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هندوانه و همه خوبى هایشسوددهى شرکت ذوب آهن پس از چند سال رکودچرا قسمت سوم سریال «هوش سیاه» ساخته نشد؟آغاز پروازهاى حج از 28 تیر حمله مسلحانه مردان ناشناس به خانه اى در اصفهان  سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

ترك هاى خواجو 30 ساله است؟ 

سرمایه گذارى در اصفهان سخت و پیچیده است
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گرانى بیسکویت و شکالت 
ایرانى در بازارهاى منطقه

کشف پرنده 200 میلیون 
ریالى در سمیرم

11 مرد افسانه اى
ورق به نفع 4

سلبریتى ها
 بـر مى گردد

2

ترك، نشست، رطوبت و ... از جمله تهدیداتى است که هر چند 
وقت یک بار و به دور از چشم مسئوالن به جان پل هاى تاریخى 

اصفهان از جمله پل خواجو مى افتد. آسیب هایى که به گفته 
کارشناسان به دلیل خشکسالى هاى پى در پى و نشست خاك بر 

روى بدنه پل آشکار مى شود. 
از چند سال پیش که خشکسالى شروع شد، کارشناسان میراث 

فرهنگى در اصفهان اعالم کردند ...

 در حالــى کــه ابهــام دربــاره سرنوشــت 
پول هایى که سلبریتى هاى ورزشى و سینمایى 
بــراى کمک بــه زلزلــه زدگان غرب کشــور 
جمع آورى کردند همچنان ادامــه دارد و حتى 
کار به بلوکه شــدن حســاب هاى بعضى از این 
ستاره ها هم کشیده شده اســت، حاال استاندار 
کرمانشــاه، روایت جدیــدى از آخــر و عاقبت 

حساب هاى سرشار از پول این...
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تهدید شغلى تهدید شغلى 2020 هزار قطعه ساز  خودرو در اصفهان هزار قطعه ساز  خودرو در اصفهان
افزایش قیمت هاى خودروهاى داخلى و خارجى موجب شده استافزایش قیمت هاى خودروهاى داخلى و خارجى موجب شده است

9

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار:  5000 فرایند براى سرمایه گذارى وجود دارد که  در استان اصفهان بسیار سخت تر است

سوپراستار سینماى 
ایران جزئیات برنامه 

جدیدش در تلویزیون 
را تشریح کرد

پدربزرگ هاى این مدلى را باز هم بیاورید!
این روزها صحبت از حضور «جان توشــاك» در رسانه هاســت و خیلى از رسانه ها هم 
اعالم مى کنند این مربى همچون «وینفرد شــفر» در روزهایى که در سن باال قرار دارد 
حاضر شــده که به ایران بیاید. موضوعى که از ســوى این مربیان کامًال منطقى است 
و قطعًا طبیعى نبوده که توشــاك مثًال پس از اخــراج از رئال مادریــد، فوتبال ایران را 

انتخاب کند!
5

از حضور آنها استقبال مى کنیم

آگهى تجدید مزایده

اداره کل روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد

دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد در نظر دارد واگذارى مدیریت و خدمات پارکینگ اتوبوسرانى دانشجویان دانشگاه را از 
طریق برگزارى مزایده عمومى به افراد واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت مى شود جهت دریافت اسناد و اطالعات، 
حداکثر ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشار این آگهى به سایت اینترنتى دانشــگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد به آدرس

 iaun.ac.ir (قسمت مزایده/مناقصه) مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.
شرایط به شرح ذیل مى باشد:

1- سپرده شرکت در مزایده مبلغ 100/000/000 ریال (یکصد میلیون ریال) مى باشــد که مى بایست به حساب سپرده شماره 
0216236554001 نزد بانک ملى شعبه دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد واریز و یا در قالب ضمانتنامه معتبر بانکى با موضوع شرکت 

در مزایده دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد ارائه گردد.
2- بابت خرید اسناد مزایده مبلغ 200/000 ریال (دویست هزار ریال) مى باشد که به حساب سپرده شماره 0216236554001 نزد 

بانک ملى شعبه دانشگاه آزاد اسالمى  نجف آباد واریز و اصل فیش را همراه با اسناد ارسال نمائید.
3- هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.

4- دانشگاه در رد یا قبول هر کدام از پیشنهادات مجاز است.
5- به پیشنهادات مشروط، مبهم فاقد تضمین و پیشنهاداتى که بعد از آخرین مهلت تعیین شده رسیده باشد ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
6- آدرس محل: نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمى، پارکینگ اتوبوسرانى

7- آدرس دبیرخانه کمیسیون معامالت: نجف آباد، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد، ساختمان کتابخانه مرکزى- 
Email:monaghese@iaun.ac.ir
تلفن دبیرخانه کمیسیون: 42292020- 031

تلفن مدیرکل امور دانشجوئى: 42292330- 031

آگهى مزایده

جواد نصرى- شهردار فالورجان

نوبت دوم
شهردارى فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شــماره 5/133 مورخ 97/02/23 شوراى محترم اسالمى شهر 
فالورجان یک دستگاه ماشین جاروب با مشخصات ذیل را براساس قیمت کارشناسى به متقاضیان واجد شرایط به 

فروش برساند.

تعداد ظرفیترنگسیستممدلنوعردیف
سیلندر

نوع 
سوخت

تعداد 
محور

تعداد 
قیمت پایه (ریال)شماره انتظامىشماره شاسىشماره موتورچرخ

کامیون 1
سفید ایسوزو1387جاروب

26673403NAG 087 NPRFگازوئیل64 تنروغنى
231/250/000/000- 935ع1131921

الف) متقاضیان مى بایست آخرین قیمت پیشنهادى خود را حداکثر تا آخر وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 97/04/04 به 
دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند.

ب) به پیشنهاداتى که بعد از تاریخ فوق ارائه یا مخدوش، ناخوانا و یا خالى از اعالم مبلغ باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ج) کلیه هزینه ها از جمله بیمه، مالیات، عوارض شهردارى، ارزش افزوده، نقل و انتقال خودرو، چاپ آگهى و... به عهده برنده 

مزایده مى باشد.
د) شهردارى (کمیسیون) در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarja n.ir مراجعه فرمائید.

آگهى مزایده مرحله دوم

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

چاپ اول

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

موضوع مزایده: فروش زمین مسکونى

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مزایده: پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 97/04/13
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى  مرکزى خمینى شهر

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 روز پنج شنبه مورخ 97/04/14 

- مدت اعتبار پیشنهادها: یکشنبه 97/04/24
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مهلت و محل تسلیم پیشنهادها انجام 

نمى شود.

مساحت- کاربرىردیف
قیمت پایه هر آدرسمترمربع

مترمربع (ریال)
5٪ سپرده واریزى شرکت 

در مزایده (ریال)

بلوار شهید منتظرى- کوى شهید عمو سلطانى قطعه 192/69مسکونى1
62/624/250 ریال6/500/000 ریالشماره 5

آگهى مزایده

محسن خلیلى- مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود

نوبت اول
سازمان عمران زاینده رود در نظر دارد به استناد مصوبه هیئت مدیره محترم نسبت به اجاره گلخانه 
دهکده و مسیر موتورهاى شارژى دوچرخ (ســایت خانواده) واقع در دهکده فرهنگى تفریحى 

زاینده رود اقدام نماید. 
لذا متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالع از سایر شرایط  مزایده، اخذ و تحویل اسناد مزایده تا 
پایان وقت ادارى مورخ 97/04/12 به دفتر اصفهان واقع در اصفهان خیابان 22 بهمن مجتمع ادارى 
غدیر مراجعه نمایند. بازگشایى پاکات پیشنهادات مورخ 97/04/13 در محل سازمان خواهد بود. 
کلیه هزینه هاى متعلقه اعم از درج آگهى، کارشناسى و ارزش افزوده به عهده برنده مزایده خواهد 

بود. سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار مى باشد.
www.sozi.ir :سایت سازمان
info@sozi.ir :ایمیل سازمان

تلفن تماس: 32673080- 32673010

3 رایران جزئیات برنامه ز ر
وجدیدش در تلویزیون ز و نش یزی تل جدیدشد

درا تشریح کرد یحک تش ررا ح ر

مسابقهمسابقه
100100 میلیونى  میلیونى 

محمدرضا گلزار محمدرضا گلزار 

پرده جدید کمک ستاره ها به زلزله زدگان
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 تا زمستان طاقت بیـار! تا زمستان طاقت بیـار!

ستارگان خاطره انگیز جام جهانى



0202جهان نماجهان نما 3243یک شنبه  27 خرداد  ماه   1397 سال پانزدهم

آمارهاى رسمى گویاى آن است که در سال گذشته 257 
میلیون و 400 هزار دالر نان شیرینى و بیسکویت از ایران 
به کشورهاى مختلف صادر شده است که افزایش 6/2 
درصدى داشته است در حالى که وزن کاالى صادراتى 
در این بخش 7/6 درصد کاهش یافته اســت. به عبارت 
دیگر در قبال کاهــش کاالى صادراتى، درآمدزایى این 
بخش بیشتر شده که نشان از گرانى انواع نان شیرینى و 

بیسکویت در بازار جهانى بوده است. 
شکالت کاکائو دیگر کاالیى است که صادراتش نسبت 
به سال ماقبل خود از نظر ارزش 3 درصد افزایش یافته، 
اما این افزایش در شرایطى رخ داده است که وزن کاالى 

صادر شــده در این بخش 19 درصد کاهش پیدا کرده 
است.

از جمله دالیل کاهش وزنى صادرات انواع بیســکویت 
و نان شیرینى ایرانى مى توان به مواردى مانند افزایش 
تعرفه گمرکى این بخش توسط دولت عراق اشاره کرد. 
همچنین عدم ثبات نرخ ارز، مشکالت سیاسى و امنیت 
منطقه و باز و بسته شدن مرزها، مجوزهاى دست و پاگیر 
گمرکى در عراق و پاکستان از جمله موانع موجود بر سر 
راه صادرات این کاال بوده است، چرا که عمده بازارهاى 
صادراتى انواع بیسکویت و نان شیرینى ایران را مى توان 

افغانستان، پاکستان، ساحل عاج و آذربایجان دانست. 

قائم مقام شــرکت فرودگاه ها و ناوبرى هوایى ایران در 
امور فرودگاه ها گفت: امسال 85 هزار نفر از فرودگاه هاى 

کشور به سرزمین وحى اعزام مى شوند.
حسین اسفندیارى بازه اعزام حجاج را 28 روزه اعالم کرد 
و افزود: در صورت عدم اعالم تغییر توسط سازمان حج و 
زیارت ثابت ماندن برنامه ها، پروازهاى رفت حجاج از 28 
تیرماه در فرودگاه هاى اهواز و بوشهر و حضرت امام(ره) 
و مشهد شروع شده و آخرین پروازهاى رفت هم 24 مرداد 
در فرودگاه هاى حضرت امام(ره) و تبریز انجام مى شود.

اسفندیارى ادامه داد: عملیات برگشت نیز از 3 شهریور 
آغاز شده و تا 22 شهریور به طول مى انجامد. نخستین 

پرواز برگشــت به فرودگاه بوشــهر و آخرین پروازهاى 
برگشت در فرودگاه هاى بیرجند، تبریز، حضرت امام(ره) و 
گرگان انجام مى شود. به گفته قائم مقام شرکت فرودگاه ها 
و ناوبرى هوایى ایــران در امور فــرودگاه ها، عملیات 
حج امســال در فرودگاه هاى امام خمینى (ره)، مشهد، 
اصفهان، اهواز، شــیراز، همدان، گرگان، سارى، تبریز، 
کرمان، ارومیه، یزد، بیرجند، زاهدان، کرمانشاه، زنجان، 
بندرعباس، بوشهر، اردبیل و رشــت انجام خواهد شد. 
همچنین بیشترین تعداد حجاج به تعداد 22 هزار و 716 
نفر از فرودگاه  امام خمینى (ره) و کمترین تعداد حجاج به 

تعداد 493 نفر از فرودگاه رشت اعزام خواهند شد.

گرانى بیسکویت و شکالت 
ایرانى در بازارهاى منطقه

آغاز پروازهاى حج
 از 28 تیر

اعتراف شجاعانه
على نظرى، سردبیر روزنامه «مستقل» درباره   بهار|
سخنرانى رئیس جمهور در افطار با اصحاب رسانه نوشت: 
روحانى به عنوان عالى ترین مقام اجرایى، انگشـت روى 
نکته اى گذاشت که تاکنون از سـوى مقامات عالى رتبه 
نظام در هیچ محفلى بیان نشده بود! رئیس جمهور شجاعت 
به خرج داد و عنوان کرد به علـت عملکرد برخى از ارکان 
قدرت، رسانه هاى داخلى طى سالیان گذشته (ده دوازده 
سال قبل) مرجعیت خویش را از دست داده اند و رسانه هاى 
بیگانه  مرجع اطالع رسانى جامعه ما شده اند و باید زمینه 
اى را فراهـم کنیم که دوباره مطبوعـات بومى، مرجعیت 

رسانه اى افکار عمومى جامعه ایرانى را به دست آورند.

تلگرام طالیى چه صیغه اى است؟!
عضـو شـوراى عالـى فضـاى مجـازى از رواج    آنا|
نسـخه  هاى مختلف تلگرام نظیر تلگرام طالیـى انتقاد کرد. 
سیدعزت ا... ضرغامى در توییتى نوشت: «ما که ناسالمتى عضو 
شوراى عالى فضاى مجازى هستیم، هنوز نفهمیدیم تلگرام 
طالیى و دیگر مشتقات تلگرامى نوظهور داخلى چه صیغه اى 
است؟ ظاهراً جنس خارجى را باروکش داخلى مى فروشند، هم 
کار برادران را راه مى اندازد هم خواهران را! جوون هاى پاى کار 

پیام رسان هاى داخلى هم، کًال نمى دونن کجاى کارن؟!»

بازیگر عضو فرقه ضاله
«کیهـان» نوشـت: یـک بازیگر     خبر آنالین |
منتسب به فرقه اى ضاله در یکى از سریال هاى ماه مبارك 
رمضان به ایفاى نقش پرداخته است. اتفاقى که بى شک 
ابعاد یک مصداق از نفوذ فرهنگى را مشخص خواهد کرد. 
بازیگر یاد شده که در سریال، داراى چهره اى مثبت است، 
حداقل از یکسـال پیش بـه دلیل فعالیت فرقـه اى، براى 

مراجع تحقیق چهره اى ناشناخته به شمار نمى آمد.

ایران در خواست نداده است
«بشار اسـد»، رئیس جمهور سوریه در    تابناك |
گفتگو با تلویزیـون «العالم» گفت: اگر ایـران بخواهد در 
سوریه پایگاه نظامى تأسیس کند، دمشق موافقت خواهد 
کرد. ما حضور نیروهاى ایرانى را خواسـتاریم تا از سوریه 
حمایت کنند، اما ایران چنین درخواستى نکرده و مصلحت 
را در این دیده است که فقط تروریست ها را هدف قرار دهد.

اروپا از «شو» ترامپ نترسید
  انتخاب | على خرم، دیپلمات سـابق کشورمان 
درباره احتمال اینکه اروپا مدل مذاکـره «دونالد ترامپ» با 
«کیم جونگ اون» را درمورد ایران هم بپذیرد و حاضر شود 
آمریکا به تنهایى با ایران مذاکره کند، گفت: اروپایى ها از این 
«شو» نهراسیدند و قصد ندارند با آمریکا یکى و متحد شوند. 
آمریکا سـعى مى کند به اروپا بگوید شما وسواسى هستید 
وگرنه با ایران هم مـى توانیم همین طـرح را پیش ببریم. 
اما بایـد منتظر بود تـا در روزهاى آینده محتـواى توافقات 
مشخص شود؛ آنگاه بهتر مى توان واکنش اروپا را فهمید. 

اعتماد حداقلى مردم
  الف| احمد توکلى، نماینده سابق مجلس خاطرنشان 
کرد: اعتماد مردمى به سیاستمداران به حداقل خود رسیده و 
اشرافیگرى، ویژه خوارى، تجملگرایى، انحراف از ارزش ها، 
قبیله گرایى سیاسـى در میان سیاسـت ورزان ما رایج شده 
است. وى گفت: سـختگیرى و عیب جویى بر مردم را زیاد 
کردیم و به جاى برخـورد اقناعى برخـورد ابالغى با مردم 

داشتیم این هم از عوامل ضعف ما بوده است.

FATF کنوانسیون استرداد 
مظنون است

حاجى دلیگانى، نماینده    خبرگزارى حوزه |
شاهین شهر با اشـاره به اینکه هر چند وجه مالى و بانکى 
مراودات گروه هاى تروریستى در FATF برجسته است، 
امـا 80 درصـد آن مربوط به اسـترداد مظنونـان اقدامات 
تروریستى است، گفت: از دید غربى ها، گروه هاى مقاومت 
اسالمى مانند حزب ا...، حماس، حشد الشعبى و انصار ا... 
یمن به عنوان گروه هاى تروریستى، مشمول مقوله  اقدام 

تأ مین مالى تروریست مى شوند.

خبرخوان
قربانیان خطاهاى دارویى

علــى    باشگاه خبرنگاران جوان | 
فاطمى، نایــب رئیس انجمن داروســازان ایران 
گفت: طبق آمارها و برخى تحقیقات انجام شــده، 
احتماًال ساالنه حدود 45هزار نفر در ایران به علت 
خطاهاى دارویى و عوارض ناشــى از آن آســیب 
مى بینند و متأسفانه حدود 3000 نفر جان خود را از 

دست مى دهند.

مصرف لبنیاتى که تأیید نشد
یک مسئول وزارت بهداشت با    تسنیم|
بیان اینکه با مصرف محصوالت لبنى ســنتى و 
غیر پاستوریزه احتمال ابتال به تب مالت وجود دارد، 
گفت: مردم باید توجه کنند که لبنیات پاســتوریزه 
و کم چرب اســتفاده کنند. زهرا عبداللهى افزود: 
لبنیات سنتى غیر پاســتوریزه و فله اى مورد تأیید 
وزارت بهداشت نیست و متأسفانه به علت مصرف 
این نوع لبنیات در دو سال اخیر با افزایش موارد تب 

مالت در کشور مواجه شده ایم.

موزیک «خندوانه » هم 
کپى است؟!

  سینما روزان | بعــد از قطعــه بحث 
برانگیزى که ســاالر عقیلى به صورت رســمى 
و با صرف رقمــى قابل توجه بــراى جام جهانى 
روسیه خواند و البته مورد توجه قرار نگرفت، رامبد 
جوان هم قطعــه «اومدیم روســیه» را با حضور 
«جناب خان» و محمد بحرانى براى جام جهانى 
تولید کرد. اما بخــش اصلى این قطعه کپى کارى 
اســت. در ابتداى قطعه بخش هایى از موســیقى 
«روزى روزگارى غرب» را مى شــنویم و بعد هم 
موسیقى معروف «کانترى رودستر» که به عنوان 
موســیقى بازى هاى جام جهانى90 ایتالیا بارها 

شنیده شده است! 

فضا براى بازگشت مهیاست 
محمد اســماعیل سعیدى،    خانه ملت|
عضو کمیســیون فرهنگى مجلس گفت: تمامى 
هنرمندانى کــه جرم مرتکب نشــده اند و اقدامى 
علیه امنیت ملى کشور نکرده اند مى توانند به کشور 
بازگردنــد و مانعى در این خصــوص وجود ندارد. 
نماینده مردم تبریز  تصریح کرد: قطعًا هنرمندانى 
که اقدامات مجرمانه علیه کشور صورت داده اند، 
مشخص و شناخته شده هستند و به جز این افراد 
که تعداد آنها زیاد هم نیســت، مابقى هنرمندان 

مى توانند به کشور بازگردند.

بالیى که ترکیه بر سرِ ما 
آورد

  تابناك | دولت ترکیه که تا سال 2000 با 
ساخت چندین سد بزرگ و کوچک بر روى دجله 
و فرات به صورت جدى همسایه هاى جنوبى اش 
را وارد یک چالش آبى کــرده بود، اکنون عملیات 
آبگیرى از ســد بزرگ دیگرى را آغاز کرده است.  
بخاطر این پروژه هاى عظیم ســد سازى، خشکى 
توصیف ناپذیرى کشور هاى جنوبى از جمله عراق، 
سوریه، ایران و کویت را در بر گرفته است. به خوبى 
مى توان درك کرد که ترکیه بــا اقدامات خود به 

دنبال تسلط بر کشور هاى جنوبى اش است.

رشد کیفى 
ورود به حوزه هاى علمیه

حجــت االســالم    خبرگزارى حوزه |
و المســلمین مهدى رســتم نژاد، معاون آموزش 
حوزه هاى علمیه کشور با اشاره به کیفیت پذیرش 
داوطلبان اظهــار کرد: در ســال تحصیلى جدید 
در همه مقاطع ســیکل، دیپلم، لیسانس و باالتر، 
داوطلبان با معدل هاى ارزشــمندى حضور پیدا 
کرده اند. وى گفت: معدل داوطلبانى که اســامى 
آنان در مراحل متعدد اعالم خواهد شــد 17 تا 20 
است  که این نشــان از رشد کیفى تر عالقه مندان 

ورود به حوزه هاى علمیه است.

پس از آنکه رئیس سازمان اورژانس اجتماعى کشور خبر 
تجاوز به یک کودك افغانســتانى ساکن خمینى شهر را 
رسانه اى کرد، سیدمحمدجواد ابطحى، نماینده این شهر 
در نامه اى به انوشیروان محسنى بندپى، رئیس سازمان 
بهزیستى کل کشور خواست تا رئیس اورژانس اجتماعى 
کشور را به دلیل رسانه اى کردن موضوع و سوء استفاده 
رسانه هاى ضد انقالب از کار برکنار کند. ابطحى معتقد 
است اصًال معلوم نیســت تجاوزى صورت گرفته باشد. 
خبرگزارى «پانا» با ایــن نماینده اصولگرا و عضو جبهه 
پایدارى گفتگویــى کرده که بخش هایــى از آن را مى 

خوانید:
خبرگزارى ها و ســایت هاى خبرى 
معتبر کشور به نقل از پزشکى قانونى 

نوشتند که تجاوز تأیید شده است.
یعنى بچه کوچــک را به طرق مختلف نمى شــود رفع 
بکارت کرد؟ فقــط باید تعرض جنســى صورت گرفته 

باشد؟ من رشته تحصیلى ام حقوق است، من حقوقدان 
هستم؛ بنابراین مى دانم نظر پزشکى قانونى براى قاضى 

حجت نیست.
 اگر به قول شــما چنین هم باشد که 
گزارش پزشکى قانونى چیز دیگرى 
مى گوید، بازهم تعرض به این کودك 

خردسال صورت گرفته است.
پس تعرض است، کودك آزارى است. ما از کودك آزارى 
حتى به صورت روحى هم ناراحتیم چه برسد به جسمى اما 
این مورد را که هنوز ثابت نشده است، چرا مى گویید؟ من 
حقوقى صحبت مى کنم، من خیلى با این مسائل مشکل 
دارم. مثًال همین مسئله مدرسه غرب تهران اول گفتند 
40 دانش آموز بعد گفتند 16 دانش آموز بعد شد 7 تا االن 

هم شد هیچى.
پس شفاف سازى چه مى شود؟
چرا در زمینه برجام به دنبال شفاف سازى نیستید؟ 

باغ موزه «امیر» در شهر ســمنان به همت یک مجموعه دار خصوصى مجموعه بسیار جالب و کاملى از فناورى 
صدساله اخیر را به نمایش گذاشته اســت. عمارت «باغ امیر» بنایى تاریخى متعلق به دوره قاجار است که توسط 
استاد معمارباشى در سمنان ساخته  شده  است. این بنا اکنون موزه تاریخ صد ساله سمنان است که به همت محمد 
عزالدین به موزه تاریخ صدساله سمنان تبدیل شده  است. در این موزه روند تکامل ابزار و تکنولوژى در بسیارى 
بخش ها همانند تجهیزات مربوط به ضبط و پخش صدا، دوربین هاى عکاسى، رادیو، تلویزیون، تجهیزات پزشکى 
و...   دیده   مى شود. یکى از اقالم این نمایشگاه هم پوســتر تبلیغاتى حسن روحانى در اولین دوره مجلس شوراى 

اسالمى است. سمنان استان زادگاه روحانى است.

نصف جهان بحث را اولین بار حســن کامران، نماینده 
اصفهان آغاز کرد. او در در گفتگوى هفته پیش خود با 
پایگاه اطالع رسانى «تابناك» ضمن انتقاد از ریخت و 
پاش هاى اضافى در مجلس شــوراى اسالمى، به ذکر 
نمونه اى از این ولخرجى ها اشاره کرد و گفت: «خرج 
تعمیر یک دستشویى در مجلس 26 میلیون تومان شده 
است... دستشویى قبلى سنگ مرمر و کاشى هاى مرتب 
داشت، اما مجلس یک دفعه تصمیم گرفت آن را تعمیر 
کند. دستشویى هاى سالم را خراب کردند و دستشویى 
جدید ساختند. االن مجلس هفت طبقه و در هر طبقه دو 
دستشویى دارد که روى هم رفته و با حساب سرانگشتى 
براى هر دستشــویى 26 میلیون هزینه کــرده اند که 
سرجمع آنها مى شود چیزى حدود 300 میلیون تومان 
که خارج از مناقصه به افراد واگذار شده تا ساخته شود.»

حاال و در ادامه ماجراى انتقــاد از این قبیل خرج هاى 
اضافه در مجلس، حجت االســالم والمســلمین سید 
ناصر موسوى الرگانى، نماینده فالورجان نیز زبان به 
انتقاد گشــوده و گفته نباید از این خرج ها در خانه ملت 
بشود. الرگانى البته به این هم اشاره کرده که این خرج 
و مخارج نباید باعث اعتراض کســى شود. این نماینده 
اصولگراى مجلس در گفتگو با خبرگزارى «ایلنا» گفت: 
این هزینه ها از جیب مردم نمى شود که مردم بتوانند به 
آن معترض باشند. هزینه ها از بودجه اى است که براى 

مجلس مصوب شده است.
اما موســوى الرگانى در خصوص صــرف هزینه هاى 
گزاف از ســوى مجلس در برخى مــوارد، مانند تعمیر 
ســرویس بهداشــتى گفت: نه فقط در بحث سرویس 
بهداشتى ها، بلکه بســیارى از هزینه هاى دیگرى که 
در مجلس در حال انجام اســت، خالف شــرع، قانون 
و ظلم اســت؛ هزینه    هایى مثل گیت هــاى اضافى که 
در مجلس طراحى شــده یا به عنوان مثال در این سه 
دوره مجلس فقط نمازخانه مجلس ســه بار تغییر کرده 

اســت، اتاقک هایى که کارمندان اســتفاده مى کردند 
با هزینه   هاى ســنگین پانل   بنــدى کــرده بودند و با 
نئوپان جداسازى شــده بود که بعد دوباره آنها را جمع

کردند.
نماینده فالورجان افــزود: هزینه هایى که در مجلس 
مى   شــود تأثیرى روى جیب مردم ندارد، اگر بخواهیم 
اینطور حساب کنیم، دولت خالف شرع هاى بیشترى 
از این نظر انجام داده است. وى مدعى شد: ما در دوره 
قبل از روحانى هم رئیس   جمهور داشــتیم و هیچکدام 
در مجموعه ریاســت  جمهورى اســتخر نســاختند،
 امــا روحانى در مجموعه ریاســت   جمهورى اســتخر 
ســاخت. در واقع ریخت و پاش هاى دولــت صد برابر 

مجلس است.
نماینده مردم فالورجان در پاســخ به ســئوالى مبنى 
براینکه برخى نمایندگان تجملگرایــى دارند و این در 
وضعیت فعلى معاش مردم چه تبعاتى خواهد داشــت، 
ابراز کرد : نماینده ها ریخــت و پاش خاصى ندارند، من 
مهمانانى از روستا دارم که باورشان نمى شود من قورمه 
سبزى مى خورم و بارها به من مى گویند چرا شما وقتى 

نماینده هستید این غذا را مى خورید؟

نصف جهان در حالى که ابهام درباره سرنوشت پول هایى 
که سلبریتى هاى ورزشى و سینمایى براى کمک به زلزله 
زدگان غرب کشور جمع آورى کردند همچنان ادامه دارد 
و حتى کار به بلوکه شــدن حســاب هاى بعضى از این 
ستاره ها هم کشیده شده است، حاال استاندار کرمانشاه، 
روایت جدیدى از آخر و عاقبت حساب هاى سرشار از پول 
این شخصیت هاى معروف را به رسانه ها کشانده است. 
روز پنج شــنبه هفته گذشته هوشــنگ بازوند، استاندار 
کرمانشــاه در گفتگو با «ایرنا» اعالم کرد على دایى از 
محل کمک هاى مردمى که بــراى زلزله زدگان جمع 
آورى کرده است، یک روستا را به صورت کامل احداث 
خواهد کرد. به گفته استاندار، این روستا شامل 70 تا 80 
واحد مســکونى خواهد بود که تمام اقدام هاى عمرانى 
آن از محل کمک هاى جمع آورى شــده توســط على 
دایى تأمین مى شود و این فوتبالیست مشهور در مناطق 
زلزله زده حضور داشــت تا روستاى مورد نظر خود براى 

ساخت را انتخاب و روند احداث آن را آغاز کند.
این اظهارات در حالى منتشر مى شــود که پیش از این 
گفته شده بود حساب این ســتاره ورزشى که بیشترین 
کمک مردمى را هم جمع کرده است بلوکه شده تا تکلیف 

پول ها روشن شود.
استاندار کرمانشاه همچنین درباره نرگس کلباسى یک 
شخصیت مشهور دیگر هم گفت: «خانم نرگس کلباسى 
نیز کمک هاى مردمى را براى کمــک به زلزله زدگان 
جمع آورى و از چندى پیش کار خود را در مناطق زلزله 
زده آغاز کرده است. کلباسى منازل نیازمندان را پس از 
مرحله سفتکارى که با تسهیالت دولتى انجام مى شود، 

تکمیل خواهد کرد.»
در همین حــال امید محمدزاده، بــرادر نوید محمدزاده 
بازیگر معروف سینما که او نیز پول زیادى براى کمک به 
زلزله زدگان جمع آورى کرده، به خبرگزارى «برنا» گفته 
است که مسئولیت حساب برادرش را به عهده گرفته تا 
این پول را در مناطق زلزلــه زده هزینه کند. او در همین 
باره مى گوید: «در همان روزهاى اول 308 میلیون تومان 
کمک نقدى مردمى که به حساب نوید واریز شده بود به 
حساب على دایى واریز شــد...آن زمان عالوه بر نوید، 

جمع مبالغى که از حساب چهره ها به حساب على دایى 
واریز شد رقمى نزدیک به هفت میلیارد تومان بود که دو 
ماه بعد اعالم شد مبلغ واریزى از سوى مردم به حساب 
على دایى جمعًا به حدود ده میلیارد و 300 میلیون تومان 
رسیده است... ولى در آخر نفهمیدیم که ماجرا چه شد و 

تنها شنیدیم که حساب ایشان بلوکه شده است.»
وى گفت: «ســه ماه اول پس از زلزله با دایى و کلباسى 
درگیر شدم. نرگس کلباسى در این مدت هیچ کارى انجام 
نداد بلکه اشــتباهى اعالم کرد که کانکس نیاز نیست و 
پول ها باید براى ساخت و ساز صرف شود؛ در شرایطى 
که همه کانکس و پتو مى خریدیم و قصد داشتیم مردم 
را از شرایط ســرما، برف و بوران و ســیل نجات بدهیم 

ایشان چنین مطلبى را بیان کردند. به محلى که ایشان 
حضور داشتند رفتم و ســر همین موضوع با هم درگیر 
شدیم و کار به درگیرى فیزیکى کشــید زیرا در همان 
زمان که مردم درگیر بوران و سرما و سیل و... بودند سه 
میلیارد تومان پول در حساب کلباسى بود تا مثًال صرف 
ساخت و ســاز در منطقه کند و االن هم به ساخت و ساز 
مشغول است آنهم بدون اینکه هیچ توضیحى در مورد 

عملکرد خود بدهد.»
اما درباره حســاب صادق زیبا کالم هم حرف و حدیث 
کم نیست اگرچه این استاد علوم سیاسى گزارش هایى 
از هزینه کردن کمک هایى که جمــع آورى کرده را در 
صفحات خود در فضاى مجازى به اشــتراك گذاشــته 

است. هوشنگ بازوند، اســتاندار کرمانشاه در گفتگوى 
روز پنج شنبه خود  به کمک هاى جمع آورى شده توسط 
زیبا کالم نیز اشــاره کرد و گفت: «زیباکالم طرحى را 
ارائه کرده است که براســاس آن قصد دارد کمک هاى 
جمع آورى شده را صرف سیســتم هاى آب و فاضالب 
و تأمین برق از طریق انرژى خورشیدى کند.» استاندار 
کرمانشاه چندى پیش در نشســتى خبرى اعالم کرده 
بود که زیباکالم سه میلیارد و 200 میلیون تومان کمک 
نقدى جمع کرده است. بازوند درباره دو چهره سرشناس 
دیگر هم گفته بود على دایى هشت میلیارد و 500 میلیون 
تومان و نرگس کلباسى پنج میلیارد و 200 میلیون تومان 

کمک هاى مردمى را جمع آورى کرده اند. 

پرده جدید کمک ستاره ها به زلزله زدگان

ورق به نفع سلبریتى ها بر مى گردد

تأکید دوباره نماینده خمینى شهر بر عدم تجاوز به دختر بچه افغانستانى:

نظر پزشکى قانونى براى قاضى حجت نیست

نگهدارى پوستر تبلیغاتى حسن روحانى در موزه!

ادامه چالش دستشویى هاى گرانقیمت مجلس

نماینده فالورجان: این هزینه ها
 از جیب مردم نمى شود که به آن معترض باشند
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سوپراستار سینماى ایران جزئیات برنامه جدیدش در تلویزیون را تشریح کرد

مسابقه  100100 میلیونـى میلیونـى محمدرضا گلزار 
احسان علیخانى چهارشنبه شب هفته پیش در یکى از آخرین برنامه هاى «ماه 
عسل» در ماه رمضان امسال میزبان محمدرضا گلزار، بازیگر مطرح و پر طرفدار 
سینما بود. علیخانى در این برنامه پیرامون این روزهاى گلزار سئوال کرد و او در 
پاسخ گفت: مشغول فیلمبردارى سریال «ساخت ایران» هستیم و بعد از ده روز 

دیگر کار من به پایان مى رسد.
گلزار درباره حضور در برنامه هاى تلویزیونى عنوان کرد: من آخرین بار سال 
88 در برنامه سال تحویل رضا رشیدپور حضور پیدا کردم و دیگر در تلویزیون 
برنامه اى نداشتم. علیخانى درباره 40سالگى گلزار سئوال کرد و  گلزار در پاسخ 
گفت: 41 ساله شدم و از سال 79 که 23 ساله بودم به سینما آمدم و حاال حدود 

19 سال است در سینما حضور دارم.
بازیگر فیلم سینمایى «عاشقانه ها» درباره بحران 40 سالگى گفت: نمى توان 
اسم آن را بحران گذاشت، چون هر رده سنى جذابیت و سختى خود را دارد و 
باید با آن کنار آمد. شرایط زندگى سخت تر مى شود و به سختى زندگى نزدیک 

خواهید شد.
علیخانى گفت: یک چیز جالب درباره تو این است که خیلى حرف دیگران براى 
تو مهم نیست، یعنى ممکن اســت براى همه ما مهم باشد، شاید پذیرش آن 
سخت است که همه درباره ما نظر بدهند اما ما حق نداریم شبیه چیزى شویم 
که آنها دوست دارند، اما تو در واقع کارى که دوست دارى را انجام مى دهى؟

گلزار گفت: من کارى را که فکر کنم درست است، انجام مى دهم، به هر حال 
قضاوت کردن کار روزمره جامعه است. اظهار نظر کردن با داورى خیلى متفاوت 
اســت و زمانى که نظرى مى دهم براســاس حدس خودم است اما وقتى که 

قضاوت مى کنم، باید جوابگو قضاوت ها نیز باشم.
علیخانى در ادامه این گفتگو درباره حضور دوباره گلزار در حوزه موســیقى و 

همچنین اجراى برنامه تلویزیونى پرسید.
گلزار درباره برنامه خود که در شبکه 3 سیما تدارك دیده است، تصریح کرد: 
برنامه اى را تدارك دیده ایم که در قالب مسابقه تلویزیونى بسیار پر انرژى و 
مهیج اســت. ما مدل ایرانى پر ببیننده ترین برنامه تلویزیونى تاریخ جهان را 
براى مردم آماده مى کنیم؛ یک برنامه ایرانى را مى سازیم که معادل خارجى 

پر بیننده ترین است.
وى ادامه داد: این برنامه کامًال کپى نیست، چون ما سئواالت ایرانى طراحى مى 
کنیم که براى باال بردن سطح فرهنگى جامعه است و تالش مى کنیم در سطح 
باال کار شود. البته جایزه مالى براى نفر اول که بتواند به 15 سئوال من پاسخ 
بدهد 100 میلیون تومان است، که در راستاى سرانه مطالعه پایین مى توانیم 

به آن کمک کنیم.
گلزار در خصوص جذابیت این مســابقه گفت: خود من چند سالى است این 
مسابقه را پیگیرى مى کنم و جزو طرفداران این مسابقه هستم، البته ما براى 

مسابقه خودمان زمان و هزینه از طرف سازمان صدا 
و سیما داشتیم که تا دو روز در هفته میزبان مردم از 

شبکه 3 سیما با یک دکور جذاب باشیم.
بازیگر سینما در ادامه درخصوص بخش هاى مختلف 

این برنامه گفت: ســعى خودم را مى کنم کارهاى 
مجریان را نگاه کنم؛ یک مقدار ســخت است اما 
از عهده آن بر مى آیم. ضبط برنامه را از دو هفته 
دیگر شروع خواهیم کرد و از یک ماه دیگر روى 
آنتن شبکه 3 مى رود، همچنین مردم از طریق 
اپلیکیشن مى توانند با جواب دادن سئواالت و 

به حد نصاب رسیدن امتیاز وارد مسابقه شوند.
علیخانى با اشاره به دوران دانشجویى و تست 
زدن کنکور نسل خودشــان گفت و گلزار ادامه 
داد: من رتبــه 5 کنکور را کســب کردم و آن 
دوران درس عربى و معارف را در آموزشــگاه 

ها تدریس مى کردم.
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یزیون را تشریح کرد

فکر کنم درست است،فکر کنم درست است، انجام مى دهم، به هر حال 
معه است. اظهار نظر کردن با داورىخیلى متفاومعه است. اظهار نظر کردن با داورىخیلى متفاوت 
ى دهم براســاس حدس خودم است اما وقتى که ى دهم براســاس حدس خودم است اما وقتى که 

و قضاوت ها نیز باشم.و قضاوت ها نیز باشم.
درباره حضور دوباره گلزار در حوزه موســیقى و  گلزار در حوزه موســیقى و و ه درباره حضور دوبا و

زیونى پرسید.زیونى پرسید.
است، تصریح کرد: است، تصریح کرد: سیما تدارك دیده 33 سیما تداركدید کهدر شبکه ش 33د

م که در قالب مسابقه تلویزیونى بسیار پر انرژى و م که در قالب مسابقه تلویزیونى بسیار پر انرژى و 
ى پر ببیننده ترین برنامه تلویزیونى تاریخ جهان را ى پر ببیننده ترین برنامه تلویزیونى تاریخ جهان را 
یک برنامه ایرانى را مى سازیم که معادل خارجى یک برنامه ایرانى را مى سازیم که معادل خارجى 

ًال کپى نیست، چون ما سئواالت ایرانى طراحى مى ًال کپى نیست، چون ما سئواالت ایرانى طراحى مى 
ح فرهنگى جامعه است و تالش مى کنیم در سطحح فرهنگى جامعه است و تالش مى کنیم در سطح 
ى براى نفر اول که بتواند به 15 من پاسخ  سئوال من پاسخ 
 توست، که در راستاى سرانه مطالعه پایین مى توانیم 

نین مســابقه گفت: خود من چند سالى است این 
هستم، البته ما براى  و جزو طرفداران این مسابقه

مسابقه خودمان زمان و هزینه از طرف سازمانصدا 
هفته میزبان مردم از و سیما داشتیم که تا دو روز در

33شبکه شبکه 33 سیما با یک دکور جذاب باشیم. سیما با یک دکور جذاب باشیم.
بازیگر سینما در ادامه درخصوص بخش هاى مختلف بازیگر سینما در ادامه درخصوص بخش هاى مختلف 

برنامه گفت: ســعى خودم را مى کنم کارهاى م کنم کارهاىاین برنامه گفت: ســعى خودم را این
مجریان را نگاه کنم؛ یک مقدار ســخت است اما مجریان را نگاه کنم؛ یک مقدار ســخت است اما 
دو هفته  عهده آن بر مى آیم. ضبط برنامه را از و هفته از ه آن بر مى آیم. ضبط برنامه را از
دیگر شروع خواهیم کرد و از یک ماه دیگر روى دیگر شروع خواهیم کرد و از یک ماه دیگر روى 
3آنتن شبکه آنتن شبکه 33 مى رود، همچنین مردم از طریق  مى رود، همچنین مردم از طریق 
اپلیکیشن مى توانند با جواب دادن سئواالت واپلیکیشن مى توانند با جواب دادن سئواالت و 

یدنامتیاز وارد مسابقه شبه حد نصاب رسیدنامتیاز وارد مسابقه شوند. به حد نصا
علیخانى با اشاره به دوران دانشجویى و تسعلیخانى با اشاره به دوران دانشجویى و تست 
ن کنکور نسل خودشــان گفت و گلزار ادامهزدن کنکور نسل خودشــان گفت و گلزار ادامه 
ن رتبــه داد: من رتبــه 55 کنکور را کســب کردم و آن  کنکور را کســب کردم و آن 
دوران درس عربى و معارف را در آموزشــدوران درس عربى و معارف را در آموزشــگاه 

مىها تدریسمى کردم. ها تد

«امیرکربالیى زاده» که به دلیل تصادف 
در بیمارستان بسترى بود بعد از انجام 
عمل جراحى و بهبــودى حال عمومى 

مرخص شد.
کربالیى زاده در طول ماه مبارك رمضان 
اجراى برنامه سحرگاهى «کوچه بهار» 
را  برعهده داشت که یک شب پس از 
اجراى برنامه و در راه بازگشت به منزل 
تصادف کرد و بالفاصله به بیمارستان 
منتقل شــد. بنا بر این گزارش، این 
بازیگر به دلیل شکستگى در ناحیه پا 
و آســیب لگن مورد عمل جراحى قرار 
گرفت و پس از کارگذاشتن پالتین و 
بهبود شــرایط عمومى از بیمارستان 

پس از موفقیت فیلم سینمایى «خوب، بد، 
جلف» به کارگردانى پیمان قاسم خانى، 
اواخر سال گذشته خبرى در مورد ساخت 
سریال «خوب، بد، جلف» به کارگردانى 
بهروز افخمى در رســانه ها منتشر شد. 
اما در ادامه، این کارگردان از ســاخت 
این سریال کمدى انصراف داد و سعید 
آقاخانى به عنوان کارگردان این مجموعه 
شبکه نمایش خانگى معرفى شد. حاال 
سعید آقاخانى هم از ساخت این سریال 
کنار کشیده و قرار است ابوالحسن داودى 
این مجموعه را جلوى دوربین ببرد. فیلم 
ســینمایى «خوب، بد، جلف» نوروز 96 
در سینماهاى کشــور به نمایش درآمد 
و توانســت بیش از 16 میلیارد تومان 

فروش کند.

«امیر کربالیى زاده» از
 بیمارستان مرخص شد

تغییر دوباره کارگردان سریال
 «خوب، بد، جلف» 

بعد از عمل جراحى و با پاى شکسته؛

مرخص شد.کربالیى زاده تا بهبود 
کامل جســمى امــکان حضور در 

برنامه ها ندارد.

نویســندگى این مجموعه را پیمان 
قاســم خانى، امیر مهــدى ژوله و 
مهراب قاســم خانى بر عهده دارند 
و پژمان جمشیدى و سام درخشانى 
نقش هاى اصلى سریال «خوب، بد، 

جلف» را بازى خواهند کرد.

ســید مرتضى فاطمى، تهیه کننده ســینما و تلویزیون 
درباره قسمت سوم «هوش ســیاه» گفت: من و عوامل 
گروه تولید «هوش سیاه» دوست داریم که قسمت سوم 
آن را بســازیم اما امکان تولید آن فراهم نیست. وى در 
همین راستا افزود: چند پارامتر و دلیل براى ساخته نشدن 
قسمت سوم «هوش سیاه» وجود دارد که اگر کنار هم 
گذاشته شود نشان مى دهد که شرایط ساخت آن محقق

 نیست. 
این تهیه کننده درباره عواملى که ممکن اســت شرایط 
ساخت قسمت سوم «هوش ســیاه» را فراهم کند بیان 
کرد: با توجه به متن قسمت سوم و پایان قسمت دوم که 
روند داستان به موضوع هسته اى منتهى و در این بستر 
روایت مى شود اگر نهادهایى براى ساخت قسمت سوم 
«هوش ســیاه» قدم جلو بگذارند ممکن است قسمت 

سوم ساخته شود. 

فاطمى در ادامه تصریح کرد: طرح و متن قســمت سوم 
«هوش سیاه» در همان ســال هاى پخش قسمت دوم 
آماده شد و شرایط براى ساخت فراهم بود اما بنا به دالیل 

متعدد تا امروز تولید آن ممکن نشده است. 
 وى احتمال ساخت «هوش سیاه» را 50 درصد دانست و 
افزود: واقعًا هیچ چیز درباره ساخت قسمت سوم «هوش 
سیاه» مشخص نیست ضمن اینکه حتمًا نباید روى یک 
اثر یا موضوع متوقف شویم بلکه مى توانیم آثار دیگرى 
شبیه «هوش سیاه» و در همان فضا تولید کنیم. دلیلى 

ندارد هر اثرى قسمت هاى متعدد داشته باشد. 
فاطمى درباره حضور کیکاوس یاکیــده، بازیگر نقش 
اصلى مجموعه در صورت ساخت قسمت سوم «هوش 
سیاه» خاطرنشان کرد: اگر شرایط ساخت «هوش سیاه»  
محقق شود با یاکیده براى بازى صحبت خواهیم کرد، 

اما باید دید در آینده چه پیش خواهد آمد.

چرا قسمت سوم 
سریال «هوش 

سیاه» ساخته نشد؟

پاسخ به یک ابهام درباره 
سریال پرطرفدار

حسن معجونى که در دور اول مسابقات «خنداننده شو» به عنوان داور و مربى حضور داشت، در این دوره نیز از همان ابتدا کار داورى را بر  عهده دارد. وى در 
خصوص علت حضور در دوره اول داورى گفت:  مهمترین  مسئله این است که  آدم در هر جایگاهى بتواند حرف خود را بزند. مقوله استندآپ براى من مقوله 
جذابى است، اما به نظر من در جاى مناسبى معرفى نمى شود، چون تلویزیون به این معروف است که سانسور در آن زیاد است و در این صورت استندآپ فقط 

جنبه خنده و سرگرمى پیدا کرده و بى محتوا معرفى مى شود.
وى ادامه داد: در دوره قبل هم همین سانسورها وجود داشت و مجید افشارى حتى در فینال هم مجبور به تغییر متن استندآپ خود شد و بسیار آسیب دید، این 

مالحظات باعث از بین رفتن محتواى استندآپ مى شود.
معجونى در خصوص نحوه شناخت شرکت کنندگان گفت: در مرحله مقدماتى همه چیز بستگى به تشخیص داورها دارد اینکه بتوانند از یک فردى که کامًال 
خام است، یک توانایى فوق العاده شناسایى کنند. گفتنى است؛ مسابقه «خنداننده شو» به عنوان یک آیتم جدید از فصل پیش در برنامه «خندوانه» براى 

معرفى استعدادهاى جدید استندآپ کار خود را آغاز کرده و در فصل جدید «خندوانه» هم ادامه دارد.

ت سوم 
ت دوم 
 دالیل 

نست و
«هوش 
ى یک 
یگرى 
. دلیلى 

نقش  ر
«هوش 
 سیاه»  
م کرد، 

ومچرا قسمت سومچرا قسمت سوم
سریال «هوش س
سیاه» ساخته نشد؟س

 درباپاسخ به یک ابهام درباره 
سریال پرطرفدار

ن ابتدا کار داورى را بر  عهده دارد. وى در 
د را بزند. مقوله استندآپ براى من مقوله 
 زیاد است و در این صورت استندآپ فقط 

ستندآپ خود شد و بسیار آسیب دید، این 

دارد اینکه بتوانند از یک فردى که کامًال 
صل پیش در برنامه «خندوانه» براى 

  استندآپ در تلویزیون فقط جنبه سرگرمى پیدا کرده است
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جانشین 
انصارى فـرد

 از اللیگــا
باشگاه المپیاکوس مهاجم دو فصل اخیر لگانس 

اسپانیا را به خدمت گرفت تا شایعه جدایى ملى پوش ایرانى اش جدى تر 
شود.  کریم انصارى فرد در نقل و انتقاالت زمستانى فصل 2016-2017 از پانیونیوس 
به المپیاکوس رفت ولى نتوانست در 9 بازى دور برگشت براى این تیم گلزنى داشته باشد، اما 
فصل اخیر براى او متفاوت سپرى شد و توانست با زدن 17 گل در رده دوم برترین گلزنان سوپر لیگ 

یونان قرار بگیرد.عملکردى که انصارى فرد در فصل گذشته سوپر لیگ یونان داشت موجب شده قبل 
از آنکه او در جام جهانى 2018 بازى کند، با پیشنهادهایى از تیم هاى بوندس لیگا آلمان 

مواجه شود، اما او اعالم کرده در بازگشت از روسیه در خصوص باشگاه 
فصل آینده اش تصمیم مى گیرد.

انصارى فرد دو فصل دیگر با تیم المپیاکوس یونان قرارداد دارد 
ولى این باشگاه به نظر مى رسد با دریافت مبلغ رضایتنامه 

بهترین گلزن و ملى پوش ایرانى خود موافقت خواهد 
کرد و احتمال مى رود بعد از پایان جام جهانى این 

اتفاق بیافتد که به همین منظور المپیاکوس 
اقدام به جذب بازیکن کرده است.

«میگل آنخل گوئررو» 27 ســاله که سابقه 
بازى در خیخون را دارد و در دو فصل گذشــته 

به عنوان مهاجم ثابت براى لگانس اسپانیا بازى کرده و 9 
گل به ثمر رسانده، به عنوان خرید جدید المپیاکوس معرفى شد.

رســانه هاى یونانى در روزهاى گذشته شایعه پیوستن 
گوئررو از لگانس به المپیاکوس را داده بودند ولى 

در کنار آن عنوان کردنــد در صورت حضور این 
مهاجم اسپانیایى(که هفته گذشته اتفاق افتاد)، 
به احتمــال فراوان کریــم انصارى فرد از 
المپیاکوس جدا خواهد شد و به لیگ 
دیگرى غیر از یونان خواهد 

رفت. 

جام جهانــى همواره محل درخشــش و 
تأثیرگذارى ســتاره ها بــوده و در طول 
تاریــخ کمتر تیمــى یافت مى شــود که 
بدون درخشش این ستاره ها موفق شده 
باشد. بعضى از ســتاره ها مانند «پله» با 
درخشش در این مسابقات خود را مطرح 
کرده اند و بعضى دیگر مانند «الیور کان» 
آنقدر در باشگاه هاى خود درخشیده اند تا 
فرصت حضور در این رقابت را به دســت

  آورده اند.
■  الیور کان: دروازه بان تیم ملى آلمان 
که در چهار دوره جام جهانى حاضر شــد 
ولى تنها در یک دوره از این مسابقات به 
صورت ثابت بازى کرد اما در همان دوره 
عنــوان بهترین دروازه بــان و همچنین 
بهترین بازیکن مسابقات را به دست آورد.

■  کافو: ستاره بااستعداد سابق تیم هاى 
رم و میــالن و برزیل که ســابقه حضور 
در چهار جــام جهانــى را دارد در دو جام 
جهانى 1998 و 2002 جزو عوامل موفقیت 
برزیل بود و توانســت همراه تیم برزیل 
یــک قهرمانى جام جهانــى و همچنین 
دو کوپا آمریکا را فتح کنــد. او در عرصه 
باشگاهى نیز موفق بود و توانسته دو سرى 
A و همچنین یک لیگ قهرمانان اروپا را 

به دست آورد.
■  روبرتو کارلوس: ســتاره برزیلى 
تیم رئال مادرید که با قد کوتاه ولى هیکل 
تنومندش اســتیل جدیــدى از بازى را 
به نمایش گذاشت توانســت با برزیل و 
رئــال مادرید به قله هاى بــزرگ عرصه 
باشگاهى و ملى برســد. او با رئال سه بار 
لیگ قهرمانان و چهاربار اللیگا را فتح کرد 
و با برزیل یک بار قهرمان جهان و بار دیگر 

قهرمان کوپا آمریکا شد.
■  فابیــو کانــاوارو: دفــاع میانى 

اسطوره اى تیم هاى رئال مادرید و ایتالیا 
را مى توان یکى از برترین بازیکنان تاریخ 
جام جهانى دانست. او که با درخشش در 
خط دفاعى ایتالیا توپ طال را به دســت 
آورد، با رئال مادرید تنهــا دو بار قهرمان 
شــده اما افتخار بزرگ دوران فوتبالش را 
با ایتالیا و قهرمانى جام جهانى به دســت 
آورد و بخاطر همین قهرمانى بود که برنده 

توپ طال شد.
■  بکن بائر: دفاع وسط تیم آلمان در سه 

جام جهانى در سال 1990 شود. او توانسته 
با بایرن مونیخ هفت بــار قهرمان آلمان 
شــود و یک بار به عنوان برترین بازیکن 

سال انتخاب و برنده توپ طال شود.
■   ســر بابى چارلتون: ستاره سابق 
منچســتریونایتد و تیم ملى انگلیس که 
دومین گلزن برتر هر دو تیم نیز هست. او 
بعد از فاجعه سقوط هواپیماى مونیخ تالش 
زیادى براى بازسازى منچستریونایتد کرد 
و توانست یک بار هم قهرمان جام جهانى 

با خریدهایى که اســتقالل در فصل نقل و 
انتقاالت انجام داده اســت به نظر مى رسد 
سرمربى این تیم براى فصل جدید قصد تغییر 

سیستم دارد.
«وینفرد شــفر» فصل قبل اســتقالل را در 
شرایطى تحویل گرفت که این تیم بسته شده 
بود و او با توجه به بازیکنان موجود سیســتم 
تیم خود را انتخاب کرد استقالل فصل قبل با 
سیستم 1-3-2-4 بازى مى کرد، سیستمى با 
دو هافبک دفاعى، یک هافبک بازیساز و البته 
یک مهاجم هدف که با توجه به حضور «مامه 
تیام» ماشین گلزنى استقالل با یک مهاجم 
خوب کار مى کرد اما به نظر سرمربى آلمانى 
آبى ها براى فصل جدید قصد دارد سیســتم 

جدیدى را براى تیمش انتخاب کند.
با توجه به اینکه استقالل در نقل و انتقاالت 
صیادمنش و روح ا... باقرى را به عنوان مهاجم 
جذب کرده، مامه تیام احتماًال قراردادش را 
با استقالل تمدید مى کند، على قربانى هم 
ممکن اســت در این تیم ماندنى شود و شفر 
اصرار به خرید یــک مهاجم جدید دیگر هم 
دارد به نظر مى رسد او مى خواهد براى لیگ 
هجدهم سیستم تیمش را تغییر بدهد. با این 
شرایط به نظر مى رسد سیستم استقالل براى 
لیگ هجدهم 2-4-4 خواهد بود و این تیم با 
دو مهاجم در بازى ها حاضر مى شود. اگر شفر 
بخواهد با سیستم 2-4-4 بازى کند باید در 
لیگ هجدهم انتظار اســتقاللى هجومى تر 
از فصل گذشته داشت، تیمى که با دو مهاجم 
هدف به سمت دروازه حریفان حمله مى کند.

ردپاى تغییر 
سیستم  

11 مـرد افســانه اى
ستارگان خاطره انگیز جام جهانى

 بعضى 
از ستاره ها مانند «پله» 

با درخشش در این مسابقات 
خود را مطرح کرده اند و بعضى 

دیگر مانند «الیور کان» آنقدر در 
باشگاه هاى خود درخشیده اند تا 
فرصت حضور در این رقابت را 

به دست  آورده اند

مـرد افســا
ستارگان خاطره انگیز جام

 بعضى
از ستاره ها مانند «پله»

دبا درخشش در این مسابقات 
خود را مطرح کرده اند و بعضى 

دیگر مانند «الیور کان» آنقدر در 
باشگاه هاى خود درخشیده اند تا 
فرصت حضور در این رقابت را

دست  آورده اند ببه

 «

و یک بار هم قهرمان جام باشگاه هاى اروپا شود.
■  پله: در جــام جهانى 1958 همــه منتظر 
درخشش ستاره هاى اروپایى بودند اما بازیکن 
جوان برزیلى همه قلب ها را تصاحب کرد. پله 
ستاره اى که در آن جام جهانى چهره فوتبال 
شــد و تا بعدها نامش را در تاریخ فوتبال ثبت 
کرد. او همراه برزیل سه بار قهرمان جهان شد و 
در کل چهار بار در این جام شــرکت کرد. او آمار 
1283 گل در 1363 بازى را نیز ثبت کرده است.

■  گارینشا: ستاره برزیلى که با پاهاى پرانتزى 
خود جهان را در جام جهانى 1958 مبهوت خود 
کرد در دو جام جهانى دیگر براى برزیل به میدان 
رفت اما اوج هنر گارینشــا در جام جهانى 1962 
بود که با وجود مصدومیت پله یــک تنه تیم را 
قهرمان جهان کرد. اما کم کم در سراشیبى سقوط 
قرار گرفت و در 49 سالگى به دلیل سوء مصرف 

مشروبات الکى درگذشت.
■   دیگو آرماندو  مارادونا: ستاره آرژانتینى 
تیم هاى ناپولى و بارسلونا سابقه حضور در چهار 
جام جهانى را در کارنامه دارد. طرفداران ناپولى 
او را بزرگ ترین بازیکــن خود مى دانند زیرا با او 
دو بار قهرمان سرى A شدند و پس از آن هرگز 
نتوانستند قهرمان شوند اما درخشش اصلى او در 
جام جهانى 1986 بود که موجب 

قهرمانى آرژانتین شد.

دوره جام جهانى که همواره جزو ستارگان 
تیم خود در ادوار مختلف این مســابقات 
بوده. او ســه بار قهرمان اروپا شد و پنج 
بار هم قهرمان آلمان. در ســه دوره جام 
جهانى هم شرکت کرد که در آخرین دوره 
آن موفق شــد که همراه آلمان قهرمان 

جهان شود.
■  کرویف: ستاره خط هافبک بارسلونا، 
آژاکس و تیم ملى هلنــد احتماًال بزرگ 
ترین بازیکنى اســت که جــام جهانى را 

نبرده اســت. او عالوه براینکــه بازیکن 
خارق العاده و بزرگى بــود ، در مربیگرى 
هم عملکرد خارق العاده اى داشت؛ آنچنان 
که برخى ها او را پایه گذار و بنیانگذار نسل 
نوین فوتبال بارســلونا مى دانند. او ســه 
بار توپ طال را برده اســت و سه بار هم 

قهرمان اروپا شده است.
■  لوتار ماتئوس: مــرد قابل اتکاى 
آلمانى ها کــه در پنج دوره جــام جهانى 
شرکت کرده و توانســته یک بار قهرمان 

باشگاه المپیاکوس مهاجم دو فصل اخیر لگانس 
اسپانیا را به خدمت گرفت تا شایعه جدایى ملى پوش ایرانى اش جدى تر 

6شود.  کریم انصارى فرد در نقل و انتقاالت زمستانى فصل 2016-2017 از پانیونیوس 
9به المپیاکوس رفت ولى نتوانست در 9 بازى دور برگشت براى این تیم گلزنى داشته باشد، اما 
7صل اخیر براى او متفاوت سپرى شد و توانست با زدن 17 گل در رده دوم برترین گلزنان سوپر لیگ 

ن قرار بگیرد.عملکردىکه انصارى فرد در فصل گذشته سوپرلیگ یونان داشت موجبشده قبل 
8که او در جام جهانى 2018 بازى کند، با پیشنهادهایى از تیم هاى بوندس لیگا آلمان 

جه شود، اما او اعالم کرده در بازگشت از روسیه در خصوص باشگاه 
ل آینده اش تصمیم مى گیرد.

رى فرد دو فصل دیگر با تیم المپیاکوس یونان قرارداد دارد 
 این باشگاه به نظرمى رسد با دریافت مبلغ رضایتنامه 

رین گلزن وملى پوشایرانى خود موافقت خواهد 
 واحتمال مى رود بعد از پایان جام جهانىاین
ق بیافتد که به همین منظور المپیاکوس

م به جذب بازیکن کرده است.
7گل آنخل گوئررو» 27 ســاله که سابقه 

ى در خیخون را دارد و در دو فصل گذشــته 
9نوان مهاجم ثابت براى لگانس اسپانیا بازى کرده و 9

 به ثمر رسانده، به عنوان خرید جدید المپیاکوس معرفى شد.
ـانه هاى یونانى در روزهاى گذشته شایعه پیوستن 

ررو از لگانس به المپیاکوس را داده بودند ولى 
این کنار آن عنوان کردنــد در صورت حضور
جم اسپانیایى(که هفته گذشته اتفاق افتاد)، 
ه احتمــال فراوان کریــم انصارى فرد از
المپیاکوس جدا خواهد شد و به لیگ 
دیگرى غیر از یونان خواهد 

رفت. 

 نصف جهان  خبرى که آخر هفته گذشته با مضمون استپ 
برانکو براى خریدهاى پرسپولیس منتشر شد، نشانگر آن 
بود که این مربى نمى خواهد تحت تأثیر فشارهاى روحى 

و روانى هوادارى در فصل نقل و انتقاالت قرار بگیرد.
 هفته گذشته خبر آمد که «برانکو ایوانکوویچ» به باشگاه 
پرسپولیس اعالم کرده فعًال با بازیکنى مذاکره نکنند و او 
پس از بازگشــت به تهران نام نفرات مد نظر براى خرید 
در نیم فصل را اعالم خواهد کرد. برخالف نگرانى هاى 
هواداران و باشگاه پرسپولیس، برانکو با اعتماد به اعضاى 
تیمش اعالم کرد حتى در صورت لغو نشدن محرومیت، 

تیمش مدعى قهرمانى است.
سرمربى پرسپولیس این حرف را در عمل هم ثابت کرده 
و به گرشاسبى اعالم کرده روند مذاکره با بازیکنان جدید 
متوقف شود. او گفته با تمدید قرارداد کامیابى نیا فعًال 
مذاکرات با على کریمى که دو فصل نقل و انتقاالتى 

قبلى هم در لیست خریدش بود متوقف شود.
یک مقام باشگاه پرسپولیس با تأیید این خبرها 
گفته: بعد از تمدید با رادوشــوویچ، خلیل زاده 
و کامیابى نیا و جذب شــریفى و شیرى طبق 
خواســته آقاى برانکو ایشــان اعالم داشته 
مذاکره دیگرى نداشته باشیم. ما فقط مذاکره 
با سروش رفیعى را ادامه مى دهیم و به دنبال 
اتخاذ راهــکارى براى بــه خدمت گرفتن 
مهدى ترابــى در نیم فصل دوم هســتیم و 
آقاى گرشاســبى هم با آقاى درویش در این 

خصوص صحبت کرده اند. 
بنابر این اظهارات برانکو به باشــگاه گفته در 
بازگشت به تهران جلسه اى با گرشاسبى خواهد 
داشــت و نیازهاى تیم را بررســى خواهد کرد. 
احتمال اینکــه برانکو خواهان جــذب بازیکن 

دیگرى باشد اندك است.
وى ترجیح مى دهد ادامه خریدهاى زمستانى را 
به وقتش و در زمان مناسب بر حسب نیازهاى فنى 
تیم و رفع کمبودها انجام دهد نه اینکه تحت تأثیر 
فشارهاى روانى حاکم بر بازار نقل و انتقاالت دست 

به تصمیم گیرى و جذب بازیکن زده شود.
برانکو گفته تمرینات باید حداکثر با 22 تا 24 بازیکن 
انجام شود و نباید تمرین شلوغ شود و براى تمدید قرارداد 
همین نفرات امیــد و جوانان هم به موقع اقدام شــود. 
او در جلســه با گرشاسبى بعد از بررســى نهایى لیست 
تصمیمات جدید را اتخاذ خواهد کرد و براى جذب بازیکن 
و اضافه شــدن آنها در زمســتان گفته که فعًال بازیکن 

دیگرى مدنظر نیست. پس 
از نیم فصل باید دید بر 
اساس مصدومیت ها 
و کمبودهــاى تیم 
چــه نیازهایى داریم 
و براساس آن اقدام 

کنیم.  
وضعیت رفیعى هم 
بعد از جلسه برانکو، 
گرشاسبى و این 
بازیکن در باشگاه 
مشخص خواهد  
شــد. رفیعــى 
پیشنهاد سپاهان 
و تراکتورسازى 
را چــون حاضر 
به عقــد قرارداد 
شــش ماهــه 
رد  نبودنــد 
کرد و احتمال 
رفتنش به سایپا 

هم کمتر است. 
نســاجى گزینه اول 

رفیعى اســت و او بعد از جلسه با 
برانکو تیم نیم فصل اول را انتخاب

 مى کند.ترابى هم اگر ســرباز شــود 
با احتســاب کسرى بســیج حداقل 
یک فصل باید ســرباز باشد و بسیار 
بعید اســت که بتواند به انــدازه اى 
کســر خدمت بگیرد کــه فقط نیم 

فصــل سربازباشــد. برانکــو نگران 
جدایى کامیابى نیا هم بود چرا که در این پســت 

با کمبود بازیکن مواجه اســت و حــاال با تمدید 
قرارداد کامیابى نیا و بازگشــت عالیشــاه او براى 
نیم فصــل اول دغدغه هاى کمترى نســبت به 
دو هفتــه قبل دارد. این شــرایط نشــان مى دهد 

مسئوالن باشگاه امیدى به رفع محرومیت از نقل و 
انتقاالت هم ندارند. برانکو  فصل ســختى را پیش رو 

دارد  و مى خواهد نشان دهد که در این سختى ها هم مرد 
بزرگ و با تدبیرى است. او مى خواهد هر طور شده تا نقل 
و انتقاالت زمستانى دوام بیاورد و تیمش امتیازات را جمع 

کند و آن  گاه دست به چند خرید دیگر هم بزند.

برانکو جوگیر نمى شود

 تا زمستان طاقت بیـار!

و وپ بر بو ل
ســر بابى چارلتون: ستاره سابق  س■
منچســتریونایتد و تیم ملى انگلیس که 
دومین گلزن برتر هر دو تیم نیز هست. او 
بعد از فاجعه سقوط هواپیماى مونیخ تالش

زیادى براى بازسازى منچستریونایتد کرد 
و توانست یک بار هم قهرمان جام جهانى 

جام جهانى را در کارنامه دارد. طرفداران ناپولى 
او را بزرگ ترین بازیکــن خود مى دانند زیرا با او 
Aدو بار قهرمان سرى A شدند و پس از آن هرگز 

نتوانستند قهرمان شوند اما درخشش اصلى او در
که موجب 6جام جهانى1986 بود

قهرمانىآرژانتین شد.
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دیگرى مدنظر نیست. پس
از نیم فصل باید دید بر 
اساس مصدومیت ها 
و کمبودهــاى تیم 
چــه نیازهایى داریم 
و براساس آن اقدام 

کنیم.
وضعیت رفیعى هم
بعد از جلسه برانکو، 
گرشاسبى و این 
بازیکن در باشگاه 
مشخص خواهد  
شــد. رفیعــى 
پیشنهاد سپاهان 
و تراکتورسازى 
را چــون حاضر 
به عقــد قرارداد 
شــش ماهــه 
رد  نبودنــد 
کرد و احتمال

رفتنش به سایپا 
هم کمتر است. 

نســاجى گزینه اول 
رفیعى اســت و او بعد از جلسه با 
برانکو تیم نیم فصل اول را انتخاب

 مى کند.ترابى هم اگر ســرباز شــود 
با احتســاب کسرى بســیج حداقل 
یک فصل باید ســرباز باشد و بسیار 
بعید اســت که بتواند به انــدازه اى 
کســر خدمت بگیرد کــه فقط نیم 

فصــل سربازباشــد. برانکــو نگران 
جدایى کامیابى نیا هم بود چرا که در این پســت 

با کمبود بازیکن مواجه اســت و حــاال با تمدید 
قرارداد کامیابى نیا و بازگشــت عالیشــاه او براى 
نیم فصــل اول دغدغه هاى کمترى نســبت به 
دو هفتــه قبل دارد. این شــرایط نشــان مى دهد 

مسئوالن باشگاه امیدى به رفع محرومیت از نقل و 
انتقاالت هم ندارند. برانکو  فصل ســختى را پیش رو

دارد  و مىخواهد نشان دهد که در این سختى ها هممرد
بزرگ و با تدبیرى است. او مىخواهد هر طور شده تا نقل

و انتقاالت زمستانى دوام بیاورد و تیمش امتیازات را جمع 
کند و آن  گاه دست به چند خرید دیگر هم بزند.

یر نمى شود

طاقت بیـار!

«برانکو ایوانکوویچ» 
به باشگاه پرسپولیس اعالم کرده 
فعالً با بازیکنى مذاکره نکنند و او 

پس از بازگشت به تهران نام نفرات 
مد نظر براى خرید در نیم فصل 

را اعالم خواهد کرد
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نصف جهــان چند روزى از شروع فصل نقل و انتقاالت 
لیگ برتر براى فصل هجدهم مى گذرد و بســیارى از 
تیم هاى لیگ برترى و یا تازه صعود کرده به این رقابت ها 
سرمربى خود را شناخته اند و در حال جذب بازیکن براى 
پوشاندن نقاط ضعف خود هستند. در این میان سه تیم 
سابقه دار فوتبال ایران هنوز تکلیف خود را براى حضور 
در لیگ هجدهم مشخص نکرده اند و درگیر مشکالت 
مالکیتى هستند. مشکلى که بیش از همه ما را یاد باشگاه 
نفت و سقوط تلخش به لیگ دسته اول مى اندازد. حال 
سعى داریم سرنوشت این سه باشگاه و آخرین وضعیت 

آنها را مورد بررسى قرار دهیم.
■  سپیدرود رشت: این باشگاه پرهوادار شمال ایران 
از انتهاى لیگ هفدهم درگیر مشکالت مالکیتى شد به 
طورى که شــاهد به وجود آمدن درگیرى هاى مختلف 
میان على کریمى و تن زاده به دالیل مختلف بودیم. به 
همین دلیل بالفاصله بعد از اتمام لیگ هفدهم با تصمیم 
مالک تیم سپیدرود نادر دست نشان به عنوان سرمربى 
جدید این تیم انتخاب شد و براى شروع کار خود به رشت 
سفر کرد اما این با اعتراض شدید هواداران سپیدرود رو 
به رو شد و دست نشان با تصمیمى عجیب از سمت خود 

کناره گیرى کرد. در ادامه یک هفته پس از این اتفاقات، 
على کریمى در رشت حضور یافت و تمرینات تیمش را 
با تست گیرى از سر گرفت. در این میان شایعاتى مبنى 
بر سلب مالکیت جواد تن زاده از باشگاه سپیدرود وجود 
دارد؛ اما اشــتباه تاریخى اداره ورزش و جوانان استان 

گیالن در به نام زدن سند مالکیت این تیم به اسم جواد 
تن زاده پیچیدگى هاى این پرونده را زیاد کرده است. در 
نهایت باید دید چه سرنوشتى در انتظار قدیمى ترین تیم 

رشت خواهد بود.
■  استقالل خوزستان: قهرمــان لیگ پانزدهم با 
ســختى فراوان لیگ هفدهم را به پایان رساند و در آن 

ماندگار شد. مدیران جدید این تیم که از میانه هاى نیم 
فصل دوم درگیرى شــدیدى با عبدا... ویسى پیدا کرده 
بودند، بالفاصله بعد از اتمام لیــگ صمد مرفاوى را به 
عنوان سرمربى استقالل خوزستان انتخاب کردند. اما 
با گذشت دو هفته این مربى هم به دلیل فراهم نبودن 
شــرایط کارى در اهواز از هدایت آبى پوشــان اهوازى 
انصراف داد تا ایــن تیم هم در بالتکلیفــى قرار گیرد. 
شنیده مى شود با انتقال گروه ملى به مالک جدید مدیران 
استقالل خوزســتان هم عوض مى شوند و این احتمال 

وجود دارد ویسى به این تیم بازگردد.
■   گسترش فوالد تبریز: این تیم تبریزى تحت 
مالکیت محمدرضا زنوزى قرار داشت اما این فرد در هفته 
گذشته باشگاه تراکتورسازى را خریدارى کرد و با توجه 
به قانون موجود در فوتبال ایران دیگر نمى تواند گسترش 
فوالد را هم در اختیار داشته باشد. پیش از این شایعاتى 
مبنى بر انتقال امتیاز این تیم به بادران و خونه به خونه 
وجود داشت اما با اعالم زنوزى قرار است امتیاز گسترش 
در تبریز باقى بماند و با نام ماشین ســازى فعالیت کند و 
اگر خریدارى وجود نداشت به یکى از دو شهر اردبیل یا 

زنجان منتقل شود.

نصف جهان هفته گذشــته اخبارى مبنى بر خطر حذف 
استقالل و پرسپولیس از لیگ قهرمانان آسیا در بعضى 
رسانه ها منتشر شده بود. اخبارى که به نظر مى رسید زیاد 
هم جدى نیستند و اتفاق خاصى براى سرخابى ها نخواهد 
افتاد. اما گویا ماجرا جدى تر از این حرف هاست و احتمال 
حذف این دو تیم و به خصوص استقالل از لیگ قهرمانان 

آسیا کم نیست.
مسئوالن استقالل در هفته ها و ماه هاى گذشته بخش 
قابل توجهى از درآمد اسپانســر خود براى فصل آینده را 
هزینه و به عبارتى پیش خــور کرده اند و هنوز مطالبات 
تعدادى از بازیکنان و مربیان ســابق این تیم باقى مانده 
است که طبق اولتیماتوم کنفدراسیون فوتبال آسیا، تکلیف 
این بخش از مطالبات هم باید تا تاریخ 9 تیر مشــخص 
شــود. پرداخت این مطالبات البته آسان نیست اما حتى 
اگر این مشکل هم حل شود، مشکل بزرگ ترى بر سر راه 
استقالل وجود دارد و آن سندسازى هایى است که فصل 

 AFC گذشــته براى گرفتن مجوز حرفه اى انجام شد و
متوجه این اتفاقات شده است. در واقع اگر استقاللى ها 
نتوانند ثابت کنند که سندسازى در کار نبوده، خطر حذف 

این تیم از لیگ قهرمانان آسیا بیشتر از قبل خواهد شد.
این مشــکل بــراى پرســپولیس هــم وجــود دارد. 
پرسپولیســى ها هم با چند شکایت از ســوى بازیکنان 
سابق خود در AFC مواجهند که مثل استقالل تا روز 9 تیر 
براى جلب رضایت و حل مشکل وقت دارند. آنها هم مثل 
استقالل بخشى از بودجه فصل آینده خود را با پرداخت 

مطالبات «آنتونــى گولچ» پیش خور 
کرده اند و در ماجراى سندسازى هم 
با استقالل همداستان هستند و در 
معرض خطر حذف از آسیا قرار دارند. 

اتفاقى که شاید اگر ابتداى فصل و با 
گفتن حقیقت و بدون سندسازى رخ مى داد 
قابل هضم تر بود اما قطعاً حذف این دو تیم 
در آینده اتفاق تلخ  ترى براى هواداران این 

دو تیم خواهد بود.

در لیگ برتر ماندن وقت تلف کردن است

براى سقوط آمـاده باشید!

AFC متوجه سندسازى ها شده است

سالم به حذف، اگر 
دیر بجنبید!

از حضور آنها استقبال مى کنیم

پدربزرگ هاى این مدلى را باز هم بیاورید!

میزبانان جام جهانى 2026 آخر هفته گذشته انتخاب شدند و نکته جالب در جلسه رأى گیرى اینکه، ایران تنها کشورى بود که به 
هیچکدام از نامزدهاى میزبانى رأى نداد.

هشتاد و ششمین کنگره فیفا ساعات اخیر در مســکو برگزار شد و طى آن میزبانان جام جهانى 2026 انتخاب 
شدند. این انتخاب در حالى صورت گرفت که مراکش در یک سوى رقابت ایستاده بود و در سوى 
دیگر نیز سه کشور آمریکا، مکزیک و کانادا ایستاده بودند و در آخر این سه کشور آمریکایى 

بودند که توانستند بر رقیب آفریقایى خود غلبه کنند.
اما اتفاق جالب درباره این رأى گیرى اینکه ایران، منحصر به فردترین کشورى 
بود کــه در این  کنگره حضور داشــت چرا که هیچ نامى بــراى میزبانى جام 
جهانى انتخــاب نکرد! این مســئله زمانى رؤیت شــد که فیفــا اقدام به 
انتشــار نام کشــورهاى حاضــر در کنگره و اعــالم رأى آنهــا کرد و 
ایران تنها کشــورى بود که در مقابــل نامش نام هیــچ نامزدى دیده 

نمى شد.
با توجه به اینکه پیش از این عنوان مى شــد مســئوالن ورزش ایران 
پیش از این حمایت خود از میزبانى مراکشى ها را اعالم کردند اما این 
اتفاق عمًال نیافتاد و فدراسیون فوتبال ایران تصمیم گرفت تا به سمت 

هیچکدام از نامزدها کشیده نشود.
ر م ن ر ل و ون ر و ق

هیچکدام از نامزدها کشیده نشود.

تکریم به شیوه عربستان

تان قصد دارد در یک بازى دوستانه بزرگ از 
ل و تیم ملى عربس

س و باتجربه الهال
  مهاجم سرشنا

ل خداحافظى کند.
دنیاى فوتبا

الم کرد که قرار است به 
 ملى عربستان اع

 تیم الهالل و تیم
»، مهاجم سرشناس

«یاسرالقحطانى

ردین ســال جارى و در 
د. قحطانى در فرو

ال خداحافظى کن
ى دومین بار از دنیاى فوتب

زودى برا

تبال خداحافظى 
م قهرمانى از دنیاى فو

عد از باالبردن جا
آخرین بازى الهالل در لیگ عربستان ب

کرد.

ان اعالم کرد که یک بازى ملى مهم و 
ستان در همان زم

رکى آل شیخ» رئیس وزارت ورزش عرب
«ت

خبر مى رسد به جاى آن بازى 
واهد شد اما حاال 

ن مهاجم برگزار خ
حافظى باشکوه ای

بزرگ براى خدا

 ها را خواهد آویخت.
حطانى در این بازى کفش

الل با بارسلونا بازى و ق
ملى اله

اه دسامبر برگزار 
زنشســتگى در م

امه تلویزیونى گفت:  بله یک بازى با
او هفته پیش در یک برن

ودن این مسابقه 
ما منحصربه فرد ب

ر دارند.. او افزود:  ا
 از این موضوع خب

د شد و دیگر همه
خواه

ین اشاره کرد که 
ت.  قحطانى همچن

 روز تیم بارسلوناس
به این دلیل است که حریف در این

ادرید و بارسلونا یک کدام براى این بازى انتخاب 
یان دو تیم رئال م

قرار بوده است از م

ن به دنبال برگزارى بازى 
طانى مى گوید رئیس ورزش عربستا

د اما آنطور که قح
شون

 برگزار خواهد شد.
در زمستان امسال

ه گفته شد این بازى 
با بارسلوناست.  همانطور ک  

نصف جهان  این روزهــا صحبت از حضور 
«جان توشــاك» در رسانه هاست و خیلى 
از رســانه ها هم اعالم مى کنند این مربى 
همچون «وینفرد شــفر» در روزهایى که 
در ســن باال قرار دارد حاضر شــده که به 
ایران بیایــد. موضوعى که از ســوى این 
مربیان کامًال منطقى است و قطعًا طبیعى 
نبوده که توشــاك مثًال پــس از اخراج از 
رئال مادرید، فوتبال ایــران را انتخاب ك

ند!
 همانگونه که در هفته گذشــته مطلع 
شــدید با اعــالم رســمى مدیران 
باشگاه تراکتورسازى، جان توشاك 
به عنوان سرمربى جدید این تیم در 
لیگ هجدهم برگزیده شد. توشاك 

چهره نامدارى در دنیاى فوتبال 
است و سابقه کار در باشگاه 

رئال مادرید و تیم ملى ولز 
را در کارنامــه اش دارد. 
با حضور توشــاك در 
ایــران، جمع مربیان 
نامــدار خارجى در 
لیگ برتر حســابى 
پیش  شــد.  جمع 
از ایــن «برانکو 
ایوانکوویــچ» و 
«وینفرد شــفر» 
هدایت سرخابى ها 
را بر عهده داشته اند 
و به نظر مى رســد 

موفقیت آنهــا باعث 
شده ســایر تیم ها هم 
به صرافت جذب مربى 
لبته  خارجى بیافتنــد. ا
تراکتورى ها پارسال هم 
از میانــه راه «ارطغرل 
ســاغالم» ترکیه اى را 

روى نیمکت تیمشان نشاندند، اما ناکامى 
او باعث شد تبریزى ها سراغ توشاك بروند. 
توشاك در حال حاضر 69ساله است و نکته 
جالب در مورد او به همین ســن و سالش 
مربوط مى شــود. در کل به نظر مى رســد 
فوتبال ایران عالقه خاصى به همکارى با 
مربیان خارجى باالى60 سال دارد؛ کسانى 
که شــاید وقتى جوان تر بودند تیم هاى 

ایرانى قدرت اســتخدام آنها را 
نداشــتند و تنها وقتى موى 
سرشان سفید شد به ایران 

رســیدند. بر این اســاس 
بسیارى از مربیان خوب 
و محبوب خارجى 

فوتبال 

ایــران در این ســال ها باالى 60ســال 
داشته اند.

در حال حاضر شــفر و برانکــو به ترتیب 
68 و 64سال دارند. البته برانکو در دوران 
حضــورش روى نیمکت 
تیم ملى بسیار جوان تر 
بود، اما زمانى براى 
کار در پرسپولیس 
به ایران برگشت 
60ســال  کــه 
کــرده  رد  را 
بــود. همچنیــن 
س  لــو ر کا »
کــى روش» هم که 
مقبولیتــى چشــمگیر 
در ایــران دارد، در حــال 
حاضر 66ســاله است. او از 
حدود هفت ســال پیش و در 
آستانه 60ســالگى هدایت 
تیم ملى ایران را بر عهده 
لبتــه به قول  گرفت. ا
«ایــران  ســایت 
ورزشى آنالین»، 
این ســه پیرمرد 
کــه روى هم 
حدود دو قرن 
ســن دارند، 
طــى دوران 
حضورشــان 
در ایران کم 
به پــر و پاى 
هم نپیچیده اند 
و بخش زیادى 
حواشــى  از 
فوتبــال ایران 
در ایــن مدت 
به  مربــوط 

کشمکش آنها بوده است!
 ســایت «آى اســپورت» هم با اشاره به 
حضور مربیان کهنســال در فوتبال ایران 

نوشته: اســتفاده از مربیان باالى 
60ســال خارجى در فوتبال 

ایران مســبوق به سابقه 
است و عجیب اینکه در 
خیلى از مــوارد، مربیان 
مزبــور بــه محبوبیت 
قابــل توجهــى هم در 
ایــران دســت یافتنــد. 
مثًال «تومیســالو ایویچ» 

فقیــد در 

64سالگى ســرمربى تیم ملى ایران شد. او 
اگرچه پیش از جام جهانى98 از ســمتش 
اخراج شــد، اما نزد افکار عمومى همواره 
از احترامى قابــل توجه برخــوردار بود و 
بســیارى بر این باورند کــه تیم خوب آن 
سال را او ساخته بود. به ویژه بعد از مرگ 
ایویچ در ســال2011 عذاب وجدان 
جمعى در مورد کودتــا علیه او در 
بازى معروف بــا رم ایتالیا باال 
گرفت. همچنین «میروســالو 
بالژوویچ» هم یکــى دیگر از 
اعضاى باشــگاه 60 ساله ها بود. 
چیرو در 66سالگى و پس از کسب 
عنوان خیره کننده ســومى جهان 
با تیم ملى کرواســى 

روى نیمکت ایران نشست و با وجود ناکامى 
در رســاندن تیم ملى به جام جهانى2002 
همیشه چهره اى محبوب بین افکار عمومى 
باقى ماند. «تونى اولیویــرا» هم اولین بار 
در 66سالگى ســرمربى تراکتورسازى شد 
و دل از تبریزى ها برد. به این لیســت باید 
«مصطفى دنیزلى» را هم اضافه کنید که 
مرتبه اول در آستانه 60 سالگى و مرتبه دوم 
در شصت وچندسالگى هدایت پرسپولیس 

را پذیرفت. 
به گزارش نصف جهــان، هر چند برخى از 
این مربیان سرشناس در سنى هدایت تیم 
هاى باشگاهى ایران را بر عهده گرفته اند 
که این ســن براى برخى دیگر از مربیان 
به نوعى سن بازنشستگى تلقى مى شود، 
اما باید قبول کرد که باشــگاه هاى ایران 
این مربیان نامدار را در همین ســن و سال 
مى توانند به فوتبال کشورمان وارد کنند و 
همین موضوع نیز مى تواند به پیشــرفت 
فوتبال کشور کمک کند. به عملکرد پیرمرد 
آلمانى در اســتقالل در مدتى کوتاه نگاه 
کنید تــا متوجه منظورمان بشــوید. 
حاال که جان توشــاك به فوتبال 
ایران آمده باید قدر این حضور 
را دانســت و صرفــًا بخاطر 
ســن، تصمیم مدیران در 
عقد قــرارداد با این مردان 
محبــوب و سرشــناس را 
نقد نکرد. امیدواریم حضور 
مربیان سرشناس در باشگاه 
هاى ایران در همین سنى که 
حتى با عنوان پــدر بزرگ مورد 
خطاب قرار مى گیرند ادامه یابد و 
جشنواره اى از پدربزرگ هاى فوتبالى 
دنیا را در ایران شاهد باشیم. مردان این 

مدلى را باز هم به فوتبالمان بیاورید!

مربیان کامال منطقى است و قط
نبوده که توشــاك مثًال پــس
رئال مادرید، فوتبال ایــران را ان

ند!
 همانگونه که در هفته گذشــته
شــدید با اعــالم رســمى مدی
باشگاه تراکتورسازى، جان توش
جدید این تیم به عنوان سرمربى
لیگ هجدهم برگزیده شد. توش
چهره نامدارى در دنیاى فوتبال

سابقه کار در باشگاه  است و
تیم ملى ولز  رئال مادرید و
را در کارنامــه اش دارد. 
با حضور توشــاك در 
ایــران، جمع مربیان 
نامــدار خارجى در 
لیگ برتر حســابى 
پیش  شــد.  جمع 
از ایــن «برانکو 
یوانکوویــچ» و  ا
«وینفرد شــفر» 
هدایت سرخابى ها 
را بر عهده داشته اند 
و به نظر مى رســد 

آنهــا باعث  موفقیت
شده ســایر تیم ها هم
به صرافت جذب مربى

لبته  خارجى بیافتنــد. ا
تراکتورى ها پارسال هم
از میانــه راه «ارطغرل 
ســاغالم» ترکیه اى را 

تاز حضور
ست و خیلى 
د این مربى

وزهایى که 
ــده که به 
ســوى این

ط ًا ط

روى نیمکت تیمشان نشاندند، اما ناکامى 
او باعث شد تبریزى ها سراغ توشاك بروند. 

9توشاك در حال حاضر 9
جالب در مورد او به همی
مربوط مى شــود. در کل
خاص عالقه ایران فوتبال

ایــران در این ســال ها باالى 60ســال 
داشته اند.

انک ف ش اض ال

طعا طبیعى 
از اخراج از 
نتخاب ك

 مطلع 
یران 
شاك 
م در

شاك 
 

فوتبال ایران عالقه خاص
مربیان خارجى باالى60
که شــاید وقتى جوان
ایرانى قدرت اســتخد
نداشــتند و تنها و
سرشان سفید ش
رســیدند. بر ای
م بسیارى از
محبو و
ف

بو ه ش م
 ســایت «آى اســپورت» هم با اشاره به 
حضور مربیان کهنســال در فوتبال ایران 

نوشته: اســتفاده از مربیان باالى 
60ســال خارجى در فوتبال 

ایران مســبوق به سابقه 
است و عجیب اینکه در 
خیلى از مــوارد، مربیان 
مزبــور بــه محبوبیت 
قابــل توجهــى هم در 
ایــران دســت یافتنــد. 
مثًال «تومیســالو ایویچ»

فقیــد در 

اخراج شــد، اما نزد افکار عمومى همواره 
از احترامى قابــل توجه برخــوردار بود و 
بســیارى بر این باورند کــه تیم خوب آن 
مرگ او ساخته بود. به ویژه بعد از را سال

ایویچ در ســال2011 عذاب وجدان 
جمعى در مورد کودتــا علیه او در 
باال ایتالیا بــا رم بازى معروف

گرفت. همچنین «میروســالو 
بالژوویچ» هم یکــى دیگر از 
اعضاى باشــگاه 60 ساله ها بود. 
کسب و پس از 6چیرو در 66سالگى

عنوان خیره کننده ســومى جهان 
با تیم ملى کرواســى 

همیشه چهره اى محبوب بین افکار عمومى 
باقى ماند. «تونى اولیویــرا» هم اولین بار 
6در 66سالگى ســرمربى تراکتورسازى شد 
لیســت باید این دل از تبریزى ها برد. به و

«مصطفى دنیزلى» را هم اضافه کنید که 
0مرتبه اول در آستانه60 سالگى و مرتبه دوم 
در شصت وچندسالگى هدایت پرسپولیس 

پذیرفت. را
برخى از چند به گزارش نصف جهــان، هر

این مربیان سرشناس در سنى هدایت تیم 
هاى باشگاهى ایران را بر عهده گرفته اند 
که این ســن براى برخى دیگر از مربیان 
مى شود، به نوعى سن بازنشستگى تلقى

اما باید قبول کرد که باشــگاه هاى ایران 
اینمربیان نامدار را در همین ســن و سال

مى توانند به فوتبال کشورمان وارد کنند و 
همین موضوع نیز مى تواند به پیشــرفت 
فوتبال کشور کمک کند. به عملکرد پیرمرد 
آلمانى در اســتقالل در مدتى کوتاه نگاه 
کنید تــا متوجه منظورمان بشــوید. 
حاال که جان توشــاك به فوتبال 
ایران آمده باید قدر این حضور

را دانســت و صرفــًا بخاطر 
ســن، تصمیم مدیران در 
عقد قــرارداد با این مردان 
سرشــناس را محبــوب و

نقد نکرد. امیدواریم حضور 
مربیان سرشناس در باشگاه 
ایران در همین سنى که  هاى
حتى با عنوان پــدر بزرگ مورد 
خطاب قرار مى گیرند ادامه یابد و

جشنواره اى از پدربزرگ هاى فوتبالى 
این دنیا را در ایران شاهد باشیم. مردان

مدلى را باز هم به فوتبالمان بیاورید!

سراغ توشاك بروند. 
69ساله است و نکته 
ســن و سالش  ین
به نظر مى رســد  ل
با همکارى به ص

در حال حاضر شــفر و برانکــو به ترتیب 
4 و 64سال دارند. البته برانکو در دوران  68
حضــورش روى نیمکت 
تیم ملى بسیار جوان تر 
بود، اما زمانى براى

کار در پرسپولیس 
به ایران برگشت 
60ســال  کــه 
کــرده  رد  را 
بــود. همچنیــن 
س  لــو ر کا »
کــى روش» هم که 
مقبولیتــى چشــمگیر 
در ایــران دارد، در حــال 
66ســاله است. او از 6حاضر

حدود هفت ســال پیش و در 
60ســالگى هدایت  آستانه
تیم ملى ایران را بر عهده 
لبتــه به قول  گگرفت. ا
«ایــران  ســایت 
ورزشى آنالین»، 
این ســه پیرمرد 
کــه روى هم

حدود دو قرن 
ســن دارند، 
طــى دوران 
حضورشــان 
در ایران کم

به پــر و پاى 
نپیچیده اند  ههم
و بخش زیادى 
حواشــى  از 
فوتبــال ایران

در ایــن مدت 
به  مربــوط 

صى به همکارى با 
6 سال دارد؛ کسانى 
 تر بودند تیم هاى

خدام آنها را 
قتى موى 
شد به ایران 
ین اســاس

 مربیان خوب 
وب خارجى

للللبال فوت

ححح

اقدام منحصربه فرد ایران  

بیلی ر هر و ز ى ی ب رىوجو ری ر
زنجان منتقلشود.

مطالبات «آنتونــى گولچ» پیش خور 
کرده اند و در ماجراى سندسازى هم 
ر در با استقاللهمداستان هستند و
معرض خطر حذف از آسیا قرار دارند. 

اتفاقى که شاید اگر ابتداى فصل و با 
گفتن حقیقت و بدون سندسازى رخ مى داد 
اما قطعاً حذف این دوتیم قابل هضم تر بود

در آینده اتفاق تلخ  ترى براى هواداران این 
دو تیم خواهد بود.

تکریم به شیوه عرب
تان قصد دارد در یک بازى

ل و تیم ملى عربس
س و باتجربه الهال

  مهاجم سرشنا

ل خداحافظى کند.
دنیاى فوتبا

بستان اعالم کرد
الل و تیم ملى عر

»، مهاجم سرشناس تیم اله
«یاسرالقحطانى

 در فروردین ســ
ظى کند. قحطانى

ى فوتبال خداحاف
ى دومین بار از دنیا

زودى برا

م قهرمانى از دنیاى فوتبال
عد از باالبردن جا

آخرین بازى الهالل در لیگ عربستان ب
کرد.

ان اعالم کرد که یک بازى
ستان در همان زم

رکى آل شیخ» رئیس وزارت ورزش عرب
«ت

خبر مى رسد به جاى
واهد شد اما حاال 

ن مهاجم برگزار خ
حافظى باشکوه ای

بزرگ براى خدا

 ها را خواهد آویخت.
حطانى در این بازى کفش

الل با بارسلونا بازى و ق
ملى اله

گى در ماه دسامبر
امه تلویزیونى گفت:  بله یک بازى بازنشســت

ااووواواواو هفته پیش در یک برن

به فرد بودن این م
فزود:  اما منحصر

ضوع خبر دارند.. او ا
یگر همه از این مو

خواهد شد و د

همچنین اشاره کر
 روز تیم بارسلوناست.  قحطانى 

بهاین دلیل است که حریف در این

ادرید و بارسلونا یک کدام براى این بازى انتخ
یان دو تیم رئال م

قرار بوده است از م

ن به دنبال برگزارى باز
طانى مى گوید رئیس ورزش عربستا

د اما آنطور که قح
شون

 برگزار خواهد شد
در زمستان امسال

ه گفته شد این بازى 
با بارسلوناست.  همانطور ک



0606سالمت سال پانزدهم سالمتسالمت3243یک شنبه  27 خرداد  ماه   1397 سال پانزدهم 7 خرداد  ماه   1397 73243یک شنبه  27

چند علت خارش شدید پوست سر

هندوانه
 و همــه 

خوبى هایش

با وارد شدن به فصل 
گرما، مصرف 

میوه هایى مانند هندوانه 
نیز رو به افزایش 

مى رود.
خوشبختانه خوردن 

هندوانه مزایاى بیشترى 
از احساس خنکى و 

تازگى در طول تابستان 
دارد.

هندوانه منبع مناسب 
بسیارى از مواد مغذى 

است، کالرى کمى 
دارد و سرشار از آب 
است. در واقع آنتى 

اکسیدان موجود در آن 
که «لیکوپن» نام دارد از 
گوجه فرنگى نیز بیشتر 

است.

بار گلیسمى پایینى دارد
طعم بسیار شیرینى دارد، اما جالب اینجاست که بار گلیسمى پایینى دارد و دلیلش نیز 

مقدار آب فراوان موجود در این میوه است.
کالرى هندوانه کم است

یک فنجان هندوانه حاوى کمتر از 50 کالرى، صفر گرم چربى، 11 گرم کربوهیدرات، 
9 گرم قند، درحدود یک گرم فیبر و یک گرم پروتئین است.

از آنجا که هندوانه کالرى بسیار پایینى دارد، مى توانید بدون اینکه مقدار کالرى باالیى 
را جذب بدن کنید، یک وعده (یک لیوان) از آن را به راحتى میل کنید.

هرچند دو فنجان هندوانه نیز همچنان کمتر از 100 کالرى دارد و خوردن آن مى تواند 
باعث شود احساس سیرى کنید، چون سرشار از آب است.

مقدار زیاد آب موجود در هندوانه باعث مى شــود حجم آن افزایش پیدا کند و معده 
سریع تر پر شود. بنابراین خوردن این میوه به عنوان میان وعده مى تواند مناسب باشد.

بیشتر هندوانه را آب تشکیل داده است
نوشیدن آب به اندازه کافى در طول روز مزایاى فراوانى دارد. درحدود 80 درصد مایعات 
مورد نیاز در بدن از آبى که در برنامه غذایى مان مى نوشیم به دست مى آید و 20 درصد 

آن از غذایى است که مى خوریم.

خوردن میوه ها و ســبزیجات مى تواند یکــى از راه هاى 
دریافت مایعات در طول برنامه غذایى باشد. میوه و سبزیجات 
اساسًا آب هستند، بنابراین مى توانند عالوه بر آب، به بدن 

آبرسانى کنند.
هندوانه نیز از این قاعده مســتثنى نیســت چون در حدود 
92درصد آن را آب تشــکیل مى دهد. شاید یکى از دالیل 
اینکه چنین میوه اى در تابستان اینقدر طرفدار دارد، همین 

باشد.
هندوانه در بین سبزیجات و میوه ها بیشترین مقدار لیکوپن 

را دارد.
«لیکوپــن» از اعضاى خانــواده «کارتنوئیدها» اســت. 
کارتنوئیدها بخشى از مواد شیمیایى گیاهى هستند که مانند 
آنتى اکسیدان عمل مى کنند و مى توانند سلول ها را از آسیب 
حفظ کنند. لیکوپن را مى توان در میوه ها و سبزیجات قرمز 

رنگ مانند گوجه فرنگى، هندوانه و توت قرمز پیدا کرد.
تحقیقات نشان داده لیکوپن مى تواند از برخى انواع سرطان 
پیشگیرى کند و همچنین خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى و 

عروقى را کاهش دهد.

از این رو، خوردن غذاهاى سرشــار از لیکوپن مى تواند در 
برابر این بیمارى هــا و دیگر بیمارى هاى مزمن محافظت 

تان کند.
منبع مواد معدنى مانند پتاسیم، کلسیم، آهن و منیزیم است

هندوانه به جز لیکوپن، آنتى اکسیدان بتا کاروتن نیز مهیا مى 
کند که ما با نام ویتامین A مى شناسیم.

یک فنجان هندوانه مــى تواند 17 درصد نیــاز روزانه به 
ویتامین A و 20 درصد نیاز روزانه به ویتامین C را تأمین 

کند. همچنین مقدارى از ویتامین هاى گروه B را دارد.

بسیامزایاى هندوانه براى سالمت
است
دارد
است
اکس
که «
گوج
است

بار گلیسمى پایینى دارد
طعم بسیار شیرینى دارد، اما جالب اینجاست که بار گلیسمى پایینى دارد و دلیلش نیز 

است. در این میوه مقدارآب فراوان موجود
ىهندوانهکماست کال

مزایاى هندوانه براىسالمتمزایاى هندوانه براىسالمت

یک متخصص پوست و مو با بیان اینکه خارش پوست سر 
مشکل شایعى در میان افراد است، انواع شایع این خارش ها و 

علل آنها را توضیح داد.
افشار رمضان پور با اشاره به اینکه خارش پوست سر مشکل 
شایعى است، گفت: معموًال خارش پوســت سر به دو فرم 

پوستى و غیرپوستى تقسیم مى شود .
وى با اشاره به اینکه خارش هاى پوستى معدود هستند و انتشار 
آنها کمتر دیده مى شود، افزود: از انواع شایع خارش هاى پوست 
سر مى توان به چهار مورد اشاره کرد که در برخى افراد مشاهده 

مى شود که مورد اول این خارش ها، مربوط به اگزماى سبوره 
است که شایع ترین عالمت اگزماى سبوره، بروز شوره بر روى 

پوست به صورت پوسته و فلسى شکل است.
این متخصص پوســت و مو افزود: در موارد اگزماى سبوره 
شدید، پوســته هاى ضخیم و چرب زردرنگ روى ابروها یا 
نزدیک به خط رویش مژه ها، در کانال گوش یا قسمت جلوى 
پیشانى، بر روى قسمت وسط سینه و در ناحیه فوقانى کمر 
دیده مى شوند. وى ادامه داد: پوسته ها همچنین مى توانند در 
هر منطقه اى از سطح پوست ، پشت گوش ها و سایر چین هاى 
پوستى ظاهر شوند. وى گفت: این پوسته ها معموًال با قرمزى 
خفیف، ریزش مو و ضایعات پوستى، خارش، زخم و دردى 
که مى تواند منجر به احساس ناراحتى هاى کلى شود، همراه 
است. رمضان پور خاطرنشان کرد: موارد خفیف این بیمارى 
با تجویز شامپو و در موارد شــدید، عالوه بر شامپو با تزریق 
استروئید موضعى و یا تجویز داروى خوراکى به علت اینکه 
این بیمارى به ســبب یک مخمر ایجاد مى شــود، مطرح 
مى شود. این متخصص افزود: مشکل دیگرى که با خارش 
خود را نشان مى دهد، «پسوریازیس» است که پسوریازیس 
مى تواند در هر نقطه اى ایجاد شود، اما موقعى که روى سر 
ایجاد مى شود، به آن «پسوریازیس پوست سر» گفته 
مى شود. وى افزود: این نوع پسوریازیس مى تواند 
بیشتر از پوست، سر را هم درگیر کند و به پیشانى 
هم کشیده شود؛ حتى در مواقعى به پشت گردن 

و پشت گوش هم کشیده مى شود.
وى ادامه داد: پســوریازیس پوســت سر 
مى تواند به اشــکال مختلف دیده شــود. 
گاه مى تواند به شــکل یــک نقطه کوچک 
ایجاد شــود که زیر موها پنهان مى ماند و گاهى اوقات تمام 
پوست ســر فرد بیمار را درگیر مى کند و راهکار درمانى آن،

 استفاده از شامپوهاى مخصوص و تزریق استروئید موضعى 
است. 

در ناحی ىقسمت وسط سینه و
وى ادامه داد: پوسته ها همچنی

سطح پوست ، پشت گوش ها وس
وند. وى گفت: این پوسته ها مع
مو و ضایعات پوستى، خارش
جر به احساس ناراحتى هاى کل

ور خاطرنشان کرد: موارد خفیف
 و در موارد شــدید، عالوه برش
ى و یا تجویز داروى خوراکى
ســبب یک مخمر ایجاد مى

خصص افزود: مشکل دیگرى
ى دهد، «پسوریازیس» است ک
ر نقطه اى ایجاد شود، اما موقع
شود، به آن «پسوریازیس پوس
د. وى افزود: این نوع پسوریا
تر از پوست، سر را هم درگیر ک
م کشیده شود؛ حتى در مواقعى
و پشت گوش هم کشیده مى ش
وى ادامه داد: پســوریازیس
مى تواند به اشــکال مختلف
اه مى تواند به شــکل یــک
پنهان مى ماند و گاه  زیر موها
د بیمار را درگیر مى کند و راهک
وهاى مخصوص و تزریق است

چند علت خارش ش

ندوانه کالرى بسیار پایینى دارد، مى توانید بدون اینکه مقدار کالرى باالیى 
ن کنید، یک وعده (یک لیوان) از آن را به راحتى میل کنید.

0نجان هندوانه نیز همچنان کمتر از 100 کالرى دارد و خوردن آن مى تواند 
حساس سیرى کنید، چون سرشار از آب است.

ب موجود در هندوانه باعث مى شــود حجم آن افزایش پیدا کند و معده 
شود. بنابراین خوردن این میوه به عنوان میان وعده مى تواند مناسب باشد.

ر هندوانه را آب تشکیل داده است
0 به اندازه کافى در طول روز مزایاى فراوانى دارد. درحدود 80 درصد مایعات 
0 بدن از آبى که در برنامه غذایى مان مى نوشیم به دست مى آید و 20 درصد 

ىاست که مى خوریم.

خوردن میوه ها و ســبزیجات مى تواند یکــى از راه هاى 
دریافت مایعات در طول برنامه غذایى باشد. میوه وسبزیجات 
اساسًا آب هستند، بنابراین مى توانند عالوه بر آب، به بدن 

آبرسانى کنند.
هندوانه نیز از این قاعده مســتثنى نیســت چون در حدود 
از دالیل آب تشــکیل مى دهد. شاید یکى 92درصد آن را

اینکه چنین میوه اى در تابستان اینقدر طرفدار دارد، همین 
باشد.

بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بیییییییییشییشیشیشتریشتریشترین مقدار لیکوپن وویوهیوهیوهوههوه جاتجاتیجاتیجاتیجاتیجاتیجاتیجاتیجاتو و م و م ینینینینینینینینین بینبین بین بین بینسب سبز سبزسسس سبز سبزسبز سبز سبز سبز هندوانه در

را دارد.
از اعضاى خانــواده «کارتنوئیدها» اســت.  «لیکوپــن»
کارتنوئیدها بخشى از مواد شیمیایى گیاهى هستند که مانند 
آنتى اکسیدان عمل مى کنند و مى توانند سلول ها را از آسیب 
حفظ کنند. لیکوپن را مى توان در میوه ها و سبزیجات قرمز 

رنگ مانند گوجه فرنگى، هندوانه و توت قرمز پیدا کرد.
تحقیقات نشان داده لیکوپن مى تواند از برخى انواع سرطان 
پیشگیرى کند و همچنین خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى و 

عروقىرا کاهشدهد.

از این رو، خوردن غذاهاى
برابر این بیمارى هــا و

تانکند.
منبع مواد معدنى مانند پت
هندوانه به جز لیکوپن، آن
کند که ما با نام ویتامین
یک فنجان هندوانه مــ
Aویتامین A و 20 درصد
کند. همچنین مقدارىاز

یک متخصص پوست و مو با بیان اینکه خارش پوست سر 
مشکل شایعى در میان افراد است، انواع شایع این خارش ها و 

علل آنها را توضیحداد.
افشار رمضان پور با اشاره به اینکه خارش پوست سر مشکل 
شایعى است، گفت: معموًال خارش پوســت سر به دو فرم 

پوستى و غیرپوستى تقسیم مى شود .

مى شود که مورد
است که شایع تری
پوست به صورت
این متخصص پ
شدید، پوســته ه
نزدیک به خط رو

وى با اشاره به اینکه خارش هاى پوستى معدود هستند و انتشار 
آنها کمتر دیده مى شود، افزود: از انواع شایع خارش هاى پوست 
سر مى توان به چهار مورد اشاره کرد که در برخى افراد مشاهده 

پیشانى، برروى
دیده مى شوند. و
هر منطقه اى از س
پوستىظاهر شو
خفیف، ریزش م
که مى تواند منج
است. رمضان پو
با تجویز شامپوو
استروئید موضعى
این بیمارى به س
امى شود. این متخ
خود را نشان مى
مى تواند در هر
ایجاد مى ش
مى شود
بیشت
هم
و

گا
ایجاد شــود که
پوست ســر فرد
 استفاده از شامپو

است. 

یک روانشــناس بالینى در واکنش به اینکه 
کودکان در هنگام مواجهه با خطر، چه اقدامى 
باید انجام دهند، گفت: جیغ زدن و ضربه زدن 

به فرد آسیب رسان، از جمله این موارد است.
نادر اباذرى افزود: کودکان ســال ها آموزش 
دیده اند کــه نباید جیغ بزننــد، ولى در این 
موقعیت باید به کــودکان آموزش داد چنین 

رفتارى از خود نشان دهند و به سرعت موقعیت 
را ترك کنند.

وى درباره ضرورت تربیت جنسى به کودکان 
و نوجوانان اظهار کرد: آموزش مسائل جنسى 
از سن سه ســالگى باید آغاز شود و والدین 
بهترین افراد بــراى آموزش ایــن موارد به 

کودکان هستند.

اباذرى درباره بهتریــن افرادى که مى توانند 
آموزش جنسى را به کودکان و نوجوانان ارائه 
دهند، گفت: پدر و مادرها بهترین افراد براى 
آموزش جنســى به فرزندان هستند و در گام 
بعدى، کارشناســان حوزه بهداشت روان و 
مســئوالن مدارس مى توانند در این زمینه 

اقدام کنند.

کودکان جیغ بزنند

براى درمان ترش کردن معده مى توانید به هفت دستورالعمل زیر عمل کنید.
1. نخستین کار، اصالح برنامه غذایى است.

2. غذاهایى که خمیرى هستند مانند ماکارونى، الزانیا، نودل، آش رشته، پیتزا و... 
را از رژیم غذایى تان حذف کنید.

3. همراه غذا، آب و نوشیدنى مانند دوغ اصًال ننوشید و تا جایى که امکان دارد 
به جز چند عدد زیتون و مقدارى برگ ریحان، چیز دیگرى همراه غذا میل نکنید.

4. از خوردن ماست، ترشى و ساالد شیرازى نیز با غذا خوددارى کنید.
5. پس از غذا، تکه اى از میوه مرباى «به» که شیرابه آن را گرفته اید، بجوید.

6. روزى دو بار به مدت دو هفته، زیر جناغ سینه، دایره اى به قطر پنج سانتیمتر را با 
روغن مصطکى به مالیمت ماساژ دهید.

 7. تلخى دهان در اکثر موارد نشان از زیاده روى در خوردن چربى و شیرینى دارد 
که باید اصالح شود.

روش هایى براى روش هایى براى درمان درمان 
ترش کردن معدهترش کردن معده

درد عضالت، یکى از دردهاى بســیار رایج است که هر 
کسى ممکن است آن را تجربه  کند. این دردها مى تواند 
در هر نقطه اى از بدن احساس شود. نکته اینجاست که 
به گفته متخصصان، براى درمان این دردها ورزش حرف 

اول را مى زند.
درد عضالت ممکن است خفیف یا بسیار شدید و تحمل 
ناپذیر باشد. معموًال در عرض چند روز خوب مى شود، ولى 
گاهى ممکن است ماه ها به طول انجامد و در هر جایى از 
بدن از گردن تا کمر، ران، ساق، بازو و یا حتى دست دیده 
شود. درد عضالت در حین کار یا ورزش نادرست و به دنبال 
ضربه به عضله و یا کشیدگى آن به وجود مى آید. این درد 
ممکن است در حین فعالیتى که آن را به وجود آورده، شروع 

شود و بعد از مدتى پدید آید.
درد عضالنى که با تأخیر شروع مى شود، همان است که 
روز بعد از یک فعالیت سنگین بدنى شما را با درد شدیدى از 
خواب بیدار مى کند، شروع این درد 24 تا 48 ساعت بعد از 

انجام فعالیت بدنى است.
***

مســعود نوروزى، عضو هیئت مدیــره انجمن ارتوپدى 
ایران در این زمینه مى گوید: وقتــى فرد فعالیت بدنى را 
انجام مى دهد، فشــارى که بیش از حد به عضالت وارد
 مى کند، فیبرهاى عضالنى آن کشیده شده و پارگى هاى 

میکروسکوپى در آن ایجاد مى شود.
وى افزود: این آسیب ها موجب مى شوند تا یکى دو روز بعد 
از فعالیت، به علت التهاب و آزاد شدن مواد شیمیایى مولد 

درد در محل، فرد دچار درد عضالنى شود.
نوروزى، ضعف ماهیچه ها را علت اصلى دردهاى عضالنى 
عنوان کرد و ادامه داد: ضعف شدید ماهیچه ها به انجام هر 

فعالیتى، ناشى از ورزش نکردن است.
نوروزى با اشاره به اینکه 90 درصد مردم بیمار نیستند و 
فقط دچار گرفتگى عضالت مى شوند، تصریح کرد: پیاده 
روى تأثیرى در کاهش دردهاى عضالنى ندارد، افراد باید 

حرکات کششى و فعالیت بدنى درست انجام دهند.
 

وقتى براى مــدت زیادى بــه صورت ثابــت در یکجا 
مى نشینیم، دست یا پایمان خواب مى رود. چه اتفاقى در 
بدن افتاده که چنین مى شود؟ آیا این خواب رفتن اندام هاى 

حرکتى ما خطرناك است؟
وقتى براى مدت زیادى در حالتى یکنواخت مى نشینیم، 
ناگهان متوجه مى شویم که پایمان کرخ و سنگین شده و 
موقع حرکت سوزن سوزن مى شود. این عالئم را اصطالحًا 

شکایات حسى خواب رفتن دست یا پا مى نامند.
این حالت در اغلب موارد بى ضرر اســت و خطرى ندارد، 
سریع ظاهر مى شود و ســریع هم از بین مى رود. اندام را 
حرکت مى دهیم یا شل مى گذاریم تا آرام آرام این حالت  

رفع شود و پایمان به وضعیت طبیعى برگردد.
همین حالت در دست ها هم رخ مى دهد. اصوًال هر قسمت 

از بدن مى تواند خواب برود. اما چرا؟
دلیلش معموًال یک یا چند عصب است؛ اعصابى که تحت 
فشار قرار گرفته اند یا اکسیژن و مواد غذایى الزم را مثًال 
به علت بد نشســتن دریافت نمى کنند. در این صورت، 
اطالعاتى که دائماً میان آن عصب و مغز در جریان است، 
درست رد و بدل نمى شود. وقتى عملکرد انتقال پیام ها از 
اعصاب محیطى به مغز مختل شد «پارستزى» یا حاالتى 

مانند مورمور یا گزگز شدن آن موضع خاص رخ مى دهد.
اگر اطالعات مربوط به این عصب گیرافتاده به مغز ارسال 
شــود، مغز به ما فرمان مى دهد که با حرکت کردن، آن 
عصب را از فشــار برهانیم. در غیر این صورت، دست یا 
پایمان مدت زیادى در حالت خواب رفتــه باقى مانده و 

کرخ مى شود.
با این حال، اگر کسى دســت و پایش اغلب مواقع خواب 
مى رود و با حرکت هم مدتى طوالنى الزم اســت که به 
وضعیت طبیعى برگردد، باید به پزشک مراجعه کند، چون 
این مى تواند عالمتى از یک بیمارى جدى باشــد. براى 
مثال در بیمارى هاى بیرون زدگى دیسک کمر، مولتیپل 
اسکلروزیس (ام اس) یا پلى نوروپاتى که آسیب اعصاب 
محیطى است، چنین عالمتى وجود دارد. پلى نوروپاتى نیز 
یک بیمارى ارثى است که در آن اعصاب به فشار بسیار 

حساس  هست ند.

ورزش، درد عضالت را 
کاهش مى دهد

چرا دست و پایمان 
خواب مى رود؟

خوردن میوه ها و 
سبزیجات مى تواند 

یکى از راه هاى دریافت 
مایعات در طول برنامه 
غذایى باشد. میوه و 
سبزیجات اساساً آب 

هستند، بنابراین 
مى توانند عالوه بر آب، 
به بدن آبرسانى کنند.

هندوانه نیز از 
این قاعده مستثنى 

نیست چون در حدود 
92درصد آن را آب 
تشکیل مى دهد
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پسر جوان هنوز 24 ساعت از آشنا شدن با هم اتاقى اش نگذشته بود که او 
را به قتل رساند.

ساعت 7و30دقیقه 29 فروردین ماه سال جارى از طریق مرکز فوریت هاى 
پلیسى 110 به کالنترى 168 سیزده آبان تهران اعالم شد که اهالى یک 
مجتمع مسکونى در خیابان رجایى از شنیده شدن بوى زننده از داخل واحد 

هشتم ساختمان در طبقه سوم اعالم شکایت و نارضایتى دارند.
با حضور مأمورین در محل و تأیید خبر اولیه، هماهنگى هاى الزم انجام و 
پس از ورود به داخل واحد مسکونى مورد نظر، جسد متعلق به صاحبخانه به 
هویت مشخص (متولد 1346) در داخل اتاق خواب و در حالى که از ناحیه 

قفسه سینه مورد اصابت ضربات جسم تیز قرار گرفته بود، کشف شد.
در تحقیقات اولیه از اهالى ســاختمان و همچنین اعضاى خانواده مقتول، 
به کارآگاهان اعالم شد که مقتول در زمینه خرید و فروش امالك فعالیت 
داشته و در این محل به صورت مجردى زندگى مى کند و با هیچکسى نیز 
اختالف مالى یا شخصى نداشته است. در چنین شرایطى و در بررسى به عمل 
آمده توسط تیم بررسى صحنه اداره دهم پلیس آگاهى تهران بزرگ، دست 
نوشته اى به دســت آمد که محتویات آن حکایت از آن داشت که مقتول 
روز 22 فروردین ماه امسال اقدام به گرفتن یک هم اتاقى براى خود کرده 
موضوعى که اهالى ساختمان و همچنین اعضاى خانواده مقتول از آن اظهار 
بى اطالعى داشتند. با شناسایى جوانى 25 ســاله به نام «مهرداد.الف» به 

عنوان هم اتاقى مقتول، دستگیرى وى در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت 
و ســرانجام با انجام اقدامات ویژه پلیسى، در ساعت 5 عصر چهارشنبه 23 
خرداد ماه سال جارى در محدوده میدان رسالت، در حین اقدام به فرار از منزل 
یکى از دوستان پدرى اش دستگیر و به اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهى 

تهران بزرگ منتقل شد.
متهم پس از دستگیرى صراحتاً به ارتکاب جنایت اعتراف کرد و در اظهاراتش 
به کارآگاهان عنوان کرد: «به دنبال کار و خانه بودم؛ پس از مراجعه به بنگاه 
امالك [مقتول]، این شخص از من شماره تماس گرفت و گفت خبرت مى 
کنم. پس از چند ساعت مقتول با من تماس گرفت و عنوان کرد که به بنگاه 
امالك او مراجعه کنم. داخل بنگاه، مقتول به من گفت که اگر دنبال کار مى 
گردى بیا همینجا مشغول به کار شو و براى سکونت نیز مى توانى شب ها به 
خانه من بیایى؛ چون من تنها زندگى مى کنم. پس از توافق بر سر کار و محل 
اقامت، با مقتول توافق کردیم تا من مبلغ یک میلیون و 500 هزار تومان به 
عنوان ودیعه و ماهیانه نیز مبلغ صد هزار تومان به عنوان اجاره پرداخت کنم؛ 
حتى یک قراداد دستى نیز مابین ما دو نفر نوشته شد. پس از تنظیم قرارداد، 
بنده همان شب به خانه مقتول رفتم و طى همین مدت کوتاه درباره نحوه 
کار در بنگاه صحبت مى کردیم و شب همانجا خوابیدم. حدوداً ساعت 6و30 
دقیقه 23 فروردین ماه بود که ناگهان مقتول باالى سرم آمد و مرا بیدار کرد؛ 
بى هیچ دلیلى مرا مجبور کرد که وسایل خود را جمع کنم تا مرا از خانه بیرون 

کند. حتى تهدید کرد که به پلیس زنگ مى زند! من که تعجب کرده بودم، 
علت این رفتار را جویا شدم و نهایتاً خواهش کردم که او مبلغ یک میلیون و 
500 هزار تومان مرا پس دهد تا من نیز خانه اش را ترك کنم اما مقتول عنوان 
کرد که پولى از من دریافت نکرده است! با یکدیگر مشاجره لفظى پیدا کردیم 
که ناگهان مقتول چند سیلى به صورتم زد و تهدید کرد که زمانى که بیدار 
شد نباید داخل خانه اش باشم و پس از آن به داخل اتاق خواب رفت و مجدداً 
خوابید. در حالى که مقتول در اتاق خواب دراز کشیده بود، به داخل آشپزخانه 
رفتم و چاقویى برداشتم؛ قصد ترساندنش را داشتم تا پولم را پس بگیرم اما 
مقتول با من درگیر شد و شروع به فحاشى کرد؛ ناگهان با چاقو چند ضربه به 
سمت مقتول پرتاب کردم و او روى زمین افتاد. به سرعت از خانه خارج شدم؛ 
چاقو را داخل جوى آب انداختم و از محل دور شدم. طى این مدت به عنوان 
کارگر رستوران و یا پیک موتورى کار مى کردم و شب ها نیز براى استراحت 

وخواب به خانه یکى از دوستان پدرم مى رفتم.»
سرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرائم جنایى پلیس آگاهى 
تهران بزرگ، در پایان اعالم این خبر گفت: با توجه به اعتراف صریح متهم 
به ارتکاب جنایت، قرار بازداشت موقت از سوى بازپرس محترم شعبه پنجم 
دادسراى عمومى و انقالب شــهر رى صادر و متهم براى انجام تحقیقات 
تکمیلى در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفته 

است.

راز قتل در اتاق خواب واحد هشتم 
9 زندانى در کشور آرژانتین براى دیدن جام جهانى اقدام به اعتصاب غذا کردند.

به گزارش «ساکرنت»، 9 زندانى در زندانى در جنوب «بوینس آیرس» آرژانتین بعد از آنکه فهمیدند مسئوالن 
زندان تلویزیونى براى آنها تدارك ندیده اند تا جام جهانى را ببینند با ارســال نامه اى به رئیس زندان اعالم 
کردند تا زمانى که تلویزیونى براى آنها فراهم نشــود، هیچ وعده غذایى را مصرف نخواهند کرد و اعتصاب 

غذا مى کنند.
تیم ملى فوتبال آرژانتین در جام جهانى با ایســلند، کرواســى و نیجریه همگروه شده و آخرین بارى هم که 
این تیم در جام جهانى به قهرمانى رسیده به سال 1986 برمى گردد که «آلبى سلسته» با جادوى «مارادونا» 
قهرمان جام جهانى شد. مردم آرژانتین عالقه زیادى به فوتبال دارند و جمعیت زیادى هم از این کشور براى 

حمایت تیم ملى آرژانتین راهى روسیه شده است.

2 مرد ناشناس با حمله به خانه زن و شوهرى در اصفهان و بســتن دست و پاى آنها، از منزل این زوج سرقت 
کردند. 

به گزارش رکنا، پلیس استان اصفهان پس از اطالع از وقوع سرقت در خانه اى به محل اعزام شد. 
ناشــناس با عنوان مأموران که دو مرد در بررسى هاى اولیه شاکى اظهار کرد 
بستن دهان، دست و پاهاى اداره بــرق وارد منزل وى شــدند و با 
وى و همســرش و همچنین تهدید با 
کلت کمرى، مبلغ ســه هزار دالر ارز، 

مقادیرى طالجات و کارت عابر بانک را ســرقت 
کردند و متوارى شــدند.  پلیس در حال پیگیرى ماجر

است.

جوان ساطور به دست که براى سرقت موتورسیکلت دســت به قتل زده بود پس از 72 ساعت عملیات پلیسى 
دستگیر شد.

عصر شنبه 19 خرداد ماه امسال مسئوالن بیمارستان شهید بهشتى آبادان در تماس با مأموران پلیس از مرگ 
خونین پسر جوانى خبر دادند.

همین کافى بود تا تیمى از مأموران دایره جنایى پلیس آگاهى آبادان براى تحقیقات ویژه وارد عمل شوند. مأموران 
در گام نخست تحقیقات پى بردند که همراه قربانى جنایت یک جوان دیگر که از ناحیه پا هدف ضربات هولناکى 

قرار گرفته بود به بیمارستان منتقل شده است.
در این شاخه از تحقیقات مشخص شد که دو پسر جوان ســوار بر موتورسیکلت در خیابان ذوالفقارى بودند که 

سه پسر جوان با موتور جلوى راه آنها را بسته و به قصد سرقت موتورسیکلت دو پسر جوان با آنها درگیر شده اند.
کارآگاهان در ادامه پى بردند که در این زورگیرى یکى از سارقان سابقه دار معروف به «خالدى» با در دست داشتن 

ساطور دو پسر جوان را هدف قرار داده است.
بدین ترتیب مأموران براى دستگیرى سارق سابقه دار وارد عمل شدند و با اقدامات فنى و پلیسى پس از 72 ساعت 
موفق به شناسایى مخفیگاه متهم تحت تعقیب شدند و در عملیاتى غافلگیرانه عامل این زورگیرى مرگبار دستگیر 
شد. عامل جنایت پس از دستگیرى به قتل پسر جوان با ضربات ساطور به گردنش و سرقت موتورسیکلت وى 

اعتراف کرد.
بنا به این گزارش، تحقیقات پلیسى براى دستگیرى همدستان متهم در پلیس آگاهى آبادان ادامه دارد.

راننده معتاد که بخاطــر مصرف کوکائیــن حالت عادى نداشــت با خودرو بــه دیوار یک خانــه تاریخى 
کوبید.

صاحبان این خانه قصد ورود به اتاق خواب خود را داشتند که با ورود ناگهانى این خودرو وحشت زده و شوکه 
شدند. خانه اى که این راننده معتاد باعث تخریبش شده متعلق به قرن شــانزدهم میالدى است و در منطقه 

بدفورد شایر انگلستان قرار دارد. 
ســخنگوى پلیس منطقه در این ارتباط گفت: « «جیمى گیلروى» راننده خاطى به 14 ماه زندان و پرداخت 
هزینه هاى خسارت 500 هزار پوندى محکوم شد.» قاضى پرونده نیز تأیید کرد که این متهم براى مدت 60 

ماه از رانندگى منع شده است.

اعتصاب غذا در زندان براى تماشاى جام جهانى

حمله مسلحانه مردان ناشناس به خانه اى در اصفهان 

قتل با ساطور براى سرقت موتورسیکلت 

ورود سرزده «ون» به اتاق خواب!

فیلم دزدى پیرزنى که به سختى راه مى رفت سوژه جدید شبکه هاى اجتماعى شد.
اخیراً در فضاى مجازى فیلمى از دزدى یک شــهروند ســالخورده روســى منتشر شده اســت که توانایى 
و نــوع دزدى او همه را متحیر کــرد. در این ویدئو پیرزنى مشــاهده مى شــود که نیمکت کنــار خیابان را 
دزدیــده و در خیابان آن را مى کشــد. اینکه چگونه پیرزن هرکول توانســته نیمکــت را از زمین جدا کند و 
شــىء به این ســنگینى را حمل کند همه را متعجب کرده و از طرفى باعث خنده شــاهدین این ماجرا شده

 است.

دزدى به سبک پیرزن هرکول 

کارگــر کارگاه تولیــد میلگرد شــهرك صنعتى آســتارا در غرب 
استان گیالن، به علت شــدت جراحات وارده ناشــى از برخورد با 
میلگرد مــذاب، جان خــود را از دســت داد. مدیــر کارگاه تولید 
میلگرد شــهرك صنعتى آســتارا با تأیید این خبر گفت: این حادثه 
حدود ســاعت 18 روز ســه شــنبه در این کارگاه رخ داد و کارگر 
متوفى که مســئول دفتر ایــن واحد صنعتى بود، بنــا به ضرورتى 
به بخش فنى کارگاه وارد شــده و با میلگرد مــذاب برخورد کرده

 است. فرهاد شفقتى افزود: کارگر متوفى با حدود یکسال سابقه کار 
تحت پوشش بیمه بود و بالفاصله بعد از حادثه، توسط همکاران به 

بیمارستان شهید بهشتى آستارا منتقل شد.  وى اظهار کرد: کارگاه 
تولید میلگرد از یکســال قبل فعالیت خود را آغاز کرده است و همه 
کارگران آن تحت پوشش بیمه هستند و در خصوص برقرارى حقوق 
کارگر متوفى از هیچ کوششــى فروگذار نخواهد شد.دکتر شهرام 
حسین نژادى، مدیر شبکه بهداشــت و درمان آستارا نیز گفت: روز 
سه شنبه فرد 36 ساله اى که به علت شــدت جراحات وارده دچار 
شکستگى لگن و خونریزى شدید بود، به بیمارستان شهید بهشتى 
این شهرستان منتقل شده بود اما در حین جراحى در اتاق عمل جان 

خود را از دست داد.

میلگرد مذاب، جان کارگر جوان را گرفت

شباهت سونوگرافى یک نوزاد به موجودى شبیه پرنده، براى چند ماه مادر جوان را به اشتباه انداخت.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، خبرگزارى ها گزارشى از «الکساندرا اسمیت» 26 ساله منتشر 
کرده اند که به شکلى باورنکردنى، گمان مى کرد فرزند داخل شکمش یک پرنده است. در حال حاضر 
الکساندرا فرزند خود را به دنیا آورده و از خیال اشتباه خود رهایى یافته است. اما نزدیکان وى مى گویند 
زمانى که براى اولین بار الکساندرا سونوگرافى بچه داخل شکم خود را دید، تصویر بچه به گونه اى بود 
که مادر گمان مى کرد به جاى نوزاد، یک پرنده را باردار است. دکتر الکساندرا در این باره مى گوید دلیل 

شباهت نوزاد به پرنده در تصاویر سونوگرافى، حالت بد قرارگیرى دست نوزاد است.

ر ینزوج زل ز ه ى پ و ن ب نو ه ر رى و زنو ب

س استان اصفهان پس از اطالع از وقوع سرقت در خانه اى به محل اعزام شد. 
ناشــناس با عنوان مأمورانکه دو مرد یه شاکى اظهار کرد
بستن دهان، دست و پاهاىزل وى شــدند و با 
و همچنین تهدید با 
ســه هزار دالر ارز، 

 و کارت عابر بانک را ســرقت 
ــدند.  پلیس در حال پیگیرى ماجر

نوزادى شبیه پرنده!  کالهبردارى با 
هیپنوتیزم کردن افراد  
فرمانده انتظامى اســتان آذربایجان 
غربى از دستگیرى پزشک قالبى که از 
طریق هیپنوتیزم و انرژى درمانى مبلغ 
بیش از سه میلیارد ریال از شهروندان 

کالهبردارى کرده بود، خبر داد.
ســردار ناصر اصالنى گفــت: در پى 
مراجعه تعدادى از شــهروندان مبنى 
بر کالهبردارى فردى از آنان به عنوان 
پزشــک در شهرســتان ارومیه، به 
دلیل حساســیت موضوع، شناسایى 
و دســتگیرى این فرد در دستور کار 
مأموران پلیس آگاهى قــرار گرفت. 
وي با اشاره به اینکه مأموران با انجام 
اقدامــات اطالعاتى، فنى و پلیســى، 
موفق شدند متهم را شناسایى و پس 
از هماهنگی با مقــام قضائی در یک 
عملیــات غافلگیرانــه در مطب خود 
دستگیر کنند، افزود: در استعالم هاى 
صورت گرفته مشــخص شــد متهم 

داراى پنج فقره سابقه کیفرى است.
این مقــام انتظامــى ادامــه داد: با 
بررســى هاى صورت گرفته مشخص 
شد، متهم هیچ مجوز و صالحیتى براى 
طبابت ندارد و در زمینــه هیپنوتیزم و 
انرژى درمانى، فعالیت مى کرده است.

ســردار اصالنى با بیان اینکه تاکنون 
44 پرونده شــکایت از این پزشک 
قالبى اخذ شده اســت، تصریح کرد: 
متهم در بازجویى هاى پلیسى به مبلغ 
بالغ بر سه میلیارد و 690 میلیون ریال 
کالهبردارى از شــهروندان در سطح 

شهرستان ارومیه، معترف شده است.
فرمانده انتظامى اســتان آذربایجان 
غربى در پایان خاطرنشــان کرد: در 
این راستا متهم پس از تشکیل پرونده 
مقدماتــى تحویل مقامــات قضائى

 شد.

پسر جوان با ضربه چاقوى برادرش در پارك گلشن تهران به قتل رسید.
به گزارش تسنیم، ساعت 13 بیست و سوم خرداد ماه سال جارى مأموران کالنترى 169 مشیریه در تماس با 
بازپرس کشیک قتل پایتخت اعالم کردند پسر جوانى در پارك گلشن واقع 

در اتوبان امام رضا (ع)، بعد از میدان آقانور به قتل رسیده است.
دقایقى بعد از اعالم این خبر، سیدســجاد منافى آذر، بازپرس ویژه قتل 
پایتخت به همراه اکیپ تشــخیص هویت آگاهى و کارشناسان پزشکى 
قانونى در صحنه جرم حاضر شده و مشغول تحقیقات درباره این پرونده شدند. 
تیم جنایى با حضور در محل وقوع قتل با جسد غرق در خون پسر 25 ساله اى 
مواجه شــدند که با یک ضربه چاقو به قلبش به قتل رسیده بود. بررسى اولیه 
نشــان داد مقتول با برادرش در خارج از پارك درگیر شــده، برادر مقتول طى 
درگیرى با ضربه چاقو برادرش را هدف قرار داده، در نهایت نزاع به داخل پارك 

کشیده شده و متهم از صحنه جرم متوارى شده است.
تحقیقات تکمیلى نشان داد قاتل با برادرش بر سر شش میلیون تومان پول، اختالف 

مالى داشته است.
در نهایت با دستور ســجاد منافى آذر، بازپرس امور جنایى تهران جسد مقتول براى 
بررسى بیشتر به پزشکى قانونى منتقل شــد و تحقیقات براى بازداشت متهم فرارى 

ادامه دارد.

چاقوى خشم در قلب برادر 
پسر جوان با ضربه چاقوى برادرش در پار

3به گزارش تسنیم، ساعت 13 بیست
با

قانو
تیم
مو
نشـ
درگیر
کشید
تحقیقا
مالى داش
نهایت در
بررسى بیشت

ادامه دارد.

چاقوى

دستگیرى 
زوج سارق در 
رستوران 
رئیــس کالنتــرى 134 
شــهرك قــدس تهران 
از دســتگیرى زوج سارق 
خودرو در رستورانى در این 

شهرك خبر داد.
ســرهنگ على پرویزى 
اظهار کرد: در پى دریافت 
خبرى مبنى بر حضور زوج 
ســارق داخل رســتوران، 
بالفاصله نزدیــک ترین 
تیم انتظامى براى بررسى 
موضــوع اعزام شــد. وى 
افزود: بــا مراجعه مأموران 
و استعالم پالك انتظامى 
خــودرو متهمــان که در 
نزدیکى رســتوان پارك 
شده بود، مشخص شد که 
خبر صحت دارد و خودرو 
موصــوف داراى ســابقه 
ثبت ســرقت است. رئیس 
کالنترى 134 شــهرك 
قدس گفت: سارقان در یک 
عملیات ضربتى دســتگیر 
شــدند و  زوج ســارق در 
تحقیقات اولیه بزه انتسابى 
را قبول و به سرقت خودرو 

کشف شده اقرار کردند.



آگهى مناقصه (نوبت دوم)

رسول شجاعى زاده- شهردار بافران

شهردارى بافران در نظر دارد براساس مصوبه شماره 5/13 مورخ 1397/01/28 نسبت به واگذارى 
بهره بردارى 3 باب غرفه به صورت اجاره بهاء به افراد واجد شرایط از طریق مزایده عمومى اقدام نماید.
متقاضیان مى توانند به منظور آگاهى از شرایط مزایده و دریافت مدارك شرکت در مزایده همه روزه به 

جز ایام تعطیل تا پایان وقت ادارى مورخ 1397/03/30 به شهردارى بافران مراجعه فرمایند.
شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار  است. سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده 

در اسناد مزایده ذکر گردیده است.
زمان تحویل پیشنهادات: 1397/04/06 پایان وقت ادارى

زمان بازگشایى پاکت پیشنهادات: 1397/04/07
تلفن تماس: 46242424 و 46242525

چاپ دوم

تجدید آگهى مناقصه عمومى

حمید شهبازى-  شهردار هرند 

شهردارى هرند با استناد به مصوبه شماره 582 مورخ 96/11/27 شوراى اسالمى 
شــهر هرند در نظر دارد نسبت به اجراى عملیات آســفالت معابر شهر هرند با 
اعتبارى بالغ بر 7/000/000/000 ریال از محل اعتبارات شهردارى از طریق مناقصه 
عمومى و براساس تناژ به شرکت هاى واجدالشرایط واگذار نماید لذا متقاضیان 
محترم مى توانند جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر تا تاریخ 
1397/04/07 به شهردارى مراجعه و یا با تلفن 46402366- 031 تماس حاصل 

نمایند.

نوبت دوم

آگهى تجدید مزایده

رضا واعظ مقدم- شهردار درچه

شهردارى درچه در نظر دارد براساس مصوبه شماره 96/1055/ش شوراى اسالمى شهر نسبت به انتخاب پیمانکار جهت قطع و 
فروش چوب درختان سطح شهر که خشک شده یا در مسیر طرح هاى شهرى واقع گردیده به ازاء هر کیلوگرم از طریق مزایده 
براى مدت سه سال اقدام نماید لذا از متقاضیان درخواست مى گردد جهت دریافت اسناد مزایده  به امور مالى شهردارى درچه 

مراجعه نمایند.
مبلغ سپرده شرکت در مزایده 4/000/000 ریال مى باشد.

تاریخ چاپ آگهى مزایده: چاپ نوبت اول 1397/03/20 و نوبت دوم 1397/03/27
تاریخ دریافت اسناد مزایده: از زمان نشر آگهى نوبت دوم به مدت 10 روز

تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه حراست شهردارى: تا پایان وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ 1397/04/07
زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشایى پیشنهادات: ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 1397/04/10 در ساختمان ادارى شهردارى 

درچه
1- شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار مى باشد.

آدرس دریافت اسناد مزایده: درچه- میدان امام- ابتداى خیابان نواب صفوى- ساختمان شهردارى
www.dorchehcity.ir :وب سایت شهردارى

تلفن: 33762045- 031 داخلى 17 و 18

نوبت دوم

آگهى مزایده

محسن علیخانى- شهردار کوهپایه

شهردارى کوهپایه در نظر دارد نسبت به واگذارى یک باب مغازه واقع در روبروى 
شهردارى و اورژانس 115 شهر به صورت اجاره از طریق آگهى مزایده به واجدین 
شرایط به مدت دو سال شمسى اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت دریافت 
مدارك و بازدید محل از تاریخ 1397/03/27 لغایت 1397/04/10 به شــهردارى 

کوهپایه مراجعه نمایند.
«الزم به ذکر است کلیه هزینه هاى آگهى، مالیات، عوارض، بیمه، کارشناسى و... به 

عهده برنده مزایده مى باشد»

نوبت اول

آگهى مزایده نوبت اول

جالل گلخنى زواره- شهردار  زواره

شهردارى زواره در نظر دارد به استناد مصوبه شوراى اسالمى شهر زواره به شماره 204 مورخ 97/03/06 تعداد 15 قطعه زمین به شماره پالك ها و مشخصات ذیل با کاربرى مسکونى و تجارى 
واقع در زواره را از طریق آگهى مزایده و با شرایط زیر به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید:

چاپ دوم

 5٪ سپرده (ریال)قیمت پایه هر مترمربع (ریال)موقعیتشماره قطعهمتراژ (مترمربع)کاربرىردیف
9/121/62124/300/000خیابان دانشجو53/2812تجارى1
9/603/93032/250/000خیابان دانشجو67/1613تجارى2
2/633/27940/750/000خیابان شهید رجائى309/558865مسکونى3
2/304/53923/050/000شهرك دانشجو200/0413مسکونى4
2/183/53721/700/000شهرك دانشجو198/7614مسکونى5
2/100/00021/000/000شهرك دانشجو20015مسکونى6
1/196/42816/750/000بلوار رهبر- کوى آزادگان28028مسکونى7
1/300/00014/950/000بلوار رهبر- کوى آزادگان23029مسکونى8
1/298/53815/550/000بلوار رهبر- کوى آزادگان239/5030مسکونى9
1/239/28517/350/000بلوار رهبر- کوى آزادگان28037مسکونى10
1/356/52115/600/000بلوار رهبر- کوى آزادگان23038مسکونى11
1/207/14216/900/000بلوار رهبر- کوى آزادگان28047مسکونى12
1/350/00016/200/000بلوار رهبر- کوى آزادگان24055مسکونى13
1/449/57917/250/000بلوار رهبر- کوى آزادگان23856مسکونى14
1/437/65116/850/000بلوار رهبر- کوى آزادگان232/1157مسکونى15

1- پیشنهاددهندگان مى بایســتى معادل 5٪ مبلغ کل مزایده 
را به عنوان سپرده به حساب 0105750084003 شهردارى نزد 
بانک ملى شعبه زواره واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد 

خود نمایند.
2- شرکت کنندگان مى بایستى تا آخر وقت ادارى روز یکشنبه 
مورخ 97/03/27 قطعه موردنظر خود را انتخاب و با قید شماره 
آن، پیشنهادات خود را در پاکت دربسته به دبیرخانه شهردارى 

تحویل و رسید دریافت نمایند.
3- پیشنهادات رسیده رأس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 
97/03/28 در کمیسیون مربوطه که در محل شهردارى تشکیل 

مى گردد در حضور حاضرین باز و قرائت مى گردد.
4- کمیســیون در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات رسیده 

مختار است.
5- به پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر به این دبیرخانه برسد 
و یا مخدوش، مبهم، مشــروط و یا ناخوانا باشد ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
6- سپرده نفر اول و دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول مسترد 
نخواهد شد و چنانچه نفر اول از تاریخ ابالغ کتبى ظرف مدت سه 
روز از امضاء قرارداد و واریز وجه مربوطه خوددارى نماید سپرده 
او به نفع شهردارى ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد 

و در صورت انصراف نفر دوم، به همین ترتیب عمل خواهد شد.
7- حضور پیشــنهاددهنده و یا نماینده قانونى او در جلســه 

کمیسیون تعیین برنده بالمانع مى باشد.
8- متقاضیان مى توانند براى کســب اطالعات بیشتر و دیدن 
نقشه و آگاهى از موقعیت زمین هاى مذکور به واحد شهرسازى 
شــهردارى مراجعه نمایند و یا با تلفن هــاى 54372344 و 

54372444 تماس حاصل نمایند.
«شرایط مزایده»

الف: هزینه نقل و انتقال و درج آگهى، خدمات آب- برق- تلفن- 
گاز و آماده سازى به عهده برنده آگهى مى باشد.

آگهى مزایده عمومى 
(نوبت اول)

عبداله مرادى- سرپرست شهردارى  فوالد شهر

چاپ اول

شهردارى فوالدشهر در نظر دارد حق بهره بردارى از واحد تجارى 
ذیل را از طریق مزایده عمومى به مدت یکســال واگذار نماید. 
متقاضیان مى توانند جهت اطالع از شــرایط و دریافت اسناد 
مزایده و بازدید حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 97/04/13 به 

قسمت امور قراردادهاى شهردارى فوالدشهر مراجعه نمایند.
1- حق بهره بردارى از یک واحد تجارى واقع در طبقه اول بازارچه 

شهر و روستا فوالدشهر
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فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

از خدا بترسید، ترسیدن انســان وارسته اى که دامن به 
کمر زده و خــود را آماده کرده اســت و در بهره بردن 
از فرصت ها کوشــیده و هراسان در اطاعت خدا تالش 
کرده است و در دنیاى زودگذر و پایان زندگى و عاقبت 

موال على (ع)کار، به درستى اندیشیده است!



استاناستان 09093243 سال پانزدهمیک شنبه  27 خرداد  ماه   1397

 اعتبار 500 میلیونى مرمت 
بازار شهرضا

فریدن اللهیارى،مدیرکل میــراث فرهنگى،صنایع 
دســتى و گردشگرى اســتان اصفهان از اختصاص 
اعتبارى بالغ بر 500 میلیون تومان براى مرمت بازار 

شهرضا خبر داد.

برگزارى نمایشگاه گروهى 
آبرنگ در خانه هنرمندان

به مناسبت عید سعید فطر، نمایشگاه گروهى آبرنگ 
در اصفهان برگزار شد.

خانه تجسمى حوزه هنرى استان اصفهان نمایشگاه 
گروهى آبرنگ نجمه نصر اصفهانى ، نازیال ســراج 
بخش و ســارا حســینى را با عنوان «نقش خیال» 

برگزار کرد.
در این نمایشگاه، 45 اثر در ابعاد مختلف، با تکنیک 
آبرنگ با موضوع طبیعت و طبیعت گردى تا 5 تیر به 

نمایش گذاشته شده است.
عالقه مندان براى بازدید از این نمایشگاه، از ساعت 

17 به خانه هنرمندان مراجعه کنند.

جذب تنها 33 درصد از 
اعتبارات اشتغالزایى شهرضا

مدیر اداره تعــاون، کار و رفاه اجتماعى شهرســتان 
شهرضا گفت: در یکسال گذشــته تنها 33 درصد از 
اعتبارات اشتغالزایى این شهرستان جذب شده است.

مصطفى اباذرى اظهار کــرد: از مجموع 66 میلیارد 
ریال اعتبارت اشتغالزایى شهرســتان، چهار میلیارد 
توســط کمیته امداد امام خمینى(ره) توزیع شده که 
زمینه اشــتغال 263 را فراهم کرده است. وى با بیان 
اینکه اعتبارات شهرســتان در بخش اشتغال فراگیر 
55 میلیارد و 500 میلیون ریال اســت، تصریح کرد: 
پنج میلیارد ریال نیز به اشتغال روستاییان شهرستان 

اختصاص داده شده است.

برگزارى طرح ملى 
حفظ قرآن کریم در دهاقان

رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمى شهرستان 
دهاقان گفــت: طرح ملــى حفظ قــرآن کریم در 

شهرستان دهاقان برگزار مى شود.
سعید طبیبیان اجراى طرح «کلید بهشت» را گامى 
براى تشویق دانش آموزان به نماز اول وقت دانست و 
تصریح کرد: طرح «کلید بهشت» در هشت مسجد از 
مساجد شهرستان دهاقان برگزار مى شود و سعى بر 
ترغیب و تشویق دانش آموزان به نماز اول وقت دارد.

وى عنوان کرد: در این طرح، به دانش آموزانى که در 
نماز جماعت شرکت کنند، کارت هاى تشویقى اهدا 
مى شود و در پایان شهریور ماه، به نفراتى که بیشترین 
کارت نماز را دریافت کرده باشند، هدایاى ارزنده اى از 

جمله سفر به مشهد مقدس اهدا مى شود.
 

فرماندار نجف آباد معرفى شد
آیین معارفــه مجتبى راعــى به عنــوان فرماندار 
نجف آباد برگزار شد. در این مراسم، از مظفر نجفى 
فرماندار پیشین نجف آباد قدردانى و راعى به جاى وى 
معرفى شد. راعى پیش از این سرپرستى فرماندارى 

خمینى شهر را بر عهده داشت. 

 آخرین مهلت ثبت نام در 
مسابقه تفسیر جزء 30 قرآن

عالقه مندان براى ثبت نام در مسابقه تفسیر جزء 30 
قرآن کریم، تا پایان خرداد فرصت دارند.

به همت دارالقرآن الکریم اصفهان، مســابقه تفسیر 
جزء 30 قرآن کریم پنج شنبه 21 تیر ماه برگزار مى 
شــود. عالقه مندان براى شــرکت در این مسابقه، 
به نشــانى اینترنتى dar-al-quran.ir  و یا به 
دارالقرآن کریم اصفهان واقع در خیابان شیخ بهایى 

مراجعه کنند.
به نفرات برتر در این مسابقه گواهینامه و جوایز نفیس 

اهدا مى شود.

خبر

مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان با بیان اینکه سن 
مناسب براى اهداى خون بین 18 تا 60 سال بوده و وزن 
مناسب براى این افراد باالى 50 کیلوگرم است، گفت: در 
حال حاضر به صورت میانگین مى توان گفت که 30 تا 40 
ساله ها بیشترین اهدا کنندگان خون استان اصفهان هستند. 
مجید زینلى در خصوص شرایط الزم براى اهداى خون نیز 
گفت: فردى که قصد اهداى خون را دارد، باید در سالمت 

کامل جسمى و روحى قرار داشته باشد.
وى با بیان اینکه افراد داراى بیمارى هاى خاص، افراد داراى 
فشار خون و افراد مبتال به بیمارى قند نمى توانند نسبت به 
اهداى خون اقدام کنند، ادامه داد: همچنین کسانى که در 

روزهاى منتهى به مراجعه براى اهداى خون، اعمال جراحى 
انجام داده باشند نیز نمى توانند اهداى خون داشته باشند. 
وى مصرف کننده عمده خون استان اصفهان را بیماران 
تاالســمى و اعمال جراحى در اتاق هاى عمل دانست و 
افزود: باید توجه داشت که مراکز درمانى استان اصفهان 
همواره فعال بوده و نیاز به خون دارند. مدیرکل انتقال خون 
استان اصفهان با بیان اینکه هر ساله درحدود 20 درصد از 
مراجعه کنندگان قادر به اهداى خون نیستند، اضافه کرد: 
از این رو، از ابتداى سال جارى تاکنون 37 هزار نفر براى 
اهداى خون مراجعه کرده اند که 35 هزار نفر از آنها موفق 

به اهداى خون شده اند. 

رئیس اداره ارزیابى و عملکرد مدارس هیئت امنایى اســتان 
اصفهان گفت: دریافت هرگونه شــهریه و برگزارى آزمون 
براى ورود دانش آموزان به مدارس هیئت امنایى تخلف است. 
حبیب ا... عسکرى با اشاره به نوع مدیریت مدارس هیئت امنایى 
اظهار کرد: این مدارس از نظر قوانین، مصوبات و دستورالعمل 
مانند مدارس دولتى هســتند که با انتخاب و انتصاب هیئت 
امنا مدیریت مى شود و آیین نامه هاى این مدارس، تفاوتى با 
مدارس دولتى نداشته و فقط در موارد خاص داراى تفاوت هاى 
اندکى اســت. وى با بیان اینکه هیئت امناى این مدارس در 
چارچوب مقرارت و بر مبناى سیاست ها و برنامه هاى آموزش و 
پرورش فعالیت مى کنند، اضافه کرد: به منظور ارتقاى کیفیت 

برنامه هاى آموزشى و پرورشى براى استفاده از مشارکت هاى 
علمى، فرهنگى، اقتصادى و عاطفى افراد، این مدارس به شیوه 
مدیریت هیئت امنایى اداره مى شــوند. رئیس اداره ارزیابى و 
عملکرد مدارس هیئت امنایى استان اصفهان افزود: ثبت نام 
دانش آموزان در این مدارس، بدون شهریه بوده و باید مدارس 
ریز فوق  برنامه هاى موجود در مدرســه را  مصوب کرده و با 
مصوب شــدن، نرخ  مصوب را به اولیاى دانش آموزان اعالم 
کنند. وى با بیان اینکه شرکت دانش آموزان در برنامه هاى فوق 
برنامه اختیارى است، تصریح کرد: ثبت نام در مدارس هیئت 
امنایى همانند مدارس دولتى، با اولویت محدوده جغرافیایى 

دانش  آموزان بوده و و بدون آزمون است.

دریافت شهریه براى ورود به 
مدارس هیئت امنایى تخلف است

بیشترین اهداکنندگان خون 
دراصفهان چه کسانى هستند؟

افزایش قیمت خودروهاى داخلى، اشتغال 20 هزار نفر را در صنعت قطعه سازى خودرو 
اصفهان تهدید مى کند.

نایب رئیــس انجمن قطعه ســازان خــودرو اصفهان گفــت: نوســانات و افزایش 
قیمت هــاى خودروهــاى داخلى و خارجــى غیر قابل قبول اســت و این مســئله، 
خسارت هاى ســنگینى را به تولیدکنندگان قطعات خودرو در اســتان اصفهان وارد 

مى کند.
بهروز حق پناه با بیان اینکه التهاب در بازار خودرو، تهدیدى براى قطعه سازان به شمار 
مى آید، افزود: گرانى خودرو، 20 هزار  شغل را در صنعت قطعه سازى خودروى استان 

در معرض خطر قرار مى دهد و باید به معیشت کارگران این بخش توجه جدى شود.
وى گرانى خودروهاى داخلى را به افزایش قیمت ارز مرتبط دانست و گفت:  بازار داخلى 
رها شده و نظارت دقیقى اعمال نمى شــود و همین مسئله، به قطعه ساز خسارت وارد 

مى کند.
نایب رئیس انجمن قطعه سازان خودرو استان اصفهان به ضرورت بازگشت ثبات به بازار 
خودرو تأکید کرد و افزود: مشخص نیست بازار به کدام سمت پیش مى رود و با بخشنامه 

دستورى نمى توان قیمت ها را کنترل کرد.
وى با توضیح این مطلب که گرانى خودروهاى خارجى، ریشه در تخصیص نیافتن ارز 
مورد نیاز وارد کننده دارد، گفت: براى واردات خودرو، ارز 4200  تومانى اختصاص نیافته 

و قیمت ها چند برابر افزایش یافته است.
نایب رئیس انجمن قطعه سازان خودرو اصفهان افزود: باال بودن قیمت ارز در بازارهاى 

غیر رسمى هم عامل دیگرى است که منجر به توقف عرضه و افزایش قیمت خودروهاى 
وارداتى شده است.

وى با بیان اینکه سیاستى براى واردات خودروهاى خارجى نداریم، گفت: در حال حاضر 
تعرفه ها به شدت افزایش یافته است و گرانى،تعادل بازار را برهم زده و این مسئله به 

سود هیچکسى نیست.
حق پناه افزایش چند میلیونى قیمت خودرو را در مدت بســیار کوتاه، غیر قابل توجیه 
دانست و افزود: دولت براى حل این مشکل،  باید سیاست هاى ارزى را به شکلى تدوین 

کند که تولید کننده مجبور به افزایش قیمت نشود.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس 
شوراى اسالمى گفت: در سال جارى براى 
ایجاد اشتغال در کشــور از محل طرح هاى 
تملک دارایى هاى سرمایه اى، در حدود سه 
هــزار و 200 میلیارد تومــان منابع تجهیز 

شده است.
على بختیار با بیان اینکه در استان اصفهان 
باید فرایندهاى ســخت تولید و اشتغال را 
کاهش دهیم، افزود: در فراکســیون تولید 
و اشــتغال مجلس، از شــش هزار فرایند 
سختگیرى براى کسب و کار توانستیم 800 

فرایند را کاهش دهیم.
وى ادامه داد: درحدود پنج هزار فرایند بسیار 
سخت و پیچیده براى سرمایه گذارى وجود 
دارد که این شرایط در استان اصفهان بسیار 

سخت تر است.
نماینده مــردم گلپایــگان و خوانســار در 
مجلس شوراى اســالمى گفت: براى رشد 
ســرمایه گذارى و رونق اقتصــادى و رفع 
بیکارى که بزرگ ترین دغدغه مردم استان 

اصفهان است، باید برنامه ریزى کرد. 
وى افزود: در سال جارى 20 درصد از منابع 
تبصره 18 قانون بودجه کل کشور، از محل 
طرح هاى تملک دارایى هاى سرمایه اى  که 
در حدود سه هزار و 200 میلیارد تومان بوده 

تجهیز شده است.
بختیار ادامــه داد: در اداره صنعت، معدن و 
تجارت هزار میلیــارد تومان از منابع تجهیز 
شده است و امســال به لحاظ تأمین منابع، 
عالوه بر ایــن 1/5 میلیــارد دالر از محل 
صندوق توسعه ملى براى اشتغال روستایى 

در اختیار داریم.
وى گفت: امســال از لحاظ منابع شــرایط 
مناسبى براى ایجاد اشتغال و تولید در کشور 

داریم و باید برنامه ریزى مدونى شود.

معاون پژوهشــى و فناورى دانشگاه کاشان گفت: بر 
اســاس اعالم نظام آینده پژوهى دانــش و فناورى، 
دانشگاه کاشــان در ردیف دانشگاه هاى کیفى کشور 

قرار گرفت.
مجید منعم زاده اظهار کــرد: در این نظام رتبه بندى، 
فعالیت هاى پژوهشــى 89 دانشــگاه در پنج محور 
کمیت علم، کیفیت علم، تولید علم فناورانه و نوآورانه، 
فعالیت هاى اجتماعى، دیپلماســى علمى و کیفیت 

محتواى علم مورد ارزیابى قرار گرفته است.
وى با بیــان اینکه در ایــن نظام رتبه بنــدى از بین 
دانشــگاه هاى جامع کشور، دانشــگاه هاى تهران، 
تربیت مدرس، شهید بهشتى رتبه اول تا سوم را کسب 
کرده، افزود: دانشگاه کاشان در تمام معیارها بعد از سه 
دانشگاه تبریز، شیراز و فردوسى که به صورت مشترك 
رتبه چهارم را کسب کرده اند، توانسته رتبه پنجم را از 

آن خود کند.

معاون سیاسى، امنیتى و اجتماعى استاندارى اصفهان 
گفت: با پروژه هاى تعریف شــده، پیش بینى شــده 

امسال 74 هزار شغل در استان اصفهان ایجاد شود.
حمیدرضا طباطبایى افزود: تشریفات و مقدمات براى 
سرمایه گذارى و اشتغال مخصوصاً در استان اصفهان 

سبب مى شود بسیارى از این کار پشیمان شوند. 

وى ادامه داد: با پروژه هاى تعریف شــده، پیش بینى 
شده امسال 74 هزار شغل در اســتان ایجاد شود که 
قطعًا تعداد زیادى از این پروژه ها مربوط به شهرستان 
گلپایگان اســت. وى افــزود: در شــرایط فعلى باید  
مقررات و تشریفات دســت و پاگیر را کنار بگذاریم و 

امور مردم را تسریع کنیم.

بــراى تکمیــل دو بیمارســتان آران وبیــدگل، 
35میلیاردتومان اعتبار نیاز است.

رئیس دانشــگاه علوم پزشکى کاشــان گفت: براى 
تکمیل وبهره بردارى از دو بیمارســتان امام حسن 
مجتبى(ع) و ثامن االئمه(ع)35میلیاردتومان اعتبار 

نیاز است. 
ابراهیم کوچکى با بیان اینکه 50درصد تأمین اعتبار 
این طرح ها، برعهده خّیران  و50درصد بقیه برعهده 
دولت است، افزود: بهره بردارى و افتتاح مراکزجامع 
سالمت، پایگاه هاى امدادونجات شهرى، اورژانس 

جاده اى، تکمیل بخش تصویربــردارى واورژانس 
بیمارستان سیدالشهدا(ع)از دیگربرنامه هاى دانشگاه 

علوم پزشکى کاشان خواهد بود.
وى گفت: تجهیز بیمارستان امام حسن مجتبى(ع)
به بخش ســى تى اســکن و خرید دســتگاه هاى 
ســونوگرافى و رادیوگرافــى دیجیتــال، با کمک 
وزارت بهداشــت و خیران شهرســتان و راه اندازى 
بخش LDR زایشگاه شــهیدرجایى ازطرح هایى 
اســت که امســال در آران و بیدگل به بهره بردارى

 مى رسد.

سرمایه گذارى در اصفهان
 سخت و پیچیده است

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار:  5000فرایند براى سرمایه گذارى وجود دارد که  در استان اصفهان بسیار سخت تر است

مالچ پاشى و نهالکارى در وسعت 500 هکتارى بحرانى ترین 
کانون فرسایش بادى استان اصفهان پایان یافت.

رئیس اداره امور بیابان اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى 
استان اصفهان، هدف از اجراى این طرح در دشت سجزى 
را، ضمن کنترل فرسایش بادى، کاهش خسارت به فرودگاه 
بین المللى شهید بهشتى، پایگاه هوایى شهید بابایى، محور 

ترانزیتى شمال به جنوب و خطوط ریلى عنوان کرد.
حسین على نریمانى افزود: براى نهالکارى تاغ و مالچ پاشى 
این کانون بحرانى که از آبان پارســال آغاز شد و تا امسال 

ادامه داشت، درحدود 16 میلیارد ریال هزینه شد.
وى با اشاره به اینکه تاکنون 16 کانون فرسایش بادى به 
وســعت یک میلیون و 92 هزار هکتار در استان اصفهان 
شناسایى شده است، ادامه داد:دشــت سجزى به وسعت 
35 هزار هکتار و محور نایین به انارك، به وسعت 67 هزار 

هکتار به ترتیب بحرانى ترین این کانون ها هستند.
وى گفــت: تاکنون از وســعت 8500 هکتــارى کانون 
بحرانــى اولویت دار دشــت ســگزى، 5000 هکتار آن 
تثبیت شده اســت. رئیس اداره امور بیابان اداره کل منابع 
طبیعى و آبخیــزدارى اســتان اصفهان افــزود: اجراى 
طرح هاى بیابان زدایى در این استان، تاکنون سبب حفظ 
و پایدارى 38 هزار هکتار زمین کشاورزى و 1000 کیلومتر 
جاده و راه آهن شده است. نریمانى پیش بینى کرد: تا پایان 
سال طرح بیابان زدایى در وسعت 15 هزارو 690 هکتار از 

بیابان هاى استان اصفهان اجرا شود. 

پایان مالچ پاشى و نهالکارى 
در بحرانى ترین

 کانون فرسایش بادى استان

تهدید شغلى 20 هزار قطعه ساز  خودرو در اصفهان  دانشگاه کاشان در زمره
 کیفى ترین دانشگاه هاى کشور قرار گرفت

  پیش بینى ایجاد 74 هزار شغل در استان

کشف پرنده 200 میلیون ریالى  در سمیرم

تکمیل2 بیمارستان آران و بیدگل
 با 35میلیارد تومان

مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان از اجراى طرح اوقات فراغت«شوق 
رویش» در تابستان توسط این جمعیت خبر داد.

محسن مؤمنى با اشــاره به اینکه این طرح، با هدف بهینه سازى و غنى سازى اوقات 
فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان، همه ساله با تبلیغات همه جانبه رسانه اى و محیطى 
در آستانه فصل تابستان و برنامه هاى اوقات فراغت به اجرا در مى آید، اظهار کرد: در این 
راستا، 30 پایگاه در 26 شــعبه و دفتر نمایندگى جمعیت هالل احمر در سراسر استان، 
میزبان عالقه مندان عضو و غیر عضو است.وى افزود: بالغ بر 400 مربى، 30 کارشناس 
اجرایى و هشت کارشناس ستادى، آموزش، تربیت و پشتیبانى این برنامه را عهده دار 
هستند و بر اساس آمار سال هاى گذشته، پیش بینى مى شود 60 هزار نفر از برنامه هاى 

اوقات فراغت جمعیت هالل احمر در فصل تابستان استقبال کنند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان ادامه داد: محورهاى مختلف فعالیت هاى 
اوقات فراغت در طرح «شوق رویش» شــامل برنامه هاى فرهنگى و اجتماعى مانند 
دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران، دیدار با مفاخر و شخصیت هاى فرهنگى و مذهبى، 
برگزارى اردوهاى فرهنگى- تربیتى در سطح شهرستان، استان و کشورى، اردوهاى 
طریق معرفت و طبیعت گردى با حفظ محیط زیست، بازدید از صنایع، کارخانه ها، آثار 
تاریخى و... برگزارى همایش هاى سالمت با محوریت مهارت هاى اجتماعى، فرصت ها 
وچالش هاى فضاى مجازى، آســیب هاى اجتماعى، اعتیاد، علل گسســت خانواده، 
رفتارهاى پرخطر، خود مراقبتى و... تشکیل مجامع و شوراهاى اعضا و ایجاد فرصت 

براى مشارکت جوانان در تصمیم سازى ها و فعالیت هاست.
مؤمنى برنامه هاى آموزشى این طرح را برگزارى کالس هاى آموزش امداد و کمک هاى 
اولیه، مهارت هاى زندگى، کارآفرینى و آشــنایى با مبانى کسب و کار، صنایع دستى، 
آشنایى با جمعیت هالل احمر، دوره هاى هنرى، قرآنى، ورزشــى عنوان کرد و نیز با 
اشــاره به برنامه هاى بشردوستانه طرح شوق رویش، تکریم ســالمندان، کودکان به 
ویژه کودکان توانخواه، نیازمندان و راه اندازى بازارچه هاى خیریه که سود حاصل از آن 
صرف رسیدگى به کودکان سرطانى توانخواه مى شــود، را از دیگر محورهاى اجرایى 

این برنامه دانست.
وى افزود: طرح اوقات فراغت شوق رویش در تمام شعب جمعیت هالل احمر و اماکن 
فرهنگى و ورزشى در سراسر استان و همچنین دفاتر کانون هاى دانشجویى، جوانان، 

طالب و روستایى برگزار مى شود. 

فرمانده انتظامى شهرستان سمیرم گفت: در بازرسى 
از یک دســتگاه خودروى ســوارى پراید، یک قطعه 
پرنده شــاهین به ارزش 200 میلیون ریال کشــف 

شد.
سرهنگ سهراب قرقانى اظهار کرد: مأموران ایست 
و بازرسى شهید رئیسیان در حین بازرسى خودروهاى 

مسیر منتهى به مرکز اســتان به یک دستگاه سوارى 
پراید مشکوك و خودرو را متوقف کردند.

وى افزود: در بازرســى دقیق از این خــودرو، تعداد 
یــک قطعه پرنــده کمیــاب شــاهین بــه ارزش

 200 میلیون ریال، کشف و در این رابطه، یک نفر نیز 
دستگیر شد.

اجراى طرح اوقات فراغت در تابستان توسط هالل احمر



1010استاناستان سال پانزدهم 3243یک شنبه  27 خرداد  ماه   1397

معاون صنایع دســتى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى اســتان اصفهان گفت: عدم وجود 
بنگاه هاى صادراتى در کشور، فرار مغزها و مهارت ها، به 
کارگیرى اتباع بیگانه در حوزه تولید و تولید بدون هدف، 
از جمله عارضه هایى است که گریبان گیر حوزه صنایع 
دستى شده اســت. جعفر جعفرصالحى با بیان اینکه در 
سال گذشــته اتفاقات خاصى در حوزه صنایع دستى رخ 
داده است، افزود: در حوزه جمع آورى مصنوعات قاچاق، 
زحمات زیادى انجام شده و امروز به جرأت مى توان گفت 
که 98 درصد از میدان امــام(ره) اصفهان از مصنوعات 
قاچاق پاکسازى شده است. معاون صنایع دستى اداره کل 

میراث فرهنگى استان اصفهان با بیان اینکه رتبه بندى 
فروشگاه ها و اعطاى نشان اعتماد به فروشندگان، از سال 
گذشته آغاز شده اســت، تصریح کرد: سامانه انتقادات و 

پیشنهادات در حوزه صنایع دستى راه اندازى شده است.
 جعفرصالحى با بیان اینکه به عنــوان یک متولى حوزه 
صنایع دستى گوشزد مى کنم که یکسرى نیازها در این 
حوزه وجود دارد، خاطرنشان کرد: بسته بندى از ضروریات 
اصلى کاالهاى تجارى حوزه صنایع دســتى و از سویى 
دیگر باید آثار مصنوعات دستى در رتبه بندى صادراتى در 
رتبه اى بین یک تا 10 باشد، اما این مهم رخ نداده است 

و باید از انباشت آثار شاخص و نفیس جلوگیرى شود.

سرپرست اداره کل کتابخانه هاى عمومى استان اصفهان 
از آغاز به کار هشتمین جشــنواره کتابخوانى رضوى در  
اســتان خبر داد. امیر هالکویى اظهارکرد:در هشتمین 
دوره این جشــنواره که  با هدف آشــنایى با سیره اهل

 بیت (ع) و ترویج فرهنگ کتابخوانى برگزار مى شــود، 
امســال هفت عنوان کتاب در رده هاى ســنى کودك، 
نوجوان، جوان و بزرگسال به عنوان منابع مسابقه در نظر 
گرفته شده است. وى در خصوص منابع مسابقه افزود: 
در رده سنى کودك (4 تا 11 سال) کتاب هاى «مهمان 
خراسان» نوشته ســعید بیابانکى از انتشارات به نشر و 
«مژده گل» نوشته محمود پوروهاب از نشر جمکران با 

موضوع داستان هایى از زندگى امام رضا (ع) و در رده سنى 
نوجوان (11 تا 17 سال) کتاب هاى «مسافر هشتم» با 
موضوع امام رضا(ع) و «کاش تو را مى دیدم» با موضوع 
حضرت معصومه(س) نوشــته مژگان شــیخى از نشر 

قدیانى، به عنوان منابع این جشنواره معرفى شده است.
وى با اشــاره به امکان شرکت در مســابقه به صورت 
انفرادى و یا خانوادگى گفــت: عالقه مندان مى توانند با 
مراجعه حضورى به یکى از کتابخانه هاى عمومى استان 
اصفهان و یا بــه صورت الکترونیکى از طریق ســایت 
razavi.iranpl.ir نسبت به ثبت نام، دریافت رایگان 

منابع و شرکت در مسابقه اقدام کنند.

بى مهارتى و تولید بدون هدف 
مشکل بازار صنایع دستى 

آغاز به کار هشتمین 
«جشنواره کتابخوانى رضوى» 

افزایش آمار فوتى هاى 
حوادث کار در اصفهان 

مدیرکل پزشکى قانونى اســتان اصفهان گفت: آمار 
فوتى هاى حوادث کار امسال نســبت به مدت مشابه 
سال گذشته افزایش یافته است.على سلیمانپور افزود: 
طى این مدت، 17 نفر بر اثر حوادث کار جان خود را از 
دست داده اند که این آمار، در مدت مشابه سال گذشته 
11 نفر بود. وى افزود: آمار مصدومان ناشى از حوادث 
کار در دو ماه ابتدایى سال گذشته 379 نفر بود که در دو 
ماهه امسال، با رشد 21/4 درصدى به 460 نفر افزایش 

یافته است.

 پیشنهاد افزایش نرخ بلیت 
مترو امروز بررسى مى شود

پیشــنهاد افزایش نرخ بلیت مترو از هفت به ده هزار 
ریال، در سى و هفتمین جلســه علنى شوراى شهر 

اصفهان بررسى مى شود.

رصد اصناف براى جلوگیرى 
از عرضه کاالهاى خارجى

حجت االسالم ابوالفضل سلیمانى، امام جمعه چادگان 
گفت: در راستاى حمایت از کاالى ایرانى، کلیه اصناف 
شهرستان چادگان باید رصد شوند تا کاالهاى  خارجى 
در آنها عرضه نشــوند و تنها کاالهاى ایرانى مورد 

مصرف قرار مى گیرند.

خبر

آگهى ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك 

مهردشت
1.برابر راى شــماره 139760302177000081 مورخه 1397/02/04 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ســاختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى مجید دادخواه فرزند 
نادعلى بشماره شناسنامه 34 تیران و کرون و شــماره ملى 5499810257 در ششدانگ یکبابخانه 
احداثى برروى قســمتى از پالك 1943 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخــش 15 ثبت اصفهان به 

مساحت 118/67 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى حمیدرضا راعى محرز گردیده است. 
2.برابر راى شــماره 139760302177000079 مورخه 1397/02/04 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم کفایت دهقانپور فرزند 
محمدکاظم بشماره شناسنامه 168 نجف آباد و شماره ملى 1091935386 در ششدانگ یکبابخانه 
احداثى برروى قســمتى از پالك 1903 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخــش 15 ثبت اصفهان به 
مساحت 348/90 مترمربع به ترتیب انتقالى از مالک رســمى آقاى فتحعلى کریمیان دهقى محرز 

گردیده است. 
3.برابر راى شــماره 139760302177000080 مورخه 1397/02/04 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى غالمرضا مجنونى فرزند 
براتعلى بشماره شناسنامه 41 نجف آباد و شماره ملى 1092049241 در ششدانگ یکبابخانه احداثى 
برروى قســمتى از پالك 2063 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 

152/85 مترمربع به ترتیب انتقالى از مالک رسمى آقاى حسین راعى دهقى محرز گردیده است. 
4.برابر راى شــماره 139760302177000046 مورخه 1397/01/26 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم زهرا باقریان دهقى فرزند 
اسداهللا بشماره شناسنامه 83 نجف آباد و شماره ملى 1091998620 در ششدانگ یکبابخانه برروى 
ششــدانگ پالك 135 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 254/60 

مترمربع انتقالى از مالک رسمى اسداله باقریان محرز گردیده است. 
5.برابر راى شــماره 139760302177000047 مورخه 1397/01/26 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى سهراب مهرانپور فرزند 
قاسم بشماره شناسنامه 87 نجف آباد و شماره ملى 1091988803 در ششدانگ یکباب خانه احداثى 
برروى قسمتى از پالك 799 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 251/50 

مترمربع انتقالى از مالک رسمى خانم شهین کالنترى محرز گردیده است. 
6.برابر راى شــماره 139760302177000087 مورخه 1397/02/04 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم کفایت محمدى بلندى 
دهقى فرزند قدرت اهللا بشماره شناسنامه 217 نجف آباد و شماره ملى 1091917450 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثى برروى قســمتى از پالك 2111 فرعى واقع در دهــق 4 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان به مساحت 106/10 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى سیف اهللا صداقتى دهقى و خانم 

فریده ابراهیمى محرز گردیده است. 
7. برابر راى شــماره 139760302177000131 مورخه 1397/02/13 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم فرخ آقابابایى فرزند اسداهللا 
بشماره شناسنامه 77 نجف آباد و شماره ملى 1091890935 در دودانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
احداثى برروى قسمتى از پالك 838 باقیمانده فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان 

به مساحت 277 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى اسداهللا امینى دهقى محرز گردیده است. 
8. برابر راى شــماره 139760302177000132 مورخه 1397/02/13 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى نصراهللا آقانقى دهقى 
فرزند رجبعلى بشماره شناسنامه 71 نجف آباد و شــماره ملى 1091877602 در چهاردانگ مشاع 
از ششــدانگ یکبابخانه احداثى برروى قســمتى از پالك 838 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان به مساحت 277 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى اسداهللا امینى دهقى محرز 

گردیده است. 
9. برابر راى شــماره 139760302177000082 مورخه 1397/02/04 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى اکبر مومنى فرزند نصراهللا 
بشماره شناسنامه 5649 نجف آباد و شــماره ملى 1090573642 در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه احداثى برروى قســمتى از پــالك 2735 فرعى واقع در دهــق 4 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان به مساحت 224/10 مترمربع انتقالى از مالک رســمى آقاى غالمرضا توکلى دهقى محرز 

گردیده است. 
10. برابر راى شماره 139760302177000083 مورخه 1397/02/04 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم فاطمه مجنونى فرزند 
براتعلى بشــماره شناسنامه 1020 شهر رى و شــماره ملى 0491370180 در ســه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از پالك 2735 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان به مســاحت 224/10 مترمربع انتقالى از مالک رســمى آقاى غالمرضا توکلى دهقى 

محرز گردیده است. 
11. برابر راى شماره 139760302177000077 مورخه 1397/02/03 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ســاختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم اکرم خیرخواه دهقى 
فرزند حاجى آقا بشماره شناســنامه 106 نجف آباد و شماره ملى 1092049894 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى قســمتى از پالك 1991 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان به مســاحت 154/85 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى حسین قاسمى دهقى 

محرز گردیده است. 
12. برابر راى شماره 139760302177000076 مورخه 1397/02/03 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ســاختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى حبیب قاسمى دهقى 
فرزند رحمت اهللا بشماره شناسنامه 105 نجف آباد و شماره ملى 1092049886 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى قســمتى از پالك 1991 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان به مســاحت 154/85 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى حسین قاسمى دهقى 

محرز گردیده است.
13. برابر راى شماره 139760302177000036 مورخه 1397/01/26 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم ام البنین خدابخشى دهقى 

فرزند مجتبى بشماره شناســنامه 210 نجف آباد و شماره ملى 1092075372 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از پالك 2120 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان به مساحت 166/40 مترمربع انتقالى از مالک رســمى آقاى اکبر محمد بیگى دهقى 

محرز گردیده است. 
14. برابر راى شماره 139760302177000037 مورخه 1397/01/26 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى داود محمد بیگى دهقى 
فرزند اکبر بشماره شناســنامه 155 نجف آباد و شــماره ملى 1092046321 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از پالك 2120 فرعى اصالح شده است واقع در  دهق 4 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 166/40 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى اکبر محمد 
بیگى دهقى محرز گردیده اســت. در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى و برحســب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر 
تایید انتقال عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى 
شود تا شخص یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند 
نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و ادامه 
عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهــد بود و در صورت انقضاء مهلت و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 
دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: پنج شنبه 1397/03/10 تاریخ انتشار نوبت دوم: یک شنبه 

1397/03/27  772/م الف ریحانى –کفیل اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت/3/385 
ابالغ

شــماره: 970244 نظر به اینکه حیدر کریم بیرگانى فرزند داریوش در پرونده کالسه سیار موضوع 
شــکایت علیرضا کریم بیرگانى به اتهام ســرقت از طرف این دادیارى تحت تعقیب است و ابالغ 
احضاریه بواســطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده اســت. بدینوســیله در اجراى ماده 
115 قانون آیین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا 
ظرف مدت یکماه از تاریخ انتشار آگهى در شــعبه نهم دادیارى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان 
مجتمع شماره 5 اصفهان واقع در خ جى جهت پاســخگویى به اتهام خویش حاضر شود. در صورت 
عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهى اقدام قانونى بعمل خواهد آمد. هزینه انتشار بر عهده 
دادگسترى اصفهان مى باشد. م الف: 6873 کوه رنگیها- دادیار شعبه 9 دادیارى دادسراى عمومى 

و انقالب اصفهان  /3/607
ابالغیه

شماره ابالغنامه: 9710106837401980 شماره پرونده: 9609986837401467 شماره بایگانى 
شعبه: 961547 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: عرفانه هیارى فرزند عباس کدملى 6609661571 
نشانى: اصفهان- خ آل محمد- خ نبوت- روبروى ساختمان بهشت- طبقه اول- پالك 16 مهلت 
حضور از تاریخ ابالغ: 7 روز- محل حضور: اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان 
دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 3- اتاق شــماره 335 نوع علت حضور: معرفى داور با شرایط 
ذیل: آشنا به مسائل اجتماعى و شرعى داراى سى سال سن به باال از اقارب و متاهل با توجه به علت 
حضور من درج در این ابالغیه به شما ابالغ مى گردد ظرف مهلت مقرر اقدام، در غیر اینصورت مطابق 
مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد. م الف: 6898 شعبه 13 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان /3/608

احضار متهم
شماره درخواست: 9710460359500064 شماره پرونده: 9509980359501177 شماره بایگانى 
شعبه: 951223، 1- سهیل محمدپور مستى فرزند هاشم 2- احمد دشتى فرزند على مراد در پرونده 
شماره 951223 ب 16 این شعبه به اتهام دایر بر  مشارکت در کالهبردارى تحت تعقیب قرار دارید 
به این وسیله براساس ماده 174 قانون آئین دادرسى کیفرى به شما ابالغ مى شود ظرف یک ماه از 
تاریخ نشر آگهى در این شعبه حاضر شــوید. در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع 
رسیدگى و اظهارنظر مى شود. م الف: 6888 قرهى- بازپرس شعبه 16 بازپرسى دادسراى عمومى و 

انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /3/609
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100352203103 شماره پرونده: 9709980352200221 شماره بایگانى 
شــعبه: 970239 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به اشکان على حســینى فرد فرزند 
جهانگیر- خواهان مسعود ابوطالبى شاپورابادى دادخواستى به طرفیت خوانده اشکان على حسینى 
فرد به خواسته مطالبه وجه بابت... و مطالبه خســارات دادرسى و مطالبه خسارت تاخیر تادیه مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709980352200221 شعبه 22 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان اصفهان (مجتمع شهید بهشتى) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/06/04 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- خیابان جى- چهارراه مسجد على- خ شهداى ستار- مجتمع قضائى شهید 
بهشــتى- واحد 207. م الف: 6874 شــعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان (مجتمع 

شهید بهشتى) /3/611
مزایده مال غیرمنقول

در پرونده 950076 اجرایى شــعبه چه ارم اجراى احکام حقوقى دادگســترى شــاهین شهر آقاى 
بهزاد عارفیان جزى فرزند قدیرعلى محکــوم به پرداخت 367/863/617 بابت اصل خواســته با 
احتساب تاخیر تادیه و مبلغ 9/090/000 ریال هزینه دادرسى و مبلغ 6/000/000 ریال کارشناسى 
بدوى مرحله اجراى احکام جمعًا 373/863/617 ریال در حق شــرکت گاز اســتان اصفهان و مبلغ 
18/393/180 ریال بابت حق االجراى دولتى در حق صندوق دولت شده است که در جهت وصول 
مطالبات اقدام به توقیف اموال بدهکار شــامل ســهم محکوم علیه از پــالك ثبتى 13551 فرعى 
406 بخش 16 ثبت اصفهان شــده است که حسب اســتعالم واصله از اداره ثبت اسناد و امالك به 
شماره 5 مورخ 1396/1/7 در صفحه 31 پرونده میزان شش سهم از هفتاد و دو سهم از پالك فوق 
در مالکیت رســمى محکوم علیه بوده و به نفع محکوم له توقیف شده اســت. طبق نظریه شماره ا 
ج- ش- 961105 مورخ 96/11/30 کارشناس دادگسترى ملک مورد نظر یک پالك زمین بایر به 
مساحت 210 مترمربع و به ابعاد 10 × 21 مى باشد که از سمت شمال به گذر عمومى و از سه سمت 

دیگر به پالك هاى مجاور منتهى مى گردد. امکانات شهرى در مجاورت زمین در دسترس مى باشد 
در تاریخ بازدید هیچگونه ساخت و ساز در ملک مشاهده نگردید. مشخصات ثبتى ملک طبق مدارك 
موجود به شرح ذیل مى باشد: 1- شــماره سریال سند: 031122 سرى ب ســال 94 شماره اصلى 
ملک: 406 شماره فرعى ملک: 13551 دفتر 558 صفحه 420 شماره ثبت 120344 نام مالک: بهزاد 
عارفیان جزى سهم مالکیت: شش سهم مشاع از هفتاد و دو سهم عرصه و اعیانى و شش دانگ ملک 
به میزان /2/250/000/000 ریال و سهم محکوم علیه به میزان 187/500/000 ریال ارزیابى شده 
است و نظریه هیات سه نفره کارشناســى مصون از ایراد و اعتراض بوده و وضعیت ملک در اجراى 
ماده 111 قانون اجراى احکام مدنى بررسى شده که طبق گزارش مورخ 1397/2/4 مامور اعزامى به 
محل ملک به صورت زمین و غیر ساخت بوده و در اجراى ماده 51 قانون فوق الذکر با توجه به میزان 
طلب محکوم له و احتساب حق االجرا و هزینه هاى اجرایى جمعا به مبلغ 392/256/797 ریال تمام 
6 سهم از 72 سهم مالکیت محکوم علیه در پالك فوق در روز شــنبه مورخ 1397/04/23 ساعت 
8 صبح الى 8:30 در دادگسترى شاهین شــهر طبقه همکف واحد اجراى احکام از طریق مزایده در 
معرض فروش گذاشته مى شود. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به خریدارى که باالترین قیمت 
را پیشنهاد کند فروخته مى شــود. برنده مزایده باید 10 درصد قیمت نهایى مزایده را همراه داشته تا 
به حساب سپرده دادگسترى به شماره 21712902777002 نزد بانک ملى شاهین شهر واریز نماید 
و مابقى را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت کند و در صورتى که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهاى 
اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید مى گردد. 
متقاضیان خرید مى تواند در مدت پنج روز قبل از روزى که براى فروش معین شده است به این شعبه 
مراجعه و با معرفى این اجرا ملک موضوع آگهى را مالحظه نمایند. محکوم له مى تواند مثل سایرین 
در خرید شرکت نماید. آگهى مزایده عالوه بر انتشــار در روزنامه، در قسمت اجرا، محل فروش و در 
محل ملک الصاق مى شود. م الف: 524 حمیدرضا کرباسى- مدیر اجراى احکام مدنى شعبه چهارم 

دادگسترى شاهین شهر /3/612
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100352203081 شماره پرونده: 9609980352201239 شماره بایگانى 
شعبه: 961345 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به محمدرضا مسعود فرزند مصطفى- 
خواهان مهدى امینى هرندى دادخواســتى به طرفیت خوانده محمدرضا مسعود به خواسته اعسار از 
پرداخت محکوم به مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980352201239 
شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان (مجتمع شــهید بهشتى) ثبت و وقت رسیدگى 
مورخ 1397/06/10 ساعت 8:30 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- خیابان جى- چهارراه مسجد على- خ شهداى 
ستار- مجتمع قضائى شــهید بهشتى- واحد 207. م الف: 6875 شــعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان (مجتمع شهید بهشتى) /3/613
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710423759200057 شــماره پرونده: 9609983759200613 شماره بایگانى 
شــعبه: 960631 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه مربوطه 
9609973759201519 محکوم علیهم ها شــمس اله قاسمى نشــانى: مجهول المکان، حاجیه 
طاهرپور توصیفى نشــانى: مجهول المکان و على قاســمى فرزند داریوش نشانى: مجهول (وراث 
مرحوم داریوش قاســمى) محکوم اند به الزام به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال شش 
دانگ پالك ثبتى 406/24329 واقع در بخش 16 حوزه ثبت اصفهان با حفظ حقوق مرتهن (بانک 
مسکن شــعبه مرکزى شــاهین شــهر) به نام محکوم له پروانه باقرزاده فرزند رضا نشانى: استان 
اصفهان- شهرستان شاهین شــهر و میمه- شهر شاهین شــهر- نظامى 3 غربى پ 16 ط 2 و از 
باب تســبیب به طور تســاوى به پرداخت مبلغ یکصد و نود هزار ریال بابت هزینه دادرسى صادر و 
اعالم مى گردد، ضمنا هزینه نیم عشــر دولتى بر عهده ى محکوم علیهم ها مى باشد. محکوم علیه 
مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجــرا گذارد (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهــد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم 
و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى 
روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى 
دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه 
نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، 
حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال بــه دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار 
از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى 
درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه شود آزادى 
محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه 
خواهد بود. (تبصــره 1 مــاده 3 قانون نحوه اجــراى محکومیت مالى 1394). نشــانى: اســتان 
اصفهان- شهرستان شاهین شهر- میدان امام حسین (ع)- خیابان شهید منتظرى- خیابان شهید 
توالیى- دادگسترى شاهین شــهر.  م الف: 512 حبیب اسالمیان- رئیس شــعبه 2 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان شاهین شهر /3/614
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106794101089 شماره پرونده: 9609986794101718 شماره بایگانى 
شعبه: 961721 ابالغ وقت رســیدگى و دادخواســت و ضمائم به وحید کلهرى- خواهان مجتبى 
ناجى دادخواستى به طرفیت خوانده وحید کلهرى به خواســته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کالسه 9609986794101718 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 
(مجتمع شهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رســیدگى مورخ 1397/05/08 ساعت 12:00 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 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 رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. 
اصفهان- چهارراه شــیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. 
م الف: 6911 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /3/615

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9710106794101093 شماره پرونده: 9709986794100269 شماره بایگانى 
شعبه: 970271 ابالغ وقت رســیدگى و دادخواست و ضمائم به ســیامک یزدانى- خواهان میثم 
اسالمى چهرازى دادخواســتى به طرفیت خوانده سیامک یزدانى به خواســته مطالبه مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9709986794100269 شعبه 11 حقوقى شوراى حل 
اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رســیدگى مورخ 1397/05/08 ساعت 
8:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى 
مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر  فوق جهت رسیدگى 
در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم 
شوراى حل اختالف. م الف: 6913 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو) /3/616
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/97/919/26- 97/3/20 آقاى مرتضى شانظرى فرزند اکبر باستناد 2 برگ استشهادیه 
محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است سند مالکیت خود به شماره 173411 
الف/91 را که به میزان ششدانگ به شماره پالك ثبتى 301/29841 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى 
اصفهان (شاهین شهر) که در ص 437 دفتر 304 ذیل ثبت 66953 بنام خودش ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده و بموجب ســند قطعى/ صلح/ ســایر 41231 مورخ 91/12/7 دفترخانه 80- شاهین شهر 
به او انتقال قطعى یافته و م عامله ى دیگرى هم انجام نشــده و بموجب ســند شماره 41232 مورخ 
91/12/15 در رهن بانک مسکن قرار داشته و نحوه گم شدن جابجایى اعالم شده، چون درخواست 
صدور سند المثنى گردیده، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آ. ق. ث مراتب آگهى مى گردد که 
هر کس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض 
خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود سند 
مرقوم صدر و به متقاضى تســلیم خواهد شــد. م الف: 520 ناصر صیادى- رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك شاهین شهر /3/617
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106793901175 شماره پرونده: 9609986793901689 شماره بایگانى 
شعبه: 961702 ابالغ وقت رســیدگى و دادخواست و ضمائم به عبدالرســول علیقلى همت آبادى 
فرزند عبدالمجید- خواهــان مژگان على نقى دادخواســتى به طرفیت خوانده آقاى عبدالرســول 
علیقلى به خواســته مطالبه وجه چک مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالســه 
9609986793901689 شعبه 9 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهید حججى) ثبت 
و وقت رسیدگى مورخ 1397/05/09 ساعت 8:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک 
نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر  فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله 
ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ســاختمان صبا- پالك 57. م الف: 6867 شعبه 9 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /3/618
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710103759201664 شماره پرونده: 9709983759200168 شماره بایگانى 
شــعبه: 970176 تاریخ تنظیم: 1397/03/08 ابالغ دادخواســت و ضمائم به محمدرضا بحرانى 
اصفهانى فرزند جعفر- خواهان آقاى مجید ســلطان زاده جزى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى 
محمدرضا بحرانى اصفهانى فرزند جعفر مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 
9709983759200168 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر ثبت و وقت رسیدگى 
مورخ 1397/05/08 ساعت 8:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 
دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از 
جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اســتان اصفهان- شهرستان شاهین شهر- میدان امام 
حسین (ع)- خیابان شهید منتظرى- خیابان شــهید توالیى- دادگسترى شاهین شهر. م الف: 507 

شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر  /3/619
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106794101091 شماره پرونده: 9609986794101717 شماره بایگانى 
شعبه: 961720 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى نوراله زیبرم خواهان آقاى مجتبى 
ناجى دادخواســتى به طرفیت خوانده آقاى نوراله زبیرم به خواســته مطالبه مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986794101717 شــعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف 
اصفهان (مجتمع شــهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رســیدگى مورخ 1397/05/08 ساعت 11:30 
تعیین که حسب دســتور 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 آگ هى مى 
گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه 
حاضر گردد. اصفهان، چهارراه شــیخ صدوق، چهارراه وکال، مجتمع شــهداى مدافع حرم، شوراى 
حل اختالف. م الف: 6870 شعبه 11 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع 

حرم) /3/626

معاون مالى و اقتصادى شــرکت ســهامى ذوب آهن 
اصفهان از به سود نشستن شرکت ذوب آهن، پس از دو 

سال رکود خبر داد.
ســعید امید قائمى گفت: شــرکت ذوب آهن اصفهان 
پس از تحمل دو ســال رکود و زیان، با مدیریت هزینه 
ها و افزایــش قیمت محصــول در ماه هــاى پایانى
 سال گذشــته، به ســود خالص 120 میلیارد تومانى 

دست یافت.
وى افزود:  در ســال 96 مدیریت هزینه ها تداوم یافته 
و به رغم افزایش هزینه هاى مالى، ســود خالص120 
میلیارد تومانى پس از تحمل زیان 128 میلیارد تومان 
سال 1394 و زیان 744 میلیارد تومانى سال 95، کسب 

شده است. 
وى ادامــه داد: این روند باعث شــده زیان انباشــته 
شرکت پس از سه ســال افزایش ، روند کاهنده خود را

 آغاز کند.
معاون مالى و اقتصادى شــرکت ســهامى ذوب آهن 
اصفهان بیان کرد: در سال 1396 سرمایه درگردش این 
شــرکت هزار و 500 میلیارد تومان نسبت به سال قبل 
از آن افزایش یافته است. وى اظهار کرد: این موضوع 
نشان دهنده بهبود در توان مالى شرکت است، ولى به 

معناى خروج کامل از بحران نقدینگى نیست.
امید قائمى اظهار کــرد: در ســال 1396 بدهى هاى 
مالیاتى شــرکت به صورت کامل تهاتر، تســویه شد و 
همچنین طى مذاکره هاى انجام شــده بــا بانک ها، 
بیش از هزار و 400 میلیارد تومان از تسهیالت شرکت، 
استمهال و به سرفصل تســهیالت مالى بلندمدت در 

ترازنامه شرکت منتقل شد.

معاون مالى و اقتصادى شــرکت ســهامى ذوب آهن 
اصفهان با بیــان اینکه در ســال 96، حقوق صاحبان 
ســهام شــرکت روند افزایش خود را آغاز کرد، گفت: 
در ســال گذشــته، جریان خالص وجوه نقد ناشــى از 

عملیات طى پنج ســال گذشــته به باالترین حد خود 
رسیده وبه عدد هزار و 126میلیارد تومان رسید، این در 
حالى است که این عدد نســبت به سال قبل 1/5 برابر 

شده است.

وى افزود: ایــن مطلب گویاى آن اســت کــه ورود 
جریان نقد به شــرکت بهبود یافته ودر صورت استمرار
 این روند، بهبود وضعیت نقدینگى شــرکت را شــاهد 

خواهیم بود.

سوددهى شرکت ذوب آهن پس از چند سال رکود
کارشناسان فوالد مبارکه توانستند به دانش فنى 
ساخت روغن هاى مورد اســتفاده در خط نورد 
تاندم پنج قفســه اى فوالد مبارکه دست یابند 
و ضمن قطع وابســتگى به واردات این قبیل 
روغن ها، ساالنه درحــــــدود 120 میلیارد 

ریـال صرفه جویى اقتصادى به بار آورند.
رئیس خطوط نورد ســرد شرکت فوالد مبارکه 
گفت: در راستاى تکمیل موفقیت دستیابى به 
دانش فنى و استفاده از روغن نورد ساخت داخل 
در نورد دو قفسه اى، این بار دستیابى به دانش 
فنى و توان تولید روغن نورد در تاندم میل مداوم 

رقم خورد.
محمود رضا قرمزى افزود: یکى از مواد مصرفى 
استراتژیک در فرایند نورد سرد در خطوط نورد، 
روغن نورد است، به گونه اى که در فرایند نورد، 
کاهش ضخامت ورق گرم بــه میزان موردنیاز 
مشترى پس از اسیدشــویى در تاندم مداوم، با 
اعمال نیرو و کشش بر روى ورق در دماى محیط 
با پاشش مخلوط آب دمین و روغن نورد صورت 

مى گیرد.
وى با تأکید بر اینکه روغن نورد ازجمله ترکیباتى 
است که فناورى بسیار خاصى دارد و فقط برخى 
از شرکت هاى محدود در دنیا دانش فنى ساخت 
این روغن را در اختیار دارند، افزود: در پى دستیابى 
به فرموالســیون این روغن در شرکت فوالد 
مبارکه، بالفاصله مطالعات جدید براى دستیابى 
به دانش فنى و توان تولیــد داخلى روغن هاى 
موردنیاز خط تاندم میل مداوم در دســتور کار 

قرار گرفت.  

بى نیازى فوالد مبارکه از 
واردات روغن هاى نورد
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تولید ساالنه 29هزار ُتن 
گوشت سفید در اردستان 

مدیر جهـاد کشـاورزى شهرسـتان اردسـتان گفت: 
واحدهاى مرغ گوشـتى فعال شهرستان، 140واحد و 
تعداد واحدهاى تخمگذار فعال هشت واحد است که 
سـاالنه 29 هزار ُتن گوشت سـفید و 4348 ُتن تخم 

مرغ در این شهرستان تولید مى شود.
علـى اکبـر صالـح بـا بیـان اینکـه در بخـش دام 
و طیـور 104 پرونـده بـه ارزش 22 میلیـارد ریـال، 
تشـکیل و افـراد بـراى دریافـت تسـهیالت معرفى 
شـده اند، تصریح کـرد: تعـداد 105 نفـر متقاضى در

سامانه بهین یاب ثبت نام و براى دریافت تسهیالت 
سـرمایه ثابت به میزان 34میلیارد ریـال و همچنین 
230 میلیارد ریال سرمایه در گردش به بانک معرفى 

شده اند.

کشف دپوي میلیونى گردوي 
قاچاق در شاهین شهر

فرمانده انتظامی شهرسـتان شاهین شـهر ومیمه از 
کشـف بیش از 3 ُتن گردوي خارجی قاچاق به ارزش 

یک میلیارد ریال خبر داد.
سرهنگ رجبعلی مختاري  اظهار کرد: مأموران یگان 
امداد شهرستان شاهین شهر در بازرسى از یک منزل 
مسکونی، 3  ُتن و 500 کیلو گرم گردوي خارجی بدون 

مدارك گمرکی کشف کردند.
وى افـزود: در این زمینـه، دو نفر دسـتگیر و تحویل 

مراجع قضائى شدند.

خبر

مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان از آماده باش 
صد روزه 40 پایگاه امدادى هالل احمر در اصفهان خبر داد.

محسن مؤمنى با اشاره به اینکه طرح امداد و نجات تابستانه، در 
راستاى آمادگى و پاسخگویى تیم ها و پایگاه هاى امدادونجات 
بین شهرى جمعیت هالل احمر استان اصفهان به حوادث 
جاده اى و سایر حوادث احتمالى، با توجه به افزایش سفرها 
در فصل تابســتان به مرحله اجرا در مى آیــد، گفت: در این 
طرح، 37 پایگاه امداد و نجات بین شهرى، یک تیم واکنش 
سریع، دو پایگاه امداد کوهستان و یک پایگاه امداد ساحلى و 
دریایى، با مشارکت 974 نفر از نجاتگران داوطلب و 75 نفر 
پرسنل امدادى به مدت صد روزتا31 شهریور ماه در خدمت 

هموطنان هستند.
وى با بیان اینکه جمعیت هالل احمر در این طرح، از تجهیزات 
مورد نیاز نظیر آمبوالنس و سایر وســایل امداد و نجات نیز 
استفاده مى کند، افزود: امداد رسانى، ارائه کمک هاى اولیه و 
انتقال آسیب دیدگان احتمالى به مراکز درمانى، از جمله اهداف 

اجراى این طرح در طول فصل تابستان است.
مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان تصریح کرد: 
همکارى در انتقال و جابه جایى مصدومان حوادث رانندگى 
با مجموعه پلیس راه و مرکز فوریت هاى پزشکى و از سوى 
دیگر، ارائه خدمات امدادى اضطرارى شامل اسکان و تغذیه در 

راه ماندگان، از دیگر اهداف اجراى این طرح به شمار مى رود.

برنامه اشــتغال پایدار براى کشــاورزان آسیب دیده از 
کم آبى در استان اصفهان ارائه و معرفى شد.

معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندارى 
اصفهان با تشریح برنامه اشتغال پایدار براى کشاورزان 
آسیب دیده از کم آبى، گفت: این برنامه، بیشتر با تأکید 
بر ایجاد اشتغال پایدار براى کشاورزان شهرستان هاى 

حوضه آبریز زاینده رود تدوین و طراحى شده است.
محمد على شجاعى افزود: در قالب این برنامه، هفت هزار 
و 845 طرح، با جمع سرمایه گذارى دو هزار و 724 میلیارد 
تومان در نظر گرفته شده است و براى بیش از 60هزار نفر 

در طول سه سال اشتغال ایجاد مى شود.

وى از فرمانداران و کشــاورزان خواست تا با همکارى، 
این برنامــه را مطالعه و هرگونه نظر و پیشــنهادى که 
براى تکمیل آن دارند، در کوتاه ترین زمان به استاندارى 
اصفهان ارائه کنند. معــاون هماهنگى امور اقتصادى و 
توسعه منابع استاندارى اصفهان با بیان اینکه این برنامه 
براساس عدالت تدوین شده است، افزود: در این برنامه، 
پروژه هاى اشتغالزا با مصرف پایین آب، باتوجه به ظرفیت هاى 
موجود در هر شهرستان و سند آمایش سرزمین تعریف 
شده است. شجاعى ادامه داد: این برنامه، پس از بررسى 
نهایى و تصویب در کارگروه سازگارى با کم آبى استان 

اصفهان، در کوتاه ترین زمان به اجرا در مى آید. 

برنامه اشتغال پایدار براى 
کشاورزان اصفهان ارائه شد

آماده باش 100روزه 
پایگاه هاى امدادى هالل احمر

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9710106795700637 شماره پرونده: 9709986795700109 شماره بایگانى 
شعبه: 970109 ابالغ دادخواســت و ضمائم به مهدى فالحتیان فرزند عبدالرسول- خواهان محمد 
اقابابایى دادخواســتى به طرفیت خوانده مهدى فالحتیان به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986795700109 شــعبه 27 حقوقى شوراى حل اختالف 
اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/05/17 ساعت 16:00 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل 
خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر 
گردد. اصفهان- چهارراه شــیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شــهداى مدافع حرم شوراى حل 

اختالف. م الف: 6872 شعبه 27 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره دو) /3/627
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106795600449 شماره پرونده: 9709986795600158 شماره بایگانى 
شعبه: 970158 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: عبدالحمید شاهپورى نشانى: مجهول المکان تاریخ 
حضور: 1397/05/30 سه شنبه ساعت: 18:00 محل حضور: اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت 
اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ســاختمان صبا- پالك 57 درخصوص دعوى روح ا... 
مسعودى به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 6884 

شعبه 26 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /3/628
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100350402595 شماره پرونده: 9609980350400102 شماره بایگانى 
شعبه: 960111 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى مرتضى خطیبى خواهان موقوفه 
مقبره عالمه مجلســى(ره) با نمایندگــى اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان اصفهان ناحیه یک 
دادخواســتى به طرفیت خواندگان آقاى 1- مرتضى خطیبى 2- حســین بیغمیان به خواسته اثبات 
مالکیت (مالى غیرمنقول) (احراز وقوع تخلف و اعالم تملک اعیان و آمادگى به پرداخت معاد هشتاد 
درصد ارزش اعیانى ملک به پالك ثبتى 151871003 بخش 5 اصفهان) مقوم به 201/000/000 
ریال ارزش منطقه اى ملک 16/800/000 ریال مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالســه 9609980350400102 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان ثبت و وقت 
رسیدگى مورخ 1397/05/28 ســاعت 08:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آیین دادرســى 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 اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 308. م الف: 6889 شعبه 4 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /3/629
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100351203595 شماره پرونده: 9709980351200130 شماره بایگانى 
شعبه: 970146 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به خانم نرجس جمالى شنبه بازارى فرزند 
حسین خواهان نجال، على، ندا همگى شهرت نصیرزاده فرزند بهرام دادخواستى به طرفیت خوانده 
خانم نرجس جمالى شنبه بازارى فرزند حسین به خواســته توقیف عملیات اجرایى، ابطال اجراییه، 
ابطال سند مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709980351200130 شعبه 12 
دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/05/20 ساعت 11:00 
تعیین که حســب دســتور 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 شــماره 120. م الف: 6896 زمانى قاضى شــعبه 12 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

اصفهان /3/630
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100353802350 شماره پرونده: 9609980358800651 شماره بایگانى 
شــعبه: 961289 (مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواســت) محاکم کیفرى دو دادگســترى 
شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست شماره در پرونده کالسه 961289 براى مهدى برشد به 
اتهام تغییر غیرمجاز کاربرى اراضى تقاضاى کیفر نموده که رسیدگى به موضوع به این شعبه ارجاع 
و وقت رسیدگى براى مورخه 1397/05/20 ساعت 09:00 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول 
المکان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 115 و 180 قانون آیین دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى 
در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى اســت در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگى 
غیابى به عمل خواهد آمد. اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شــهید نیکبخت، ساختمان دادگسترى کل 
استان اصفهان، طبقه 3 اتاق شماره. م الف: 6906 شعبه 112 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (112 

جزایى سابق) /3/631
ابالغ راى

کالسه پرونده: 15/960529 شماره دادنامه: 9709976794500313- 97/2/31 مرجع رسیدگى: 
شعبه 15 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: سعید کاروان به نشانى خ ســپه کوچه تلفن خانه 
بازارچه نوى غربى پارسا تحریر خوانده: روح اله کریمیان به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى سعید کاروان به طرفیت 
آقاى روح اله کریمیان به خواســته مطالبه مبلغ 70/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 
623063- 95/10/20 به عهده بانک ملى به انضمام مطلق خســارت قانونى با توجه به محتویات 
پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان و مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم 
قانونى در جلسه حاضر نشد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض 

نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى 
رسد که مســتندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آ.د.م حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/925/000 ریال بابت 
هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف (95/10/20) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى 
و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض 
در محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف: 6116 شعبه 15 شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /3/632
ابالغ راى

کالسه پرونده: 960856 شماره دادنامه: 9709976796900172- 97/2/31 مرجع رسیدگى: شعبه 
39 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: حسین حیدرى به نشــانى اتوبان شهید حبیب اللهى بعد 
از مخابرات استقالل کوچه 21 ساختمان مهندسان واحد A 15 خوانده: 1- حمیدرضا توکل حسین 
آبادى به نشانى خیابان باغ دریاچه، خیابان شــهید جوادى کوچه آذرین بن بست زاینده رود پالك 
6 واحد 3، 2- علیرضا ذرئى به نشــانى مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک تضامنًا گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذ نظریه 
مشورتى اعضاى قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى قاضى شورا: در خصوص دادخواست حسین حیدرى به طرفیت حمیدرضا توکل حسین آبادى و 
علیرضا ذرئى به خواسته مطالبه مبلغ 110/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 4/253877 
عهده بانک سپه شعبه فروغى اصفهان به انضمام خسارات دادرسى و خسارت تاخیر تادیه با توجه به 
محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و با توجه به اظهارات 
خواهان در جلسه رســیدگى مورخ 97/2/23 و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى شورا و نظر به 
اینکه اصل ســند تجارى در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشتغال ذمه 
وى دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلى که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا 
با توجه به نظریه مشورتى اعضاى شورا به شرح صورتجلسه مورخه 97/2/23 و با احراز اشتغال ذمه 
خوانده و استصحاب دین و مستندا به ماده 11 قانون شوراهاى حل اختالف و مواد 310، 311، 313 از 
قانون تجارت و تبصره الحاقى مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و 
مواد 198، 519 و 522 از قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خواندگان تضامنًا و به پرداخت 
مبلغ یکصد و ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک 96/11/15 تا زمان اجراى حکم براساس شــاخص اعالمى از ناحیه بانک مرکزى و پرداخت 
2545000 ریال در حق خواهان صادر و اعالم مى گــردد. راى صادره غیابى و به مدت 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و ســپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در 
محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 6092 شــعبه 39 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان /3/633
ابالغ راى

کالســه پرونده: 960529 جلب ثالث، 960251 اصلى شماره دادنامه: 97099767963001190- 
97/1/30 مرجع رسیدگى: شعبه 33 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان اصلى: مرتضى حیدرى به 
نشانى اصفهان خ جى رو به روى تأمین اجتماعى کوى امام حسن مجتبى پالك 42 وکیل خواهان 
اصلى: 1- حسین محمدیان 2- مهرى نمازیان به نشــانى هر دو: اصفهان، خ شیخ صدوق شمالى 
ســاختمان بانک تجارت (ارغوان) طبقه 3 واحد 18 خواهان جلب ثالث: عباس بخشــى به نشانى 
اصفهان، خ هفتون (معراج) فلکه زرین کوب خ حکمت کوچه 12 مترى شهید صیاد شیرازى بن بست 
قصر آخر بن بست منزل عباس بخشى وکیل خواهان جلب ثالث: محمدرضا عالى به نشانى اصفهان 
شــیخ صدوق شــمالى، نبش چهارراه وکال طبقه فوقانى داروخانه دکتر صابرزاده خواندگان اصلى: 
1- سجاد زنگنه به نشــانى مجهول المکان 2- عباس بخشــى با وکالت محمدرضا عالى به نشانى 
اصفهان شیخ صدوق شمالى نبش چهارراه وکال طبقه فوقانى داروخانه دکتر صابرزاده خواندگان جلب 
ثالث: 1- رضا استادپور به نشــانى اصفهان چهارباغ پایین خ شیخ بهایى اواسط خ شیخ بهایى مغازه 
صوتى تصویرى ماهان 2- مرتضى حیدرى با وکالت 1- حسین محمدیان 2- مهرى نمازیان هر دو 
به نشانى اصفهان خ شیخ صدوق شمالى ساختمان بانک تجارت طبقه 3 واحد 18، 3- سجاد زنگنه 
به نشانى مجهول المکان خواســته اصلى: مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال وجه یک فقره چک به 
شماره 751840 به انضمام مطلق خســارات قانونى خواسته جلب ثالث: تقاضاى جلب شخص ثالث 
در پرونده کالسه 960251 به انضمام مطلق خســارات وارده گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاى قاضى شورا ختم 
رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى 
آقاى مرتضى حیدرى با وکالت آقاى حسین محمدیان و خانم مهرى نمازیان به طرفیت آقاى سجاد 
زنگنه و آقاى عباس بخشى با وکالت آقاى محمدرضا عالى به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 
ریال وجه یک فقره چک به شماره 751840 مورخ 96/2/30 به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق 
خسارات قانونى و دعوى جلب ثالث آقاى عباس بخشــى با وکالت آقاى محمدرضا عالى به طرفیت 
1- آقاى رضا اســتادپور 2- آقاى مرتضى حیدرى با وکالت آقاى حســین محمدیان و خانم مهرى 
نمازیان 3- آقاى سجاد زنگنه نسبت به پرونده کالســه 960251 به انضمام مطلق خسارات وارده. 
با عنایت به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت از سوى 
بانک محال علیه و اظهارات احدى از وکالى خواهان در جلسه رسیدگى مورخ 96/11/23 و دفاعیات 
بالوجه وکیل خوانده ردیف دوم در جلسه رســیدگى مبنى بر اینکه شهودى دارم و لیکن شهود خود 
را در جلسه رسیدگى مورخ 97/1/28 على رغم ابالغ قانونى حاضر ننموده و اینکه خوانده ردیف اول 
على رغم ابالغ قانونى در جلسه حضور نیافته و الیحه اى ارائه ننموده لذا شورا با استناد به مواد 310 و 
313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خواندگان 
به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونى و مبلغ 3/780/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف (96/2/30) لغایت زمان اجراى حکم طبق شاخص بانک مرکزى در حق خواهان صادر 
و اعالم مى نماید و در خصوص دعوى جلب ثالث آقاى عباس بخشى با وکالت آقاى محمدرضا عالى 
شورا با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسى مدنى قرار رد دعوى صادر و اعالم مى نماید. راى صادره 
در خصوص خوانده ردیف اول آقاى سجاد زنگنه غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در این شعبه مى باشد و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى 
اصفهان مى باشد و در خصوص سایر خواندگان راى صادره حضورى و ظرف بیست روز پس از ابالغ 

قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 3065 طاهرى قاضى 
شعبه 33 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /3/634

مزایده مرحله دوم
در پرونده کالســه 970391/م1 اجرا اجرایى و به موجب نیابت واصله از اجراى احکام خمینى شهر 
محکوم علیه اجرایى آقــاى علیداد جالل الدین صالحى فرزند مراد محکوم اســت به پرداخت مبلغ 
1/043/524/500 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرســى و غیــره در حق محکوم له و مبلغ 
25/982/569 ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى دادگسترى 
شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقایان محمد 
على معین، یداله مهران، علیرضا ذوالفقارى به شرح ذیل ارزیابى گردیده است:یکباب مغازه مشاعى 
تحت پالك ثبتى 1581واقع در یزدانشــهر بلوار جانبازان بلوار 30 مترى انقالب مغازه دوم از کوچه 
نگین به ارزش 766/500/000 ریال زیربناى مغازه مذکور 30/66 متر مربع که قســمتى از پالك 
1581 مى باشد ساختمان باسقف تیرچه بلوك مى باشــد که باتوجه به مراتب به مراتب فوق و عدم 
اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى، اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف 
آباد درتاریخ 1397/04/23 ساعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده 
شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس 
به حساب شــماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن 
اقدام ننماید مبلغ سپرده با کســر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. 
ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 

1019/م الف مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/3/620
مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنى) 

شماره آگهى: 139703902133000003- شماره پرونده: 139504002133000020- بر اساس 
پرونده اجرائى کالسه 9500040 تمامت ششــدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه پالك ثبتى چهار 
فرعى از هفتصد و بیســت و شــش اصلى واقع در قطعه پنج نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان به 
انضمام کلیه توابع و لواحق عرفیه و انشعابات و اشــتراکات منصوبه و غیر منصوبه درآن ملکى آقاى 
مجید کیهانیان نجف آبادى فرزند مصطفى که به موجب سند شماره 33220 مورخ 92/9/26 تنظیمى 
در دفتر اسناد رسمى شماره 72 نجف آباد در رهن بانک اقتصاد نوین شعبه نجف آباد قرار دارد و برابر 
نامه شــماره 1395/12/288474مورخ 95/8/1 اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد در صفحه 170 
دفتر جلد 658 امالك بخش مربوطه ذیل ثبت 149270 بنام نامبرده سابقه ثبت و سند مالکیت دارد 
و ششدانگ آن به مساحت یکصد و بیست و شــش متر و هفتاد و دو دسى متر مربع محدود است به : 
شماال در دو قسمت اول دیوار به دیوار به طول 2/27 متر به شماره یک فرعى از 715 اصلى دوم دیوار 
به دیوار (سابقا مرز اشتراکى اســت) بطول 4/73 متر به پالك 715 اصلى شرقا دیوار به دیوار (سابقا 
مرز اشتراکى اســت) به طول 16/85 متر به پالك 725/3 جنوبا دیوار به دیوار (سابقا مرز اشتراکى 
است) به طول 11/10متر به پالك 725 اصلى غربا در سه قسمت که قسمت دوم آن شمالى است اول 
درب و دیواریست بطول 2/54 متر به بن بست احداثى دوم دیواریست مشترك به طول 3/52 متر به 
پالك 726/3 سوم دیواریست مشترك به طول 14/40 متر به پالك 726/3 و حقوق ارتفاقى معرفى 
نگردیده است ، از ساعت 9 صبح تا 12 روز چهارشــنبه مورخ 97/4/20 در محل اجراى ثبت اسناد 
و امالك شهرستان نجف آباد واقع در خیابان منتظرى شــمالى از طریق مزایده حضورى به فروش 
مى رسد و مورد مزایده از مبلغ یک میلیارد و دویست و ســى و دو میلیون و شانزده هزار ریال قیمت 
ارزیابى شده توسط کارشناس رسمى شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى 
فروخته مى شود و کلیه هزینه ها و بدهى هاى احتمالى و همچنین بدهى هاى مربوط به آب ، برق و 
گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از قطعى یا غیر قطعى به عهده برنده مزایده مى باشــد. طبق گزارش کارشناس مربوطه 
مورد مزایده بصورت یکباب خانه مسکونى به مساحت یکصد و بیست و شش متر و هفتاد و دو دسى 
متر مربع عرصه و یکصد و یازده متر و نود و هشت دســى متر مربع اعیانى در دو طبقه همکف و زیر 
زمین و داراى گواهى پایان کار شامل دیوارهاى باربر، ســقف آهن و آجر و قسمتى تیرچه و بلوك، 
آشپزخانه داراى کاشى و کابینت معمولى، سطوح داخلى سرامیک و اندود گچ، درب هاى داخلى چوبى 
معمولى، درب هاى خارجى پروفیل آهنى، سیستم گرمایش بخارى گازى معمولى و سیستم سرمایش 
کولر آبى معمولى مى باشــد، کف حیاط موزائیک معمولى، دیوارها آجرى و نماى ســاختمان سنگ 
مى باشد. کسانى که مایل به خرید و شرکت در مزایده مى باشند مى توانند از مورد مزایده به آدرس: 
نجف آباد خیابان فارابى مرکزى کوى کبیر بن بست اول پالك 10 کد پستى 8514647751 دیدن 
نمایند. این آگهى در یک نوبت در تاریخ 97/3/27 در این روزنامه درج و منتشر مى گردد. در ضمن 
چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رســمى باشــد روز بعد از تعطیلى روز برگزارى مزایده خواهد 
بود. الزم به ذکر است طبق اعالم بســتانکار مورد مزایده از تاریخ 95/10/5 به مدت یک سال نزد 
شرکت بیمه نوین تحت پوشش بیمه قرار دارد. 965/م الف- فاتحى- مدیر واحد اجراى اسناد رسمى 

نجف آباد/3/621
ابالغ وقت دادرسى

خواهان محسن شاطرى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه 3/800/000 تومان به طرفیت 
خوانده میرزا محمدى به شوراى حل اختالف شــعبه دوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس 
از ارجاع به شماره 1304/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/5/16 ساعت 11/30 تعیین 
گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد 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 شــود 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 اســت درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى 
نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت 

درج خواهد شد. 1060/ م الف شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/3/622
اخطار اجرایى

شماره 947/96 به موجب راى شماره 1381 تاریخ 96/11/23 حوزه 4 شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محمد حیدرى به نشــانى مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه هاى دادرسى به مبلغ 
700/000 ریال و پرداخت خســارت تاخیردرتادیه از تاریخ 95/6/25 به مبلغ 20/000/000 ریال و 
پرداخت 20/000/000 ریال از تاریخ 95/5/10 و پرداخت نیم عشر هزینه دولتى محکوم مى باشد.

محکوم له: على عسگر قربانى به نشانى: یزدانشهر خ سوم غربى پ 25، ماده 34قانون اجراى احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 

1051/م الف-شعبه 4 شوراى حل اختالف نجف آباد/3/623
ابالغ رأى

شــماره دادنامــه:9709973730200240 تاریــخ تنظیــم: 97/02/31 شــماره پرونــده: 
9609983730200852  شماره بایگانى شــعبه: 960864 خواهان: شرکت بردبار یدك سپاهان به 
مدیریت سید مجید حسینى با وکالت آقاى حمید محمد کبیرى نجف آبادى فرزند محمدعلى به نشانى 
نجف آباد خ امام غربى (چهارباغ) روبروى تاالر چهارباغ جنب مسجد امام حسن مجتبى (ع) پ 765 
کد پ 8518634583 ، خواندگان: 1. شرکت غزال 2. آقاى نادر عابدینى همگى به نشانى مجهول 
المکان ، خواســته ها: 1.مطالبه خسارات دادرســى 2.مطالبه وجه 3. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 4. 
پرداخت حق الوکاله، راى دادگاه درخصوص دادخواست شرکت بردبار یدك سپاهان با مدیریت آقاى 
سید مجید حســینى با وکالت آقاى حمید محمد کبیرى به طرفیت 1. آقاى نادر عابدینى 2. شرکت 
غزال به خواسته: مطالبه مبلغ سه میلیارد و هشتصد و سى و چهار میلیون و هفتصد و شصت و سه هزار 
و پانصد و هفتاد ریال به استناد فاکتور فروش و مطالبه خسارات دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه و 
حق الوکاله وکیل بدین توضیح که خواهان و وکیل وى در جلســه دادرسى و در دادخواست تقدیمى 
اظهارداشته است خوانده برابر فاکتورهاى فروش و بارنامه از تادیه بدهى خود علیرغم مراجعات مکرر 
خوددارى نموده است و خواندگان با وصف ابالغ قانونى درجلسه دادرسى حضور پیدا نکرده و دفاعى 
در خصوص خواسته معمول نداشته  و نسبت به مستندات ابرازى خواهان هم ایراد و انکارى معمول 
نداشته اند، دادگاه در راستاى خواسته خواهان موضوع را به کارشناسى ارجاع که پس از وصول نظریه 
به طرفین ابالغ که مصون از تعرض باقى مانده اســت بنابراین دادگاه با عنایت به مستندات ابرازى 
خواهان و کارشناسى معموله که بر اشتغال ذمه خواندگان به میزان خواسته، داللت داشته و دلیلى هم 
از سوى خواندگان بر برائت ذمه خود ارائه نشده است و با استصحاب بقاى دین استحقاق خواهان را بر 
مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده، مستندا به ماده 198 قانون آیین دادرسى مدنى راى بر محکومیت 
خوانده به پرداخت سه میلیارد و هفتصد و شصت و هشــت میلیون و پانصد و شصت و شش هزار و 
پانصد و بیست ریال بابت اصل دین برابر نظر کارشناسى و مستندا به قاعده تسبیب و مواد 515 و 519 
قانون آئین دادرسى مدنى به پرداخت هزینه دادرســى به ماخذ محکوم به و پرداخت خسارت تاخیر 
در تادیه مبلغ یادشده برابر تورم شاخص بانک مرکزى ازتاریخ تقدیم دادخواست و حق الوکاله طبق 
تعرفه که محاسبه آن با اجراى احکام است درحق خواهان صادر مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در این دادگاه و بیست روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل 
تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. 1048 /م الف محمدحسن 

قلى زاده- رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقى نجف آباد/3/624
مزایده

شماره نامه: 9710113731400206 شماره پرونده: 9509983730302753 شماره بایگانى شعبه: 
971033 در پرونده کالسه 971033 م 2 اجرا و به موجب دادنامه 44-96 صادره از شعبه اول دادگاه 
خانواده نجف آباد محکوم علیه اجرایى 1. پویا فاضل با والیت محمدقلــى فاضل 2. اقدس ایوبى 3. 
محمدتقى فاضل محکوم است به پرداخت 124 عدد سکه تمام بهارآزادى و 10 مثقال طالى ساخته 
شده و مبلغ 180/000/000 ریال وجه نقد و مبلغ 165/000 ریال نیم عشر دولتى که از طریق اجراى 
احکام مدنى دادگسترى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى 
منتخب آقاى فاضل به شرح ذیل ارزیابى گردیده است. سه دانگ از شش دانگ از یک باب ساختمان 
دو طبقه با کاربرى مسکونى به آدرس نجف آباد خ دلگشــا کوى بن بست گلها داراى سوابق ثبتى به 
پالك ثبتى شماره 1 فرعى از 309 اصلى بخش 11 ناحیه 5 و داراى امتیازات برق- آب و گاز با مساحت 
14/85-54 متر مربع گرمایش ساختمان با بخار گازى و ســرمایش با کولر آبى که مبلغ سه دانگ از 
شــش دانگ پالك فوق 1/475/000/000 ریال ارزیابى و برآورد گردید. بنا بــه مراتب فوق و عدم 
اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شــده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف 
آباد و درتاریخ 1397/4/13 ســاعت 10 صبح و در همان محل اجراى احکام حقوقى برگزار مى گردد. 
برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى 
المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى 
آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. 
ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از اموال موردنظــر بازدید به عمل آورد. 1047/م 

الف - اجراى احکام شعبه دوم مدنى شهرستان نجف آباد/3/625
احضار متهم 

نظر به اینکه درپرونده کالسه 962151ك104 متهم امیرحاجى فرزندعباسعلى   به اتهام سرقت وجه 
ومدارك موضوع شــکایت حمیدرضا قدیرى فرزند حســین  مجهوالمکان اعالم  گردیده است لذا در 
اجراي ماده 344قانون آیین دادرســی کیفري مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاي کثیر االنتشار 
درج وآگهی وبدینوسیله به نامبرده ابالغ می گردد درتاریخ 97/4/30ساعت 30/11صپح جهت رسیدگی 
به اتهام خود در شعبه 102دادگاه انقالب فالورجان حاضرو از خوددفاع نمایند ودر صورت عدم حضور 
یا عدم ارسال الیحه دفاعیه وعدم معرفی وکیل خود آگهی فوق به منزله ابالغ محسوب ومبادرت به 
اتخاذ تصمیم خواهد شد. م الف: 195 رییس شعبه 104دادگاه کیفرى دوشهرستان فالورجان/3/635

تحدید حدود اختصاصى
شــماره صادره 1397/08/499326- تاریخ ثبت صادره : 03/22/ 1397  نظر با اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یک باب خانه پالك شماره 1/1610 واقع در کارداالن بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق 
و پرونده ثبتى به نام آقاى اکبــر نصر اصفهانى فرزند عبدالکریم و خانــم طاهره نصر اصفهانى فرزند 
غالمعلى (بالسویه) در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونى آن به عمل نیامده است . اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز 
یک شنبه مورخ 1397/04/24 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد ، لذا به موجب این 
آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهى در محل حضور یابند و 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 
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یادداشت

زمانى که قرار اســت چرخ هاى اقتصاد بر پایه 
مالیات بچرخد و درآمدهاى مالیاتى جایگزین 
درآمدهاى نفت شــود اهمیــت اقدامات الزم 
براى جلب اعتماد و افزایش مشارکت صاحبان 

مشاغل و فعاالن اقتصادى مشخص مى شود.
بى تردید تمکین صاحبان مشــاغل از قوانین 
و بخشنامه هاى مالیاتى و مشــارکت به موقع 
و ارائه صحیــح اطالعات شــغلى خــود، به 
عوامل گوناگونى بســتگى دارد که الزامات و 
ضمانت هــاى اجرایى قانــون و مجازات هاى 

تعیین شده یکى از آنهاست.
پرواضح است که اختیارات قانونى که به دستگاه 
مالیاتى تفویض شده است اهرم بسیار قدرتمندى 
براى اخذ مالیات از تمام اقشار و صنوف است اما 
تأثیر فرهنگسازى در جامعه را نیز نباید نادیده 
گرفت. آنگاه که حقوق مؤدى رعایت شــود و 
اطالعات و قوانین مالیاتى و تکالیف و وظایف 
مربوطه به موقع و با ساده ترین صورت در اختیار 
وى قرار گیــرد فرایندى به نام اعتماد شــکل 

مى گیرد که رکن مهم تعامل و تفاهم است. 
از آنجایى که مقوله اعتماد و تفاهم در چند سال 
اخیر سرلوحه سیاســت هاى دستگاه مالیاتى و 
مسئولین امر قرار گرفته اســت لذا اعتنا به امر 
فرهنگســازى نیز پررنگ تر شده است. اکنون 
مسئولین مى دانند که سرمایه گذارى در بخش 
فرهنگســازى و ترویج فرهنگ مالیاتى فاکتور 
مهمى براى تحقق درآمدهاى پیش بینى شده 

مالیاتى است.

نقش «اعتماد» در باال بردن 
مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان فرهنگ مالیاتى

بر ضــرورت تأمین آب بخش هــاى صنعتى و تولیدى 
استان، به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار تأکید کرد 
و از آمادگى این شــرکت، به منظور تخصیص اعتبارات 
الزم براى تأمین آب پایدار براى شــهرك هاى صنعتى 

خبر داد.
محمد جواد بگى با بیان اینکه در گذشــته آب مورد نیاز 
شهرك ها و واحدهاى صنعتى مستقر در شهرك هاى 
صنعتى خریدارى شده، اما سازمان آب منطقه اى تاکنون 
امکان تأمین آن را نداشته است، گفت: از آنجا که بحران 
کم آبى در استان کامًال مشهود بود و آبفاى استان تأمین 
آب شرب شهروندان را در اولویت اول تأمین آب قرار داده 
و تأمین آب شهرك ها و واحدهاى صنعتى در اولویت دوم 
این سازمان قرار دارد، اما تاکنون امکان تأمین آب مورد 

نیاز صنایع از سوى این سازمان فراهم نشده است.
***

وى با اشــاره به رویکرد جدید این شرکت در تأمین آب 
پایدار براى شــهرك ها و نواحى صنعتى استان تصریح 
کرد: خرید پساب شهرى و انتقال آن به تصفیه خانه هاى 
مستقر در شــهرك ها و نواحى صنعتى استان، یکى از 
راهکارهاى نوین تأمین آب مورد نیاز واحدهاى صنعتى 
استان است که تاکنون با خرید و انتقال30 لیتر بر ثانیه 
پساب شهرى شهرستان شهرضا به تصفیه خانه شهرك 

صنعتى رنگسازان، این اقدام اجرایى شده است. 
***

مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
اظهار کــرد: در شهرســتان نطنز، مجــوز احداث یک 
چاه، به منظور تأمین بخشــى از آب مورد نیاز صنعت و 
بخش هاى تولیدى اخذ شده است که متأسفانه تاکنون 
به دلیل تعارضات موجود در شهرستان، امکان احداث آن 

مهیا نشده است.

مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان عنوان کرد؛

ضرورت تأمین آب بخش هاى 
صنعتى و تولیدى استان 
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معاون فرهنگى و دانشجویى دانشــگاه آزاد اسالمى واحد 
اصفهان(خوراسگان) مسجد را محور برنامه هاى فرهنگى 
دانشگاه دانست. محمدرضا شمشیرى اظهارکرد: سابقه روشن 
تاریخى جایگاه مسجد از صدر اسالم تاکنون و کارکردها و 
نقش بى نظیر این نهاد دینى در پیروزى انقالب اســالمى و 
ظرفیت هاى بزرگ اجتماعى آن، مسجد را به عنوان محور 
فعالیت هاى دینى و فرهنگى دانشگاه مطرح کرده است.وى 
درباره اقامه نماز، اهداف و برنامه ریزى هاى مرتبط با آن در 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان اظهار کرد: به یمن حضور 
فعال و مستمر دانشجویان، اســتادان و کارکنان دانشگاه در 
اقامه نماز جماعت، در چندین نوبت متوالى، دانشــگاه آزاد 

اسالمى واحد اصفهان(خوراسگان) رتبه برتر اقامه نماز استان 
اصفهان را در میان ســازمان ها و ادارات کسب کرده است.

معاون فرهنگى دانشجویى واحد اصفهان با تبیین دیگر برنامه 
هاى این دانشگاه در راستاى مســجد محورى عنوان کرد: 
از برنامه هاى موفق واحد اصفهــان، اجراى برنامه «به وقت 
دانشجو» است که در روزهاى یک شنبه هر هفته با حضور 
اعضاى هیئت رئیسه، به منظور مالقات حضورى با دانشجویان 
در محل مسجد دانشگاه برگزار مى شود و در ماه رمضان نیز 
برگزارى همه روزه جزءخوانى قرآن کریم از سوى دانشجویان، 
برگزارى حلقه هاى قرآنى و اجراى طــرح بهار قرآن، ویژه 
تفسیر سوره مبارکه نور، از برنامه هاى پرطرفدار مسجد است.

شهردار اردســتان گفت: مشکل توســعه این منطقه، 
اشتغال و آب نیســت، بلکه نحوه تعامالت اجتماعى و 

حاکم بودن روابط سنتى است که باید اصالح شود.
محســن حیدرى بیان کرد: حزب گرایى بدون اندیشه، 
ضد توسعه و صله گیرى در گذشته مرسوم بود که هنوز 
هم در برخى نقاط وجود دارد، در حالى که بزرگان، مردم 

و مسئوالن باید در مسیر توسعه گام بردارند.
وى شهرها را مانند موجودى زنده و در رقابت با یکدیگر 
عنوان کرد و افزود: براى سرعت بخشى به قطار توسعه 
اردستان، نیازمند همدلى و همراهى هستیم، اما در این 
شهرســتان به رغم وجود زیرساخت ها، توسعه صورت 

نگرفته است.شهردار اردستان گفت: توسعه پیش از هر 
چیز، مقوله اى فرهنگى است و در صورت فراگیر شدنش 
مى توان به تحقق آن اندیشــید، همچنان که این شهر 
پس از 81 سال فعالیت شهردارى، هنوز دغدغه آسفالت، 

جدول و سنگفرش پیاده روها را دارد.
وى اضافه کرد: این شرایط، نشان دهنده تعامل نامناسب 
بین مردم و شهردارى اســت که تنها با تغییر نگاه قابل 
اصالح خواهد بود. وى گفت: مشــکل آســفالت نیز با 
پیگیرى نماینده اردســتان براى دریافت هزار تن قیر 
رایگان برطرف خواهد شد و در این راستا، قرارداد تحویل 

مرحله نخست آن بسته شده است. 

مسجد، محور برنامه هاى 
فرهنگى دانشگاه آزاد اصفهان

در اردستان 
توسعه صورت نگرفته است

دستگیري سارق منازل 
نیمه  ساز با 35 فقره سرقت 

رئیس پلیـس آگاهی اسـتان اصفهان از شناسـایی و 
دسـتگیري یک سـارق منازل نیمه سـاز و کشف 35 

فقره سرقت خبر داد.
سرهنگ سعید سلیمیان با اعالم این خبر اظهار کرد: 
در پی شکایت تعدادي از شـهروندان مبنی بر سرقت 
منازل نیمه ساز در شـهر اصفهان، بررسی موضوع در 
دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وي تصریـح کـرد: کارآگاهـان تحقیقات خـود را در 
این زمینـه، آغاز کردنـد و با انجام یکسـري اقدامات 
تخصصى، موفق به شناسـایی و دسـتگیرى سـارق 

شدند.
ایـن مقـام انتظامـی گفـت: فـرد دستگیرشـده در 
بازجویى هـاى پلیس بـه 35 فقـره سـرقت از منازل 

نیمه ساز در شهر اصفهان اعتراف کرد.

استقرار صنایع در کاشان 
با آینده نگرى همراه باشد

مدیر اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کاشان 
گفت: توسعه و جانمایى واحدهاى تولیدى و صنعتى، 
تاکنون در این شهرســتان حکایــت از پراکندگى 
ناموزون داشته که تأکید بر لزوم آینده نگرى در این 

زمینه را دارد.
حســین خادمى بیان کرد: وجــود واحدهاى صنفى 
فراوان، با ماهیتى صنعتى در داخل محدوده خدماتى 
کاشــان، با الگوى پراکنش نامنظم و توسعه صنعتى 
آران و بیدگل مى تواند آسایش، ایمنى و سالمتى را 

در آینده تهدید کند.
وى افزود: بر این اساس، اداره حفاظت محیط زیست 
کاشــان به جد پیگیر پیاده ســازى ضوابط استقرار 
اســت و با جلوگیرى از ورود واحدهــاى آالینده به 
شهرستان و توصیه به اســتقرار صنایع دانش بنیان، 
جانمایى صنایع در داخل شهرك هاى صنعتى را در 

دستور کار قرار داده است. 

14 رشته صنایع دستى
 در آران و بیدگل فعال است

مدیــر اداره میــراث فرهنگــى، صنایع دســتى و 
گردشگرى آران و بیدگل گفت: هم اکنون 14رشته 

اصلى صنایع دستى در آران و بیدگل فعال است.
مجید نورى با اشاره به اینکه در حال حاضر 152 نفر 
در این 14 رشته صنایع دستى فعال هستند، افزود: از 
این تعداد، 109 نفر به صورت انفرادى و بقیه در قالب 
کارگاه هاى سنتى در بخش هاى مختلف شهرستان 
فعالیت مى کنند. وى با اشاره به اینکه در حال حاضر 
14 رشته صنایع دستى در شهرستان فعال است، گفت: 
سرمه دوزى، خراطى، منبت، معرق، گیوه دوزى، گلیم 
بافى، شعربافى، تذهیب، سفالگرى، نقاشى روى سفال 
و پارچه و زرى بافى از جمله مهمترین صنایع دستى 

فعال در آران و بیدگل است.

فعال شدن کانون هاى بحرانى 
فرسایش بادى در آران و بیدگل

کانون هاى بحرانى فرسایش بادى در آران و بیدگل 
موجب بروز طوفان هاى شن و خاك به داخل آران و 

بیدگل شده است.
مدیر اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان آران و 
بیدگل از فعال شــدن کانون هاى بحرانى فرسایش 
بادى و خاکى در این شهرستان خبرداد و گفت: این 
کانون ها بیشتر در منطقه شمال شهرستان و در بخش 

هاى سفید شهر و کویر مرنجاب است.
اللهیار دولتخواه، علت اصلى فعال شدن این کانون ها 
را، کم آبى شدید و خشکسالى هاى اخیر عنوان کرد 
و افزود: ایجاد کمربند ســبز در دستور کار مسئوالن 
شهرستان و استان اصفهان قرار گرفته است. وى با 
اشاره به وجود چاله زباله منطقه ابوزیدآباد نیز گفت: 
درحال حاضــر 90 درصد از زباله هاى شهرســتان 
کاشــان و 100درصد زباله هــاى آران و بیدگل در 
این منطقه کویرى دفن مى شود. دولتخواه افزود: با 
توجه به تخریب 140 هکتار از زمین هاى پاك منطقه 
کویرى در اثر دفن بى رویه و غیر اصولى زباله، براى 

ادامه دفن ظرفیت تکمیل شده است.

خبر

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهــان گفــت: از آنجایــى کــه حجم 
ذخیره ســد زاینــده رود محدود اســت، 
براى گذر از بحران کم آبى، استفاده از آب 
انبارها در شــهر ورزنه در دســتور کار قرار

گرفت.
هاشــم امینى اظهار کرد: شــهر ورزنه در 
انتهــاى رودخانــه زاینــده رود، جایى که 
به  تــاالب بیــن المللــى گاوخونى ختم 
مى شــود قراردارد که در تابســتان سال 
جارى، بــراى گذر از بحران کــم آبى این
 منطقه، آب انبارهــا وارد مدار بهره بردارى 

شدند.
وى با بیــان اینکه ورزنــه در انتهاى خط 
آبرسانى اصفهان بزرگ در حوزه شهرستان 
اصفهان قــرار دارد، افــزود: برخوردارى 
شــرکت آبفاى اســتان اصفهان از شبکه  

هوشــمند توزیع، منجر به آن شده که آب 
شرب بین تمام نقاط استان عادالنه توزیع 
شــود، اما از آنجایــى که حجــم ذخیره 
سد زاینده رود محدود اســت، براى گذر از

از  اســتفاده  آبــى،  کــم  بحــران 
آب انبارها در شــهر ورزنه در دســتور کار 

قرارگرفت.
وى افــزود: در حال حاضر بــه دلیل حجم 
بسیار محدود ذخیره آب ســد زاینده رود، 
30درصــد تخصیص آب طرح این شــهر 
نســبت به مدت مشابه ســال قبل کاهش 
یافته است که تالش شده با تعدیل فشار و 
ترغیب مردم به مصرف بهینه، آب مورد نیاز 
در اختیار مردم قرار گیرد. امینى عنوان کرد: 
هم اکنون دو حلقه چاه در مدار بهره بردارى 
قرار دارد و یک حلقه چاه جدید نیز در حال 
حفر اســت، اما از آنجایى که EC آب در 

شهر ورزنه بسیار باالست و به بیش از چهار 
هزار مى رسد، مقرر شــد در آینده نزدیک، 
به روشBOO دســتگاه آب شیرین کن 

در این شهر  راه اندازى شود.
امینى افزود: در تابستان سال جارى، براى 
اینکه مردم شــهر ورزنــه بتوانند خدمات 
پایــدار آبفــا را دریافــت کننــد، آب انبار
«حاج محمــد باقر» با قدمت 300 ســاله،
پــس از تجهیــز وارد مدار بهــره بردارى 
شــد، بــه طــورى کــه مــردم از ایــن 
آب انبــار کــه در مرکز شــهر قــرار دارد 
آب شــرب مورد نیــاز خود را برداشــت 

مى کنند.
***

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهــان با اشــاره بــه دیگــر تدابیرى 
کــه بــراى تأمیــن آب شــرب ورزنه در 

دســتور کار قرارگرفته اســت، خاطرنشان 
کرد: مرمت و تجهیز آب انبــار 1000 متر 
مکعبى مسجد جامع واســتفاده از مخزن 
2000 مترمکعبــى شــهرك صنعتــى 
ورزنــه و نیز بهره گیــرى از مخزن 3000 
مترمکعبــى آبفــا، از دیگــر اقدامات در 
زمینه گذر از بحران کم آبى در این شــهر 

است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهــان با بیــان اینکه کمتریــن میزان 
هدررفت آب در استان مختص به شهر ورزنه 
اســت، تصریح کرد: با اقداماتى همچون 
اصالح شــبکه فرســوده که در چندسال 
اخیر در دســتور کار قرار گرفــت، میزان 
هدررفت آب در شــهر ورزنه بــه 6 درصد 
رســید کــه کمترین میــزان در ســطح

 استان است.

استفاده از آب انبارها در شهر ورزنه براى گذر از بحران کم آبى
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان خبر داد؛

سرپرســت اداره بازرســى اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى اســتان اصفهــان گفت: مقصــر 70 درصد 
حوادث کار اصفهان، کارفرمــا و بزرگ ترین دلیل آن، 
عدم نظــارت کارفرمــا بــر کارگاه یا واحــد تولیدى

 است.
حبیب ا... مقصودى اظهار کرد: در دو ماهه اول امسال، 
پنج نفر بر اثر حوادث ناشى از کار در استان اصفهان جان 

خود را از دست دادند.
وى با بیــان اینکه آمار مصدومان و فوتى هاى ناشــى 
از حــوادث کار در اداره کار و پزشــکى قانونى بســیار 
متفاوت است، ادامه داد: اداره کار تنها کسانى را مشمول 
مصدومین و فوتى هاى ناشــى از حوادث کار مى داند 
که شامل قانون کار شــوند و رابطه کارگر و کارفرمایى 
آنها طبق اداره کار منعقد شــده باشــد و این در حالى 
است که پزشکى قانونى مثًال یک عابر پیاده اى که در 
داخل چاه بیافتد یا یک نفر کــه درخت روى او بیافتد را 
نیز حوادث ناشى از کار مى داند که به این دلیل، همیشه 
آمار پزشــکى قانونى بســیار باالتر از اداره کل تعاون

است.
سرپرســت اداره بازرســى اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى اســتان اصفهان تصریح کــرد: افرادى که 
شامل حادثه کار مى شــوند، در ابتدا باید به دادگسترى 
مراجعــه و پرونده قضائى تشــکیل دهند، ســپس به 
پزشکى قانونى مراجعه کنند که درصد از کارافتادگى و 
خسارت جانى مشخص شود و بعد پاى اداره کار به میان 
مى آید و دلیل حادثه و میزان قصور کارفرما یا کارگر را 
مشــخص مى کند که کدامیــک چه انــدازه در بروز 
این حادثه نقش داشــته انــد و میزان دیه مشــخص 

مى شود.
***

وى با اشاره به اینکه در سال گذشته 25 مورد حادثه کار 
در حوزه کشاورزى و جنگل، 36 مورد در عرصه معدن، 

698 مورد در حوزه صنعت و تولید و 230 مورد در بخش 
ساختمانى گزارش شده است، گفت: حوادث ناشى از کار 
را بیشتر در حوزه ساختمان ســازى داشتیم که طى دو 
سال اخیر، با کاهش ساخت و سازها، این آمار به شدت 

کاهش یافته است.
مقصودى با اعالم اینکه در تأمیــن آب، برق و گاز 16 
مورد حادثه و سایر فعالیت ها نیز 173 مورد گزارش شده 
است، اضافه کرد: در حوزه هتل ســازى، حمل و نقل، 

انباردارى و آموزش درحدود 50 مــورد حادثه گزارش 
شده است.

وى بیان کرد: بیمه هــا یک گزینه بــراى کارفرماها 
ایجاد و کارفرما را مســئول مدنى کرده اند که بر همین 
اساس، دیه از سوى بیمه ها بدون رأى دادگاه پرداخت 
مى شود که چنین مواردى نیز از نظر حوادث کار خارج 

شد.
***

سرپرســت اداره بازرســى اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى استان اصفهان با اشــاره به اینکه در بیش از 
70 درصد حوادث کارى که ایجاد مى شــود، کارفرما 
نقش دارد و مقصــر 30 درصد حوادث کارگر اســت، 
ادامه  داد: عدم نظارت بر کارگاه توســط کارفرما، رتبه 
اول، سهل انگارى و بى احتیاطى حادثه دیده رتبه دوم، 
دســتگاه بدون حفاظ یا داراى نقص فنى رتبه ســوم، 
عدم آموزش کارگــر رتبه چهارم، عدم تهیه وســایل 
حفاظت فــردى و عدم اســتفاده از حفاظــت فردى 
توســط کارگر رتبه پنجم و ششــم را در بــروز حادثه 

دارد.
وى با اشــاره به اینکه دِر کارگاه هایى کــه حادثه اى 
منجر به فوت شــود، پلمب خواهد شد، تصریح کرد: در 
واحدهاى تولیدى بزرگ مثل فوالد مبارکه، ذوب آهن و 
پتروشیمى که خود مسئول ایمنى دارند، در وهله اول به 
ندرت شــاهد حوادث منجر به فوت هســتیم و اگر هم 
این اتفاق بیافتــد، هیچگاه اقدام بــه پلمب نمى کنیم 
و در یک دوره زمانى باید اقدام به ایمن سازى آن بخش 
کنند، در غیر این صــورت با پلمــب آن بخش مواجه

مى شوند.

مقصر70 درصد حوادث کار در اصفهان کارفرماست

ترك، نشست، رطوبت و... از جمله تهدیداتى است که هر چند وقت یک بار و به دور از 
چشم مسئوالن به جان پل هاى تاریخى اصفهان از جمله پل خواجو مى افتد. آسیب 
هایى که به گفته کارشناســان به دلیل خشکسالى هاى پى در پى و نشست خاك بر 

روى بدنه پل آشکار مى شود. 
از چند سال پیش که خشکسالى شروع شد، کارشناسان میراث فرهنگى در اصفهان 
اعالم کردند تداوم خشکسالى مى تواند خطر جدى براى پل هاى تاریخى روى زاینده 
رود باشــد چرا که یکى از موارد به کار رفته در این پل ها «ساروج» است و به همین 
دلیل پایه پل ها باید همیشه مرطوب باشــد. با تداوم خشکسالى و کاهش سطح آب 

هاى سطحى و کم شدن ذخیره سفره هاى آب زیرزمینى، این تهدید جدى تر شد.
حاال نوبت به «پل خواجو» رسیده که اخبارى مبنى بر رؤیت ترك هایى بر پیکر آن 
و حسرت نگاه رهگذران منتشر شده اســت. این در حالى است که مدیرکل میراث 
فرهنگى استان اصفهان در واکنش به تصاویر منتشر شــده از ایجاد ترك در برخى 
دهانه هاى پل خواجو مى گوید: در حال حاضر هیچ مشکل خاصى در پل خواجو وجود 
ندارد.  فریدون اللهیارى معتقد است که این ترك ها در حال حاضر پل هاى تاریخى 
را تهدید نمى کند و مشــکل خاصى در این زمینه وجود ندارد. عالوه بر این، معاون 
میراث فرهنگى استان نیز چندى پیش درباره این گونه ترك ها  در سطح بدنه پل هاى 
تاریخى اصفهان گفته بود: در حال حاضر «تــرك فعالى» روى پل هاى تاریخى ما 
مانند پل چوبى، پل خواجو و سى و سه پل اصفهان وجود ندارد و ترك فعال هم براى 
خود تعاریف مختلفى دارد. اگرچه ترك هاى مختلفى روى پل ها و دیوار پشتى مسجد 
و گنبد آن وجود دارد اما باید گفت که این ترك ها هیچیک فعال نیستند زیرا اگر آنها 

فعال باشند، باید به سرعت درباره آنها اقدامات مقتضى صورت گیرد.

این در حالى است که مســئول پایش پل هاى تاریخى اصفهان با اشاره به مباحثى 
که درفضاى مجازى مبنى بر ترك خوردن بدنه پل تاریخى خواجو  مطرح شده مى 
گوید: این ترك ها مربوط به امروز نیست و بیش از سه دهه از عمر آنها مى گذرد. على 
محمدفصیحى افزود: هرچند این ترك ها در این 30سال به پایه هاى پل گسترش پیدا 
نکرده اما براى بررسى بیشتر موضوع، شاهدگذارى هایى در بین ترك ها ایجاد کرده 
ایم  و پس از سه ماه اگر شاهدگذارى هاى ما در بین ترك ها آسیب دید یعنى ترك ها 
فعال هستند و در غیر این صورت موضوع منتفى است وخطرى پل را تهدید نمى کند. 
حال باید دید که آیا به گفته کارشناسان و مسئوالن میراث فرهنگى این ترك هاى 
جزئى آسیبى به کل بدنه پل خواجو مى زند یا خیر و آیا متولیان امر، پایش هر روز بنا را 

به صورت جدى دنبال مى کنند؟ 

ترك هاى خواجو 30 ساله است؟  نقش و جایگاه روابط عمومى و مدیریت اقتضایى 
محیا حمزه نجمه رضائى

عنوان سمینار«نقش و جایگاه روابط عمومى و مدیریت 
اقتضایى در حل بحران هاى امــروز، هوش معنوى و 
روابط عمومى با رویکرد روانشناسى اجتماعى» در اذهان 
جامعه مخاطب خود،  جلوه اى خاص یافت تا با به چالش 
کشیدن این موضوع در پایان سمینار چند ساعته به یک 
خروجى ، که حداقل روشى کاربردى از علوم تبیین شده 

اساتید اهل فن است دست یابند.

واما...
 بازهم در فضاى روابط عمومى ها، همه چیز به تعاریف 
تئوریک گذشت و تا زمان به بحث اصلى برسد، فرصت 
سخنران ها تمام و با تشــویق حضار، سخنران بعدى 
شــروع و طبق روال دیگر برنامه ها بــا چند تجلیل و 

رونمایى به کار خود پایان داد. 

ولى چرا ؟ 
 بارهــا از این فرصت ها داشــته ایم و متأســفانه گذرا 
از آن عبور کرده ایــم. در جامعه کنونى بســیار دیده و 
شنیده ایم که تشکل ها و انجمن ها هر بار به بهانه اى 
جمعى از عالقه مندان در حوزه هاى مختلف از علوم را 
گــرد هم جمع مــى کننــد و در پایــان از ایــن بین، 

تنهــا مــى تــوان تعــداد محــدودى از افــراد را 
یافــت کــه از برگــزارى چنیــن همایــش هایى به
نوا رسیده باشــند و باز همه چیز طبق روال قبل ادامه 

مى یابد.
بســیار تالش مى کنیــم، ایده مى دهیــم و چندى بر 
ســر اینکه چه عنوانى براى همایش و سمینارهایمان 
انتخاب کنیم که بتواند جذب مخاطب بیشــترى داشته 
باشــیم به بحث و تبادل نظر مى پردازیم. در گام بعد، 
به دنبال ســخنران هایى مى رویم که اســم آنها براى 
جامعه مخاطب جلوه گر باشــد و باز هم براى کشاندن 

مخاطبانمان راهساز... 
تا کى و تا کجا بــا تعاریف و مفاهیم مى توان دســت 
و پنجه نــرم کــرد و خــوراك اذهان کرد شــاید که 
نه قطعًا زمان آن فرا رسیده است تا کمى به خود آییم و 
چاره اى به حال توسعه خود و جامعه کنونى مان داشته 

باشیم.
دیگر زمان آن رسیده اســت که از این گذر عبور کرده 
و در همایــش هــا و ســمینارهایمان اگر قرار اســت
هزینه اى شــود درراســتاى بالندگى و کارایى جامعه 

مخاطب صورت گیرد.
باید دســت به عمل زد و از زبان گفتار فاصله گرفت تا 

بتوان آغازگر مسیر شد و حرکتى را شروع کرد.


