و پس از تفهیم اتهام و 

صدور قرار تأمین مناسب به دلیل عجز از تودیع وثیقه بازداشت شد.
سالمى گفت: مدیر مدرسه در اظهارات اولیه خود پس از اقرار به موضوع 
و پشیمانى از رفتار خود، از اولیاى دانش آموز عذرخواهى کرد. دادستان 
جیرفت همچنین خطاب به اولیاى دانش آموز عنوان کرد: مرجع تظلم 
خواهى قوه قضائیه است و افراد باید براى احقاق حق به سیستم قضائى 

مراجعه کنند.

وى خاطرنشــان کرد: تحقیقات نشــان مى دهد که از سوى مسئوالن 
مدرسه و آموزش و پرورش جیرفت هیچگونه تهدیدى علیه دانش آموز 
مبنى بر اخراج از مدرسه صورت نگرفته است. سالمى با بیان اینکه یکى 
از شریف ترین و زحمتکش ترین اقشــار جامعه، معلمان دلسوز هستند، 
گفت: حفظ حرمت و جایگاه معلمان ضرورت دارد و نبایستى خطاى یک 

فرد را به پاى یک مجموعه نوشت.
دادستان جیرفت یادآور شد: از آنجایى که بزه دیده صغیر سن بوده، طبق 
قانون حمایت از کودکان ونوجوانان مصوب 1381/10/11 هرنوع آزار و 
اذیت کودکان که موجب شود به آنان صدمه جسمانى یا روانى، اخالقى 
وارد شود وسالمت آنها را به مخاطره بیاندازد ممنوع شده است. وى گفت: 
پرونده در شــعبه دوم دادیارى دادســراى عمومى وانقالب شهرستان 
جیرفت در حال رسیدگى اســت و پس از صدور کیفر خواست به دادگاه 

صالحه ارسال خواهد شد.

 والدین دانش آموز تهدید شدند 
5دى ماه ســال جارى، «دانیال رفیعى» دانش آموز پایه هشتم دبستان 
شهید فاریابى چنان از مدیر مدرسه کتک مى خورد که دندان و بینى اش 

مى شکند و لبش هم پاره مى شود. 
پدر این دانش آموز چند روز پیش در گفتگو با اعتمادآنالین در شرح این 
ماجرا گفته بود: «پســرم و دو دانش آموز دیگر در حیاط مدرسه گالویز 
مى شوند و همه شان را به دفتر مدرســه مى برند. با آن دو که از بستگان 
مدیر مدرســه بوده اند کارى ندارند و مدیر مدرسه یک مشت به صورت 
پسر من مى زند که باعث مى شود لبش پاره شود و دندانش بشکند. دانیال 
بر اثر این ضربه به زمین مى افتد و مدیر شروع مى کند به لگد زدن به او. 
یکى از این ضربه ها به صورت دانیال مى خورد و باعث مى شود بینى اش 
بشکند. بعد او را با همان وضعیت به خانه مى فرستند. اآلن لب دانیال 12 
بخیه خورده، دندانش از ریشه شکسته و بینى اش گچ گرفته شده است.»
وى با بیان اینکه مدیر خاطى نه  تنها از آنها دلجویى نمى کند بلکه سعى 
مى کند با ابزارهاى مختلف آنها را وادار بــه رضایت کند، افزود: «اتفاق 
خیلى وحشتناکى افتاده، بچه من به شدت آسیب دیده. بدتر اینکه واکنش 
مسئوالن آموزش وپرورش جیرفت ناراحتى ما را بیشتر کرده است حتى 
در همان روزهــاى اول فردى که خودش را کارمند حراســت آموزش 
 وپرورش اعالم مى کرد سراغ ما آمد و گفت اگر موضوع را پیگیرى کنیم 

دانیال را در هیچ مدرسه اى در جیرفت ثبت نام نمى کنند.»

تکذیب آموزش و پرورش
آمــوزش و پــرورش کرمــان هم در پــى گفتگــوى پدر دانیــال با 
رســانه ها اعالم کرد: «در پى تنبیه بدنى دانش آموز مدرســه شــهید 
فاریابى شهرســتان جیرفت توسط مدیر مدرســه در تاریخ پنجم دى 
ماه ســال جارى، این مدیر متخلف هفتم دى ماه به هیئت رســیدگى 
به تخلفات ادارى کارکنان اداره کل آموزش و پرورش اســتان کرمان 
معرفى شده و از سمت مدیرى مدرســه نیز برکنار شده است. در ضمن 
دانش آموز مذکور همچنان در همان مدرســه در حال تحصیل است و 
تهدید ولِى دانش آموز توسط رئیس حراست اداره کل آموزش و پرورش 
اســتان مبنى بر اینکه اگر رضایت ندهید از ادامه تحصیل فرزندتان در 
مدرسه جلوگیرى مى شود کذب محض است و والدین این دانش آموز 
هیچگونه مالقاتى با رئیس حراست اداره کل آموزش و پرورش استان 

نداشته اند.»

بازداشت مدیر مدرسه
 در پى تنبیه دلخراش

 دانش آموز

پرونده حادثه مدرسه فاریابى جیرفت همچنان باز است پایان فرار یکساله قاتالن پدر و پسر

بوى کباب، دست سارقان را رو کرد

فرمانده انتظامى اســتان سیســتان و بلوچستان 
از کشف شــىء تاریخى با قدمت ســه هزار ساله 
به ارزش ده میلیــارد ریال در شهرســتان خاش

 خبر داد.
 ســردار محمــد قنبرى گفــت: در پــى وصول 
یــک مــورد مرجوعــه قضائــى مبنــى بــر 
ســرقت یــک دســتگاه خــودروى پــژو 405،
 بررســى موضوع به صورت ویژه در دســتور کار 
کارآگاهــان پلیس آگاهى شهرســتان خاش قرار 

گرفــت. وى افــزود: کارآگاهــان پلیس ضمن 
هماهنگى با مقام قضائى و انجام یکسرى تحقیقات 
و با اشراف اطالعاتى توانســتند پنج نفر سارق را 
در این رابطه شناســایى و در بازرسى از مخفیگاه 
متهمان عالوه بر کشــف خودروى سرقتى موفق 
به کشف شىء تاریخى با قدمت ســه هزار ساله،

 شدند.
فرمانده انتظامى استان سیســتان و بلوچستان با 
بیان اینکه کارشناسان اداره میراث فرهنگى ارزش 

ریالى این شــىء تاریخى را ده میلیارد ریال برآورد 
کرده اند، تصریح کرد: ایران از جمله کشــور هایى 
است که داراى تاریخى بسیار کهن و تمدنى ریشه 
دار اســت و از این رو آنچه از گذشته هاى دور براى 
ایرانیان به جا مانده در مقایسه با سایر کشور ها قابل 

مقایسه نیست.
گفتنى است متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتى 
به منظور سیر مراحل قانونى تحویل مراجع قضائى 

شدند.

 کشف عتیقه 3000ساله میلیاردى در خودروى مسروقه

پلیس موفق شــد یک دزد نابغه اى را دستگیر کند 
که تمام قفل هاى موجود را بدون داشتن شاه کلید و 
حتى هرگونه تجهیزات خاصى در کمتر از سه ثانیه 

باز مى کند.
 مأموران پلیس تهران موفق شــدند یک دزد فوق 
حرفه اى را دســتگیر کنند که مهارت عجیبى در 
باز کردن انواع قفل ها دارد. او کــه به بیش از صد 
مغازه و واحد صنفى با سوءاستفاده از این توانمندى 
خارق العاده اش دســتبرد زده است در یک عملیات 

پیچیده پلیسى دستگیر شد.
بر اساس این گزارش، این سارق اعجوبه قادر است 
هر نوع قفلى را بدون استفاده از شاه کلید باز کند و 
تنها با در اختیار داشتن هر کلیدى که قابلیت داخل 
شدن در قفل را داشته باشــد، قادر به باز کردن آن 

است.
به گفته این سارق اعجوبه، قفل هاى ساده و حتى 
کامپیوترى از امنیت باالیى برخوردار نیستند و تنها 
با مطالعه و دقت در نحوه ساخت آنها، بازکردن این 

قفل ها امکانپذیر است.
او حتى با وجود اینکه دســتبند به دستانش بود در 
یک آزمایش توانست در کمتر از ســه ثانیه، قفل 
بزرگى را بدون داشتن شــاه کلید یا ابزارهاى دیگر 
و تنها با در اختیار داشتن یک کلید باز کند. این دزد 
که مهارت خارق العاده اى در باز کردن انواع قفل ها 
دارد مى گوید پس از مصرف موادمخدر و اعتیادش 
به ماده شیشه دست به سرقت با این شیوه و شگرد 

زده است.

دزد شیشه اى  تمام قفل ها را در 3 ثانیه باز مى کند!

قتل عام خانوادگى با شلیک هاى پسر ناتنى

مادرسوزى ناخواسته 
707 ســاله جان ن زن زنن ى،فتى، تنرفتن بخا نرىرى نف بر اثر آتش گ

خخود را از دست داداد.
ک یککخخانه مسکونونىونى دودووشنبهشنبهشنبهشنبهشش شب شبوقووقوع آتش آتششش سوزى در
هر به آت آتشتشتش نش نشانىاعالمالمعالمعالم اسه اسه استانتانبوبوشه رکارنکاره شه شهر ش ششبا شبا رددر
در محلحل عل عمملیملیالیات اطت اطت اطفففاى ششد. با حضورحضحضورحضور آتشش آتشنش نشاناننان
آتآتش رش مش مرداندان تــتــال پسپس از دقایقى باا حریقق آغ آغاغاز و

ق میق مهارهارششد. نشان، حر

ش نش نش نتش نششششانا بان بان بان با ج جسد جسدس سوخ سوختتتته مادر اطفاى حریق آ سسسپس از
ره رو ره ره ربه رو شدو شدو شدو شدندندندند. للل ساله خاهه خاه خانوادنواده 707

آتشآتشآتشســوســوزىزى پزى پلیسلیسیسیس مشـشـ مشــکوـکوك ب بـبــبــووودنودن ج توجهه به به بابابا
د د دردر نرانوران ر مـأمــأمــ قققــرار گگر گر گررفــرفــت. م در جرر جرییــایــان مون مون موضوعضوعضوع
ب ب به به تحتحقتحقیقایقاتت خ خود متوجهجه شــدـدندندد اینن آت سـ سـش ســوزىـوزى
خانخانـنــوادـواده با بخارى نفتىى فرزن معد معلوللول ببرخ برخوردورد علتعلت

است.است. رخ درخ دادهاده

ماددرسوزى ناخواسته
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آگاه باشید، همانا زبان، پاره اى از وجود انسان است، اگر 
آمادگى نداشته باشد سخن نمى گوید و به هنگام آمادگى، 
گفتار او را مهلت نمى دهد، همانا ما امیرانِ سخن هستیم، 
درخت ســخن در ما ریشه دوانده و شــاخه هاى آن بر ما 

سایه افکنده است. 
موال على (ع)

آگهى مناقصه

فراخوان دعوت به مشارکتآگهى مزایده

آگهى برگزارى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

چاپ اولنوبت دوم

نوبت اول

شهردارى سین در نظر دارد، پروژه اجراى ایستگاه آتش نشانى همسان دو جایگاه حداقلى تا مرحله سفتکارى با زیربناى 480 مترمربع از طریق 
مناقصه عمومى بر پایه فهرست بهاء ابنیه سال 1396 در قالب بخشنامه سر جمع (مترمربع زیربنا) به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 

متقاضیان شرکت در مناقصه مى توانند ضمن بازدید از محل مذکور، از روز پنجشــنبه مورخ 96/10/28 لغایت روز پنجشنبه مورخ 96/11/05 
جهت دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه شهردارى سین واقع در شهرستان برخوار- شهر سین- ابتداى بلوار امام خمینى- شهردارى سین 

مراجعه نمایند. 
محل و مهلت تحویل پاکت ها پیشنهاد مناقصه گران: دبیرخانه شهردارى سین و حداکثر تا ساعت 13 روز پنجشنبه مورخ 96/11/12 

محل و تاریخ بازگشایى پاکت ها: روز شنب ه مورخ 96/11/14 در محل شهردارى سین

مساحت تقریبى عنوان پروژه
(مترمربع)

مبلغ برآورد براساس فهرست بهاى 
سال 96 (ریال)

مبلغ تضمین شرکت در 
مناقصه (ریال)

مدت اجراى 
پروژه

احداث ایستگاه آتش نشانى 
همسان دو جایگاه حداقلى تا 

مرحله سفتکارى
براساس اسناد براساس اسناد مناقصه480

4 ماهمناقصه

شــهردارى تیران در نظر دارد به استناد موافقتنامه شــماره 95/100/5525 
مورخ 95/05/05 شوراى اسالمى شهر نسبت به واگذارى محل نصب کانکس 
اغذیه فروشى در پارك شهروند با شرایط مندرج در آگهى مزایده اقدام نماید. 
متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشــتر و دریافت فرم شرکت در 

مزایده تا پایان وقت ادارى 96/11/08 به شهردارى تیران مراجعه نمایند. 

شهردارى گلدشت به استناد مصوبه مورخه 96/10/25 هیئت عالى سرمایه گذارى در نظر 
دارد نسبت به تکمیل و تجهیز و راه اندازى و بهره بردارى از پروژه بازار روز از طریق مشارکت 
و سرمایه گذارى با بخش خصوصى اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند با در دست داشتن 
مدارك الزم (مؤید توانایى فنى و مالى) جهت دریافت اسناد و مدارك از تاریخ 96/10/28 
به مدت 15 روز کارى به آدرس گلدشت بلوار امام خمینى (ره) شهردارى گلدشت دفتر امور 

سرمایه گذارى و مشارکت ها مراجعه نماین د.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومى 
به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/11/14
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یک  شنبه به تاریخ 96/11/15

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

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

(داخلى 335)

محل تأمین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمین برآورد (ریال)اعتبار

(ریال)

96 -4 -302
اجراى عملیات زیرسازى و آسفالت جاده 

دسترسى و جاده مربوط به شبکه برق رسانى 
تصفیه خانه فاضالب داران (با ارزیابى کیفى)

اعتبارات 
9/126/481/730457/000/000 عمرانى

آگهى مناقصه عمومى

فرهاد سلیمى- شهردار فوالدشهر 

چاپ دوم

شهردارى فوالدشهر به استناد مصوبه شماره 4/96/479 مورخ 96/04/14 شوراى 
اسالمى شــهر در نظر دارد موارد ذیل را از طریق مناقصه عمومى به اشخاص و 
شرکت هاى واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان مى توانند جهت اطالع از شرایط 
و دریافت اسناد مناقصه و بازدید حداکثر تا روز یک شنبه مورخ 96/11/08 به 

قسمت امور قراردادهاى شهردارى فوالدشهر مراجعه نمایند. 
1- خرید گل و گیاه جهت فضاى سبز فوالدشهر (تحویل در گلخانه شهردارى 

فوالدشهر)
2- اجرا، بازسازى و مرمت و تعویض لوله هاى آب و تأسیسات فضاى سبز

(نوبت اول)
شهردارى فوالدشهر

((تجدید فراخوان مشارکت))

اداره کل آموزش فنى وحرفه اى استان اصفهان

اداره کل آموزش فنى وحرفه اى استان اصفهان به استناد ماده (27 ) قانون الحاق برخى مواد به قانون تنظیم بخشى از مقررات مالى دولت (2) 
مصوب مجلس شوراى اسالمى و دستورالعمل شرایط واگذارى طرحهاى تملک دارائى هاى سرمایه اى به بخش غیردولتى و مصوبه کارگروه 
واگذارى استان درنظر دارد نسبت به واگذارى پروژه هاي نیمه تمام مرکز آموزش فنى وحرفه اى آران وبیدگل ومرکز سنجش مهارت کارآموزي 
و مراکز قابل بهره برداري نیسیان (اردستان) فرخی (خوروبیابانک) ونک(ســمیرم) امام خمینی سمیرم (سمیرم) جوشقان قالی(کاشان)، 
تودشک (اصفهان) وکارگاه شیشه گري مرکز شهید بهشتی اصفهان به شرح ذیل اقدام و از کلیه سرمایه گذاران (حقیقى وحقوقى ) دعوت 

به همکارى مى نماید.    
1- پروژه نیمه تمام مرکز آموزش فنى وحرفه اى آران وبیدگل به آدرس آران وبیدگل – خیابان امیرکبیر – خیابان بهزیســتى – جنب اداره 
بهزیستى ، داراى عرصه 3500 مترمربع و اعیانى 2200 مترمربع با کاربرى آموزشى مى باشــد روش واگذاري BOT ومبلغ سرمایه گذاري 

35/834/000/000 ریال ودوره بازگشت سرمایه 12 سال است.
2- پروژه نیمه تمام سنجش مهارت کارآموزي با زیربناي1350 مترمربع وعرصه 2500 متر مربع با کاربري آموزشی وروش واگذاري BOT ومبلغ 
سرمایه گذاري 37/000/000/000ریال ودوره بازگشت 17 سال به آدرس اصفهان خیابان هزارجریب مقابل جهاد کشاورزي اداره کل آموزش 

فنی وحرفه اي استان اصفهان است.
3-کارگاه شیشه گري اصفهان با کاربري آموزشی(صرفًا شیشه گري) وزیربناي 170 مترمربع وروش واگذاريROT ومبلغ سرمایه گذاري 
600/000/000ریال و دوره بازگشت 7سال به آدرس اصفهان خیابان هزارجریب ابتداي خیابان کارگر مرکز آموزش فنی وحرفه اي شهید بهشتی 

است.
4- مراکز قابل بهره برداري نیسیان ، فرخی، ونک ، امام خمینی سمیرم ،جوشقان قالی وتودشک به شرح جدول ذیل:

آدرس مبلغ اجاره بهاى پیش 
بینی شده در سال

مدت بهره برداري 
توسط سرمایه گذار

مبلغ سرمایه گذاري پیش 
بینی شده نام مرکز ردیف

شهرستان اردستان شهر نیسیان 151/200/000 ریال 7 سال 1/000/000/000 ریال نیسیان 1
شهرستان خوروبیابانک شهر فرخی بلوار 

امام علی میدان مهارت 158/400/000 ریال 7 سال 500/000/000 ریال فرخی 2

شهرستان سمیرم شهر ونک جنب 
شهرداري 122/400/000 ریال 6 سال 800/000/000 ریال ونک 3

شهر سمیرم جاده ابشار 136/800/000 ریال 5سال 900/000/000 ریال سمیرم 4
شهرستان کاشان شهر جوشقان بعد از 

بانک 800/000/ 100 ریال 5سال 700/000/000 ریال جوشقان 
قالی 5

شهر ستان اصفهان شهر تودشک 156/000/000ریال  7 سال 800/000/000 ریال تودشک 6

5- به منظور دریافت اطالعات بیشتر وپرسش وپاسخ و هماهنگى جهت بازدید با شماره تلفن 36693157  -031 واحد دفتر فنی تماس حاصل 
نمائید. 

6- کلیه متقاضیان وسرمایه گذاران بایستی به منظور دریافت  اسناد ارزیابى و کاربرگ ها به اداره کل آموزش فنی وحرفه اي استان اصفهان 
مراجعه نمایند.

7- به منظور دریافت آگهی مشارکت و اسناد ارزیابى و کاربرگ ها تا پایان وقت ادارى  روز پنج شنبه 1396/11/05 به آدرس اصفهان میدان آزادي 
خیابان هزارجریب مقابل جهاد کشاورزي  اداره کل آموزش فنى وحرفه اى استان اصفهان واحد دفترفنى مراجعه نمایید .

8- زمان ارسال پیشنهادات در قالب پاکتهاي الف وب وج تا پایان وقت اداري پنجشنبه 1396/11/12 می باشد.
9-تضمین شرکت در فراخوان مشارکت ردیفهاي 1 و 2 مبلغ 2/000/000/000ریال  وردیفهاي 3 و 4 مبلغ 50/000/000ریال به صورت ضمانت نامه 

بانکی معتبر در وجه اداره کل آموزش فنی وحرفه اي استان اصفهان با اعتبار دو ماه
10- زمان بازگشایی روز یکشنبه 1396/11/15 می باشد.

11 - کلیه پیشنهادها بایستی به آدرس اصفهان میدان آزادي خیابان هزارجریب مقابل جهاد کشاورزي  اداره کل آموزش فنى وحرفه اى استان 
اصفهان واحد دبیرخانه تحویل ورسید دریافت نمائید.

12- درصورت مشارکت یک سرمایه گذار در مکانهاي اعالمی در فراخوان بازگشائی پاکات انجام می گردد.

م الف: 131093

شهردارى سین

مهدى غالمى- شهردار گلدشتپیمان شکرزاده- شهردار تیران
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28درصد از  آب آشامیدنى آران 
هدر مى رود

رئیس امور آب و فاضالب روسـتایى شهرسـتان آران و 
بیدگل از هدر رفت 28 درصدى آب آشامیدنى روستایى 
در این شهرستان خبر داد و این میزان را کمتر از میانگین 

کشورى عنوان کرد.
شـهاب الدین شـاکرى گفت: نزدیک به یک میلیون و 
200 هزار مترمکعب آب آشامیدنى براى مصرف خانگى 
روستاهاى شهرستان آران و بیدگل در 9 ماهه سال جارى 
تولید شد که نزدیک به 860 هزار مترمکعب مصرف شده 
و بقیه آن هدر رفته اسـت.  وى افزود: میانگین کشورى 
هدر رفت آب آشـامیدنى روسـتایى 30 درصد است که 
در شهرسـتان آران و بیدگل، این میزان دو درصد کمتر
 مى باشد. رئیس امور آب و فاضالب روستایى شهرستان 
آران و بیدگل، بخش زیادى از هدر رفت آب در روستاهاى 
این شهرستان را ناشى از خطاى کنتور، نشت، شکستگى 

لوله یا فرسودگى خط هاى انتقال آب عنوان کرد.
او بیان کـرد: هم اکنون 11 روسـتا بـا پنج هـزار و 900 
مشترك فعال وجود دارد که به عبارتى همه روستاهاى 
این شهرستان از شبکه آب لوله کشى بهره مند هستند و 

آبرسانى با تانکر دیگر وجود ندارد.

اجراى طرح مهارت محور 
مدارس عشایر در سمیرم 

طرح مهارت محور مدارس عشایر در شهرستان سمیرم 
از توابع استان اصفهان اجرا شد.

معـاون آمـوزش و نـوآورى اداره آمـوزش و پـرورش 
شهرستان سمیرم گفت: این طرح با مشارکت 13 دانش 
آموز عشـایرى در روسـتاى ‹دشـت بال› بخش پادناى 

بزرگ سمیرم به اجرا درآمد.
تیمور رحمانى افزود: دانش آمـوزان در این طرح، عالوه 
بردروس متعـارف، مهارت هـاى زندگى و حرفـه اى را 
نیز فراگرفتند. وى اظهارداشت: دانش آموزان عشایرى 
هفت پایه تحصیلى پیش دبسـتانى و اول تا ششم دوره 
ابتدایى در این طـرح آموزش هاى مهارتـى و حرفه اى 
را فرا گرفتند. وى با بیان اینکه این طرح با هدف مهارت 
آموزى و شـرکت دادن دانش آموزان در فضایى شاداب 
اجرا شد، افزود: نقاشى، طراحى، خوشنویسى، سفالگرى، 
روان نویسى، کشاورزى، صنایع کاربردى چوب، اجراى 
نمایش، دکلمـه و فعالیـت هـاى خانگى در ایـن طرح 

آموزش داده شد.

احداث نیروگاه برق  آبى در 
اردستان 

مدیر آب و فاضالب شهرسـتان اردسـتان گفـت: براى 
اولین بار در کشور، طرح اجراى نیروگاه برق آبى به روش 
جدید و با سـرمایه گذارى بخش خصوصى در اردستان 

اجرا مى شود.
عباس شـریعت مداراظهارداشـت: طرح اجراى نیروگاه 
برق آبى بـه روش جدید با هزینـه 20 میلیارد ریـال و با 
سرمایه گذارى بخش خصوصى در اردستان اجرا مى شود.

وى بابیان اینکه تولید برق آبى با استفاده از اختالف فشار 
و تولید انرژى تولید خواهد شد، افزود: پروژه مورد نظر در 
پنج ایستگاه فشـار شکن ساخته مى شـود.وى ظرفیت 
تولید این نیروگاه را 300کیلو وات برق در ساعت عنوان 
کرد و افزود: این طرح عالوه بر تولید برق پاك، درآمدى 
حداقل 100 میلیون ریال را نصیب آبفا خواهد کرد که از 
حریم ایستگاه هاى فشارشکن به منظور ساخت نیروگاه 

استفاده مى شود.

کنفرانس«ایده هاى نو در 
مهندسى برق» در دانشگاه آزاد

دبیر ششـمین کنفرانس ملى «ایده هاى نو در مهندسى 
برق» گفت: این کنفرانس 17 اسفند ماه در دانشگاه آزاد 

اسالمى اصفهان برگزار خواهد شد.
مجید دلشاد، محورهاى این همایش را شامل الکترونیک، 
قدرت، مخابرات، کنترل، مهندسـى پزشکى، کامپیوتر، 
الکترواپتیک، فوتونیک و لیزر عنوان کرد. وى خاطر نشان 
کرد: فراخوان ارسال مقاله به دبیرخانه کنفرانس از 5 مهر 
ماه آغاز شـد و 14 بهمـن، آخرین زمان ارسـال مقاالت 
است. دلشاد اعالم کرد: 27 بهمن نتیجه داورى مقاالت 
ارایه مى شود و آخرین زمان دریافت مقاالت تایید شده 

دانشجویان نیز چهارم اسفند است. 

خبر

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
گفت: 156 میلیارد ریال طى 9 ماهه امسال در حوزه صنایع 

معدنى اصفهان سرمایه گذارى شده است.
اسرافیل احمدیه اظهار داشــت: از ابتداى سال جارى تا 
پایان آذرماه 322 واحد کوچک، متوسط و بزرگ صنعتى 
در استان اصفهان با اعتبارى بالغ بر 156 میلیارد ریال وارد 

چرخه تولید استان شد.
وى بیان داشت: در پى بهره بردارى از این واحدها، امسال 
پنج هزار و 860 نفر به صورت مستقیم مشغول به کار شدند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان با اشاره 
به اینکه فرمانداران هر شهرستان الزم است امور مربوط 

به معادن را پیگیرى کنند، ادامه داد: بھ دنبال تفویض اختیار 
کامل تا امضاى نهایى به ادارات صنعت، معدن و تجارت هر 
شهرستان هستیم. احمدیه تصریح کرد: فرمانداران باید از 
نهادهاى دیگر بخواهند تا به حل مشکالت صنایع توجه 
کنند. وى با بیان اینکه اظهار نظرها در شوراى معادن هر 
استان باید کارشناسى باشد، افزود: این تقاضاها باید به دور 

از سالیق و منافع شخصى باشد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان با اعالم 
اینکه براى صدور مجوز معادن هیچ مشکلى نداریم، گفت: 
خوشبختانه ســالمت کار در معادن و در سامانه کاداستر 

رعایت مى شود.

معــاون فرهنگى اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمى 
استان اصفهان از ارسال 205 اثر از ناشران و نویسندگان 

اصفهانى به هشتمین دوره جایزه ادبى اصفهان خبر داد.
پرویز طاهرى پیرامون جایزه ادبى اصفهان اظهارداشت: 
آخرین دوره این جشنواره سال 88 برگزار شد و امسال بعد 
از هشت سال، مجدداً هشــتمین دوره این جشنواره احیا 
شده است و در حوزه شعر (کالسیک، آزاد و ترانه)، داستان

( رمان و داستان کوتاه)، ترجمه، ادبیات کودك و نوجوان، 
پژوهش هاى ادبى و ادبیات خالق برگزار مى شود.

وى با اشــاره به این که جایزه ادبى اصفهان شامل آثار به 
چاپ رسیده در ســال 95 و 96 است، افزود: تا 15 دى ماه 

205 اثر به دبیرخانه جشنواره رسیده است که در داورى 
اولیه قریب بــه 100 اثر به مرحلــه دوم راه پیدا کردند و 
برگزیدگان مرحله نهایى در اختتامیه این جشنواره معرفى 

خواهند شد.
معاون فرهنگى اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان 
اصفهان تصریح کرد: در هر بخش سه برگزیده خواهیم 
داشــت که اســفندماه در اختتامیه این جشنواره معرفى 
مى شوند. وى ادامه داد: شرکت کنندگان در هشتمین جایزه 
ادبى اصفهان یا از کسانى بودند که کتابشان در اصفهان 
منتشر شده است و یا نویسندگان اهل اصفهان هستند که 

با ناشران کشورى همکارى کرده اند.

ارسال205 اثر 
به جایزه ادبى اصفهان 

سرمایه گذارى15/6میلیاردى 
در معادن اصفهان

پنج نمایش «شطرنج روى آب»، «ســرایدار»، «کدو 
قلقله زن»،«شایعات» و «فســقلى و دوستان زبل در 
جستجوى آب» در ســالن هاى تئاتر اصفهان به روى 

صحنه رفته است.
نمایش «شطرنج روى آب» به کارگردانى بهناز متولى 
باشى نائینى و مجید جعفرى دینایى تا 30 دى در مجتمع 

فرهنگى، هنرى فرشچیان روى صحنه است.
این نمایش اقتباسى از نمایشــنامه «این آب آشامیدنى 
نیست» نوشته «وودى آلن» است که نگار شاطریان آن 
را ترجمه کرده و بهناز متولى باشى، آن را به زمان حال 

برگردانده است.
داستان این نمایشنامه، جنگ کشــورها بر سر قدرت را 
نشــان مى دهد و قدرت طلبى را آب کثیفى مى داند که 

آشامیدنى نیست و نباید آن را خورد. 
■■■   

نماش «ســرایدار» نیز به نویسندگى «هارولد پینتر» با 
کارگردانى میثم کیان تــا 30 دى در تاالر هنر اصفهان 

اجرا مى شود.
■■■   

همچنین نمایش«کــدو قلقله زن» به نویســندگى و 
کارگردانى امید اجاقى نیز تا 30 دى در فرهنگسراى کوثر 

اصفهان به روى صحنه خواهد بود.
این نمایش که در گونه کودك است، بهترین راه و رفتار 
مسالمت آمیز را در شرایط بحرانى براى رسیدن به مطلوب 
نمایش مى دهد. این نمایش شاد و موزیکال، تا 30 دى 
هر روز ساعت 18 در فرهنگسراى کوثر به صحنه مى رود.

■■■   
نمایش «شــایعات» نیز به نویسندگى «نیل سایمون» 
با کارگردانى مجید کاشى فروشــان تــا نهم بهمن در 
آمفى تئاتر هنرســتان هنرهاى زیباى اصفهان بر روى 

صحنه است.
داستان این نمایش در مورد جشنى است که به مناسبت 
دهمین سالگرد ازدواج یک زوج برگزار شده است، اما هر 

دوى آنان، خود در این مهمانى حضور ندارند.
■■■   

نمایش «فسقلى و دوستان زبل در جستجوى آب» به 
نویســندگى و کارگردانى بهروز لطفى، ویژه رده سنى 
خردسال است. این نمایش موزیکال که به موضوع آب و 
صرفه جویى آن مى پردازد، تا 30 دى هر روز صبح  در دو 
سانس در ساعت هاى 9 و 10و30دقیقه و عصر در ساعت 
17و30دقیقه در هنرستان هنرهاى زیبا واقع در خیابان 

مطهرى به روى صحنه مى رود.

مدیرکل دفتر فنى و بررســى طرح هاى راه آهن شرکت 
ساخت و توسعه زیربناهاى حمل و نقل کشوربا تاکید بر 
اینکه  ریل را با نرخ گران تراز شرکت ذوب آهن مى خریم، 
اما همکارى نمى کنند، گفت: قیمت مورد تفاهم قرارداد 
براى تولید ریل ملى با ذوب آهن در هرتن سه میلیون و 
250هزار تومان است که از مبلغ سال 96 بیشتر است، اما 

شرکت ساخت آن را پذیرفت.
محســن نوروزى  اظهارداشــت: واردات ریل به کشور، 
به دلیل خروج ارز از کشــور و همچنین پروسه طوالنى 
خرید از خارج از کشور داراى اشــکال است. وى ادامه 
داد:از سوى دیگ،ر خرید از تولید کننده داخلى مزایایى 
مانند رشد تولید ناخالص داخلى به همراه خواهد داشت 
و همچنین براى کشور اشتغال ایجاد مى کند و زمانى که 
بحث تولید ریل توسط شرکت ذوب آهن اصفهان مطرح 

شد، بسیار امیدوار شدیم.
وى بــا بیــان اینکه در شــرکت ســاخت و توســعه 
زیربناهاى حمــل و نقل فقــط به ریــل UIC60 نیاز 
داریم، افــزود: ریل U33 در خطــوط فرعى و خطوط با 
اهمیت درجه2 اســتفاده مى شــود که به حوزه کارى 
ما مربوط نمى شــود. وى افزود:هــر کیلومتر خط ریلى 
به 120 تن ریــل احتیاج دارد، همچنیــن براى احداث 
خطوط ایســتگاهى، 20 درصد به عدد یاد شده اضافه 

مى شود.
مدیرکل دفتر فنى و بررســى طرح هاى راه آهن شرکت 
ساخت اضافه کرد: اگر رکورد 516 کیلومتر ریل گذارى 
براى ســال جارى را در نظر بگیریم، حدود 62 هزار تن 
ریل براى احداث خطوط اصلى  و حدود 12 هزار تن براى 
خطوط ایستگاهى نیاز داریم یعنى در سال درحدود 74 
هزار تن ریل براى ســاخت 516 کیلومتر خط  آهن نیاز 

داریم.
وى تاکید کرد: هزینه اى که در حال حاضر براى هر تن 
ریل صرف مى شود دو میلیون و 900 هزار تومان هست.

 U33 نــوروزى در خصوص اینکــه میزان تولیــد ریل
ذوب آهن و موجودى انبارهاى این شرکت، اظهارداشت: 

شــرکت ذوب آهن ابتدا اعالم کرد که بــا توجه به خط 
تولیدى که از شــرکت  آلمانى خریدارى کرده اســت، 
آمادگى دارد ریل با طول 36 متر به تولید برســاند. وى 
افزود:در آن زمان پیشنهاد دادیم که اگر ذوب آهن توانایى 
دارد، ریل طویل با طــول 100 متر تولید کند، مى توانیم 
براى پروژه هاى ریل گذارى، سیستم ریل گذارى طویل 
را راه اندازى کنیم؛ این مسئله در آن زمان براى ذوب آهن 
میسر نبود و مســئوالن وقت اعالم کردند که در مرحله 

فعلى توانایى انجام این کار را ندارند.
وى ادامه داد: پس از انجام مذاکرات و تفاهمات صورت 
گرفته، مکاتبات کماکان نویدبخش بــود و ذوب آهن 
اعالم کرد که به زودى نخستین محموله هاى ریل ملى 
را راهى بازار خواهدکرد و در حال حاضر تنها منتظر ایجاد 
بازار هســتیم و توقع داریم از طرف شــرکت ساخت به 

عنوان بازار به مجموعه ما دلگرمى داده شود.
وى گفت: در ادامه این مکاتبات اواخر تابستان سال جارى 
از بخش بازرگانى ذوب آهن به ما اعالم شد که آماده  عقد 
قرارداد تولید ریل با شرکت ساخت و توسعه زیربناهاى 

حمل و نقل کشور هستند.
نوروزى با بیان اینکه رقم مورد معامله و تفاهم ریل بین 
شرکت ساخت و کارخانه ذوب آهن معادل  سه میلیون و 

250 هزار تومان به ازاى هر تن بود که البته این قیمت  از 
رقم فهرست بهاى سال 96  مقدارى بیشتر بود، افزود: در 
فهرست بها رقم ذکر شده 2 میلیون و 550 هزار تومان 
است که به این عدد یک ضریب باالسرى 1/14 ضرب 
مى شــود و نتیجه دو میلیون و 900 هزار تومان مى شود 
که بازهم از رقم پیشنهادى ذوب آهن کمتر است؛ با وجود 
این اختالف در قیمت، ما رقم پیشــنهادى ذوب آهن را 
پذیرفتیم و در شرکت ساخت و توسعه براى خرید 25 هزار 
تن ریل درخواست ترك تشریفات مناقصه صادر کردیم و 

این درخواست را براى سازمان برنامه بودجه ارسال شد.
وى در خصــوص اینکه  کیفیت ریــل UIC60 تولیدِى 
ذوب آهن، مــورد تایید نهایى قرار گرفته اســت یا خیر، 
گفت: هنوز نمونه هاى ریل UIC60 تولید شــده، مورد 

تأیید قرار نگرفته است.
وى با بیان اینکه در حــال حاضر فقط ذوب آهن توانایى 
تولید ریل دارد اما انحصار وجود ندارد، اظهارداشــت: به 
عنوان مثال فوالد خوزســتان نیز  مى تواند در این بحث 
ورود و خــط تولید راه انــدازى کند، البته خــوب اگر به 
عنوان مثال سمت خوزستان و نزدیک دریا باشد، بسیار 
به صرفه تر هم خواهد بود در مقایسه با اصفهان و نزدیک 

کویر مناسب تر به نظر مى رسد.

مدیرعامل مؤسسه بهمن سبز حوزه هنرى گفت: پیگیرى  
قانونى از طریق واحد حقوقى حــوزه هنرى در ارتباط با 
سینما ایران و اندیشــه در آخرین مراحل قرار دارد تا این 

سینماها به حوزه هنرى واگذار شود.
محمود کاظمى اظهار داشــت: براســاس دستور رهبر 
معظم انقالب، ســینماهاى تعطیل و نیمه تعطیل کشور 
که به نوعى مسکوت مانده اند باید به حوزه هنرى واگذار 
شوند که در اصفهان سینما فلســطین، ساحل، خانواده، 
ایران و همایون (22 بهمن) جزء این دسته سینماها قرار 

گرفته است.
وى اظهارداشــت: پیگیرى هاى قانونى از طریق واحد 
حقوقى حوزه هنرى در ارتباط با سینما ایران و اندیشه نیز 
در آخرین مراحل حقوقى قرار دارد تا این سینماها نیز به 

حوزه هنرى واگذار شود.
وى افزود: با توجه به اینکه قرار بود تا پایان سال، این دو 
سینما نیز به حوزه هنرى واگذار شــود، ما برنامه  ریزى 
براى بازســازى این سینماها را نیز در دســتور کار قرار 

دادیم.
■■■   

کاظمى با یادآورى اینکه سال گذشته سینما ایران مورد 
تخریب شبانه قرار گرفت و بهانه مالکان غیرقانونى این 
ساختمان، ساخت سینمایى جدید در این مکان بوده است، 
ابراز داشت: این اتفاق بار دیگر، امسال به نحوى شدیدتر 
و در روز روشن تکرار شــد و با توجه به اینکه در آستانه 
واگذارى ســینما ایران به حوزه هنرى قرار داشتیم، به 

نظر مى رسد مالکان غیرقانونى این ساختمان، با تخریب 
آن در پى وقت خریدن وقت براى عدم تحویل سینما به 

حوزه هنرى هستند.
■■■   

وى بــا بیــان اینکــه واگــذارى ســینما بــه نهادى 
دیگر غیر از حوزه هنــرى پس از دســتور رهبر معظم 
انقالب کارى پســندیده نبود و هر دو نهــاد باید پایبند 
به دســتور رهبرى باشــند، گفت: ما نمــى     دانیم دلیل 
پافشــارى هاى بیهوده نهادى که به شکل غیرقانونى 
ســینما را در اختیار قرار گرفته چیست، به ویژه اینکه به 
بهانه ساخت یک مجتمع فرهنگى، دست به این تخریب

 زدند.
وى گفت: اگر این افراد ادعــاى کار فرهنگى دارند، باید 
سینما فلسطین که در طول پنج سال رکود و تعطیلى در 
دست آنها قرار داشت، مورد بازســازى قرار مى گرفت 
نه اینکه ســینمایى که متعلق به آنها نیست را تخریب

 کنند.
وى با تأکید بر اینکه حوزه هنرى با توجه به مســتنداتى 
که از دســتور رهبر معظــم انقالب در اختیار داشــت، 
حکم مربوطه را به شــهردارى اصفهــان تحویل داد و 
در حال حاضر جلوى تخریب این ســینما توســط این 
بانک گرفته شده است، اظهار داشــت: هر نوع فروش، 
واگذارى و دست بردن در بناى این ســینما غیرقانونى 
بوده اســت و امیدواریــم به زودى مشــکالت آن رفع 

شود.

امروز چهار طرح خدماتى و فرهنگى در ناژوان با هزینه اى بالغ بر 80 
میلیارد ریال به بهره بردارى مى رسد.

«باغ رویش» در مقابل کوه آتشگاه در فضایى به مساحت شش هزار 
مترمربع با هزینه بیش از 15 میلیارد ریال به منظور گسترش فرهنگ 
درختکارى و افزایش ســرانه فضاى ســبز با طراحى و مصالح سنتى 

احداث شده است.
شهروندان مى توانند تا شش ماه پس از تولد فرزندشان با مراجعه به 
باغ رویش و یا از طریق ثبت نام در سایت nazhvanpark.ir، نهالى را 

به یادگار به نام فرزند خود کاشت کنند.

همچنین فاز دوم جاده ســالمت در مســیر ساحلى شــمال ناژوان 
حدفاصل پــل نصر تا پــل میرزاکوچک خان به طول هــزار و 700 
مترمربع با هزینه 12 میلیارد و 600 میلیون ریال احداث شده که در آن 
از مصالح سنگى طبیعى و المان هاى مخصوص عبور معلوالن استفاده 

شده است.
مخازن شماره یک و 2  کلکتور آب فضاى ســبز ناژوان نیز با هزینه 
21 میلیارد و 600 میلیون ریال در شــمال و جنوب نــاژوان از دیگر

 طرح هایى اســت که امروز به بهره بردارى مى رسد. مخزن  شماره 
یک در جنوب پل سوم ناژوان با ظرفیت هزار مترمکعب و مخزن بتنى 

شماره2 در شــمال پل نصر با ظرفیت دو هزار مترمکعب احداث شده 
است.

همچنین همزمــان با بهره بردارى از این طرح هــا، عملیات اجرایى 
پــروژه «باغ هزارتو» در شــمال پــل نصر در فضایى به مســاحت 
هشــت هزار مترمربع و با بــرآورد هزینــه 26 میلیارد ریــال آغاز 

مى شود.
 باغ هزار تو عبارت است از یک مســیر یا مجموعه اى از مسیرهاى 
مختلف که معمــوال از یک مبدا آغــاز و به یک مقصــد واحد ختم

 مى شود. 

سینما ایران در آستانه واگذارى به حوزه هنرى

تا 2روز دیگر؛
      

  مدیرکل دفتر فنى و بررسى طرح هاى راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهاى حمل و نقل کشور :

تولید ریل ملى توسط فوالدخوزستان به جاى ذوب آهن به صرفه تر است
ریل را گران تر از ذوب آهن مى خریم اما همکارى نمى کنند

امروز؛ بهره بردارى از 4 طرح در شهر 

5 نمایش در سالن هاى تئاتر بر روى صحنه است
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مدیر اداره امور قرآنى اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان گفت: بیش از 89 هزار نفر در کشور در سامانه 
آزمون سراســرى حفظ و مفاهیم قــرآن کریم ثبت نام 
کرده اند که تاکنون 11هزار و 831نفر از این تعداد مربوط 

به استان اصفهان است.
یحیى قاسمى اظهار داشت: در ســال جارى مرکز امور 
قرآنى ســازمان اوقاف و امور خیریه در نظــر دارد تا با 
مشــارکت و همکارى معاونت قــرآن و عترت وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسالمى، آزمون ششــم مرحله طرح 
ملى تربیت حافظان قرآن کریــم را تحت عنوان آزمون 
سراســرى حفظ و مفاهیم قرآن کریم برگــزار نماید تا 

عالوه بر انســجام در بین نهادها و مراکز قرآنى کشور، 
زمینه مشارکت هر چه بیشــتر عالقه مندان به عرصه 

سنجش آموزه هاى قرآنى را فراهم کند.
وى ادامه داد: باتوجه به برنامه ریزى هاى انجام شده و 
همچنین هماهنگى هاى به عمل آمده، امســال آزمون 
سراسرى حفظ و مفاهیم قرآن کریم به صورت کشورى 
و با همکارى و مشارکت سازمان اوقاف و امور خیریه و 
وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمى در 24 رشته مختلف 

حفظ و مفاهیم قرآن کریم در اسفند ماه برگزار مى شود.
قاسمى خاطر نشان کرد: باتوجه به استقبال بى نظیر از 
این رویداد،مهلت ثبت نام تا 30 دى ماه تمدید شده است.

مدیر عامل شرکت شــهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
گفت: صندوق ضمانت ســرمایه گذارى صنایع کوچک به 
توســعه بخش خصوصى و حمایــت از واحدهاى صنعتى 

کوچک کمک بسیارى مى کند.
محمد جــواد بگى افــزود: نحــوه تامین مالــى صنایع و 
بخش هاى تولیدى، یکى از چالش هاى اصلى اقتصاد کشور 
است و با کاهش اتکا به نظام بانکى و توسعه روش هاى جدید 
تامین مالى مى توان گام هاى موثرى براى توسعه صنعتى و 
افزایش سرمایه گذارى برداشت. وى موضوع فعالیت صندوق 
ضمانت سرمایه گذارى صنایع کوچک را، انجام همه تکالیف 
و اختیارات قانونى در راستاى کمک به ایجاد و توسعه صنایع 

کوچک به منظور تولید و سهولت انجام تعامالت تجارى از 
طریق روش هاى متداول تأمین مالى عنوان کرد.بگى گفت: 
اولویت هاى این صندوق، تامین سرمایه در گردش واحدهاى 
تولیدى فعال، تکمیل حلقه هاى مفقود شــده خوشه هاى

 کســب و کار، حمایت از بهره بــردارى از طرح هاى نیمه 
تمام باالتر از 50 درصد پیشرفت، تأمین سرمایه در گردش 
واحدهاى صادراتى، طرح اصالح ســاختار و بهینه سازى 
مصرف انرژى صنایع، حمایت از شرکت هاى دانش بنیان و 
طرح توسعه واحدهاى فعال صادراتى است. وى سقف ریالى 
ضمانت نامه هاى صادره براى هر شخص حقیقى و حقوقى 

از سوى این صندوق را 30 میلیارد ریال اعالم کرد.

ثبت نام11هزار و 800 
اصفهانى در آزمون حفظ قرآن

کمک صندوق ضمانت به 
بخش خصوصى

تولید کاغذ کنگره اى مقاوم 
با آب بازیافتى

شرکتى تولیدى در مبارکه با استفاده از کاغذ بازیافتى 
10 درصد مواداولیه مقواى سـه الیه کشـور را تولید 

مى کند.
این مـواد اولیه که بـه کاغذ فلوتینگ(کنگـره اى) و 
تست الینر شناخته مى شـود، از کاغذهاى بازیافتى 
تولید مـى شـود  و این واحـد صنعتى در شهرسـتان 
مبارکه سـاالنه 24هـزار تـن از این نوع کاغـذ را که 
مـاده اولیـه مقواى سـه الیه اسـت، تولیـد و عرضه 

مى کند.
ویکتوریا شـیدایى، مدیـر عامل این شـرکت با بیان 
اینکه براى تولید این نوع کاغذ، آب زیادى نیاز است، 
گفت:در این شرکت از بازیاب  پساب در تولید استفاده 

مى شود.

امروز؛ برگزارى همایش 
عدالت مالیاتى 

نایـب رئیـس اتـاق بازرگانـى، صنایـع، معـادن و 
کشـاورزى اصفهان گفـت: همایش ملـى در زمینه 
بخـش عدالـت مالیاتـى در توسـعه پایدار امـروز در 

اصفهان برگزار مى شود.
مصطفى رناسى اظهار داشـت: این همایش ملى، در 
زمینه بخش عدالت مالیاتى در توسعه پایدار با حضور 
نمایندگان اتاق بازرگانى شهرها، نمایندگان مجلس 

و استاندار اصفهان امروز برگزار مى شود.

خبر

مزایده
اجراى احکام حقوقى شــعبه 5 اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص پرونده اجرایى کالسه 
961210ج/5 له خانم بتول گلدوســت و علیه خانم پرى غظما عبدلى مبنى بر دســتور فروش ششدانگ 
پالك ثبتى به شماره 3121/16 بخشــى 5 ثبت اصفهان در تاریخ 96/11/23 ساعت صبح 8/5 در محل 
اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15، 72 حبه ششدانگ ملکى با مشخصات مندرج 
در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده اســت ملکى طرفین و اکنون در تصرف مالکانه طرفین مى باشد 
توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذل ارزیابى شــده و نظریه وى مصوب از تعرض طرفین واقع 
گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از 
ملک بازدید و با همراه داشتن 10٪ بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام 
حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک 
مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه 
مى باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: در خصوص ارزیابى یک ملک مشاع با پالك ثبتى 3121/16 مجزى 
شده از پالك 3 فرعى 3121 بخش 5 ثبت واقع در اصفهان خیابان حسین آباد انتهاى کوچه 49 ضلع شمالى 
خبازان پالك 28 پس از اطالع از قرار کارشناسى صادره ضمن مطالعه اسناد ابرازى به راهنمایى و معرفى 
خانم عبدلى همچنین در حضور خانم گلدوســت (خوانده) از محل ملک بازدید و معاینه الزم به عمل آمد 
که به پیوست گزارش کارشناسى تقدیم حضور مى گردد: 1- مشخصات سند: سه جلد سند جمعا به میزان 
57/6 حبه متعلق به خانم گلدوســت و یک جلد ســند به میزان 14/4 حبه متعلق به خانم عبدلى مى باشد 
2- حدود پالك و مساحت و مشخصات: براســاس کروکى ارائه شده از طرف شهردارى و نقشه تهیه شده 
توسط نقشه بردار همچنین نامه  ارسالى از طرف شهردارى منطقه 5 با شماره 5/96/9051 مورخ 96/7/16 
مساحت ملک در حال حاضر 132/5 مترمربع اســت و پس از انجام عقب نشینى 81/5 مترمربع باقى مى 
ماند. ملک در حال حاضر یک طبقه با قدمت حدود 40 ســال با اسکلت بنایى سقف طاق ضربى بدنه گچ و 
رنگ درب اصلى آهنى درب ها داخلى چوبى سیستم سرمایش کولر آبى و سیستم گرمایشى بخارى گازى 
و انشعابات آب برق گاز و تلفن مى باشد. 3- ارزیابى: با توجه به مشخصات فوق و موقعیت پالك ابعاد پالك 
پس از عقب نشــینى وضعیت کنونى معامالت ملکى نوع ساخت و جمیع جهات موثردر ارزیابى ارزش کل 
پالك و امتیازات آن به میزان 3/370/000/000 ریال ســه میلیارد و سیصد و هفتاد میلیون ریال (معادل 
سیصد و سى و هفت میلیون تومان) تعیین مى گردد. ضمناً حسب استعالم اداره ثبت و اسناد و امالك جنوب 
اصفهان خانم بتول گلدوست به میزان 57/6 حبه مشاع و خانم پرى عظما عبدلى به میزان 14/4 حبه مشاع 
از پالك فوق را مالک مى باشند و هزینه هاى انتقال و اجرایى مطابق ماده 9 آیین نامه فروش امالك مشاع 
به نسبت سهم مالکیت هر کدام مالکین کسر خواهد شــد. م الف: 31070 منصورى مدیر و دادورز اجراى  

احکام حقوقى اصفهان /10/202
مزایده

مزایده اموال غیرمنقول اجراى احکام حقوقى شعبه اول اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص 
پرونده اجرایى کالســه 963347 ج/ اول له خانم زهره حیدرى و علیه شرکت خوبان نوش سپاهان مبنى 
بر مطالبه مبلــغ 94586907 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حــق االجراى دولتى در تاریخ 
1396/11/23 ساعت 9 صبح در محل اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت 
فروش اموال توقیفى که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون 
از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار مى نماید طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به 
نشانى اصفهان شهرك صنعتى جى شرکت خوبان نوش سپاهان نزد حافظ اموال آقاى علیرضا موسى خانى 
مراجعه و از اموال بازدید و با سپردن 10٪ بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى 
احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم 
مال پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت و هزینه هــاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى 
باشد. لیست اموال مورد مزایده: موضوع ارزیابى یک دستگاه لیفتراك، اینجانب کارشناس رسمى دادگسترى 
منتخب با حضور و راهنمایى خواهان پرونده خانم زهره حیدرى به شرکت صنعتى جى واقع در جاده فرودگاه 
کارخانه کافى کوال مراجعه و در دستگاه مورد نظر بازدید نموده و اینک نتیجه به شرح زیر اعالم مى گردد. 
1- مشخصات لیفتراك کوماتسو رنگ قرمز مدل 12 اس تى 30 اف جى سریال  A 511132 ساخت سال 
1999 سوخت گاز با کپسول الستیک ها ضعیف بدنه نیاز به رنگ دارد موتور سالم است. 2- ارزیابى و تعیین 
ارزش پایه براى فروش: با توجه به شرایط و ضوعیت دســتگاه لیفتراك فوق الذکر و بررسى هاى الزم به 
عمل آمده با ارزش پایه براى فروش مبلغ 260/000/000 دویست و شصت میلیون ریال برآورد و اعالم مى 

گردد. م الف: 30952 اجراى احکام مدنى دادگسترى اصفهان /10/203
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ دادخواست و ضمائم- آقاى حسین حیدرى دادخواستى به مبلغ 110/000/000 ریال بطرفیت آقاى 
خیبر جلیل پیران که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 614/96 در شعبه چهارم 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 شــود در روز دوشنبه مورخ 96/12/7 ساعت 9/30 صبح 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: 

1413 شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان /10/843 
حصر وراثت

آقاى قاسم ضیائى چمگردانى بشناسنامه شــماره 120 به شرح دادخواست به کالسه 463/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بیگم زمانى چمگردانى بشناسنامه 
1672 در تاریخ 1396/10/02 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین  الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- کاظم ضیائى چمگردانى فرزند عنایت اله ش.ش 80 ت.ت 1356 صادره از لنجان (پسر متوفى) 
2- عباس ضیائى چمگردانــى فرزند عنایت اله ش.ش 129 ت.ت 1341 صادره از لنجان (پســر متوفى) 
3- على اصغر ضیائى چمگردانى فرزند عنایت اله ش.ش 101 ت.ت 1338 صادره از لنجان (پسر متوفى) 
4- قاســم ضیائى چمگردانى فرزند عنایت اله ش.ش 120 ت.ت 1345 صادره از لنجان (پســر متوفى) 
5- آســیه ضیائى چمگردانى فرزند عنایت اله ش.ش 159 ت.ت 1361 صــادره از لنجان (دختر متوفى) 
و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى
 اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 1414 توانگر- رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف 

لنجان /10/844 

ابالغ وقت رسیدگى
ابالغ دادخواست و ضمائم آقاى میالد بساطى دادخواستى به انتقال سند یک دستگاه پژو به طرفیت آقاى 
کریم اباذرى – محمدرضا رضایى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 433/96 در شعبه 
هشتم 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 روز دوشنبه مورخ 96/11/25 ساعت 
4 عصر در جلسه شــورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دریافت نماید در غیر اینصورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد 

نمود. م الف: 1367 شعبه هشتم حقوقى  شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /10/846
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1396/18/457014 نظر به اینکه آقاى اسفندیار معتمدى سده فرزند قربانعلى به استناد 2 
برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهى شده، مدعى است که سند مالکیت ششدانگ 
یک باب خانه پالك 272 فرعى از 781- اصلى واقع در سده لنجان بخش 9 ثبت اصفهان به مساحت 220 
مترمربع که در صفحه 124 دفتر 25- امالك این اداره ذیل ثبت 3746 به نام آقاى اسفندیار معتمدى سده 
فرزند قربانعلى به شماره شناسنامه 13 ثبت و سند مالکیت به شماره چاپى 806056 صادر و تسلیم گردیده، 
سپس به موجب سند ش ــماره 31467 مورخ 1380/02/25 دفترخانه 37 لنجان در قبال مبلغ 42852473 
ریال به مدت 18 سال نزد بانک ملى شعبه زرین شهر در رهن قرار گرفته است و معامله دیگرى نشده و به 
علت جابجایى مفقود شده است، لذا چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده، طبق ماده 
120 اصالحى آیین نامه قانون ثبت، مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله نسبت به ملک 
موصوف یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز پس از آن به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتباً با مدارك مثبت تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد و یا در 
صورت اعتراض، اصل سند یا سند معامله ارائه نشود، اداره ثبت، المثناى سند مالکیت را طبق مقررات صادر 

و به متقاضى تسلیم خواهد کرد. م الف: 1411 شمسى معاون واحد ثبتى لنجان /10/847
ابالغ وقت رسیدگى 

ابالغ دادخواست و ضمائم آقاى رحمت اله علیمرادى دادخواستى به مبلغ 70/000/000 ریال به طرفیت 
آقاى محمود ایگار – زین العابدین ایگار که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 626/96 در 
شعبه چهارم 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 روز چهارشنبه مورخ 96/12/9 
ساعت 9 صبح در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را دریافت نماید در غیراینصورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد 

نمود. م الف: 1418 شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /10/848
حصروراثت

خانم مرجان حیدرى بشناســنامه شماره1100463135باســتناد شــهادتنامه وگواهى فوت ورونوشت 
شناسنامه ورثه درخواستى به شماره 96/1545تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان 
امیراسماعیلى الرگانى بشناسنامه شماره 1100143017در 96/8/14در گذشته وورثه در هنگام درگذشت 
عارتند از 1-مرجان حیدرى فرزند هوشــنگ شماره شناسنامه :1100463135نســبت بامتوفى :همسر 
2-محمدرضا اســماعیلى الرگانى فرزندامیر شــماره شناسنامه :1101076951نســبت بامتوفى :فرزند 
3- احترام امینى الرگانى فرزند رجبعلى  شماره شناسنامه :24نسبت بامتوفى :مادر پس از تشریفات قانونی 
درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد درغیر اینصورت گواهی حصروراثت صادر خواهد شد 

. م الف: 1002 دبیر خانه شوراي حل اختالف شعبه اول شهرستان فالورجان/10/849 
ابالغ

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد کالسه پرونده1692/96 شماره دادنامه1835/96 مرجع رسیدگى 
کننده: شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مهدى محمدى به نشانى جوزدان خ امام کوى 
عدل پ3 وکیل خواهان: مجید محمدى به نشانى نجف آباد جوزدان- خ امام خ تختى جنب بانک تجارت، 
خوانده مهرداد خالدى یار به نشانى مجهول المکان بخواسته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و 
ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذنظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم 
و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعوى مهدى محمدى باوکالت 
مجیدمحمدى بطرفیت مهرداد خالدى یار به خواســته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیون و 
نهصد هزارتومان وجه یک فقره چک بشماره 00481734 مورخ 95/02/29 بانضمام هزینه هاى دادرسى 
و خسارت تاخیرتادیه و حق الوکاله وکیل. نظربه بقاء اصول مستندات در ید خواهان که حکایت از اشتغال 
ذمه خوانده داشته و نظربه عدم حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه 
بودن ایشان یا بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه مقرون به صحت تلقى و  مستنداً به مواد 198و 502 و 515 
و 519 و 522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ یک میلیون و نهصدهزارتومان بابت اصل خواسته و مبلغ نود و نه هزار تومان بعنوان هزینه 
هاى دادرسى و خسارت تاخیرتادیه از مورخ سررســید 95/02/29 لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل 
درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
دراین شورا و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر درمحاکم عمومى دادگسترى شهرستان نجف آباد  

مى باشد. 7522/م الف-قاضى پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/10/852
 اخطار اجرایى

شماره 584/96 به موجب راى شماره 664 تاریخ 96/07/29 حوزه 7 شوراى حل اختالف شهرستان نجف 
آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه عبدالبصیر عظیمى به نشــانى مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد و پنج میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ سه میلیون و سیصد و سیزده 
هزارریال بابت هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست 96/06/12 لغایت اجراى دادنامه و پرداخت نیم عشــر دولتى اصل.محکوم له: مرضیه شمس 
باوکالت فهیمه خلیلى و ابراهیم ایمانیان پور به نشانى: کهریزسنگ خ ولیعصر کوى 12 سمت راست جنب 
بسیج خواهران کدپ8586154431. 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، صریحًا اعالم نماید. 7520/م الف-شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/10/853
ابالغ

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 566/96 دادنامه 900-96/08/23 مرجع رسیدگى 
شعبه یازده خواهان: صندوق قرض الحسنه ولى عصر نشانى: نجف آباد خ دلگشا قرض الحسنه ولى عصر، 
وکیل خواهان: علیرضا پاینده به نشانى نجف آباد خیابان شیخ بهایى جنوبى کوچه شماره 30، خوانده: مهدى 
قنبرى نشــانى: مجهول المکان، موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شــماره 817577 جمعا به مبلغ 
20/000/000 ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که 
پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى 
امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى صندوق قرض الحسنه ولى عصر باوکالت علیرضا پاینده 
به طرفیت مهدى قنبرى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال 
علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در 
ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون 
خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 
198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى 
مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 10/710/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 228/875 ریال به عنوان هزینه دادرســى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت 
خسارات تاخیرتادیه از تاریخ سررســید 96/03/01 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و 
وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى 
نزد محاکم عمومى حقوقى دادگســترى نجف آباد مى باشــد. 7519/م الف، قاضى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد شعبه 11 /10/854
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان قرض الحسنه ولى عصر باوکالت علیرضا پاینده دادخواستى به خواسته الزام خوانده به مطالبه مبلغ 
بیست میلیون و ششصد و هفتاد هزار ریال به طرفیت خوانده مجتبى عابدینى فرزند عبداله به شوراى حل 
اختالف شعبه 6 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 575/96 ثبت گردیده و وقت 
دادرسى به تاریخ 96/11/29 ساعت 4/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس 
و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا 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 شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام 
نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى 
نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 7517/ م الف شعبه 6 شوراى حل اختالف نجف آباد/10/855

 ابالغ وقت دادرسى
خواهان قرض الحســنه ولى عصر باوکالت علیرضا پاینده دادخواستى به خواسته الزام خوانده به مطالبه به 
طرفیت خوانده شرف خسروى به شوراى حل اختالف شعبه 6 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از 
ارجاع به شماره 573/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/11/29 ساعت 4 تعیین گردیده علیهذا 
چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس 
شورا 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 شورا مراجعه و نسبت به 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 7516/ م الف 

شعبه 6 شوراى حل اختالف نجف آباد/10/856
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان قرض الحسنه ولى عصر باوکالت علیرضا پاینده دادخواستى به خواسته الزام خوانده به مطالبه مبلغ 
16/840/000 به طرفیت خوانده محسن صالحى به شــوراى حل اختالف شعبه دوم شهرستان نجف آباد 
تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 808/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/12/08 ساعت 
8/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى 
خواهان به دستور رئیس شورا 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 
شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده 
حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 

نمود. 7515/ م الف شعبه 6 شوراى حل اختالف نجف آباد/10/857
 اخطار اجرایى

شــماره 105/96 به موجب راى شماره 487 تاریخ 96/06/08 حوزه 11 شــوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه مهدى صافى به نشــانى مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت 34/300/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 524/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و ابطال 
تمبر و پرداخت حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیردرتادیه از مورخ سررسید 95/12/10 لغایت اجراى حکم و 
همچنین محکوم علیه اجرایى محکوم به پرداخت یک بیستم اصل خواسته بابت نیم عشر دولتى مى باشد. 
محکوم له: صندوق قرض الحســنه ولى عصر باوکالت علیرضا پاینده به نشــانى: نجف آباد خ شهدا. 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، صریحًا اعالم نماید. 7518/م 

الف-شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/10/858
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان قرض الحسنه ولى عصر باوکالت علیرضا پاینده دادخواستى به خواسته الزام خوانده به مطالبه مبلغ 
17/600/000 ریال به طرفیت خوانده اعظم على نجفى به شوراى حل اختالف شعبه 2 شهرستان نجف 
آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 809/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/12/08 
ساعت 10/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به 
تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا 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 شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى 
تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته 

اتخاذ خواهد نمود. 7514/ م الف شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد/10/859
 مزایده

نظر به صدور دستور فروش پرونده کالســه 960015 اجراى احکام حقوقى دادگاه باغبهادران به طرفیت 
آقاى احمدرضا صادقى و خانمها نذهت، عشرت، فیروزه و فاطمه همگى شمسى و آقایان سعادت، محمد، 
حشمت ا...، عنایت ا... و الفت ا... همگى شمسى مبنى بر فروش به تاریخ 1395/12/4 این اجرا در نظر دارد 
یک باب  خانه مسکونى واقع در روســتاى مورکان- خیابان کشاورزى که از یکطرف به خیابان کشاورزى 
و از طرف دیگر به کوچه الله مى باشد به فروش رساند. مشخصات ملک طبق نظریه کارشناسى به شرح 
ذیل مى باشد. ساختمان مسکونى با قدمت 60 سال که طبقه همکف به عنوان طویله و کاه دان و طبقه اول 
مسکونى است که مصالح به کار رفته از نوع تیرهاى چوبى و خشت و گل قدیمى و کلنگى مى باشد و درب 
هاى ورودى پروفیل آهنى، مســاحت زمین به مقدار 144 مترمربع و اعیانى آن 296 مترمربع مى باشد. با 
توجه به موارد فوق و قدمت ساختمان ارزش شش دانگ ملک فوق 000 /532/000 ریال برابر با پانصد و 
سى و دو میلیون ریال که همان قیمت پایه مزایده است، براورد گردیده است. لذا این اجرا در نظر دارد جهت 
فروش ملک فوق الذکر جلسه مزایده اى به تاریخ 1396/11/8 برابر هشتم بهمن ماه هزار و سیصد و نود 
و شش راس ساعت 9 صبح در دفتر اجراى احکام حقوقى دادگاه باغبهادران برگزار نماید. طالبین میتوانند 
3 روز قبل از برگزارى مزایده جهت بازدید از ملک مذکور به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید داده شــود و 
برنده مزایده شخص یا اشخاصى خواهند بود که 3 روز قبل از مزایده باالترین قیمت پیشنهادى را به همراه 
ده درصد از کل مبلغ ملک را به حساب سپرده دادگاه باغبهادران واریز نمایند. م الف: 1331 اجراى احکام 

حقوقى دادگاه باغبهادران /10/863
مزایده

نظر به صدور دستور فروش پرونده کالسه 960016 اجراى احکام حقوقى دادگاه باغبهادران به طرفیت آقاى 
احمدرضا صادقى و خانمها نذهت، عشرت، فیروزه و فاطمه همگى شمسى و آقایان سعادت، محمد، حشمت 
ا...، عنایت ا... و الفت ا... همگى شمســى مبنى بر فروش به تاریخ 1395/12/4 این اجرا در نظر دارد یک 
قطعه زمین ساده واقع در روستاى مورکان- خیابان کشاورزى، کوچه الله که آخر کوچه قرار دارد را از طریق 
مزایده به فروش رساند. مشخصات ملک طبق نظریه کارشناسى به شرح ذیل مى باشد: زمین مورد نظر به 
ابعاد 25×8 به مساحت 150 مترمربع که یک قسمت آن به صورت کاه دان روباز و قسمت زمین ساده مى 
باشد که در قسمت جنوب آن یک حق را به باغ مشجر عبورى مى باشد. زمین مذکور بدون سند و هیچگونه 
مد رك ثبتى مى باشد. قیمت شش دانگ زمین به مبلغ 450/000/000 معادل چهارصد و پنجاه میلیون ریال 
که همان قیمت پایه نیز میباشد براورد گردیده است. لذا این اجرا در نظر دارد جهت فروش ملک فوق الذکر 
جلسه مزایده اى به تاریخ 1396/11/8 برابر هشتم بهمن ماه هزار و سیصد و نود و شش راس ساعت 9 صبح 
در دفتر اجراى احکام حقوقى دادگاه باغبهادران برگزار نماید طالبین میتوانند 3 روز قبل از برگزارى مزایده 
جهت بازدید از ملک مذکور به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید داده شود و برنده مزایده شخص یا اشخاصى 
خواهند بود که 3 روز قبل از مزایده باالترین قیمت پیشنهادى را به همراه ده درصد از کل مبلغ ملک را به 
حساب سپرده دادگاه باغبهادران واریز نمایند. م الف: 1332 اجراى احکام حقوقى دادگاه باغبهادران/10/864

مزایده
نظر به دستور فروش در پرونده کالســه 960017 اجراى احکام حقوقى دادگاه باغبادران به طرفیت آقاى 
احمدرضا صادقى فرزند حسینعلى و خانم ها نزهت، عشرت، فیروزه، فاطمه همگى شمسى و آقایان سعادت، 
محمد، الفت ا...، عنایت ا...، حشمت ا... همگى شمســى فرزندان حاج على اکبر به تاریخ 1396/12/4 لذا 
این اجرا در نظر دارد یک باغ واقع در قریه مورکان خیابان کشــاورزى را از طریق مزایده به فروش رساند. 
مشخصات این ملک طبق نظریه کارشناسى به شــرح ذیل مى باشد. محل مورد دعوى به راهنمایى آقاى 
احمدرضا صادقى یک باب باغ مشجر مجاور ضلع جنوبى یک قطعه زمین سنگ چین شده همدیگر واقع 
که در ضلع شمالى قطعه زمین پیش گفته یک باب منزل مســکونى واقع مى باشد. قطعه مورد نظر باغى 
است به مساحت حدود 650 مترمربع که مشــجر به 76 اصل چنار 15 الى 35 ساله و 8 اصل کبوده 20 الى 
25 ساله و 2 اصل کبوده خشک شده و 2 اصل گردو 10 الى 15 ساله و 3 اصل به نیمه خشک و محصور با 
دیوار خشت و گل که دور سینه اشــجار کبوده و چنار از 70 سانتى متر الى 240 سانتى متر است. با توج ه به 
جمیع عوامل موثر در ارزیابى از جمله راه دسترسى و مرغوبیت اشجار ارزش هر مترمربع یکصد و پنجاه هزار 
تومان و جمعًا ارزش عرصه 650 مترى محصور با احتســاب ارزش افزوده حصار بر ملک نه صد و هفتاد و 
پنج میلیون ریال (975/000/000) ریال و ارزش اشجار پیش گفته برابر سیصد و هشتاد و پنج میلیون ریال 
معاد (385/000/000) ریال و در مجموع ارزش عرصه باغ و اشجار موجود در باغ جمعًا معادل یکصد و سى 
و شش میلیون تومان معادل (1/360/000/000) ریال ارزیابى که همان قیمت پایه مزایده نیز مى باشد. لذا 
این اجرا در نظر دارد جهت فروش ملک فوق الذکر جلسه مزایده اى به تاریخ 1396/11/16 برابر شانزدهم 
بهمن ماه یک هزار و سیصد نود و شش راس ساعت 9 صبح در دفتر اجراى احکام حقوقى دادگاه باغبادران 
برگزار نماید. طالبى مى توانند سه روز قبل از برگزارى مزایده جهت بازدید از ملک مزکور به این اجرا مراجعه 
تا ترتیب بازدید داده شود و برنده مزایده شخص یا اشخاصى خواهند بود که سه روز قبل از مزایده باالترین 
قیمت پیشنهادى را به همراه ده درصد از کل مبلغ ملک را به حساب سپرده دادگاه باغبهادران واریز نمایند. 

م الف: 1366 اجراى احکام حقوقى دادگاه باغبهادران /10/865
فقدان سند مالکیت

شــماره 1396/08/456574 – تاریخ 1396/10/23 – آقاى صادق اله دادیان فالورجانى  به اســتناد 2 
برگ استشــهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده اســت مدعى است که یک جلد سند 
مالکیت مربوط به ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مربوط به پالك ثبتى 2271 فرعى از 15 اصلى واقع در 
فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان  به ســریال -072389 – الف 89  که در صفحه 340 دفتر 385 امالك 
ذیل ثبت شماره 56465  بنامش ثبت شده  و به موجب سند شماره 14817 مورخ 1390/09/06 دفتر 150 
فالورجان نزد بانک مسکن شعبه فالورجان در قید رهن مى باشــد ، مفقود گردیده است . بنابراین چون 
نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد 
خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد . و در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه ســندمالکیت ، المثنى 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد .  م: الف 1012 حبیب اکبرى- معاون اداره ثبت 

اسناد و امالك فالورجان / 10/866 

مدیـر روابـط عمومـى و سـخنگوى شـرکت 
پاالیـش نفت اصفهـان  اعالم کـرد: گازوئیل 
تولیـدى این پاالیشـگاه بـر اسـاس ضوابط و 

استانداردهاى الزم تولید مى شود.
محمدصـادق حاجیـان با بیـان اینکـه توزیع 
گازوئیل با شـرکت ملى پخش فـرآورده هاى 
نفتى اسـت، تصریح کرد: گازوئیل تولیدى در 
پاالیشگاه تسـت و آزمایش مى شـود و پس از 
تایید، بـراى توزیع تحویل شـرکت پاالیش و 
پخش داده مى شـود. وى با بیان اینکه شرکت 
پاالیش نفت اصفهان متولـى تولید گازوئیل و 
شـرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى متولى 
توزیع آن است، افزود: این شرکت موظف است 
در صورتیکه گازوئیـل از اسـتانداردهاى الزم 

برخوردار نباشد، آنرا تحویل نگیرد . 
حاجیان بدون اشـاره به میـزان تولید گازوئیل 
در پاالیشگاه اصفهان، گفت: دولت بابت مابه 
التفاوت فروش فرآورده هاى نفتى شامل بنزین، 
نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز و گاز مایع یارانه 

پرداخت مى کند.

فرمانده انتظامى شهرستان خبر داد:

آغاز طرح جمع آورى کارتن خواب ها در اصفهان
فرمانده انتظامى شهرســتان اصفهان گفت: از دیروز طرح ویژه جمع آورى 

کارتن خواب هاى اصفهان آغاز شده است.
سرهنگ حسن یاردوستى با بیان اینکه طى ماه هاى اخیر گزارشات مردمى 
در خصوص حضور کارتن خواب ها در محالت و به ویژه در خرابه ها افزایش 
داشته است، اظهارداشت: به همین دلیل، طرح ویژه جمع آورى کارتن خواب ها 

در دستور کار فرماندهى انتظامى شهرستان اصفهان قرار گرفت.
وى با بیان اینکه به منظور اجراى این طرح، همه کالنترى هاى شهر اصفهان 
در 200 محله این شهر، مناطقى که کارتن خوابى در آنها رایج بوده را شناسایى 

و براى ورود نیروى انتظامى برنامه ریزى کردند، افزود: 
پیش بینى مى شــود با اجراى این طرح وی ژه، 60 درصد از کارتن خواب هاى 

اصفهان جمع آورى شوند.
وى تصریح کرد: این معتادان پس از جمع آورى به دو دسته تقسیم مى شوند 
و معتادان متجاهرى که بى خانمان هستند، بر اساس ماده 16 به کمپ دولتى 
قلعه شور منتقل مى شود و دیگر معتادان نیز براى درمان به مراکزدرمانى ترك 

اعتیاد سطح شهر منتقل مى شود.
وى با بیان اینکه معتادان کارتن خواب در ســطح شــهر اصفهان دست به 
اقداماتى مجرمانه مى زنند، افزود: ســرقت هاى خرد، سرقت خودرو، اخالل 
در امنیت عمومى و ... از جرایم کارتن خواب ها اســت که شهروندان از آنها 

شاکى بوده اند.
سرهنگ یاردوســتى با تاکید بر اینکه در حال حاضر محالت غرب و شمال 
اصفهان پاتوق هاى اصلى تجمع کارتن خواب ها است، افزود: آمار دقیقى از 
تعداد کارتن خواب هاى اصفهان نداریم اما سعى مى کنیم نسبت به پاکسازى 

محالت اقدام کنیم.

گازوئیل  پاالیشگاه 
مطابق استانداردها 

تولید مى شود

محالت غرب و شمال اصفهان، پاتوق هاى اصلى تجمع کارتن خواب ها است
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طرح سامانه هوشمند تاکسى 
منتظر اختصاص بودجه

معاون حمـل  و  نقـل و ترافیک شـهردارى اصفهان 
گفت: امسـال هـم بودجـه اى را تصویـب کردیم تا 
با پرداخـت یارانه، هزینه خرید سـامانه کمتر شـود، 
اما به دلیل مشـکل رکـود امکان اختصـاص بودجه 

میسر نشد.
علیرضـا صلواتـى در خصـوص سـامانه هوشـمند 
تاکسـى هاى شـهر اصفهان اظهارداشـت: به دنبال 
تسـهیالت حمایتـى بـراى راننـدگان هسـتیم تـا 
رانندگان را تشـویق بـه خریـد و نصب این سـامانه 

کند.
وى با بیان این که اگر یارانـه و مطالبه مردمى وجود 
داشته باشد، مى توان استفاده از این سامانه را نهادینه 
کرد، افزود: اجرا شدن سامانه هوشمند در تاکسى ها، 
عدالت در پرداخت کرایه را به دنبال داشته و از چالش 
پول خورد جلوگیـرى مى کند و حقـوق هر دو طرف 

عادالنه رعایت مى شود.

افزایش 10درصدى بیمه 
ورزشکاران استان 

رئیس هیئت پزشکى ورزشى استان اصفهان با اشاره 
به افزایش10 درصدى بیمه ورزشکاران، پیش بینى 
کرد: تا پایان امسـال 270هزار ورزشـکار در اسـتان 

بیمه شوند.
احمد باقرى مقدم افزود: پارسـال بیش از دو میلیارد 
ریال براى بیمه شوندگان استان اصفهان هزینه شد. 
وى با اشـاره به اینکه پـس از 72سـاعت از دریافت 
کارت بیمه و ثبت در سـامانه حداقل تعهدات و پس 
از دومـاه 80درصد تعهدات اجرایى مى شـود، افزود: 
ورزشـکار اگر مداوم در ابتداى هر سـال بیمه باشـد، 
تمام تعهـدات در زمان آسـیب دیدگى بـه وى تعلق 

مى گیرد.
وى گفت: هزینه بیمه ورزشـى ورزشـکاران شهرى 
150هـزار و روسـتایى و دانـش آمـوزى 100هـزار 

ریال است.

تازه ترین خبرها از اکران آثار 
جشنواره فجر در اصفهان

معاون فرهنگـى هنـرى اداره کل فرهنگ و ارشـاد 
اسـالمى اسـتان از تعیین جزییات اکـران فیلم هاى 
سى و ششمین جشنوارة فیلم فجر اصفهان در هفتۀ 

آینده خبر داد.
پرویـز طاهـرى اظهارداشـت: در حال آماده سـازى 
پیش نویـس تفاهم نامـه بین سـینماها بـراى تعیین 
فیلم هاى سى و ششمین دوره جشنواره فیلم فجر در 
اصفهان هستیم و شنبه 30 دى ماه براى عقد قرارداد 

عازم تهران مى شویم. 
وى در خصـوص تعییـن تاریـخ اعـالم جزییـات 
فیلم هـاى اکرانـى گفت: سـوم بهمن ماه نشسـت 
خبرى مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى برگزار 
مى شـود و در این نشسـت مباحث متعـددى مطرح 
خواهد شد که قطعا شرح جزییات این فیلم ها، یکى از 

آن موارد خواهد بود.

امشب؛ 
شب خاطره«خوشه هاى ایثار»

ویـژه برنامـه شـب خاطـره «خوشـه هاى ایثـار» با 
محوریت زنـده نگه داشـتن یـاد و خاطره شـهداى 
هشـت سـال دفـاع مقـدس در قهدریجـان برگزار

 مى شود.
معاون فرهنگى حوزه هنرى اصفهان اظهار داشـت: 
این ویژه برنامه بـا هدف مرور خاطـرات و زنده نگاه 
داشتن یاد و خاطره شهداى هشت سال دفاع مقدس 
و همچنین در حمایت از مردم والیت مدار قهدریجان 

برگزار مى شود.
مالـک شـیخى افزود: شـب خاطـره «خوشـه هاى 
ایثار» با اجراى سید جواد هاشـمى، بازیگر و رزمنده

 سال هاى جنگ برگزار مى شود. 
وى خاطرنشـان کـرد: حضـور مـردم و رزمنـدگان، 
جانبـازان و آزادگان شهرسـتان قهدریجـان از 
ویزگى هاى شب خاطره «خوشـه هاى ایثار» است 
کـه از سـاعت 19 امشـب در ورزشـگاه قهدریجان 

برگزار مى شود. 

خبر

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان از 
اهداى 88 هزار و 300جلد کتــاب در قالب نذر کتاب به 

کتابخانه هاى مدارس استان خبر داد.
محمد جواد احمدى افزود: در این طرح از دانش آموزان 
و اولیاى آنها خواســته شــده بود کتاب هایى را که در 
منزل مطالعه کــرده اند و دیگر نیازى بــه آن ندارند، به 

کتابخانه هاى مدارس اهدا کنند.
وى اظهارداشت: در پى این درخواســت، از 28 ناحیه و 
منطقه آموزش و پرورش استان 88 هزار و 300 جلد کتاب 

به هزار و 581 مدرسه اهدا شده است.
سرپرست آموزش و پرورش استان اصفهان همچنین در 

خصوص وضعیت کتابخانه هاى مدارس استان گفت: در 
سال تحصیلى جارى در مدارس ابتدایى و کتابخانه هاى 
کالســى تعداد دومیلیون و 735 هزار و 426 جلد کتاب 
وجود دارد که مى توان گفت سرانه کتاب در مدارس براى 

هر دانش آموز ابتدایى شش جلد است.
وى در ادامه با اشاره با آمار کتاب هاى موجود در مدارس 
متوسطه دوره اول و دوم گفت: در مدارس متوسطه اول 
دو میلیون و 329 هزار و 250 جلد کتاب با سرانه هر دانش 
آموز 12 جلد و در متوسطه دوم دو میلیون و 104 هزار و 
200 جلد کتاب وجود دارد که سرانه هردانش آموز در این 

دوره 14 جلد است.

نماینده ولى فقیه در استان اصفهان گفت: سربلندى و عزت 
ایران، غربى ها را به پاى میز مذاکره کشاند.

آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد در چهاردهمین همایش 
سراسرى ستاد اقامه نماز صنعت هسته اى کشور با بیان 
اینکه آمریکا از مردانگى و ایستادگى ملت ایران مى هراسد، 
اظهار داشت: نباید از اینکه دشمن داریم بترسیم چراکه 
دشمن همواره بد نیست و سبب سازندگى و رشد انسان 
مى شود، در عالم طبیعت هم همین گونه است سختى ها 

سبب سازندگى مى  شود.
نماینده ولى فقیه در استان اصفهان با بیان اینکه سربلندى 
و عزت ایران، غربى هــا را به پاى میز مذاکره کشــاند، 

خاطرنشــان کرد: کفار و غرب اگر از ما بزرگى مشاهده 
نکنند، حاضر به گفتگو با ما نمى شوند؛ اگر بگوییم برجام 
کار خوبى بود، نتیجه کار شما تالشگران صنعت هسته اى 
کشور اســت و گرنه غربى ها حاضر به گفتگو و مذاکره 
نمى شدند. وى ابراز کرد: در موضوع انرژى هسته اى نیز 
مى گفتند حتى یک سانتریفیوژ هم نداشته باشید؛ مشاهده 
کردید اوباما مى گفت من اگر بتوانم، تمام پیچ و مهره هاى 
تأسیسات هسته اى ایران را باز مى کنم اما زمانى که 20 
درصد را ندادند و ما آن را به دست آوردیم، حرف از مذاکره 
به میان آمد، حتى آنها شروع به ترور دانشمندان هسته اى 

کشور کردند.

عزت ایران، غربى ها را 
پاى میز مذاکره کشاند

اهداى88 هزار جلد کتاب به 
کتابخانه هاى مدارس 

آلودگى هواى اصفهان و افزایش سکته و بیمارى هاى تنفسى
 با وجودى که اســتاندارى اصفهان طى سال هاى اخیر 
مدعى شد که با اجراى طرح جامع کاهش آلودگى هواى 
اصفهان، توانست تعداد روزهاى سالم را در استان افزایش 
دهد، اما این ادعا تنها به مدد لطف الهى و وزش باد و باران 
محقق شــد و کمتر برنامه اجرایى از سوى مسئوالن امر 
براى این موضوع، توانست اصفهان را به هدف خود که 
افزایش روز هاى پاك و کاســتن از روزهاى ناسالم بود، 

نزدیک کند.
 امسال اصفهان وضعیت نا مناســبى را در سالمتى هوا 
داشــت به طورى که در نیمه دوم ســال، با وجودى که 
پدیده اینورژن و وارونگى هوا از قبل پیش بینى شده بود، 
اما مجموعه هاى عضو در ســتاد مدیریت بحران هیچ 
اقدامى جدى در خصوص کاهش آالینده ها در اصفهان 
نداشتند و همین مســئله به موج نگرانى ها در خصوص 
وضعیت ســالمتى مردم به ویژه گروه هاى حساس در 

جامعه، دامن زد.
در حــال حاضر با گذشــت 9 مــاه از ســال، اصفهان 
تنها1/5میلیمتربارش داشته است، آلودگى هوا هم مزید 
بر علت شده و تهدید جدى براى سالمتى و زندگى مردم 

اصفهان به ارمغان آورده است.
آلودگى هوا ماحصل مجموعــه اى از اقدامات ناکارآمد 
مدیــران، تولید خودروهــاى هاى بى کیفیــت و تردد 
خودروهاى فرسوده و دودزایى است که به خاطر اقتصاد 
بد خانوار در خیابان ها تردد مــى کنند. تولید بنزین هاى 
بى کیفیت و تاثیر آن در آلودگى هوا، کارخانه هاى دودزا 
و ســهم باالى آنها در آلودگى، بى تدبیرى مسئوالن در 
خشکى زاینده رود و تبدیل زنده رود و باتالق گاوخونى به 
کانون ریزگردها از دیگر عوامل تشدید و بروز آالینده ها 

در جو شهر و استان است.

آلودگى هوا مانع از رسیدن ویتامین D به فرد 
مى شود

در همین زمینه، رئیس پژوهشکده پیشــگیرى اولیه از 
بیمارى هاى غیر واگیردار دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
گفت: آلودگى هاى زیست محیطى در بروز بیمارى هاى 

غیر واگیر نقش زیادى دارد و امروزه سبب شیوع این نوع 
بیمارى ها در سطح استان شده است.

رویا کلیشادى اظهار داشت: آلودگى ها روى گروه سنى 
مختلف تاثیرگذار است و منشــأ بسیارى از بیمارى هاى 
قلبى و التهابى که در بزرگســالى بــروز مى کند، همین 

آلودگى هوا است.
وى با بیان اینکه بحث کمبود ویتامین D در جامعه بسیار 
شایع است، افزود: بیمارى «ام.اس»، «سرطان سینه» و 
بسیارى از بیمارى هاى دیگر به کمبود ویتامین D مرتبط 
اســت و این در حالى اســت که همین آلودگى هوا مانع 

رسیدن ویتامین D به انسان مى شود.

برخى بیمارى هاى بدخیم ریشه در هواى 
آلوده دارد

اســتادیار مرکــز تحقیقات قلــب و عروق دانشــگاه 
علوم پزشــکى اصفهان اضافــه کرد: منشــأ برخى از 
بیمارى هاى خونى و نیز بدخیم آلودگى هوا است و باید 
در این راســتا افزایش آگاهى و آموزش در جامعه داشته 
باشیم تا هم آلودگى را ایجاد نکنیم و نیز به رفع آن کمک

 کنیم.
کلیشــادى اعالم کرد: مردم با خوردن غذاهاى مناسب، 
آب، مایعات، لبنیات و ســبزیجات مى توانند از عوارض  

آلودگى هوا پیشگیرى کنند.

نازایى و نابارورى، ماحصل تشدید آلودگى 
هوا در اصفهان

مریم طباطبایى، مســئول ثبت ســرطان دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان در این خصوص گفت: آمار سکته هاى 
قلبى به صورت بارزى در روزهاى شــدید آلودگى هوا، 

افزایش مى یابد.
وى بیان داشت: به طور مسلم در روزهاى شدید آلودگى 
هوا شاهد شایع ترین حساســیت ها و اختالالت تنفسى 
از جمله آســم و همچنین افزایش آمار سکته هاى قلبى 
هســتیم. وى با اشاره به اینکه در این ســال ها به دنبال 
آلودگى هوا، آمار تنگى نفس رو به افزایش گذاشته است، 

بیان داشــت: آلودگى هوا عامل تشدید انواع سرطان ها، 
دیابت، اختالالت مادرزادى و افزایش سقط جنین و ایجاد 

نازایى است.

 تا روز یکشنبه،  هواى پاك و سالم داریم
حسن خدابخش، رئیس اداره پیش بینى هواشناسى استان 
اصفهان گفت: از روز پنج شنبه(امروز) شرایط جوى نسبتا 
پایدار خواهد بود و از اواخــر روز جمعه(فردا)، نفوذ موج 
ناپایدار در استان سبب وزش باد و در برخى نقاط بارندگى 
مى شود. وى افزود: طى روزهاى آینده انباشت و افزایش 
آالینده هــا در هواى اصفهان پیش بینى نمى شــود و تا 
روز یکشنبه،  نوید هواى پاك و ســالم را به  همشهریان 

مى دهیم.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با بیان اینکه ساالنه 
21 میلیــارد مترمکعب گاز در اســتان اصفهــان مصرف 
مى شــود، گفت:درحدود 70 درصد این گاز در بخش صنایع 

و نیروگاه هاى استان مصرف مى شود.
مصطفى علوى با اشاره به وضعیت پوشش شبکه گازرسانى در 
استان اصفهان، اظهارداشت: تمام بخش هاى استان اصفهان 

چه خانگى و چه صنعتى از گاز بهره مند هستند.
وى با بیان اینکه در بخش خانگى، شهرى و روستایى بیش 
از 99 درصد مردم از گاز اســتفاده مى کنند، افزود: فقط چهار 
شهر در شرق استان از جمله خوروبیابانک، انارك، جندق و 
فرخى فاقد گاز است و امیدواریم امسال در قالب CNG  بخش 
عمده اى از گاز این شهرستان ها را تأمین کنیم و بخشى را هم 

ابتداى سال 97 به بهره بردارى خواهیم رساند.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با بیان اینکه روستاهاى 
داراى 20 خانوار استان از گاز استفاده مى کنند، تصریح کرد: 
تعداد  هزار و 338 روستا از گاز استفاده مى کنند، تعداد اندکى از 

روستاها باقى مانده که یا فاصله آن ها از خطوط انتقال زیاد یا 
تعداد خانوار آن ها کم است.

وى گفت: اصفهان در حال حاضر استان سبزى است و بیش 
از 96 درصد مردم از گاز استفاده مى کنند، در صنعت نیز همین 
وضعیت را داریم و بیش از هشت هزار صنعت در استان از گاز 

طبیعى استفاده مى کنند.
علوى با بیان اینکه تقریبًا دو هزار و400 صنعت باقى مانده 
که فاقد گاز هستند و برخى از صنایع مراجعه کرده و مشترك 
گاز شده اند که به صورت تدریجى خطوط آن ها در دست اجرا 
است، اظهارداشت: با مصوبه اى که شوراى اقتصاد در اختیار 
شرکت گاز گذاشته، یکى از برنامه هاى ما این است که طى دو 

سال آینده تمامى صنایع را گازدار کنیم.
■■■ 

وى با اشاره به آلودگى هواى اصفهان نیز افزود: گاز طبیعى 
مى تواند در کاهش آلودگى تأثیرگذار باشد که در این راستا، 
صنایع باید نسبت به تبدیل ســوخت خود از سوخت مایع به 

سوخت گاز طبیعى اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با بیان اینکه درحدود 
هشت میلیارد مترمکعب گاز در نیروگاه هاى استان مصرف 
مى شود، اظهارداشت:  اگر این مقدار مصرف گاز در نیروگاه ها 
مصرف نمى شد، آلودگى مشــکالتى را براى استان ایجاد 

مى کرد.
■■■ 

وى با بیان اینکــه درحدود 30 درصــد گاز خانگى مصرف 
مى شود، بیان داشت: به صورت ساالنه عمده گاز در صنایع و 

نیروگاه هاى استان اصفهان مصرف مى شود.

دبیر خانه کشاورز استان اصفهان با تاکید بر اینکه خشکى 
100 درصدى زاینده رود، نشــان از بى کفایتى برخى از 
مدیران اســتان دارد، گفت: در حالیکه بانک کشاورزى 
به نام کشاورزان است، اما امروز کشاورزان غرب و شرق 

اصفهان درگیر بیشترین مشکل با این بانک هستند.
محمد صادقى درباره عملکرد اســتاندار جدید اصفهان 
در پیگیرى مباحث آب استان، گفت: ما باید به استاندار 
اصفهان در خصوص پیگیرى مطالبات آب استان فرصت 
دهیم و مهرعلیزاده از زمانى که به اصفهان آمد، به طور 
تمام وقت بر روى مسائل آب استان تمرکز داشته و سعى 

در رفع آن دارد.
وى با تاکید بر اینکه 20 درصد خشکى زاینده رود مربوط 
به خشکسالى است، تصریح کرد: خشکى 100 درصدى 
زاینده رود نشــان از بى کفایتى برخى از مدیران استان 
دارد و گرنه دلیلى وجود ندارد که این رود به چنین وضعى 
دچار شودوى ادامه داد: متاسفانه شرایط به نحوى شده 
که کشاورزان وســایل خانه و ادوات کشاورزى خود را 
مى فروشند تا شکم خانواده هایشــان را سیر کنند، در 
حالیکه مدیران بانک کشاورزى به دلیل فشار و یا خوش 
خدمتى به باالدستان خود، بیشترین فشار را بر کشاورزان 

وارد مى کنند.
این عضو شوراى مرکزى خانه کشــاورز کشور با بیان 
اینکه چند سال پیش با تالش نمایندگان مجلس مقرر 
شد تا ســود وام هاى زیر 100 میلیون تومان بخشیده 
شود، گفت: متاسفانه کشــاورزان اصفهان از ترس آبرو 

سال به ســال وام خود را به همراه سودش تمدید و یک 
سال به عقب مى اندازند و شرایط به گونه اى شده که رقم 
بازپرداخت وام کشاورزان اصفهان باالتر از 100 میلیون 

تومان شده و دیگر مشمول این قانون نمى شود. 
وى در خصــوص اینکه جهاد کشــاورزى اعالم کرده 
با وجود خشکســالى و کاهش ســطح زیر کشت، هنوز 
کشاورزى مزیت نخست استان اســت و با روش هاى 
نوین آبیــارى میزان تولیــد اصفهان مطلوب اســت
گفــت: مدیــر جهــاد کشــاورزى اصفهــان باید از

 سر زمین هاى کشــاورزى و با راى کشاورزان انتخاب 
شــود تا مدیران پا به پاى این قشر، مشــکالت آنها را 

احساس کنند.

شــرق اصفهان نیازمند توســعه کشت 
گلخانه اى است

وى در خصوص تغییر روش هاى آبیارى و الگوى کشت 
در استان، اظهارداشت: برخى در شرق اصفهان اراضى 
خود را مجهز به آبیارى بارانى کرده اند، اما در نهایت  به 
دلیل نبود آب، تمام وســائل کشــاورزى آنها زیر زمین 

نابود شد.
دبیر خانه کشاورز استان اصفهان با تاکید بر اینکه در حال 
حاضر آبیارى بارانى در شــرق اصفهان جوابگو نیست، 
تصریح کرد: باید در شــرق اصفهان به ســمت کشت 
گلخانه اى پیش رویم و دولت باید براى توسعه آن هزینه

 کند.

پروژه پژوهشى «بررسى باکترى هاى تصفیه کننده 
 HSE خاك هاى آلوده به مواد نفتى» از ســوى واحد
شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه اصفهان انجام 

شد.
کیــوان صمیمــى، مســئول بهداشــت صنعتــى 
و محیط زیســت شــرکت خطوط لولــه و مخابرات 
ایران منطقه اصفهان و مســئول اجــراى این پروژه 
پژوهشــى گفت: در راســتاى حفظ محیط زیســت 
و مبارزه با آالینــده هاى محیطى، راســتى آزمایى 

و ســنجش میزان کارایــى باکترى هــاى تصفیه 
کننده خــاك هاى آلوده بــه مواد نفتى که توســط 
یکى از شــرکت هاى دانش بنیان  ارائه شده بود، در 
مرکز انتقال نفت شــماره 6 مارونـ  اصفهان انجام

 شد.
وى ادامه داد: با طراحى و اجراى ســه فضا شــامل 
نمونه و شــاهد، کارایــى باکترى هــا جهت حذف 
آالینده هاى نفتى به مرحله آزمایش گذاشــته شد تا 
بهترین شرایط جهت پاکســازى خاك هاى آلوده از 

نظر میزان کاهش آالینده در واحد زمان شناســایى
 شود.

صمیمى افــزود: پیــش از این پروژه پژوهشــى، از 
روش «تحریک بیولوژیکى باکتریایى درون خاك» 
بــراى پاکســازى خــاك هــاى آلــوده بــه مواد
 نفتى استفاده مى شــد و در حال حاضر پروژه جدید 
رســیدن  بــراى  باکتریایــى»  لقــاى  «ا
بــه نتیجــه مــورد ارزیابــى قــرار گرفتــه

 است.

مصرف 70 درصداز گاز استان
 در صنایع و نیروگاه ها 

ضرورت توسعه کشت گلخانه اى در شرق نصف جهان

در این سال ها به 
دنبال آلودگى هوا، 
آمار تنگى نفس رو 
به افزایش گذاشته 
است وآلودگى هوا 
عامل تشدید انواع 
سرطان ها، دیابت، 

اختالالت مادرزادى و 
افزایش سقط جنین و 
ایجاد نازایى است

پاکسازى خاك از آلودگى هاى نفتى در اصفهان

میزبانى لنجان از 5 شهید گمنام
مسئول فرهنگى ناحیه مقاومت بســیج لنجان، از تدفین پیکر مطهر پنج شهید گمنام در لنجان 

خبر داد.
احسان میرزایى با بیان اینکه این شهدا مربوط به دوران دفاع مقدس هستند، خاطرنشان کرد: پیکر 
مطهر چهار شهید گمنام در مسکن مهر فوالدشهر و یکى دیگر از شهدا در صنایع دفاع اصفهان 

واقع در شهرستان لنجان تدفین خواهند شد.
وى با اشاره به جزئیات این شهداى گمنام و زمان تشییع و تدفین پیکر مطهر آنان افزود: این شهدا 
مربوط به دوران دفاع مقدس هستند که همزمان با ایام سوگوارى حضرت فاطمه الزهرا(س) در 

مناطق مشخص شده تشییع و تدفین خواهند شد.
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رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان با تشریح هزینه هاى 
قانونى که شهروندان باید براى گرفتن گواهینامه پرداخت 
کنند، از صــدور 260 هزار گواهینامه در 9 ماهه ســال 96 

خبر داد.
رضا رضایى با بیان اینکه مجوز آموزشگاه رانندگى با توجه به 
جمعیت هر شهر اعطا مى شود، اظهارداشت: در سطح استان 
اصفهان 146 آموزشــگاه پایه 3، دوازده پایه 2، شش پایه 
یک، 14 موتورسیکلت و یک آموزشگاه ویژه وجود دارد. وى 
در مورد تخلف هاى صورت گرفته در برخى آموزشگاه هاى 
رانندگى و نهاد متولى نظارت در این حوزه افزود: شهروندان 
مى توانند از طریق بازرسى راهور و مؤسسه راهگشا که شماره 

تلفن هاى آن در تمامى آموزشگاه ها وجود دارد، تخلفات را 
گزارش کنند. رئیس پلیس راهور استان اصفهان ادامه داد: 
تمامى آموزشگاه ها به سیســتم دوربین مداربسته مجهز 
بوده و حضور متقاضیان گواهینامه در جلسات آموزشى به 
وسیله انگشــت نگارى ثبت مى شود، همچنین گشت هاى 
نامحسوس بازرسى نیز براى نظارت بیشتر وجود دارد. وى 
با اشاره به هزینه هاى آموزش عملى و تئورى گواهینامه ها 
خاطرنشان کرد: قیمت مصوب براى گواهینامه پایه سه 452 
هزار تومان، پایه دو 632 هزار تومــان، پایه یک 872 هزار 
تومان، موتورسیکلت 145 هزار تومان و گواهینامه ویژه 750 

هزار تومان است.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان گفت: در حال 
حاضر 150 دستگاه اتوبوس گازسوز شهرى اصفهان به دلیل 

نبود جایگاه سوخت کافى، در پارکینگ خاك مى خورند.
قدرت افتخارى اظهارداشــت: در حال حاضــر هزار و صد 
دستگاه اتوبوس در ناوگان اتوبوسرانى شهر اصفهان فعال 
است، میانگین عمر این اتوبوس ها 9 سال بوده، در حالى که 
میانگین عمر اتوبوس هاى درون شهرى بر اساس مصوبه 
دولت باید هشت سال باشد. وى با بیان اینکه 300 دستگاه 
اتوبوس شهرى اصفهان، گازسوز است، افزود: اتوبوس هاى 
گاز سوز فارغ از مشکالتى که مطرح است به لحاظ تکنولوژى 
و هزینه هاى بهره بــردارى وضعیت متفاوتى نســبت به 

اتوبوس هاى داراى سیستم دیزل دارد، زیرا تکنولوژى گازسوز 
موجود کشور جزو  سیستم هاى نســل اول گاز سوز است. 
افتخارى با بیان اینکه تاکنون فرآیند نگهدارى و تعمیرات 
سیستم گاز سوز اتوبوس ها و معاینه فنى آنها در کشور اجرایى 
نشده است، گفت: خودروهاى دیزل، سبک و سنگین معاینه 
فنى و بازدیدهاى دوره اى دارد، اما براى سیستم هاى گازسوز 
هنوز یک سیستم اجرایى مشخص نشده است. وى تأکید 
کرد: اتوبوس هاى گاز سوز موجود در اصفهان امکان تردد 
در شــیب هاى تند را ندارد، از این رو فعالیت این اتوبوس ها 
محدود مى شود، به خصوص در سمت جنوب شهر که شیب 

زمین وجود دارد.

صدور 260 هزار گواهینامه در 
سال 96

بدون استفاده بودن
150 اتوبوس گازسوز 

فردا؛ پیکار عالم پیدا و پنهان
نمایشـگاهى از آثار 11 هنرمند نقاش با عنوان «وجه 
پنهـان هسـتى» از 29 دى ماه(فردا) در گالـرى بیان 

برگزار مى شود.
نمایشـگاه گـردان ایـن نمایشـگاه اظهارداشـت: 
نمایشـگاه «وجه پنهان هسـتى» تالش دارد تا وجوه 
ناپیـدا و پنهـان هسـتى را که در اندیشـه هر انسـانى 
مـى تواند محتواى متفاوتى داشـته باشـد، بـه تصویر 
بکشـد و نشـان دهد که هر اثر هنرى ممکن است در 
نگاه نخست داراى مفهوم و معنایى ظاهرى باشد، اما 
در وراى ظاهرش، از مفاهیم فلسفى متنوع و گوناگونى 

برخوردار است و حرف هاى زیادى براى گفتن دارد. 
شـیما خشخاشـى از نمایش آثار 11 هنرمندان نقاش 
در این نمایشـگاه خبر داد و گفت: آثار سعید احمدزاده، 
رضوان صادق زاده، بهرام غنچه پور، بهنوش فروتن، 
مریم فرزادیان، زهرا قیاسى، میترا کاویان، نزار موسوى 
نیا، مانلى منوچهرى، زینب موحد، سپیده نزاد ستارى و 
بنده در این نمایشگاه در معرض تماشاى هنردوستان 

قرار گرفته است.  
نمایشـگاه «وجـه پنهـان هسـتى» فـردا در گالـرى 
بیـان واقـع در خیابـان مرداویـج افتتـاح مـى شـود و 
عالقه منـدان مـى توانند بـراى بازدیـد از ایـن آثار تا 
11 بهمن هـر روز از سـاعت 10 تا 22 به ایـن گالرى 

مراجعه کنند.

تعیین حریم 32 اثر تاریخى 
استان تا پایان دى ماه

فریدون اللهیـارى، مدیرکل میـراث فرهنگى،صنایع 
دسـتى و گردشـگرى اسـتان اصفهـان گفـت: حریم 
محوطه باسـتانى سـیلک، محوطه روسـتاى تاریخى 
ابیانه و بناهاى پیرامون آن و حریم و ضوابط حفاظتى 
32 اثر تاریخى در استان اصفهان تا پایان دى ماه سال 

جارى تعیین مى شود.

پیشتازى اصفهان در 
بازسازى گلخانه هاى سنتى

بیش از3/5هکتار از اراضى گلخانه اى استان بازسازى 
شدند.

معاون مدیر باغبانى سـازمان جهاد کشـاورزى استان 
اصفهـان گفـت: بـراى نخسـتین بـار در کشـور، این 
میـزان اراضـى گلخانـه اى از 750هکتـار اراضـى 
گلخانه اى سنتى استان با اسـتفاده از تجهیزات فلزى 
وچوبى،تبدیل سـوخت گلخانه ها از گازوئیل به گاز و 
ارتقـاى فناورى نوسـازى شـدند.   محمدمهدى حداد 
افزود: براى نوسازى هر هزار متر از گلخانه هاى سنتى 
اسـتان، بیش از 350میلیون ریال تسهیالت در اختیار 

متقاضیان قرار گرفته است. 
وى گفت:امسـال بر اسـاس تقاضـاى بهره بـرداران، 
بازسـازى 69هکتـار از اراضـى گلخانـه اى سـنتى 
اسـتان در دسـت بررسـى اسـت کـه پیـش بینـى 
مى شود، بازسازى این اراضى تا پایان امسال به پایان 
برسـد.  حـداد، شهرسـتان هـاى مبارکـه، فالورجان 
و شـاهین شـهر و میمـه را در نوسـازى فضاهـاى
 گلخانه اى در اسـتان پیشتاز دانسـت و اظهار داشت: 
افزایش ارتقاى فضـاى فیزیکى به منظـور باال بردن 
حجم هـوا و تهویه بهتـر گیاه،رطوبـت کمتر،کاهش 
اسـتفاده از سـموم و مبارزه با آفات گیاهـى از مزایاى 

اجراى این طرح است.

 اجراى امور فرهنگى را باید 
به اهل فن سپرد

شهردار اصفهان گفت: سیاستگذارى در امور فرهنگى 
باید در دستگاه مرتبط انجام شود، اما اجراى آن را باید 

به دست اهل فن سپرد.
قدرت ا...نــوروزى با تأکید بر لزوم هنجارســازى در 
مباحث فرهنگى اظهارداشت: اگر این هنجار در ساختار 
درستى بنا نشود، بدون شک رفتارهاى اجتماعى نیز 
به درســتى انجام نمى شــود و در آن صورت ما اسیر 

معضالت اجتماعى خواهیم شد.
وى اضافه کرد: شهردارى معتقد است که سیاست هاى 
کالن در حوزه فرهنگ و هنر باید در اختیار اداره کل 

فرهنگ و ارشاد اسالمى باشد.

خبر

وجود بیکارى و سنگین شدن ســایه بحران بیکارى در 
ســال هاى گذشــته، موضوع چندان عجیب و غیرقابل 
باورى نیست که نیاز به شرح داشــته باشد؛ وجود حدود 
چهار میلیون بیکار و در پیش بــودن حضور بیش از پنج 
میلیون نفر دانشــجوى حاضر به کار در سال هاى آینده 
تنها گوشه اى از حقایق بازار کار در سال هاى آینده است، 
پر واضح اســت که اگر به گفته رئیس جمهور، ســاالنه 
درحدود یک میلیون شغل در کشور ایجاد نشود، مشکالت 
فراوان اجتماعــى، از این ناحیه کشــور را تهدید خواهد 

کرد.
در اســتان اصفهان اما بیکارى حالتى بحرانى تر به خود 
گرفتــه و دلیل آن نیز ســهم باالى مشــاغل مرتبط با 
صنعت در این استان اســت، به گونه اى که بنا بر اعالم 
دبیر جامعه اســالمى کارگران اســتان اصفهان، سهم 
کارگران ایــن اســتان از کل کارگران کشــور بیش از

 10 درصد است.
همین امر باعث شده تا اثر رکود صنعت بر بیکارى استان 
اصفهان با شدت بیشترى صورت پذیرد؛ بر اساس اعالم 
حیدرعلى عابدى، نماینده اصفهان در مجلس شــوراى 
اسالمى نرخ بیکارى در استان اصفهان نسبت به متوسط 
کل کشور، بر اساس آمار رســمى 3 درصد بیشتر است و 
البته آمار واقعى، وضعیتى بدتر از این را به تصویرمى کشند.
وى اظهارداشت: یکى از مهمترین سرفصل هاى بیکارى 
که در حــال حاضر گریبان گیر کشــور شــده، بیکارى 

فارغ التحصیالن است.
وى در ادامه افزود: بر اساس آمار رسمى، ساالنه 800 هزار 
نفر از دانشگاه ها فارغ التحصیل مى شوند و طبیعتًا با توجه 
به رتبه باالى اصفهان در تعداد دانشگاه ها و مراکز علمى، 

این عدد براى اصفهان نیز عدد قابل توجهى است.

بیش از 20 درصد  فارغ التحصیالن اصفهانى 
بیکارند

مرکز ملى آمار، نرخ بیکارى در اســتان پنــج میلیونى 

اصفهان را 14 درصد اعالم کرد، اما جزییات این نرخ نشان 
مى دهد که بیکارى براى گروه جوانان بیشتر بوده و نرخ 
بیکارى فارغ التحصیالن در این استان 20/8 درصد است 
و در حال حاضر 328 هزار نفر از دانشــجویان کشور در 

اصفهان زندگى مى کنند.
حســین رحمانى، دبیــر جامعــه اســالمى کارگران 
اســتان اصفهــان نیــز اظهارداشــت: در حــال 
حاضــر نــرخ بیــکارى فارغ التحصیالن در اســتان 

غیرتحصیلکرده هــا برابــر  چندیــن  اصفهــان 
 است.

وى افزود: شرایط ورود به بازار کار براى فارغ التحصیالن 
مشــکل شــده و به مراتــب ســخت تر از ســایرین

 است.
دبیر جامعه اسالمى کارگران استان اصفهان در رابطه با 
حفظ اشتغال موجود و آمار بازگشــت به کار خاطرنشان 
کرد: اکثر صنایع موجود در اصفهان با مشکل حفظ حیات 

مواجه هستند.
وى تصریح کرد: رکود باعث شــده تــا 113 کارخانه در 
اصفهان با مشکل پرداخت حقوق مواجه شوند و 11 بنگاه 

بزرگ اقتصادى استان نیز در وضعیت بحرانى قرار دارند.
رحمانى در ادامه مطــرح کرد: نرخ بازگشــت به کار در 
اصفهان کمتر از 2 درصد اســت و سیاســت هاى به کار 
گرفته شده از ســوى دولت نیز تاکنون ثمره اى نداشته 

است.

لزوم خلق 90 هزار شغل جدید در استان 
اصفهان ساالنه بیش از شش هزار میلیارد تومان مالیات 
پرداخت مى کند و ســهم آن از بودجه نیــز به زحمت به 
2/1هزار میلیارد تومان مى رســد، در کنار آن، به منظور 
عدم افزایش بیکارى در استان اصفهان، باید در سال آتى، 

بیش از 90 هزار فرصت شغلى در این استان ایجاد شود.
این در حالى است که در سال جارى، بیش از 27 هزار نفر 
کارگر از شغل خود برکنار شده و مجبور به استفاده از بیمه 

بیکارى شده اند.

نصف جهان  طرح جامع گردشگرى ورزنه با هدف کسب 
درآمد پایدار و جلب مشارکت سرمایه گذار در سند چشم 

انداز شهر ورزنه با افق 1404 لحاظ شده است.
شــهردار ورزنه به نصــف جهان گفت: شــهر ورزنه با 
جمعیت 12 هزار نفر از توابع شهرســتان اصفهان است  
که در فاصله 110 کیلومترى مرکز اســتان واقع شــده

 است.
به گفته غالمحسین رضایى، شــغل اصلى مردم ورزنه 
کشاورزى است که به دلیل خشکسالى، جوانان به شغل 
هاى خدماتى، کاســبى، راهنماى گردشگرى و احیاى 
خانه هاى قدیمى  براى محل اقامت گردشــگران روى 
آوردند. همچنین تعدادى هم خارج از محدوده شــهرى 

مشغول به کارند. 
وى به آثار تاریخى ورزنه اشــاره و عنوان کرد: مسجد 
جامع، برج کبوترخانه، پل ســیف از دوره ســلجوقیان، 
موزه مردم شناسى و خانه هاى قدیمى با قدمت باالى 
200 سال که  براى اقامت گردشگران احیا و فعال شدند 
از مهمترین آثار تاریخى شهر ورزنه محسوب مى شوند. 
همچنین تپه هاى ماسه اى ورزنه که بسیار زیبا و دیدنى 
هستند و در کنار این تپه هاى ماسه اى، سایت تفریحى 
واحه در 10 کیلومترى جاده ورزنه به حســن آباد واقع 
شده است که از دیگر جاذبه هاى گردشگرى به حساب 

مى آید.
اقدامــات فرهنگــى- هنــرى شــهردارى ورزنه به 
گفته رضایى در ســال جارى شــامل نمایشگاه هاى 
مختلف هنرى،  مســابقات غذاهاى ســنتى، همایش 
هفتــه ســالمت و همایــش زنان چــادر ســفید  در  
روز هاى مختلف سال در محل موزه شناسى  ورزنه بوده

 است.
 شایان ذکر اســت همایش زنان چادر ســفید در پنجم 
مهرمــاه در روز جهانگردى  برگزار شــد و هدف از آن، 
حفظ این سنت حســنه بود زیرا  شهر تاریخى و مذهبى 
ورزنه در زمینه حجاب برتر به عنوان تنها شهر فرشتگان 
به علت پوشش چادر سفید زنان در کشور شهرت یافته 

است.
شــهردار ورزنه در بخش دیگر ســخنان خود به بودجه 
امسال شــهردارى اشــاره و عنوان کرد: بودجه امسال 
شــهردارى بالغ بر چهار میلیــارد و 300 میلیون تومان 
بوده کــه  خوشــبختانه به طــور کامل محقق شــده 

است.  
رضایى گفت: براى معرفى بیشــتر ورزنه به کل کشور، 
هزینه اى بــراى تهیه یک ویــژه برنامــه تلویزیونى 
اختصاص داده ایم که در ایام نوروز از شبکه 2 به صورت 

چهار برنامه 30 دقیقه اى پخش خواهد شد.

نصف جهانحفظ و تقویت جریــان هاى فرهنگى مؤمن و 
انقالبى از واجبات امروز جامعه است.

سعید طبیبیان، رئیس فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان 
دهاقان با اشــاره به اینکه انقالب ما بر گرفته از یک نگرش 
فرهنگى بود به نصف جهان گفت: بعــد از پیروزى انقالب 
اسالمى، دشمنان نظام در تالش هستند با تغییر نگرش مردم، 
ایجاد هجمه هاى فرهنگى و ورود فرهنگ و هنر وارداتى به 
جامعه، این فرهنگ انقالبى را تغییر دهند که این یک دغدغه 
براى مسئوالن کشوراست و وظیفه مسئوالن فرهنگى جامعه 
را سخت تر کرده، زیرا حفظ و تقویت جریان هاى فرهنگى 

مومن و انقالبى از واجبات امروز جامعه ماست.
طبیبیان پیرو این موضوع، یکى از وظایف اصلى اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمى را حفظ و نگهدارى جوانان از گزند فرهنگ 
غلط غربى دانســت و گفت: آســیب هاى ناشى از فضاى 
مجازى و ماهواره و ســوق دادن جوانان به سمت فرهنگ 
و هنر غنى این کشور در رشته هاى مختلف هنرى یکى از 

وظایف اصلى ماست.
وى در ادامه به بحث اقتصاد مقاومتــى  که به فرموده مقام 

معظم رهبرى داروى شفابخش عبور از بحران هاى اقتصادى 
و اجتماعى جامعه است اشاره و عنوان کرد: ما براى ارتقاى 
سطح فرهنگ عمومى جامعه با مشارکت دیگر دستگاه ها 
توانستیم از ابتداى مردادماه امسال، جلسات شوراى فرهنگ 
عمومى شهرســتان را با موضوع گفتمان ســازى  اقتصاد 
مقاومتى  و با رویکرد اصالح الگوى مصرف  و خرید تولیدات 
داخلى برگزار کنیم. خوشبختانه دستاوردهاى خوبى با هدف 
فرهنگسازى و تبدیل اقتصاد مقاومتى به یک باور عمومى 
در سطح جامعه حاصل شد که مصداق آن بحث بحران آب 
است که با آگاهى بخشــى خوب توانستیم درحوزه اصالح 
الگوى مصرف یکى از کم مصرف ترین مشــترکین برق 
در بین شهرستان هاى استان باشیم. همچنین در راستاى 
مقابله با پدیده قاچاق کاال، کارگاه هاى آموزشى براى اصناف 
برگزار خواهد شد. مدیر فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان 
دهاقان ادامه داد: برگزارى بیش از چهار نمایشگاه در حوزه 
هنرهاى تجسمى با رویکرد اقتصاد مقاومتى، برگزارى دو 
جنگ شادى در راستاى شادى و نشاط اجتماعى، برگزارى دو 
نشست ادبى منطقه اى و شهرستانى ، برگزارى کارگاه هاى 

خوشنویسى، برگزارى کالس هاى اوقات فراغت تابستانى در 
کانون هاى فرهنگى- هنرى مســاجد، برگــزارى طرح

 حلقه هاى تربیتى در مســاجد، برگزارى مسابقات  قرآنى 
و نمایشــگاه  محصوالت فرهنگى و قرآنــى، برگزارى دو 
نمایشگاه کتاب و اجراى صحنه اى موسیقى و نمایش هاى 
صحنه اى از اقدامات ما و مشارکت دیگر دستگاه ها جهت 
ارتقاى سطح فرهنگ عمومى شهرستان دهاقان بوده است.

معاون بهره بردارى شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان 
با اشــاره به اینکه در حال حاضر ذخیره سد زاینده رود 136 
میلیون متر مکعب اســت، گفت: با توجه بــه ذخیره اندك 
آب پشت ســد زاینده رود، الزم است تا همه مردم از اکنون 
براى مقابله با بحران خشکسالى صرفه جویى هاى الزم را 

انجام دهند.
على بصیرپور در خصوص آخرین وضعیت سد زاینده رود، 
اظهارداشت: در حال حاضر ذخیره سد زاینده رود 136 میلیون 
متر مکعب است در حالى که سال گذشته حجم سد در همین 
زمان 260 میلیون متر مکعب بود. وى تصریح کرد: متأسفانه 
حجم بارش ها در حوضه زاینده رود بین 75 تا 100 درصد 
نسبت به بلندمدت و همچنین سال گذشته کاهش یافته که 
این وضعیت سد را بحرانى تر کرده است. معاون بهره بردارى 
شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان با بیان اینکه امسال 
در حوضه زاینده رود بارش ها مطلوب نیست، گفت: در سال 

آبى جارى تاکنون میزان بارش هاى شهر اصفهان درحدود 
1/5میلیمتر و در ایستگاه چلگرد درحدود 128 میلیمتر است. 
وى اضافه کرد: سال آبى گذشته در این مدت ایستگاه چلگرد 
بیش از 600 میلیمتر بارش داشت، اما امسال با کاهش 80 

درصدى بارندگى مواجه هستیم.

بصیرپور افزود: به دلیل کاهش بارندگــى، در حال حاضر 
ورودى سد زاینده رود درحدود هفت متر و خروجى سد تنها 

براى تأمین آب شرب درحدود 11 متر است.
وى با تأکید بر اینکه میزان اندك بارش هاى حوضه زاینده 
رود در سال آبى جارى شــرایط آبى استان را بحرانى کرده 
اســت، گفت: با توجه به ذخیره اندك آب پشت سد زاینده 
رود، الزم است تا همه مردم از اکنون براى مقابله با بحران 

خشکسالى، صرفه جویى هاى الزم را انجام دهند.
معاون بهره بردارى شــرکت آب منطقــه اى اصفهان در 
خصوص اینکه پیش از این قرار بود اواخر دى ماه جلسه اى 
براى بررسى وضعیت سد زاینده رود و تحویل حقابه هاى 
کشاورزان برگزار شود، اظهارداشت: قرار است هفته آینده 
جلسه شوراى هماهنگى حوضه آبریز زاینده رود در تهران 
برگزار شود تا در خصوص تحویل آب کشاورزان براى کشت 

پاییزه آنها تصمیمات الزم اتخاذ شود.

20 درصد تحصیلکرده هاى اصفهان بیکارند
دبیر جامعه اسالمى کارگران استان: شرایط ورود به بازار کار براى فارغ التحصیالن به مراتب سخت تر است

مرکز ملى آمار، نرخ 
بیکارى در استان پنج 

میلیونى اصفهان را 14 
درصد اعالم کرد، اما 

جزییات این نرخ نشان 
مى دهد که بیکارى براى 

گروه جوانان بیشتر 
بوده و نرخ بیکارى 

فارغ التحصیالن در این 
استان 20/8 درصد 
است و در حال حاضر 

328 هزار نفر از 
دانشجویان کشور در 
اصفهان زندگى مى کنند

شهردار ورزنه:

پوشش چادر سفید زنان ورزنه
یک سنت حسنه است

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى دهاقان:

حفظ و تقویت جریان هاى فرهنگى مؤمن و انقالبى از واجبات است

ذخیره سد زاینده رود به 136 میلیون مترمکعب رسید


