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شهردارى کوهپایه در نظر دارد به استناد مجوز شماره 24 مورخ 1397/04/13 
شوراى اسالمى شهر کوهپایه، نســبت به فروش چهار واحد ساختمانى خود 
با کاربرى بهداشــتى و انتفاع تجارى با اولویت پنج سال خود واقع در خیابان 
حافظ غربى از طریق آگهى مزایده به فروش برساند. متقاضیان مى توانند جهت 
دریافت مدارك و بازدید محل از تاریخ 1397/04/26 لغایت 1397/05/09 به 

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

به عهده برنده مزایده مى باشد.

شهردارى شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه سوم، هفتادو چهارمین جلسه رسمى مورخ 97/03/13 شوراى اسالمى شهر 
واگذارى و فروش اعیانى میدان فروش دام را از طریق مزایده عمومى به افراد یا شرکتهاى واجد شرایط به فروش برساند.

لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشــار آگهى به مدت 10 روز همه روزه بجز ایام تعطیل  به شهردارى مراجعه و یا با تلفن 
53241010 داخلى 116  مسئول امور قراردادهاى شهردارى تماس حاصل نمایند.

بهاى فروش اسناد :100,000 ریال به حساب شماره 3100002911009 بانک ملى به نام شهردارى شهرضا که غیر قابل استرداد 
مى باشد . 

آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد : ساعت 13:30روز پنج شنبه مورخ 97/05/04
تاریخ گشایش اسناد:ساعت15:00روزشنبه مورخ 97/05/06 درمحل شهردارى شهرضا 

محل تحویل اســناد : پس از تکمیل مدارك، پاکت هاى خود را به دبیرخانه محرمانه شهردارى شهرضا  تحویل و رسید 
دریافت نمایند .

ضمناً سایر شرایط در اسناد مزایده موجود مى باشد .
شماره تماس :53241010 -031 داخلى 116 

www.shahreza.ir سایت اینترنتى شهردارى شهرضا

آگهى مزایده

آگهى مزایده 
(مرحله اول–  نوبت دوم)

آگهى تجدید مناقصه

محسن علیخانى- شهردار کوهپایه

    رحیم جافرى – شهردار شهرضا 

نوبت اول  نوبت دوم 

چند راهکار ساده براى جوان ماندناصفهان  در انتظار آخر هفته اى گرمفاطمه گودرزى همبازى نیکى کریمى شدوضعیت عجیب سفارتخانه  ایران در چین سرقت خودرو در سه سوت توسط «ناتاشا»! سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

هجوم مارها به برخى مناطق اصفهان 
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چرا از گزارش هاى استانى 
«صبح بخیر ایران» 

خبرى نیست؟ 

کریم و احسان مى روند؟

کرواسى، جام جهانى 
و رئیس جمهورى که 

ستاره شد  باید با گفتگوى 4
ملى از تحریم ها 
در بخش سالمت 

عبور کنیم

مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان: 

8

مدیر درمان تأمین اجتماعى اســتان اصفهان در 
صبحانه کارى با خبرنگاران که به مناسبت هفته 
تأمین اجتماعى برگزار شــده بود، عالوه بر ارائه 
گزارشــى از فعالیت هاى انجام شده، بر وحدت، 
تعامل و گفتگوى ملى در شــرایط فعلى کشور 

تأکید کرد و گفت: امید است...
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13001300 واحد تولید طال در اصفهان بیکار یا کم کار هستند واحد تولید طال در اصفهان بیکار یا کم کار هستند
در افتتاحیه نمایشگاه صنعت فلزات گرانبها در اصفهان عنوان شددر افتتاحیه نمایشگاه صنعت فلزات گرانبها در اصفهان عنوان شد
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سخنگوى سازمان آتش نشانى:  هنگام رفتن به مکان هاى گردشى، مار به داخل خودرو مى رود و به منزل راه پیدا مى کند

مدیرى قسمت دوم 
یکى از سریال هاى موفقش را 
مى سازد

کرواسى پسا جام چه خواهد شد؟
«لوکا مودریچ» بعد از دریافت جایزه  توپ طال، با «جیانى اینفانتینو» و «والدیمیر پوتین» 
خوش و بشى کرد، از تبریک هاى آنها تشکر کرد و با حالتى مرموز و اسرارآمیز از مقابل 

صف کسانى که برایش آرزوى موفقیت مى کردند گذشت. 
نفر بعدى  که بــه بهترین بازیکن جام جهانــى تبریک مى گفــت «امانوئل ماکرون»، 
رئیس جمهور فرانسه بود و بعد از او، کسى ایستاده بود که با به تن کردن پیراهن سفید و 

سرخ کرواسى، بى صبرانه منتظر دیدار با مودریچ بود. رئیس جمهور کرواسى...
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شهردارى فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 5/93 مورخ 97/02/09 شوراى اسالمى شهر فالورجان نسبت به 
اجراى پروژه زیر از طریق برگزارى مناقصه انتخاب پیمانکار نماید.

- آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 97/05/02 مى باشد. 
- جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمایید. 

پروژه زیرسازى، خرید و پخش آسفالت معابر اصلى و فرعى در سطح شهر فالورجان

مبلغ اعتبار پیش بینى شده:مدت پروژه: دو ماه
محل پروژه: شهر فالورجان 6/000/000/000 ریال

نوع فهرست بها: راه و باند 
محل تأمین اعتبار: شهردارى فالورجانتعدیل و مابه التفاوت مصالح: نداردسال 1397

کلیات عملیات اجرایى شامل: 
1- خاکبردارى و خاك ریزى با خاك مناسب شن دار مطابق با شرایط اسناد مناقصه 

2- زیرسازى با مصالح زیر اساس و اساس و خاك تونان. 
3- اجراى عملیات آسفالت به صورت فنیشرى با شرایط اسناد مناقصه 

4- جدول و کانیوگذارى مطابق با شرایط اسناد مناقصه. 
5- سایر عملیات طبق دستور کارهاى ارائه شده براساس فهرست بهاء راه و باند سال 1397. 

جواد نصرى- شهردار فالورجان 

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

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت (اتاق 292): تا ساعت 13:30 روز شنبه به تاریخ 97/05/06
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 7/30 صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/05/07

www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد: سایت اینترنتى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031

آگهى مناقصه

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

مبلغ تضمین برآورد (ریال)محل تأمین اعتبارموضوع مناقصهشماره مزایده/ مناقصه
(ریال)

97 -2 -120
نصب و اصالح انشعابات آب و 

فاضالب و تعویض کنتور
 در منطقه لنجان

11/441/935/678573/000/000جارى

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 97/04/26
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رقابت با رقابت با 
گلر سابق تیم ملى ایتالیاگلر سابق تیم ملى ایتالیا

3

زمىسازد ى

«متأسفانه امروز طالق ها در سنین پایین رخ مى دهد اما مراکز 
مشاوره  مى توانند اختالفات بین خانواده ها را به صورت ریشه اى 

حل کنند.» این موضوعى بود که عبدالرضا مؤمنى، رئیس مرکز امور 
مشاوران حقوقى، وکال و کارشناسان قوه قضائیه در جلسه شوراى 

سیاستگذارى مراکز مشاوره خانواده قوه قضائیه بر آن تأکید
 داشت.

 افزایش آمار طالق در ایران مسئله جدیدى نیست. بارها...

رکورد طالق در سنین پایین
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چندى پیش بود که برخى از نمایندگان مجلس شــوراى 
اسالمى تذکرى به رئیس جمهور و وزیر خارجه کشورمان 
پیرامون نمایندگى هاى ایران در خارج از کشور که بدون 
سفیر اداره مى شوند، دادند. بر اســاس شنیده ها در حال 
حاضر نیز چند سفارتخانه در فقدان سفیر به سر مى برند که 
این سفارتخانه ها عبارتند از بلغارستان، توکیو، هند، یمن، 
چین، دبى، ابوظبى که تکلیف آنها هنوز مشخص نیست. 
اما یکى از مهمترین این سفارتخانه ها، سفارت ایران در 
چین است که مدت 20 روز است بدون سفیر اداره مى شود. 
حسن روحانى همواره اعالم کرده است باید هرچه سریع تر 
روابط اقتصادى با چین پیگیرى شــود، اما وزارت خارجه 

چنین نظرى نداشته و ظاهراً سفارت ایران در چین، سفیر 
ندارد.  در همین راستا، بهرام قاسمى، سخنگوى وزارت امور 
خارجه در گفتگو با پایگاه اطالع رسانى «الف»، در مورد 
سفارتخانه هاى ایران که بدون سفیر اداره مى شوند گفت: 
پروسه سفراى جدید در حال انجام است و برخى از آنها به 
مراحل نهایى رسیده است و به زودى در طول دو سه هفته 

آینده به محل مأموریت خود خواهند رفتند. 
بر اســاس این گــزارش، کشــورهاى آمریــکا، کانادا، 
عربستان، مراکش، بحرین، سودان، سومالى و کومور نیز 
کشورهایى هستند که به دلیل قطعى روابط در حال حاضر 

سفارتخانه هاى ایران در آنها تعطیل هستند.

سیدناصر موســوى الرگانى، نماینده مردم فالورجان 
در مجلس شوراى اســالمى، در گفتگو با «رویداد24»، 
با اشاره به نامه دوم محمد شــریعتمدارى وزیر صنعت 
و معدن به حســن روحانى در خصوص انتشار و اعالم 
نام واردکننــدگان غیرقانونى خودرو، گفت: کســى که 
از کدهاى دسترســى به ســایت و از جایگاه ادارى خود 
سوء اســتفاده مى کند و اقدام به ثبت ســفارش و ورود 
غیرقانونى خودرو مى کند، طبیعى است که جرم او محرز 
اســت. اکنــون یکــى از گله هایــى کــه مــردم ما 
دارنــد این اســت کــه اگر جــرم یک فــردى محرز 
شــده، ســریعًا بایــد بــا او برخورد شــود زیــرا اگر 

برخورد شــد، نفــرات بعدى دســت به چنیــن کارى
 نمى زنند. اما زمانى که ما بــه دلیل برخى از مالحظات، 
برخوردهــاى الزم را انجام نمى دهیم، باعث مى شــود 
دیگران هم جرى تر شــوند و به خود جــرأات بدهند به 

راحتى دست به تخلف بزنند. 
او افزود: معرفى نکردن این افراد که برخى از آنها از عوامل 
کشور سعودى هستند و سکه و ارز خریدارى مى کنند و 
به اربیل عراق و عربستان مى برند، توهین به شعور مردم 
است. مماشات با کسى که قرار بوده دارو وارد کشور کند 
اما گوشــى وارد مى کند تا پول بیشترى را به جیب بزند، 

اصًال جایز نیست. 

وضعیت عجیب سفارتخانه  
ایران در چین

چرا با کسى که جرمش معلوم 
است برخورد نمى شود؟

دروغ مى گوید
وزیر بهداشـت گفته است: اینکه آمریکا    ایلنا |
مى گوید به فکر مردم است و دارو و تجهیزات پزشکى 
تحریم نیست، دروغ است زیرا در تحریم مبادالت مالى، 
از کودك  شیرخوار تا شهروند معمولى آسیب مى بینند 
چراکه وقتـى روابط بانکى را قفل مـى  کنند و به منابع 

مالى آسیب مى زنند، آسیب آن متوجه مردم  مى شود.

پیشنهاد دادن حرام نیست
  جماران | حجـت االسـالم و المسـلمین على 
اکبر ناطق نـورى دربـاره نامه برخى فعاالن سیاسـى 
براى مذاکره با «دونالد ترامپ»، اظهار کرد: پیشـنهاد 
برخى فعاالن سیاسى براى مذاکره با آمریکا در شرایط 
فعلى عملى و به مصلحت کشور نیست ولى به هر حال 
اینکه کسانى از سر دلسوزى پیشنهادى را مطرح کنند 
حرام نیست و بدیهى است تصمیم گیرى و صالحدید 
در چنین مواردى به عهده رهبرى معظم انقالب است 

که خوشبختانه اشراف کامل بر سیر تحوالت دارند.

طبقه نهم
وزیـر ارتباطـات بـه ادعـاى    اعتماد آنالین|
سـردار جاللى، رئیـس سـازمان پدافنـد غیرعامل در 
خصوص اسـتقرار سـرورهاى هاتگرام و طالگرام در 
طبقه نهم سـاختمان امام(ره) وزارت ارتباطات پاسـخ 
داد. محمدجـواد آذرى جهرمـى دربـاره صحبت هاى 
سردار جاللى با اشاره به موضوع دزدى ابرها که پیش از 
این توسط خود جاللى مطرح شده بودگفت: شاید نشود 
دزدى ابرها را ثابت یا رد کرد اما نبودن سـرور در طبقه 
نهم ساختمان امام(ره) را مى شود ثابت کرد. ما  از روابط 
عمومى خواسـته ایم از خبرنگاران دعوت کند تا بروند 
و طبقه نهم سـاختمان امام(ره)  را بازدید کنند و نتیجه 
را به قضاوت افـکار عمومى بگذارند. رئیس سـازمان 
پدافند غیرعامل پیش از این گفتـه بود: در حال حاضر 
شما با مراجعه به طبقه نهم سـاختمان دیتاسنتر مرکز 
امام خمینى(ره) مى توانید ببینید سرورهایى که براى 
تلگرام بوده، در اختیار هاتگـرام و طالگرام قرار گرفته 
اسـت، در صورتى که مى توانسـتند آنها را به سروش 

بدهند اما ندادند.

بنگالدشى ها در راه هستند
مدیـر کل امور اتبـاع و مهاجران    رویداد24 |
خارجى اسـتان تهران تأکید کرد: یکى از معضالت ما 
اتباع غیرمجاز بنگالدشى هسـتند و از آنجا که ما مرز 
زمینى با این کشـور نداریـم موضوع خـروج این افراد 
مشـکالتى را براى ما ایجـاد مى کند باتوجـه به اینکه 
بنگالدش کشور بسیار ضعیفى اسـت اگر جلوى ورود 
این افراد گرفته نشـود مـا با حجم زیـادى از مهاجران 

بنگالدشى در سال هاى آینده روبه رو خواهیم بود.

FATF تصویب خواهد شد
  ایلنا | محمـود صادقـى نماینـده تهـران در 
مجلس شوراى اسالمى در خصوص نظر اخیر شوراى 
نگهبان درباره رد الیحـه مبارزه با پولشـویى و تأمین 
مالى تروریسم موسوم به FATF گفت: شوراى نگهبان 
اعالم کرده این الیحه ماهیـت قضائى دارد و باید قوه 
قضائیه نظر دهد؛ به نظر من این موضوع حل مى شود 
چـون رئیس قوه قضائیـه عضو سـتاد هماهنگى هاى 
اقتصادى هسـت و ضرورت تصویب الیحـه را درك 

مى کند. 

شبیه به طنز است
بهـرام قاسـمى، سـخنگوى وزارت    ایسنا |
امور خارجه اخبار منتشـر شـده در یکى از رسانه هاى 
کویتى مبنى بر اینکه روسـیه در روزهاى اخیر میزبان 
مذاکرات مسـتقیم ایران و رژیم صهیونیسـتى بوده را 
تکذیب کرد و گفـت: چنین چیزى به هیـچ وجه نمى 
تواند درسـت باشـد  و من آن را تکذیـب مى کنم. این 
گونه اخبار براى کسانى که با سیاست هاى ایران آشنا 
هستند و از مواضع ایران اطالع دارند بیشتر شبیه طنز 

است.

خبرخوان
یارانه تیرماه 

امشب واریز مى شود
  فارس| هشتاد و نهمین مرحله واریز یارانه 
نقدى خانوار امشب 26 تیر 97 به حساب سرپرستان 
خانوار واریز مى شود. سازمان هدفمندسازى یارانه ها 
اعالم کرد: هشتاد و نهمین مرحله واریز یارانه نقدى 
خانوار ساعت 24 امشب 26 تیر ماه سال 97 به ازاى 
هر نفر 455 هزار ریال به حساب سرپرستان خانوار 

واریز مى شود.

چرا این همه شوخى  خاص؟
داودى،  ابوالحســن    کافه سینما|
کارگردان فیلم «هزارپا» درباره شوخى هاى جنسى 
پرشمار فیلمش به «صبح نو» گفت: «شما اگر در 
خیابان راه بروید متوجه مى شوید که  فضاى جامعه 
ما چگونه است! ما فیلمى ساخته ایم که داستان چند 
آدم از کف خیابان را روایت مى کند. اینها نمى توانند 
مثل پروفسورها یا لفظ قلم حرف بزنند. کافى است 
خودتان روزى پیاده در خیابــان راه بروید تا میزان 
فحش هایى را که برخى از مردم به زبان مى آورند 
متوجه شوید. مطمئناً اگر آنها را بشنوید عرق شرم 

بر صورتتان خواهد نشست!»

ورود ممنوع 
بخاطر رقصیدن!

  چمدان | درپى انتشــار ویدئویى کوتاه از 
رقص در حوالى آبشار مارگون استان فارس، ستاد 
پیشــگیرى از جرم در این باره واکنش نشان داد. 
براساس تصویر منتشر شده از ورودى این محوطه، 
دســتور ممنوعیت ورود گردشگران و مسافران به 
آبشار و منطقه حفاظت شــده مارگون نصب شده 
است. این دستور، تا اطالع ثانوى ورود گردشگران را 

به آبشار ممنوع کرده است.

مسئله اعتیاد در حج 
  دانشجو | حجت االسالم و المسلمین 
قاضى عسکر، نماینده ولى فقیه در امور حج و زیارت 
با اشاره به بحث اعتیاد گفت: این مسئله را باید جدى 
بگیریم. موضوع اعتیاد موضوعى است که براى ما 
مشکالتى را ایجاد مى کند. ما توصیه کردیم که به 
این مسئله بیشتر توجه شود. گاهى پیش آمده در 
کاروان ها افرادى که اعتیاد دارند هستند و حضور آنها 
منجر به این مى شود که به کشور بازگردانیمشان و 
یا در بیمارستان ها بسترى شوند. این مسئله مى تواند 
هزینه زیادى براى مراسم حج ایجاد کند، زیرا وقتى 
برمى گردند و مداوا مى شوند سال بعد به عنوان اینکه 

حجشان ناتمام مانده درخواست  دوباره مى کنند.

توسعه حرم ائمه(ع) 
در عراق

رئیس ستاد بازسازى عتبات عالیات    ایرنا |
گفت: حرم مطهر امام على(ع) در نجف اشــرف با 
همت و پشتکار مسئوالن نظام جمهورى اسالمى 
ایران و مشارکت وســیع مردم، 20 برابر نسبت به 
گذشته توسعه یافته است. حســن پالرك با بیان 
اینکه توســعه حرم امیرالمؤمنین(ع) براى حضور 
300 هزار زائر با تجهیزات کامل پیش بینى شــده 
است، اظهار کرد: حرم امام حسین(ع) در کربالى 
معال و پروژه حضرت زینــب(س) هم به 14 برابر 

افزایش خواهند یافت.

عابر بانک پرسپولیس 
در زندان است

یک منبع مطلع گفت: حسین هدایتى،    ایرنا |
سرمایه دار معروف و حامى مالى تیم پرسپولیس یک 
ماه پیش بازداشت شده اســت و اکنون نیز با قرار 
بازداشت در زندان به سر مى برد. این منبع آگاه اظهار 
کرد: هدایتى مهر سال 96 هم یک مرتبه بازداشت 
شد. براى هدایتى بخاطر بدهى هاى کالن بانکى 
به بانک ســرمایه و برخى بانک هاى دیگر پرونده 

تشکیل شده است. 

بازى هاى جام جهانى فرصتى شد تا برخى سیاستمداران 
و رهبران جهان بــه برکت فوتبال و توجــه جهان به این 
ورزش پرطرفدار، شناخته و حتى محبوب شوند. یکى از این 
سیاستمداران و رهبران بدون تردید رئیس جمهورى کشور 
کرواسى است؛ کشــورى که از بقایاى تجزیه یوگسالوى 

سابق و یکى از اعضاى ناتوست.
«گرابار کیتاروویچ»، رئیس جمهورى 50 ساله کرواسى از 
فوریه 2015 به عنوان نخستین رئیس جمهورى زن تاریخ 
کرواسى برگزیده شد. او داراى مدرك دکترا و مسلط به چهار 
زبان زنده دنیاست. (کروات، انگلیسى، اسپانیایى و پرتغالى) 
او دوره اى سفیر کرواسى در ایاالت متحده آمریکا و زمانى 
مشاور دبیر کل سازمان امنیتى – نظامى ناتو بوده و داراى 

سابقه وزارت (امور خارجه) و نمایندگى مجلس هم هست.
کیتاروویچ داراى همســر و دو فرزند (یک دختر 17 ساله و 
یک پسر 15 ساله) است. دختر او از قهرمانان ملى ورزش 
اسکیت ســوارى در کرواسى اســت. نکته جالب درباره او 
ساده زیستى است. او به محض رسیدن به منصب ریاست 
جمهورى کرواسى، هواپیماى تشریفاتى رئیس جمهورى و 
ده ها خودروى تشریفاتى وزراى کابینه را در مزایده فروخت 

و عواید آن را به خزانه دولت واریز کرد.
رئیس جمهور کرواسى همچنین حقوق ماهانه خود را 30 
درصد کاهش داد تا با حقوق هاى پرداختى کارکنان دولت 
و میانگین درآمد مردم کشورش همسان باشد. او همچنین 
جلوى بسیارى از ریخت و پاش ها و مصارف دولتى و پاداش 
و مزایاى دولتى مقامات را گرفت و اقشــار کم درآمد را از 

پرداخت مالیات معاف کرد.
او حتى در راســتاى صرفــه جویى در هزینه هــاى دولت و 
کوچک سازى دولت برخى از سفارتخانه ها و کنسولگرى هاى 

کرواسى  در کشورهاى جهان را تعطیل کرده است.
 «گرابــار کیتاروویچ» از معدود ســران دولت ها در جهان 
است که  سفرهاى خارجى را بدون هواپیماى اختصاصى 
انجام مى دهد. او براى مسافرت به روسیه به منظور شرکت 
در بازى هــاى جام جهانى از یک پرواز معمولى اســتفاده 

کرد و حتى بلیت بخش «بیزنــس» را نیز نخرید و با بلیت 
عمومى(اکونومى) به روسیه رفت.

این زن خاص براى استقرار در هتل نیز یک هتل معمولى را 
انتخاب کرد و حتى براى دیدار بازى هاى کشورش هم به 
بخش «وى آى پى» استادیوم نرفت و در بازى تیم کرواسى 
با روســیه در چارچوب یک چهارم نهایــى همچون یک 
طرفدار عادى کرواســى روى نیمکت و در کنار طرفداران 

تیم کرواسى نشست و پس از اینکه «دیمیترى مدودف»، 
نخست وزیر روسیه از جایگاه ویژه استادیوم از او دعوت کرد 
تا در کنار هم بازى را تماشا کنند، به خواست و دعوت مقام 

روسى به جایگاه ویژه رفت.  
البته نشست ناتو باعث شد کیتاروویچ قادر به تماشاى دیدار 
نیمه نهایى کشورش با انگلیس و صعود آنها به فینال جام 
جهانى نباشــد اما او براى دیدار فینال دوباره راهى مسکو 

شد و در کنار دیگر سیاســیون بازى را تماشا کرد. رئیس 
جمهور کرواسى با هیجان فراوان در طول بازى تیمش را 
مورد حمایت قرار داد و در پایان و در مراسم اهداى جام نیز 
با تک تک بازیکنان کرواسى و حریف برخورد بسیار گرم 
و محترمانه اى داشت و هم از بازیکنان کرواسى دلجویى 
کرد و هم به فرانســه و رئیس جمهور این کشور «امانول 

ماکرون» تبریک گفت.

کرواسى، جام جهانى و رئیس جمهورى که ستاره شد 

«گرابار کیتاروویچ»

عباسعلى کدخدایى، سخنگوى شوراى نگهبان در گفتگویى 
به سئواالتى درباره حضور بانوان در ورزشگاه ها پاسخ داده 

است که در زیر مى خوانید:
نظرتان به عنوان یک شخص حقیقى 
درباره حضــور بانوان در ورزشــگاه 

چیست؟
اصوالً در حوزه اجتماعى نظرم این است که نباید قضیه را صفر 
تا صدى کنیم. مسائلى که مطرح مى شود گاهى اوقات به 
راحتى مى توان براى آن راهکار پیدا کرد. اگر ممنوعیت است 
آن را خوب تبیین و اعالم کنیم و از آن محکم دفاع کنیم، اگر 
ممنوعیت نیست حق نداریم نظر شخصى خود را به جامعه و 

نهادها تحمیل کنیم، باید به دنبال راهکار باشیم.
در این خصوص با وزیر ورزش هم دیدار 

داشتید.
دیدار نبود در واقع مالقاتى بود در یکى از دیدارهاى عمومى 

که خدمت رهبر انقالب بودیــم، در این جهت گپ و گفتى 
داشتیم. بنابراین اگر امکاناتى وجود ندارد، باید آن را فراهم 
کنید و بعد اعالم نظر کنیم، نه اینکه ما بنشــینیم و بگوییم 
«ممنوع است، ممنوع اســت»، وقتى هم سئوال مى کنیم 
مى گویند چون امکانات نداریم، اگر امکانات ندارد پس بى 
عرضگى من مسئول است، باید امکانات را فراهم کنم و اگر 
نظر خاصى وجود ندارد آن تســهیالت هم فراهم شود، اگر 
نظرى هم در این جهت است از آن نظر دفاع کنیم و اعالم 
کنیم. به خصوص در مورد مسائل حجاب که به عنوان رکن 

شرعى و اسالمى است و همه از آن دفاع مى کنند.
باالخره خانم ها بروند به ورزشــگاه یا 

نروند؟
اگر مسئوالن مى توانند امکانات و تسهیالت را فراهم کنند 
و مشکلى وجود نداشته باشد، به نظرم اشکالى نباید داشته

 باشد.

رسانه هاى آمریکایى با انتشــار گزارشى مدعى شدند 
اســناد ادعایى نخســت وزیر رژیم صهیونیستى درباره 
فعالیت هاى هسته اى گذشته ایران که وى در ماه آوریل 
آن را منتشر کرده توســط عوامل موساد از یک انبار در 

تهران به سرقت رفته بود.
روزنامه «نیویورك تایمز» روز یک شنبه گزارشى منتشر 
کرد و در آن مدعى شــد که عوامل موساد در شب 31 
ژانویه به یک انبار در منطقه اى صنعتى در تهران نفوذ 
کردند و توانستند با دســتیابى به بیش از 50 هزار برگه 
و 163 سى دى مربوط به فعالیت هاى هسته اى گذشته 
ایران پیش از رسیدن کارکنان انبار، پایتخت ایران را به 

همراه اسناد مسروقه ترك کنند.
 در این گزارش ادعا شده است که این جاسوس ها شش 
ساعت و 29 دقیقه زمان صرف کردند تا بتوانند با از کار 
انداختن آژیرهاى انبار، عبور از دو در و باز کردن چندین 

گاو صندوق به این اسناد ادعایى دست یابند و سپس از 
ایران فرار کنند.

 بنابر ادعاى این گزارش عوامل موساد ابزار جوشکارى 
در اختیار داشتند که دماى حدود 2000 درجه سیلسیوس 
داشته و از طریق آنها توانســته بودند گاو صندوق هاى 
انبار را باز کنند و در پایان شــب با در دســت داشــتن 
حدود نیم ُتن ســند محرمانه شــامل هــزاران برگه 
مکتوب و ســى  دى حاوى فایل ، ویدئو و طرح از شهر 

بگریزند.
 «نیویورك تایمز» در ادامه ادعا کرده است که ایرانى ها 
پس از حصول توافق هسته اى با قدرت هاى جهانى در 
ژوئیه 2015 شروع به جمع آورى و ذخیره این اسناد از 
سراسر کشــور در انبار مذکور کردند و در ساعات شب 
براى اینکه جلب توجه نکند هیــچ نگهبانى از این انبار 

محافظت نمى کرده است.

31 ژانویه، به سبک «جیمز باند»!کدخدایى: به نظرم اشکالى ندارد

«متأســفانه امروز طالق ها در ســنین پایین رخ مى دهد اما مراکز مشاوره 
مى توانند اختالفــات بین خانواده ها را به صورت ریشــه اى حل کنند.» این 
موضوعى بود که عبدالرضا مؤمنى، رئیس مرکز امور مشاوران حقوقى، وکال و 
کارشناسان قوه قضائیه در جلسه شوراى سیاستگذارى مراکز مشاوره خانواده 

قوه قضائیه بر آن تأکید داشت.
 افزایش آمار طالق در ایران مسئله جدیدى نیست. بارها آمارى از تعداد عجیب 
طالق در سال و ماه و حتى ساعت منتشر شده است و نشان مى دهد زندگى هاى 
مشترك در ایران دیگر چندان دوامى ندارد و کم کم باید چهل پنجاه سال زندگى 
مشترکى که بین پدر بزرگ و مادر بزرگ هایمان مى دیدیم به فراموشى بسپاریم. 
هرچند همچنان زوج هاى مسن تر سعى مى کنند زندگى شان را ادامه دهند 
و جوان تر ها بیشتر سراغ طالق مى روند. تحمل جوان ها کم شده؟ توقعشان 
باال رفته؟ دوست ندارند مشکالتشان را پنهان کنند یا به قول معروف با طالق 
عاطفى زندگى کنند؟ جواب این سئوال ها  نشان مى دهد چرا برخالف ازدواج که 

کم شده طالق روز به روز بین جوان ها شایع تر مى شود.

آمارى از جدایى ها
این روزها راهروهاى هزارتوى دادگاه هاى خانواده رکورد جدید و عجیبى را به 
نام خود ثبت کرده اند؛ «رکورد یک طالق به ازاى هر سه ازدواج و ثبت بیش از 
174 هزار جدایى در سال گذشته!» این خبرى دهشتناك در عرصه اجتماعى و 
خانوادگى جامعه ایرانى است هرچند برخى مسئوالن مدعى هستند آمار طالق 

از ســال 95 به 96 با کاهش 3/6 درصدى مواجه بوده اما باید گفت این آمار و 
ارقام نمى تواند دردى از جامعه آسیب دیده را دوا کند، چرا که آمارهاى عنوان 
شده سواى آمار طالق هاى عاطفى است که شاید بنا به مصلحت طرفین ثبت 
رسمى نشود. این در حالى است که 40 درصد طالق ها بین افراد زیر 24 سال 
و 70 درصد طالق ها بین زیر 27 ســاله ها اتفاق افتاده است و این آمار مسئله 

افزایش طالق بین زوج هاى جوان و در پنج سال اول زندگى را تأیید مى کند.
روزبه کردونى، مشــاور وزیر رفاه در این باره گفته اســت: « ثبت 174 هزار و 
597 طالق در سال 96 نســبت به 181 هزار و 49 طالق در سال 95، کاهش 
3/6درصدى را نشان مى دهد. براى اولین بار در دو دهه گذشته رشد فزاینده و 
مستمر تعداد طالق در کشور متوقف شده است.» وى افزوده است: «میانگین 

رشد طالق نسبت به ازدواج در ده سال گذشته حدود 9 درصد بوده  که این میزان 
در سال 96 از این میانگین باالتر است اما نمى توان ادعا کرد رشد طالق نسبت 
به ازدواج در سال 96 در تاریخ ثبت احوال ایران بى سابقه بوده است چراکه در 
سال هاى 93و 88 نیز میزان رشد طالق به ازدواج از میانگین کشور باالتر بوده 
است. براى نمونه در سال 88 رشد 12/7درصدى میزان طالق نسبت به ازدواج 

تجربه شده است.»
حاال کارشناسان با ابراز نگرانى از شیوع طالق بین دهه هفتادى ها معتقدند با 

رسیدن دهه هشتادى ها به سن ازدواج باید نگران آنها هم باشیم.  

چه کسى پاسخگوى افزایش آمار طالق است؟
سید کاظم فروتن، عضو هیئت علمى دانشگاه شاهد با اشاره به مطالبه و سئوال 
مجلس از وزارتخانه هاى مختلف نسبت به مسائلى که در حوزه آنها رخ مى دهد، 
خاطرنشان کرد: مثًال زمانى که یک هواپیما سقوط مى کند، این خواسته وجود 
دارد که نمایندگان از وزارت راه در این خصوص ســئوال کننــد، آیا افزایش 
وحشتناك آمار طالق، فردى از مسئوالن را به مجلس براى پاسخگویى کشانده 
اســت؟ ما هم قبول داریم که دولت نباید چاق شود، اما مسئله تشکیل وزارت 
خانواده بسیار حیاتى است و نمى توان از کنار آن به سادگى گذشت. این مشاور 
خانواده ادامه داد: آلمان، مالزى، کره و بسیارى از کشورها وزارت خانواده دارند 
که بستر اجراى مصوبات آنها حوزه خانواده است و اکنون که در آستانه تشکیل 
ساختار جدید براى وزارت ورزش و جوانان و احتمال احیاى سازمان ملى جوانان 

هستیم، باید به فکر باشیم و تشکیل وزارت خانواده را جدى بگیریم. 

رکورد طالق در سنین پایین
محیا حمزه
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فرهاد جم، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون، درخصوص حضورش در سریال «ستایش 3» در نقش یک روحانى گفت: من 
پیش تر در یک فیلم کوتاه نقش روحانى را بازى کرده بودم اما به صورت جدى و بلند مدت نخستین مرتبه اى است که در 

نقش شخصیت یک روحانى ظاهر شده ام.
تشریح کرد: براى من این نقش تجربه اى جدید بود و ترجیح دادم او سختى هاى بازى در نقش یک روحانى را اینگونه 

با توجه به اهمیت و جایگاهى که روحانیت دارد، با 
چنین نقش ســختى خودم را محک بزنم و 

ببینم به قول معروف چند مرده حالجم.
بازیگر سریال «همســران» در همین 
راســتا ادامــه داد: هنوز بــازى من به 
صورت جدى در ســریال «ستایش» 
شــروع نشــده و تنها یک جلســه در 
خدمت دوســتان بــوده ام. عمــده بازى 
من در ســریال «ســتایش» هنوز باقى مانده
 است. من به صورت مستمر حداقل 15 روز در این پروژه 
بازى خواهم داشت که حال باید دید از چه زمانى دقیقاً آغاز 
مى شود. او چگونگى رسیدن به نقشش در سریال «ستایش» 
را اینگونه توضیح داد: من براى رســیدن به این نقش به 
خاطرات محل قدیمى خودمان و خاطراتى که از مسجد آن 
در ذهنم بود رجوع کردم. تالش کردم با توجه به مشاهداتى که 
از روحانى محلمان داشتم به این نقش نزدیک شوم. بازیگر 
سریال «آسمان من» درباره نحوه همکارى با سعید سهیلى 
ادامه داد: وقتى من براى اولین بار فیلمنامه «ستایش 3» را 
خواندم به خودم گفتم که چقدر خوب نوشته شده است. احساس 
کردم که این سریال رشد بى نظیرى داشته و غیر از موضوع انتقام 
و ادامه «ستایش 2» بخش هایى به ســرى سوم اضافه شده که 

مخاطب را شگفت زده مى کند.
جم در خصــوص پیش بینى خود از موفقیت سریال«ســتایش 3» 
خاطرنشان کرد: من نمى توانم در مورد موفقیت «ستایش»  قضاوت کنم 
اما مطمئنم که تمام گروه با تمام قوا تالش مى کنند تا این اثر از نگاه 

مخاطبان به موفقیت برسد.

مهران مدیرى که  از «ویالى من» تا «در حاشیه» شاهد نزولى تدریجى در کارنامه سریال سازى اش بودیم، 
وقتى به سراغ اجراى برنامه «دورهمى» رفت باز هم بیش از آیتم هاى نمایشى این تک گویى هاى خودش 

در برابر دوربین بود که مخاطب داشت.
چندى قبل و با انتشــار تصویرى از گردهمایى تیم نویسندگان سریال هاى قدیمى مدیرى شایعه اى منتشر 
شد مبنى بر بازگشت مدیرى به سریال سازى با گروه نویسندگان قدیمى اش؛ شایعه اى که به دلیل درگیرى 
هسته مرکزى آن تیم که پیمان قاسم خانى باشد با نگارش سریال خانگى «خوب، بد، جلف»، چندان جدى 

گرفته نشد.
با این حــال ســاعد هدایتى از بازیگــران ثابت ســریال هــاى مدیــرى در گفتگوى تــازه اش مدعى 
شــده مهران مدیرى به دنبال ســاخت فصــل دوم یکى از ســریال هــاى موفقش اســت. هدایتى به 

«آى  فیلم» گفت: مدیرى پس از ساخت سریال «در حاشیه» 
که من نیز در آن به ایفاى نقش پرداختم وارد تولید برنامه 
«دورهمى» از شبکه نســیم شــد و پس از اجراى این 
برنامــه تصمیم گرفــت که ســریال جدیــدى تولید

 کند.
هدایتى ادامه داد: مدیــرى تصمیم دارد فصل دوم یکى 
از سریال هاى طنز گذشــته اعم از «پاورچین»، «نقطه 
چین»، «شــب هاى برره» یا «قهوه تلخ» را تولید کند. 

در گفتگوى چند روز گذشته من با وى قرار شد در 
آینده با تولید یکى از این ســریال ها با 
همان تیم قبلى دوبــاره به تلویزیون 

بازگردد.
هدایتى خاطرنشــان کرد: مدیرى هم 

اکنون در حــال رایزنى بــا تهیه کننده 
است و هنوز تصمیم جدى براى انتخاب 
نگرفته است. او در گذشته میلش به تولید 

فصل دوم «شــب هاى برره» بود که در 
مرحله پیــش تولید قرار نگرفــت. مدیرى بعد 

از تصمیم نهایــى براى انتخاب ســریال و گردآورى 
تیم بازیگران خود، امســال تولید این ســریال را کلید 

خواهد زد.

 جدیدترین بازیگران سریال «ممنوعه» به کارگردانى امیر پورکیان معرفى شدند.
شهرام قائدى، فاطمه گودرزى، مصطفى قدیرى، شیدا یوسفى، سوگل خالقى و محمد امین 

بازیگران جدید سریال ویژه شبکه نمایش خانگى «ممنوعه» شدند.
کارگردانى سریال «ممنوعه» بر عهده امیر پورکیان و تهیه کننده آن على اکبر نجفى است، 
همچنین مهدى یارى جانشین تهیه و مجرى طرح و صادق یارى سرمایه گذار این سریال 

است.
بازیگران «ممنوعه» به ترتیب حروف الفبا عبارتند از امیرحســین آرمان، على اســتادى، 
خاطره اسدى، بهاره افشارى، محمد امین، پژمان بازغى، آتیال پسیانى، امیر جعفرى، هادى 
حجازى فر، الهه حصارى، ســوگل خالقى، آناهیتا درگاهى، نیلوفر رجایى فر، لیال زارع، نیما 
شعبانژاد، شهرام قائدى، مصطفى قدیرى، نیکى کریمى، فاطمه گودرزى، مجید مظفرى، 

نسرین نکیسا و شیدا یوسفى.
«ممنوعه» داستان سه نسل را به صورت همزمان و پیوسته روایت مى کند، از دغدغه هاى 

امروز جوانان تا آسیب مسائل روز خانوادگى و اجتماعى.
پخش این سریال به زودى توسط مؤ سسه سرو رسانه پارسیان آغاز مى شود.

اقبال واحدى، مجرى و تهیــه کننده تلویزیون 
درباره برنامه «صبح بخیر ایران» گفت: پس از 
ماه مبارك رمضان تا کنون در فضاى 
خارج از استودیو برنامه را اجرا 
مى کنیم و مخاطبان شاهد 
برنامه متفاوتى در مقایسه 
با قبــل از مــاه رمضان 

هستند.
وى در همین راستا 

افزود: با توجه به اینکه ماهیت اصلى برنامه «صبح 
بخیر ایران» از ابتدا اجرا در فضــاى باز بود اصرار 
زیادى کردم تا برنامه همچون گذشته در فضاى باز 
اجرا شود چون مخاطب با توجه به آب و هواى هر روز 
با برنامه ارتباط بهترى برقرار مى کند. در نتیجه پس 

از عید فطر، اجراى برنامه در فضاى باز ادامه یافت.
مجرى برنامه «صبح بخیر ایران» درباره مهمترین 
بخش اجراى برنامه اظهار کرد: یکى از مهمترین 
بخش هاى برنامه «صبح بخیر ایران» 

در گذشته سفرهاى استانى بود اما در برنامه فعلى به 
دلیل هزینه هایى که این بخش خواهد داشت از آن 
محروم هستیم و اگر بخواهیم در این باره حامى مالى 
بگیریم باز هم نمى شود، چراکه به دلیل اظهار نظر 
حامیان مالى در کار، برنامه از حالت مردمى بودن 
خارج شــده و تهیه گزارش ها دیگر کیفیت الزم را 

نخواهد داشت.
واحدى با اشــاره به اســتقبال مخاطبان از برنامه 
«صبح بخیر ایران» افزود: استقبال 

مخاطبان با تغییر دکور برنامه و خروج از اســتودیو 
نسبت به قبل از ماه رمضان بیشتر شده و این در حالى 
است که با رسیدن فصل تابستان و تعطیلى مدارس، 

مخاطبان بیشترى از این برنامه استقبال مى کنند.
 وى درباره ســاختار برنامه «صبــح بخیر ایران» 
توضیح داد: متأســفانه برنامه «صبح بخیر ایران» 
تهیه کنندگان زیادى تا کنون داشته است که برخى 
از آنان با برنامه صبحگاهى آشنا نبودند. برنامه سازان 
بسیار خوبى هستند اما برنامه ساز خوب بودن کافى 

نیست بلکه باید بدانند که مخاطب صبحگاهى چه 
نیازهایى دارد و چه برنامه هایى باید برایش ساخته 
شود. در گذشته اگر برنامه با محبوبیت همراه بود 
در هر بخش یک تهیه کننده وجود داشــت، یعنى 
گزارش روز بخش ورزشى و سفرنامه هر کدام یک 
تهیه کننده داشت و «صبح بخیر ایران» مانند یک 
شــبکه عمل مى کرد اما در حال حاضر یک تهیه 
کننده وجود دارد و بقیه به عنوان مجرى در برنامه 

حضور دارند.

مهران رجبــى، بازیگر ســینما و 
تلویزیــون دربــاره آخریــن 
فعالیت هاى خود گفت: این 
روزها فعالیتم تنها به سریال 
«87متر» کیانوش عیارى 
محدود شده است و در اثر 

دیگرى بازى نمى کنم.
وى در همین راستا افزود: ده 
ماه است در اثر کیانوش عیارى 
بازى مى کنم و در طــول این مدت هر روز 
پیشــنهادات زیادى براى بازى به من داده شــده اما به دلیل طوالنى بودن 

تولید ســریال «87متــر» نپذیرفته و تمــام تمرکــزم را روى این مجموعه 
گذاشته ام.

این بازیگر درباره جزئیات سریال کیانوش عیارى اظهار کرد: سریال «87متر» 
40 قسمت دارد و فیلمبردارى آن یکسال و نیم دیگر ادامه خواهد داشت. این 
اثر چون براساس تکنیک کیانوش عیارى ساخته مى شود در آرامش، تولید خود 

را ادامه مى دهد.
رجبى ادامه داد: عالوه بر بنده على دهکردى، شهین تسلیمى، فریبا کامران، 
سعید پیردوست، حسین ســلیمانى، محمد بحرانى و چند بازیگر جوان نیز در 

سریال «87متر» کیانوش عیارى بازى مى کنند.
وى درباره تعامل عوامل سریال و روند تولید سریال «87متر» بیان کرد: وقتى 
در رأس کارى کیانوش عیارى قرار دارد قطعًا تعامل عوامل با هم بسیار خوب 

و نسبت به سایر آثار بیشتر و بهتر هستند به خصوص که سریال «87متر» را 
کیانوش عیارى نوشته است. فکر مى کنم اگر در ساخت سریال دچار نامالیمات 
تولید نشویم شاهد سریالى خوب خواهیم بود که قطعاً با استقبال باالى مخاطب 

روبه رو خواهد شد.
بازیگر «روزگار قریب» افزود: سریال «87متر» اثر شاخص عیارى پس از چند 
سال در تلویزیون است. براى رسانه ملى نیز اهمیت دارد که این اثر تولید شده و 

براى مخاطب پخش شود و قطعاً  مردم فیلم خوبى را خواهند دید.
رجبى که ســابقه همکارى با کیانوش عیارى را در کارنامه دارد خاطرنشــان 
کرد: کیانوش عیارى در کارگردانى دانشمند است و وقتى یک دانشمند پشت 
تولید یک کار قرار دارد این اطمینان وجود دارد که اثرى بســیار خوب ساخته 

خواهد شد.

مهران رجبــى، بازیگر ســ
تلویزیــون دربــاره آخر
فعالیت هاى خود گفت
روزها فعالیتم تنها به

«87متر» کیانوشع
محدود شده است و
دیگرى بازىنمىکنم
راستا افز در همین وى
ماه است در اثر کیانوشع
بازى مى کنم و در طــول این مدته
پیشــنهادات زیادى براى بازى به من داده شــده اما به دلیل طوالنى

مهران رجبى آخرین وضعیت اثر جدید کیانوش عیارى را تشریح کرد

«87متر»، سریالى شاخص براى تلویزیون است

روایت فرهاد جم از
 تجربه بازى در نقش یک روحانى

مدیرى قسمت دوم یکى از
 سریال هاى موفقش را مى سازد

دایتى از بازیگــران ثابت ســریال هــاى مدیــرى در گف
به دنبال ســاخت فصــل دوم یکى از ســریال هــاى موف

»یه» ىپس از ساخت سریال «در حاش
مهامه ى نقش پرداختم وارد تولید برن
این ســیم شــد و پس از اجراى
که ســریال جدیــدى تولید ـت

ـرى تصمیم دارد فصل دوم یکى 
شــته اعم از «پاورچین»، «نقطه 

رره»یا «قهوه تلخ» را تولید کند.
ررررر در ذشته من با وى قرار شد

ا با ن ســریال ها
به تلویزیون  ره

کرد: مدیرى هم 
بــا تهیه کننده  ى
براى انتخابب دى

شته میلش به تولید 
برره» بود که در  ى

ر نگرفــت. مدیرى بعد 
ى انتخاب ســریال و گردآورى 
ــال تولید این ســریال را کلید 

چرا از گزارش هاى استانى «صبح بخیر ایران» خبرى نیست؟ 

ن 
 «

واحدى با اشــاره به اســتقبال مخاطبا
«صبح بخیر ایران» افزو

 سریال سازى اش بودیم، 
ن تک گویى هاى خودش

ى مدیرى شایعه اى منتشر 
دلیل درگیرى عه اى که به
بد، جلف»، چندانجدى ،

هستند.
وى در همین راستا 

بخش اجراى برنامه اظهار کرد: یکى از مهمترین

ز
سازد

فتگوى تــازه اش مدعى 
فقش اســت. هدایتى به 

خش اجراى برنامه اظهار کرد: یکى از مهمترین
بخش هاى برنامه «صبح بخیر ایران»

فاطمه گودرزى 
همبازى نیکى کریمى شد

سپند امیرسلیمانى، بازیگر تلویزیون و سینما که مدتى به دلیل ناراحتى تنفسى در 
بیمارستان بسترى بود با اشاره به وضعیت ســالمتى خود گفت: در این مدت اخیر 
یکسرى اتفاقات پشت هم برایم افتاد. پایم پیچ خورد و حین پیچ خوردن پا و زمانى 

که زمین افتادم یکى از انگشت هاى دستم شکست و کارم 
به جراحى رسید و پزشک معالج حین جراحى داخل دستم 

پین گذاشت.
وى ادامه داد: مدتى بود که مشــکل تنفســى داشتم و 
شرایطم به دلیل جراحى و استفاده از لوله هاى اکسیژن بدتر 
شد و سه روز هم به همین دلیل در بیمارستان بسترى بودم 
تا وضعیت ریه و دستگاه تنفسى ام به حالت عادى برگردد.

بازیگر ســریال «در حاشــیه» در ادامه بیان کرد: خدا را 
شکر مرخص شدم، اما باید یک دوره دارویى را پشت سر 
بگذرانم و در کل آسم خفیفى داشتم که به اینجا رسید. از 

قبل ناراحتى ریه نداشتم، اما خب هر کسى که در تهران زندگى مى کند باالخره آسم 
خفیفى دارد.

امیرســلیمانى در بخش دیگرى از صحبت هاى خود گفت: در ایــن مدت که در 
بیمارستان مسیح دانشورى بسترى بودم، داروخانه بیمارستان براى بیمارانى که حال 

وخیمى داشتند، دارو نداشت و وضعیت خیلى دشوارى در آنجا وجود داشت.
بازیگر ســریال «همســایه ها» با بیان اینکه تلویزیون 
مخاطب خود را از دست داده است، گفت: احساس مى کنم 
که هیچ مخاطبى دیگر تلویزیون نگاه نمى کند. اما جالب 
است که مردم بسیارى به من مى گویند چرا کم کارید؟ که 

در جواب مى گویم نه! شما تلویزیون نگاه نمى کنید!
وى درباره حضور در برنامه  کودك نیز بیان کرد: تا به حال 
کار کودك انجام داده بودم و «بهترین شــو» اولین کار 
کودکم نبود، اما اولین اجراى جدى ام بود که فضایش را 
خیلى دوست داشتم و از آنجایى که صحبت هایى درباره 
ادامه دار شدنش هست، امیدوارم بتوانم همچنان ادامه اش 
دهم. این اواخر پشنهاد سریالى داشتم که دقیقاً  چند روز قبل از قرارداد دستم شکست 

و نتوانستم در آن کار حضور داشته باشم.

پوران درخشــنده، کارگردان فیلم سینمایى «هیس! پســرها فریاد نمى زنند» که 
به مدت دو ســال در انتظار پروانه ســاخت بود و به تازگــى آن را دریافت کرده، 
در ارتباط با شــروع زمان پیش تولید ایــن فیلم به «صبا» گفــت: باید به زودى

 پیش تولید فیلم را آغــاز کنم و در حال مذاکراتى براى اقدامات اولیه شــروع آن 
هستیم.

وى در ادامه افزود: پس از دو سال پروانه ساخت «هیس! پسرها فریاد نمى زنند» را 
صادر کرده اند و به احتمال زیاد از ماه آینده پیش تولید را آغاز خواهم کرد. کارگردان 
«زیر سقف دودى» در ارتباط با انتخاب بازیگر نقش اول فیلم خود گفت: مطمئن 
باشید یکى از کســانى که به خوبى مى تواند این نقش را ایفا کند براى حضور در 
این فیلم انتخاب مى شود و یک نفر نیســتند و چند نفر هستند.  درخشنده پیش از 
این در ارتباط با فیلمنامه این فیلم سینمایى به «صبا» گفته بود: من به عنوان یک 
فیلمساز اجتماعى وظیفه دارم دردى که از طرف مردم بر روى دوش من گذاشته 
شده را بسازم، ســوژه فیلم هاى من بیان درد مردم اســت و مسئله اى نیست که

 من آن را کنار بگذارم، برایش زحمت کشــیده و وقت گذاشته ام و مى خواهم آن 
را کار کنم.

آغاز پیش تولید «هیس! پسرها فریاد نمى زنند» از ماه آیندهسپند امیرسلیمانى چرا در بیمارستان بسترى شد
ند» که 
ت کرده، 
زودى ه

روع آن 

زنند» را 
رگردان 
 مطمئن 
ضور در 
 پیش از 
ان یک 
 گذاشته 
ست که

اهم آن 

سرها فریاد نمى زنند» از ماه آینده

اقبال واحدى، مجرى
درباره برنامه «صب
ماه مبارك
خ

و ىر رو ش ر زى ى ى رو ح ر

 اس
بازى
مى
را ای
خاط
در ذهن
از ر
سر
ادام
خواند
کردم که ای
و ادامه «س
مخاطب راش
جم در خصــ
خاطرنشان کرد
اما مطمئنم که
مخاطبان بهمو
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 حاال که علیرضا بیرانوند عالقه زیادى به حضور در لیگ ایتالیا و باشگاه 
تورینو دارد  بد نیست توضیحى درباره این باشگاه بدهیم باشگاهى قدیمى 
در ایتالیا که از تاسیس آن بیشتر از 111 سال مى گذرد. این باشگاه فصل 
قبل در سرى A به مقام نهم رسید و فقط سه امتیاز تا قرار گرفتن در جایگاه 
هشتمى و کسب ســهیمه حضور در لیگ اروپا کم آورد( البته فقط سال 
گذشته بوده که هشت تیم باالنشین لیگ ایتالیا جواز حضور در مسابقات 
اروپایى را بدســت آوردند چون میالن به عنوان تیم ششم لیگ ایتالیا، از 
حضور در مسابقات اروپایى محروم بود). سرمربى این تیم والتز ماتزارى 
سرشناس است که سابقه هدایت تیم هاى اینتر و ناپولى را در کارنامه دارد 
و با ناپولى قهرمان کوپا ایتالیا شده. او در سال 2012 جایزه بهترین مربى 

ایتالیا از دید ورزشى نویسان این کشور را دریافت کرده است.
 برسیم به رقباى بیرانوند در تورینو. گلر اصلى این تیم سالواتوره سیریگو 
اســت که فصل گذشــته، به جز هفته آخر، در ســایر بازیها گلر تورینو 
بود.گلرى که 18 بازى هم بــراى تیم ملى ایتالیا انجــام داده. گلر دوم 
تورینو،سالوادر ایچازوى اروگوئه اى است که فصل قبل نیمکت نیشین 
سیریگو بود ضمن آنکه آندره آ زاکاگنو و آنتونیو روساتى هم براى فصل 

دید تورینو با داشتن جدید به تورینو ملحق شده اند و باید 
براى استفاده این دروازه بان ها، واقعا برنامه اى 
، از بیرانونــد را دارد و اگر او را مى  هــد ا خو

لیس، هدفش از استخدام دروازه بان  سپو پر
است یا بیرانوند استفاده از او در ترکیب ثابت 
خواهد را به عنــوان یک گلر ذخیره  جــذب 

کرد.

رقابت با 
گلر سابق تیم ملى ایتالیا

 این روزها ماجراى درخواست معافیت براى فوتبالیست هاى جوان تیم 
ملى مطرح شده که البته با استقبال خوبى از سوى مخاطبان هم مواجه 
نشده. اما خداداد عزیزى ملى پوش اسبق تیم ملى در این باره نظر جالبى 
دارد. او در میان حرف هایش به پیشــنهاد اینتر میالن براى جذب سعید 
عزت اللهى هم اشــاره کرده است: «نظر شــخصى ام این است که این 
افراد معاف نمى شوند اما من به شــخصه دوست دارم سعید عزت اللهى 
و تا حدودى آزمون از سربازى معاف شوند، عزت اللهى یک فوتبالیست 
جنگنده است و باید از اروپا براى سربازى اش به ایران برگردد در حالى که 
شانس دارد به تیم هاى بزرگ تر برود، او از اینترمیالن پیشنهاد دارد و من 
این موضوع را از گوشه و کنار شــنیده ام پس درست نیست که 2 سال از 
زندگیش به خاطر سربازى رفتن به هدر برود اگر چه معتقدم سربازى براى 
همه نیاز است، از طرف دیگر سردار آزمون هم مشکالت خانوادگى دارد 
و من با او صحبت کردم ما با فوتبالى که در جام جهانى بازى کردیم بازى 
آزمون را هم خراب کردیم او قبل از جام جهانى نشــان داد توانایى هاى 
خوبى دارد و مطمئنًا مى تواند به فوتبال ما کمک کند حرف آخر من هم 
این است که در مورد ســربازى رفتن اجازه بدهیم مردم تصمیم بگیرند 

و آنها نظر بدهند! 

پیشنهاد اینتر به عزت اللهى

کریم و 
احسان 

مى روند؟

کریم انصارى فرد و احسان حاج صفى به بلژیک رسیدند تا در اردوى آماده سازى تیم المپیاکوس شرکت کنند، اما 
هنوز مشخص نیســت که آنها در تیم تحت هدایت پدرو مارتینس پرتغالى باقى بمانند یا خیر. به گزارش سایت 
ورزشى SDNA یونان، رسانه هاى ترك همچنان از نزدیک شدن کریم انصارى فرد به تیم بشیکتاش مى نویسند، 
هر چند این خبر هنوز به صورت رسمى از سوى باشگاه المپیاکوس مورد تأیید قرار نگرفته است. از سویى شنیده 
مى شود که بسیارى از تیم هاى انگلیسى احســان حاج صفى را یکى از اهداف خرید خود در فصل نقل وانتقاالت 

تابستانى تعیین کرده اند.
سایت SDNA یونان همچنین در خبر جداگانه دیگرى نوشــته است: «فشار زیادى از سوى باشگاه بشیکتاش 
ترکیه روى المپیاکوس براى موافقت با فروش کریم انصارى فرد وجود دارد. این ملى پوش ایرانى   به بلژیک 

رفت تا در اردوى آماده سازى المپیاکوس شرکت کند. 

مدیرعامل باشگاه ســپاهان با بیان اینکه صحبت هاى عضو هیات 
مدیره اســتقالل درباره مصدومیت على کریمى ناجوانمردانه بود، 

گفت: او را مى خواستیم اما دلش با سپاهان نبود و رفت.
مسعود تابش در گفتگو با خبرنگار مهر، شرایط سپاهان اصفهان را 
در تمرینات پیش فصل، مثبت ارزیابى مى کند. مدیرعامل باشــگاه 
ســپاهان که امید زیادى به قهرمانى این تیم در هجدهمین دوره 
رقابت هاى لیگ برتــر دارد در خصوص هزینه هاى این باشــگاه 
در نقل و انتقاالت و همچنین عدم نیاز باشــگاه استقالل تهران از 
خرید على کریمى به دلیل مصدومیــت طوالنى مدت این بازیکن 

صجبت هایى را انجام داده است که درذیل مى خوانید:

خیلى کمتر از سال قبل خرج کردیم!
مدیرعامل باشگاه سپاهان درباره واکنش برخى مدیران باشگاه ها 
درباره ریخت و پاش مالى سپاهان در نقل و انتقاالت لیگ برتر گفت: 
هنوز سر صحبت هاى قبلى ام با شما هستم. کارنامه مالى سپاهان 
شفاف است. یکى از منظم ترین باشگاه ها در عرصه مالى هستیم. 
هرکس هرگونه ســند مبهمى که فکر مى کند ولخرجى کردیم را 
نشــانه برود حاضرم ارائه بدهم. اما آقایان هم یادشان نرود خیلى 
مســائل را مى دانیم و اگر بیان نمى کنیم به خاطر احترام اســت. 

نمى خواهیم وارد مسائلى شویم که به ما ربطى ندارد.

فقط هافبک بازیساز خارجى مى خواهیم
وى در خصوص خرید بازیکن جدید براى ســپاهان اظهار داشت: 
تقریبا تمام بازیکنان مدنظر کادرفنى و شــخص آقاى قلعه نویى را 
گرفتیم. به هر حال خیلى از بازیکنان دوست داشتند پیراهن بزرگ 
ســپاهان را بر تن کنند اما طبق نیاز کادرفنى بازیکن گرفتیم. حاال 
هم طبق درخواست آقاى قلعه نویى دنبال هافبک بازیساز خارجى 

هستیم. آخرین بازیکنى که مى گیریم در این پست خواهد بود.

درباره جباروف از قلعه نویى بپرسید!
تابش دربــاره حضور احتمالى ســرور جبــاروف افــزود: در مورد 

این گزینــه از آقاى قلعه نویى بپرســید. من چیزى بیشــتر از این 
نمى توانــم درباره جبــاروف بگویم. بــه هر حال یــک بازیکن 
خارجى در این پســت مــى خواهیم. چنــد رزومه را نیز بررســى 
کرده ایــم و انتخاب نهایى خودمــان را بــه زودى انجام خواهیم 

داد.

کریمى را مى خواستیم اما گفت مى خواهم بروم
وى درباره شایعه خط خوردن على کریمى از لیست سپاهان اصفهان 
به دلیل مصدومیت تصریح کرد: به هیچ عنوان این موضوع صحت 
ندارد. هم من و هم امیر قلعه نویى او را مى خواستیم. با این بازیکن 
جلســه گذاشــتیم. به جرات مى توان بگویم کوتاهترین نشستم 
را با على کریمى داشــتم. او گفت مى خواهم بــروم و دلم راضى 
به ماندن نیســت. کریمى ســرمایه باشگاه ســپاهان و محصول 
آکادمى باشــگاه اســت. اما وقتى دیدم دلش با تیم نیســت گفتم 

خداحافــظ! توانایى هــاى تاکتیکــى او غیرقابل انکار
 است.

تابش در ادامه راجع به اینکه عباسى ملکى 
عضو هیات مدیره باشــگاه اســتقالل 

تهــران در گفتگو با هــواداران اعالم 
کرده است کریمى دچار مصدومیت 
طوالنى مدت شــده اســت گفت: 

نمى دانــم جمله بنــدى دقیق 
ایشان چه بوده اســت. اما اگر 
واقعا مدیر باشگاهى همچون 
استقالل چنین صحبتى را 
کرده باشــد دور از انصاف 
اســت. اینکــه بخواهند 
اعالم کنند او را به دلیل 
مصدومیت نخواسته ایم 
هم ناجوانمردانه اســت. 

واقعا اینطور نبوده است.

مدیرعامل باشگاه سپاهان در واکنش به شایعه مصدومیت على کریمى

ه استه استصحبت مدیر استقالل ناجوانمردانه است

رقابت هاى جام جهانى 2018 در کشــور روسیه یکى از بهترین 
جام هاى جهانى از نظر استقبال تماشــاگران بوده و بیش از سه 

میلیون نفر این رقابت ها را در ورزشگاه ها تماشا کرده اند.
 رقابت هاى جام جهانى 2018 روسیه با قهرمانى تیم ملى فرانسه 
به پایان رسید. درباره این رقابت ها که در روسیه برگزار شد گفته 
مى شود که از نظر سطح کیفى برگزارى یکى از بهترین جام هاى 

جهانى بوده است.
یکى از مسایلى که به کیفیت بازى ها ارتباط مستقیم دارد استقبال 
تماشاگران است و جام جهانى روسیه نیز از این نظر یکى از بهترین 

جام هاى جهانى محسوب مى شود.
در این دوره از رقابت ها و در یازده شــهر در کل 3,031,768 نفر 
بازى ها را از نزدیک تماشا کرده اند. به این ترتیب در هر بازى به 
طور میانگین 47,371 تماشــاگر در ورزشگاه ها حضور داشته اند 
و از این منظر روسیه را در میان 5 جام جهانى برتر از نظر استقبال 
تماشــاگران قرار مى دهد. جام جهانى 1994 در کشــور ایاالت 

متحده امریکا تا این جا و با 3,587,538  پرتماشاگرترین جام جهانى بوده است. 5 جام جهانى که بیشترین تعداد تماشاگران را داشته اند به این ترتیب هستند:
امریکا 1994(3,587,538)، آلمان 2006 (3,359,439)، برزیل 2014(3,429,876)، افریقاى جنوبى 2010(3,178,856) و روسیه 2018( 3,031,768)

ده اندد به تورینو ملحق شده اند و باید  رینو م ددید تورینو با داشتن جدید ینو با د
بان ه برنامهدروازه بان ها، واقعا برنامه اى  اى اسبراى استفاده این د
ر او راانونــد را دارد و اگر او را مى د را د ، از بیر هــد ا هخو ا خو
ازه بانش از استخدام دروازه بان  ستخد لیس، هدفش سپو سپوپر ر

ت ثابتاده از او در ترکیب ثابت  ت یا بیاست یا بیرانوند استفا او در
خیره عنــوان یک گلر ذخیره  ان یک ع خواهد را به خجــذب  ب 

کرد.

 با پایان بیســت ویکمین دوره مســابقات جام جهانى و قهرمانى فرانسه در این رقابت ها، 
سایت «ratetheref.net» اقدام به معرفى برترین داوران جام جهانى 2018 روسیه کرد 
که علیرضا فغانى از ایران با کسب اکثریت آراى کاربران اینترنتى و با 4,76 امتیاز به عنوان 

بهترین داور جام انتخاب شد.
 فغانى با کمک رضا ســخندان و محمدرضا منصورى دیدارهــاى «آلمان - مکزیک»، 
«آرژانتین - فرانسه»، «صربستان - برزیل» و «بلژیک - انگلیس» را سوت زد و بیشترین 
امتیاز را از کاربران سایت «ratetheref.net» دریافت کرد. نستور پیناتا داور آرژانتینى که 

فینال را سوت زد، در این رده بندى در جایگاه هجدهم قرار گرفته است. 
 رده بندى پنج داور برتر این رقابت ها با توجه به امتیازات کاربران اینترنتى به شرح زیر است:

 1- علیرضا فغانى از ایران با 4,76 امتیاز
 2- بیورن کوئیپرس از هلند با 4,08 امتیاز

 3- جهاد جریشه از مصر با 3,8 امتیاز
 4-متئو کانگر از آمریکا با 2,63 امتیاز

 5- فلیکس بریش از آلمان با 2,5 امتیاز

  فغانى 
بهترین 

داور جام  

ب بر ه و

روسیه، پنجمین جام جهانى پرتماشاگر

پیشکســوت پرســپولیس مى گوید ماندن امیرى و 
بیرانوند به این تیم کمک شایانى مى کند.

حسین عبدى در گفت وگو با ایسنا، درباره شرایط این 
تیم در فصل پیش روى گفت: پرســپولیس در پنجره 
نقل و انتقاالت امســال به دالیل مبهمى محروم شد 
و در نیم فصل اول به خاطر ایــن محرومیت قادر به 
جایگزینى بازیکنان از دس ت رفته نیست. به این اتفاقات 
نمى شود مثبت فکر کرد ولى هنوز باشگاه وجود دارد 
و موفقیت باشگاه بستگى به عملکرد تیم، باتوجه به 

داشته هایش دارد.
وى دربــاره جدایى احتمالــى بیرانونــد و امیرى از 
پرســپولیس گفت: طبیعى اســت وقتى بازیکنى به 
جام جهانى مى رود و قرارداد نــدارد، احتمال رفتنش 
بیشــتر مى شــود. بیرانوند و امیرى هم از این قاعده 

مســتثنى نیســتند و بازیکنان ذخیــره و جایگزین 
باید تا آنجایى که مى توانند کاســتى هاى موجود را 
برطرف کنند. امیدواریــم که این اتفــاق رخ ندهد 
چون ماندن هر کدام از آن ها به تیم کمک شــایانى

 مى کند.
عبدى در مــورد بازیکنانــى که نیم فصــل دوم به 
پرســپولیس ملحق مى شــوند هم گفت: جذب این 
بازیکنان با توجه به بسته بودن پنجره نقل و انتقاالت 
کار بسیار ســختى بود. در حال حاضر بعضى از این 
بازیکنان تا نیــم فصل بازى رســمى نمى کنند یا تا 
نیم فصل در تیمى دیگر بازى مى کنند. به هر جهت 
پرسپولیس تصمیم سختى را گرفت چون از یک طرف 

بازیکنان به تیم دیگرى ملحق مى خواســت این 
طرفى دیگر تیم هاى نشــوند و از 

خارج از کشور آنها را به خدمت نگیرند. هماهنگى این 
بازیکنان با تیم کار بسیار سختى خواهد بود اما به هر 
جهت تدبیرى بود که از طرف باشگاه صورت گرفته و 

باید دید چه نتیجه اى مى دهد.
وى همچنین در مورد بازى پرســپولیس با الدحیل 
قطر در لیگ قهرمانان آســیا گفت: پیش بینى زودتر 
از موعد کار خوبى نیســت اما کار پرسپولیس در این 
بازى بسیار سخت است چون هر دو تیم در این بازى 
به دنبال پیروزى هستند. باید بازى انجام شود و دید 

چه پیش مى آید. 

  کار پرسپولیس برابر الدحیل، سخت است

ف  فغ
بهتری
داور جا
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«لوکا مودریچ» بعد از دریافت جایزه  توپ طال، با «جیانى اینفانتینو» 
و «والدیمیر پوتین» خوش و بشى کرد، از تبریک هاى آنها تشکر 
کرد و با حالتى مرموز و اسرارآمیز از مقابل صف کسانى که برایش 

آرزوى موفقیت مى کردند گذشت. 
نفر بعدى  که به بهترین بازیکن جام جهانى تبریک مى گفت «امانوئل 
ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه بود و بعد از او، کسى ایستاده بود که 
با به تن کردن پیراهن سفید و سرخ کرواسى، بى صبرانه منتظر دیدار 
با مودریچ بود. رئیس جمهور کرواسى، «کولیندا گرابار کیتاروویچ». 
درحالى که مودریچ سعى مى کرد احساساتش را پنهان کند، خانم 
رئیس جمهور با کمال میل، احساســات خود را بروز داد تا همه  دنیا 
شاهدش باشــد. او مودریچ را که حاال به نماد قابل توجه کشورى 
جوان تبدیل شده محکم در آغوش گرفت و کامًال مشخص بود که 
سخت در تالش است تا جلوى جارى شدن اشک هایش را بگیرد. 

رفتار سیاستمداران در شرایطى مثل این همیشه مبالغه آمیز است. 
ولى از این گذشته، شب فینال در مسکو واقعاً زمان در آغوش کشیدن 
بود. حدود 15 دقیقه قبل، درحالى که بازیکنان کرواسى براى جمعیت 
فشرده  هوادرانشان که با پیراهن هاى شطرنجى سرخ و سفید، پشت 
دروازه جنوب شــرقى لوژنیکى جمع شــده بودند، ابراز احساسات 
مى کردند، «دژان لوورن» هم تیمى هایــش را تک تک در آغوش 
گرفت. فضا پر از ابراز همدردى و حرف هاى تسلى آمیز بود ولى لورن 
بیشتر از هر کس دیگرى، «ایوان راکیتیچ»، هم تیمى اش در هشت 
سال گذشته را در آغوش گرفت. دو فوتبالیستى که یکى 30 ساله 
است و دیگرى تازه 29 ساله شده است. دو فوتبالیستى که به پایان 
دوران اوج فوتبالى خود نزدیک مى شوند و حاال حضور در باالترین 

نقطه  دنیاى فوتبال را تجربه کرده اند. 

اما این چهار نفر در آن لحظات، در لحظاتى که تا چند صباحى پیش 
هیچکدام نمى توانستند پیش بینى اش کنند به چه مى اندیشیدند ؟

گرابار کیتاروویچ مسلماً به غرور و افتخار بى حد و حصر کشورى 27 
ساله مى اندیشیده و به سفر پرشــتاب این کشور به باالترین سطح 
دنیاى فوتبال. مودریچ مسلماً در دلش با ناراحتى و عصبانیتى عمیق 
و تلخ روبه رو بوده، ناراحتى فرد پیروزى که تا یک قدمى ثبت کردن 
نام خود و تیم ملى اش در معبد اعالى فوتبال پیش آمده ولى موفق 
نشده و ممکن اســت دیگر هرگز چنین فرصتى را به دست نیاورد. 
شاید لوورن و راکیتیچ هم که در آن لحظات ایستاده بودند و اتفاقاتى 
که روى تریبون در حال رخ دادن بود را تماشا مى کردند، هم به این 
مى اندیشیدند که آیا ممکن است در ادامه  دوران فوتبالى شان بار دیگر 

به چنین سطحى برسند؟
آنها از جان و دل مایه گذاشته و آخرین ذرات توان بدنى  و ذهنى شان 
را خرج کرده بودند. شاگردان «زالتکو دالیچ» از آغاز تا پایان بازى با 
فرانسه هماوردى کرده بودند و در بخش عمده مسابقه حاکم توپ و 
میدان بودند ولى در نهایت با اختالفى ناچیز از هماوردى با حریف کم 

آورده بودند و شکست خورده بودند. 
«داور شوکر»، رئیس فدراسیون کرواسى بعد از آنکه به رختکن رفته 
و به بازیکنان کرواسى تبریک مى گوید، به «اى اس پى ان» مى گوید: 
«به شدت احساساتى شده ام. ولى وقتى به نتیجه نگاه مى کنم، به 
نظرم نتیجه عادالنه اى مى آید. باید به بازیکنان و مربى فرانســه 

تبریک گفت. به اعتقاد من امروز تیمى که بهتر بود، بازى را برد.» 
کروات ها در اولین واکنش خود نسبت به مسابقه  فینال، از انتقاد به 
تصمیم نابهنگام و عصبانى کننده  VAR درست در زمانى که بازى 
با نتیجه  یک بر یک ادامه داشت، خوددارى کردند. شوکر مى گوید: 

«باید به VAR احترام گذاشت. این بدشانسى ما بود. تنها چیزى که 
مى توانم بگویم این است .» مشخص است کروات ها قصد نداشتند 
بخاطر باختشــان به دیگران لجن پراکنى کرده و جام جهانى را با 

کامى تلخ ترك کنند. 
دالیچ در مصاحبــه مطبوعاتى پس از بازى گفــت: « آدم در زمان 
شکست باید شأن و وقار خود را حفظ کند و به نتیجه اى که تابلو نشان 
مى دهد احترام بگذارد. پیام من به بازیکنانم این بود.» این بهترین 
توصیه اى است که مى توان به تیم هاى حاضر در فینال جام جهانى 
کرد. همه مى دانستند چه تصمیمى روند بازى را تغییر داده و دگرگون 
کرده است. دالیچ شخصاً گفت که پنالتى اى که گل دوم فرانسه را به 
آنها تقدیم کرد در یک مسابقه  فینال نباید گرفته مى شد. ولى در عین 
حال تکرار کرد که حاال دیگر زمان باقى ماندن در گذشــته و تکیه 

روى نقاط منفى نیست.
 کرواسى حاال باید به آینده نگاه کند و به دنبال راه هایى باشد تا از این 
تجربه اندوخته به شکلى مثبت و سازنده استفاده کند. اینکه مودریچ 
و راکیتیچ در بخش عمده  فینال جــام جهانى میانه  میدان را تحت 
کنترل داشتند و در کناره ها توسط «ایوان پریشیچ» بى نظیر حمایت 
مى شدند، بسیارى از فوتبالدوستان را شیفته  کروات ها کرده بود. انگار 
در لوژنیکى شاهد به ثمر نشستن همه  آن چیزهایى بودیم که درباره  
استعداد خارق العاده و در کالس جهانى این فوتبالیست ها مى دانستیم 
و از مدتها پیش روى آن تأکید کرده بودیم. انگار این حرفمان اثبات 
شده بود که اســتعداد و توانایى ناب فوتبالى در نهایت مى تواند در 

صحنه اى که لیاقتش را دارد اینچنین بدرخشد. 
 ولى پایان بازى در عین حال، ممکن اســت براى فوتبال کرواسى 
کمى نگران کننده باشــد. اگر این از نظر منطقى، نقطه  اوج نسلى 

درخشان از فوتبالیست هاست، بعد از آن چه خواهد شد ؟
دالیچ که تنها در عرض 9 ماه با این تیم نتایجى معجزه آسا به دست 
آورده، درحالى که از کنفرانس خبرى بعد از بازى خارج مى شد، بحق 
از سوى خبرنگاران تشویق شد، تشــویقى که سزاوارش بود. او در 
چند روز اخیر صداى خود را بلند کرده و خواستار تالش براى ایجاد 
زیرساخت هاى بهتر در فوتبال کرواسى شده است. موضوعى که 

شوکر بعد از مصاحبه دالیچ، در مورد آن صحبت کرد. 
شوکر گفت: «حاال نوبت سیاســتمداران است که تصمیم بگیرند 
اولین استادیوم ملى کرواسى کى ساخته خواهد شد؟ اگر دولت در 
مورد زیرساخت ها به ما کمى کمک کند، من خوشحال ترین رئیس 
فدراسیون دنیا خواهم شــد. به خصوص براى ساخت زمین هاى 
چمن استاندارد. چون این کار ساده اى نیست. ما مى خواهیم یک 
کمپ تمرینى ملى بسازیم ولى اگر کسى به ما اجازه ندهد، سرخود 

نمى توانیم عملیات ساخت و ساز را شروع کنیم.» 
شاید سئوالى که شوکر در آغاز مطرح مى کند، 

مســتقیمًا گرابار کیتاروویچ و همکارانش 
را هدف گرفته باشــد. کرواسى اگر بتواند 
اســتعدادهاى بى حد و حصر خود را با یک 

زیرساخت ورزشى مناســب و سازمان یافته 
همراه کند، بدون شــک آینده  بسیار روشنى 

خواهد داشــت. اگر کروات ها بــه دنبال زمانى 
مناسب براى اندیشــیدن به برنامه هاى بلندمدت 

بوده اند، هیچوقت بهتر از امروز نخواهد بود. زمانى که 
فوتبال این کشــور بلندترین نقطه تاریخى خود را تجربه 

مى کند. 

کرواسى پسا جام چه خواهد شد؟

نصف جهان  هشتمین ویژه برنامه « فوتبال به وقت اصفهان» به همت 
معاونت فرهنگى شهردارى منطقه 2 اصفهان برگزار شد.

این ویــژه برنامه ها بــا محوریت پخش دیدارهــاى مهم و 
جذاب فوتبال داخلى و بین المللى همچون رقابت هاى 
جام جهانى، لیگ برتر ایران، جــام ملت هاى اروپا 
و آســیا، لیگ قهرمانان اروپا و آســیا، دیدارهاى 
مهم و حســاس لیگ هــاى معتبــر اروپا به 
همراه آیتــم هاى جذاب دیگــر، میزگردهاى 
ورزشــى و تحلیــل و بررســى بــازى ها با 
حضور ســتارگان و بزرگان فوتبال برپا شــده

 است.
هشــتمین ویــژه برنامــه ایــن سلســله از  
همایش ها بــا محوریت پخش دیــدار تیم هاى 
ملى فرانسه و کرواســى در فینال جام جهانى روسیه 

همراه بود.
 این برنامه مانند برنامه قبل مهمانانى از جنس هنر سینما را در 
جمع خود داشت. داریوش باباییان( کارگردان و تهیه کننده سینما) 
و پارسیا شکورى و ژیار محمد زاده و نوید میرزایى( سه هنرمند 
نوجوان و محبوب سینما) که  براى بازى در فیلم سینمایى 

«یک آمپول ناقابل» براى جشنواره فیلم کودك و نوجوان در اصفهان 
به سر مى برند.

على اکبر ابرقویى نژاد (رئیس سابق هیئت فوتبال استان اصفهان) و احمد 
جمشیدیان (بازیکن و کاپیتان اسبق سپاهان) هم از مهمانان ورزشى این 

ویژه برنامه بودند.
اما حاشیه هاى این ویژه برنامه

■  اصحاب رسانه استقبال ویژه اى از این ویژه برنامه به عمل آورده بودند.
■ در بین هنرمنــدان حاضر در برنامه، داریــوش باباییان، ژیار محمد 
زاده و نوید میرزایى طرفدار کرواسى بودند و پارسیا شکورى هم حامى 

فرانسه بود.
■  احمد جمشــیدیان در این برنامه اعالم کــرد کًال طرفدار تیم ملى 
انگلیس است!  مجرى برنامه به وى گفت تو ســال ها با لقب « احمد 
دل پیرو» تشویق مى شدى و بخاطر «دل پیرو» یک مقدار هم طرفدار 
ایتالیا باش! که جمشیدیان پاسخ داد آن لقب را هواداران به من دادند. من 

طرفدار فوتبال انگلیسم!
■شکل آبادى مدیر فرهنگى باشگاه سپاهان هم در این ویژه برنامه حاضر 
شد و در سخنانى کوتاه از پستى و بلندى ها و ماجراهاى عجیبى که در 

فوتبال نهفته است صحبت کرد.
■  على اکبر ابرقویى نژاد هم در سخنانى اعالم کرد که از سال ها پیش 

هوادار فوتبال هلند بوده است. وى همچنین گفت که در دوران نوجوانى 
بازیکن تیم نوجوانان سپاهان بوده و همینطور از حضور سپاهان در فینال 

لیگ قهرمانان آسیا به عنوان بهترین خاطره ورزشى خود یاد کرد.
■  مرتضى رمضانى راد، مجرى و مسئول طرح ویژه برنامه هاى « فوتبال 
به وقت اصفهان» اعالم کرد که این طرح را در لیگ برتر و با محوریت 
پخش دیدارهاى مهم و جذاب دو تیم اصفهانى ادامه خواهند داد. وى 
همچنین قبل از آغاز مسابقه به شوخى گفت اگر کرواسى قهرمان شود 
هواداران پرسپولیس مى گویند تیم کشــور سرمربى ما قهرمان شده و 
«برانکو ایوانکویچ» (سرمربى پرسپولیس) دوست «دالیچ» (سرمربى 
تیم ملى کرواس) است و حتمًا مى خواهند این موضوع را هم جزئى از 

افتخارات خود قلمداد کنند!
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اصفهان هم در این ویژه برنامه حضور داشتند.
■ چند تن از بازیکنان نوجوان تیم نوژن اصفهان به همراه مهدى شمس 

قائم مقام این باشگاه در سالن حاضر بودند.
■ در طول بازى هواداران کرواسى و فرانسه که در سالن فرهنگسراى 
اسوه حاضر بودند براى هم کرى مى خواندند و در پایان این دوستداران 
فوتبال فرانسه بودند که شعار « فرانســه قهرمان میشه...» را در سالن 

فرهنگسرا طنین انداز کردند.

« فوتبال به وقت اصفهان» هشت تایى شد!

نصف جهــان اعضاى کادر پزشکى تیم استقالل به صورت مشترك 
مطلبى را در صفحات مجازى خود منتشر کردند که ناشى از اعتراض 

محترمانه به قرارداد على کریمى با مسئوالن این باشگاه است.
مسئوالن باشگاه استقالل  با على کریمى قرارداد بستند، اتفاقى که 
قابل پیش بینى بود اما عقد قرارداد با بازیکنى که جام جهانى را به دلیل 
مصدومیت از دست داده عالمت  سئوال هایى را در اذهان ایجاد کرده 
که منجر به واکنش مجازى اعضاى گروه پزشکى استقالل شده است.

دکتر نوروزى و همکارانش که مدتى است به دلیل عدم تست هاى 

پزشکى از بازیکنان پیش از امضاى قرارداد با مسئوالن این باشگاه 
اختالف دارند به صورت هماهنگ مطلبى را در صفحات مجازى خود 
منتشر کردند که در محتواى این مطلب عنوان شده «کادر پزشکى 
تصمیم گیرنده عقد قرارداد بازیکنان نیست و مسئول نقل و انتقاالت 
پاسخگو است». اتفاقى که در مورد کریمى افتاده همان اتفاقى است 
که فصل گذشته در مورد جبارى افتاد، اگر چه نوع آسیب دیدگى دو 
بازیکن کامًال با هم متفاوت است اما اعتراضات و واکنش هاى کادر 

پزشکى استقالل دقیقاً مشابه فصل گذشته است.

از سوى دیگر عضو هیئت مدیره استقالل در جمع هواداران این تیم 
اعالم کرد که کریمى مصدومیتى کهنه دارد که خوب بشو نیست اما 
ما او را پیش دو پزشک فرستادیم و اگر اتفاقى نیافتد احتمال جذب 
او وجود دارد. با این شرایط به نظر مى رســد باز هم کادر پزشکى 
استقالل هشدار الزم را به مسئوالن این باشگاه ارائه کرده که در 

صورت آسیب دیدگى هافبک جدید آبى پوشان مسئوالن 
این باشگاه همه چیز را از دید پزشکان 

این تیم نبینند. 

نصف جهان  هافبک جدید سپاهانى ها در حالى مدعى است که نمى شود به 
پیشنهاد سپاهان نه گفت که در دو فصل گذشته به درخواست سپاهان پاسخ 
منفى داده بود و حتى در مصاحبه اى در این باره از سپاهانى ها عذرخواهى 

کرد!
بختیار رحمانى، هافبک فصل قبل تیم ذوب آهن در گفتگویى درباره جدایى 
از سبزهاى اصفهان و مسائل دیگر گفت: یک فصل درخشان با ذوب آهن 
داشتیم، همه چیز خوب بود و خیلى خوب هم تمام شد. من بخاطر امیرخان به 

ذوب آمدم که کمک بکنم و خداراشکر فصل خوبى داشتیم.
وى در ادامه گفت: جاى خوشحالى دارد که امیر خان نسبت به من لطف دارد، 
هرجا که بوده پیگیر کارم بوده چه عضو تیمش بوده ام و چه نبوده ام. سپاهان 
سومین تیمى است که با امیرخان هســتم، از صمیم قلبم دوست دارم به او 
کمک بکنم، رابطه ما تنها فوتبالى نیســت و احترام زیادى به او مى گذارم. 
ایشان به دنبال موفقیت تیم اســت و براى من افتخار است که ایشان نظر 

مثبتى روى من دارند.
وى درباره دیر اضافه شدن به ســپاهان و هماهنگى با بازیکنان گفت: من 
مشکلى ندارم و فصل قبل هم در ذوب آهن این موقع حضور یافتم و بازى 
کردم، سعى مى کنم با کمک امیرخان سریع تصمیم بگیرم و کارم را شروع 
بکنم.شناخت کاملى بین بازیکنان است و تقریباً همه با هم رفیق هستیم و 

کار را براى بازیکن راحت مى کند.
 رحمانى افزود: از تمام تیم هایى که به من لطف داشــتند تشکر مى کنم، 
مى دانم چند تیم ناراحت شده اند اما من ارادت قلبى به امیرخان دارم و اینکه 

باشگاه سپاهان با من تماس گرفت را نتوانستم رد کنم.
وى همچنین براى انتخاب تیم جدیدش گفت: قرار شده که تا یکى دو روز 
آتى بنشینیم با باشگاه و امیرخان یک تصمیم بگیریم، باید ببینم امیرخان 
چه صالحى مى بینند و باشگاه چه مى گوید،ببینم چه صالح مى دانند و من 
همان کار را مى کنــم، اتفاق خوب تاکنون 

براى من افتاده است.  
به گــزارش نصف جهــان، به نظر 
مى رســد دلیل اصلى رحمانى براى 
ســپاهانى شــدن بحث قلعه نوعى 
باشــد و البته اینکه شــرایط  جورى 
مهیا شده تا با قراردادى خوب دوباره 
در یک تیم پر طرفدار باشــد. 
وى در دو فصل گذشته به 
پیشنهادات سپاهان پاسخ 
منفى داده بــود و حاال 
که مربــى محبوبش به 
سپاهان آمده ترجیح داده 
تا همچنان در کنار ژنرال 

باشد.
بختیار رحمانــى در انتها 
درباره شــایعات پیشنهاد 
فوالد نیز گفت: بهتر است 
در این مورد صحبتى نکنم، 
مردم و هــواداران همه 
مى دانند چه اتفاقاتى 
افتاد و من صحبتى 
بــاره  ایــن  در 
نمى کنــم، براى 
مردم خوزستان و 
هواداران فوالد همیشه 
آرزوى موفقیت مى کنم 
و مى دانند که در قلبم 

جاى دارند.

ستاره سابق تیم ملى برزیل مقابل تراکتورسازى به میدان رفت.
شاگردان «جان توشاك» در جریان اردوى ترکیه خود آخرین بازى دوستانه 
شان را با تیم سیواس اســپور انجام دادند که «روبینیو»، ستاره برزیلى و 
سرشناس را در اختیار دارد.  روبینیو در این مسابقه از ابتدا در ترکیب سیواس 
اســپور به میدان رفت و نمایش خوبى نیز 
داشت. حضور روبینیو در ترکیب تیم 
ترکیه اى سبب شد تا همه نگاه ها 

به این بازیکن برزیلى باشد. 
همچنین بازیکنان تراکتورسازى 
نیــز بــا حضــور 
روبینیــو انگیزه 
زیــادى براى 
بازى مقابل این 
ستاره سرشناس 
گرفتــه بودند و در 
بسیارى از دقایق با او 
دوئل هــاى زیبایى به 

نمایش گذاشتند. 

یادت رفته پارسال نه گفتى!
 رحمانى: نمى شود به پیشنهاد سپاهان نه گفت

روبینیو، چهره ویژه دیدار 
دوستانه تراکتور 

قرارداد کریمى و عالمت سئوال هاى پزشکى

ى ه ل ر ر ن
جمع خود داشت. داریوش باباییان( کارگر
پارسیا شکورى و ژیار محمد زاده و نو و
نوجوان و محبوب سینما) که  براى

نصف جهــان اعضاى کادر پزشکى تیم
مطلبى را در صفحات مجازى خود منتش
محترمانه به قرارداد على کریمى با مسئو
مسئوالن باشگاه استقالل  با على کریم
قابل پیش بینى بود اما عقد قرارداد با بازیک
مصدومیتاز دست داده عالمت  سئوال
که منجر به واکنش مجازىاعضاى گروه
دکتر نوروزى و همکارانش که مدتى اس

. چون این کار ساده اى نیست. ما مى خواهندارد. چون این کار ساده اى نیست. ما مى خواهیم یک 
ما اجازه ندهد، سرخودینى ملى بسازیمولى اگر کسى به ما اجازه ندهد، سرخود ین ملى بسازیمولى اگر کسى به

» عملیات ساخت و ساز را شروع کنیم.» یات ساخت و ساز را شروع کنی
ند، لى که شوکر در آغاز مطرحمى کند،  ر آغاز م ه

گرابار کیتاروویچ و همکارانش  گرابار کیتاروویچ و همکارانش ًا
 باشــد. کرواسى اگررفته باشــد. کرواسى اگر بتواند 
هاى بى حد و حصر خود را با یک هاى بى حد و حصر خود را با یک 

شى مناســب و سازما ورزشى مناســب و سازمان یافته 
ون شــک آینده  بسیار روشنى، بدون شــک آینده  بسیار روشنى 

شــت. اگر کروات ها بــه دنبال زمانى شــت. اگر کروات ها بــه دنبال زمانى 
امه هاى بلندمى اندیشــیدن به برنامه هاى بلندمدت  دیشــیدن

چوقت بهتر از امروز نخواهد بود. زمانى که یچوقت بهتر از امروز نخواهد بود. زمانى که 
ــور بلندترین نقطه تاریخى خود را تجربهن کشــور بلندترین نقطه تاریخى خود را تجربه 

دبوده است. وى همچنین گفت که در دوران نوجوانى 
ان سپاهان بوده و همینطور از حضور سپاهان در فینال 

به عنوان بهترین خاطره ورزشى خود یاد کرد. یا
ى راد، مجرى و مسئول طرح ویژه برنامه هاى « فوتبال 
» اعالم کرد که این طرح را در لیگ برتر و با محوریت 
 مهم و جذاب دو تیم اصفهانى ادامه خواهند داد. وى 
غاز مسابقه به شوخى گفت اگر کرواسى قهرمان شود 
س مى گویند تیم کشــور سرمربى ما قهرمان شده و 
چ» (سرمربى پرسپولیس) دوست «دالیچ» (سرمربى 
 است و حتمًا مى خواهند این موضوع را هم جزئى از 

داد کنند!
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نویژه برنامه حضور داشتند.
نان نوجوان تیم نوژن اصفهان به همراه مهدىشمس

گاه در سالن حاضر بودند.
هواداران کرواسى و فرانسه که در سالن فرهنگسراى 
براى هم کرى مى خواندند و در پایان این دوستداران 
دند که شعار «فرانســه قهرمان میشه...» را در سالن 

نداز کردند.

ضو هیئت مدیره استقالل در جمع هواداران این تیم 
ریمى مصدومیتى کهنه دارد که خوب بشو نیست اما 
پزشکفرستادیم و اگر اتفاقى نیافتد احتمال جذب 
اینشرایط به نظر مى رســد باز هم کادر پزشکى

ر الزم را به مسئوالن این باشگاه ارائه کرده که در 
یدگى هافبک جدید آبى پوشان مسئوالن 

ه چیز را از دید پزشکان 

قهستی ست و تقریبا همه با هم اخت کاملى بازیکن تیم وم رفیقریبا هنان اسى بینشناختبکنم.ش
ند.احتمراى باکار را براى بازیکن راحت مى کن

تیمى افز رحمانى افزود: از تمام تیم هایى که به من لطف داشــتند تشکر مى کنم،   کنم،د تشکطف دى کهمام
 اینکهخان دت قلبىد اما محتشم چندمى دانم چند تیم ناراحت شده اند اما من ارادت قلبى به امیرخان دارم و اینکه 

م رد کفت ران تماسه سپاهباشگاه سپاهان با من تماس گرفت را نتوانستم رد کنم.
و روزکه تا یت: قر جدیدانتخابمچنینوى همچنین براى انتخاب تیم جدیدش گفت: قرار شده که تا یکى دو روز 
رخانید ببینم بگینیکگاه و امشینیمآتى بنشینیم با باشگاه و امیرخان یک تصمیم بگیریم، باید ببینم امیرخان 
 و منالح مىببینمچ چه مىند و باشالحىچه صالحى مى بینند و باشگاه چه مى گوید،ببینم چه صالح مى دانند و من 
کنوناق خومىکنـهمانهمان کار را مى کنــم، اتفاق خوب تاکنون 

نافتادببراى من افتاده است. 
نظر  ـان، به نظر جهــزارشبه گــزارش نصفج ه
 براىلى رحســد دمى رســد دلیل اصلى رحمانى براى 
شــدن بحث قلعه نوعى  نوعى بحثهانىشســپاه
ایط  جورى بته اینکه شـ جورى شــراو البتهباشــد و

اره  وبارهدى خده تا باممهیا شده تا با قراردادىخوب د
شــد. طرفدر یکدر یک تیم پر طرفدار باشــد. 
شته به فصلوىى در دو فصل گذشته به 
 پاسخت سپپییشنهادات سپاهان پاسخ 
حاالده بــممنفى داده بــود و حاال 
ش بهـى محککه مربــى محبوبش به 
تسسپاهان آمده ترجیح داده  ح داده آمده
ژنرالان درتتا همچنان در کنار ژنرال 

باششد.
 انتهاحمانــبخختیار رحمانــى در انتها 
شنهادـایعاتدربباره شــایعات پیشنهاد 
استگفت:فوالالد نیز گفت: بهتر است 
نکنم،رد صحدرر این مورد صحبتى نکنم، 
 همه هــوامردم و هــواداران همه 
قاتىانند چمى دانند چه اتفاقاتى 
حبتىد و منافتاد و من صحبتى 
بــاره  ـن  ا ایــدر  ــارهر 
 براىمى کننمى کنــم، براى 

خوزست تان وردم خمر
میشهان فوالهواداران فوالد همیشه 
ى کنم موفقیتآرزوى موفقیت مى کنم 

مى دانند که در ق کو  قلبمدانند
 دارندجاى دارند.

ى

مایشیدانراســپپور به میدان رفت و نم
و درحضوردددددداشت. حضور روبینیو
ه اى سترکیه اى سبب شد د تا
یلىن بازیبه این بازیکن برز

ن ترچنینهمچنین بازیکنان
بـنیــ ــز
روبینر

زیــ
بازى

ستارس
فتــگرف
ى ابسیار
ــاىدوئل هـ
شتندنمایشیش گذاش
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یک پزشک و متخصص تغذیه گفت: یکى از توصیه هاى اصلى 
براى مقابله با گرمازدگى نوشــیدن ده تا 12 لیــوان آب در روز

 است.
سارا حســن لو اظهار کرد: گرمازدگى هنگامى اتفاق مى افتد که 
بدن در هــواى گرم در معرض کم آبى قرار بگیــرد و افرادى که 
فعالیت بدنى زیادى دارند و یا بیشتر در فضاى آزاد هستند، بیشتر 
به گرمازدگى دچار مى شــوند. وى افزود: یکــى از توصیه هاى 
اصلى براى مقابله با گرمازدگى نوشــیدن حداقل ده تا 12 لیوان 
آب در روز است و مصرف میوه و سبزیجاتى که آب فراوانى دارند 
همچون خیار، هندوانــه، طالبى و... به تأمیــن آب بدن کمک 

مى کند. 
حسن لو گفت: مصرف شربت ها مثل خاکشیر، سیاه دانه، آبلیمو 
و... نیــز در جلوگیرى از گرمازدگى مؤثر اســت. این متخصص 
تغذیه تصریح کرد: ســردرد، بى حالى و حالت تهوع از نشانه هاى 
گرمازدگى است و گرمازدگى اندام هاى زیادى را تحت تأثیر قرار 
مى دهد و تنظیم آب و مواد معدنى بدن به هم مى خورد، در نتیجه 

فعالیت هاى روزمره فرد مختل مى شود. 
حسن لو افزود: افرادى که کم آب مى نوشــند، غذاهاى چرب، 
تند، شور و پرادویه اســتفاده مى کنند و سپس در معرض هواى 
گرم قــرار مى گیرنــد زمینه گرمازدگــى را براى خــود فراهم 

مى کنند. 
وى ادامــه داد: از عادت هاى خــوب تغذیــه اى در این فصل، 
مصرف سبزیجات و ســاالد با آبلیمو همراه غذ است و  مصرف 
کردن چاى، قهوه، نوشــابه و سایر نوشــیدنى هاى کافئین دار
 به دلیــل اینکه دفــع آب بــدن را افزایش مى دهــد، توصیه

 نمى شود. 

اگرچه سن عمومًا معادل تعداد سال هایى در نظر گرفته مى شود که ما در 
این دنیا زندگى کرده ایم، اما افرادى با سن مشابه بیشتر اوقات سیمایى 

یکسان ندارند و به نظر خیلى متفاوت مى آیند.
شما با رعایت چند راهکار ساده مى توانید با این روند مقابله کنید و ظاهر 
جوان خود را براى مدت ها حفظ خواهید کــرد. در ادامه نگاهى به این 

راهکارها مى اندازیم.

آب آشامیدنى کافى بنوشید
 آب براى جوان ماندن الزامى است زیرا به خوبى پوست شما را آبرسانى 

مى کند. حداقل باید پنج لیوان آب در روز بنوشید.

نوشیدنى ها را با نى  ننوشید
نوشــیدن یک نوشــیدنى تیره رنگ با نــى مى تواند از رنــگ گرفتن 
دندان هایتان جلوگیرى کند، اما همانطور که تنگ کردن چشم ها 
هنگام نگاه کردن مى تواند اطراف چشمتان چروك 
ایجاد کند، جمع کردن لب ها هم مى تواند 
اطراف دهانتــان چروك هاى زودرس 
ایجاد کند. بــراى اجتناب از چین و 
چروك محتوى بطرى نوشیدنى 
را در لیوان بریزید و بخورید.

از خوردن زیاد شیرینى دست بکشید
عالقه تان به شــیرینى، عالوه بر اینکه وزن بیشــترى به بدنتان اضافه 
مى کند، ممکن اســت چهره تان را نیز از سنتان چند ســال پیرتر کند. 
مولکول هاى قند در بدن بــه فیبر هاى پروتئین موجــود در هر یک از 
سلول هاى ما مى چسبند. این فرایند آسیب رسان، که با نام «گلیکاسیون» 
شناخته مى شود، مى تواند منجر به از دست دادن شفافیت پوست، ایجاد 
هاله  تیره رنگ زیر چشــم، از بین رفتن تن صدا، پــف صورت، افزایش 
خطوط و چروك هاى عمیق و از بین رفتن برجســتگى هاى چهره شود. 
اگر مى خواهید درخشــش جوانى تان را حفظ کنید، از خیر خوراکى هاى 

شیرین بگذرید.

دور غذاهاى بیرون بر را خط بکشید
وقتى خسته از سر کار به خانه برمى گردید، تصمیم مى گیرید که یک غذا 
از بیرون سفارش دهید. گاهى این عادت هر روز شما مى شود و اگر پول 
کفاف دهد، همینطور ادامه هم پیدا مى کند، اما سفارش غذاهاى چرب و 

روغنى، شما را به سمت پیرى هدایت مى کند.

همه  چربى ها را از رژیم غذایى تان حذف نکنید
 بعضى چربى ها براى حفظ احساس طراوت و ظاهر جوان ضرورى هستند. 
مثًال اسید چرب امگا3 که براى قلب مفید است. امگا3 در ماهى هاى چرب 
و بعضى مغزها (از قبیل گردو و بذر کتان) یافت مى شــود و براى حفظ 
انعطاف پذیرى و استحکام پوست مفید اســت. از این رو از ایجاد چین و 

چروك جلوگیرى مى کند، سالمت قلب و مغز را نیز بهبود مى بخشد. 

خواب کافى داشته باشید
کم کردن میزان خواب نــه تنها منجر به ایجاد هاله  تیره زیر چشــم ها 
مى شود، بلکه با عمر کوتاه تر هم در ارتباط است. خواب بهینه حدود هفت 
ساعت است. در خواب، بدن سم زدایى و خود 
را ترمیم مى کند. عالوه بر این، بدن 
هورمون رشــد را وقتى 

خواب هستید ترشح مى کند و این هورمونى کلیدى براى جوانى است.

روى شکم یا پهلو نخوابید
خوابیدن روى شــکم یا پهلو و فرو رفتن صورت در بالش مى تواند باعث 
ایجاد چروك و تسریع فرایند پیرى شود. بافت هاى پیوندى و کالژن در 
پوست تان با باال رفتن سن ضعیف تر مى شود. براى همین وقتى هر شب 
یک طرف صورتتان را روى بالش مى گذارید، پوستتان با همان سرعت 
که در جوانى داشت، آرام نمى شود یا فرورفتگى هاى ناشى از فشار بالش 
به حالت عادى برنمى گردد. خطوطى که ناشى از تماس صورتتان با بالش 

است مى تواند همیشگى شود. 

تمرین ورزشى کافى داشته باشید
نداشــتن تمریــن ورزشــى کافــى نیــز یکــى دیگــر از عمــده 
دالیــل از دســت رفتــن جوانــى و شــادابى پوســت اســت کــه 
مى توانیم به راحتى آن را تغییر دهیم. شاید گاهى (مثًال یکبار در هفته) 
ورزش مى کنید. شاید در حرف خوب باشــد اما اگر هر روز ورزش نکنید 
ضربه بزرگى به سالمت و زیبایى خود خواهید زد. متأسفانه براى این مورد 
هیچ جایگزینى وجود ندارد. ورزش و رژیم غذایى مهمترین عوامل دخیل 

در زیبایى ظاهرى هستند.

بیشتر روز را در حالت نشسته سپرى نکنید
 خطرهاى سبک زندگى نشسته به خوبى اثبات شده است. آدم هایى که 
بیشتر روزشــان در صندلى فرو مى روند، بیشتر در معرض خطر بیمارى 
کلیوى، بیمارى قلبى- عروقى و ســرطان هستند و چاقى مفرط هم که 

نیاز به ذکر ندارد.

قوز نکنید
ســاعت ها قوز کردن جلوى صفحه کلید در نهایت باعث مى شود ستون 
فقراتتان به مرور زمان شکلى خمیده و غیرجذاب به خود بگیرد که احتماًال 
زیان آور خواهدبود. ستون فقرات یک انحناى S  مانند دارد که به خوبى 
تنظیم شده است تا ما را استوار نگهدارد و از ما حمایت کند. حالت بدن بد یا 
قوز کردن، ستون فقرات را از حالت عادى اش منحرف مى کند و در نتیجه، 
عضالت، دیسک ها و استخوان ها تحت فشار غیرعادى قرار مى گیرند. این 
وضعیت معموًال به درد و خستگى مفرط مى انجامد و ممکن است انحراف 

ستون فقرات و تغییر شکل دایمى را در پى داشته باشد. 

استرس کارى تان را کمتر کنید
اگر به نظر مى رســد فهرســت کارهایتان هرگز ذره اى کوتاه نمى شود، 
ممکن است استرس ناشــى از زندگى آشفته تان جســمتان را تحلیل 
ببرد. پژوهش هاى مختلف نشان داده است استرس مزمن باعث ترشح 
رادیکال هاى آزاد مى شود، مولکول هاى ناپایدارى که به سلول ها آسیب 

مى زنند و مسبب پیر شدن زودهنگام هستند. 

کبودى معموًال چند ساعت پس از آسیب رسیدن به بافت هایى 
که دقیقًا زیر پوست قرار دارند، ظاهر مى شود. خواه این کبودى 
ناشى از ضربه خوردن زانو توســط لبه یک میز و خواه به علت 
زمین خوردن یا افتادن بر روى پله ها باشــد. هرگونه ضربه اى 
مى تواند به پارگى مویرگ ها بیانجامد که به خون اجازه مى دهد 
به بافت هاى اطراف رسوخ کند و در نهایت موجب ظاهر شدن 
کبودى بر روى پوست شود. ما پاسخى براى این سئوال که چرا 
کبودى تقریبًا همه رنگ هاى رنگین کمانى را به خود مى گیرد 
داریم. شما مى توانید با استفاده از راهنمایى هاى زیر از راز رنگ 

کبودى پرده بردارید:

صورتى یا قرمز
کبودى تازه، مى تواند از هر زمانى بعد از آسیب دیدگى شما یعنى 
از چند دقیقه تا چند ســاعت پس از ضربه خود را نشان دهد. در 
این حالت، رنگ پوست شما مى تواند به دلیل نشت خون غنى 
از اکسیژن به بافت زیرپوســت به رنگ صورتى یا قرمز تغییر 
پیدا کند. این مرحله به طور معمول اصًال زیاد طول نمى کشــد 
به همین دلیل اســت که اغلــب افراد زمانــى متوجه کبودى 
روى پوستشان مى شوند که کامًال به رنگ بنفش تیره درآمده 

است. وقتى که رنگ ناحیه آسیب دیده پوست از رنگ قرمز به 
قهوه اى یا زرد تغییر پیدا مى کند به این معنى است که کبودى، 
کامًال بهبود پیدا کرده است زیرا گلبول هاى قرمز خون توسط 
ماکروفاژها هضم شده اند و پوست شروع به تغییر رنگ به سمت 

رنگ زرد مى کند.

بنفش تیره یا آبى
همانطور که گلبول هاى قرمز خونتان شــروع به تجزیه شدن 
مى کنند، کبودى پوســت به رنگ بنفش یا آبى پررنگ تبدیل 
مى شود. ماکروفاژها (ســلول هاى بیگانه خوار سیستم ایمنى) 
شروع به شکستن این گلبول هاى قرمز کرده و آنها را تخریب 
مى کنند. رنگ هاى بنفش نیز نتیجه فرایند سریع از دست دادن 
اکسیژن سلول هاى خونى رسوخ کرده به بافت اطراف است که 

به خون شما رنگى شبیه آبى مى دهد. 

سبز
کبودى ســبز رنگ به طور معمول یکى از اولین نشــانه هاى 
بهبودى اســت. همانطور که بدن شــما به طور مــداوم آن 
گلبول هــاى خونى ریخته شــده به بافــت را تجزیه مى کند، 

هموگلوبین که یــک مولکول پروتئینى قرمز یافت شــده در 
سلول هاى خونى است، به بیلى وردین، یک رنگ سبز صفراوى 
تبدیل مى شود که منجر به سبز شــدن پوست در ناحیه آسیب 

دیده مى شود.

زرد یا قهوه اى
وقتى که رنگ ناحیه آســیب دیده پوســت از رنــگ قرمز به 
قهوه اى یا زرد تغییر پیدا مى کند، به این معنى است که کبودى 

کامًال بهبود پیدا کرده است، زیرا گلبول هاى قرمز خون توسط 
ماکروفاژها هضم شــده اند و پوست شــروع به تغییر رنگ به 
سمت رنگ زرد مى کند. تخریب این گلبول هاى قرمز و سپس 
تبدیل شدن بیلى وردین به هموســیدرین و بیلى روبین و سایر 
محصوالت جانبى ناشى از تجزیه هموگلوبین خون، به پوست  
رنگ زرد و یا قهوه اى-طالیى مى دهد. وقتى محتویات ناشى از 
گلبول هاى قرمز دوباره جذب و یا از بدن دفع مى شوند، کبودى 

ناپدید خواهد شد.

تجمع بیش از حد کلسترول در شــریان ها، با افزایش خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى جدى 
همراه است.

با افزایش کلسترول بد یا همان LDL بسیارى از سیســتم هاى حیاتى بدن از بین مى روند. 
عوارض ناشى از کلسترول بد اغلب واضح نیســتند و بنابراین مى توانند تهدیدکننده زندگى 

باشند.
با این حال در پیش گرفتن سبک زندگى سالم، به همراه مصرف مقادیر متوسط چربى در کنار 

مصرف غذاهایى که باعث کاهش سطح کلسترول بد مى شوند، یک اقدام فورى است.
در این میان درمان هاى متنوع خانگى براى کاهش کلسترول بد پیشنهاد شده اند:

  آب زنجبیل و آناناس: این ترکیب، نقش مهمى در سم زدایى بدن و تحریک متابولیسم 
دارد و میزان جذب لیپیدها در شریان ها را کاهش مى دهد. 

 کنجد، سیب و جو: ایــن ترکیب به منظور کاهش میزان کلســترول و ترى گلیسیرید و 
پاکسازى شریان ها کاربرد دارد و سرشــار از فیبر، ویتامین ها و مواد معدنى براى بهبود فرایند 

هضم و حفظ سالمت قلب است.
 ســیر و لیمو: هر دو گزینه، حاوى آنتى اکســیدان هایى هســتند که به حذف چربى از 
شریان ها کمک مى کنند. مصرف این ترکیب، منجر به پاکسازى خون و کاهش خطر ابتال به 

بیمارى هاى ناشى از التهاب مى شوند. 
 آب سیب، جعفرى و اسفناج: این آبمیوه  مخلوط با سبزیجات، براى کاهش کلسترول 
باال و دفع ساده و سریع چربى  ها از بدن مؤثر اســت. ترکیبات آن سرشار از انواع ویتامین  ها و 
مواد معدنى است که عالوه بر خالص کردن شما از شر چربى  هاى زیاد، باعث تقویت بدنتان 

نیز مى  شود.
 آب کلم با سیر: نوشیدنى کلم و سیر به دفع مازاد چربى و کلسترول بد خون کمک مى کند. 
روزانه یک فنجان از این نوشیدنى پرخاصیت میل کنید تا کلسترول خون تان از بین برود. البته 
توصیه مى  کنیم در مصرف نوشیدنى کلم زیاده  روى نکنید چون مصرف زیاد و طوالنى  مدت 

کلم مى  تواند باعث حساس شدن غده  تیروئید شود.

چند راهکار ساده 
براى جوان ماندن

دفــع آب بــدن را افزایش مى دهــد، توصیه  به دلیــل اینکه
 نمى شود.

توصیه هاى تغذیه اى
 براى جلوگیرى از گرمازدگى

رنگ هاى مختلف کبودى نشانه چیست؟

ه براى کاهش کلسترول خون 
5 گام ساد

ه براى کاهش کلسترول خون
5 گام ساد
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مأموران گمرك بامداد روز دوشنبه 25 تیرماه موفق به کشف صدوچهارمین محموله قاچاق انسان در 
سال جارى شدند.

در این محموله یک تبعه خارجى کشف شــد که زیر شاسى کانتینر و روى محور چرخ هاى عقب یک 
دستگاه کامیون ایرانى جاسازى شده بود و قاچاقچیان انسان قصد داشتند با این شگرد تبعه خارجى را 

که یک پسر جوان بود به صورت غیرقانونى وارد کشور کنند.
بنابراین گزارش، مأموران گمرك بازرگان با هوشیارى و رصد اطالعات و به کمک دستگاه هاى کنترلى 
ایکس رى موفق به کشف قاچاق انسان شدند. مقصد نهایى کامیون حامل قاچاق انسان مشهد بود و این 

کامیون از ترکیه وارد گمرك بازرگان شده بود.
با الکترونیکى شدن گمرك و تجهز گمرکات کشور به دســتگاه هاى پیشرفته ایکس رى، کشفیات 
قاچاق انسان در سال 96 به 550 نفر رسید. همچنین در سال جارى 104 مورد کشف قاچاق انسان توسط 

مأموران گمرك صورت گرفته است. 
گمرك ایران در سال هاى 2016 و 2017 موفق شد رتبه نخست مبارزه با قاچاق مواد مخدر و رتبه دوم 

را در مبارزه با انواع قاچاق در دنیا کسب کند .

پسر 10 ساله اى که در شهرستان سیریک به گروگان گرفته شــده بود، از چنگال آدم ربایان رهایى 
یافت.

فرمانده انتظامى استان هرمزگان گفت: در پى دریافت خبرى مبنى بر ربوده شده پسربچه اى 10 ساله 
به نام «سالم» در شهرستان سیریک بررســى موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس 

جنایى استان هرمزگان قرار گرفت.
سردار عزیزا... ملکى با بیان اینکه ربایندگان از خط تلفن کشور همسایه براى برقرارى ارتباط با خانواده 
ربوده شده اســتفاده مى کردند، افزود: آنان مبلغ 200 هزار دالر از پدر گروگان درخواست کردند و با 

وى قرار مالقات گذاشتند.
این مقام ارشد انتظامى ادامه داد: مأموران پلیس آگاهى با انجام اقدامات اطالعاتى با تشکیل دو اکیپ 
به همراه شاکى به محل قرار در شهرستان ایرانشــهر اعزام شدند. فرمانده انتظامى استان هرمزگان 
خاطرنشــان کرد: با توجه به حرفه اى بودن آدم ربایان، قرار مالقات توسط آنها به محل دیگر تغییر 
یافت که با حضور به موقع مأموران و هوشیارى تیم اعزامى، ربایندگان عرصه را بر خود تنگ دیدند و 
با استفاده از تاریکى هوا، فرد ربوده شده را رها کردند و از محل متوارى شدند. سردار ملکى با اشاره به 
اینکه گروگان بدون پرداخت هیچگونه وجهى، صحیح و سالم به آغوش خانواده بازگشت، خاطرنشان 

کرد: تالش بى وقفه مأموران براى دستگیرى آدم ربایان ادامه دارد.

جگوار نر سه ساله یک باغ وحش در 
نیو اورلئان، هنگام فرار از جایگاهش 
شش حیوان همســایه را از پاى در 
آورد و ســه حیوان دیگر را زخمى 

کرد.
به گــزارش  CNN، 7 صبح روز 
یک شنبه به وقت محلى، مسئوالن 
باغ وحش «ادوبن» در نیواورلئان، 
متوجه عدم حضور جگوار نر ســه 
ســاله این باغ وحش در جایگاهش 
شدند. این گربه سان که موفق شده بود از جایگاهش فرار کند، شش حیوان همسایه را از پاى در آورد. 
چهار آلپاکا (نوعى شتر آمریکایى)، یک روباه و یک شترمرغ استرالیایى در این حادثه تلف شدند و یک 

آلپاکا  و دو روباه مجروح هم تحت درمان قرار دارند.
مسئوالن باغ وحش، این جگوار را که بیش از یک ساعت در باغ وحش رها بود، به جایگاهش بازگرداندند. 
آنها با این توضیح که خوشبختانه این حادثه در ساعات تعطیلى باغ وحش رخ داده و تلفات انسانى به 
همراه نداشته مى گویند براى جلوگیرى از تکرار این حادثه خواهند کوشید و از این پس، حیوان دیگرى 

را در مجاورت جایگاه این جگوار مستقر نخواهند کرد.

متهم ســابقه دار معروف به «ناتاشــا» بعد از آزادى از 
زندان، بانــد زورگیرى هاى خشــن را راه اندازى کرده 
بود و اقدام به ســرقت مى کرد. وى به همراه پنج نفر از 
اعضاى باندش، در عملیات تعقیب و گریز مأموران پلیس

 زمینگیر شد.
به دنبال چند فقره سرقت به عنف توسط دو سرنشین یک 
موتورسیکلت آپاچى سفید که در حین سرقت صورت هاى 
خود را پوشانده بودند و در جنوب تهران اقدام به چند مورد 
زورگیرى کرده بودند، موضوع شناســایى و دستگیرى 

سارقان در دستور کار مأموران قرار گرفت.
با توجه به اظهارات شــاکیان در خصوص مشخصات 
ظاهرى هر دو سرنشــین و موتورســیکلت ســارقان، 
یکى از گشتى هاى کالنترى 170 کهریزك موفق شد 
موتورسیکلت مذکور را در مسیر مجیدآباد به سمت قلعه 
شیخ شناســایى کند، ولى هر دو متهم به محض دیدن 

مأموران اقدام به فرار کردند.
پس از بى توجهى متهمان به دستورات مکرر ایست پلیس 
و تالش آنها براى فرار، مأموران پلیس با رعایت قانون 
به کارگیرى سالح اقدام به هفت شلیک هوایى کردند و 
سرانجام در حالى که تعادل موتورسیکلت متهمان به هم 
خورده بود، موفق به دستگیرى یکى از دو متهم شدند و 

ترك نشین آن متوارى شد.
پس از دستگیرى راکب و بررسى پالك موتورسیکلت 

متهمان که توسط آنها مخدوش شده بود، مشخص شد 
که موتورسیکلت حدود دو ماه قبل به سرقت رفته بود و 
متهمان براى سرقت و زورگیرى ها از موتورسیکلت هاى 
ســرقتى اســتفاده مى کردنــد. در بازرســى از متهم
دستگیر شده چهار دســتگاه موبایل و یک چاقو کشف

 شد.
متهــم دســتگیر شــده در اعترافاتــش با اشــاره به 
زورگیرى هاى یکســاله اخیر خود، به همکارى یکى از 
متهمان ســابقه دار و حرفه اى به نام «ناتاشا» اعتراف 
کرد. ایــن فرد ســابقه دار به عنــوان مغــز متفکر در 
طرح ریزى ســرقت هاى متعددى با باند هاى مختلف 
فعالیت داشته و با توجه به استعداد باالى او، لقب «ناتاشا» 
را که نام شخصیت متفکر در یکى از سریال هاى پلیسى 
بوده به وى داده بودند. در تحقیقات اولیه مشخص شد 
«ناتاشا» تبحر خاصى در باز کردن قفل و روشن کردن 
موتورسیکلت هاى خاص و پرشتاب دارد، این موتور ها را 
در مناطق شمالى شهر سرقت مى کرده و با هر یک از این 
موتور هاى سرقتى، چند فقره زورگیرى انجام مى دادند و 
نهایتاً پس از تغییر پالك و شماره موتور، آنها را به فروش 

مى رساندند. 
اعضاى ایــن بانــد روزانــه بیــن 1/5تــا 2 میلیون 
تومــان درآمد داشــته انــد و هریک از گوشــى هایى 
را که به سرقت مى بردند بین 200 تا 300 هزار تومان به 

فروش مى رساندند.
***

«ناتاشا»، متهم حرفه اى و سابقه دارى است که به گفته 
 اعضاى باند مذکور، مغز متفکر و سردســته گروه است 
اما خودش به هیچ وجه این موضــوع را قبول ندارد. او 
مى گوید ترجیح مى دهد تنها کار کند چراکه تجربه خوبى 

در کار خالف به صورت باندى ندارد.

چرا دستگیر شدید؟
به جرم زورگیرى خشــن با اســتفاده از ســالح سرد و 

موتورسیکلت. 
کجا سرقت مى کردید؟

همه جا. برایم فرقى نداشت. 
چند نفر بودید؟

نمى دانم کًال چند نفر هستیم، ولى دروغ نمى گویم با پنج 
نفر از بچه ها از قبل آشنایى داشتم و مى دانستم که با هم 
هستیم. ولى بقیه را نمى شناسم. االن یک دوجین آدم در 
بازداشتگاه هســتند که همه مى گویند هم باند هستیم. 
قســم مى خورم که به غیر از این پنج نفر هیچکسى را 

نمى شناسم.
وظیفه تان در زمان سرقت ها انجام 

چه کارى بود؟
موتور دزد هستم. هر موتورى را مى توانم بدزدم. ماشین 

هم نه همه ماشین ها پراید و پژو و بعضى از ماشین هاى 
خارجى را مى توانم سه سوت سرقت کنم.

بقیه اعضاى باند چه کار مى کردند؟
خودشان دستگیر شده اند مى توانید از خودشان بپرسید.

همه مى گویند که شما سردسته باند 
بودید؟

من؟ من تازه از زندان آزاد شــدم. سر دســته باند کجا 
بود. من سردسته باند نیستم. من همه کاره نبودم. یک 
عالمه آدم بودیم؛ من هم مثل بقیه یک عضو از اعضاى 

باند بودم.
سر دسته باند چه کسى است؟

من با «جواد» هماهنگ بودم که االن هم دستگیر شده، 
همان کسى که موتور داشــت و با شلیک پلیس متوقف 

شد و همه را به درد سر انداخت.
همه گفتند که  سر دسته هستید قبول 

ندارید؟
نه. چرا من مى گویم که سر دسته نیستم، باور نمى کنید. 
بعد آنها همه مى گویند سر دسته من هستم، باور مى کنید.

چرا اسم باند «ناتاشا» است؟
حتماً به «ناتاشا» عالقه دارند. من بیکار بودم گفتند با هم 
کار کنیم. چون تازه از زندان بیرون آمده بودم، فقط پول 
برایم مهم بود. براى همین هم قبول کردم با هم کار کنیم. 
من اصًال تجربه خوبــى در کار خالف به صورت باندى 
ندارم. اوًال جمعیت زیاد است ثانیاً کافى است از دماغ یک 
نفر خون بیاید، همه اعضاى باند پایشان گیر است. خودم 
ترجیح مى دهم که تنها کار کنم، اینطورى صفر تا 100 

کار و پولى که در مى آورم براى خودم است.
روزى چقدر در آمد داشتید؟

من روزى یک تومان مى گرفتم، بقیه را نمى دانم.
روزى یــک میلیون تومــان در آمد 

داشتید؟ مگر چه کار مى کردید؟
باالخره هر کســى به اندازه توانایى هایى که دارد پول 
مى گیرد. قیمت من هم همینقدر بود. قبول هم کردند که 

من عضو باندشان باشم.
سابقه دارید؟

بله. یک بار که زندانى بشوى، دیگر تمام است. هیچ کجا 
جایت نیست. من بعد از دســتگیرى، همه اش درگیر رد 
مال بودم و هى دزدى کردم کــه بتوانم چاله چوله هاى 
زندگى ام را پر کنم. هى در مرداب فرو رفتم. هفت سال در 
مجموع زندانى بودم و پول هشت تا خانه را رد مال کردم.

پشیمان نیستید؟
من زندگیم را از دســت دادم. اگر بخواهم از اول شروع 
کنم باید بروم یک جاى دیگر زندگى کنم. پنج سال است 
که خانه نرفتم و خانواده ام را ندیدم. اصًال زندگیم از هم 
پاشیده است. به جاى اینکه الگو باشم درس عبرت شدم. 
خودم هم از زندان رفتن و آزاد شدن خسته شدم، اما کارى 
نمى توانم بکنم. سرنوشت من هم اینطورى نوشته شده 

است که خالفکار باشم.

پسر 21 ساله ساکن شهر نهاوند استان همدان به خاطر 
شکست عشقى اقدام به خوردن سم کشاورزى کرده و 

جان باخت.    
بخشدار گیان نهاوند با اعالم این خبر گفت: این جوان 
از مدتى پیش عاشق دخترى شده بود بنابراین از خانواده 

خود مى خواهد به خواستگارى این دختر بروند.
هاشــم جهانگیرى افزود: خانواده وى بــا این تصمیم 
پسرشــان مخالفت کرده و اقدامى انجام نمى دهند تا 

اینکه جوان دیگرى با خواســتگارى از این دختر، از او 
جواب مثبت گرفت. وى بیان کرد: جــوان ناکام از کم 
توجهى به خواســته او و مواجه شــدن با یک شکست 
عشــقى به والدین اعتراض کرد اما با برخورد خشن و 
فیزیکى پدر مواجه شد. جهانگیرى ادامه داد: این جوان 
پس از برخورد فیزیکى پدر اقدام به نوشیدن یک شیشه 
سم کشاورزى کرد که به این دلیل در بیمارستان بسترى 

شد اما در نهایت جان باخت.

فرمانده انتظامى نوشــهر گفت: جوان 23 ساله چالوسى 
بامداد روز یک شنبه در جشــن تولدى در نوشهر کشته 

شد.
سرهنگ شعبان مهرى افزود: این حادثه هنگام برگزارى 
جشــن تولد در یکى از ویالهاى منطقه «شمعجاران» 
نوشهر بین دو دوست حدود 23 ساله که هر دو از اهالى 
چالوس بودند، رخ داد که در نهایت منجر به قتل یکى از 

آنان شد.

جزئیــات  خصــوص  در  توضیــح  بــدون  وى   
برگــزارى ایــن جشــن تولد، گفــت: متهم بــه قتل 
در جریان این درگیرى، با چند ضربه چاقو دوســت خود 

را کشت.
فرمانــده انتظامــى نوشــهر بــا بیــان اینکــه قاتل 
شناسایى شــده اســت، ادامه داد: مأموران انتظامى با 
شگردهاى پلیسى به دنبال دستگیرى این متهم فرارى 

هستند.

6 نفر از اعضاى یک خانواده در «جارکند» هندوســتان 
براى رهایى از بدهــى پنج میلیون روپیــه اى اقدام به 
خودکشى کردند. به گزارش «گالف نیوز»، پس از آنکه 
مردى در جارکند هندوستان از پشت بام ساختان محل 
سکونتش پایین پرید و جان سپرد، جسد حلق آویز شده 
پدر، مادر و همســرش و سپس جســد دو فرزندش با 
گلوهایى پر شده کشف شــد. این خانواده پیش از مرگ 
طى یادداشتى، علت تصمیمشان را عدم توانایى پرداخت 
بدهى پنج میلیون روپیه اى (معادل 73هزار دالر) عنوان 
کرده بودند. تحقیقات پلیس براى تشخیص اینکه کدام 
یک از موارد، قتل و کدام یک خودکشى بوده ادامه دارد. 
ماه گذشته هم اجساد حلق آویز شده یک خانواده 11 نفرى 

در شمال دهلى کشف شده بود.

زن جوانى که یــک مار را به صورت آنالیــن و اینترنتى 
خریدارى کرده بود، نمى دانست چه سرنوشت شومى در 

انتظارش است. بنا به گزارش رســانه هاى محلى چین، 
«ژیائوفنگ» 21 ساله اهل کشور چین پس از آنکه توسط  
این مار «کرایتس» مورد حمله قرار گرفت به کما رفت. بنا بر 
این گزارش، قربانى که بالفاصله به نزدیک ترین بیمارستان 
منتقل و بسترى شد هنوز در حالت کما به سر مى برد.  این 
زن جوان در حالى اقدام به خرید این نوع مار خطرناك کرده 
بود که پیش تر مقامات چینى در خصوص نگهدارى مار 
کرایتس به عنوان یک مار خانگى به شهروندان این کشور 
هشــدار داده بودند. این نوع مار  در چین و جنوب شرقى 

استرالیا یافت مى شود.

سرقت خودرو در سه سوت توسط «ناتاشا»! 

جاسازى یک تبعه خارجى زیر شاسى کانتینر 

200هزار دالر براى رهایى «سالم» 

بر اثر برخورد یک دستگاه خودرو سوارى جگوار فرارى، قاتل 6 همسایه
ام وى ام با زائران پیاده عراقى در غرب 
شهرســتان داورزن واقع در اســتان 
خراســان رضوى، ســه نفر در دم جان 

باختند. 
حوالى ساعت18 روز یک شنبه 40زائر 
عراقى در محور سبزوارـ  شاهرود در حال 
حرکت در حاشیه راه بودند. ناگهان یک 
دستگاه خودروســوارى ام وى ام با پنج 
نفر از این زائــران پیاده برخورد مى کند. 
در این حادثه سه نفر از زائران عراقى در 
دم جان خود را از دست مى دهند و دو زائر 
نیز مصدوم مى شــوند، که به همراه سه 
سرنشین مصدوم خودرو به بیمارستان 
انتقال مى یابند. طبق بررسى هاى اولیه 
ناتوانى راننده در کنترل وسیله نقلیه علت 

این تصادف بوده است. 
شهرســتان داورزن در 310 کیلومترى 

غرب مشهد واقع است. 

3 کشته در برخورد 
خودرو با زائران عراقى

رئیس پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى استان اصفهان 
از دستگیرى دو سارقى که اقدام به سرقت بی ش از 30 
میلیارد ریال طالجات از منــازل مردم کرده بودند خبر 
داد و گفت: در بازرســى از مخفیگاه متهمان یک و نیم 

کیلوگرم طالى مسروقه کشف شد. 
سرهنگ ســعید ســلیمیان اظهار کرد: در پى شکایت 
تعدادى از ساکنان جنوب شهر اصفهان مبنى بر سرقت 
از منازل آنها موضوع دســتگیرى عامل یا عامالن این 

سرقت ها به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت. وى 
افزود: در این خصوص تیم هاى ویژه اى از واحد گشت 
انتظامى شهرستان اصفهان وارد عمل شدند و سرانجام 
مأموران حین گشــتزنى در یکى از مناطق دو نفر را در 
حال باال رفتن از دیوار منزلى مشاهده کرده و بالفاصله 

براى دستگیرى آنان اقدام مى کنند. 
سرهنگ سلیمیان بیان کرد: متهمان با مشاهده مأموران 
پابه فرار مى گذارند که ســرانجام در عملیات تعقیب و 

گریز هر دو نفر دستگیر شــدند و در تحقیقات صورت 
گرفته به 34 فقره ســرقت منزل اعتــراف کردند. این 
مقام انتظامى با بیان اینکه این دو ســارق با همدستى 
یکدیگر توانســته بودند 30 میلیــارد ریال طالجات از 
منازل مردم ســرقت کنند تصریح کرد: در بازرســى از 
مخفیگاه متهمان یک و نیم کیلوگرم طالجات مسروقه
کشــف و پس از طى مراحل قانونى بــه مالباختگان 

تحویل شد.

سرقت3میلیاردى طال از خانه اصفهانى ها

«مار اینترنتى» زن جوان را به کما فرستاد

پنکه سقفى
 جان کودك 6 ماهه را گرفت

خودکشى  خانوادگى 
براى رهایى از بدهى

برخورد سر کودك شش ماهه با پنکه سقفى در یکى 
از روستا هاى کبودرآهنگ اســتان همدان منجر به 

مرگ وى شد.
مدیرکل پزشکى قانونى همدان روز یک شنبه بیان 
کرد: این کودك خردســال به سمت هوا پرتاب شده 
بود که این حادثه رخ داد. على احســان صالح افزود: 
پس از برخورد ســر این کودك با پنکه سقفى او به 
بیمارستان منتقل شــد و به مدت دو روز نیز بسترى 
بود اما شدت جراحات وارده منجر به مرگ این کودك 

شش ماهه  شد.

مرگ خودخواسته جوان عاشق پیشه 

جشن تولد با قتل به پایان رسید  

در اتفاقى نادر، آتش گرفتن یک پرنده موجب به آتش کشیده شدن مزرعه اى با وسعت چند هکتار در 
آلمان شد.

آتش سوزى که در بعداز ظهر روز چهارشنبه هفته پیش در مزرعه اى وسیع در اطراف شهر «روستوك» 
آلمان ایجاد شده بود سرانجام توسط آتش نشانان مهار شد. علت این آتش سوزى پرنده اى بود که با 
فرود روى کابل الین قطار آتش گرفت و با افتادن روى زمین آتش به مزرعه سرایت کرد. همچنین در 
اثر باد محلى که در لحظه حادثه در منطقه در حال وزیدن بود این آتش بالفاصله به طرف یک منطقه 

مسکونى هدایت شد.
حدود 50 داوطلب به همراه آتش نشانان از جمله یک هلیکوپتر امداد در عملیات اطفاى آتش حضور 
داشتند. سرانجام این آتش سوزى که به حدود 7 هکتار از زمین هاى اطراف خسارت وارد کرد خاموش 

شد. این حادثه تلفات جانى نداشت.

پرنده اى یک  مزرعه را به آتش کشید! 
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مردم در دنیا دو دســته اند، یکى آنکــه در دنیا براى دنیــا کار کرد و دنیا 
او را از آخرتش باز داشــت، بر بازماندگان خویش از تهیدستى هراسان و 
از تهیدستى خویش در امان است، پس زندگانى خود را در راه سود دیگران 
از دســت مى دهد. و دیگــرى آنکــه در دنیا بــراى آخرت کار مــى کند و 
نعمت هاى دنیا نیز بدون تالش به او روى مى آورد، پس بهره هر دو جهان 

موال على (ع)را چشیده و مالک هر دو جهان مى شود.

شهردارى طرق رود به استناد مصوبه شماره 17 مورخ 97/01/26 شوراى 
اسالمى شهر، در نظر دارد نســبت به فروش یک دستگاه کامیونت زباله 
تیپ z24f مدل 1384 با ظرفیت حمل بار 3800 کیلو با ســوخت بنزین 
با مشــخصات ذیل از طریق مزایده عمومى براساس قیمت کارشناسى 

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 بنام 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 اسناد مزایده از امور مالى شهردارى 
طرق رود الزامى مى باشد.

5- مهلت قبول پیشــنهادات تا ســاعت 12 روز چهارشــنبه مورخه 
1397/05/10 مى باشد.

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

آگهى تجدید مزایده عمومى (نوبت دوم)

جمشید اسماعیلى- شهردار طرق رود

چاپ دوم

شهردارى زرین شهر به استناد بودجه عمرانى مصوب سال 1397 خود 
در نظر دارد نسبت به اجراى عملیات پیاده رو سازى خیابان هاى سطح 
شهر زرین شهر با اعتبار اولیه 2/000/000/000 ریال از محل اعتبارات 
شــهردارى از طریق مناقصه عمومى اقدام نمایــد، لذا از متقاضیان 
واجد شــرایط دعوت به عمل مى آید جهت دریافت اسناد مناقصه و 
کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت ادارى 97/5/8 به 

شهردارى زرین شهر مراجعه نمایند.  

شرکت عمران شهر جدید مجلسى در نظر دارد نسبت به برگزارى مناقصه عمومى ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به 
نشانى www.setadiran.ir اقدام نماید: 

- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مذکور: 97/4/26 
- شرایط زمانى دریافت اسناد مناقصه از سامانه: حداکثر تا ساعت 18 روز سه شنبه مورخ 97/5/2 

- مهلت زمانى ارائه پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 97/5/13 
- زمان بازگشایى پاکات: ساعت 10 صبح روز یک شنبه مورخ 97/5/14 

نشانى کارفرما: اصفهان- کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- شهر جدید مجلسى- بلوار ارم شرکت عمران مجلسى 
کدپستى 86316-45775   دورنگار: 52472214- 031   تلفن: 03152472733   

 www.majlessi-ntoir.gov.ir :سایت شرکت عمران مجلسى

آگهى مناقصه عمومى

آگهى تجدید فراخوان مناقصه عمومى 

میثم محمدى- شهردار زرین شهر 

 شرکت عمران شهر جدید مجلسى 

نوبت اول 

نوبت اول 

مبلغ برآورد (ریال)موضوع مناقصهشماره فراخوان
مدت قرارداد

مبلغ ضمانتنامه شرکت 
شرایطدر مناقصه (ریال)

200971397000003
نگهدارى تأسیسات شهر 

جدید مجلسى و ساختمان هاى 
شرکت عمران مجلسى 

 4/728/000/000
مدت قرارداد: 

یک سال

 240/000/000
به صورت ضمانتنامه 

بانکى

تأکید صالحیت از اداره 
کار و امور اجتماعى با 
کد فعالیتى مرتبط

مدیر درمان تأمین اجتماعى اســتان اصفهان در صبحانه 
کارى با خبرنگاران که به مناســبت هفته تأمین اجتماعى 
برگزار شده بود، عالوه بر ارائه گزارشى از فعالیت هاى انجام 
شــده، بر وحدت، تعامل و گفتگوى ملى در شرایط فعلى 
کشور تأکید کرد و گفت: امید است همه با هم در این شرایط 
گفتگوى ملى، وحدت و تعامل را سرلوحه کار قرار دهیم تا 
بتوانیم از تهدیدها و تحریم ها در بخش سالمت برون رفت 

داشته باشیم. 
دکتر على اعتصــام پور با اشــاره به درمان مســتقیم و 
غیرمســتقیم در بخش مدیریت درمــان تأمین اجتماعى 
استان اصفهان افزود: درمان مســتقیم شامل بخش ها و
 بیمارستان ها و درمانگاه هاى ملکى تأمین اجتماعى استان 
بوده که در این زمینه تاکنون توفیقات بسیار خوبى هم به 
دست آمده است. اما در بخش درمان غیرمستقیم، با پزشکان 
و بیمارستان هاى خصوصى به صورت قراردادى فعالیت ها 

انجام شده و خرید درمان صورت مى گیرد. 
وى ادامه داد: با توجه به اینکــه هزینه هاى بخش درمان 
تأمین اجتماعى استان اصفهان از 270 میلیارد تومان در سال 
92 به 1300 میلیارد تومان با جهش چهار برابرى روبرو شد و 
افزایش تصاعدى داشت اما منابع به این اندازه افزایش نیافت 

و این امر باعث کاهش پرداخت مطالبات گردید. 
مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان با بیان اینکه 
طرح تحول سالمت طرح خوبى است اما زیرساخت هاى 
آن مهیا نبود گفت: اجراى طرح تحول سالمت، تقاضا ایجاد 
کرد و هزینه ها به درمان تحمیل شد و بدینسان بدهى به 
سیستم هاى درمانى افزایش پیدا کرد. اما با این همه مدیریت 
درمان تأمین اجتماعى اســتان اصفهــان از نظر پرداخت 

مطالبات در کشور از دیگر استان ها جلوتر است. 
دکتر اعتصام پور از عملیاتى شــدن حذف دفترچه بیمه در 
مدیریت درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان و الکترونیکى 
شدن نسخ خبر داد و افزود: در بخش درمان مستقیم، دفتر 
رسیدگى به اسناد پزشــکى درمان تأمین اجتماعى استان 
اصفهان تسهیالتى براى مردم فراهم نموده و فعالیت هاى 
بسیار اثربخشى را با برگزارى جلسات شوراى هماهنگى تیم 

هاى نظارتى، صورت داده است. 
وى با بیان اینکــه براى اولین بار ما مراکــز طرف قرارداد 
ترجیحى را تعریف کردیم تا بیماران نیازمند بدون تعرفه، 
درمان شوند افزود: نوع کار پزشکى پرریسک است و ما از 
خطاهاى پزشــکى به هیچ وجه دفاع نکرده و نمى کنیم و 
براى پرونده هاى تخلفات پزشــکى، جلسات کارشناسى 
برگزار کرده و حتى نسبت به قطع فعالیت کارى با پزشکان و 

بیمارستان هاى متخلف اقدام کرده و مى کنیم. 
مدیر درمان تأمین اجتماعى اســتان اصفهان اعتقاد دارد 
بیمارستان هاى تأمین اجتماعى باید براى بیمار همچون 
هتل باشد و مى گوید: تا حد امکان و با نظارت هاى به موقع، 
سعى داریم بیماران در بیمارستان ها آرامش داشته باشند تا 

سالمتى خود را بازیابند. 
دکتر اعتصام پور گفت: مدیریــت درمان تأمین اجتماعى 
در حقیقت موکل و مدعى العموم بیمه شدگان است و اگر 
بیمارى از پزشکى و یا بیمارستانى به صورت مستند شکایت 
کند مطمئناً ما رسیدگى خواهیم کرد که در این راستا در سال 
گذشته لغو همکارى به سه پزشک قلب براى آنژیوگرافى، لغو 

قرارداد با دو پزشک جراح و... از آن جمله بود. 
مدیر درمان تأمین اجتماعى اســتان اصفهان همچنین از 
همه همکاران تأمین اجتماعى اســتان در بخش درمان 
خواســت تا با تکریم، نسبت به رفع مشــکالت بیماران

 اقدام کنند. 
دکتر اعتصام پور این را هم گفت که ما ستاد هدایت، مشاوره 
و توزیع بیمار را تشکیل داده ایم که جلوگیرى از سرگردانى، 

عدم اضافه پرداخت و هدایت بیماران از محاسن آن است. 
 ***

رئیس بیمارستان غرضى اصفهان هم در این نشست گفت: 
بیمارستان غرضى در سال 75 در 91 هزار مترمربع در شمال 

شهر اصفهان تأسیس شد. 
دکتر آرش علیزاده نوحى افزود: بیمارستان غرضى با تعداد 
254 تخت، 765 نیرو داشته که از این تعداد 111 نفر پزشک 

مى باشند. 
وى ادامه داد: در سال گذشته، 72 هزار نفر در بخش اورژانس 
بیمارستان غرضى پذیرش شدند که از این نظر در کشور، 

رتبه سوم را داراست. 
همچنین در سال گذشته 18 هزار جراحى در این بیمارستان 

انجام شــد و 620 هزار مراجعه کننده به درمانگاه هاى ما 
مراجعه و 27 هزار نفر بسترى شدند. 

دکتر علیزاده نوحى از بهره بردارى پروژه اصالح اتاق عمل 
بیمارستان غرضى در سال گذشــته خبر داد و با برشمردن 
پروژه هاى در حــال اجرا و اجرا شــده گفــت: اورژانس 
بیمارستان غرضى اصفهان از 17 تخت به 30 تخت با هزینه 
افزون بر دو میلیارد تومان در شهریورماه سال جارى به بهره 

بردارى مى رسد. 
 ***

سرپرست بیمارســتان فاطمه الزهرا(س) نجف آباد هم با 
تشریح امکانات این بیمارستان تأمین اجتماعى در نجف آباد 
گفت: اجراى بهسازى هتلینگ، پروژه اصالح بخش قلب و 
مامایى، جراحى مردان، آسانسور و... براى ارائه باکیفیت تر 

خدمات از جمله بخشى از اقدامات انجام شده است. 
دکتر مهناز فتاحى مى گوید: بیمارستان فاطمه الزهرا(س) 

نجف آباد اولین بیمارستانى است که از پساب آن براى آبیارى 
گیاهان غیرمثمر استفاده مى شود. 

وى ادامه داد: بیمارستان الزهرا(س) نجف آباد داراى 150 
تختخواب بوده که 140 تخت آن فعال مى باشد و در سال 
گذشته 400 هزار مراجعه کننده داشته و بیش از 300 هزار 
نسخه صادر گردیده است. این درحالى است که به آزمایشگاه 
بیمارستان 118 هزار نفر مراجعه کرده و 16 هزار نفر بسترى 
شده اند و 8 هزار جراحى در این بیمارستان صورت گرفته و 

میزان رضایتمندى مراجعان بیش از 83 درصد بوده است. 
 ***

سرپرست دفتر رسیدگى به اســناد پزشکى درمان تأمین 
اجتماعى اصفهان نیز به خبرنگاران گفت: ما وظیفه رسیدگى 
به صورت حساب هاى بیمارستان ها، پزشکان و... طرف 
قرارداد و نظارت بر فعالیت بیمه شدگان تأمین اجتماعى در 

بخش درمان غیرمستقیم را بر عهده داریم. 
دکتر رامش کریمیان گفت: 4222 مراکــز طرف قرارداد 
درمان تأمین اجتماعى در سطح استان اصفهان بوده که از 
این تعداد، 2437 مرکز پزشک و دندانپزشک، 850 داروخانه، 
185 درمانگاه، 64 بیمارستان و مابقى کلینیک و... مى باشد. 
وى در خصوص پرداخت مطالبات به طرف هاى قرارداد نیز  
گفت: مطالبات از درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان در 
سال گذشته 635 میلیارد تومان بوده که 340 میلیارد تومان 

آن مربوط به دانشگاه علوم پزشکى است. 
سرپرست دفتر رسیدگى به اســناد پزشکى درمان تأمین 
اجتماعى استان اصفهان از پرداخت مطالبات بیمارستان ها 
و خیریه ها در قالب اوراق خزانه اسالمى خبر داد و گفت: 80 
درصد مطالبات بیمارستان ها و خیریه ها در صورت تمایل 
آنان به صورت اوراق خزانه اسالمى و 20 درصد به صورت 
نقد پرداخت خواهد شد. این درحالى است که به طور متوسط 

سررسید اوراق خزانه اسالمى 10 ماهه مى باشد. 
دکتر کریمیان از پــروژه حذف دفترچه و اجراى نســخه 
الکترونیک و تشکیل پرونده الکترونیک براى بیماران خبر 
داد و افزود: نسخه الکترونیک، مقدمه اى بر تشکیل پرونده 
الکترونیک بوده که نظارت ها نیز بهتر صورت خواهد گرفت. 
وى گفت: میزهاى خدمت براى بیمه شدگان، پذیرش مراکز 
قرارداد، پذیرش نسخ و... آماده ارائه خدمات مطلوب مى باشد. 
همچنین میز خدمت خسارات متفرقه نیز برون سپارى شده 
است. البته ما در سطح استان 14 دفتر کارگزارى داریم که 
نیمى از آنها در اصفهان فعالیت دارند و خدمت ارائه مى کنند. 

 ***
رئیس بیمارستان دکتر على شریعتى اصفهان نیز گفت: 
بیمارستان دکتر على شریعتى اصفهان در سال 42 در 35 

هزار مترمربع تأسیس شد.
دکتر مهدى ناقوسى گفت: بیمارستان دکتر على شریعتى 
اصفهان داراى 470 تخت مصوب و 329 تخت فعال بوده 
و یکى از پنج بیمارستان برتر در آموزش به بیمار و داراى 

بخش هاى مختلف است. 
وى با بیان اینکه ارائه مطلوب ترین خدمات تشــخیصى- 
درمانى به بیماران به خصوص براى بیمه شــدگان تأمین 
اجتماعى از مأموریت هاى ماســت افــزود: از هزار و 146 
نفر کارکنان و نیروهاى رســمى- پیمانى و... 139 نفر آنان 
متخصصان هستند و چشم انداز ما، بیمارستانى با کیفیت و 

استاندارد و مناسبت ترین هزینه براى بیماران  است. 
دکتر ناقوســى اتمام عملیات ساختمانى، بازسازى طبقه 
چهار و بخش مامایــى، نصب آنژیوگرافــى و پیگیرى 
مجوزهاى الزم، احداث سرویس هاى بهداشتى در بال 
شرقى، بازســازى فیزیوتراپى، نوسازى آسانسور، اجراى 

هتلینگ در صد روز و... را از جمله اقدامات برشمرد.  

مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان: 

باید با گفتگوى ملى از تحریم ها در بخش سالمت عبور کنیم 
ساسان اکبرزاده

م الف: 205683

در سال 96 به طور متوسط ماهانه حدود 451190 مورد ویزیت سر پایى توسط پزشکان و دندانپزشکان مراکز درمانى مدیریت درمان تامین اجتماعى استان اصفهان صورت گرفته است
اداره روابط عمومى مدیریت درمان تامین اجتماعى استان اصفهان 
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ساعت فعالیت اتوبوسرانى 
اصفهان تغییر کرد

مدیرعامل شـرکت واحد اتوبوسـرانى اصفهـان و حومه 
گفت: با توجه به درخواست شـهروندان همزمان با تغییر 
ساعات کار ادارات، زمان سـرویس دهى اتوبوسرانى از 6 
و 30 دقیقه صبح به 5 و 45 دقیقه رسید. قدرت افتخارى 
اظهارداشـت: روزانه بالغ بر 650 هزار مسافر معادل 300 
هزار شهروند حداقل دو بار از ناوگان اتوبوسرانى استفاده 
مى کنند و توسـط هزار و 450 دسـتگاه اتوبوس جابه جا 

مى شوند.

   برق اداره هاى پرمصرف 
کاشان قطع مى شود

مدیـر امور بـرق کاشـان با هشـدار نسـبت بـه ضرورت 
صرفه جویى در مصرف انرژى گفت: برق دسـتگاه هاى 
اجرایى و به ویژه بانک هاى این شهرسـتان که نسبت به 
دستورالعمل هاى مدیریت بهینه مصرف برق بى اعتنایى 
کنند، قطع خواهد شـد. علیرضا عرب بیگى بیان داشت: 
دستگاه هاى اجرایى و به ویژه بانک هاى این شهرستان 
که نسبت به دستورالعمل اجراى مدیریت مصرف برق بى 
اعتنا هستند، ابتدا اخطار دریافت مى کنند و سپس امور برق 

شهرستان نسبت به قطع انشعاب آنها اقدام خواهد کرد.

شناسایى1000 معلول در 
اردستان 

مدیر اداره بهزیستى اردسـتان از شناسـایى هزار و 120 
معلول جسمى، حرکتى و بینایى در این شهرستان خبر داد. 
محمدعلى مطلب زاده گفت: بیشترین تعداد افراد نیازمند 
کمک هاى توانبخشـى را معلوالن جسـمى، حرکتى و 
بینایى تشـکیل مى دهند که 324 نفر از آنها در مجموع 

170 میلیون ریال ماهانه مستمرى دریافت مى کنند.

فرهنگسراى شهردارى نایین 
افتتاح شد

نخستین فرهنگسراى شهردارى نایین در جوار بوستان 
الله این شهرافتتاح شـد. حجت االسالم حبیبى، عضو 
شوراى اسـالمى شـهر نایین گفت:درحدود 80 سال از 
شهر شدن نایین مى گذرد وهمواره جاى فرهنگسرا در 
این شهر خالى بود که به همت شهردار و اعضاى شوراى 
اسالمى مکانى به مسـاحت 400 مترمربع و با اعتبارى 
بالغ بر 500 میلیون تومان  بـراى پرکردن این مکان در 
اختیار کمیسیون فرهنگى جهت فرهنگسرا گذاشته شد. 

34 واحد آموزشى در سمیرم 
تخریبى است

مدیر آموزش و پرورش شهرستان سمیرم گفت: 34 باب 
مدرسـه از مجموع 168 واحد آموزشـى این شهرسـتان 
تخریبى است. محمد نادرى اظهار داشت:70 مدرسه دیگر 
در این شهرستان باید بازسازى شـده و20 آموزشگاه نیز 
نیازمند محوطه سازى است. وى افزود : 20 باب مدرسه 
تاکنون به همت خیران در نقاط مختلف شهرستان ساخته 

شده که در سال هاى آتى بر این تعداد افزود ه مى شود.

اجراى عملیات مرصاد 7 
در اصفهان

با اجراى عملیات«مرصـاد7 » تعـدادى از محکومان و 
متهمان فرارى در اصفهان دستگیر شدند.

فرمانده انتظامى استان اصفهان با اشـاره به اینکه این 
متهمان در مـدت پنج روز بـا فعالیت هـاى اطالعاتى 
و امنیتى پلیس دسـتگیر شـده اند، گفت: این متهمان 
سـارقان منازل، مغازه ها، خودرو ها و اماکن عمومى و 
مالخر ها هستند. سردار مهدى معصوم بیگى افزود: از 
این افراد اموال مسروقه به ارزش بیش از هفت میلیارد 
ریال و 20دستگاه خودرو وموتور سیکلت کشف شد. وى 
با اشـاره به طراحی و اجراي عملیات مرصاد در قرارگاه 
عملیاتی اقدام و عمل این فرماندهی، گفت: سال جاري 
در این قرارگاه، توجه وی ژه اي به برخورد با کانون هاي 
جرم صورت گرفته و براي مقابله با اراذل و اوباش و افراد 

شرور اهتمام جدي شده است.

خبر

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهردارى اصفهان 
گفت:در یک شبانه روز 130 تن پسماند خشک در اصفهان 
جمع آورى مى شود که نیمى از آن توسط شهروندان و بقیه 

مربوط به مراکز و فروشگا هاى سطح شهر است.
على دهنوى  با اشــاره به جمع آورى 1000 تا 1200ُتن 
پسماند در شبانه روز در شــهر اصفهان اظهار کرد: این 
میزان بسته به روز هاى هفته و ماه هاى مختلف متغیر است 

و در تابستان بیشتر از زمستان است.
وى افزود: از این میزان پسماند، 70 تا 75 تن از آن پسماند 
خشکى اســت که شــهروندان جمع کرده اند وتوسط 
خودرو هاى سیار در سطح شهر و یا توسط ایستگاه هاى 

ثابت جمع آورى مى شــود. مدیر عامل سازمان مدیریت 
پسماند شهردارى اصفهان با اشاره به جمع آورى پسماند 
مراکز مختلف درسطح شهر، بیان کرد:50 تا 60 تن پسماند 
خشک نیز از فروشــگاه ها و مغازه ها، توسط پیمانکارانى 
که کار جمع آورى پسماند را انجام مى دهند، جمع آورى 
مى شــود. دهنوى با بیان اینکه مجموع پسماند خشکى 
که در هر شبانه روز جمع آورى مى شــود، درحدود 130 
تن است، تصریح کرد:تولید این میزان پسماند خشک در 
مقایسه با کل پسماند جمع آورى شده، درحدود 12 یا 13 
درصد است و با شاخص بین المللى که درحدود 20 درصد 

است، فاصله داریم.

طرح کودك کتابدار در اصفهان براى افزایش انگیزه کودکان 
براى کتابخوانى و مشــارکت آنها براى حضور در کتابخانه ها 
و مســئولیت پذیرى در فضاى کتابخانه و همچنین باال بردن 

فرهنگ مطالعه و کتابخوانى برگزار مى شود.   
زهرا کاظمى، مدیر خانه کــودك اصفهان با بیان اینکه طرح 
کودك کتابدار در اصفهان ویژه کودکان 9 تا 12 ساله برگزار 
مى شــود، اظهارکرد: مهارت خواندن و نوشتن، عضویت در 
کتابخانه هاى سطح شهر و داشتن اعتماد به نفس و فن بیان، 
شرایط الزم براى شــرکت در طرح کودك کتابدار است. وى 
افزود: در این طرح کودکان در 10 جلسه آموزشى حضور یافته 
و سپس با توجه به عالقه خود، یکى از وظایف کتابدار شامل 

امانت کتاب، پذیرش عضو، بخش فنى، کتابدار مرجع و یا سایر 
وظایف مرتبط را انجــام مى دهند. مدیر خانه کودك اصفهان 
گفت: در این طــرح، کارگاه هاى جنبى مانند کتاب ســازى، 
قصه خوانى، قصه نمایش، ســاخت پوستر با موضوع کتاب به 
صورت کاردســتى، کتابخوانى کودك براى والــد و بازدید از 
کتابخانه هاى بزرگ شهر اصفهان براى ثبت نام کنندگان برگزار 
مى شود. کاظمى تصریح کرد: ارائه گواهینامه کودك کتابدار، 
ارائه کارت شناسایى ویژه کودك، شرکت در کارگاه هاى فوق 
برنامه، برخوردارى از امتیاز بازدید از کتابخانه هاى سطح شهر و 
عضویت رایگان کودك در کتابخانه به مدت یکسال نیز از جمله 

امتیازهاى این طرح است.

کودکان اصفهانى 
کتابدار مى شوند

جمع آورى روزانه130ُتن 
پسماند خشک در اصفهان

آبیارى درختان باغ رضوان 
با پساب سپاهان شهر

مدیرعامل سازمان آرامســتان هاى شهردارى 
اصفهان گفت: به تازگى قراردادى با پساب منطقه 
سپاهان شهر منعقد شده تا از طریق پساب، آبیارى 

فضاى سبز آرامستان  باغ رضوان انجام شود.
رضا جعفریان اظهار کرد: طبق این قرارداد از یک 
هفته پیش تاکنون نیز بخشــى از پساب تصفیه 
شده سپاهان شهر به فضاى سبز باغ رضوان رسید 
و بر این اساس توانستیم تا حدودى مشکل کمبود 

آبیارى درختان این مجموعه رفع کنیم.
مدیرعامل سازمان آرامســتان هاى شهردارى 
اصفهان با بیان اینکه پس از فضاى ســبز شرق 
شهر اصفهان، فضاى سبز موجود در باغ رضوان 
بزرگ ترین فضاى سبز در سطح شهر اصفهان 
محسوب مى شود، ادامه داد: تاکنون 170 هکتار 
فضاى سبز در این آرامستان ایجاد شده که قرار 
است با احداث فاز سوم این آرامستان، 10 هکتار 
دیگر نیز به آن افزوده شــود.  وى بــه آبیارى از 
طریق چاه ها اشــاره و اضافه کرد: آب چاه تنها 
براى آبیارى درختان غیرمثمر استفاده مى شود و 
درختان میوه موجود در باغ رضوان شامل درختان 
توت، انار و زیتون را نمى توان از این طریق آبیارى 
کرد. مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شهردارى 
اصفهان با اشاره به اینکه آب چاه ها با آب شیرین 
مخلوط مى شود و به برخى درختان داده مى شود، 
افزود: آب چاه پس از مخلوط شدن با آب شیرین 
به منبع مى رود و ســپس به صــورت قطره اى، 

فضاى سبز آبیارى مى شود.

ثبت فسیل زنده «میگوى بچه 
وزغى» در نایین

 سرپرســت معاونت نظارت و پایــش اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان اصفهان از مشاهده 
و ثبت تصویرى فســیل زنــده «میگوى بچه 
وزغى» از گونه هاى نادرجانورى در زیســتگاه 

طبیعى شهرستان نایین خبرداد.
حســین اکبرى افزود: میگوى بچه وزغى براى 
اولین بار در استان اصفهان در آب بندهاى پناهگاه 
حیات وحش عباس آباد نایین در منطقه چوپانان 

شناسایى و عکسبردارى شد.
میگوى بچه وزغى با 2 تا 11 ســانتیمتر طول، 
جزو گونه هاى سخت پوست و آب ُشش پاست 
و تخم هاى آن مى تواند حتى پس از20 ســال 
غیر فعال بودن، بعد از بارندگى و آبگیرى شدن 
برکه ها و بندهاى خاکى ســریعًا فعال و به یک 
موجود زنده تبدیل شود. این گونه جانورى یکى از 
قدیمى ترین گونه هاى زنده در سیاره زمین است 
و پیشــینه آن به 200 میلیون سال مى رسد، به 

همین دلیل به فسیل زنده مشهور است.

صلح و سازش
 31درصد پرونده ها در 

شوراى حل اختالف 
رئیس شوراى حل اختالف استان اصفهان گفت: 
40 درصد از پرونده هاى وارد شده به حوزه قضائى 
در اســتان اصفهان، توسط شوراى حل اختالف 
پیگیرى مى شود که از این میزان، 31 درصد به 
صلح و سازش منجر شده است. مهدى رستگارى 
با بیان اینکه شــوراهاى حل اختالف به عنوان 
یکى از مبادى ورودى پرونده به محاکم اســت، 
اظهار کرد: در ســال گذشــته 1800نفر توسط 
اعضاى شوراهاى حل اختالف استان اصفهان 
از زندان آزاد شده که نشان دهنده ظرفیت باالى 
شوراهاى حل اختالف اســت. وى با بیان اینکه 
رسوب پرونده ها در این شوراها بسیار کم است، 
تصریح کرد: هر پرونده اى که به شــوراها وارد 
مى شود، بالفاصله مورد رسیدگى قرار مى گیرد 
و  به همین دلیل اســت که مردم از این شــورا 
رضایت 71 درصدى دارند. وى با تأکید بر اینکه 
شوراهاى حل اختالف استان اصفهان در زمینه 
گذشت و رضایت شاکیان و اصالح ذات البین در 
زمینه حبس زدایى، اقدامــات مفیدى انجام داده 
است، تصریح کرد: هزینه رسیدگى پرونده ها در 
شوراهاى حل اختالف به دلیل مردمى بودن آنها 

50 درصد کمتر از رسیدگى در دادگسترى است.

مدیر کل دامپزشکى اســتان اصفهان از افزایش تعداد 
کانون هاى ابتال به ویروس آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان 

در این استان خبر داد.
شهرام موحدى تصریح کرد: با شناسایى دو کانون دیگر 
آلوده به ویروس آنفلوآنزاى فــوق حاد پرندگان در نجف 
آباد، تعداد این کانون هاى آلوده در این شهرستان به پنج 

کانون افزایش یافت. 
وى با بیان اینکه در این کانون ها بیش از 166 هزار و 500 
مرغ تخمگذار و بوقلمون مشکوك و مبتال به این بیمارى 
معدوم شدند، افزود: یک کانون مرغ تخمگذار با ظرفیت 
157 هزار و چهار کانون بوقلمون با 9500قطعه در نجف 

آباد معدوم سازى شده است.
مدیر کل دامپزشــکى اســتان اصفهان خسارت کنونى 
بیمــارى آنفلوآنزاى فــوق حاد پرندگان بــه واحدهاى 
مرغدارى این خطه را حدود 600 میلیون ریال تخمین زد 
و گفت: بر اساس دستورالعمل هیئت وزیران، بیمه طیور 
جزو بیمه هاى اجبارى است و پرورش دهندگان طیور باید 
طیور خود را بیمه کنند تا در مواقع بروز خسارت با مشکل 

مواجه نشوند.
وى با بیان اینکه ویــروس آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان 
در کشور به وضعیت پایدارى رســیده و حجم باالیى از 
این ویروس در منطقه وجود دارد، افزود: دوره جدید این 
بیمارى از اوایل تیر امسال شــروع شد و به نظر مى رسد 
حجم زیادى از ویروس آن به وســیله وزش باد و گرد و 

خاك منتشر مى شود. 
موحدى با بیان اینکه ویروس بیمــارى آنفلوآنزاى فوق 
حاد پرندگان نسبت به گرما مقاوم و با شرایط آب و هوایى 

هماهنگ شده است، اظهارکرد: هر گونه بى توجهى براى 
مقابله با آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان خسارات زیادى را 
به صنعت طیور استان وارد مى کند بنابراین باید اقدامات 
بهداشــتى، قرنطینه اى و امنیت زیستى در باالترین حد 

انجام شود.

وى با بیان اینکه به هیچ وجه نباید طیور بیمار و تلف شده 
در اختیار سگ ها و ســایر حیوانات قرار گیرد، گفت: در 
صورتى که طیور تلف شــده در محیط باز قرار داده شود، 
مورد استفاده حیوانات قرار مى گیرد و این موضوع به انتشار 
آلودگى و انتقال ویروس فوق حاد پرندگان کمک مى کند.

مدیر کل دامپزشکى اســتان اصفهان با اشاره به اینکه 
پرورش دهندگان طیور موظف هســتند هرگونه تلفات 
غیرعادى واحدهاى تولیدى خود را در اسرع وقت به مراکز 
دامپزشکى اطالع دهند، تصریح کرد: در غیر این صورت 

مورد پیگرد قانونى قرار خواهند گرفت.

مدیر کل دامپزشکى استان خبرداد؛

افزایش کانون هاى آلوده به آنفلوآنزاى 
پرندگان در اصفهان 

جمعى از باغداران و کشاورزان غرب اصفهان با حضور 
مقابل شــرکت آب منطقه اى اصفهان، رســیدگى به 
وضعیت حقابه خود به منظور آبیارى باغات این منطقه 

را خواستار شدند.
معاون بهره بردارى شــرکت ســهامى آب منطقه اى 
اصفهان شــمار این باغداران را در حدود 200 نفر اعالم 
کرد و گفت: این کشاورزان از شهرستان هاى نجف آباد، 

خمینى شهر، فالورجان و مبارکه بودند.
حسن ساسانى افزود: باتوجه به کاهش چشمگیر منابع 
آبى اســتان اصفهان، طرح انتقال سیار آب براى آبیارى 
باغ ها در دستور کار شرکت آب منطقه اى اصفهان قرار 

گرفته است. 
وى با اشــاره به اینکه قیمت کرایه حمل آب از ســوى 
مالکان تانکرهــا افزایش یافته اســت، گفت:باغداران 
خواســتار رســیدگى به این موضوع از سوى مسئوالن 

ذیربط شدند. 
معاون شــرکت آب منطقه اى اصفهان، رها سازى آب 

زاینده رود تا سد نکو آباد شهرســتان مبارکه به منظور 
آبیارى باغ ها را از دیگر درخواست هاى باغداران اعالم 
کرد و گفت: هرگونه تصمیم گیرى براى رهاسازى آب در 
بستر این رودخانه باید از سوى شوراى هماهنگى حوضه 
زاینده رود انجام شود و در اختیار شرکت آب منطقه اى 

اصفهان نیست.

پایگاه اطالع رســانى وزارت نیرو در گزارشى با عنوان 
نگاهى به وضعیت ســدهاى تأمین کننده آب شــرب 
کالنشــهرها از خالى بــودن 74 درصد ظرفیت ســد 

زاینده رود خبر داد.
از اواخر سال گذشته افت بى  سابقه بارندگى هاى کشور 
و به تبع آن کاهش ذخیره آب ســد زاینده رود به عنوان 
منبع مهم تأمین کننده آب شرب شــهرهاى اصفهان، 
یزد، کاشان و روستاهاى مسیر، نگرانى  هاى متعددى را 
براى نحوه تأمین آب شرب این مناطق در فصل تابستان 

به وجود آورد.
بر این اساس، حجم مخزن سد زاینده رود درحدود یک 
میلیارد و 239 میلیون مترمکعب است که در حال حاضر 
ذخیره آب این ســازه به 318 میلیون مترمکعب کاهش 
یافته و در مقایسه با سال گذشــته کاهش 15 درصدى 

داشته است. 
وزارت نیرو با اشاره به اینکه 74 درصد سد زاینده رود خالى 
است، اضافه کرد: این میزان ذخیره آب در سد زاینده رود 

(318 میلیون متر مکعب ) در حالى اســت که نیاز شرب 
ساالنه شهرهاى یاد شده از سد زاینده رود در حدود 400 

میلیون متر مکعب است.
از طرفى ورودى به این سد در سال آبى جارى نیز به 498 
میلیون مترمکعب رســیده اســت که در مقایسه با سال 
گذشته افت 56 درصدى داشــته و فاصله زیادى با یک 
میلیارد و 126 میلیون مترمکعب ورودى ســال گذشته 

خود دارد.

نماینده مردم اردستان در مجلس شوراى اسالمى گفت: جشنواره بازى هاى بومى 
و محلى شهریور امسال در اردستان برگزار مى شود.

حجت االسالم والمسلمین صادق طباطبائى نژاد  با بیان اینکه شهرستان اردستان 
در زمینه هاى ورزشى اســتعدادهاى بالقوه اى دارد، خاطرنشــان کرد: با توجه 
به محدودیت منابع اســتفاده از پتانســیل بخش خصوصى در حوزه ورزش در

 دستور کار قرار دارد.
وى با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 20 سالن چند منظوره مربوط به سازمان 
ورزش و جوانان و ارگان هاى دیگر در شهرستان اردستان وجود دارد، گفت: سرانه 
فضاى ورزشى در اردستان براى هر نفر بیش از 3 متر و باالتر از میانگین استان و 

کشور و ظرفیت بسیار باالیى است که باید با هدایت جوانان به شکوفایى برسد.

برگزارى جشنواره بازى هاى بومى و محلى در اردستان 

    74 درصد سد زاینده رود
 خالى است

تجمع باغداران غرب اصفهان براى رسیدگى 
به حقابه خود 

مرحله نخســت واحد تولید پارچه هاى ضــدآب و صنعتى(ســاتکس) در اصفهان
 افتتاح شد.

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان گفت: مرحله نخست این واحد 
تولیدى با بیش از 10هزار مترمربع مساحت به بهره بردارى رسید.

محمد جواد بگى هزینه ساخت و راه اندازى مرحله نخست این واحد تولیدى را بیش 
از 200میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: این واحد تولیدى در مدت دو سال ساخته شده 

است. وى مقاوم بودن در برابرخراشیدگى و سایش، مواد روغن، مواد شیمیایى و فرم 
پذیرى را از جمله ویژگى هاى منحصر به فرد این پارچه هاى صنعتى دانست و گفت: 
این پارچه ها در تولید جاجیم، صنعت کیف و چادرهاى نظامى و مســافرتى استفاده 

مى شود.
بگى به اشتغال بیش از 20نفر در این واحد صنعتى اشاره کرد و افزود: مرحله دوم  این 

واحد صنعتى تا پایان سال به بهره بردارى مى رسد.

افتتاح نخستین واحد تولید پارچه هاى ضدآب و صنعتى
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102 هــزار هکتار کانــون بحرانــى در آران و بیدگل 
پدید آمده اســت.مدیر اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى 
شهرســتان آران و بیدگل گفت: خشکسالى هاى اخیر 
موجب پدید آمــدن 102 هزار هکتــار کانون بحرانى 

فرسایش بادى در آران و بیدگل شده است.
رضا شفیعى با اشاره به اینکه از این میزان کانون بحرانى، 
20 هزار هکتار درجه 2 و 82 هزار هکتار درجه 3 است، 
اظهار داشت: اغلب این کانون هاى بحرانى در منطقه 

شمال نصرآباد واقع شده است.
وى از برنامــه ریزى براى طــرح مطالعاتى عمیق این 
کانون ها خبــر داد و ادامه داد: ســاالنه در حدود 200 

هکتار از این کانون ها با توجه بــه بودجه اختصاصى، 
تحت عملیات تثبیت شــن قرار مى گیرد که متاسفانه 

بسیار ناچیز است.
مدیر اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى شهرســتان آران 
و بیدگل با اشاره به کاشت نزدیک به 100 هزار هکتار 
تاغ از ســال 1349 تاکنون، افزود: تثبیت شــن  هاى 
روان منطقه از 50 ســال پیش با روش هاى بذرپاشى، 
مالچ پاشــى، قلمه  کارى و بذرکارى آغاز شــده و براى 
طرح هاى نهالکارى نیز از درختان بومى مانند اسکنبیل، 
قره داغ و شوره گز به دلیل مقاومت در برابر خشکسالى 

استفاده مى شود.

کارشــناس مســئول پیش بینى هــواى اداره کل 
هواشناسى استان اصفهان گفت: دماى هواى اصفهان 
یک تا دو درجه افزایش پیدا کرده و در روز جمعه هوا 
گرم تر مى شــود که احتماًال تا اوایل هفته آینده این 

روند افزایشى ادامه خواهد داشت.
میترا ســیدان در رابطه بــا وضعیــت آب و هواى 
اســتان اصفهان اظهارداشت: براســاس نقشه هاى 
هواشناسى، جو نســبتًا پایدارى طى روزهاى آینده 
در اســتان اصفهان تــداوم خواهد داشــت و غبار 
صبح گاهى نیز در مناطق مرکزى اســتان اصفهان 

مشاهده خواهد شد.

کارشناس مســئول پیش بینــى هــواى اداره کل 
هواشناسى استان اصفهان گفت: ابرها در بخش هاى 
غربى و شمالى اســتان اصفهان فردا(امروز) افزایش 
پیدا کرده و براى چند روز آینده وزش باد نیز پیش بینى 

مى شود.
وى به کشــاورزان توصیه کرد: بــا توجه به کاهش 
شدید منابع آبى، باغ داران نسبت به هرس سبز و کم 
کردن ســطح تبخیر گیاه و تنک میوه اقدام کنند و با 
توجه به روند افزایش دما و اوج مصرف برق، آبیارى 
مزارع و باغات را در ساعات خنک روز یا هنگام شب 

انجام دهند.

وجود102 هزار هکتار کانون 
بحرانى فرسایش بادى در آران 

اصفهان  در انتظار 
آخر هفته اى گرم

فراخوان شرکت در 
مسابقه«جایزه ادبى یوسف»

فراخوان ارسـال آثار به مسابقه سراسـرى جایزه ادبى 
یوسف در اصفهان آغاز شد. بنا بر اعالم دبیرخانه، عالقه 
مندان مى توانند داسـتان هاى خود را بـا موضوع دفاع 
مقدس، دفاع از حرم اهل بیـت(ع) و مقاومت و بیدارى 
اسـالمى ارسـال کنند. توجه به ویژگى هاى بومى هر 
اسـتان، حماسـه آفرینى هاى رزمندگان هر استان در 
عملیات ها، دستاوردهاى استانى دفاع مقدس، استفاده 
از زبان و گویش هاى محلى، از امتیاز ویژه اى برخوردار 
اسـت. عالقه مندان آثار خود را تا نیمه اول شهریور به 
yusof.esfahan@gmail. پست الکترونیکى
com و یـا به دبیرخانـه واقع در اصفهـان، خیابان 22 
بهمن چهـار راه عالمه امینـى، ضلع غربى بـاغ غدیر، 
اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهاى دفاع مقدس استان 

اصفهان ارسال کنند .

راه اندازى یک رشته جدید 
در دانشگاه آزاد  کاشان 

رشته«مهندسى بهداشـت محیط» در مقطع کارشناسى 
پیوسته دانشگاه آزاد اسالمى واحد کاشان راه اندازى شد .
رشـته مهندسـى بهداشـت محیط در مقطع کارشناسـى 
پیوسته در دانشگاه آزاد اسـالمى واحد کاشان با موافقت 
شـوراى گسـترش دانشـگاه هاى علوم پزشـکى وزارت 
بهداشـت، درمان و آمـوزش پزشـکى کشـور راه اندازى 
و پذیـرش دانشـجو در  ایـن رشـته محـل از تـرم آینـده 

صورت مى گیرد.

خبر

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیأت/ هیــأت هاى موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.

ردیف 1- برابر رأى شماره 1397114402023000022 مورخ 97/03/30 آقاى سید حسین 
سیدالعسگرى به شماره شناسنامه 1607 کدملى 1286284971 صادره از اصفهان فرزند سید 
على نســبت به مقدار 4/5 28 (بیست و هشت و چهار پنجم) سهم مشــاع از 72 سهم مشاع از 
ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 60/18 مترمربع مفروزى از پالك شماره 7 فرعى از 
4616- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشــاعى اولیه محرز گردیده 

است. 
ردیف 2- برابر رأى شماره 1397114402023000021 مورخ 97/03/30 آقاى سید مصطفى 
سیدالعسگرى به شماره شناســنامه 915 کدملى 1286467039 صادره از اصفهان فرزند سید 
على نســبت به مقدار 4/5 28 (بیست و هشت و چهار پنجم) سهم مشــاع از 72 سهم مشاع از 
ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 60/18 مترمربع مفروزى از پالك شماره 7 فرعى از 
4616- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشــاعى اولیه محرز گردیده 

است.
ردیف 3- برابــر رأى شــماره 1397114402210000021 مــورخ 97/03/30 خانم طاهره 
سیدالعسگرى به شماره شناسنامه 1765 کدملى 1286508843 صادره از اصفهان فرزند سید 
على نسبت به مقدار 2/5 14 (چهارده و دو پنجم) سهم مشاع از 72 سهم مشاع از ششدانگ یک 
باب ساختمان به مســاحت 60/18 مترمربع مفروزى از پالك شماره 7 فرعى از 4616- اصلى 
واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشــاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول 1397/04/11 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/04/26  م الف: 

197472 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /4/269
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه ســوم اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالســه 963977 ج/ 3 له آقاى ابراهیم کماجیان و علیه آقاى مهدى منصورى مبنى 
بر مطالبه مبلغ 1/487/003/127 ریال بابت محکــوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى 
دولتى در تاریخ 97/05/21 ســاعت 10:30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان 
طبقه زیرزمین خیابان شــهید نیکبخت جهت فروش 4/536 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 
ملکى 6540 از 15190 اصلى بخش 5 اصفهان با مشــخصات مندرج در نظریه کارشناسى که 
ذیال درج شده است ملکى مرحوم رضا منصورى و اکنون در تصرف استیجارى طبقه اول آقاى  
کاوه قائدان طبقه چهارم آقاى رضا دارالعناین طبقه سوم آقاى عباس ابوفاضل مى باشد توسط 
کارشناس رســمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شــده نظریه وى مصون از تعرض طرفین 
واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشانى 
فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده 
بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهد بود تســلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت 
خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشــد. اوصاف ملک مورد مزایده: 
در خصوص ارزیابى پالك ثبتى شــماره 6540 فرعى از 15190 اصلى بخش 5 ثبت اصفهان 
اینجانبان کارشناسان منتخب پس از اخذ ابالغ هماهنگى نماینده خواهان به محل ملک واقع 
در شــهر اصفهان، خیابان جى، بزرگراه ملک پروین بعد از خیابان آل خجند کوچه شــماره 44 
(شــهید خیرالهى) پالك 6 مراجعه و با معرفى و حضور آقاى منصورى و مذکور مورد بازدید و 
معاینه قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل به اســتحضار مى رسد. مورد بازدید مجتمع مسکونى 
نوساز با عرصه اى به مساحت 242 مترمربع، داراى سند ششدانگ و طبق تصویر گواهى پایان 
سفت کارى شماره 94012963 مورخ 94/07/25 شــهردارى منطقه 10 اصفهان ارائه شده و 
توســط متقاضى داراى حدود 843 مترمربع اعیانى در چهار طبقــه روى پارکینگ همکف، هر 
طبقه از طبقات مسکونى به صورت یک واحد مستقل در حال استفاده و بهره بردارى مى باشد 
ساختمان مذکور داراى اسکلت بتن آرمه، با سقف و تیرچه و بلوك، نماى داخلى تلفیقى از گچ و 
رنگ، کاغذ دیوارى، کناف، کف سرامیک، کابینت آشپزخانه از جنس ام دى اف، درهاى داخلى 
از جنس چوب، پنجره از جنس آلومینیوم، داراى آسانسور، نماى بیرونى و حیاط شامل آجر چهار 
سانتیمترى و سنگپ در پارکینگ فلزى با ریموت کنترل، داراى سیستم پکیچ و انشعابات آب و 
برق و گاز مى باشد. با توجه به موارد فوق و کلیه عوامل موثر عدم تفکیک واحدها، شرایط فعلى 
بازار، ارزش پایه ششدانگ ملک فوق االشاره مبلغ 23/600/000/000 ریال معادل دو میلیارد 
و سیصد و شصت میلیون تومان ارزیابى و اعالم مى گردد. در نتیجه ارزش 4/536 حبه مشاع از 
سهم االرث محکوم علیه به مبلغ 1/487/003/127 ریال ارزیابى که مقدار 4/327 حبه مشاع 
آن به مبلغ 1/418/287/169 ریال بابت طلب محکوم علیــه نیز مقدار 1000/209 (0/209) 
حبه مشــاع آن به مبلغ 68/715/958 ریال بابت حق االجراى دولتى ارزیابى مى گردد. م الف: 

7779 دادورز  اجراى احکام حقوقى دادگسترى اصفهان /4/311
حصر وراثت

خانم ناهید رضازاده بشماره شناســنامه 32 با استناد به شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى بشــماره پرونده 259 تقدیم این شــورا نموده و چنین اشعار داشته 
است که شادروان مرتضى رضازاده فرزند عبدا... به شماره شناسنامه 30009 در تاریخ 97/2/3 
درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از: 1- ناهید رضازاده فرزند مرتضى شم اره 

شناسنامه 32 نسبت با متوفى دختر 2- فرخنده رضازاده فرزند مرتضى شماره شناسنامه 1438 
نسبت با متوفى دختر 3- عبدا... رضازاده فرزند مرتضى شماره شناسنامه 555 نسبت با متوفى 
پســر 4- محمدرضا رضازاده فرزند مرتضى شماره شناسنامه 44450 نســبت با متوفى پسر 
5- سیما رضازاده فرزند مرتضى شماره شناسنامه 1116 نسبت با متوفى دختر 6- سارا رضازاده 
فرزند مرتضى شماره شناســنامه 510 نســبت با متوفى دختر 7- فاطمه قلعه گالب بهبهانى 
فرزند حسن شماره شناسنامه 540 نسبت با متوفى همســر اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواســت مذبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضــى دارد و یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد تاریخ نشر نخستین اگهى ظرف مدت یک ماه به شوراى تقدیم و اال گواهى 
صادر خواهد گردید. م الف: 770 شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع 

شماره یک) /4/505
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9710463760100019 شــماره پرونده: 9509983761900281 شماره 
بایگانى شعبه: 970338 تاریخ تنظیم: 1397/04/19 به شرح محتویات پرونده کالسه 970338 
ك 101 دادگسترى شاهین شهر آقاى امیر عالســوندى مجهول المکان متهم به عدم رعایت 
نظامات مقررات ایمنى منتهى به صدمه بدنى غیرعمد اســت که تحت پیگرد قانونى مى باشد 
و براى روز 1397/05/30 ساعت 9/30 وقت رســیدگى تعیین گردیده فلذا به استناد ماده 334 
قانون آئین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و ابالغ 
مى گردد تا متهم شخ صا با همراه یک نفر از وکالى رسمى دادگسترى در دادگاه حاضر و از خود 
دفاع نماید در غیر این صورت اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف: 766 شــکوهى- رییس 

شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر (101 جزایى سابق) /4/506
مزایده

در پرونده 970134 اجرایى شعبه سوم درخصوص تقاضاى خانم زهرا هامانى جزى فرزند على با 
وکالت آقاى حسن پرویزى بطرفیت اقاى شهرام هادیان به خواسته صدور دستور فروش ملک 
 B 406 مشاع به شماره پالك ثبتى 13884/406 بخش 16 ثبت اصفهان مفروز و مجزا شده از
و تقسیم بهاى آن میان شرکا به نسبت سهم ایشان که حسب استعالم واصله از اداره ثبت اسناد 
و امالك به شماره 139785602035000687 مورخ 97/3/20 پالك فوق توقیف و 5 سهم از 6 
سهم پالك در مالکیت آقاى شهرام هادیان و یک سهم از 6 سهم در مالکیت زهرا هامانى بوده 
و طبق نظریه کارشناس دادگسترى نشانى: شــاهین شهر- شهرك میالد- خیابان استقالل- 
خیابان ابرار- فرعى دو شرقى- پالك 15 ملک مذکور عبارتست از یک منزل مسکونى شمالى 
دو طبقه (دو واحدى) همراه با یک زیرزمین کوچک به مســاحت عرصه حدود 210 مترمربع و 
حدود 300 مترمربع ساخت با سازه دیوار باربر و سقف تیرچه بلوك داراى آشپزخانه اپن و کابینت 
فلزى سرویسهاى بهداشتى و آشپزخانه کاشى و ســرامیک، دیوارها اطاق خوابها و پذیرایى تا  
ارتفاع یک متر ســرامیک و بقیه اندود گچ و رنگ، درب ها چوب و تخته ســه الیى، پنجره ها 
فلزى، کفها موزاییک و موکت، سیستم گرمایش بخارى گازى و برودت کولر آبى، منزل داراى 
انشعاب آب و دو کنتور گاز و دو کنتور برق میباشد. به میزان /3/225/000/000 ریال ارزیابى 
شده است و نظریه ارزیابى مصون از ایراد و اعتراض بوده و وضعیت ملک در اجراى ماده 111 
قانون اجراى احکام مدنى بررسى شــده که طبق گزارش مورخ 1397/3/19 مامور اعزامى به 
محل ملک در تصرف آقاى محمدعلى هادیان بوده و ملک موقتًا به ایشان تحویل شده و مقدار 
شش دانگ پالك مذکور در روز شنبه مورخ 1397/5/13 ساعت 9 در دادگسترى شاهین شهر 
طبقه همکف واحد اجراى احکام از طریق مزایده در معرض فروش گذاشــته مى شود. مزایده 
از قیمت کارشناسى شــروع و به خریدارى که باالترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته مى شود. 
برنده مزایده باید 10 درصد قیمت نهایى مزایده را همراه داشته تا به حساب سپرده دادگسترى به 
شماره 21712902777002 نزد بانک ملى شاهین شهر واریز نماید و مابقى را حداکثر ظرف یک 
ماه پرداخت کند و در صورتى که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهاى اموال را نپردازد سپرده 
او پس از کسر هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید مى گردد. متقاضیان خرید 
مى تواند در مدت پنج روز قبل از روزى که براى فروش معین شده است به این شعبه مراجعه و 
با معرفى این اجرا ملک فوق را مالحظه نمایند متقاضى دستور فروش مى تواند مثل سایرین در 
خرید شرکت نماید و تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. آگهى 
مزایده عالوه بر انتشار در روزنامه در قســمت اجرا و محل فروش و در محل ملک الصاق مى 

شود. م الف: 749 محسنى- دادورز اجراى احکام شعبه سوم دادگسترى شاهین شهر /4/507
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139604002003001248/1 شــماره بایگانى پرونده: 9602471/1 شماره 
آگهــى ابالغیــه: 139703802003000029 تاریخ صــدور: 1397/02/02 بدینوســیله به 
سید محمد خلیفه ســلطانى جرم افشــادى فرزند سید هاشــم به شناسنامه شــماره 594 به 
نشــانى اصفهان شــاهین شــهر مســکن مهر بلوك 351 واحد 114 بدهکار پرونده کالسه 
139604002003001248/1 که برابر گزارش واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر شناخته 
نگردیده اید ابالغ مى گردد که برابر قرارداد بانکى 6603371456001- 95/06/03 بین شما 
و بانک ملى شعبه خیابان مشــیرالدوله مبلغ 240000000 ریال بابت اصل، 71900000 ریال 
خسارت تاخیر تا تاریخ 96/09/21 و از آن به بعد روزانه مبلغ 160000 ریال بدهکار مى باشید 
که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواســت صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونى 
اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائى 
مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب 
است فقط یک نو بت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد ظرف مدت ده 
روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات 
اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 747 رئیس اداره اجراى اسناد رسمى 

اصفهان /4/508
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139604002141000198/1 شــماره بایگانى پرونده: 9600326 شــماره 
ابالغیــه: 139705102141000027 تاریخ صــدور: 1397/01/20 بدینوســیله به بدهکار 

پرونده خانم نرگس رضــازاده جزى نام پــدر: محمد تاریخ تولد: 1366/06/28 شــماره ملى 
5110719268 شماره شناسنامه: 1686 که برابر گزارش مورخ 1396/09/12 مامور مربوطه 
ابالغ به شــما در آدرس شــاهین شــهر خیابان مخابرات بین فرعى 5 و 6 شرقى پالك 162 
به علت عدم شناســایى آدرس مقدور نگردیده، ابالغ میگردد که برابر ســند رهنى و شرطى: 
شماره ســند: 12560، تاریخ ســند: 1394/10/23 تنظیمى در دفتر اسناد رسمى 435 شاهین 
شهر اصفهان بستانکار بانک ســپه مدیریت شــعب منطقه اصفهان درخواست صدور اجراییه 
به کالســه 139604002141000198/1 را نموده که برابر آن مبلغ 1/716/123/981 ریال 
اصل بدهى و مبلغ 231/763/706 ریال ســود و مبلغ 222/144/339 ریال خسارت تاخیر تا 
تاریخ 1396/05/20 و از تاریخ مذکور به بعد مبلغ خســارت روزانه 1/440/903 ریال جریمه 
بابت هروز تاخیر به آن اضافه میگردد موضوع الزم االجرا مى باشد لذا طبق ماده 18 آیین نامه 
اجراى مفاد اسناد رسمى مراتب فقط در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان جهت 
اط الع شما درج و منتشر و پس از انتشار آگهى در روزنامه اجرائیه ابالغ شده محسوب مى گردد 
لذا چنانچه نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید بنا به تقاضاى بستانکار پس از ارزیابى 
تمامى مورد وثیقه ششدانگ پالك ثبتى 406/12011 واقع در بخش 16 ثبت اصفهان از طریق 
مزایده فروخته و از حاصل فروش آن طلب بســتانکار و حقوق دولتى استیفا خواهد شد. م الف: 

742 مسئول واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر /4/509
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710103759303581 شــماره پرونده: 9709983759300838 شماره 
بایگانى شعبه: 970872 تاریخ تنظیم: 1397/04/16 خواهان خانم عسل صف شکن دادخواستى 
به طرفیت خوانده آقاى بابک صف شکن به خواســته اذن در ازدواج به درخواست زوجه تقدیم 
دادگاه هاى عمومى شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگى به شعبه اول دادگاه خانواده 
شهرستان شاهین شهر واقع در استان اصفهان- شاهین شهر ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709983759300838 و شــماره بایگانى 970872 ثبت گردیده که وقت رسیدگى به تاریخ 
1397/6/19 و ساعت 11/30 صبح تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جرای د کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده 
پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 754 

شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان شاهین شهر (3 حقوقى سابق) /4/510
ابالغ رأى

شماره نامه: 9710113757300584 شــماره دادنامه: 9709973757300249 تاریخ تنظیم: 
1397/02/22 شماره پرونده: 9609983761900982 شماره بایگانى شعبه: 962014 شاکى: 
منوچهر باقرى فرزند حسینعلى به نشانى استان اصفهان- شهرستان شاهین شهر و میمه- شهر 
شاهین شهر- طالقانى ف 14 پ 29 متهمین: 1- آقاى سعید باقرى فرزند حسینعلى 2- مجید 
باقرى فرزند حسینعلى همگى به نشــانى همدان اتهام: خیانت در امانت تصمیم: دادگاه پس از 
اجراى تشریفات قانونى در وقت مقرر ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور راى 
مى نماید. رأى دادگاه: درخصوص اتهام آقایان ســعید و مجید هر دو باقرى فرزندان حسینعلى 
اهل و مقیم سابق شــهر همدان فاقد ســابقه محکومیت کیفرى موثر دائر بر خیانت در امانت 
موضوع شــکایت آقاى منوچهر باقرى فرزند حســینعلى؛ بدین توضیح که شاکى اظهار داشته 
وسایل ساختمانى از جمله خم کن برقى میلگرد و دستگاه باالبر ساختمانى را به مدت محدود و 
معین به عنوان امانت نزد متهمین نامبرده امانت سپرده بوده که  نامبردگان على رغم اینکه باید 
آن وسایل را مســترد مى نمودند اقدام به فروش آن وسایل نموده اند؛ دادگاه با عنایت به جمیع 
اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شــاکى، اظهارات گواه و مطلعین مضبوط در پرونده 
و مضافا اینکه متهم به دلیل مجهول المکان بودن از طریق نشــر آگهى وقت جلسه رسیدگى 
به ایشان اعالم و ابالغ گردیده لکن در جلسه رســیدگى حضور نیافته اند و الیحه اى مبنى بر 
دفاع از خود در رد اتهام هاى مطروحه ارائه ننموده اند لذا وقوع بزه مشارکت در خیانت در امانت 
توسط ایشان محرز و مسلم بوده و این مرجع مستندا به ماده 674 قانون مجازات اسالمى بخش 
تعزیرات مصوب 1375 حکم به محکومیت هر یک از متهمین نامبرده به عنوان شریک در جرم 
خیانت در امانت به تحمل یکســال حبس تعزیرى صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى 
و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى نزد این مرجع و سپس ظرف بیست روز 
قابل اعتراض در نزد محاکم محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان مى باشد. م الف: 758 محمد 

محمدى- دادرس دادگاه عمومى بخش مهردشت /4/511
فقدان سند مالکیت

شــماره: 103/97/1043/26- 97/3/29 آقاى على و حمیدرضا پهلوان فرزندان على و رضا 
باستناد دو برگ استشهادیه محلى به شماره 92729 مورخ 1396/12/05 دفترخانه 26 شاهین 
شهر که هویت و امضا شهود رسما گواهى شده مدعى است ســند مالکیت خود به شماره هاى 
273697 و 273698 را که به میزان ششدانگ (بالســویه) به شماره پالك ثبتى 406/37149 
واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شــاهین شــهر) که در صفحه- دفتر- ذیل ثبت- بنام 
على و حمیدرضا هر دو پهلوان فرزند رضــا و على ثبت و صادر و تســلیم گردیده و به موجب 
تفکى شماره 81393475 مورخ 1396/04/21 اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر در سهم 
مالکین نامبردگان قرار گرفته و معامله دیگرى هم ا نجام داشــته و نحوه گم شــدن جابجائى 
اعالم شده، چون درخواست صدور ســند المثنى گردیده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 
آ.ق.ث مراتب گواهى مى گردد که هر کس مدعى انجام معامله و یا وجود ســند مزبور نزد خود 
باشــد از تاریخ انتشــار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل ســند را ارائه 
نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر

 اعتراض نگردد و یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشــود المثنى سند مرقوم صدور و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد. (طى سند شماره 247583 مورخ 1396/07/26 دفترخانه 26 شاهین 
شهر در رهن بانک مسکن میباشد) م الف: 769 ناصر صیادى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شاهین شهر /4/512

فقدان سند مالکیت
شماره: 103/97/1404/26- 97/4/20 فخرالســادات زاینده رودى زاده فرزند سید صدرالدین 
که برابر مــاده 42 ق ث ا نام خانوادگى از زاینده رودى زاده به شــیرزادى و نام صاحب ســند از 
فخرالسادات به مینا سادات تغییر یافته باستناد دو ششدانگ به شماره پالك ثبتى 301/349 واقع 
در بخش 16 حوزه ى ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که در صفحه 449 دفتر 540 بنام مالک فوق 
ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بموجب ســند قطعى 30667 مورخ 1352/08/27 دفترخانه 21 
اصفهان به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگرى هم انجام نشده و سابقه رهن و بازداشت هم ندارد 
و نحوه ى گم شدن اسباب کشى اعالم شده، چون درخواســت صدور سند المثنى گردیده، طبق 
تبصره یک اصالحى ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهى مى گردد که هر کس مدعى انجام معامله یا 
وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا 10 روز اعتراض خود را به این اداره اعالم 
و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثى سند مرقوم صادر 
و به متقاضى تسلیم خواهد شــد. م الف: 774 ناصر صیادى صومعه- رییس ثبت اسناد و امالك 

واحد شاهین شهر  /4/513
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9710103759202769 شــماره پرونده: 9509983759200520 شماره 
بایگانى شعبه: 950533 تاریخ تنظیم: 1397/04/20 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم 
به پوپک صیادى- خواهان اشخن دهباشیان دادخواستى به طرفیت  خوانده پوپک صیادى مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9509983759200520 شعبه 2 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان شاهین شــهر ثبت و وقت رســیدگى و اجراى قرار معاینه محل ضمن فراهم 
نمودن وســایل اجراى قرار به اتفاق مطلعین خود مورخ 1397/06/15 ســاعت 9:30 تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
کامل خود، نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در 
دادگاه حاضر گردد. استان اصفهان- شهرستان شاهین شــهر- میدان امام حسین (ع)- خیابان 
شهید منتظرى- خیابان شهید توالیى- دادگسترى شاهین شهر. م الف: 203961 شعبه 2 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر /4/524
ابالغ وقت دادرسى

ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به رضا هاشمیان با وکالت اکرم فاطمى- فرزاد فرقدان داد خواستى 
به خواسته: مطالبه به طرفیت شــما در شوراى حل اختالف شاهین شــهر تقدیم که به کالسه 
226/97 ش4ح ثبت و براى روز دوشنبه مورخ 97/6/5 ساعت 17:30 عصر تعیین وقت گردیده 
است، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت آگهى در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
درج و به شما ابالغ میگردد جهت دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه چهارم 
حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شــهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا 
حاضر شوید و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 204141 شعبه چهارم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /4/525
مزایده

شماره نامه: 9710113757500203 شــماره پرونده:8909982506200417 شماره بایگانى 
شــعبه:950065، اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت در نظر دارد در خصوص پرونده 
کالسه 950065 اجرایى جلسه مزایده اى علیه وثیقه گذار خانم مریم کالنترى با عنایت به ضبط 
وجه الوثاقه برگزار مى نماید، مشخصات مال مورد مزایده به قرار ذیل است ملک مذکور دوحبه از 
72 حبه پالك ثبتى 14960 از دفتر 74 صفحه 261 بخش 15 ثبت اصفهان واقع در دهق به ادرس 
دهق خ شهید مطهرى نبش فرعى شمالى پالك 51 مى باشد و ملک با پالك 51 شهردارى داراى 
مســاحت 232 متر مربع زمین حدود 135 متر مربع زیربنا واقع در یک طبقه مى باشد وساختمان 
مذکور بادیوار باربر اجرى و بعضى دیوارها با خشــتى مى باشد و سقف ان با تیراهن پوشیده شده 
است پوشش کف ساختمان  با موزاییک و پوشــش  دیوار ها با گچ سفیدکارى شده است دربهاى 
خارجى و درب حیاط اهنى و دربهاى داخلى ساختمان چوبى هســتند نماى ساختمان بااجر زبره 
مى باشد و پوشــش کف حیاط موزایکى و سیمان است و ســاختمان داراى انشعاب اب برق گاز 
مى باشد عمر ساختمان حدود 50 سال است و با توجه به مشخصات فوق الذکر ارزش ساختمان 
جهت مبلغ پایه کارشناسى هشتادوپنج میلیون ریال براورد گردیده است و جلسه مزایده در تاریخ 
1397/05/09 در دفتر اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت برگزار مى باشد که طالبین 
شرکت در مزایده مى توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده به دفتر اجراى احکام مراجعه تا دستور بازدید 
صادر گردد. ضمنا مزایده از مبلغ ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که ده درصد مبلغ ارزیابى 
را نقدا به همراه داشته باشد و باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید. توضیحا کلیه هزینه هاى جانبى 
مربوط به مزایده به عهده برنده مزایده مى باشــد. 203957/م الف- مدیر اجراى احکام دادگاه 

عمومى بخش مهردشت/4/526
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان یوسف افشارى  دادخواســتى به خواســته الزام خوانده به طرفیت خوانده حسین محمد 
باقرى  به شوراى حل اختالف شعبه 3 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
239/97 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 1397/05/30 ساعت 4:15عصر تعیین گردیده 
علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان 
به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه 
به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده 
و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج 

خواهد شد. 203913/ م الف شعبه 3 شوراى حل اختالف نجف آباد/4/527

مدیر مرکز حوادث و فوریت هاى پزشــکى استان اصفهان 
گفت: امداد هوایى در استان اصفهان فرسوده شده است و نیاز 

به نوسازى این ناوگان وجود دارد.
غفور راستین اظهار داشت: در حال حاضر یک فروند بالگرد 
براى انتقال بیماران در اختیار اورژانس اســت که جوابگوى 
جمعیت بیماران نیازمند نیســت و بدنبال افزایش بالگردها 
هستیم. وى بیان داشت: اصفهان نیازمند سه بالگرد هوایى 
براى انتقال بیماران اســت، در صورتى که هم اکنون یک 
فروند بالگرد در اختیار اورژانس اســت و یک فروند هم به 

عنوان رزرو وجود دارد.
مدیر مرکز حوادث و فوریت هاى پزشــکى استان اصفهان 
تصریح کرد: فرسوده بودن بالگرد موجود و نداشتن پدهاى 
پروازى استاندارد در محل هاى فرود و بیمارستان ها، مشکل 

پیش رو در امدادرسانى هوایى است.
■■■

وى با اشاره به اینکه بیشترین موارد استفاده از بالگرد هوایى 
براى انتقال بیماران در حوادث ترافیکى اســت و پس از آن 
انتقال مادران باردار در رتبه دوم قرار گرفته است، اضافه کرد: 
در سه ماهه اول امسال به نسبت مدت مشابه سال قبل آمار 
استفاده از بالگرد و امدادهوایى براى انتقال بیماران سه برابر 
شده است. راستین اعالم کرد: آمار کل ماموریت هاى هوایى 
گذشته 19 مورد بوده است که در سه ماهه سال گذشته تنها 

سه مورد و امسال 9 مورد گزارش شده است.
وى بیان داشت: اســتفاده از امداد هوایى و بالگرد بیشتر در 

مناطق صعب العبور که امکان دسترسى زمینى وجود ندارد و 
مسافت هاى طوالنى که امدادرسانى از طریق زمین مشکل 

دارد، به کار مى رود.

افزایش تعداد پایگاه هــاى اورژانس در 
دستور کار است

راستین با اشــاره به اینکه اســتفاده از امداد هوایى باید در 
زمانى استفاده شود که در مقایسه با کد زمینى امداد هوایى 
عملکرد بهترى داشــته باشــد، اضافه کرد: بالگرد براى 
مصدومین با تعداد باال به عنوان انتقــال دهنده به مکان 
مناسب تر استفاده مى شود. وى با اشــاره به اینکه در نظر 
گرفتن شــرایط آب و هوایى براى پرواز بالگرد بسیار حائز 

اهمیت است، ادامه داد: بالگرد باید در شرایط آب و هوایى 
صاف استفاده شود.

وى با اعالم اینکه افزایش تعداد پایگاه هاى اورژانس در دستور 
کار است، گفت: بر اساس برنامه توسعه ششم توسعه، در سطح 
استان تعدادى پایگاه هاى اورژانس پیش بینى شده است که 

در زمان معین احداث مى شود.

مدیر مرکز حوادث و فوریت هاى پزشکى اصفهان خبر داد:

امداد هوایى استان فرسوده است 
پد پروازى اصفهان، استاندارد نیست

راه اندازى
 میز خدمت الکترونیکى

 در شهردارى شاهین شهر
حمید عشقى، سرپرست شهردارى شاهین شهر گفت: 
دایر شدن میز خدمت، گامى مؤثر در راستاى تحقق 
حقوق شهروندى است. وى افزود: شفاف سازى نحوه 
ارائه خدمات، اطالع رســانى صحیــح از نحوه ارائه 
خدمات به مردم، بهبود و اصــالح روش هاى ارائه 
خدمات به شهروندان، اطالع رسانى سریع، دقیق و در 
دسترس شهروندان، سهولت در انجام امور و گردش 
کار، رفتار مناسب با شــهروندان و انعطاف در نحوه 
اجراى مقررات سیاست کلى از اهداف میز خدمت در 
راستاى تکریم ارباب رجوع است. عشقى وظایف میز 
خدمت را شامل مراحل گردش کار، مستندات مورد 
نیاز، قوانین و مقررات، سؤاالت متداول، مدت زمان 
انجام خدمت، هزینه هاى مــورد نیاز براى دریافت 
خدمت، رویه ارایه شکایت و پیگیرى و مسئول اصلى 
ارائه خدمت، امکان اخذ درخواست خدمت از ارباب 
رجوع در قالب فرم هاى الکترونیکــى و بارگذارى 
و ارســال الکترونیکى مدارك و مستندات مورد نیاز 
براى دریافت خدمت توسط ارباب رجوع، انجام کلیه 
استعالمات و انجام فرآیندهاى بین دستگاهى مورد 
نیاز براى ارایه خدمت، قابلیت ارائه و تحویل خدمت به 
ارباب رجوع به صورت الکترونیکى، ارائه کد رهگیرى 
منحصربه فرد به منظور ردگیرى مراحل اجراى فرآیند 
پردازش درخواست خدمت و بازیابى و رجوع به سوابق 
اطالعات خدمت ارایه شــده، امکان ارسال پیامک 
به منظور اطالع رسانى مراحل پردازش درخواست 
خدمت به اربــاب رجوع، نظرســنجى الکترونیکى 

عنوان کرد.
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دعوت  براى راه اندازى 
شرکت هاى دانش بنیان

رئیس دانشــگاه آزاد اسالمى واحد شــهرضا گفت: 
دانشــجویان ممتاز، بازویى توانمند براى پیاده سازى 

موضوع اقتصاد دانش بنیان در دانشگاه ها هستند.
فرید نعیمى با اشــاره به توانمندى هــا و ظرفیت هاى 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد شــهرضا اظهارداشت: در 
حال حاضر  این واحد دانشــگاهى با 29 سال تجربه 
در رشته ها و مقاطع مختلف تحصیلى به عنوان قطب 
علمى در کشور مطرح اســت. وى با اشاره به اهمیت 
راه اندازى شرکت هاى دانش بنیان از سوى دانشجویان 
ممتاز گفت: همــه ظرفیت هاى علمــى و فضاهاى 
تحقیقاتى این واحد دانشگاهى در اختیار دانشجویان 
ممتاز اســت. نعیمى به تبیین سیاست هاى کالن این 
واحد دانشــگاهى در امر اقتصاد دانش بنیان پرداخت 
و گفت: اکنون در مرکز رشــد دانشــگاه آزاد اسالمى 
شهرضا سه شــرکت دانش بنیان و بیش از 38 هسته 

تحقیقاتى در حال فعالیت هستند.

دستگیرى10 متخلف
 زیست محیطى 

مدیر اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خوانسار 
گفت: 10 متخلـف در عرصه هاى زیسـت محیطى 
این شهرسـتان در سـال جـارى دسـتگیر و تحویل 
مقامات قضائى شـدند. شـهاب برهانى افـزود: این 
افراد متخلـف در عرصه هاى طبیعى حفاظت شـده 
این شهرستان تخلفاتى از قبیل شکار وصید، برداشت 
غیرمجـاز گیاهان دارویى، شـکار پرنـدگان و حمل 
سالح غیر مجاز مرتکب شـده بودند. وى گفت: این 
متخلفان توسـط محیط بانان دسـتگیر و در محاکم 
قضائـى در مجموع بـه پرداخت 16 میلیـون و 800 
هـزار ریـال جریمه نقـدى در حـق صنـدوق دولت 

محکوم شدند.

راه اندازى 10فرستنده دیجیتال 
رادیویى و تلویزیونى

10 فرستنده دیجیتال در ایستگاه هاى فرستنده رادیویى 
و تلویزیونى شش شهرستان استان اصفهان راه اندازى 
شد. این فرستنده ها در روستاهاى حیدرآباد، درك آباد و 
آبادچى شهرســتان چادگان، ماربین، السیب، توتکان، 
مولیه، مار و على آباد شهرســتان اردستان، هفتومان، 
حســین آباد و محدوده ســه راه جندق شهرستان خور 
و بیابانک، فرح آباد، احمدآباد، حســین آباد و ســهیل 
شهرستان نائین، جوینان و دارمند شهرستان کاشان و 
روستاى راچه شهرستان فریدونشــهر راه اندازى شده 
است. اهالى این روستاها مى توانند برنامه هاى 18شبکه 
تلویزیونى و 19شــبکه رادیویى را با فرمت دیجیتال و 
اســتاندارد DVB-T۲ به ترتیب شهرستان هاى نام 
برده بر روى کانــال هــاى 40، 25، 30، 42، 22، 34، 

32و45 از باند UHF دریافت کنند.

خبر

استاندار اصفهان از برخوردهاى قانونى با افراد خاطى که 
تانکرهاى آب را با قیمت گزاف به فروش مى رسانند از 

هفته آینده خبر داد.
محســن مهرعلیزاده اظهار داشت: براى خشک نشدن 
باغ ها در فالورجان، مبارکه، اصفهان و ... چاه هایى حفر 
شده، اما در همین مدت هر تانکر آب از 65 هزار تومان به 

250 هزار تومان افزایش قیمت داشته است.
وى بیان داشــت: اگر بنــا بر بى قانونى باشــد، برخورد 
مى کنیم و تا هفته آینده برخوردهاى قانونى با این افراد 
و کسانى که آب را به قیمت گزاف مى فروشند، خواهیم 

کرد که تعجب خواهند کرد.

استاندار اصفهان با اشاره به طرحى که در منطقه شرق 
مطرح شده و مى تواند 14 هزار اشتغال ایجاد کند، گفت: 
به دلیل خشک شدن زاینده رود و عدم امکان کشاورزى 
در شرق اصفهان، 25 هزار سرپرست خانوار بیکار شده اند، 
اما حاال که مى خواهند این طرح را اجرا کنند عده اى براى 

منافع شخصى ناامنى ایجاد مى کنند.
وى با اعالم اینکه به هیچ کس اجــازه نخواهم داد که 
ناامنى براى سرمایه گذار ایجاد کند، گفت: در دستورى 
اکید به فرماندار اعالم کرده ایم که حتى از شب تا صبح 
در این منطقه چادر بزند و بخوابــد تا ایجاد امنیت براى 

سرمایه گذار کند.

رئیس انجمن آسیب شناســى ایران با اعالم اینکه نیم 
میلیون حاشیه نشین در اصفهان وجود دارد، گفت: افراد 
جامعه، عامل آســیب ها و خودشان هم در حال مدیریت 

آن هستند.
کوروش محمدى اظهار داشت: موضوع حاشیه نشینى 
و حاشیه نشین باید از هم تفکیک شود چون در اصفهان 
بسیارى از مناطق حاشیه محســوب مى شود، اما از خود 

اصفهان به عنوان استان برخوردار نام برده مى شود.
وى با بیان اینکه نباید به آسیب هاى حاشیه نشینى نگاه 
جنسیتى داشــت، افزود: این در حالى است که در بطن 
حاشیه نشینى، آسیب ها صورت و هر دو جنسیت را در بر 

مى گیرد. رئیس انجمن آسیب شناسى ایران تصریح کرد: 
البته زنان نسبت به مردان آسیب پذیرتر هستند، البته در 
کالن شهرى مانند اصفهان هزینه حاشیه نشینى بسیار 
پایین است و با مبالغ اندکى مى توان در این مناطق ساکن 
شــد.  محمدى اضافه کرد: البته این مناطق به صورت 
سکونت گاه غیر رسمى بودند، اما امروزه جزو مناطق 15 

گانه شهردارى اصفهان محسوب مى شود. 
وى با بیان اینکه نیم میلیون حاشیه نشین در اصفهان وجود 
دارد، گفت: برخى از این افراد براى بهبود زندگى وارد شهر 
شده اند، اما سوء مدیریت این سال ها براى مهاجز پذیرى 

و تولید حاشیه نشینى جاى صحبت زیادى دارد.

نیم میلیون حاشیه نشین در 
اصفهان حضور دارند 

هشدار استاندار نسبت به 
فروش تانکر آب با قیمت  گزاف

ابالغ اخطاریه
آقاى امید نیرو دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت فلک ناز جمال پور به این شورا تقدیم نموده 
و به کالسه 517/96 ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 97/6/4 ساعت 9/30 صبح  تعیین گردیده 
اســت، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق.آ.د.م از نامبرده دعوت مى 
شود قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه 
نمایند. در غیر اینصورت رأى غیابى صادر خواهد شد. م الف: 733 شعبه یازدهم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /4/504
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان زهره جمشیدى نجف ابادى  دادخواستى به خواسته الزام خوانده مبنى بر انتقال سند  به 
طرفیت خوانده 1.على اشرافى 2.رضا پور محمدى  به شوراى حل اختالف شعبه 8 شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 238/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
1397/06/07 ســاعت 5:30عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى 
آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و 
به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت 
به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور 
یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ 
خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 203917/ 

م الف شعبه 8 شوراى حل اختالف نجف آباد/4/528
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 139704002133000136/1 شماره بایگانى پرونده: 9700170 شماره آگهى 
ابالغیه: 139703802133000026 بدین وســیله به آقاى ناصر عباسى  فرزند حسین  مقیم 
:ویالشــهر اول خیابان 4پالك47  که برابر گواهى مأمور مربوطه ابالغ اجرائیه در ادرس متن 
سند و اعالم بستانکار به شما امکان پذیر نگردیده ابالغ میگردد که خانم طیبه السادات قریشى 
اشنى فرزند سید صدر با وکالت خانم عاطفه ناصحى  به استناد سند ازدواج  شماره 8830 مورخ 
1379/06/08  تنظیمى در دفتر ازدواج شماره32 نجف اباد جهت وصول مقدار 50مثقال طالى 
ساخته شده و پرداخت 18عیار ، تعداد50 عدد سکه تمام بهار ازادى و مبلغ یکصد میلیون ریال  
درخواســت صدور اجرائیه علیه شما را نموده اســت که اجرائیه به کالسه 9700170 در واحد 
اجراى اسناد رسمى نجف آباد مطرح است لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسنادرسمى 
الزم االجرا مراتب فقط یک نوبت در روزنامه جهت اطالع شما درج و منتشر تا نسبت به پرداخت 
بدهى خود اقدام نمائید و از تاریخ درج و انتشار در روزنامه که تاریخ ابالغ محسوب مى گردد به 
مدت ده روز فرصت دارید نسبت به پرداخت بدهى خود به بستانکار اقدام نمائید درغیر اینصورت 

ضمن تعلق حقوق دولتى عملیات اجرایى علیه شــما جریان خواهد یافت و غیراز آگهى مزایده 
آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد. 203908/م الف- فاتحى مسئول واحد اجراى اسنادرسمى 

نجف آباد/4/529
 ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 2187/96  مرجع رسیدگى شعبه 
پنجم شوراى حل اختالف نجف اباد  خواهان: حمید امامى نشــانى:نجف اباد  وکیل خواهان 
: امیر حســین قدیرى  نشــانى: نجف اباد خ 17شــهریور نبش تقاطع خ 22 بهمن کد پستى 
8514676741 طبقه سوم- خوانده: صابر مرادى محمد زاده نشانى مجهول المکان خواسته 
: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه  و ثبت ان به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى 
و اخذ نظریه مشورتى اعضا قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى  قاضى شورا درخصوص دعوى حمید امامى با وکالت امیر حسین قدیرى به 
طرفیت صابر مرادى محمد زاده  به خواسته مطالبه وجه  یک فقره چک به مبلغ شش میلیون 
تومان به شماره 575147 و خسارت تاخیر تادیه از زمان 1393/09/20 به انضمام  هزینه هاى 
دادرسى ، نظر به بقاء اصئل مستندات در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و 
نظر به  عدم حضور خوانده علیرغم ابالغ قانونــى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن 
ایشــان یا بطالن دعوى لذا دعوى مطروحه مقرون به صحت تلقى و مســتنداً به مواد 198 و 
512 و 515 و 522 قانون آیین دادرســى دادگاههاى  عمومى و انقالب  در امور مدنى حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شــش میلیون تومان بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 
صد و پنجاه و پنج هزار تومان بابت هزینه هاى دادرســى و خســارات تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررســید 1393/09/20 لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل که دردایره اجرا محاسبه مى 
گردد. درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ســپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى در 
محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشــد203444/م الف، قاضى شعبه  5 شوراى حل 

اختالف امیر اباد/ 4/530
ابالغ وقت رسیدگى

 اگهی ابالغ  دادخواســت ضمایم وقت رســیدگی به اقاى بانک مهراقتصاد آقاى امیر رضایى 
دارافشانى فرزند ناصر قلى  دادخواســتى به طرفیت بانک مهر اقتصاد بخواسته مطالبه که به 
این دادگاه ارجاع و به کالسه357/97ثبت وبراى روز شنبه مورخ 97/5/27 ساعت5عصروقت 
رسیدگی تعیین گردیده وچون خوانده مجهول المکان اعالم گردیده است و به تقاضاي خواهان 
ودستور دادگاه  به اســتناد  ماده 73 ق.آ.د.م. یک نوبت اگهی واز خوانده دعوت می شودکه با 
مراجعه به دفتر دادگاه نشانی خود را اعالم و نســخه ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت ودر 
وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوند، این آگهی به منزله ابالغ قانونی محسوب ودر صورت 

عدم حضور دادگاه غیابا رســیدگی وراى قانونى صادر خواهد کرد. م الف 440 مدیر دفتر شعبه     
5 شوراى حل اختالف  فالورجان/4/532 

ابالغ رأى
راي شــورا- در خصوص دعوي مطروحه از ناحیه بانک مهر اقتصاد ساکن اصفهان پل اذر خ 
توحید پالك 3 به وکالت اقاى رضا عرب زاده به طرفیت 1-مهردادعلیجانى 2- صدیقه عبدى 
ریزى ساکن1و2هردو مجهول المکان  به خواسته مطالبه مبلغ 120/000/000 ریال  بابت 1 
فقره چک به شماره 0455/844902بانک صادرات سند عادي ومطالبه خسارات تاخیر تادیه 
بشــرح دادخواســت وضمائم تقدیمی نظر به اینکه باابالغ اخطاریه واطالع خوانده از جریان 
دادرسی در شورا حاضر نگردیده ونسبت به دعوي مطروحه ومستندات ابرازشده از ناحیه خواهان 
هیچگونه ایراد وتکذیبی به عمل نیاورده ومنکر اصالت مستندنیز نشده ودلیل مدرکی که داللت 
بربرائت ذمه خود داشته باشد اقامه ننموده ودالیل ارایه شده از سوى خواهان حاکی از اشتغال 
ذمه خوانده رابه میزان اصل خواســته دارد بنابراین شورا بااتفاق نظرمستندا به مواد198و522 
قانون آیین دادرسی مدنی ومواد310،303،304،307،308،311،313 قانون تجارت خوانده را 
به پرداخت یکصد وبیست میلیون ریال باحق الوکاله وکیل باهزینه دادرسى به انضمام هزینه 
دادرســى وحق الوکاله وکیل  ریال باحق الوکاله وکیل  به انضمام هزینه دادرسی بابت اصل 
خواسته وپرداخت و خســارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسیدسفته /چک یاتقدیم دادخواست به 
مبلغ قابل محاسبه دراجراى احکام ریال لغایت اجراي حکم در حق خواهان محکوم می نماید 
واجراي احکام مکلف است خســارات تاخیر تادیه را به میزان مبلغ مرقوم در حکم از تاریخ قید 
شده احتســاب واز خوانده اخذ وبه خواهان پرداخت نماید راي صادر شده غیابی و ظرف مدت 
بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــورا و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل 
تجدید نظر درمحاکم عمومی شهرستان فالورجان می باشــد م الف 427 قاضی شعبه پنجم  

شوراي حل اختالف شهرستان فالورجان/  4/533 
اجراییه

مشــخصات محکوم له/محکوم لهم 1-حبیب اله بصیرى اصفهانى فرزند حســن به نشانى 
اصفهان خ سپه ساالر نبش گلستان واحد5 مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم 1-مجتبى 
حمیدى  فرزند علیرضا  نشانى مجهول المکان   2- داریوش خســرو زاده  فرزند على نشانى 
مجهول المکان محکوم به: بســمه تعالى به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 
و شــماره دادنامه مربوطه  9509973653501552محکوم علیهما بالمناصفه محکوم اند به 
پرداخت مبلغ  یکصد و شصت و سه میلیون و ششصد و هشتاد هزار ریال 1395 بابت خسارت 
وارد شده به گلها و گیاهان موجود در گلخانه و مبلغ دویست و ده میلیون ریال بابت اجاره بها از 
تاریخ 1391/8/21 تا 1393/1/21 به عنوان بابت اصل خواسته – مبلغ یازده میلیون و دویست 
و چهل هزار و چهارصد ریال بابت هزینه دادرسى – مبلغ شانزده میلیون و نهصد و چهل و هفت 

هزار و دویست ریال بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال بابت دستمزد 
کارشناســى در حق محکوم له و نیز پرداخت نیم عشر محکوم به ، به مبلغ 18,684,000 ریال 
به عنوان حق االجرا به نفع صندوق دولت . محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 
1-ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد(ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى). 2-ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد. 3-مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر 
باشــد. 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 موسســات مالى یا اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به 
همراه مشــخصات دقیق حســابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغیر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائى ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود(مواد 8و3  قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى1394). 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 که باقیمانــده اموال براى پرداخت دیون کافى 
نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات مى شــوند. (ماده 21قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394 ).6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محوم له 
یا تودیع و وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود.(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394)" م الف: 415 ریس شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

فالورجان/ 4/534 
احضار متهم

در خصوص شکایت رضا شریفى علیه محمد بابایى فرزند قربانعلى به اتهام ایراد ضرب و جرح 
عمدى تحت کالسه 970330وقت رســیدگی مورخه 97/6/19 ساعت8صبح تعیین گردیده 
اســت لذا با توجه به مجهول المکان بودن متهم در راســتاي ماده 344 قانون آئین دادرسی 
کیفري به موجب این آگهی به متهم فــوق الذکر ابالغ میگردد که در تاریخ تعیین شــده در 
شــعبه 103 دادگاه کیفري دو فالورجان حاضر ودر برابر اتهام منتســبه از خود دفاع نموده یا
 نسبت به معرفی وکیل قانونی اقدام نماید بدیهی اســت در صورت عدم حضور یا عدم معرفی 
وکیل این آگهی به منزله ابالغ قانونی محسوب و دادگاه وفق مقررات قانونی مبادرت به اتخاذ 
تصمیم خواهد نمود .  م الف425 ســادات – رئیس شــعبه 103 دادگاه کیفري دو فالورجان 

  4/535/

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با بیان این که 
آستان مقدس زینبیه اصفهان مى تواند به قطب زیارتى 
کشور تبدیل شود، گفت: از 15 کشور اسالمى براى زیارت 

آستان مقدس زینبیه اصفهان به این شهر سفر مى کنند.
حجت االسالم رضا صادقى با اشــاره به برگزارى مرحله 
استانى چهل و یکمین دوره مسابقات سراسرى قرآن کریم 
در اصفهان افزود: در مرحله شهرستانى این مسابقات، 34 
هزار نفر تا 15 تیر ماه در 15 رشته به رقابت پرداختند که 
از این میان، 570 نفر توانستند وارد مرحله استانى شوند و 
چهارشنبه 27 تیرماه(فردا) به رقابت مى پردازند. مدیرکل 
اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان با بیان این که 293 
خانم و 298 آقا در این مسابقات حاضر هستند، گفت: 29 
داور بین المللى قرآن از استان هاى تهران، قم، کاشان و 

اصفهان این رقابت ها را قضاوت مى کنند.
برپایى جشن میالد امام رضا(ع) در 140 

بقعه متبرکه
وى در ادامه با اشاره به دهه کرامت اضافه کرد: 45 بقعه 

متبرکه از جشــن میالد کریمه اهل بیــت(ع) میزبانى 
مى کنند و بیش از 140 بقعه هم میزبان برپایى جشن به 
مناسبت میالد امام رضا(ع) خواهند بود؛ همچنین 26 آئین 
تجلیل در بقاع متبرکه 24 شهرستان استان اصفهان به 
مناسبت روز ملى تکریم و بزرگداشت امامزادگان برگزار 

خواهد شد.
ثبت 45 وقف به ارزش 6 میلیارد تومان در 

سال 97
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در رابطه با 
وقف هاى جدیدى که در اداره اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان به ثبت رسیده اســت، ادامه داد: 45 مورد وقف 
جدید از ابتداى سال 97 به ارزش شــش میلیارد تومان 
به ثبت رســیده که پنج مورد مذهبى، پنــج خیریه، 10 
اجتماعى، 10 مسجد و دومورد هم وقف قرآنى بوده است.

■■■
وى با ارائه گزارش عملکردى از این اداره تصریح کرد: در 
سال جارى 565 مبلّغ دینى به بقاع متبرکه در سطح استان 

اصفهان اعزام شــده اند؛ همچنین در چهار ماه اخیر 1/8 
میلیارد تومان اجراى نیت انجام شده و در همین راستا 16 
نفر به عتبات عالیات اعزام و 71 نفر رهسپار مشهد شدند.

صادقى بیان داشت: طى چهار ماه گذشته هزار و 39 رقبه 
داراى سنددار شدند که به نوعى رکورد محسوب مى شود.

■■■
حجت االســالم صادقى با بیان این که 50 بیمارستان 
استان اصفهان موقوفه اســت، عنوان کرد: بیمارستان 
نور که اخیراً نام آن را به خورشــید تغییر داده اند از سوى 
شــخصى به نام «نورى» وقف شده اســت؛ همچنین 
بخش اولیه بیمارستان شــهید صدوقى، سیدالشهدا(ع)، 
امیرالمؤمنین(ع) و نقوى کاشان از دیگر بیمارستان هاى 

وقفى در استان اصفهان هستند.
وى با بیان این که بقاع متبرکه 30 امامزاده در سال هاى 
اخیر خاك بردارى، تخریب و دوباره ســاخته شده است، 
بیان داشــت: از 15 کشور اســالمى براى زیارت آستان 

مقدس زینبیه اصفهان به این شهر سفر مى کنند.

مدیرکل اوقاف اصفهان مطرح کرد:

50بیمارستان استان موقوفه است

وحید تاج در نخستین همکارى رسمى اش با ارکستر 
«همنوازان تاج» چهارم مرداد ماه ســال97 در تاالر 

«شهروند» نجف آباد اصفهان روى صحنه مى رود. 
 این خواننده موســیقى اصیل ایرانى قرار است براى 

نخستین بار با ارکســترى به سرپرستى خودش اجرا 
داشته باشــد و این در حالى اســت که «محمد جواد 
معینى» به عنوان تهیه کننده در ادامه تور کنسرت ها، 

تاج را همراهى خواهد کرد.
کنســرت اصفهان این خواننده متشــکل از اجراى 
منتخبى از قطعــات خاطره انگیز همچــون «بهار 
دلکش»، «خاك مهرآیین» و گلچینى از بهترین آثار 
وحید تاج چون تصنیف «مستى»، «مست عشق»، 
«ماه و پلنگ»، «بهار دزفول» است که در بخشى از 
کنسرت قطعاتى نیز به صورت ساز و آواز اجرا مى شود. 
در بخش دیگرى از کنسرت قطعات منتشر نشده این 
خواننده از جمله «ســقوط»، «نازنین»، «اعجاز» و 

«هواى تو» به مخاطبان ارایه خواهد شد.

«وحید تاج» در اصفهان به روى صحنه مى رود

رئیس حوزه هنرى اصفهان گفت: در طرح بازسازى 
ســینما همایون، براى ایجاد یک پروژه سه منظوره 
شامل سالن ســینما، سالن تئاتر شــهر و همچنین 

مرکزى براى امور فرهنگى برنامه ریزى کرده ایم.
مهدى احمدى فر پیرامون آخرین وضعیت ســینما 
همایون اظهار داشت: زمین سینما 22 بهمن یا همان 
سینما همایون سابق، متعلق به حوزه هنرى است، اما 
به دلیل وجود پاره اى اختالفات که بخشــى از آن به 

ستاد مرکزى تهران و امور حقوقى حوزه هنرى مربوط 
مى شود، هنوز بازسازى این سینما در دستور کار قرار 
نگرفته که به زودى این مشکل نیز مرتفع خواهد شد.

وى با اشاره به تصمیم حوزه هنرى براى ساخت سالن 
تئاتر در محل این سینما ادامه داد: قرار بر این است که 
تفاهم نامه اى با شهردارى و اعضاى محترم شوراى 
شهر اصفهان داشــته باشــیم تا با کمک آن ها یک 
مجموعه سه منظوره شامل سالن سینما، سالن تئاتر 
شهر و همچنین مرکزى براى امور فرهنگى در این 

مکان ایجاد شود.
وى ضمن اعالم تداوم پیگیرى ها در رابطه با تخریب 
سینما ایران گفت: امور حقوقى حوزه هنرى در ستاد 
مرکزى پیگیر پرونده سینما ایران است و این کار به 
دلیل مباحث حقوقى به طــول انجامیده و با توجه به 
اینکه تغییر کاربرى یک مرکز فرهنگى و ســینمایى 
ممنوع است، هنوز نمى توان گفت که به طور کل از این 

سینما ناامید شده ایم یا به آینده آن امیدواریم.

ساخت پروژه اى سه منظوره در دل سینما همایون

فرمانده ســپاه صاحب الزمان (عج ) استان اصفهان 
گفت: ایران اسالمى در طول تاریخ بارها مورد تهاجم 
بیگانگان قرار گرفته، اما به خاطر وجود مذهب تشیع 
و روحیه سلحشورى عشایر، در برابر این تهاجم پایدار 

و پیروز بوده است .
سردار سرتیپ پاسدار غالمرضا ســلیمانى دیروز در 
همایش تکریم چوپانان و گله داران عشــایر استان 
اصفهان افزود: نقش عشایر در حفظ کیان کشور بى 

بدیل و تاثیرگذار بوده است.
وى اضافــه کرد: نقش عشــایر در حفــظ انقالب 
اسالمى در چهل سال گذشــته در مقابله با تجزیه 
طلبى ها، کودتاها و دفاع مقدس نقشــى برجسته 

بوده است.
فرمانــده ســپاه صاحب الزمــان (عــج) اصفهان 
خاطرنشــان کرد: امروز ســپاه با تمام توان خود در 

کنار عشــایر قرار دارد و تالش مى کند با اســتفاده 
از توانایى هاى عشــایر، زمینه رفع مشکالت آنها را 

فراهم مى کند.
■■■

مسئول بسیج عشــایر اســتان اصفهان نیز در این 
همایش با اشــاره به نقــش عشــایر در زمینه هاى 
اقتصادى، سیاسى و اجتماعى گفت: عشایر خدمات 
بسیار ارزشــمندى به کشــور کرده اند، ولى تاکنون 
در قبال ارائه این خدمات، آنگونه که شایســته است 

خدماتى دریافت نکرده اند.
بشــیر کیانى نژاد  نبود ســازمانى به عنوان متولى 
رسیدگى به ایل روها را یکى از مشکالت عشایر کوچ 
رو اعالم کرد و افزود: امروز زندگى عشــایر ماشینى 
شــده و ضرورت دارد ایل روها براى کوچ عشــایر 

وضعیت مناسبى پیدا کنند.

نقش بى نظیر عشایر در حفظ کیان کشور

دهمین جشــنواره ملى فرهنگى هنــرى«آه و آهو»در 
کاشان آغاز به کار کرد.

مدیرعامل موسســه خادمین حضــرت رضا(ع)گفت: 
جشنواره ملى آه و آهو متشکل از برنامه هاى شاد و مفرح 
در قالب موضوع هاى فرهنگى، هنــرى، مذهبى براى 

دهمین سال متوالى در کاشان برگزار مى شود.
روح ا... توکلى با اشــاره به برگزارى 11همایش متنوع 

تخصصى در 11شــب گفت: طب با موضوع ســالمت 
مادران، انتظــار، مهدویت و امــام رضــا(ع)، خانواده، 
باب الجواد ویژه نوجوانان، کودکان رضوى و نخســتین 
همایش شمس الشموس با موضوع امام رضا(ع)، از جمله 
همایش هایى اســت که با حضور خادمان حرم رضوى 

برگزار مى شود.
وى افزود: 100 نفــر در تمام امور اجرایى، پشــتیبانى و 

هماهنگى برنامه هاى این جشنواره ملى شرکت دارند که 
40نفر از آنها در قالب گروه نوجوان و جوان عالقه مند به 
معارف شیعى، شعائر اسالمى و فرهنگ رضوى فعالیت 

شبانه روزى دارند.
وى گفت: جشــنواره بین المللى«زیر ســایه خورشید» 
رخداد فرهنگى دیگرى است که در دهه کرامت همزمان 

با جشنواره «آه و آهو» در کاشان برگزار مى شود.

آغاز جشنواره فرهنگى - هنرى«آه و آهو»
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رئیس مرکز جذب اعضاى هیئت علمــى وزارت علوم، 
تحقیقات و فناورى گفت: به دلیل تسهیل در فرایند جذب 
اعضاى هیئت علمى، استانى شدن فرایند جذب در دستور 

کار وزارت علوم قرار گرفته است.
حجت االسالم والمســلمین محمدرضا رضوان طلب در 
مراسم معارفه اعضاى هیئت اجرایى جذب هیئت علمى 
استان اصفهان با اشاره به الکترونیکى شدن تمام فرایند 
فراخوان جذب هیئت علمى از آغاز ثبت نام تا اتمام بررسى، 
اظهار کرد: پرونده هاى متقاضیان جذب اعضاى هیئت 
علمى به صورت الکترونیکى است و هیچ فردى به شکل 
خارج از این سیستم به پرونده ها دسترسى نداشته و امکان 

دخل و تصرف در محتواى پرونده ها را ندارد. وى با اشاره به 
فعالیت و نظارت دو هزار و 500 نفر از استادان سراسر کشور 
در سامانه جذب اعضاى هیئت علمى کشور، گفت: جذب 
اعضاى هیئت علمى به صورت متمرکز انجام نمى شود و 
مرکز جذب اعضاى هیئت علمى در این زمینه وحدت رویه 
ایجاد مى کند، اما مراحل اصلى جذب استادان با دانشگاه 
متقاضى است. حجت االسالم رضوان طلب با بیان اینکه به 
دلیل تسهیل در فرایند جذب اعضاى هیئت علمى، استانى 
شدن فرایند جذب در دستور کار وزارت علوم قرار گرفته 
اســت، گفت: فرایند جذب اعضاى هیئت علمى کامًال 

شفاف و قابل پیگیرى است.

شــهردار اصفهان گفت: در حال حاضــر حدود چهار 
میلیــون نفر از جمعیت اســتان در شــهر اصفهان و 
در حاشــیه 30 کیلومترى آن زندگــى مى کنند و اگر 
مشکالت شهرى اصفهان حل شود، بر کیفیت زندگى 

این چهار میلیون نفر هم تأثیر مى گذارد. 
قدرت ا... نوروزى ادامه داد: هــر روز که مى گذرد با 
مشکالتی مواجه مى شــویم که بخش مهمی از آن 
متأثر از مسائل ملى اســت و الزم است چاره اى براى 
آن اندیشیده شود. وى بیان کرد: در شهردارى کارهاى 
فرهنگى خوبى صورت مى گیرد، هر شب و هر روز در 
سطح شهر برنامه هاى مختلفى اجرا مى شود که نمونه 

آن برنامه هایی اســت که براي ایام تابستان طراحی 
و اجرا شده اســت که البته برخی نسبت به آن موضع 
گرفتند، اما ما از هدف خود که ایجاد نشاط اجتماعی با 

رعایت اصول است، دست نمی کشیم.  
شهردار اصفهان یکى از چالش هاي مهم شهرداري 
را رابطه دولت و شــهردارى ها عنــوان کرد و گفت: 
متأســفانه گاه این تصور وجود دارد که شــهردارى 
به واسطه امکانات زیادى که دارد، رقیب دولت است در 
حالى که باید به گونه اى عمل شود که شاهد انسجام و 
وحدت در سطح شهر و استان باشیم تا کارها به خوبی 

پیش برود. 

جذب اعضاى 
هیئت علمى،«استانى» مى شود

شهرداري
 رقیب دولت نیست 

توقیف24 ُتن برنج در نایین 
فرمانـده انتظامـى ناییـن از توقیف 24 ُتـن برنج 

درایستگاه شهید شرافت این شهرستان خبرداد.
صادق کاظم زاد گفت: مأموران انتظامى مستقر در 
ایستگاه شهید شـرافت نایین این محموله را حین 
کنترل خودروهـاى در حال تردد از یک دسـتگاه 

کامیون کشنده کشف کردند.
وى افزود: ارزش بار کامیون یاد شده که از جنوب 
به سمت شـهرهاى مرکزى کشوردر حال حرکت 
بود، یک میلیارد و 300 میلیون ریال براورد شـده 

است.

تجمع اعتراضى بازنشستگان 
مخابرات استان 

مسـئول کانـون بازنشسـتگان مخابرات اسـتان 
اصفهان گفت: بازنشسـتگان شـرکت مخابرات 
اسـتان به دلیل به تعویق افتادن مطالبات رفاهى 

در تاالر کوثر مخابرات تجمع کردند.
مصطفى خشوعى گفت:بر اسـاس آیین نامه اى 
مصوب هیئت مدیره شـرکت مخابرات  مبنى بر 
پرداخت کمک هزینه اى به کارکنان این شرکت 
در مناسبت هاى مختلف،  از سال 89  به بعد هیچ 
گونه کمک هزینه رفاهى  به بازنشسـتگان تعلق 

نگرفته است.
وى بیـان داشت:براسـاس آیین نامـه مخابرات 
بایـد هزینـه هایـى همچـون ازدواج فرزنـدان، 
مناسـبت هایى همچون روز زن، عیـد فطر و روز 
مرد و حق تحصیل فرزندان را مى بایست شرکت 

مخابرات  مطالبات را پرداخت مى کرد.  
وى بـا بیـان اینکـه در حدود دو سـال اسـت که 
بازنشستگان در حال مکاتبه  با مسئوالن مربوطه 
هسـتند، افزود:تاکنـون هیـچ جـواب منطقى به 
مـا داده نشـده و مـا خواسـت خـود را بـه هیئت 
مدیره اعـالم کـرده ایـم کـه در نهایـت کمبود 
اعتبار به عنوان دلیل اصلى مسـئوالن مخابرات

 عنوان شد.

افزایش سرمایه 80 درصدى 
ذوب آهن در سال جارى

مجمع عمومی عـادي سـالیانه ذوب آهن اصفهان 
برگزار شد .

منصـور یـزدى زاده، مدیرعامل شـرکت سـهامى 
ذوب آهـن اصفهان در این نشسـت گفـت :  تفاوت 
اساسـى بین فراینـد تولید در این شـرکت و سـایر 
تولیدکننـدگان داخلـى وجـود دارد و ذوب آهـن 
اصفهان تنها شـرکت فوالدى بزرگ کشـور است 
که تولیـد آن به روش کوره بلند انجام مى شـود، در 
حالى که عمده تولید فوالد کشـور به شـیوه احیاى 

مستقیم است.
 وى در خصـوص میـزان ایـن تفـاوت افـزود: اگر 
تولید سـال گذشـته بـه میـزان دو میلیـون و 200 
هزار تن را مد نظر داشـته باشـیم ؟، درحـدود 900 
میلیارد تومان مى توانسـتیم براى ذوب آهن سـود 
رقم بزنیـم؛ امـا ذوب آهن مجبـور اسـت ، زغال و 
کک را بـا نرخ جهانـى وارد کنـد که ایـن موضوع، 
تفاوت چشـمگیرى را با واحدهاى فـوالدى داخلى

 بوجود مى آورد.
وى با اشاره به اینکه با وجود چالش ها در نظر داریم 
عدد تولید به کمتر از دو میلیون و 500 هزار تن نرسد 
، ادامه داد : نقشه راه شرکت براى افق1404 تحقق 

عدد شش میلیون تن است.
یـزدى زاده تصریـح کـرد : یکـى از نقـاط بحـران 
خیز براى هر شـرکت فـوالدى، بحـث تامین مواد 
اولیه اسـت که غافل شـدن از آن مشـکالت جدى 
ایجاد مـى کند و تـالش داریم با مدیریت شـرایط، 
رونـد پایـدارى را بـراى تامین منابـع و مـواد اولیه

 ایجاد کنیم.
این مقام مسـئول خاطر نشـان کرد : حجـم معامله 
سـهام ذوب آهن در سـال 96 بیش از  11 میلیارد و 
400 میلیون سهم بوده که بیش از سایر شرکت هاى 

بزرگ حاضر در بورس مى باشد .
یزدى زاده اظهار داشت: برنامه افزایش سرمایه 80 
درصدى از جمله برنامه هاى مهم سـال جارى این 
شرکت اسـت که مطالعات آن صورت گرفته و باید 

مراحل قانونى خود را سپرى کند.

خبر

«صنعت طال و جواهر در کشور با سیاست هاى نادرست 
مسئوالن همچون کف رودخانه زاینده رود اصفهان ترك 
خورده و جنازه اى بیش نیســت و باید نگاه مسئوالن به 
صنعت طال و جواهر که به واحدهاى تولیدى با نظر ارباب 

و رعیتى نگاه مى کنند عوض شود.»
رئیــس اتحادیه تولیدکننــدگان و صادرکنندگان طال و 
جواهر کشــور که به منظور افتتاح دوازدهمین نمایشگاه 
بین المللى صنعت فلــزات گرانبها، طال و ســنگ هاى 
قیمتى به اصفهان سفر کرده بود در جمع خبرنگاران در 
سالن همایش هاى شرکت نمایشــگاه هاى بین المللى 
استان اصفهان با اعالم این مطلب گفت: تا مسئوالن دید 
خود به صنعت طال و جواهر را تغییر ندهند ما راه به جایى 

نخواهیم برد.
ســید حجت شــفائى با اظهار تأســف از اینکه باید از 
تولیدکنندگان طال براى شرکت در نمایشگاه بین المللى 
صنعت فلزات گرانبها، طال و سنگ هاى قیمتى در اصفهان 
خواهش کرد، افزود: تولیدکنندگان طال به دلیل مشکالت 
مالیاتى، عدم ایمنى و... حاضر به شرکت در این نمایشگاه 

نبودند و مى گفتند حرفش را نزنید.
وى ادامه داد: طال و جواهر ارزآور و اشتغالزا بوده و ضرورى 
است تاکتیک مسئوالن عوض شود و اگر دولت به طور 
تخصصى به این صنعت نگاه کند، ترجیح خواهد داد از این 
صنعت حمایت کند. این در حالى است که با بگیر و ببند 

قاچاق طال کم نمى شود.
وى بار دیگر با اظهار تأســف از اینکه در چند ماه اخیر به 
بهانه توجیه حراج سکه و تنظیم بازار، 70 ُتن سکه به مردم 
فروخته شده و پول آن را گرفتند، گفت: پیش فروش طال 

از سوى بانک مرکزى، نشان از گران شدن طال دارد.
شفائى مى گوید: امروز در کشــور باب شده عده اى افراد 
سرشــناس، هنرمند، بازیگر و... براى تمدید و افزایش 
محبوبیت خود در مورد مســائلى اظهارنظر مى کنند که 
تخصص آن را ندارند ولى مى خواهند رسانه اى شوند اما 
باید بدانند این نظرات غیرکارشناســى به صنعت طال و 
جواهر لطمه زده و تیشه به ریشه این صنعت وارد مى شود.

■■■
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران هم گفت: امور مالیاتى 
و وزارت صنعت، معدن و تجارت اگر مشوق تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان طال و جواهر براى شرکت در نمایشگاه 
نیستند ایرادات گذشته در اینگونه نمایشگاه ها را هم تکرار 
نکنند. وى از رسانه ها نیز خواست مردم را بیش از پیش به 
خرید طالى ساخته شده ترغیب کرده و آنان را آگاه کنند 

تا این صنعت که به نفع مردم است، بچرخد.
ابراهیم آیت محمدولى اذعــان کرد: همکاران ما رغبتى 
براى شرکت در این نمایشگاه نداشتند و فقط بخاطر اینکه 
چراغ این صنعت روشن باشــد در این نمایشگاه حضور 
دارند. چرا که طال فلزى خاص بوده و باید چراغ آن همواره 
روشن بوده و دیده شــود. وى ادامه داد: اگر نگاه منفى از 

صنعت طال و جواهر برداشته شود این صنعت مى تواند در 
اشتغالزایى و صادرات مؤثر باشد. بنابراین مسئوالن باید 
اینگونه نمایشگاه ها را تقویت کنند که امید است به زودى 

این اتفاق بیافتد.
محمدولى افزود: تولید و صادرات طال، امروز در حد صفر 
است. این در حالى است که مالیات بر ارزش افزوده، یکى 

از مشکالت اساسى در صنعت طال و جواهر است.
■■■

رئیــس اتحادیه طال و جواهر اســتان اصفهــان نیز در 
این نشســت به خبرنگاران گفت: وجود ذاتى نمایشگاه 
بین المللى صنعت فلــزات گرانبها، براى بسترســازى، 
تجارت، صادرات و تولید اســت، که در غیر این صورت 

صنعت معنى نخواهد داشت.
هوشنگ شیشه بران با بیان اینکه بخاطر قیمت ارز و طال 
نباید نگران و دلتنگ بود، اظهار کرد: در شــرایط سخت 
فعلى با توجه به اینکه وضعیت اقتصادى جهان در مخاطره 
اســت باید فعالیت در صنعت طال و جواهر در کشــور با 

توانمندى، مدیریت شود.
وى خاطرنشــان کرد: امروز 1300 واحد تولیدى طال در 
استان اصفهان بیکار و یا کم کار هســتند. ولى اتحادیه، 
انجمن و تعاونى طال و جواهر همــه با یک پیکر در کنار 
هم باید کار کنیم و وظایفمان نیز روشن است و در حقیقت 

حیطه، حیطه کار است.
شیشــه بران اظهار کرد: در همین شــرایط سخت باید 
آستین ها را باال زده و مشکالت را به مسئوالن انتقال داده 

و در رفع آنها بکوشیم.
رئیس اتحادیه طال و جواهر استان اصفهان، نمایشگاه 
فلزات گرانبها در دوازدهمین نمایشگاه در اصفهان را در 

طول 12 سال گذشته از بهترین نمایشگاه هاى برگزار 
شده در کشور و باعث افتخار استان اصفهان برشمرد. 
وى از ایجاد شــهرك طال و جواهر در شرق اصفهان 
نزدیکى شهرك صنعتى جى در آینده خبر داد و گفت: 
اتحادیه پتانسیل بسیار قوى براى ایجاد شهرك طال و 
جواهر به صورت کارگاهى و تولیدى دارد و کار جانمایى 
و اولیه احداث شهرك طال و جواهر در استان اصفهان 
هم انجام شده است. رئیس اتحادیه طال و جواهر استان 
اصفهان با انتقاد از عدم تمایل همکاران براى شرکت 
در این نمایشــگاه گفت: همکاران ما در صنعت طال و 
جواهر، هر کدام از اساتید بزرگ حوزه طال هستند ولى 
خودمان براى جذب آنان مشــکل داریم این در حالى 
است که استان اصفهان در ســاخت النگو، زنجیر و... 

سرآمد است.
شیشه بران به این همکاران خود توصیه کرد به میدان آمده 
و خودشان را که برند این صنعت هستند نشان دهند چون 

در حاشیه بودن راه به جایى نمى برد.
وى به این نکته نیز اشــاره کرد که تولید ســکه با بانک 

مرکزى و فروش آن باید در بازار و زیر نظر اتحادیه باشد.
■■■

رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال و جواهر 
استان اصفهان هم اعالم کرد: صادرات طال بخاطر مسائل 
سیاسى و اقتصادى به صفر رسیده و علیرغم تالش هاى 
بسیار زیاد براى نجات آن صادرات طال و جواهر تعطیل 
شد. محســن طالمینایى اظهار کرد: 90 درصد صادرات 
طال از اصفهان مهد تولید و صادرات طال انجام مى شود 
و از 12 مرداد ماه طال شامل تحریم شــده و البته ما نیز 
امروز در طال خودتحریم هم هســتیم و مالیات بر ارزش 

افزوده سایه سنگین بر صادرات انداخته و راهکارى هم 
پیدا نشده است.

■■■
مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان هم گفت: امروز در شرایط بسیار سخت اقتصادى، 
بازار ارز، سکه و طال هستیم و نوسانات ارزى تأثیر زیادى 
بر اقتصاد کشور، استان و البته شــرکت نمایشگاه هاى 

بین المللى استان اصفهان گذاشته است.
على یارمحمدیان ثبات قیمت ارز را موجب برنامه ریزى 
مطلوب بــراى انجام فعالیت ها برشــمرد و گفت: امروز 
شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان دوران 
ســختى را مى گذراند ولى علیرغم همه ســختى ها، ما 
نمایشــگاه ها را به نحو مطلوب بر پا داشته و امید داریم 
تولیدکنندگان صنعت طال را با برگزارى این نمایشــگاه 

زنده و امیدوار نماییم.
شــایان ذکر است در دوازدهمین نمایشــگاه بین المللى 
صنعت فلزات گرانبها، طال و سنگ هاى قیمتى اصفهان 
اســتان هاى تهران، اصفهــان، آذربایجان، خراســان، 
ســمنان، همدان و... در 8500 متر فضاى نمایشگاهى 
مصنوعات، ســنگ هاى تزیینى و صنایع وابســته را به 

نمایش گذاشته اند.
همچنین در نمایشگاه امسال که تا 29 تیرماه هر روز از 
ســاعت 16 تا 22 پذیراى عالقه مندان است ده شرکت 
ایتالیایى در 120 مترمربع فضــا، محصوالت خود را به 
نمایش درآورده اند. پس از نشست مسئوالن با خبرنگاران، 
روبان افتتاح دوازدهمین نمایشــگاه بین المللى صنعت 
فلزات گرانبها، طال و سنگ هاى قیمتى اصفهان بریده 

شد و درهاى نمایشگاه به روى بازدیدکنندگان باز شد.

سخنگوى سازمان آتش نشانى اصفهان گفت: بخش 
زیادى از تماس ها با آتش نشــانى اصفهان در هفته 
هاى اخیر در خصوص اعالم وجــود مار در منازل یا 

خودروها بوده است.
محمد شریعتى در گفتگو با مهراظهار داشت: با توجه 
به ذات خونسرد مار ،به طور معمول در سفرها و رفتن 

به مکان هاى گردشــى، 
مار به داخل خودرو مى رود 
و از این طریق به منزل راه 

پیدا مى کند.
وى در پاسخ به این سوال 
که آیا خشکى زاینده رود 
تاثیرى در فراوانى تعداد 
مارهــا و همچنین رخنه 
کردن به منازل داشــته 
اســت یا خیــر؟، گفت: 
مجــاورت زمیــن هاى 

کشاورزى با منازل مسکونى ســبب شده که مارها 
به دلیل گرماى زمین به داخــل منازل، پارکینگ ها 

و خودروها بروند.
سخنگوى سازمان آتش نشانى اصفهان در خصوص 
نحوه جمع آورى این مارها بعــد از حضور در مکان 
اعالم شده از ســوى مردم، گفت: در گذشته مارها را 

به اداره محیط زیست استان تحویل مى دادیم اما به 
دلیل باال بودن فراوانى این موارد، در نهایت اقدام به 

آزادسازى مار در خارج از شهر مى کنیم.
وى در مورد مناطقى که بیشــتر شــاهد بروز چنین 
مواردى اســت، ادامه داد: منازل کشاورزى به دلیل 
مجاورت با رودخانه زاینــده رود و خانه هایى که در 
خیابان هایى مثل آتشگاه، 
زینبیه، اطراف شــهرك 
امام حسین (ع) و اطراف 
خوراسگان واقع شده اند، 
بیشــترین گزارش رخنه 

مار در منازل را داشته اند.
شــریعتى بــا توصیه به 
شــهروندان کــه بیضى 
بودن چشم و مثلثى بودن 
ســر مار تنها نشانه هاى 
ســمى بودن مار نیست، 
اضافه کرد: نمى توان گفت مارى که این مشخصات 
را ندارد سمى نیست و باید شهروندان بدانند به محض 
مشاهده مار با آتش نشــانى تماس بگیرند و از انجام 
کارهاى خودسرانه که باعث رفتن مار به مکان هاى 
غیر قابل دسترسى یا عصبانى شدن آن و مارگزیدگى 

مى شود، دورى کنند.

در افتتاحیه نمایشگاه صنعت فلزات گرانبها در اصفهان عنوان شد 

1300 واحد تولید طال در اصفهان بیکار یا کم کار هستند 

هجوم مارها به برخى مناطق اصفهان

ساسان اکبرزاده

متقاضیان شرکت در مناقصه مى توانند جهت کســب اطالعات بیشتر به سایت 
دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان به آدرس poshtibani.mui.ac.irمراجعه 

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 (پایه 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 اعضاء شرکت از محل پروژه 
برآورد پروژه: 3/935/296/419 ریال براساس فهارس بها سال 1397 

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 197/000/000 ریال 
نوع تضمین شــرکت در مناقصه: فیش واریزى یا ضمانتنامه معتبر بانکى با اعتبار 

سه ماه 
تاریخ توزیع اسناد مناقصه: از روز دوشنبه مورخ 1397/4/25 لغایت روز یکشنبه 

مورخ 1397/4/31 

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و
خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان  

م الف: 204487 

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى احداث
 انبار مرکز قلب شهید چمران به روش سرجمع 

مدیرکل بنیاد مسکن استان:
نظام مهندسى نمى تواند 

در نظام مهندسى روستایى 
دخالت کند

مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمى استان 
اصفهان گفت: طرح بازنگرى 41 روســتا تهیه 
شده است و 68 روستا نیز نیاز به بازنگرى طرح 

هادى دارند.
غالمحسین خانى اظهار کرد: بنیادهاى مسکن 
13 اســتان به دلیل مأموریتى کــه در مناطق 
آسیب دیده دارد، به زلزله کرمانشاه ورود کرده اند 
که بنیاد مسکن استان اصفهان نیز 200 نفر را به 

سرپل ذهاب اعزام کرده است.
وى ادامه داد: همه گلــه مى کنند که چرا جواب 
استعالمات را دیر دریافت مى کنیم که باید بگویم 

به دلیل حضور نیروهایمان در کرمانشاه است. 
خانى افزود: در شهرستان اصفهان 178روستاى 
باالى 20 خانوار داریم و همچنین طرح بازنگرى 
41 روستا تهیه شده است و 68 روستا نیز نیاز به 

بازنگرى طرح هادى دارند.
وى در پاسخ به صحبت هایى در خصوص نظام 
مهندسى، ادامه داد: نظام مهندسى نمى تواند در 

نظام مهندسى روستایى دخالت کند.
خانى اضافه کرد: بنیاد مسکن انقالب اسالمى 
یک NGO در کنار مردم اســت تــا بتوانیم 

مشکالت را حل کنیم.

مناطق حاشیه نشین 
پاکسازى مى شود

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان 
گفت: در طرح هاى کرامــت نیروى مقاومت 
بسیج، محالت حاشیه نشــین که در معرض 
آســیب هاى بیشــترى قرار دارند، انتخاب و 
معضالت مهمى چون اعتیاد در آن پاك سازى 

مى شود.
اصغر هدایت افزود: در این طرح، مردم محالت 
نقش مهم و محورى در پاك ســازى مناطق 
آلوده به حضور معتادان مواد مخدر ایفا و اداره ها 
و سازمان هاى فرهنگى نیز مشارکت مى کنند. 
وى با بیان اینکه پیشــگیرى از مواد مخدر در 
اولویت طرح کرامت اســت، گفــت: در این 
طرح، بســیجیان با ورود به محــالت آلوده، 
برنامه ریزى براى معتادان و پاك سازى آنها، 
ارشاد توزیع کنندگان و حمایت مادى و معنوى 
از خانواده هــاى معتــادان برنامه هاى خود را 

پیش مى برند.

احمد رضوانى، فرمانــدار اصفهان 
گفــت: بنیاد مســکن بــا افزایش 
میــزان قیــر تخصیــص یافته به 
شــهردارى ها و دهیــارى ها، گام 
مؤثرترى در راســتاى بازســازى، 
روکش و آسفالت معابر و جاده هاى 

شهرى و روستایى بردارد.

بازسازى، روکش و آسفالت معابر شهرى و روستایى


