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منتظر این بیمارى ها باشید«بانک تجارت» ارز مسافرتى پرداخت مى کندپایان فیلمبردارى «مصائب شیرین2» در لندنشهریه 100 میلیونى! جزئیات تازه از پرونده تجاوز به دختران ایرانشهرى سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

چند توصیه براى کاهش خطر سکته مغزى

10 اتهام رایج در اصفهــان
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به دنبال واردات،تولید 
واشتغال هستیم،نه لیزینگ 

گرانى هاى اخیر 
کمر مردم را شکسته است

کاهش 60 درصدى 
کشت برنج

 در شهرستان لنجان

4

مجلس نباید 
نماد «تردید»، 

«خودکم بینى» و 
«ناامیدى» باشد

2

سکته مغزى از وجود لخته خونى در مغز ناشى مى شود. این عارضه، عامل اصلى 
معلولیت هاى طوالنى مدت است. یک چهارم از موارد سکته مغزى

 در افراد زیر 65 سال اتفاق مى افتد و آسیب هاى ناشى از آن، موارد مختلفى
 از جمله از دست دادن قدرت گفتارى، سختى در یافتن لغات و از دست دادن قدرت

 در یک طرف بدن یا صورت شامل مى شود. بیش از یک پنجم موارد سکته 
مغزى ُکشنده هستند و تشخیص و درمان به موقع آن، به معناى کسب نتایج بهتر است.

حضرت آیت ا... خامنه اى رهبر معظم انقالب اسالمى 
صبح دیروز (چهارشنبه) در دیدار رئیس و نمایندگان 
و جمعى از کارکنان مجلس شوراى اسالمى، مجلس 
را رکن رکین نظام و به فرموده امام راحل(ره)، عصاره 
فضایل یعنى جوهره برترین خصوصیات ملت خواندند 
و افزودند: نمایندگان در قانونگذارى و عمل به وظایف 
اساسى خود مســائل مهمى همچون «اولویت هاى 

کشور، رفع مشکالت مردم   ...
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پرواز مستقیم از اصفهان به شهرهاى هدف راه اندازى شودپرواز مستقیم از اصفهان به شهرهاى هدف راه اندازى شود
توصیه استاندار به فعاالن صنعت توریسم در اصفهانتوصیه استاندار به فعاالن صنعت توریسم در اصفهان
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مدیرکل دادگسترى استان در نشست خبرى تشریح کرد

بهرام افشارى:

حضور در 
«پایتخت» برایم 
سرنوشت ساز بود

جام جهانى به مســى نیاز دارد 
براى کســانى که اولین بار پاى به مســکو مى گذارند، این شهر، بسیار 
فریبنده است، شهرى با خانه هاى بزرگ، فروشگاه هاى پر زرق وبرق کنار 
خیابان و ســاختمان هاى عظیم. قبل از بزرگى و عظمت مرکز شهر؛ به 

نظر بزرگ ترین منفعت روسیه باز کردن و افتتاح شعب معروف 
«کلنل ساندرز» آمریکایى (مؤسس مرغ کنتاکى) در روسیه 

باشد که تصاویر تبلیغاتى اش در کنار پالکاردها...

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

1- زیرسازى و آسفالت معابر سطح شهر 
- مبلغ اولیه اعتبار: 5/000/000/000 ریال 

- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 250/000/000 ریال 
2- زیرسازى و آسفالت معابر منظریه 

- مبلغ اولیه اعتبار: 5/000/000/000 ریال 
- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 250/000/000 ریال 

3- آسفالت معابر سطح شهر 
- مبلغ اولیه اعتبار: 10/000/000/000 ریال 

- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 500/000/000 ریال 
- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات شهردارى 

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 97/4/12 
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر 

- محل ارائه پیشنهادات:  دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر 
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 97/4/13 

- مدت اعتبار پیشنهادها: روز شنبه 97/4/23 
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود. 

آگهى مناقصهآگهى مناقصه

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهرعلى اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

چاپ دوم

انتصــاب شایســته جنابعالــى کــه از مدیــران الیــق و دلســوز هســتید را  بــه عنــوان
 مدیر عامل سازمان همیارى شهردارى هاى استان اصفهان صمیمانه تبریک عرض نموده، 
از خداوند منان آرزوى توفیق هر چه بیشــتر در ایفاى مســئولیتى که بــر عهده گرفته اید 

مسئلت مى نمایم. 

جناب آقاى دکتر سعادت بهرامى

محسن حیدرى- شهردار اردستان 

حضوحضحضو
«پایتخت»«پایتخت»«پایتخت»
وسرنوشتساسرنوشت سا ار شت ان شت ن

رهبر معظم انقالب در دیدار نمایندگان مجلس:
گفتگوى نصف جهان با هادى عقیلى
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ایران، آلمان،ایران، آلمان،
 سپاهان + آ.ث.میالن! سپاهان + آ.ث.میالن!

ســى نیاز دارد 
ســکو مى گذارند، این شهر، بسیار

گ، فروشگاه هاى پر زرق وبرق کنار 
ل از بزرگى و عظمت مرکز شهر؛ به 

ن و افتتاح شعب معروف 
 مرغ کنتاکى) در روسیه 

پالکاردها...
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فراخوان انتخاب بازنشستگان،  
همسران بازمانده و 

از کارافتادگان کلى نمونه

ت

 است.
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نایب رئیس فراکسیون نمایندگان والیى گفت: مسئوالن 
گفتار درمانى مى کنند و کار مجلس هم این شده که این 

گفتار درمانى ها را تنفیذ کند!
حجت االسالم والمســلمین احمد ســالک در گفتگو 
با خبرگــزارى دانشــجو، در واکنش به گــزارش اخیر 
روزنامه «جمهورى اسالمى» که در آن مدعى شده بود، 
گرانى هاى اخیر را کاســبان تحریم به وجود آورده اند، 
اظهار کرد: متأسفانه هر روز در کشور یک حاشیه درست 
مى کنند تا ناکارآمدى برخى از دســتگاه هاى حکومتى 
را تحت الشــعاع قرار دهند. وى با بیان اینکه دولت باید 
با قدرت مشــکل گرانى مردم را حل کند، افرود: اینکه 

آقایان مدام اختالفات اقتصادى شان را مطرح کنند و از 
زیر بار مسئولیت خود شانه خالى کنند به هیچ وجه قابل 

قبول نیست.
حجت االسالم و المسلمین سالک تصریح کرد: از سران 
قوا مى خواهیــم قاطعانه با گرانى هاى بــه وجود آمده 
در کشور که کمر مردم را شکســته است برخورد کنند. 
نماینده مردم اصفهان در پایان با تأکید براینکه بى آبى 
در این استان کشــاورزان را به خاك سیاه نشانده است، 
خاطرنشان کرد: متأســفانه مســئوالن گفتار درمانى

 مــى کننــد و کار مجلــس هم این شــده کــه این 
گفتار  درمانى ها را تنفیذ کند!

مدیرعامــل هلدینگ داتیس بــا بیان اینکــه یکى از
برنامه هاى ما واردات برندهاى مطرح اروپایى و عرضه 
آن در کشور اســت، گفت: هیچ گاه به صورت لیزینگى 
خودرو نفروخته ایم. میــالد علینقى پیش از این با ایجاد 
اولین تعمیرگاه تخصصى خودروهاى هیبریدى در ایران، 
گام هاى بزرگى را بــراى ترغیب مردم به اســتفاده از 
خودروهاى پاك و هیبریدى برداشــته است مى گوید: 
استفاده از خودروهاى هیبریدى در حمل و نقل عمومى 
به ویژه در ناوگان تاکســیرانى یکى از راهکارهاى غلبه 
بر آلودگى هوا در کالنشهرهاســت. علینقــى در ادامه 
افزود: در تبیین برنامه هلدینــگ داتیس در آینده گفت: 

بر خالف سال هاى اخیر که بســیارى از فعاالن اقتصادى 
تنها به واسطه کسب ســودهاى کالن، به سمت مشارکت 
و همکارى با شرکاى چینى حرکت کرده اند، داتیس خودرو 
اولویت کارى خود را همکارى مشــترك با شــرکت هاى 
بزرگ و صاحب تکنولوژى اروپایى گذاشــت و همکارى با
 برند هاى مطرح اروپایى در دستور کار هلدینگ داتیس است.

علینقى در مورد فروش خودرو به صورت  لیزینگ گفت: 
در حوزه خــودرو ابتدا به دنبال واردات و ســپس انتقال 
تکنولوژى به منظور تولید خودرو در کشور هستیم و در 
حوزه واردات خودرو سیاست شرکت، فروش خودرو بوده 

و نه لیزینگ.

گرانى هاى اخیر 
کمر مردم را شکسته است

به دنبال واردات ،تولید 
واشتغال هستیم ،نه لیزینگ 

روحانى به روسیه نمى رود
محمــود واعظــى، رئیــس دفتــر    انتخاب|
رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به 
این سئوال که آیا رئیس جمهور براى تماشاى بازى هاى 
تیم ملى به روسیه خواهند رفت؟ گفت: االن شرایط کشور 
به گونه اى است که رئ یس جمهور براى مسائل اقتصادى 

وقت مى گذارند، از سویى هم سفرى به اروپا دارند.

مانند هیتلر کار ایجاد کنید
محمدجــواد ابطحــی، نماینده     نامه نیوز |
خمینی شهر در گفتگو با روزنامه «اعتماد» گفته است: 
من متوجه نمی شوم چرا روحانی رودربایستی دارد. من 
معتقدم می شود اقدامات خوبی داشت. ما هیتلر را آدم بدي 
می دانیم. اصًال هیتلر یک آدم جانی! اما اقداماتی که در 
حدود سال 1934 و سال هاي پیش از جنگ جهانی دوم در 
حوزه اقتصادي آلمان داشت، بسیار قابل توجه است. هیتلر 
دقیقاً چنین کاري کرد. هیتلر «جبهه ملی کار» را ایجاد کرد 
و به این وسیله، مشکل اشتغال را در کشورش مرتفع کرد. 
به همین دلیل هم، ملت آلمان او را دوست داشتند. پس 
می شود با نگاه به درون نیز کار کرد و دولت باید چنین کند.

لودرها و آوارها
لودر روحانى براى آواربردارى     عصر ایران |
دوران احمدى نژاد، برجام بود. این لودر مســیر را خوب 
پیش مى رفت تا اینکه زلزله اى به نام «ترامپ» به میدان 
آمد و مشــکالت روحانى را دو چندان کرد. بله، بهتر بود 
روحانى از چند لودر براى آواربردارى استفاده مى کرد و این 
نقد به او وارد است اما باید بپذیریم اینقدر آوار زیاد است که 
هر مسیرى که باز مى شود تازه با مسیر دیگرى روبه رو 

مى شویم که آوارها آن را بسته اند.

مشاجره بزرگان
گفته مى شــود در جریان     دیده بان ایران |
برگزارى مراسم عید ســعید فطر، میان رئیس جمهور و 
فرمانده سپاه قدس مشاجره لفظى رخ داده است. یک منبع 
آگاه به «جهان صنعت» گفت: پیش از شروع خطبه هاى 
نماز هنگامى که حجت االسالم حسن روحانى به محل 
اســتقرار مقامات نظام وارد شد ســردار قاسم سلیمانى 
فرمانده سپاه قدس درباره عدم تخصیص و اجرایى شدن 
بودجه نظامى به رئیس جمهور تذکر داد که با واکنش تند 
روحانى مواجه شد. این گزارش اضافه مى کند که على 
شمخانى در این مشاجره لفظى مداخله و وساطت کرده و 

آن را پایان داده است.

بازداشت وکیل محمد ثالث 
  ایسنا| زینب طاهرى که در یکــى از آخرین 
مراحل رســیدگى به پرونده محمد ثالث ادعاى وکالت 
وى را مطرح کرده بود بازداشــت شد. بازپرس دادسراى 
فرهنگ و رســانه  علت صدور حکم بازداشت را مواضع 
ضد نظام و خالف واقع طاهرى در شبکه هاى مجازى 

عنوان کرده است.

دیدگاه متفاوت آبى
فرشاد مؤمنى، اقتصاددان و عضو هیئت    ایلنا|
علمى دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایى درباره 
موضوع مصرف آب زیاد در کشاورزى سنتى ایران مى گوید: 
یک موج دروغین در ایران راه افتاد و آنقدر تکرار شــد تا 
تبدیل به یک باور همگانى شــد. این موج دروغین این 
بود که 90 درصد کل آب در اختیار بخش کشاورزى است. 
هیچ کدام از شواهد و گزارش هاى رسمى چنین چیزى را 

تأیید نمى کند. اما باید دید پیامدهاى این ماجرا چیست.

چرا علم الهدى از تلگرام نرفت؟
روزنامه «شهروند» نوشت: کانال     خبر آنالین |
منتسب به آیت ا... علم الهدى امام جمعه مشهد از جمله 
کانال هایى بود که ابتدا از تلگــرام خداحافظى کرد، اما 
چندى نگذشت که دوباره پستى در آن منتشر کرد. کانال 
آیت ا... علم الهدى در واکنش به فعالیت دوباره در تلگرام 
اعالم کرد که اســتقبال مردم از پیام رسان هاى داخلى 

خوب نبوده است. 

خبرخوان
بالیى که 

سر باغ «برره» آمد
آرش حسینى میالنى، رئیس کمیته    ایلنا |
محیط زیست شوراى شهر تهران به سرنوشت باغ 
22 هزار مترى «برره» اشاره کرد و اظهار داشت: 
حدود 200 اصله درخت از باغ بــرره باقى مانده 
است، در حالى که در ســال نود وسه، 405 اصله 
درخت در این باغ وجود داشت و شاهدیم در پروسه 
دو ساله 200 اصله را خشکانده اند. برجى که در این 
باغ مجوز ساخت گرفته، شش طبقه زیرزمین و 
14 طبقه روى زمین است. قسمت جنوبى که قرار 
است ساختمان در آن ساخته شود، به صورت کامل 

از بین رفته است. 

رکود طالیى
رئیس اتحادیه طال و جواهر کشور    پانا |
مى گوید:  صنعت طال و جواهر با رکود عجیب و 
شدیدى مواجه است که در 50 سال گذشته تجربه 
نشده که یکى از آثار مخرب و واکنش هاى بازار 
به گرانى بیش از حد طال و ســکه است. به دلیل 
کاهش قدرت خرید و تغییر ذائقــه، مردم دیگر 
مانند گذشــته تمایل به خرید طــال و جواهرات 
گران ندارند و این شرایط بر کسب و کار واحدهاى 
صنفى فعال در صنعت طال و جواهر تأثیرات منفى 

به دنبال داشته است.

هشدار جدى
معاون تحقیقات وزیر بهداشت    تسنیم|
با تشریح تازه ترین نتایج مطالعه جهانى بار بیمارى 
فشار خون، ضمن اعالم افزایش شمار مبتالیان 
فشــار خون به یک میلیارد و 130میلیون نفر در 
جهان، نسبت به افزایش 39درصدى مرگ هاى 

ناشى از این بیمارى در ایران هشدار جدى داد.

چند درصد داروى ایرانى 
مى خوریم؟

رئیــس ســازمان غــذا و دارو    فارس|
گفته است: داروســازان ما توانســتند در زمینه 
تولید داروهــاى جدید موفقیت ارزشــمندى را 
رقم بزنند، به طورى که در حــال حاضر بیش از 
97درصد داروهاى مورد نیاز ما در داخل کشــور 

تولید مى شود.

ژست و عقده
مهدى گلشنى، اســتاد دانشگاه    مهر |
صنعتى شریف، چهره ماندگار فیزیک و متخصص 
فلسفه علم درباره مصرف گرایى موجود در جامعه 
ایرانى مى گوید: به تهران جدید نگاه کنید چقدر 
ابرسوپرمارکت ها و مال هاى بزرگ در اینجا ایجاد 
شده است؟ نه یکى و دو تا، بلکه چندین مال بزرگ 
در این تهران هست که همه شان در یک رقابت 
سرسام آور تالش مى کنند اشیاى لوکس از خارج 
وارد شده را عرضه کنند و بفروشند. یعنى همه شان 
خود را مقید مى دانند که مغازه ها و راهروهایشان 
را از این اجناس پر کنند و همه ژست بگیرند. حاال 
طبقه اى که پول دارد مى رود مى خرد، ولى اینها 
براى دیگرانى که از نظر اقتصادى پایین تر هستند، 

فقط عقده ایجاد مى کند.

سرنوشت یک پرونده 
همچنان باز

معــاون انتظامى ســازمان نظام    ایرنا|
پزشکى گفت: رأى پرونده عباس کیارستمى تا 
دو هفته آینده اعالم مى شود. على فتاحى افزود: 
در این پرونده ســه تا چهار مورد کیفرخواســت 
براى پزشک صادر شده است. وى تصریح کرد: 
چندین بار این پرونده شکایت داشت و در مراحل 
مختلف مورد بازرســى قرار گرفت که در نهایت 
رأى صادر شــد؛ اما خانواده کیارستمى نسبت به 
رأى صادرشده اعتراض داشتند که به هیئت  عالى 
انتظامى ارجاع و به طــور قطع در یک تا دو هفته 

آینده اعالم خواهد شد.

روزنامه «ایران» در گزارشــى که منتشر کرد، با اولیاى 
چند دانش آموز درباره مدارس خاصى که فرزندان آنها در 
آنجا تحصیل مى کنند گفتگو کرده که این اولیا اطالعات 
جالبى درباره تحصیل در این مدارس به خبرنگار «ایران» 
مى دهند. این بخش از گزارش روزنامه دولت را بخوانید:

مسئوالن مدرسه چند ماهى تحقیق مى کنند و در نهایت 
پدر و مادر به همراه دانش آموز بــراى مصاحبه ابتدایى 
دعوت مى شــوند. اگر در این مصاحبه قبول شوند تازه 
اول راه است. نشستن پشــت این میز و نیمکت ها، هم 
پول مى خواهد هم پارتى و هم اســم و رسم خانوادگى. 

مدارس خاص تا ســاعت 4 و 30 دقیقه بعدازظهر براى 
دانش آموزانشان برنامه دارند. دانش آموزان اگر المپیادى 
یا کنکورى باشــند هم برنامه هاى ویژه خــود را دارند. 
مدارس خاص هر روز چهار ســاعتى را به کالس هاى 
اســتخر، تنیس و فوتبال اختصاص مى دهند. همچنین 
هزینه ناهار، عصرانه، سرویس، اردوهاى علمى داخلى 
و خارجى و یادگیــرى زبان دوم را هم باید به شــهریه 
این مدارس اضافه کرد. با این همه چهار مدرسه خاص 
در حدود 40 تا صد  میلیون تومان از خانواده ها شــهریه 

دریافت مى کنند. 

روزنامه «آرمان» با احسان شــریعتى فرزند دکتر على 
شریعتى مصاحبه اى انجام داده است . احسان شریعتى 
در این گفتگو از سرنوشت جنازه پدرش بعد از درگذشت 
او در انگلیس گفته است که این بخش از مصاحبه را در 

ادامه مى خوانید:  
جنازه دکتر شریعتى پس از مومیایى شدن در سوریه به 
خاك سپرده شد... ما همواره به دنبال انتقال جنازه ایشان 
به کشور هستیم. دکتر شریعتى وصیت کرده اند که در 
حسینیه ارشاد دفن شوند. به همین دلیل اگر جنازه ایشان 
به ایران منتقل شود در حسینیه ارشاد دفن خواهند شد. 

در گذشته برخى از ســلطنت طلبان عنوان کرده بودند 
که دکتر شــریعتى وصیت کرده اند که در سوریه دفن 
شوند که اشتباه است. جنازه دکتر شریعتى تنها به دلیل 
شرایط نامناسب سیاسى در سوریه به صورت امانت دفن 
شده است... بخش هایى از بدنه حاکمیت با انتقال جنازه 
دکتر شریعتى به ایران موافق و در مقابل بخش هایى نیز 
مخالف این انتقال بوده اند. حتــى در یک مقطع زمانى 
مجلس شوراى اســالمى نیز بودجه اى براى بازسازى 
آرامگاه دکتر شــریعتى در نظر گرفت که در نهایت نیز 

این اتفاق رخ نداد. 

حضرت آیت ا... خامنه اى رهبر معظم انقالب اســالمى 
صبح دیروز (چهارشــنبه) در دیدار رئیس و نمایندگان 
و جمعى از کارکنان مجلس شــوراى اسالمى، مجلس 
را رکن رکین نظام و بــه فرموده امــام راحل، عصاره 
فضائل یعنى جوهره برترین خصوصیات ملت خواندند 
و افزودند: نمایندگان در قانونگذارى و عمل به وظایف 
اساسى خود مسائل مهمى همچون «اولویت هاى کشور، 
رفع مشکالت مردم به ویژه طبقات ضعیف و متوسط، 
تأثیرناپذیرى از دیدگاه هاى غربى، انقالبى گرى و پرهیز 

از اشرافى گرى» را مورد توجه کامل قرار دهند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانى مقام معظم رهبرى، 
حضرت آیت ا... خامنه اى در ابتداى سخنانشان خدمت 
خالصانه به مردم را برترین عبادات دانســتند و گفتند: 
همه اقدامات، رفتار و گفتــار نمایندگان اگر براى خدا و 
در راه رضاى او باشــد، خدمت واقعى و موجب تقرب به 

پروردگار است.
ایشان با تأکید بر اینکه کیفیت مجلس در هر دوره باید 
نسبت به دوره قبل افزایش یابد، دستیابى به این هدف را 
در گرو کار بیشتر و بهتر برشمردند و خاطرنشان کردند: 
الزمه در صدر قرار گرفتن در میدان خدمت، کار برتر و 

اقدام و عمل اساسى است.
رهبر انقالب اسالمى، گزارش رئیس مجلس از کارهاى 
انجام شده را خوب ارزیابى کردند و در عین حال افزودند: 
شــاخص هاى کّمى همچون تعــداد مصوبات براى 
این ارزیابى کافى نیســت بلکه بایــد وزن مصوبات در 
مدیریت کشــور یعنى تأثیر قوانین در پیشرفت ایران و 

رفع مشکالت مردم، اندازه گیرى شود.
ایشان با اشاره به تعبیر امام بزرگوار از مجلس به عنوان 
«عصاره فضائل ملت»، خاطرنشان کردند: ملت ایران 
در تاریخ نماد فضائلى همچون «ایمــان، علم، اعتماد 
به نفس، استقالل، پایدارى و افتخار به داشته هاى خود» 
بوده است و بر همین اســاس، مجلس و نمایندگان آن 
باید عصاره چنین فضائلــى و مظهر عزت ملى، اقتدار و 

استحکام نظام اسالمى باشند.
حضرت آیت ا... خامنه اى در همین زمینه تأکید کردند: 
مجلس نباید نماد تردید و خودکم بینى، یأس و ناامیدى، 
و بى اعتنایى و بى مباالتى به مسائل کشور باشد و نباید با 
دید مأیوسانه به ظرفیت ها و توانایى هاى ملى نگاه کند.

رهبر انقالب اســالمى با یادآورى دو نمونه تاریخى از 
تهاجم بیگانگان یعنى ورود ســلجوقیان و مغول ها به 
ایران و همچنین با اشاره به ورود اسالم عزیز به ایران، 
خاطرنشــان کردند: در همه این دوره ها زبان فارسى و 
فرهنگ و هنر و تمدن ایرانى محفوظ ماند و روز به روز 
پیشرفت کرد که این نشانه اقتدار و استحکام ملت است.

ایشان، با اشاره به دشــمنى همه جانبه با مردم ایران در 
چهل سال گذشــته افزودند: چهل سال است که جبهه 
عظیمى از دشمنان همچون جنگ احزاب در صدر اسالم 
با هر کار ممکن مانند جنــگ و تحریم و توطئه امنیتى، 
سخت ترین اقدامات خصمانه را علیه ملت ایران انجام 
داده اند اما امروز علم، اقتدار، پیشرفت، عظمت و حضور 
بین المللى ایران روزافزون و غیرقابل مقایسه با روز اول 

انقالب است.
حضرت آیت ا... خامنه اى در نوعــى جمع بندى از این 
بخِش سخنانشــان خطاب به نمایندگان تأکید کردند: 
ملت ایران چنین ملت پرافتخار و ممتازى است، بنابراین 
شما که عصاره فضائل آنها هستید با این نگاه به خود و 

مجلس بنگرید و وظایفتان را انجام دهید.
رهبر انقــالب اســالمى، «قانــون گــذارى و ریل 
گذارى حرکت اجرایــى کشــور» را مهمترین وظیفه 
مجلس خواندند و با تأکید بر افزایش مســتمر کیفیت 
قانون گذارى، نکات مهمى را در این زمینه بیان کردند.

«توجه بــه اولویــت هاى کشــور و پرهیــز کامل از 
قانونگذارى در زمینه مســائل کم اهمیت» نخســتین 

نکته ایشان بود.

حضرت آیت ا... خامنه اى به نمایندگان ملت خاطرنشان 
کردند: شما براى خدمت به ملت فقط چهار سال مهلت 
دارید، بنابراین لحظه لحظه آن را صرف قانونگذارى در 

مسائل مهم و داراى اولویت کنید.
«عملى بودن قوانیــن» و «پرهیــز از قانونگذارى در 
مسائل خالف مصلحت کشــور» دو نکته دیگر رهبر 

انقالب خطاب به نمایندگان مجلس بود.
ایشــان در همیــن بحــث در زمینــه معاهــدات 
لمللــى گفتنــد: ایــن  و کنوانســیونهاى بیــن ا
معاهــدات ابتــدا در اتــاق هــاى فکر قــدرت هاى 
بــزرگ و بــراى تأمیــن منافــع و مصالــح آنهــا 
پخت و پز مى شود و سپس با پیوستن دولت هاى همسو 
یا دنباله رو یا مرعوب، شکِل به ظاهر بین المللى مى گیرد 
به گونه اى که اگر کشور مستقلى مانند ایران، آنها را قبول 
نکند او را مورد هجوم شدید قرار مى دهند که مثًال 150 

کشور پذیرفته اند شما چطور آن را رد مى کنید؟
رهبر انقالب در تبیین راه صحیــح برخورد با این گونه 
کنوانســیون ها افزودند: همانگونه که درباره «برخى 
کنوانسیون هاى بین المللِى اخیراً مطرح شده در مجلس» 
گفتیم، مجلس شوراى اسالمى که رشید و بالغ و عاقل 
است، باید مستقًال در موضوعاتى مثل  مبارزه با تروریسم 

یا مبارزه با پولشویى قانونگذارى کند.
ایشان افزودند: البته ممکن است برخى مفاد معاهدات
بین المللى خوب باشد اما هیچ ضرورتى ندارد با استناد به 
این مفاد به کنوانسیون هایى بپیوندیم که از عمق اهداف 

آنها آگاه نیستیم یا مى دانیم که مشکالتى دارند.
حضرت آیت ا... خامنه اى در ادامه بحث ضرورت هاى 
قانونگذارى افزودند: قانون در درجه اول باید در جهت 
رفع مشــکالت مردم به ویژه طبقات ضعیف و متوسط 
باشــد و به گونه اى نباشد که آلت دســت و در خدمت 

صاحبان زر و زور قرار گیرد.
«رعایت کامل جنبه هاى کارشناســى با اســتفاده از 
توانمندى هاى مرکز پژوهش هــاى مجلس و نیز آرا و 
دیدگاه هاى نخبگان خارج از مجلس» نکته دیگرى بود 
که رهبر انقالب به نمایندگان ملت توصیه مؤکد کردند.

ایشــان با انتقاد از برخى تأثیرپذیرى هــا در مجلس از 
دیدگاه هاى غربى در بحث و بررسى مسائل مربوط به 
«خانواده» گفتند: در قانون گــذارى در پى حل واقعى 

مشکالت باشید.
حضرت آیت ا... خامنه اى خاطرنشــان کردند: ســبک 

زندگــى غربى در تعارض بــا معناى حقیقــى خانواده 
است و مشکالت العالجى را براى آنها به وجود آورده 
اســت، بنابراین در قانون گذارى براى حل مشکالت

 خانواده هاى ایرانى، نباید به نگاه غربى ها به زن، فرزند، 
پدر و مادر توجه کرد.

«قانونگذارى در جهت اولویت مهم کشــور یعنى حل 
معضالت اقتصادى» دســتور کار دیگرى بود که رهبر 

انقالب براى مجلس ترسیم کردند.
ایشان با ابراز خرسندى از تشکیل جلسه سران و عناصر 
سه قوه براى ورود جدى به مســائل اقتصادى گفتند: 
این جلســه باید بُِبرد و با تصمیمات قــوى، راه را براى 
حل مشکالت موجود باز و مجلس نیز در همین جهت 
حرکت کند و به دشمنان اجازه سوءاستفاده از مشکالت 

اقتصادى ندهد.
«تازه گردانى و تنقیح قوانیــن»، «حذف برخى قوانین 
گذشــته که فلســفه وجودى و منطــق تصویب خود 
را از دســت داده انــد»، «رفع برخى قوانیــن متضاد و 
مشکل آفرین از جمله براى تســهیل در فضاى کسب 
و کار»، نکته دیگر رهبــر انقالب در باب ضرورت هاى 

قانونگذارى در خانه ملت بود.
ایشان با انتقاد از اجرا نشدن یا تأخیر در اجراى قوانین در 
برخى دستگاه ها تأکید کردند: قانون براى اجرا تصویب 
مى شــود و مجلس اجراى قوانین را پیگیرى و مطالبه 

جدى کند.
حضرت آیت ا... خامنــه اى با تأکید بر رفتــار انقالبى 
نمایندگان یعنى «رفتار عاقالنه، مدبرانه و مجاهدانه» 
خاطرنشــان کردند: شما در ســوگند نمایندگى متعهد 
مى شوید که از مبانى و دســتاوردهاى انقالب و نظام 
صیانت کنید و عمل به این ســوگند جز با رفتار انقالبى 
به معناى صحیح آن ممکن نیست، ضمن اینکه اگر به 
این تعهد عمل نشود، حضور نماینده در مجلس از لحاظ 

قانون اساسى و شرع دچار اشکال مى شود.
رهبر انقالب با اشــاره بــه توصیه همیشــگى خود به 
مسئوالن کشور براى «مدیریت جهادى» گفتند: باید 
روحیه، ایمان و انگیزه انقالبى بر رفتار، ســخن گفتن و 

اقدامات نمایندگان مجلس حاکم باشد.
«حضور به موقع و کامل در کمیسیون ها و صحن علنى 
مجلس»، «پرهیز کامل از سفرهاى خارجى غیر ضرور» 
و «پرهیز از اشــرافى گرى» توصیه هــاى دیگر رهبر 

انقالب به نمایندگان بود.

حضرت آیــت ا... خامنه اى، «اشــرافى گرى» را بالى 
بزرگ کشــور خواندنــد و افزودند: اگــر خلق وخوى 
اشرافى جزو سبک زندگى ما شد، تبعات منفى آن از جمله
 ریزش ها پایانى نخواهد داشت و کار خیلى مشکل مى شود.
رهبر انقالب در ادامه سخنانشان بحث «نظارت بر رفتار 
نمایندگان» را حتى از نظارت مجلس بر دولت و دیگر 
مجموعه ها مهمتر دانستند و تأکید کردند: هیئتى که در 
این زمینه در مجلس ایجاد شــده باید تقویت شود و به 

معناى حقیقى کلمه بر رفتار نمایندگان نظارت کند.
ایشان عملکرد مجلس شوراى اسالمى به عنوان یک 
رکن اساســى نظام را تا به امروز خوب و رو به پیشرفت 
خواندند و تأکید کردند: این حرکت باید هرچه بیشــتر 
تقویت شود، زیرا کشور به استحکام ساخت درونى ملت 

و نظام نیاز دارد.
حضرت آیت ا... خامنه اى با اشــاره به آشــکار شــدن 
روزافزون خباثت ذاتى زورگویــان بین المللى افزودند: 
دیدن تصاویــر جنایت جدا کــردن هــزاران فرزند از 
مادرانشان در آمریکا، انســان را بى طاقت مى کند اما 
آمریکایى ها با خباثت کامل، فرزندان را از والدین مهاجر 

جدا مى کنند.
ایشــان حمالت جنایت بار و خونین چند کشور داراى 
تســلیحات پیشــرفته براى خارج کردن یــک بندر از 
دست مردم مظلوم یمن را نمونه اى دیگر از ذات خبیث 
زورگویان جهانــى خواندند و افزودند: این دشــمنان 
بشریت به علت ایستادگى و عدالت طلبى ملت ایران با 
جمهورى اسالمى نیز دشــمنى مى کنند اما ملت ایران 
به فضل الهى با حفظ استحکام داخلى، بر آمریکا و دیگر 

دشمنان پیروز خواهد شد.
رهبر انقالب اسالمى خاطرنشان کردند:این جنایتکاران، 
شمرهاى زمان هســتند و به فرموده قرآن، هیچ عهد و 
پیمان آنها مورد اعتماد نیست و این حقیقت را ملت ایران 

امروز به روشنى مى بیند.
حضرت آیت ا... خامنه اى در پایان سخنانشــان تأکید 
کردند: دشــمنان ملت ایران به معنــاى واقعى کلمه 
باج طلب و زورگو هستند و بدیهى است که نظام، ملت 
و مســئوالن ایران زیر بار هیچ باج طلــب و زورگویى 

نخواهند رفت.
پیش از ســخنان رهبر انقالب اسالمى، رئیس مجلس 
به بیان گزارشــى از اقدامات مجلس در حوزه نظارت و 

قانون گذارى پرداخت.

رهبر معظم انقالب در دیدار نمایندگان مجلس:

مجلس نباید نماد «تردید»، «خودکم بینى» و «ناامیدى» باشد

مومیایى دکتر شریعتى به صورت امانت در سوریه است شهریه 100 میلیونى!
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«سمفونى نهم» عنوان جدیدترین فیلم سینمایى محمدرضا هنرمند 
است که این روز ها مراحل فنى خود را مى گذراند.

هنرمنــد، کارگردان ســینما، درباره آخرین وضعیت ســاخت فیلم 
ســینمایى «ســمفونى نهم» گفــت: مونتــاژ این فیلم بــه پایان 
رسید و ســاخت موســیقى آن توســط امین هنرمند در حال انجام 

است. 
وى افزود: صداگذارى این فیلم توسط علیرضا علویان پیش مى رود 
و بخش جلوه هاى ویژه آن را فریــد ناظر فصیحى برعهده دارد. این 
کارگردان در خصوص آماده سازى نسخه نهایى فیلمش بیان کرد: 
حدود دو ماه آینده نسخه نهایى این فیلم آماده خواهد شد. در خالصه 
داســتان این فیلم آمده است: «شاید عاشق شــدن آخرین فرصت 

هرکسى براى آدم بودن است. شما هم موافقید؟» 
حمید فرخ نژاد، ســاره بیات، مهرداد صدیقیان، هدى زین العابدین، 
مارین ون هولک و محمدرضا فروتن بازیگران این فیلم هســتند. 
هنرمند، پیش از ایــن آثارى چون «مرگ دیگــرى»، «زنگ ها»، 
«گورکن»، «ردپایى بر شن»، «دزد عروسک ها»، «دیدار»، «مرد 
عوضى»، «مومیایى 3» و  «عزیزم من کوك نیستم» را کارگردانى 

کرده است.

علیرضا داود نژاد، کارگردان فیلم سینمایى «مصائب شیرین 2» که مدتى 
است فیلمبردارى آن را آغاز کرده در ارتباط با آخرین وضعیت این فلیم 
سینمایى به «صبا» گفت: این فیلم در دو نیمه فیلمبردارى مى شود که 
نیمه اول آن در انگلیس و نیمه دوم آن در ایران است. فیلمبردارى بخش 
انگلیس به پایان رسیده است و منتظریم که هوا سرد شود تا نیمه دوم فیلم 

را که در ایران است فیلمبردارى کنیم.
وى در ارتباط با بازیگران این فیلم سینمایى توضیح داد: بازیگران این فیلم 
سینمایى همان بازیگران «مصائب شیرین1» هستند که در سرى دوم 
هم به ایفاى نقش پرداخته اند. داود نژاد پیش از این در ارتباط با موضوع 
قسمت دوم این فیلم ســینمایى گفته بود: بچه هاى «مصائب شیرین» 
بزرگ شده اند و حاال در همان شرایطى قرار مى گیرند که پدر و مادرهاى 
خود  را در آن قرارداده بودند، اگرچه بــا تفاوت هایى که به زمان و مکان 

متفاوت مربوط مى شود.
«مصائب شــیرین» فیلمى به کارگردانى و نویسندگى علیرضا داودنژاد 
محصول سال 1377 است. در «مصائب شیرین» که در سال 77 ساخته 
شــد، رضا، مونا و محمدرضا داودنژاد، احترام ســادات حبیبیان و اقدس 
سعادت رضایى بازى مى کردند و هنوز مشــخص نیست که کدام یک 
از این بازیگران در «مصائب شیرین  2»  همکارى دارند. همچنین طبق 
اعالم عوامل این فیلم نیکى کریمى و ترالن پروانه نیز در سرى دوم این 

فیلم سینمایى مقابل دوربین رفته اند.

مراحل فنى فیلم ســینمایى «تخته گاز» به پایان 
رسید و در حال حاضر نسخه اى از فیلم براى دریافت 
پروانه نمایش به وزارت ارشــاد تحویل داده شده 

است.
ســید محســن جاهد، تهیه کننده فیلم سینمایى 
«تخته گاز» در ارتباط با آخرین وضعیت این فیلم 
ســینمایى گفت: مراحل فنى فیلم به پایان رسیده 
است و در حال حاضر نســخه اى از فیلم را براى 
دریافت پروانــه نمایش به وزارت ارشــاد تحویل 
دادیم و منتظر دریافت پروانه نمایش هستیم. وى 
در خصوص  پخش کننده این فیلم افزود: در حال 
مذاکراتى بــراى قرارداد با پخش کننده هســتیم 
که پس از دریافت پروانــه نمایش، پخش کننده 
فیلم  اعالم خواهد شد.  «تخته گاز» به کارگردانى 
محمد آهنگرانى و تهیه کنندگى سیدمحسن جاهد 
و مســعود تکیه معروف یک کمدى – اجتماعى 
است.  در خالصه داســتان این فیلم  آمده: «مرد 
بودن ســلیمان در خانواده و جامعه به هزار و یک 
دلیل زیر سئوال است. او خود نیز به این امر واقف 
شــده و درصدد رفع نواقص خود برآمده است. در 
جهت تحقق این امر، چالش هــا و موقعیت هاى 
جذاب بسیارى پیش روى ســلیمان است.»سام 
درخشانى، کامبیز دیرباز، الهام حمیدى، لیال اوتادى، 
رز رضوى، بیژن بنفشه خواه و داریوش فرهنگ و (با 
حضور) نیما شاهرخ شاهى و پرستو صالحى و (با 
معرفى) امیرعلى معروف بازیگران اصلى این فیلم 

سینمایى هستند.

جدیدترین وضعیت
 ساخت فیلم پربازیگر 

«سمفونى نهم»

پایان
 فیلمبردارى 

«مصائب شیرین2» 
در لندن

«تخته گاز» در انتظار 
پروانه نمایش

بهرام افشــارى درباره حضورش در مجموعه «پایتخت5» 
گفت: حضورم در «پایتخت5» تأثیر زیادى در سرنوشتم دارد. 
خیلى زیاد! تئاتر براى من همیشه جایگاه خود را دارد اما حاال 
سینما و تلویزیون هم برایم جدى است. در سریال «پایتخت» 

همین پیشینه تئاترى به کارم آمد.
بهرام افشــارى گفت: محســن تنابنده به واسطه شناخت و 
تعریف هایى که از من شنیده بود، به کار دعوتم کرد. «بهتاش» 
هم خیلى زود با خانواده هماهنگ شد. انگار از ابتداى سریال 
«پایتخت» این شخصیت حضور داشت. به قول معروف سربار 

مجموعه نبود.
بازیگر نقش بهتاش «پایتخت» گفت: من با افتخار مى گویم 
بچه شهرستانم و براى موفقیت بسیار تالش مى کنم. خیلى ها 
پیغام مى گذارند که ما شهرستانى ها چطور باید شروع کنیم، 
کسى ما را نمى بیند. من همیشــه گفته ام باید ایمان داشت 
و تالش کرد. زمانى که به تهران آمدم، حتى  تئاتر شــهر را 
نمى شــناختم. در نمایش «جوجه تیغــى» ماجراى خودم را 

تعریف کردم و اینکه لحظه اى ناامید نشدم.
افشــارى با بیان اینکه جایزه فجر براى نمایش «رابینسون 

کروزوئه»، در عزت نفس او تأثیر گذاشت، گفت: این نمایش 
در اجرا درخشید. خیلى ها ما را نادیده گرفتند و همراهى نکردند؛ 
اما به موفقیت ایمان داشتیم.  بعد از آن کار مدت ها بیکار شدم 
و سخت گذشت. طعم بیکارى را آن زمان خوب حس کردم. 
جایزه هاى دیگرى هم داشــتم؛ اما جایــزه  تئاتر فجر چیز 

دیگرى است.
وى که پس از این جایزه براى ایفاى نقش «شیرعلى»، برادر 
«بهبود» به «پایتخت2» دعوت شد، در این باره تصریح کرد: 
محسن تنابنده تئاترهایم را ندیده بود ولى از من شنیده بود. 
وقتى دعوتم کرد اول پرســید زبان مازنى بلدى، مى توانى 
صحبت کنى؟ گفتم نه اما مى توانم ایــن لهجه را دربیاورم. 
خودم عاشق سریال «پایتخت» بودم حتى از تمریناتم مى زدم 

که حتماً این سریال را ببینم.
افشارى افزود: سکانسى بود که شیرعلى باید زیر تخت دراز 
مى کشید. به دلیل شرایط فیزیکى من خیلى سخت بود و اذیت 
شــدم. اما نتیجه خوب بود طورى که شیرعلى محبوب ترین 
بازیگر مهمان فصل دوم ســریال «پایتخت» شــد. بعد از 
«پایتخت 2» فکر مى کردم ارتباطم با ســریال «پایتخت» 

قطع شــده تا اینکه براى فصل جدید از من دعوت شــد؛ آن 
هم به عنوان یکى از بازیگران اصلى مجموعه و براى ایفاى 

نقش پسر بهبود.
بازیگر سریال «پایتخت» درباره قد بلندش گفت: خیلى ها قد 
من را مشکل ساز مى دانستند و مى گفتند وقتى قرار است از تو 
و بازیگر مقابل نماى دونفره (تو شات)  بگیریم، صحنه قناس 
مى شود و زیبا نیست  و براى همین خیلى کارها به این دلیل 
من را رد کردند. اما خیلى از کارگردانانى که با من کار کردند، 
مثل رضا درمیشیان یا منوچهر هادى و  سیروس مقدم قد من 
را فراموش کردند. اتفاقًا کارهایشــان هم زیبا بود و خالقیت 

به خرج دادند.
افشارى در پایان خاطرنشــان کرد: تئاتر،  خانه من است. آدم 
هرجایى برود به خانه اش برمى گردد. ســعى مى کنم حداقل 
سالى یک کار تئاتر داشته باشم؛ اما به سینما هم با جدیت فکر 
مى  کنم. پیشــنهادات تئاترى زیاد دارم اما خیلى ها باب میل 
من نیســت. اگر تجربه تازه اى باشد، حتمًا مى پذیرم. دوست 
دارم از تکرار دورى کنم. در این مسیر به کارگردانى تئاتر هم 

فکر مى کنم.

جمشید مشــایخى بار دیگر در بیمارستان بسترى 
شد.

سام مشایخى، پسر جمشــید مشایخى درباره حال 
جسمانى این هنرمند گفت: پدر را ظهر روز 28 خرداد 
به دلیل برخى مشکالت به بیمارستان منتقل کردیم 
که پس از مراجعه به بیمارستان و انجام آزمایشات، 
پزشــک ایشــان تشــخیص دادند که بســترى 

شوند.
 او ادامه داد: جمشــید مشــایخى اکنون در بخش 
مراقبت هاى ویژه بیمارستان بسترى است و به دلیل 
بیمارى شان از هوشیارى کاملى برخوردار نیستند. 

این هنرمند کشــورمان در چند وقت اخیر، چندین 
بار به دلیل عمل جراحى در بیمارســتان بســترى 
شــده و دوران نقاهت طوالنى را پشت سر گذاشته 

بود.
جمشید مشایخى از ماندگارترین چهره هاى عرصه 
بازیگرى و متولد 6 آذر 1313 در تهران اســت. از 
ســال 1336 با نمایش «وظیفه پزشک» فعالیت 
بازیگرى اش را آغاز کرد و با فیلم کوتاه «جلد مار» 
در سال 42 مقابل دوربین رفت، دو سال بعد با فیلم 
«خشت و آینه» وارد سینما شــد. این هنرمند تا به 
امروز ایفاگر نقش هاى زیادى بوده است که از جمله 
آن ها مى توان به فیلم هاى «گاو»، «قیصر»، «شازده 
احتجاب»، «ســوته دالن»، «خانــه عنکبوت»، 
«کمال الملــک»، «گل هــاى داودى»، «آوار»، 
«پدربزرگ»، «طلســم»، «سرب»، «روز واقعه»، 
«خانه روى آب»، «یــک بوس کوچولو»، «جرم» 
و «ســیزده59» و مجموعه هاى «هزاردستان»، 
«داستان هاى مولوى»، «ســلطان صاحبقران»، 
«امــام علــى(ع)»، «پهلوانــان نمى میرنــد» و 

«ستایش» اشاره کرد.

«5 خ ا » ش ض ا اا نف « ئ شک ا ن ا گف گذاش آتأث ؛ ش ا ل ف ا ک ا تا ش قط

جمشید مشایخى بهــــــــرام افشــــــــارى:
بسترى شد  حضور در «پایتخت» برایم سرنوشت ساز بودحضور در «پایتخت» برایم سرنوشت ساز بود

جواد یسارى مجوز گرفت
جواد یســارى، خواننده قدیمى با فیلم 
«دشــمن زن» به عرصــه فعالیت مجاز 
بازگشت. یســارى در سکانسى از این 
فیلم در قالب شــخصیت حقیقى خود که 
یک آوازه خوان اســت، به یک رستوران 
سنتى رفته و همراه با گروهش به آوازخوانى
مى پردازد آن هم در حالى که سام درخشانى 
و بهرنگ علوى بازیگران اصلى «دشمن زن» 

به عنوان مشترى به رستوران آمده اند.
«دشمن زن» ســاخته کریم امینى، یک 
کمدى-موزیکال-رمانتیــک و تازه ترین 
محصول مؤسسه ســینمایى «پویافیلم» 
است که داستانى مفرح درباره به چالش 
کشیده شــدن افکار آدم هایى را بیان مى 

کند که در ظاهر ضّدزن به نظر مى رسند.
این کمدى پربازیگر از حضور چهره هایى 
نظیر سام درخشــانى، گوهر خیراندیش، 
بهاره کیان افشار، الناز حبیبى، بهرنگ علوى، 
مریم سعادت، مونا شناس، سیروس همتى، 
هاوار قاسمى، سپیده مراد پور و با هنرمندى 

امیرحسین آرمان سود مى برد.
حســین فرحبخش و عبــدا... علیخانى 
تهیه کنندگى فیلم را برعهده داشته اند و فیلم 

که با پخــش «پویافیلم» روى پرده 
رفته در کمتر از یک هفته در مرز 

نیم میلیارد فروش داشته  است.

رضا کیانیان، بازیگر مطرح و با ســابقه سینماى 
ایران که تاکنون نقش هاى ماندگار فراوانى را از 
خود به جاى گذاشته شمع تولد 67 سالگى خود 

را خاموش کرد.
کیانیان، بازیگر سینما و تئاتر در 30 خرداد 1330 
در تهران به دنیا آمد و در ســه سالگى با خانواده 
به مشــهد نقل مکان کرد. وى در سال 1355 
از دانشــکده هنرهاى زیباى دانشگاه تهران در 
رشته تئاتر فارغ التحصیل شد. این هنرمند از سال 
1345 بازیگرى تئاتر را آغاز کرد و در نمایش هاى 
«آنتیگونه»، «خرده بورژوا»، «چهره هاى سیمون 
ماشا»، «ازدواج آقاى مى سى سى پى»، «یادگار 

سال هاى شن» و... بازى کرد. 
کیانیان در سال 1368 فعالیت سینمایى خود را با 
بازى در فیلم «تمام وسوسه هاى زمین» (حمید 
سمندریان) آغاز کرد. وى در سیزدهمین جشنواره 
فیلم فجر براى بازى در فیلم «کیمیا» کاندیداى 

دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش دوم مرد بود و 
در شانزدهمین جشنواره فیلم فجر براى بازى در 
فیلم «آژانس شیشه اى» جایزه بهترین بازیگر 
نقش دوم مرد را دریافت کــرد. او در فیلم هاى 
«سینما سینماست» و «روبان قرمز» بازى کرده 
است. کیانیان عالوه بر بازیگرى، در زمینه طراحى 
صحنه و فیلمنامه نویســى هم کار کرده است 
و چند ســال پیش براى طراحى صحنه نمایش 
«نیلوفر آبى» برنده جایزه شــد. وى براى بازى 
ماندگارش در فیلم «خانه اى روى آب»، سیمرغ 
بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد را از بیستمین 

جشنواره بین المللى فیلم فجر به دست آورد.
معروف ترین نقــش تلویزیونى رضــا کیانیان 
نقش «جمشید» در سریال «شلیک نهایى» به 
کارگردانى محسن شاه محمدى است. شهرت و 
محبوبیت کیانیان در نقش جمشید چنان بود که 
مدل مو و لباس هاى جمشید در میان جوانان و به 

نام مدل جمشیدى رایج شد.
برجسته ترین کار کیانیان در تلویزیون بازى وى 
در سریال «مختارنامه» در نقش عبدا... بن زبیر، 
خلیفه بزرگ زبیرى در مکه اســت که عالوه بر 
آنکه متفاوت ترین نقش هنرى وى محســوب 
مى شود، اولین کار تاریخى کیانیان در نقش یک 
شخصیت خاکسترى است. وى یکى از بازیگران 
ثابت مجموعــه تلویزیونــى «وکالى جوان» 
نیز بوده اســت. «قلب یخى» و «شاهگوش» و 
«شــهرزاد» نیز آثار او در بخش نمایش خانگى 

به حساب مى آید.
بهتر است بگوییم رضا کیانیان از نادر بازیگران 
سینما و تلویزیون ایران است که هیچگاه از وى 
نقش هاى تکرارى و ســطحى ندیده ایم، این 
بازیگر تا به امروز رویــه اى را در کار خود پیش 
گرفته  که تبدیل به موفق ترین و متفاوت ترین 

بازیگر سینماى ایران شده است.
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نصف جهــان هادى عقیلى کاپیتان سابق و محبوب 
ســپاهانى ها در سالى که گذشــت از دنیاى فوتبال به 
عنوان بازیکن خداحافظى کرد. اولین روز اردیبهشــت 
سال 96 روز وداع رســمى بازیکنى بود که سال ها از 
ســوى اصفهانى ها با عنوان «هادى کاناوارو» مورد 

تشویق قرار مى گرفت.
بخشى از نامه او براى خداحافظى را مرور کنیم تا بعد به 

سراغ گفتگو با  این چهره محبوب برویم:

«آغاز همیشــه با لبخند و پایان همیشــه با 
ناراحتى همراهه.همیشــه آغاز و دل بستن 
و شروع آســون و رفتن و خداحافظى و  دل 
بریدن مثل یک مرگ زودهنگام سخت بوده 
و این چیز تازه اى نیســت... زودتر یا دیرتر 
روزى مى رســه که خداحافظى رو تبدیل به 
تصمیم کنیم و وارد مرحله جدیدى از زندگى 

بشیم.
 االن هم وقت آن رسیده که میخى به دیوار 
بکوبم و اســتوك هاى فوتبالــم رو آویزان 
کنم. اگرچه همیشه دوست داشتم وداعم از 
فوتبال با پیراهن طالیى ســپاهان باشه اما 
باید واقع بین باشم که این کار برایم مقدور 
نیســت. البته اگه من دور از چمن فوتبال و 
دور از میــدان از شــما خداحافظى مى کنم 
مطمئناً دالیلــى داره که البته شــما مردم 
ازش خبــر دارین و پشــت پــرده ش رو

 مى دونین.
البته مــن در این مدت که بــه دلیل بعضى 
مســائل دور از فوتبال بودم پیشنهادهایى 
داشتم و مى توانستم به تیم هاى دیگرى نیز 
نقل مکان کنم و فوتبال خود را در تیمى دیگر 
ادامه بدم اما علیرغــم نامالیمات و اتفاقات 
پارسال و امســال، اونقدر مردم اصفهان به 
گردن من حق دارن که تصمیم گرفتم هرگز 
در تیمى برابر آنها قرار نگیرم؛ هر چند اینها 
هیچ منتى نیست چون بخشى از افتخاراتى 
که در دوران فوتبال خود دارم از حمایت هاى 

بى شائبه آنها بود. 
توانســتم دوبار کاندیداى بازیکن ســال 
آســیا شــوم و یک بار به عنــوان دومین 
بازیکن سال آســیا انتخاب شــدم در جام
باشــگاه هاى جهــان حضور پیــدا کردم، 
فینال جام باشــگاه هاى آســیا را تجربه 
کردم، قهرمانــى لیگ و جــام حذفى را به 
افتخاراتم اضافه کردم و بســیارى خاطره 
خوب دیگر که بدون حمایت آنها امکانپذیر

 نبود.
دوســت دارم از همینجا از همه مربى هایم 
که به من کمک کردند تــا در این فوتبال به 
جایى برسم تشــکر کنم، همچنین از همه 
آنهایى که درس گرفته ام، از هم تیمى هاى 
فوق العاده ام تشکر مى کنم، خوش شانس 
بوده ام کــه با آنها تمرین کــردم و از تمام 
دوستانى که با حمایت ها و انتقادهاى سازنده 
خود نقشى بزرگ در پیشــرفت فوتبالى ام 
ایفا کردند. در پایان دوباره از مردم شــریف 
اصفهان تشــکر مى کنم که همیشه به من 
لطف داشــتند و حتى دراین یکســال ونیم 
گذشته که دور از میادین فوتبال بودم محبت 
خودشــان را از من دریغ نکردند. در آخر از 
همه کسانى که در طول این مدت طوالنى و 
خاطره انگیــز در کنــارم بوده انــد، عذر 
مــى خواهم اگر خــداى ناخواســته باعث 

رنجششان شده ام...

گفتگوى ما با «هادى کاناوارو» را از دست ندهید.

هادى خــان! طبــق روال تکرارى 
مصاحبه ها از خو دت شروع کن!

ســالم. ُخــب بیوگرافى مــن را شــاید خیلــى ها 
خوانده اند و دیگر مرورش برایشــان جالب نباشد، اما 
چشم! عرض مى کنم مجدداً، متولد 25 دى ماه 1359 
در جنوب شهر تهران محله مسعودیه هستم. سه برادر 
و سه خواهر دارم. پدرم اصًال فوتبال را دوست نداشت 
و مــن پنهانى بــراى دیدن فوتبــال از خانــه بیرون 
مى رفتم. یکســال بعد از آمدن بــه اصفهان در فصل
85-84 ازدواج کردم و دو پسر با نام هاى سینا و سامین

 دارم. فوتبال را از مقاومت تهران شــروع کردم و بعد از 
آن به راه آهن رفتم و یکسال آنجا بودم، بعد به تیم 

امیدان و بزرگان پرســپولیس رفتم وبعد از آن به سایپا 
رفتم و سه ســال براى تیم ســایپا بازى کردم، از سال
 80 تا سال 83 آنجا بودم و از سال 83 به بعد نیز به غیر از 
دو سالى که در قطر بودم در خدمت تیم سپاهان هستم.

ما باید على پروین را کاشف اصلى  تو 
بدانیم یا محمد مایلى کهن را؟

در این مورد باید بگویم که در کنار حسن صالحى که در 
ســن جوانى و در تیم جوانان براى من زحمت بسیارى 
کشید، در تیم جوانان پرســپولیس که بازى مى کردم 
به نوعى مى توان گفت که آقاى پروین من را کشــف 
کردند، زیرا ایشــان بودند که مــن را از تیم جوانان به 
تیم بزرگســاالن آوردند و آقاى مایلى کهن که براى 
دیدن بازى پســر خود به ســر تمرینات پرســپولیس
 مى آمــد در مقابــل انتقال چنــد بازیکن ســایپا به 
پرســپولیس مــن را در خواســت کردند و بــه نوعى

 مــى تــوان گفــت کــه  هــر دوى این مربــى ها 
کشــف کننده مــن بودنــد و از همه آنهــا ممنون و 

سپاسگزارم.

از خانــواده ات پرســیده بودى که 
چرا نام «هــادى» را برایت انتخاب

 کرده اند.
 من اســمم را خیلى دوســت دارم. مى دانید که معنى 
اول هادى هدایت کننــده و راهنمــا و معنى دوم آن 
آرام اســت. به هرحال انتخاب خانواده ام بوده و از این
 انتخــاب هــم خیلــى راضــى ام هــر چنــد خیلى

 در مورد چرایى انتخاب این اسم با آنها صحبت نکرده 
بودم.

 چه شد که هواداران سپاهان آن لقب 
« هادى کاناوارو» را براى تو انتخاب 
کردند و این عنوان هم هنوز که هنوز 
است براى تو باقى مانده، خودت به 

این لقب عالقه داشتى؟
 شــاید بیشــتر بازیکنــان از ایــن القاب خوشــش 
بیایــد، اما الگــوى ورزشــى مــن «لیلیانتــارو» و 
«اینیســتا» بودند. و من ایــن دو نفر را قــوى ترین
 دفاع هــاى دنیا مى دانم و فکر مى کنم که کســى به
مانند این دو هنوز نیامده اســت. البته «فابیو کاناوارو» 
یک چهره فوق العاده بزرگ و محبوب در دنیاى فوتبال 
بود که البته براى هــواداران فوتبــال ایتالیا هم یک
 اســطوره بى همتــا به شــمار مــى رفــت ولى به
هر حال ایــن انتخاب و ســلیقه هواداران ســپاهان
 بود که با این لقب مرا تشــویق کنند و من هم از آنها 

ممنونم.

در مورد آن دو ســالى که به عنوان 
نامــزد دریافت عنوان «مرد ســال 

فوتبال آسیا» انتخاب شدى  
هم صحبت کــن. به 
هر حــال هرچند لذت 

دریافــت توپ طــال چیز 
دیگرى بود ولى نامزد شدن 

براى مرحله نهایى این عنوان 
هم افتخار بزرگى بود که تو 

به دست آوردى.
 بله، مــن دو بــار نامزد دریافــت جایزه 
مرد ســال آســیا شــدم و در عین حال 
هــم همزمان بــا آن انتخاب، ســایت 
کنفدراسیون فوتبال آسیا هم نظرسنجى 
را بــراى انتخــاب بهتریــن بازیکن از 
نگاه کاربــران  ســایت AFC  انجام

 مــى داد. در ســال اول بــه دلیــل 

محدودیت هاى اینترنتى در ایران هواداران ســپاهان 
نتوانســتند در نظر ســنجى بــه طور کامل شــرکت 
کنند و من از میان پنج نفر شــرکت کننده نفر چهارم 
شدم، اما در سال دوم که سایت باشــگاه سپاهان هم 
مرتبًا فراخــوان مى داد مــن از نظر کاربران ســایت

AFC نفر اول شدم و نکته جالب این بود که 
بیشتر از شرق آســیا به من رأى 

داده بودند.

فکر مى کنم سفر به 
شرق آسیا زیاد داشتى 
کــه آنجا هم هــوادار 

دارى؟!
مى خندد (نه زیاد آنجا نرفته ام) 
به هر حال نظر آنهــا بوده و براى 
من جاى خوشــحالى دارد. بــه غیر از آن 
دو نظرســنجى به هر حال براى من خوشــایند بود 
کــه دوبــار در جمــع نامزدهــاى نهایــى دریافت 
عنــوان بهتریــن بازیکــن آســیا قــرار گرفتــم. 
هــر چنــد بــه قــول شــما اگــر تــوپ طــال را 

مى گرفتم دیگر فوق  العاده بود.

هادى! از آرزوهایت بگو، به چقدر از 
آرزوهایت دست یافتى و چقدر از آنها 

براى تو محقق نشده است؟
 آرزو که زیــاد داشــتم و دارم. ولــى در حوزه 
فوتبال،آرزوى من ایــن بود که در یکى از 
تیم هاى بزرگ اروپایى بازى کنم و 
البته دلیل اصلى برآورده نشــدن 
این آرزو، کوتاهى خود من بوده 
است، زیرا اگر به معناى واقعى 
ایــن آرزو را داشــتم و براى 
رســیدن به آن تالش بیشترى 
مى کردم این آرزو براى من دســت 
یافتنى مى شــد.  البته یک پیشنهاد از آلمان 
داشــتم که به علت مبلغ پیشنهادى، آن 
قرارداد بسته نشد و یک پیشنهاد خوب 
دیگر نیز داشــتم که به دلیل عمل زانو 
نتوانستم آن را قبول کنم. آرزوى دیگرم 
هم همراهى تیم ملى در جام جهانى بود که 

در مورد آن زیاد صحبت کرده ام.

«جــام  تورنمنــت  در  حضــور 
باشــگاه هــاى جهــان» از جمله 
افتخاراتى بوده که تو به آن دســت 
پیدا کردى و  به عنوان یکى از نکات 
پر افتخار کارنامه تو یاد مى شود  که 
در نامه خداحافظى ات هم به 

آن اشاره کردى.
از  یکــى  قعــًا  وا بلــه،   

آرزوهــاى من بــود. یــادم نمــى رود در ســالى که 
مــا در جــام باشــگاه هاى جهــان شــرکت کردیم  
خیلــى قبــل تــر از آن در یکــى از بــازى هــاى 
آســیایى من در رختکن تیم چنین آرزویــى را کردم 
و به ایــن آرزو نیز رســیدم و بــا آمدن یــک قانون 
جدیــد تیم نایــب قهرمــان نیــز توانســت در جام
باشگاه هاى جهان شرکت کند و واقعاً خیلى برایم جذاب

 بود در تورنمنتى که بخشــى از ستارگان فوتبال جهان 
در آن حاضرند، شــرکت کنم. البته من آرزو داشتم که 
در ســال هاى بعد تیم ســپاهان قهرمان آسیا شود و 
متأسفانه على رغم شایستگى هاى سپاهان به دالیلى 
که همه هواداران نیز مى دانند، نخواستند و نگذاشتند 
که ایــن اتفاق انجام شــود، بــه نظرم در ســال دوم 
مربیگرى آقاى امیر قلعه نویى تیم ســپاهان بهترین 
ترکیــب در تاریــخ ســپاهان و بهتریــن ترکیب تیم 
در لیــگ ایــران را داشــت و همــه شــرایط براى 
قهرمانــى ســپاهان در آســیا مهیــا بــود و دیگــر 
چنیــن تیمــى را در ایــران نخواهیم دیــد. آن تیم 
مى توانســت قهرمان لیگ قهرمانان شود و متأسفانه 
این فرصت مفت و مجانى از سپاهان و اصفهان و ایران 

گرفته شد.

کامــًال مشــخصه که بابــت عدم 
قهرمانى در آســیا به ویــژه با آن 
تیمى که قهرمانــى را در چنگ خود

 مى دید حسرت زیادى دارى! حق با 
تو است. واقعاً حیف شد که آن تیم در 
نیمــه هــاى راه لیــگ قهرمانان 
متالشــى شــد. یک مقدارى جو 
گفتگــو را تغییر دهیم و ســئواالت 
شخصى تر بپرســیم. از فیلم ها و 
آهنگ هاى مورد عالقه ات برایمان 

صحبت کن.
 در مورد فیلم که من به طور کلى به سینماعالقه بسیار 
دارم و حتى در برهه اى از زمان خیلى دوست داشتم که 
بازیگر بشــوم. فیلم «وکیل مدافع شیطان» براى من 
یکى از بزرگ ترین فیلم هاى ساخته شده در دنیاست. 
خیلى فیلم هاى دیگر را هم دوست دارم  که اگر بخواهم 
نامشــان را ببرم باید خیلى فکر کنــم ولى کًال یکى از 
عاشقان سینما هســتم. در موســیقى هم اثر «نینوا» 
از حســین على زاده و آهنگ «چرا رفتى» از همایون 
شجریان که سیمین بهبهانى ســراینده آن بوده است 

را دوست دارم.

و غذاى موردعالقه؟
هر غذایى که همســرم درســت کند را دوســت دارم 
اماخورشــت کرفــس، کتلــت و تهچیــن خانگــى 
را بیش از ســایر غذاهــا دوســت دارم و بــه نوعى 
مى توانم بگویم این  ســه نوع غذا، ســه انتخاب اول 

من است.  

در تیم هاى ملى و خارجى باشگاهى، 
طرفدار کــدام تیم ها هســتى که 

بازى هایشان را دنبال کنى؟
 من خیلــى مانند برخى دوســتانم اینطور نیســت که 
تعصب خاصى روى تیم ملى و باشگاهى کشورى داشته 
باشم، اما اگر بخواهم تیمى را انتخاب کنم و پاسخ شما 
را بدهم، تیم ملــى آلمان و تیم باشــگاه آث میالن را 
بیشــتر از بقیه تیم ها دوســت دارم. البته باشگاه هاى 
دیگرى هســتند که به دلیل حضور برخــى بازیکنان، 
بازى هایشــان را دنبال کنــم امــا از دوران نوجوانى

 به تیم هــاى ملــى آلمــان و باشــگاه آ.ث.میالن 
عالقــه داشــتم. در کنار موفقیــت تیم ملــى ایران،

 امیدوارم آلمان دبل قهرمانى کنــد و دوباره  فاتح جام 
جهانى شود.

 از شــیرین تریــن و تلــخ ترین 
خاطــرات فوتبالــى ات برایمان 

صحبت کن. 
قهرمانى در جام حذفى در مقابل پرسپولیس بسیار براى 
من شــیرین بود، زیرا به دالیل نامعلومى بازى یکسال 
به تعویق افتاد و بعد از یکسال باز هم تیم ما در اصفهان 
و در ورزشگاه نقش جهان موفق شــد تیم پرسپولیس 
را در ضربات پنالتى شکســت دهد. قهرمانى در فصل 
چهاردهم هم خیلى شــیرین بود و چســبید. در مورد 
خاطرات تلخ اجازه بدهیــد خیلى صحبتى نکنم. همان 
آرزوهاى فوتبالى که برایم محقق نشد را مى توان جزو 

خاطرات تلخ قلمداد کرد.

 سپاهان خیلى در ســه فصل اخیر 
روزهاى خوبى را پست سر نگذاشت، 
به نظرت آینده ایــن تیم چه خواهد 

شد؟
من در این مورد زیاد صحبت کرده ام، با توجه به اتفاقات  
تکان دهنده اى که توســط مدیریت و کادرفنى اسبق 
این تیم اتفاق افتــاد (عبدا... ویســى- اصغر باقریان) 
و شــاکله ســپاهان دچار فروپاشى شــد قطعًا زمان

 مى برد تا ســپاهان بــه حالت اســتاندارد بازگردد. به 
نظر مــن «زالتکــو  کرانچــار» قربانــى تصمیمات 
غلط ســال گذشــته شــد و با وجــود اینکــه مربى 
بــزرگ و قابلــى بــود مجبور بــه خداحافظى شــد. 
من بــراى آقــاى امیر قلعــه نویــى آرزوى موفقیت

 دارم و امیدوارم که سپاهان هر چه زودتر به دوران اوج 
بازگردد.

ممنون هــادى عزیز! حــرف هاى 
پایانى ات براى  روزنامه نصف جهان.

ممنون از شــما، به امید موفقیت ایران در جام جهانى و 
پیروزى هاى ســپاهان در لیگ برتر. از همه هواداران 
ســپاهان هم ممنونم که هر کجا مرا مى بینند به من 

بى اندازه لطف دارند.

گفتگوى نصف جهان با هادى عقیلى

ایران، آلمان، سپاهان + آ.ث.میالن!
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 شــاید بیشــتر بازیکنــان از ایــن القاب خوشــش
بیایــد، اما الگــوى ورزشــى مــن «لیلیانتــارو» و 
«اینیســتا» بودند. و من ایــن دو نفر را قــوى ترین
 دفاع هــاى دنیا مى دانم و فکر مى کنم که کســى به

مانند این دو هنوز نیامده اســت. البته «فابیو کاناوارو» 
العاده بزرگو محبوبدر دنیاى فوتبال فوق یک چهره
بود که البته براى هــواداران فوتبــال ایتالیا هم یک
 اســطوره بى همتــا به شــمار مــى رفــت ولى به
ســپاهان ایــن انتخاب و ســلیقه هواداران هر حال

 بود که با این لقب مرا تشــویق کنند و من هم از آنها 
ممنونم.

در مورد آن دو ســالى که به عنوان 
نامــزد دریافت عنوان «مرد ســال 

فوتبال آسیا» انتخاب شدى  
هم صحبت کــن. به 
هر حــال هرچند لذت 

دریافــت توپ طــال چیز
دیگرى بود ولى نامزد شدن 

براى مرحله نهایى این عنوان 
هم افتخار بزرگى بود که تو 

به دست آوردى.
 بله، مــن دو بــار نامزد دریافــت جایزه 
عینحال ســال آســیا شــدم و در مرد
هــم همزمان بــا آن انتخاب، ســایت
کنفدراسیون فوتبال آسیا هم نظرسنجى 
انتخــاب بهتریــن بازیکن از را بــراى
Cنگاه کاربــران  ســایت AFC  انجام

بــه دلیــل   مــى داد. در ســال اول

بیشتر از شرق آســیا به من رأى 
داده بودند.

فکر مى کنم سفر به 
شرقآسیا زیاد داشتى

کــه آنجا هم هــوادار 
دارى؟!

مى خندد (نه زیاد آنجا نرفته ام) 
به هر حال نظر آنهــا بوده و براى 
من جاى خوشــحالى دارد. بــه غیر از آن

دو نظرســنجى به هر حال براى من خوشــایند بود 
کــه دوبــار در جمــع نامزدهــاى نهایــى دریافت 
عنــوان بهتریــن بازیکــن آســیا قــرار گرفتــم. 
هــر چنــد بــه قــول شــما اگــر تــوپ طــال را 

فوق العاده بود. مى گرفتم دیگر

هادى! از آرزوهایت بگو، به چقدر از 
از آنها آرزوهایت دست یافتى و چقدر

براى تو محقق نشده است؟
 آرزو که زیــاد داشــتم و دارم. ولــى در حوزه 
فوتبال،آرزوى من ایــن بود که در یکى از 
هاى بزرگ اروپایى بازى کنم و تیم

البته دلیل اصلى برآورده نشــدن 
این آرزو، کوتاهى خود من بوده 
است، زیرا اگر به معناى واقعى 
ایــن آرزو را داشــتم و براى 
رســیدن به آن تالش بیشترى 
مىکردم این آرزو براى من دســت 
یافتنى مى شــد.  البته یک پیشنهاد از آلمان 
داشــتم که به علت مبلغ پیشنهادى، آن 
قرارداد بسته نشد و یک پیشنهاد خوب 
که به دلیل عمل زانو  داشــتم دیگر نیز
آرزوى دیگرم آن را قبول کنم. نتوانستم

هم همراهى تیم ملى در جام جهانى بود که 
در مورد آن زیاد صحبت کرده ام.

«جــام  تورنمنــت  در  حضــور 
باشــگاه هــاى جهــان» از جمله 
افتخاراتى بوده که تو به آن دســت 
پیدا کردى و  به عنوان یکى از نکات 
پر افتخار کارنامه تو یاد مىشود  که 
در نامه خداحافظى ات هم به 

آن اشاره کردى.
از  یکــى  قعــًا  وا بلــه،   

باشگاه هاى جه
 بود در تورنمنتى
در آن حاضرند،
در ســال هاى
متأسفانه على ر
که همه هوادار
که ایــن اتفاق
مربیگرى آقاى
ترکیــب در تار
در لیــگ ایــر
قهرمانــى ســ
چنیــن تیمــى
ق مى توانســت
این فرصت مفت

گرفته شد.

کامـ
قهرم
تیمى
 مىد
تو اس
نیمـ

متالش
گفتگ

شخص
آهنگ
صح
 در مورد فیلم ک
دارم و حتى در ب
بازیگر بشــوم.
یکى از بزرگ تر
خیلى فیلم هاى
نامشــان را ببر
عاشقان سینما

از حســین على
شجریان که سی
را دوست دارم.

و غذ
هر غذایى که ه
اماخورشــت ک
را بیش از ســا
مى توانم بگویم

من است.  

 الگوى 
ورزشى من «لیلیانتارو» و 

«اینیستا» بودند. و من این دو 
نفر را قوى ترین 

دفاع هاى دنیا مى دانم و فکر 
مى کنم که کسى به
مانند این دو هنوز 
نیامده است

م

 و
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کوالکوویــچ بهانه اى برایـــــــــــــــــــ 
قهرمانى جهان نداردــــــــــــــــــــــــ

جام جهانى به مســــى نیاز دارد 
 براى کسانى که اولین بار پاى به مسکو مى گذارند، این 
شهر، بسیار فریبنده است، شهرى با خانه هاى بزرگ، 
فروشگاه هاى پر زرق وبرق کنار خیابان و ساختمان هاى 
عظیم. قبــل از بزرگى و عظمت مرکز شــهر؛ به نظر 
بزرگ ترین منفعت روســیه باز کردن و افتتاح شعب 
معروف «کلنل ســاندرز» آمریکایى (موســس مرغ 
کنتاکى) در روسیه باشــد که تصاویر تبلیغاتى اش در 
کنار پالکاردها و پوســترهاى از لنیــن (رهبر بزرگ 
روسیه)، شــهر را پر کرده، منظره اى که بسیار به شهر 
آرامش بخشیده چرا که در ظاهر هم که شده، پیام صلح 
آمریکا و روسیه و دورى از فضاى جنگ را براى مردم 

مخابره مى کند.
مانند تمام ملل مختلف، روسیه نیز شخصیت بزرگ و 
مشخصى را دوست دارد. به روزهاى اولیه جام جهانى 
نگاه کنید، در 82 نقطه از شــهر مجســمه هاى لنین 
مشاهده مى شود، از جمله در مقابل ورزشگاه لوژنیکى. 
در لوژنیکى، مجســمه پدر انقالب روســیه، باالتر از 
تبلیغات «قطرایرویز» و «ماســت چینى» قرار دارد و 
وقتى چشم به سمت آسمان مى دوزید،  تصویر مردى 

شجاع و نترس، مقابل چشمان تان قرار مى گیرد.
در شمال شــهر و ورودى ورزشگاه «اســپارتاك»، 
مجســمه 25 مترى از اســپارتاکوس را مى بینید که 
شمشیرش را براى دفاع، در زمین فرو کرده، ورزشگاهى 
که روز شنبه لیونل مسى و یارانش، برابر ایسلند در آنجا 
صف آرایى کردند. مسى در آستانه 31 سالگى، با 124 
بازى ملى، یکى از مهم ترین بازیکنان حاضر در روسیه 
است، بازیکنى که تاکنون به هر چه مى خواسته رسیده 
جز جام جهانى. اما این فقدان به حدى بزرگ است که 
او اعالم کرده که حاضر است تمام افتخاراتش را از او 

بگیرند و به جایش یک جام جهانى به دست آورد.
در سفر به تمام رخدادهاى فوتبالى در طول یک دهه 

گذشته، مســى از هر زاویه اى، به 
طــور واضح و مشــهودى قابل 
رویت است. تصاویر او در تبلیغات 
تلویزیونى و پوسترهاى خیابانى و 

محل بازى ها به وفور دیده مى شود 
ولى اکنون در مسکو، داســتان متفاوتى درباره مسى 
وجود دارد. مســى که حق پخش تصاویــرش را به 
«پپسى» و «مســتر کارت» فروخته، در روسیه کمتر 
مقابل چشمان مان ظاهر مى شود چرا که در روسیه به 
جاى «پپس»، «کوکاکوال» و به جاى «مسترکارت»، 
«ویزا» جوالن مى دهد. اما محو بودن مســى تنها به 
خیابان هاى روسیه محدود نشد و او شنبه در استادیوم 
«اســپارتاك» نیز محو بود، آنهــم در حالى که دیگو 
مارادونا در جایگاه ویژه، با سیگار برگى بر لب، همانند 

یک «پدرخوانده»، بازى مسى را تماشا مى کرد. گویى 
بار سنگین حضور دیگو با افتخارات پرتعدادش از جمله 
جام طالیى جهان، شانه هاى مسى حسابى خم کرده، 
ســتاره اى که در رده ملى افتخارى را کسب نکرده و 
همین باعث شــده که هیچگاه نتواند از سایه مارادونا 
خارج شــود. حرکت برخالف جهت آب، بعضًا اقدامى 
وسوسه انگیز است، اینکه یک چهره محبوب و موفق، 
در مواقعى رنج بکشد، بعضًا براى مردم جذاب به نظر 
مى رسد، اینکه چهره هاى جدید جام را باالى سر ببرند و 

حسرت به آنها بنگرد از سوى چهره محبوب، با 
بسیار  تماشایى است.برخى 

پیرامون  صحبت هــا 
انگیزه باالى مسى براى فتح 

جام جهانــى دیگر قدیمى 
امــا  شــده 

قعیت  ا و

کــه اکنــون، ایــن این ست 
جام جهانى این روزها بیشتر به مسى 

نیاز دارد تا مسى به جام جهانى.
بیایید واقع بین باشــیم، جام جهانى 
در ســال هاى دور و درخشــانش، 
ســتارگان خود را مى ساخت اما 
چندى ست که دیگر هیچ فردى 
به تنهایى قادر به فتح اش نیست. 
آخرین بزرگانــى که به صورت 

انفرادى موفق به فتــح جام طالیى 
شــدند، زین الدین زیدان (1998) و رونالدو 

نازاریو (2002) بودند و پس از آن دیگر همه چیز 
دست خوش تغییر و تحول شد. دیگر این تیم ها بودند 

که مى توانســتند به فتح جام امیدوار باشند و 
ژرمن ها مثال خوبى براى این قضیه هستند. 

اما سوال اینجاســت که جنون اسطوره سازى، همان 
داستان قدیمى قیاس با مارادونا چه مى شود؟

این رونــد 180 درجه بــا آنچه در رده باشــگاه هایى 
رخ مى دهــد، تفــاوت دارد. در رده باشــگاهى، این 
ســوپرمن هایى همچون مانژوکیچ، بوفون، رونالدو، 
مسى و غیره هســتند که داستان مى نویسند و حماسه 
خلق مى کنند. رقابت دیرینه و البته پول ســاز مســى 
و رونالدو نیز بر همین اســاس استوار شــده و فوتبال 
باشــگاهى اروپا را حاکم فوتبال کرده است. تماشاى 

رقابت آنها فوق العاده اســت ولى زمانى که کار به رده 
ملى کشیده مى شود، حتى رونالدو هم باید از کنار زمین 
هم تیمى هایش را تشویق کند تا بتواند در نهایت به جام 

قهرمانى اروپا دست یابد.
با این وجود، جام جهانى نیاز مبرمى به بازگشت (هرچند 
مقطعى) به دوران گذشته دارد تا فوتبال باشگاهى را از 
تخت به زیر بکشد، نیاز دارد تا خود را مجدداً هم ردیف 
قدرت ها باشگاهى قرار دهد، نیاز دارد تا تصویرى از 
مسى، رونالدو یا نیمار هنگام باال بردن جام جهانى، 

در تمام رسانه هاى جهان 
مخابره شود و خیابان ها 
پر شــود از پوســترهاى 

جدیدشــان با جام قهرمانى 
جهان، نه لیگ قهرمانان اروپا!

ســئوال مهم اینجاســت که آیا زمان و فرصت براى 
تحقق این امر، از دست رفته؟

رونالدو اکنون 33 سال دارد و تیم ملى پرتغال هیچ 
شــباهتى بــه رئال 

مادریــد ندارد تا 
او را به قله فتح 
جهان برساند. 

نیمــار هنــوز 
فرصت دارد تا با 

استفاده از قدرت 
شاهانه اش، روزى این جام 

را فتح کند اما باال بردن 
جام توســط مسى 

نــد  ا مى تو
مهم تریــن 
بــراى  شــکار 
ایــن تورنمنــت و 

بزرگ تریــن موفقیت 
براى فوتبال باشد.

تخت پادشاهى از دست رفته، مى تواند 
با درخشش مسى بار دیگر در اختیار جام جهانى 

قرار بگیرد و تصویر مســى و جام طالیى مى تواند 
همه فوتبال دوستان را سرمست و سیراب کند. شاید 
حاال دلیل عصبانیت فوتبال دوستان واقعى از ناکامى 

مسى در بازى اول را بهتر درك 
کنید، عصبانیتى که شاید در پایان 

جام، تبدیل به یک خوشــى غیر 
قابل وصف شود.

نصف جهــان مدیر کل حراست وزارت ورزش و جوانان از شناسایى بیش از 5000 هزار سایت غیر قانونى شرط 
بندى و معرفى شان به پلیس فتا خبر داد. محمد جواد عبا باف با اشاره به مسدود شدن سایت هاى شرط بندى ظرف 
روزهاى گذشته گفت:  با همکارى حراست فدراسیون فوتبال، از اسفند سال گذشته کار وسیعى را براى شناسایى 
این سایت ها و حساب هاى آنها آغاز کردیم و خوشبختانه با درایت پلیس فتا، جلوى فعالیت غیر قانونى و مخرب 
آنها گرفته شد. این وبسایت ها مبالغى را که از کاربرها براى قمار مى گیرند در مواردى فارغ از نتیجه شرط بندى به 
حساب افراد موردنظرشان مى ریزند. هدف ما از این کار بهبود و سالم سازى فضاى ورزش و جلوگیرى از سودجویى 
و کالهبردارى از جوانان عالقه مند ورزش و فوتبال بود و به خانواده ها توصیه مى کنیم با توجه به قرار گرفتن در 
ایام برگزارى جام جهانى نظارت الزم را بر فرزندان خود داشــته باشند و همچنین موارد مشکوك را به حراست 

وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال یا پلیس فتا اطالع دهند. 

نصف جهان با وجود تالش هاى مکرر مسئوالن باشگاه 
پرسپولیس براى لغو محرومیت این باشگاه از پنجره نقل 
و انتقاالت تابستانى اما در نهایت این پنجره باز نخواهد 
شد تا سرخپوشان بعد از محرومیت از نقل و انتقاالت در 
نیم فصل دوم فصل گذشته نقل و انتقاالت تابستانى را 

هم از دست بدهند.
حمیدرضا گرشاسبى، سرپرســت باشگاه پرسپولیس در 
همین خصوص سفرهایى هم به ترکیه و سوئیس انجام 
داد تا بتواند مجوز لغو محرومیت این باشــگاه از نقل و 
انتقاالت را انجام دهد، اما با وجــود موافقت هایى که از 

سوى دادگاه CAS انجام شــده بود در نهایت پنجره 
تابستانى پرسپولیس بسته ماند.

باشگاه ریزه اسپور ترکیه در پى بازگشت مهدى طارمى 
پس از عقد قرارداد با این باشــگاه به پرسپولیس از این 
بازیکن و این باشگاه شکایت کرد تا عالوه بر محرومیت 
پرسپولیس از دو پنجره نقل و انتقاالت مهدى طارمى هم 
چهار ماه از فوتبال محروم شود. اشتباه وکیل اول باشگاه 
پرسپولیس که به جاى شــکایت از فیفا از باشگاه ریزه 
اسپور ترکیه شــکایت کرده بود باعث شد تا تالش هاى 

مسئوالن باشگاه به نتیجه نرسد.

هافبک تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان 
که سابقه گلزنى براى تیم ملى را نیز دارد 

به صنعت نفت آبادان پیوست.
اکبر ایمانى، هافبک 26 ساله تیم فوتبال 
ذوب آهن اصفهان با عقــد قراردادى 

رسماً به صنعت نفت آبادان پیوست.
 ایــن بازیکن ســابقه بــازى در فوالد 
خوزستان، ســپاهان اصفهان و پدیده 
خراســان را نیز دارد و در ترکیب اصلى 
سپاهان سه قهرمانى لیگ برتر را تجربه 

کرده است.
 ایمانى همچنین دو قهرمانى جام حذفى 
را نیز با ســپاهان و ذوب آهن به دست 

آورده است.

زمان حضور سرمربى تراکتورسازى در 
تبریز مشخص شد.

«جــان توشــاك»، ســرمربى تیــم 
تراکتورسازى روز سوم تیر ماه در شهر 

تبریز حضور خواهد یافت.
الزم به ذکر است که تمرینات تراکتور 
بدون حضور توشاك از روز سه شنبه آغاز 
شد و کمتر از صد تماشاچى این تمرین 
را زیرنظر گرفتند. رضا مهاجرى سرمربى 
سال گذشته پدیده که مدیر فوتبال این 
باشگاه است در تمرین حضور داشت و با 

هواداران به گفتگو نشست.

هافبــک پیشــین فــوالد و 
استقالل تهران راهى ذوب آهن شد.

مجتبى حق دوســت با عقد قراردادى 
سه ساله به ذوب آهن پیوست تا فصل 
آینده زیر نظر امید نمازى در لیگ برتر 

به میدان برود.
حق دوست که با  حضور در نفت تهران و 
استقالل خود را به فوتبال ایران معرفى 
کرده بود، در فوالد خوزستان نیم فصل 
ناموفقى را ســپرى کرد و روز سه شنبه 
قرارداد خود با این باشگاه را فسخ کرد تا 

راهى تیم دیگرى شود.
این هافبک جوان که ســهمیه زیر 23 
سال حساب مى شود، با نظر امید نمازى 
به جمع بازیکنان ذوب آهن اضافه شد تا 
ذوبى ها همچنــان از تیم هاى فعال در 

بازار نقل و انتقاالت باشند.

عماد میرجوان با عقد قراردادى 
به تیم پارس جنوبى جم پیوست.

مهاجم جوان و سابق دو تیم ســپاهان و سپیدرود 
رشت بعد از ظهر روز سه شــنبه با عقد قراردادى 
دو ساله به تیم پارس جنوبى جم پیوست و شاگرد 

مهدى تارتار شد.  
پیش از این رحمان احمدى، محمد ستارى و فرشید 
پاداش با این تیم بوشهرى قرارداد امضا کرده بودند و 
حاال میرجوان به عنوان سومین سهمیه لیگ برترى 

این تیم در لیست پارس جم قرار گرفت. 
میرجوان با پیراهن سپیدرود دو گل به ثمر رسانده 

بود یک پاس گل هم به نام خود ثبت کرد.

اکبر در آبادان!

زمان حضور توشاك 
در تبریز

حق دوست به ذوب آهن 
پیوست

قفل آهنین بر پنجره!

میرجوان 
پارسى شد!

قهرمانى جهان ندار

هافبــک پیشــین فــوالد و 
استقالل تهران راهى ذوب آهن شد.

مجتبى حق دوســت با عقد قراردادى 
سه ساله به ذوب آهن پیوست تا فصل
در لیگ برتر آینده زیر نظر امید نمازى

به میدان برود.
حق دوست که با  حضور در نفت تهران و 
استقالل خود را به فوتبال ایران معرفى 
نیم فصل خوزستان کرده بود، در فوالد

ناموفقى را ســپرى کرد و روز سه شنبه 
قرارداد خود با این باشگاه را فسخ کرد تا 

راهى تیم دیگرى شود.
3این هافبک جوان که ســهمیه زیر 23

سال حساب مى شود، با نظر امید نمازى 
به جمع بازیکنان ذوب آهن اضافه شد تا 
تیم هاىفعال در  ذوبى ها همچنــان از

بازار نقل و انتقاالت باشند.

عماد میرجوان با عقد قراردادى 
تیمپارس جنوبى جم پیوست. به

مهاجم جوان و سابق دو تیم ســپاهان و سپیدرود 
رشت بعد از ظهر روز سه شــنبه با عقد قراردادى 
ساله به تیم پارس جنوبى جم پیوست و شاگرد  دو

مهدىتارتار شد. 
اینرحمان احمدى، محمد ستارىو فرشید  پیش از
پاداش با این تیم بوشهرى قرارداد امضا کرده بودند و 
حاال میرجوان بهعنوان سومینسهمیه لیگ برترى

این تیم در لیست پارس جم قرار گرفت. 
میرجوان با پیراهن سپیدرود دو گل به ثمر رسانده 

بودیک پاس گل هم به نام خود ثبت کرد.

نمیرجوان  ج وم جری نمیرجوانمی ج وم ای جر می
سىپارسى شد! سسا ىپ ىىىررر دد!ششد!پپ ششسسىپپ !ششسس شسپارسى دشپپارس !شسى شد!ىسسسىرسىررسپاپااپ دش پارسى

این همه سایت شرط بندى؟!

کارشــناس والیبال ایــران گفت: در مســابقات لیگ 
ملت هاى والیبال هیــچ چیز خاصى از ســرمربى تیم 

ملى ندیدیم.
مســعود آرمات در مورد عملکرد تیم ملى والیبال ایران 
در چهار هفتــه از رقابت هاى لیــگ ملت هاى والیبال 

«ایگور کوالکوویچ» چند بازیکن اظهار داشــت: 
رده  از  نوجوانان بــه تیم ملــى تزریق را 

آنها اعتماد نداشت و به کــرد اما 
فرصت چندانى 
در اختیــار آنها 
قرار نمى گرفت. 
دقیقًا زمانى که کوالکوویچ از نتایج و آینده تیم ملى 
دلسرد شد به جوانان میدان داد و متوجه شد که آنها چه 
پتانسیل باالیى دارند. به نظر من غیر از سعید معروف سایر 
بازیکنان نتوانستند در حد و اندازه هاى خود ظاهر شوند؛ 
البته سید محمد موســوى هم مصدوم شد و نتوانست 

پاسخگوى انتظارات باشد.
کارشــناس والیبال ایران خاطرنشــان کرد: اى کاش 
کوالکوویچ بیشتر از جوانان استفاده مى کرد. بارها دیدیم 
براى مثال وقتى محمدرضا حضرت پور وارد زمین شد 

چقدر در توپ گیرى موفق بود. 
وى با بیان اینکه کوالکوویچ باید چنــد بازیکن از رده 
جوانــان و امید هم دعوت مى کرد، اظهار داشــت: من 

مخالف حضــور ناگهانى بازیکنــان از رده 
نوجوانان در بزرگســاالن بودم و هستم. به 
اعتقاد من باید سلســله مراتب رعایت شود، 
چراکه در غیر این صورت کار براى مربیان 
تیم هاى پایه سخت مى شود و مجبور هستند 
به نحو دیگرى با آن بازیکنان خاص رفتار 
کنند تا بتوانند رفتارشان را تحت کنترل 

داشته باشند.  
مربى تیم ملــى والیبال جوانان ایران 
با اشــاره به بازى هاى هفته پنجم به 
میزبانى تهران گفت: به هر حال تکلیف 
ایران مشخص شد و ما دیگر شانسى 

براى صعود به فینال نداریم؛ این موضوع 
مى تواند از جهتى هم مثبت باشد، چون ملى پوشان 
بدون اســترس به مصاف حریفــان مى روند و 
مى توانند با پیروزى مســابقات را تمام کنند. اگر 
قرار اســت کادر فنى تیم ملى به جوانان میدان 
بدهد باید زودتر این کار را مى کرد، نه اینکه حاال 
که تیم به فینال نمى رود جوانان را در ترکیب قرار 
دهد. تیم ملى در لیگ ملت هاى والیبال نتایج خوبى 
نگرفت، اما فکر مى کنم فرصتى مناسبى در اختیار 
کوالکوویچ قرار گرفت تا براى مسابقات قهرمانى 

جهان هیچ بهانه اى نداشته باشد.

ـــــــــــــــــــــ ــــــــ
ـــــــــــ

سایت غیر قانونىشرط 500 هزار
شدن سایت هاى شرط بندى ظرف 
شته کار وسیعىرا براىشناسایى

لوى فعالیت غیر قانونى و مخرب 
اردى فارغ از نتیجه شرط بندى به 
ى ورزش و جلوگیرى ازسودجویى 
مى کنیم با توجه به قرار گرفتن در 
نین موارد مشکوك را به حراست 

دى؟!

هانى بازیکنــان از رده 
ـاالن بودم و هستم. به 
ـله مراتب رعایت شود، 
براى مربیان ورتکار
ى شود و مجبور هستند 
ازیکنان خاص رفتار 
شان را تحت کنترل 

ل جوانان ایران
ى هفته پنجم به 
ه هر حال تکلیف 
 ما دیگر شانسى 

داریم؛ این موضوع 
مثبت باشد، چون ملى پوشان 
صاف حریفــان مى روند و

ســابقات را تمام کنند. اگر 
ى تیم ملى به جوانان میدان 
را مى کرد، نه اینکه حاال  کار
رود جوانان را در ترکیب قرار 
 ملت هاى والیبال نتایج خوبى 
نم فرصتى مناسبى در اختیار 
ت تا براى مسابقات قهرمانى 

اشته باشد.
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مشــاغل پرخطر به رغم هیجان و مقبولیت باال در سنین جوانى، آثار سوء در 
دوران میانسالى به دنبال دارد.

داشتن شغل هاى پرهیجان و داراى ریســک باال براى عده اى از افراد بسیار 
جذاب و براى برخى دیگر، ترسناك و دوست نداشتنى است.

 پژوهش ها نشان مى دهند افرادى که شغل هاى پرهیجان دارند یا درشغل خود 
دچار استرس و نگرانى زیاد مى شوند، دو برابر بیشتر ازسایرین درمعرض خطر 

ابتال به افسردگى و سایر بیمارى هاى روانى قرار دارند.
کارشناســان اعتقاد دارند تمامى افراد نمى توانند شغل هایى بدون استرس و 
هیجان داشته باشند و حتى کارکنان درطول سال هاى کارى، با ترفیع درجه و 
رسیدن به پست هاى مدیریتى، سطح باالیى از فشارکارى و حساسیت شغلى 
را تجربه مى کنند که درصورت برنامه ریزى نکردن، براى حفظ سالمت جسم 

و روان مى تواند سبب ابتالى آنها به انواع بیمارى ها شود.
براى مدیریت اســترس و بهبود وضعیت ســالمت روان راهکار هاى زیر به 

صاحبان شغل هاى پراسترس توصیه مى شود.

نفس کشیدن عمیق
هورمون آدرنالین به شکل طبیعى در زمان بروز استرس دربدن ترشح  مى شود 
که بر اثر آن، مردمک چشم گشاد، نفس کشیدن سریع و ضربان قلب افزایش 
پیدا مى کند. طوالنى شــدن این حالت مى تواند سبب آسیب به سالمت بدن 
شود، براى آرام کردن ضربان قلب، از تنفس عمیق استفاده کنید و تا پنج دقیقه 

بر تنفس خود تمرکز کنید و اثر آن بر آرامش خود را نظاره گر شوید.

راه بروید
در زمان استرس و هیجان ننشینید، بلکه راه بروید یا قدم بزنید. ایستادن بدون 
اینکه قوز کنید، سبب مى شود تا ریه ها حجم باالیى از هوا را دریافت کنند، باال 
رفتن درصد اکسیژن خون، سبب کاهش ترشح هورمون کورتیزول (هورمون 
استرس) مى شود و به این ترتیب، فرد کمتر دچار استرس و عارضه هاى اثرگذار 

بر سالمت، ناشى ازآن مى شود.

 غذاهاى ضد استرس  
افراد براى کنترل اســترس باید در رژیم غذایى خــود دگرگونى ایجاد کنند. 
مصرف مواد غذایى محــرك به ویژه قهوه و نوشــیدنى هاى حاوى کافئین 
مى تواند سبب بى خوابى، احساس نگرانى، افزایش ضربان قلب و به طور کلى 
ایجاد استرس شود. مصرف مواد غذایى سالم شامل میوه و سبزیجات، دانه هاى 
آجیل، چاى سبز، شــکالت تلخ، مواد پروتئینى و لبنى کم چرب و دانه هاى 
حبوبات به دلیل دارا بودن انواع ویتامین و مواد مغذى سبب افزایش سالمت 

جسمى و به دنبال آن بهبود سالمت روان مى شوند.

ورزش، دشمن افسردگى
افراد افسرده یا دچار اســترس معموًال تمایل چندانى به انجام ورزش ندارند. 
این دســته از افراد، به جاى تحرك و فعالیت، گوشه گیر و در افکار خود غرق 
مى شوند. انجام ورزش و فعالیت هاى فیزیکى منظم، با ترشح هورمون شادى 
و احســاس خوب، به نام «آندروفین» دربدن مانع از ایجاد استرس و نگرانى 

در افراد مى شود.
افزون بر شغل پراسترس، موارد دیگرى چون مشکل هاى خانوادگى، مالى، 
بى ثباتى مسکن، حسادت، ناراحتى از دیگران و ابتال به برخى بیمارى ها نیز 
مى تواند سبب افسردگى و ابتالى فرد به بیمارى هاى روانى شود. استرس و 
افسردگى افزون بر آسیب به سالمت روان، با افزایش ترشح هورمون کورتیزول 
مى توانند زمینه ساز ابتالى افراد به بیمارى هاى قلبى- عروقى و سکته مغزى 

یا قلبى شوند.
کارشناســان اعتقاد دارند ایجاد آرامش روانى در محل کار و کاستن از میزان 
استرس و هیجان کارکنان مى تواند تا 14 درصد از ابتالى آن ها در میانسالى و 

سالمندى به انواع بیمارى ها جلوگیرى کند.

منتظر این بیـمارى ها باشید

بیشتر کارهایى که در طول روز انجام مى دهید، براى 
گرفتن پاداشى در ازاى آنهاســت، اما اگر قرار باشد 
عملى را انجام ندهید، ولى پاداش آن را دریافت کنید، 
آیا ارزش امتحان کردن نــدارد؟ اهداى خون یکى از 
این کارهاست و در اینجا هفت مورد از مزایاى آن را با 

هم مرور مى کنیم:
■ اهداى خون براى سالمتى شما مفید است چرا که 
باعث کاهش میزان آهن بدن و نیز خطر بیمارى هاى 
قلبى مى شود. بر اســاس مطالعات منتشر شده، اهدا 
کنندگان خون 88درصد کمتر از دیگران در معرض 
سکته قلبى قرار دارند. دلیل آن روشن است چون با 
این کار، آهن از سیستم بدن خارج شده و خطر حمله 

قلبى تا حدود  قابل توجهى کاهش مى یابد.
■ اهداى خون، به خصوص به صورت مداوم، خطر 
ابتال به انواع سرطان را کم مى کند. آیا حاضر نیستید از 
این فرصت استفاده کنید و در برابر سرطان ریه، کبد، 
روده، معده و حنجره مقاومت خود را افزایش دهید؟

■ فرد اهدا کننــده از چکاپ رایگان نیــز بهره مند 
مى شــود اما چه نوع چکاپى؟ این افــراد برگه اى را 
دریافت مى کنند که حاوى اطالعاتى در مورد سطح 
فشار خون و کلسترول است؛ دو عامل مهم در حفظ 
سالمتى. اگر تکنســین مربوطه متوجه فشار خون 
باالى شما شــود، مطمئنًا به شــما پیشنهاد مى کند 
که به پزشک مراجعه کنید. افرادى که این دو عامل 

را مرتبًا اندازه گیرى مى کننــد، زودتر از دیگران از 
مشکالت ســالمتى خود مطلع شده و در جهت رفع 

آنها اقدام مى کنند.
■ جدا از مسئله ســالمتى که در باال اشاره کردیم، 
موارد دیگر نیز براى شــما رایگان خواهد بود. انجام 
آنالیز ترکیبــات خون و حتى تعیین گــروه خونى به 
صورت جدا و بــا مراجعه به پزشــک معالج، مجانى 
نخواهد بود، اما ارائه این خدمــات به اهداکنندگان 
کامًال رایــگان خواهد بود. خون فــرد اهداکننده به 
منظور تشخیص عواملى نظیر ویروس HIV، هپاتیت 
و سفلیس آنالیز شده و مشاهده هرگونه مشکل به وى 

اعالم خواهد شد.

■فرایند خون ســازى مجدد براى شما مفید است و 
اهداى خون، این مزیت را نیز به همراه خواهد داشت. 
این فرایند بدن شما را سالم تر، پر انرژى تر و کارآمدتر 

خواهد کرد.
■اگر اضافه وزن دارید و کاهــش ِگرم به ِگرم براى 
شما اهمیت دارد، اهداى خون، سریع ترین راه موجود 

براى کم کردن نیم کیلوگرم مى باشد.
■  شاید این مورد مزیت مهمى به شــمار نیاید، اما 
در هنگام اهداى خون، شــما درحدود یک ساعت یا 
بیشــتر زمان دارید تا روى صندلى نشسته، لم داده 
و استراحت کنید. براى افراد پر مشغله این مدت هم 

زمان زیادى است.

7 مزیت اهـداى خــــــون

سکته مغزى از وجود لخته خونى در مغز ناشى مى شود. این عارضه، عامل اصلى معلولیت هاى طوالنى مدت است. یک چهارم از موارد سکته مغزى 
در افراد زیر 65 سال اتفاق مى افتد و آسیب هاى ناشى از آن، موارد مختلفى از جمله از دست دادن قدرت گفتارى، سختى در یافتن لغات و از دست 
دادن قدرت در یک طرف بدن یا صورت شامل مى شود. بیش از یک پنجم موارد سکته مغزى ُکشنده هستند و تشخیص و درمان به موقع آن، 
به معناى کسب نتایج بهتر است. از جمله نکاتى که براى پیشگیرى از سکته مغزى و به حداقل رساندن آسیب هاى ناشى از آن باید 

در نظر گرفت، شامل موارد زیر است:
کنترل فشار خون

فشار خون باال، یکى از فاکتورهاى خطرزاى قابل پیشگیرى است. تغییرات در سبک زندگى و در صورت نیاز، مصرف 
دارو براى بسیارى از افراد مبتال به فشار خون مؤثر است. 

کنترل ضربان قلب
ضربان نامرتب قلب، خطر سکته مغزى را افزایش مى دهد. ضربان نامرتب قلب مى تواند به خودى خود به حالت 

طبیعى بازگردد، اما احتمال دارد دوباره با وضعیت نامنظم بازگردد که این نوسانات خطرناك است.
بررسى سابقه ابتال به دیابت

عدم تشخیص و درمان نکردن دیابت، فاکتور خطرزاى جدى در سکته مغزى است. داشتن اضافه وزن یا سابقه خانوادگى، 
احتمال ابتال به دیابت را افزایش مى دهد.

استعمال سیگار
مصرف سیگار، خطر سکته مغزى را افزایش مى دهد. در صورتى که امکان ترك آن وجود ندارد، حداقل مصرف سیگار را کاهش دهید.

کنترل کلسترول
سطح باالى کلسترول خون، به بسته شدن رگ ها منجر مى شود. اگر بیمارى قلبى یا سکته مغزى در سنین کمتر از 60 سال در خانواده تان سابقه 
دارد، فرد به صورت ژنتیکى در معرض خطر باال بودن کلسترول است. براى کاهش خطر بیمارى قلبى، سکته مغزى، میزان فشار خون، کلسترول 

و گلوکز باید کنترل شود.

دبیر انجمن طب فیزیکى و توانبخشى ایران در خصوص مداخالت غیر دارویى درمان آرتروز زانو گفت: آموزش بیمار، اصالح سبک زندگى و کاهش 
عوامل خطر از طریق کاهش وزن، از جمله این روش ها به شمار مى روند.

احمد رئیس السادات در خصوص بیمارى آرتروز زانو اظهار کرد: این بیمارى جنبه هاى مختلف زندگى فرد را تحت تأثیر قرار مى دهد؛ از اختالل 
خواب و عوارض روانى در طول دوره درد گرفته، تا کاهش تــوان فعالیت هاى فیزیکى که همه این موارد مى تواند موجب اختالل 

عملکرد و کاهش کیفیت زندگى شود.
وى با بیان اینکه چاقى، مهمترین عامل قابل اصالح در ابتال به آرتروز زانو و برخى دیگر از مفاصل اســت، توضیح داد: 

کاهش وزن هم در پیشگیرى از ابتال به آرتروز و هم در بهبود شدت عالئم مبتالیان مؤثر است.
رئیس السادات تصریح کرد: بهترین اثر در تخفیف عالیم آرتروز زانو در صورت کاهش حداقل 10 درصد وزن بدن به 
دست مى آید. وى ادامه داد: فرآیند کاهش وزن بدن بهتر است شامل برنامه ریزى حداقل شش ماهه ترکیبى از رژیم 

درمانى و فعالیت فیزیکى باشد.
دبیر انجمن طب فیزیکى و توانبخشى ایران خاطرنشان کرد: اســتفاده از انواع خاصى از کفى و زانو بند در موارد 
خاص، به ویژه در بیماران با بدشکلى زانو (زانوى پرانتزى یا ضربدرى) و کسانى که از ناپایدارى مفصل زانو رنج مى برند، 
مى تواند در تخفیف عالیم کمک کننده باشد. وى عنوان کرد: همچنین درمان هاى فیزیوتراپى مانند گرما یا سرما 

درمانى موضعى و الکتروتراپى مى توانند به عنوان درمان هاى کمکى هنگام بروز عالیم مؤثر باشد. 
رئیس السادات در خصوص روش هاى غیر دارویى درمان این بیمارى توضیح داد: معموًال مداخالت غیردارویى به عنوان قدم 
اول درنظر گرفته مى شود، این مداخالت شــامل آموزش بیمار، اصالح سبک زندگى و کاهش عوامل خطر از طریق کاهش وزن، 
ورزش درمانى، توصیه به استفاده از کفش و کفى مناسب، به کارگیرى زانوبند یا وسایل کمک حرکتى مانند عصاست. گرچه طول مدت درمان 
در هر بیمار متفاوت است، اما معموًال براى عدم تشدید عالیم و پیشگیرى از تخریب بیشتر مفاصل، به بیماران توصیه مى شود به درمان هاى 
غیردارویى تا آخر عمر پایبند باشند.  وى ادامه داد: آرتروز زانو اغلب وضعیت ثابت و سیر پیشرفت آهسته دارد، اما چاقى، افسردگى، وضعیت نامطلوب 

سالمت کلى و ضعف عضالت اطراف زانو پیشرفت آرتروز را تسریع مى کند.

چند توصیه براى کاهش خطر سکته مغزى روش هاى غیر دارویى درمان آرتروز زانو

محققان عنوان مى کنند «کربوکسى تراپى»، تکنیک تزریق گاز دى اکسید کربن به بدن، 
مى تواند به کاهش چربى دور شکم کمک کند.

به گفته محققان، تأثیر ناشى از درمان به نســبت کم بوده و منجر به کاهش بلندمدت 
چربى نمى شود.

محققان مى گویند: کربوکســى تراپى مى تواند شیوه اى جدید و مؤثر در کاهش چربى 
باشد، اما فواید این شیوه غیرتهاجمى به مرور زمان از بین مى رود.

با این حال، در تحقیق جدید کربوکســى تراپى در چندین مطالعه بالینى انجام شــده و 
مشخص شده اســت که مى تواند بهبود پایدارى در ناحیه شکمى ایجاد کند . محققان 
معتقدند تزریق دى اکسیدکربن با ایجاد تغییراتى، به سلول هاى چربى آسیب مى رساند.

یکى از خواص سیر، تأثیرگذارى آن در کاهش چربى خون 
و رقت خون است و عالوه بر آن، به کاهش فشار خون نیز 
منجر مى شود و البته به دلیل درجه گرمى و خشکى بسیار 
باالیش، برخى از افراد پــس از خوردن آن دچار تپش قلب 
مى شــوند که این افراد باید در مصرف سیر به خصوص 

پخته آن احتیاط کنند.
این گیاه عالوه بر جایگاه خوبى که در غذاهاى ایرانى دارد، 
به دلیل خواص و ویژگى هاى قابل اهمیت خود، در طب 

سنتى نیز از ارزش و اهمیت زیادى برخوردار است.
کاظم کاظمینى، متخصص طب ایرانى در مورد خواص 
سیر گفت: سیر، بادشکن و ضد عفونى کننده قابلى است 
و طبعى به شدت گرم و خشک دارد که شدت این طبع، در 

هنگام پخت کم مى شود.
وى افزود: یکى از خواص ســیر، تأثیرگذارى آن در کاهش 
چربى خون و رقت خون اســت و عالوه بر آن، به کاهش 

فشار خون نیز منجر مى شود.
این متخصص با اشاره به تأثیر سیر در تسهیل هضم غذا، 
بیان کرد: مصرف سیر تازه از ســیر خشک بهتر است و 

خواص بیشترى را در بردارد.
کاظمینــى از تأثیر ســرکه در 
کاهش مضرات سیر براى برخى 

افراد که در اثر مصرف ان 
دچار تپــش قلب و 

افت فشار مى شوند، خبر داد.
وى افزود: از نظر طب ایرانى، درجه گرمى و خشکى سیر 
بســیار باالســت و برخى از افراد،  پس از خوردن آن دچار 

و این در حالى است که طبع تپش قلب مى شوند 
نمى رود و این افراد باید در سیر با پختن از بین 

مصرف سیر پخته نیز 
احتیاط کنند.

کاهش چربى شکمى با استفاده از گاز دى اکسیدکربن

چه کسانى نباید سیر بخورند؟

خواصبیشترى را در بردارد.
کاظمینــى از تأثیر ســرکه در 
کاهش مضرات سیر براى برخى 

افراد که در اثر مصرف ان 
تپــش قلب و دچار

و این در حالى است که طبعتپشقلبمى شوند
بین  پختن از باید درسیر با نمى رود و این افراد

مصرف سیر پخته نیز
احتیاط کنند.
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در شرایطى که ماجراى ربایش و تجاوز به تعدادى از دختران در ایرانشهر هر روز ابعاد تازه ترى 
پیدا مى کند، در جدیدترین اتفاق گفتگو با یکى از اقوام پرستار جوانى که او هم از قربانیان این 
حادثه بوده و رسیدگى به این پرونده با شکایت این پرســتار آغاز شد، منتشر شده است. وى 
مى گوید این دختر جوان روزهاى سختى را مى گذراند و دچار مشکالت روحى فراوانى شده و 

به حمایت هاى اجتماعى نیاز دارد.
 ماجراى تجاوز به دختران ایرانشــهرى روز جمعه هفته پیش توســط مولوى محمد طیب 
مالزهى، امام جمعه اهل تســنن شهرستان ایرانشــهر در خطبه هاى نماز عید فطر مطرح و 
رسانه اى شد. انتشار این خبر با واکنش هاى گســترده اى در رسانه ها و شبکه هاى اجتماعى 
همراه شد و پس از آن مقامات امنیتى و قضائى کشور جزئیات دیگرى از این رخداد را اعالم 
کردند. تاکنون دو نفر از متهمان مربوط به این پرونده که یک باند چهار نفره هستند دستگیر 
شده اند. یک نفر از افراد دســتگیر شــده جزو متهمان اصلى این باند است که چندى پیش 
بازداشت شــده و روز دوشنبه هم فردى که گفته مى شــود از متهمان اصلى پرونده نیست و 
فقط سالح در اختیار دیگر متهمان قرار داده است دستگیر شد. دو متهم دیگر این پرونده نیز 

شناسایى و دستور دستگیرى آنان صادر شده است.

 پرستار قربانى تجاوز، خانه نشین شده است
اما زن جوانى که از اقوام پرستار ایرانشهرى  است که از سوى متهمان ربوده شده و مورد آزار 
و اذیت قرار گرفته درباره شــرایط این روزهاى قربانى تجاوز مى گوید: «دختر جوان یکى از 
اقوام من است. او 24ساله و پرستار است. از روزى که این اتفاق برایش افتاده دچار مشکالت 
روحى زیادى شــده اســت. او پیش از این دختر فعال و پرتالشــى بود، اما حاال با اتفاقى که 
برایش افتاده خانه نشــین شــده و به حمایت نیاز دارد. آنطور که من مى دانم او هر روز صبح 
به محل کارش مى رفت و حدود ســاعت 3بعد از ظهر هم به خانه بر مى گشــت. روز حادثه 
هم حدود ساعت3 او در خیابان از ماشــین پیاده شد و قدم زنان به ســوى خانه شان حرکت 
مى کرد. خانه آنها نخستین خانه در کوچه شان است و فاصله چندانى با خیابان اصلى ندارد.» 
وى ادامه مى دهد: «آنطور که او گفته، فاصله خیلى کمى با خانه شان داشت که یک ماشین که 
چهار پسر جوان داخلش بودند کنار او توقف کرد و آنها خیلى سریع پیاده شدند و با تهدید دست 
او را گرفته و کشان کشان سوار خودرو کردند. این صحنه را دونفر از همسایه ها و مغازه دارى 
که در آن نزدیکى بود، دیده اند اما حادثه آنقدر سریع اتفاق افتاد که کارى از دست آنها ساخته 

نبود؛ فقط فهمیدند که دختر جوان به میل خودش سوار ماشین نشده و او را به زور ربوده اند.»
این زن ادامه مى دهد: «چند ســاعت بعد در شــرایطى که هوا رو به تاریکى مى رفت، همان 
چهار جوان که دختر را ربوده بودند با همان خودرو او را مقابل در خانه شــان پیاده مى کنند و 

مى روند. او آسیب زیادى دیده بود. هم جسمى و هم روحى. تا چند ساعت زبانش بند آمده بود 
و نمى توانست حادثه اى را که اتفاق افتاده بازگو کند، اما بعد از چند ساعت، اول ماجرا را براى 
مادرش تعریف مى کند و مى گوید چهار پسر جوان به او تجاوز کرده اند و در ادامه پدر و برادرش 

هم از ماجرا با خبر مى شوند.»
وى درباره چگونگى شناســایى متهمان نیز مى گوید: «دختر جوان هیچ کدام از متجاوزان را 
نمى شناخت اما مشخصاتى که از آنها داشــت را براى برادرش بازگو کرد و او توانست آنها را 

شناسایى کند و در نهایت متهم اصلى به نام «اصغر» که حدود 22سال دارد شناسایى و دستگیر 
شــد و اعتراف کرد که با همدستى ســه نفر دیگر به دختر جوان تجاوز کرده است. آنطور که 
خانواده دختر جوان مى گویند هنگام طرح شــکایت به آنها گفته شده که قبل از شما دختران 
دیگرى هم بخاطر اینکه به آنها تجاوز شده بود شکایت کرده اند.» به گفته وى، قربانى اصلى 
این حادثه پس از ماجرا حتى قادر نیست به سر کار برود و از نظر روحى در شرایط بدى به سر 

مى برد.

یک گروه 32 نفره در آفریقاى جنوبى براى اینکه مشهور شوند مقابل چشمان مردم خود را به آتش کشیدند.
پیدا کردن جایى در میان فهرســت رکوردهاى گینس، هدفى است که دوســتداران شهرت حاضرند براى 
رسیدن به آن دست به هر کارى بزنند. از این رو یک گروه 32 نفره اهل آفریقاى جنوبى در پارکینگ مشهور 
«کیپ تاون»، مقابل دوربین و چشــمان تماشاگران براى ثبت نامشــان میان رکوردداران، خود را به آتش 

کشیدند.
گفتنى است؛ پیش از این گروه که اعضاى آن همگى لباس هاى ضد حریق به تن داشتند، اکیپى 21 نفره در 

ایالت اوهایو چنین رکوردى را با سوزاندن خود به ثبت رسانده بودند.

اسب هار در شهرستان مشگین شهر اردبیل نوجوان 
13 ساله را کشت. در این حادثه که در روستاى «پیه 
جیک» از توابع بخش قصابه روى داد، اسب هار سر 

این نوجوان را گاز گرفت.
بخشدار قصابه در بیان جزئیات این حادثه گفت: این 
نوجوان در زمین زراعى شخصى مشغول کار و فعالیت 
بوده که به طور ناگهانى با حمله اسب هار مواجه شده 
است. گلدوست افزود: شدت جراحت وارده به قسمت 
سر این نوجوان به حدى بوده که قبل از هرگونه اقدام 

پزشکى موجب مرگ وى شده است.
در حادثه دیگرى که در روســتاى «لنج آباد» از توابع 
بخش مشــگین شــرقى روى داد یک قالده خرس 

قهوه اى موجب مصدومیت شدید یک جوان 23ساله 
شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مشگین شهر گفت: 
در این حادثه که در دره اى مشرف به ارتفاعات روستا 
روى داد، این جوان هنگام مواجهه ناگهانى با خرس بر 
اثر ضربه چنگال حیوان از باالى تخته سنگى سقوط 
کرده و از ناحیه کمر و صورت زخمى شــده اســت. 
محمدى با بیان اینکه دامنه هاى سبالن در شهرستان 
مشگین شهر از زیستگاه هاى اصلى خرس قهوه اى 
است بر رعایت حریم زیســتى این حیوان و پرهیز از 
تحریک آن تأکید کرد. وى از تشکیل پرونده مقدماتى 

براى جبران خسارت ناشى از این حادثه خبر داد.

مرد جوان طى درگیرى با سرایدار در پاساژى 
در خیابان مولوى به قتل رسید.

به گزارش تســنیم، ســاعت 21و30دقیقه 
دوشنبه شب مأموران کالنترى 116 مولوى 
در تماس با بازپرس کشــیک قتل پایتخت 
اعالم کردند مرد 33 ســاله  افغانستانى طى 
یک درگیرى مجروح شده و پس از انتقال به 
بیمارستان سینا به علت شدت جراحات وارده 

جان باخته است.
دقایقى بعد از اعالم این خبر قاضى دشتبان، 
بازپرس ویژه قتل پایتخت بــه همراه اکیپ 
تشخیص هویت آگاهى و کارشناسان پزشکى 
قانونى در بیمارســتان حاضر شده و مشغول 

تحقیقات درباره این پرونده شدند.
بررســى اولیه نشــان داد مقتول کارگر یک 
پاســاژ در خیابان مولوى بوده و با ســرایدار 
پاســاژ (مرد افغانســتانى) درگیر شده است؛ 
سرایدار طى درگیرى با دو ضربه چاقو کارگر 
جوان را هدف قرار داده و در نهایت از صحنه 
جرم متوارى شــده بود. در نهایت با دســتور 
بازپرس امور جنایى تهران جسد مقتول براى 
بررسى بیشتر به پزشکى قانونى منتقل شد و 
تحقیقات براى بازداشــت متهم فرارى ادامه

 دارد.

  زن جوانى در ایستگاه مترو میدان شهداى تهران به استقبال مرگ رفت.
به گــزارش مهــر، بر 
اساس مشاهدات عینى 
مسافران ایستگاه مترو 
میدان شهدا سه شنبه 
شب 29خرداد ماه سال 
جارى، در ساعات آخر 
فعالیت مترو، زن جوانى 
خود را بــه داخل حریم 
ریلــى مترو ایســتگاه 

میدان شهدا انداخت و جان خود را از دســت داد که در پى این حادثه مدتى 
در ایســتگاه هاى خط 4 متــرو، قطارها بــا اندکى تأخیر خدمات رســانى 

کردند.

خودرویى در شیخ نشین دوبى داخل حفره اى به عمق 15 متر سقوط کرد.
به گزارش ایسنا، پلیس دوبى در گزارشى اعالم کرد که روز دوشنبه خودرویى 
در منطقه  «خوانیج» شــیخ نشــین دوبى به داخل حفــره اى به عمق 15 

متر سقوط کرده است 
که راننده نیــز از ناحیه 
گردن و ستون فقرات 

آسیب دید.
براساس این گزارش، 
ایــن حفره بــه منظور 
ایســتگاه تقویت آب 
ایجاد شــده بــود که 
سرعت زیاد از حد راننده 

و خروج از خیابان باعث ســقوط وى شد. شــیخ محمد بن راشد آل مکتوم؛ 
نخست وزیر امارات و حاکم دوبى از این راننده مصدوم در بیمارستان عیادت 

کرد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر از دستگیرى عامل شهادت 36 مأمور ناجا خبر داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سردار مسعود زاهدیان با بیان اینکه به کمک تعدادى از همکاران عامل 
شهادت 36 نفر از مأموران ناجا در منطقه گورناك (روستایى در شهرســتان ایرانشهر در استان سیستان و 
بلوچستان)  دستگیر شد، تأکید کرد: این فرد نقش اصلى در شهادت 36 نفر از همکاران ما را در منطقه گورناك 
داشت. وى با اشاره به اینکه پس از پیگیرى هاى الزم مقادیر قابل مالحظه اى سالح و مهمات از وى کشف 
شد، گفت: این فرد عالوه بر اینکه نقش مهمى در ایجاد شرارت در منطقه داشت، به نقل و انتقال مواد مخدر 
نیز مى پرداخت. ســردار زاهدیان تصریح کرد: فرد مجرم در برهه هاى مختلفى از زمان حجم زیادى مواد 

مخدر و قاچاق خرید و فروش مى کرد.

گفتگو با یکى از اقوام پرستار جوانى که با شکایت او دستگیرى باند تجاوزکاران کلید خورد

جزئیات تازه از پرونده تجاوز به دختران ایرانشهرى 

نزاع مرگبار سرایدار 
و کارگر پاساژ 

اسب هار، پسر نوجوان را کشت

خودکشى زن جوان 
در ایستگاه مترو

 سقوط خودرو در عمق 15 مترى 

نجات 25 نفر از میان شعله هاى آتش

دستگیرى عامل اصلى شهادت 36 پلیس 

یک پاساژ در خیابان امیرکبیر تهران در حالى دچار 
آتش سوزى شد که آتش نشانان موفق به نجات 
25 نفر از ساکنان هتلى شدند که در مجاورت پاساژ 

قرار داشت و آتش در حال سرایت به آن بود. 
این حادثه ســاعت 21و29دقیقه سه شنبه شب 
رخ داد که بالفاصله پس از تماس شــهروندان با 
سامانه 125، نیروهاى شش ایستگاه آتش نشانى 
به همراه دو دستگاه نردبان هیدرولیکى، خودروى 
حامل دســتگاه هاى تنفســى و چندین دستگاه 
تانکر آب، به سمت خیابان امیر کبیر، حوالى پاساژ 

کاشانى حرکت کردند. 
مدیر عامل سازمان آتش نشــانى تهران درباره 
جزئیات این حادثه گفت: محل آتش سوزى یک 
پاســاژ دو طبقه قدیمى بود که در طبقه همکف آن 

چندین مغــازه لوازم یدکى قرار داشــت و طبقه 
باالیــى آن تعدادى انبــار مملو از لــوازم یدکى 
بود، طبقــه باالیى بــه مســاحت تقریبى 500 
مترمربع دچار آتش ســوزى گســترده شده بود 
و دود بســیار غلیظى از زیر ســقف انبارها خارج

مى شد. 
مهدى داورى ادامه داد: براثر حرارت بسیار زیاد 
ناشى از آتش سوزى، سقف شیروانى انبارها شعله 
ور شده و زبانه هاى آتش به هتلى که در مجاورت 
محل آتش سوزى قرار داشت، سرایت کرده بود و 
تعدادى از افراد داخل هتل در میان دود غلیظ گرفتار 
شــده بودند. وى افزود: نیروهاى آتش نشانى به 
محض رسیدن به محل حادثه، پس از قطع جریان 
اصلى برق و گاز و انجام ایمن سازى هاى الزم، به 

دستگاه هاى تنفسى مجهز شدند و با استفاده از 
تجهیزات خاموش کننده، از چندین سمت مشغول 
مهار شــعله هاى سرکش آتش شــدند. داورى 
تصریح کرد: همزمان گروه دیگرى از آتش نشانان 
با استفاده از تجهیزات فردى وارد ساختمان هتل 
شدند و پس از جســتجو، 25 نفر را به سالمت از 
میان دود غلیظ خارج کردند و به محلى امن انتقال 
دادند. وى افزود: آتش نشــانان در یک عملیات 
نفسگیر، آتش سوزى را پیش از سرایت به اطراف 

مهار و کامًال خاموش کردند. 
در مجموع 11 نفر از جمله سه آتش نشان در این 
حادثه مصدوم شــدند که با تالش تکنسین هاى 
اورژانس سه نفر از مجروحان در محل درمان شدند 

و هشت نفر به مراکز درمانى انتقال یافتند.

 خودسوزى همزمان  خودسوزى همزمان 3232 نفر  نفر 
براى شهرت! براى شهرت! 

رئیس پلیس آگاهى ناجا جزئیات بیشــتر از 
پرونده تجاوز در ایرانشهر را تشریح و اعالم 
کرد که ماجرا آنطورى که در برخى از رسانه ها و 

فضاى مجازى مطرح شده بود نیست.
به گزارش ایسنا، سردار محمدرضا مقیمى در 
حاشیه همایش سراسرى رؤسا و فرماندهان 
پلیس آگاهى در پاســخ به ســئوالى درباره 
سرانجام پرونده تجاوز در ایرانشهر اظهار کرد: 
این پرونده از سوى مأموران پلیس آگاهى در 
دست اقدام است اما ماجرا آنطور که در فضاى 
مجازى و برخى از رسانه ها مطرح شده نیست 
و ما این مطالــب را تأیید نمى کنیم. وى گفت: 
پرونده تحت رسیدگى قرار دارد اما با توجه به 
اینکه در مراحل تحقیق قرار دارد بدون اجازه و 
دســتور قضائى نمى توان جزئیات بیشترى از 
این پرونده را تشریح کرد چرا که ما باید براى 
بیان جزئیات، مستندات قانونى و استدالل هاى 
قوى داشته باشیم و قاعدتاً تا آن زمان نمى توان 

چیزى را به شکل قطعى اعالم کرد.
سردار مقیمى با بیان اینکه طبیعتاً پلیس آگاهى 
بعد از شــکایت به این موضوع ورود مى کند 
اما در برخــى از موارد، تجــاوز در معنایى که 
وجود دارد مطرح نبوده اســت، افزود: شروع 
پرونده با یک آدم ربایى بوده و با توجه به اینکه 
پلیس آگاهى در استان سیستان و بلوچستان 
از زبده ترین و قوى ترین نیروهاى ماست این 

موضوع در حال رسیدگى است.

ماجراى تجاوز 
در ایرانشهر آنطور که 
مطرح شده، نیست
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همانا انســان در دنیا تخته نشــان تیرهاى مرگ و ثروتى اســت 
دستخوش تاراج مصیبت ها: با هر جرعه نوشیدنى، گلورفتنى 
و در هر لقمه اى، گلوگیر شــدنى اســت و بنده، نعمتى به دست 
نیاورد جــز آنکه نعمتى از دســت بدهــد و روزى بــه عمرش 

افزوده نمى شود جز با کم شدن روزى دیگر!
موال على (ع)

اداره روابط عمومى تأمین اجتماعى استان اصفهان

شهردارى طرق رود به استناد مصوبه شماره 17 مورخ 97/01/26 شوراى اسالمى 
شهر، در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه کامیونت زباله تیپ z24f مدل 
1384 با ظرفیت حمل بار 3800 کیلو با سوخت بنزین با مشخصات ذیل از طریق 
مزایده عمومى براساس قیمت کارشناســى 116000000 ریال موضوع ماده 13 

آیین نامه مالى شهردارى ها اقدام نماید.
شرایط شرکت در مزایده:

1- واریز مبلغ 5٪ مبلغ پیشنهادى به شماره حساب 0104629754001 نزد بانک 
صادرات به نام شهردارى طرق رود یا ضمانت نامه  بانکى با اعتبار 3 ماه.

2- در صورت عدم انعقاد قرارداد و پرداخت مبلغ قرارداد توسط برندگان اول و 
دوم و سوم مزایده، سپرده هاى آنان به ترتیب به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.

3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار مى باشد.
4- دریافت فرم پیشنهاد قیمت و سایر اســناد مزایده از امور مالى شهردارى 

طرق رود الزامى مى باشد.
5- مهلت قبول پیشنهادات تا ســاعت 12 روز پنج شنبه مورخ 1397/04/14 

مى باشد.
6- جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 54332787 تماس گرفته شود.

آگهى مزایده عمومى نوبت اولآگهى مزایده عمومى نوبت اول

جمشید اسماعیلى- شهردار طرق رودجمشید اسماعیلى- شهردار طرق رود

چاپ دوم

قابل توجه شرکت ها، سازمان ها
 و مؤسسات تجارى و صنعتى

آیا مى دانید براى اینکه بهتر دیده شوید باید ابتدا 
خدمات و تولیداتتان را به مردم معرفى کنید؟

درج یک آگهى در روزنامه نصف جهان یعنى 
امکان بهتر دیده شدن براى شما.

ما مى توانیم این وظیفه را
بر عهده بگیریم. 
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کاهش 70 درصدى تصادفات 
فوتى در لنجان

فرمانده نیروى انتظامى شهرسـتان لنجان گفت: در 
سـه ماهه سـال جارى، شـاهد کاهـش 70 درصدى 
تصادفات فوتى نسبت به سه ماهه مشابه سال گذشته 

بوده ایم.
غالمرضـا افشـارى افـزود: راهنمایـى و رانندگـى 
شهرسـتان لنجان در سـال 96 بیـش از 18 هـزار و 
500 مـورد صـدور گواهینامـه داشـته، همچنین در 
حـوزه تعویـض پـالك و صـدور پـالك نیز شـاهد 
صـدور بیـش از شـش هـزار و 550 مـورد پـالك 

بوده ایم.
وى تصریح کـرد: راهنمایـى و رانندگى شهرسـتان 
لنجان در سـال 96 بالـغ بـر 107 هـزار و 135 مورد
 برگ هـاى اختاریـه در خصوص حـوادث و مقررات 

راهنمایى و رانندگى صادر کرده است.

استقرار 30 تانکر در روستاهاى 
اردستان

مدیرآب و فاضالب روسـتایى شهرسـتان اردسـتان 
بـا اشـاره بـه اینکـه روزانـه 22 سـرویس آب بـه 
روسـتاهاى اردسـتان حمـل مى شـود، گفـت: 
تعـداد 30 تانکر فلزى شـش هـزار و 30 لیتـرى، به 
منظـور اسـتقرار در روسـتاهایى کـه از آب اصفهان 
اسـتفاده مى کنند و آب جیره بنـدى دارند، بـا هزینه 
یـک میلیـارد و 500 میلیـون ریـال نصـب شـده

 است.
رضا دهقان اظهارداشـت: در حال حاضر شش تانکر 
آبرسانى سـیار در روستاها فعال اسـت و به 85 روستا 
آبرسانى مى کند و شروع عملیات تعویض شبکه هاى 
داخلـى روسـتاى ماسـبندى اردسـتان آغـاز شـده

 است.

بررسى فیلمنامه هاى اقتباسى 
سینماى ایران

چهارمیـن دوره جلسـات فیلمنامه خوانى بـا موضوع 
”اقتباس از داسـتان هاى ایرانـى“ در دفتر تخصصى 

سینماى اصفهان برگزار مى شود.
مدیر دفتر تخصصى سینماى اصفهان گفت: کارگاه 
نمایش فیلم و تحلیل فیلمنامه هاى اقتباسى سینماى 
ایران، از دوم تیرماه، هرهفته روزهاى شنبه و سه شنبه 
به مدت 10 جلسـه در دفتر تخصصى سینما، وابسته 
به سـازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 

اصفهان برگزار مى شود.
مصطفى حیدرى افزود: شـنبه ها جلسه اکران فیلم و 
روزهاى سه شـنبه کالس نقد و بررسـى فیلم برگزار 
مى شود و پس از نقد و بررسى فیلم ها، فیلمنامه هاى 
نوشته شده توسط شرکت کنندگان در کارگاه خوانده 

و بررسى مى شوند. 

 اتریشى ها از زیستگاه هاى 
اصفهان دیدن کردند

10 نفـر از کارشناسـان و متخصصـان وزارت محیط 
زیسـت اتریـش، از پناهـگاه حیـات وحـش موتـه و 
پارك ملى حیات وحش کاله قاضـى اصفهان دیدن 

کردند.

تعطیل شدن3 کارخانه
 تولید مواد لبنى

مسئول غذا و داروى شبکه بهداشت و درمان شهرضا 
گفت:سـه کارخانه تولید مواد لبنى، واقع در شـهرك 
رازى شـهرضا به دلیل نداشـتن توان رقابـت در بازار 

تعطیل شده اند.
سپیده دهقان ادامه داد: 90 درصد از مراکز ماست بندى 
و عرضه لبنیـات محلى در ایـن شهرسـتان، نیازمند 
بهسازى و اصالح محیط کار براساس ضوابط علمى 

و بهداشتى هستند.
وى تأکیـد کـرد: براسـاس قانـون بایـد تولیـد و 
عرضـه لبنیـات در یـک محـل باشـد، امـا در حـال 
حاضـر ایـن دو فراینـد در دو محـل جداگانـه انجام 

مى شود.

خبر

مسئول سازمان بسیج اساتید استان اصفهان گفت: در حدود 
چهار هزار استاد بسیجى در 93 دانشگاه و آموزشگاه آموزش 
عالى استان اصفهان فعال هســتند که در یکسال گذشته، 
بیش از 300 عنوان برنامه تخصصى برگزار کرده اند.محمد 
باقرى ادامه داد: در حوزه هاى فکرى و علمى، اقدام به تشکیل 
اندیشــکده هاى علمى و کارگروه هــاى تخصصى در پنج 
موضوع در استان اصفهان کرده ایم و آن ها اولویت بندى شده و 
در دستور کار اساتید بسیجى قرار گرفته است. وى تصریح کرد: 
نخستین اندیشکده با عنوان «شهر اسالمى» امروز در سالروز 
شهادت دکتر چمران رونمایى مى شود و این اندیشکده، براى 
نخستین بار به صورت رسمى از جنبه هاى مختلف به شهر 

اسالمى مى پردازد. باقرى با اشاره به کارگروه هاى تخصصى 
تشریح کرد: اقتصاد، آسیب هاى اجتماعى، آب، نوآورى علمى، 
تمدن پژوهى، پیوست نگارى فرهنگى و نیز امسال در بحث 
حمایت از کاالهاى ایرانى، کارگروه هاى تعریف شده تا در آینده 
به اندیشکده ها بپیوندند. به گفته مسئول سازمان بسیج اساتید 
استان اصفهان، هدف فعالیت هاى این سازمان، مسئله یابى 
و حل مسئله با دو رویکرد تحول و اثربخشى فعالیت هاست. 
وى اضافه کرد: اردوهاى راهیان نور، کرسى هاى نقد و نظر، 
اردوهاى جهادى، درگیر کردن خانواده هاى اساتید بسیجى 
براى ارتقاى بصیرت سیاسى در قالب هیئت هاى مذهبى، از 

جمله اقدامات سازمان بسیج اساتید در دانشگاه هاست.

معاون فرهنگــى و اجتماعى اداره کل اوقــاف و امور 
خیریه اســتان اصفهان ازاجراى طرح نشــاط معنوى 
در 180 امامــزاده شــاخص اســتان اصفهــان خبر

 داد.
حجت االسالم حســن امیرى گفت: همزمان با فصل 
تابستان، طرح نشــاط معنوى جهت غنى سازى اوقاف 
فراغت نوجوانــان و جوانان در جوار حــرم مطهر 180 
بقعه متبرکه و امامزاده عظیم الشــان استان اصفهان 

اجرا مى شود.
وى افزود: نشــاط و امید در جزئیات زندگى و همچنین 
غنى سازى اوقات فراغت نوجوانان و جوانان، با محوریت 

بقاع متبرکه برگرفته شــده از تعالیم دین مبین اسالم 
است.

حجــت االســالم امیــرى در ادامــه بــه هــدف از 
اجــراى طــرح نشــاط معنــوى در ایــام تابســتان 
در جــوار حــرم مطهــر امامــزادگان اشــاره کــرد 
معنــوى  نشــاط  طــرح  اجــراى  گفــت:  و 
در بقــاع متبرکــه، یکــى از راه هــاى مقابلــه بــا 
جنــگ نــرم دشــمن اســت و ضــرورت دارد 
غنى ســازى اوقات فراغت دانش آمــوزان، نوجوانان 
وجوانــان اولویــت اول مســئوالن فرهنگــى قرار 

گیرد.

اجراى طرح«نشاط معنوى» 
در 180 امامزاده

فعالیت 4000 استاد بسیجى 
در اصفهان

افزایش مراجعه به مراکز 
معاینه فنى خودروها

رئیس ســتاد معاینه فنى خودرو شــهردارى 
اصفهان گفت: همزمان با آغــاز فصل گرما و 
مسافرت هاى تابستانى، آمار مراجعه به مراکز 
معاینه فنــى خودرو 10 درصــد افزایش یافته 

است.
جمشید جمشــیدیان اظهارداشــت: به دنبال 
آغاز سفرهاى تابستانى، مراجعات شهروندان 
به مراکز معاینه فنى خــودرو افزایش یافته، به 
طورى که در ماه جارى تعــداد مراجعه به این 
مراکز، نسبت به ماه گذشته 10 درصد افزایش 

یافته است.
وى افزود: به صورت میانگین روزانه هزار و 700 
دســتگاه خودرو به مراکز معاینه فنى مراجعه 

مى کنند.
رئیس ســتاد معاینه فنى خودرو شــهردارى 
اصفهــان ادامه داد: ســاعات فعالیــت مراکز 
معاینه فنى از ساعت 8 صبح تا 14 است، البته 
مرکز معاینه فنى«جى» از ســاعت 8 صبح تا 
15 و 30 دقیقه به شــهروندان سرویس دهى 

مى کند.
جمشــیدیان تاکید کرد: از آنجایى که کنترل 
وضعیــت ایمنى خودرو قبل از ســفر مى تواند 
در کاهش ریسک تصادف و امنیت سفر بسیار 
مؤثر باشد، به شهروندان توصیه مى شود حتما 
قبل از سفر، جهت اطمینان از سالمت خودروى 
خود، به یکــى از مراکز معاینه فنــى  مراجعه 

کنند.

دستگیرى سارق 
میلیاردى منازل اصفهان

فرمانده انتظامى استان اصفهان از شناسایى و 
دستگیرى یک سارق حرفه اى منزل و کشف 

12 میلیارد ریال اموال مسروقه خبر داد.
ســردار مهدى معصوم بیگى اظهار داشــت :
 در پی وقــوع چندین مورد ســرقت از منازل 
شــهروندان در شــهر اصفهان، شناســایى 
و دســتگیرى عامل یا عوامل این ســرقت ها 
به صــورت ویــژه در دســتور کار کارآگاهان 
پلیــس آگاهــى ایــن فرماندهــى قــرار 

گرفت.
وى ادامــه داد: کارآگاهان تحقیقات خود را در 
این زمینه آغاز و با انجام یک ســرى اقدامات 
تخصصى موفق شدند ســارق را شناسایى و 
پس از هماهنگــى با مقام قضائى دســتگیر 

کنند.
این مقــام ارشــد انتظامى با اشــاره به اینکه 
در بازرســى از منزل متهم، یک کیلو طالى 
سرقتى کشف شــد، گفت: فرد دستگیرشده 
در بازجویى هاى پلیس به ســرقت 12 میلیارد 
ریال امــوال از منازل شــهروندان اصفهانى 

اعتراف کرد.
سردار معصوم بیگى تصریح کرد: تاکنون تعداد 
زیادى از مالباختگان این پرونده، شناســایى 
و امــوال آن ها پــس از طى مراحــل قانونى 

بازگردانده مى شود. 

مدیرعامل سازمان سرمایه گذارى و مشارکت هاى شهردارى 
اصفهان گفت: در حال حاضر به خاطر مشکالتى که در فضاى 
کسب و کار با آن روبرو هستیم، فرش قرمزى براى پهن کردن 
جلوى پاى سرمایه گذاران نداریم. شهرام رئیسى اظهار داشت: 
حفظ سرمایه گذار، نیازمند ســاز و کارى مشخص، شفاف و 

صریح است و این تنها خواسته سرمایه گذار از ما است. 
وى بیان داشت: روال جذب ســرمایه گذار تاکنون از طریق 
انتشار فراخوان از روزنامه هاى رســمى بوده، در صورتى که 
باید این روال را وسیع تر کنیم، به طورى که مقرر شده سایت 
راه اندازى شود و پروژه هاى مشارکتى را از این طریق اطالع 

رسانى کنیم.
مدیر عامل سازمان سرمایه گذارى و مشارکت هاى شهردارى 
اصفهان افزود: در سال هاى گذشته استان اصفهان رتبه سوم 

قراردادهاى خارجى را داشت. 
وى با اشــاره به انعقاد قرادادهاى مشــارکتى در دوره جدید 
مدیریت شهرى اظهارداشت: هشــت قرارداد در دو ماه اول 
سال بررسى شــده و برخى هم در دست بررسى اداره حقوقى 

شهردارى است. 
رئیســى با بیان اینکه راه بر روى جذب ســرمایه هاى خرد 
بسته نیست، گفت: پروژه هاى شــهرى نیازمند سرمایه هاى 

سنگین است.
وى ساخت آکواریم و شهر رویاها را از موفق ترین پروژه هاى 
مشارکتى شهردارى عنوان کرد و گفت: هر جا بخش دولتى 
وارد شد، مشکالتى هم ایجاد شده است، پس باید اقدامات به 
دست بخش خصوصى سپرده شــود و باید براى جلوگیرى از 
این مشکالت، اعمال سلیقه منع شود تا دیگر چنین مشکالتى 

را شاهد نباشیم. 
مدیرعامل سازمان سرمایه گذارى شهردارى با اشاره به اینکه 
پنجره واحد سرمایه گذارى به کندى پیش مى رود، گفت: هیچ 
راهى جز استفاده از توانایى هاى بخش خصوصى نداریم و باید 

اقدامات با سرمایه گذارى و مشارکت جمعى پیش رود.

مدیرعامل سازمان سرمایه گذارى و مشارکت هاى شهردارى اصفهان:

فرش قرمز براى پهن کردن
 جلوى پاى سرمایه گذاران نداریم

م دیر روابط عمومى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: در صورتى که 
در باالدست، میزان برداشت آب کنترل شود، تمام نگرانى هاى مربوط براى کم 

آبى رفع مى شود.
اکبر بنى طبا در مورد آخرین زمان در اختیار داشــتن آب در شهر اصفهان، اظهار 
داشت: با تمهیدات اتخاذ شــده و با احتماالت قبلى که گفته مى شد، تا مردادماه 
یا شهریورماه آب در دسترس هست، با توجه به بارش هاى اردیبهشت و خرداد، 

امیدواریم از سال آبى 97 به خوبى عبور کنیم.
وى ادامه داد: دلیلى براى تعیین تاریخ دسترســى به آب در اصفهان وجود ندارد 
و ما مکلف به تأمین مســتمر آب هســتیم و نمى توانیم تاریخى براى تأمین آب 

مشخص کنیم. 
وى ادامه داد: در صورت تالش براى مدیریت بهتر کنترل برداشت آب  درباالدست، 

تمام نگرانى هاى مربوط به کم آبى مرتفع مى شود. 
وى اظهارداشت: در هر صورت، با همین نحوه اِعمال مدیریت فعلى نیز مشکلى 

نداریم و احساس مى کنیم  سال آبى 96- 97 را به خوبى سپرى مى کنیم.
بنى طبا در مورد جیره بندى آب شرب اصفهان تصریح کرد: جیره بندى آب، خط 

قرمز وزارت نیرو است و ما برنامه اى براى جیره بندى آب مشترکان نداریم.
مدیر روابط عمومى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، دلیل افت فشار آب در 
برخى مناطق را این طور توضیح داد: قطعى و افت فشــار آب که بعضاً در ساعاتى 
از روز با آن مواجه مى شویم، به دلیل نوسان در میزان آب تخصیصى است که به 
تصفیه خانه آب اصفهان هدایت مى شود و این نوسان، ناشى از عدم کنترل دقیق در 

برداشت آب در باالدست است. 
وى بیان داشت: طبیعتًا نوسان در ســاعات مختلف برداشت به میزان سهم آب 
تخصیصى به تصفیه خانه آب اصفهان نیز تأثیر مى گذارد وکاهش آن به شبکه هاى 

 توزیع نیز تأثیر خواهد گذاشت و آب شرب منازل بعضاً با افت فشار مواجه مى شود.
وى گفت: با رعایت الگوى مصرفى مردم، این کاستى ها نیز مرتفع خواهد شود.

بنى طبا در پاسخ به این سوال مبنى بر اینکه  «به گفته برخى کارشناسان، در شهر 
اصفهان نیز باید مثل قم با تانکر در سطح شــهر آب توزیع شود تا از این بحران 
کم آبى عبور کرد، از این رو ، آیا قرار است این طرح در اصفهان اجرا شود یا خیر؟» 
گفت: اصًال چنین طرحى در شرکت  آب و فاضالب استان اصفهان مطرح نیست 
و سناریوهاى تأمین آب از تانکر براى زمانى است که واقعًا شهر در قطعى مطلق 
به سر ببرد و امکان تأمین آب از شبکه توزیع فراهم نشود، در حالى که  اصفهان در 

چنین شرایطى واقع نشده است.
مدیر روابط عمومى شــرکت آبفاى اســتان اصفهان تصریح کــرد: ما ظرفیت 
تانکرهاى آب رسانى همه دســتگاه هاى اجرایى اســتان را شناسایى کرده ایم 
تــا در صورتى کــه منطقه اى دچــار قطعــى آب شــد، از این طرح اســتفاده

 کنیم.

برنامه اى براى جیره بندى آب 
مشترکان نداریم 

ساسان اکبرزاده

«صنعت گردشگرى، یک صنعت پاك و مطرح در جهان بوده 
که همواره پیشرو و پیشران نقش آفرینى کرده و در زمینه هاى 
اقتصادى، یک فعالیت اقتصادى و صنعتى اقتصادساز است.» 

استاندار اصفهان در مراسم افتتاح دهمین نمایشگاه بین المللى 
گردشــگرى اصفهان در جمع مســئوالن، فعاالن و دست 
اندرکاران صنعت گردشگرى با بیان این مطلب گفت: صنعت 
گردشگرى در دهه هاى آینده، به اولین صنعت در جهان بدل 
خواهد شد. این در حالى است که صنعت گردشگرى عالوه بر 
چرخش اقتصاد بین کشورها، مى تواند زمینه تبادل فرهنگى، 
اجتماعى، تاریخى، هنر، آداب و ســنن را فراهم آورد و تنها 
صنعتى به شمار مى رود که مى تواند جامعه جهانى را به سوى 
صلح و دوستى و آرامش رهنمون سازد که مطمئناً فعالیت در 

این راستا، مثبت و سازنده است.
محسن مهرعلیزاده با بیان اینکه خوشبختانه کشور پرافتخار 
جمهورى اسالمى، استان اصفهان و شــهر اصفهان داراى 
ویژگى هاى مثبت گردشــگرى هســتند و هر آنچه سلیقه 
گردشگران باشد، در کل کشــور و استان اصفهان که داراى 
تاریخ دیرین و ادبیات کهن اســت و خاســتگاه هنر، شعر و 
موســیقى بوده و طبیعت جاذب، زیبا و متنــوع در هر فصل 
دارد، مى تواند ارائه شــود. وى ادامه داد: ســرمایه گذارى در 
زمینه گردشگرى در اســتان اصفهان مثبت و سازنده است 
و ما به عنوان مســئوالن عالى دولت در استان اصفهان بر 
این کار مصمم هستیم و براى سرمایه گذارى در هتلسازى، 
اماکن تفریحى و توریستى، ایجاد شرکت هاى هواپیمایى، 
تورهاى گردشگرى و... حمایت هاى الزم را صورت مى دهیم 
و دستگاه ها نیز موظف هســتند حداکثر حمایت را از صنعت 

گردشگرى در استان اصفهان داشته باشند.
استاندار اصفهان، شناسایى و شناساندن امکانات اصفهان، 
ارزان بودن و راحتى ســفر را از عوامل جذب گردشــگران 
برشمرد و گفت: براى هر گردشگرى افزون بر ظرفیت هاى 
گردشگرى، این عوامل بسیار اثرگذار اســت و این در گرو، 
همکارى تورگردانان کشورها با یکدیگر، کاهش هزینه هاى 

اقامت و هتل و... است.
مهرعلیزاده به دست اندرکاران صنعت گردشگرى و توریسم 
در اصفهان توصیه کرد در راستاى راه اندازى پروازهاى مستقیم 
از اصفهان با شهرهاى هدف فعالیت کنند و گفت: در یک ماه 
آینده پرواز مستقیم اصفهان به سن پترزبورگ برقرار خواهد شد 
که ضرورى است تورگردانان دو کشور تفاهم کنند، تا این مسیر 
پایدار باشد.  استاندار اصفهان، اظهار امیدوارى کرد این اقدام در 
رابطه با دیگر کشورها از جمله چین، تاجیکستان و... هم مهیا 
شود تا بتوانیم از ظرفیت واقعى اصفهان در بخش گردشگرى 

بهره بردارى کنیم.
■■■

شهردار اصفهان هم برگزارى دهمین نمایشگاه بین المللى 
گردشگرى را در توسعه و رونق اقتصادى شهر مؤثر دانست 
و گفت: مهمانان خارجى به خوبى اصفهان را مى شناسند و از 
توانمندى هاى گردشگرى این شهر آگاهى دارند اما ما به دنبال 
گردشگرى پایدار هســتیم که در این گردشگرى، طبیعت و 
فرهنگ از بین نمى رود. بنابراین ما به دنبال تحقق گردشگرى 

واقعى هستیم و به آن به عنوان سرمایه نگاه مى کنیم.
قدرت ا... نوروزى که اخیراً در کنفرانس شبکه جهانى شهرهاى 
خالق شــرکت کرده بود، اظهار کرد: خوشبختانه اصفهان 
در زمره شهرهاى خالق یونسکو ثبت شــده است و در این 

کنفرانس نقش خوبى داشــت و به عنوان یکى از شهرهاى 
خالق در همه کمیسیون هاى خصوصى گردشگرى شرکت 
داشت. وى اضافه کرد: در این کنفرانس 250 شهر جهان از همه 
کشورها حضور داشتند و پیام اصفهان به عنوان شهر پیوسته به 
شهر خالق و مرکز هنر و زیبایى ها، به گوش جهانیان رسید که 
این فرصت بسیار خوبى براى بهره گیرى بخش خصوصى از 

فرصت هاى ایجاد شده است.
نوروزى ادامه داد: اصفهان آمادگى برگزارى نمایشگاه را در 
250 شهر جهان دارد و از حضور این شهرها در اصفهان استقبال 
مى کند تا این شهر در مسیر اقتصاد گردشگرى فرهنگى و هنر، 
حرکت کند. شهردار اصفهان اظهار امیدوارى کرد مهمانان 
خارجى بتوانند با نمایشگاه هاى مشترك و اعزام تورها، زمینه 

بهره مندى و اشتغالزایى را فراهم کنند.
■■■

سفیر تاجیکستان در ایران نیز با تشریح امکانات گرشگرى 
این کشور، به معرفى مناطق گردشگرى پرداخت و گفت: ما 
آماده ایم از امکانات و ظرفیت هاى گردشگرى اصفهان استفاده 
کنیم و امکانات گردشگرى تاجیکستان را به شما معرفى کنیم.

نعمت ا... امام زاده افزود: در تاجیکستان 947 رودخانه، 14 هزار و 
500 یخچال، 1300 تاالب، 200 چشمه معدنى و... وجود دارد و 
در حال حاضر صد شرکت گردشگرى در این کشور فعال است.

سفیر تاجیکستان در ایران خواســتار برگزارى سمینارها و 
نشست هاى تخصصى گردشگرى با توجه به مشترکات دو 
کشور در این زمینه شد و گفت: دو کشور ایران و تاجیکستان در 
مسیر راه ابریشم قرار دارند و امروز مى توان با گام هاى کوچک، 
همگرایى بهترى را مهیا ساخت. وى از همه شرکت کنندگان 

دعوت کرد تا از تاجیکستان بازدید کنند.
■■■

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان 
اصفهان هم این نمایشگاه را زمینه اى براى تبادل تجربیات 
فعاالن گردشگرى دانســت و گفت: نمایشگاه گردشگرى 
فرصتى بــراى بازاریابى اســت و اگر نمایشــگاهى بتواند 
مخاطبین خود را در ســطح بین المللى پیدا کند زمینه انعقاد 
قرارداد نیز فراهم مى شــود. فریدون اللهیارى گفت: یکى از 
ظرفیت هاى اصفهان در ســال هاى اخیر، ظرفیت طبیعى و 
طبیعت گردى است که اســتان اصفهان رتبه اول را بخاطر 
تأسیسات طبیعت گردى در کشور داراست و در این نمایشگاه 

باید بازاریابى در بازارهاى جدید گردشگرى مدنظر قرار گیرد.
■■■

مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان 
هم به عنوان میزبان به مهمانان داخلى و خارجى خیرمقدم 
گفت و افزود: حمایت از گردشگرى، حمایت از کاالهاى داخلى 
است چرا که گردشگران خارجى وارد کشور ما مى شوند و براى 
رفاه خود هزینه مى کنند. على یارمحمدیان اظهار کرد: اگر به 
صنعت گردشگرى توجه شود افزایش اشتغال را در بر خواهد 
داشت و در نتیجه مشکل بیکارى حل خواهد شد چرا که به 
ازاى هر شش توریست خارجى، یک شغل و هر 25 گردشگر 
داخلى یک شغل ایجاد مى شود و این نشان از اهمیت وجود 
گردشگران دارد. شایان ذکر است استاندار و دیگر مسئوالن، 
دهمین نمایشگاه بین المللى صنعت گردشگرى اصفهان را 
در محل دائمى نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان در 
پل شهرستان افتتاح کردند، تا در هاى این نمایشگاه دیدنى، 
تا اول تیرماه ســال جارى هر روز از ساعت 16 تا 22 به روى 

عالقه مندان باز باشد. 

توصیه استاندار به فعاالن صنعت توریسم در اصفهان

پرواز مستقیم از اصفهان به شهرهاى هدف راه اندازى شود
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چندى پیش «فرهاد ســلیمى بنى» شهردار قبلى فوالدشهر 
بعد از هشت ماه فعالیت، از سمت خود استعفا داد؛ شهردارى 
که با هفت راى مثبت، از طرف اعضاى شوراى اسالمى این 
شهر انتخاب  شده بود. پس از گمانه زنى هاى اخیر در خصوص 
انتخاب شهردار فوالدشهر، خبرها حاکى از آن است که «بابک 
محمدى» جهت تصدى شهردارى فوالدشهر به مراجع ذى ربط 
معرفى شده است، انتخابى که از همین ابتداى کار با حواشى روبه 
رو  شده است.برخى از افراد درصدد هستند تا انتخاب شهردار 
فوالدشهر را به فرماندار لنجان نسبت دهند، موضوعى که با 
تکذیب فرماندارى لنجان همراه شد. فرماندار لنجان گفت: 
بنده به اعضاى شوراى شهر فوالدشهر براى انتخاب شهردار 

چندین معیار و شــاخصه مدیریتى و انقالبى گرى و جهادى 
دادم، نه اینکه بگویم فالن شــخص را انتخاب کنید. مهدى 
صفرخانلو با تأکید براینکه شخص معرفى شده براى تصدى 
شهردارى فوالدشهر، تحت هیچ شرایطى از جانب فرماندار 
لنجان انتخاب نشده است، تصریح کرد: چندى پیش یکى از 
اعضاى اسبق شوراى فوالدشهر سعى داشت تا انتخاب شهردار 
را به بنده نسبت دهد که این موضوع کذب محض است. وى با 
بیان اینکه فوالدشهر از شرایط ویژه اى در شهرستان برخوردار 
است، خاطرنشان کرد: امیدوار م اعضاى شوراى شهر در انتخاب 
شهردار نهایت دقت را داشته باشند و با توجه به شرایط خاص و 

نیازهاى فوالدشهر، شهردار را انتخاب کنند.

دبیر اجرایى نظام صنفى کشاورزى استان اصفهان گفت: 
22 مترمکعب در ثانیه آب از سد زاینده رود خارج مى شود 
که تنها کمتر از 9 مترمکعب در ثانیه براى شرب اصفهان 

بزرگ به تصفیه خانه باباشیخعلى مى رسد.
اسفندیار امینى بیان داشت: یعنى تکلیف معادل 13 متر 

مکعب آب در این میان مشخص نیست.
دبیر اجرایى نظام صنفى کشــاورزى اســتان اصفهان 
اظهار داشت: حداقل سه مترمکعب هم آب ورودى بین 
حوضه اى وجود دارد، یعنى در محدوده سد زاینده رود تا 
چم آسمان، معادل 16 متر مکعب در ثانیه آب برداشت 

مى شود.

وى با اشــاره به اینکه در باالدست هم 10 مترمکعب در 
ثانیه برداشت غیر مجاز آب داریم، ادامه داد: امسال طبق 
مصوبه جلسه پانزدهم شــوراى هماهنگى حوضه آبریز 
زاینده رود که با امضاى وزیر نیرو ابالغ شــد، باغداران 
دو استان اصفهان و چهار محال و بختیارى معادل 6/5 

میلیون متر مکعب آب در ماه باید برداشت کنند.
امینى ادامه داد: با این حساب، درحدود 23/5 مترمکعب 
در ثانیه آب اضافه، به صورت غیر مجاز برداشت مى شود.
وى بیان داشت: شرکت آب و فاضالب شهرى و روستایى 
تقاضاى اعتبار 100 میلیارد تومانى براى حفر 70 حلقه 

چاه جدید کرده تا مشکل شرب را حل کند.

فرماندار لنجان: شهردار 
فوالدشهر را من انتخاب نکردم

کمتر از 9 مترمکعب آب در ثانیه 
سهم آب شرب اصفهان است

    بازى ایران واسپانیا در
7 مکان عمومى پخش شد

مسـابقه تیـم هـاى ملـى ایـران و اسـپانیا در چارچـوب
 رقابت هاى مرحلـه گروهى جام جهانى 2018 روسـیه، 
در هفت مکان عمومى در اصفهان بطور مستقیم پخش 
شد. این دیدار از سـاعت 22 و 30 دقیقه دیشب آغاز شد و 
بر اسـاس برنامه هاى اعالم قبلى، این مسـابقه در پارك 
کوهستانى صفه، سینماهاى سپاهان و پردیس سینمایى 
چهارباغ اصفهان، سینماهاى یاسمن شاهین شهر، فرهنگ 

فوالدشهر و فرهنگ میمه بطور مستقیم پخش شد. 

«بانک تجارت» ارز مسافرتى 
پرداخت مى کند

به منظور تسهیل مسافرت هاى خارجى، بانک تجارت 
در فرودگاه بین المللى شهید بهشتى اصفهان نسبت به 

پرداخت ارز مسافرتى به متقاضیان اقدام مى کند.
رضا کیا، مدیر شـعب بانک تجارت در استان اصفهان با 
اعالم این مطلب گفت: متقاضیان و مسافران کشورهاى 
خارجى مى توانند با مراجعه به شعب منتخب این بانک و 
ارائه گذرنامه معتبر، کارت ملى، بلیط پرواز و ویزاى کشور 
مقصد، اقدامات الزم براى دریافت ارز مسافرتى را انجام 
داده و بـا دریافت رسـید و تحویل آن به باجه مسـتقر در 

فرودگاه اصفهان، ارز خود را دریافت کنند.
وى افزود:  این بانک همچنین به بیمارانى که روند درمان 
آن ها در داخل کشور میسر نبوده و باید براى مداوا به خارج 

از کشور اعزام شوند نیز ارز پرداخت مى کند.

خبر

اخطار اجرایى
شماره : 960117- 1396/9/8 به موجب راى شماره 9609976795800453 تاریخ 96/4/24 
حوزه 28 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه محمدجواد 
ســراج زاده اصفهانى فرزند اکبر به نشــانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 
100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/300/000 ریال بابت خسارت دادرسى 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 96/2/16 لغایت 
زمان وصول در حق محکوم له کوروش معلمى فرزند عبدالعلى به نشــانى اصفهان- چهارباغ 
باال- کوچه 3- پالك 42 به وکالت ســمیه بحرینى فرزند عباســعلى به نشانى میمه خ مولوى 
روبروى مسجد حضرت على (ع)  و پرداخت نیم عشر اجرایى پرونده در حق صندوق دولت. ماده 
34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را بــه موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخــت محکوم به بدهد یا مالى 
معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفا 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 قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 6903 شعبه 28 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک) /3/642
مزایده اموال منقول نوبت اول

در پرونده 354/97 (اجراى شورا) و به موجب اجرائیه 520/96 مورخه 97/2/5 صادره از شعبه 11 
شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر محکوم علیه محسن قادرى آشتیانى به پرداخت مبلغ 
57/703/197 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له على توکل و پرداخت مبلغ 3/819/159 
ریال هزینه اجرا محکوم گردیده است که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال 
محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناســى شده است، نموده است. شرح 
نظریه کارشناسى: 1- تعداد یکدستگاه سوارى پیکان رنگ سفید روغنى مدل 1381 به شماره 
انتظامى 465 ل 33 ایران 43 و به شماره موتور 11128137285 و شماره شاسى 81438662 
IN که وضعیت وسیله نقلیه: اگرچه بلحاظ عدم دسترســى به سوئیچ اتومبیل، معاینات و تست 
فنى و میزان کارکرد مسیر نگردید. لیکن با عنایت به وضعیت و سالمت نسبى بدنه و میزان ٪40 
استهالك الستیکها و صرفنظر از شرایط و مدت بیمه نامه شخص ثالث اتومبیل و میزان عوارض 
و تخلفات و دیون دولتى قیمت پیشنهادى جهت فروش از طریق مزایده عمومى حداکثر حدود 
40/000/000 ریال معادل چهار میلیون تومان برآورد و ارزیابــى میگردد. 2- با توجه به اینکه 
نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجرا 
قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: 97/4/12- سه شنبه- ساعت 
9 لغایت 10 صبح محل برگزارى مزایده: اجراى احکام حقوقى شــوراى حل اختالف شــاهین 
شهر محل نگهدارى مال توقیفى: شاهین شــهر- پارکینگ شهردارى پردیس مزایده از قیمت 
کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده مزایده 
میبایست 10 درصد از ثمن معامله را فى المجلس به حساب ســپرده واریز و تا یک ماه فرصت 
دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه 
پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در 
مزایده میباشند مى بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا 
ترتیب بازدید آنها از ا موال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت 
پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل تا در مزایده شرکت داده شود. م الف: 549 مدیر 

اجراى احکام شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر /3/735
حصر وراثت

آقاى مجید ب لیوند داراى شناسنامه شماره 3993 به شرح دادخواست به کالسه 146/97 از این 
شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رحمانعلى بلیوند 
بشناســنامه 34 در تاریخ 97/03/16 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به: 1- بیگم جان بیدکانى بختیاروند فرزند ســیف اله ش.ش 224 
ت.ت 1328 صادره از شهرکرد (مادر متوفى) 2- ماهرخ بیدکانى بختیاروند فرزند على ش.ش 
420 ت.ت 1345 صادره از شهرکرد (همســر متوفى) 3- زهرا بلیوند فرزند رحمانعلى ش.ش 
1870621646 ت.ت 1379 صادره از شوشــتر (دختر متوفى) 4- مهناز بلیوند فرزند رحمانعلى 
ش.ش 1870283066 ت.ت 1372 صادره از شوشــتر (دختر متوفى) 5- مرجان بلیوند فرزند 
رحمانعلى ش.ش 1870159977 ت.ت 1370 صادره از شوشتر (دختر متوفى) 6- مرضیه بلیوند 
فرزند رحمانعلى ش.ش 10124 ت.ت 1367 صادره از شوشــتر (دختر متوفى) 7- مریم بلیوند 
فرزند رحمانعلى ش.ش 715 ت.ت 1364 صادره از شوشــتر (دختر متوفى) 8- حســین بلیوند 
فرزند رحمانعلى ش.ش 519 ت.ت 1360 صادره از شوشتر (پسر متوفى) 9- مجید بلیوند فرزند 
رحمانعلى ش.ش 3993 ت.ت 1365 صادره از شوشــتر (پســر متوفى) والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد 
و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 479 شــعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان /3/736
حصر وراثت

آقاى غالمعلى رجائى ریزى داراى شناسنامه شماره 107 به شرح دادخواست به کالسه 148/97 
از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان یداله رجائى 
ریزى بشناســنامه 1 در تاریخ 97/03/13 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- اکبر رجائى فرزند یداله ش.ش 434 ت.ت 1338 صادره از 
لنجان (پسر متوفى) 2- رضا رجائى ریزى فرزند یداله ش.ش 230 ت.ت 1341 صادره از لنجان 
(پسر متوفى) 3- غالمعلى رجائى ریزى فرزند یداله ش.ش 107 ت.ت 1345 صادره از لنجان 
(پسر متوفى) 4- زهره رجائى ریزى فرزند یداله ش.ش 298 ت.ت 1351 صادره از لنجان (دختر 
متوفى) 5- عذرا رجائى ریزى فرزند عباس ش.ش 296 ت.ت 1322 صادره از لنجان (همســر 
متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 

یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 480 شعبه پنجم حقوقى شوراى 
حل اختالف شهرستان لنجان /3/737 

((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 139760302177000246 مورخــه 1397/02/26 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى حسین زمانى 
علویجه فرزند امراله بشماره شناسنامه 706 شهر رى و شماره ملى 0492282145 درششدانگ 
یک قطعه زمین با بناى احداثى برروى قســمتى از پالك 3824 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 381 مترمربع انتقالى از مالک رسمى خانم معصومه چهره 

نگار محرز گردیده است. 
2- برابر راى شــماره 139760302177000247 مورخــه 1397/02/26 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى حسین زمانى 
علویجه فرزند امراله بشماره شناسنامه 706 شهر رى و شماره ملى 0492282145 درششدانگ 
یک قطعه زمین با بناى احداثى برروى قســمتى از پالك 3824 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 376/40 مترمربع انتقالى از مالکین رسمى محمدرضا و سعید 

شهرت هر دو کریمى محرز گردیده است. 
3- برابر راى شماره 139760302177000244 مورخه 1397/02/26 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ســاختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى اسماعیل زمانى 
علویجه فرزند امراله بشماره شناسنامه 6900 شهر رى شماره ملى 0493224114 درششدانگ 
یک قطعه زمین با بناى احداثى برروى قســمتى از پالك 3824 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 482 مترمربع انتقالى از مالک رسمى خانم لیال زمانى علویجه 

محرز گردیده است. 
4-برابر راى شماره 139760302177000243 مورخه 1397/02/26 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى امراله زمانى علویجه 
فرزند کاظم  بشماره شناســنامه 5386 نجف آباد و شــماره ملى 1090510934 درششدانگ 
یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از پالك 3824 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان به مساحت 1012/70 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى ناد على  فقیهیان علیرضایى 

محرز گردیده است.
5-برابر راى شــماره 139760302177000242 مورخــه 1397/02/26 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى داود زمانى 
علویجه فرزند امراله بشماره شناسنامه 1127 شهر رى شماره ملى 0491978251 درششدانگ 
یک قطعه زمین با بناى احداثى برروى قســمتى از پالك 3824 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 468/70 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى خسرو کریمى 

علویجه محرز گردیده است. 
6-برابر راى شــماره 139760302177000248 مورخــه 1397/02/26 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى عباس زمانى 
علویجه فرزند کاظم بشماره شناسنامه 124 نجف آباد شماره ملى 1091948161 درششدانگ 
یک قطعه زمین با بناى احداثى برروى قســمتى از پالك 3824 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 233/85 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى رضا شفیعى 

علویجه محرز گردیده است. 
7-برابر راى شــماره 139760302177000241 مورخــه 1397/02/26 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى حسین پورجم 
فرزند حیدر بشماره شناسنامه 159 نجف آباد شماره ملى 1091856540 درششدانگ یکبابخانه 
احداثى برروى قسمتى از پالك 3357 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به 
مساحت 1035مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى حیدر پورجم و خانم فاطمه محققى محرز 

گردیده است. 
8-برابر راى شــماره 139760302177000249 مورخــه 1397/02/27 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم فرزانه زمانى 
علویجه فرزند امراله بشماره شناسنامه 2009 شهر رى شماره ملى 0491488351 درششدانگ 
یک قطعه زمین احداثى برروى قسمتى از پالك 3824 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان به مساحت  464/70 مترمربع انتقالى از مالکین رسمى آقایان محمد رضا و سعید 

هر دو کریمى محرز گردیده است. 
9-برابر راى شماره 139760302177000238 مورخه 1397/02/26 هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ســاختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم  ماه بى بى زمانى 
علویجه فرزند محمد جعفر  بشماره شناسنامه 164 نجف آباد شماره ملى 1091919313 در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از پالك 844/1 فرعى واقع در علویجه 
1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 218/75 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى صادق 

کریمى علویجه محرز گردیده است. 
10-برابر راى شــماره 139760302177000240 مورخه 1397/02/26 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى محمد نورى 
علویجه فرزند رضا  بشماره شناسنامه و شماره ملى 1080358651 در دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه احداثى برروى قســمتى از پالك 844/1 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان به مساحت 218/75 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى صادق کریمى علویجه 

محرز گردیده است. 
11-برابر راى شــماره 139760302177000239 مورخه 1397/02/26 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم فائزه نورى 
علویجه فرزند رضا  بشماره شناسنامه و شماره ملى 1080311831 در دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از پالك 844/1 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت 

اصفهان به مساحت 218/75 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى صادق کریمى علویجه محرز 
گردیده است. در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى و برحسب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى 
و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى شود تا شخص 
یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض، فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه 
و ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایید و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى 
دادگاه خواهد بود درصورت انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت 
اول: پنجشنبه 1397/03/31، تاریخ انتشار نوبت دوم: شنبه 1397/04/16 م الف:1023 ابوالفضل 

ریحانى - کفیل اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت/ 3/725 
فقدان سند مالکیت 

شــماره: 139785602030001405   خانم مرضیه حقیقى نجف آبادى  فرزند عبدالمحمود به 
موجب در خواست وارده بشــماره 139721702030004641 مورخ 1397/03/19 و باستناد 
یک برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شــده مدعى است که سند 
مالکیت نهصد و بیست وسه- یکهزار و چهارصد و چهلم سهم مشاع از شانزده سهم ششدانگ 
پالك ثبتى 543 واقع در قطعه 7 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 353 دفتر 567 
امالك ذیل ثبت 131238 بنام خانم طاهره زمانیان نجف آبادى فرزند حسن ثبت و سند بشماره 
سریال 0662072سرى ب-85  صادر و تســلیم گردیده و به موجب سند انتقال قطعى 7744 
مورخ 1392/03/06 دفترخانه 275 نجف آباد به نامبرده انتقال قطعى گردیده و معامله دیگرى 
هم انجام نشده است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده است. چون 
درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى 
ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز 
به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشــار 1397/03/31  1079/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك نجف آباد/3/726
 فقدان سند مالکیت 

شماره: 139785602030001346   آقاى محمدرضا ذنوبى نجف ابادى  فرزند ابراهیم باستناد 
دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت 
سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره 1169 واقع در قطعه 5 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که درصفحه 398 دفتر 666 امالك ذیل ثبــت 150940 بنام محمدرضا ذنوبى نجف 
ابادى فرزند ابراهیم ثبت و صادر وتســلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه 
گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت جابه جایى مفقود شده اســت. چون درخواست صدورالمثنى 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن 
یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و ســند معامله تســلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا 
درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم 
خواهد شد. تاریخ انتشار 97/03/31 1086/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

نجف آباد/3/727
 اجرائیه

شماره اجرائیه: 971042365300079 شماره پرونده: 9509983653300538 شماره بایگانى 
شعبه: 950545  مشــخصات محکوم له/محکوم لهم: رحیم جعفرى دستجردى فرزند حسین 
به نشانى اصفهان شــهرك امیر حمزه خ 2 فرعى اول ســمت چپ پ2 -  مشخصات محکوم 
علیه/محکوم علیهم: مجیــد احمدى فرزند محمــد مجهول المکان - محکــوم به: بموجب 
درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609973653300119 – 
9709970368200228  محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال وجه 
چک شماره 350522 مورخ 94/06/29 بابت اصل خواســته و پرداخت خسارات دادرسى برابر 
تعرفه قانونى ( مبلغ 8/595/000 ریال بابت هزینه دادرسى ) و هم چنین خسارت تأخیر تأدیه از 
تاریخ سررسید وصل که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى بر عهده اجراى 
احکام مى باشد در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر در حق صندوق دولت .  – مدیر دفتر دادگاه 
حقوقى شعبه اول دادگاه عمومى دادگســترى شهرستان فالورجان  - على صادقیان - محکوٌم 
علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 
قانون اجراى احکام مدنى.)2- ترتیبى بــراى پرداخت محکوٌم به بدهد.3- مالى معرفى کند که 
اجرا حکم و استیفا محکوٌم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى 
ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى 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 ســال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (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 به 
دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى کــه باقیمانده اموال براى پرداخت دیون 
کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش 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 سى روز ارائه شود آزادى محکوٌم علیه از زندان منوط به موافقت محکوٌم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوٌم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394)، م الف 292 دادگاه حقوقى شعبه اول دادگاه عمومى  حقوقى دادگسترى 

شهرستان فالورجان / 3/738 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه : 9710103653401782 – شماره پرونده : 9609983653400431- شماره 
بایگانى 960598 – خواهان نجمه رفاعى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى اسداله خیرآبادى 
فرزند امراله به خواسته اثبات رابطه زوجیت دائم مطرح که به این شعبه ارجاع و به شمار پرونده 
کالسه 9609983653400431 شــعبه اول دادگاه خانواده دادگسترى فالورجان ثبت و وقت 
رسیدگى مورخ  97/05/06 ساعت 12/00 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 کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود نشخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى و استماع اظهارات شهود خواهان در دادگاه 
حاضر گردد .  . م الف 293 – منشى دادگاه حقوقى شعبه 1 دادگاه خانواده دادگسترى شهرستان 

فالورجان /3/739 
ابالغ رأى

دادنامه- شماره دادنامه : 9709973653400288 – تاریخ :  1397/03/02 – شماره پرونده : 
9609983653400773–  شماره بایگانى : 960971 –خواهان :خانم مهناز غالمحسین زاده  
فرزند غالمعلى به نشانى اصفهان شهرستان فالورجان شهر فالورجان جمال آباد خ ش تیمورى 
. خوانده : آقاى علیباز جمال مطلق فرزند خضر به نشــانى خواسته: طالق به درخواست زوجه . 
دادگاه با بررسى اوراق و محتویات پرونده و نظریه قاضى مشاور ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید . در خصوص دعوى خانم مهناز غالم حســین زاده فرزند 
غالم على متولد 1356 به طرفیت آقاى علیباز جمال مطلق فرزند خضر به خواســته طالق به 
جهت عسر و حرج و ترك منزل به موجب بند 8 ســند نکاحیه ، توضیحا اینکه خواهان با حضور 
در جلسه نخست رسیدگى به لحاظ تخلف زوج از بند 8 شــروط ضمن عقد نکاح (ترك زندگى 
خانوادگى بدون عذر موجه)تقاضاى صدور حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت در طالق نموده 
است ، معهذا دادگاه با عنایت به مفاد دادخواســت تقدیمى ، احراز رابطه زوجیت دائم فى مابین 
بنا بر تصویر مصدق سند رسمى ازدواج 1375/12/01 و امضا شروط ضمن عقد توسط خوانده ، 
تحقیقات محلى به عمل آمده توسط مرجع انتظامى به شرح مضبوط در پرونده که مجموع حکایت 
از ترك زندگى خانوادگى و زوجه و فرزندان مشترك توسط زوج به مدت چندین سال بدون عذر 
موجه دارد و اینکه خوانده به رغم دعوت از طریق نشــر آگهى در جلسات رسیدگى حضور نیافته 
و دلیل و مدرکى بر رد ادعاى خواهان ارائه نداده اســت ، نظریه داوران منتخب و اینکه تالش و 
مساعى این محکمه و داوران در اصالح ذات البین موثر واقع نشده و زوجه اصرار بر اعمال وکالت 
خویش در طالق دارد ، لذا نظر به مراتب فوق تخلف زوج از بند هشــتم شروط ضمن عقد نکاح 
محرز است با نظر موافق قاضى مشاور محترم ، دعوى معنونه را وارد و ثابت تشخیص ، مستندا 
به مواد 119- 1144 – 1145- 1146 قانون مدنــى و 26، 27 ، 28 ، 29 ، 31 ، 33 ، 37 و 39 از 
قانون حمایت از خانواده مصوب 1391/12/01 ، حکم بر احراز شــرایط اعمال وکالت در طالق 
صادر و اعالم مى دارد ، مدت اعتبار حکم مذکور ، شــش ماه پس از تاریخ ابالغ راى فرجامى یا 
انقضاى مهلت فرجام خواهى است ، و با توجه به بذل تمام مهریه و سایر حقوق مالى منجمله نفقه 
، اجرت المثل ایام زوجیت و نحله توسط خواهان در قبال طالق و قبول مابذل وکالتا ، نوع طالق 
صادره خلعى مى باشد و جهیزیه در حال حاضر در تصرف وى اســت ، زوجین داراى پنج فرزند 
مشترك به اســامى فریده ، مهران ، ویدا ، مهدى و رضا به ترتیب متولد 1375 ، 1379 ، 1385 ، 
1388 و 1388 هستند که فریده ، مهران و ویدا کبیر بوده لکن حضانت مهدى و رضا در اجراى 
مواد 1169 قانون مدنى و 45 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 به خواهان واگذار مى 
شود و خوانده مستنداً به ماده 1174 از قانون مدنى مى تواند صرفا در روزهاى جمعه هرهفته از 
ساعت نه صبح لغایت 14 عصر همان روز فرزندان مشترك به اسامى مهدى و رضا را از خواهان 
تحویل و مالقات کند محل تحویل فرزندان مذکور در صورت عدم توافق کالنترى محل سکونت 
اطفال مى باشد ضمنًا ارائه گواهى پزشکى ذیصالح در مورد وجود جنین یا عدم وجود آن براى 
ثبت طالق الزامى است مگر آنکه زوجین بر وجود آن اتفاق نظر داشته باشند ، رأى صادره غیابى 
وظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهى دراین شعبه بوده  و سپس ظرف همین 
مهلت قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان و سپس قابل فرجام خواهى 
در دیوان عالى کشور است.  م الف 294 رئیس شــعبه اول دادگاه خانواده شهرستان فالورجان 

 3/740 /
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر رأى شــماره 139760302007000799 هیأت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فالورجان 
تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضى آقاى جهانگیر محمدى احمــد محمودى فرزند نادعلى 
بشماره شناسنامه 439 صادره از فارسان در یک باب ســاختمان نیمه تمام به مساحت 114,90 
مترمربع پالك 411 اصلى واقع در شرودان خریدارى از مالک رسمى آقاى حسین دولت آبادى 
فرزند محمود محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود و در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید , ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض , دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند . بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . تاریخ انتشار نوبت اول: 97/3/31 تاریخ انتشار نوبت دوم: 

97/4/14  م الف 298   اکبر پورمقدم رئیس ثبت اسناد و امالك فالورجان/ 3/741 

یادداشت

صاحبان مشاغل مکلف هســتند اظهارنامه مالیاتى 
مربوط به فعالیت هاى شغلى خود را در یکسال مالیاتى 
براى هر واحد شغلى یا براى هر محل جداگانه طبق 
نمونه اى که به وسیله سازمان امور مالیاتى کشور تهیه 
خواهد شد، تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره 
امور مالیاتى محل شــغل خود تسلیم کرده و مالیات 
متعلق را به نرخ مذکور در مــاده 131 قانون مذکور 

پرداخت کنند.
همچنین صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چهارماه از 
تاریخ شروع فعالیت، مراتب را کتباً به اداره امور مالیاتى 
محل اعالم کنند. در صورتى که صاحبان مشــاغل 
از انجام این تکلیف در مهلــت مقرر خوددارى کنند 
مشــمول جریمه اى معادل 10 درصد مالیات قطعى 
مى شوند و نیز موجب محرومیت از کلیه تسهیالت 
و معافیت هاى مالیاتى تا تاریخ شناسایى توسط اداره 
امور مالیاتى خواهد بود. این حکم در مورد صاحبان 
مشاغلى که براى آنها از طرف مراجع ذیربط پروانه یا 

مجوز فعالیت صادر شده است، نخواهد بود. 
اشخاص حقوقى و همچنین اشخاص حقیقى چنانچه 
طى سه سال متوالى ترازنامه و حساب سود و زیان و 
دفاتر و مدارك آنان مورد قبول قرار گرفته باشــد و 
مالیات هر سال را در سال تســلیم اظهارنامه بدون 
مراجعه به هیئت هاى حل اختالف مالیاتى پرداخت 
کرده باشــند معادل 5 درصد اصل مالیات سه سال 
مذکور عالوه بر استفاده از مزایاى مقرر در ماده 190 
قانون مالیات ها به عنوان جایزه خوش حســابى از 
محل وصولى هاى جارى به آنها پرداخت یا در حساب 

سنوات بعد آنان منظور خواهد شد. 

مهلت هاى قانونى براى 
صاحبان مشاغل

مدیر عامل جمعیت هالل احمــر اصفهان گفت: برگزارى 
ششمین المپیاد اســتانى به منظور پر کردن اوقات فراغت 

جوانان، با حضور بیش از 800 نفر برگزار خواهد شد.
محســن مومنى اظهار داشــت: اجراى مســابقه نهایى 
رباتیک براى 150 نفر از دانش آموزان پایه هفتم، برگزارى 
گردهمایى سرگروه هاى طرح ملى پیمان (آموزش و تربیت 
مربیان پیشــگیرى از اعتیاد) با حضور 150 نفر از اعضاى 
استان هاى همجوار، به صورت منطقه اى در ایام تابستان 
برگزار خواهد شد. وى ادامه داد: اعزام 30 نفر از سرگروه هاى 
فعال طرح پیمان به دوره آموزشــى کشــورى در تبریز، 
برگزارى اردوهاى دوستى در شهرســتان ها براى دانش 
آموزان طرح دادرس و اجراى برنامــه هاى هفته مبارزه با 
مواد مخدر، از دیگر برنامه هاى جمعیت هالل احمر اصفهان 
در تابستان سال جارى اســت. مدیر عامل جمعیت هالل 
احمر اصفهان با اشاره به اجراى طرح اوقات فراغت«شوق 
رویش» با هدف بهینه کردن و غنى سازى اوقات فراغت 
کودکان، نوجوانان و جوانان در فصل تابستان و برنامه هاى 
اوقات فراغت اظهارداشت: در این راستا، 30 پایگاه در 26 
شعبه و دفتر نمایندگى جمعیت هالل احمر در سراسر استان 

میزبان عالقه مندان عضو و غیر عضو است.
وى تصریح کرد: بالغ بر 400 مربى، 30  کارشناس اجرایى 
و هشت کارشناس ستادى، آموزش، تربیت و پشتیبانى این 
برنامه را برعهده دارند و بر اســاس آمار سال هاى گذشته 
،پیش بینى مى شــود 60 هزار  نفــر از برنامه هاى اوقات 
فراغت جمعیت هالل احمر در فصل تابستان استقبال کنند.
مومنى گفت: محورهاى مختلف فعالیت هاى اوقات فراغت 
در طرح «شــوق رویش» شــامل برنامه هاى فرهنگى و 

اجتماعى، برنامه هاى آموزشــى، برنامه هاى بشر دوستانه 
و برنامه هاى مذهبى و مناســبتى اســت. وى  یادآور شد: 
این طرح در تمامى شــعب جمعیت هــالل احمر و اماکن 
فرهنگى و ورزشــى در سراسر اســتان و همچنین دفاتر 
کانون هاى دانشجویى، جوانان، طالب و روستایى برگزار 
مى شود. مدیر عامل جمعیت هالل احمر اصفهان به تشریح 
فعالیت هاى این جمعیت در تابستان سال جارى اشاره کرد 

و گفت: کارگاه هاى آموزشــى کارآفرینى و مبانى کسب و 
کار در هالل احمر استان اصفهان در راستاى پیشگیرى از 
آسیب هاى اجتماعى در اصفهان ویژه جوانان، با حضور 60 

نفر برگزار مى شود.
وى با اشاره به اینکه طرح امدادونجات تابستانه در راستاى 
آمادگى و پاســخگویى تیم ها و پایگاه هاى امداد ونجات 
بین شهرى جمعیت هالل احمر استان اصفهان به حوادث

 جاده اى و سایر حوادث احتمالى، با توجه به افزایش سفرها 
در فصل تابستان به مرحله اجرا در مى آید، اظهار داشت: در 
این طرح، 37 پایگاه امداد و نجات بین شــهرى، 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 از پرســنل امدادى به مدت 100 روز به آموزش

 مى پردازند.

هالل احمر  به استقبال اوقات فراغت مى رود
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اتمام پروژه عمرانى امامزاده 
شاهرضا(ع) شهرضا

سرپرسـت اداره اوقـاف و امـور خیریـه شهرسـتان 
شـهرضا گفـت: پـروژه سـاخت 44 چشـمه سـرویس 
بهداشـتى بـا اعتبـارى بالـغ بـر چهارمیلیـارد و 500 
میلیـون ریال بـا کمـک خیریـن در شـهرضا بـه اتمام 

رسید.
فرهاد عرب اظهار داشت: در راستاى خدمات رسانى بهتر 
و بیشتر و همچنین در راستاى رفاه حال زائران و مجاوران 
آستان مقدس امامزاده شاهرضا(ع) و همچنین با توجه به 
موقعیت جغرافیایى و حضور گسترده زائران براى زیارت 
این امامزاده،44 چشمه سـرویس بهداشتى جدید براى 
خواهران و برادران در جوار حرم مطهر این امامزاده عظیم 
الشان ساخته شد. وى افزود: این سرویس هاى بهداشتى 
در پارکینـگ ضلع شـمالى ایـن امامـزاده و در زمینى به 
مسـاحت 200 متر مربع، با اعتبارى بالغ بر چهار میلیارد 
و 500 میلیون ریال، از محل کمک هاى مردمى ساخته

 شد.

انتشار فراخوان 
جشنواره کتابخوانى رضوى 

مسـئول کتابخانـه هـاى عمومـى شهرسـتان 
برخـوار گفـت: همزمـان بـا کل کشـور، هشـتمین 
جشـنواره کتابخوانـى رضوى در سـطح شهرسـتان
 برخـوار برگـزار مـى شـود. حسـین رحمتى افـزود: 
فراخـوان هشـتمین جشـنواره کتابخوانـى رضـوى 
بـا معرفى هفـت اثر بـا موضوع سـیره امـام رضا(ع)
در سـه رده سـنى «کودك»، «نوجـوان»، «جوان و 
بزرگسـال» و همچنین بخش «خانوادگى» منتشـر 

شد. 

تابستان نجومى ویژه کودکان 
و نوجوانان

کالس هاى آموزشـى مرکز نجوم ادیـب اصفهان با 
موضوعات متنـوع نجومى، ویژه ترم تابسـتان از رده 

سنى کودکان چهارساله تا نوجوانان برگزار مى شود.
مدیرمرکز نجوم ادیب اصفهان در ایـن رابطه گفت: 
کالس هاى نجـوم ویژه تـرم تابسـتان از هفته اول 

تیرماه آغاز مى شود.
مهدى اسـحاقى افزود: این کالس ها با عنوان هاى 
ستاره شناس کوچولو (رده سنى چهار تا شش سال)، 
کودك ستاره شناس (چهارم تا ششم دبستان)، ستاره 
شناسى پایه یک نوجوان (کالس هفتم تا نهم)، ستاره 
شناسـى پایه نجـوم 2 (کالس دهـم به بـاال) برگزار 

مى شوند.
وى درباره هزینـه برگزارى کالس هـا گفت: هزینه 
برگـزارى کالس هـا بـراى 12 جلسـه از 60  تـا 85  
هزار تومان اسـت و عالقه منـدان براى ثبـت نام در 
این کالس ها مى توانند به محـل مرکز نجوم ادیب، 
واقع در خیابان سـعادت آباد، رو بـه روى آرامگاه بانو 
امین مراجعه کرده و یا با شـماره 36683535 تماس 

حاصل نمایند. 

ساعت فعالیت مترو از آزادى 
تا صفه افزایش مى یابد

مدیرعامل شـرکت بهره بردارى مترو اصفهان گفت: 
ساعت فعالیت فاز 3 خط یک مترو، از میدان آزادى تا 

صفه تا ساعت 21 افزایش مى یابد.
علیرضـا فاتحـى اظهارداشـت: در حـال حاضـر فاز 
سـوم خـط یـک متـرو، از میـدان آزادى تا صفـه تا 
سـاعت 15 بعدازظهر به شـهروندان سـرویس دهى 
مى کنـد، امـا طبـق برنامه ریزى هـاى انجام شـده، 
ظرف چند روز آینده سـاعت کارى ایـن خط افزایش 

مى یابد.
وى افـزود: به طـور معمـول روزانـه 35 هـزار تا 45 
هزار نفـر از طریق متـرو جابه جـا مى شـوند که این 
تعداد، در مقایسه با کالن شـهرهاى دیگر قابل قبول

 است.
مدیرعامل شرکت بهره بردارى مترو اصفهان از ثابت 
ماندن قیمت بلیت مترو تا پایان سال جارى خبر داد و 
گفت: به منظور تامین رفاه شهروندان، نرخ بلیت مترو 
افزایش نمى یابد و قیمت هـر بلیت به نرخ فعلى 700 

تومان فروخته مى شود. 

خبر

استاندار اصفهان گفت: برند «نصف جهان» براى اصفهان 
اگرچه مبتنى بر ارزش هاى زیادى است، ولى بیشتر مصرف 

داخلى دارد.
محســن مهرعلیزاده اعــالم کــرد: باتوجه بــه اینکه 
«نصف جهان» در طول ســال ها به عنوان برند اصفهان 
شناخته شده ممکن اســت، مقاومت هایى درباره ایجاد 
برند جدید به وجود بیاید، اما باید بدانیم نصف جهان، بطور 
الزامى نشان هویت شــهرى از منظر گردشگران خارجى

 نیست.
وى افزود: باید براى مردم روشن شود که در تالش هستیم با 
این برند براى شهر درآمد کسب کنیم و نمى خواهیم هویت 

شهرمان را بفروشیم. وى با بیان اینکه برند جدید شهرى 
اصفهان بیشــتر مصرف خارجى و بین المللى دارد، بیان 

داشت: این برند مى تواند مشتریان بین المللى داشته باشد.
مهرعلیزاده گفت: پس از رونمایى از برند اصفهان، چگونگى 
ادامه کار از اهمیت باالیى برخوردار است و باید بدانیم که 

رونمایى از برند شهرى این شهر، آغاز کار به شمار مى رود.
وى تهیه برند شهرى را کار با ارزشى دانست و افزود: اصفهان 
نخستین شهرى است که داراى برند شهرى خواهد شد و به 
همین دلیل، ارزش باالیى دارد و باید بهترین برند براى آن 
انتخاب شود، زیرا در غیر این صورت نمى توان از امتیاز بین 

المللى آن استفاده کرد. 

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: توسعه خدمات 
الکترونیکى، از اهداف کالن واحد IT در سال 97 است.

مصطفى علوى اظهار داشت:مهمترین اولویت ها و اهداف 
کارى فناورى اطالعات در شــرکت گاز  طى ســال 97، 
توسعه خدمات دفاتر پیشــخوان، راه اندازى میز خدمت 
 ICT master )الکترونیک، تعریف و پیگیرى پروژه بهبود
plan )،حرکت به سوى پیاده سازى iso27001 و استاندارد 

ISMS، راه اندازى دیتا ســنتر دوم و تهیه، تولید و توسعه 

سامانه هاى شــرکت با هدف ارائه سرویس ها و خدمات 
الکترونیکى است.

وى با تاکید بر اینکه شرکت گاز استان اصفهان به فناورى 

اطالعات به عنوان ابزارى جهت ارائه خدمات پیشرو و بهتر، 
مدیریت بهتر اطالعات، انجام کارها و کاهش هزینه خدمات 
و عملیات نگاه مى کند، گفت: این نگاه، سازمان را در تحقق 
استراتژى هاى اصلى آن، یعنى سرآمدى در عملیات، بهبود 
عملکرد و ارتقاى بهره ورى یارى مى رساند.علوى افزود: 
نفوذ و بکارگیرى و یا تالش در بکارگیرى فناورى اطالعات 
در مباحثى ماننــد مدیریت منابع انســانى، مالى و ادارى، 
ارتباطى، برنامه ریزى، آموزشى، دانش، پیشنهادات همگى 
گویاى آن است که IT در چهار وجه مالى ، مشترى و جامعه ، 
فرایندهاى سازمانى مى تواند به عنوان اهرمى توانمندساز، 

نقش حیاتى در تعالى سازمانى ایفا نماید.

توسعه خدمات الکترونیکى 
شرکت گاز 

برند «نصف جهان» بیشتر 
مصرف داخلى دارد

محیا حمزه
 در ســال هاى  اخیر با افزایش خشکســالى و مدیریت 
نامناسب منابع آبى به ویژه در بخش کشاورزى، زمزمه 
ممنوعیت کاشت برنج در استان هاى غیر شمالى کشور 
بسیار شنیده مى شد. گفته مى شــد با توجه به نیاز آبى 
باالى این محصول، کشت آن در اســتان هایى مانند 
اصفهان که با کمبود شــدید منابع آب مواجه اســت، 
منطقى به نظر نمى رسد. به این ترتیب با توجه به آب بر 
بودن محصول برنج (که به طور میانگین تولید هر کیلو 
آن 8هزار لیتر آب مصرف مى کند) مقرر شد کشت بهاره 
و زمســتانه این محصول به غیر از استان هاى گیالن و 

مازندران در سایر استان ها متوقف شود. 
حاال طبق گفته فرماندار شهرستان لنجان با توجه به تغییر 
اقلیم و کاهش بارندگى در طول سال هاى گذشته امسال 
براى نخستین بار به کشــاورزان اعالم شده که کشت 
برنج انجام نگیرد. وى در همیــن باره مى گوید: «طبق 
آمار ارایه شــده، موفق شــده ایم در نخستین سال، 60 

درصد کشت برنج را در این شهرستان کاهش دهیم.» 
با توجه به شــدت کاهش بارندگى در اســتان اصفهان 
و تهدید کشــاورزى این استان، بســیارى از فعاالن و 
کارشناسان کشاورزى، نســبت به تغییر الگوى کشت 
در اصفهان تاکید فراوان دارند زیرا معتقدند براى حفظ 
کشاورزى در استان نیازمند تغییر رویه کاشت از سمت 
محصوالت آب بر به طرف کشــت محصوالت کم آب 
بر وجود دارد. این در حالى اســت که به گفته حســین 
محمدرضایى، رئیــس انجمن حمایت از کشــاورزان 

اصفهان، در حال حاضر آبى براى کشت وجود ندارد که 
کشاورزى انجام شــود و حتى براى تغییر الگوى کشت 
هم با کمبود آب مواجه هســتیم. زیرا هرنوع کشــتى 

نیازمند آب است.
به هرحال با وجود کمبود آب و اعالم ممنوعیت کشت 
برنج ضرورت دارد کشــاورزان براى تامین معاش خود 
کشت محصوالت کم آب برتر و البته مقرون به صرفه تر

 را انتخــاب کنند، هرچنــد با وجود اعــالم ممنوعیت 
کشت برنج، کشــاورزان اســتان هاى دیگر همچنان 
به کشــت این محصول ادامه مى دهند. بــا این همه 
احتمــال اینکــه بــراى پائیز هــم آبى به کشــاورز 
نرســد وجود دارد. درصورتى که بر اســاس مصوبات 
شــوراى هماهنگى حوضه آبریز زاینــده رود در وزارت 
نیرو مقرر شــد براى کشــت پائیــزه 97 و 98 در اول 
پاییز (اول ســال آبى) مقدار 400 میلیــون متر مکعب
 آب براى کشت در پشت سد زاینده رود ذخیره باشد و به 
کشاورزان اختصاص یابد اما احتمال انجام نشدن این کار 
وجود دارد. رییس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان 
اصفهان در این باره گفته اســت: «اگر آب براى کشت 
پاییزه 97-98 اختصاص نیابد، کشاورزان در سال جارى 
و در سال آینده هیج درآمدى نخواهند داشت. در صورتى 
هم که در پاییز سال 98 آب به کشاورز داده شود در سال 
99 کشاورز برداشتى نخواهد داشت بنابراین مسئوالن 
انتظار نداشته باشند کشاورز حق آبه دار سه سال متوالى 
هیچ درآمدى نداشته باشد و براى حق خود هم معترض 

نشود.» 

کاهش 60 درصدى کشت برنج در شهرستان لنجان

دومین راند مســابقه اتومبیلرانى اســاللوم 
قهرمانى کشور، جمعه هفته جارى(فردا) به 

میزبانى اصفهان برگزار مى شود.
رئیس هیئــت موتورســوارى و اتومبیلرانى 
استان اصفهان، شمار شــرکت کنندگان در 
این مسابقه را 150 راننده از 26 استان کشور 

اعالم کرد.
احمد بازوبنــدى ادامه داد: 15 نفــر از این 
شرکت کنندگان را بانوان تشکیل مى دهند.

وى اضافه کرد: این رقابت ها از ســاعت 9 
تا 18 روز جمعه در مجموعه ورزشــى نقش 
جهان برگزار خواهد شد. به گفته رئیس هیئت 
موتورسوارى و اتومبیلرانى استان اصفهان، 
نتایج برترین نفرات و تیم ها در پایان مسابقه 
اعالم مى شــود. بازوبندى خاطرنشان کرد: 
مســابقه آقایان مشتمل بر ســه کالس زیر 
1500، 1500 تا 2000 سى سى و کالس آزاد 
و مسابقه بانوان شامل دو کالس زیر 1500 و 

1500 تا 2000 سى سى است.
اســاللوم شــاخه اى از اتومبیلرانى است و 
به مســابقه اى گفته مى شــود که تمامى 
رانندگان شرکت کننده،  بصورت انفرادى در 
مسیرى که از قبل طرح ریزى شده به مسابقه 

مى پردازند.

شیب مالیم افزایش دما 
تا پایان هفته

کارشناس مسئول پیش بینى هواى اداره کل 
هواشناسى اســتان اصفهان گفت: تا پایان 
هفته شــیب مالیم افزایش دما براى استان 

اصفهان پیش بینى مى شود.
على عسگریان اظهارداشت: بررسى نقشه ها 
بیانگر حاکمیت جوى آرام بر روى اســتان 

اصفهان است.
وى با بیان اینکه آسمان استان اصفهان طى 
دو روز آینده به صــورت صاف تا کمى ابرى 
پیش بینى مى شــود، اضافه کرد: وزش باد 
نسبتًا شدید را نیز در برخى از مناطق استان 

به ویژه مناطق مرکز و شرق خواهیم داشت. 

 poshtibani.mui.ac.ir متقاضیان شرکت در مناقصه مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکى اصفهان به آدرس
مراجعه فرمایند. 

شرایط متقاضیان حقوقى: 
1- تصویر صفحه اول اساسنامه شرکت، تصویر آگهى تأسیس و تصویر آخرین آگهى تغییرات در روزنامه رسمى براى شناسایى صاحبان امضا مجاز شرکت 

2- تصویر گواهینامه صالحیت پیمانکارى رتبه بندى 5 در رشته ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزى 
3- ارائه تأیید صالحیت ایمنى کار 

4- تصویر حداقل دو مورد گواهى حسن انجام کار از دستگاه هاى دولتى حداکثر تا 3 سال قبل به همراه تصویر قراردادهاى مربوطه
5- گواهى بازدید یکى از اعضا شرکت از محل پروژه 

برآورد پروژه: 5/263/454/570 ریال براساس فهارس بها سال 1397 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 265/000/000 ریال 

نوع تضمین شرکت در مناقصه: فیش واریزى یا ضمانتنامه معتبر بانکى با اعتبار سه ماه 
تاریخ توزیع اسناد مناقصه: از روز چهارشنبه مورخ 1397/3/30 لغایت روز دوشنبه مورخ 1397/4/4 

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى تعمیرات و بازسازى آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى تعمیرات و بازسازى 
طبقه همکف مرکز سالمت کوشک به روش فهرست بها سال طبقه همکف مرکز سالمت کوشک به روش فهرست بها سال 13971397

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و  خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان
م الف: 193008 

رئیس پلیــس راهــور شهرســتان اصفهــان گفت: 
کارگاه هاى آموزشى ارتقاى ایمنى براى موتورسواران، 
در نزدیک ترین پارك هاى شهر و در فضایى باز برگزار 

مى شود.
سرهنگ ابوالقاسم چلمقانى با اشاره به اینکه 56 درصد 
از کشته شدگان تصادفات مربوط به موتورسواران است، 
اظهار داشــت: تاکنون طرح هاى متعددى با همکارى 
نیروى انتظامى و پلیس راهنمایى و رانندگى اجرا شــده 

است.
وى افــزود: در این طــرح جدید که این بــار به کمک 
شــهردارى و معاونــت حمل ونقل و ترافیــک در حال 
اجراســت، نواحــى اى  کــه تــردد موتورســیکلت 
بیشــترى رخ دارند، شناسایى شــده و مأموران پلیس 
راهنمایــى و رانندگى در آن مناطق مســتقر شــده اند

 و در صــورت بروز تخلف، نســبت به توقــف و اعزام 
موتورسواران به کارگاه هاى آموزشى ارتقاى ایمنى اقدام 

مى کنند و امید است با اجراى درست این طرح و گسترش 
چنین طرح هایى، با کاهش تلفات و خســارات ناشى از 

سوانح موتورسوارى مواجه شویم.
رئیس پلیــس راهور شهرســتان اصفهــان همچنین 
درباره نحوه آموزش در این کارگاه ها اظهارداشت: این 
کارگاه ها در نزدیک ترین پارك هاى شــهر و در فضایى 
باز برگزار مى شــود و در این کارگاه هاى آموزشــى، از 
کارشناسان راهنمایى و رانندگى دعوت مى شود که ضمن 
آموزش قوانین و مقررات راهنمایى و رانندگى، با پخش 
کلیپ هاى تصادفات مربوط به موتورســواران، عاقبت 

موتورسوارى خطرناك را به آن ها متذکر شوند.
وى ادامــه داد: بــا توجــه بــه برگــزارى کارگاه ها 
در فضاى باز و بوســتان ها، آن دســته از شــهروندانى 
که بــه  قصــد تفریــح بــه پارك هــا مى آینــد نیز 
ننــد در کالس هــاى آموزشــى شــرکت  مى توا

کنند.

آموزش ایمنى به موتورسواران در پارك هاى شهر 

آیین گشــایش شهر کتاب شــرق، امروز ساعت18 در 
منطقه 4 اصفهان برگزار مى شود.

پنجمیــن شــعبه شــهر کتــاب اصفهان در شــرق 
این شــهر واقــع در انتهــاى خیابان عالمــه امینى 
شــرقى، با حضــور اعضــاى کمیســیون فرهنگى 
شوراى شــهر اصفهان و مدیران ســازمان فرهنگى، 
اجتماعــى و ورزشــى شــهردارى اصفهــان افتتاح 

مى شود.
این مراسم از سوى سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى 
شهردارى اصفهان و با همکارى شهر کتاب، با اجراى 
«علیرضا بدیع» نویســنده و کارگردان برگزار مى شود 
که در این برنامه، جشــن امضاى آخریــن کتاب این 
نویسنده با عنوان ”ماه و ماهى“ و فروش کتاب صورت 

مى گیرد.
شعبه هاى شــهر کتاب اصفهان با شعار“شهر کتاب در 
محله شما“ شامل بخش کتاب در موضوعات مختلف 
شامل کلیات، فلســفه، روانشناســى، مذهب، ادبیات، 
هنر و ...، بخش لــوازم تحریر و بخــش اقالم فانتزى 

و بازى هاى فکرى است.

فنى حرفه اى اصفهان براى نخستین بار درکشور، طرح 
«کارآفرینى سازمانى» را اجرا کرد.

رئیس مرکز آموزش فنــی و حرفه اي شــهید رجایی 
اصفهان با بیان این مطلب و با بیان  اینکه از حدود یکسال 
گذشته، دوره هاى آموزشــى مرکز بر اساس نیازهاى 
شغلى بازار و اصناف تعریف شده است، پیش بینى کرد تا 
پایان سال بعد، از توانمند سازى کارجویان بیش از هزار 

و 500 نفر آنها وارد بازار کار شوند.
احمدرضا منتظرى با اشاره به دعوت از کاریاب ها براى 
همکارى با فنــى و حرفه اى، به منظــور  ایجاد اعتماد 
میان کارجــو، کارپرداز و کاریــاب افزود:کاریابى ها در 
شهر بیشــتر  داللى مى کنند  و یا براى دریافت هزینه 
کاریابى، کارجو را به سرعت به ســراغ مشاغل ناپایدار 

مى فرستند.
وى با انتقاد از نامتناســب بودن رشته هاى دانشگاهى 
با نیاز بازار کار و تقاضاى جامعه گفت: براى جلوگیرى 
از سونامى بیکارى که کشور را تهدید مى کند، مراجعه 
کنندگان پس از مشــاوره، در رشته هاى مناسب با بازار 

کشور آموزش مى بینند.

امروز؛  افتتاح
 پنجمین شهر کتاب در 

شرق اصفهان

اجراى 
طرح کارآفرینى 

سازمانى در اصفهان

ضرورت افزایش بهره ورى گلخانه هاى دهاقان 
فرماندار دهاقان با بیان اینکه ضرورت اصالح و افزایش بهره ورى براى گلخانه هاى 
دهاقان وجود دارد، گفت: تامین نیاز ملى با توجه به ارزش افزوده و ایجاد اشتغال، هدف 

ما محسوب مى شود.
على اصغر قاسمیان اولویت نخست در ســال 97 را حمایت از کاالى داخلى دانست و 
اعالم کرد: استان از شهرستان ها خواســته که طرح هاى اولویت دار خود را، اولویت 
نخست در سال 97 بدانند و یکى از اولویت هاى ما، اصالح و افزایش بهره ورى واحدهاى 
گلخانه اى موجود در شهرستان تلقى مى شود، زیرا شهرستان دهاقان مهد گلخانه هاى 

استان اصفهان به شمار مى رود.
وى استاندارد ســازى و اقتصادى کردن گلخانه ها را از اهداف شهرستان برشمرد و 
تصریح کرد: استاندارد سازى و اقتصادى کردن گلخانه ها، از جمله اهداف ما محسوب 
مى شود و برخى از گلخانه داران درگیر مشکالت بانکى هستند و برگشت سرمایه ندارند.

برگزارى مسابقه 
اساللوم قهرمانى
 کشور در اصفهان
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عالقه مندان شرکت در مسابقات قرآن جامعه کار و تولید 
و تعاون اصفهان فقط تا امروز فرصت ثبت نام دارند.

سرپرســت امور اجتماعى اداره کل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعى اســتان اصفهان گفت: متقاضیان شرکت در 
مســابقات قرآن کارگرى اصفهان، با مراجعه به ادارات 
تعاون، کار و رفاه اجتماعى شهرســتان محل سکونت 

خود ثبت نام کنند.
منصوره ســلیمانزاده افزود: این مسابقات در رشته هاى 
قرائت، ترتیل، حفــظ ده جزء، 20جــزء، کل و مفاهیم 
جلد بیست و سوم تفسیر نمونه و در دو بخش برادران و 

خواهران برگزار مى شود. 

وى گفت: کارگران، کارفرمایان، تعاونگران و افراد زیر 
پوشش خدمات بهزیســتى و تأمین اجتماعى، خدمات 
خاص و خانواده هاى آنها شــامل همسر و فرزندانى که 
سن آنها باالتر از 15ســال بوده و حداکثر سن آنها تابع 
مقررات سرپرستى فرزند است، مى توانند در این مسابقه 
شرکت کنند. سلیمانزاده با بیان اینکه مسابقات مفاهیم، 
تستى و تشریحى و بالفاصله بعد از افتتاحیه و همزمان 
با مسابقات قرآن و ترتیل برگزار مى شــود، افزود: این 
مسابقات 12تیر از ساعت 8صبح در اداره کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعى استان اصفهان واقع در ابتداى بلوار آینه 

خانه برگزار مى شود.

فرماندار اصفهان گفت: براى به ثمر نشستن فعالیت هاى 
صورت گرفته در حوزه کنترل بیمارى ســالک، به 200 

میلیون تومان اعتبار نیاز داریم.
احمد رضوانى مدیریت و برنامه ریزى در زمینه آبرسانى 
به روستا و جلوگیرى از قطع شدن طوالنى مدت آب در 
طول روز را ضرورى دانســت و افزود: مدیریت و کنترل 
آبرسانى منازل و اطالع رسانى به مردم در مورد ساعت 
قطع شدن آب منازلشان داراى اهمیت بوده و باید در این 
زمینه اطالع رسانى الزم و به موقع به مردم صورت گیرد.

فرماندار اصفهان تصریح کرد: پیگیرى مرکز بهداشت 
حوزه دامپزشکى و آب هاى اصفهان و کاهش مشکالت 

مردم جاى تقدیر دارد و در حوزه بحث بیمارى ســالک 
فعالیت هاى خوبى با توجه به کمبود اعتبارها انجام شده 
است. وى اضافه کرد: براى به ثمر نشستن فعالیت هاى 
صورت گرفته در حوزه کنترل بیمارى ســالک، به 200 
میلیون تومان اعتبار نیاز داریــم. رضوانى با بیان اینکه 
مرکز بهداشت اصفهان براى پیوستن اصفهان به شبکه 
جهانى شهرهاى ایمن اقدامات خوبى را انجام داده است، 
گفت:در برخى از موارد، ســازمان هاى ذیربط همکارى 
الزم را نداشته و ضرورى است که در این زمینه، در آینده 
برخوردهاى الزم را با دستگاه هایى که همکارى الزم را 

ندارند، انجام شود.

آخرین مهلت ثبت نام در 
مسابقات قرآن

کنترل بیمارى سالک 
 اعتبار مى خواهد

تصویب برنامه  هاى 4ساله 
دانشگاه آزاد نجف آباد

رئیس دانشـگاه آزاد اسـالمى واحد نجف آباد از تصویب 
برنامه  هاى چهارساله حوزه هاى مختلف واحد متبوعش 

در سازمان مرکزى دانشگاه آزاد اسالمى خبر داد.
مهران مجلسى با اشـاره به وجود 22 کانون دانشجویى 
فعال در دانشـگاه، فعالیت نشـریات فعال، فعالیت چهار 
تشکل دانشـجویى و حضور آنها در برگزارى انتخابات، 
مناسبت ها و مراسـمى که در دانشـگاه برگزار مى شود، 
خاطرنشان کرد: بسیج دانشجویى دانشگاه، مدتى پیش 
برنامه یـادواره شـهدا را برگزار کـرد که در ایـن برنامه، 
خانواده شهداى دانشجو، شـهداى مدافع حرم و خانواده 
شهید«محسن حججى» حضور داشتند که از بیانات این 

عزیزان استفاده کردیم.
 

فراخوان جذب مبلغ هنرى و 
مجازى ویژه طالب خواهر

طالب خواهر عالقه مند براى ثبت نام در طرح جذب مبلغ 
هنرى و مجازى تا نیمه تیرماه فرصت دارند.

تبلیغ مجازى شامل پیام رسان ها، شبکه هاى اجتماعى، 
بازى هـاى رایانه اى و تبلیغ مکتوب شـامل نمایشـى، 
تجسمى و ادبى و تبلیغ رسانه اى شامل فیلم، انیمیشن 

و موشن گرافى است..
عالقه مندان براى کسـب اطالعات بیشتر و ثبت نام به 
نشـانى اینترنتى  WWW.MORSALRT.IR  مراجعه 

کنند.

جشنواره غذاى سنتى
جشنواره غذاى سـنتى با عنوان «مادر و مادربزرگ» در 
حسینیه رضویه محله عباس آباد آران و بیدگل برگزار شد.

مسئول کمیته بانوان شورایارى محله عباس آباد گفت: 
این جشـنواره، با هدف انتقال مهارت و تجربه آشـپزى 
غذاى سالم، از نسل گذشته به نسل امروز طرح ریزى و 
اجرا شد. زبیده صادقى افزود: در این جشنواره، بیش از 45 
سرآشپز، تجربه و مهارت خود را با پخت غذاهاى سنتى و 

سالم به تماشا گذاشتند.

آزمایش نخستین پهباد افقی 
پرواز دانشگاه کاشان

رئیس پژوهشکده دانشـجویى دانشـگاه کاشان گفت: 
آزمایش نخسـتین پهبـاد افقى پـرواز این دانشـگاه که 
همه مراحل آن به دست دانشجویان مهندسى مکانیک 

طراحى و ساخته شده است، انجام شد.
بـه گفتـه علیرضا فرجـی، ایـن پهباد بـا حمایـت مالی 
پژوهشـکده دانشـجویی دانشـگاه  ظرف مدت سه ماه  
سـاخته شـده  و هدف از اجراى این طرح، کسب تجربه 
و تولید دانش فنی در این زمینه است. رئیس پژوهشکده 
دانشجویی دانشـگاه کاشـان گفت: پهبادها در کالس 
ریزپرنده ها داراي انواع بال ثابت، مدل بال چرخان، روتور 
چرخان و انواع پرنده هاي هیبریدي یا ترکیبی، طراحی و 
ساخته می شوند که در مرحله نخست، دانشجویان موفق 

به طراحی و ساخت ریزپرنده بال ثابت شده اند. 

تفاهمنامه شهردارى کاشان با 
بانک شهر نهایى شد

مدیر درآمد شهردارى کاشان گفت: تفاهمنامه شهردارى 
با بانک شهر در پرداخت وام به اندازه فرم محاسباتى که 

شهردارى برآورد کرده است، نهایى شد.
عباس شافعى افزود: نهایى شدن تفاهمنامه شهردارى 
با بانک شهر اتفاق خوبى اسـت که از همین هفته آینده 
اطالع رسانى آن انجام مى شود. وى بیان کرد: کسانى که 
به شهردارى مراجعه مى کنند، اگر راه هاى تسهیلگرى 
قبلى در پرداخت نقدى، تخفیف، تقسیط، یا صدور چک را 
نخواهند استفاده کنند، به بانک شهرمعرفى مى شوند و با 
تعهد بانک به اندازه فرم محاسباتى که شهردارى برآورد 
کرده، وام قرض الحسـنه با پرداخت در 24 قسط، بدون 
هیچ کارمزدى دریافت مى کننـد و در عوض آن، پول را 

بانک به حساب شهردارى مى ریزد.
به گفتـه وى، افزایـش وضعیـت درآمـدى و نقدینگى 
درآمدى شـهردارى از مزایاى اجراى ایـن تفاهمنامه با 

اعطاى وام هاست. 

خبر

دبیر شوراى هماهنگى مبارزه با موادمخدر استان اصفهان 
گفت: در طرحى ویژه، اطراف مدارس کشــور و به ویژه 
استان اصفهان از مواد مخدر پاکسازى شد و در مجموع، 

دو تن انواع مواد مخدر در این فضاها کشف شد.
مصطفى هــادى زاده در خصوص وضعیت تولد نوزادان 
معتاد در اســتان اصفهان اظهار کرد: آمار تولد کودکان 
معتاد در اســتان، آمار محرمانه اى اســت که مربوط به 
بیمارستان ها و زایشــگاه هاى بخش دولتى است و این 

موضوع، در بخش خصوصى کمتر امکان دارد.
وى با اشاره به وجود آمارهاى مختلف و غیرقابل اعتماد 
در این زمینه افزود: براى استان اصفهان ساالنه درحدود 
20 کودك معتاد متولد مى شود و این آمار تنها در مراکز 

دولتى ثبت شده است.
دبیر شوراى هماهنگى مبارزه با موادمخدر استان اصفهان 

در خصوص وضعیت اعتیاد در بین دانشجویان تصریح 
کرد: نزدیک به دو سال است که براى دانشجویان پرونده 
سالمت تشکیل مى شــود و حوزه مشاوره دانشگاه هاى 
مختلف، به موضوع اعتیاد دانشــجویان ورود کرده اند 
و در مورد دانشــجویان در معرض خطر یا دانشجویان 
معتاد که بیشــتر هــم از نــوع روانگردان ها هســتند، 
برنامه هایى را اجرا کرده اند و خوِد دانشگاه ها در خصوص 
دانشجویان در معرض آسیب، مشــاوره هاى مناسب و 
براى دانشــجویان معتاد حمایت هاى مــادى و معنوى 
مناســب و فرصت هاى خوبى براى درمــان آنها ایجاد 

کرده اند.

هادى زاده در خصوص آمار اعتیاد در اســتان نیز گفت: 
آمار اعتیاد طبق شیوع شناســى، چهار سال یکبار ارائه 
مى شود که آخرین آمارها حکایت از وجود صدهزار معتاد 

با احتساب 10 درصد اعتیاد زنان دارد.
وى با تأکید بر اینکه آمار اعتیاد تنها آمار معتادان حرفه اى 
اســت نه تفننى، افزود: اگر بخواهیم آمــار معتادان را با 
احتساب معتادان تفننى حساب کنیم قطعًا آمار باالترى 
خواهد بود و ستاد مبارزه با موادمخدر، دو میلیون و 800 
نفر معتاد حرفه اى را برآورد کرده که اگر آمار تفننى ها را 
هم به آن اضافه کنیم، چیزى درحدود چهار میلیون معتاد 

در کشور وجود دارد. 

راه آهن اصفهان در رتبه 
نخست تخلیه بار کشور

مدیرکل راه آهن استان اصفهان گفت: در سال 
گذشــته، نزدیک به 20 درصد درآمد راه آهن 
کشــور در اداره کل راه آهــن اصفهان تأمین 
شــد که این اداره کل با 14 درصد رشد نسبت 
به سال گذشــته و با 14/5 میلیون تن بار، رتبه 
نخست تخلیه بار در کشور را به خود اختصاص 

داده است.
رضا سادات حسینى گفت: عامل انسانى، عامل 
اصلى کلیه اتفاقات خوب و بد اســت وآمارها 
نشــان مى دهد که بیش از 60 درصد اتفاقاتى 
که در راه آهن کشور رخ داده، مربوط به نیروى 
انسانى بوده، چراکه عامل اصلى بهره ورى نیز 

نیروى انسانى است.
وى خاطرنشــان کرد: در ایــن رابطه، نقش 
مسئوالن منابع انسانى نیز نقشى کلیدى است، 
چراکه تجربه نشان داده مسئوالنى که به منابع 

انسانى اهمیت داده اند، به موفقیت رسیده اند.
وى ادامه داد: با احتســاب جمع ضرایب ایمنى 
و بهره ورى، اداره کل راه آهن اســتان اصفهان 
توانسته رتبه نخست کشــور را به نام خود ثبت 

کند.
 

بافت نخستین فرش 
1500شانه 8 رنگ 

در کاشان

در آیینى از نخستین فرش 1500شانه هشت 
رنگ در کاشان رونمایى شد.

مدیرعامل شــرکت بافنده این فرش، با اشاره 
به اینکــه دســتگاه بافت این فــرش داراى 
آخرین فنــاورى روز دنیاســت، گفت:براى 
راه انــدازى ایــن دســتگاه 1500شــانه، 
110میلیــارد ریال هزینــه و 40درصد هزینه 
آن از طریق تســهیالت بانکى تأمین شــده

 است.
جواد صابــر افزود: این فرش 1500شــانه به 
گونه اى با اســتفاده از فنــاورى هاى جدید، 
طراحــى و بافتــه شــده که تشــخیص آن 
با فــرش دســتباف بــه ســختى امکانپذیر

 است.
به گفته وى، با راه اندازى این دستگاه، ساالنه 
بیش از پنج میلیون دالر ارز وارد کشــور مى 

شود.
وى گفت: فرش هاى بافته شده در این شرکت 
به کشورهاى آلمان، استرالیا، چین، ونزوئال و 

کشورهاى حوزه خلیج فارس صادر مى شود.
صابر افزود: سرمایه در گردش این خط تولید 
نیز شــامل تهیه مــواد اولیه و احداث ســوله 
کارخانه با 120میلیارد ریال هزینه تأمین شده 

است. 

 پاکسازى اطراف مدارس از فروش مواد مخدر

ساسان اکبرزاده
رئیس کل دادگسترى استان اصفهان، برنامه هاى هفته 

قوه قضائیه (1-7 تیر) را براى خبرنگاران تشریح کرد. 
بر این اساس، برنامه هاى هفته قوه قضائیه با دو هدف 
تبیین اندیشه هاى شهید بهشتى و ارائه اقدامات انجام 
شده در استان اصفهان شامل بازدید 150 نفر از همکاران 
قضائى از زندان براى رفع مشکالت زندانیان، سخنرانى 
رئیس کل دادگسترى اســتان قبل از خطبه هاى نماز 
جمعه، جلســه با مشــاور عالى قوه قضائیه و تجلیل از 
فرزندان شهید، بازدید از گلزار شــهدا و تجدید میثاق با 
شهدا در گلزار شهدا، بازدید از آسایشگاه جانبازان، افتتاح 
مرکز مهر خانواده در فرهنگســراى اندیشه، سخنرانى 
همکاران قضائى در 15 نقطه برجســته اصفهان، دیدار 
با بازماندگان شــهداى هفتم تیر، بازدید از خانه تاریخى 

شهید آیت ا... بهشتى و... است. 
احمد خســروى وفا گفت: در سال گذشته یک میلیون و 
171 هزار و 612 پرونده وارد دادگســترى استان شد و 
براى یک میلیون و 153 هزار و 678 پرونده رأى صادر و 
تصمیم قضائى گرفته شد. وى با اشاره به متوسط زمان 
رسیدگى به پرونده ها در دادگســترى استان اصفهان 
بین سال هاى 92 تا 96 گفت: متوسط زمان رسیدگى به 
پرونده ها در سال 92 در دادگاه هاى تجدیدنظر 157 روز 
بود که این میزان در پایان ســال 96 به 129 روز رسید. 
در دادگاه کیفرى در سال 92 متوســط زمان رسیدگى 
به پرونده ها، 414 روز بود که به 265 روز در ســال 96 
رسید. در دادگاه هاى حقوقى در سال 92 متوسط زمان 
رسیدگى به پرونده 158 روز بود که در پایان سال 96 به 
141 روز رســید. در دادگاه کیفرى در سال 92 متوسط 
زمان رســیدگى به پرونده ها، 124 روز بود که در سال 
96 به 89 روز رسید. این درحالى است که متوسط زمان 
رسیدگى به پرونده در بازپرسى و دادستانى و دادگاه هاى 
بخش تفاوتى نداشته و نزدیک 60 روز است. ضمن اینکه 
متوسط زمان رسیدگى به پرونده در اجراى احکام مدنى 
444 روز در سال 92 بود که در پایان سال 96 به 240 روز 
و در اجراى احکام کیفرى که در سال 92، 205 روز بود در 

پایان سال 96 به 188 روز رسیده است. 
مدیرکل دادگسترى استان اصفهان با اشاره به ده اتهام 
اول استان اصفهان در سال گذشته، اظهار کرد: توهین 
به اشخاص با 40 هزار و 175 پرونده، سرقت با 39 هزار 
و 693 پرونده، ایراد صدمه بدنى بر اثر تصادفات رانندگى 
با 37 هــزار و 510 پرونده، ضرب و جرح بــا 36 هزار و 
953 پرونده، تهدید با 28 هزار و 127 پرونده، تخریب با 
15 هزار و 531 پرونده، کالهبردارى با 14 هزار و 451 
پرونده، خیانت در امانت با 14 هزار و 370 پرونده، افترا با 
12 هزار و 804 پرونده و تحصیل مال از طریق نامشروع 
با 9495 پرونده به ترتیب ده اتهام اول اســتان اصفهان 
در سال گذشته بوده اســت و خوشبختانه مواد مخدر که 
در سال 94 رتبه دهم را داشت در سال 96، جزو ده اتهام 

اول استان نیست. 
خسروى وفا با بیان اینکه در ســال گذشته 30 تن مواد 
مخدر با همکارى نیروى انتظامى اســتان و... کشف و 
مناطق آلوده چندین بار پاکســازى شــد گفت: در سال 
گذشته 173 باند سرقت در اســتان اصفهان متالشى و 
462 نفر دســتگیر و 3762 فقره کشف سرقت شد. وى 
با بیان اینکه کاهش متوســط زمان رسیدگى به پرونده 
مستلزم افزایش پست سازمانى قضائى و در کنار آن فعال 
کردن شعبه است، افزود: بین سال هاى 92 تا 96، ما 468 
پست قضائى در اســتان اضافه کرده ایم و امروز هزار و 
163 پست قضائى داریم. این درحالى است که ما در سال 
نود و دو، 313 شعبه در کل استان داشتیم که این میزان 

در سال گذشته به 398 شعبه رسید. 
رئیس کل دادگسترى استان اصفهان گفت: ما در سال 
نود و دو، 15 هزار و 248 پرونده مسن یعنى پرونده هایى 
که بیش از دو سال از رسیدگى به آنها مى گذرد داشتیم 
که در پایان ســال 96 این تعداد به هزار و 832 پرونده 

رسید. 
وى به مجازات هاى جایگزین هم در اســتان اصفهان 

اشــاره کرد و افزود: تاکنون براى هــزار و 900 پرونده 
در اســتان اصفهان احکام جایگزین زندان، چون الزام 
به خدمات عمومى رایگان، جــزاى نقدى روزانه، تحت 
مراقبت، محرومیت از حقوق اجتماعى در مقطعى از زمان 

و... اعمال شده است. 
خسروى وفا مى گوید: در سال گذشته، 222 هزار و 658 
پرونده در کل استان اصفهان به شوراهاى حل اختالف 

رسید که 217 هزار و 678 پرونده مختومه شد.
رئیس دادگسترى استان اصفهان به اقدامات قابل توجه 

انجام شده و در حال انجام در زندان در سال گذشته هم 
اشاره کرد و گفت: 337 دوره مهارت هاى فنى حرفه اى 
در راســتاى حرفه آموزى زندانیان انجام شــده و براى 
اولین بــار در اســتان اصفهــان 15 کارگاه جدید براى 

اشتغال زندانیان ایجاد شد و در ســال گذشته در حوزه 
بهداشت و سالمت نیز گام هاى بســیار خوبى برداشته

 شد. 
خسروى وفا کســب مقام اول زندان اصفهان در مجمع 
سالمت در سال گذشــته و توجه به مســائل فرهنگى 
در زندان را از دیگر اقدامات مؤثر برشــمرد و بیان کرد: 
2400 نفــر از زندانیان اصفهان حافظ یــک جزء تا پنج 
جزء و ده جزء قرآن بوده و ما زندانیانى که قرآن را حفظ 
کرده و در آزمون هاى حفظ قرآن موفق شــده باشند و 
کار فرهنگــى انجام دهند را پس از بررســى هاى الزم 
در کمیســیون عفو، در اولویت عفو قــرار خواهیم داد. 
وى البته تعداد زندانیان در کل اســتان اصفهان را حدود 
14 هزار نفر اعالم کرد که 98 درصد مرد و 2 درصد زن

 هستند. 
رئیس کل دادگسترى استان اصفهان اظهار کرد: از کل 
زندانیان اســتان اصفهان، 48 درصد را مواد مخدر، 22 
درصد سرقت، 10 د رصد جرائم علیه اشخاص، 8 درصد 

محکومیت هاى مالى و... تشکیل مى دهد. 
خسروى وفا خاطرنشان کرد: در ســال گذشته، 1123 
هکتار از اراضى منابع طبیعى در 260 پرونده و 356 هزار 
و 938 متر زمین اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان 
در 63 پرونده رفع تصرف شد و 1028 حلقه چاه غیرمجاز 

نیز با دستور دادستان هاى استان، پلمب شد. 
رئیس کل دادگسترى استان اصفهان از دستگیرى 200 
کارچاق کن طى دو ســال اخیر در دادگســترى استان 
اصفهان هم خبر داد. به گفته خســروى وفا، در ســال 
گذشته 9908 طالق توافقى در استان اصفهان به وقوع 

پیوسته است. 
رئیس کل دادگسترى استان اصفهان در پاسخ به سئوالى 
در خصوص آخرین وضعیت پرونــده تجاوز به کودك 
افغان در خمینى شــهر اظهار کرد: تعداد زیادى در این 
زمینه به عنوان مظنون احضار شده اند و مورد بازپرسى 
قرار گرفته انــد و هنوز در این زمینه فــرد مرتکب جرم 

شناسایى نشده است.
وى با بیان اینکه مشــورت قضائى نیز از مرکز اســتان 
اصفهان به دادستانى خمینى شهر داده شده است، گفت: 
همچنین نیروى انتظامى نیز تیم ویژه اى را براى بررسى 

این پرونده در محل مستقر کرده است.
خســروى وفا با تأکید بر اینکه هنــوز ملیت فرد خاطى 
مشخص نیســت، اظهار کرد: اگر کســى ادعا مى کند 
که این فرد ایرانى اســت پس این متهم را مى شناســد 
و باید با دســتگاه قضائى در خصوص شناسایى این فرد 

همکارى کند.
رئیس کل دادگسترى استان اصفهان همچنین با بیان 
اینکه براى 15 پرونده از اغتشاشــات دى ماه 96 حکم 
قطعى صادر شده است، افزود: براى برخى پرداخت جریمه 
و براى برخى حبس از شش ماه تا دو سال صادر شده و 14 

پرونده نیز همچنان باز است.
وى ادامه داد: دادگســترى اســتان اصفهان داراى دو 
بخش قضائــى و ادارى بــوده که مــا در بخش ادارى 
چهار هزار و 359 پست ســازمانى مصوب داریم که 36 
درصد پست ها داراى شاغل و بقیه خالى از نیرو است و 
در حقیقت در بخش ادارى امروز هزار و 575 نفر مشغول 
به کار هســتند. اما در بخش قضائى هزار و 160 پست 
سازمانى مصوب بوده که در حال حاضر 649 پست داراى 
تصدى بوده و 511 پست بالتصدى است و دادگسترى 
استان اصفهان در سطح کشور، در زمره استان هایى است 
که بیشترین پست خالى ادارى را داراست. این درحالى 
است که ما در اســتان اصفهان با کمبود فضاى فیزیکى 

نیز مواجه هستیم. 
■■■ 

دادستان عمومى و انقالب اصفهان هم با تشریح وظایف 
و فعالیت هاى انجام شده گفت: دادسراى اصفهان از ده 
مجتمع قضائى در شهر اصفهان تشکیل شده و ماهیانه 

9000 پرونده دارد و به همین میزان مختومه دارد. 
حســن رحیمى از 14 شــعبه اجراى احکام و 2 شعبه در 
زندان مرکزى خبر داد و گفت: 5500 فقره اقدام قضائى 
براى زندانیان در ماه انجام مى شــود. این درحالى است 
که ماهیانه 350 مــورد اقدام قضائــى در واحد دفاع از 
کیفرخواســت صورت مى پذیرد. وى از خدمات قضائى 
شبانه روزى واحد کشیک دادســراى اصفهان خبر داد 
و گفت: در کنار فعالیت هاى بخــش قضائى، مجموعه 
ستادى ما محور انجام مکاتبات است و ماهیانه 30 هزار 

فقره مکاتبات ادارى انجام مى شود. 

مدیرکل دادگسترى استان در نشست خبرى تشریح کرد

10 اتهام رایج در اصفهان

تاکنون براى
 هزار و 900 پرونده در 

استان اصفهان احکام 
جایگزین زندان، چون 

الزام به خدمات عمومى 
رایگان، جزاى نقدى 

روزانه، تحت مراقبت، 
محرومیت از حقوق 

اجتماعى در مقطعى از 
زمان و... اعمال شده 

است


