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خوراکى هاى مفیـد براى افراد عصبىوضعیت اصفهان از مرز بحران گذشت«تگزاس» به زودى بر پرده سینماها مى رود4000گوشى همراه تا یک ماه دیگر قطع مى شود اجساد خلبان و کمک خلبان ATR در دنا پیدا شد سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

احتمال خرید تضمینى گندم از هفته آینده

مأموریت اضطرارى استاندار یزد در تهران
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پرداخت رشوه
 30 میلیونى براى سوتى دادن!

پنجعلى مى میرد!
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چشـم هاى 
نیمه بسته پشت 
مـرزهـا
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 با وجودى که فصل برداشت گندم فرا رسیده، اما هنوز خرید تضمینى گندم از اصفهان 
آغاز نشده و نرخ جدیدى هم براى خرید این محصول استراتژیک از سوى دولت اعالم 

نشده است.
21 فروردین سال 97 بود که دولت اعالم کرد به مدت 15 روز، 2500 ُتن 

گندم از کشاورزان خریدارى شده است. اما این خبر در حالى اعالم شد 
که این خرید از استان هاى فارس، سیستان و بلوچستان و کرمان 

آغاز شده و موج خرید گندم هنوز به استان اصفهان 
نرسیده است.

یکى از فعاالن حقــوق پناهنــدگان در گفتگو 
با خبرگــزارى «آناتولــى» تبلیغات گســترده 
قاچاقچیان انسان در ایران را یکى از دالیل اصلى 
مهاجرت غیرقانونى پناهجویان افغان مقیم این 

کشور به ترکیه دانست.
علــى حکمــت، مســئول انجمــن حمایت از 

پناهندگان افغان در ترکیه...
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کاهش کاهش 90009000 موردى ازدواج در اصفهان طى  موردى ازدواج در اصفهان طى 55 سال سال
9

شنبه شب خسارت هایى به تأسیسات آبرسانى انتقال آب از اصفهان به یزد وارد شد

ایرانى ها 
«کن» را قرق 
مى کنند

کالهبردارىکالهبردارى
 در لیگ والیبال! در لیگ والیبال!

دژآگه بلیت خود در روسیه را رزرو کرد!
کاپیتان مصدوم ایران که مشخص نیســت به رقابت هاى جام جهانى مى رسد یا نه در 

گفتگو با مجله «بیلد» آلمان بلیت سفر به روسیه 2018 را براى خود رزرو کرد.
اشکان دژآگه در یکى از عجیب ترین سال هاى فوتبالى خود طورى صحبت مى کند که 

گویى در برنامه هاى نهایى سرمربى تیم ملى جایى محکم دارد.
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گفتگوى کاپیتان با مجله «بیلد» آلمان
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یحیى عیدى- شهردار بهارستان

شهردارى بهارستان در نظر دارد با استناد به مجوز شــماره 1305/ش ب شوراى محترم اسالمى شهر 
بهارستان نسبت به برگزارى مزایده عمومى با شرح شرایط زیر اقدام نماید: 

آگهى مزایده عمومى (نوبت دوم)

میزان سپرده شرکت در مزایده قیمت پایه اجاره ماهیانهموضوع مورد مزایده
(ریال)

واگذارى اجاره یکساله مکان 
420/000/000252/000/000چهارشنبه بازار شهر بهارستان

1- متقاضیان مى توانند از تاریخ چاپ تا مورخه 97/02/03 جهت دریافت اســناد مزایده به شهردارى 
بهارستان مراجعه نمایند.

2- آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه محرمانه واحد حراست شهردارى روز شنبه 97/02/08
3- زمان بازگشایى پیشنهادات رأس ساعت 14 بعدازظهر روز یکشنبه مورخ 97/02/09

4- شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات رسیده  مختار است.
5- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج گردیده است. 

سید على مرتضوى- شهردار منظریه

شهردارى منظریه در نظر دارد به استناد مصوبه 1 صورتجلسه شماره 34 مورخ 97/01/20 
شوراى اسالمى شــهر منظریه تعدادى از پالك هاى کارگاهى و تجارى واقع در مجتمع 
کارگاهى شیخ بهائى را از طریق مزایده عمومى به فروش برساند. لذا متقاضیان مى توانند 
جهت دریا فت اسناد مزایده همه روزه در ســاعات ادارى به امور مالى شهردارى مراجعه 

فرمایند.
آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد: روز پنجشنبه 97/02/13

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

تاریخ بازگشایى اسناد: 97/02/13 ساعت 18
www.manzarie.ir

03153282131 -0312282028

آگهى مزایده عمومى مرحله اولنوبت اولنوبت اول

فیلم هاى حاضر در 
بخش مسابقه اصلى 
هفتادویکمین دوره 
جشنواره فیلم «کن» 
معرفى شدند.

میزان عمومى طالق در سال هاى میزان عمومى طالق در سال هاى 9191 تا  تا 9595، در تمامى استان هاى کشور با افزایش مداومى مواجه بوده است، در تمامى استان هاى کشور با افزایش مداومى مواجه بوده است

ایرانى ها به عمد مهاجرت غیرقانونى افغان ها به 
ترکیه را نادیده مى گیرند؟

«شهرزاد 3» چطور به 
پایان  مى رسد؟
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یک جهانگرد استرالیایى تجربه سفر خود را با استرالیایى ها 
در سایت «نیوز» آن کشور به اشتراك گذاشته است.

او مى گوید: ذهنیت جارى در خبرها و رســانه ها درباره 
ایران را سیاستمداران شکل مى دهند تا افکار را آنگونه 
که مى خواهند نسبت به ایران منفى سازند.  از ایران به 
عنوان کشورى خطرناك یاد مى شود. من اما در ایران 
جز زیبایى و مهمان نوازى و دوستى مردمان در طول دو 
هفته سفرم چیز دیگرى ندیدم. تبلیغات در مورد ایران 
بازتاب ذهنیت و خواسته رهبران کشورهاى غربى و نه 
واقعیت ها درباره شهروندان آن کشور هستند. تمام ملیت 
ها مى توانند از مهمان نــوازى ایرانیان درس بیاموزند. 

من خوش شــانس بودم که با ایرانیان صحبت کردم؛ 
آنان مهربان ترین و مؤدب تریــن مردمانى بودند که تا 

به حال دیده ام. 
در اروپا ما در مورد کلیساهاى زیبا هیجان زده هستیم در 
آسیا بیشتر از معابد هندوها و در چین از معابد بودایى ها 
با رنگارنگ بودنشــان لذت مى بریم. اما وقتى به ایران 
مى آیید همه چیز تغییر مى کند. وقتى به شــیراز، یزد و 
اصفهان مى روید خود را براى معمارى زیبا آماده کنید. 
به میدان نقش جهــان اصفهان برویــد و خود را براى

 رنگ هاى آبى باور نکردنى در کنار کاشى هاى مسجد 
امام (ره) آماده کنید.

رئیس کمیســیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس 
معتقد است اگر آمریکایى هایى بخواهند این بازى را (حمله 
به کشــور ســوریه) ادامه دهند روس ها هم عکس العمل 

عملیاتى از خود نشان خواهند داد.
عالءالدین بروجردى با اشــاره به تجاوز سه کشور آمریکا، 
انگلیس و فرانسه به مواضع سوریه گفت: این حرکت، یک 
حرکت منفعالنه و از موضع ضعف آمریکا بود لذا آمریکا در 
مصاف با جنگ تحمیلى سوریه عمًال با هم پیمانان اروپایى 

و منطقه اى خود شکست خورده این صحنه بود.
وى افزود: بنده معتقدم آ مریکایى ها براى کســب وجهه و 
دادن روحیه به هم پیمانان خود این حرکت را انجام دادند 

و این حرکت از ابتدا هم محکوم به شکســت بود چرا که 
کشورى همچون یمن که فاقد توانمندى سوریه است سه 
سال است که مقاومت مى کند و اصًال ممکن نیست سوریه 
با چند موشک دچار مشکل شود. رئیس کمیسیون امنیت 
ملى و سیاســت خارجى مجلس تصریح کرد: جمهورى 
اسالمى ایران بسیار محکم تر از گذشته در کنار سوریه به 
عنوان محور مقاومت خواهد ایستاد. بروجردى در ادامه با 
اشاره به مواضع روسیه در حمالت اخیر علیه سوریه گفت: 
روس ها این حمالت را از ابتدا محکوم کردند و من معتقدم 
اگر آمریکایى ها بخواهند این بازى را ادامه دهند روس ها هم 

عکس العمل عملیاتى از خود نشان خواهند داد.

به این کشور شگفت انگیز
 سفر کنید

روسیه وارد عکس العمل 
عملیاتى مى شود

از شعارهایش فاصله گرفته
  اعتماد آنالین| غالمعلى جعفـرزاده، نماینده 
رشـت گفت: ما فکر مى کنیم که آقاى روحانى قدرى از 
شعارهایش فاصله گرفته است. احساس مى شود آقاى 
روحانـى به یک چیزهایى عـادت کرده و ایـن عادت ها 
خیلى بد اسـت. جعفرزاده افزود: مردم با شـور و اشتیاق 
به آقـاى روحانى رأى دادنـد اما بخش هـاى اعظمى از 
دولت در دسـت تفکرى که به ایشـان رأى داد، نیست و 
آنها یعنى شکست خورده ها سنگر به سنگر فتح مى کنند 

و جلو مى آیند.

قول بدهید!
حسن رسولى، عضو شـوراى شهر    نامه نیوز|
تهران درباره انتخاب شـهردار براى پایتخت مى گوید: 
هر کسـى که نامزد شـهردارى تهران شـود اعم از آنکه 
رأى بیاورد یا نیاورد،  باید به ما قول دهد که هوس رئیس 

جمهور شدن ندارد.

فرار احتمالى مرتضوى
  اعتماد آنالین| روزنامه اصولگـراى «جوان» 
فرار احتمالى مرتضوى از کشور را به گردن دولت انداخت. 
«جـوان» نوشـت: جنـاب آشـنا، مشـاور رئیس جمهور 
در توییتى نوشـته: «مراقب باشـیم مرتضـوى، خاورى 
نشود، نه فرار کند و نه فرارى داده شود. او حامل رازهاى 
سربه مهر فراوانى است...» جناب مشاور با این ابهام سازى 
و رازسازى دنبال چیست؟ اگر کسى قرار است ایشان را 
فرارى دهد باید دولت متبوع آشـنا کـه فرودگاه ها را در 

اختیار دارند کنترل کنند .

انتخاب شهردار در یک ماه 
رئیس شوراى شهر تهران گفت: انتخاب    فارس|
شهردار در بازه زمانى کمتر از یک ماه آینده انجام مى شود. 
محسن هاشمى دیروز اظهار کرد: شوراى اسالمى شهر 
تهران در یک فرآیند مشخص که در هم اندیشى شوراى 
شهر تهران مشخص شده است شهردار جدید تهران را 

انتخاب خواهد کرد.

نفت ایران کى تمام مى شود؟
بانـک جهانـى در جدیدتریـن گزارش    روزنو|
خود موسوم به «ثروت درحال تغییر ملت ها» پیش بینى 
کرده است ذخایر نفتى ایران 155 سال دیگر دوام بیاورد. 
این گزارش طـول عمر ذخایر نفتى عراق را 110 سـال، 
کویت 98 سـال، امارات 97 سـال، عربسـتان 80 سال، 
قطر 49 سال، نیجریه 48 سال و الجزایر را 40 سال پیش 
بینى کرده است. در میان کشورهاى بزرگ نفتى، ذخایر 
نفتى ونزوئال دیرتر از همه و 345 سال به اتمام مى رسد.

دوباره هاله نور!
نادر قاضى پور، نماینده ارومیه    اعتماد آنالین|
در جریان نشسـت علنى دیروز مجلس که به رسیدگى 
به گزارش عملکرد قانون هدفمندى یارانه ها اختصاص 
داشت، در اخطارى اعالم کرد: این گزارش کمیسیون یک 
بعدى نوشته است. چرا اسمى از آقاى احمدى نژاد نیامده 
اسـت؟ او افزود: مقدمه تخلفات از زمانى شـروع شد که 
احمدى نژاد نفت کشور را به اشخاصى مثل بابک زنجانى 
داد.  قاضى پور تصریح کرد: اسامى کسانى که با هاله نور 
بودنـد، در این پرونده نیامده اسـت. گزارشـات تخلفات 
رئیس جمهور وقت هم به صحن بیاید و در این مجلس 

به آن رسیدگى شود.

اصفهان و احمدى نژاد
  باشگاه خبرنگاران جوان | حجت االسالم 
محمدرضا میرتاج الدینـى معاون پارلمانـى دولت دهم 
درباره خاستگاه رأى اولیه آقاى احمدى نژاد گفته است: 
این خاستگاه تفکرات انقالبى، آرمان هاى امام راحل(ره) 
و والیت پذیرى بود. همه شاهد بودیم در انتخابات سال 
84 آقاى احمدى نژاد در مرحله اول بیشترین رأى را از قم 
و اصفهان آورد. در واقع رأى آنان بود که وى را به مرحله 
دوم رسـاند و بعد در سراسـر کشـور نیروهاى انقالبى از 

احمدى نژاد حمایت کردند. 

خبرخوان
خانه اى روى آب

  سینما روزان| یک هفته بعد از انتشــار 
خبر ورود سازمان بازرســى به چگونگى هزینه 
کرد بودجه ها در خانه سینما، روزنامه اصولگراى 
«جوان» فهرســتى از هزینه هاى خرج شده در 
یکسال گذشته خانه ســینما را منتشر کرد. جمع 
این هزینه ها به بیش از 11میلیارد رسیده است و 
حتى عوام ترین مخاطبان سینما را با پرسش هایى 

روبه رو مى کند.  

بارش هاى کم سابقه
بر اســاس آمار منتشر    اعتماد آنالین|
شده توسط دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت 
مدیریت منابــع آب ایــران، در فاصله زمانى 22 
فروردین تا 24 فروردین مــاه بیش از ده میلیارد 
مترمکعب از آســمان ایــران بــاران بارید. این 
میزان بارش که در فاصله زمانى 48 ســاعت کم 
سابقه است، موجب رشد حدود شش میلیمترى 

بارش هاى کشور شد.

20 میلیون روان مختل شده
  آفتاب نیوز| على اســدى، معاون دفتر 
سالمت روانى، اجتماعى و اعتیاد وزارت بهداشت 
درخصوص وضعیت سالمت روان در کشور گفت: 
درحال حاضر 23 درصد از جمعیت 15 تا 64 سال 
کشــور از یک اختالل روانپزشکى رنج مى برند، 
یعنى از هر چهار نفر در این گروه سنى یک نفر دچار 

یکى از اختالالت روانپزشکى است.

سفر یک میلیون ایرانى 
به خارج 

معاون گردشگرى مى گوید    خانه ملت|
از 9 میلیون ســفرهاى خارجى ساالنه ایرانى ها، 
4/5میلیون آن به ســفرهاى زیارتى اختصاص 
دارد. محمد محب خدایى بیان کرد: در ایام نوروز 
19 میلیون گردشگر داخلى و یک میلیون خارجى 
داشــتیم؛ ما نمى توانیم از خروج گردشگر ایرانى 
جلوگیرى کنیم و از کشورهاى دیگر انتظار ورود 

گردشگر داشته باشیم.

همه، خانه خارجى 
مى خواهند!

نایب رئیس اتــاق ایران و    آفتاب نیوز|
چین  با بیان اینکه شــنیده ها حاکی از آن است، 
1/5میلیون نفر درخواست مهاجرت به استرالیا و 
کانادا را داده اند گفته اســت: شرایط و تبلیغات به 
گونه اي عمل شده که حتی مردم عادي و متوسط 
هم به فکر خروج از کشور از طریق خرید خانه و 
ویال شده اند و باید فکري به حال این موضوع کرد.

یارانه واریز  شد
یارانــه نقــدى فروردیــن 97، به    ایلنا|
حساب سرپرســتان خانوار واریز  شد.  مبلغ یارانه 
دریافتى هر یــک از مشــموالن دریافت یارانه 
نقدى همانند ماه هاى گذشــته 455 هزار ریال 
است. یارانه نقدى در چارچوب قانون هدفمندى 
یارانه ها از آذرماه 1389 تاکنون به مردم پرداخت 

مى شود.

بازنشستگى هاى میلیاردى
  تسنیم| عضــو کمیســیون برنامه و 
بودجه با اشاره به اخبار بازنشستگى برخى مدیران با 
حقوق هاى نجومى گفت: قاعدتــاً تعداد زیادى از 
مدیران براى بهره مندى از مزایــاى پاداش پایان 
خدمت به صورت خود خواسته در انتهاى سال 96 
بازنشست شــده اند. مهرداد الهوتى با بیان اینکه 
خبر دریافت پاداش پایان خدمت میلیاردى یکى از 
مدیران بانک مرکزى را نه تأیید مى کنم و نه تکذیب، 
گفت: در بودجه 97 پاداش پایان خدمت محدود شده 

و سقف آن هفت برابر حداقل حقوق است.

یکى از فعاالن حقوق پناهنــدگان در گفتگو با خبرگزارى 
«آناتولى» تبلیغات گسترده قاچاقچیان انسان در ایران را 
یکى از دالیل اصلى مهاجرت غیرقانونى پناهجویان افغان 

مقیم این کشور به ترکیه دانست.
به گزارش عصر ایران، على حکمت، مسئول انجمن حمایت 
از پناهندگان افغان در ترکیه در مصاحبه با خبرگزارى آناتولى 
ترکیه گفت: «بررسى هاى ما نشان مى دهد که طى یکسال 
گذشته تبلیغات گســترده و بازاریابى قاچاقچیان انسان در 
ایران، باعث مهاجرت غیرقانونى افغان ها به ترکیه شــده 
است. به علت فشار و تهدید مقامات وهمچنین چشم پوشى 
مرزبانان ایرانى بازار قاچاقچیان نیز گرم شده است.» وى در 
این گفتگوى اختصاصى همچنین اظهار داشت: «شرایط 
اجتماعى، اقتصادى و افزایش نرخ دالر در برابر ریال ایران 
و بهتر شــدن وضعیت جوى یکى دیگر از عوامل افزایش 
مهاجرت هاى غیرقانونى افغان هاى مقیم این کشــور به 
ترکیه است. برخى که اخیراً از مرز گذشــته اند گفتند که 
هنگام عبور، مرزبانان ایرانى را ندیده اند. به گفته آنان عبور 

از مرز آسان تر شده است.»
گفتنى است شهرهاى آغرى، ایغدیر، وان و ارزروم در شرق 
ترکیه این روزها شاهد موج بى ســابقه و انبوه پناهجویان 
افغان است. شمار کسانى که طى یکسال اخیر به صورت 
غیرقانونى از ایران به ترکیه رفته اند، افزایش چشمگیرى 

داشته است.
برخى اعضاى شــبکه قاچاق انســان که مایل به ذکر نام 
خود نبودنــد، از طریق تماس تلفنى بــه خبرنگار آناتولى 
گفتند: «مأموران ایران هیچ اقدام جدى براى جلوگیرى از 
مهاجرت هاى غیرقانونى افغان ها به ترکیه انجام نمى دهند. 

کار ما از این لحاظ خیلى آسان شده است. نرخ قاچاق انسان 
به دلیل بازبودن مرزها کاهش و سرعت کار ما افزایش یافته 
است. نیروهاى ترکیه کسانى که در حال عبور از مرز باشند 
را متوقف مى کنند. اما چشم پوشــى مرزبانان ایرانى باعث 

افزایش مهاجرت ها به ترکیه شده است.»
محمد ارسوى، معاون وزیر کشــور ترکیه روز جمعه طى 
سخنانى در شهر ادیرنه در غرب این کشــور اظهار  کرد: 
«مقابله با موج مهاجرت پناهجویان افغان به ترکیه ادامه 

دارد. 324 نفر از آنها که اخیراً از راه هاى غیرقانونى به ترکیه 
آمده بودند، پس از تهیه مدارك سفر در مرکز استرداد موقت 
مهاجران حارماندالى در شــهر ازمیر با هواپیماى چارتر به 

افغانستان بازگردانده شدند.»

ایرانى ها به عمد، مهاجرت غیرقانونى افغان ها به ترکیه را نادیده مى گیرند؟

چشـم هاى نیمه بسته پشت مـرزهـا

مدت هاســت که اجراى حکم دو سال زندان مرتضوى 
درخصوص پرونده بازداشتگاه کهریزك به تعویق افتاده 
است و حرف و حدیث درباره اجراى آن بسیار زیاد است، 
در آخریــن اظهارنظر درباره ســعید مرتضوى و اجراى 

حکمش، حجت االســالم 
و المســلمین غالمحسین 
محســنى اژه اى در حاشیه 
نشست خود با دانشجویان 
مشــهد درباره این متهم 
پرونده هــاى کهریزك و 
تأمین اجتماعى گفته است: 
حکم جلبش صادر شــده 
ولى هنوز متأسفانه گیرش 
نیاورده انــد، حاال نمى دانم 

چطور هست.
وکیل پرونده تأمین اجتماعى در گفتگــو با ایلنا،  درباره 
اظهارات ســخنگوى قوه قضائیه درباره در دســترس 
نبودن سعید مرتضوى، متهم پرونده کهریزك و تأمین 
اجتماعى گفــت: در هنگام محاکمه و دادرســى، آقاى 
مرتضوى با محافظان خود که بر اســاس دستورالعمل 
شــوراى عالى امنیت ملى او را همراهــى مى کردند در 

دادگاه حاضر مى شد.
مصطفى تــرك همدانى تصریح کــرد: این محافظان 
مواجب خود را از دولت مى گیرنــد و قرار دادن این افراد 
در کنار برخى از شــخصیت ها براى این اســت که فرد 
مورد نظــر به طــور دائم 
در اختیار باشــد و به طور 
24 ســاعت انجام وظیفه 

کند.
وکیــل پرونــده تأمیــن 
داد:  ادامــه  اجتماعــى 
گمــان مى کنــم آقــاى 
مرتضوى حدود 9 محافظ 
داشــتند که هر شــیفت 
ســه نفر از وى محافظت 
و مراقبــت مى کنندکــه 
شــاید این تعداد کمى کمتر یا بیشــتر باشد به هر حال 
این اقدامات بــا فرمایشــات آقاى ســخنگو تناقض 
دارد و عجیب اســت که چگونه محافظــان مرتضوى 
از او خبرى ندارنــد و نمى دانند کجاســت؟ با این همه 
مراقــب، چگونه اســت کــه از مرتضــوى بى اطالع 

هستند؟

  وکیل تأمین اجتماعى مطرح کرد:
9 محافظ مرتضوى هم از او بى خبر ند؟ در پى اعتراض کشاورزان اصفهانى به انتقال آب از این 

استان، مدیرعامل شــرکت آب منطقه اى یزد از تعرض 
دوباره به خط آب انتقالى از کوهرنــگ به یزد خبر داد و 
گفت: شنبه شب خسارت هایى به تأسیسات آبرسانى وارد 

و جریان آب استان یزد مجدداً قطع شد.
محمدمهدى جوادیان زاده در گفتگو بــا مهر افزود: در 
ساعت 22 روز شــنبه 25 فروردین، تعدادى معترض در  
ورزنه اصفهــان،  10 تیر برق جاده ورزنــه نایین که آب 
کوهرنگ شــهرکرد را به یزد منتقل مى کرد، را به زمین 
انداختند که این اقدام موجب قطع انتقال آب آشامیدنى 

مردم یزد شد.
وى خاطرنشان کرد: این تعرض در روزهاى اخیر نیز اتفاق 

افتاده بود و چند ساعتى بیشتر از تعمیر شیرها و تیرهاى 
برق نگذشته بود.

استاندار یزد به تهران رفت
در همین حال ایسنا نوشت که به دنبال قطع آب انتقالى 
اســتان یزد در شامگاه شــنبه 25 فروردین ماه، محمود 
زمانى قمى، استاندار یزد به قید فوریت و شبانه به تهران 
عزیمت کرد تا از نزدیک با وزراى کشور، نیرو و اعضاى 
شوراى امنیت کشور جلسه برگزار کند و مانع این تحرکات 
شــود. اســتاندارى یزد در پیامى اعالم کرده که نتیجه 
جلسات استاندار با وزرا و اعضاى شوراى امنیت کشور به 

اطالع مردم خواهد رسید.

مأموریت اضطرارى استاندار یزد در تهران

هفته گذشته خالف اظهارى چهار هزار دستگاه تلفن همراه 
مسافرى در سامانه گمرك شناسایى شد که درخواست ثبت 
این گوشى ها در سامانه همتا بالفاصله لغو شده است و این 
گوشــى ها حداکثر تا 30 روز آینده قطع خواهند شد و تحت 
هیچ عنوانى امکان دریافت خدمات از شبکه هاى اپراتورى 
را نخواهند داشــت. در ادامه این گزارش آمده است: با توجه 

به بررسى هاى صورت گرفته، مشــاهده شده است برخى از 
متقاضیان در اعالم برند و مدل تلفن همراه در ســامانه ثبت 
گوشى هاى مسافرى خالف  اظهارى داشته و حقوق و عوارض 
گمرکى متناســب با برند و مدل تلفن همراه خود را پرداخت 
نکرده اند. پایگاه اطالع رســانى رجیسترى اعالم کرد: همه 
افرادى که قصد خرید تلفن همراه نو را دارند، دقت داشته باشند، 
چنانچه در متن پیامک اســتعالم اصالت متوجه شدند تلفن 
همراهى که قصد خرید آن را دارند به صورت مسافرى وارد 
کشور شده، از خرید آن صرف نظر کنند یا از فروشنده بخواهند 
در فاکتور فروش شناسه (IMEI) گوشى را درج و قید کند که 
عوارض گمرکى گوشــى خریدارى شده به صورت صحیح 
پرداخت شده است فاکتور باید ممهور به مهر رسمى فروشنده 
باشد. طرح کددار کردن تلفن هاى همراه (رجیسترى) از اواخر 
مهر پارسال با هدف ساماندهى ورود تلفن همراه به کشور و 
مبارزه با قاچاق آغاز شده است و آخرین مرحله آن از ابتداى 

اردیبهشت ماه کلید مى خورد.

محمد مهاجرى، فعال سیاسى اصولگرا در وبالگش نوشته است: این روزها بعضى از بازیگران و اهالى موسیقى 
و ورزش، با گران شدن قیمت دالر یا احتمال فیلترشدن تلگرام، از اینکه به روحانى رأى داده اند ابراز پشیمانى 
کرده اند. تصور برخى از دوستان اصولگرا این اســت که همین پشیمان ها فردا، پس فردا که انتخاباتى دیگر 
برگزار مى شود اگر براى حمایت از اصولگرایان کارناوال راه  نیاندازند،حتماً علیه نامزد رقیب اصولگراها کمپین 

درست خواهند کرد...
این تصور بیشتر شبیه توهم اســت چون هنوز یادمان نرفته خیلى از  سلبریتى ها- در 20سال گذشته - همه 
تالششان را کردند تا به کاندیدایى از جناح رقیب ما رأى بدهند که هرچند کامالً دلچسبشان نیست، اما از نظر 
آنها باید به او رأى بدهند تا کاندیداى ما رأى نیاورد. یعنى اتحاد و اتفاق نظر شگفت انگیزى دارند در نخواستن 

مااصولگراها!
خرد سیاسى حکم مى کند که به جاى اینکه از پشیمان شدن این خانم بازیگر و آن آقاى بازیکن قند توى دلمان 
آب کنیم،برویم سراغ روش هاى نان و آبدارتر. چون بعید نیست حتى همان «تتلو» که دفعه قبل با لطایف الحیل 

کشاندیمش سمت خودمان، این بار بگذارد توى کاسه مااصولگراها. 

4000گوشى همراه تا یک ماه دیگر قطع مى شود

آمار ازدواج و طالق ثبت شــده سال 1396 توسط سازمان 
ثبت احوال منتشر شد. این آمار کاهش 8 درصدى ازدواج در 
سال 1396 و افزایش آمار طالق را نشان مى دهد. امان ا... 
قرایى مقدم اســتاد جامعه شناســى در گفتگو با رویداد24 
درباره علت اوج گرفتن طالق در دهه گذشــته اظهارات 

تکان دهنده اى را مطرح کرده است:

■  طالق به عنوان مد مطرح مى شود. زمانى که در جامعه 
افراد پس از طالق جشن مى گیرند نمى توان توقع داشت که 

اخالق پابرجا بماند و روابط پایدار شکل بگیرد. 
■  یکى از دالیل طالق نبودن شــادى در جامعه است. در 
جامعه اى که شادى وجود نداشته باشد طالق اوج مى گیرد. 
زوج در ســاعاتى که کنار هم هســتند به جاى گفتگو که 
روابط را تقویت مى کند با رسانه هایى چون تلویزیون وقت 

مى گذرانند که مدام خشونت و غم را ترویج مى کند. 
■  روابط خارج از خانواده در میان زنان فراوانى یافته است. 
زنان براى رفع نیازهایشان به روابط نامشروع روى مى آورند. 
نتایج پژوهشى در دانشگاه کرج با فراوانى 860 زن متأهل 
نشان داده که خیانت و روابط نامشروع رو به افزایش است. 

در این تحقیق مشــاهده شــد این افراد کار خود را قبیح 
نمى دانند. از علت هاى مهم ایــن خیانت ها عدم رضایت 

جنسى و عدم تأمین مالى بیان شده است. 
■   در مردان در رده 35 تا 45 ازدواج مجدد عامل بسیارى از 
جدایى هاست. همچنین در میان افرادى که به دلیل شغلشان 
مدت زیادى را از خانه دور هستند طالق فراوانى دارد. این 
افراد گاهى 20 روز در ماه را حضور ندارند و زمینه طالق و 

حتى خیانت به وجود مى آید. 
■  طالق در طبقه میانى رواج دارد و طبقه باال و در پایین 
جامعه آمار طالق پایین است. در طبقات باال چون زن از رفاه 
اجتماعى برخوردار است کمتر به طالق مى اندیشد اما در 

طبقه متوسط زنان شاغل خود اتکا شدند. 
■  کمترین میزان طالق در میان معلمان ثبت شده است. 
در میان پرســتاران و کارمنــدان ادارى 10 درصد طالق 

وجود دارد.
■  آمار باالى طالق در جامعه ناشــى از مشکالت نظام 
سیاسى است. این بدان معناســت که حاکمیت نتوانسته 
است امکانات ازدواج سالم از نظر آموزش و امکانات را در 

جامعه فراهم کند.

هشدارهاى تکان دهنده یک جامعه شناس
افزایش خیانت زنان متأهل

شاید این بار «تتلو» هم نیاید! 



فرهنگفرهنگ 03033197 سال  پانزدهمدو شنبه  27 فروردین  ماه   1397

بازیگر سریال «شهرزاد 3» گفت: مطمئن باشید در ادامه داستان «شهرزاد» بسیار جذاب پیش مى رود. نه؛ اینکه 
بگویم همه مى میرند و یا کشته مى شوند، اما به جرأت مى توانم بگویم ادامه این اثر هیجان انگیز تر پیش خواهد رفت. 
مهران نائل درخصوص بازخوردهاى فصل سوم سریال «شــهرزاد» گفت: روزانه با آدم هاى مختلفى در کوچه 
و خیابان برخورد دارم و خوشبختانه مى بینم که مردم به شدت فصل سوم «شهرزاد» را دوست دارند و همچون 
فصول گذشته همواره آن را دنبال مى کنند. وى درباره حذف شخصیت مهدى سلطانى در سریال تأکید کرد: خوشا 
به سعادت یک سریال که با از دست دادن یک شخصیت تا این حد مردم متأثر و همراه مى شوند. این نشان دهنده 
موفقیت بزرگ «شهرزاد» است اما این را نوید مى دهم که مردم از اینجا به بعد بسیار بیشتر غافلگیر و هیجان زده 
مى شوند. بازیگر فیلم «در مسیر زاینده رود» با اشاره به حضور تعداد بســیار زیادى از عوامل پشت و جلو دوربین 
در سریال «شهرزاد» خاطرنشان کرد: سریال «شهرزاد» به نوعى کارآفرینى بود. دوستان همکار زیادى در سینما 
با توجه به کاهش تولید و وضعیت سینما خانه نشین شــده و مدت ها بیکار بودند. خوشبختانه سریال «شهرزاد» 
طى سه سال توانست براى تعداد بسیارى از عوامل خوب سینما اشتغالزایى کرده و محصولى در شأن مردم ایران 

تولید کند. 

در اولین قسمت از فصل جدید برنامه تلویزیونى «حاال خورشید»، 
رضا رشیدپور به گفتگو با محسن تنابنده و ریما رامین فر،  بازیگران 
نقش «نقى معمولى» و «هما سعادت» در سریال پربیننده پایتخت 
پرداخت. در این برنامه سئواالت بســیارى از سوى مردم مطرح 
و توسط رشیدپور عنوان شد. پاســخ مهمانان برنامه به برخى از 

سئواالت مردم را بخوانید:
■ اگر بتوانیم داســتان جذاب بنویسیم و شرایط تولید هم ممکن 
باشد، حتمًا «پایتخت» را ادامه مى دهیم. اما باید بگویم چنانچه 
پایتختى تولید شــود، دیگر «بابا پنجعلى» با ما نخواهد بود. بابا 
پنجعلى در فصل جدید مى میــرد و روح او در قصه جریان خواهد 
داشت. دلیل این تغییر هم این است که آلزایمر شخصیت پنجعلى 
دست نویسندگان را در نوشتن دیالوگ براى او مى بندد و اگر روح 
پنجعلى را در سن هاى مختلف با داستان همراه کنیم، موقعیت هاى 

طنز بهترى خواهیم داشت.
■ بهرام افشارى در فصل دوم «پایتخت» در یک سکانس کوتاه، 
نقش برادر «بهبود» را بازى کرد. ما در هر فصل دنبال ایجاد تغییر 
در جذابیت هاى بصرى ســکانس ها و شــخصیت ها هستیم. 
وقتى شــخصیت بهبود را در فصل ســوم طراحى کردیم، حالت 
خوابیده اى که بهبود به دلیل اصابت تیر در طول ســریال داشت، 
به ایجاد هارمونى بین نقش ها کمک مى کرد. حفظ این تعادل در 
چیدمان نقش ها، ما را بر آن داشت که در فصل پنجم، شخصیت 
«بهتاش» را فردى قدبلند طراحى کنیــم و بازى بى نظیر بهرام 

افشارى این تفکر را به نحو احسن عملى کرد.
■ محدودیت فضا در بالن و نفربر دلیــل این بود که «رحمان» و 
«رحیم» قصه از بالن پیاده شــدند.  از طرفى رودرویى «نقى» با 
این دو که خواستگار دخترهایش بودند، داستان جدیدى به وجود 
مى آورد که با توجه به محدودیت زمان، فرصت کافى براى پرداخت 
به این بخش از قصه را نداشتیم و بنابراین آنها در قسمت هاى بعدى 

حضور نداشتند.
■پیش از ساخت فصل اول هم به فکر فیلم سینمایى بودیم. اما 
به این نتیجه رســیدیم که اتفاق هاى فیلمنامه در فیلم سینمایى 
نمى گنجد. به همین دلیل «پایتخت» را در قالب سریال ساختیم. 
فصل ششم ممکن است با توافق مدیران تلویزیون، سینمایى شود.

فیلم ســینمایى «برمودا» پس از دریافت پروانه ســاخت به 
کارگردانى رهبر قنبرى وارد تولید شــد. ایــن فیلم یک طنز 
اجتماعى با  درونمایه اى سیاسى اســت و فیلمبردارى آن به 

پایان رسید.
«یکى از مدیران سابق دولتى با استفاده از ارتباطات و زد و بند 
به ثروتى نجومى رسیده اســت و امروز در حوادث و اتفاقاتى 
فانتزى با وجدان خود در گیر مى شــود...» این خالصه اى از 
فیلم سینمایى «برمودا» اســت که فیلمبردارى آن در تهران 

پایان یافت.
فیلم ســینمایى«برمودا» از اواخر اسفندماه سال گذشته پس 
از دریافت پروانه ســاخت به نویســندگى و تهیــه کنندگى 
محمد رضا مصبــاح و کارگردانى رهبر قنبــرى وارد تولید 
شــد.  این فیلم یک طنز اجتماعى با درونمایه اى سیاســى

است.
بهنوش بختیارى، رضا موالیى، شهرزاد کمال زاده، شیرین 
ولى پور، على پاکزاد، سارا بهارلو، حدیثه کرمى، مجید لیاقت، 
ابوالفضل خوشــبخت، مریم وطن پور، مهدیه خوشبخت و 
نسیم بهشتى و رامین شیروانى از جمله بازیگرانى هستند که 

در این فیلم سینمایى ایفاى نقش مى کنند.

«شهرزاد 3» چطور به پایان  مى رسد؟

فیلمى کمدى با بازى متفاوت 
بهنوش بختیارى

فیلم هاى حاضر در بخش مسابقه اصلى هفتادویکمین دوره جشنواره فیلم «کن»، معرفى شدند.
در این دوره از جشنواره فیلم کن که با نمایش فیلمى از اصغر فرهادى آغاز به کار مى کند، کارگردان دیگرى از 
ایران هم در بخش رقابت اصلى حضور دارد؛ جعفر پناهى با فیلم «سه رخ» کنار اصغر فرهادى در بخش اصلى 

براى رسیدن به نخل طالیى رقابت مى کند.
هفتادویکمین دوره جشنواره فیلم کن از روز 18 تا 29 اردیبهشت برگزار خواهد شد. کن معتبرترین جشنواره 
سینمایى جهان است و هر سال فیلمسازان درجه یک بسیارى این جشنواره را به عنوان مقصد اصلى براى 

رونمایى از فیلم خود انتخاب مى کنند.
بدون شک یکى از مهمترین فیلمسازان حاضر در این دوره از جشنواره کن اصغر فرهادى، کارگردان 

برنده دو جایزه اسکار است که این دوره با فیلمى به زبان اسپانیایى با بازى دو بازیگر برنده 
جایزه اسکار عالوه بر حضور در بخش رقابتى اصلى، در مقام کارگردان فیلم افتتاحیه 

جشنواره ظاهر شده است. فرهادى بى شک پرافتخارترین سینماگر ایرانى در سطح 
جهان است. او عالوه بر جوایز متعدد ســینمایى در دو جشنواره کن و برلین هم 
کارنامه پربارى دارد. او نخستین بار با فیلم «گذشته» در این جشنواره حاضر شد 
و فیلمش در رقابت براى نخل طالیى شرکت کرد. «گذشته» در نهایت جایزه 
بهترین بازیگر زن را براى «برنیس بژو» به ارمغان آورد. فرهادى بار دوم با فیلم 
«فروشنده» پا به جشنواره فیلم کن گذاشت. فیلم او این بار از جشنواره کن دو 
جایزه گرفت که یکى براى بهترین فیلمنامه سهم فرهادى شد و دیگرى براى 

بهترین بازیگر مرد سهم شهاب حسینى.
جعفر پناهى هم سابقه جایزه گرفتن از جشنواره فیلم کن را در کارنامه دارد. او 
سال 1995 با فیلم «بادکنک ســفید» به این جشنواره راه پیدا کرد و در نهایت 

جایزه «دوربین طالیى» کن را از آن خود کرد.
در این دوره بیش از 1900فیلم متقاضى حضور در بخش رقابت اصلى جشنواره کن 

بودند. اما در حضور نام هاى بزرگ دنیاى سینما و آثارشان، شانس راه یافتن به این 
جشنواره بسیار کم است. از نام هاى مشهور این دوره مى توان به «ژان لوك گدار»، 

«متیو گارونه» و «اسپایک لى» اشاره کرد.
اگر به فهرست دو کارگردان ایرانى بخش رقابت اصلى یعنى اصغر فرهادى و جعفر 
پناهى، نام دو فیلمساز ایرانى بخش فیلم کوتاه و سینه فونداسیون و همچنین نام 
گلشیفته فراهانى بازیگر فیلم «دختران آفتاب» به کارگردانى «اوا هوسان» 
را هم اضافه کنیم در مجموع ایران امســال حضور بســیار پررنگى در 
معتبرترین جشنواره سینمایى جهان دارد. ریاست هیئت داوران بخش 
رقابت اصلى جشنواره فیلم کن را «کیت بالنشت» برعهده دارد.
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«پایتخت 6» قرار است به کجا ب رسد

پنجعلى مى میرد!

 نسرین نصرتى، بازیگر سریال «پایتخت 5» درباره عضویت 
خود در ســازمان هالل احمر گفت: چون در چند صحنه از 
ســریال «پایتخت» به عنوان نیروى هالل احمر معرفى 
مى شوم از سوى سازمان هالل احمر از من دعوت شد تا در 
این سازمان حضور پیدا کنم. در آن جلسه مطرح شد که عضو 

داوطلب این سازمان شوم.
نصرتى درباره لهجه نقش «فهیمه» در سریال «پایتخت 
5» توضیح داد: من اصالتاً گیالنى هســتم و لهجه اى که 
در سریال داشتم مازندرانى بود. بین دو لهجه تفاوت وجود 
دارد و براى اولین بار بود که با لهجه مازندرانى ایفاى نقش 
مى کردم. من این لهجه را با آموزش و به کمک محســن 
تنابنده و مردم شهرى که در آن بازى مى کردیم، یاد گرفتم و 
سعى کردم درست ترین واژه ها را در صحبت کردن ادا کنم.
وى بازى فهیمه در دو قسمت آخر سریال «پایتخت5» را 
نقش تأثیرگذارى دانســت و افزود: بازى در صحنه جنگ 
و تصور حضور در این موقعیت، واقعًا بسیار سخت بود و با 
هنرمندى سیروس مقدم واقعاً مخاطب را تحت تأثیر قرار 
مى داد.  شخصیت اصلى ام شبیه شخصیت فهیمه نیست و 

من با او بسیار متفاوت هستم.
بازیگر «پایتخت5» درباره تعامل با همکاران و ادامه ساخت 
این سریال بیان کرد: خود را عضوى از خانواده «پایتخت» 
مى دانم و به آن عشق مى ورزم. حتى اگر روزى شرایط بازى 
در سریال «پایتخت» را نداشته باشم خودم را عضو خانواده 

این سریال مى دانم و این پروژه را دوست دارم. 

من «فهیمه» نیستم 

ناصر کریمــان، مدیر گــروه اجتماعى 
شبکه3 با اشــاره به برنامه جدید فرزاد 
حسنى بیان کرد که قرار است به زودى 

«پدر من» را به تولید برساند.
او گفت: این برنامه با نام «پدر من» و با 
محوریت پدرها در دستور کار قرار دارد 
و دکور آن در حال ساخت و نصب شدن 

است.
مدیر گــروه اجتماعى شــبکه 3 درباره 
اینکه چرا این برنامه که سال گذشته هم 
زمزمه هایى از آن مطرح شــده بود روى 
آنتن نرفــت، توضیح داد: عوامل ســال 
گذشته با مشکل اســتودیو مواجه بودند 
و این روزها فرزاد حســنى پیگیرى هاى 
این برنامه را انجام مى دهد تا به نتیجه 

برسد.
 

فیلم ســینمایى تگزاس به کارگردانى 
مســعود اطیابى و تهیه کنندگى ابراهیم 

عامریان آماده اکران عمومى شد.
طبق اعالم روابط عمومى، «تگزاس» 29 
فروردین بعد از فیلم سینمایى «فرارى» به 
نمایش در خواهد آمد. پس از صحبت هاى 
ابراهیم عامریان، تهیــه کننده تگزاس 
مبنى بر عدم نمایــش آن در اکران دوم 
نوروز، بعد از صحبت و بررســى با دفتر 
پخش فیلم ( فیلمیران ) ، نهایتاً تصمیم به 

اکران این فیلم گرفته شد.
هم اکنون گروه تبلیغــات تگزاس آماده 
شروع تبلیغات فیلم هستند و از روزهاى 
آتى شاهد تبلیغات متفاوت فیلم خواهیم 

بود.
حمید فرخ نژاد، سام درخشانى و پژمان 
جمشیدى از جمله بازیگران فیلم هستند. 
 در خالصه داستان فیلم آمده : «هرگز یه 

ایرانى رو تهدید نکن،حتى تو تگزاس!»

احمد مهرانفر، بازیگر مطرح ســینما و 
تلویزیون که در سریال «پایتخت» نقش 
«ارســطو» را بازى مى کند با انتشار یک 
تصویر در صفحه شخصى اش از پیوستن 
به جمع متأهالن خبــر داد که با واکنش 
چهره هاى مطرح ســریال «پایتخت» 

مواجه شد.
 مهرانفر و همسرش به مناسبت ازدواج 
با یکدیگر تصویر مشترکى را در فضاى 
مجازى به اشــتراك گذاشتند. محسن 
تنابنده، بهرام افشــارى و هومن حاجى 
عبداللهى در زیر پست احمد مهرانفر به 

او تبریک گفته اند.

فرزاد حسنى به 
تلویزیون مى آید

«تگزاس» به زودى بر 
پرده سینماها مى رود

«ارسطو» 
واقعاً ازدواج کرد
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نسرین نصرتى از بازى در 
سریال «پایتخت» مى گوید

ن»، معرفى شدند.
کار مى کند، کارگردان دیگرى از 
 اصغر فرهادى در بخش اصلى 

 شد. کن معتبرترین جشنواره 
 به عنوان مقصد اصلى براى 

صغر فرهادى، کارگردان 
یگر برنده 
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تیم والیبال عمران شهردارى ســارى در نخستین فصل 
حضورش در رقابت هاى والیبال لیگ برتر باشــگاه هاى 
ایران توانســت با غلبه بر تیم هاى بــزرگ والیبال چون 
شهردارى ارومیه، تبریز، کاله و چند تیم دیگر در نیم فصل 
شگفتى ساز این رقابت ها شود. در سال 96 ورق براى این 
تیم برگشت و از همان ابتدا مشکالت زیادى گریبانگیر این 
تیم شد.کار به جایى رسید که آنها در هفته دوازدهم اعالم 
انحالل کردند و به ناچار با نام 
جدیدى کار را دنبال 

کردند.

به گزارش فارس، بازیکنانى که در ســال 95 در این تیم 
بازى کردند هنوز نتوانســتند مطالبات خود را به صورت 
کامل دریافت کنند. حاال حســین امیرى، بازیکن سابق 
عمران ســارى از یک کالهبردارى توســط این باشگاه 
صحبت کرده است. وى اظهار داشت: در سال 95 به جاى 
پول به برخى از بازیکنان یک واحد آپارتمان دادند. به طور 
مثال من و ناصر رحیمى پناه یک واحد آپارتمان مشترك 
گرفتیم و این شــرایط براى برخى دیگر از بازیکنان هم 
وجود داشت. در مجموع فکر مى کنم پنج واحد آپارتمان به 

بازیکنان واگذار شد.
وى ادامه داد: مسئوالن باشــگاه اعالم کردند تا ماه آبان 
سند این واحدها به نام ما خواهد شــد، اما در این موضوع 
شهردارى با ما طرف حساب نشد؛ یعنى آنها این واحدها را 
به نام یک فرد حقیقى زدند و آن فرد هم مبایعه نامه اى را 
به نام ما نوشت. از آن زمان به بعد هرچقدر تالش کردیم 
سندى به نام ما زده نشد تا اینکه حاال بعد از گذشت دو سال 

شاهد اتفاقات عجیبى هستیم.
دریافت کننده سابق تیم والیبال عمران سارى خاطرنشان 
کرد: چندى پیش براى سرکشى به واحد ها در محل حاضر 
شدیم که متوجه تغییر قفل هاى ساختمان شدیم. پس از 
پیگیرى هاى فراوان آن فردى که طــرف قرارداد ما بود 

اعالم کرد که خودش این کار را کرده تا بتواند براى نظافت 
و برخى کارهاى از این دست وارد ساختمان شود. بعد از دو 
سال فردى با من تماس گرفت و گفت که این واحد ها براى 
من است و سند هم دارم. شما هم اگر مى خواهید موضوع 
را پیگیرى کنید باید از فردى که با شما توافق کرده است، 
شکایت کنید. به این ترتیب متوجه شدیم که خانه ها به نام 
فرد دیگرى است که ســند هم دارد و در واقع مال غیر به 

ما فروخته اند. 
امیرى ادامه داد: یکى از اعضاى تیم ما یکى از این واحدها 

را گرفت و در آن ساکن شــد که صاحب اصلى خانه با 
سند واقعى به سراغش رفت و او را ناچار کرد تا این 

واحد را ترك کند؛ یعنى بــه همین راحتى با 
مال و آبروى افراد بازى مى کنند. 

اتفاقات عجیب جدال مقابل ســپاهان در لیگ 
شانزدهم که با باخت چهار گله  پرسپولیس به 
پایان رســید مطمئنًا از ذهن محمد انصارى 

خارج نخواهد شد. بازیکن گمنام پرسپولیس 
که با قبولى در تســت 
توانســته بود مجوز 

حضور در لیســت را 
توســط «برانکو  
نکوویچ»  یوا ا
کسب کند، در 

تفاقات جدال با سپاهان  ا بــا 
اصلى عجیبــى توانســت به  ترکیب 

برسد.
ابتدا این بابک حاتمى بود که در ترکیب اصلى 
و در سمت چپ به میدان رفت اما دقایقى بعد به 
دلیل مصدومیت خارج شد. در ادامه نیز برانکو از 
وحید حیدریه به جاى بابک حاتمى سود برد اما 
این بازیکن نیز در اتفاقى عجیب مصدوم شد تا 
برانکو محمد انصارى را به ترکیب فرا بخواند و 

از او در ســمت چپ دفاعى 
استفاده کند.

بازیکنى که بعد از آن بازى با تکنیک و سرعت 
قابل توجه خــود جایگاه ویــژه اى در ترکیب 
اصلى به دست آورد و در پایان فصل نیز پدیده 
این تیم لقــب گرفت. روزهــاى خوب محمد 
انصــارى در ترکیب پرســپولیس بــا نمایش 
موفق او و حضور در لیست تیم ملى نیز همراه

 شد.
اکنون در آستانه جدال با الســد قطر، بازیکن 
گمنام فصل پانزدهم فوتبال ایران یکصدمین 
حضورش با پیراهــن پرســپولیس را تجربه 
خواهد کــرد تا اینچنین فاصله ســه ســاله تا 
درخشــش و یکى از گزینه هاى حضور در جام 
جهانى روســیه را با یکصد بــازى از آن خود 

کند.

 

در سال هاى اخیر خیلى از ســتاره هاى جوان فوتبال ایران توانستند به اروپا بروند. تعدادشان یکى دو نفر هم 
نبوده است. حاال البته این سیر سرعت بیشترى گرفته است. غیر از ستاره هاى تیم هاى جوانان که پیشنهادهایى 
چشمگیر دارند و احتماًال مى روند، در میان بچه هاى درخشان لیگ هم هستند آنهایى که پیشنهادهایى دارند.

صادق محرمى از دینامو زاگرب پیشنهاد دارد، دفاع راست پرسپولیس با همه ســختى هاى قرمزها، شاید براى 
پیشرفت، در تابستان به اروپا برود و به روزهاى بزرگ فکر کند. در این تیم البته علیپور هم صاحب پیشنهاد مى شود اما 

بیشتر این پیشنهادها از کشورهاى حاشیه خلیج فارس هستند.
در استقالل، بیشترین امید براى ترانسفر براى امید نورافکن است. او پیشنهادهایى از لیگ بلژیک دارد و همین شارلوا براى بازیکن 20 ساله استقالل 

دست به نقدترین است.
در میان دیگر ســتاره ها اما یاران علــى دایى، دو ســهمیه دارند. على قلى زاده 20 ســاله که در ســایپا خوش درخشــیده و حــاال یحتمل یکى 
از 24 یــار نهایــى تیم ملــى در جــام جهانى مى شــود، اگــر این اتفــاق برایــش بیافتد بــى تردید شــانس هاى درخشــان ترى به دســت 

مى آورد.
این اما تنها بازیکن سایپا نیست که صاحب بخت رفتن مى شود. مهدى ترابى هم یکى از برترین هاى فوتبال ملى است. او پیشنهادهاى خوبى هم پیش 

از این داشته است و یحتمل بعد از جام جهانى به رفتن فکر خواهد کرد.

منابع خبرى فاش کردند یک تیم پولدار و پرحاشیه به بازیکنان حریف مستقیم خود پیشنهاد مالى داده است تا سوتى بدهند!    خبر آنالین |
از آنجایى که فدراسیون فوتبال کمیته ویژه اى براى جلوگیرى از قضاوت هاى مشکوك، امتیاز فروشى و فساد تشکیل داده است و به دقت مربیان تیم 
هاى شاغل در لیگ دسته اول را رصد مى کند بنابراین راه جمع آورى امتیازات غیر طبیعى براى یک تیم خاص به حداقل رسیده است. در این راستا شنیدیم 
این تیم پرسرو صدا راه هاى انحرافى دیگرى را براى کسب امتیاز انتخاب کرده اســت. تیمى که گفته مى شود به لطف پنالتى هاى مشکوك دونه به 

بازیکنان تیم هاى حریف خود با خطوط مختلف تلفنى تماس گرفته و پیشنهاد مالى مى دهد تا گاف بدهند!دونه باال آمده حاال با دونه به دونه 
از مسابقه حساس هفته گذشته، واسطه هاى باشگاه مورد نظر با سه بازیکن تیم حریف تماس گرفته به طور مثال شنیدیم پیش 

تومانى داده اند که این سه بازیکن ماجرا را به کاپیتان خود اطالع مى دهند.و پیشــنهاد 30 میلیون 
که سال ها در فوتبال ایران بازى کرده پیشنهاد مى کند ماجرا به گوش سرمربى برسد. مربى مورد کاپیتان تیم حریف هم 
تحت فشار بوده و مى داند فدراســیون همه چیز را تحت نظر دارد در رختکن از آن سه بازیکن نظر هم که به شدت 
عملکرد خود را به نمایش بگذارند و جواب دندان شکنى به رقیب ناجوانمرد بدهند.مى خواهد بهترین 
تیم پرحاشیه لیگ دســته اول باز هم دونه به دونه با چند بازیکن حریف مستقیم هفته سى و دوم حاال شنیده مى شود 
پیشنهاد 30 میلیون تومانى به آنان ارائه داده است چون مى داند سرمربى رقیب اهل معامله خود تماس گرفته و 

همین دلیل نیز دو سه بازیکن خود را در آستانه بازى با تیم پرحاشیه لیگ یک از با این تیم نیست و به 
تیم کنار گذاشت!

این کهکشانى ها بعد از جام جهانى این کهکشانى ها بعد از جام جهانى 
در ایران مى مانند؟در ایران مى مانند؟

سردار آزمون موفق شــد به تیم آمکار که سعید 
عزت اللهى را در اختیــار دارد دو گل بزند و عامل 

اصلى برد تیمش بود.سردار توانست بهترین 
بازیکن زمین شــود ولى کارت زردى که 

دریافت کرد برایش داستان هاى زیادى 
درست کرده است. هفته آینده روبین 

با روستوف تیم قبلى سردار بازى 
دارد و محرومیتــش در ایــن 

مسابقه باعث شد تا کلى سر و 
صدا به راه بیافتد و حتى بعضى
 ســایت هاى روســى به 

او حمله کننــد که از قصد 
کارت گرفتــه تا بازى 

بعدى محروم شود و 
مقابل تیم سابقش 

قرار نگیرد.

حمله عجیب 
به سردار آزمون

کالهبردارى در لیگ والیبال!
اعطاى مال غیر به بازیکنان عمران سارى

پرداخت رشوه پرداخت رشوه 3030 میلیونى براى سوتى دادن! میلیونى براى سوتى دادن!

 نتوانســتند مطالبات خود را به صورت 
د. حاال حســین امیرى، بازیکن سابق

 یک کالهبردارى توســط این باشگاه 
5ت. وى اظهار داشت: در سال 95 به جاى 
یکنان یک واحد آپارتمان دادند. به طور 
ى پناه یک واحد آپارتمان مشترك 
ط براى برخى دیگر از بازیکنان هم 
ع فکر مى کنم پنج واحد آپارتمان به 

ن باشــگاه اعالم کردند تا ماه آبان 
ما خواهد شــد، اما در این موضوع 
ساب نشد؛ یعنى آنها این واحدها را 
 زدند و آن فرد هم مبایعه نامه اى را 
زمان به بعد هرچقدر تالش کردیم 
د تا اینکه حاال بعد از گذشت دو سال 

هستیم.
م والیبالعمران سارى خاطرنشان

 سرکشى به واحد ها در محل حاضر 
قفل هاى ساختمان شدیم. پس از 
ن فردى که طــرف قرارداد ما بود 

و برخى کارهاى از این دست وارد ساختمان شود. بعد از دو 
سال فردى با من تماس گرفت و گفت که این واحد ها براى

من است و سند هم دارم. شما هم اگر مى خواهید موضوع 
را پیگیرى کنید باید از فردى که با شما توافق کرده است، 
شکایت کنید. به این ترتیب متوجه شدیم که خانه ها به نام 
دیگرى است که ســند هم دارد و در واقع مال غیر به  فرد

ما فروخته اند. 
امیرى ادامه داد: یکى از اعضاى تیم ما یکى از این واحدها 

را گرفت و در آن ساکن شــد که صاحب اصلى خانه با 
را ناچار کرد تا این سند واقعى به سراغش رفت و او

واحد را ترك کند؛ یعنى بــه همین راحتى با 
مال و آبروى افراد بازى مى کنند.

ن ر ر ن و ر م
تیم شد.کار به جایى رسید که آنها در هفته دوازدهم اعالم 
به ناچار با نام انحاللکردند و

جدیدى کار را دنبال 
کردند.

ى ر پول
مثال من و ناصر ر
و این شــر گرفتیم
وجود داشت. در مج
بازیکنان واگذار شد
وى ادامه داد: مسئو
سند این واحدها به

شهردارى با ما طرف
به نام یک فرد حقی
به نام ما نوشت. از
سندى به نام ما زده
شاهد اتفاقات عجی
دریافت کننده سابق
کرد: چندى پیش بر
شدیم که متوجه تغ
پیگیرى هاى فراوا

ن
حیمى
رایط
جموع

د.
ئوالن
م نام ه
ف حس
یقىز
آن ز
نشد ه
یبى ه
قتیم
براى
غییر

آن ان

بازیکنان تیم هاى حریف خود با خطوط مختلف تلفنى تماس گرفته و پیشنهاد مالى مى دهدونه باال آمده حاال با دونه به دونه 
از مسابقه حساس هفته گذشته، واسطه هاى باشگاه مورد نظر با سه بازیکن تیم حربه طور مثال شنیدیم پیش 

تومانى داده اند که این سه بازیکن ماجرا را به کاپیتان خود اطالع مى دهند.0و پیشــنهاد 30 میلیون 
کهسال ها در فوتبال ایران بازى کرده پیشنهاد مى کند ماجرا به گوش سرمربىکاپیتان تیم حریف هم 
تحتفشار بوده و مى داند فدراســیون همه چیز را تحت نظر دارد در رختکننظر هم که به شدت
عملکرد خود را به نمایش بگذارند و جواب دندان شکنى به رقیب ناجوانمرد بدهنمى خواهد بهترین 
تیم پرحاشیه لیگ دســته اول باز هم دونه به دونه با چند بازیکن حریف مستقیمحاال شنیده مى شود 
0پیشنهاد 30 میلیون تومانى به آنان ارائه داده است چون مى داند سرمربىرخود تماس گرفته و 

همین دلیل نیز دو سه بازیکن خود را در آستانه بازى با تیم پرحبا این تیم نیست و به 
تیم کنار گذاشت!

سردار آزمون موفق شــد به تیم آمکار که سعید 
عزت اللهى را در اختیــار دارد دو گل بزند و عامل 

اصلى برد تیمش بود.سردار توانست بهترین 
بازیکن زمین شــود ولى کارت زردى که 

دریافت کرد برایش داستان هاى زیادى 
درست کرده است. هفته آینده روبین

با روستوف تیم قبلى سردار بازى 
دارد و محرومیتــش در ایــن 

مسابقهباعث شد تا کلى سر و 
صدا به راه بیافتد و حتى بعضى
 ســایت هاى روســى به 

او حمله کننــد که از قصد 
کارت گرفتــه تا بازى 

بعدى محروم شود و 
مقابل تیم سابقش 

قرار نگیرد.

حمله عجیب
به سردار آزمون

تســاوى تیم هاى ذوب آهن اصفهــان و فوالد 
خوزســتان باعث شــد تا آمــار تیم اهــوازى و 
مربى اصفهانــى به یک پیــروزى در هفت بازى

 برسد.
ذوب آهن اصفهان که براى کســب عنوان نایب 
قهرمانى لیگ برتر مى جنگد، در دیدار برابر فوالد 
خوزستان به تساوى دســت یافت تا در سه بازى 
اخیر خود در خارج از خانه در کسب پیروزى ناکام 
باشد. شــاگردان امیر قلعه نویى در سه دیدار اخیر 
خود در خانه ســایپا، پارس جنوبــى جم و فوالد 
خوزستان نتوانســتند به پیروزى دســت یابند. 
همچنین، امیر قلعه نویى هم با تیم هاى مختلف 
در هفت بازى آخر برابر فوالد خوزستان تنها یک 

پیروزى داشته است.
فوالد خوزستان هم که نســبت به نیم فصل 
اول افت محسوسى داشــته، با تساوى برابر 
ذوب آهن به آمار یــک پیروزى در هفت بازى 
گذشته شان رسیدند؛ تنها پیروزى فوالدى ها 
در این هفت بازى برابر پدیده مشــهد به دست 
آمد. زهیوى گلزن فوالد در این بازى سومین گل 
خود را به ذوب آهن و مظاهرى زد تا بیشترین 
گل زده خود را برابر این تیــم و دروازه بانش 

داشته باشد.

آمار مشابه قلعه نویى 
و فوالد خوزستان

اهان در لیگ 
رسپولیس به 
ىىىىارى حمد انص
رسپولیس 
ر تســت 
 بود مجوز 

در لیســت را 
ــط «برانکو  
نکوویچ»  یوا
کسبکند، در 
تفاقات  ا بــا 
اصلى  کیب 

ترکیب اصلى 
 دقایقى بعد به 
ه نیز برانکو از 
ى سود برد اما 
مصدوم شد تا 
ب فرا بخواند و 

از او در ســمت چپ دفاعى 
استفاده کند.

بازیکنى که بعد از آن بازى با تکنیک و سرعت 
قابل توجه خــود جایگاه ویــژه اى در ترکیب 
اصلى به دست آورد و در پایان فصل نیز پدیده 
این تیم لقــب گرفت. روزهــاى خوب محمد 
انصــارى در ترکیب پرســپولیس بــا نمایش 
موفق او و حضور در لیست تیم ملى نیز همراه

 شد.
اکنون در آستانه جدال با الســد قطر، بازیکن 
گمنام فصل پانزدهم فوتبال ایران یکصدمین 
حضورش با پیراهــن پرســپولیس را تجربه 
تا اینچنین فاصله ســه ســاله تا  خواهد کــرد
درخشــش و یکى از گزینه هاى حضور در جام 
جهانى روســیه را با یکصد بــازى از آن خود 

کند.

اتفاقات عجیب جدال مقابل ســپا
شانزدهم که با باخت چهار گله  پر
مح ذهن پایان رســید مطمئنًا از
خارج نخواهد شد. بازیکن گمنام پر
که با قبولى در
توانســته
حضور د
توسـ
ی ا
ک

بـجدال با سپاهان 
ترعجیبــى توانســت به 

برسد.
ابتدا این بابک حاتمى بود که در ت
د و در سمت چپ به میدان رفت اما
دلیل مصدومیت خارج شد. در ادامه
وحید حیدریه به جاى بابک حاتمى
این بازیکن نیز در اتفاقى عجیب م
برانکو محمد انصارى را به ترکیب

بازى شماره 100 براى بازیکن همیشه ذخیره!

اکنون در آستانه جدال 
با السد قطر، بازیکن گمنام 

فصل پانزدهم فوتبال ایران 
یکصدمین حضورش با 

پیراهن پرسپولیس را تجربه 
خواهد کرد
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شوخى و خنده مسلمان با کاورهاى معنادار!

کاپیتــان مصــدوم ایران که مشــخص نیســت به 
رقابت هاى جام جهانى مى رسد یا نه در گفتگو با مجله 
«بیلد» آلمان بلیت سفر به روسیه 2018 را براى خود 

رزرو کرد.
اشــکان دژآگه در یکى از عجیب ترین ســال هاى 
فوتبالى خود طــورى صحبت مى کند کــه گویى در 
برنامه هاى نهایى سرمربى تیم ملى جایى محکم 
دارد. این بازیکن با وجــود مصدومیت در 
اردوى ناتینگهام فارست در گفتگو با 
مجله بیلد آلمان با اطمینان خاطر 
از حضور در روســیه و دادن 
پاســخ اعتماد «کارلوس 
کى روش» صحبت کرد. 
این بازیکن با ســابقه 
بیش از 150 بازى 
بوندســلیگا  در 
تیم هاى  براى 
هرتابرلیــن و 
ولفســبورگ 
با وجود اینکه 
ایران در گروه 
ســختى قــرار 

گرفته و با تیم هاى  اسپانیا، مراکش و پرتغال همگروه 
شده اســت در گفتگو با مجله بیلد آلمان از آرزوهاى 

بزرگى که در سر دارد، صحبت کرد.
او در ابتــداى صحبــت هــاى خــود با بیلــد گفت: 
«مى خواهیم تاریخ ساز شویم و اولین تیم تاریخ فوتبال 
ایران شویم که به دور دوم جام جهانى راه پیدا مى کند. 
این فقط یک شعار نیســت ما همگى به این اتفاق باور 
داریم، چرا که ظرفیت و پتانسیل  این کار را در خودمان 

مى بینیم.»
در گزارش بیلد آمده اســت: «اشــکان دژآگه دو ماه 
پیش زانــوى خودش را بــه تیغ جراحان ســپرد و در 
حال  حاضــر در تهران مراحــل بهبودى را ســپرى 
مى کند. تیم   ملــى فوتبال ایران بــا هدایت کارلوس 
کى روش پیش مــى رود. این مربى 65 ســاله که به 
عنوان کاشف نسل طالیى فوتبال پرتغال نظیر "فیگو" 
و "روى کاســتا" معروف شــده اســت، در سال هاى 
1989 و 1991 به همراه تیــم جوانان پرتغال قهرمان 
جام جهانى جوانان شــد. یکى از بازیکنان مهم او در 
تیم   ملى فوتبال ایران، اشــکان دژآگه است که در تیم 
زیر 21 ســاله هاى آلمان با نفراتى هم چون "مسوت 
اوزیل" و "مانوئل نویر" هم تیمى بود  که توانســت به 
موفقیت دســت یابد. او در حال  حاضر 39 بازى براى 

تیم   ملى فوتبال ایران انجام داده اســت و 
توانسته هفت گل به ثمر برساند.دژآگه بعد از 
اتمام قراردادش با ولفسبورگ راهى فوتبال 
انگلیس شــد و با تیم ناتینگهام قرارداد بست 
که در این تیم هم بار دیگر دچار مصدومیت 

شد.»
اشــکان دژآگه در انتخابى جــام جهانى در 
منطقه آســیا در برخى از بازى هــا بازوبند 
کاپیتانى تیم   ملى فوتبــال ایران را در حالى 
به بازو بســت که هیچ باشــگاهى نداشت.
دژآگه پیرامون این اتفاق گفت: « کارلوس 
کى روش خیلى به من اعتماد به نفس داد 
و من مى خواهم که در جام جهانى پاســخ 
اعتماد او را بدهم. ایــن اعتماد مربى به 
من باعث شد که احساس غرور و افتخار 
کنم. ما مثل پرتغال "کریستیانو رونالدو 
"نداریم و یا  مثل اسپانیا "اینیستا" نداریم  
ولى 150 درصد از توان خودمان را براى 
محقق کردن آرزو و رؤیاهایمان به کار 

خواهیم بست.»

 مسئول کمیته مسابقات ســازمان لیگ برتر فوتبال 
مى گوید درگیرى هاى ایجاد شده در بازى سپاهان 
و صنعت نفت در حکم هاى آتى سپاهان تأثیرگذار 

است.
ســعید فتاحى در مورد درگیرى هاى به وجود آمده 
در بازى ســپاهان و صنعت نفت آبــادان در هفته 
بیست و هشــتم لیگ برتر فوتبال، اظهار کرد: براى 
چندمین بار است که تماشاگران تیم فوتبال سپاهان 

در مسابقات این فصل باعث به وجود 
آمدن درگیرى مى شوند، نماینده 

کمیته مسابقات سازمان 
لیگ برتر گزارش این 

بازى را براى کمیته 
انضباطى ارســال 
مى کنــد و در این 
شــکى نیست که 
انضباطى  کمیتــه 

بــا تیــم ســپاهان 
100درصــد برخــورد 

مى کند.
فتاحى در پاســخ به این سئوال که 

سپاهان براى دیدار مقابل صنعت نفت آبادان 
محکوم به بازى در زمین بى طرف بود یا خیر، تصریح 
کرد: سپاهان براى مســابقه مشخصى محکوم به 
بازى در زمین بى طرف نبود. تیم فوتبال ســپاهان 
یک حکم محرومیت داشت و فقط هم این تیم نبود 
بلکه تیم هاى صنعت نفت آبادان و تراکتورسازى هم، 

چنین حکم محرومیتى را دارند.
مسئول کمیته مسابقات ســازمان لیگ برتر فوتبال 

اضافه کرد: برگــزارى مســابقه در زمین بى طرف 
شــرایط خاص خود را دارد و باید با نیروهاى امنیتى 
هماهنگى هاى الزم انجام شود ضمن اینکه هیچ استانى 
زیر بار برگزارى این مسابقات نمى رود، چراکه باید در آن 
استان استادیوم مورد تأیید برگزارى مسابقه لیگ برتر 
وجود داشته باشد. وى با اشاره به حساسیت مسابقات 
در پایان فصل، خاطرنشــان کرد: کمیته مســابقات 
سازمان لیگ برتر نامه اى با ذکر دالیل مبنى بر اینکه 
تیم فوتبال سپاهان محکوم به بازى 
در زمین بى طرف اســت را به 
کمیته انضباطى ارسال 
کرده که قبل از پایان 
مسابقات لیگ برتر 
نتیجه نهایى اعالم 

مى شود.
مســئول کمیته 
مسابقات سازمان 
لیگ برتر فوتبال با 
بیان اینکه حکم بازى 
سپاهان در زمین بى طرف 
بخشــیده نشده اســت، افزود: 
درگیرى هاى به وجود آمده در بازى سپاهان 
و صنعت نفت آبادان، قطعًا در حکمى که براى تیم 
سپاهان صادر مى شــود، تأثیرگذار است. فتاحى در 
پاسخ به اینکه آیا احتمال دارد با توجه به حساسیت 
مسابقات در دو هفته باقیمانده از لیگ برتر، اجراى 
این حکم به فصل بعد موکول شود، اظهار کرد: در 
مورد این موضوع اطالعى ندارم و کمیته انضباطى 

باید در این باره تصمیم گیرى کند.

یکى از چالش هایى که در هفته هاى گذشته تیم ملى به آن دچار بوده است، مسئله پیراهن 
هاى بازیکنان در جام جهانى بوده است و این سئوال که باالخره تکلیف پیراهن هاى تیم ملى 
چه شد؟ این در حالى است که در هفته هاى اخیر از پیراهن هاى تیم هاى ملى مختلف حاضر 
در جام جهانى از سوى کمپانى هاى مختلف رونمایى شده بود.  مهدى تاج  ضمن بیان اینکه 
مشکل لباس ها حل شده، مى گوید: در بازى با ازبکستان از لباس هاى تیم ملى رونمایى 
خواهد شــد و این لباس ها جدیدترین تکنولوژى و مدل 2018 آدیداس هســتند.  رئیس 
فدراسیون فوتبال در ادامه گفت: طرح یوز روى این لباس ها وجود ندارد به این دلیل که شرکت 
آدیداس مصر بود که اگر طرح یوز را جایى که فیفا اجازه داده روى لباس بزنیم، عمًال تکنولوژى 
کولینگ آنها دیگر کاربردى ندارد. سرمربى تیم ملى هم روى استفاده از این ویژگى لباس ها 
تأکید زیادى دارد. البته ما از فیفا خواسته بودیم کمى طرح یوز را باالتر بزنیم ولى با درخواست ما 

موافقت نشد و اینجایى هم که آنها مجوزش را داده بودند عمًال به درد نمى خورد.

سرمربى سابق تیم سپاهان به ایران برگشت. « زالتکو کرانچار» که در ابتداى 
لیگ برتر هفدهم هدایت سپاهان را برعهده داشت، بامداد دیروز یک شنبه بار 

دیگر به ایران سفر کرد و به اصفهان رفت.
مسئوالن سپاهان در زمان فعالیت این مربى براى کرانچار منزل مسکونى را با 
قراردادى یکساله اجاره کرده بودند و در زمان قطع همکارى او این منزل را با 

توجه با باقى ماندن مدت زمان اجاره اش تحویل نداد.
کرانچار وسایلش را از ایران با خود به کرواســى نبرد و به همین دلیل بامداد 
دیروز در سفرى دو روزه به اصفهان برگشت تا وسایل خود را جمع کند و البته 

خانه اش را هم تحویل دهد.

کعبى: شرایط مهیا باشد با سپیدرود 
تمدید مى کنم جاى پیشنهادى، به درد نخور بود !سفر 2 روزه کرانچار به اصفهان

با اینکه دو هفته تا پایان فصل جارى لیگ برتر فوتبال 
کشورمان باقى مانده است اما خیلى از تیم ها از حاال به 
فکر تقویت خود هستند تا فصل آینده با قدرت در لیگ 
برتر حضور داشته باشند. در همین راستا در فضاى 
مجازى شایعه شده که باشگاه سپاهان براى هدایت 
تیم فوتبالش در فصل آینده با افشین قطبى و علیرضا 

منصوریان وارد مذاکره شده است.
مســعود تابش، سرپرست باشگاه ســپاهان در 

این خصوص گفت: من هیــچ مذاکره اى با قطبى و 
منصوریان نداشــته ام. وى ادامه داد: ابراهیم زاده 
سرمربى سپاهان اســت و من با تمام قدرت از او 
حمایت مى کنم. اینها شایعات فضاى مجازى است و 
از نظر ما هیچ ارزشى ندارد. این در حالى است که امیر 
قلعه نویى در گفتگو با «برنامه ورزشى» رادیو تهران 
درباره اینکه آیا در فصل آینده به ســپاهان خواهید 
رفت یا نه، گفت: وجدانــاً هیچ تیمى با من صحبت 

نکرده است. در حال حاضر تمام فکرم 
با تیم ذوب آهن است. چرا که من در این 
باشــگاه راحتم. مدیران خوبى فعالیت 
مى کنند و همه چیز مهیاســت. ولى هر 
مربى آرزو دارد که به عنوان سرمربى در 
تیم سپاهان حضور پیدا کند. من به عنوان 
یک مربى کوچــک آرزو دارم که در تیم 

بزرگى کار کنم.

همزمان با شایعه مذاکره طالیى ها با قطبى و منصوریان مطرح شد

قلعه نویى: آرزو مى کنم سرمربى سپاهان شوم

ادامه دردسرهاى هواداران براى سپاهان

 در جریان دیدار سپاهان و نفت آبادان از هفته بیست و هشتم لیگ برتر یک اتفاق جالب افتاد و آن هم تشویق امیر قلعه نویى توسط هواداران تیم اصفهانى بود.
قلعه نویى که هم اکنون هدایت دیگر تیم اصفهانى یعنى ذوب آهن را برعهده دارد، قبل از بازى سپاهان و نفت صحبت هایى را درباره طالیى پوشان انجام داد که ظاهراً به 

دل هواداران سپاهان نشست.
قلعه نویى گفته بود: «واقعًا دلم براى سپاهان مى سوزد، تیمى به آن خوبى که مى توانســت قهرمان آسیا شود االن در جایگاه خوبى نیست. این موضوع به نگرش مدیران 

برمى گردد. اجازه دهید اسم نیاورم، اما مدیرانى بودند که خیلى خرج کردند، ولى نتیجه نگرفتند.»
هواداران سپاهان به همین دلیل در جریان بازى با نفت آبادان به تشویق سرمربى ذوب آهن پرداختند و این در حالى است که شایعاتى پیرامون حضور قلعه نویى در سپاهان 

فصل آینده نیز وجود دارد. هرچند که این مربى شایعه مذاکره با سپاهان را تکذیب کرده بود.

تشکر هواداران سپاهان 
از حرف هـاى امیــر قلعه نویـى

حاال دیگر نیمکت نشینى مسلمان به یک عادت تبدیل شده و حتى هواداران 
او نیز کمتر از قبل به حضورش در میدان اصرار مى ورزند. هفته گذشــته در 
برنامه 90«برانکو ایوانکوویچ» دلیل نیمکت نشینى مسلمان را فنى عنوان 

کرد و آمار او نیز صحبت هاى سرمربى تیم را تأیید مى کرد.
در تمرین دیروز پرســپولیس،  مســلمان که به نیمکت نشینى عادت کرده، 
واکنش هاى جالبى به کاور پوش شــدنش که امضاى ادامــه این روند بود، 

داشت. این بار دوســت صمیمى اش فرشــاد احمدزاده نیز کاور بر 
تن داشت؛ کاورهایى که نشان از نیمکت نشینى و شاید 

حتى سکونشینى دارند. محسن مســلمان بنا به 
اعالم برانکو ایوانکوویچ با توجه به مســائل 

فنى از ترکیب اصلى دور اســت و در دیدار 
برابر «ژاوى» و هم تیمى هایش نیز این 
اتفاق براى او تکرار خواهد شد. فرشاد 

احمــدزاده نیز که در جریان جدال هفته گذشــته برابر پــارس جنوبى دچار 
مصدومیت جزئى شــده بود، با تصمیم برانکو شــانس حضور مقابل السد را 
نخواهد داشت. این در حالى است که احمدزاده اعالم کرده بود مشکلى بابت 
مصدومیت ندارد و قادر خواهد بود در ترکیب به میدان برود اما تصمیم برانکو 

چیز دیگرى است. 
در تمرین دیروز پرسپولیس مسلمان تالش زیادى کرد و با دوندگى و تکل و 
فعالیت هاى مختلف، قصد جلب توجه برانکو و بازگشت به ترکیب اصلى 
در بازى آســیایى سرخپوشان را داشــت که البته این اتفاق 
بعید و دور از ذهن به نظر مى رســد. در حاشیه تمرین 
با اشاره به نیمکت نشــینى خود، جلوى دوربین 
عکاسان حاضر شد از آنها درخواست کرد از او و 
فرشاد احمدزاده عکس یادگارى با این کاور 

بگیرند.

فصل باعث به وجود
شوند، نماینده 

سازمان 
ش این 

یته 
ل 
ن 
ه 
طى 

هان 
خــورد 

به این سئوال که 
ا ا آ ل ا ا

تیمفوتبال سپ
درزمین
کم

ب
سپاه
بخشــیده

ا گ

کاپیتان تیم فوتبال سپیدرود گفت: شرایط مهیا باشد در سپیدرود مى مانم و قراردادم را تمدید مى کنم.
حسین کعبى با اشاره به برترى تیمشان برابر تراکتورسازى اظهار کرد: درست است که شرایط بیرون از 

زمین براى ما سخت است اما ما تمام تالشمان را در زمین مى کنیم تا بهترین نتیجه را بگیریم.
وى افزود: بازى حساسى با تراکتورسازى داشتیم و 3  امتیاز خیلى مهم و حساس به دست آوردیم. قبل از 
بازى با تراکتورسازى به ما مى گفتند بازیکنان ما پولکى هستند اما با شکست تراکتورسازى تعصبمان را 

نشان دادیم.
کعبى ادامه داد: کریمى پس از پیروزى مقابل تراکتورسازى در رختکن تیم حاضر شد و اعالم کرد نفرى 

یک میلیون تومان پاداش به بازیکنان خواهد داد.
کاپیتان تیم سپیدرود اظهار کرد: اگر فصل دیگر شرایط مهیا باشد بازهم در سپیدرود مى مانم و قراردادم 

را تمدید خواهم کرد.

گفتگوى کاپیتان با مجله «بیلد» آلمان
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ل همگروه 
ز آرزوهاى 

یلــد گفت: 
ریخ فوتبال 
مى کند.  یدا
ن اتفاق باور

 در خودمان 

ژآگه دو ماه 
ســپرد و در

 را ســپرى 
ت کارلوس 
ــاله که به
"ظیر "فیگو"

ر سال هاى 
ال قهرمان 
ن مهم او در

ت که در تیم 
"مسوت  "ن
انســت به 
 بازى براى

تیم   ملى فوتبال ایران انجام داده اســت و 
توانسته هفت گل به ثمر برساند.دژآگه بعد از 
اتمام قراردادش با ولفسبورگ راهى فوتبال 
قرارداد بست  انگلیسشــد و با تیم ناتینگهام
که در این تیم هم بار دیگر دچار مصدومیت 

شد.»
اشــکان دژآگه در انتخابى جــام جهانى در 
منطقه آســیا در برخى از بازى هــا بازوبند 
کاپیتانى تیم   ملى فوتبــال ایران را در حالى 
..اشت. به بازو بســت که هیچ باشــگاهى ند
دژآگه پیرامون این اتفاق گفت: « کارلوس
کى روش خیلى به من اعتماد به نفس داد 
و من مى خواهم که در جام جهانى پاســخ 
اعتماد او را بدهم. ایــن اعتماد مربى به 
من باعث شد که احساس غرور و افتخار
"کریستیانو رونالدو  "کنم. ما مثل پرتغال
"نداریم و یا  مثل اسپانیا "اینیستا" نداریم   "
را براى توان خودمان 0ولى150 درصد از
محقق کردن آرزو و رؤیاهایمان به کار 

خواهیم بست.»

کاپیتــان مصــدوم ایران که مشــخص نیســت به 
رقابت هاى جام جهانى مى رسد یا نه در گفتگو با مجله 
8«بیلد» آلمان بلیت سفر به روسیه 2018 را براى خود 

کرد. رزرو
اشــکان دژآگه در یکى از عجیب ترین ســال هاى 
فوتبالى خود طــورى صحبت مى کند کــه گویى در 
رربببربببربربرنامه هاى نهایى سرمربى تیم ملى جایى محکم 
دارد. این بازیکن با وجــود مصدومیت در 
اردوى ناتینگهام فارست در گفتگو با 
مجله بیلد آلمان با اطمینان خاطر 
از حضور در روســیه و دادن

پاســخ اعتماد «کارلوس 
کى روش» صحبت کرد. 
این بازیکن با ســابقه 
بیش از 150 بازى 
بوندســلیگا  در 
تیم هاى براى
هرتابرلیــن و

ولفســبورگ 
با وجود اینکه 
ایران در گروه

ســختى قــرار 

نادار!

ررورورورور بود ! جاى پیشنهادى، به درد نخ

 قطبى و 
هیم زاده 
رت از او

ى است و 
ت که امیر

و تهران 
 خواهید 
 صحبت 

نکرده است. در حال حاضر تمام فکرم
با تیم ذوب آهن است. چرا که من دراین

باشــگاه راحتم. مدیران خوبى فعالیت 
مى کنند و همه چیز مهیاســت. ولى هر 
مربىآرزو دارد که بهعنوان سرمربى در

تیم سپاهان حضور پیدا کند. من به عنوان 
یک مربى کوچــک آرزو دارم که در تیم 

بزرگى کار کنم.

شوم

ى توسط هواداران تیم اصفهانى بود.
را درباره طالیى پوشان انجام داد که ظاهراً به  یى

نران یگاه خوبى نیست. این موضوع به نگرش مدی

قلعه نویى در سپاهاننننننن که شایعاتى پیرامون حضور

ته گذشــته برابر پــارس جنوبى دچار
السد را  م برانکو شــانس حضور مقابل
حمدزاده اعالم کرده بود مشکلى بابت 
رکیب به میدان برود اما تصمیم برانکو 

الش زیادى کرد و با دوندگى و تکل و 
جه برانکو و بازگشت به ترکیب اصلى 
خپوشان را داشــت که البته این اتفاق

ن به نظر مى رســد. در حاشیه تمرین 
نیمکت نشــینى خود، جلوى دوربین 
 حاضر شد از آنها درخواست کرد از او و 
 احمدزاده عکس یادگارى با این کاور 

ند.

دژآگه بلیت خود در روسیه را رزرو کرد!

آبى ها ســفر پرماجرایى به کویت داشتند.  
اســتقاللى ها پیش از فرود آمدن در کویت 
به دلیل شرایط بد آب و هوایى مجبور شدند 
عازم عربستان شوند و چند ساعتى در یکى 
از فرودگاه هاى این کشــور بمانند. روزنامه 
«خبرورزشــى» روایت جالبى از این ســفر 
کوتاه به عربستان داشته و نوشته هواپیماى 
استقاللى ها در جایى فرود آمد که اطراف آن 
توپ و تانک بود و به همین دلیل بازیکنان 

شدیداً نگران شدند.

توپ و تانک اطراف هواپیماى استقالل! 

شــاگردان امیر قلعه نوئى هفته گذشــته 3 امتیاز 
حســاس را به الدوحیل واگذار کردند تا شــانس 
صدرنشینى برایشان به عدد صفر برسد اما باتوجه 
به پیروزى مقابل حریف ازبکستانى، آنها همچنان 
در رده دوم قرار دارند. حــاال آنها در حالى مهمان 
لوکوموتیو خواهند بود که این تیم شــرایط خوبى 
در جدول لیگ ازبکســتان ندارد و بــا وضعیتى 
شــبیه بحران، میزبــان نماینده ایــران خواهد 

بود.
لوکوموتیــو در لیگ داخلى جایــگاه نهم را از آن 
خود کرده و امیدى به کســب ســهمیه آسیایى 
ندارد. این موضوع در انگیزه و روحیه بازیکنانشان 
تأثیر زیادى داشته اســت. ازبک ها در شش دیدار 
داخلى اخیر یک برد، دو تســاوى و سه شکست را 
تجربه کرده اند و شکل تیمى شــان نیز آنچنان 
که باید و شــاید آماده بازى حساس با ذوب آهن 

نیست.
شــاگردان قلعه نوئى با یک تساوى هم مى توانند 
جواز صعود را بگیرند اما نماینده ازبکستان تیمى 
کامًال قابل برد حتى در خاك خودى است. ذوبى 
ها همواره در تقابل با تیم هاى ازبکستانى خاطرات 
خوبى دارند و فصل گذشته نیز موفق شدند بنیادکار 
را رفت و برگشت در لیگ قهرمانان آسیا شکست 
دهند و امســال نیــز نمایش مقتدرانــه اى برابر 

لوکوموتیو در اصفهان داشتند. 
کســب این نتایج خوب و موفقیت برابر تیم هاى 
ازبک باعث شده تا ذوبى ها ذهنیت بسیار خوبى از 
سفر به این شهر داشته باشند و انگیزه هاى باالیى 

براى نهایى کردن صعود خود در تاشکند دارند.

لوکوموتیو، بد موقعى 
به ذوب آهن خورد
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ســبزیجات، به طور عمده انواع 
برگدار سبز تیره، فواید بســیارى براى سیستم 

عصبى دارند. سبزیجات برگدار سرشار از ویتامین ها، مواد 
معدنى و فیبر هستند.

به دو روش مى توانید اســتفاده از این سبزیجات را در رژیم غذایى 
خود افزایش دهید. یک روش ســاده و محبــوب، ترکیب آنها در 

ساالدهاى مختلف است. 
کاهو و شاهى گزینه هاى خوبى هستند.

اسفناج سرشار از ویتامین هاســت و به سیستم عصبى کمک 
مى کند.

سنبل الطیب به واسطه 
خواص آرامش بخش خود 

مشهور است. این گیاه با بى خوابى 
مقابله مى کند و براى کاهش درد 

قاعدگى نیز مؤثر است.

ویژگــى 
اصلى ریحان، ضد استرس بودن 

آن است. همچنین، این ماده غذایى به درمان 
مشکالت معده ناشى از وضعیت احساسى فرد کمک 

مى کند.ریحان از ویژگى هاى ضــد التهابى و ضد باکترى 
نیز سود مى برد. شما مى توانید این ماده غذایى را به روش هاى 
مختلف مصرف کنید. افزون بر این، روغن ریحان را مى توانید 

براى کسب آرامش استفاده کنید.

استفاده 
از گل ساعتى مى تواند به 

آرامش عضالت و اعصاب کمک کند. 
به لطف اثرات خود، این گل، گزینه اى مناسب 

براى افراد عصبى محسوب مى شود.
عصاره گل ســاعتى را مى توانید در چاى ها یا 

حتى آب پرتقال حل کنیــد و از فواید آن 
بهره مند شوید.

گردو
گردو یکى از مغزهاى خوراکى خوشمزه و مقوى 

است که از ویژگى ضد افسردگى بهره مى برد. این اثر از مقدار قابل 
توجه اسیدهاى چرب موجود در گردو که به تولید سروتونین کمک مى کنند، 
سرچشمه مى گیرد. سروتونین یک انتقال دهنده عصبى است که سیگنال هاى 

شادى و رضایت را در بدن منتشر مى کند.
گردو مى تواند حالت اضطراب و افسردگى را به طور قابل توجهى بهبود ببخشد. براى 

بهره مندى از فواید گردو، مصرف دو قاشق غذاخورى از آن در روز کفایت مى کند.
کلم قرمز

مشــابه با بیشــتر میوه جات و ســبزیجات بنفش رنگ، کلم قرمز حاوى آنتوسیانین هاست. 
آنتوسیانین ها از بدن در برابر بیمارى قلبى محافظت مى کنند.

کلم، ذهن را پاکسازى مى کند که به کسب آرامش و حالت آسودگى کمک مى کند. همچنین، 
کلم قرمز از ویژگى هاى ضد سرطان برخوردار است و با استرس مقابله مى کند. 

جینسینگ
این ریشه به مقابله با افسردگى و خســتگى مزمن کمک مى کند. به لطف اثرات 
آرامش بخش خود، جینسینگ یک گزینه فوق العاده براى افراد دچار استرس و 

اضطراب محسوب مى شود.
جینسینگ به روش هاى مختلف، مانند چاى قابل استفاده است.

سبزیجاتسبزیجات

یبگل ساعتىگل ساعتى
لط
ل ا

سنب
یب

لط
ل ا

سنب

جودوسرجودوسر

یکى  دوسر  جوى 
از مغذى تریــن غالت 

محسوب مى شــود. این 
ماده غذایى، از محتواى فیبر 

و پروتئین زیاد بهره مى برد.
جوى دوســر بــه دو روش بر 
سیســتم عصبى انسان اثرگذار 
است: این ماده ســطوح انرژى 
را تجدید کــرده و با اضطراب 
و تحریک پذیــرى نیز مقابله 

مى کند.

حان
ری

این گیــاه یک 
آرامش بخــش طبیعى 
اســت. به لیمو اســترس را 
تســکین مى دهد و به مبارزه با بى 
خوابى و اضطراب کمک مى کند. به طور 
ســنتى، افراد از این گیاه براى کمک به 
بهبود شــرایط گوارش و دفع گاز استفاده 
مى کنند. به لیمو به عنوان یک ضد انقباض 
عمل مى کند و در قالــب چاى یا در ترکیب 
با آبمیوه ها و آب ســبزیجات دیگر قابل 
استفاده است. با ترکیب به لیمو با سنبل 
الطیب مى توانید از اثــرات بهتر و 

تقویت شده برخوردار شوید.

به لیمو

در ایــن 
مورد، روى ســخن ما متوجه 

شــکالت تلخ با درصد کاکائوى بیش از 70 
درصد است. شکالت تلخ چیزى فراتر از یک شیرینى 

است و مى توان آن را یک غذا محسوب کرد. شکالت تلخ 
از ویژگى هاى آنتى اکســیدانى بهره مى برد که اثرات استرس 

را کاهش مى دهد.
افزون بر این، شکالت تلخ براى سیستم عصبى نیز مفید است. این 
ماده غذایى به لطف محتواى تئوبرومین خود، مغز را تحریک 

مى کند. افزون بر این، شکالت تلخ حاوى فالونوئیدهایى 
اســت که از رگ هاى خونى محافظت کرده و به 

عملکرد شناختى کمک مى کنند.

شکالتشکالت
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عصعص
معدد
به دودو
خوو
ساسا

خوراکــى هـاى مفیـد
                                                                 براى افراد عصبى

ه و مقوى ه
ن اثر از مقدار قابلن
تونین کمک مى کنند، تو
ست که سیگنالهاىس

 بهبود ببخشد. براى ى
فایت مى کند.ف

اوى آنتوسیانین هاست. حا

ک مى کند. همچنین، ک
ه مى کند. له

کند. به لطف اثرات ک
استرس ور راد دچار

ر

  بر                                                                 بر
افرادى که در مدیریت احساسات خود دچار مشکل هستند و براى رسیدگى کارآمدتر 
به شرایط مختلف، نیازمند تقویت اعصاب خود هستند، همواره به درمانى جدى و 
پیچیده نیاز ندارند و پاسخ ممکن است در رژیم غذایى آنها نهفته باشد. اما بهترین 

غذاها براى افراد عصبى چه چیزهایى هستند؟
برخى محصــوالت طبیعى ویژگى هایــى را ارائه مى کنند که سیســتم 
عصبى از آنها ســود بــرده و با آثــار اســترس نیز مقابله مــى کنند. 
زمانى که به همراه یکدیگر استفاده شوند، آنها مى توانند راه حلى مناسب 
و قوى را شکل دهند. براى پیشگیرى و کمک به درمان اضطراب، افسردگى یا 

اختالالت تحریک پذیرى مى توانید این قبیل محصوالت را در رژیم غذایى روزانه 
خود جاى دهید. برخى از مواد غذایى و نوشیدنى هاى مؤثر و توصیه شده براى 

افراد عصبى وجود دارند که در ادامه با برخى از بهترین نمونه ها بیشتر 
آشنا مى شویم.

سنگ کلیه از بیمارى هایى است که با درد فراوانى همراه است. براى 
اینکه خودتان را از سنگ کلیه نجات بدهید، این مطلب را 

بخوانید.
ســنگ کلیه به دالیل مختلفى همچون ســابقه 
خانوادگى و یا عادات نادرست تغذیه اى به وجود 
مى آید که با توجه به نوع ســنگ و شرایط بیمار 

درمان مى شود.
سنگ هاى کلیوى رسوبات سختى هستند که در 
درون کلیه هاى شما و از نمک هاى اسیدى و امالح 
ساخته مى شــوند. علل ایجاد ســنگ هاى کلیوى 
متعدد است. در مرســوم ترین حالت، ادرار 
غلیظ شــده امکان کریســتالى شدن و 
چســبیدن مواد معدنى به یکدیگر 
را فراهم مى ســازد. حرکت و 
عبور سنگ کلیه غالبًا با درد 

همراه اســت. به طور معمول درد از ناحیه پهلو و یا کمر دقیقًا در زیر 
دنده ها شــروع مى شود و به سمت تحتانى شــکم و یا لگن حرکت 
مى کند. زمانى که سنگ وارد مجارى ادرارى مى شود شدت درد تغییر

 مى یابد.
 معموًال سنگ هاى کلیوى منجر به آسیب جبران ناپذیر نمى شوند. 
صرف نظر از داروهاى مســکن و نوشــیدن مقادیر زیادى مایعات، 

درمان هاى دیگر غیر ضرورى هستند.

*نشانه هاى سنگ کلیه
 سنگ کلیه زمانى منجر به ظهور عالیم مى شود که وارد میزناى شود. 
میزناى، لوله ارتباط دهنده کلیه و مثانه است. در این زمان، عالیم و 

نشانه هاى زیر ظهور مى کنند:
 - درد شدید در ناحیه پهلو و کمر، درست در پایین دنده ها.

- درد منتشرشونده به سمت تحتانى شکم و لگن.
 - درد در هنگام دفع ادرار.
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مل ای
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ـــه
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سنگ

یک متخصص ســالمندان گفت: افزایش ســن، 
کاهش ترشح بزاق، ســیگار و مصرف مواد دخانى، 
شیمى درمانى، گرفتگى بینى و تنفس دهانى از علل 

خشکى دهان است.
احمد دلبرى در خصوص بیمارى هاى دهان در دوره 
سالمندى گفت: عدم رعایت بهداشت، عالوه بر ایجاد 
بیمارى حفره دهان، مى تواند باعث انتقال عفونت از 
طریق خون و ایجاد بیمارى در ســایر دستگاه هاى 

قلب و حتى مرگ شود.
وى با بیان اینکه ممکن است سالمندان با خشکى 
دهان مواجه شوند، ادامه داد: همچنین بوى بد دهان 
که یکى از مشکالت اصلى افراد است، مى تواند به 
علت رعایت نکردن بهداشت دهان و دندان باشد؛ به 
طورى که توصیه مى کنیم در دوران سالمندى هر 

شش تا 12 ماه یک بار به دندانپزشک مراجعه شود.
این متخصص سالمندان در ادامه بیان کرد: خشکى 
دهان باعث مى شــود جویدن غذا و قورت دادن به 
راحتى انجام نشــود، مزه اصلى غذا احساس نشود، 
پوسیدگى بیشتر دندان ها و ســوزش زبان و حفره 
دهانى بیشتر احساس شــود، همچنین خشکى در 
بعضى مواقع مى تواند تبدیل به عفونت هاى قارچى 

شود که باعث کاهش اشتها در سالمندان مى شود.
وى در خصوص علل خشــکى دهان در سالمندان 
تأکید کرد: براى خشکى دهان علل زیادى است ولى 
در رأس آنها افزایش سن و کاهش ترشح بزاق است.

وى در پایان با بیان اینکه مصرف ادویه زیاد، غذاهاى 
شــور و ترش، غذاهاى خشــک و حجیم نیز باعث 
خشکى بیشتر دهان مى شود،  اظهار کرد: از مصرف 
خودســرانه داروها اجتناب کنید و به پزشک معالج 
درباره خشــکى دهان خود اطالع دهیــد تا تجویز 

مناسب را دریافت کنید.

اختالل شایع دهانى در 
دوران سالمندى «سیر» گیاهى از راسته مارچوبه ســانان از تیره نرگسیان و زیر تیره پیازیان 

است که در سبد سبزیجات ایرانى ها از جایگاه خوبى برخوردار است و همیشه 
جایى در غذاهاى ایرانى دارد .

این گیاه عالوه بر جایگاه خوبى که در غذاهــاى ایرانى دارد، به دلیل 
خواص و ویژگى هاى قابل اهمیت خود، در طب سنتى نیز از ارزش 

و اهمیت زیادى برخوردار است.
کاظم کاظمینى، متخصص طب ایرانى در مورد خواص ســیر 
گفت: سیر، بادشــکن و ضد عفونى کننده قابلى است و طبعى به 

شدت گرم و خشک دارد که شــدت این طبع در هنگام پخت کم 
مى شود. وى افزود: یکى از خواص ســیر، تأثیرگذارى آن در کاهش 

چربى خون و رقت خون اســت و عالوه بر آن، به کاهش فشار خون نیز 
منجر مى شود.

این متخصص با اشــاره به تأثیر ســیر در تســهیل هضم غــذا بیان کرد: 
مصرف ســیر تازه، از ســیر خشک بهتر اســت و خواص بیشــترى را در

 بردارد.
کاظمینى از تأثیر سرکه در کاهش مضرات سیر براى برخى افراد که در اثر 

مصرف آن دچار تپش قلب و افت فشار مى شوند، خبر داد.
وى افزود: از نظر طب ایرانى درجه گرمى و خشــکى سیر بسیار باالست و 
برخى از افراد پس از خوردن آن دچار تپش قلب مى شوند و این در حالى است 
که طبع ســیر با پختن از بین نمى رود و این افراد باید در مصرف سیر پخته 

نیز احتیاط کنند.
 

مصرف سیر
فراوانىهمراه است. براى خون را رقیق مى کند درد سنگ کلیه از بیمارى هایى است که با

مطلب را از سنگ کلیه نجات بدهید، این یاینکه خودتان را
بخوانید.

ســنگ کلیه به دالیل مختلفى همچون ســابقه 
خخانوادگى و یا عادات نادرست تغذیه اى به وجود 
مممى آید که با توجه به نوع ســنگ و شرایط بیمار 

درمان مى شود.
هستند که در رسوبات سختى سنگ هاى کلیوى
از نمک هاى اسیدى و امالح درون کلیه هاى شما و
ساخته مى شــوند. علل ایجاد ســنگ هاى کلیوى

متعدد است. در مرســوم ترین حالت، ادرار 
غلیظ شــده امکان کریســتالى شدن و

چســبیدن مواد معدنى به یکدیگر 
را فراهم مى ســازد. حرکت و 
عبور سنگ کلیه غالبًا با درد 
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ــانان از تیره نرگسیان و زیر تیره پیازیان 
ا از جایگاه خوبى برخوردار است و همیشه 

ه در غذاهــاى ایرانى دارد، به دلیل 
خود، در طب سنتى نیز از ارزش 

یرانى در مورد خواص ســیر 
ى کننده قابلى است و طبعى به 

ت این طبع در هنگام پخت کم 
 ســیر، تأثیرگذارى آن در کاهش

عالوه بر آن، به کاهش فشار خون نیز 

ــیر در تســهیل هضم غــذا بیان کرد: 
ک بهتر اســت و خواص بیشــترى را در

 مضرات سیر براى برخى افراد که در اثر 
شار مى شوند، خبر داد.

 گرمى و خشــکى سیر بسیار باالست و 
ر تپش قلب مى شوند و این در حالى است 
رود و این افراد باید در مصرف سیر پخته 

یر
رقیقمى کند

آسیب هاى مکانیکى و شیمیایى وارد بر مو، سبب تخریب و چند شاخه شدن موها یا همان موخوره مى شود.
برس زدن بیش از حد موها، از مهمترین عوامل ایجاد آسیب هاى مکانیکى بر موها و مهمترین عامل وجود موخوره 

است.
درعین حال، استفاده از رنگ موهاى گوناگون در یک دوره زمانى کوتاه، استفاده از حالت دهنده ها، کوتاه نکردن موها 
و مراقبت نکردن از آنها، استفاده مداوم از سشوار و استفاده از شامپوهاى نامرغوب، موجب ایجاد موخوره مى شوند که 

هنوز درمانى براى این پدیده پیدا نشده و کوتاه کردن موها، تنها راه از بین بردن موخوره هاست.
بلند نگهداشــتن بیش از حد موها، نباید پایین تر از گودى کمر باشــد. اســتفاده از ترکیبات مالیم و غیرمحرك در 

شستشوى موها و حفظ رطوبت آنها و یک بار برس زدن در طول روز، مى تواند مانع ایجاد موخوره شود.

 شایع ترین عامل
 ایجاد موخوره چیست؟

ج وو ن
که یکى از مک
علت رعایتع
طورى که توط

2شش تا 12 م
ایناینینم متخصص

دهاندهان باع باعاعثثد
ج انجاامام راحتى

بییشپپ پوسیپوسیدگى
دهادهانى بیشتشتردد

ضىعضىموامواقع ب
ع باعاعثشش ششود که

ووىوىدر خدر خصوصوو
تأکتأکید ک کرد: ب ببرررتت
رأسرأسسآنهنهانهاد دردر

اپایاپایان وى درر
و ترو ترشش شــور

ش بیشتخ شکىخشکى
سدســدســرانرانهخ خو
دربادربا خره خره خششــدد
دریمم ممناسبناسب را

وره مى شود.
هوره ن عن عاملاملوجوجود موخ

کر نکردن مدن موهاوها ها، کوتاهوتاه
ى مى مى شوندکه که د موخورهوره

ی غیریرمحرك در المالیمیم و
رهشودشود.شود.
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زنى جوان در استرالیا وقتى نیمه شب از خواب بیدار 
شد خود را در برابر یک مار پیتون 5 مترى دید.

«ترینا هیبرد» ساعت 4و30 دقیقه بامداد دوشنبه 
هفته پیش از خواب بلند شده بود که یک مار پیتون 
را در پذیرایى خانه ساحلى اش دید که با خونسردى 
مى خزید. بالفاصله ماجراى این مار به امدادگران 
مخابره شد و آنها توانســتند با کمک مرد خانه که 
«دیوید گودوین» نام دارد مار را بگیرند و با انتقال به 

زیستگاهش در حیات وحش رهایش کنند.
بررسى ها نشان داده است اهالى خانه از سال 2012 
مرتب صداهایى از سقف خانه مى شنیدند اما جدى 
نمى گرفتند. در بازدید از سقف این خانه مشخص 
شد مار پیتون این ســال ها در آنجا براى خودش 

آشیانه اى دست و پا کرده بود.

روابط عمومى سازمان 
نیروهاى  قضائــى 
مســلح اعالم کرد: 
«جمــال محمدى» 
فرزنــد «روضان»، 
متهم بــه قتل عمد، 
ایراد ضــرب و جرح، 
سرقت اســلحه و مهمات، تخریب اموال دولتى 
است؛ لذا با توجه به متوارى بودن نامبرده به استناد 
ماده 96 قانون آیین دادرسى کیفرى، عکس وى 
در رسانه ها منتشر مى شــود. افرادى که هرگونه 
اطالعاتــى در خصوص محل تــردد یا مخفیگاه 
این شخص دارند، مراتب را به نزدیک ترین مرجع 
انتظامى یا با شماره تماس هاى 116 یا 2182784-

084، شماره پیامک 300082900 یا تلفن گویاى 
82900-021 گزارش کنند.

راز خزان « نرگس»
بیش از 3 ماه از سقوط دختر جوان گذشت

معاون هماهنگــى امور عمرانى اســتاندار 
کهگیلویه و بویراحمد از پیدا شدن بافت هایى 
از اجســاد خلبان و کمک خلبــان هواپیماى 
ATR تهران-یاســوج در ارتفاعات دنا خبر 

داد.
عزیز فیلى اظهار کرد: بافت هاى انســانى 
مجزا از پیکر خلبان و کمک خلبان هواپیماى 
ATR تهران-یاسوج پیدا شده ولى هنوز کامل 

نیست و شرایط تحویل به خانواده ها ندارند.
وى با بیان اینکه تاکنون 209 بافت انسانى 
مجزا در ارتفاعات دنا جمع آورى شده و انتقال 
یافته است، عنوان کرد: تاکنون 19 پیکر از 
جانباختگان سقوط هواپیماى تهران-یاسوج 
تحویل خانواده جانباختگان شــده اســت. 
فیلى ابراز کرد: تاکنون هیچ بافت انسانى از 
پیکر هشت نفر از جانباختگان پیدا نشده که 
امیدواریم در ادامه عملیات پیکر این افراد نیز 

پیدا و به پزشکى قانونى منتقل شوند.
معاون هماهنگــى امور عمرانى اســتاندار 

کهگیلویــه و بویراحمد افــزود: به محض 
مساعد شــدن وضعیت جوى در ارتفاعات 
دنا عملیات جســتجوى پیکر جانباختگان با 
حضور امدادگرانى از برخى استان هاى کشور 
و امدادگران هم استانى به احتمال زیاد ادامه 
مى یابد. فیلى در پاسخ به این سئوال که پیش 
بینى تان از پایان عملیات جســتجوى پیکر 
جانباختگان چیســت؟ گفت: نمى شود زمان 
دقیقى را مشخص کرد ولى به شرط مساعد 
بودن وضعیــت جوى یک مــاه دیگر پایان 

عملیات اعالم مى شود.
یک شــنبه 29 بهمن 1396 یــک فروند 
هواپیماى ATR شــرکت هواپیمایى آسمان 
بعد از 50 دقیقه پرواز از تهران به ســمت 
یاسوج در حوالى ســمیرم بعد از اصابت به 
کوه دنا ســقوط کرد. همه 59سرنشین این 
پرواز کشته شدند. کاپیتان «حجت ا... فوالد» 
هدایت این پرواز را بر عهده داشــت و کاوه 

خلیلى کمک خلبان این پرواز بود.

 ATR اجساد خلبان و کمک خلبان
در دنا پیدا شد

 اعتراف به قتل 4 نفر از اعضاى خانواده

 رئیس پلیس راه اســتان ســمنان از واژگونى اتوبوس حامل مســافران هندى در کیلومتر چهار محور آرادان-گرمســار خبر داد و گفت: یک دختربچه  در این حادثه 
جان باخت.

سرهنگ حسن خسروجردى با بیان اینکه اتوبوس حامل 25 سرنشین هندى در کیلومتر چهار محور آرادان-گرمسار واژگون شد، ابراز کرد: واژگونى این اتوبوس صبح 
یک شنبه ساعت 9و30دقیقه مرگ در دم دختربچه اى را رقم زد و 24 مصدوم برجا گذاشت.

 وى افزود: عدم ناتوانى راننده در کنترل وسیله نقلیه و لغزندگى جاده براثر بارش باران باعث خارج شدن اتوبوس از جاده و به پهلو خوابیدن آن شد که جزئیات آن در دست 
بررسى است.

 رئیس پلیس راه استان سمنان با بیان اینکه رانندگى در شرایط خستگى و خواب آلودگى مى تواند منجر به حوادث جبران ناپذیر شود، ابراز کرد: از رانندگان تقاضا داریم 
هنگام بارش باران و لغزندگى جاده ها سرعت و قوانین را رعایت کنند. سرهنگ خسروجردى خاطرنشان کرد: مبدأ این اتوبوس مشهد مقدس بوده است.

برخورد قطار و موتورسیکلت در دو حادثه جداگانه  در روز شنبه در استان خوزستان یک کشته و یک مصدوم بر جاى گذاشت.
 در اولین حادثه و در شهر شیبان در استان خوزستان برخورد قطار و موتورسیکلت منجر به مرگ یک پسرجوان شد. در این حادثه قطار بارى ماهشهر به تهران، یک جوان 18 

ساله را ساعت 18و25دقیقه روز شنبه در شهر شیبان از توابع شهرستان باوى زیر گرفت و این جوان موتورسوار در دم جان سپرد. 
همچنین در حادثه اى دیگر در خوزستان و این بار در شهر اهواز مرکز این استان برخورد قطار در حال حرکت با یک دستگاه موتورسیکلت در ساعت 19 روز شنبه، یک مصدوم 
برجاى گذاشت. مصدوم این حادثه که راکب موتورسیکلت بود پس از انجام اقدامات اولیه درمانى توسط تکنیسین هاى فوریت هاى پزشکى به بیمارستان گلستان اهواز منتقل 

شد.
گفتنى است به علت نزدیکى ریل قطار به مناطق مسکونیدراین مسیرها، هر از چندگاهى حادثه اى ریلى باعث مرگ یا قطع عضو و مجروحیت افراد مى شود و در این میان سهم 

جوانان و نوجوانان بسیار زیادتر است.

 یکى از اوباشى که با حضور در یک رستوران سنتى در محله «کن» اقدام به عربده کشى و تهدید مشتریان رستوران کرده بود، دستگیر شد.
به دنبال دریافت گزارشى مبنى بر عربده کشى یکى از اراذل و اوباش جنوب تهران و تهدید شهروندان با چاقو در یکى از رستوران هاى سنتى در محله «کن» رسیدگى به موضوع 

در دستور کار مأموران پلیس امنیت قرار گرفت و آنان در بررسى هاى خود متوجه شدند که این فرد از محل متوارى شده است.
در ادامه با بررسى هاى الزم مشخص شــد متهم به همراه یکى از دوستانش به رستوران ســنتى مراجعه کرده بود اما مدتى بعد با یکى از مشــتریان رستوران که در تخت 
کنارى آنها نشســته بودند به گمان اینکه به او چپ نگاه کرده درگیر شده و پس از نشــان دادن چاقو و عربده کشى قصد حمله به وى را داشــته که کارگران رستوران مانع

 شده اند.
دقایقى بعد متهم که متوجه تماس صاحب رستوران با مرکز فوریت هاى پلیسى 110 شده بود سریعاً از محل متوارى شد. مرکز اطالع رسانى پلیس پایتخت با تأیید این خبر اعالم 

کرد: پس از هماهنگى هاى قضائى مأموران به مخفیگاه وى مراجعه و وى را دستگیر کردند و در حال حاضر در اختیار عوامل پلیس امنیت قرار دارد.

فرمانده انتظامى شهرستان نیشابور از کشف بیش از 49 کیلو گرم تریاك و دستگیرى دو قاچاقچى خبر داد.
سرهنگ حسین بیات مختارى گفت: عصر روز شنبه در پى دریافت خبرى از پلیس مبارزه با مواد مخدر استان خراسان رضوى مبنى برحمل یک محموله مواد مخدر با 
یک دستگاه خودرو پژو 206 موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهى قرار گرفت. وى افزود: با توجه به اهمیت موضوع دستورات 
هوشیارى از مرکز فوریت هاى پلیسى 110 به گشتى هاى انتظامى شهرستان نیشابور صادر شد و همزمان دو تیم از مأموران دایره اطالعات و عملیات پلیس مبارزه با مواد 

مخدر نیشابور پس از هماهنگى هاى قانونى با پشتیبانى اطالعاتى استان اقدام به برقرارى ایست و بازرسى مقطعى در ورودى شهر نیشابور کردند.
سرهنگ بیات مختارى تصریح کرد: مأموران این فرماندهى با شناسایى خودرو پژو 206، در یک اقدام غافلگیرانه و ضربتى خودرو را متوقف کرده و در این عملیات ضمن 
دستگیرى راننده و سرنشین خودرو در بازرسى از آن مقدار 49 کیلو و 800 گرم تریاك که در داخل تعداد 86 عدد بطرى آب معدنى جاساز شده بود کشف کردند. وى خاطر 

نشان کرد: متهمان 27 و 48 ساله پس از تشکیل پرونده براى سیر مراحل قانونى به مرجع قضائى معرفى شدند.

واژگونى اتوبوس مسافران هندى با یک کشته و24 مصدوم 

برخورد مرگبار  قطار با موتورسیکلت

عربده کشى به دلیل نگاه چپ  

آب معدنى با طعم تریاك! 
رئیس کل دادگسترى استان اصفهان در تشریح 
جزئیات قتل فجیع چهار عضو یک خانواده در 
مبارکه اصفهان گفت: قاتل علت قتل را اختالفات 

خانوادگى و مسائل اخالقى عنوان کرده است.
 احمد خسروى وفا با تأکید براینکه این پرونده 
در اسرع وقت مورد رســیدگى قرار مى گیرد، 
بیان کرد: متهم از اتباع خارجى است که چهار 
نفر از اعضاى یک خانواده شــامل همســر، 
مادرزن، خواهرزن و بــرادر زن خود را به قتل 
رسانده اســت. وى اضافه کرد: قاتل در کمتر 
از 48 ســاعت از زمان ارتکاب قتل در یکى از 
روستا هاى شهرستان کرمان با دستور نیابت 

قضائى دستگیر شد و به چهار فقره قتل اعتراف 
کرده است. این مقام قضائى گفت: این پرونده 
در دادسرا در حال رسیدگى است و متهم با قرار 

بازداشت موقت روانه زندان شده است.
شامگاه دوشنبه 20 فروردین ماه سال جارى 
مأموران پلیس شهرســتان مبارکه در جریان 
قتل دو زن و دو کودك تبعه کشــور افغانستان 
در یک خانه قرار گرفتند. مأموران با حضور در 
صحنه این جنایت اجساد این افراد شامل یک 
دختر دو ساله، یک پســر چهار ساله، یک زن 
باردار20ساله و یک زن 45 ساله را پیدا کردند 

در حالى که سرشان از بدنشان جدا شده بود.

 مار غول پیکر، 
مهمان ناخوانده زن جوان 

 قاتل فرارى را 
شناسایى کنید

پسر جوانى که در پى سقوط مشکوك نامزدش، براى ارائه توضیحاتى 
در خصوص مرگ  وى به دادسراى امور جنایى تهران احضار شده بود 
در اظهارات خود عنوان کرد که نامزدش از نظر روحى مشکل داشته 
است و او هم تصمیم گرفته این دختر را براى همیشه از زندگى خود 

بیرون کند.
هفتم دى ماه سال گذشته عقربه هاى ساعت حدود 10 صبح را نشان 
مى داد که بازپرس کشــیک جنایى پایتخت درپى تماس مأموران 
پلیس، از کشف جســد دختر دانشــجوى جوانى در شهرك اکباتان 

تهران باخبر شد.
تیم جنایى به سرپرستى بازپرس سجاد منافى آذر راهى محل حادثه 
شدند. شواهد نیز نشان مى داد دختر 23 ساله از طبقه هفتم مجتمع 
سقوط کرده و به طرز دلخراشى جان باخته است. پس از کشف جسد و 

بررسى هاى مقدماتى، دو فرضیه قتل و خودکشى مطرح شد. 
در ادامه بررسى ها وقتى مشخص شــد این اتفاق در مجتمع محل 
زندگى نامزد سابق «نرگس» رخ داده اســت بالفاصله، «کورش» 
بازداشت شد و پنج شــنبه هفته گذشته براى تحقیقات تخصصى به 

دادسراى امور جنایى تهران منتقل شد.
پسرجوان گفت: «ده ماه قبل از طریق شبکه هاى مجازى با نرگس 
آشنا شدم، اوایل هیچ مشــکلى نداشــتیم اما بعد از مدتى مواردى 
از او دیدم که نظرم را نســبت بــه خودش عوض کــرد. نرگس به 
من قــول داد که خودش را درســت کند اما من دیگــر تمایلى به او 
نداشتم ولى نرگس عالقه شــدیدى به من نشــان مى داد. عالقه 
یک طرفه اى که به هم زدن آن براى نرگس از نظر روحى مشکل به 

وجود مى آورد.»
وى افزود: «با این حال به درخواست او ارتباط دوستى ما ادامه داشت تا 
اینکه بهانه گیرى هاى نرگس و برچسب زدن هایش مبنى بر ارتباط 
من با دختران دیگر آغاز شد. این ماجرا ادامه داشت تا اینکه پنج روز 
قبل که با یکى از دوستانم بیرون بودم نرگس به من تلفن زد و اعصابم 
را به هم ریخت. من هم تصمیم گرفتم کارى کنم که براى همیشه از 
زندگى ام برود. براى همین به پارتى رفتم و عکس هاى آن را در صفحه 

اینستاگرامم گذاشتم.»
کورش در ادامه گفت: «ســه روز قبل از این حادثــه نیز نرگس مرا 

با دخترى در شــهرك غرب دیده بــود. او چندین بــار به خودرویم
 هم آسیب هایى زد و در نهایت با دخترى که همراهم بود صحبت کرد. 
آن دختر هم به دروغ گفته بود که من با دخترهاى زیادى رابطه دارم و 

همین مسئله نرگس را بیشتر به هم ریخته بود.»
پســرجوان اذعان کرد: «در تمام این مدت با خانواده اش در ارتباط 
بودم و به مادرش گفتم که حال نرگس از نظر روحى خوب نیســت. 
به همین دلیل مادرش از من خواست تا نرگس را به خانه مان ببرم و 
به او قرص خواب آور بدهم تا او برسد و نرگس را به دکتر ببرد.» وى 
افزود:«ساعت حدود 4 بعد از ظهر دوشنبه(6دى ماه1396) بعد از کلى 
جستجو، باالخره نرگس را پیدا کردم و به خانه مان آوردم. اما نتوانستم 
او را زیاد نگه دارم و نیم ساعت بعد او رفت. ساعت حدود 7 شب بود که با 
دوستم در راه پله ها داشتم سیگار مى کشیدم که او را در مجتمع دیدم. 
بعد از آن نرگس آخرین پیامکش را به من داد که درآن نوشته بود: "باز 

میرى مهمونى، خوش بگذره".»
باتوجه به اظهارات پســر جوان، بازپرس جنایى دستور داد تا تکمیل 

تحقیقات جنایى، او تهران را ترك نکند.
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شــما را به ترس از خــدا ســفارش مى کنم، به دنیاپرســتى 
روى نیاورید، گرچه به سراغ شما آید و بر آنچه از دنیا 
از دست مى دهید اندوهناك مباشید؛ حق را بگویید و براى 
پاداش الهى عمل کنید و دشــمن ســتمگر و یاور ســتمدیده 

موال على (ع)باشید.

رسول شجاعى زاده- شهردار بافران

شهردارى بافران در نظر دارد به استناد مجوز شماره 5/12 مورخ 1396/12/17 شوراى محترم اسالمى شهر بافران 
نسبت به اجراى پروژه آسفالت معابر ورودى به بافت تاریخى با اعتبارى معادل مبلغ 9/668/527/737 ریال از 
محل اعتبارات شهردارى و همچنین تحویل سهمیه قیر تخصیصى از طریق مناقصه و براساس فهرست بها راه و 

باند سال 97 با شرایط ذیل اقدام نماید.
متقاضیان مى توانند به منظور آگاهى از شرایط مناقصه و دریافت مدارك شرکت در مناقصه همه روزه به جز ایام 

تعطیل تا پایان وقت ادارى مورخ 1397/02/05 به امور مالى شهردارى بافران مراجعه فرمایند.
شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار اســت، سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد 

مناقصه ذکر گردیده است.
تأمین قیر توسط اداره کل راه و شهرسازى  استان اصفهان به نمایندگى از شرکت مادر تخصصى عمران و بهسازى 

شهرى ایران مى باشد.
هزینه آگهى به عهده پیمانکار مى باشد و برنده مناقصه

زمان تحویل پیشنهادات: 1397/02/15 تا پایان وقت ادارى
زمان بازگشایى پاکت پیشنهادات: 1397/02/15 ساعت: 14/30

تلفن تماس: 46242424 و 46242525

آگهى مناقصه نوبت اولنوبت اول

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

واگذارى به اجاره یکباب مغازه از موقوفه مســجد امام هادى (ع) واقع در شاهین شهر شهرك پردیس 
مسکن مهر خیابان اردیبهشت فرعى 16 جنب مســجد فوق به مدت یکسال با مبلغ پیشنهادى اجاره 
ماهیانه 15/000/000 ریال مهلت ثبت نام تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 1397/02/05 جهت 

 اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45247060 تماس حاصل فرمایید.

آگهى مزایده

حسینعلى صادقى- شهردار سمیرم

شهردارى سمیرم در نظر دارد نسبت به انجام پروژه عمرانى پیاده روسازى 
معابر سطح شهر با اعتبارى بالغ بر 3/000/000/000 ریال به پیمانکار واجد 
شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان جهت دریافت اسناد و اطالع از شرایط 
مناقصه از تاریخ 1397/01/27 لغایت 1397/02/06 به مدت 10 روز کارى به 
شهردارى مراجعه نمایند و پیشنهادات خود را حداکثر تاتاریخ 1397/02/08 
 به دبیرخانه شهردارى تحویل و رسید دریافت نمایند. شهردارى در رد یا 
قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. هزینه درج آگهى به عهده برنده 

مناقصه مى باشد. 

آگهى مناقصه

لطفى میان جایى- شهردار دهاقان

شهردارى دهاقان در نظر دارد براساس اعتبارات اســتانى سال 96 انجام آسفالت معابر 
سطح شهر را با اعتبار 5/500 میلیون ریال از محل اسناد خزانه اسالمى از طریق مناقصه به 
پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان مى توانند جهت شرکت در آگهى مذکور 
و کسب اطالعات بیشتر و دریافت برگ مناقصه به واحد امور مالى شهردارى مراجعه و یا از 
طریق سایت شهردارى، پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 
97/02/02 به دبیرخانه محرمانه شهردارى تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا 

کلیه پیشنهادات مختار است. ضمناً هز ینه چاپ آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد.
شماره تلفن هاى تماس: 4- 53338201- 031

آگهى مناقصه (مرحله اول)نوبت دومنوبت دوم

مؤسسه اى اقتصادى در نظر دارد وسایط نقلیه به شرح ذیل را از 
طریق حراج حضورى به فروش برساند:

حراج حضورى

خریداران محترم مى بایست 20 درصد مبلغ پیشنهادى را در زمان خرید به صورت نقد 
و یا از طریق دستگاه کارتخوان پرداخت نمایند.

تعداد 2100 دستگاه موتورسیکلت اوراقى
توضیح اینکه: گلویى موتورسیکلت ها برش داده شده و در انجین شکاف ایجاد سپس 

تحویل خریدار مى گردد.

محل بازدید وسایط نقلیه
اصفهان: خیابان امام خمینى (ره)- خیابان بسیج- پارکینگ ایثار

اصفهان: خیابان امام خمینى (ره)- قبل از خیابان امیرکبیر- خیابان شهید زرین- پارکینگ هادى

زمان بازدید:
                                   سه شنبه مورخ 97/01/28 از ساعت 9 صب ح تا 12 و بعدازظهر 14 الى 16

زمان حراج: 
                                 چهارشنبه مورخ 97/01/29 ساعت 9/30 الى 13

تلفن تماس: 43- 36283540- 031

محل برگزارى حراج:    اصفهان- خیابان هزارجریب، کوى بهار، خیابان شهید غالمى، روبروى 
دبیرستان باهنر، کانون فرهنگى، تربیتى همدانیان

رضا شمس –  رئیس سازمان 

سازمان سیما، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى فوالدشهر به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد بهره بردارى از 
موارد زیر را از طریق مزایده عمومى و با قیمت پایه کارشناسى به مدت یک سال شمسى به اشخاص واجدالشرایط واگذار نماید. 

آگهى تجدید مزایده عمومىنوبت اولنوبت اول

شماره صورتجلسه آگهى مزایدهموضوع مزایدهردیف
شوراى شهر

مبلغ سپرده شرکت در 
مزایده (ریال)

مبلغ پایه هر ماه 
(ریال)

5/96/2354تجدید مزایدهدرشکه سوارى1
96/12/263/900/0006/500/000

اجاره کلبه اغذیه فروشى واقع در محله 22 بهمن 2
4/96/27تجدید مزایده(فاز یک) به مساحت حدود 51/5 مترمربع

96/8/23 5/100/0008/500/000

3
اجاره زمین جهت نصب کانکس در ضلع شرقى 

پارك پرنیان صرفا جهت اغذیه فروشى به مساحت 
حدود 30 مترمربع

4/96/530تجدید مزایده
96/4/25 3/000/0005/000/000

پیشنهاد دهندگان باید جهت اطالع از اسناد و شرایط مزایده تا آخر وقت ادارى ساعت 13:30 روز پنج شنبه مورخ 97/02/13 به سازمان 
مراجعه نمایند. 

آدرس: فوالدشهر، ابتداى بلوار ولى العصر(عج)، جنب ورزشگاه شهید رجایى
تلفن: 03152631711

سازمان سیما، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى فوالدشهر

م الف : 89
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پرداخت تسهیالت680  میلیونى 
به مددجویان نطنزى

مدیـر اداره بهزیسـتى شهرسـتان نطنز گفت: شـش 
میلیارد و 800 میلیون ریال تسهیالت، در قالب مشاغل 
خانگى و خوداشـتغالى بـه مددجویان تحت پوشـش 

بهزیستى این شهرستان در سال 96 پرداخت شد.
مهدى محبى اظهار کرد: مجموع پرونده هاى موجود 
در بهزیسـتى شهرسـتان نطنز، 1400 فقره اسـت که 
تعـداد 600 پرونـده، ویـژه مسـتمرى بگیـران حوزه 
توانبخشـى، 310 پرونده حمایتى و اجتماعى (شـامل 
زنان سرپرست خانوار) و 112 پرونده پیشگیرى (شامل 

حمایت از آسیب دیدگان اعتیاد) است.

«شیدایى نقاش» 
در نگارخانه صفوى

یک نمایشگاه نقاشى جدید در نگارخانه صفوى برگزار 
مى شود.

نمایشـگاه آثار شـهرام محمـدى با عنوان «شـیدایى 
نقاش»، تا 5 اردیبهشت ماه برپاست.

این نمایشگاه، در خانه صفوى واقع در خیابان خاقانى 
برپاست و ساعات بازدید از آن، صبح ها از ساعت 10 تا 

13 و عصرها از ساعت 17 تا 23 است.

دستگیرى سارق احشام 
در اصفهان

سارق احشام در اصفهان دستگیر شد. فرمانده انتظامى 
شهرسـتان اصفهان گفـت: مأموران گشـت انتظامى 
پلیس اصفهان، حین گشتزنی به یک دستگاه خودروى 

405 مشکوك شدند و آن را متوقف کردند.
سرهنگ حسـن یاردوسـتی افزود: در بازرسـى از این 
خودرو، 9 رأس دام سرقتى، کشـف و خودرو توقیف و 

راننده دستگیر شد.

توقیف پوشاك میلیونى قاچاق 
در لنجان

فرمانده نیروى انتظامى شهرسـتان لنجان از کشف و 
توقیف محموله پوشاك خارجى به ارزش سه میلیارد و 

500 میلیون ریال در لنجان خبر داد.
غالمرضا افشـارى اضافه کرد: مأمـوران اداره مبارزه 
قاچاق کاال و ارز شهرستان لنجان، حین کنترل مبادى 
ورودى و خروجـى این شهرسـتان، به یـک کامیونت 

مشکوك شدند و آن را متوقف کردند.
وى عنوان کرد: در بازرسى انجام شـده از این خودرو، 
12 هـزار ثوب انـواع پوشـاك خارجى بـدون مدارك 
مثبته گمرکى کشـف شـد کـه کارشناسـان مربوطه، 
ارزش آن را سـه میلیـارد و 500 میلیـون ریـال اعالم 

کرده اند.

راه اندازى خانه اى براى 
کودکان معلول

نخسـتین خانه نگهدارى کودکان معلول زیر سه سال 
بى سرپرست در نجف آباد راه اندازى شد.

معاون اداره بهزیستى شهرستان نجف آباد گفت: خانه 
کودك و نوجوان نجف آباد، با همت بخش خصوصى 
و حمایت مسئوالن این شهرستان، تجهیز و راه اندازى 
شـده اسـت. حقیقى افزود: براى تجهیـز و راه اندازى 
ایـن مرکز، بیـش از هزار میلیـارد ریال توسـط بخش 

خصوصى هزینه شده است.
وى با اشـاره به وجود چهـار خانه کـودك ونوجوان در 
استان گفت: تنها در این مرکز، به کودکان زیر سه سال 
که دچار مشکالت یادگیرى، روانشناختى و اختالالت 

رفتارى هستند، خدمات ارائه مى شود.

استفاده روزانه 250 نفر از 
اینترنت رایگان شهرى

وحید حیدریـان، مدیرعامل سـازمان فاوا شـهردارى 
اصفهان از اجراى موفق فاز اول پروژه اینترنت رایگان 
شهرى در نوروز 97 خبر داد و گفت: روزانه 200 تا 250 

نفر در روز، از این طرح استفاده کردند.

خبر

براى پــروار بندى و تأمیــن علوفــه ، 80 میلیارد ریال 
تســهیالت به عشــایر اســتان اصفهــان اختصاص 

یافت.
مدیرکل امور عشــایر اســتان اصفهان گفـــت: این 
تسهیالت با نرخ 4 و 10 درصد، به عشایر استان پرداخت 

مى شود.
مختار اســفندیارى افزود: با توجه به تأثیر خشکسالى و 
کاهش بارندگى در تأمین علوفه، این تســهیالت براى 
افزایش درآمد جامعه عشــایرى، جلوگیــرى از واردات 
گوشت و افزایش تولید گوشت قرمز، به جامعه عشایرى 

اختصاص یافت.

وى با بیان اینکه براى آبرسانى سیار و طرح هاى آبى و 
خاکى مناطق عشایرى، پارسال در حدود 40میلیارد ریال 
به مناطق عشــایرى پرداخت شد، گفت: این طرح ها به 
اشــتغالزایى و ایجاد درآمدهاى خانوارهاى عشایرى و 

تثبیت شغل عشایر کمک کرده است.
مدیرکل امور عشایر استان اصفهان افزود: شرکت هاى 
تعاونى عشایرى تاکنون 5700تن جو و خوراك دام بین 

عشایر استان اصفهان توزیع کرده اند. 
وى ادامه داد: اســتان اصفهان بیــش از 9600خانوار 
عشایرى دارد که ســاالنه در حدود 30 درصد از گوشت 

قرمز استان را تأمین مى کنند.

مدیر کارآفرینى و اشــتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى اســتان اصفهان گفت:بیــش از 200میلیارد 
ریال تسهیالت اشتغال به کارآفرینان روستایى پرداخت 

شده است.
کمال الدیــن میرهادى افزود: این میزان تســهیالت، 
اواخر ســال گذشــته بر اســاس اعتبــارات 96-97 
اداره تعــاون، به منظور توســعه اشــتغال پایــدار در 
روســتاها، بــه کارآفرینــان اســتان پرداخت شــده

است.
وي  با بیان اینکه این تســهیالت با ســود 6 درصد در 
اختیار کارآفرینان اســتان در بخش هاى کشاورزى و 

خدماتى قرار گرفته است، پیش بینى کرد: تا پایان امسال 
بیش از 107میلیارد تومان تسهیالت از محل اعتبارات 
دولتى این اداره کل، به روســتاییان اســتان پرداخت

شود.
مدیر کارآفرینى و اشــتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى استان اصفهان گفت: با اعطاى این تسهیالت، 
زمینه اشــتغال بیش از 300هزار نفر به طور مستقیم در 

مناطق روستایى استان فراهم مى شود.
وى ادامه داد:  اسفند پارسال بیش از 127میلیارد تومان 
تســهیالت به طرح هاى اشــتغال روســتایى استان 

اختصاص داده شد.

اعطاى تسهیالت کم بهره 
به روستاییان

اختصاص تسهیالت براى 
افزایش درآمد عشایر

مدیر عامل شرکت ســهامى ذوب آهن اصفهان گفت: 
بالغ بــر 600 میلیارد ریــال براى جمع آورى پســاب 

سرمایه گذارى شده است.
احمد صادقى با اشاره به مشــکالت کم آبى در منطقه 
خاطرنشان کرد: بالغ بر 600 میلیارد ریال براى جمع آورى 

پساب  توسط این شرکت سرمایه گذارى شده است.
وى همچنین با اشــاره به اصــالح بازاریابى و فروش 
و توســعه صادرات این شــرکت اظهارداشت: صادرات 
1/152 میلیون ُتن محصوالت فوالد و کســب رکورد 
صادرات با رشد 78 درصدى، تنها بخشى از دستاوردهاى 

این حوزه است.
وى ادامه داد: سه هزار میلیارد ریال اوراق سلف موازى 
اســتاندارد براى تأمین ســرمایه در گــردش، از دیگر 
برنامه هاى مجموعه ذوب آهن اصفهان در جهت اصالح 

ساختار بازاریابى و فروش است.
وى تأکید کرد: اصالح ساختار فنى شرکت، یکى دیگر از 
اقداماتى است که در جهت توسعه این مجموعه عظیم 

صنعتى صورت گرفته است.
وى با تأکید بر بهره گیرى از ظرفیت هاى ایجاد شده در 
طرح توازن شرکت ذوب آهن اصفهان متذکر شد: افزایش 
بهره ورى تولید و کاهش هزینه ها، نســبت به تعریف و 
اجراى پروژه ها و اصالح برخى از ساختارها، تنها بخشى 

از اقدامات ما در این زمینه است.
وى با اشاره به رشد اقتصادى مجموعه ذوب آهن اصفهان 
در ماه هاى اخیر تصریح کرد: باید عنوان کنیم که دیگر از 
زیان ده بودن خارج شده ایم و با توجه به پیش بینى هاى 
صورت گرفته، بالغ بر 820 میلیارد ریال ســود خواهیم 

داشت.

رویدادهاى نمایشگاهى اســتان اصفهان در سال 97 با 
برگزارى شانزدهمین نمایشگاه بین المللى صنعت دام، 

طیور، دامپزشکى و آبزیان آغاز مى شود.
شــانزدهمین نمایشــگاه بین المللى صنعت دام، طیور، 
دامپزشکى و آبزیان از 29 فروردین ماه امسال آغاز مى شود 

و تا یکم اردیبهشت ماه برپاست.
مجموعه اى از توانمندى هاى فعاالن عرصه صنعت دام، 
طیور، دامپزشکى و آبزیان در این نمایشگاه، در معرض 
نمایش متخصصان، کارشناســان وعموم مــردم قرار 

خواهد گرفت.

نمایشگاه امسال در 9200مترمربع شامل 4500 مترمربع 
فضاى مفید نمایشــگاهى و 150 متر فضاى باز برگزار 
خواهد شد و مشارکت کنندگانى از استان هاى اصفهان، 
تهران، قم، البرز، مازندران، خراســان رضوى، خراسان 
جنوبى، چهارمحال و بختیارى و گلســتان در آن حضور 

مى یابند.
شرکت هاى مطرحى از کشورهاى آلمان، ایتالیا و ترکیه نیز 
در این نمایشگاه حضور دارند؛ حضور شرکت هاى کشور 
آلمان در این نمایشگاه از آنجا حائز اهمیت است که این 
کشور پیشرفت هاى تکنولوژیک بسیارى در حوزه صنعت 

دام و طیور و مدیریت و خدمات در این بخش داشته است.
شرکت کنندگان در شــانزدهمین نمایشگاه بین المللى 
صنعت دام، طیور، دامپزشــکى و آبزیــان اصفهان در 
بخش هاى مختلفى نظیر دامپرورى، داروهاى دامپزشکى 
و البراتوارهاى تجهیزات پزشــکى، خوراك، افزودنى ها 
و مکمل هاى خوراکى دام و طیور و آبزیان و تأسیســات، 
تجهیزات و ماشین آالت صنعتى دام و طیور فعالیت دارند.

 شــانزدهمین نمایشــگاه بین المللى صنعت دام، طیور، 
دامپزشــکى و آبزیان طى روزهاى 29 فروردین تا یکم 

اردیبهشت و از ساعات 16 تا 22 برپا خواهد بود.

مدیر پروژه شــهرك ســالمت گفت: امســال احداث 
بیمارستان و هتل شهرك ســالمت به صورت همزمان 

اجرایى مى شود.
رضا هیبتى اظهار داشت: احداث شهرك سالمت در ضلع 
شرقى اتوبان شهید آقابابایى در پنج فاز تعریف شده است.

وى افزود: فــاز اول این پــروژه شــامل کلینیک هاى 
تخصصى، فروشــگاه هاى طبى، مطب ها و... در ســال 

گذشته به بهره بردارى رسید.

مدیر پروژه شــهرك ســالمت ادامه داد: هم اکنون نیز 
فاز دوم پروژه شهرك سالمت شامل مراکزى همچون 
آزمایشگاه، توانبخشى، سالن کنفرانس، تصویربردارى 
پزشکى، مرکز جامع پرتوپزشکى مانند رادیولوژى تمام 
دیجیتال، رادیوتراپى، شیمى درمانى و آزمایشگاه هایى با 
فناورى هاى مدرن تشخیص طبى، داروخانه و ... در دستور 
کار است و تاکنون بیش از 90 درصد پیشرفت داشته است.
هیبتى با بیان اینکه فاز ســوم این پروژه شــامل احداث 

پارکینگ، با ظرفیت پارك 700 خودرو تکمیل شده است، 
اضافه کرد: در فاز چهارم و پنجم احداث هتل و بیمارستان 
در این مجموعه، پیش بینى شده  که امسال این دو پروژه 

به صورت همزمان اجرایى  شود.
وى تأکید کرد: احداث شهرك سالمت به منظور افزایش 
سطح خدمات بهداشت و درمان، توجه به افزایش کیفیت 
زندگى مبتنى بر نیاز روز مردم و کاهش حجم بار ترافیکى 

مناطق مرکزى،  در دستور کار شهردارى قرار گرفت.

دبیر خانه کشاورز شهرستان اصفهان با بیان اینکه وضعیت 
آب اصفهان از مرز بحران گذر کرده است، گفت: متأسفانه 
بسیارى از مدیران اســتان، همراه با برنامه هاى استاندار 

نیستند.
حسینعلى میراحمدى در خصوص تجمعات اخیر کشاورزان 
و تشدید بحران آبى اصفهان، اظهار داشت: درست است 
که اکنون آب پشت ســد زاینده رود نیست، با وجود این، 
کشاورزان با انتقال آب براى مصرف شرب به دیگر شهرها 
مخالف نیستند، اما در شــرایطى که امروز با مشکالت 
بســیارى همچون انواع بیمارى و فقر دست به گریبان 
هستند، با انتقال آب از اصفهان به یزد براى مصارف دیگر 

همچون کشاورزى و یا صنعت مخالف هستند. 
■■■

وى با انتقاد از فعالیت فوالد ســپید دشت در شهرکرد و 
طرح هاى توســعه فوالد و ذوب آهن در شرایط بحران 
آبى اصفهان، گفت: استاندار به تنهایى قادر به حل معضل 
آب اصفهان نیست و حل مشــکل زاینده رود، عزم ملى 
مى خواهد نه عزم اســتانى؛ چرا که متأسفانه بسیارى از 

مدیران استان، همراه با برنامه هاى استاندار نیستند. 
■■■

دبیر خانه کشاورز شهرستان اصفهان با اعتقاد از اینکه جهاد 
کشاورزى اصفهان با استاندار اصفهان هماهنگ نیست و 
شرکت آب منطقه اى نیز توان همکارى با مدیریت استان 
را ندارد، افزود: متأسفانه در سال هاى گذشته، شرکت آب 
منطقه اى نســبت به حفر چاه هاى غیرمجاز اعتراضى 
نمى کرد و حتى مجوز بسیارى براى حفر این چاه ها در آن 

سال ها صادر کرد. 
■■■

وى با تأکید بر اینکه عدم کنترل برداشــت از آب هاى 
زیرزمینى، معضل بزرگ کشور و استان شده است، تصریح 
کرد: در این شرایط، دیگر آبى براى چاه هایى با عمق 10 تا 

12 متر باقى نمى ماند و آنها خشک شده اند. 
میراحمدى با بیان اینکه در این شرایط، استاندار در ورزنه 

اصفهان وعده پرداخت خسارت را مى دهد، گفت: متأسفانه 
تنها به 50 درصد افرادى که دفترچه کشــاورزى دارند، 
خسارت پرداخت مى شود، اما این افراد، جزو معترضان بى 
آبى اصفهان نیستند، متأسفانه بیشترین معترضان نسبت 
به بى آبى زاینده رود، رعیت ها هستند که حتى یک وجب 

زمین ندارند و درآمد آنها تنها به وجود آب وابسته است. 
■■■

وى همچنین افزود: پرداخت خســارت به کشاورزان بر 

مبناى هکتار زمین، تنها بین یک تا ســه میلیون تومان 
است که دردى از مشکالت آنها دوا نمى کند. 

 دبیر خانه کشــاورز شهرســتان اصفهان با بیان اینکه 
کشــاورزان امروز به این باور رســیده اند که وعده هاى 
مســئوالن و پرداخت اندك خســارت به آنها، موجب 
کاهش مشکالتشان نمى شود، گفت: اگر دولت در حل 
بحران آب تدبیر نکند، تبعات بســیارى به دنبال خواهد

 داشت. 

 وى گفت: کشاورزان هم اکنون معتقد هستند اگر امروز 
آبى نیســت، باید براى همه نباشــد و باید سهم انتقال 
آب به یــزد، صنعت، فوالد و ذوب آهــن و... نیز کاهش

یابد. 
میراحمدى با انتقــاد از اینکه در بحــران بى آبى، امروز 
هر روز ذوب آهن بر توســعه و تولید خود اضافه مى کند، 
اظهارداشت: متأسفانه دولت به پشت پرده مسائل آب آگاه 

نیست و نسبت به حل آن ورود پیدا نکرده است. 

وضعیت اصفهان از مرز بحران گذشت

مدیر عامل شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان مطرح کرد؛

سرمایه گذارى 60 میلیاردى ذوب آهن 
براى جمع آورى پساب 

بیســت و چهارمین قطار گردشــگرى «عقاب 
طالیى»، حامل گردشــگران ســه کشور وارد 

اصفهان شد.
این قطار گردشگرى حامل  27مسافر و 33خدمه 
روسى اســت. قطار گردشــگرى عقاب طالیى 
با گردشگرانى از کشــورهاى آمریکا، آفریقاى 
جنوبــى و ایرلند از مرز ســرخ وارد کشــورمان 

شده اند.
مسافران خارجى قطار گردشگران عقاب طالیى، 
پس از دیدن آثار تاریخــى و فرهنگى اصفهان، 
صبح امروز این شــهر را به مقصد شــیراز ترك 
مى کنند. این گردشــگران به منظــور بازدید از 
اماکــن و بناهاى تاریخى و مراکز گردشــگرى 
شــهرهاى تهران، مشــهد، کرمان، راین، یزد، 
اصفهان، سعادتشهر، شیراز، کاشان، قم، اراك،  
شوشتر، گرمسار، ورسک و پل ســفید به ایران 

سفر کرده اند. 

احداث همزمان 
بیمارستان و هتل 
در شهرك سالمت

آغاز رویدادهاى نمایشگاهى از 29 فروردین؛

میزان عمومى طالق در سال هاى 91 تا 95، در تمامى استان هاى کشور با افزایش مداومى مواجه بوده است

برگزارى نمایشگاه صنعت دام و طیور در اصفهان 

کاهش 9000 موردى ازدواج در اصفهان طى 5 سال

مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان گفت: آمار ازدواج در 
استان اصفهان طى پنج سال گذشته از 46 هزار و 950 به 

37 هزار و 628 مورد رسیده است.
حسین غفرانى اظهار داشت: بر اساس آمار ثبت شده در 
سازمان ثبت احوال استان اصفهان در سال نود و یک، 46 
هزار و 950 ازدواج ثبت شده است و در سال 92 این رقم 

به 43 هزار و 614 مورد رسیده است.
وى بیان داشت: در ســال 93 آمار ازدواج به 39 هزار و 
146 مورد رسید و ســال 94 این رقم به 37 هزار و 471 
مورد رسید و سال نود و پنج، 37 هزار و 628 مورد ازدواج 

ثبت شد.
مدیر کل ثبت احوال اســتان اصفهان با بیان اینکه آمار 
طالق طى پنج سال گذشته از 9 هزار به 11 هزار مورد در 
سطح استان اصفهان رسیده است، تصریح کرد: در سال 
نود و یک، 9 هزار و 399 طالق، در سال 92، هشت هزار 

و 147 مورد طالق، در سال نود و سه، 9 هزار و پنج مورد، 
سال نود و چهار، 9 هزار و 938 و سال نود و پنج، 11 هزار 

و 61 مورد طالق در استان اصفهان ثبت شده است.
وى بیان داشت: میزان عمومى طالق در سال هاى 91 
تا 95، در تمامى استان هاى کشــور با افزایش مداومى 
مواجه بوده اســت و با توجه به اینکه تعداد خانواده هاى 
تشکیل شده افزایش یافته، به تبع آن تعداد خانواده هاى 
در معرض طالق نیز افزایش یافته است؛ از این رو، بخشى 

از رشد میزان عمومى طالق را باید طبیعى دانست.
■■■

وى بیان داشــت: روند صعودى تعداد طالق هاى ثبت 
شده در سال هاى اولیه زندگى، قابل توجه است.

مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان اعالم کرد: آمارها 
نشــان مى دهد 64 درصد طالق ها در پنج سال ابتداى 
زندگى مشــترك زوجین رخ مى دهد و بیشترین درصد 

طالق ها، در فاصله یک تا دو سال بعد از زندگى مشترك 
صورت مى گیرد که معادل 10 درصد است.

میانگین ســنى زوجین در طالق افزایش 
یافته است

وى میانگین اختالف ســن زوجین در طالق هاى ثبت 
شده اصفهان را 5/6 درصد دانست و گفت: نسبت ازدواج 
به طالق در استان 3/39 درصد است که نشان مى دهد در 
برابر هر یک طالق، 3/4 ازدواج ثبت شده است که گاهى 
این ترکیب متغیر مى شود. غفرانى افزود: میانگین سنى 
مردان در زمان طالق 36/9 ســال و زنان 31/97 سال 
است که نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. وى 
گفت: میانگین طول مدت ازدواج در طالق هاى ثبت شده 
9/44 سال است، این در حالى است که این عدد در سال 

گذشته 9/20 سال بوده و افزایش یافته است.

ورود بیست و چهارمین 
قطار گردشگران خارجى 

به نصف جهان
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مدیرکل راه و شهرسازى اســتان اصفهان گفت: پیگیر 
جذب اعتبارى بالغ بر 15 میلیارد تومــان از وزارت راه و 
شهرسازى هســتیم تا باقیمانده پروژه شش بانده کردن 
مسیر شــهرضا - اصفهان به طول 10 کیلومتر، در سال 

97 به اتمام برسد.
حجت ا... غالمى اظهارداشت: اگر منابع مالى و اعتبارات، 
براساس مصوبات ابالغى تخصیص داده شود، پروژه هاى 
راهســازى این وزارتخانه بســیار زودتــر از پروژه هاى 
ساختمان سازى انجام مى شــود. وى ادامه داد: عملیات 
احداث باند دوم مسیر شهرضا – مبارکه، یکى از مهمترین 
پروژه هاى راهسازى استان اســت، زیرا این مسیر روزانه 

محل تردد شمار بسیارى از خودروهاست و تاکنون حوادث 
زیادى نیز در آن ایجاد شده است.

مدیرکل راه و شهرسازى اســتان اصفهان تصریح کرد: 
در حال حاضر 2800 متر از این مســیر، آماده قیرپاشى و 
آسفالت است وعملیات زیرسازى 12 کیلومتر باقیمانده آن 
نیز انجام شده است. غالمى اظهارکرد: عملیات زیرسازى 
محور شــهرضا – مبارکه تا پایان خردادمــاه و عملیات 
آسفالت آن نیز بالفاصله انجام مى شود.وى با بیان اینکه 
محور شهرضا – مبارکه تا پایان تیرماه آماده بهره بردارى 
است، گفت: در مسیر شهرضا – اصفهان نیز باید مطالعات 
آزمایشگاهى انجام و بعد از آن، عملیات آسفالت آغاز شود.

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اســتان اصفهان گفت: محور گردشگرى در غرب شهر 
اصفهان ایجاد شده و«بستنى رهنان» برند گردشگرى 

غرب اصفهان مى شود. 
فریدون اللهیارى با برشمردن ویژگى هاى تاریخى منطقه 
رهنان اصفهان اظهار داشــت: این منطقــه تاریخى، از 
سابقه تمدنى کهن برخوردار است، بنابراین با همراهى و 
مساعدت شهردارى منطقه 11 اصفهان، در نظر داریم تا 
محور گردشگرى غرب شهر اصفهان را در منطقه تاریخى 
رهنان ایجاد کنیم. وى افزود: طى بازدید از حمام تاریخى 
رهنان که بــا بیش از 1400مترمربع مســاحت، یکى از 

بزرگ ترین حمام هاى تاریخى ایران به شمار رفته و مورد 
استفاده مردم چهار محله رهنان در طول تاریخ به شمار 
رفته است، توافق شد تا این حمام تاریخى که در بین مردم 
محلى به نام حمام «صلح و دوستى» خوانده مى شود، پس 
از اتمام طرح هاى مرمتى آن، به عنوان نخســتین حمام 

سنتى ویژه گردشگران بازگشایى شود.
وى در پایان مطرح کرد: وجــود بازارچه تاریخى همراه 
با بستنى ســنتى و منحصر به فرد منطقه رهنان، مسجد 
جامع، حمام رهنان، قلعه تاریخى و برج هاى کبوتر در این 
منطقه، شرایطى را فراهم آورده است که بتوان یک محور 

گردشگرى در غرب اصفهان ایجاد کرد. 

تکمیل 6 بانده کردن شهرضا – 
اصفهان تا پایان امسال

«بستنى رهنان»برند گردشگرى 
غرب اصفهان مى شود

امروز؛ وزش باد و 
بارش پراکنده در اصفهان

مرکز پیش بینى و پیش آگاهى اداره کل هواشناسـى 
اسـتان اصفهان، با بررسى نقشـه هاى هواشناسى از 
آسـمانى قسـمتى ابرى گاهى با افزایـش ابر و وزش 
باد و بارش پراکنده و احتمال رعـد وبرق در اصفهان 

خبر داد.
بر اسـاس تحلیـل آخرین نقشـه هاى هواشناسـى از 
سـوى مرکـز پیش بینـى و پیش آگاهى هواشناسـى 
استان اصفهان، هواى شـهر اصفهان امروز، قسمتى 
ابرى، گاهى با افزایش ابر و وزش باد و بارش پراکنده 

و احتمال رعد و برق پیش بینى شده است.
براسـاس ایـن گـزارش، آسـمان شهرسـتان هاى 
سمیرم، اردستان، داران، فریدونشهر، خوانسار، میمه، 
گلپایـگان، خوروبیابانک و چادگان نیزبـا رگبار باران 

پیش بینى مى شود.

برداشت چغاله بادام از 
باغات کاشان

مدیر جهاد کشاورزى شهرسـتان کاشان، از برداشت 
چغاله بادام از باغات بادام بارور مناطق دشت و حاشیه 

کوهپایه این شهرستان خبر داد.
مجید کافى زاده گفت: برداشـت چغاله بادام از سطح 

90 هکتار باغات بادام بارور در این مناطق آغاز شد.
وى افزود: پیش بینى مى شود از هر هکتار هزار و 200 

کیلوگرم چغاله برداشت شود.

خبر

فقدان سند مالکیت
شماره: 961209141632402- 97/1/19 چون آقاى سیدمحمود حسینى فرزند سیدمحمد به استناد 
دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاى شهود رسما گواهى شــده مدعى شده که سند مالکیت 
ششدانگ  پالك شماره 391/2833 واقع در گلدشت نجف آباد بخش 9 ثبت اصفهان که در صفحه 452 
دفتر 8 متمم امالك نجف آباد به نام سرپرستى اموال و دارائى هاى بنیاد مستضعفان و جانبازان استان 
اصفهان ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و بعد به موجب سند انتقال شماره 119546- 1391/10/19 
دفترخانه 82 اصفهان به او انتقال قطعى یافته که طى نامه شماره 910172- 1391/12/03 شعبه اول 
دادیارى دادسراى عمومى نجف آباد در قبال مبلغ بیست و پنج میلیارد ریال در قید بازداشت مى باشد و 
معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا از بین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده است 
چون درخواست صدور المثنى ســند مالکیت را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده (10) روز اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله به این اداره اعالم نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 97/1/27 

م الف: 251 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد /1/336
اخطاریه اصالحى ماده 101

شماره پرونده: 139604002004000359/1 شــماره بایگانى پرونده: 9601292/2 شماره ابالغیه: 
139705102004000136 پیرو آگهى ابالغ اخطار ماده 101 به شماره م الف 37786- 96/12/12 
منتشره در روزنامه نصف جهان بدینوسیله به آقاى سید حمیدرضا نوابى و خانم سوسن بیگى خوزانى 
بدهکاران پرونده ساکنین: اصفهان نظر شرقى کوچه جوهرى کوچه الماسى کوچه 6 واحد 4 کدپستى 
8168986891 که برابر گزارش مامور مربوطه آدرس شما شناسایى نگردیده است ابالغ مى گردد که 
طبق تقاضاى بستانکار بانک سامان شعبه اصفهان مورد وثیقه، ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه 
آپارتمان پالك 1247 فرعى از 11810 اصلى مفروز و مجزى شده از 62 فرعى به انضمام ششدانگ 
یک باب انبارى قطعه یک تفکیکى و به انضمام ششدانگ یک واحد پارکینگ قطعه یک تفکیکى واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که برابر سند رهنى شــماره 169227- 94/5/5 تنظیمى در دفترخانه اسناد 
رسمى شماره 15 اصفهان متعلق به خانم سوسن بیگى خوزانى که در مقابل طلب بانک سامان شعبه 
اصفهان در رهن قرار گرفته است طبق ارزیابى کارشــناس رسمى دادگسترى به مبلغ هفت میلیارد و 
پانصد و شصت و هشــت میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال (7/568/550/000 ریال) ارزیابى گردید 
که برابر گزارش کارشناس به شماره 2-85-96/12/20 به مبلغ پنج میلیارد و هشتصد و پنجاه و چهار 
میلیون و پانصد هزار ریال (5/854/500/000 ریال) اصالح مى گردد لــذا برابر ماده 101 آیین نامه 
اجرایى بدینوسیله به شمار اخطار مى شود ظرف مدت 5 روز از تاریخ درج آگهى باید کتبا اعتراض خود 
را با پیوست کردن قبض سپرده دستمزد ارزیاب مجدد به مبلغ ده میلیون ریال به اداره اجرا تسلیم دارید 
در صورتى که به ترتیب مقرر فوق اعتراض نرسید ارزیابى قطعى و به همان قیمت آگهى خواهد شد. م 

الف: 1147 امینى- رئیس اداره  اجراى اسناد رسمى اصفهان /1/340
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره ابالغنامه: 9710100351200473 شــماره پرونده: 9609980351201427 شماره بایگانى 
شعبه: 961647 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى مرتضى داودى فرزند قربانعلى 
خواهان خانم سمیه بهارلوئى فرزند حیدر و على حقیقى زاده مارچینى فرزند عبدالحسین دادخواستى 
به طرفیت خوانده آقاى مرتضى داوودى به خواسته تایید اقاله مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9609980351201427 شــعبه 12 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و 
وقت رسیدگى مورخ 1397/03/27 ساعت 09:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک 
نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، 
ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 120 م الف: 865 شعبه 12 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان /1/350
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100354800264 شــماره پرونده: 9609980363400342 شماره بایگانى 
شعبه: 960331 ابالغ وقت رسیدگى به آقاى امیر عبدالهى شاکى آقاى على على عسکریان دستجردى 
شــکایتى علیه متهم امیر عبدالهى با موضوع ایراد ضرب و جرح عمدى مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کالسه 9609980363400342 شعبه 122 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (122 
جزایى سابق) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/03/29 ساعت 09:00 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 174 قانون آیین دادرســى کیفرى به علت مجهول المــکان بودن متهم مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در 
دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شــهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان 
اصفهان- طبقه 3- اتاق شماره 337.  م الف: 892 شــعبه 122 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (122 

جزایى سابق) /1/351
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالســه 961355 خواهان بانک مهر اقتصاد به نمایندگى آقاى علیرضا زمانى و 
وکالت آقاى حامد منتظرین دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت 1- على سعادت 2- امین سعادت 
 تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى مورخه 97/3/21 ساعت 9:00 تعیین گردیده با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى 
به این شعبه واقع در خیابان ســجاد، اول خیابان ارباب، روبروى مدرسه نیلى پور، جنب ساختمان صبا 
پالك 57 کدپستى 8165756441 مجتمع شوراى حل اختالف اصفهان شعبه 32 شوراى حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى 
ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 847 شعبه 32 شوراى حل اختالف اصفهان 

(مجتمع شماره یک) /1/352
ابالغ وقت رسیدگى

 شماره ابالغنامه: 9710100352700275 شــماره پرونده: 9509980359501403 شماره بایگانى 
شعبه: 961367 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: 1- طوبى عطائى فرزند محمد کدملى: 4050417987 
نشانى: ورامین خ محمدى خ حســینى ك اول پ 59، 2- یگانه مرادى فرزند بهروز، 3- مرتضى نبى 
پور فرزند عباســعلى تاریخ حضور: 1397/03/19 شنبه ســاعت: 10:00 محل حضور: اصفهان- خ 
چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 3- اتاق شماره 349 
درخصوص شکایت منصور ادیب علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. 

م الف: 869 شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهرستان اصفهان (101 جزایى سابق) /1/353
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100352700301 شــماره پرونده: 9509980359501720 شماره بایگانى 
شعبه: 961359 مشخصات ابالغ شــونده حقیقى: محمد ســردارى دورباش فرزند عبداله کدملى: 
0059371978 نشانى: تهران کیانشهر شهرك جمهورى بلوك 7 و 4 و احمد تقى زاده فرزند داداش 
تاریخ حضور: 1397/03/19 شنبه ســاعت: 8:30 محل حضور: اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 3- اتاق شماره 349 درخصوص شکایت 
زهرا کیانى خراجى علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 870 

شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهرستان اصفهان (101 جزایى سابق) /1/354 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100352700296 شــماره پرونده: 9609980365300788 شماره بایگانى 
شعبه: 961468 مشخصات ابالغ شــونده حقیقى: محمود جمشــیدى فرزند غالمعلى نشانى: فعال 
مجهول المکان تاریخ حضور: 1397/03/19 شنبه ساعت: 10:30 محل حضور: اصفهان- خ چهارباغ 
باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگســترى کل اســتان اصفهان- طبقه 3- اتاق شماره 349 
درخصوص شکایت حمید قاسمى اردالى و على موالئى علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 
در این شعبه حاضر شوید. م الف: 872 شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهرستان اصفهان (101 جزایى 

سابق) /1/355
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9710100352700315 شــماره پرونــده: 9609980359500519 شــماره 
بایگانى شعبه: 961444 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: نسیم ســعدى یبرى فرزند طالب کدملى: 
1882466861 نشانى: یزد صفائیه شــهرك مهرآوران تاریخ حضور: 1397/03/20 یکشنبه ساعت: 
8:00 محل حضور: اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شــهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان 
اصفهان- طبقه 3- اتاق شماره 349 درخصوص شکایت احمدرضا حقوقى علیه شما در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 876 شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهرستان اصفهان 

(101 جزایى سابق)  /1/356
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100352700286 شــماره پرونده: 9609980365300140 شماره بایگانى 
شعبه: 961452 مشخصات ابالغ شــونده حقیقى: محمد گوهرى سیچانى فرزند هدایت اله کدملى: 
1289046778 نشانى: شاهین شهر مســکن مهر بلوك 3/6- واحد 23 ×× فعال مجهول المکان×× 
تاریخ حضور: 1397/03/19 شنبه ســاعت: 9:00 محل حضور: اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 3- اتاق شماره 349 درخصوص شکایت 
نفیسه سینا علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى  در این شعبه حاضر شوید. م الف: 880 شعبه 

101 دادگاه کیفرى دو شهرستان اصفهان (101 جزایى سابق) /1/357
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100352700294 شــماره پرونده: 9609980364600952 شماره بایگانى 
شعبه: 961373 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: على کاظمى به نشانى اصفهان اصفهان تاریخ حضور: 
1397/03/19 شنبه ساعت: 09:30 محل حضور: اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 349 در خصوص شکایت محمدجعفر یوسف زاده 
دهاقانى علیه على کاظمى و امیر کاظمى در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م 

الف: 877 شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهرستان اصفهان (101 جزایى سابق) /1/358
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9710460350700004 شماره پرونده: 9609980350700962 شماره بایگانى 
شعبه: 961152 خواهان بانک مهر اقتصاد به نمایندگى علیرضا زمانى با وکالت محبوبه السادات تدین 
فر دادخواستى به طرفیت خواندگان على شاددل و صفرعلى شاددل و حجت اله دهخدائى به خواسته 
مطالبه وجه چک و خسارات دادرسى تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگى به شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 311 ارجاع و به کالسه ثبت 
گردیده که وقت رسیدگى آن 97/4/19 و ســاعت 10/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خواندگان و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا 
خواندگان پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 882 شعبه 

7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان  /1/359
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100377500075 شــماره پرونده: 9509983733200389 شماره بایگانى 
شعبه: 960744 ابالغ وقت رســیدگى به آقاى حمزه حیدرى متهم به مشارکت در ایراد ضرب و جرح 
عمدى مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9509983733200389 شعبه 30 
دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/03/20 ساعت 10:00 تعیین که 
حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن 
متهم و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا متهم 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود، 

نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسی دگى در دادگاه حاضر گردد. 
اصفهان- خیابان چهارباغ باال- چهارراه نظر- مجتمع دادگاه هاى تجدیدنظر استان اصفهان. م الف: 

934 شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان /1/360
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100377500076 شــماره پرونده: 9509983733200389 شماره بایگانى 
شعبه: 960744 ابالغ وقت رسیدگى به آقاى بهنام کیماســى فرزند جابر متهم به مشارکت در ایراد 
ضرب و جرح عمدى مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9509983733200389 
شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/03/20 ساعت 10:00 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان 
بودن متهم و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا 
متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسی دگى در دادگاه حاضر گردد. 
اصفهان- خیابان چهارباغ باال- چهارراه نظر- مجتمع دادگاه هاى تجدیدنظر استان اصفهان. م الف: 

935 شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان /1/361
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100352200259 شــماره پرونده: 9609980352201378 شماره بایگانى 
شــعبه: 961511 ابالغ دادخواســت و ضمائم به محبوبه اکرمى فرزند محمدعلى- خواهان حسین 
عبدالهى دادخواستى به طرفیت خوانده محبوبه اکرمى فرزند محمدعلى به خواسته مطالبه وجه بابت.... 
و مطالبه خســارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارات دادرسى مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9609980352201378 شــعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و 
وقت رسیدگى مورخ 1397/04/10 ساعت 9:00 تعیین که حســب دستور  دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک 
نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خیابان جى- چهارراه مسجد على- خ 
شهداى ستار- مجتمع قضائى شهید بهشتى- واحد 207. م الف: 853 شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان /1/362
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9710460351400003 شماره پرونده: 9609980351401312 شماره بایگانى 
شعبه: 961508 درخصوص دعوى خواهان مهدى نفر و قاسم احمدى دادخواستى را بطرفیت خواندگان 
مظفر مهرابى و علیصومعه و اشرف و خاطره بهرامى و محمد سلیمانیو محمد و سینا و سپهر شیخى پور 
به خواسته ابطال مبای عه نامه تقدیم دادگاه هاى عمومى و انقالب اصفهان نموده که جهت رسیدگى به 
شعبه 14 حقوقى ارجاع و به کالسه 961508 ثبت گردیده است که وقت رسیدگى ان مورخ 1397/3/28 
ساعت 10 تعیین شده اســت به علت مجهول المکان بودن خوانده اقاى مظفر مهرابى و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون ائین دادرسى مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار اگهى مى شود تا خوانده پس از نشــر اگهى و اطالع از مفاد ان به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت رسیدگى مقرر حاضر گردد. 
اصفهان- خیابان جى- چهارراه مسجد على- خ شهداى ستار- مجتمع قضائى شهید بهشتى- واحد 

205. م الف: 862 شعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /1/363
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100350400488 شــماره پرونده: 9609980350401138 شماره بایگانى 
شعبه: 961317 ابالغ دادخواست و ضمائم به على فروتن فرزند امیرحسین- خواهان خانم مینا کریمى 
و با وکالت آقاى محمد خدادادى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى على فروتن فرزند امیرحسین به 
خواسته مطالبه وجه بابت... (یک فقره حواله به شــماره 603058 مورخ 1396/10/04 عهده قرض 
الحســنه حضرت امیرالمومنین) به مبلغ 300/000/000 ریال اعســار از پرداخت هزینه دادرسى (به 
میزان 8500000 ریال) تامین خواســته (فورى با وصف اجرا قبل از ابالغ مستندا به مواد 108 و 117 
ق.آ.د.م به میزان 300/000/000 ریال) مطالبه خسارات دادرسى، مطالبه خسارت تاخیر تادیه مطرح 
که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609980350401138 شعبه 4 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/03/09 ساعت 9:00 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان خ 
چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگســترى کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 308. م 

الف: 886 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان  /1/364
ابالغ وقت دادرسى

خواهان احمد عمو اکبرى دادخواستى به خواسته الزام خوانده …… به طرفیت خوانده روح اله پناهى 
نژاد به شوراى حل اختالف شعبه 3 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 23/97 
ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/02/29 ساعت 4/30 عصر 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. 266/ 

م الف شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/1/365
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان احمد عمو اکبرى دادخواستى به خواسته الزام خوانده …… به طرفیت خوانده مراد قاسمى 
قاسم وند به شوراى حل اختالف شعبه 3 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
27/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/02/29 ساعت 4/30 عصر 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. 265/ م الف شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/1/366
 فقدان سند مالکیت 

شماره: 1397/12/482668 چون آقاى مسعود منتظرى نجف آبادى فرزند عباس به استناد دو برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رســما گواهى شده مدعى شده که سند مالکیت چهار دانگ 
مشاع از ششــدانگ یک باب خانه پالك 235/17 واقع در قطعه 3 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که در صفحه 260 دفتر 366 ذیل ثبت 89146 سند مالکیت برگى شماره 118820ب 90 بنام مسعود 
منتظرى نجف آبادى فرزند عباس ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است و 
طى اسناد رهنى شماره هاى 30308 و 30307 دفتر خانه 199 در قبال مبلغ 270639988 ریال بمدت 
144 ماه در رهن بانک مسکن شعبه بازار نجف آباد در رهن قرار گرفت. نحوه گم شدن یا از بین رفتن: 
به علت جابجایى مفقود شده است چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق 
تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام 
معامله (غیر از آنچه در این اگهى ذکر شده) نســبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این اگهى تا ده (10) روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهدشد. تاریخ انتشار: 97/1/27، 257/م الف- حسین زمانى رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/1/367
 مزایده اموال منقول

اجراى احکام حقوقى شعبه پنجم اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص پرونده اجرایى 
کالسه 962391ج/5 له آقاى فرشاد نوروزى و علیه شرکت راه و ساختمان هنزا مبنى بر مطالبه مبلغ 
70328696 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 1397/02/24 
ساعت 09:30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 
اموال توقیفى که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده نظریه وى مصون از 
تعرض طرفین واقع  گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به 
نشانى: اصفهان، جاده فرودگاه، روبروى روســتاى مولنجان، شرکت راه و ساختمان هنزا مراجعه و از 
اموال بازدید و با همراه داشتن 10 درصد 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 
تســلیم مال مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر 
عهده محکوم علیه مى باشد. لیست اموال مورد مزایده: 1- یک ع دد کانکس 12 مترى 37/000/000 
ریال 2- یک عدد کانکس 6 مترى 20/000/000 ریال 3- یک عدد اســپلیت 24000 سامســونگ 
18/000/000 جمع کل: 75/000/000 ریال ارزیابى مى گردد. م الف: 39115 اجراى احکام حقوقى 

اصفهان /12/742
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شــعبه دوم اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص پرونده اجرایى 
کالســه 962791 ج/ دوم له آقاى اکبر بیگلدلى و علیه آقاى حســن امینى مبنى بــر مطالبه مبلغ 
877/019/000 ریال بابــت محکوم بــه و هزینه هاى اجرایــى و حق االجراى دولتــى در تاریخ 
1397/2/24 ســاعت 10/5 صبح در محل اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 
15 جهت فروش 52/621 حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ ملکى به پالك ثبتى 17357 فرعى از 
5000 اصلى بخش 5 با مشــخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده است ملکى آقاى 
حسن امینى و اکنون در تصرف مالکانه محکوم علیه و خانواده اش مى باشد توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. 
طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشــانى فوق مراجعه و از اموال بازدید و 
با همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام 
حقوقى در جلســه مزایده شــرکت نمایند. پیشــنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. 
تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت و هزینه هاى اجرایى بر 
عهده محکوم علیه مى باشــد. اوصاف ملک مورد مزایده: مشخصات ثبتى  ملک: ملک مذکور داراى 
برگ سند تک برگى به شماره چاپى 447997 95/ب به شــماره فرعى 17357 از اصلى 5000 واقع 
در بخش پنج اداره ثبت و اسناد و امالك اصفهان به مســاحت طبق سند 24/88 مترمربع ششدانگ 
عرصه و اعیان به نام آقاى حسن امین فرزند امین ا... مســبوق به ثبت مى باشد. مشخصات ملک و 
مصالح مصرفى: ملک فوق عبارت است از یک ساختمان دو طبقه شامل همکف و طبقه اول که همکف 
یک واحد تجارى و اول یک واحد مسکونى به صورت ســوئیت به مساحت عرصه طبق سند 24/88 
مترمربع، و اعیانى حدود 50 مترمربع با موقعیت شمالى طبق کروکى پیوست. اسکلت به صورت دیوار 
باربر و سقف از آهن و آجر به صورت طاق ضربى، کف و دیوارها کاشى و سرامیک، داراى درب ورودى 
با شیشه ســکوریت بوده که جلوى آن درب فلزى تاشو فلزى ســبز رنگ نصب گردیده است. ارتفاع 
سقف مغازه فوق حدود 3 متر مى باشد. ملک فوق داراى انشــعابات آب و برق و گاز بوده و قدمت این 
ساختمان حدود 20 سال برآورد مى گردد. نظریه کارشناس: با توجه به موارد صدراالشاره و موقعیت، 
انشــعابات، کاربرى (تجارى)، امکانات، متراژ و دیگر عوامل موثر در قضیه على الخصوص عرضه و 
تقاضاى ملک در زمان مباشرت قیمت پایه ششــدانگ ملک فوق در صورت بالمعارض بودن جهت 
نقل و انتقال و بدون در نظر گرفتن سوابق ثبتى و تعهدات و دیونى که ممکن است وجود داشته باشد 
جهت مزایده با احتساب سرقفلى و بقیه حقوق متصوره، برابر 1/200/000/000 ریال (معادل یکصد و 
بیســت میلیون تومان) برآورد و اعالم نظ ر مى گردد. در نتیجه ارزشى 52/621 حبه مشاع آن به مبلغ 
877/019/000 ریال ارزیابى که مقدار 50/686 به مشــاع آن به مبلغ 844/780/000 ریال و مقدار 
1/935 حبه مشاع به مبلغ 32/239/000 ریال ارزیابى مى گردد. م الف: 39147 اجراى احکام حقوقى 

اصفهان /12/743

 با وجودى که فصل برداشــت گندم فرا رسیده، اما هنوز 
خرید تضمینى گندم از اصفهان آغاز نشده و نرخ جدیدى 
هم براى خرید این محصول اســتراتژیک از سوى دولت 

اعالم نشده است.
21 فروردین ســال 97 بود که دولت اعالم کرد به مدت 
15 روز، 2500 ُتن گندم از کشاورزان خریدارى شده است. 
اما این خبر در حالى اعالم شد که این خرید از استان هاى 
فارس، سیستان و بلوچســتان و کرمان آغاز شده و موج 

خرید گندم هنوز به استان اصفهان نرسیده است.
موضوع جایى حســاس تر مى شــود که براى خرید این 
محصول، نرخ جدیدى با وجــود افزایش قیمت نهاده ها 
اعالم نشده است و دولت در این باره همانند سال 96 عمل 
کرده است؛ یعنى نرخ خرید گندم به ازاى هر کیلو، هزار و 

300 تومان اعالم شده است.
با توجه بــه این موضوع، مبصرى، مدیــر روابط عمومى 
شــرکت غله و خدمات بازرگانى منطقه 10 گفت: هنوز 
زمان دقیقى براى خرید تضمینى گندم اعالم نشده است، 
اما احتماًال این موضوع در اردیبهشت ماه کلید بخورد. وى 
البته این را هم گفت که نرخ جدیــدى براى خرید گندم 

مشخص نشده است.
■■■

طبق آمار موجود، بدهى کشاورزان از فروش گندم در سال 
96 هنوز به طور کامل محقق نشده و متأسفانه نرخ بهترى 
نیز براى خرید گندم امسال اعالم نشده است، این درحالى 
است که این نرخ حداقل هماهنگ با تورم باید افزایش یابد 

تا کشاورزان موفق به کشت مجدد شوند.
■■■

اما این شرایط به گونه اى رقم خورده که کشاورزان در تولید 

محصول استراتژیک گندم بســیار موفق نبودند و آمارها 
نشان مى دهد تولید این محصول، 23 درصد در سال 96 
نسبت به سال 95 کاهش یافته است. تا جایى که در سال 
گذشته، 8/8 میلیون ُتن گندم خریدارى شده، درحالى که 

این رقم در سال نود وپنج، 11/5 میلیون تن بوده است.
■■■

در نهایت باید گفت امنیت غذایى کشور، موضوع مهمى 
اســت و دولت و وزارت جهاد کشــاورزى بیش از پیش 

باید به آن توجه داشته باشند، این درحالى است که دولت 
مى توانســت با اعالم ســریع تر نرخ خرید تضمینى این 
محصول مهم، موقعیت بهترى را براى کشاورزان اعالم 

کند.

احتمال خرید تضمینى گندم از هفته آینده
   نخستین کنفرانس منطقه اى «مخابرات نورى 
بى ســیم غرب آســیا»، پنجم اردیبهشت سال 
جارى به میزبانى دانشگاه صنعتى اصفهان برگزار 

مى شود.
مخابرات نورى بى ســیم (OWC) شامل فرآیند 
انتقال داده ها از طریق حامــل هاى نورى یعنى 
باند هاى فرابنفش (UV)، مادون قرمز (IR) و مرئى 
است و بر خالف مخابرات رادیویى که امواج، قادر 
به عبور از اشیا هستند، این نوع از مخابرات، نیازمند 

دید مستقیم بین فرستنده و گیرنده است.
نخســتین همایش مخابرات نورى بى سیم غرب 
آسیا با هدف گردهمایى محققان و توسعه  دهندگان 
نرم افزار و ســخت افزار از دانشــگاه ها و صنایع 
مختلف، به منظور بحــث و تبادل نظر در رابطه با 
آخرین یافته هاى علمى این حوزه برگزار مى شود. 
در این رویداد علمــى بین المللى کــه با حضور 
سخنرانانى از کشورهاى پرتغال و جمهورى چک 
برگزار مى شود، بیش از 30 مقاله از 14 کشور ارائه 

خواهد شد. 
شبکه هاى مخابرات نورى بى ســیم، طراحى و 
بهینه  سازى فرستنده گیرنده هاى مخابرات نورى 
بى سیم، شبکه هاى بى سیم نسل آینده، مخابرات 
نور مرئى ارگانیک، انتقال اطالعات و مکانیابى در 
مخابرات نور مرئى، مدل  سازى و توصیف کانال 
و تحلیل ظرفیت کانــال، از جمله محورهاى این 

کنفرانس است.

برگزارى کنفرانس 
مخابرات بى سیم غرب آسیا 

در نصف جهان
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برقرارى ارتباط پزشکى
 بین اصفهان و وین

تفاهم نامه همکارى در حوزه پزشـکى و درمان، بین 
دانشـگاه علوم پزشـکى اصفهان و دانشگاه پزشکى 

وین انجام شد.
در دیـدار  طاهـره چنگیـز، رئیـس دانشـگاه علـوم 
پزشکى اصفهان با «کلمنتس آوئر»، قائم مقام وزیر 
بهداشـت، کار و امـور اجتماعى اتریـش، زمینه هاى 
توسـعه همکارى جمهورى اسـالمى ایران و اتریش 
درحوزه هـاى مختلف آموزش پزشـکى، بهداشـت و 
درمـان و همچنین همکارى هاى دو کشـور در حوزه 
بیمارستان سـازى و تجهیزات پزشکى و بیمارستانى 

رایزنى شد.

دستگیرى11 شکارچى در
زیستگاه هاى حیات وحش 

فرمانده یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان از دستگیرى 11 متخلف شکار و صید 
در زیستگاه هاى حیات وحش این استان، در دو هفته 

گذشته خبر داد.
مرتضى جمشـیدیان افـزود: این متخلفـان در پارك 
ملى و پناهگاه حیات وحش قمیشلو، شهرستان هاى 
خوانسار، فریدونشهرو بویین میاندشت توسط محیط 

بانان، دستگیر و تحویل مراجع قضائى شدند. 
وى اظهارداشت:از دستگیرشـدگان، سالح شکارى، 
دوربین، فشـنگ و خودرو و موتورسـیکلت به هماره 

سایر ادوات شکار، کشف و توقیف شد.  

افتتاح کتابخانه تخصصى کودك 
ونوجوان  در شاهین شهر

کتابخانه تخصصى کودك ونوجوان در شاهین شهر 
افتتاح شد .

کتابخانه تخصصى کودك ونوجوان در میدان فاطمیه 
شاهین شهر افتتاح شد. 

براى تجهیز این کتابخانه بـا زیربناى 108 مترمربع، 
500 میلیون ریال هزینه شده است.

این کتابخانـه داراى بیش ازدو هزارعنـوان کتاب  در 
قالب پنج هزار  جلد در حوزه هاى مختلف و مناسـب 

براى گروه سنى کودکان ونوجوانان است.

کلنگزنى نخستین 
فرهنگسراى نوش آباد 

طرح ساخت نخستین فرهنگسراى شهر نوش آباد که 
از سوى خانواده یک نیکوکار به اجرا درخواهد آمد، با 
حضور جمعى از مردم و مسـئوالن شهرستان آران و 

بیدگل کلنگ زنى شد.
شـهردار نوش آباد گفت: ایـن فرهنگسـرا در زمینى 
هـزار مترمربعـى، بـا مشـارکت خانـواده یـک فـرد 
نیکـوکار در مدت یک سـال به بهره بـردارى خواهد 

رسید.
داراى  آبـاد  نـوش  افـزود:  اشـرفى  مرتضـى 
ظرفیت هاى فراوانى در زمینه هاى گوناگون است و 
نیازمند نگاه ویژه اى براى شکوفایى مى باشد که در 
این راستا، ایجاد یک فرهنگسرا در این شهر ضرورى

 بود.

فراخوان ارسال مقاله
فراخوان ارسـال مقاله بـه کنفرانس ملـى تحقیقات 
نوین در مهندسى برق، کامپیوتر و فناورى اطالعات 

آغاز شد.
دبیر علمى این  کنفرانس گفت: الکترونیک، مخابرات، 
کنتـرل، قدرت ومهندسـى پزشـکى، مهندسـى نرم 
افزار، هوش مصنوعى، معمـارى کامپیوتر، فن آورى 
اطالعـات و ارتباطات و تمامى موضوعـات مرتبط با 
علوم کامپیوتـر و علوم تصمیم و مهندسـى دانش، از 

محورهاى این کنفرانس یک روزه است.
مهران عمادى افزود: عالقه مندان براى ارسال مقاله  

تا 25 خرداد فرصت دارند.
کنفرانـس ملـى تحقیقـات نویـن در مهندسـى 
 28 تیر در دانشگاه آزاد اسـالمى واحد مبارکه  برگزار 

مى شود.

خبر

شهردار اصفهان گفت: هفته پاریس در اصفهان برگزار 
مى شود و زمینه توسعه گردشــگرى و تسهیل رفت و 
آمد گردشگران بین شهرهاى اصفهان و پاریس ایجاد 

مى شود.
قدرت ا... نوروزى گزارش مختصرى از سفر به پاریس 
و برگزارى هفته فرهنگى اصفهان در این شهر ارایه داد 
و گفت: این اتفاق براى اولین بار در ســطح جهانى رقم 
خورد و مورد اســتقبال جوانان ایرانى مقیم فرانسه قرار

 گرفت.
شــهردار اصفهان با بیان اینکه در ســفر بــه پاریس 
جلسه اى را در ســازمان اقتصادى فرانســه داشتیم و 

در این جلسه، پرســش و پاسخ مطرح شــد، گفت: ما 
تفاهــم کردیــم تــا در آینــده، شــهردار منطقــه 
5 اصفهــان و شــهردار «اى ســى» قــراردادى 
منعقــد کنند تا ارامنه  شــهر «اى ســى» بــه جلفاى 
اصفهان آمــده و تبــادل گردشــگران ارامنه صورت 

گیرد.
شــهردار اصفهان با اشــاره به برگزارى جلســه اى با 
هتلداران فرانسه نیز گفت: از هتل داران فرانسه دعوت 
کردیم به اصفهان سفر کنند و پیشنهادات خود را براى 
هتل ســازى و ارتقاى ظرفیت هاى گردشگرى مطرح 

کنند.

مجرى خط دوم قطارشــهرى اصفهان گفــت: حفارى 
تونل خط دوم مترو از خیابان زینبیه، ظرف ســه ماه آینده 
آغاز مى شود. محســن واعظى فر اظهار داشت: خط دوم 
قطارشهرى اصفهان از شمال شرق شــروع مى شود و با 
دور زدن میدان امام(ره) به میدان امام حسین(ع) و خیابان 

طالقانى مى رسد و سپس به غرب اصفهان منتهى مى شود.
وى با بیان اینکه در حال حاضر زیرساخت هاى اجراى خط 
دوم مهیا شده و دســتگاه TBM براى حفارى مسیر آماده 
است، افزود: یکى از زیرساخت هاى حفارى از کشور آلمان 
باید وارد شود که تمامى مراحل خرید انجام شده و ظرف یک 
ماه آینده وارد کشور مى شود. مجرى خط دوم قطار شهرى 

اصفهان ادامه داد: در این راستا، بر اساس برنامه ریزى هاى 
انجام شده،حفارى تونل خط دوم مترو ظرف سه ماه آینده 
آغاز مى شود. واعظى فر با اشاره به احداث ایستگاه هاى خط 
دوم خاطرنشان کرد: ساخت سازه ایستگاه زینبیه، تاکنون 25 
درصد و ایستگاه عاشق اصفهانى تاکنون 10 درصد پیشرفت 
فیزیکى داشته اســت. وى اظهار داشت: مناقصه انتخاب 
پیمانکار احداث ایستگاه سوم در خیابان عمان سامانى نیز 

برگزار شده و زمین آن آماده تحویل پیمانکار است.
مجرى خط دوم قطار شــهرى اصفهان عنوان کرد: این 
خط به طول 15 کیلومتر، داراى 24 ایستگاه است که در فاز 

نخست،  16 ایستگاه آن اجرایى مى شود.

حفارى تونل خط دوم مترو
 از 3 ماه آینده

هفته فرهنگى پاریس در 
اصفهان برگزار مى شود

معاون نهضت ســوادآموزى اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان گفت: 96 درصد بى سوادان اصفهانى در 
سال گذشته، بر اســاس آمار وزارت کشور جذب نهضت 
سوادآموزى شدند. بهمن امیدقائمى اظهار داشت: استان 
اصفهان جزء پنج  استان باســواد کشور است و به همین 
دلیل، تعداد بى سوادان کمترى دارد. وى افزود: هر ساله از 
سوى وزارتخانه آموزش و پرورش به  استان ها، حجمى از 
بى سوادان با میانگین سنى 10 تا 49 ساله اعالم مى شود. 
معاون نهضت ســواد آموزى اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان گفت: در این راستا، سال گذشته درحدود 
هشت هزار نفر بى سواد با میانگین سنى 10 تا 49 سال، به 

استان اصفهان اعالم شد.
وى ادامه داد: نهضت سوادآموزى استان اصفهان توانست 
هفت هزار نفر را جذب کند که در این تعداد کودکان کار، 

آقایان و به ویژه خانم ها وجود دارند.
امیدقائمى با بیان اینکه آمار دقیقى از بیسوادان وجود ندارد، 
گفت: هر کجا بى سوادى وجود داشته باشد، براى باسواد 

شدنش اقدام خواهیم کرد.
وى افزود: بر اساس سرشــمارى نفوس و مسکن سال 
95، در حدود 103 هزار نفر بى ســواد 10 تا 49 ســاله در 
استان وجود دارد. امیدقائمى خاطرنشان کرد: بیشترین 
آمار باســوادى در اســتان اصفهان متعلق به ناحیه یک 
و 2 آموزش پرورش شهرســتان اصفهان، اردســتان، 
زواره، کوهپایه و جلگه اســت و  بیشترین آمار بیسوادى 
در فالورجان، فریدون شــهر، ســمیرم و خمینى شــهر 

وجود دارد.

96 درصد بى سوادان اصفهانى جذب شدند
مردم برخوار به مسیرتعیین شده قطار سریع 
الســیر اصفهان- تهران همچنان معترض 

هستند.
نماینــده مردم شهرســتان هــاى برخوار 
و شــاهین شــهر و میمــه در مجلــس 
شــوراى اســالمى گفت:طبق مسیر پیش 
بینى شــده، عبور خــط آهــن در برخوار 
موجب تقســیم شــهرهاى دولــت آباد و 
دســتگرد و بــروز معضــالت اجتماعــى 
در آینــده همچــون حاشــیه نشــینى 

مى شود. 
حسینعلى حاجى دلیگانى بر ضرورت فورى 
رســیدگى به اعتراض مردم این دوشــهر 
درخصوص مسیرقطار سریع السیر اصفهان- 

تهران تأکید کرد.
وى پیشــنهاد داد: قبل از رسیدن خط آهن 
به شهرهاى دولت آباد و برخوار، ایستگاهى 
احداث و عبــور خط به صــورت زیرزمینى 

شود.
نماینده قوه مقننه در شــوراى برنامه ریزى 
استان اصفهان تأکید کرد: با وجود مذاکره و 
مکاتبه هاى متعدد و دستورهاى مساعد داده 
شــده، تاکنون نتیجه مطلوب حاصل نشده

 است. 

انتقاد به مسیرتعیین شده 
قطار سریع السیر 
اصفهان- تهران

سید محسن هاشمى- شهردار مبارکه

دستگاه مزایده گزار: شهردارى مبارکه
شهردارى مبارکه در نظر دارد به استناد مجوز شماره 96/1828 مورخ 1396/12/26 شوراى اسالمى شهر 
مبارکه، مجموعه فرهنگى تفریحى مادر (باغ بانوان) را به طور کامل و به صورت مدیریت واحد با مشخصات 

جدول زیر و با قیمت پایه کارشناسى براى یکسال شمسى به بخش خصوصى واگذار نماید:

آگهى مزایده عمومى

شرایط شرکت در مزایده:
1- واریز مبلغ 39/600/000 ریال بابت سپرده شرکت در مزایده به حساب سیباى 0105193396003 بنام 

شهردارى و یا اخذ ضمانتنامه بانکى معتبر
2- محل دریافت اسناد مزایده: شهردارى مبارکه، امور قراردادها- تماس: 52402021- 031

3- مبلغ خرید اسناد: 500/000 ریال
4- مهلت دریافت اسناد: در ساعات ادارى از تاریخ درج آگهى تا روز سه شنبه مورخ 1397/02/11 خواهد 

بود
5- مهلت تحویل پیشنهادات: مزایده گران بایستى پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز 

 شنبه مورخ 1397/02/15 به دبیرخانه محرمانه حراست این شهردارى تسلیم و رسید دریافت نمایند.
6- پیشنهادات مزایده از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام، قلم خوردگى، عیب و 

نقص نداشته باشد.
7- شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات ارسالى مختار مى باشد و به پیشنهادات مبهم، مخدوش، فاقد 

سپرده، مشروط و کمتر از قیمت پایه اعالم شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8- زمان بازگشایى پیشنهادات: ساعت 13 بعدازظهر روز یکشنبه مورخ 1397/02/16

حدود متراژ بر نام قسمت هاى مختلف مجموعهردیف
اساس مترمربع

مبلغ پایه کارشناسى 
ماهیانه- ریال

787/000/000فروشگاه مواد غذایى1
807/500/000مهد کودك2
10612/000/000بازارچه خوداشتغالى3
47715/000/000مجموعه کالس ها4
1468/500/000سالن بدنسازى5

پیست دوچرخه سوارى و کلیه زمین هاى 6
20826/000/000ورزشى به صورت روباز

33010/000/000رستوران7
66/000/000

چاپ اولچاپ اول

جمعًا

با اجراى طرح هاى آموزشى فنى وحرفه اى، چهار هزار 
و 370هزار نفر در اصفهان وارد بازار کسب و کار شدند.

مدیر کل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان گفت: 
پارسال در طرح هاى خود اشــتغالى این تعداد هنرجو، 

908هزار و 333ساعت آموزش دیدند.
ابوطالــب جاللى، تقویــت دانش و مهــارت را یکى از 

راهکارى هاى ایجاد اشــتغال مولد و پایــدار در جامعه 
دانســت و افزود: این آموزش ها در رشــته هاى صنایع 
پوشــاك، جوشــکارى، کشــاورزى، قالى بافى، برق، 

ساختمان و صنایع فلزى به هنرجویان ارائه شده است. 
وى گفت: هم اکنون، این هنرجویان در هزارو 657واحد 

آموزش فنى و حرفه اى استان آموزش دیدند .

محققان دانشــگاه کاشان  با اســتفاده از عصاره چاي 
ســبز، نانوذراتی را براي ذخیره ســازي گاز هیدروژن 

تولید کردند.
رئیس دانشگاه کاشان گفت: در این طرح، نانوذرات نیکل 
آلومینات و نیکل اکسید با روش شیمى سبز تهیه شده و از 
عصاره گیاه چاى سبز که در طبیعت زیاد است، به عنوان 
عامل رسوب دهنده به جاى رسوب دهنده هاى متداول 

شیمیایى استفاده شد.
عباس زراعــت، یکى دیگــر از مزیت هاى اســتفاده 
از عصــاره گیــاه چــاى ســبز را، جایگزینــى براى
 ســورفاکتانت هاى تجارى چون آنیونــى، کاتیونى و 
پلیمرى دانست وافزود: اســتفاده از این روش، منجر به 
تولید نانوذراتى یکنواخت و ریز، با درجه تخلخل باال و 

مناسب براى استفاده در صنایع انرژى شد.

فرماندار اردســتان گفت: چهــار ایســتگاه آنالوگ با 
اختصاص اعتبارى از محل تملک دارایى شهرســتان 
اردســتان و منابع صدا و سیماى اســتان اصفهان به 

دیجیتال تبدیل شده اند.
علیرضا غیور اظهارداشــت: شهرستان اردستان داراى  

17 ایســتگاه تلویزیونى مى باشــد که همگى آنالوگ 
هستند.

وى افزود: با اختصاص اعتبار از محــل تملک دارایى 
شهرستان و منابع صدا و سیماى استان اصفهان، چهار 
ایستگاه آنالوگ شهرستان  درشمال ایستگاه زرین کوه، 
روستاى جنبه و ومکان، روستاهاى آستانه و گونیان به 

دیجیتال تبدیل شده اند.
فرماندار اردستان گفت: پیش از این، پوشش دیجیتال 
شهرســتان اردستان از طریق ایســتگاه پرقدرت نطنز 

تأمین مى شده است.
 وى تاکید کرد: تبدیل هر ایســتگاه آنالوگ به دیجیتال 
در شهرستان اردستان بالغ بر 500میلیون ریال هزینه 

داشته است.

شایعه رنگى شدن آب در چند محله از شهر اصفهان، از 
سوى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان تکذیب شد.

اکبر بنى طبا، مدیر روابط عمومى شرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان ضمن تکذیب خبر رنگى شــدن آب 
آشامیدنى در برخى نقاط استان اصفهان، اظهار داشت: 
با توجه به حساسیتى که موضوع آب شرب براى شرکت 
آب و فاضالب دارد، ســامانه هاى نظارت و کنترل، به 
صورت دائم و مســتمر وضعیت آب شــرب را کنترل 

مى کند.
وى افزود: عالوه بر کیفیت آب، نظارت بهداشتى بر آب 
شــرب نیز وجود دارد و این نظارت ها به طور مستمر در 

حال انجام است.
مدیر روابط عمومى شــرکت آب و فاضالب اســتان 
اصفهان خاطرنشــان کرد: موضوع رنگى شدن آب در 
برخى نقاط اصفهان  به طور 100 درصد تکذیب مى شود 

و امکان وقوع چنین اتفاقى وجود ندارد.

 آموزش کسب و کار به 4000نفر در استان

موفقیت محققان دانشگاه کاشان درذخیره هیدروژن 
با عصاره چاى سبز

تبدیل4ایستگاه آنالوگ به دیجیتال 
در اردستان

تکذیب رنگى شدن آب در اصفهان
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معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان با بیان 
اینکه مدتى است که پارك دوبل در خیابان هاى اصفهان، 
به شدت افزایش یافته و دسترسى راحت تر براى مردم، 
معیارى براى پارك خودرو شــده اســت، اظهارداشت: 
ظرفیت  پارکینگ ها عموماً تکمیل نمى شود و به عبارتى، 
مردم عادت ندارند که از پارکینــگ به جاى پارك کنار 

خیابان استفاده کنند.
علیرضا صلواتى گفت: براى رفع پارك هاى حاشــیه اى 
خودروها در خیابان هاى اصفهــان، تاکنون طرح هاى 
مختلفى از جمله پارکومترهاى سکه اى، موبایل پارك، 
پارکبان و ... اجرا شــده که با نقاط ضعف و قوت زیادى 

همراه بود، اما در نهایت با تجربه اجــراى این طرح ها، 
شهردارى اصفهان به این نتیجه رسید که طرح مکانیزه و 

هوشمندى را اجرا کند.
وى از اجراى طرح پارکومتر در 138 خیابان شهر اصفهان 
به صورت مکانیزه خبر داد و با بیان اینکه قیمت گذارى ها 
در این طرح به گونه اى انجام شده که رغبت  شهروندان 
به انجام سریع کارهاى روزمره افزایش یابد و رانندگان 
هر چه سریعتر به خودروى خود بازگردند تا امکان پارك 
خودرو براى همه فراهم باشــد، ادامه داد: نرخ پارك در 
پارکومتر براى نیم ساعت اول، رایگان، یک ساعت اول 

هزارتومان و براى ساعت دوم هزار و 500 تومان است.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان 
از  تعیین ســاعت آب در مــدارس به منظــور تبیین 
موضوع کم آبى و ضــرورت مصرف بهینــه آب خبر

 داد.
هاشم امینى گفت: با توجه به شرایط بحران کم آبى در 
اصفهان، اداره کل  آموزش و پرورش با نظارت و پایش 
مصارف مدارس، زمینه کاهش 10 درصدى مصرف آب 
را در مدارس  فراهم مى کند، این در حالیست که در سال 
گذشته مدارس استان با ارائه راهکارهاى مصرف بهینه 
آب شاهد کاهش شش درصدى مصرف آب نسبت به 

مدت مشابه سال قبل بودند.

وى با اشــاره به اهمیت شناســایى منابع جایگزین، به 
منظور تامین آب شرب مشترکین اعالم کرد: همکارى 
هاى فرهنگى آموزش و پرورش در جهت ترویج مصرف 
بهینه آب ،همــراه با تعامل و همــکارى هاى الزم در 
راستاى اقدامات فنى با شــرکت آبفا، به گونه اى است 
که در مکان هایى آموزشــى که داراى پتانسیل جهت 
حفر چاه آب هســتند، بتوان چاه جدیــد براى مصارف 
شرب حفر نمود، چرا که با حجم ذخیره ناچیز سد زاینده 
رود نمى توان آب موردنیاز جمعیتى بالغ بر چهار میلیون 
نفر تحت پوشش طرح آبرسانى اصفهان بزرگ را تامین

 نمود .

اجراى طرح پارکومتر در
 138 خیابان شهر 

تعیین«ساعت آب» 
در مدارس 

امضاى تفاهمنامه«محله 
جلفا»و« ایسى له مولینو»

 شـهردار اصفهـان در حضور سـفیر و نماینـده ایران 
در یونسـکو، تفاهم نامه اولیه با موضـوع عقد پیمان 
دوستى محله جلفا و شهر ایسى لى مولینو را امضا کرد. 

واگذارى زمین براى تأمین غذاى 
گرم خانواده هاى بى بضاعت

واگذارى زمینى 300 مترى در منطقه حصه اصفهان 
به موسسه نیکوکارى «لبخند قلب شهر» که در زمینه 
تحویل غذاى گرم به خانواده هاى بى بضاعت فعالیت 
مى کند، از موارد قابل بررسى در بیست و نهمین جلسه 

علنى شوراى شهر اصفهان(دیروز) بود.

پلمب انبار چوب بلوط قاچاق 
در خمینى شهر

فرمانده انتظامى شهرسـتان خمینى شـهر از کشـف 
مقدار 33 ُتن چوب بلوط قاچاق به ارزش یک میلیارد 

و 700 میلیون ریال خبر داد.
على جعفرى نژاد اظهار داشت: در پى دریافت اخبارى 
مبنى بر دپوى مقادیـر زیادى چوب بلـوط قاچاق در 
انبارى خارج از شـهر درچـه، مأمـوران کالنترى 14 

بررسى موضوع را در دستورکار قرار دادند.
وى با بیان این کـه یک تیم مجـرب از مأموران پس 
از هماهنگى بـا مقام قضائى به محل اعـزام و از آنجا 
بازرسى کردند، افزود: در بازرسى به عمل آمده، مقدار 
33 ُتن چـوب بلـوط جنگلى قاچـاق، کشـف و چهار 

قاچاقچى دستگیر شدند. 

دریافت آثار همایش بین المللى 
مهدویت تا 10 اردیبهشت

دبیـر اجرایى همایـش بین المللى گفتمـان مهدویت 
گفـت: ایـن همایـش، پنجمیـن دوره از سلسـله 
همایش هـاى گفتمـان مهدویت اسـت که ایـن بار 
در سـطح بین المللى برگزار مى شـود و عالقه مندان 
مى توانند آثـار خود را تا 10 اردیبهشـت بـه دبیرخانه 

ارسال کنند.
حجت االسـالم احمدرضا مرادى اظهار داشـت: این 
همایش با محوریت آثـار آیت ا...صافى گلپایگانى در 

دانشگاه فنى و مهندسى گلپایگان برگزار مى شود.
وى افـزود: ایـن همایش، پنجمیـن دوره از سلسـله 
همایش هـاى گفتمـان مهدویت اسـت که ایـن بار 
در سـطح بین المللى برگزار مى شـود و عالقه مندان 
مى توانند آثار خود را تا 10 اردیبهشـت بـه دبیرخانه 

ارسال کنند.
وى با اشاره به موضوعات مختلف این همایش تصریح 
کرد: بایسته هاى معرفت مهدوى، بایسته هاى اخالق 
مهدوى، اخالق اسالمى در دانشگاه منتظر، پایه هاى 
قرآنى و روایى مهدویت از دیدگاه شیعه و اهل سنت، 
مهدویـت و امید بخشـى جهانى و نقش علـم، هنر و 
مشـاغل در جامعه مهـدوى، هفت محـور اصلى این 

همایش است.

کشاورزى در کاشان و آران 
 مقرون به صرفه نیست

 مدیر جهاد کشاورزى شهرستان آران و بیدگل گفت: 
کشاورزى زارعى با توجه به کمبود شدید آب در دشت 
کاشـان و منطقه آران و بیدگل، به هیـچ وجه مقرون 

به صرف نیست.
حسین فتاحى اظهار داشـت: آران و بیدگل 240 چاه 
مجاز برداشـت آب کشـاورزى دارد که قرار اسـت تا 
پایان خردادماه امسال، به سیستم کنتورهاى حجمى 

مجهز شود.
وى اظهار داشت: کشاورزان شهرستان براى داشتن 
کشاورزى پایدار و همچنین ارزش افزوده مناسب، به 

سراغ کشت هاى باغى با ارزش افزوده باال بروند.
وى تاکید کرد: هم اکنـون 25 درصد از جمعیت 103 
هزار نفرى آران و بیدگل را کشاورزان تشکیل داده اند، 
اما تاکنون با وجود بحـران آب در منطقه، هیچ گامى 
براى جایگزینى کشاورزى در آران و بیدگل برداشته 

نشده است.

خبر

این هفته، موســیقى تلفیقى، ســنتى و پــاپ، مهمان 
اصفهانى ها مى شود.

کنسرت محمد معتمدى 31 فروردین ماه ساعت 17:30 
در ســالن مرکز همایش هاى بین المللى اصفهان سیتى 

سنتر برگزار مى شود.
محمد معتمدى، خواننده ایرانى به سبب عالقه اى که به 
مکتب آواز اصفهان داشت، به تمرین و الگوبردارى از آواز 
اساتیدى چون تاج اصفهانى و ادیب خوانسارى پرداخت 
و در این مسى،ر از راهنمایى کســانى چون على اصغر 

شاهزیدى استفاده کرد.
او تاکنون با گروه هاى متعددى فعالیت داشته که ازجمله 
آن ها مى توان به «گروه خورشــید» (مجید درخشانى)، 
«هم نوازان شــیدا» (محمدرضا لطفى)، «ارکستر ملى 
ایران» (فرهــاد فخرالدینى)، «هم آوایان» (حســین 
علیزاده) و «گروه ادیب» که خود وى پایه گذار آن است، 

اشاره کرد.
او در ســال 2013 میــالدى از ســوى رادیــو دولتى 
فرانســه به عنوان موزیســین برگزیده ســال انتخاب 
 شــده و جایزه فرانس موزیک 2013 را دریافت نموده

 است.
■■■ 

کنسرت«دنگ شو» هم 31 فروردین ماه در سالن نگین 
نقش جهان سپاهان شهر برگزار مى شود.

دنگ شو، نام یک گروه موسیقى با ژانر موسیقى تلفیقى 
است که ســال 85، با نگرش تازه به ترانه هاى ایرانى و 

موسیقى مردمى ایران تشکیل شد.
رضا شایا شجاع نورى، طاها پارسا شجاع نورى و صمد 
طالقانى، اعضاى این گروه هستند و اولین آلبوم رسمى 
آن ها «شیراز چل ســاله» نام دارد که استقبال از آن، تور 

کنســرت دور دنیاى این گروه را از ابتداى ســال 90 در 
پى داشت.

دنگ شو از ابتدا با ساخت موسیقى متن فیلم، با سینما در 
ارتباط بوده و براى کارگردان هاى بسیارى از جریان اصلى 
سینماى ایران موسیقى فیلم نوشته اند که ازجمله آن ها، 

کمال تبریزى و ایرج کریمى بوده اند.
■■■ 

کنسرت«اشــوان» هــم 29 فروردین مــاه در مرکــز 
همایش هاى سیتى سنتر برگزار مى شود.

«شــکان خدابنده» معروف به«اشــوان» با انتشــار 

تک آهنگ هایــى به عنوان خواننده پــاپ نوظهور بین 
جوانان به محبوبیت دست یافت.

نخســتین آلبوم وى، «بهت مریضم» نام دارد و اولین 
کنســرت وى، شــهریورماه سال 95 در ســالن میالد 

نمایشگاه بین المللى تهران برگزار شد.

 اصفهان در این هفته میزبان چند کنسرت  است

معاون بازاریابى و فروش شــرکت فــوالد مبارکه 
گفت: در ســال 1396 فوالد مبارکــه هفت میلیون 
و 32 هــزار و 705 ُتن از محصــوالت تولیدى خود 
را، به بــازار داخلــى و جهانى تحویــل داد که این 
میزان تحویل محصول، رشــد 12 درصدى داشته 

است.
محمود اکبرى افزود: در سال گذشته باتوجه به نیاز 
بازار داخلى، صادرات محصوالت این شــرکت 17 
درصد کاهش یافته است و از این میزان محصول، 82 
درصد به بازار داخلى و 18 درصد به بازارهاى جهانى 

عرضه شده است.
معاون بازاریابى و فروش شرکت فوالد مبارکه تصریح 
کرد: در سال 1396 به میزان پنج میلیون و 740 هزار 
و 554 ُتن انواع محصوالت شــرکت به بازار داخلى 

عرضه شده که رشد 22 درصدى نسبت به سال 95 
داشته است.

اکبرى اظهار داشــت: ضمن اینکه در بــازه زمانى 
مذکو،ر تناژ ثبت ســفارش شده با 12 درصد رشد، به 
هفت میلیون و 207 هزار ُتن و حمل ریلى محصوالت 
با رشد شش درصدى، به یک میلیون و 129هزار ُتن 

افزایش یافته است.
معاون بازاریابى و فروش شــرکت فوالد مبارکه در 
بخش دیگرى از سخنان خود با اشاره به رشد کیفى 
محصوالت فوالد مبارکه گفت: نظرســنجى انجام 
شده از مشــتریان در انتهاى سال نشــان مى دهد 
میــزان رضایت مندى مشــتریان نســبت به مدت 
مشابه ســال قبل به میزان دو درصد افزایش یافته

 است. 

معــاون توســعه مدیریت و منابــع ســازمان صنایع 
کوچک و شــهرکهاى صنعتى ایران در جلسه شوراى 
معاونین و مدیران شرکت شــهرکهاى صنعتى استان 
اصفهان با تقدیــر از اقدامات  و فعالیت هاى مناســب 
این شرکت در کسب رتبه نخســت در حجم واگذارى 
زمین، تعداد قرارداد و سایر شــاخص هاى عملکردى، 
خواستار حضور پر رنگ شــرکت شهرك هاى صنعتى 
اســتان اصفهان در پویش حمایــت از کاالى ایرانى 

شد. 
عزیز محمدى اســتان اصفهــان را یکــى از صنعتى 
ترین اســتان هاى کشور دانســت که اجراى مناسب 
پویش حمایت از کاالى ایرانى مى تواند نقش بســیار 
پر رنگى در حمایت از تولید و اشتغال استان و کشور ایفا 

نماید.
 معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان صنایع کوچک 
و شــهرکهاى صنعتى ایران با اشــاره به نقش صنایع 

کوچک و متوســط در ایجــاد اشــتغال و اجراى اصل 
44 کشــور، حوزه صنایــع کوچک را یکى از رســالت 
هاى اولویت دار این شــرکت عنــوان و تصریح کرد:  
ســازمان صنایع کوچک و شــهرکهاى صنعتى ایران 
و شــرکت شــهرك هاى اســتانى بایــد کاتالیزورى 
براى ارتباط میــان کارآفرینان و صاحبان ســرمایه با 
ســارمایه گذارى ها در بخش هاى تولیدى و صنعتى 

باشد.

صنایع کوچک، یکى از 
رسالت هاى اولویت دار 
شهرك هاى صنعتى

افزایش 12درصدى
رئیس پلیس فتاى استان اصفهان گفت: بر اساس شکایت  تحویل محصوالت فوالد مبارکه

یکى از شهروندان مبنى بر اینکه افراد ناشناسى مشخصات 
و شماره اش را در شبکه هاى مجازى با عناوین غیر اخالقى 

منتشر کرده اند، مردى 40 ساله دستگیر شد.
سرهنگ مصطفى مرتضوى اظهار داشت: در پى شکایت 
یکى از شهروندان مبنى براینکه افرد ناشناسى، مشخصات 
و شماره اش را در یکى از شبکه هاى اجتماعى مجازى با 

عناوین غیراخالقى منتشر کرده، بررسى موضوع در دستور 
کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وى افزود: با انجام تحقیقات تخصصى در فضاى مجازى، 
در نهایت متهم که فردى 40 ساله بود، شناسایى و دستگیر 
شد . رئیس پلیس فتاى استان اصفهان بیان داشت:  متهم 
که از اقوام نزدیک شــاکى بود، به بزه انتسابى، اعتراف و 

انگیزه خود را اختالف با شاکیه اعالم  کرد . 

رئیس دامپزشکى شهرســتان گلپایگان گفت: خبر تلف 
شدن 25 رأس دام بر اثر تب برفکى در این شهرستان را نه 

تایید و نه تکذیب مى کنم.
مسعود غفارى ادامه داد: گلپایگان از لحاظ دامى شهرستان 
پر جمعیتى اســت و عالوه بر پراکنده بــودن دام ها، در 
روستاها دام سبک و سنگین کنار یکدیگر نگهدارى مى 

شوند. وى گفت: هر چهار ماه یک با،ر واکسیناسیون در دام 
هاى سنگین و هر شــش ماه یک بار، در دام هاى سبک 
انجام مى شــود و در ماه آینده نیز مجدد واکسیناسیون 

انجام خواهد شد.
غفارى، واکسیناسیون را عامل اصلى پیشگیرى تب برفکى 
دانست و افزود: واکسیناســیون،عامل اصلى جلوگیرى 

از این بیمارى نیســت و مواردى از جمله رعایت نکات 
بهداشتى جلوگیرى از تردد بى مورد دام ها و...از موارد دیگر 
است. وى اظهارداشت: در همین راستا، موقتا و تا اطالع 
ثانوى، میدان دام گلپایگان را تعطیل کردیم و از دامداران 
نیز مى خواهیم که از تردد به محل هایى که جهت خرید و 

فروش دام تجمع انجام مى شود، خوددارى کنند.

مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهــان از اعتبار 
کارت ملى طــرح قدیم، تا پایان خردادماه ســال 
جارى خبر داد و گفت: در حــدود 38 درصد مردم 
اصفهــان هنــوز کارت ملى هوشــمند دریافت

 نکرده اند.
حســین غفرانى کجانى با بیان اینکه تاکنون 63 
درصد از مردم اصفهان کارت ملى هوشمند خود را 
دریافت کرده اند، اظهار داشت: بیش از دومیلیون 
و 500 هــزار کارت ملى هوشــمند صادرشــده

 است.
وى افزود: نزدیک به 38 درصد مردم اصفهان هنوز 
کارت ملى هوشــمند خود را دریافت نکرده اند که 
الزم است نسبت به ثبت نام و انجام مراحل دریافت 

این کارت اقدام کنند.
مدیرکل ثبت احوال استان از ادامه اعتبار کارت ملى 
طرح قدیم تا پایان خردادماه سال جارى خبر داد 
و گفت: طبق دستورالعمل دولت، کاربردى شدن 
رسمى کارت ملى هوشــمند تا پایان سال 97 به 

تعویق افتاد.

کارت ملى طرح قدیم 
تا پایان خردادماه 

اعتبار دارد

دستگیرى عامل هتک حیثیت اینترنتى

شناسایى2 کانون تب برفکى در گلپایگان

ارائه تسهیالت بالعوض به کشاورزان استان 
استاندار اصفهان گفت: باید هزینه تغییر الگوى کشت به 
کشاورزان پرداخت شود و تسهیالت بالعوضى را هم از 
صنعت بگیریم و به کشاورزان بدهیم، تا با همان مقدار 

کم آب کشاورزى کنند.
محسن مهرعلیزاده با تأکید بر این که یکى از مشکالت 
اساسى اســتان اصفهان کم آبى است، خاطرنشان کرد: 
احیاى زاینده رود، یک کار بر جاى  مانده از گذشــته و در 
سطح ملى است و باید با یک نگاه فرامنطقه اى براى حل 

آن اقدام کرد.
وى با اشاره به وجود مشکالت کم آبى در نقاط مختلف 
کشورمان تصریح کرد:  شکى نداریم که زاینده رود نقش 
ستون فقرات سه استان چهارمحال و بختیارى، اصفهان 
و یزد را ایفا مى کند و ضرورى است تا این ستون، پاینده 

و برقرار باشد.
مهر علیزاده با تأکید بر ضرورت کاهش مصرف آب در 
صنایعى نظیر ذوب آهن اصفهان و مجتمع فوالد مبارکه 
خاطرنشان کرد: در سال گذشــته به این صنایع بزرگ 

ابالغ کردیم که باید در آب مصرفــى خود تا 25 درصد 
صرفه جویى کنند.

وى ادامه داد: صنایع بزرگ در منطقه را مکلف کردیم که 
بخش عمده اى از آب موردنیاز خود را از پساب فاضالب 
شهرهاى همجوار تهیه کنند و به همان میزان استفاده 
از پساب، میزان اســتفاده از منابع آبى موجود را کاهش 
دهند، به همین خاطر دوباره به همین صنایع ابالغ کردیم 
که باید تا 40 درصد در مصــرف آب خود صرفه جویى

 کنند.
وى با بیان این کــه باید هزینه تغییر الگوى کشــت به 
کشاورزان پرداخت شــود، اظهارداشت: باید تسهیالت 
بالعوضى را از صنعت بگیریم و به کشاورزان بدهیم تا با 

همان مقدار کم آب کشاورزى کنند. 


