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چـرا دست هایمان بى حس مـى شوندچند کالم  از آقاى سقوط کرده!سریال «شهید حججى» در سوریه ساخته مى شودآژانس ها در آستانه ورشکستگى اند آخرین وضعیت کاخ سوخته سرهنگ آباد  سالمتورزشفرهنگ استان جهان نما

آگهی مزایده عمومی 
اموال غیر منقول

ماجراى پیامک خیابانى به 
فردوسى پور

 جوالن 4 میلیون و 300 هزار خودرو وموتور
11

3

4

9

در حال ورود به
 محاصره اقتصادى هستیم

شهرام شکوهى 
سکته قلبى نکرده است

 تبریزى 
خوشبخت مى شود؟!
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رد پاى اصفهان در حراج میلیاردى تهرانرد پاى اصفهان در حراج میلیاردى تهران
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آمار پلیس راهور استان اصفهان نشان مى دهد؛

  رك گـویى و جـدیت
مطمئنًا او یکى از آدم هاى نادر دیده شده در جامعه ماست؛ یک غیر وطنى جالب و نه خاص. «کارلوس کى روش» 
بیشتر از آنکه مربیگرى را با بینش وسیع با تصویر ذهنیتى اش ترســیم کند؛ فلسفه اى از نکته بینى و به قول اشاره 
خودش توجه به جزئیات است؛ این خصلت براى جامعه فارسى زبان ما که پر از تناقض، پشت گویى و خلف وعده و 

شکل دادن حادثه هاى هاجى واجى است و برهم زدن هر کار منطقى، نمود فراوانى دارد، به چشم مى آید.
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تفاوت کى روش با جامعه ما

شهردارى ورنامخواست به استناد مجوز شــماره 4 مورخ 1397/01/22 
شوراى اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به واگذارى 2 پالك زمین کارگاهى 
با رعایت صرفه و صالح شهردارى، از طریق مزایده عمومى (نوبت دوم) و 
بر اساس قیمت کارشناسى اقدام نماید. لذا عالقه مندان شرکت در مزایده 
مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اسناد مزایده به واحد مالى 

شهردارى ورنامخواست مراجعه فرمایند. 

آگهى مزایده نوبت دوم

علیرضا اطهرى فر- شهردار ورنامخواست

چاپ دوم 

شهردارى کوهپایه در نظر دارد نسبت به خرید آسفالت معابر کوهپایه از محل 
اعتبارات تملک دارایى هاى سرمایه اى سال 1396 از طریق مناقصه اقدام 
نماید. متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد و مدارك  مناقصه از تاریخ 
1397/04/03 لغایت 1397/04/17 به شهردارى مراجعه نمایند. الزم به ذکر 

است قیر مورد نیاز توسط شهردارى تأمین مى گردد. 
الزم به ذکر است هزینه هاى انتشار آگهى، کارشناسى و... به عهده برندگان  

مناقصه مى باشد. 

آگهى مناقصه

محسن علیخانى- شهردار کوهپایه

نوبت دوم 

رضا عطاران 
64 میلیارد براى 
سینماى ایران 
فروش داشت

در حراج جمعه شب در حراج جمعه شب 22 اثر از سهراب سپهرى مجموعًا به قیمت  اثر از سهراب سپهرى مجموعًا به قیمت 77 میلیارد تومان به فروش رفت میلیارد تومان به فروش رفت
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پرونده 
یک معلول آزارى؛ 

2 سال بعد
 شــایعه تعیین وثیقــه بــراى آزادى متهم ردیف 
اول پرونــده آزار و اذیت «مهــدى» معلول ذهنى 
نجف آبادى و مادر او و تالش اطرافیان فرد متهم 
براى فراهم کردن این وثیقه، باعث شد در دو هفته 
گذشته کلیپ هاى این آزار و اذیت در فضاى مجازى 
منتشر شود. آزار این نوجوان معلول و مادرش حدود 
دو ســال پیش اتفاق افتاده بود اما موضوع صدور 

وثیقه بهانه اى شد تا این ماجرا...

از نجف آباد تا مبارکه به دنبال رازگشایى از
آزار و اذیت «مهدى»
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سلتاویگو، آقاى الیى زن سلتاویگو، آقاى الیى زن 
را مى خواهد!را مى خواهد!
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حرمت ا... رفیعى، رئیس هیئت مدیــره انجمن صنفى 
خدمات مســافرت هوایى و جهانگردى در ارتباط با این 
مسئله که گفته  مى شــود آژانس هاى مسافرتى به دلیل 
افزایش قیمت ارز  در حال ورشکســتگى هستند، گفت: 
آژانس ها در شرایط بحرانى قرار دارند و تا کنون 30 درصد 
از نیروهاى خود را تعدیل کرده اند و پیش بینى مى کنیم 
که این تعدیل نیرو تا 50 درصد برسد.وى ادامه داد: این 
اتفاق براى مقابله نیست بلکه نشانه عدم هماهنگى دخل 
و خرج آژانس هاست. براى اعالم ورشکستگى در چنین 
شرایطى که مســافرى وجود ندارد و پروازها خالى است 
نمى توان اظهار نظر کرد اما اگر  این وضعیت ادامه پیدا کند 

آژانس ها مجبور به تعطیلى و رفتن به سمت شغل دیگرى 
خواهند شد.رفیعى افزود: برخى کارشناسان عقیده دارند 
که این صنعت سبب خروج ارز است، اکنون با این وضعیت 
پیش آمده و این تعداد افرادى که بیکار شده اند و هرکدام 
خرج یک خانواده را بر دوش داشــتند چه مقدار فشار به 

دولت وارد خواهد شد؟
رئیس هیئ ــت مدیره دفاتر خدمات مســافرت هوایى و 
جهانگردى در ارتباط با اینکه گفته مى شود قرار است ارز 
دولتى براى سفر حذف و ارز مسافران به آژانس ها داده 
شــود گفت:  تاکنون ابالغیه اى در این مورد به ما اعالم 

نشده و این صحبت به نظر شایعه مى آید.

معاون آموزش ابتدایى وزارت آموزش و پرورش گفت: 
آگهى هاى تبلیغاتى صداوسیما و درآمدزایى از طریق این 
آگهى ها به علت گستره اى که دارد، یک جریان پررنگ 

ضدتربیتى در سراسر ایران است.
رضوان حکیم زاده گفت: والدین بــا ثبت نام بیش از حد 
کودکان در کالس هاى مختلف و ترویج رقابت، به نسل 
آینده ایران خیانت مى کنند؛ چرا که با گرفتن شــادابى و 
نشــاط از آنها، پدر و مادرانى عصبى و افسرده به آینده 
تحویل خواهند داد. معاون آموزش ابتدایى وزارت آموزش 
و پرورش اعالم کرد: در مقابل مؤسساتى که کودکان ما 
را کیسه پول خود کرده اند، عقب نشینى نکنیم. وظیفه ما 

آگاه سازى  خانواده هاست و تأثیر صداوسیما در این زمینه 
بسیار محسوس است. او گفت: مصوبه اى در آموزش و 
پرورش مبنى بر اســتفاده از کتاب هاى کمک آموزشى 
با امضاى رئیس جمهور وجود دارد، با این حال شــاهد 
تبلیغات صداوســیما در باب کتاب هاى کمک آموزشى 
هســتیم. وقت آن رســیده که توجه به مصالح تربیتى 
کودکان این ســرزمین مهم تر از درآمدزایى مؤسسات 
و آموزشگاه هاى تبلیغاتى باشــد و صداوسیما مى تواند 
به عنوان یک دانشــگاه بزرگ آگاهى بخشــى کند و با 
این تغییر رویکرد در کنار برنامه هاى خوبى که دارد این 

عارضه که جامعه ما به آن دچار شده، کمرنگ شود.

آژانس ها در آستانه 
ورشکستگى اند

آگهى هاى تبلیغاتى صداوسیما 
جریانى ضدتربیتى است

تمدید تعلیق ایران 
گروه ویژه اقدام مالى FATF ضمن    انتخاب |
ابراز ناامیدى از اینکه ایران برنامه اقدام خود را کامل 
اجرا نکرده است ولى با توجه به تداوم تالش هاى دولت 
ایران، تعلیق اقدامات مقابله اى خــود را تا ماه اکتبر

(آبان ماه) تمدید کرد. این در شرایطى بود که دولت 
آمریکا و متحدان آن تالش وافرى براى وضع دوباره
 اقدام هاى مقابله اى بخاطر عدم اجراى برنامه اقدام 
با وجود گذشت شش ماه از مهلت پایانى برنامه اقدام 

داشتند. 

تصویب بسته حمایتى از ایران
  ایسنا| مسئول سیاست خارجى اتحادیه اروپا 
روز جمعه در حاشیه نشست دو روزه سران اتحادیه اروپا 
در بروکســل گفت که این اتحادیه با 28 رأى مثبت، 
بسته حمایتى از ایران را در راســتاى برجام تصویب 
کرد. «فدریکا موگرینى» تصریح کــرد: طى دو روز 
آینده (تا امروز)  مفاد این بسته حمایتى تسلیم مقامات 
ایران مى شود. وى افزود: بلغارستان تنها مخالف جلسه 
بود که در نهایت رأى مثبت داد. گفته مى شود بر این 
اساس بانک ســرمایه گذارى اروپا ملزم به حمایت از 

ایران شده است.

مسخره مى کنى؟!
روزنامه «خراسان» نوشت: محمود    انتخاب |
احمدى نژاد، رئیس جمهور سابق کشور روز پنج شنبه با 
اشاره به فشار اقتصادى بر مردم و با بیان اینکه مى شود 
در بازار ارز ثبات ایجاد کرد، افزوده است: «من اعالم 
کردم. راه دارد، مى شود. مى شود با سه چهار تا حرکت 
این فضا را سریع عوض کرد.» آقاى احمدى نژاد گویا 
قصد تمســخر مردم ایران را دارد. آقاى احمدى نژاد! 
مردم هنوز بحران ارزى دوره شــما و چند برابر شدن 
قیمــت ارز در کمتر از چند ماه را به خاطــر دارند؛ اگر 
شما بلد بودید نسخه درســت بپیچید چرا در آن زمان 

اقدام نکردید؟ 

فردا دیر است
صافــى   ... ا آیــت    خبرگزارى حوزه |
گلپایگانى در دیدار جمعى از طــالب، با ابراز نگرانى 
شدید از مشکالت اقتصادى و گرانى هاى اخیر گفت: 
آیا خوبى هاى مردم را باید با گرانى جواب داد؟ آیا مردم 
شریف و نجیب ایران، استحقاق این همه مشکالت و 
بى عدالتى ها و سختى معیشت را دارند؟ اگر امروز براى 
رفع این مشکالت و گرانى ها کارى نشود و مردم عزیز 

ما از این وضعیت نجات پیدا نکنند، فردا دیر است.

      
کسى کشته نشد 

سرپرســت پلیس آگاهى تهران بزرگ با    آنا|
رد هرگونه شــایعه و خبر مبنى بر کشته شدن فردى 
در ناآرامى هاى چند روز گذشته در بازار تهران گفت: 
پرونده قتل دستفروشــى در محــدوده بازار حضرتى 
تهران در اداره دهــم پلیس آگاهى تهــران در حال 
رســیدگى بوده و قاتل نیز در کمتریــن زمان ممکن 
دستگیر شــده اســت؛ این قتل هیچگونه ارتباطى با 
ناآرامى هاى بازار تهران ندارد. ســرهنگ حمیدرضا 
یاراحمدى ادامه داد: متهم ایــن پرونده که داراى 17 
سابقه بسترى شــدن در مراکز روانپزشــکى را دارد، 
صراحتًا به درگیرى با انگیزه شــخصى اعتراف کرده 

است.

جایگزینى حقوق با سکه طال!
   خانه ملت | عزت ا... یوسفیان مال، عضو 
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به 
ارائه پیشنهادى براى کاهش قیمت سکه به دولت، بیان 
کرد : به دولت پیشنهاد داده بودیم که به جاى پرداخت 
حقوق کارمنــدان به ریال معادل آن ســکه پرداخت 
کند با این کار ســکه در سراسر کشور توزیع مى شد و
 قیمت ها افزایش پیــدا نمى کرد. امــا دولت چنین 
پیشــنهادى را نپذیرفت در حالى که ایــن کار قبل از 
انقالب نیز صورت مى گرفت و به دنبال آن آرامش در 

بازار سکه ایجاد مى شد.

خبرخوان
اعتراض به یک واگذارى

جمعــى از فعــاالن محیط   رویداد24|
زیست اصفهان و میمه با حضور در محل معدن 
تراورتن میمه و با تشــکیل زنجیره انســانى 
اعتراض خود نســبت به واگــذارى معدن در 
محدوده حفاظت شــده به حــوزه  علمیه ابراز 
کردند. فعاالن محیط زیست که مشاور شهردار 
اصفهان و نیز سخنگوى شوراى این شهر هم 
آنان را همراهى مى کردند با ابراز تأسف از تصمیم 
مدیران ارشد استان، خواستار لغو این واگذارى 
شــدند. معدن تراورتن میمه کــه در محدوده 
حفاظت شده محیط زیســت قرار دارد، اخیراً با 
استفاده از اختیارات اســتاندار اصفهان به حوزه 

علمیه اصفهان واگذار شده است.

موفقیت براى «گل یخ» 
 کافه سینما| کــورش یغمایــى، 
موزیســین معروف ایرانى، خبر از انتخاب ترانه 
معروف «گل یخ» ، براى یک فیلم آلمانى داده 
اســت. یغمایى نوشته که نســخه رپ از ترانه 
ماندگار «گل یخ» با اجازه او و به تهیه کنندگى 
«کانیه وســت»، رپر و تهیه کننده بسیار بزرگ 
موسیقى و همسر کیم کارداشیان، منتشر شده 
اســت. این ترانه با عنوان «آدم و حوا» در آلبوم 
تازه اى به نام «نصیر» از یک خواننده رپ به نام 
NAS منتشر خواهد شد و از ترانه کالسیک و 

زیباى «گل یخ» استفاده کرده است.

این جوان رعنا!
محمد شــریعتمدارى،    آفتاب نیوز|
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبرى 
گفت: پراید در دوران خود جوان رعنایى بود که 
اکنون از پا افتاده است و جاى خود را به خودروى 
جوان و رعناى دیگرى خواهد داد، بر این اساس 
250 میلیارد تومان پول براى پراید در همین چند 
روز آشــفتگى بازار پول از سوى مردم پرداخت 
شده اســت که البته خرید کارتکسى هم نبوده 
اســت، بلکه خرید قطعى و با کارت شهروندى 

مردم بوده است.

تذکر به پزشکان بدخط
  ایرنا| ایرج فاضل، رئیس کل ســازمان 
نظام پزشکى گفت: پزشکان بدخط و پزشکانى 
که خط ناخوانا در نسخ پزشــکى خود دارند، به 
منظور جلوگیرى از بروز مشکل براى بیماران، 
از این سازمان تذکر مى گیرند. چندى پیش على 
فاطمى، نایب رئیس انجمن داروســازان ایران 
اعالم کرده بود که ســاالنه حدود 45 هزار نفر 
قربانى دست خط بد پزشکان شده و از این تعداد 

3000 نفر جان خود را از دست مى دهند.

چک سفید براى تحصیل
  تسنیم| سخنگوى کمیسیون آموزش  
مجلس با تأکید بر اینکه خانواده ها تصور مى کنند 
هر مدرسه اى که بیشــتر تبلیغ مى کند بهترین 
مدرسه اســت، عنوان کرد: عمده این مدارس 
که میــان خانواده ها طرفدارانــى دارند، اعالم 
مى کنند ظرفیت براى جذب دانش آموز نداریم و 
خانواده ها حاضرند چک سفید بکشند تا مدرسه 
فرزندشان را ثبت نام کند و وقتى شرایط اینگونه 

باشد کنترل آن دشوار است.

اخراج احتمالى صدها استاد
  تابناك | بیش از 800 عضو هیئت علمى 
دانشــگاه پیام نور که در واحد هاى مختلف این 
دانشگاه در سراسر کشور مشــغول به فعالیت 
هســتند و از زمان آغاز همکارى آنها نزدیک 
به ده ســال مى گــذرد، حاال و در پــى برخى 
تصمیم گیرى هاى ســخت گیرانه وزارت علوم 
در ســرگردانى کامل به ســر مى برند. توجیه 
مسئوالن وزارت علوم این است که این افراد از 
صالحیت هاى علمى الزم مثل دانشگاه محل 

تحصیل، حداقل معدل و... برخوردار نیستند.

شــایعه انتقال آب ایران به کویت در حالى این روزها 
در فضاى مجازى منتشــر شده است که این موضوع 
در سال هاى 82 و 95 هم مطرح شده بود. جالب است 
که این شــایعه اردیبهشت ماه ســال 1395 هم در 
شبکه هاى اجتماعى تحت عنوان «انتقال آب دز به 

خارج از استان خوزستان» مطرح شده بود. 

اما اصل ماجرا چیست؟
 هدایت فهمى، معاون مدیـرکل دفتر بـرنـامه ریزى 
کالن آب و آبـفاى وزارت نیـرو با تکذیب «انتقال 10 
هزار لیتر آب در ثانیه به کویت به مدت 30 سال» گفت: 
تا جایى کــه بنده اطالع دارم هیــچ وقت تفاهمنامه 
انتقال آب به کشور کویت در زمان دولت اصالحات و 

وزارت آقاى بى طرف اجرایى نشد.

اما یکى از بهترین اشخاصى که مى تواند در این باره 
توضیح دهد، معاون وزیر وقت در امور آب است که از 

قضا امروز، وزیر نیروى دولت دوازدهم است.
رضا اردکانیان با بیان اینکه انتقال و فروش آب به دیگر 
کشورها صحت ندارد، توضیح داد: قرارداد فروش آب 
به کویت که قبًال در دهه 80 مطرح شده بود با مخالفت 
بنده در آن زمان و االن مواجه شده است و اکنون هم 
هیچ تصمیم، طرح و پروژه اى براى انتقال و فروش آب 

به خارج از کشور وجود ندارد.
وزیر نیرو تأ کید کــرد: برخى افــراد در عرصه هاى 
مختلف آب، شایعات جدیدى را براى رسیدن به منافع 
خود ایجاد کردند، همان گونه که لوله طرح آب غدیر 
را به عنوان مسیر انتقال آب به خارج از کشور معرفى و 

مردم را در این مناطق تحریک کردند.

آیت ا... نورى همدانى بیان کرد: در 26 آیه، قرآن کریم 
به مسئله ماه اشاره کرده است؛ ماه یک موجود متحرکى 
است که مبدأ، مسافت و مقصد آن معلوم است و ما یک 
بدر بیشتر نداریم، ولى اول ماه و شب هاى قدر اختالفى 
داریم که معلوم مى شود استنباطات فقهى خالف واقعیت 
و خالف قرآن است که گاهى حتى متأسفانه در یک شهر 
نیز این اختالف را مى بینیم کــه نمونه آن در قم هم رخ 
داده است و در سال جارى با اینکه جمعه، عید فطر اعالم 

شده بود برخى شنبه را عید مى دانستند.
آیت ا... نورى همدانى تصریح کرد: این نوع اختالفات را 
باید از روى قرآن حل کنیم؛ قرآن فرموده که تعداد ماه ها 
در سال 12 عدد بیشتر نیســت و مالك هم ماه قمرى 

است؛ سپس قرآن به جریان ماه و خورشید اشاره دارد و 
به حرکت دائمى آن و شروع و مقصد آن پرداخته است؛ 
بنابر این چند اول ماه، خالف واقعیت و قرآن کریم است.

این مرجع تقلید بیان کــرد: در همه دنیا در یکجا اگر ماه 
دیده شــد براى کل مردم زمین اول ماه است، زیرا ماه 
موجود مشخص تکوینى است. در قرآن و روایات و کتب 
فقهى تا زمان شیخ طوسى اصًال وحدت و اختالف افق 
مطرح نبوده اســت، البته میان علماى اهل سنت وجود 
داشــته و از آن دوره به تدریج وارد شــده است، آیت ا...  
بروجردى و امام(ره) به وحدت افــق قائل بودند؛ لذا اگر 
ما بخواهیم با قرآن ارتباط بیشترى داشته باشیم خیلى از 

مسائل فقهى را مى توانیم حل کنیم.

تفکیک ســه وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت»، «راه و 
شهرسازى» و همچنین «ورزش و جوانان» در اواخر دولت 
یازدهم کلید خورد. در واقع براســاس الیحه دولت، وزارت 
«صنعت، معدن و تجارت» به دو وزارتخانه «صنعت و معدن» 
و «بازرگانى» و وزارت «راه و شهرســازى» به دو وزارتخانه 
«مسکن و شهرســازى» و «راه و ترابرى» تفکیک شده و 
به این ترتیب دو وزارتخانــه جدید به بخش اقتصادى دولت 

اضافه مى شد.
در نهایت این الیحه با کش وقوس هاى فراوانى که داشت، 
ســوم تیر از ســوى نمایندگان مجلس و در حضور اسحاق 
جهانگیرى معاون اول رئیس جمهور به طور کامل رد شــد، 
موضوعى که حاال منجر به افشاگرى جهانگیرى از دالیل رد 

این الیحه شده است.
معاون اول رئیس جمهور درخصوص رد الیحه اصالح ساختار 

دولت از سوى مجلس گفته است: اتفاقاً رئیس جمهور روى آن 
الیحه بسیار حساس بود. با آن الیحه مى خواستیم تغییراتى 
را در ســاختار دولت اجرا کنیم ولى مجلس بر اساس نظرات 
کارشناســى قبلى خود با آن الیحه مخالفت کرد که اگر آن 
الیحه تصویب مى شد همزمان با آن رئیس جمهور تغییرات 

دیگرى نیز انجام مى داد.
جهانگیرى که با روزنامه «سازندگى»، ارگان مطبوعاتى حزب 
کارگزاران گفتگو مى کرد در پاسخ به این سئوال که شایع شده 
وزارتخانه هایى که در معــرض تفکیک بودند تالش کردند 
الیحه رأى نیاورد، گفت:  شایعه نیست واقعى است. باالخره 
وزارتخانه ها کارشان همین است. باالخره هیچیک از اعضاى 
دولت آشکارا نمى گوید که «با این کار دولت مخالف هستم»، 
ولى وقتى در جمع خصوصى مى نشــینند و نظر کارشناسى 

خودشان را مى گویند آنگاه مغایر نظر دولت نظر مى دهند. 

خبرنگار خبرگزارى «ایسنا» با حضور در پشت برنامه 
«فصل داغ فوتبال» که با موضوع جام جهانى از شبکه 
ورزش پخش مى شــود، با جواد خیابانى، مجرى این 
برنامه گفتگو کرده است. خبرنگار «ایسنا» در این باره 
نوشته: «مجریان و گزارشــگران تلویزیون در ظاهر 
هم که شده است هواى همدیگر را دارند و از همدیگر 

حمایت مى کنند اما به هر حال کمــى آن رقابت را با 
یکدیگر دارنــد. جواد خیابانى در ایــن باره مى گوید: 
«من عرض مى کنم نه در ظاهر، بلکه در باطن واقعًا 
هیچ رقابتى بین ما نیست. ما احساس مى کنیم همه 
عضو یک تیم هستند.» او شماره و پیامک هایى را که 
بین خود و عادل فردوسى پور ارسال شده است، نشان 
مى دهد و مى گوید: «ببینید چه نوشته شده است. من 
نوشتم که عادل براى من موفقیت سازمان مهم است 
با کاپیتانى خودت. بنابرایــن ظاهر را حفظ نکردم، در 
اصل هم همینطور بوده اســت و به این اعتقاد دارم. 
من فکر مى کنم اگر چیزى غیر از این مطرح باشــد، 

شیطنت  است.» 

نصف جهان در حالى که قیمت ارز به باالترین میزان خود 
در سال هاى اخیر رسیده و گرانى در بازار بیداد مى کند، 
میلیاردرهاى کشــور فارغ از همه این جار و جنجال ها، 
عصر جمعه در هتل پارسیان آزادى تهران جمع شدند تا 
با صداى چکش حسین پاکدل،  نهمین حراج تهران را با 

ارائه آثار کالسیک و مدرن ایران برگزار کنند.
این حراج براى ما اصفهانى ها نیز مــورد توجه بود چرا 
که عالوه بر مجرى برنامه که خودش اصفهانى اســت، 
چندین اثر که به نمادهاى اصفهان اختصاص داشت در 
حراج عرضه شد و همچنین چندین هنرمند که آثارشان 
در این حراج با رقم هاى قابــل توجهى به فروش رفت، 
متولد استان اصفهان بودند. از این هنرمندان که یا متولد 
اصفهان بوده اند یا  اثرشان به اصفهان مربوط مى شد، 

فقط محمود فرشچیان در قید حیات است.
اما از کل فــروش حراج تهران که رقــم قابل توجه 31 
میلیارد و 378 میلیون تومان بود، سهم اصفهان مجموعًا 
به هشت میلیارد و 880 میلیون تومان رسید که در نوع 

خودش جالب توجه است.

سهراب در صدر
در نهمین حراج تهران، آثار سهراب سپهرى نقاش شهیر 
کاشانى سرآمد همه آثار عرضه شده بود. نام این شاعر و 
نقاش معروف با دو اثر در این حراج زنده شد که مجموعًا 
هفت میلیارد تومان به فــروش رفت.گران ترین قیمت  
پیشنهادى حراج به یکى از همین دو تابلو اختصاص یافت 
که به قیمت پنج میلیارد و یکصد میلیون تومان چکش 
خورد. این اثر در سال 1350 خلق شده است. دومین اثر 
سهراب ســپهرى در این حراج نیز یک میلیارد و 200 
میلیون تا یک میلیارد و 600 میلیون تومان قیمتگذارى 
شده بود. این اثر که در دهه 40 شمسى خلق شده و توسط 
ابراهیم گلســتان به صاحب فعلى آن اهدا شده بود، به 
قیمت یک میلیارد و 900 میلیون تومان به فروش رفت. 

اثر هنرمند کاشــانى دیگرى که آن هــم با قیمت قابل 
توجهى در حراج تهــران به فروش رســید، تابلویى از 
کمال الملک بود که در این رویداد ارائه شــد. این اثر به 
عنوان تنها نقاشى هنرمند مشهور عصر قاجار در نهمین 
حراج تهران به قیمت 700 میلیون تومان خریدارى شد. 
این پرتره در سال 1292 خلق شده و در سال 1394 نیز در 

حراج تهران ارائه شده بود.
تابلو «فال قهوه» سیاوش کسرایى، شاعر و نقاش معروف 
کشور و متولد اصفهان نیز به بیشینه قیمت پیشنهادى40 
میلیون به فروش رفت. اثرى بــا تکنیک آبرنگ روى 

مقوا از سمبات درکیورغیان از برجسته ترین و نام آورترین 
نقاشان ایرانى ارمنى تبار در سبک آبرنگ که متولد محله 
جلفاى اصفهان اســت هم به قیمت 75 میلیون تومان 

چکش خورد.
عصر جمعه گذشته همچنین تابلویى با عنوان «زاینده رود 
اصفهان» از عیسى بهادرى متولد استان مرکزى متعلق 
به سال 1317، به قیمت 55 میلیون تومان و اثر «شبستان 
مسجد امام(ره) اصفهان» از یرواند نهاپتیان متولد جلفاى 
اصفهان که 90 میلیون بیشترین قیمت پیشنهادى آن 

بود، با رقم 110 میلیون تومان چکش خوردند.
امــا ســهم یکــى از مهمتریــن هنرمنــدان معاصر 

کشــور نیز در این حراج قابل توجه بود. محمود فرشچیان، 
نگارگر شــاخص اصفهانى با تابلوى «پیدایش» در حراج 
حاضر بــود که اثر او یــک میلیــارد و 200 میلیون تومان 
قیمتگذارى شد اما با قیمت 900 میلیون تومان چکش خورد. 
این اثر که با گواش و آبرنگ روى مقوا در سال 1375 خلق 

شده، گران ترین تابلو در بخش آثار کالسیک ایرانى بود.

با خریداران آشنا شوید
شاید این ســئوال را از خودتان پرســیده باشید که چه 
کسى حاضر مى شود مثًال براى خرید یک تابلو نقاشى، 
تا پنج میلیارد هم هزینه کند؟ پاســخ شــما را خبرگزارى 

«تابناك» داده است: «بزرگ ترین خریداران آثار هنرى در 
حراج تهران، بانک ها هستند که به چشم سرمایه گذارى 
مطمئن به خرید آثار هنرى مى نگرند و با توجه به افزایش 
مستمر قیمت شــمارى از آثار نظیر تابلو سهراب سپهرى 
که در حراج نهم به ارزش 5/1 میلیارد فروخته شــد، این 

سرمایه گذارى رو به فزونى گذاشته است.»
فارغ از اینکه چه کسانى چنین ســرمایه گذارى هاى 
عجیبــى در حیطه هنر انجام مى دهنــد، اینکه در این 
مقطع بســترهاى دیگرى بــه جــز دالر، ارز و خودرو 
براى سرمایه گذاران فراهم شــده است خودش جاى 

تأ مل دارد. 

رد پاى اصفهان در حراج میلیاردى تهران
در حراج جمعه شب 2 اثر از سهراب سپهرى مجموعاً به قیمت 7 میلیارد تومان به فروش رفت

از سیر تا پیاز شایعه «انتقال آب به خارج از کشور»

ایران به کویت آب صادر مى کند؟

ماجراى پیامک خیابانى به فردوسى پور

اختالف تعیین اول ماه قمرى چگونه حل مى شود؟

افشاگرى جهانگیرى از پشت پرده رأى نیاوردن الیحه تفکیک وزارتخانه ها
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رضا عطاران، بازیگر ســینما و تلویزیون حــاال تنها کمدین 
همیشه پرفروش این سال هاى گیشه سینماى ایران است. 
هر چند او در چند فیلم کارنامه اش از جمله «دهلیز»، «آبنبات 
چوبى» و... از 40 فیلمى که بازى کرده، نقش جدى داشــته 

است، اما ژانر کمدى از او بازیگرى پرفروش ساخته است.
با این حال عطاران همیشــه در نقش هاى کمدى 
اش درخشیده است و میزان استقبال تماشاگران از 

فیلم هاى طنز او نیز ثابت کرده در این 

ژانر بیشتر مقبول طرفداران سینماست.
عطاران بى اغراق امروز کمدین یکه تاز گیشه است. با یک 
حساب سرانگشتى مى توان فهمید ظرف سه سال گذشته و 
بهار امسال فیلم هاى عطاران در مجموع بیش از 64 میلیارد 

و 600 میلیون تومان فروخته اند.
عطاران ســال گذشــته با «نهنگ عنبر2 
سلکشــن رؤیا» بــه فروشــى در حدود 
21 میلیارد تومان دســت یافت تا رکورد 
پرفروش ترین فیلم تاریخ سینماى ایران را 

در کارنامه خود داشته باشد.
عطاران تنها کمدینى است که فیلم هایش 
در ژانر طنز  روند نزولى فروش نداشــته اند و اغلب 

بیش از سه چهار میلیارد مى فروشند.

سریال «شــهید حججى» در 26 قسمت 
توسط مهدى کیا مراحل نگارش را سپرى 
مى کند. نگارش سریال «شهید حججى» 
به نویســندگى مهدى کیا و تهیه کنندگى 
سعید کمانى و محمد معماریان آغاز شده 
است. این سریال 26 قسمتى که پیش تر 
قرار بود توســط رســول صانعى نوشته 
شــود، به گروه دیگرى سپرده شد و طبق 
برنامه ریزى ها تــا دو ماه دیگر وارد مرحله 
پیش تولید خواهد شــد. ســریال «شهید 
حججى»  بــه زندگى نظامى این شــهید 
مى پردازد و زندگى شخصى وى در سریال 

به تصویر کشیده نخواهد شد.  
به جز 10  درصد از لوکیشن ها که در تهران 
قــرار دارد،  مابقى لوکیشــن ها همگى در 
سوریه هستند و شرایط کنونى این کشور، 
تکفیرى ها و بحث مقاومت مردم شهر در 

این سریال نشان داده مى شود. 

جمشــید مشــایخى که به دلیــل برخى 
مشــکالت کلیوى در بیمارستان بسترى 
شده بود، روز جمعه 8 تیرماه از بیمارستان 

مرخص شد.
پسر جمشید مشایخى با بیان اینکه «حال 
پدر نســبت به روزهاى اول حضورش در 
بیمارستان بهتر شــده است»، اظهار کرد: 
پدر بعد از گذشت 11 روز که در بیمارستان 
تحت نظر و درمان بودند، مرخص شدند و 

اکنون در خانه هستند.
سام  مشایخى درباره شرایط جسمانى این 
هنرمند پیشکسوت گفت: مقدارى ضعف 
دارند و باید بخاطر مشکالت کلیوى شان 

بسیار مراقب تغذیه خود باشند.
او در پاســخ بــه اینکه آیا ممکن اســت 
مجبورباشــند در روزهاى آینده دوباره به 
بیمارســتان مراجعه کنند نیز اظهار کرد: 
بستگى دارد که در چند روز آینده کلیه شان 
چگونه کار کند که این  هم ملزم آن است که 
تغذیه درستى داشــته باشند، از خانه خارج 
نشوند و استراحت کنند. اما اگر در این چند 
روز همه چیز خوب باشــد، احتماًال هفته 
آینده براى چکاپ وضعیت جسمانى شان 

به پزشکشان مراجعه خواهیم کرد.
جمشــید مشــایخى از 28 خردادمــاه به 
دلیل برخى مشکالت جســمانى از جمله 
مشــکالت کلیوى در بیمارستان بسترى 
شــده بود. او در چند وقت اخیر، چندین بار 
به دلیل عمل جراحى در بیمارستان بسترى 
شده و دوران نقاهت طوالنى را پشت سر 

گذاشته است.
او از ماندگارتریــن چهره هــاى عرصــه 
بازیگرى و متولــد 6 آذر 1313 در تهران 
است. از ســال 1336 با نمایش «وظیفه 
پزشک» فعالیت بازیگرى اش را آغاز کرد و 
با فیلم کوتاه «جلد مار» در سال 42 مقابل 
دوربین رفت، دو سال بعد با فیلم «خشت و 

آینه» وارد سینما شد.

مخاطبان مدیوم تلویزیون او را بیشتر با «صاحبدالن» و 
«سّر دلبران» رمضان 97 مى شناسند و تماشاگران پرده  
نقره اى هم مى دانند که این روزها «به وقت خمارى» را 
در اکران سینماها دارد. البته او کارگردانى برنامه «شبى 
با عبدى» را هم برعهده دارد؛ برنامه اى که با حواشــى 
بسیارى همراه بود. همان درگیرى مهران مدیرى و اکبر 
عبدى که بر سر موازیکارى برنامه هاى شبکه نسیم اتفاق 
افتاد. ماجرا از این قرار بود که مهران مدیرى و رامبدجوان 
دارنده دو برنامــه «دورهمى» و «خنداونــه» از مدیر 
شبکه نسیم خواسته اند برنامه «شبى با عبدى» به دلیل 

شباهت هایى با این برنامه ها پخش نشود. 
محمدحسین لطیفى درباره ماجراى دعواى اکبر عبدى 
با مهران مدیرى که بســیارى از آن صحبت مى کنند، 
تصریح کرد: هیچگاه در طول دوران زندگى ام توجهى به 
حاشیه ها نداشته ام اما جسته و گریخته از دوستان شنیده ام 
که مى گویند مهران مدیرى به «شبى با عبدى» اعتراض 
داشته و در جایى هم گفته، پخش این برنامه موازیکارى 
ایجاد مى کند. اما اگر مهران مدیرى به من زنگ مى زد 
که االن مشاور پروژه و کارگردان این برنامه هستم شاید 

از جزئیات بیشتر این برنامه آگاهى پیدا مى کرد. 
لطیفى با اشاره به اینکه تا امروز برنامه اى مثل «شبى با 
عبدى» در دنیا ندیدم، افزود: این برنامه  اصًال ربطى به 
«دورهمى» و «خندوانه» نــدارد و موازیکارى معنایى 
ندارد. به دلیل اینکه کارى اســت که تا امــروز در دنیا 
ندیده ام کســى انجام دهــد. برنامه اى کــه گروه هاى 
نمایشــى مختلفى را به خود مى بیند که خودشان نقش 
مى نویســند و کارگردانى اش مى کنند و در چند دقیقه 
رقابت طنزآمیز از مردم نمره مى گیرند. حاال واقعاً «شبى با 
عبدى» را چطور مى توان «دورهمى» دانست؟! هر دفعه 

دو گروه آزاد نمایشى مثًال از بندرگناوه و آبادان به «شبى 
با عبدى» مى آیند که بازیگران نیمه حرفه اى و حرفه اى 
هســتند که موضوعى را دســتمایه مى کنند و به روى 
صحنه مى برند. حاال در ال بــه الى این نمایش ها، یک 
مهمان طنازى هم وجود دارد. ممکن است اکبر عبدى 
هم راجع بــه موضوعاتى در نقش هــاى مختلف ظاهر 
شــود و این معضالت و یا آموزش هاى زندگى را بازى 
کند. اصًال «عاشق شدم و عاشق شــدى» هم نداریم. 
خود اکبر عبدى به عنوان محوریت برنامه چندین نقش 
موضوعات اجتماعى را در کاراکترهاى متفاوت(پیرزن، 
الت، بچه و...) به نمایش درمى آورد. حاال واقعاً چه ربطى 

به کار مهران مدیرى دارد؟
کارگردان «شبى با عبدى» در پاسخ به این سئوال که از 
برنامه خارجى اقتباس نداشته اید، اظهار کرد: جالب است 
بدانید از «شبى با عبدى» کپى خارجى هم نداریم. چون 
اکثر کارهایى که به روى آنتن رفت از نمونه هاى خارجى 
برداشــت شــدند حتى در انتخاب دکور و نوع اجرا؛ کار 
«دورهمى» و «خنداونه» هم مشابه زیاد دارند. حتى روز 
اولى که به عنوان مشاور پروژه آمدم دوستان به من گفتند 
نمونه هاى خارجى را ببینید و از آنهــا ایده بگیرید. البته 
مى توان ایده گرفت ولى باید یک چیز جدیدترى به دست 
آورد، این کار بسیار سختى است. یک گروهى باید بیایند 
و نمایشى آموزشى و تأثیرگذار ارائه بدهند که شاید تا به 
حال آنها را براى یک لحظه هم ندیده باشید. اما مثًال در 
کار دوستان ما استندآپ کمدى یک نفره اى را مى دیدیم 
که یک موضوعى را عنوان مى کردند یا خوشایند مخاطب 
است یا خیر! اما «در شبى با عبدى» وقت مى گذاریم و 
کار این گروه هاى نمایشى را مى بینیم تا یک برنامه جدید 

با اندیشه  و بدیعى روى آنتن برود.

لطیفى با بیان اینکه در پایان یک دوره اجراى «شبى با 
عبدى» چهار بازیگر طنز جدى به کشور اضافه مى شود، 
تأکید کرد: گروه هاى نمایشى از سراسر کشور به برنامه 
«شبى با عبدى» مى آیند و موضوعات جدید و بکرى را 
به نمایش درمى آورند. بازى هایى که حتماً مخاطب با آنها 
مى خندد و در عین حال یک وجوه آموزشــى هم از این 
برنامه نصیب مخاطب ما مى شود. ما مى توانیم در پایان 
یک دوره اجراى «شبى با عبدى» چهار بازیگر طنز جدى 
به کشور اضافه کنیم. شاید این کارهاى ما باعث مى شود 
زنگ خطرى براى برخى به صدا دربیاید که مخالفت ها را 
از همان آغاز طرح اولیه فریاد کردند. وگر نه ما موازیکارى 

نداریم و مشکل از جاى دیگرى است.

کلید خوردن قســمت پنجم مجموعه پرطرفدار 
«ایندیانا جونز» در پى انتخاب نویســنده جدید، 
با تأخیر صورت مى گیرد. «جاناتان کاســدان»، 
پسر «الرنس کاســدان»، نویســنده فیلمنامه 
«مهاجمان صندوق گمشــده» براى نوشــتن 
نسخه جدید فیلمنامه «ایندیانا جونز 5» انتخاب 
شد. این مسئله موجب شده تا طرفداران مجبور 
شوند زمان بیشترى براى تماشاى قسمت پنجم 

«ایندیانا جونز» انتظار بکشند.
تولید قســمت پنجــم از این مجموعــه فیلم  
پرطرفدار که به کارگردانى «استیون اسپیلبرگ» 
ساخته مى شــود و تماشــاى «هریسون فورد» 
در نقش اصلى، اکنون اندکى بــه تعویق افتاده 

است.
«فرانک مارشــال» که هر چهار فیلم «ایندیانا 

جونز» را تهیه کرده همان زمان تأکید کرده بود 
قسمت پنجم در راه است و هریسون فورد نیز در 

نقش خود، بازخواهد گشت.
در حالى کــه دیزنى و لوکاس فیلم، نخســتین 
بار در مــارس 2016 ســاخت قســمت پنجم 
«ایندیانــا جونز» را اعالم کردنــد، 19 جوالى 
2019 را براى اکــران آن در نظــر گرفتند، اما 
سال پیش تاریخ اکران فیلم عقب افتاد و به 10 
جوالى 2020 منتقل شــد. اکنون که کاسدان 
دارد روى بازنویســى فیلمنامه کار مى کند این 
فیلم تا ســال 2020  هــم   آماده نخواهد شــد 
به همین دلیل دیزنى این فیلم را به طور رسمى 
از تقویــم اکران هاى ســاالنه اش بیرون آورده

 است.
در همیــن حال اســپیلبرگ هم ســرش خیلى 

شلوغ است و اکنون در حال تولید فیلم «داستان 
وست ســاید» اســت که از ماه آوریل با شروع 
انتخاب بازیگرانش کلید خــورد. این کارگردان 
در عین حال از زمان اعالم ســاخته شدن فیلم 
«ایندیانا جونز 5» قراردادى براى ســاخت فیلم 
«شاهین ســیاه» براى برادران وارنر امضا کرده 

است.
نخســتین فیلم «ایندیانا جونز» سال 1981 با 
عنــوان «مهاجمان صندوقچه گمشــده» کلید 
خورد و بعد در ســال 1984 بــا «ایندیانا جونز و 
معبد مرگ» و در ســال 1989 با «ایندیانا جونز 
و آخرین جنــگ صلیبى» ادامــه یافت. پس از 
یک وقفه نزدیک به 20 ســال در ســال 2008 
«ایندیانــا جونز و قلمــرو جمجمــه بلورین»

 ساخته شد.

«شبى با عبدى» به تلویزیون آمد

لطیفى: ما هیچ ربطى
 به «دورهمى» 

و «خندوانه» نداریم
ه و آبادان به «شبى 
حرفه اى و حرفه اى 
 مى کنند و به روى 
ین نمایش ها، یک 
ن است اکبر عبدى 
ــاى مختلف ظاهر 
اى زندگى را بازى 
ـدى» هم نداریم. 
رنامه چندین نقش 
ى متفاوت(پیرزن، 
حاال واقعاً چه ربطى 

اینسئوال که از  به
هار کرد: جالب است 
ى هم نداریم. چون 
نمونه هاى خارجى 
و نوع اجرا؛ کار  کور

ن ا اا «ش ا ا ک ا ا ک ا ا ا ف لط

ى

م

سریال «شهید حججى» 
در سوریه 

ساخته مى شود

جمشید مشایخى از 
بیمارستان مرخص شد

تولید «ایندیانا جونز 5» 
باز هم به تعویق افتاد

نسخه نهایى فیلم سینمایى «آقاى سانســور» با اتمام کامل مراحل فنى هم  اکنون آماده نمایش 
شده است.

تدوین و صداگذارى فیلم سینمایى «آقاى سانســور» به کارگردانى على جبارزاده و تهیه کنندگى 
غالمرضا گمرکى به تازگى به پایان رسیده اســت و هم اکنون این فیلم براى اکران در سینماهاى 

سراسر کشور در انتظار دریافت پروانه نمایش است.
محمدرضا فروتن در «آقاى سانسور» پس از سال ها در یک اثر کمدى به ایفاى نقش پرداخته است 
که در نوع خود جالب توجه است. بهرام افشارى یکى دیگر از نقش هاى اصلى این پروژه سینمایى 

را برعهده داشته است.
بهاره رهنما، بهنوش بختیارى، امید روحانى، محمود پاك نیت، على مثنوى، گیتى قاســمى، امیر 
کربالیى زاده، صحرا اسدالل هى، شاهین باباپور، على ضیایى، حسن نورى، امیراشکان مثنوى و على 

برقى، همراه با هنرمند خردسال آریانا مثنوى دیگر بازیگران این فیلم سینمایى هستند.
«آقاى سانسور» فیلمى اجتماعى با رگه هایى کمدى است.

حضور محمدرضا فروتن در نقش کمدى

شهرام شکوهى سکته قلبى نکرده است
امیر اشرفى، مدیر روابط عمومى شهرام شکوهى درباره وضعیت جسمانى این خواننده پاپ کشور 
گفت: این خواننده پاپ کشور پنج شنبه شب از بیمارســتان مرخص شد اما دکتر اعالم کرده که تا 

مشخص نشدن وضعیت آزمایشات وى قادر به انجام فعالیت نیست.
وى در همین راستا افزود: تشخیص پزشکان شهرام شــکوهى بر آن بود که وى فعًال در وضعیت 

استراحت مطلق به سر ببرد و در خانه بماند و هیچ فعالیتى انجام ندهد.
اشرفى درباره احتمال سکته قلبى شکوهى تأکید کرد: تشخیص پزشکان سکته قلبى نبود و تنها بر 
اثر هیجانات ناشى از بازى فوتبال ایران در مقابل پرتغال این هنرمند کشورمان حمله قلبى داشت. 
خوشبختانه حال عمومى شــکوهى در حال حاضر به حدى خوب بوده که پزشکان وى را مرخص 

کرده اند اما در هر صورت باید طى هفته جارى چندین مرتبه چک آپ کامل شود.
مدیر روابط عمومى شهرام شــکوهى درباره وضعیت عمومى این خواننده کشور خاطرنشان کرد: 
خوشبختانه شهرام شکوهى در هنگام مرخصى سر پا بود و خودش از بیمارستان خارج شد. رگ هاى 
قلب شهرام شکوهى بسته است اما هنوز پزشکان در مورد اینکه نیاز به عمل قلب وجود داشته باشد 

نظرى نداده اند و همگى منتظر جواب آزمایشات هستیم.
گفتنى است شهرام شکوهى خواننده پاپ کشور دوشنبه شب چهارم تیرماه  و در حین تماشاى بازى 
تیم ملى فوتبال ایران با پرتغال در جام جهانى 2018 روســیه به دلیل هیجان و استرس زیادى که 

داشت دچار حمله قلبى شد.

رضا عطاران، بازیگر ســینما و تلویزیون حــاال تنها کمدین 
همیشه پرفروش این سال هاى گیشه سینماى ایران است. 
هر چند او در چند فیلم کارنامه اش از جمله «دهلیز»، «آبنبات 
ته نقشجدىداش بازىکرده، که 404 فیلمى که بازى کرده، نقش جدى داشــته فیلم از »و... 0چوبى» و... از چوب

است، اما ژانر کمدى از او بازیگرى پرفروش ساخته است.
با این حال عطاران همیشــه در نقش هاى کمدى 
اش درخشیده است و میزان استقبال تماشاگران از 

فیلم هاى طنز او نیز ثابت کرده در این 

ژانر بیشتر مقبول طرفداران سینماست.
عطاران بى اغراق امروز کمدین یکه تاز گیشه است. با یک 
حساب سرانگشتى مى توان فهمید ظرف سه سال گذشته و 
6464 میلیارد میلیارد بیشاز مجموع امسالفیلمهاىعطاراندر 44بهار امسال فیلم هاى عطاران در مجموع بیش از بهار

0و 600 میلیون تومان فروخته اند.
عطاران ســال گذشــته با «نهنگ عنبر2
سلکشــن رؤیا» بــه فروشــى در حدود 
21 میلیارد تومان دســت یافت تا رکورد 
پرفروش ترین فیلم تاریخ سینماى ایران را 

در کارنامه خود داشته باشد.
عطاران تنها کمدینى است که فیلم هایش 
در ژانر طنز  روند نزولى فروش نداشــته اند و اغلب 

بیش از سه چهار میلیارد مى فروشند.

بىب
ت؟! هر دفعه 

ی ج بر ی یم ىبی ىر ی ى رو ین ر
با اندیشه  و بدیعى روى آنتن برود.

رى زی و ر و ر ری ی و رح ز ن ز
نداریم و مشکل از جاى دیگرى است.

رضا عطاران 

 میلیارد براى 
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سینماى ایران 
فروش داشت
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 علیرضا جهانبخش در جام جهانى حضورى متوسط داشت و به اندازه اى که 
از او انتظار مى رفت ندرخشید اما همچنان چند پیشنهاد از تیم هاى مختلف 
اروپایى دارد. امیر هاشــمى مقدم، مدیربرنامه هاى علیرضا درباره آخرین 
وضعیت او براى فصل آینده گفت: «او تازه جام جهانى را تمام کرده است و 
یکى دو روز استراحت خواهد داشت. باشگاه هایى عالقه مند به جهانبخش 
هستند ولى هنوز چیزى قطعى نیست. فکر مى کنم 8 یا 9 باشگاه 
خواهان علیرضا هستند. این طبیعى است اما این به معناى 
آن نیست که این باشگاه ها با پیشنهادات شفاف و خیلى 
خوب جلو آمده اند. آنها در حال مذاکره، سئوال پرسیدن 
و تماس گرفتن هســتند. جهانبخش مى خواهد صبر 
کند و ببینید کدام پیشنهاد برایش بهتر است. باشگاه 
آلکمار هم قیمت را تعیین مى کند.» طبق اعالم یک 
سایت هلندى، قیمت علیرضا جهانبخش آقاى گل 
فصل گذشــته لیگ هلند 22 میلیون یورو گزارش 

شده است.

مطمئنًا او یکى از آدم هاى نادر دیده شده در 
جامعه ماست؛ یک غیر وطنى جالب و نه خاص. 
«کارلوس کى روش» بیشــتر از آنکه مربیگرى را با 
بینش وســیع با تصویر ذهنیتى اش ترسیم کند؛ فلسفه اى 
از نکته بینى و به قول اشــاره خودش توجه به جزئیات است؛ این 
خصلت براى جامعه فارســى زبان ما که پر از تناقض، پشت گویى و خلف 
وعده و شکل دادن حادثه هاى هاجى واجى است و برهم زدن هر کار منطقى، نمود 

فراوانى دارد، به چشم مى آید.
کارلوس کى روش قبل از هر چیز که فوتبال ما را بشناســد، جامعه، مردم ، خلق خوى، 
فرهنگ و سرشاخه هاى علت و معلول در رفتار ایرانى را کالبد شکافى کرده؛ همانطور 
که بى تعارف روابط نزدیکى با افراد معتبر رسانه اى در ایران دارد؛ به آنها باج نمى دهد 
اما تعامل را فراموش نمى کند؛ اشخاص را رصد آکادمى مى کند و قدرت و شعور را از بر 
مخاطبش مى سنجد؛ کى روش یک جریان مشخص دارد؛ سواى درگیر شدن هاى بعضًا 
بى منطق مثل درگیرى با باشگاه ها که چیزى جز مورد لطف قرار گرفتن عامه طرفدارى 
و ساده که طیف گسترده اى از جامعه را تشکیل مى دهند منفعتى را برایش حاصل ندارد؛ 
کى روش رك است. لغت دو حرفى؛ که در جامعه ما مى تواند در عدم هضمش با واژه به 

عنوان پله استفاده کردن متفاوت باشد.
به طور مثال در اردوى آخر که سید جالل حســینى حضور داشت؛ طى جلسات فنى 
خصوصى اش خواسته هایش را عنوان کرده بود؛ چابکى؛ چرخش؛ و استاپر شدن(مدافع 
وسط با یکســرى تعابیر تخصصى تر) در صورتى که در بازى ســازى شرکت کند؛ در 
صورتى که سئوال به وجود مى آید براى ما که در این سه بازى مدافعین وسط ما چند بار 
توپ رسانى به هافبک ها کردند؛ اما میان همان یکباره ها او را در کاروان خود نگنجاند.

کى روش رك است؛ رك گو؛ اطالعات را جمع آورى مى کند و در بزنگاه که اسمش را 
بگذاریم برگشــت ورق یا موفقیت، برگ هاى افشاگرى اش را رو مى کند؛ کى روش از 
قضا همیشه در حمله رو به جلو است؛ در شــیوه فلسفه درگیرى کالمى اش، شدت در 
همان ابتداست بدون عقبگرد، او در مقابل شیوه هاى مارموزى؛ حرف هاى بى اساس، 
و باند شکل گرفته از هر سمتى، با اســتراتژى جدى مقابله مى کند که شاید در تاب و 
حوصله دیگران نباشد؛ کى روش شوخى ندارد، مستنداتش را افشا مى کند، همان وقت 
گذاشتن هایى که از ظن براى سرمربى یک تیم ملى واجب نیست و هیچگاه واهمه اى 
از بیان ندارد. چون کى روش ایرانى نیســت و فلسفه رفتارى اش نه تناقض پذیر است 

و نه متناقض.

تفاوت کی روش با جامعه ما 

  رک گـویی و جـدیت

22 میلیون یورو براى آقاى گل!
 علیرضا جهانبخش در جام جهانى حضورى متوسط
از او انتظار مى رفت ندرخشید اما همچنان چند پیشن
دارد. امیر هاشــمى مقدم، مدیربرنامه هاى اروپایى
وضعیت او براى فصل آینده گفت: «او تازه جام جها
یکى دو روز استراحت خواهد داشت. باشگاه هایى ع
هستند ولىهنوز چیزى قطعى نیست. فکر
خواهان علیرضا هستند. این طبیعى
آن نیست که این باشگاه ها با پیش
خوب جلو آمده اند. آنها در حال م
و تماس گرفتن هســتند. جها
کند و ببینید کدام پیشنهاد برای
آلکمار هم قیمت را تعیین مى
سایت هلندى، قیمت علیرض
2فصل گذشــته لیگ هلند 2

شده است.

ت و شعور را ازز بر 
شدن هاى بعضعضًا 
 عامه طرفداررى 
شحاصل ندارد؛

ضمش با واژهه به 

ى جلسات فنفنى
پر شدن(مداافع 
شرکت کند؛؛ در 
وسط ما چند بار 
 خود نگنجانند.

ه که اسمشش را 
ند؛ کى روشش از 
ى اش، شدتت در 
هاى بى اساسس، 
 شاید در تابب و

ند، همان وققت 
چگاه واهمه اى 
قض پذیر اسست 

22 میلیون یورو براى

خالد شــفیعى در لیگ هجدهم در تیم جدید خود شــماره 44 را به تن 
خواهد کرد

خالد شفیعى مدافع فصل گذشته ذوب آهن طى سال هاى گذشته شماره4 
را به تن داشــته و پس از حضور در ســپاهان نیز صحبت هایى در مورد 
پوشیدن شماره 4 در مورد او وجود داشت، اما در نهایت این بازى تصمیم 

گرفت که شماره 44 را به تن کند.
شفیعى در خصوص این تصمیم به «ورزش سه» گفت: شماره 4 شماره 
اسطوره باشگاه سپاهان محرم نویدکیاســت و فکر مى کنم این شماره 
بایگانى شده است. براى همین تصمیم گرفتم که شماره 44 را انتخاب 

کنم. 
محرم نویدکیا در هفته هشتم لیگ شانزدهم و در دیدار برابر ذوب آهن 
براى همیشــه از فوتبال حرفه اى خداحافظى کرد و حداقل تا االن به 
صورت رسمى خبرى در مورد بایگانى شدن شماره 4  اعالم نشده است.

44 به جاى 4 

 احتمال خداحافظى اشکان دژآگه، پژمان منتظرى و حتى مسعود شجاعى 
هم از تیم ملى وجود دارد. این خالصــه تحلیل خبرگزارى «میزان» در 
واکنش به خداحافظى رضا قوچان نژاد است. نویسنده این مطلب نوشته: 
نکته جالب در مورد این بازیکنان باتجربه این بود به جز مسعود شجاعى، 
دیگران شانسى براى بازى در جام جهانى نداشتند تا به نوعى «کارلوس 
کى روش» با زبان بى زبانى به آنها بگوید تیم ملى جاى پیرمردها نیست! 
این بازیکنان با تجربه که در سال هاى گذشته خدمات زیادى براى تیم 
ملى انجام داده اند مى دانند که کى روش براى جام ملت هاى آسیا تقریبًا 
هیچ حسابى روى آنها باز نکرده و مى خواهد با تیمى جوان راهى امارات 

شود تا شاید این بار تیم ملى ایران به قهرمانى آسیا دست پیدا کند.

احتمال خداحافظى بزرگ ترها
سروش رفیعى بعد از تصمیم گیرى نهایى اش براى حضور در لیگ ایران 
راهى قطر شد.   ســروش رفیعى بعد از مذاکره با مدیران پرسپولیس و 
«برانکو ایوانکوییچ» تصمیم نهایــى اش را براى ادامه فوتبال در ایران 
گرفته و قصد دارد فصل آینده در لیگ برتر بازى کند. رفیعى که قراردادش 
با الخور قطر به پایان رسیده، به منظور رسیدگى به امور شخصى عازم این 
کشور شده است. رفیعى در آستانه توافق با باشگاه پرسپولیس براى حضور 
در این تیم از نیم فصل دوم است اما در نیم فصل اول یا باید همراه با این 
تیم تمرین کند یا اینکه براى دور نماندن از شرایط مسابقه نیم فصل را به 
تیمى برود. از پیکان، سایپا و نساجى مازندران به عنوان مقصد سروش در 

نیم فصل اول یاد مى شود

پرواز سروش به سوى قطر
براى  مهدى طارمى - پادشــاِه قلب هاى شکســته. کاش اینقدر مویه 
نمى کردى پسر. براى مردى که از فقر، از داغى بوشهر، دست  به زانویش 
گرفته و برخاسته تا ابرها را رو شانه اش بگذارد و هرجا اراده کرد ببارد و دنیا 

را سبز کند خوب نیست بیچاره ها گریه هایش را تماشا کنند.
سبک عزادارى تو، شبیه جنوبى ها ناگهان تمام دنیا را براى بیننده سیاه 
مى کند و چقدر بد که هیچکدام از ما 80 میلیون آنجا نبودیم تا دانه هاى 
اشک از چهره ات برداریم و تا دنیا دنیاست نگهش داریم. که این قطرات 
در تلفیق سحرآمیزش با عرق پیشانى ات، انگار که اکسیر جاودانه جنگجو 
ساختن، معجون شــفابخش شکست ها و ناامیدى اســت . واقعاً چطور 
مى شود از همه تحقیر ها و فحاشى  مردم بگذرى و براى قلب هاى شکسته 
آنها اینطور مشت به زمین سفت بکوبى؟ از بین همه دالورى هاى جامانده 
از جام جهانى، البه الى این همه ســتاره، با اقتدار پادشاه قلب ما هستى 
آقاى طارمى... شــک ندارم قاِب بعدى ما، تصویر شما با کاپ قهرمانى 

آسیاست.

پادشاه قلب هاى شکسته!

نصف جهان   پنج شنبه هفته گذشته سایت هاى خبرى احتمال دادند که 
با خداحافظى رضا قوچان نژاد از تیم ملى، کاوه رضایى شانس بیشترى 
براى حضور در تیم ملى پیدا کرده است و احتماًال جانشین رضا گوچى 
خواهد شــد. آن گمانه زنى ها در شرایطى مطرح  شــده بود که سردار 
آزمون هنوز تصمیم به خداحافظى نگرفته بود و حاال که او رفته، باید دید 
«کارلوس کى روش» کدام بازیکن را جانشین او خواهد کرد. خبرگزارى 
«برنا» البته کار کى روش را راحت و گزینه جانشینى او را معرف کرده. از 
دید این سایت، مرتضى تبریزى، مهاجم تیم ذوب آهن جانشین سردار 

در تیم ملى خواهد بود و با تیم ملى به جام ملتها هم خواهد رفت.

 تبریزى 
خوشبخت مى شود؟!

عضو سابق کادر فنى تیم ملى فوتبال، دستیار افشین قطبى در لیگ چین شد. افشین قطبى، سرمربى ایرانى تیم شیجیاژوانگ اور برایت چین، 
یک مربى ایرانى به کادر فنى خود اضافه کرد. مهرداد خانبان، عضو سابق کادر فنى تیم ملى فوتبال ایران در زمان «کارلوس کى روش»، به 
چین رفته و قرار است به عنوان دستیار در کنار قطبى مشغول به کار شود. خانبان در آخرین تجربه کارى خود دستیار جواد نکونام در تیم هاى 

خونه به خونه و نساجى مازندران بود.
گفتنى است تیم شیجیاژوانگ در رقابت هاى فصل جارى لیگ دسته اول چین، با کسب 20 امتیاز از 12 بازى، رتبه ششم جدول را در اختیار 

دارد و با یک بازى کمتر، تنها 5 امتیاز با صدر جدول فاصله دارد.

 خانبان، چینى شد!

نصف جهان  پنج شنبه
با خداحافظى رضا قوچ
براى حضور در تیم مل
خواهد شــد. آن گمان
آزمون هنوز تصمیم به
«کارلوس کى روش»
«برنا» البته کار کى رو
دید این سایت، مرتض
در تیم ملى خواهد بود

خوشبخ

نصف جهــان   این یادداشــت یکى از همکارانمان است که در کنار 
انتشار در صفحه شخصى اش براى ما هم ارسال کرده است. مطلبى 

در مورد اختالف «برانکوایوانکوویچ» و « کارلوس کى روش»:
 کى روش تعارف ندارد، رك است. وقتى نام آقایان قلعه نویى، برانکو، 
«زالتکو کرانچار» را مى آورد دالیل خاص خودش را دارد. مى گوید 
دست از کارشــکنى بردارید، دروغ نگویید، در برنامه هاى تیم ملى 
ایران دخالت نکنید. هواداران اســتقالل لطفًا مطلع باشند که اسیر 
فرافکنى نشــوند، ارتباط  «وینفرد شفر» و کى روش یک همکارى 

محترمانه است که با حمایت قلبى مرد آلمانى از کارلوس کى روش 
و از تیم ملى ایران همراه است. شــفر هرگز بندى در قرارداد خود 
نگنجاند که هروقت ســرمربى تیم ملى رفت من جاى او بنشینم. 
شفر هرگز به ســرمربى تیم ملى اتهام نزد، او را به بى دانشى متهم 

نکرد، پشت توهین هاى اسطوره باشگاه سنگر نگرفت. اگر هم حتى 
یک درصد بحثى و اختالفى به میان باشد آنقدر محترم هستند که 
مشکلشان را خودشان حل کنند و نفاق را در میان هواداران به وجود 
نیاورند.  بهتر اســت یک واقعیت گفته شــود که چیزى تمام نشده 

که دوباره آغاز شــود، حتى با همین نمایش غرورآمیز تیم ملى که 
پاسخ مناسبى به منتقدان بود. کى روش جمله زیبایى مى گوید: «ما 
فراموش نمى کنیم» و هواداران واقعى تیم ملى هم مطلع باشند که 
قرار هم نیست وطن فروشى و بى مهرى جماعتى را فراموش کنیم. 

البته اکثر هواداران پرسپولیس همواره همراه تیم ملى بودند، حتى 
جمع کثیرى از آنها در چند شب گذشته به حامیان تیم ملى پیوسته اند. 
منظور از وطن فروش نگاه مطلق به طیف خاصى نیست. پیش بینى 
مى شد که برانکو همانند شــفر پرچم ایران را بر گردن نمى آویزد، 
اما انتظار مى رفت براى ظاهرسازى هم که شده الاقل یک خسته 
نباشید بگوید که از گفتن همان هم نه تنها امتناع کرد بلکه به صورت 
مبتدیانه اى به بازیکنان داخلى و لژیونر تیم ملى طعنه زد. امیدواریم 

جواب منطقى کى روش از سوى برانکو ادامه نداشته باشد.

کارشکنى نکنید، دروغ نگویید!
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همانگونه که انتظــار مى رفــت، «VAR» یا همان 
«سیســتم کمک داور ویدئویى»، به یکى از موضوعات 
داغ و مهم در رقابت هاى جام جهانى 2018 روسیه تبدیل 
شده است. همانطور که مى دانید، تکنولوژى کمک داور 
ویدئویى در مدت زمانى تقریبًا کوتاه، راه بسیار طوالنى 
را طى کرده و به جایگاه کنونى رسیده. در واقع حدود دو 
ســال پیش بود که براى اولین بار ایده نو و البته عجیب 
«جیانى اینفانتینو» (رئیس فیفا) در لیگ حرفه اى آمریکا 
مورد استفاده قرار گرفت و در حالى که بسیارى به انتظار 
شکست این پروژه نشسته بودند، رئیس فیفا مصرانه بر 
ایده خود پافشــارى کرد و حاال کار به جایى رسیده که 
این سیســتم بعد از حضور در لیگ هاى MLS، سرى

A، بوندسلیگا و جام لیبرتادورس، به صورت رسمى در 
جام جهانى 2018 روسیه نیز مورد استفاده قرار گرفته و 
از فصل آینده به لیگ برتر انگلیس و اللیگا اســپانیا نیز 

وارد خواهد شد.
«VAR» پاى به مسابقات مهم جام جهانى گذاشت تا 
قسمتى از شک وشبهات نسبت به خود را برطرف کند و 
کمکى باشد به داوران در قضاوتى بهتر و اکنون حرکت 
داورها به کنار زمین و بازبینى صحنه هاى حســاس، به 
یکى از تِم ها تکرارى و شــاید نمادهاى روســیه 2018 
تبدیل شده است.  اما سئوال اصلى اینجاست که آیا واقعًا 
این سیســتم به بهبود قضاوت ها و رفع شک وشبهات 

کمک کرده است؟
عده اى بر این نظر هســتند که وجود تکنولوژى کمک 
داور ویدئویى باعث مى شود حقى از تیمى ضایع نشود و 
اینگونه عدالت در همه بازى ها برقرار خواهد شد. چرا که 
فوتبال ورزشى  است که برد و باخت در آن تبعات زیادى به 
همراه دارد و به همین دلیل استفاده از چشم هایى محافظ 
که دقیق تــر از داوران حاضر در زمیــن، بتوانند تمامى 
اتفاقات را رصد کنند، الزامى به نظر مى رســد. این دقیقًا 
همان نظرى ا ست که جیانى اینفانتینو، رئیس فدراسیون 

جهانى فوتبال (فیفا) هم به شدت به آن اعتقاد دارد.
با این حال، این سیســتم ســئواالت زیادى را در ذهن 

فوتبالدوســتان ایجاد کرده است، ســئواالتى از قبیل 
اینکه: «این سیســتم کى و چگونه مورد اســتفاده قرار 
مى گیرد؟»، «آیا بازیکنان مى توانند از داور براى بازبینى 
صحنه درخواســت کنند؟ اگر پاسخ منفى ا ست پس چه 
تضمینى براى تحقق عدالت وجود دارد؟» و اینکه «آیا 
مى توان به تصمیم صحیح داور بعــد از بازبینى صحنه، 

اطمینان کرد؟»
همانطور که مى دانید مسئوالن فیفا اعالم کردند که در 
روســیه 2018 در مواردى همچون پنالتى، گل و اخراج 
بازیکن، «سیستم کمک داور ویدئویى» به یارى داورها 
خواهد آمد. حال بازى ایران و پرتغــال را در ذهن مرور 
کنیم؛ صحنه زدن آرنج «کریستیانو رونالدو» به صورت 
مرتضى پورعلى گنجى. داورهاى VAR معتقد به خطاى 

شــدید و اخراج رونالدو بودند و به همین دلیل، داور را به 
کنار زمین فرا خواندند. با این حال «انریکه کاسرس» بعد 
از بازبینى تصاویر، تنها به دادن یک کارت زرد بســنده 
 VAR کرد. در واقع داور مسابقه به رأى هیئت داورى
اعتقادى نداشت و رونالدو را از زمین مسابقه اخراج نکرد. 
این در حالى ســت که «کارلوس کى روش»، سرمربى 
پرتغالى ایران به شدت نسبت به این تصمیم معترض بود 
و اعتقاد داشت رونالدو مورد لطف داور قرار گرفته و کسى 
که با آرنج به صورت بازیکنى ضربه مى زند، باید با کارت 
قرمز جریمه شود، مى خواهد آن بازیکن مسى و رونالدو 

باشد یا شخص دیگرى.
این بازى صحنه هاى حساس دیگرى نیز داشت از جمله 
اعالم ضربه پنالتى به سود پرتغال و سپس ایران! در دقایق 

پایانى بازى، ضربه سر مهاجم ایران به دست بازیکن پرتغال 
برخورد کرد، صحنه اى که از چشم داور دور ماند اما باز هم 
هیئت داورى، داور وســط را براى بازبینى صحنه به کنار 
زمان فرا خواند و این بار رأى به سود ایران صادر شد؛ اعالم 

پنالتى و گل کریم انصارى فرد.
«آلن شیرر» ستاره سابق تیم ملى انگلیس درباره قضاوت 
بازى ایران و پرتغال گفت: «مــن فکر مى کردم یکى از 
نقاط مثبت VAR، حذف تمــارض و فیلم بازى کردن 
بازیکنان در جریان مســابقه باشــد. در این بازى ماجرا 
کامًال برعکس بود، "په په" و "کوارشما" هر دو بازیکنانى 
بودند که اقدام به تمارض و گول زدن داور کردند و این 
واقعًا تأسف آور است. در مورد ضربه پنالتى به سود ایران 
باید بگویم بازى به سیرك و مســخره بازى تبدیل شد! 

داور شانس آورد که ایران گل دوم را نزد. اگر داور بعد از 
بازبینى به این نتیجه رسیده که هند عمدى بوده، باید او 
را یک دیوانه خطاب کرد. نحوه استفاده از VAR، اکنون 
فوتبال را به یک مسخره بازى بزرگ تبدیل کرده است.»

صحنه مشابه پنالتى ایران-پرتغال دقیقًا در بازى نیجریه 
و آرژانتین نیز رخ داد و این بار «جونیت چاکیر»، بر خالف 
کاســرس، اعتقادى به خطاى هند نداشــت و از این رو 
حتى بعد از بازبینى صحنــه از اعالم ضربه پنالتى امتناع 
کرد. سئوال مهم اینجاست که اگر قرار به اعالم تصمیم 
سلیقه اى و متفاوت در دو صحنه مشابه است، پس نقش 
VAR در این میان چیســت و این سیســتم جنجالى 

چگونه به برقرارى عدالت کمک خواهد کرد؟
در بازى مصر و عربستان نیز، داور مسابقه با وجود استفاده 
از VAR، در کمال تعجب تصمیم اشتباه خود در اعالم 
ضربه پنالتى را تغییر نداد تا شبهات نسبت به این کارایى 

استفاده از این سیستم به شدت زیاد شود.
 VAR ،البته فراموش نکنید که در همین جام بیست ویکم
بارها داورها را از تصمیم اشــتباه و متضرر شــدن تیم ها 
نجات داده. براى تمام ناراضیان و شــاکیان این سیستم، 
پنالتى گرفته شده براى فرانســه در برابر استرالیا (اولین 
استفاده رسمى از VAR در روسیه 2018)، مثالى شفاف 
از عملکرد صحیح سیســتم بود؛ یک اشتباه مشخص از 
سوى داور توسط VAR تشخیص داده شد، داور پیام را 
دریافت کرد و پس از بازبینى صحنه، تصمیم خود را تغییر 
داد. بازى برزیل و کاستاریکا و صحنه اعالم پنالتى روى 
«نیمار» نیز یکى دیگر از این موارد است؛ بازبینى صحنه به 
خوبى نشان داد که ستاره برزیلى تمارض کرده و به همین 
دلیل داور از تصمیم خود مبنــى بر اعالم پنالتى منصرف 
شد. در پایان فراموش نکنید که VAR هنوز به تکامل 
و پختگى الزم نرسیده و وجود اشــکاالت در اجراى آن 
همانند هر سیستم نوپاى دیگرى، کامًال طبیعى است. آنچه 
ضرورى به نظر مى رسد، آموزش داورها از سوى فیفا براى 
استفاده صحیح تر از این سیستم و هماهنگى آنها در اتخاذ 

تصمیمات یکسان بعد از بازبینى تصاویر است.

VAR؛ پروژه اى که شکست خورده است؟

میالد محمدى و «کریســتیانو رونالدو» بیشترین ســرعت را در میان 
بازیکنان تیم ملى ایران و پرتغال به نام خود ثبت کرده اند.

ایران و پرتغال در شرایطى با نتیجه یک بر یک زمین مسابقه را ترك کردند 
که در برخى از دقایق بازى نمایش محتاطانه دو تیم سبب شد تا آمارهاى 

خوبى در زمینه دوندگى براى هیچ یک از دو تیم ثبت نشود.

میانگین دوندگى شاگردان «کارلوس کى روش» در این دیدار 8800 متر 
بوده است؛ این آمار پرتغالى ها 8500 متر بوده است.

بیشترین دوندگى در این مسابقه در تیم ایران را وحید امیرى با طى کردن 
9700 متر ثبت کرده است و جالب اینکه رونالدو آمار 7500 متر را به نام 

خود ثبت کرده که عدد قابل توجهى به شمار نمى رود.

نکته جالب دیگر اینکه بیشترین سرعت ثبت شده براى هر دو تیم مربوط 
به میالد محمدى و کریســتیانو رونالدو بوده که هر دو میانگین سرعت 
31/6کیلومتر بر ساعت را ثبت کرده اند. به احتمال فراوان سرعت مدافع 
چپ تیم ملى در همان صحنه اى ثبت شــده کــه تصویر آن در فضاى 

مجازى بسیار معروف شده است.

سرعت محمدى مثل سرعت رونالدو

مدافع راســت تیم ملى مى گویــد احتماًال فصل 
آینده در جایى غیر از لیگ بلژیک بازى کند. رامین 
رضاییان در مــورد ادامه حضورش در اوســتنده 
بلژیک گفت:  یک درصد فکر نمى کنم این اتفاق 
بیافتد و در لیگ بلژیک بمانم ولى اگر پیشــنهاد 
خوبى داشــتم، در این کشــور مى مانم ولى فکر 
نمى کنم در تیم قبلى ام (اوســتنده) حضور داشته 
باشــم. هنوز با این باشــگاه قــرارداد دارم چون 
باشگاه هاى اروپایى فقط قرارداد یکساله نمى بندند، 
اما با توجه به رابطه ام با رئیس باشــگاه مى توانم 
جدا شوم و مشکلى براى فســخ قراردادم ندارم. با 
رئیس باشگاه اوستنده رابطه خوبى دارم و ایشان 
در یکسال اخیر خیلى کمکم کرد؛ تمام تالشم را 
کردم در جام جهانى بازى کنم و بعد از این مسابقه 
به تیم بهترى در اروپا بروم و ان شــاءا... این اتفاق 

خوب بیافتد. 

گیر «خبر ورزشى» به ژنرال
در آسیا 12 گل خوردى 

بزرگوار!

 روزنامه «خبر ورزشــى» و چند رسانه دیگر به 
نقد صحبت هاى قلعه نویى مبنــى بر اینکه در 
برابر اســپانیا باید تهاجمى تر بازى مى کردیم 

پرداخته است.
 امیر قلعه نویى، ســرمربى تیم سپاهان چند روز 
پیش در مصاحبه اى گفته بود در برابر اسپانیا باید 
تهاجمى تر بازى مى کردیم! به باور کى روش اگر 
در برابر تیم هایى، چون اسپانیا توپ را به حریف 
ندهیم و فضا را دراختیار نگیریم پیروزى حریف 
تضمین مى شود و حتى این احتمال وجود دارد با 

شکست سنگینى مواجه شویم!
 حاال «خبر ورزشى» در نقد صحبت هاى  ژنرال 
نوشــته: امیر قلعه نویى این حرف ها را در حالى 
زده که فصل گذشــته به همــراه ذوب آهن در 
لیگ قهرمانان آسیا 12 گل خورده و تیمش 11 

گل زده است.
شکست سنگین تیم ذوب آهن در برابر الدحیل 
بود که تیمش یک بر3 نتیجه را واگذار کرد. البته 
در اصفهان هم تیم الدحیل پیروز بود. ذوب آهن 
همچنین از تیم هاى الوحده و استقالل هم سه 
گل خورده بود. بى شک اگر ذوب آهن در برابر این 
تیم ها دفاعى بازى مى کرد چه بسا نتایج بهترى 
مى گرفت و در لیگ قهرمانان آسیا موفق تر عمل 

مى کرد.
این انتقاد ها در حالى از کى روش مطرح مى شود 
که تیم کره جنوبى در بازى با آلمان که با دو گل 
پیروز شــد تنها در 30 درصد از زمان بازى توپ 
را در اختیار داشــت و میزان پاس هاى رد و بدل 
شــده میان بازیکنان آلمان ســه برابر بیشتر از 
بازیکنان کره است. آلمانى ها 719 بار به هم پاس 
داده اند و کره اى ها هم 238 پاس بین هم رد و 

بدل کرده اند.

واکنش باشگاه سپاهان به 
کاپیتانى کیانى

باشگاه سپاهان به کاپیتانى کیانى واکنش نشان 
داد.

پس از اینکــه مهدى کیانــى از تیــم فوتبال 
تراکتورسازى تبریز جدا شد و به سپاهان پیوست، 
گفته شــد که این بازیکن بازوبند کاپیتانى تیم 
فوتبال ســپاهان را در فصل آینده بر بازو خواهد 
بســت. در همین راستا شنیده شــد که برخى از 
بازیکنان تیــم فوتبال ســپاهان از این موضوع 
ناراحت شدند و دو دستگى بین بازیکنان ایجاد 

شده است.
به همین دلیل مسعود تابش، مدیرعامل باشگاه 
سپاهان در گفتگو با «میزان»، در این خصوص 
اظهار کرد: همه این مسائل شایعه است. برخى ها 
مى خواهند براى ما حاشیه سازى کنند و ما نباید 
درگیر حواشــى شــویم. کیانى هنوز به عنوان 
کاپیتان ســپاهان انتخاب نشــده و اصًال چنین 

بحثى فعًال مطرح نیست.
وى افزود: البته انتخاب کاپیتان با نظر سرمربى 
خواهد بود و من نمى دانم قلعه نویى چه تصمیمى 

مى گیرد.

اخبارى و سایپا به آخر راه 
رسیدند

باشگاه ســایپا و دروازه بان این تیم براى پایان 
همکارى با یکدیگر به توافق رسیده اند.

محمدرضا اخبارى یکى از محصوالت آکادمى 
باشگاه سایپا محسوب مى شود که سه سال قبل 
براى انجام خدمت سربازى راهى تراکتورسازى 
شد و دوران موفقى طى دو فصل حضور در این 
تیم تبریزى داشــت و به نظر مى رســد فصل

 97-96 را هم در این تیــم بماند ولى به دلیل 
عدم رضایت ســایپا و على دایى بــه این تیم 
بازگشــت و در لیگ هفدهم همــراه نارنجى 
پوشــان بود.  این دروازه بان 25 ســاله که تا 
پیش از بازگشــت به ســایپا، در اردوهاى تیم 
ملى حضور داشــت و جزو ملى پوشان بود در 
فصل گذشته 11 بازى براى این تیم انجام داد 
تا هم باشگاه سایپا و هم خودش از این موضوع 
متضرر شــوند.  اخبارى که در نقل و انتقاالت 
نیم فصل ســال گذشته شــایعه بازگشتش به 
تراکتورسازى مطرح شده بود، در نهایت مجدداً 
با عدم موافقت باشگاه ســایپا در این تیم ماند 
ولى در نیم فصل دوم اوضــاع بر وفق مرادش 
پیــش نرفت. با پایــان لیگ هفدهــم مجدداً 
موضوع جدایى اخبارى از ســایپا مطرح شــد 
که مسئوالن این باشگاه چنین موضوعى را رد 
کردند ولى اکنون گفته مى شود ادامه همکارى 
این گلر و نارنجى پوشــان به آخر راه رسیده و 
طى یکى، دو روز آینده اخبــارى قراردادش با 

سایپا را فسخ مى کند.

نصف جهان  هومن افاضلى که  با هنرنمایى خود 
به همراه تیم نفت به لیگ یک سقوط کرد نظرات 

کارشناسى ویژه اى(!) در مورد تیم ملى دارد.
در میان منتقدان «کارلوس کى روش»، افاضلى 
جایگاه ویژه اى دارد. مــردى که طرفداران کى 
روش اتهامات زیادى به او مى زنند که البته اینجا 
نمى خواهیم درباره اش بحث کنیم بلکه سوژه 
اصلى، انتقاد افاضلى از شیوه بازى تیم ملى در جام 
جهانى است. بخش مهم صحبت هاى افاضلى 
در گفتگو با یکى از خبرگزارى ها را برایتان نقل 

مى کنیم:
■ به لحاظ فنى مدل بازى تیم ملى را نمى پسندم. 
چون بازیکنان مــا توانایى هاى زیــادى در فاز 

تهاجمى دارند. وقتى به ســردار آزمون که نوك 
حمله است، وظیفه یارگیرى مى دهیم، موردپسند 
من نیست. من دوســت دارم تیم ما فشار بیاورد 
چون نشان دادیم هر وقت فشار بیاوریم مى توانیم 

گل بزنیم.
■ ما به جاى اینکه به فکر بازى خودمان باشیم به 
این فکر کردیم که هم خودمان بازى نکنیم و هم 
تیم رو به رو بازى نکند. در مواقعى که بچه ها خود 
را از این قید و بند ها خارج مى کردند، شرایط بازى 
تغییر مى کرد و همه دیدیم که در بازى با اسپانیا در 
چنین شرایطى با سه حمله به گل رسیدیم. حاال 
درست است که گل را مردود اعالم کردند، ولى 
منظور توان تهاجمى تیم است که وجود داشت. 

در بازى با پرتغال هم با چهار حمله به گل رسیدیم 
و این یعنى در فاز تهاجمى پتانسیل خوبى داریم 
و من نمى دانم با وجود این توانایى چرا مدام باید 
دفاع کنیم.  اگر قرار بود در 15 بازى یک بار برابر 
اسپانیا برنده باشیم، قطعًا آن یک بار همین جام 
جهانى بود. این را نتایج اســپانیا در جام جهانى 

نشان داد.
■ دیدگاه آدمى که کار حرفه اى مى کند و پول 
مى گیرد باید با افراد عادى متفاوت باشد. ما مدام 
از رنکینگ فیفا مى گوییــم و اینکه از تیم هاى 
آسیایى باال تر هستیم. ولى در همین جام ژاپن 
و کره را دیدیم که خیلى زیبــا و تهاجمى بازى 
کردند. ما از استرالیا هم کمتر نیستیم. ولى اینها 

همه به دنبال فوتبال بازى کردن هســتند، نه 
خراب کردن بازى حریف.  براى جام بردن، باید 
در فاز حمله سرمایه گذارى کرد. تنها یک بار و 
آن هم یونان موفق شده است تنها با دفاع کردن 
جام ببرد. در نتیجه هیچ تیمى در هیچ تورنمنتى 
قهرمان نشده مگر اینکه تعادل در حمله و دفاع 

داشته باشد.
■ با این روش هیچ جامى نمى بریم. ما در آسیا 
هم به همین شــکل بازى مى کنیم. هفت سال 
است که مقابل هر تیمى اینگونه بازى مى کنیم. 
فرقى هم ندارد که تیم مقابل بحرین باشــد یا 
اسپانیا. حتى انتخاب بازیکنان در تیم ملى براى 

این گونه بازى کردن است.

چند کالم از آقاى سقوط کرده!
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بت شده براى هر دو تیم مربوط 
 بوده که هر دو میانگین سرعت 
به احتمال فراوان سرعت مدافع 
ــده کــه تصویر آن در فضاى 
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خشایار بیدمشکى

نصف جهان   یک باشگاه آلمانى و یک باشگاه اســپانیایى از مشتریان وحید امیرى هستند که 
باعث مى شود کابوس هواداران و مدیران پرسپولیس دو چندان شود.

 نگرانى اصلى هواداران پرسپولیس در روزهاى اخیر ماندن یا رفتن وحید امیرى است. بازیکنى 
که در جام جهانى عملکرد بسیار خوبى داشت و شــاید این نمایش خوب به ضرر قرمزها تمام 
شــود و امیرى فصل آینده در اروپا توپ بزند. وحید در تازه ترین مصاحبه اش گفته مى خواهد 
چند روزى اســتراحت کند و بعد درباره ادامه همکارى با پرســپولیس تصمیم بگیرد. گویا او 
پیشنهادهایى از اروپا دارد و به همین دلیل هنوز براى تمدید قراردادش با قرمزها به نتیجه نرسیده 
است. خبرگزارى «برنا» از قول یک منبع آگاه نوشــته که امیرى  دو پیشنهاد از بوندس لیگا و 
اللیگا دارد. باشگاه  اگسبورگ از آلمان و باشگاه سلتاویگو از اسپانیا به دنبال جذب این بازیکن 
هستند که در این میان گویا باشگاه اسپانیایى آمادگى خود را براى مذاکره با این بازیکن نیز  به 

صورت رسمى به او اعالم کرده است.
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محققان عنوان مى کنند رژیم غذایى مملو از پروبیوتیک، عالوه بر حفظ سالمت روده ها، به کاهش 
ریسک پوکى استخوان هم کمک مى کند. پوکى استخوان، ناشى از نابودى استخوان هاست که 

موجب شکستگى استخوان یک زن از هر سه زن باال 50 سال مى شود.
محققان مى گویند: زنان مسن بیشتر در معرض پوکى استخوان و شکستگى استخوان قرار دارند و 
درمان با پروبیوتیک ها مى تواند شیوه اى مؤثر و ایمن در پیشگیرى از آغاز پوکى استخوان در بسیارى 
از زنان مسن در آینده باشد. شکنندگى استخوان ها یا پوکى استخوان، ناشى از استخوان هاى متخلخل 
و ضعیف است که مى تواند موجب شکستگى آنها در شرایطى نظیر افتادن به زمین شود.  محققان 
مشاهده کرده اند زنانى که پودر حاوى باکترى هاى فعال دریافت کرده بودند، در مقایسه با زنانى که 

دارو دریافت کرده بودند، تنها نیمى از تراکم استخوانى بدنشان را از دست دادند.

راهکارهایى براى افزایش قد 
کودکان

یک متخصص تغذیــه راهکار هاى افزایش قد کودکان 
و نوجوانان را با مصرف برخى مواد غذایى تشریح کرد.

مرتضى صفــوى در ارتباط با راهکارهــاى افزایش قد 
اظهار کرد: استفاده از مواد غذایى حاوى کلسیم و روى 
در این زمینه بسیار حائز اهمیت است، چرا که مصرف این 
غذاهاى حاوى کلسیم، در رشد طولى استخوان هایى در 
بدن همچون استخوان ســاق و ران تأثیر داشته و باید 

مدنظر قرار گیرد.
وى افزود: لبنیات، کلم، کلم بروکلى، اسفناج، گل کلم و 
کرفس حاوى کلسیم بوده و انواع گوشت قرمز و مغزها 
همچون مغز پسته، گردو و بادام حاوى زینک است. وى 
ادامه داد: از طرفى ســبزیجات نیز حــاوى آهن بوده و 

ویتامین C دارند که مصرف آنها توصیه مى شود.
این متخصص تغذیه ادامه داد:  افرادى که کمبود ویتامین 
دارند،  مکمل ها را براى آنها به صورت قرص کلســیم 
و شربت کلســیم، بسته به ســن آنها توصیه مى کنیم؛ 
همچنین کمبود زینک با قطره، شربت، کپسول و قرص 

زینک امکانپذیر است.
صفوى با بیان اینکه مصرف مواد غذایى حاوى پروتئین 
در افزایش قد تأثیــر دارد، عنوان کــرد:  تخم مرغ ماده 
پروتئینى بوده که ارزش بیولوژیکى آن 100، لبنیات 92، 

گوشت 85 و حبوبات 40 تا 65 است.
وى خاطرنشــان کــرد: ورزش هاى کششــى در کنار 
تغذیه مناسب، در افزایش قد بســیار مؤثر بوده و انجام 
ورزش هایى همچون والیبال، بســکتبال، شــنا، دراز و 

نشست و پرش از ارتفاع در این زمینه توصیه مى شود.
این متخصص تغذیه گفت:  دخترها تا 17/5 و پســرها 
تا 21/5سالگى قد مى کشند و بهترین پیک قدى براى 
پســرها 13 ســالگى و براى دخترها 11 سالگى است، 

بنابراین در این زمان باید به قد آنها بسیار توجه کرد.

شپش ها
بله، تعجب نکنید. حتى شــمایى که هر روز دوش 
مى گیرید هم ممکن اســت قربانى حمله شپش ها 
شوید. در سال هاى اخیر، نگهدارى برخى حیوانات 
خانگى و چند عامل دیگر، بار دیگر پاى شــپش را 
به شــهرها باز کرده اســت. متخصصان مى گویند 
شپش ها ممکن اســت در هر نقطه شهر پیدا شده و 
روى موى شما بنشینند و وضعیت اقتصادى یا میزان 
تمیز بودن خانه تان هم ارتباطى با وجود آنها ندارد. 
چراکه شپش ها، فّرار هستند و خیلى زود از فردى به 

فرد دیگر سرایت مى کنند.
اگر خارش ســر شــما با وجود زائده هاى کوچک 
سفیدرنگى که ممکن است با شوره سر اشتباه گرفته 
شوند همراه شــد، فوراًً به داروخانه بروید و محلول 
مخصوص شســتن ســر را همراه با محلول هاى 
قدرتمند شستن لباس ها و ملحفه ها تهیه کنید و آنها 

را در آب با دماى باال بشویید و در آفتاب پهن کنید.
شوره سر

شپش ها تنها مهمان هاى سفیدى نیستند که سر شما 
را به خارش مى اندازند. گاهى شوره ساده و درمانپذیر 
سر، دلیل خارش مداوم آن است. اگر احساس کردید 
پوست سرتان پوسته مى شود و شوره ها را البه الى 
موهایتان دیدید، ســراغ شــامپوهاى مخصوص 
ضدشــوره بروید. در برخــى موارد، تغییر شــامپو 
هم مى تواند مشکل شــما را کم کند. تالش براى 
کم کردن استرس ها، مصرف داروهاى ضدالتهاب 
و آغشته کردن پوست سر به روغن درخت چاى، از 
دیگر راه هاى مقابله با شوره سر هستند. اگر همه این 
راه ها، به از بین رفتن شــوره سر کمکى نکرد، حتمًا 
از یک متخصص کمک بگیرید و با انجام آزمایش 
کامل، وضعیت بدنتان را بررسى کنید. شاید کمبود یا 
ازدیاد ماده اى در بدن شما، دلیل وجود این شوره ها 

باشد.
واکنش آلرژیک

خارش پوســت، گاهى نوعى واکنــش آلرژیک در 
بدن است. حساسیت شما به وجود عاملى در هوا یا 

غذایى که مى خورید، مى تواند پوستتان را به خارش 
بیاندازد. اگر خودتان در اثر آزمون و خطا متوجه ماده 
حساسیت زا شدید، با قطع مصرف آن، مى توانید شاهد 
کمترشدن خارش پوستتان باشید. اما در صورتى که 
این خارش ها شدت گرفت و دوره ابتال به آن طوالنى 
شد، حتمًا به یک متخصص آلرژى مراجعه کنید و با 
انجام آزمایش دقیق، عامل حساسیت زا را پیدا کنید.

آفتاب سوختگى
اگر به دلیل استفاده نکردن از کرم هاى ضدآفتاب یا 
قرارداشتن در معرض نور شدید خورشید، پوستتان 
دچار سوزش شود، احساس ناخوشایند خارش، شما 
را راحت نمى گذارد. در این شرایط بعید نیست که یک 
الیه ُمرده از روى پوستتان جدا شود و بعد از چند روز، 
شاهد پوسته پوسته شدن آن، همراه با شدت گرفتن 
خارش ها باشید. آنچه مهم است، این است که در این 
دوران با کمک کرم هاى ضدالتهاب و محصوالت 
خنک کننده مانند ژل آلوئه ورا، آزار ناشى از این ا تفاق 

را کم کنید و منتظر ترمیم پوستتان بمانید.

چـرا دست ھایمان 
بی حس مـی شوند

دستان شما شامل برخى از حساس ترین گیرنده هاى لمسى در سراسر بدن است و همه گیرنده هاى لمسى 
با یک شبکه عصبى به مغز شما متصل مى شوند. اگر حتى یکى از این عصب ها یا یکى از بخش هاى آنها در 
مواردى آسیب دیده باشند، ممکن است مغز اطالعاتى را که دستانتان در حال ارسال است، دریافت نکند و 

ممکن است نتیجه چنین حالتى بى حسى باشد.
در واقع عوامل زیادى وجود دارد که باعث بى حسى دست ها مى شود که در ادامه آمده است:

تونل کارپال
یکى از شایع ترین علل بى حس شدن دست، «سندروم تونل کارپال» است؛ وضعیتى که در آن عصب میانى که از ساعد به 
سمت دست مى رود، در مچ دست فشرده مى شود. این حالت در افرادى که زمان زیادى را صرف کار با رایانه مى کنند، نسبتًا 
شایع است. به ویژه اگر وضعیت میز طورى باشد که فرد مجبور به قرار دادن مچ دست بر روى لبه میز یا روى بخشى سخت، 

در هنگام کار با ماوس یا تایپ کردن باشد. 
عالوه بر بى حسى، عالیم سندروم تونل کارپال شامل احساس اینکه یک یا چند انگشت، به خصوص انگشت شست، انگشت 

سبابه و انگشت میانى، دچار تورم یا سوزش است، مى باشد. 

اختالل تیروئید
شاید اختالل تیروئید، اولین دلیلى نباشد که در صورت بى حسى دست ها به ذهنمان برسد. اما واقعاً اختالل تیروئید مى تواند 
موجب بى حسى دست شود. کم کارى یا پرکارى تیروئید درمان نشده نیز مى تواند به اعصابى که اطالعات بین مغز و نخاع 
و بقیه قسمت هاى بدن شما را حمل مى کنند، آسیب برساند. اگر شما عالیم دیگرى از کم کارى تیروئید مانند ریزش مو، 

افزایش وزن، احساس خستگى را تجربه مى کنید، وقت آن است که با پزشک خود مشورت کنید.

کیست ها
کیست هاى «گانگلیون» توده هاى غیرسرطانى یا رسوب هایى هستند که مى توانند در هر جایى از بدن ایجاد شوند، اما اغلب 
تمایل دارند در مفاصل و یا در اطراف آن ظاهر شوند. کیست گانگلیون فوق العاده شایع است و اگر یکى از آنها روى مچ دست 
باشد، بى حسى عالمت رایج آن است. این کیست ها گاهى اوقات خودبه خود از بین مى روند. اگر رفع نشوند و باعث درد و 

یا بى حسى شوند، عمل جراحى یا «آسپیراسیون»، روشى که مایع کیست را تخلیه مى کند، از گزینه هاى درمان هستند.

سندروم گیلن باره
این یک اختالل خودایمنى است که در آن، سیستم ایمنى بدن به اشتباه به اعصاب حمله مى کند و موجب آسیب مى شود که 
مى تواند باعث بى حس شدن دست شود. این وضعیت اغلب پیش از بیمارى تنفسى، آنفلوآنزاى معده یا سایر انواع بیمارى هاى 
عفونى پیش مى آید. سایر عالیم سندروم گیلن باره شامل احساس سوزش در انگشتان دست و پا، مچ پا یا مچ دست، 
ضعف در پاها، راه رفتن غیرمتعارف، ضربان قلب تند، کنترل ضعیف مثانه یا روده و ایجاد مشکل در حرکت هاى 

صورت مانند جویدن است.

سکته مغزى
بى حسى یا سوزش دست مى تواند نشانه اى از سکته مغزى باشد. سایر عالیم اولیه عبارتند از لبخند کج، 
گفتار نادرست یا مشکالت تفکر، سرگیجه و تارى دید. اگر به این عالیم دچار شدید، بالفاصله به اورژانس 
مراجعه کنید. حتى اگر شما جوان هستید، باز ممکن است سکته مغزى را تجربه کنید. درحدود 10 درصد از 
همه قربانیان سکته مغزى، کمتر از 45 سال سن دارند. داشتن وضعیت فیزیکى و اندام مناسب، به این معنى 

نیست که شما در معرض خطر نیستید.

دیابت
در حال حاضر احتماًال همه شما مى دانید که ادرار مکرر، تشنگى بیش از حد و سطح قند خون باال، نشانه هاى پیش دیابت 
هستند، به این معنى است که شما در معرض خطر ابتال به این بیمارى هستید. اگر هرکدام از این عالیم را دارا هستید، باید 
بالفاصله به پزشک مراجعه کنید؛ اما بسیارى از افراد مبتال به دیابت نوع 2 متوجه بیمارى خود نمى شوند. اگر عالیم هشدار 
دهنده دیابت نوع 2 را نادیده بگیرید و یا آن را درمان نکنید، بى حسى دســت مى تواند به عنوان یک نتیجه از آسیب هاى 
عصبى مربوط به دیابت خود را نشان دهد. تارى دید، مشکالت کلیوى و نارسایى قلبى همه خطرات ناشى از دیابت درمان 

نشده هستند.

مواردى آسیب دیده باشند، ممکن است مغز اطالعاتى را که دستانتان در حال ارسال است، دریافت نکند و 
ممکن است نتیجه چنین حالتىبى حسى باشد.

در واقععوامل زیادىوجود دارد که باعث بى حسى دست ها مى شود که در ادامه آمده است:

کیست ها
کیست هاى «گانگلیون» توده هاى غیرسرطانى یا
تمایل دارند در مفاصل و یا در اطراف آن ظاهر شوند
باشد، بى حسى عالمت رایجآن است. اینکیست
یا بى حسى شوند، عمل جراحى یا «آسپیراسیون»،

سندروم گیلن باره
این یک اختالل خودایمنى است که در آن، سیستم

مى تواند باعث بى حس شدن دست شود. این وضعیت
عفونى پیش مى آید. سایر عالیم سندروم گ
ضعف در پاها، راه رفتن غیرمتعارف، ضر

صورت مانند جویدن است.

سکته مغزى
بى حسى یا سوزش دست مى تو
گفتار نادرست یا مشکالت تفکر
مراجعه کنید. حتى اگر شما جوان
کمتر از همه قربانیان سکته مغزى،

نیست که شما در معرض خطر نیستید.

دیابت
در حال حاضر احتماًال همه شما مى دانید که ادرار
هستند، به این معنى است که شما در معرض خطر
بالفاصله به پزشک مراجعه کنید؛ اما بسیارى از افر
2دهنده دیابتنوع 2 را نادیده بگیرید و یا آن را درم
عصبى مربوط به دیابت خود را نشان دهد. تارى دی

نشده هستند.

یک فوق تخصص بیمارى هاى غدددرون ریز و متابولیســم گفت: شــایعه اى که 
درفضاى مجازى مبنى بر سقط جنین و کم کارى و پرکارى تیروئید به واسطه مصرف 

نمک یددار انتشار یافته، نادرست است و پایه و اساس علمى ندارد.
حســین دلشــاد با اشــاره به اهمیت مصرف ید در بــدن اظهار کرد: یـــد یکى از 
ریزمغذى هاى حیاتى براى سوخت و ساز بدن است و ید براى ساختن هورمون تیروئید 

در بدن مورد استفاده قرار مى گیرد. 
وى ادامه داد: در غیاب ید، این هورمون ها نمى توانند ساخته شوند و فرد دچار کم کارى 

غده تیروئید مى شود که بر حسب سن ابتال، دچار عوارض متعددى مى شود. 
وى افزود: ید در طبیعت موجود است و متأسفانه ید موجود در مواد غذایى، به اندازه اى 
نیست که نیاز روزانه فرد را تأمین کند، بنابراین هر فرد روزانه به مکمل ید نیاز دارد که 

با اضافه کردن ید به آب یا مواد غذایى جبران مى شود.
این متخصص اظهار کرد: ید دار کردن نمک طعام با یدات پتاسم صورت مى گیرد و 
در کارخانجات تولید نمک ید دار، به هر گرم نمک مقدار 40 گاما یدور یا یدات پتاسم 
اضافه مى شــود و با در نظر گرفتن مصرف سرانه حداقل پنج گرم نمک ید دار، مقدار 

200 میکرو گرم ید به هر فرد خواهد رسید. 
دلشــاد ادامه داد: نیاز روزانه افراد به ید بین 100 تا 300 میکروگرم و به طور میانگین 

درحدود 150 میکروگرم است که با مصرف نمک یددار تأمین مى شود. 
وى با اشاره به اهمیت مصرف ید در زنان باردار گفت: کمبود ید به خصوص نزد زنان 
باردار با عوارضى از جمله ســقط جنین، تولد نوزاد ُمرده، ناهنجارى هاى مادرزادى، 
افزایش مرگ و میر نوزادان، عقب ماندگى ذهنى و اختالل رشد و نمو کودك همراه 
است و تأمین ید مورد نیاز مادر طى باردارى بسیار حیاتى است و مطالعات بسیار زیادى 
ازچند دهه قبل وجود دارد که براى استفاده از نمک ید دار و حتى مکمل ید در باردارى 

حمایت مى کنند. 
دلشــاد در خاتمه اظهار کرد: به همه افراد جامعه توصیه مى شــود که از نمک ید دار 
تصفیه شده اســتفاده کنند و بیماران مبتال به بیمارى هاى قلبى- عروقى، کلیوى و 
یا سایر بیماران، مقدار مصرف روزانه نمک خود را با پزشک معالج خود تنظیم کنند و 
زنان باردار عالوه بر مصرف نمک ید دار از سه ماه قبل از باردارى و در طول باردارى 
و شــیردهى، نیاز به حداقل 150 میکرو گرم ید اضافــى در روز دارند که با مصرف 
فرآورده هاى دارویى داراى حداقل 150 میکرو گرم ید که توسط پزشک معالج تجویز 

مى شود، تأمین خواهد شد.

نمک یددار
 باعث سقط جنین مى شود؟

مراقب عالیم هشدار دهنده گرمازدگى باشید
با شروع فصل تابستان و افزایش گرما، تشخیص 

عالیم گرمازدگى یا سکته گرمایى مهم است.
در حالت عادى، بدن با عرق کردن به تعدیل دماى 
بدن کمک مى کند، اما در برخى موارد، سیســتم 
کنترل دماى بدن بیش از حد فعالیت کرده و دماى 

بدن با سرعت بیش از حد زیاد افزایش مى یابد.
دماى بســیار باال بدن مى تواند به مغز و ســایر 
اعضاى بدن آسیب برساند. افرادى که بیشتر در 
معرض گرمازدگى قرار دارند عبارتند از نوزادان و 
کودکان تا سن چهار سال، افراد باال 65 سال، افراد 
داراى اضافه وزن و افــرادى که داروهاى خاص 

مصرف مى کنند.
متخصصان عالیم گرمازدگى یا سکته گرمایى را 

به شرح زیر عنوان مى کنند:
دماى باال 39/5درجه بدن، پوســت قرمز، داغ و 
خشک و تعریق کم یا عدم تعریق، ضربان قوى و 

تند، سردرد، سرگیجه، حالت تهوع و گیجى.

خارش پوست، نشانه 
است نه بیمارى

همه ما در زمان هجوم احساس ناخوشایند خارش پوســت، تنها به دنبال تسکین آن هستیم اما 
متخصصان مى گویند ساکت کردن خارش، درست مانند پاك کردن صورت مسئله است. از نظر آنها، 

این مشکل دلیل دیگرى دارد که چاره اى جز پیداکردن و برطرف کردن آن ندارید.

کاهش ریسک از بین رفتن 
استخوان ها با پروبیوتیک ها 
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 شایعه تعیین وثیقه براى آزادى متهم ردیف اول پرونده 
آزار و اذیت «مهدى» معلول ذهنى نجف آبادى و مادر 
او و تالش اطرافیان فرد متهــم براى فراهم کردن این 
وثیقه، باعث شد در دو هفته گذشته کلیپ هاى این آزار 
و اذیت در فضاى مجازى منتشر شود. آزار این نوجوان 
معلول و مادرش حدود دو سال پیش اتفاق افتاده بود اما 
موضوع صدور وثیقه بهانه اى شد تا این ماجرا براى بار 

دوم در طول نزدیک به دو سال رسانه اى شود.
این در حالى اســت که محمدرضا توکلى، دادســتان 
شهرســتان نجف آباد با بیان اینکه متهمان آزار و اذیت 
مادر و پسر معلولى که فیلم آن را اخیراً برخى شبکه هاى 
معاند پخش کرده اند، از یکســال پیش در زندان به سر 
مى برند، اظهار کرد: مشارکت در قتل عمد، آزار جنسى 
و سوء اســتفاده از بیمه تصادفات از جمله ردیف هاى 
اتهامى مرد و زن متهم در این پرونده اســت و دستگاه 
قضائى با دقت به تمامى این موارد رسیدگى کرده است.

همه واقعیت ها و شایعه ها
این ماجرا از تابستان سال 95 آغاز شد، زمانى که مردى 
میانسال به نام «م.ع» در شهرستان نجف آباد با فریب 
خواهر مهدى با این خانواده معاشرت مى کند. این فرد 
على رغم مخالفت هاى پدر مهدى به رفت و آمد با این 
خانواده ادامه مى دهد و به بهانه اینکه این پســر معلول 
را سرکار ببرد نقشه خود را که سوءاستفاده از این معلول 
و خانواده او از طریق اســتفاده از آنها در تکدیگرى و یا 
دریافت خسارت از بیمه بابت تصادفات ساختگى بوده، 

عملى مى کند.
«م.ع» با همدستى «مهرى»، خواهر این نوجوان معلول 
براى رسیدن به اهداف شوم خود با ریختن سرب و روغن 
داغ و آب جوش روى سر و بدن مهدى و کتک زدن وى 
و گرسنگى دادن به او و حتى آزار و اذیت مادر این معلول، 
آنها را وادار به گدایى مى کرد. آزار و اذیت هاى این زن و 
مرد ابتدا منجر به مرگ پدر این خانواده شد و پس از فوت 
پدر مهدى، مادر او نیز بر اثر شدت جراحات وارده از سوى 

«م.ع» و دخترش، جان خود را از دست داد.
بر اساس اخبارى که در خصوص این معلول آزارى منتشر 
شده، اقوام مهدى در روز مراسم تدفین مادر او، با مشاهده 
آثار سوختگى و شکستگى بر بدن متوفى به مرگ وى 
مشــکوك مى شــوند و موضوع را به پلیس و پزشکى 
قانونى اطالع مى دهند. یکى از وابستگان مهدى نیز در 
فرصتى مناسب در گوشى مهرى -خواهر او- پیام هاى 
رد و بدل شده بین این دختر و «م.ع» درخصوص آسیب 
رساندن به این معلول ذهنى و مادرش براى مرگ آنها با 

هدف تصاحب اموالشان را مشاهده مى کند و موضوع را 
به مأموران گزارش مى دهند.

گفته مى شود مهرى و «م.ع» در حال حاضر در زندان 
به سر مى برند و براى رهایى «م.ع» از زندان وثیقه دو 
میلیارد تومانى صادر شده و مهدى نیز به مرکز توانبخشى 
شــهداى دیزیچه شهرســتان مبارکه منتقل شــده 

است. 

مدیر کل بهزیستى پاسخ مى دهد
روزنامه «نصف جهان» براى روشن شدن جزئیات این 
پرونده معلول آزارى و بررسى صحت و سقم اخبار منتشر 
شده در این خصوص و همچنین اطالع یافتن از وضعیت 
فعلى معلول آســیب دیده، گفتگویى با مرضیه فرشاد، 
مدیرکل بهزیستى استان اصفهان انجام داده است که 
وى در این گفتگو به بیان توالى اتفاقات این پرونده از دو 

سال پیش تا امروز پرداخته است.

اخیراً کلیپى از آزار و اذیت یک معلول 
ذهنى در شبکه هاى مجازى منتشر 
شــده که گفته مى شــود مددجوى 
بهزیستى استان اصفهان بوده است. 
با توجــه به اینکه ایــن خبر به طور 
گسترده اى در شــبکه هاى مجازى 
منتشر شــده، آیا وقوع این حادثه را 

تأیید مى کنید؟
بله. اما آنچه ایــن روزها درباره ایــن معلول ذهنى که 
یکى از مددجویان تحت حمایت بهزیســتى استان هم 
است گفته مى شــود، در واقع مربوط به تیرماه95 است 
که حاال رسانه اى شده است. در همان سال، مددکار و 
در واقع اورژانس اجتماعى شهرستان نجف آباد توسط 
همسایگان یا دیگر وابستگان این مددجو مطلع مى شوند 
که گویا وى از طرف فرد یا افرادى تحت آزار قرار گرفته 
اســت. همکاران ما در اورژانس اجتماعى براى بررسى 
صحت و ســقم این موضوع به خانه این معلول مراجعه 
مى کنند تا مشخص شود او تحت آسیب هست یا خیر و 
اگر این صحبت ها صحت دارد مددجوى معلول توسط 
چه شخصى مورد آزار و اذیت قرار گرفته و آیا جدا کردن 
معلول از خانواده الزم اســت یا خیر. متأسفانه هنگامى 
که کارشناسان اورژانس اجتماعى براى بررسى شرایط 
مددجو به منزل وى مراجعه مى کنند خانواده این معلول 
همکارى الزم را با بهزیستى به عمل نمى آورند و اجازه 
نمى دهند شرایط او بررسى شود و با طفره رفتن، منکر 
موضوع آسیب رسانى به معلول مى شوند. نهایتاً و پس از 

پافشارى هاى صورت گرفته از سوى اورژانس اجتماعى 
و چندین بار مراجعه به منزل آنهــا، خانواده اش اعالم 
مى کنند که وى توسط افراد غریبه در کوچه مورد آزار و 
اذیت قرار گرفته است. آنها حتى به اورژانس اجتماعى 

هم دعوت مى شوند ولى مراجعه نمى کنند.
با توجه بــه اینکه گفته مى شــود 
خواهر این معلول ذهنــى  در آزار و 
اذیت برادرش نقش داشــته است، 
عکس العمــل وى و تمایلش براى 

همکارى با بهزیستى چگونه بود؟
در مدتى که بهزیســتى پیگیر این موضوع بود، خواهر 
مددجوى معلول در یک مرحله و در تماس با کارشناسان 
اورژانس اجتماعى به همکارى تمایل نشان مى دهد اما 
باز هم بنا به دالیلى نامشخص از مراجعه به بهزیستى و 

همکارى خوددارى مى کند.
بهزیستى نمى توانست براى کمک 
به این مددجو از راه قانونى وارد شود 
و خانواده او را مجبــور به همکارى 

کند؟
هنگامى که بعد از پنج شــش روز مراجعه همکاران ما 
به منزل این مددجو، آنها موفق نمى شوند خانواده وى 
را متقاعد به همکارى با بهزیســتى کنند که معلول را 
تحویل کارشناسان مربوطه دهند تا شرایط مناسب براى 
وى فراهم شود، بهزیســتى ناچار مى شود از دادستان 

شهرستان نجف آباد کمک بگیرد.
متهم اصلى این پرونده و  فردى که 
در آسیب رساندن به این معلول نقش 
اصلى را بر عهده داشته و با خواهر او 
همدست بوده است چگونه شناسایى 

شد؟
با پیگیرى هاى متعددى که از سوى اورژانس اجتماعى 
به صورت فعاالنه صورت مى پذیرد، فرد غریبه اى که 
احتماًال در اذیت و آزار معلول نقش داشــته، شناسایى 
مى شود اما هنگامى که اورژانس مداخله اش را شروع 
مى کند، خانواده معلول شبانه تغییر مکان مى دهند و از 
دید اورژانس مخفى مى شوند که بالفاصله موضوع به 

دادستانى اطالع داده مى شود.
بعد از این نقل مکان، بهزیستى فرد 

معلول را به حال خود رها مى کند؟
پس از جابه جایى ناگهانى خانواده این مددجو، مکاتبات 
الزم از سوى بهزیستى با قوه قضائیه و نیروى انتظامى 
براى شناســایى محــل نگهدارى ایــن معلول ذهنى 
انجام شــد و در تمام این مدت با آنها در ارتباط بودیم تا 

آدرس جدیدى از او به دســت بیاوریم، تا اینکه باالخره 
پس از حدود یکسال و در شــهریور ماه سال 96 مکان 
جدید زندگى این معلول شناســایى شــد و به محض
 اعــالم آدرس جدیــد وى، بــا حکــم دادســتانى 
و قوه قضائیه جداســازى معلول از خانواده اش صورت 

پذیرفت.
او در حال حاضر در مراکز بهزیستى 

نگهدارى مى شود؟
بله. این معلول حدود 9 ماه است که در مرکز توانبخشى 
دیزیچه شهرســتان مبارکه نگهدارى مى شود و حال 

عمومى وى رو به بهبود است.
وضعیت جسمى و روحى این معلول 
با توجه به آسیب هایى که در گذشته 

دیده هم اکنون چطور است؟
عکس هایى که ممکن است از این معلول در شبکه هاى 
مجازى ببینید مربوط به اتفاقاتى است که در گذشته رخ 
داده و در حال حاضر جراحى هایى روى زخم هاى قبلى 
وى در مرکز توانبخشى صورت پذیرفته و در حال درمان 
اســت که روز به روز جاى آنها بهتر مى شود و حال این 

معلول هم خوب است.
اخیراً شایعه شده که اطرافیان متهم 
ردیف اول این پرونده در تالشــند با 
تهیه وثیقه دو میلیــاردى براى وى، 
شــرایط آزادى این مجرم را فراهم 
کنند، واکنش بهزیستى اصفهان در 

این باره چیست؟
وظیفه بهزیســتى اعالم جرم و خطر به دادستان است 
و دادســتان در این زمینه مدعى العموم اســت و اینکه 
چه کسى خاطى اســت و چه برخوردى با وى صورت 
مى پذیرد و چه مجازاتى بــراى خاطیان در نظر گرفته 
مى شــود و چه مدت در بازداشــت خواهند بود به قوه 

قضائیه مربوط است و در اختیار آنهاست.
با توجه به اینکه پدر و مادر این معلول 
فوت شده اند و چنانکه گفته مى شود 
خواهرش هم در آسیب رساندن به 
وى با متهم اصلى، همدســت بوده 
است، نگهدارى این معلول بر عهده 

چه کسى خواهد بود؟
این معلول تا آخــر عمر و تا هنگامى کــه خانواده اش 
شرایط نگهدارى از او را نداشته باشند و امنیت او از سوى 
آنها در خطر باشد، تحت پوشش بهزیستى قرار خواهد 
داشت و بهزیستى حضانت این مددجو را بر عهده گرفته 

و امنیت او را تأمین خواهد کرد.

انفجار کوره یک واحد صنعتى در جوزدان از 
توابع شهرســتان نجف آباد بامداد شنبه به 

مصدومیت هفت تن منجر شد.
مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى استان 
اصفهان گفت: در این حادثه که ساعت چهار 
و 32 دقیقه بامداد روز شنبه رخ داد هفت تن 

از افراد حاضر در محل مصدوم شدند.

دکتر غفور راســتین افزود: این مصدومان 
که بین سنین 30 تا 40 ســال بودند پس 
از مــداواى اولیه، بــه بیمارســتان هاى 
فاطمه الزهرا (س) و منتظرى نجف آباد منتقل 

شدند.
 علت وقوع این حادثه هنوز مشخص نشده 

است. 

مدیر روابط عمومى فوریت هاى پزشکى خوزستان از مســمومیت غذایى 74 نفر از اهالى یک روستا در 
رامهرمز خبر داد. 

رضا رفیعى در گفتگو با مهر اظهار کرد: 74 نفر مورد مسمومیت توســط پزشک درمانگاه باوج از بخش 
ابولفارس (با فاصله حدود 70 کیلومترى از شهرســتان رامهرمز) ویزیت شــدند که از این تعداد 14 نفر 
مسمومیت و یک نفر مشکل قلبى توسط اتوبوس آمبوالنس و دو دستگاه آمبوالنس به بیمارستان مادر 
رامهرمز اعزام شدند. وى افزود: تعداد پنج دستگاه آمبوالنس و یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس به همراه 
12 نفر پرسنل از مرکز فوریت هاى پزشکى رامهرمز به محل اعزام شدند. مدیر روابط عمومى فوریت هاى 
پزشکى خوزستان گفت: در گزارش ثانویه نیز علت مصدومیت این افراد، مسمومیت اعالم شده ولى علت 

این مسمومیت هنوز نامشخص است.

سارق ولگرد که مقابل فضاى سبز در یکى از خیابان هاى مشهد قصد سرقت خودرو با نوزاد 15 ماهه به 
نام «شیدا» را داشت، دستگیر شد.

فرمانده انتظامى استان خراسان رضوى گفت: خانواده اى براى تفریح به پارکى در مشهد رفته بودند که 
سارقى سابقه دار لحظه اى که دختر جوان خانواده، تنها براى چند ثانیه از خودرو پیاده شد تا پالستیک زباله 

راداخل سطل بیاندازد با دیدن درهاى باز خودرو وسوسه شد تا سرقت کند.
سرتیپ قادر کریمى افزود: در این لحظه با جیغ و فریاد دختر جوان، مردم به کمک او شتافتند و راه فرار متهم 
را سد کردند و تیم گشتى کالنترى نجفى مشــهد نیز به موقع در محل حاضر و متهم در حالى که با چاقو 
قصد مقاومت داشت دستگیر شد. وى گفت: خوشبختانه با حضور به موقع مأموران و احساس مسئولیت 
مردم، نوزاد دختر 15ماهه سالم و صحیح به آغوش خانواده اش بازگشت و عامل این سرقت نافرجام به 

مراجع قضائى معرفى شد.

یک پسر جوان با ضربات چاقو پدرش را در خانه شخصى واقع در حوالى منطقه فقیره شهر همدان به قتل 
رساند.

رئیس پلیس شهرستان همدان با بیان این خبر اظهار کرد: تیم هاى پلیسى بالفاصله پس از دریافت یک 
مورد گزارش قتل در صحنه جرم حضور یافتند.

سرهنگ پژمان قویمى اضافه کرد: تحقیقات اولیه گویاى این است که پسر 25 ساله اى به علت اختالف 
خانوادگى با وارد کردن ضربات متعدد چاقو به قسمت گردن و سینه، پدر خود را به قتل رساند. وى گفت: 
مادر و خواهر قاتل نیز شاهد صحنه درگیرى او با پدر 63 ساله بودند اما تالش مادر خانواده براى جلوگیرى 

از درگیرى منجر به زخمى شدن وى شد.
سرهنگ قویمى افزود: طبق بررسى هاى صورت گرفته قاتل داراى مشکالت اعصاب و روان بوده و چند 
نوبت در بیمارستان بسترى و زیر نظر و تحت درمان پزشک بوده است. وى یادآورى کرد: قاتل که با ظاهرى 
خون آلود از محل جرم متوارى شده بود با ارائه مشخصاتش به تیم هاى گشتى مورد تعقیب قرار گرفت. 
رئیس پلیس شهرستان همدان اظهار کرد: عوامل انتظامى قاتل را در نزدیک کالنترى 15 رسالت شهر 

همدان شناسایى و دستگیر مى کنند و به نظر مى رسد او قصد معرفى خود را داشته است.

2 سارق مسلح که اقدام به سرقت کیف حاوى 2/5 کیلو طال کرده بودند ظرف 4 ساعت دستگیر شدند.
فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان با اعالم این خبر اظهار کرد: در پى تماس تلفنى یکى از شهروندان با 
مرکز فوریت هاى پلیسى 110 مبنى بر سرقت کیف حاوى طالى وى، موضوع به صورت ویژه در دستور 

کار مأموران این فرماندهى قرار گرفت.
سرهنگ حسن یاردوستى افزود: بالفاصله مأموران در صحنه حاضر شــدند و با انجام تحقیقات از فرد 
مالباخته دریافتند وى طالفروشى است که به صورت سیار اقدام به حمل طال با کیف خود مى کند. وى 
گفت: مالباخته در حال حرکت در یکى از خیابان هاى سطح شهر اصفهان بود که دوسرنشیِن یک دستگاه 
موتورسیکلت با در دست داشتن اســلحه کلت کمرى به وى حمله ور شده و پس از سرقت کیف حاوى

 2/5 کیلوگرم طال از صحنه متوارى مى شوند.
این مقام مسئول عنوان کرد: با اظهارات شاکى، جستجو براى شناسایى و دستگیرى سارقان در دستور کار 
قرار گرفت و سرانجام مأموران پس از چهار ساعت توانستند هر دو سارق  را که حین فرار با یک دستگاه 
خودروى سوارى سمند برخورد کرده و به صورت پیاده در حال متوارى شدن بودند، شناسایى و دستگیر 
کنند. سرهنگ یاردوستى خاطر نشــان کرد: در این عملیات کیف حاوى طالها نیز به صورت صحیح و 

بدون هیچگونه کم و کاستى به مالباخته تحویل و متهمان همراه پرونده به مراجع قضائى منتقل شدند.

ه دنبال رازگشایى از آزار و اذیت «مهدى»
از نجف آباد تا مبارکه ب

پرونده یک معلول آزارى؛ 2 سال بعد
سارق، نوزاد را همراه خودرو دزدید 

قتل پدر 
به دست 
پسر روانى 

سرقت 
مسلحانه 
 2/5کیلو طال 
در اصفهان

مسمومیت 
74نفر از 
اهالى یک 
روستا 

7 مصدوم در انفجار کوره در نجف آباد

مرضیه غفاریان
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 خدایا! به تو پناه مى برم که ظاهر من در برابر دیده ها نیکو و درونم 
در آنچه از تو پنهان مى دارم، زشت باشد و بخواهم با اعمال و رفتارى 
که تو از آن آگاهى، توجه مردم را به خود جلب کنم و چهره ظاهرم 
را زیبا نشان دهم، با اعمال نادرستى که درونم را زشت کرده به سوى 

تو آیم، تا به بندگانت نزدیک و از خشنودى تو دور شوم.
موال على (ع)

مدیریت شعب بانک کشاورزي استان اصفهان در نظر دارد امالك مشروحه ذیل را از طریق برگزاري مزایده عمومی به شرح 
مندرج در جدول ذیل بصورت نقدي و اقساطی به فروش برساند.متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
بیست روز ، همه روزه به استثناء روزهاي تعطیل از ساعت 8 لغایت 14 جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق شرکت در 
مزایده به نشانی اصفهان خ مطهري مدیریت شعب بانک کشاورزي استان اصفهان طبقه سوم واحد حقوقی مراجعه نمایند.
توضیحات : 1_اوراق شرکت در مزایده در واحد حقوقى  به آدرس فوق الذکر موجود و پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه از 
آن را دریافت و با قید قبولی امضاء کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه و به انضمام فیش واریزي مربوط به 5درصد قیمت پایه 
در پاکت الك و موم شده ( با قید مربوط به ملک ردیف  آگهی ) تسلیم و رسید دریافت نمایند . براي هر ملک باید پیشنهاد و 
اوراق و پاکت مستقل تهیه و تنظیم و تکمیل و امضاء  شده ارائه گردد . 2-مهلت ارائه پیشنهادات پس از انتشار آگهى به مدت 
20روز مى باشد.به پیشنهادات مبهم ، مشروط و بدون سپرده و پیشنهاداتی که بعد از انقضاي مدت مقرر در آگهی واصل 
گردد ترتیب اثر داده نمی شود . 3-در شرایط مساوي اولویت با مالک اولیه امالك خواهد بود . وجوه واریزي نفرات دوم و 

سوم تا تعیین تکلیف نهایی برنده مزایده مسترد نخواهد شد . 4-اخذ کلیه مجوز ها و پروانه هاى مربوطه در صورت دارا 
بودن شرایط از ادارات ذیربط بر عهده خریدار خواهد بود.5-نحوه دریافت ثمن معامله پس از اعالم برندگان و همزمان با 
انعقاد قرارداد به صورت نقد یا اقساط است. در صورت ارائه پیشنهاد اقساطى پرداخت حداقل 20درصد مبلغ  به صورت نقد 
و مابقى  حداکثرشصت ماهه با تعلق سود مربوطه خواهد بود.ضمنا اولویت با پیشنهاد نقدى است.6-کلیه امالك با وضعیت 
موجود و طبق مفاد اسناد انتقال اجرایی صادر شده واگذار می گردند و در صورت وجود متصرف ، تخلیه بر عهده خریدار می 
باشد و در صورت نیاز به اقداماتى اعم از ادغام ، تفکیک ، افراز ، تجمیع ، دریافت سند ششدانگ ، رفع مغایرت در حدود اربعه و 
مساحت امالك و غیره و طی کلیه مراحل آن بعهده و هزینه خریدار می باشد و بانک هیچگونه هزینه اي از این بابت پرداخت 
7-بازدید از امالك و مطالعه مدارك و سوابق  نمی نماید و بانک هر گونه مسئولیتی را از خود سلب و اسقاط می نماید .  
مربوطه قبل از شرکت در مزایده براي تمامی شرکت کنندگان در مزایده الزامی می باشد و امضاي اوراق مزایده و شرکت در 
مزایده به منزله بازدید از امالك و مطالعه مدارك و سوابق مربوطه توسط شرکت کننده بوده و هر گونه ادعایی بر خالف آن 

مردود می باشد . 8-در امالکی که نیاز به تفکیک و اصالح باشددر صورت بروز مشکالت در خصوص تفکیک و قطعی شدن 
عدم امکان استفاده بدون تفکیک ، وجوه واریزي عینا به خریدار مسترد می گردد و خریدار هیچگونه ادعایی نخواهد داشت 
در اینصورت وجوه واریزي شامل سود و یا خسارت تحت هر عنوانی نخواهد بود . 9-قطعیت معامله منوط به موافقت بانک 
کشاورزي ایران ( تهران ) می باشد . 10-براي شرکت در مزایده ارائه فیش واریزي به میزان 5 درصد قیمت پایه  امالك  به 
صورت نقدى  نزد بانک کشاورزي شعبه محل وقوع ملک یا هر یک از شعب بانک کشاورزي در استان اصفهان به حساب 
بستانکاران بابت مزایده ، الزامی است . هر گاه نفرات اول و دوم و سوم از عقد قرارداد امتناع نمایند سپرده آنها ضبط خواهد 
شد . 11-شرکت کنندگان در مزایده می توانند در موعد یاد شده با ارائه کارت شناسایی معتبر به همراه ارائه رسید تحویل 
پاکت مزایده ، یا فیش واریز 5 درصد شرکت در مزایده در جلســه شرکت نمایند. 12-بدیهی است عدم حضور شرکت 
کنندگان مزایده در جلسه مذکور ، تحت هر شرایط و به هر دلیل اعم از موجه و غیر موجه مانع از انجام مزایده و باز گشایی 

پاکتها نخواهد بود . 

وضعیت ملک  قیمت پایه  اعیانعرصهکاربرىنوع ملکپالك ثبتى آدرس ملکنام شعبه ردیف

اصفهان 1
اصفهان خوراسگان خیابان اباذر-اباذر 
12 گذر روبروى سقاخانه بن بست دوم 

سمت شرق پالك 22 
چهل و سه حبه مشاع از هفتاد 1/ 5609

 تخلیه و در تصرف    1,805,999,999 450-مسکونى و دو حبه 
بانک نیست  

اصفهان خیابان معراج چهارراه فجر اصفهان 2
 تخلیه و در تصرف    1,183,500,000 9696آپارتمانششدانگ13265/ 14915کوچه آزادگان(اسالمى) پالك 63

بانک نیست  

اصفهان 3
خیابان میرداماد کوچه بازار شاطر باشى 
کوچه شهید مقراضگر بن بست امین 

پالك 17
 تخلیه و در تصرف    4,087,750,000 434434خانهششدانگ2153

بانک نیست  

اصفهان بران جنوبى روستاى روران اصفهان 4
 تخلیه و در تصرف        409,500,000 265191خانهششدانگ4/289کوچه زاینده رود9

بانک نیست  

اصفهان 5
کیلومتر 30 جاده شرق اصفهان بعد از روستاى 

دشتى سه را پیله وران روستاى روران نبش 
میدان ورودى بن بست امام خمینى 

چهل و چهار حبه مشاع  از هفتاد هجده فرعى از 4 اصلى 
 تخلیه و در تصرف        514,249,999 314/57200خانه و دو حبه 

بانک نیست  

کارگاه برنج کوبى واقع در بران جنوبى اصفهان 6
کارگاه ششدانگ 98/538کیلومتر 30 روستاى پیله وران 

 تخلیه و در تصرف    3,119,198,400 -282/13برنجکوبى 
بانک است  

 زمین زراعى واقع در اراضى قریه اصفهان 7
تمامیت 16964/98سهم مشاع از 153/50کبوتر آباد  

 تخلیه و در تصرف    1,720,800,000 -16964/98زمین زراعى 95133/40 متر مربع از ششدانگ 
بانک نیست  

گاودارى شمال جاده قلعه شور به طرف  اصفهان 8
 تخلیه و در تصرف  18,018,785,700 2026920گاودارىششدانگ153/48کبوتر آباد 

بانک نیست  
آتشگاه خیابان بهشت روبروى اصفهان 9

کوچه صفا 
یک ونیم دانگ مشاع از 
ششدانگ پالك7/33

یک و نیم دانگ مشاع از 
 تخلیه و در تصرف    4,408,200,000 -1500گلخانه ششدانگ 

بانک نیست  

شهرضا 10
اصفهان کوى هزار جریب خیابان 
شهید خسرو پور کوى آزادگان ده 

مترى گل رز
هجده و نیم حبه مشاع از هفتاد 15261/163

 تخلیه و در تصرف    2,874,437,500 247305منزل و دو حبه 
بانک نیست  

یک و هشت دهم دانگ مشاع از 76/1740شهرضا مزرعه واقع در دشت مهیارشهرضا 11
 تخلیه و در تصرف  13,984,609,500 2100003330مزرعهششدانگ 

بانک نیست  
یک و هشت دهم دانگ مشاع از 76/1739شهرضا مزرعه واقع در دشت مهیارشهرضا 12

 تخلیه و در تصرف    6,729,160,500 2100004170/4مزرعهششدانگ 
بانک نیست  

شهرضا 13
اصفهان- مرکزى- کاوه- خ 
نگارستان- مجتمع مسکونى 

نگارستان- بلوك 4راه پله 3طبقه 3
 تخلیه و در تصرف        661,500,000 127127مسکونى سه دانگ مشاع از ششدانگ 2924/2261

بانک نیست  

امتداد جاده اصفهان شهرضا بعد از سه شهرضا 14
 تخلیه و در تصرف    7,662,000,000 3875004857مرغدارىیک دانگ مشاع از ششدانگ 76/797راه مبارکه دشت مهیار 

بانک نیست  

76/1734شهرضا مهیار شهرضا 15
سى و هفت هزار و دویست و 

هفتاد و دو سهم مشاع از یازده 
هزار و سیصد و شانزده سهم 

 تخلیه و در تصرف  16,515,900,000 24375032653/1زراعى-باغ 
بانک نیست  

181/12شهرضا دشت مهیارشهرضا 16
تمامیت هشتصد و هشتاد وهفت سهم 
و هفتصد و پنجاه و یک هزارم سهم 
مشاع از 1450 سهم ششدانگ  

زراعى 
مساحت 

ششدانگ بیست 
و یک هکتار 

 تخلیه و در تصرف  14,951,700,000 -
بانک نیست  

مبارکه منطقه چغا جوش بنام مزرعه شهرضا 17
216/1مهر آباد 

یکصد و هشتاد وشش پنج هزارم 
از شش هشتم سه ربع مشاع از 

72 حبه شش دانگ 
ششدانگ 40 زراعى

 تخلیه و در تصرف    6,613,308,000 -هکتار
بانک نیست  

شهرضا- مرکزى- جاده سمیرم-  شهرضا 18
265/1کهرویه- هوك

پنچ و سه چهارم حبه مشاع از 
72 حبه پالك 265/1به انضمام 

اشجار و حق آب متعلقه
 تخلیه و در تصرف    7,062,619,500 -474644باغ 

بانک است  

شهرضا- مرکزى- جاده سمیرم-  شهرضا 19
 نه و یک چهارم مشاع از 72 حبه 265/1کهرویه- هوك

 تخلیه و در تصرف    3,287,115,000 -280950باغپالك265/1
بانک است  

خمینى شهر بلوار الغدیر جاده اصفهان نجف چادگان 20
پنجاه و چهار حبه مشاع از هفتاد و 88/1172آباد کوچه 63 فرعى سمت چپ بن بست یک 

 تخلیه و در تصرف        951,300,000 278/43180مسکونى دو حبه از ششدانگ 
بانک نیست  

دو هجده صدم دانگ مشاع از 87/9روستاى موغان فریدن فریدن 21
 تخلیه و در تصرف        379,440,990 130187/9مسکونى ششدانگ 

بانک نیست  

اصفهان خیابان کاوه خیابان کوهپایه 22امالك براى مزایده  (تیر  97)
 تخلیه و در تصرف    2,446,250,000 265/02344مسکونى نوزده حبه مشاع از هفتاد و دو حبه 15177/6400ابوریحان پالك 20 

بانک نیست  
 تخلیه و در تصرف        549,000,000 235130مسکونى ششدانگ 176/437اسالم آباد بلوار آیت اله دستغیب مهرگرد23

بانک نیست  
اسالم آباد بلوار المهدى خ 22 بهمن مهرگرد 24

 تخلیه و در تصرف        711,000,000 247/5132مسکونى ششدانگ 176/508کوچه شهید مطهرى پالك 47
بانک نیست  

نهصد و پنجاه سهم مشاع از 176/437اسالم آباد بخش یک ثبت شهرضا مهرگرد 25
 تخلیه و در تصرف        864,000,000 217/5145مسکونى پانصد و چهل و یک سهم 

بانک نیست  
 تخلیه و در تصرف        405,000,000 130139مسکونى ششدانگ 176/362اسالم آباد خیابان امام خمینى مهرگرد 26

بانک نیست  
سى و هشت حبه مشاع از هفتاد 433/2/405فالورجان واقع در اراضى قریه جوزدان فالورجان27

و دو حبه 
کشتارگاه 
 تخلیه و در تصرف  24,456,600,000 10877/97922صنعتى 

بانک نیست  
ششدانگ پالك430/905و چهارده و 430/904و 430/905فالورجان صحرائى باغ وحش فالورجان 28

نهصد و چهل هزارم از هفتاد و دو حبه 
پرورش قارچ  

 تخلیه و در تصرف  15,829,943,400 -14814وباغ
بانک است  

خیابان سروش کوچه 23(شهید سعید بوئین 29
 تخلیه و در تصرف    4,536,000,000 180/4297/13مسکونى ششدانگ 15190/33224لطفى) پالك 9 

بانک است  
تیران بلوار امام خمینى خیابان امیر کبیر تیران 30

بیست و پنج حبه مشاع از هفتاد 2968/6940جنب کوچه نور 
 تخلیه و در تصرف    1,290,624,999 154/35470مسکونى دو حبه 

بانک نیست  
بوستان 31

سعدى 
کرج شاهین ویال خیابان ششم شرقى 

دو دانگ و نه دهم دانگ مشاع از 146/2548پالك 13
 تخلیه و در تصرف  11,131,200,000 730734مسکونى ششدانگ 

بانک نیست  
بوستان 32

سعدى 
خیابان شیخ بهایى نرسیده به چهارراه 

داوزده حبه  و سیصد و پنجاه ونه 1840باقیمانده اردیبهشت تقریبا مقابل بانک ملى 
 تخلیه و در تصرف    1,231,110,887 79/6923/75مغازه هزارم حبه ازهفتاد و دو حبه

بانک نیست  
 تخلیه و در تصرف    4,742,100,000 -865هتل آپارتمان ششدانگ 159/1372بادرود خیابان شهید مطهرىبادرود 33

بانک است  
 تخلیه و در تصرف    2,826,360,000 2290/5943باغششدانگ 159/1379بادرود خیابان شهید مطهرى بادرود 34

بانک است  
خیابان هاتف- کوچه مشیر یخچال-مجتمع زرین شهر 35

 تخلیه و در تصرف    1,708,425,000 25/31-تجارى ششدانگ4286/30تجارى قصر مشیر-واحد شماره 217
بانک است  

خیابان هاتف- کوچه مشیر یخچال-مجتمع هرمزگان36
 تخلیه و در تصرف    1,406,700,000 20/84-تجارى ششدانگ4286/39تجارى قصر مشیر-واحد شماره 211

بانک است  
خیابان هاتف- کوچه مشیر یخچال-مجتمع هرمزگان37

 تخلیه و در تصرف    1,783,980,000 26/46-تجارى ششدانگ4286/31تجارى قصر مشیر-واحد شماره 218
بانک است  

زرین شهر خیابان شهید باهنر کوچه چرمهین 38
 تخلیه و در تصرف    3,532,500,000 250156/9مسکونى ششدانگ 658/5646دانش پالك 20 

بانک نیست  

اردستان در کنار جاده نیستان به نهوج اردستان 39
201/1و به فاصله 2 کیلومترى قریه نهوج 

تمامیت دو میلیارد یکصد و هفتاد و هشت 
میلیون و هفتصد و نه هزار و پانصد و 

شصت و هشت سهم مشاع از نه میلیارد و 
پانصد و پنجاه میلیون سهم ششدانگ 

 تخلیه و در تصرف    2,091,161,835 154803428مرغدارى 
بانک نیست  

یک و چهل و شش هزارم دانگ کاشان روستاى استرك جنب قبرستانکاشان 40
 تخلیه و در تصرف    13061547/601,099,360,644مرغدارى مرغدارىمشاع از ششدانگ پالك667/1

بانک نیست 
4/862دانگ مشاع از کاشان بلوار قطب راوندى کاشان 41

 تخلیه و در تصرف  14,914,210,860 -4489/814باغ باغ ششدانگ پالك3515/1
بانک نیست  

کاشان جاده برزك جنب کارخانه کاشان 42
سیمان 

یک و هشتصد و پنجاه و 
هفت هزارم دانگ مشاع از 

ششدانگ پالك241/1
 تخلیه و در تصرف    1,140,731,888 -10000مرغدارى مرغدارى 

بانک نیست  

کاشان بلوار راوند خیابان نگارستان بعد کاشان 43
از مرغدارى اکرمیان 

پانصد و نود و پنج هزارم 
دانگ مشاع از ششدانگ 

پالك1/3569
 تخلیه و در تصرف        471,244,462 9567155گلخانه گلخانه 

بانک نیست  

ششدانگ پالكقم بلوار شهید دل آذر کوچه 10کاشان 44
 تخلیه و در تصرف    2,423,700,000 126189خانه مسکونى 11135/156/1947

بانک نیست  
آران و بیدگل بخش مرکزى خیابان آران و بیدگل 45

17 شهریور 
ششدانگ پالك 1147 

 تخلیه و در تصرف        414,000,000 -60زمین  زمین اصلى 
بانک نیست  

آگهی مزایده عمومی اموال غیر منقول

م الف: 198161مدیریت شعب بانک کشاورزي استان اصفهان

با توجه به آمارهاى موجود و نظرســنجى هاى انجام شده، نمایشگاه 
گردشــگرى  با اســتقبال بى نظیر مردم و فعاالن حوزه گردشگرى، 
دستاوردهاى بسیارى داشت، اما از سوى برخى مسئوالن و متولیان 

امر تنها گذاشته شد.
«دهمین نمایشگاه بین المللى گردشگرى» توانست انتظارات فعاالن 
و شــرکت کنندگان حاضــر در آن را برآورده کند. به واقع، شــرکت 
نمایشگاه هاى بین المللى اســتان اصفهان از ماه ها قبل برنامه ریزى 
براى برگزارى این نمایشگاه را آغاز کرده بود تا بتواند بهترین نمایشگاه 
در این عرصه را برپا کند که خوشــبختانه این تالش ها نتیجه داد و 

نمایشگاه گردشگرى به بهترین شکل ممکن برگزار شد.
الزم به ذکر اســت از همان ابتــدا که برگزارى دهمین نمایشــگاه 
بین المللى گردشگرى در دســتور کار قرار گرفت، تاکید تیم اجرایى 
بر این بود که این نمایشــگاه بر اســاس اســتانداردهاى بین المللى 
نمایشگاه هاى گردشگرى برگزار شود؛ این اســتانداردها در دعوت 
از مشــارکت کنندگان، تبلیغات و فراخوان بازدید از نمایشگاه رعایت 

شد و در نهایت شاهد آن بودیم که نمایشــگاه گردشگرى توانست 
به معیارهاى برگزارى مطلوب دســت یابد. در این زمینه مى توان به 
این موضوع اشاره کرد که آمار بازدیدهاى نمایشگاه امسال نسبت به 
سال گذشته افزایش قابل توجهى داشته است. تعداد بازدیدکنندگان 
عمومى نمایشگاه گردشگرى امسال نسبت به نمایشگاه سال گذشته 
25 درصد و تعداد بازدیدکنندگان تخصصى امســال نسبت به دوره 
قبل نمایشگاه 45 درصد افزایش یافته که نشان  دهنده مطلوب  بودن 

برگزارى نمایشگاه است.
با تمام تالش هایى که از سوى شرکت نمایشــگاه هاى بین المللى 
اســتان اتفاق افتاد، نمایشگاه از ســوى برخى متولیان رسمى حوزه 
گردشگرى تنها ماند. از سوى دیگر، در شرایطى که وضعیت کسب و 
کار بازارهاى مختلف کشور مطلوب نبود و شرایط نامطلوب اقتصادى 
که دامن گیر بنگاه ها و شرکت هاى بخش خصوصى است و این مهم را 
مى توان در میان صفحات نشریات اقتصادى به وضوح دریافت، شرکت 
نمایشگاه ها شرایطى را فراهم آورد که 80 درصد مشارکت کنندگان 

نمایشگاه وابسته به بخش خصوصى بودند.
■■■

چشم امید شرکت نمایشگاه ها به حمایت ارگان ها، دستگاه هاى اجرایى 
و متولیان حوزه گردشگرى است، بنابراین به نظر مى رسد اکنون زمان 
آن است که ارگان ها و نهادهاى دیگر نیز دستاوردهاى خود از نمایشگاه 
گردشگرى که بستر آن توسط شرکت نمایشــگاه ها آماده شده بود را 

اعالم کنند. 
نمى توان در نقد موضوعى، سایر عوامل و گزینه هاى مرتبط را حذف و 
به نقش سازمان ها و نهادهاى رسمى توجه نداشت و فقط به یک عامل 

بسنده کرد؛ به نظر ما دامن زدن به چنین رفتارى به دور از انصاف است.
با تمام این شرایط، در حاشیه برگزارى این نمایشگاه شرایطى فراهم شد تا 
نمایندگان مجلس، برخى اعضاى شوراى اسالمى شهر و فعاالن بخش 
خصوصى صنعت گردشگرى در کنار یکدیگر جمع شوند و در قالب یک 
نشست هم اندیشى، دغدغه ها، انتقادات و پیشنهادات خود را مطرح کنند. 
با برگزارى این نشست هم اندیشــى، شرایطى فراهم شد که مشکالت 

بررسى شده و بهترین راهکارها براى برون  رفت از مشکالت اتخاذ شود.
■■■

در ادامه الزم است اشاره اى به دستاوردهاى نمایشگاه گردشگرى داشته 
باشیم. تنها به عنوان یکى از دستاوردها، شاهد بودیم سفیران، مسئوالن 
ارشد ســفارتخانه ها و رایزنان اقتصادى پنج کشــور مختلف جهان در 
نمایشگاه گردشگرى حضور یافتند و جلساتى براى مذاکره و ارتباط بیشتر 
با آنها برگزار شــد، اما موضوع اصلى اینجاست که بهره بردارى از حضور 
این مســئوالن بر عهده دیگران است و نمایشگاه تنها وظیفه هماهنگى 
براى حضور این افراد را داشــته که به بهترین حالت ممکن انجام شــد. 
سفیران کشورهاى کره جنوبى، تاجیکستان و ساحل عاج میهمانان ویژه 
این نمایشگاه بودند و بر اســاس مذاکراتى که با آنان انجام شد، شرایط 
ویژه همکارى میان اصفهان و این کشورها در عرصه هاى نمایشگاهى، 
اقتصادى و گردشگرى شکل گرفت. همچنین میهمانانى از کشورهاى 
استرالیا، هند، ایتالیا، گرجستان، چین، ازبکستان، مالزى، اکراین، عمان، 
عراق و... در نمایشگاه حضور یافتند که جنبه هاى بین المللى آن را دو چندان 

کرد.  همچنین نماینده ارشد شــرکت «عمان ایر» هم در این نمایشگاه 
حضور یافت و رایزنى هاى اولیه براى برقرارى خط پروازى مستقیم میان 
اصفهان و عمان انجام شد.  بر این اســاس امیدواریم نهادهاى مرتبط با 

موضوع، براى حصول به نتیجه مطلوب اقدامات الزم را انجام دهند. 
■■■

درباره میزان عقد قراردادها مى توان گفت: میزان قراردادهاى منعقد 
شده در حاشیه نمایشــگاه هاى مختلف، موضوعى مهم اما محرمانه 
است، چرا که شــرکت ها، میزان قراردادهاى خود را اعالم نمى کنند. 
با وجود این، اطالع داریم که برخى از مشــارکت کنندگان نمایشگاه 
قراردادهایى را براى تجهیز هتلینگ  بیمارســتان هاى بزرگ کشور 

منعقد کرده اند که خاستگاه آن، حضور در نمایشگاه بوده است.
امیدواریم همه متولیان امر در عمل و نه سخن نیز از برگزارى نمایشگاه 
گردشگرى حمایت کنند و هر نهاد و سازمانى به میزان سهم خویش 
در یارى دادن به توسعه فرهنگ گردشگرى و برگزارى نمایشگاه به 

شرکت نمایشگاه هاى استان اصفهان در این مهم یارى رساند.

نمایشگاه گردشگرى؛ اقبال مردم، بى توجهى مسئوالن
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حرفه آموزى
11 هزار اصفهانى

درحدود 11 هزار حرفه آموز از استان اصفهان مهارت 
هاى کارآفرینى فنى وحرفه اى را فراگرفتند.

مدیر اداره آموزشگاه هاى آزاد و مشارکت هاى مردمى 
اداره کل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان گفت: 
از ابتداى امسال تاکنون، این تعداد حرفه آموز در بیش 
از دو هزار و 576 دوره آموزشى آموزشگاه هاى فنى و 

حرفه اى شرکت کرده اند. 
حسـین مصلى نژاد افزود: آموزش ها در 38 رشـته از 
جمله امور مالی و بازرگانی، فناوري اطالعات، مراقبت 
و زیبایـی، طراحـی و دوخـت، تکنولـوژي فرهنگی، 

عمران، تأسیسات و  صنایع دستی ارائه شده است.

برگزارى آزمون جامع دکترا 
واحد خمینى شهر

آزمـون جامع دکتـراى دانشـگاه آزاد اسـالمى واحد 
خمینى شـهر با رقابت بیـش از 60 نفر در سـاختمان 

مرکزى این واحد دانشگاهى برگزار شد.
على افتخارى، معاون آموزشى دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد خمینى شهر گفت: بیش از 60 نفر از دانشجویان 
مقطع دکترا در رشـته هاى مکانیک، برق، مهندسى 
پزشکى، اقتصاد سالمت، مشاوره و عمران در آزمون 

جامع دکترى شرکت کردند.
وى افزود: آزمون شفاهى این رشته ها نیز در این هفته 

انجام خواهد شد.

آغاز مرمت دو پوش ایوان 
«چهلستون» 

مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
استان اصفهان ازآغاز مرمت دو پوش ایوان باغ موزه 
چهلستون اصفهان با اعتبارى افزون بر یک میلیارد و 

900 میلیون ریال خبر داد.
فریـدون اللهیـارى افـزود: ایـن عملیات که شـامل 
پاکسـازى و اسـتحکام بخشـى اسـت، بـا توجـه 
به فرسـودگى هـاى بـه وجود آمـده در سـقف ایوان 

چهلستون انجام مى شود.
وى افـزود: پـس از برچیـدن تختـه هـاى موجـود 
درایـن قسـمت از بنا، روى سـقف و قسـمت پشـت 
گره چینى ها از فضوالت پرنده ها پاکسـازى خواهد

 شد.
بـه گفتـه اللهیـارى، قـرار اسـت عملیات برداشـتن 
تختـه هـا، پاکسـازى، برطـرف کـردن مشـکالت 
ایجـاد شـده، اسـتحکام بخشـى و نهایتـًا تختـه 
کوبـى دوپـوش چهلسـتون طـى سـه مـاه انجـام 

شود.

سایه خط قرمز جیره بندى آب 
در نایین 

مدیـر اداره آب و فاضـالب شهرسـتان ناییـن گفت: 
جیره بنـدى و قطعـى آب ایـن شهرسـتان را تهدید

 مى کند که شـهروندان به عنوان همیاران آب از این 
بحران جلوگیرى کنند.

حسـن میـرى افـزود: ناییـن از شـرایط آبـى خوبى 
برخـوردار نیسـت و اگر چـه به لطـف بارندگـى ها تا 
حدودى بحـران آب کاهش یافـت، اما بـا خط قرمز 

جیره بندى و قطعى آب روبه رو هستیم.

تعطیلى 16قهوه خانه 
و سفره خانه سنتى

از فعالیت 16واحد قهوه خانه و سـفره خانه سـنتى در 
اصفهان جلوگیرى شد.

سرپرسـت پلیس امنیت عمومى فرماندهى انتظامى 
اسـتان اصفهان گفت: بـه منظور امنیـت اجتماعی و 
اخالقـى جامعه، در بازرسـى مشـترك کارشناسـان 
اصناف با ماموران انتظامـى از فعالیت این تعداد واحد 

متخلف جلوگیرى شد.
محمد حسـن اسـماعیلى همچنین از صـدور اخطار 
تعطیلى به 27 واحد صنفى متخلف دیگر در این استان 
خبرداد و افزود: براى متصدیان 52 واحد صنفى دیگر 

هم تعهد کتبى صادر شده است.

خبر

سخنگوى کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر 
اینکه در تأمین نیازهاى واقعى مردم مشکلى وجود ندارد، 
گفت: به مردم این اطمینان را مى دهیم که داروهاى مورد 
نیاز آنها با افزایش قیمت مواجه نخواهد شد و بر سیستم 
توزیع به شدت نظارت مى شود و دولت و مجلس بر این 

موضوع اهتمام دارند.
حیدرعلى عابدى اظهار کرد: با توجه به اهتمام دولت و 
مجلس، افزایش قیمتى در خصوص داروهاى مورد نیاز 
مردم رخ نخواهد داد، مگر آنکه افزایشى با تورم 9 درصد 

داشته باشند.
 وى با تأکید مجدد بر اینکه داروهاى مورد نیاز مردم اعم از 

بیمارى هاى عادى و بیمارى هاى خاص تأمین مى شود، 
گفت: این موضوع در خصوص تجهیزات پزشــکى نیز 
صدق مى کند و ارز مورد نیاز براى آنها تأمین خواهد شد.

وى بــا بیان اینکه مشــکلى در تأمیــن نیازهاى مردم 
وجود ندارد، توضیح داد: این تنهــا مربوط به حوزه دارو 
و تجهیزات پزشکى نیســت که همه حوزه ها را شامل 
مى شــود و در داخل بــازار اســکناس دالر نداریم، اما 
مى توانیم خرید کنیم و باید این را بدانیم که در حال ورود 
به محاصره اقتصادى هســتیم و  در این شرایط، اولویت 
بندى صورت مى گیرد تا پول ها یکجا خرج نشود و اقالم 

مورد نیاز مردم تأمین شود.

رئیس ســتاد اقامه نماز اســتان اصفهان گفت: اساتید 
تخصصى نمــاز به شهرســتان هاى اصفهــان اعزام 
مى شــوند که این امر با همکارى ســتاد اقامه نماز آن 

شهرستان انجام مى شود.
حجت االســالم والمســلمین ابراهیم رنجبــر با بیان 
اینکه وضعیت حضــور جوانــان در نمازهاى جماعت 
کمرنگ اســت، اظهار کرد: به نظر مى رسد در راستاى 
حضور پررنگ تر جوانان در نمازهاى جماعت، نســبت 
به تقویت و اســتفاده از پایه ها و برنامــه هاى قدیم، در 
جذب جوانان به نماز جماعــت اقدامات عاجلى صورت

 گیرد.

وى با تأکید بر اینکه نماز ستون دین و در تشکیالت دین 
باالتر از نماز نیست، افزود: باید در هیئت هاى عزادارى، 
برگزارى نماز به عنوان پایه اصلى دین مد نظر قرار گیرد 

و به نسل جوان تفهیم شود.
رئیس ستاد اقامه نماز اســتان اصفهان تصریح کرد: با 
برگزارى نمــاز جماعت، انگیزه جوانــان براى دورى از 

مفسده ها نیز دو چندان خواهد شد.
نماز در ســال جارى براى هیئات مذهبى و مداحان هر 
شهرستان اعالم شده و اعزام اساتید تخصصى نماز براى 
شهرستان هاست که این امر با همکارى ستاد اقامه نماز 

آن شهرستان انجام مى شود.

 اعزام اساتید تخصصى نماز 
به شهرستان هاى اصفهان

در حال ورود به محاصره 
اقتصادى هستیم

جانشین فرمانده انتظامى استان اصفهان گفت: در حال 
حاضر بیش از 15 هــزار زندانى در زندان هاى اســتان 
حضور دارند که پرونده 70 درصد از این افراد با مواد مخدر 

مرتبط است.
سرهنگ حسین حسین زاده فقر را مهمترین عامل ارتکاب 
جرائم دانست و افزود: همه توان اجرایى نظام جمهورى 
اسالمى، براى مقابله با تهاجمات دشمنان به کار گرفته 

شده است. وى با اشاره به آسیب هاى ناشى از عرضه مواد 
مخدر در سراسر جهان، اظهارکرد: افغانستان و پاکستان 
ســاالنه 8 تا 12 هزار ُتن مواد مخدر تولید مى کنند، در 
حالى که جمهورى اســالمى ایران 2000 کیلومتر مرز 

مشترك با این کشورها دارد.
جانشــین فرمانده انتظامى اســتان اصفهان با اشاره به 
تقدیم 4000 شهید و 17 هزار جانباز در راه مبارزه با مواد 

مخدر، تصریح کرد: در حال حاضــر در حدود 15 هزار و 
500 زندانى در استان اصفهان حضور دارند که پرونده 70 
درصد از این افراد، به طور مستقیم و غیر مستقیم با مواد 

مخدر مرتبط است.
سرهنگ حسین زاده از معدوم سازى 50 تن مواد مخدر 
کشف شده در استان در آینده نزدیک خبر داد و افزود: این 
مراسم با حضور مهمانان داخلى و خارجى انجام مى شود.

جانشین فرمانده انتظامى استان اصفهان خبر داد؛

ارتباط پرونده 70 درصد زندانیان 
استان با موادمخدر 

رئیس کل دادگسترى اســتان اصفهان گفت: اعاده 
و بازپرداخت طلب هاى ســپرده گذاران گیتى پسند 
با نظارت دســتگاه قضائى به تدریج در حال انجام 

است.
احمد خســروى وفــا در ارتباط بــا پرداخت بدهى 
طلبکاران گیتى پسند و شکایت برخى از شهروندان 
از آنها اظهــار کرد: بســیارى از مطالبات طلبکاران 
شرکت گیتى پسند با نظارت نماینده اى از دادستانى، 
تا حدودى پرداخت شــده و بقیه نیز در حال پرداخت 

است.
رئیس کل دادگسترى استان اصفهان با اشاره به اینکه 
پرداخت هاى گیتى پســند تحت مدیریت دادستان 

انجام مى شود، بیان کرد: تمام حساب و کتاب هاى 
مرتبط در این راســتا، با مدیریت دادســتانى انجام 
مى شود و بر این اساس، اگر فردى شکایتى در ارتباط 
با پرداخت ها داشته باشد، مى تواند با تنظیم نامه اى به 

دادستانى مراجعه کند تا مشکل وى رفع شود.
وى با بیان اینکه نقدینگى گیتى پسند بر اثر نوسانات 
پولى و برخى مشــکالت براى اخذ تسهیالت ایجاد 
شده بود، ابراز کرد: بر این اســاس، دادستانى حفظ 
اشتغال سه هزار نیروى کار و عدم تعطیلى کارخانه را 
در تصمیم گیرى مدنظر قرار داد تا به تدریج، با نظارت 
دستگاه قضائى و دادسراى اصفهان مراحل اعاده و 

بازپرداخت سپرده ها انجام شود.

نماینده نطنز در شوراى اســالمى استان اصفهان 
گفت: قیمت زمین در روستاها افزایش چشمگیرى 
یافته و این در حالى است که اصول درستى براى این 

امر تعریف نشده است.
حســین میرزاییان با انتقــاد از افزایــش بى رویه 
قیمــت زمین هاى روســتایى گفــت: تمام تالش 
مســئوالن براى جلوگیرى از مهاجرت روستاییان 
به شهرهاســت، اما مشــکالت عدیــده اى براى 

آنها مطرح اســت که بنیاد مســکن اجازه ساخت 
باغ خشــکى که امــکان بازگشــت نــدارد را هم 

نمى دهد.
وى تصریح کرد: اهالى روســتا براى ساخت و ساز 
مجبور به خرید زمین هســتند و قیمــت زمین در 
روستاها افزایش چشــمگیرى یافته و این در حالى 
است که اصول درســتى براى این امر تعریف نشده 

است.

رئیس دانشــگاه آزاد اســالمى واحد کاشان عنوان 
کرد: به دنبــال راه انــدازى آزمایشــگاهى مرجع 
در حوزه فرش بــه منظور ارائه خدمــت به صنایع 

هستیم.
حســین زینلى گفت: واحد دانشــگاهى کاشان در 
این سال ها، تولید و گسترش دانش و فناورى هاى 
نوین را در راســتاى توســعه پایدار، دانش محور و 
ثــروت آفریــن، ســرلوحه کار خــود قــرار داده

است.
وى خاطرنشــان کــرد: ایــن واحد دانشــگاهى 
در حوزه پژوهــش جزو واحدهاى پژوهشــى برتر 
دانشــگاه آزاد اســالمى به شــمار رفته و در سال 
قبــل، اداره کارگاه ها و آزمایشــگاه هاى این واحد، 

در میــان دانشــگاه هاى آزاد اســالمى اســتان 
اصفهــان عنوان برتــر را به خود اختصــاص داده 

است. 
وى ادامه داد: در این واحد دانشگاهى، مرکز تحقیقات 
فرش ماشــینى و مرکز تحقیقات معمارى و انرژى 
فعال بوده، ضمــن آنکه به دنبــال راه اندازى یک 
آزمایشــگاه مرجع در حوزه فرش بــه منظور ارائه 

خدمات به صنایع هستیم.
وى بیان کــرد: در آینــده اى نزدیــک، عالوه بر 
رشته هاى پرستارى و علوم آزمایشگاهى، درصدد 
راه اندازى سایر رشــته هاى پیراپزشکى و پزشکى 
در واحد کاشان هستیم که اقدامات اولیه هم انجام 

شده است.

 بازپرداخت طلب هاى سپرده گذاران گیتى پسند 
در حال انجام است

قیمت زمین در روستاها 
بى رویه افزایش یافته است 

راه اندازى آزمایشگاه مرجع فرش در 
دانشگاه آزاد کاشان

کاهش شدید منابع آبى از یک ســو و گره خوردن 
سرنوشت تأمین آب شــرب حدود پنج میلیون نفر 
مردم اســتان اصفهان به تنها یک سامانه آبرسانى 
(تصفیه خانه بابا شــیخعلى) از سوى دیگر، تسریع 
در اجــرا و تکمیل عملیــات و راه اندازى ســامانه 
دوم آبرســانى این خطه را بیش از گذشــته حیاتى 

مى کند.
ســامانه اول این تصفیه  خانه،آب 56 شهر و 300 
روســتا و جمعیتى درحدود پنج میلیــون نفر را در 
اســتان اصفهان تأمین مى  کند، اما رشد جمعیت و 
افزایش استفاده شــهروندان، احتمال نقص در این 
تصفیه خانه و وقوع هرگونه اتفــاق ناگوار و توقف 
این سامانه، سبب خواهد شــد که تأمین آب شرب 
مردم این خطه با مشــکل و حتى بحــران رو به رو 

شود.
نگاهى به حــوادث پیــش آمده طى ســال هاى 
گذشته که شبکه آبرســانى اصفهان را با اختالل و 
مشکل مواجه کرد، ضرورت احداث و بهره بردارى 
از ســامانه دوم آبرســانى این خطــه را دو چندان

 مى کند. 
پیش از این، حوادث مربوط به نشــت مواد نفتى به 
زاینده رود باعث بروز مشکل در تأمین آب آشامیدنى 

مردم و قطعى آب شرب ساکنان این منطقه شد.
مرداد سال 93 سقوط یک دستگاه تانکر حامل مواد 
سوختى در منطقه باالدست زاینده رود در محدوده 
باغبهادران از توابع شهرســتان لنجان، سبب قطع 
شــبکه آب آشــامیدنى اصفهان و شهرستان هاى 

مجاور را رقم زد.
نشــت گازوئیل موجود در این تانکر به آب رودخانه 
زاینده رود، باعث از کار افتادگــى عملیات تصفیه 
و پمپــاژ آب در محــل تصفیه خانه بابا شــیخعلى 

شد.
سال 87 نیز در رویدادى مشــابه، نشت مواد نفتى 
به ایــن رودخانه باعث قطعى آب شــرب اصفهان 

شده بود.

بنابر این بسیارى از کارشناسان حوزه آب و مسئوالن 
اجرایى اصفهان، اجراى طرح سامانه دوم آبرسانى 
این شهرستان را براى جلوگیرى از بروز مشکالت 

مشابه ضرورى مى دانند. 

  کمــک 170 میلیــارد تومانى آبفاى 
اصفهان براى سامانه دوم 

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با 
اشاره به اهمیت تکمیل و بهره بردارى از سامانه دوم 
آبرسانى اصفهان گفت: با وجود اینکه این شرکت به 
طور مستقیم مجرى ســاخت و تکمیل آن نیست، 
اما براى تســریع در روند اجــراى آن کمک مالى 

کرده است.
هاشــم امینى اضافه کرد: آبفاى اســتان اصفهان 
بــا اختصــاص 170 میلیــارد تومان بــراى آغاز 
مجدد و تکمیل این طرح حیاتى مشــارکت کرده 

است. 
به گفتــه وى، تأمین آب شــرب مــردم اصفهان 
برخى اوقــات به دلیل عدم وجــود منابع کافى آب 
در برخى مواقع، افــت فشــار آب و مباحث کیفى 
را در پــى دارد و موجــب گالیه  هاى شــهروندان

 مى شود.

وى تصریح کــرد: از ایــن رو، احــداث، تکمیل و 
بهره بردارى هرچه سریع تر از سامانه دوم آبرسانى 

اصفهان ضرورى است. 

 14شهرســتان اصفهان زیر پوشش 
سامانه دوم آبرسانى اصفهان قرار مى گیرند

پروژه ســامانه دوم آبرســانى اصفهان شامل تونل 
انتقال آب و تصفیه خانه موسوم به «گالب 2» است 
و به عنوان طرح توسعه آبرســانى به 14شهرستان 
اســتان اصفهان به طول 27 کیلومتر، آب دریاچه 
ســد زاینده رود را به تصفیه خانه انتقال مى دهد و 
تکمیل آن در مجموع درحدود 1300میلیارد تومان 

هزینه در بردارد.
اکنــون حداکثــر ظرفیــت آب انتقالــى از طریق 
ســامانه کنونى آبرســانى اصفهان (بابا شیخعلى) 
درحــدود 10/5 متر مکعب بر ثانیه اســت که البته 
به علت کاهش منابــع آبى، این میــزان درحدود 
7 مترمکعب برثانیه اســت، امــا در صورت تکمیل 
و بهره بردارى از پروژه تصفیــه خانه «گالب 2»، 
زمینه انتقال 16 مترمکعب بر ثانیه آب شرب براى 
شرب شهرها و روســتاهاى اصفهان فراهم خواهد

 شد.

ابهام در اجراى سامانه دوم آب رسانى به اصفهان

مدیــر اداره قرنطینــه و امنیت زیســتى اداره کل 
دامپزشکى اســتان اصفهان گفت: از ابتداى امسال 
تاکنون 32 تن عسل از این اســتان به کشورهاى 
امارات، عمان،کویت، قرقیزســتان وکشــورهاى 

آفریقایى صادر شده است.
منصــور کیمیایــى افــزود: شهرســتان هــاى 
نجف آبــاد، خوانســار، اصفهان و خمینى شــهر 

ازمراکــز عمــده تولیــد عســل در این اســتان
 است .

وى ادامه داد: اســتان اصفهان با میانگین داشــتن 
19کلنى به ازاى هر نفر، رتبه نخســت تعداد کلنى 
هاى زنبور عسل را در کشور به خود اختصاص داده 
است و امسال افزایش 45 درصدى صادرات عسل 

به خارج از کشور را داشته ایم. 

شهردار تیران گفت: بافت تاریخى و سنتى این شهر، 
فرصتى براى ســرمایه گــذارى بخش خصوصى و 

نیزتوسعه صنعت گردشگرى است.
پیمان شــکرزاده افزود: بیش از 35 هکتار از اراضى 
تیران بافت تاریخى و ســنتى اســت کــه درطرح 
بازآفرینى شــهرى و طراحى سند چشم انداز توسعه 

منطقه استفاده شده است.
وى بیان داشت: ثبت ملى درگاه ها ، درهاى سنگى 

باغ هاى شــهر تیران و کوچه باغ هاى تاریخى این 
شهر، بستر را براى توســعه گردشگرى فراهم کرده 

است.
شــهردار تیران با بیــان اینکه بیــش از 32 هکتار 
از مساحت شــهر تیران را بافت فرســوده تشکیل 
داده اســت، گفــت: بافــت فرســوده در طــرح 
بازآفرینــى شــهرى مــورد توجــه قرارگرفتــه 

است.

افزایش 45 درصدى صادرات عسل به خارج

32 هکتار از مساحت تیران بافت فرسوده  است 
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مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان، نظر 
کارشناسى ســازمان حفاظت محیط زیســت به نیابت از 
حاکمیت را درخصوص بهره بردارى از مواد معدنى پارك 
ملى و پناهگاه حیات وحش موته فصل الخطاب و الزم االجرا 
دانست.  رحمان دانیالى در واکنش به اخبار انتشار یافته مبنى 
بر صدور پروانه اکتشاف و بهره بردارى از مواد معدنى پارك 
ملى و پناهگاه حیات وحش موته در رسانه ها تصریح کرد: 
اختالف برداشت از متن قوانین، مقررات موضوعه کشور و 
بخشنامه هاى صادره از ســوى دولت ها، از امورى است 
که گاهى در مناســبات ادارى و اجرایى پیش مى آید. وى 
افزود: موضوع موافقــت اداره کل صنعت، معدن و تجارت 

استان اصفهان با مجوز مورد نظر نیز از این مقوله است که 
در این خصوص، نظر کارشناسى سازمان حفاظت محیط 
زیست کشور به نیابت از طرف حاکمیت، فصل الخطاب و 
الزم االجــرا خواهد بــود. به گفتــه دانیالــى، مقامات 
اســتان،  کالن  مدیریــت  مجموعــه  مذهبــى، 
مقامــات قضائــى و تأثیرگــذاران در محیط زیســت، 
بــه رغــم وجــود برخــى اختــالف ســلیقه هــا و 
برداشــت هاى متفــاوت احتمالى، براى اجــراى قوانین 
الزم االجراى زیســت محیطى که در راستاى حفاظت از 
محیط زیســت و براى ادامه حیات رو به رشد نسل امروز و 

نسل هاى آینده تدوین شده است، متفق القول هستند.

رئیس حــوزه هنــرى اصفهــان گفت: به مناســبت 
ایــام تابســتان، 45 رشــته هنــرى مختلــف در 
مرکز ســوره بــا کمــک 70 مربــى آمــوزش داده 

مى شود.
مهــدى احمــدى بــا بیــان اینکــه ثبت نــام براى 
کالس هاى آموزشــى ادامه دارد، افزود: این کالس ها، 
عالوه بر اصفهان در شهرســتان هاى کاشــان، آران 
و بیــدگل و ونک ســمیرم برگــزار مى شــود که در 
این شــهرها نیز بــا اســتقبال خوبى روبه رو شــده

 است.
رئیــس حوزه هنــرى اصفهــان بــا بیــان اینکه در 

ایــام تابســتان برنامه هاى کوتــاه مدت و فشــرده 
تا کالس هاى ترمى برنامه ریزى شــده اســت، اظهار 
داشــت: این کالس ها ســالیق مختلف شــهروندان 
و هم اســتانى ها را در تمامى مقاطع ســنى پاســخگو

 است.
وى اضافــه کرد: انــواع هنرهاى رشــته تجســمى 
اعــم از آمــوزش آالت موســیقى، آواز، بازیگــرى، 
فیلمنامه نویســى، مهارت هــاى ارتباطــى و نغمات 
موسیقى از جمله رشــته هایى اســت که توسط حوزه 
هنرى انقالب اســالمى براى این ایام تدارك شــده 

است.

نظر محیط زیست درباره 
معدن موته، فصل الخطاب است

آموزش 45 رشته هنرى مختلف 
در حوزه هنرى اصفهان

17 مرکز درمان اعتیاد در 
نجف آباد فعال است

فرماندار نجف آباد گفت: 16 مرکز درمان دولتى و یک 
مرکز خصوصـى براى درمـان معتـادان در این منطقه 
فعالیت مى کنند. مجتبى راعى افزود: درشهرستان نجف 
آباد هشت کمپ ترك اعتیاد براى نگهدارى و بازپرورى 

معتادان زیر نظر اداره بهزیستى فعالیت مى کنند.  

دادگاه فوالدشهر 
راه اندازى مى شود

دادسـتان عمومـى و انقالب شهرسـتان لنجـان از راه 
اندازى دادگاه فوالدشهر خبر داد.

مصطفى مظاهرى افزود: پس از تصویب در کمیسیون 
نقـل و انتقـاالت قضـات، قضـات بخش فوالدشـهر 
مشخص شده اند و به زودى شاهد افتتاح این مجموعه 

خواهیم بود.

معاینه 600 نوآموز اردستانى 
در طرح سنجش سالمت

مدیر اداره آموزش و پرورش اردستان گفت: پیش بینى 
مى کنیـم 630 نوآمـوز در بـدو ورود بـه دبسـتان و 

پیش دبستانى در طرح سنجش شرکت کنند .
عیسـى شـفیعى افزود: در این طرح متولدین نیمه دوم 
سال 1390و نیمه اول سـال 1391 شرکت مى کنند و 
هزینه ثبت نام، 25 هزار تومان براى دانش آموزان است.

خبر

مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه چهارم اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى درخصوص پرونده اجرایى 
کالسه 970042 ج/4 له آقاى محمدعلى اشرف عسگرى و علیه آقاى هادى سرگزى مبنى بر مطالبه 
2/180/235/506 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى که شخص ثالث 
خانم محبوبه هادى زیرچه در اجراى تبصره ماده 34 ق. اجراى احــکام مدنى ملک خود را بعنوان مال 
جهت پرداخت بدهى محکوم علیه معرفى نموده است. در تاریخ 97/5/6 ساعت 9/5 صبح در محل اجراى 
احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین خ شهید نیکبخت جهت فروش 28/962 حبه مشاع از 72 حبه 
شش دانگ ملکى به پالك ثبتى شماره 2071 فرعى از 1517701 اصلى بخش 5 اصلى با مشخصات 
مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده است ملکى خانم محبوبه هادى زیریچه و اکنون در تصرف 
مالکانه شخص ثالث میباشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده نظریه وى 
مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه 
مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین 
شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلســه 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 باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: اصفهان- خیابان 
بعثت- خیابان برازنده- کوى امام محمدباقر (ع)- پالك 125- طبق نقشه کاداستر سند بازدید و معاینه 
بعمل آمد که با بررســى الزم، معاینه و متراژبردارى محلى و مالحظه مدارك مربوطه به استحضار مى 
رساند: طبق سند تک برگى شماره 962106 ب/93: عرصه و اعیان خانه (طلق) بشماره 2071  فرعى 
از 15177 اصلى نفروز و مجزى شده از سه فرعى از اصلى مذکور بخش 5 ثبت اصفهان بمساحت 231 
مترمربع که طبق سند مزبور؛ ششدانگ پالك در دفتر 199 صفحه 497 ذیل شماره 39973 ثبت و بنام 
خانم محبوبه هادى زیریچه فرزند غالمرضا سند مالکیت صادر گردیده است. وضعیت موجود: ششدانگ 
پالك بصورت یکباب منزل مسکونى داراى مساحت عرصه 231 مترمربع (طبق سند) مى باشد که در آن 
ساختمانى بمساحت اعیانى حدود 199/5 مترمربع شامل زیرزمین (بمساحت حدود 40/5 مترمربع بعنوان 
انبارى) و طبقه همکف مسکونى احداث گردیده است که اسکلت ساختمان از نوع دیوارهاى باربر و سقف 
آهن و با قدمت ساخت باالى 25 سال مى باشد که در طبقه همکف عملیات بازسازى انجام شده است 
بطوریکه: کف سازى ها از سرامیک، دیوارهاى اتاق ها و پذیرایى از کاغذ دیوارى، کف و دیوار آشپزخانه 
از سرامیک، کابینت ها از جدار فلزى با دربهاى چوبى، دربهاى داخلى از نوع چوبى، پنجره هاى بیرونى 
از نوع آلومینیومى، سیستم سرمایش از کولر آبى، سیستم گرمایش از بخارى گازى و آبگرمکن و منزل 
داراى حیاط سازى و سرویس هاى بهداشتى مورد لزوم با اشتراکات و انشعابات منصوبه آب، برق و گاز مى 
باشد. با عنایت به موارد فوق الذکر، موقعیت و محل پالك، مساحت عرصه و اعیانى، مشخصات و قدمت 
و وضعیت اعیانى، ارزش اشتراکات و انشعابات، عرضه و تقاضا و با در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر در 
قیمت گذارى، ارزش ششدانگ منزل مسکونى بمبلغ 5/420/000/000 ریال معادل پانصد و چهل و دو 
میلیون تومان براورد و اعالم مى گردد. در نتیجه ارزش 28/962 حبه مشاع آن به مبلغ 2/180225506 
ریال ارزیابى که مقدار 27/583 حبه مشــاع به مبلغ 2/076/405/244 ریال بابت مطالبا محکوم له و 
مقدار 1/379 حبه مشاع آن به مبلغ 103/820/262 ریال بابت حق االجراى دولتى ارزیابى مى گردد. م 

الف: 6152 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى شهرستان اصفهان /3/703
اخطار اجرایى

شماره: 5007/96 ش11ح به موجب رأى شماره 561 تاریخ 96/11/8 حوزه یازدهم شوراى حل اختالف 
شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه محسن فیوجى فرزند درویش على نشانى: 
شاهین شهر- خ رازى اواسط خیابان نانوائى بربرى محکوم است به: پرداخت مبلغ 103/000/000 ریال 
بابت خســارت و افت و حمل با جرثقیل خودروى پژو پارس به شماره انتظامى 132 س 49 ایران 53 و 
مبلغ 1/500/000 ریال بابت هزینه کارشناسى و مبلغ /2/667/500 ریال بابت هزینه دادرسى و الصاق 
تمبر در حق محکوم له مهدى کاظمى فرزند غالمعلى نشانى: اصفهان خ سجاد خ قائم کوى شهید تاتار 
پ 40 ضمنًا هزینه پرداخت اجراى حکم به عهده محکوم علیه مى باشد. ماده 34 قانون اجراى احکام: 
همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایى خود را قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. محکوم علیه تا سى 
روز پس از ابالغ اجراییه مى تواند ضمن ارایه صورت کلیه اموال خود دعوى اعسار را نیز اقامه نماید تا 
بازداشت نشود مگر دعوى مسترد یا رد شود.  م الف: 628 شعبه 11 شوراى حل اختالف شهرستان شاهین 

شهر (مجتمع شماره یک) /4/251
ابالغ قرار تأمین

شماره پرونده: 116/97 شماره دادنامه: 83- 97/2/24 تاریخ رسیدگى: 1397/02/22 مرجع رسیدگى: 
شعبه ششم شــوراى حل اختالف شاهین شهر خواهان: محمد شــفیعى فرزند کریم بنشانى: دستگرد 
برخوار، خ. کاشانى، ك. ش. یوسفى، پ 45 خوانده: مجتبى شیرى مجهول المکان خواسته: صدور قرار 
تامین خواسته گردشکار: خواهان دادخواستى بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع 
به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى امضاءکنندگان 
زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم و بشرح 
زیر مبادرت به صدور راى مینماید. قرار تامین خواســته: درخصوص درخواست خواهان محمد شفیعى 
فرزند کریم به طرفیت مجتبى شیرى به خواسته صدور قرار تامین خواسته با توجه به محتویات پرونده 
و مالحظه مستند درخواست خواهان که عبارت اســت از یک فقره چک بانک سپه به شماره 636549 
سررسید 1396/10/30 نظر به این که مستند درخواست خواهان از اســناد رسمى بوده لذا درخواست 
وى وارد تشخیص و مستندا به ماده 11 قانون شوراهاى حل اختالف مصوب 87/2/29 مجلس شوراى 
اسالمى و مواد 115 و 116 ق.آ.د.م قرار تامین و توقیف معادل مبلغ ســى و پنج میلیون ریال از اموال 
بالمعارض خوانده صادر و اعالم مى گردد قرار صادره بعد از ابالغ قابل اجرا و ظرف مدت ده روز پس از 
ابالغ قابل اعتراض مى باشد. م الف: 625 غالمرضا شکوهى- قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک)  /4/252
حصر وراثت

مینا طاهرى بشماره شناسنامه 6919 با استناد به شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشماره پرونده 214 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته که شادروان حسن طاهرى 
فرزند على اصغر به شماره شناسنامه 52 در تاریخ 95/10/27 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت 
عبارتند از: 1- رضا طاهرى فرزند حسن شماره شناسنامه 4150 نسبت با متوفى پسر 2- مینا طاهرى 

فرزند حسن شماره شناسنامه 6919 نسبت با متوفى دختر 3- ماه رخ علیخانى فرزند على اصغر شماره 
شناسنامه 518 نسبت با متوفى همسر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مذبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوف ى نزد او باشد تاریخ نشر نخستین اگهى 
ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 630 شعبه اول شوراى حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /4/253
فقدان سند مالکیت

شــماره: 103/97/1102/26 تاریخ: 97/4/3 آقاى شــهرام احمدى فرزند مرتضى به استناد دو برگ 
استشهادیه محلى به شــماره 886373 مورخ 1397/03/31 دفترخانه 408 شاهین شهر که هویت و 
امضا شهود رسما گواهى شده مدعى است سند مالکیت خود به شماره 353392 الف 96 را که به میزان 
ششدانگ به شــماره پالك ثبتى 301/84461 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شهر) 
که در صفحه- دفتر- ذیل ثبت- به نام شــهرام احمدى فرزند مرتضى ثبت و صادر و تسلیم گردیده و 
به موجب تفکیک شــماره 81546612 مورخ 1396/09/11 اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر در 
ســهم وى قرار گرفته و معامله دیگرى هم انجام داشته و نحوه گم شــدن جابجایى 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 سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز 
اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنى سند مرقوم صدور و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 632  صیادى رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك شاهین شهر /4/255
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9709973759200293 شماره پرونده: 9609983759200878 شماره بایگانى شعبه: 
960906 خواهان: آقاى غالمحسین طایفه قشقائى فرزند حبیب اله به نشانى اصفهان خ شمس آبادى 
ك 38 پ 31 خواندگان: 1- آقاى محمد غیبى 2- آقاى داراب شــیرانى 3- خانم اشرف فدایى فرزند 
حسین 4- خانم بتول فدایى فرزند حسین 5- آقاى على فدایى فرزند حسین 6- خانم اقدس اصغریان 
7- آقاى یداله فدایى فرزند حسین 8- آقاى مجنون جهانگیرى بلطاقى 9- خانم نصرت هاشمیان فرزند 
حیدرعلى 10- خانم معصومه فدایى فرزند حسین 11- آقاى نوراله عباسى 12- خانم زهرا فدایى فرزند 
حسین 13- آقاى راه على ارشــدى 14- آقاى على اگبر فدایى فرزند حسین 15- آقاى نادعلى فدایى 
فرزند حســین 16- خانم مهین فدایى فرزند حســین 17- خانم اغظم فدایى فرزند حسین 18- آقاى 
طهمورث طهماسبى همگى به نشانى مجهول المکان خواسته: الزام به تنظیم سند رسمى ملک. راى 
دادگاه: در خصوص دادخواست آقاى غالمحسین طایفه قشــقائى فرزند حبیب اله به طرفیت آقایان و 
خانم ها 1- مجنون جهانگیرى بلطاقى 2- داراب شــیرانى 3- نوراله عباسى 4- محمد غیبى 5- راه 
على ارشدى 6- طهمورث طهماســبى 7- اقدس اصغریان 8- اعظم 9- یداله 10- على 11- اشرف 
12- على اکبر 13- زهرا 14- بتــول 15- مهین 16- نادعلى 17- معصومه شــهرت همگى فدایى 
فرزندان مرحوم حسین فدایى 18- نصرت هاشــمیان فرزند حیدرعلى به خواسته تقاضاى صدور حکم 
مبنى بر الزام خواندگان به انتقال 24 حبه از 72 حبه از پالك ثبتى 301/44813 واقع در بخش 16 حوزه 
ثبت اصفهان به انضمام خسارات دادرسى بدین توضیح مطابق رونوشت مبایعه نامه شماره 6077 مورخ 
87/1/14 ششدانگ یک قطعه زمین به مســاحت 200 مترمربع از پالك ثبتى موضوع دعوى از سوى 
خوانده ردیف اول به خواهان واگذار مى گردد و مطابق رونوشــت مصدق تفویض وکالت ها به شماره 
هاى 50899 مورخ 83/3/13 و 37418 مورخ 81/2/24 و 36815 مــورخ 81/1/21 و 30912 مورخ 
80/2/23 و 24408 مورخ 78/12/10 و 23852 مورخ 78/11/18 و 22596 مورخ 78/9/15 و 14856 
مورخ 77/4/27 همگى صادره از دفتر اسناد رسمى شماره 104 شاهین شهر از سوى مالک اصلى مرحوم 
حسین فدایى به خانم اعظم فدایى و سپس به خانم اقدس اصغریان و طهمورث طهماسبى و على ارشدى 
و سپس به محمد غیبى و نوراله عباسى و داراب شیرانى و از سوى نامبرده به مجنون جهانگیرى واگذار 
شده است و مطابق پاسخ استعالم ثبتى به شماره 103/96/2964/26 مورخ 96/8/10 مالک 24 سهم 
از 72 حبه پالك ثبتى 301/44813 واقع در بخش 16 حوزه ثبت اصفهان مرحوم حســین فدایى مى 
باشد و مطابق رونوشت گواهى حصر وراثت شماره 632 مورخ 96/11/9 وراث نامبرده خواندگان ردیف 
8 الى 18 مى باشند و از طرفى خواندگان على رغم استحضار از جلســه رسیدگى در دادگاه حضور پیدا 
ننموده اند و دفاعى در قبال دعوى مطروحه به عمل نیــاورده اند بنابراین دادگاه با توجه به مراتب فوق 
دعوى خواهان را حمل بر صحت تلقى و مســتندا به مواد 219 و 220 قانون مدنى و مواد 198 و 515 و 
519 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به الزام وراث مرحوم حسین 
فدایى (خواندگان ردیف هشتم الى هیجدهم) به حضور در یکى از دفاتر اسناد و انتقال 24 حبه از 72 حبه 
از پالك ثبتى 301/44813 واقع در بخش 16 حوزه ثبت اصفهان به نام خواهان و از باب تسبیب به طور 
تساوى به پرداخت مبلغ ششصد و شصت و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان صادر و 
اعالم مى گردد و اما در خصوص دعوى خواهان به طرفیت ســایر خواندگان (خواندگان ردیف اول الى 
هفتم) نظر به اینکه مطابق پاسخ استعالم ثبتى دعوى مطروحه متوجه نامبردگان نمى باشد لذا مستندا به 
بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى قرار رد دعواى 
 خواهان را صادر و اعالم مى نماید. راى صادره در قســمت اول غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن و همچنین نسبت به قسمت دوم راى ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 637 شعبه 2 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر /4/256
ابالغ رأى

شماره پرونده: 96- 767 شــماره دادنامه: 90- 97/2/29 خواهان: رمضان على واحد فرزند: عباسعلى 
نشانى: شاهین شــهر- خط عطار نیم فرعى بین 7 و 8 غربى پالك 6 خوانده: اشکان کاه صفر فرزند: 
مسعود نشانى: مجهول المکان موضوع: درخواست مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال سى میلیون ریال 
به استناد یک فقره چک عهده بانک ملى به شماره (9411344549) به انضمام مطلق خسارات و هزینه 
هاى دادرســى و تاخیر تادیه گردش کار: خواهان به دادخواستى خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم 
داشــته که پس از انجام مراحل قانونى در وقت مقرر در شعبه هشتم به تصدى اعضا تشکیل گردید و با 
توجه به محتویات پرونده و تبادل نظر و ارائه نظریه مشــورتى به قضاى شعبه ختم رسیدگى را اعالم و 
به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دادخواست خواهان رمضان 
على واحد به طرفیت خوانده اشکان کاه صفر به مطالبه مبلغ سى میلیون 30/000/000 ریال درخواست 
محکومیت خوانده به مبلغ R 30/000/000 سى میلیون ریال به استناد یک فقره چک عهده بانک ملى 
به شماره 9411344549 به انضمام مطلق هزینه هاى دادرس ى و تاخیر و تادیه نظر به اینکه خوانده در 

جلسه رسیدگى حاضر نگردیده و دلیلى بر پرداخت دین و یا برائت از ذمه خویش ابراز نداشته و نسبت به 
دعوا و مدارك موجود ایراد و تذکیب به عمل نیاورده، شورا پس از بررسى پرونده و مستندات یاد شده و 
با عنایت به گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه به تاریخ 95/6/20 با استصحاب بقاى دین استحقاق 
خواهان بر مطالبه خواسته را ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسى مدنى و مواد 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور 
چک و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور مصوب سال 77 مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص 
خسارت دیرکرد حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ R 30/000/000 سى میلیون ریال برابر 
اصل خواسته و مبلغ R 1/415/000 یک میلیون چهارصد و پانزده هزار ریال بابت هزینه هاى دادرسى 
و تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مورخ 95/6/20 لغایت زمان پرداخت براساس شاخص اعالمى از 
سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران که حین اجراى حکم محاسبه خواهد شد در حق خواهان 
صادر مى گردد. راى صادره غیابى بوده و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین 
شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم قضایى شاهین شهر مى باشد. م الف: 
621 حبیب اسالمیان- قاضى شعبه هشت حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع 

شماره یک) /4/257
حصر وراثت

خانم فاطمه رئیسیان نژاد بشماره شناســنامه 269 با استناد به شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى بشــماره پرونده 97/212 تقدیم این شــورا نموده و چنین اشعار داشته که 
شادروان ایرج اعتضادى اسفرجانى فرزند باقر به شماره شناسنامه 2647 در تاریخ 96/12/21 درگذشته 
و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- فاطمه رئیســیان نژاد فرزند صفر شماره شناسنامه 269 
نسبت با متوفى همســر 1818627521، 2- لید ا اعتضادى اســفرجانى فرزند ایرج شماره شناسنامه 
1818123134 نسبت با متوفى فرزند 3- مهرداد اعتضادى اســفرجانى فرزند ایرج شماره شناسنامه 
0055201261 نســبت با متوفى فرزند 4- میترا اعتضادى اســفرجانى فرزند ایرج شماره شناسنامه 
1818091577 نســبت با متوفى فرزند 5- ویدا اعتضادى اســفرجانى فرزند ایرج شــماره شناسنامه 
1817057592 نســبت با متوفى فرزند 6- تورج اعتضادى اســفرجانى فرزند ایرج شماره شناسنامه 
0055081517 نسبت با متوفى فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مذبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد تاریخ نشر نخستین اگهى 
ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 623 شعبه اول شوراى حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /4/258
حصر وراثت

آقاى عماد جهانگیرى به شماره شناسنامه 79 با استناد به شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى به شماره پرونده 163/97 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان 
خسرو جهانگیرى فرزند یوســف به شماره شناســنامه 4 در تاریخ 1393/7/3 درگذشته و ورثه وى در 
هنگام درگذشت عبارتند از: 1- عماد جهانگیرى فرزند خسرو شماره شناسنامه 79 نسبت با متوفى فرزند 
2- حامد جهانگیرى فرزند خسرو شماره شناسنامه 109 نســبت با متوفى فرزند 3- محمد جهانگیرى 
فرزند خسرو شماره شناسنامه 1270348884 نسبت با متوفى فرزند 4- سارا جهانگیرى فرزند سهراب 
شماره شناسنامه 1622 نسبت با متوفى همسر 5- سکینه منصورى فرزند احمد شماره شناسنامه 358 
نسبت با متوفى مادر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید 
تا هر کس اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 608 شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /4/260 
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ضمائم به مهرنوش شمس دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفیت خانم فاطمه 
آقابابایى به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 151/97ش  ح5 ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 97/5/13 
ساعت 5/30 عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ مى گردد جهت 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر 
مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید در غیر اینصورت وفق مقررات اقدام 
خواهد شد. م الف: 612 شــعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شــهر (مجتمع شماره یک) 

4/262/
مزایده اموال منقول نوبت اول

در پرونده 950125 ح1 اجرا و به موجب اجرائیه صادره از شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) شاهین شهر 
محکوم علیه شرکت بنیاد پوشش به پرداخت 8/027/970/376 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم 
لها و مبلغ /1/000/000 ریال بابت هزینه اجراء محکوم گردیده اســت که محکوم له در قبال خواسته 
خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شــرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده است، 
نموده است. صورت اموال مورد مزایده: 1- یخچال دوو 4 فوت پاناسونیک 1 دستگاه قیمت 500000 
قیمت کل 500000 ، 2- تلویزیون 14 اینچ پاناسونیک قدیمى 1 دستگاه 200000 قیمت کل 200000 
، 3- میز چوبى دو کشــوئى 1 عدد 200000 قیمت کل 200000 ، 4- کازیه ســه طبقه چوبى 1 عدد 
2000 قیمت کل 2000 ، 5- کولر آبى بدون موتور (اسکلت) 7 دستگاه 350000 قیمت کل 2450000 
، 7- تلویزیون 21 ال جى قدیمى 1 دستگاه 350000 قیمت کل 350000 ، 8- پنکه پارس خزر ایستاده 
(پایه دار) 1 دستگاه 400000 قیمت کل 400000 ، 9- آبگرمکن برفاب 1 دستگاه 450000 قیمت کل 
450000 ، 10- میز ام دى اف 120 × 60، 3 عدد 200000 قیمت کل 600000 ، 11- فرش ماشــینى 
طرح ماکارونى 6 مترى 1 تخته 250000 قیمت کل 250000 ، 12- آبگرمکن زیبا 1 دستگاه 400000 
قیمت کل 400000 ، 13- کمد فلزى ایســتاده دو درب 11 عدد 400000 قیمــت کل 4400000 ، 
14- اجاق گاز 5 شعله مهتاب کابینت دار 1 عدد 150000 قیمت کل 150000 ، 15- هود درسا 1 دستگاه 
800000 قیمت کل 800000 ، 16- فایل 4 کشوئى فلزى 5 عدد 300000 قیمت کل 1500000 ، 17- 
فایل 4 کشوئى چوبى 2 عدد 400000 قیمت کل 800000 ، 18- میز چوبى سه کشوئى 1 عدد 400000 
قیمت کل 400000 ، 19- فرگازى دو درب گالوانیزه 1 عدد 400000 قیمت کل 400000 ، 20- یخچال 
فیلکو 9 فوت 1 دســتگاه 800000 قیمــت کل 800000 ، 21- تخت خواب چوبــى تک نفره 1 عدد 
1000000 قیمت کل 1000000 ، 22- چوب لباسى پایه سنگى 2 عدد 120000 قیمت کل 240000 ، 
23- مبل 5 نفره با عسلى 1 دست 1500000 قیمت کل 1500000 ، 24- میز تلویزیون قدیمى چوبى 
1 عدد 120000 قیمت کل 120000 ، 25- یخچال 11 فوت جنرال استیل 1 دستگاه 1200000 قیمت 
کل 1200000 ، 26- آبگرمکن ارج 1 دســتگاه 500000 قیمت کل 500000 ، 27- اجاق گاز فردار 5 

شعله آرور 1 دستگاه 2000000 قیمت کل 2000000 ، 28- میز نهارخورى 4 نفره 1 دست 800000 
قیمــت کل 800000 ، 29- هود بیمکث 1 عدد 2500000 قیمــت کل 2500000 ، 30- مبل 7 نفره 
پارچه و چرم 1 دست 1500000 قیمت کل 1500000 ، 31- تابلو دیوارى آیات قرآن (اهدائى) 1 عدد 
200000 قیمت کل 200000 ، 32- میز کوچک چوب 1 عدد 150000 قیمت کل 150000 ، 33- میز 
کوچک فلزى 1 عدد 150000 قیمت کل 150000 ، 35- دستگاه فتوکپى پاناسونیک اسقاطى 1 دستگاه 
250000 قیمت کل 250000 ، 36- کامپیوتر مدل قدیمى شامل (مانیتور+ کیس+ کى برد) 1 سیستم 
400000 قیمت کل 400000 ، 37- تخت امداد 1 عدد 300000 قیمت کل 300000 ، 38- کپسول 
اکسیژن کوچک 1 عدد 700000 قیمت کل 700000 ، 39- کمد فلزى کوچک دو درب 1 عدد 200000 
قیمت کل 200000 ، 40- یخچال فیلکو 1 دستگاه 800000 قیمت کل 800000 ، 41- میز کامپیوتر 
اسقاطى 1 عدد 100000 قیمت کل 100000 ، 42- گاو صنودوق اسقاطى 1 عدد 200000 قیمت کل 
200000 ، 43- دستگاه سرور 1 دستگاه 3000000 قیمت کل 3000000، 44- آب گرمکن داودى 60 
گالن 1 دستگاه 1500000 قیمت کل 1500000 ، 45- جالباسى و جاکفشى چوبى قهوه اى رنگ ایستاده 
1 عدد 1200000 قیمت کل 1200000 جمع کل 45 ردیف (سى و پنج میلیون پانصد و شصت و دو هزار 
ریال) قیمت کل 35/562/000 ریال 1- وینچ 2 تن منصوب مســتعمل بهمراه تابلو برق و سیم بکسل 
 ROPE LOAD LIMITER -2 فاقد پالك مشخصه 1 عدد قیمت کل 27/000/000 ریال
مارك EL MOT قطع کن جرثقیل تیپ BOT 160 ساخت سال 2006 میالدى بلغارستان سایز 
بکسل 13، 4 عدد قیمت کل 7/000/000 ریال 3- سیلندر گاز 11 کیلوئى بوتان گاز 3 عدد قیمت کل 
1/350/000 ریال 4- آون گرمکن الکترود برقى مستعمل معیوب زردرنگ 2 عدد قیمت کل 400/000 
ریال 5- مشعل کارگاهى اسقاط و شکسته 1 عدد قیمت کل 250/000 ریال 6- سنگ رومیزى محک 
فاقد پالك مستعمل فاقد شاسى با کاور شکسته 1 عدد قیمت کل 650/000 ریال 7- اکموالتور کروى 
ازت (ضربه گیر جبرانساز) 4 لیترى استیلى جهت فشار خط 400 بار فشار ازت 37 بار (3 عدد نو و 3 عدد 
معیوب) ساخت سال 2004 و 2006 میالدى فرانسه مارك HYDRO LEDUC 6 عدد قیمت 
کل 45/000/000 ریال 8- کلید دو پل برق روکار 10 عدد قیمت کل 50/000 ریال 9- تورچ دستگاه 
جوش CO۲ همگى مســتعمل 3 عدد قیمت کل 1/500/000 ریال 10- تیغه فرز مستعمل و آسیب 
دیده، فاقد ارزش 8 عدد قیمت کل 400/000 ریال 11- کمپرسور هوا برقى تک فاز زرد رنگ پرتابل و 
چرخدار الکتروموتور سر خود ایرانى مارك کدخدائى داراى 1 عدد مسیر خروجى هوا 7 کیلو فشار خروجى 
ظرفیت مخزن حدود 80 لیتر مستعمل 1 عدد قیمت کل 1/300/000 ریال 12- فن هواکش ایرانى تک 
فاز مستعمل سالم فاقد پالك مشــخصه 1 عدد قیمت کل 450/000 ،13- ماسک دهنى نیم صورت، 
تک فیلتر گرد و غبار همگى مستعمل 20 عدد فاقد ارزش 14- چکمه الستیکى جهت اسید ایرانى 4 عدد 
قیمت کل 600/000 ریال 15- متر کارگاهى 5 مترى ســالم و نو مارك FISCO 2 عدد قیمت کل 
 CO۲ ابعاد کوچک مستعمل معیوب- 6 عدد گرم کن CNC 20/000 ریال 16- شیلنگ هیدرولیک
برقى معیوب- تعدادى انواع فیلتر ماسک عمدتاً تاریخ مصرف گذشته- اسپریهاى صنعتى تاریخ گذشته- 
10 عدد نقاب جوشکارى- تعداد 15 عدد کاله ایمنى مستهلک- 2 عدد سرى برش هوا معیوب همگى 
فاقد ارزش 17- انبر و کابل جوش مســتعمل 3 عدد قیمت کل 1/200/000 ریال 18- الکتروموتور 3 
فاز 3 کیلوواتى ساخت چین مســتعمل 1430 دور مارك R.M.P. 1 عدد قیمت کل 750/000 ریال 
19- سمبه ماتریس در ســایزها و ابعاد متفاوت (ضایعات وزنى به شرط باسکول) 200 کیلوگرم قیمت 
کل 2/000/000 ریال 20- پکیج تزریق دوزینگ مناسب جهت تزریق کلر و- شامل 2 عدد مخزن پلى 
اتیلن 200 لیترى و 2 عدد مخزن فلزى 300 لیترى 2 عدد والو دستى 4 راهه سایز 1/5 اینچ کل سیستم 
منصوب بهمراه پمپ دیافراگمى و میکسر و شاسى 1 عدد قیمت کل 16/000/000 ریال 21- گاز پخش 
کن جنس برنجى 10 عدد قیمت کل 80/000 ریال 22- مادگى و نرى اتصال برق ترانس جوش 30 عدد 
قیمت کل 300/000 ریال 23- کمربند جرثقیل (طوقه) نو 3 عدد قیمت کل 5/000/000 ریال 24- لنت 
ترمز جرثقیل صرفًا یکى معیوب بقیه نو و سالم 3 عدد قیمت کل 1/200/000 ریال 25- نقاب و ماسک 
جوشکارى همگى نو بهمراه شیشه (فاقد ارزش) 5 عدد قیمت کل 350/000 ریال 26- تیغه هاى دستگاه 
CNC همگى مستعمل (ضایعات وزنى به شرط باسکول) 200 کیلوگرم قیمت کل 2/000/000 ریال 
27- شیلنگ اتصال کپسول بهمراه والو دستى و گیج اندازه گیرى فشار 4 عدد قیمت کل 1/600/000 
ریال 28- ترمینال برق ایرانى مارك رعد RAAD سایز 35 پالستیکى نوع RTP همگى نو و سالم 
 EALM 102/4 -A 6 70 عدد قیمت کل 420/000 ریال 29- موتور فن ایرانى 75 وات تکفاز تیپ
4 عدد قیمت کل 3/000/000 ریال 30- آداپتور برق 500 میلى آمپرى مشکى رنگ 1 عدد قیمت کل 
7/000 ریال ارزش قیمت پایه مزایده فروش کل 30 ردیف اقالم توقیفى به شــرح تفکیکى مجموعا 
مبلغ 119/877/000 ریال برآورد مى گردد با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و 
در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجراء قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان 
برگزارى مزایده: 97/4/23 ساعت 8:30 الى 9 محل برگزارى مزایده: شعبه اول اجراى احکام حقوقى 
دادگسترى شاهین شهر مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد 
فروخته خواهد شد. برنده مزایده میبایست 10 درصد از ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشن د 
تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز 
نماید و اال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى 
گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره 
اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى 
خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. م 

الف: 644 مدیر اجراى احکام مدنى شعبه اول دادگسترى شاهین شهر /4/264
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه : 9710103656502344 – شماره پرونده : 9609983656500212- شماره بایگانى 
960654 – آگهى ابالغ و وقت رسیدگى دادخواســت و ضمائم به آقاى حمیدرضا امینى فرزند حسین 
. خواهان خانم طاهره صالحیان دســتجردى دادخواســتى به طرفیت خوانده آقاى حمیدرضا امینى به 
خواسته صدور حکم به به تنفیذ فسخ مبایعه نامه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شمار پرونده کالسه 
9609983656500212 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان فالورجان ثبت و وقت 
رسیدگى مورخ  97/06/06 ساعت 11/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى 
از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود نشخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت در دادگاه حاضر گردد .  . م الف 350  منشــى دادگاه حقوقى شعبه 2 دادگسترى شهرستان 
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سخنگوى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
هرگونه خبرى مبنى بر جیره بندى آب در استان اصفهان 

100 درصد دروغ است.
اکبر بنى طبــا بــا تکذیب خبــر جیره بنــدى آب در 
اســتان اصفهان اظهار کرد: هرگونه خبــرى مبنى بر 
جیره بندى آب در اســتان اصفهــان 100 درصد دروغ

 است.
وى با بیان اینکه هیچ مســئولى به غیــر از وزیر نیرو 
نمى تواند جیره بندى آب در نقاط مختلف کشور را اعالم 
کند، افزود: تمام تصمیمات شرکت آب و فاضالب استان 

اصفهان در اصفهان گرفته مى شود.
سخنگوى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب کشــور در سفر دو 
هفته پیش خود به اســتان اصفهان صراحتًا اعالم کرد 
که «خط قرمز مــا جیره بندى آب در اســتان اصفهان

 است».
وى با بیان اینکه وزیر نیرو هم جیره بندى آب در استان 
اصفهان را خط قرمز اعالم کرده است، خاطرنشان کرد: 
اگر هم قرار باشد آب جیره بندى شود، باید پس از ابالغ 
وزیر نیرو و تأیید اســتاندارى انجام شود که البته تبعات 

اجتماعى در پى خواهد داشت.
بنى طبا جیره بنــدى آب را قطع مطلق آب در یک نقطه  
از شهر و افزایش فشار در نقطه دیگر شهر تعریف کرد 

و اظهار داشت: بر اســاس این تعریف، چنین عملیاتى 
در اســتان اصفهــان انجام نشــده و انجــام نخواهد

 شد.
وى ادامه داد: جیره بندى آب در استان اصفهان مشروط 
بر تأیید وزیر نیرو اســت که اعمــال برنامه ریزى براى 
این اقدام حســب تصمیمات مدیریتى در اصفهان و با 

هماهنگى استاندار صورت مى گیرد.
سخنگوى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان یادآور 
شد: طبیعتاً جیره بندى در کیفیت و کّمیت آب مؤثر خواهد 
بود که در حال حاضر وضعیت آب استان اصفهان هنوز 
به مرحله اى نرســیده که نیاز بــه جیره بندى آب وجود 

داشته باشد.
وى تأکید کرد: روند آب تخصیصى شرب استان اصفهان 
طى ده روز گذشته از سد زاینده رود افزایش پیدا کرده و 
نسبتًا رضایت بخش است و سهم تخصیصى آب شرب 
در حوضه زاینده رود به تصفیه خانه اصفهان افزایش پیدا 
کرده و روزانه به میران 10 تا 11 متر مکعب رسیده است.

بنى طبا با بیــان اینکه افت فشــار آب در نقاط مختلف 
اصفهان به حداقــل ممکن کاهش پیدا کرده اســت، 
ابراز کــرد: این در حالى اســت که تا 20 روز گذشــته 
ســهم تخصیصى آب شــرب در حوضــه زاینده رود 
به تصفیه خانه اصفهــان به میزان 8 تــا 9 متر مکعب

 بود.

سخنگوى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:

جیره بندى در کیفیت و کّمیت آب مؤثر خواهد بود و در حال حاضر وضعیت آب استان به مرحله اى نرسیده که نیاز به جیره بندى آب باشد

جیره بندى آب در استان مشروط به  تصمیم وزیر نیرو است 
خبر جدید از  تصمیمات مهم 

آبى براى اصفهان
وزیر نیرو ضمن تکذیب جیره بندى آب در اســتان 
اصفهان گفت: اگر در شهرى بدون اجازه، این اقدام 

صورت گیرد با مقامات آن برخورد خواهد شد.
رضــا اردکانیــان در خصوص جیره بنــدى آب در 
اصفهان گفت: ما برنامه اى براى جیره بندى نداریم.

وى با بیان اینکه وزارت نیرو بر روى همکارى مردم 
در صرفه جویى آب برنامه ویژه اى در اســتان هاى 
مختلف از جمله اصفهان باز کرده است، افزود: البته 
در مورد اصفهان و چهارمحال و بختیارى، شوراى 

هماهنگى حوزه زاینده رود تصمیماتى را گرفته اند.
وزیر نیرو تصریح کرد: برنامه ریزى انجام شــده در 
استان اصفهان و چهارمحال و بختیارى براى کنترل 
برداشت هاى غیرمجاز در مصارف کشاورزى از زاینده 
رود، به منظور تامین آب شرب مردم این استان انجام 

مى شود.
وى در پاسخ به ســوالى مبنى بر اینکه در برخى از 
موارد از ساعت 23 تا 4 بامداد آب شرب منازل قطع 
شده و اگر گزارشى مبنى بر جیره بندى در برخى از 
شهرها باشد، وزارت نیرو چه خواهد کرد؟، تاکید کرد: 
قطعا در این مــورد وزارت نیرو برخورد جدى خواهد 

داشت. 
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 کاهش 10درصدى برداشت 
گیالس از باغ هاى استان

برداشت گیالس از 880هکتار از باغ هاى بارور استان 
اصفهان آغاز شد.

مدیر امور باغبانى سـازمان جهادکشـاورزى اسـتان 
اصفهان گفت: از هـزار و 23هکتار باغ هاى گیالس 
استان اصفهان، 330هکتار به بارورى نرسیده است. 
احمدرضـا رئیـس زاده افـزود: پیش بینى مى شـود 
امسال برداشت گیالس از باغ هاى بارور این استان 
به حدود هفت هزار و 200ُتن برسـد که در مقایسـه 
با سـال قبل، به دلیـل کمبـود آب 10درصد کاهش 

یافته است.
وى آزادى، تـک دانـه و قاهـرى را عمـده ارقـام 
تولیـدى گیـالس اسـتان عنـوان کـرد و افـزود: 
شهرسـتان هـاى مبارکـه، نجـف آبـاد، اصفهـان، 
خمینى شـهر و فالورجان عمـده تولیدکنندگان این 

میوه باغى در استان اصفهان هستند.

اجراى طرح هادى 
در 26 روستاى گلپایگان

رئیـس بنیـاد مسـکن انقالب اسـالمى شهرسـتان 
گلپایگان گفت: سال گذشته براى اجراى طرح هاى 
هادى، از محـل اعتبارات تملک دارایـى ها درحدود 
760 میلیون تومـان اعتبار اختصـاص یافت که 60 
درصد آن بـه صـورت اوراق جـذب شـده، البته این 
میزان اعتبـار براى اجـراى طرح هاى هـادى هفت 

روستا و تجدید نظر سه روستا بوده است.
علیرضـا ناطقـى اظهار کـرد: تهیـه و اجـراى طرح 
هادى، تملک و واگذارى زمین در روسـتاها، ساخت 
مسـکن به صورت انبـوه سـازى، بازسـازى  مناطق  
مختلـف از وظایـف اصلـى بنیاد مسـکن اسـت که 
تاکنـون در این زمینه اقدامات مناسـبى انجام شـده 
اسـت. وى با بیـان اینکه طـرح هادى 26 روسـتاى 
شهرستان اجرایى شـده، افزود: شهرستان گلپایگان 
داراى 52 روستاست که 40 روسـتا باالى 20 خانوار 
دارد و بـراى اجراى طـرح تجدید نظر 40 روسـتاى 
ایـن شهرسـتان، تاکنـون اقداماتى صـورت گرفته

 است.

قرار گرفتن دشت کاشان 
در محدوده ماوراى بنفش

مدیر اداره هواشناسى کاشان گفت: میزان اشعه ماوراى 
بنفش (UV) از هم اکنون تا اواسط هفته جارى، در دشت 
کاشان در محدوده خطرناك قرار مى گیرد که باید همه 

اقدام هاى احتیاطى رعایت شود.
عبـاس ارغوانـى اظهار کرد: شـاخص اشـعه مـاوراى 
بنفـش از سـاعت 10 صبح تا 17 در دشـت کاشـان به 
رقم 12 مى رسـد که این میزان در محـدوده خطرناك

 است. 

خبر

مدیر کل آموزش فنی و حرفه اي استان اصفهان گفت: 
اداره کل آموزش فنی و حرفه اي استان اصفهان به عنوان 
یکی از اعضاي شوراي هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، 
آموزش هاي مهارتی ویژه توانمندسازي بهبودیافتگان و 
خانواده آنها را در اولویــت برنامه هاي خود قرارداده تا از 
طریق اعطاي تسهیالت، در راســتاي اشتغال این قشر 

گام مؤثري بردارد.
ابوطالب جاللــی اظهار کرد: این اداره کل در راســتاي 
کاهش آسیب هاي اجتماعی در سال 96 اقدام به آموزش 
و توانمندســازي 25 هزار نفر معتاد بهبود یافته و در سه 
ماهه اول ســال 1397، دو هزار و 117 نفر  که از سوي 

سازمان بهزیستی، زندان ها، دانشگاه علوم پزشکی و... 
معرفی شده بودند را توانمند کرده است.

وى اهّم برنامه ها و اقدامات صورت پذیرفته در خصوص 
معتادان بهبود یافته را شــامل مشاوره آموزشى- شغلی 
بر اساس توانایی تحصیلی و آشنایی با بازار کار، معرفی 
حرفه هاي کوتاه مدت، اشتغال و کارآفرینی با کمترین 
هزینه و تجهیزات، همخوانی حرفه ها با شرایط تحصیلی 
آنها بــراى افزایش تــوان مهارت آمــوزي، برگزاري 
دوره هاي آموزشی پیشــگیري از اعتیاد ویژه کارکنان، 
کارآموزان مراکز و مدیران و مربیان آموزشگاه هاي فنی 

و حرفه اي آزاد، صنایع و صنوف و ... عنوان کرد.

مدیر اداره آموزش پیش دبستانى و دوره اول ابتدایى اداره کل 
آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: سامانه پیامکى را تا 
چند روز آینده، تهیه و راه اندازى مى کنیم که این شماره در 
اختیار شهروندان براى معرفى کودکان تارك تحصیل قرار 
مى گیرد تا همه ترك کنندگان تحصیل شناسایى و خدمات 

مورد نیاز را به آنها آموزش دهیم. 
نسرین باباپور با بیان اینکه «انسداد موانع بى سوادى» یک 
طرح ملى است که آمار و اطالعات دانش آموزان بازمانده 
از تحصیل را از مراکز آمار، ثبت احوال و مراکز بهداشــت 
دریافت مى کند، اظهار کرد: اطالعات دریافت شده از این 
مراکز را با سیستم ســناد مطابقت مى دهیم که هر دانش 

آموزى در کدام مدرسه مشغول به تدریس است و چه تعداد از 
دانش آموزان جذب مدرسه نشده اند. وى با بیان اینکه براى 
کودکان صعب العالج طرح معلمان بدون مرز در نظر گرفته 
شده است، افزود: در این طرح، کودکان به صورت رایگان 
به منازل کودکان شناسایى شده مراجعه مى کنند و به آنها 

آموزش هاى مورد نیاز را ارائه مى دهند.
وى با اشاره به اینکه کودکان کار، اتباع، کودکان با پدر و مادر 
معتاد، کودکان بى سرپرست و بدسرپرست بیشتر در معرض 
ترك تحصیل قرار مى گیرند، ادامه داد: براى ســاماندهى 
تحصیلى این کودکان، با بهزیستى و سازمان هاى مردم نهاد، 

برنامه ریزى هایى را در دستور کار قرار داده ایم.

راه اندازى سامانه شناسایى 
تارکان تحصیل 

توانمندسازي
2000 معتاد  بهبودیافته

اخطار اجرایى
شماره: 501/96- 97/1/18 به موجب راى شماره 686 تاریخ 96/11/7 حوزه دهم حقوقى شوراى 
حل اختالف شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- فرهاد فراست فرزند 
عباس 3- زهره شفیع زاده فرزند هرمز هر دو به نشانى مجهول المکان محکوم است به حضور در 
یکى از دفاتر اسناد رســمى جهت فراهم نمودن مقدمات و انتقال سند رسمى یک دستگاه خودرو 
سوارى پژو پارس به شــماره انتظامى 431ل84 ایران 53 با احتساب مبلغ 217/500 ریال هزینه 
دادرسى به نام محکوم له على عالمى فرزند بختیار به نشــانى اصفهان، خ رودکى، کوچه بهار 72 
پالك 38 طبقه اول و همچنین محکوم علیه ردیف اول محکوم به پرداخت مبلغ 2/800/000 ریال 
بابت خالفى اتومبیل تا تاریخ 95/2/22 ضمنا وفق قولنامه مورخ 95/2/22 که محکوم علیه ردیف 
اول ذیل آن را امضا و تأیید کرده اســت از تاریخ 95/9/10 لغایت اجــراى حکم روزانه محکوم به 
پرداخت مبلغ 100/000 ریال مى باشد هزینه اجراى حکم بر عهده محکوم علیهم مى باشد. ماده 
34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که 
اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 
صریحاً اعالم نماید. م الف: 604 رضوانى- قاضى شعبه دهم حقوقى  شوراى حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /4/261
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه : 9710103653402306 – شــماره پرونده : 9509983653401388- شماره 
بایگانى 951411 – آگهى ابالغ و وقت رسیدگى دادخواســت و ضمائم به آقاى علیرضا شریفى 
پور فرزند غالمحســین . خواهــان خانم بدرى ابراهیمى دادخواســتى به طرفیــت خوانده آقاى 
علیرضا شــریفى پور به خواســته طالق مطرح که به این شعبه ارجاع و به شــمار پرونده کالسه 
9509983653401388 شعبه 1 دادگاه خانواده دادگسترى شهرستان فالورجان (2 حقوقى سابق)

ثبت و وقت رسیدگى مورخ  97/05/15 ساعت 12/00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود نشخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى و استماع اظهارات شهود خواهان در دادگاه حاضر گردد 
.  . م الف 326  منشى دادگاه حقوقى شعبه 1 دادگاه خانواده دادگسترى شهرستان فالورجان/ 4/266 

ابالغ رأى
دادنامه- شماره پرونده : 1108/96، تاریخ رسیدگى 96/12/14 شــعبه سوم حقوقى شوراى حل 
اختالف شهرستان فالورجان . خواهان : آقاى اکبر نسیانى حبیب آبادى فرزند محمد حسن به نشانى 
اصفهان حبیب آباد برخوار خ ش مطهرى جنب مخابرات ك مخابرات پ 1  خوانده : 1- موســى 
خاکى فرزند گربند به نشانى ایمانشــهر پلیس راه مینادشت جنب آهن آالت میرغالیى 2- حمیده 

بازیار 3-امیر على خادمى فرزند صمد 4 – امیر حســین خادمى فرزند صمد 5 مهناز حسینى فرزند 
به نشانى 2و3و4و5 تهران – شهریار فعال مجهول المکان خواسته : الزام خواندگان به انتقال سند 
یکدستگاه خودرو پراید به شماره 931 ب 21 ایران 83 گردشکار : پس از ارجاع پرونده به این شعبه 
و ثبت آن به خواسته فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشــورتى اعضاء قاضى شورا ختم 
رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید در مورد دعوى آقاى اکبر نسیانى 
حبیب آبادى به طرفیت موسى خاکى و ســایر خواندگان به خواســته الزام به  انتقال سند خودرو 
پراید به شماره 931 ب 21 ایران 83 با خســارات دادرسى شورا با بررسى اوراق پرونده و با توجه به 
کپى مصدق قرارداد عادى مورخ 94/11/26 که موید وقــوع عقد بیع بین خواهان و خوانده ردیف 
اول (موسى خاکى ) مى باشد و با اســتعالم به عمل آمده از پلیس راهور که دال بر تعلق خودرو به 
خواندگان ردیف دوم سوم چهارم و پنجم ( وراث مرحوم صمد خاکى) مى باشد لذا با عنایت به اینکه 
خودرو در حال حاضر در ید خواهان مى باشد ( به گفته خواهان) احراز صحت تسلسل عقود و انتقال 
شرعى و قانونى مورد معامله به خواهان مى باشد مســتنداً به مواد 362 و 367 قانون مدنى و ماده 
198 قانون آیین دادرســى مدنى جکم به محکومیت خواندگان ردیف دوم و سوم و چهارم و پنجم 
به الزام  به حضور در یکى از دفاتر اسناد رســمى و تنظیم و انتقال سند خودرو پراید به شماره 931 
ب 21 ایران 83   و پرداخت خسارات دادرسى 700/000 ریال در حق خواهان اعالم مى نماید و در 
خصوص دعواى خواهان به طرفیت خوانده ردیف اول به لحاظ اینکه سند خودرو به نام وى نیست و 
امکان انتقال سند توسط نامبرده وجود ندارد و دعوى در این خصوص متوجه وى نسیت مستندا به 
بند 4 ذیل ماده 84 قانون آیین دادرسى مدنى قرار رد دعوى صادر و اعالم مى نماید این رأى غیابى 
و  ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه  و بیست روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى فالورجان مى باشد م الف 344  . قاضى شوراى حل اختالف 

شهرستان فالورجان شعبه سوم/ 4/267 
مزایده اموال غیر منقول

شماره :970822  - اجراى احکام حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره  اجرائى 970822 
موضوع علیه رمضانعلى صادقى کلیشادى وله اشرف حسن پور سودرجانى در تاریخ 97/05/07 به 
منظور فروش  ملکى یک باب منزل مسکونى به مساحت 300 متر مربع عرصه و 150 متر اعیانى 
با ساخت نسبتا قدیمى داراى ارزش اندك با دیوارهاى اجرى و خشتى و سقف تخته چوبى و فلزى 
با دیوار هاى اندود گچ و کف سیمان و درب و پنجره فلزى و حیاط و دیوارها پالستر وکف موزاییک 
داراى انشــعابات آب و برق و گاز ملکى آقاى رمضانعلى صادقى واقع در فالورجان – کلیشــاد – 
خیابان شهید رجایى کوچه شهید صادقى پالك 10 کد پستى 8456168411  که داراى سابقه ثبتى 
نمى باشد و ملک مذکور مشاع مى باشــد و متعلف به حق غیر نمى باشد از ساعت 10 الى 11 صبح 
جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان اطاق 318 برگزار نماید . ملک موضوع مزایده 
توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 2/220/000/000 ریال ارزیابى شده است . متقاضیان 
خرید مى توانند پنــج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شــوند . 
مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمنًا 

کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند 
که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را  به حساب سپرده دادگسترى به شماره 217129028805  
واریز و فیش آن را ارائه  و در صورت انصراف برنده مزایده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد 

شد. م/الف : 327 اجراى احکام حقوقى دادگسترى فالورجان/ 4/270 
ابالغ وقت رسیدگى

اگهی ابالغ  دادخواســت ضمایم وقت رســیدگی نظربه اینکه على اصغر کاظم خانى  فرزندعلى  
دادخواســتى به طرفیت1- اکرم احمــدى2 – محمدعلى اســالم جوفرزند1-کرم 2-صفرعلى  
بخواســته  انتقال ســند تقدیم به شــوراى حل اختالف شــعبه ســوم حقوقى ارجاع وبه کالسه 
97/312ثبت وبراي مورخ 97/5/7 ســاعت 9صبح وقت رســیدگی تعیین گردیده وچون خوانده 
مجهول المکان اعالم گردیده است و به تقاضاي خواهان ودستور دادگاه  به استناد  ماده 73 ق.آ.د.م. 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار رسمی درج  اگهی میشود  واز خوانده دعوت می شودکه با 
مراجعه به دبیر خانه دادگاه اعالم نشــانی وادرس دقیق ودریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم 
را دریافت ودر وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شــوند.ودر غیراینصورت این آگهی به منزله ابالغ 
قانونی محسوب وشــورا/ دادگاه غیابا رســیدگی وتصمیم مقتضی اعالم خواهد نمود. م الف 306 

رییس شوراي حل اختالف شعبه 3 حقوقی فالورجان / 4/271 
ابالغ وقت رسیدگى

اگهی ابالغ  دادخواست ضمایم وقت رسیدگی اقاى بانک مهراقتصادفرزند- دادخواستى به طرفیت 
سیدحسن موسوى راد-سید مجید موسوى راد فرزند-سیدمهدى-سیدحسن بخواسته مطالبه که 
به این دادگاه ارجاع و به کالسه18/97انتقال سندثبت وبراى روزدو شنبه مورخ 97/5/8 ساعت 9 
صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده وچون خوانده مجهول المکان اعالم گردیده است و به تقاضاي 
خواهان ودستور دادگاه  به استناد  ماده 73 ق.آ.د.م. یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار رسمی 
درج  اگهی میشود  واز خوانده دعوت می شودکه با مراجعه به دبیر خانه دادگاه اعالم نشانی وادرس 
دقیق ودریافت نسخه ثانی دادخواســت و ضمایم را دریافت ودر وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر 
شوند.ودر غیراینصورت این آگهی به منزله ابالغ قانونی محسوب وشــورا/ دادگاه غیابا رسیدگی 
وتصمیم مقتضی اعــالم خواهد نمود. م الف 318 رییس شــوراي حل اختالف شــعبه 5 حقوقی 

فالورجان/  4/272 
ابالغ وقت رسیدگى

اگهی ابالغ  دادخواست ضمایم وقت رسیدگی به اقاى داود ســقادولتى اقاى حبیب اله اسحاقیان 
فرزند اصغر دادخواستى به طرفیت داود اســحاقیان فرزند اصغر بخواسته مطالبه که به این دادگاه 
ارجاع و به کالسه97/96 شورا ثبت وبراى روز شنبه مورخ 97/5/9 روزسه شنبه ساعت17عصروقت 
رســیدگی تعیین گردیده وچون خوانده مجهول المکان اعالم گردیده است و به تقاضاي خواهان 
ودستور دادگاه  به مســتندا  ماده 73 ق.آ.د.م. یک نوبت اگهی واز خوانده دعوت می شود با مراجعه 
به دفتر دادگاه اعالم نشانی خود را اعالم و نسخه ثانی دادخواســت و ضمایم را دریافت ودر وقت 
مقرر جهت رسیدگی حاضر شــود ، این آگهی به منزله ابالغ قانونی محســوب و در صورت عدم 

حضور دادگاه غیابا رســیدگی و راى قانونى صادر خواهد کرد. م الف 309 مدیر دفتر شعبه 5 شورا  
فالورجان/ 4/273 

ابالغ وقت رسیدگى 
اگهی ابالغ  دادخواست ضمایم وقت رسیدگی نظربه اینکه محمدجواد احمدى نیکوفرزندعلى احمد 
دادخواســتى به طرفیت 1-زهرایزدانى2-جهاندارتونى فرزند1-نصراله 2-على بخواسته  انتقال 
سندتقدیم به شوراى حل اختالف شعبه سوم حقوقى ارجاع وبه کالسه 97/351ثبت وبراي مورخ 
97/5/17 ساعت 8:30صبح وقت رســیدگی تعیین گردیده وچون خوانده مجهول المکان اعالم 
گردیده است و به تقاضاي خواهان ودستور دادگاه  به استناد  ماده 73 ق.آ.د.م. یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار رسمی درج  اگهی میشود  واز خوانده دعوت می شودکه با مراجعه به دبیر خانه 
دادگاه اعالم نشانی وادرس دقیق ودریافت نســخه ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت ودر وقت 
مقرر جهت رسیدگی حاضر شوند.ودر غیراینصورت این آگهی به منزله ابالغ محسوب وشورا غیابا 
رســیدگی وتصمیم مقتضی اعالم خواهد نمود. م الف 296 رییس شعبه سوم حقوقی شوراى حل 

اختالف شهرستان فالورجان/  4/274 
ابالغ وقت دادرسى

خواهان سید محمد میرباقرى دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده على 
اصغر دهشت نیا  به شوراى حل اختالف شعبه 3 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع 
به شماره 97/295 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/05/10 چهارشنبه ساعت 4/15 عصر 
تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد به 
تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى 
ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نســبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شــده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به 
خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى 
باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 1269/ م الف شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف آباد /4/275

 ابالغ وقت دادرسى
ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به آقاى نبى اله محمدى فالورجانى خواهان آقاى ســید غالمرضا 
شیرمرادى دادخواســتى با موضوع مطالبه به طرفیت شما به شــوراى حل اختالف شاهین شهر 
تقدیم نموده که به کالسه 160/97 ش10ح ثبت و براى روز دوشــنبه مورخ 97/5/15 ساعت 9 
صبح تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، به درخواست خواهان و به 
دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت آگهى در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ مى گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به 
دفتر شعبه دهم حقوقى مراجعه و در تاریخ مذکور ج هت رسیدگى در این شورا حاضر شوید، در غیر 
اینصورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 648 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین 

شهر (مجتمع شماره یک) /4/263

یادداشت

«مالیــات بــر ارزش افــزوده» مالیــات 
غیرمستقیمى اســت که مصرف کننده آن 
را به همراه بهاى خریــد اجناس و خدمات 
مى پــردازد و دریافت کننده موظف اســت

مقدار مالیــات دریافتى را بــه خزانه دولت 
واریز کند. در اجراى مالیات بر ارزش افزوده، 
مؤدیان براى اســتفاده از اعتبــار مالیاتى 
ملزم به ارائه فاکتور هســتند کــه این امر، 
زمینــه اى براى برآورد میــزان معامالت و 
حجم مبادالت بنگاه هاى اقتصادى در تولید 
ناخالص ملى خواهد بود. از آنجا که فاکتورها 
در هر یک از مراحــل مختلف مبادله باید با 
یکدیگر مطابقت داشته باشند، نظامى خود 
کنترلى در جریــان فعالیت هاى اقتصادى 
از تولیــد تا مصرف ایجاد مى شــود. به این 
ترتیب، اندازه بازار زیرزمینى و فعالیت هاى 
غیررسمى اقتصادى و پنهانى و تخلف و فرار 

مالیاتى به حداقل مى رسد.  
 به اعتقاد بسیارى از کارشناسان اقتصادى، 
اجراى صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده 
در چارچوب یک برنامــه کالن اقتصادى 
و به دور از بخشى نگرى، ســبب برقرارى 
عدالت در پرداخت مالیات مى شود. مزیت 
مالیات بــر ارزش افــزوده در مقایســه با 
مالیــات هــاى دیگــر، خــود کنترلى آن 
اســت. بدین صورت که به طــور معمول 
در نظــام مالیــات بــر ارزش افــزوده، 
مالیــات پرداخــت شــده یک بنــگاه در 
زمــان فــروش بــه خریــداران اعــالم 
مى شــود؛ زیرا بنگاه هاى خریــدار در پى 
دریافت اعتبار مالیاتى و بســتانکار کردن 
همان میــزان از کل بدهــى مالیاتى خود 
هستند. در این نظام چنانچه بنگاهى مالیات 
را کمتر از حد واقعى اعــالم کند یا مالیات 
متعلق به خــود را نپردازد، ایــن مالیات به 
خریدار بعدى منتقل مى شــود. به عبارت 
دیگر، اجرا نکردن تکلیف کســر و پرداخت 
مالیــات، موجب زیان بنگاه هــاى خریدار 
مى شــود که آنها به این امر واقف هستند و 
به همین دلیل، خریداران به خرید کاالهایى 
که مالیات آنها پرداخت نشده است تمایلى 
ندارند. بنابراین با اجراى این قانون به دلیل 
خصوصیات آن، از فرار مالیاتى و اجتناب از 
پرداخت مالیات مضاعف جلوگیرى مى شود 
و چنانچه فرارى هم صورت گیرد، به راحتى 
در زنجیــره تولید و توزیع قابل شناســایى 

است.

کاهش فرار مالیاتى 
با اجراى قانون 

مالیات بر ارزش افزوده

رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: در حال حاضر 
در حدود نیمى از موتورســیکلت هایى که در استان تردد 
مى کنند، در مرکز اســتان هســتند و آمار جانباختگان 
موتورسیکلت استان بســیار از میانگین کشورى بیشتر 

است.
ســرهنگ رضا رضایــى اظهار کــرد: میانگیــن آمار 
جانباختگان تصادف موتورسیکلت سواران در شهرهاى 
کشور 36درصد است که در استان اصفهان این آمار 56 

درصد مى باشد.
وى در ادامه گفت: در کشور حدود 33 میلیون انواع خودرو 
تردد دارند که 11 میلیون آن موتورسیکلت است که حدود 

10 درصد این تعداد در استان اصفهان تردد مى کنند.
سرهنگ رضایى ادامه داد: سه میلیون خودرو و در حدود 
یک میلیون و 300 هزار موتورسیکلت در استان اصفهان 
وجود دارد که نزدیک به نیمى از آنها در مرکز شهرستان 

هستند.
■■■

رئیس پلیس راهور استان اصفهان با اشاره به این موضوع 
که بیش از 85 درصد از تلفات جانى موتورسیکلت به دلیل 
ضربه به سر اســت، گفت: مردم باید به استفاده از کاله 

ایمنى اعتقاد و ایمان داشته باشند. 
سرهنگ رضایى بیان کرد: در طرح جدیدى، به جاى آنکه 
وسیله نقلیه موتورسوارانى که در هنگام رانندگى کاله بر 
سر ندارد به پارکینگ منتقل شود، راکب در کالس هاى 
آموزشــى شــرکت مى کند و ســپس با کاله ایمنى به 
محل توقیــف مراجعه کــرده و موتور خــود را تحویل 

مى گیرد.
وى با بیان این موضوع که آموزش مبناى این طرح است، 

افزود: تالش شبانه روزى راهور بر این است که جان افراد 
را نجات دهد.

رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان اظهار کرد: بیشــتر 
اســتفاده کنندگان از موتورسیکلت در شــهر اصفهان 

به این وســیله به عنــوان ابــزار تفریح نــگاه مى کنند 
و این امر ســبب مى شــود تا کمتــر به قوانیــن توجه

کنند. 
ســرهنگ رضایى در ادامه گفت: طرح تشویق راکبان و 

عابران قانونمند در حال برگزارى اســت و از افرادى که 
مقید به رانندگى خوب هستند و تعداد آنها بسیار زیاد بوده 
و بیش از 95 درصد رانندگان را تشکیل مى دهند، تجلیل

 مى شود.

 جوالن 4 میلیون و 300 هزار 
خودرو وموتور

طرح تشویق راکبان و عابران قانونمند در حال برگزارى است و افرادى که مقید به رانندگى خوب هستند، تجلیل مى شوند

«اداره میراث فرهنگى شهرســتان اردستان در 
موضوع مرمت و بازســازى کاخ ســرهنگ آباد 
هیچگونه دخالتى ندارد و زیر نظر اداره کل میراث 
فرهنگى استان اصفهان در حال انجام است.» این 
خبرى بود که روز جمعه محمدرضا صدوقى، رئیس 
اداره میراث فرهنگى و صنایع دستى اردستان آن 
را اعالم کرده است. کوشک یا کاخ و یا شکارگاه 
سرهنگ آباد در روســتایى به همین نام از توابع 
دهستان ســفالى زوار، در 76 کیلومترى شرق 
اردستان از شهرســتان هاى استان اصفهان قرار 

دارد.
کاخ ســرهنگ آباد، بناى تاریخى ارزشمندى که 
به دلیل شــباهت معمارى اش به چهلستون، آن 

را چهســلتون زواره نیز مى نامند؛ سال ها مالک 
خصوصى داشــت و مورد بى مهرى قرار گرفته 
بود. قرار بود با 500 میلیون تومان بودجه مرمت 
ابتدایى اش آغاز شــود اما در نخستین روز کارى 
سال 97 خبر رسید این بناى تاریخى دچار حریق 
شد و بخش بزرگى از این کاخ آتش گرفت و بخش 
زیادى از ســازه هاى چوبى این اثر ملى از جمله 

ایوان بنا در جریان حادثه از بین رفت.
این کاخ در حالى دچار آتش سوزى شد که بیش 
از این ســال ها مورد بى مهــرى و بى توجهى 
مســئوالن میراث فرهنگى و مالکان قرار گرفته 
بود. هرچند مســئوالن میراث اســتان اصفهان 
مدعى اند خسارت چندانى به آن وارد نشده اما بى 
گمان تن نحیف و رنجور کاخ چهلستون اردستان 

سالیان سال اســت کمرش زیر بار بى مهرى خم 
شده است.

این در حالى اســت که هر روز خبرهایى مبنى بر 
تخریب آثار باستانى، ساخت و ساز در حریم بناهاى 
تاریخى، حفارى در حریم حفاظت آثار تاریخى و 
سرقت کاشــى هاى بناهاى باســتانى به گوش 
مى رســد و در مقابل از طــرف متولیان اقدامات 
درخورى براى حفاظت بیشــتر از آثار تاریخى و 

برخورد با خاطیان صورت نمى پذیرد. 
حال بایــد در انتظــار وقایــع مشــابه دیگر  و 
تخریب هاى عمــدى میراث فرهنگــى بود یا 
مرمت ســازى آثار و بناهاى تاریخــى که جزو 
سرمایه هاى فرهنگى و ملى به شمار مى روند و 

جایگزینى برایشان وجود ندارد؟

آخرین وضعیت کاخ سوخته سرهنگ آباد 
محیا حمزه
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طراح شبکه هاى گازرسانى شرکت گاز استان اصفهان از 
حذف سوخت مایع با اختصاص یارانه به واحدهاى تولیدى 
خبر داد و گفت: این یارانه، براساس مصوبه دولت و به منظور 
حمایت از تولید و حذف سوخت مایع به واحدهاى تولیدى 
اختصاص داده مى شــود. على صنایعیان اظهارداشــت: 
شــوراى اقتصاد مصوبه اى براى گازرسانى به واحدهاى 
تولیدى و صنعتى داشته که طى این مصوبه ،به واحدهایى 
که در سال هاى 93، 94، 95 سوخت مایع داشتند، به منظور 
حمایت از تولید و حذف سوخت مایع یارانه اختصاص داده 
مى شود. وى جایگزینى سوخت مایع با گاز طبیعى را هدف 
این مصوبه دانســت و گفت: مصوبه حذف سوخت مایع و 

استفاده از گاز طبیعى در دستور کار دولت قرار دارد، چراکه 
براى دولت گران تمام مى شود.

وى با بیان این که در استان اصفهان دو هزار و 500 واحد 
مشمول این مصوبه هستند، خاطرنشان کرد: تا پایان سال 
1397 باید گازرسانى صورت گیرد و از این فرصت استفاده 
بهینه کنند. طراح شبکه هاى گازرسانى شرکت گاز استان 
اصفهان از تعیین تکلیف 800 واحد تولیدى خبر داد و عنوان 
کرد: از دو هزار و 500 واحد تولیدى استان اصفهان، درحدود 
800 واحد تعیین تکلیف شــده، اما هزار و 600 واحد باقى 
مانده است که مشکل برخى از آن ها به مجوز شهردارى و 

محیط زیست برمى گردد.

16 میلیارد و 500 میلیون تومان براى پوشش بیمه پایه درمانى 
51 هزار و 785 نفر از مددجویان کمیته امداد اصفهان هزینه 
شد. حمیدرضا شیران، مدیرکل کمیته امداد امام خمینى (ره) 
اســتان اصفهان با بیان این مطلب و بابیان اینکه 51 هزار و 
785 نفر از جامعه تحت حمایت این نهاد از خدمات بیمه پایه 
بهره مند هســتند، گفت: این طرح براى مددجویان ساکن 
شــهرهاى با جمعیت بیش از 20 هزار نفر اجرا مى شــود و 
مددجویان ساکن در روستاها و شهرهاى زیر 20 هزار نفر از 
خدمات بیمه سالمت روستاییان و عشایر بهره مند هستند. 
شیران گفت: براى همه افراد بهره مند از این بیمه، کارت هاى 
رایانه اى صادرشده است که با مراجعه به مراکز درمانى طرف 

قــرارداد، از خدمات آن ها بهره مند مى شــوند. وى خدمات 
ارائه شده در این پوشش بیمه اى را با محوریت پزشک خانواده 
معرفى کرد و افزود: مددجویان با معرفى پزشــک خانواده 
مى توانند از خدمات تخصصى، فوق تخصصى و پاراکلینیکى 
مراکز طرف قرارداد استفاده کنند. مدیرکل کمیته امداد استان 
اصفهان بابیان اینکه 450 مرکز درمانى طرف قرارداد خدمات 
بیمه پایه را در کل استان به مددجویان ارائه مى کنند، گفت: 
این مراکز شامل 44 بیمارستان، 16 درمانگاه و پلى کلینیک، 
36 مرکز تصویربردارى، 17 فیزیوتراپى، 48 آزمایشگاه، 104 
داروخانه، 69 پزشک خانواده و 116 پزشک متخصص و فوق 

تخصص هستند.

حذف سوخت مایع
 2500 واحد تولیدى استان

پرداخت 16/5 میلیارد براى 
بیمه مددجویان کمیته امداد

آگهــى تغییــرات مؤسســه فرهنگى هنــرى مکتوب 
نخست ســپاهان به شــماره ثبت 1698 و شناسه ملى 
10260195492 بــه اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1396/09/10 و نامه شــماره 
12310/96/1/13 مــورخ 1396/11/24 اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمى شهرســتان اصفهان: محل مؤسسه در 
واحد ثبتى اصفهان به نشانى: استان اصفهان- شهرستان 
اصفهان- بخش مرکزى- شهر اصفهان- فلسطین- کوچه 
فرشــادى (2)- کوچه شــاه جهان (16)- پالك 2 طبقه 
همکف- کدپســتى 8146613943 تغییر یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجارى اصفهان (196925)

آگهى تغییرات

آگهى تغییرات شــرکت آســیا پالســتیک هوپاد 
سهامى خاص به شــماره ثبت 50195 و شناسه ملى 
10260686661 به اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومى فوق العاده مــورخ 1397/02/29 مرکز اصلى 
شــرکت در واحد ثبتى اصفهان به نشــانى: استان 
اصفهان- شهرستان اصفهان- بخش مرکزى- شهر 
اصفهان- محله شریف شرقى- کوچه دوم- خیابان امام 
خمینى- پالك 0- ساختمان الماس- طبقه هفتم- واحد 
709 کدپستى 8189731945 انتقال یافت و ماده 4 
اساسنامه به شرح فوق اصالح شد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات 

غیرتجارى اصفهان (196829)

آگهى تغییرات

آگهى تغییرات شــرکت باســتان سازه 
مهستان ســهامى خاص به شماره ثبت 
50268 و شناسه ملى 10320743221 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مورخ 1397/02/18 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: - آقاى امیرسعید احمدى شاپورآبادى 
به کدملى 1281822809، خانم مژگان 
کرمیان بــه کدملــى 1286941245 و 
خانم المیرا احمدى شاپورآبادى به کدملى 
1273015835 به عنوان اعضاى اصلى 
هیئت مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند.  آقاى حمیدرضــا احمدى بنى 
به کدملى 1284938735 و خانم مائده 
محمدى به کدملــى 1111262251 به 
ترتیب به سمت بازرسان اصلى و على البدل 
شــرکت براى مدت یک ســال انتخاب 
گردیدند.  روزنامه نصف جهان جهت درج 
آگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات 

غیرتجارى اصفهان (196731)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت تعاونى مســکن 
دانشگاه علوم پزشــکى و بیمارستان هاى 
تابعه به شــماره ثبت 6135 و شناسه ملى 
10260272620 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومــى عادى به طــور فوق العاده 
مورخ 1396/12/24 و نامه شماره 4752- 
1397/01/21 اداره تعــاون کار و رفــاه 
اجتماعى شهرستان اصفهان تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: غالمرضا آشوردن به شماره ملى 
1817955871، حسن دقیق به شماره ملى 
1189551535، غالمحسین بهرامیان به 
شماره ملى 1199725005 به سمت اعضاى 
اصلى هیأت مدیره و نفیسه جعفریان پزوه به 
شماره ملى 1291474773 و رضا اعرابى 
جشوقانى به شــماره ملى 5659482007 
به سمت اعضاى على البدل براى مدت سه 
سال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجارى اصفهان (196924)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت باســتان ســازه 
مهستان ســهامى خاص به شــماره ثبت 
50268 و شناســه ملى 10320743221 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1397/02/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - 
آقاى امیر سعید احمدى شاپورآبادى به شماره 
ملى 1281822809 به عنوان مدیرعامل و 
رئیس هیئت مدیره، خانم مژگان کرمیان به 
شماره ملى 1286941245 به عنوان نایب 
رئیس هیئت مدیره و خانــم المیرا احمدى 
شاپورآبادى به شماره ملى 1273015835 به 
عنوان عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل منفرداً و 
با مهر شرکت معتبر مى باشد.  ضمناً مدیرعامل 
مجرى مصوبات هیئت مدیره نیز مى باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجارى 

اصفهان (196732)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات مؤسسه فرهنگى دختران باغ 
بهشت به شــماره ثبت 3889 و شناسه ملى 
10260698537 به اســتناد صورتجلســه 
هیئت مدیره مورخ 1396/11/17 و نامه شماره 
12469/96/1/13 مــورخ 96/11/26 اداره 
فرهنگ و ارشاد اســالمى اصفهان تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: خانم سوده حامدیان اصفهانى 
شــماره ملى 1285983203 به سمت مدیر 
عامل مؤسسه و خانم فاطمه سادات رجایى زاده 
شماره ملى 1292667079 به سمت رئیس 
هیأت مدیره و محبوبه باقیات اصفهانى شماره 
ملى 1290629943 به ســمت عضو هیئت 
مدیره به مدت پنج ســال انتخاب شدند. کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مؤسسه از قبیل 
چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمى 
با امضاى سوده حامدیان مدیرعامل همراه با 
مهر مؤسسه فرهنگى دختران باغ بهشت معتبر 
مى باشد و سایر مکاتبات با امضاء مدیرعامل 
مؤسسه صادر خواهد شد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و مؤسسات غیرتجارى اصفهان (196932)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت مهندسى فناورى 
اطالعات ارتباط پژواك تخصص اصفهان 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 57884 
و شناسه ملى 14006582424 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومــى فوق العاده 
مورخ 1397/03/19 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: - محل شــرکت از واحد ثبتى اصفهان 
به واحد ثبتى خمینى شهر به نشانى استان 
اصفهان- شهرستان خمینى شهر- بخش 
مرکزى- شهر خمینى شهر- محله دانشگاه 
صنعتى- خیابان کمربندى خمینى شــهر- 
خیابان شهرك علمى تحقیقاتى فاز سى- 
ساختمان ابوریحان- طبقه اول A 01- پالك 
219  انتقال یافت و ماده ۳ اساسنامه به شرح 
فوق اصالح گردید.  نام شرکت به ارتباط ایده 
تخصص با مســئولیت محدود تغییر یافت 
و ماده مربوط در اساســنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجارى 

اصفهان (196933)

آگهى تغییرات

آگهى تأسیس
تأسیس شرکت با مسئولیت محدود  انبوه کشت شیده  در تاریخ 1397/03/29 به شماره ثبت 4421 به شناسه ملى 14007660537 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عمومى آگهى مى گردد. موضوع فعالیت: تولید نشاء- کشت بافت گیاهى- شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى- انعقاد 
قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى- اخذ وام و تسهیالت صرفاً جهت تحقق اهداف شرکت- تأمین نیروى انسانى موقت- خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهاى 
مجاز بازرگانى در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى: استان اصفهان- شهرستان نجف آباد- 
بخش مرکزى- شهر نجف آباد- منتظرى شمالى- خیابان ابوذر- بن بست امید- پالك 166- طبقه همکف- کدپستى 8514956981 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت 
است از مبلغ 1000000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم معصومه قدیریان به شماره ملى 1092206914 دارنده 900000 ریال سهم الشرکه آقاى 
نعمت اله قدیریان به شماره ملى 1818102234 دارنده 100000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم معصومه قدیریان به شماره ملى 1092206914 و به سمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود آقاى نعمت اله قدیریان به شماره ملى 1818102234 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدآور و اوراق عادى و ادارى شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجارى نجف آباد (196931)

بیمارستان متینى کاشان 
به اگزایمر لیزر تجهیز شد

رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکى کاشـان از تجهیز 
بیمارسـتان متینـى ایـن شهرسـتان بـه جدیدترین 

دستگاه اگزایمر لیزر خبر داد.
ابراهیم کوچکى بیان داشت: این دستگاه با اعتبارى 
درحدود 20 میلیارد ریال به همت مسئوالن دانشگاه 
و پیگیـرى اعضاى گروه چشـم پزشـکى خریدارى 

شد.

برگزارى آزمون تخصصى 
تربیت مربى در اصفهان

دومین آزمون تخصصى تربیــت مربى دوره هاى 
آموزشى سبک زندگى ایرانى اسالمى و تعالى خانواده 

در اصفهان برگزار شد. 
کارشــناس فرهنگى ادره کل اوقاف و امور خیریه 
اســتان اصفهان گفت: در این آزمــون تخصصى،  
186شــرکت کننده از طالب حوزه هــاى علیمه 
اصفهــان در گرایش هــاى مهارت هــاى فردى، 
اخالق در خانــواده و مهارت هــاى تربیت فرزند با 
هم به رقابــت پرداختند. مجیدخامســى پور افزود: 
پذیرفته شــدگان این آزمون در 15بقعــه متبرکه 
این اســتان به عنوان کارشــناس مشــغول به کار 

مى شوند.

شبیه سازى زلزله
 8 ریشترى در نجف آباد

رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان نجف آباد گفت: 
براى نخسـتین بار در اسـتان و کشـور و بـا کمترین 
هزینه ممکن، شرایط زلزله تا هشت ریشتر و باالتر از 
آن در مرکز امداد و نجات هالل احمر نجف آباد شبیه 
سـازى شـد. مهدى کاظمى افزود: در این ساختمان 
24 مترمربعـى، فضاهاى مختلفـى همچون کالس 
ادارى، اتـاق خـواب و آشـپرخانه در انـدازه کوچک 
طراحى و ساخته شـده و افراد این امکان را دارند که 
شرایط خاص زلزله را در موقعیت هاى مختلف تجربه

 کنند.

خبر

همزمان با بروز بحران هاى اقتصادى ناشى از تصمیمات 
رئیس جمهور آمریکا و در حالى که رهبر انقالب دستورات 
تازه اى در خصوص همگرایى مسئوالن ارشد داده است، 
برخى نمایندگان چــاره کار را در حذف روحانى از راس 

دولت مى دانند.
به گزارش ایرنا، «بنى صدر» تنهــا رئیس  جمهور بعد از 
پیروزى انقالب است که مجلس شوراى اسالمى رأى 
به عدم کفایت سیاسى او داد و «محمود احمدى نژاد» نیز 
تنها رئیس جمهور اسالمى ایران بود که طرح سؤال از او 
انجام شد و با حضورى پرحاشیه در مجلس، به سؤاالت 
نمایندگان پاسخ داد. او همچنین تا مرز استیضاح و طرح 
عدم کفایتش از ســوى مجلس پیش رفــت، ولى این 
موضوع هیچ گاه مطرح نشد. از آن زمان تاکنون نیز گهگاه 
مجلس در نسبت با رئیس جمهورى یازدهم و دوازدهم، 
نگاهى به سوى طرح سؤال، استیضاح و حتى عدم کفایت 

داشته، هرچند که پیش نرفته است.
این روزها که نابسامانى به یکى از صفت هاى ثابت اوضاع 
اقتصادى کشور تبدیل شده، گروهى، همه مصیبت ها را به 
گردن دولت روحانى مى اندازند و رئیس جمهور را مسبب 

اصلى ماجرا مى دانند.
 در این میان، برخى نمایندگان مجلس هستند که از سال 
گذشته به بهانه تجمعات ســپرده گذاران یا مالباختگان 
صندوق هاى غیرمجاز طرح ســؤال از رئیس  جمهورى 
و اســتیضاحش را کلید زدند. وقایع اما به گونه اى پیش 
رفته که با وجود مخالفت ها در مجلس و فضاى سیاسى 
کشــور هر از چند گاهــى این موضوع مجــدد مطرح 

مى شود. 
«حســینعلى حاجى دلیگانى» نماینده برخوار، شاهین 
شهر و میمه، «محسن کوهکن» نماینده لنجان و «احمد 
سالک» نماینده اصفهان از جمله نمایندگانى هستند که 
سخن از بهره گیرى از این ابزار نمایندگى در قبال حسن 

روحانى دارند. 
اما این افراد در کدام دسته و گروه طبقه بندى مى شوند؟ 

آیا به تحقق تصمیم شان امیدوارند؟ چه جایگزینى براى 
فضاى بعد از اقدام شان دارند؟ براى پاسخ به این پرسشها 

مرورى بر سوابق این افراد داشته ایم:
حســینعلى حاجى دلیگانى، نماینده شاهین شهر، میمه 
و برخــوار در مجلس نهم و دهم، تازه تریــن اخبار را در 
این باره ارائه کرده اســت. وى از اعضاى کمیســیون 
برنامه و بودجه، فراکســیون والیى و نزدیک به جبهه 

پایدارى است.

وى از فرماندهان سپاه در دهه 70، دانش آموخته مدیریت 
دولتى از مؤسســه آموزش عالى پژوهــش مدیریت و 
برنامه ریزى، فرماندار ویژه کاشان در دولت نهم است. از 
حواشى دوران نمایندگى  اش مى توان به انتقاد صریح از 
احمدى  نژاد در دیدار با نمایندگان، تالش براى استیضاح 
وزراى دولت دهم و یازدهم و شکایت از على الریجانى، 
رئیس مجلس به کمیسیون اصل 90 براى عدم رعایت 
حقوق نمایندگان و انتقاد از رئیــس  جمهور براى عدم 

برکنارى سیف، رئیس کل بانک مرکزى اشاره کرد. 
■■■  

«احمد سالک» از دیگر نمایندگانى است که اوایل سال 
جارى از طرح عدم کفایت رئیس جمهورى سخن گفت. 
وى نماینده دوره هاى اول، ســوم، چهارم، نهم و دهم 
مجلس از شهر اصفهان و از اعضاى فراکسیون والیى و 

کمیسیون فرهنگى است. 
عضویت در جامعــه روحانیت مبــارز، حزب جمهورى 

اسالمى، فرماندهى سپاه اصفهان، فرماندهى بسیج کل 
کشور، فرماندهى کمیته انقالب اسالمى کشور، مسئول 
دفتر حرکت هاى اســالمى و مردمــى وزارت خارجه، 
نمایندگى ولى فقیه در نیروى قدس ســپاه پاسداران، 
نمایندگى ولــى فقیه در ســازمان حفاظت و اطالعات 
کل سپاه، مشــاور رئیس جمهور در دولت نهم، معاونت 
فرهنگى مجمع جهانــى اهل بیــت(ع)، عضویت در 
شورایعالى انقالب فرهنگى و تدریس در حوزه و دانشگاه 
از جمله مواردى ا ست که در پرونده سوابق وى به چشم 

مى خورد. 
وى از منتقــدان اصلــى دولت یازدهــم و دوازدهم در 
حوزه فرهنگى و آســیب هاى اجتماعــى و اقتصادى

 است. 
■■■  

محسن کوهکن، نماینده لنجان در ادوار چهارم، هفتم، 
هشتم و دهم مجلس شوراى اســالمى، عضو پیشین 
کمیســیون صنایع و معادن و اصــل 90 و عضو فعلى 

کمیسیون آیین نامه داخلى مجلس است. 
کوهکن فارغ التحصیل رشته حقوق از مقطع کارشناسى 
ارشد، نایب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبرى و از 
چهره هاى نزدیک به «محمدرضا باهنر» است. وکالت 
و ریاست فرماندارى لنجان از دیگر سوابق اجرایى وى 

است. 
از حواشى دوران نمایندگى او مى توان به ماجراى اتهام او 
به زمین خوارى در پرونده شرکت تعاونى کوثر، درخواست 
طرح دو فوریت اعدام محکومان دادگاه عمومى و انقالب 
ظرف پنج روز، حمایت از طرح چند همسرى در جریان 
بررســى الیحه حمایت از حقوق خانــواده، مخالفت با 
استیضاح على کردان، وزیر کشــور دولت احمدى نژاد، 
مخالفت با اســتیضاح محمود فرشیدى، وزیر آموزش و 
پرورش دولت نهم، مخالفت با اســتیضاح وزیر نیروى 
دولت دهم و موافقت با استیضاح محمود حجتى و على 

ربیعى در دولت دوازدهم اشاره کرد.

کدام نمایندگان اصفهان 
پیگیر طرح عدم کفایت رئیس جمهور هستند؟

مرورى بر سوابق 3 نماینده مجلس

فعالیت تابستانه مراکز فرهنگى کانون پرورش فکرى 
در شهرستان هاى مختلف استان اصفهان کلید خورد.

مدیرکل کانــون پرورش فکرى کــودکان و نوجوانان 
اســتان اصفهان، محور اصلى فعالیت این کانون ها را 
کشف و پرورش اســتعدادهاى کودکان و نوجوانان با 
اجراى برنامه هاى متنوع در طول ســال عنوان کرد و 
گفت: همزمان با فصل تابســتان،  30فعالیت فرهنگى 
وهنرى در قالب کارگاه هاى ویژه فصل تابســتان در 
60مرکز فرهنگى شهرى و سیار روســتایى آغاز شده 

اســت. مهدى قربانى افزود: محور فعالیت 40ساله این 
مراکز، با هدف ایجاد امکانات الزم براى رشد و پرورش 
فکرى و همچنیــن پرورش اســتعدادهاى کودکان و 
نوجوانان بر اساس ارزش ها و تعلیم و تربیت اسالمى در 
بخش هاى فرهنگى، هنرى و ادبى با مخاطبان کودك 

و نوجوان است.
وى برپایــى کارگاه هــاى نقاشــى، ســفالگرى، 
خوشنویســى، عکاســى، پویانمایــى و آشــنایى 
با موســیقى براى کودك، فیلمســازى، کارگاه هاى 

نمایش عروسکى و ساخت عروســک، آشنایى با قرآن 
و احادیث، قصه گویى، مســابقات علمــى، روخوانى 
و  معرفى کتــاب، نجوم و زیســت شناســى، برپایى 
اردو، بــازى و ســرگرمى را از برنامه هــاى فرهنگى 
این کانون ها در تابستان عنوان کرد و گفت: شرکت در 
فراخوان هاى بین المللى هم از دیگر فعالیت هاى واحد 
هنرى است که کانون پرورش فکرى کودکان ونوجوانان 
اســتان اصفهان یکى از برگزیدگان این فراخوان هاى 

معتبر بین المللى بوده است.

آغاز فعالیت تابستانه مراکز فرهنگى کانون پرورش فکرى


