
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

چهارشنبه 3  مرداد ماه 1397 / 25  جوالى  2018 /11 ذى القعده 1439
سال پانزدهم / شماره 3275  /12 صفحه / 2000 تومان

     

این نشانه ها مى گویند مرگ شما نزدیک استراه اندازى کلینیک تخصصى سرطان سینه در اصفهانمنتظر بهرام رادان و «ایده اصلى» او ب اشیدماجراى فایل صوتى غیراخالقى به کجا رسید؟ قسم مى خوریم عروسمان قاتل است سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

خواص اسفناج که 
شاید  درباره آنها نشنیده باشید

فرجام پرونده فساد بزرگ مالى در اصفهان
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گوسفند در عید قربان 
کمیاب مى شود

ظلم بزرگ به ذوب آهن 
در مراسمى سراسر افتضاح!

دوباره خودکشى 
از روى پل چمران نیازهاى مردم نباید 4

به بهانه هاى مختلف
 ممنوع شود

12

اگر به دنبال رژیم غذایى هستید که حاوى چربى و 
کربوهیدرات کمتر و مواد مغذى و مواد معدنى بیشترى است، 
اسفناج یک گزینه غذایى کامل براى شما محسوب مى شود. 
اسفناج عالوه بر تمام مواد مغذى که دارد، حاوى فیبر محلول 

است که از طریق گوارش درست مى تواند به کاهش وزن 
کمک کند... 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمى استان اصفهان پس 
از حدود 9 ماه به طور رسمى جلسه اى خبرى در مجتمع 
مطبوعاتى برگــزار کرد و رودررو با خبرنگاران نشســت 
و عالوه بر بیان فعالیت هاى انجام شــده به ســئواالت، 

انتقادات و پیشنهادات آنان پاسخ گفت. 
حجت االسالم والمســلمین محمدعلى انصارى که در 
آستانه والدت باســعادت امام رضا(ع) و روز خبرنگار این 
نشست را برگزار کرده بود با تبریک این ایام با بیان اینکه 
کشور، نظام و مردم ما فرهنگى بوده و قدر کار فرهنگى 

را مى دانند ...

چهارباغ عصر شاه عباس تا شهریورماه آماده مى شود چهارباغ عصر شاه عباس تا شهریورماه آماده مى شود 
11

دادستان تهران اعالم کرد که در پرونده برادران ریخته گران، 1119 میلیارد تومان رد مال وجود دارد

ماجراى
 ممنوع کارى چاوشى 

به کجا رسید؟

این دیگر
 چه انتخابى 

4 شرط کلیدى براى ضمانت فینال 
«کارلوس کى روش»، ســرمربى تیم ملى ایران از شش ماه منتهى به جام 
جهانى، در روزهایى که بر خالف همیشه که منتقدانش به او ایراد مى گرفتند 
که هیچ وقت ایران نیست، هر روز ایران بود و بیش از 14 ساعت در روز کار 
مى کرد. طورى که صداى کارکنان کمپ تیم هاى ملى هم در آمده بود. این روزها دقیقًا 

همان روزهاى پر از دعواى آماده سازى تیم ملى بودند. 
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 کى روش منتظر پاسخ صریح رئیس فدراسیون است

ابراهیم رحیمى- سرپرست شهردارى کلیشاد و سودرجان

آگهى مزایده  مرحله اول چاپ دوم

شهردارى کلیشاد و سودرجان به استناد مصوبه شماره 97/5/909 شوراى محترم اسالمى کلیشاد و 
سودرجان در نظر دارد موارد ذیل را از طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل مهلت اخذ اسنادمکانموضوع
مبلغ پایه زمان بازگشایىاسناد

ماهیانه (ریال)
اجاره 40 مترمربع 

زمین جهت استقرار 
چرخ فلک کودکان

پارك ساحلى شهر 
کلیشاد و سودرجان

 1397/04/30
الى 

1397/05/17
1397/04/30 الى 

1397/05/191397/05/202/000/000

اجاره سالن ورزشى 
جهت استقرار سالن 

بدنسازى

خیابان باهنر- جنب 
ساختمان خدمات 
شهرى شهردارى

”””14/000/000

اجاره محل جایگاه 
CNG با تجهیزات 

کامل
بلوار مرحوم 
220/000/000”””نجات بخش

آگهى مزایده 

مجید صفارى- شهردار بادرود

نوبت دوم

شهردارى بادرود در نظر دارد طى تشریفات مزایده عمومى و حســب ضوابط و مقررات آیین نامه مالى شهردارى ها، 
پارکینگ اختصاصى ماشین هاى سنگین متعلق به شهردارى را طى قرارداد اجاره به مدت یکسال به اشخاص حقیقى 
و حقوقى واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان درخواست مى گردد از تاریخ نشر اولین آگهى جهت بازدید از محل مورد 

اجاره و دریافت اسناد و مدارك شرکت در مزایده به واحد حقوقى شهردارى مراجعه نمایند.
1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.

2- هزینه انتشار آگهى بر عهده برنده مزایده مى باشد.
3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

4- برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
5- پیشنهاددهندگان مى بایست 5 درصد مبلغ اجاره بهاء سالیانه را تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت 
ضمانت نامه بانکى یا اسناد خزانه و یا فیش نقدى به حساب شماره 106682190001 نزد بانک ملى بادرود واریز و ضمیمه 

پیشنهاد خویش نمایند.
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است و متقاضى با امضاى اسناد شرکت در مزایده متعهد 

به پذیرش کلیه شرایط مندرج در قرارداد خواهد بود.
7- رعایت ضوابط و مقررات الیحه قانونى راجع به منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتى و کشورى. 

آگهى مناقصه

محمدرضا احتشام زاده- شهردار خورزوق

نوبت دوم

شهردارى خورزوق به استناد بودجه مصوب سال 97 و اعتبارات استانى در نظر 
دارد نسبت به عملیات جدولگذارى و پیاده روسازى خیابان چمران شهر خورزوق 
طبق فهرست بهاء راه و باند و ابنیه سال 97 با اعتبار -/4/200/000/000 ریال به 
شرح ذیل به مدت یک سال شمسى از طریق مناقصه عمومى اقدام نماید. لذا 
متقاضیان شرکت در مناقصه مى توانند جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر 
تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 97/05/13 به امور مالى شهردارى مراجعه 
نمایند ضمنًا مهلت تحویل پیشــنهادات تا پایان وقت ادارى یکشنبه مورخ 

97/05/14 مى باشد.

آگهى مناقصه

محمدرضا احتشام زاده- شهردار خورزوق

نوبت دوم

شهردارى خورزوق به استناد بودجه مصوب سال 97 و اعتبارات استانى 
در نظر دارد نسبت به عملیات تهیه و اجراى آسفالت جهت لکه گیرى 
معابر از صفر تا صد با اعتبار -/3/500/000/000 ریال به شرح ذیل به مدت 
یک سال شمسى از طریق مناقصه عمومى اقدام نماید. لذا متقاضیان 
شرکت در مناقصه مى توانند جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا 
پایان وقت ادارى روز شــنبه مورخ 97/05/13 به امور مالى شهردارى 
مراجعه نمایند ضمنًا مهلت تحویل پیشــنهادات تا پایان وقت ادارى 

یکشنبه مورخ 97/05/14 مى باشد.
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سالروز والدت  حضرت ثامن الحجج امام رضا(ع) را تبریک مى گوییم

مدیرکل ارشاد اصفهان با اشاره به
 برگزارى کنسرت ها در استان: 
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همزمان با جشنواره کودك؛



0202جهان نماجهان نما 3275چهارشنبه  3 مرداد  ماه   1397 سال پانزدهم

رئیــس اتحادیــه گوشــت گوســفندى گفــت: بــا 
رونــد رو بــه رشــد قاچــاق دام زنــده و خــروج آن
 از کشور با کمبود دام مواجه هســتیم که باید تدابیرى
 براى این کمبود دام و جلوگیرى از خروج آن اندیشیده 

شود.
على اصغر ملکى در خصوص قیمت گوشت اظهار کرد: 
قیمت گوشت نسبت به هفته گذشته حدود هزار تومان 
افزایش داشته اســت و با نزدیک شــدن به عید قربان 
پیش بینى مى شود با وضع موجود قیمت گوشت باز هم 

افزایش پیدا کند.
وى افزود: ما نگران شرایطى هستیم که بر گوشت قرمز 

حاکم شده است. با روند رو به رشد قاچاق دام زنده و خروج 
آن از کشور ما با کمبود دام مواجه مى شویم. این خروج 

بى رویه دام موجب صدمه به تولیدات داخلى شده است.
ملکى در رابطه با کمبود دام بــراى عید قربان تصریح 
کرد: ما امیدواریم که کمبودى نداشته باشیم اما افزایش 
قیمت حتمًا خواهیم داشت که به دلیل کمبود دام است. 
باید تدابیرى براى این کمبــود دام و جلوگیرى از خروج 

آن اندیشیده شود.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندى تأ کید کرد: قاچاق دام 
شامل دام سنگین هم مى شود و قیمت این دام در کشور 

افزایش یافته است.

  اعتمادآنالین | انتشار فایل صوتى منتسب به 
یک نماینده مجلس دهم در روزهایى که مجلس تعطیل 
بود،  حاشــیه هایى را در فضاى مجازى به دنبال  داشت 
اما محمد جواد جمالى، سخنگوى هیئت نظارت بر رفتار 
نمایندگان درباره رسیدگى به پرونده این نماینده مى گوید 
که از دبیر هیئت نظارت بــر رفتار نمایندگان در این باره 
کسب اطالع کرده اما تا هنوز هیچ شکایتى به این هیئت 
واصل نشده است. او گفت: هیچ کدام از اعضاى هیئت 

نظارت هم در این خصوص شکایت نکرده اند.
جمالى ادامه داد: بهتر اســت که هیئت رئیسه مجلس 
استفساریه اى داشته باشد و اعالم کند که هیئت نظارت 

بتواند بدون داشــتن شــاکى هم به برخى از مسائل که 
به شأن و شــئونات نمایندگان و مجلس آسیب مى زند، 

رسیدگى کند یا اینکه تقاضاى مردمى را رسیدگى کند. 
پروانه سلحشــورى هم در پاسخ به این ســئ وال که آیا 
از نماینده اى که فایل صوتى او منتشــر شــده شکایت 
کرده اید، گفــت: من گفتم باید پیگیــرى کنیم که این 
فایل صوتى منتسب به آن نماینده بوده یا خیر و بعد از آن 
شکایت کنیم. ما مى توانیم درخواست کنیم تا مشخص 
شــود که آن فایل صوتى براى چه کســى بوده و بعد از 
مشخص شدن نتیجه اگر آن فایل براى نماینده مجلس 

بود، شکایت خواهیم کرد.

گوسفند در عید قربان 
کمیاب مى شود

ماجراى فایل صوتى 
غیراخالقى به کجا رسید؟

تنها راه روحانى 
  دیده بان ایران | حسین راغفر، استاد اقتصاد 
دانشگاه تهران معتقد اســت روحانى یک راه بیشتر 
ندارد تغییر کامل تیم اقتصادى دولت. اکثریت قریب 
به اتفاق کارشناسان اقتصادى هم  بر این باورند تنها 
در این صورت است که رئیس جمهور مى تواند مانع 
از تشنج هایى  شود که کاسبان پست هاى اقتصادى 

دولت در یکسال اخیر در بازار  وارد کردند.

سازمان ملل نگران شد
«اولــف اســگوك»، رئیس    آفتاب  نیوز |
شوراى امنیت ســازمان ملل و نماینده سوئد در این 
ســازمان از «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا 
و «حسن روحانى»، رئیس جمهور ایران خواست از 
تبادل اتهامات لفظى علیه یکدیگر خوددارى کنند و 
به تنش هاى منطقه اضافه نکنند. وى در پاســخ به 
ســئوالى در همین زمینه به خبرنگاران گفت: تبادل 
اتهامات از طریق رسانه اى بین رؤساى جمهور ایران 

و آمریکا نگران کننده است.

مرتضوى رشوه مى گرفت
  تابناك | عباس ســلیمى نمین  در گفتگو با 
روزنامه «ایران»گفت: ســال 84 نامه اى را به آقاى 
هاشمى شــاهرودى رئیس وقت قوه قضائیه نوشتم 
و گفتم که ســعید مرتضوى از دانشــگاه آزاد رشوه 
مى گیرد و در برابر این رشوه خدمات ویژه اى به آنها 
مى دهد. آقاى شــاهرودى جواب داد که بله ما تذکر 
داده ایم. او بدون اینکه به دانشگاه آزاد شهریه بدهد، 
ثبت نام کرد. در کالس هاى دانشــگاه هم شرکت 
نمى کرد. در دانشگاه آزاد هم استخدام شد که محل 
تأمل بود. مرتضوى از طریق دانشگاه آزاد رشد کرد، 
دکتراى خــود را از آنجا گرفت و همســر او هم در 

همانجا استخدام شد.

ترامپ قالتاق است
نماینده مردم شاهین شهر در تذکرى    ایسنا|
خواستار واکنش الریجانى به توییت رئیس جمهور 
آمریکا شــد. على الریجانى هم در پاســخ به تذکر 
حاجى دلیگانى گفت: جواب هــر حرف مفتى را که 
نباید داد. ســخنانى که ایشــان بیان کرد در سطح 
دیپلماتیک نبود بلکه ســخنان یک آدم قالتاق بود. 
وى و رئیســش در صحنه بین المللى به فساد شهره 

هستند.

  سرگرمى آیت ا... علم الهدى
آیــت ا... ســیداحمد علم الهدى،    تسنیم|
نماینده ولى فقیه در خراســان رضوى درباره اوقات 
فراغتش گفت: بنده به دلیل شرایط کارى و گرفتارى 
که داشــته ام و دارم فرصت گرایش به سرگرمى را 
ندارم؛ اگــر روزى فراغتى فراهم شــود حتمًا یکى 
از برنامه هاى اصلى ام در گذران فراغت، تماشــاى 
فیلم هاى فاخر است چرا که من به هنر هفتم اعتقاد 
دارم و امیدوار هستم در توسعه دین و در جریان ابزار 

تبلیغى دین این هنر به فریاد جامعه ما برسد.

بولتون به ایران مى  آید!
  مهر | معاون وزیر خارجه پیشین آمریکا به 
تهدید توییترى ایران توسط «دونالد ترامپ» به شکل 
کنایه آمیز واکنش نشان داد. «وندى شرمن» در این 
خصوص تأکید کرد: اگر گذشته نمایانگر آینده باشد، 
ترامپ، (جان) بولتون را به تهران مى  فرستد تا دیدار 

با روحانى را سازماندهى کند!

ضرورت ارتباط بین رم و قم 
االســالم  حجــت    خبرگزارى حوزه | 
والمسلمین ابوالحســن نواب، رئیس دانشگاه ادیان 
و مذاهب قم گفت: معتقدم ارتباط بین رم و قم یکى 
از ضروریات جهان معاصر است و به  طور مثال باید 
صد طلبه ایرانى براى تحصیل به رم فرستاده شوند و 

صد کشیش براى تحصیل به قم بیایند.

خبرخوان
واقعیات سینماى امروز ما

  سینماپرس| سیروس الوند، کارگردان 
و منتقد قدیمى سینما گفت: متأسفانه در کلیت 
سینماى ایران این روزها ما شاهد باندبازى ها، 
رانت خوارى ها، دروغگویى ها، حاشیه سازى ها 
و نفرت پراکنى هاى متعدد هستیم. این اتفاقات 
به هیچ عنوان شایسته حوزه فرهنگى و هنرى 
نیست و عقال باید تدبیرى کنند تا این رویه غلط 

به سرعت ریشه کن شود.

تکذیب خبر مرگ 8 ببر
مدیــرکل حفاظت    جام جم آنالین |
محیط زیست خراســان رضوى گفت: خبرى 
کذب منتشره در شــبکه هاى اجتماعى فضاى 
مجازى مبنى بر تلف شدن هشت قالده ببر در 
باغ وحش مشهد به هیچ وجه صحت ندارد. تورج 
همتى اظهار کرد: هم اکنون باغ وحش مشهد به 
عنوان قدیمى ترین باغ وحش کشور داراى 14 
قالده ببر است و تنها مورد سابقه تلف شدن ببر 
در باغ وحش مشهد، خرداد امسال رخ داد که آن 
هم ناشى از درگیرى دو ببر نر و ماده در قفس بود 
که موجب بریدگى دم پلنگ ماده، عفونت شدید 

و مرگ آن شد.

واردات کیسه خواب
 7 میلیاردى شد!

  پایگاه 598 | آمار مقدماتى گمرك از 
تجارت خارجى 12 ماهه سال 96 نشان مى دهد 
که در این مدت بیش از 23 ُتن کیسه خواب از 
کشورهاى مختلف جهان وارد ایران شده است. 
در این میان اولین و بــزرگ ترین صادر کننده 
کیسه خواب به ایران، کشور چین بوده است که 
در سال 96 با صادرات بیش از 16 تن، درآمد 159 

هزار و 203 دالرى را نصیب خود کرده است.

در تهران هم بى عدالتى 
هست

  فارس| عضو کمیسیون اقتصاد مجلس 
شوراى اسالمى با بیان اینکه اکنون بیش از 50 
درصد درآمدهاى مالیاتى کشور در تهران وجود 
دارد، گفت: با وجود ایــن منابع در هزینه کردها 
نسبت به این شهر و اســتان بى عدالتى وجود 
دارد و بودجه عمرانى استان تهران در مقایسه 

با جمعیت استان بسیار ناچیز است.

داروخانه داران نگرانند
ابالغ تغییر آیین نامه تأســیس    ایرنا|
داروخانه ها از ســوى ســازمان غذا و داروى 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکى به 
دانشــگاه هاى زیــر پوشــش و انجمن هاى 
داروسازى کشــور در ماه هاى گذشته موجى از 
نگرانى را بین فعاالن این عرصه به وجود آورده 
است. براســاس ابالغ آیین نامه جدید تأسیس 
داروخانه ها؛ دو شرط حد نصاب فاصله و جمعیت 
وجود ندارد و داروخانه ها مجازند در هر نقطه اى 
که بخواهند واحد خود را تأســیس کنند. عضو 
هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران گفته اگر 
شرایط اعطاى پروانه تأسیس داروخانه مبنى بر 
رعایت فاصله حذف شــود، احتمال وقوع موج 
بزرگ مهاجرت داروخانه ها از شهرستان ها به 
استان ها و از محله هاى محروم شهرى به بافت 

متمول و ثروتمند وجود دارد.

طیب نیا 
رئیس بانک مرکزى مى شود؟

احتمال پیوستن على    روزنامه ایران|
طیب نیا به دولت قوت گرفته اســت. براساس 
شنیده ها، وزیر سابق اقتصاد یکى از گزینه هاى 
جدى ریاســت بانک مرکــزى و جایگزینى با 
ولى ا...  سیف است.  گفته مى شود به او پیشنهاد 

وزارت اقتصاد نیز داده شده است.

نماینده مردم خرم آباد و دوره در مجلس شوراى اسالمى 
توضیحاتى دربــاره محل تأمین اعتبــارات الزم براى 

ساماندهى قلعه فلک االفالك ارائه کرد.
محمد بیرانوندى در گفتگو با «خانه ملت» افزود: سالیان 
سال اماکن دولتى در اطراف قلعه فلک االفالك فعالیت 
داشتند که مى توان به دانشــگاه لرستان، ارتش و سپاه 
اشاره کرد. وى بیان کرد: سال پیش اتفاقات خوبى روى 
داد؛ دانشگاه زمین هاى در اختیار را واگذار کرد و براساس 
برآوردها، حدود 50 میلیارد تومان اعتبار به همراه یک 
قطعه زمین نیاز بود تا ســپاه و ارتش این قلعه را تخلیه 
کنند؛ 11 میلیارد براى ارتش و حدود 40 میلیارد به همراه 

یک زمین باید به سپاه پرداخت مى شد.
بیرانوندى ادامه داد: در ســال 95 براساس رایزنى هاى 
انجام شــده حدود 40 میلیارد تومان اعتبار پرداخت شد 
بنابراین هزینه مدنظر ارتش پرداخت شده و تخلیه کرد. 

این نماینده مردم با بیان اینکه زمینى که قرار بود براى 
تخلیه به سپاه داده شود باغ کشاورزى بود، خاطرنشان 
کرد: از تحویــل این زمین خوددارى شــد که بنابراین 
عالوه بر مقدار تعیین شده، باید مابه ازاى زمین مذکور 
هم پول به سپاه پرداخت شود. بر این اساس 15میلیارد 
از اعتبارات موردنیاز در بودجه ساالنه در نظر گرفته شد 
و هشت میلیارد نیز بنده از محل اعتبارى که براى توزیع 
به نمایندگان پرداخت مى شود براى این منظور در نظر 
گرفتم و مبلغى نیز در اختیار استان قرار گرفت و نزدیک 

به 40 میلیارد تأ مین شد.
بیرانونــدى اظهار کرد: در صورتى کــه اعتبارات مورد 
نظر سپاه کامل و یکجا پرداخت شــود، براى نوروز 98 
یا نیمه اول ســال آینده قلعه فلک االفــالك را تخلیه 
مى کنند درغیر این صورت نمى تواند تا پایان نیمه 98 

تخلیه کند.

ریاض بیشــترین بهره را از قطع فروش بــرق ایران به 
عراق برده و عالوه بر جنبه هاى سیاســى و رسانه اى به 
کمک چند کشور دیگر شــوراى همکارى خلیج فارس 
تالش هایى را هم براى ایجاد جاى پاى قوى در عراق به 
ویژه مناطق شیعه نشین جنوب و مرکز عراق در دستور 

کار خود قرار داده است.
رسانه هاى عراقى خبر دادند، هم اکنون 17 ژنراتور عظیم 
تولید برق بــه عنوان بخشــى از کمک هاى بالعوض 

دولت کویت به عــراق براى جبران بخشــى از قطعى 
برق مناطق جنوب این کشور در منطقه سفوان در نقطه 
مرزى آماده انتقال به داخل عراق است. از سوى دیگر، 
پایگاه اطالع رسانى «سوا» هم در خبرى گزارش داد یک 
هیئت بلندپایه از عربستان سعودى روز دوشنبه وارد اربیل 
پایتخت اقلیم کردستان شد. این هیئت که اولین هیئ ت 
بازرگانى سعودى است مورد استقبال وزیر برنامه دولت 
منطقه خودمختار کردستان و استاندار اربیل قرار گرفت.

نمایندگان در جریان بررســى طرح اصالح قانون 
ممنوعیت بــه کارگیرى بازنشســتگان، با اصالح 
این قانون، اســتثناها در به کارگیرى بازنشستگان 

را کاهش دادند.
براســاس تبصره یک ماده واحده اصالح شــده؛ به 
کارگیرى بازنشستگان در سمت هاى شامل رؤساى 
ســه قوه، معاون اول رئیس جمهــور، نواب رئیس 
مجلس شوراى اسالمى و اعضاى شوراى نگهبان، 
وزرا، نمایندگان مجلس شوراى اسالمى و معاونین 
رئیس جمهور و همچنین به کارگیرى بازنشستگان 

نیروهاى مســلح با تدابیر فرماندهى معظم کل قوا 
صرفًا در دستگاه متبوع خود مجاز است.

مقصودى، عضو کمیسیون شــوراها و امور داخلى 
کشــور مجلس گفت: طبق آمار غیررســمى حدود 
17 استاندار، نزدیک به 80 معاون استاندار و 1200 
مدیر بازنشســته باید از پســت هاى مدیریتى خود 
کنار روند، البته البى هاى بســیارى توسط مدیران 
بازنشسته درمجلس براى جلوگیرى از تصویب این 
قانون صــورت گرفت اما مجلس تحــت تأثیر این 
فضا قرارنگرفــت و فضاى جامعه نشــان مى دهد 
که باید در این سیاســت ها تغییرات اساسى حاصل 

شود.
در همین رابطه على محمد شــاعرى، یک نماینده 
دیگر مجلس هم گفــت: پس از تأییــد این قانون 
در شــوراى نگهبــان و ابــالغ آن، ظــرف مدت 
60 روز تمامى اســتانداران، معاونان وزرا، ســفراى 
بازنشســته و همترازان آنها که بازنشسته هستند، 
باید کرســى مســئولیت را ترك کنند. وى تصریح 
کرد: جوانان به این کرســى ها تکیــه خواهند زد و 
رضایتمنــدى در جامعــه افزایش مى یابــد؛ دولت 
جوان تر مى شــود  و ســرعت انجام کارها افزایش 

مى یابد.

همه چیز از 21 آبان سال پیش شروع شد، یک زلزله 
7/3 ریشترى سرپل ذهاب را لرزاند و منجر به مرگ 
صدها نفر شــد، بعد از آن یکسرى از زلزله ها ایران را 
لرزاند، چند روز گذشته هم نقطه اوج این سرى بود؛ 
سه زلزله باالى 5 ریشترى ایران را لرزاند. همین اتفاق 
باعث شد که درست مانند زلزله بم، زلزله کرمانشاه، 
زلزله هاى تهران و... نگرانى ها درباره یک وقوع زلزله 
قوى و مرگبار در یک منطقه پرجمعیت ایران به شدت 

افزایش پیدا کند.
مهدى زارع، اســتاد پژوهشــگاه زلزله شناســى اما 
وقوع این زمین لرزه ها را عادى مى داند و در همین 
باره بــه «خبرآنالین» مى گوید: در 20 ســال اخیر 
برخالف انتظار ما به جاى چهار زلزله 7 ریشــترى، 
فقط یک زلزله بــزرگ رخ داد و بعــد از 21 آبان 96 
تعداد زلزله هایى که در کشور تجربه کردیم مشخصًا 

افزایش پیدا کرده است. ما در کشورمان در سال باید 
حدود 200 زلزله با بزرگاى بین 4 تا 5 را تجربه کنیم 
و این تعداد در شش ماه بعد از زلزله کرمانشاه حاصل 
شده است. در واقع به نظر مى رسد با توجه به کسرى 
که در 20 سال گذشته داشتیم تعداد زلزله هاى ایران به 
نحوى دارد به تعادل مى رسد و در عمل گذشته جبران 
مى شود. ما این موضوع را غیرطبیعى تلقى نمى کنیم 
چون این تعداد زلزله باعث مى شــود آمار ما در دراز 

مدت مثًال به یک دوره 50 ساله یک تعادلى برسد.
وى مى گوید: مــن فکر مى کنم مــا وارد یک دهه 
پرزلزله شده ایم. خوشبختانه اکثر اتفاقاتى که در این 
شــش  ماه رخ داده در مناطق کم جمعیت بود. ولى 
آمادگى ما باید به انــدازه اى افزایش پیدا کند که اگر 
زلزله اى در مناطق پرجمعیت آمد آســیب هاى قابل 

توجهى نداشته باشد.

براساس حکم دادگاه، دو متهم ردیف اول و دوم پرونده 
ریخته گران به 1119 میلیارد تومان رد مال محکوم شدند.

به گزارش «فارس»، سال 92 بود که موضوع دستگیرى 
دو بــرادر در اصفهان آن هــم به اتهام فســاد مالى در 
رســانه ها پیچید. در آن زمان مطرح مى شد که دو برادر 
با نام اختصاصى برادران «ر» با ترفندى دست به فساد 
اقتصادى زده اند و حتى گفته مى شد اینها اقدام به خروج 
مقادیر زیادى ارز و طال از طریق چمدان هاى مسافرتى 
کرده اند. رســیدگى به این پرونده ادامه داشت تا اینکه 
چندى قبل برخى رسانه ها از صدور حکم براى متهمان 

این پرونده خبر دادند.
اما دیروز جزئیات بیشــترى از پرونده این افراد و حکم 
صادره از ســوى دادســتان تهران منتشــر شده است. 
جعفرى دولت آبادى به پرونده اى اشاره کرد که از سال 
1392 شکل گرفت و در ســال 1397 به نتیجه رسید. 
وى در خصوص اقدامات پنج ســاله بر روى این پرونده 
اظهار کرد: در پرونده گروه «ریخته گران» که 41 متهم 
دارد، حضور انواع متهمان و ارتکاب جرائم متعدد توسط 
کارمندان دولت، وکیل، مدیر بانک و... را شاهد هستیم 
و این نحوه مشارکت، مؤید سازمان یافته بودن اقدامات 
عوامل اصلى  است. دادستان تهران گفته است: این افراد 
در چندین استان فعالیت داشتند و متهمان اصلى پرونده 
با اعمال نفود و پرداخت رشوه موفق شدند وجوه زیادى را 

تحت عنوان تسهیالت از بانک ها اخذ نمایند.
جعفرى دولت آبادى پیرامون رأى دادگاه در پرونده گروه 
مذکور اطالع رسانى کرد و اظهار  داشت: دو متهم اصلى 
پرونده به 15 سال حبس و رد مال به میزان 859 میلیارد 
تومان و 26 میلیون یورو محکوم شده اند و جالب توجه 
این است که مبلغ فوق صرفاً نیمى از رد مال است چرا که 

نیمى دیگر در مرحله  رسیدگى مسترد شده بود.
دادستان تهران از محکومیت 35 نفر دیگر در پرونده گروه 
مذکور و تبرئه دو نفر خبر داد و افزود: پرونده چهار نفر از 
متهمان مفتوح است. وى افزود: اقدامات مجرمانه این 
افراد از طریق سه بانک صورت پذیرفته و مجازات هایى 

چون محرومیت از خدمات دولتى، جزاى نقدى و انفصال 
از خدمات دولتى در کنار حبس و جزاى نقدى مورد حکم 

قرار گرفته است.
براساس اظهارات دادســتان تهران دو متهم ردیف اول 
پرونده باید 26 میلیون یورو رد مال داشــته باشند که با 
توجه به قیمت 10 هزار تومانى یورو در بازار آزاد این عدد 
معادل 260 میلیارد تومان خواهد بود. این در حالى است 
که این عدد زمانى که به عدد 859 میلیارد تومان رد مال 
نقدى این گروه اضافه مى شــود چیزى قریب به 1119 

میلیارد تومان خواهد شد.

فرجام پرونده فساد بزرگ مالى در اصفهان

  تسنیم| پرونده اى که بعدها به پرونده «برادران ریخته گران» معروف شد، شبکه سازمان یافته اى 
از فساد بود که با سوءاستفاده از اجراى سیاســت هاى اصل 44، بدون اهلیت و با خرید سهام پتروشیمى 
اصفهان و پتروشیمى بیستون اقدام به سوءاستفاده هاى گسترده در این زمینه کرده بودند. بر اساس آنچه 
در رسانه ها منتشر شده، آنان با روش هاى متقلبانه و با تشکیل شــرکت هاى مختلف در خارج از کشور 
محصوالت این دو شرکت پتروشیمى را به شــرکت هاى خود فروخته و منابع حاصل از آن را در یکى از 
کشورهاى حوزه خلیج فارس و همچنین یک کشور اروپایى به نام خود و بستگانشان سرمایه گذارى کردند. 
در نهایت اقدامات این گروه منجر شد شرکت پتروشیمى اصفهان با بیش از یک هزار میلیارد تومان بدهى در 

خرداد 92 به تعطیلى کشیده شود و این گروه 400 میلیارد تومان نیز به پتروشیمى بیستون بدهکار شوند.

ریخته گران ها دقیقاً چکار مى کردند؟

وارد دهه پر زلزله شده ایم!

خانه تکانى بزرگ در راه است  

ارتش و سپاه به ازاى چه مبلغى فلک  االفالك را واگذار کردند؟

استفاده عربستان از قطع فروش برق ایران به عراق
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تهیه کننده برنامه «منبع موثق» درباره خط قرمزهاى 
این برنامه بیان کرد که تقریباً به همه اخبار و موضوعات 

جامعه مى پردازند و خط قرمزى ندارند.
میثم تربتــى درباره فصل جدید ایــن برنامه که این 
شب ها از شبکه 4 سیما پخش مى شودگفت: فصل 
جدید «منبع موثق» بــا اجراى رضا رفیع شــنبه تا 
چهارشنبه بین ساعت 22و30دقیقه تا 23 روى آنتن 

شبکه 4 سیما مى رود.
وى ادامه داد: دکور برنامه در فصل جدید تغییر کرده 
است ولى ساختار برنامه به همان شــکل ادامه دارد. 
هدف ما بیشــتر طرح و تحلیل خبــر در قالب طنز و 
شوخى هاى رفیع با خبر است که ممکن است حتى 

تلخ یا کنایى باشد.
این تهیــه کننده دربــاره خط قرمزهــا نیز توضیح 
داد: مطرح کــردن خبر باید به گونه اى باشــد که نه

 ارزش ها جا به جا شود و هم حرف بیان شده و انتقادها 
مطرح شود و رفیع مى تواند این طنز را دربیاورد چون 

طنز او گل آقایى است. 
وى اضافه کرد: ما تا االن خط قرمزى نداشتیم و تقریبًا 
به همه موضوعات و خبرهاى روز مــى پردازیم. ما 
حتى به موضوع مائده هژبرى و یا فیلترینگ تلگرام 
اشاره اى داشتیم و خوشــبختانه على رغم شوخى با 
نهادها و سازمان هاى مختلف فقط یک مورد شکایت 
داشــتیم.تربتى در پایان درباره اینکه تا چه حد برنامه 
مخاطب دارد، اظهار کرد: برنامه دیده مى شود و به نظرم 

برنامــه بیننده کیفى 
دارد تــا کّمــى. 
نه  شــبختا خو
در مســیرى که 

داریم مدیر شبکه4 
حمایت زیــادى از 

مــا دارد و حتى گاهى 
ایده هایى را هم پیشــنهاد 

داده است. 

رئیس واحد نظارت و ارزشــیابى دفتر موسیقى ارشــاد اعالم کرد که 
محسن چاوشى مشکلى براى ادامه فعالیت در موسیقى ایران ندارد. این 
در حالى است که این روزها شــایعه ممنوع کار شدن محسن چاوشى 

خواننده پاپ، بارها در فضاى مجازى میان کاربران رد و بدل مى شود.
این شایعه ابتدا پس از انتشــار قطعه انتقادى «خوزستان» با صداى 
چاوشى مطرح شد. عالوه بر این عدم انتشار آلبوم «ابراهیم» محسن 
چاوشى که مدتهاست طرفداران این خواننده منتظر شنیدن آن هستند، 

به این شایعه دامن زده است.
البته چاوشى چندى پیش، خبر ممنوع کار شدن به دلیل خواندن قطعه 
«خوزســتان» را تکذیب کرد. اما پس از آن ماجراى ممنوع کارى به 
دلیل منتشر نشــدن آلبوم «ابراهیم» ادامه پیدا کرد. شایعات به جایى 
کشیده شد که برخى از احتمال خروج چاوشى از ایران خبر دادند! هادى 
حسینى تهیه کننده آلبوم «ابراهیم» هم گفت که پس از گذشت 9 ماه 
همچنان این آلبوم مجوز انتشار نگرفته است. وى همچنین نسبت به 
ممنوع کارى محسن چاوشى ابراز نگرانى کرد. اما با پیگیرى «باشگاه 
خبرنگاران جوان» مشخص شد که چاوشى مشکلى براى ادامه فعالیت 

در عرصه موسیقى ندارد.
صادقى نژاد، رئیس واحد نظارت و ارزشــیابى دفتر موســیقى وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمى در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان؛ 
در این باره گفت: شرکت متقاضى براى کسب مجوز آلبوم «ابراهیم»، 
پنج مرداد 96 در خواستش را به دفتر موسیقى وزارت ارشاد ارسال کرد. 
این درخواست به شوراى شعر دفتر موســیقى رفت و 16 مرداد همان 

سال بررسى شد.
وى افزود: پس از بررســى شوراى شــعر، دو قطعه از این آلبوم هفت 
قطعه اى تأیید شد و پنج قطعه اصالحیه خورد. پس از اینکه اصالحیه 
به شرکت متقاضى ارسال شد، تا این لحظه هیچ پاسخى از این شرکت 

به دست ما نرسیده است.
صادقى نژاد در خصوص اصالحاتى که به برخى اشعار آلبوم «ابراهیم» 
وارد شــد، اظهار کرد: اصالحیه ممکن اســت یک کلمه یا یک غلط 
امالیى باشد. منظور از اصالحیه، رد کردن آن پنج قطعه نیست. البته 
ریز اصالحیه ها، در دستم نیست؛ اما آنچه مشخص و قطعى است، این 

است که دفتر موسیقى آلبوم را به کلى رد نکرده است.
رئیس واحد نظارت و ارزشیابى دفتر موسیقى وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمى در پایان درباره شــایعات مبنى بر ممنوع کار شدن محسن 
چاوشى بیان کرد: محسن چاوشى ممنوع  کار نیســت و مى تواند به 

فعالیتش در موسیقى ادامه دهد.
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ماجراى ممنوع کارى چاوشى
 به کجا رسید؟

بر چ ی ر رب ن ی پ ر ى رب یم
مخاطب دارد، اظهار کرد: برنامه دیده مى شود و به نظرم

برنامــه بیننده کیفى 
دارد تــا کّمــى.
نه  شــبختا خو
در مســیرى که 
داریم مدیر شبکه4

حمایت زیــادى از
مــا دارد و حتى گاهى 

ایده هایى را هم پیشــنهاد 
دادهاست.

طنز رضا رفیع
در «منبع موثق»
 گل آقایى است

منیژه حکمــت، کارگــردان و تهیــه کننده فیلم ســینمایى «جــاده قدیــم» که یکى 
از فیلــم هــاى راه یافتــه به ســى و ششــمین جشــنواره فیلم فجــر بــود، در ارتباط 
با آخرین وضعیت اکــران این فیلم ســینمایى که قرار بود در تابســتان امســال اکران 
شود به «صبا» گفت: پروانه نمایش فیلم صادر شده است و با توجه به شرایط حال حاضر، 

تصمیم گرفته ایم فیلم را در پاییز امســال و در مــاه مهر اکران کنیم. به قدرى ســاختار
 سینما پیچیده است که امیدوارم بتوانیم در این ماه فیلم را اکران کنیم.

وى در پاسخ به این سئوال که در نســخه نمایش اکران عمومى فیلم نسبت به نسخه ارائه 
شده در سى و ششمین جشنواره فجر تغییراتى اتفاق افتاده است یا خیر افزود: هیچ تغییرى 
در نسخه ارائه شده در جشنواره فجر با نسخه اکران عمومى انجام نشده است و فیلم بدون 

هیچ اصالحاتى اکران خواهد شد.
گفتنــى اســت؛ «جــاده قدیــم» فیلمــى بــه کارگردانــى و تهیه کنندگــى منیــژه 
حکمت اســت. این فیلم چهارمین فیلم ســینمایى منیــژه حکمت در مقــام کارگردان 
پس از ده ســال دورى اســت. منیــژه حکمــت با فیلــم ســینمایى «جــاده قدیم» 

تنها بانوى فیلمساز حاضر در بخش سوداى سیمرغ سى و ششمین جشنواره فیلم فجر بود.
در خالصه داستان فیلم آمده است: «جاده قدیم» داستان زنى کارمند را روایت مى کند که 

شب عید نوروز با مشکالتى مواجه مى شود.
آتیال پســیانى، مهتــاب کرامتــى، لیلى رشــیدى، پرویز پور حســینى، شــیرین یزدان 
بخش، محمدرضا غفــارى، تــرالن پروانه، هــدى زیــن العابدین، بانیپال شــومون، 
بهناز جعفــرى، محمدرضــا هدایتــى و پوریا رحیمــى در ایــن فیلم به ایفــاى نقش 

پرداخته اند.

مراحل فنى فیلم سینمایى «زندانى ها» به کارگردانى و تهیه کنندگى مسعود ده نمکى در اواخر 
مردادماه به پایان مى رسد.

«زندانى ها» به کارگردانى و تهیه کنندگى مسعود ده نمکى که به تازگى فیلمبردارى آن به 
پایان رسیده، هم اکنون مراحل تدوین را توسط خشایار موحدیان سپرى مى کند و پس از آن 

وارد مرحله صداگذارى و ساخت موسیقى خواهد شد.
مراحل فنى این فیلم سینمایى که در آن بازیگرانى چون هدایت هاشمى، برزو ارجمند، بهنام 
تشکر، هومن برق نورد، بهاره افشارى، بهنوش بختیارى، اصغر نقى زاده، رسول نجفیان و 

امیر نورى ایفاى نقش مى کنند تا پایان مردادماه به اتمام مى رسد.
همچنین ممکن است اولین نمایش این فیلم سینمایى در سى و هفتمین جشنواره ملى فجر 

باشد.«زندانى ها» با موضوع اجتماعى آماده مى شود و وقایع آن در تاریخ معاصر مى گذرد. 
گفتنى است ؛ ده نمکى مانند دیگر آثار خود در این فیلم نیز به دنبال ارزش هاى فراموش شده 

و دغدغه هاى انسانى است.

فرزند جمشید مشایخى از نامشــخص بودن زمان ترخیص پدرش از بیمارستان خبر 
داد. نادر مشــایخى اظهار کرد : بعد از دو عمل جراحى که پدر طى هفته گذشته داشته 

االن حــال عمومى خوبــى دارد 
اما همچنان باید در بیمارســتان 
بســترى باشــد. وى افزود: پدر 
همچنان در «آى سى یو» بسترى 
اســت و با اینکه به لحاظ جسمى 
حالش خیلى بهتر شده است ولى 
زمان انتقال به بخش و یا مرخص 
شدن هنوز معلوم نیست. این رهبر 
ارکســتر درباره برخى حواشى که 
درباره عکس گرفتــن تعدادى از 

چهره هاى هنرى با استاد مشایخى در رســانه ها منتشر شده است، گفت: پدر همواره 
انسان متواضع و مردمى بوده است بنابراین نسبت به این موضوعات واکنشى ندارد و ما 

فرزندان نیز به تبعیت از پدرمان اشکالى در این کار نمى بینیم.

خســرو امیرصادقى، تهیه کننده ســینما، درباره آخرین وضعیت جسمانى مهدى 
فخیم زاده گفت: حال عمومى او بسیار عالى و سرحال و با نشاط است. فخیم زاده به 
احتمال فراوان اول هفته آینده 
براى فیلمبردارى سکانس هاى 
باقیمانده ســر صحنــه حاضر 

خواهد شد.
 وى افزود: البته احتماًال قبل از 
شــروع فیلمبردارى، دیدارى با 
اعضاى خانه سینما خواهد داشت 
تا به این طریق از همه کســانى 
که پیگیر حال او بودند، قدردانى

کنیم.
گفتنى اســت؛ مهدى فخیــم زاده،  بازیگــر و کارگــردان ســینما و تلویزیون 
چندى پیش سر صحنه فیلمبردارى ســینمایى «مشت آخر» دچار سانحه و راهى 

بیمارستان شد.

اکران «جاده قدیم» منیژه حکمت در مهرماه

پایان مراحل فنى «زندانى ها» در اواخر مرداد

بهرام رادان در فیلم ســینمایى «ایده 
اصلى» به کارگردانى آزیتا موگویى بازى 
مى کند. رادان در دومین همکارى خود 
با آزیتا موگویى پس از بــازى در فیلم 
«تــراژدى» به جمع بازیگــران «ایده 

اصلى» پیوست.
ایران، کانادا و یک کشور اروپایى تاکنون 
به عنوان لوکیشــن هاى اصلى «ایده 
اصلى» انتخاب و فیلمبردارى این فیلم 
اوایل مرداد ماه در جزیــره کیش آغاز 
مى شود. اسامى دیگر بازیگران و دیگر 
عوامل فیلم نیز بــه زودى اعالم خواهد 

شد.
آزیتا موگویــى عالوه بــر کارگردانى،

 تهیه کنندگى  فیلم «ایده اصلى» را هم 
به عهده دارد.

منتظر
 بهرام رادان و
 «ایده اصلى» او 
ب اشید

فصل دوم سریال «در حاشیه» مهران مدیرى از شبکه 3 سیما بازپخش مى شود.
«در حاشیه 2» به تهیه کنندگى حمیدرضا مهدوى کوچکسرایى در 26 قسمت 50 دقیقه اى 
براى پخش از شبکه 3 سیما تولید شد که سرپرست نویسندگان این مجموعه را امیر مهدى 
ژوله برعهده داشت. این مجموعه تلویزیونى هر روز ساعت 11 و 52 از شبکه 3 سیما پخش 

مى شود. پیش از این فصل اول سریال «در حاشیه» از این شبکه بازپخش شده بود.
ســیامک انصارى، جواد رضویان، مهران غفوریان،  نصرا... رادش، نیما فالح، رامین ناصر 
نصیر و على اوجى بازیگران اصلى این مجموعه تلویزیونى هستند. رادش در نقش سیروس 
تکرارى، جواد رضویان در نقش زهتاب، مهران غفوریان در نقش بهروز عشقى و سیامک 

انصارى در نقش هومن صحرایى در این سریال حضور داشتند.
در خالصه داستان این سریال آمده است: فاز دوم این مجموعه در یک اردوگاه مى گذرد که 
در آن افرادى که در فاز اول به تخلفات در حوزه پزشکى پرداخته بودند دوران محکومیتشان 

را بین زندانیان سابقه دار مى گذرانند و در طول آن درگیر ماجراهایى مى شوند.

بازپخش «در حاشیه» مهران مدیرى از شبکه 3

زمان ترخیص مشایخى از بیمارستان 
مشخص نیست

«مشت آخر» فخیم زاده
 به سینماى ایران



0404ورزشورزش 3275 سال پانزدهمچهارشنبه  3 مرداد  ماه   1397

خبرگزارى ها و سایت هاى ورزشــى عموم تمرکز دیروز 
خود را بر روى نقد برگزارى مراسم برترین هاى لیگ هفدهم 

گذاشتند. مراسمى  که از لحاظ نظم و انضباط به هیچ وجه نمره 
قبولى نگرفت و بازتاب هاى منفى زیادى داشت.

 به عقیده خبرگزارى ایسنا، مسئول برگزارى این مراسم سازمان لیگ بود 
که سابقه برگزارى جشن قهرمانى لیگ هفدهم به بهترین شکل و با نظم 
را در کارنامه اش ثبت کرده است، جشن قهرمانى اى که بدون افراد متفرقه 
برگزار شد.با این حال مراسم برترین هاى فوتبال ایران شباهتى به جشن 
قهرمانى پرســپولیس در لیگ برتر نداشت، بلکه شبیه به جشن قهرمانى 
استقالل در جام حذفى این فصل بود که کل ورزشگاه در زمین چمن حضور 
داشتند و با جام و مدال هاى بازیکنان استقالل عکس یادگارى مى انداختند.

در مراسم برترین ها به قدرى افراد غیر فوتبالى و غیر ورزشى دیده مى شد 
که اگر فردى بى خبر از همه جا وارد سالن محل برگزارى مراسم برترین ها 
مى شد، تصور مى کرد به سینما آمده تا مراسمى که قرار است بهترین هاى 

سال گذشته فوتبال ایران معرفى شوند.
 سایت نود هم درباره بى نظمى هاى این مراسم نوشت:این مراسم طبق 
برنامه ریزى اعالم شده از سوى سازمان لیگ قرار بود ساعت 21:45 آغاز 
شود اما از آن جایى که ترك عادت موجب مرض است، مراسم برترین ها 
با 40 دقیقه تاخیر آغاز شد تا مشخص شود همه چیز سر جایش است. البته 
تاخیر در آغاز مراسم بخشى از بى نظمى برترین ها بود.بى نظمى و هلهله 
و سرگردانى افراد در این مراسم باعث شــد تا حسن روشن، پیشکسوت 
فوتبال ایران و استقالل پیش از آغاز مراسم با ناراحتى با گفتن این جمله 
که «براى گاو و گوسفند احترام بیشــترى قائل هستند» سالن برگزارى 

مراسم را ترك کند.
اگر از تعداد باالى مدعوین که منجر به کمبود صندلى شــد و حتى برخى 
از خبرنگاران به ناچار مجبور شدند تمام مراسم را ایستاده پوشش دهند، 
بگذریم، عدم دعوت از افراد فوتبالى به این خاطر که شناختن یا نشناختن 
مرد سال فوتبال ایران برایشــان فرقى نمى کرد، باعث شد تا سالنى که 
ظرفیتش در ابتداى مراســم تکمیل بــود، در هنگام معرفى مرد ســال 
فوتبال ایران که مهم ترین بخش مراســم برترین ها بود با ریزش حدود 
75 درصد از جمعیتش روبرو شــود. حتى تعداد زیــادى از افرادى هم که 
مانده بودند به نامى که از ســوى مهدى تاج، رئیس فدراسیون فوتبال به 
عنوان مرد سال فوتبال ایران معرفى مى شد بى اعتنا بودند و منتظر رسیدن

 نوبت براى گرفتن عکس ســلفى با بازیکنان و مربیان حاضر در مراسم 
بودند. 

 یکى از سایت هاى ورزشى هم در این باره کنایه اى زد و نوشت:نکته جالب 
اینجاست که حیدر بهاروند، رئیس ســازمان لیگ از حضور این تعداد فرد 
غیرمرتبط به فوتبال در سالن مراسم شوکه شده بود. البته درستش این بود 
که او از حضور شیرازى، مدیرعامل شرکت امین سیما کیش که به خاطر 
تبلیغات محیطى 59 میلیارد تومان به سازمان لیگ و باشگاه ها بدهکار است 
شوکه مى شد. فردى که به راحتى پول باشگاه ها را پرداخت نمى کند و در 

عوض مقابل مدیران این باشگاه ها که به شدت نیازمند پول 
هستند با لبخند جوالن مى دهد.

از بحث نحوه برگزارى مراسم برترین ها که فاصله بگیریم، انحصار 
جوایز مهم بین سرخابى هاى پایتخت بســیار عجیب بود. در مراسم 

امســال تمام جوایز به جز بازیکن اخالق و پدیده لیــگ بین بازیکنان 
استقالل و پرسپولیس تقسیم شد و حتى در بخش هایى که کاندیداها اعالم 
شد از بازیکنان ذوب آهن که نایب قهرمان لیگ هفدهم شدند خبرى نبود.

حتى در بخش هایى که جوایز بین اســتقالل و پرســپولیس تقسیم شد، 
هم اشــکاالتى وارد است مانند انتخاب ســرور جپارف به عنوان بهترین 
پاسور در حالى که بیشترین تعداد پاس گل لیگ هفدهم در اختیار محسن 
مسلمان (10 پاس گل) و وحید امیرى (7 پاس گل) است. همچنین باتوجه 
به شکستن رکورد بیشترین دقایق کلین شــیت توسط حسین حسینى، 
مى توانســت جایزه بهترین دروازه بان به این بازیکن برســد.  به نوشته 
سایت ورزش سه،از جمله نفراتى که اما به نحوه برگزارى مراسم اعتراض 
داشت، علیرضا فغانى بود. او معتقد بود مى بایســت ابتدا از داوران تقدیر 
مى شــده و نه زمانى که برترین هاى لیگ همه معرفى شدند و حاضران 
در حال ترك سالن هســتند تازه به معرفى برترین داوران بپردازند. فغانى 
در گفتگو با رسانه ها گفته بود: «درست است برگزارى مراسم این چنینى 
همواره با نواقصى روبه رو است اما باید شأن افراد حفظ شود و شما اگر در 
بحث جهانى هم نگاه کنید داوران ابتدا باال مى روند و کارشــان که تمام 
شد سپس سراغ تیم ها مى روند.» نکته عجیب دیگر در خصوص تقدیر از 
داوران، مربوط به انتخاب داور برتر بود. جایزه برترین داور فوتسال به بیژن 
حیدرى داده شد و این درحالى بود که او برترین داور لیگ فوتبال شده بود 
و این اشتباه باعث تعجب حاضران شــده بود.سرمربیان دو تیم استقالل 
و پرســپولیس هم اعتراضاتى اگرچه نرم، به این انتخاب ها داشتند. شفر 
براین باور بود وحید امیرى بازیکن خوبى بــود اما از نظر او امید ابراهیمى 
بهترین بازیکن لیگ و بهترین بازیکن ایران در جام جهانى بود. نکته جالب 
دیگر، اینکه با وجود انتخاب وحید امیرى به عنوان مرد سال فوتبال ایران، 
برانکو راى خود براى این مهم را سیدجالل حسینى اعالم کرد. البته هر 
دو مربى استقالل و پرسپولیس، در پاسخ به اینکه جالل حسینى معتقد بود 
از کارشناسان براى این مراسم نظرسنجى نشده گفتند که براى این مهم، 

نظر آنها را جویا شده بودند.
به گزارش نصف جهان، شاید حدس زدن تعدادى از نفرات برگزیده  کار 
سختى نبود اما انتخاب و معرفى برخى دیگر از برگزیده ها همه را شگفت 

زده کرده است. پروسه گزینش نفرات منتخب مشخص است. بر اساس 
آنچه که سازمان لیگ در سال هاى قبل اعالم کرده روال انتخاب برترین ها 
به این شکل است. فرم نظرسنجى که از قبل تهیه شده براى کسانى که 
قرار است انتخاب کنند فرستاده مى شود. کسانى که در انتخاب نفرات برتر 
شرکت مى کنند خودشان با ساز و کار مشخصى انتخاب نشده اند. مثال از 
هر باشگاه 3 نفر، یعنى مدیر عامل و ســرمربى و کاپیتان در این انتخاب 
شرکت مى کنند. دبیران ورزشــى خبرگزارى ها و سردبیران روزنامه هاى 
ورزشى، مجریان و گزارشگران ورزشى، کارشناسان شناخته شده و مورد 
اعتماد، اعضاى هیات رئیسه فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ و همینطور 
روساى هیات فوتبال استان ها کسانى هستند که در این نظرسنجى شرکت 
داده مى شوند. این افراد بعد از اینکه فرم  ها را پر کردند در پاکت هاى دربسته 
و مهر و موم شده به ســازمان لیگ برمى گردانند. سازمان لیگ هم بعد از 
شمارش و جمع بندى نظرات، نفرات منتخب را مشخص و معرفى مى کند.

در سال هاى گذشته تقریبا بعد از هر بار برگزارى این مراسم، انتقاداتى از 
انتخاب نفرات برگزیده وجود داشته که البته طبیعى است. چون نمى شود 
نظر همه را لحاظ کرد. اما بعضى گزینش ها واقعا باور نکردنى است. مثال  
تکرار مى کنیم در مورد انتخاب سرور جپاروف، باور اینکه او بیشترین راى 
را در بین پاسورهاى لیگ آورده باشد واقعا سخت است. انتخاب او انتقادات 
زیادى را براى سازمان لیگ در پى داشته است.  در این باره چند رسانه در 
درخواست هایى پیشنهاد دادند که ســازمان لیگ مى تواند براى رفع این 
شبهه ها و البته روشــن کردن ابهامات، آراى افرادى را که در نظرسنجى 
شرکت کرده اند منتشر کند. اگر هم نمى خواهد مشخص شود که هر نفر 
به چه گزینه اى راى داده مى تواند آرا را بدون «نام فرد راى دهنده» منتشر 
کند. این شفاف سازى مى تواند یک بار براى همیشه همه شائبه ها را از بین 

ببرد و از سازمان لیگ رفع اتهام کند.

 اما این گزارش را با دلخورى شدید آقاى مهندس 
فوتبال  ادامــه مى دهیم.محســن هافبک فصل 
گذشته پرسپولیس که بیشــترین پاس گل را در طول 
فصل به همبازیانش داده بود در کمال تعجب شاهد اعطاى 
عنوان بهترین پاسور لیگ به سرور جپاروف بود. بازیکن امسال 
ذوب آهن در صفحه اینستاگرامش به این مساله واکنش نشان 
داده و نوشته:» همیشه دلم رو کسانى شکستند، که هرگز راضى به 
شکستن دلشون نبودم.ولى خدایا از بعضى از آدمهایت نمیگذرم، از دل 
سنگشون، از جنبه نداشتنشون ،از همه خوبى هایى که در حقشون کردم 
و دلشون رو زدم .... ولى بیشتر از همه از خودم نمیگذرم ،حق من این همه 
مهربون بودن و احساس داشتن نبود ....حق من این همه تنهایى نبود، حق 
من این همه سکوت در برابر این همه بى عدالتى نبود...تو لیگ پانزدهم از 
سایت نود ، نفر دوم ایران شدم ولى تو جمع برترینها نبودم، تو لیگ شانزدهم 
سومین بازیکن برتر شدم و جز بهترین پاسورهاى لیگ و بازهم خبرى در 
بین برترینها از من نبود، امسال هم با کلى تحمل نیمکت نشینى با اختالف 
بیشترین پاس گل رو توى لیگ دادم ، ولى بازم به حقم نرسیدم.خدایا من با 
آدمهایت بد نبودم.اما آنها با من بدکردند.آنها رو به تو واگذار میکنم.....!من 
به فوتبالم ادامه میدم و هرروز انگیزم بیشتر میشه و هیچکدوم از شما آقایان 
نمیتونید من رو سر خورده بکنید ، چون دید من به زندگى وسیعتر از نگاه 
تنگ نظر شماست.... امسال بیشتر از سالهاى قبل تالش میکنم، نه براى 
اینکه جز برترینهاى جعلى و رابطه اى باشم،بلکه به خاطر اینکه فقط بتونم 
براى محسن مسلمان ، طرفدارانش، مسئولین باشگاهى که بهم اعتماد 

کردند، و خانواده و دوستان واقعیم برترین باشم.
راســتى یک نکته دیگر، انتظارى از ســپاهان که در لیگ هفدهم  مقام 
چهاردهم را کســب کرد نداشــتیم اما به نظرتان در حق ذوب آهن نائب 
قهرمان و بازیکنان این تیم در این مراسم اجحاف نشد؟ به سخن بیرانوند در 
مورد گلر ذوبى ها به عنوان فقط یک نمونه از اجحاف در حق نائب قهرمان 
ایران توجه کنید:“ در تمام لیگ ها همین مســئله وجود دارد که تیمى که 
بیشترین کلین شیت را داشته باشــد و قهرمان لیگ شود، دروازه بانش به 
عنوان بهترین دروازه بان لیگ انتخاب مى شود. اما انتخاب نشدن و کاندیدا 
نبودن رشید مظاهرى من را متعجب کرد. رشید در فصل گذشته عملکرد 
خوبى داشــت و در لیگ قهرمانان آسیا با ســیوهاى خوبى که داشت به 
ذوب آهن کمک شــایانى کرد و انگیزه بســیار زیادى براى کسب این 
عنوان داشت. امیدوارم که در ســال هاى بعد بتواند این موفقیت را کسب

 کند.»

همه نقدهاى موجود به مراسم 
برترین هاى لیگ هفدهم

ظلم بزرگ به 
ذوب آهن در مراسمى 
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الهه مهرى دهنوى

نصف جهان  در شرایطى که به نظر مى رسید رضا قوچان نژاد بعد از خداحافظى از تیم ملى، 
فوتبالش را در امریکا ادامه دهد اما رضا گوچى تصمیم گرفت به فوتبال قبرس و باشــگاه 
آپوئل نیکوزیا ملحق شــود. تیم جدید گوچى، قهرمان فصل گذشته لیگ قبرس 
اســت  که البته اتفاقى کامال عادى براى آپوئل محسوب مى شود چرا که تیم 
جدید گوچى، از فصل 2012 به بعد قهرمان لیگ قبرس بوده و امسال هم با 
حذف از مرحله انتخابى لیگ قهرمانان مى تواند تمام تمرکزش را روى لیگ 
داخلى – و البته لیگ اروپا - بگذارد. آپوئل را نمى توان باشگاه کوچکى 

دانست اما انتخاب گوچى جاى بحث دارد.
او که دو فصل قبل یکى از مدعیان آقاى گلى رقابتهاى لیگ هلند 
محسوب مى شد، فصل گذشــته فقط 8 گل به ثمر رساند تا آمار 
خوبى در آخرین فصل حضورش در هیرنوین نداشــته باشــد. 
رضا که در جام جهانــى هم فرصتى براى بــازى پیدا نکرد، 
حاال با انتخاب لیگ متوسط قبرس اجازه این برداشت را به 
طرفداران کى روش داده که سرمربى تیم ملى در بازى ندادن 
به پسر طالیى فوتبال ایران در جام جهانى حق داشته چرا 
که رفتن از لیگ هلند به لیگ قبرس هم یک پوئن منفى 
در کارنامه قوچان نژاد محسوب مى شود. از طرف دیگر به 
نظر مى رسد رضا با این کار، خواسته در محیطى آرام و به 
دور از فشار زیاد تیم هاى سطح اول اروپایى، وقت 
بیشترى براى خانواده اش بگذارد. البته مى توان از 
این زاویه هم به انتخــاب جدید رضا نگاه کرد که 
گوچى 30 ساله پیشنهادى از لیگ هلند و حتى 
لیگ امریکا نداشته و باالجبار بازى در آپوئل را 

انتخاب کرده است.

بختیار رحمانى که به تازگى به ســپاهان پیوســته اســت با 
حضور درهیئت فوتبال اصفهان، قرارداد خود را ثبت

 نمود.
صبح دیروز بود کــه پس از توافق ســرمربیان 
دو تیم پارس جنوبــى جم و ســپاهان، ابراهیم 
صالحى از لیست ســپاهان بیرون رفت تا شرایط 
براى حضــور بختیار رحمانى در ایــن تیم فراهم

 شود.
تولد فرزند ابراهیم صالحى و البته شــناخت بسیار 
خوبى که مهدى تارتار از توانایى هاى این بازیکن 
دارد، به عالوه نیاز مبرم امیرقلعه نویى به بازیکنى 

که در میانه میدان وظیفه تقسیم توپ ها را به 
عهده بگیرد، سبب شــد تا این جابجایى 

چند روز مانده به شروع لیگ انجام 
شود.

پس از این انتقال بختیار رحمانى 
که قرار بود نیم فصــل در یک تیم 

دیگر به فوتبال خود ادامه دهد، با حضور 
در هیئت فوتبال استان اصفهان قرارداد 
خود را بــا این تیم به صورت رســمى 

ثبت کرد.

بختیار رحمانى با این دیگر چه انتخابى بود؟!
سپاهان ثبت کرد  

که او از حضور شیرازى، مدیرعامل شرکت امین سیما کیش که به خاطر 
9تبلیغات محیطى میلیارد تومان به سازمان لیگ و باشگاه ها بدهکار است 
شوکه مى شد. فردى که به راحتى پول باشگاه ها را پرداخت نمى کند و در 

نظر آنها را جو
به گزارش نص
سختى نبود
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شرایطى که به نظر مى رسید رض نصف جهان  در
فوتبالش را در امریکا ادامه دهد اما رضا گوچىت
آپوئل نیکوزیا ملحق شــود. تیم جدید
اتفاقى کامال عادى اســت  که البته
2جدید گوچى، از فصل 2012 به بع
حذف از مرحله انتخابى لیگ قهر
–داخلى– و البته لیگ اروپا -ب
دانست اما انتخاب گوچى جا
او که دو فصل قبل یکى
محسوب مى شد، فصل
خوبى در آخرین فصل
رضا که در جام جها

حاال با انتخاب لیگ
طرفداران کى روش
طالیى ف پسر به
که رفتن از لیگ
در کارنامه قوچان
نظر مى رسد ر
دور از فش
بیشترى
این زاو
گوچى
لیگ

انتخاب

این دیگر چه ان

ى به ســپاهان پیوســته اســت با 
فهان، قرارداد خود را ثبت

از توافق ســرمربیان 
ابراهیم و ســپاهان، م

ن بیرون رفت تا شرایط 
انى در ایــن تیم فراهم

البته شــناخت بسیار  ى و
وانایى هاى این بازیکن
رقلعه نویى به بازیکنى 

قسیم توپ ها را به 
ىىىایى این جابج تا

گ انجام 

حمانى 
 یک تیم 

با حضور  هد،
فهانقرارداد 
ت رســمى 

رحمانى با 
ن ثبت کرد  

تمرین امروز چهارشنبه سپاهان بدون حضور 
تماشاگران برگزار مى شود.

به گزارش  روابط عمومى باشگاه فوالد مبارکه 
ســپاهان با توجه به زمان کــم باقیمانده تا 
برگزارى اولین مســابقه تیم فوتبال سپاهان 
در لیگ برتر هجدهــم و با نظــر کادر فنى 
آخرین تمرین تاکتیکى تیم فوتبال ســپاهان 
در روز چهارشــنبه بدون حضور تماشاگران 
و پشــت درب هاى بســته برگــزار خواهد 

شد.
الزم بذکر اســت باشگاه ســپاهان همچنان 
در تالش اســت تا با انجام رایزنى هاى الزم  
نســبت به رفع محرومیت تیــم در هفته اول 
لیگ اقدام کند تا امکان حضور تماشــاگران 
پرشور طالیى پوش در بازى روز جمعه مقابل 
صنعت نفــت آبادان فراهم شــود .امیدواریم 
با نظر مثبــت کمیته انضباطى فدراســیون 
فوتبــال هواداران پرشــور ســپاهان بتوانند 
در افتتاحیه لیگ شــاهد بازى تیمشــان در 
اســتادیوم نقش جهان باشــند. اخبار مرتبط 
با این موضوع از طریق وب ســایت رســمى 
باشگاه سپاهان به اطالع عالقمندان خواهد

رسید.

هوادارانمان را 
ببخشیـد !
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به نظر مى رسد آمادگى کریستیانو رونالدو براى حضور در ترکیب یوونتوس فراتر از حد تصور است.
 اگرچه در ابتدا بسیارى کریستیانو رونالدو و انتقال 100 میلیون یورویى او آنهم در ســن 33 سالگى را اشتباه بزرگى از سوى باشگاه یوونتوس
 مى دانستند، اما آزمایشات پزشکى نشان مى دهد شرایط فیزیکى ستاره پرتغالى فراتر از حد تصور است و توانایى هاى او همانند یک بازیکن 

20 ساله باالست.
 طبق ادعاى نشریه میرر، نتایجى شگفت انگیز در آزمایشات پزشکى کریستیانو رونالدو در یوونتوس به دست آمده که شرایط فیزیکى وى 

را 13 سال جوان تر از سن واقعى او نشان مى دهد و ظرفیت فیزیکى او همچنان مانند یک بازیکن در اوج آمادگى در سن جوانى باالست.
 3 آمار باورنکردنى تست پزشکى ستاره پرتغالى به چربى بدن، حجم عضالت و سرعت این بازیکن مربوط بوده که نتایج خیره کننده 

است.
 در 33 سالگى، تنها 7 درصد از بدن کرسیتیانو رونالدو را چربى تشکیل مى دهد که 3 درصد از میانگین بازیکنان حرفه اى در این 

سطح پایین تر است.
 همچنین حجم عضالت بدن این بازیکن 50 درصد بوده که 4 درصد از میانگین بازیکنان باالتر است و همچنین رونالدو سرعت 
خیره کننده 33,98 کیلومتر (21,1 مایل در ساعت) را در جام جهانى ثبت کرد که سریعترین بازیکن در تمامى مسابقات بود و 

این آمار نشان از آمادگى فوق العاده این ستاره پرتغالى است. 

نصف جهان کارلوس کى روش سرمربى تیم ملى ایران از 6ماه منتهى 
به جام جهانى، در روزهایى که بر خالف همیشه که منتقدانش به او 
ایراد مى گرفتند که هیچ وقت ایران نیست، هر روز ایران بود و بیش 
از 14 ساعت در روز کار مى کرد. طورى که صداى کارکنان کمپ تیم 
هاى ملى هم در آمده بود. این روزها دقیقا همان روزهاى پر از دعواى 
آماده سازى تیم ملى بودند. روزهایى که او اصرار داشت بازیکنانش را 
در اختیار داشته باشد اما تقویم نامناسب اى اف سى و عدم همکارى 
کنفدراسیون فوتبال آسیا با تیم هاى ملى قاره که در این رخداد مهم 
حضور داشتند سبب شد، باشگاه هاى ایرانى حاضر در لیگ قهرمانان 
آسیا به خواست هواداران شــان، زیر بار در اختیار گذاشتن بازیکنان 

به تیم ملى نروند.
 در نهایت هم دعواهایــى رخ داد که همه در یادمان مانده اســت. 
کارلوس کى روش که این روزها با انتقادهــاى زیادى چون مادى 
گرایى و گران بودن قراردادش متهم شده و نقد مى شود، جالب است 
که شش ماه تمام و درست در حســاس ترین روزها پولى نگرفته و 
انتقادى هم نکرده و تا قبل از اعالم مهدى تاج، یک بار هم در این باره 
گالیه اى نکرده بود. او به دلیل تحریم هاى مالى آمریکا، نتوانسته بود 
پولى از ایران بگیرد اما ترجیح داده بود به کارش ادامه دهد و همراه با 

شاگردانش به دنبال هدفى باشند که داشته اند.
 آنها اگرچه مهمترین نتایج تاریخ ایران در جام جهانى را به دســت 
آورده اند اما همچنان از ســوى منتقدان نقد مى شوند. با این وجود 

فدراسیون فوتبال ایران و وزارت ورزش در روزهاى بعد از 
جام جهانى اعالم کرده اند مى خواهند با این مربى ادامه بدهند. 

مقامات باالدستى فدراسیون فوتبال که قبل از جام جهانى حتى به 
حامیان سرمربى مى تاختند و براى شــان پرونده سازى مى کردند 
و حتى شایعاتى درباره آلترناتیوســازى براى سرمربى از سوى شان 
شنیده مى شد که بخشــى از آنها مى تواند همین شایعات مذاکره 
یا ارائه پیشــنهاد به مربیانى چون دالیچ باشــد، بعد از جام جهانى و 
تمجیدهاى مردمى، تمجید رئیس جمهور و البته تعریف ســتایش 
آمیز عالى ترین مقامات کشور از نحوه بازى تیم ملى در دفاع از نام 
کشور، در چرخشى 180 درجه اى مى خواهند با کى روش ادامه دهند.

ولى جو موجود و منتقدان ســبک بازى و انتظار براى قهرمانى تیم 
ملى در جام ملت ها سبب شده است آنها بند رسیدن به فینال را براى 
تمدید 4 ساله قرارداد پیش روى کارلوس کى روش قرار دهند. کى 
روش براى پذیرش این بند، در تهران موافقتش را اعالم کرد و رفت. 
حدود ده روز بعد او امید داشــت مهدى تاج با دست پر براى مسکو، 
خبر تمدید نهایى قرارداد را اعالم کند. تاج اما 4 شرط سرمربى که 
بخشى از آنها باید از سوى وزارت ورزش و نهادهاى باالدستى دیگر 
تضمین شود را نتوانســته بود نهایى کند و براى همین از کى روش 

فرصتى مجدد خواسته بود.
 این خواسته ها اما چه هستند؟ ســایت هاى برنامه نود و همینطور 
خبرگزارى میزان و آى اســپورت در نقل قول هایى به آن پاســخ 

داده اند.
 کارلوس کــى روش براى اولیــن بار 4 شــرطى که به 
فدراســیون فوتبال ارائه کرده را خیلى شفاف گفته است. 

4 شرطى که درباره دو مورد آن در روزهاى اخیر بحث هایى 
شده بود اما براى دو شرط دیگر تا به حال بحثى به میان نیامده 
بود. سرمربى در پاسخ به سئوال یکى از دوستان رسانه اى اش  
نوشته است:  طى جلسه قبلى که داشتم، فکر مى کنم بین من 
و آقاى تاج و فدراسیون این توافق انجام شد که براى موفقیت 

تیم ملى در جام ملت هاى آسیا یکســرى اقدام ضرورى به نظر 
مى رسد.

 1- حمایــت هاى مالــى و تدارکاتى  از تیم ملى بــراى حضور در
رقابت هاى جام ملت ها. البته کــه هیچیک از این ها نباید فقط در 

حد قول بدون عمل باشد!
 2- اقدامات الزم براى هفت بازیکن سرباز تیم ملى. ما از 13 ژوئن 

2017 منتظر ارائه راه حل براى چنین مسئله اى هستیم.
 3-  رسیدگى به معوقات عقب افتاده قرارداد.

 4-  و در آخر؛ قراردادى رســمى و مکتوب از سوى فدراسیون 
فوتبال ایران. تا اینکــه همه چیز در حد حرف نباشــد و تمامى 

مباحث مربوط به بازیکنان و کادرفنى به امضا و توافق برسد.
 این توافقى بود که بین من و فدراسیون فوتبال/آقاى تاج انجام شد.

  او این بار به فدراسیون ایران خیلى شــفاف گفته است اگر قرار به 
رسیدن به فینال جام ملت هاى آسیا است، این اتفاق دور از دسترس 
نخواهد بود اما به شرطى که این خواســته ها فراهم باشند. او البته 
خواســته این ها به عنوان بند هاى قرارداد در برگــه اى که امضا 
مى شود، وجود داشته باشند. تاج حاال مى داند امضاى چنین قراردادى 
یعنى او اگر نتواند همه این خواســته ها را فراهم کند، اتوماتیک وار 
قرارداد براى 4 سال تمدید مى شــود اما آنها بر اساس شروطى که 
براى شان تبیین شده باید قرارداد سرمربى را تنها در صورت رسیدن 
به فینال، براى 4 سال تمدید کنند.براى همین هم هست که مذاکرات 
سرمربى با فدراسیون ایران تقریبا پیش نرفته و در حالتى پر از سکوت 
باقى مانده است. کى روش این خواســته ها را این بار خیلى شفاف 
براى اطالع فوتبال دوســتان ایرانى گفته است و باید دید حاال پاسخ 
مهدى تاج به این اظهار نظر صریح کارلــوس کى روش چه خواهد

 بود؟

 کى روش منتظر پاسخ صریح رئیس فدراسیون است

4 شرط کلیدى 
براى ضمانت فینال 

وزارت ورزش در روزهاى بعد از ن و
ه اند مى خواهند با این مربى ادامه بدهند. 

اسیون فوتبال که قبل از جام جهانى حتى به 
اختند و براى شــان پرونده سازى مى کردند 
 آلترناتیوســازى براى سرمربى از سوى شان 
شــى از آنها مى تواند همین شایعات مذاکره 
ربیانى چون دالیچ باشــد، بعد از جام جهانى و 
مجید رئیس جمهور و البته تعریف ســتایش 
نام دفاع از بازى تیم ملى در از نحوه ت کشور
1 درجه اى مى خواهند با کىروش ادامه دهند.
دان ســبک بازى و انتظار براى قهرمانى تیم 
بشده است آنها بند رسیدن به فینال را براى 
پیش روى کارلوس کىروش قرار دهند. کى

ن بند، در تهران موافقتش را اعالم کرد و رفت. 
د داشــت مهدى تاج با دست پر براى مسکو، 
4داد را اعالم کند. تاج اما 4 شرط سرمربى که 
وى وزارت ورزش و نهادهاى باالدستى دیگر 
ــته بود نهایى کند و براى همین از کىروش 

بود.
 هستند؟ ســایت هاى برنامه نود و همینطور

ى اســپورت در نقل قول هایى به آن پاســخ 

داده اند.
4 کارلوس کــى روش براى اولیــن بار 4 شــرطى که به 
فدراســیون فوتبال ارائه کرده را خیلى شفاف گفته است. 

4 شرطى که درباره دو مورد آن در روزهاى اخیر بحث هایى 
شده بود اما براى دو شرط دیگر تا به حال بحثى به میان نیامده 
بود. سرمربى در پاسخ به سئوال یکى از دوستان رسانه اى اش  
نوشته است:  طى جلسه قبلى که داشتم، فکر مى کنم بین من 
و آقاى تاج و فدراسیون این توافق انجام شد که براى موفقیت 

تیم ملى در جام ملت هاى آسیا یکســرى اقدام ضرورى به نظر 
مى رسد.

1- حمایــت هاى مالــى و تدارکاتى  از تیم ملى بــراى حضور در
رقابت هاى جام ملت ها. البته کــه هیچیک از این ها نباید فقط در 

حد قول بدون عمل باشد!
3- اقدامات الزم براى هفت بازیکن سرباز تیم ملى. ما از 13 ژوئن  2

2017 منتظر ارائه راه حل براى چنین مسئله اى هستیم.
3-  رسیدگى به معوقات عقب افتاده قرارداد.

4-  و در آخر؛ قراردادى رســمى و مکتوب از سوى فدراسیون 
ى و ب ر ر چیز ی ن یر ل ب فوتبال ایران. تا اینکــه همه چیز در حد حرف نباشــد و تمامى و

مباحث مربوط به بازیکنان و کادرفنى به امضا و توافق برسد.
 این توافقى بود که بین من و فدراسیون فوتبال/آقاى تاج انجام شد.
  او این بار به فدراسیون ایران خیلى شــفاف گفته است اگر قرار به
رسیدن به فینال جام ملتهاى آسیا است، این اتفاق دور از دسترس
نخواهد بود اما به شرطى که این خواســته ها فراهم باشند. او البته
خواســته این ها به عنوان بند هاى قرارداد در برگــه اى که امضا
مى شود، وجود داشته باشند. تاج حاال مى داند امضاى چنین قراردادى
یعنى او اگر نتواند همه این خواســته ها را فراهم کند، اتوماتیک وار
4قرارداد براى 4 سال تمدید مى شــود اما آنها بر اساس شروطى که
براىشان تبیین شده باید قرارداد سرمربى را تنها در صورت رسیدن
4به فینال، براى 4 سال تمدید کنند.براى همین هم هست که مذاکرات
سرمربى با فدراسیون ایران تقریبا پیش نرفته و در حالتى پر از سکوت
باقى مانده است. کىروش این خواســته ها را این بار خیلى شفاف
ایرانى گفته است و باید دید حاال پاسخ براى اطالع فوتبالدوســتان
مهدى تاج به این اظهار نظر صریح کارلــوس کىروش چه خواهد

 بود؟

ون است

13 سال جوان تر شد!

سروش آن قدر توانایى دارد که حضورش حتى براى یک نیم فصل نیز موثر باشد و فوالد را به سرمنزل مقصود برساند.
 رفیعى سرانجام تصمیم گرفت دوران محرومیت نقل و انتقاالتى پرسپولیس را در فوالد خوزستان سپرى کند. او پیش تر 4 فصل براى این تیم بازى کرده و به نوعى با همین فوالد به لیگ ایران معرفى شده بود.

 او در این مدت فراز و نشیب هاى بسیارى را تجربه کرد اما در اغلب اوقات رابطه اى صمیمانه با هواداران و مسئوالن فوالد داشت. 
با این وجود آن ها در نیم فصل دوم لیگ شانزدهم، دوران پرتنشى را سپرى کردند. جایى که فوالدى ها اعتقاد داشتند رفیعى پس از سربازى باید به اهواز بازگردد اما سروش پرسپولیس را براى ادامه 

فوتبالش انتخاب کرد. فوالد  و سروش خیلى زود در دومین هفته در اهواز به هم رسیدند؛ خوزستانى ها این بار استقبالى بسیار سرد و کم روح از هافبک سابقشان داشتند و با بى اعتنایى خاصى مراسم 
ابتداى مسابقه را سپرى کردند. شماره 7 پرسپولیس نیز با یک پاس گل، پاسخ باشگاه سابقش را داد.

 اما حاال اوضاع متفاوت است. رفیعى براى یک نیم فصل راهى فوالد شده و امیدوار است روزهاى خوب گذشته را تکرار کند. روزهایى که پایانش قهرمانى در لیگ سیزدهم بود.
 سروش اگرچه خرید 6 ماهه براى فوالد محسوب مى شود اما با این وجود مى تواند مهره اى کارآمد در نیم فصل اول براى این تیم باشد. فوالدى ها توانستند یک ستاره را از 14 تیم لیگ برترى دیگر 

بگیرند و نباید فراموش کنند که سروش، خرید لیگ برترى نیز برایشان محسوب نمى شود.
آن ها مى توانند با عملکرد خوب در نیم فصل نخست راهشان براى موفقیت در لیگ هجدهم را پیدا کنند و در پایان فصل رتبه اى بهتر از رتبه لیگ هفدهم را به ارمغان بیاورند.

  خرید کارآمد حتى براى 6 ماه!

ت.
سالگى را اشتباه بزرگى از سوى باشگاه یوونتوس
صور است و توانایى هاى او همانند یک بازیکن 

توس به دست آمده که شرایط فیزیکى وى 
ندر اوج آمادگى در سن جوانى باالست.

کن مربوط بوده که نتایج خیره کننده 

انگین بازیکنان حرفه اى در این 

ست و همچنین رونالدو سرعت 
کن در تمامى مسابقات بود و 

!

باشگاه تراکتورسازى درخواست دیدار تدارکاتى با ترابزون را به دلیل 
فشردگى مسابقات داخلى رد کرد.

 باشگاه ترابزون اسپور ترکیه   با ارسال نامه اى از باشگاه تراکتورسازى 
تبریز درخواســت کرد تا در تاریخ 29 جــوالى (7 مردادماه) براى 

برگزارى دیدارى دوستانه به کشور ترکیه سفر کند.
 باشگاه تراکتورسازى نیز در نامه اى رســمى عنوان کرد با توجه به 
فشردگى دیدارهاى لیگ برتر فوتبال ایران این تیم قادر به حضور در 

کشور ترکیه در تاریخ مذکور نمى باشد ولى عالقه مند است تا در اولین 
فرصت ممکن برنامه ریزى هاى الزم براى انجام دیدارى دوســتانه 

صورت گیرد.
 باشگاه فوتبال ترابزون اسپور باشگاه فوتبال ترکیه اى است که در سال 
 1967 در شهر ترابزون تأسیس شده است و هم اکنون در سوپر لیگ 
فوتبال ترکیه بازى مى کند. این تیم با 6 قهرمانى و 8 نایب قهرمانى در 
لیگ از باشگاه هاى پرافتخار سوپر لیگ فوتبال ترکیه به شمار مى رود.

باشگاه سپاهان بعد از بررسى گزینه هاى پرشمار خارجى در نهایت با 
بازیکن خارجى مد نظر قلعه نویى به توافق رسید.

بعد از نزدیک به دو ماه بررسى رزومه و فیلم بازیکنان خارجى معرفى 
شده به باشگاه سپاهان سرانجام توافق با یکى از این گزینه ها نهایى 
شد تا زمینه ورود او به اصفهان براى حضور در تست هاى پزشکى و 

نهایى کردن قرارداد فراهم شود.
امیر قلعه نویى که طــى تمرینات پیش فصل مــدام از جذب یکى 
دو هافبک بازیســاز براى تقویت تیم خبر مــى داد در نهایت روى 

جذب یک هافبک مجارســتانى بــه جمع بندى نهایى رســید که 
قرار اســت این بازیکن بعــد از توافقات شــفاهى تا یکــى دو روز 
آینده وارد اصفهان شــود تا قرارداد دوســاله اى با زردپوشان امضا 

کند.
بازیکن مجارســتانى که باشگاه ســپاهان تالش کرد اطالعات او 
به بیرون درز پیدا نکند 28 ســال ســن دارد و فصل قبل هم یکى از 
مهره هاى ثابت تیمش در ســوپرلیگ ترکیه بود ضمن این که چند 

بازى ملى هم در کارنامه اش دارد. 

مهاجم جدید تیم تراکتورسازى وارد تبریز شد.
هرى فورستر مهاجم انگلیسى که چند روز قبل 
در استانبول با تراکتورسازى قرارداد امضا کرد، 
به تبریز سفر کرد تا رســما کارش را با این تیم 

شروع کند.
فورســتر از در تمرینات تراکتورســازى حاضر 
خواهد شد تا رسما شــاگرد جان توشاك شود و 
در صورت صالحدید این ســرمربى ولزى روى 
جمعه مقابل نفت مسجدسلیمان به میدان برود.
این مهاجم انگلیسى با توجه به سابقه اى که دارد 
حضورش در تراکتور باعث خوشحالى هواداران 
شده و حساب ویژه اى از سوى کادرفنى روى او 

باز شده است.

رد درخواست ترابزون توسط تراکتورسازى

هافبک مجارستانى در مسیر نصف جهان

فورستر در تبریز

دو نفــر از اعضاى گــروه کوهنوردى 
حــوزه بســیج شــهید تندگویــان 
ذوب آهــن اصفهان قلــه لنین واقع 
در مرز تاجیکســتان و قرقیزســتان 
رافتح کردند.بنا بر این گزارش، سعید 
همتیان وامین دهقان مربى وسرپرست 
گروه کوهنوردى حوزه بســیج شهید 
تندگویان ذوب آهن اصفهان هستند 
که پــس از 20 روز تــالش وهمت 
موفق شــدند قله 7134 مترى لنین 
را فتح کننــد.   این دو نفــر جزء اولین 
نفرات صعودکننده به این قله از استان 

اصفهان مى باشند.

نصف جهان پس از حرف و حدیث هایى 
که در فصل نقل و انتقــاالت مبنى بر 
تمایل آبى پوشان براى در اختیار گرفتن 
مرتضى تبریــزى، مهاجم ذوب آهن، 
مدیرعامل این باشگاه دیروز با ارسال 
نامه اى به محل باشــگاه استقالل و 
سرپرست این باشــگاه، شرایط انتقال 
مرتضى تبریزى به جمع استقاللى ها 
را عنوان کرد. آذرى در این درخواست 
آورده است ذوبى ها براى صدور رضایت 
نامه مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون 
تومان طلب کرده اند که از تاریخ نگارش 

نامه، ظرف سه روز باید پرداخت شود.

صعود اصفهانى ها 
به « قله لنین» 

 3 روزه واریز 
کنید!

دو باشــگاه نســاجى مازندران و تراکتورسازى تبریز 
بازیکنان خود را به تیم امید ندادند.

کاروان تیــم فوتبــال امیدبــراى برگــزارى اردوى 
تدارکاتــى و دو دیــدار دوســتانه با تیــم امید عــراق راهى 

اربیل شــد. نکته قابل توجه این اســت که بعد از حاشــیه هاى پیش آمده در نهایت 
دو باشــگاه تراکتورســازى و نســاجى با امیدها همکارى نکردند و بازیکنان خود را در اختیــار کرانچار قرار 

ندادند.
باشگاه نساجى مازندران به على شــجاعى مدافع خود اجازه حضور در اردوى تیم امید را نداد. همچنین باشگاه 
تراکتورسازى هم اجازه حضور على طاهران، محمد مســلمى پور و محمدرضا آزادى را در تیم فوتبال امید براى 

همراهى در این سفر نداد تا تصمیم گیرى در این مورد به روزهاى آینده موکول شود.
گفتنى است؛ محمد سلطانى مهر که در تمرینات تیم امید در تهران حضور نداشت در نهایت با مساعدت مسئوالن 

سایپا به اردوى تیم امید رفت و امروز راهى اربیل شد.

نساجى و تراکتور 
بازیکن ندادند!

ب
کار
کات ا ت
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یک متخصــص طب ایرانى با اشــاره به فصل 
تابســتان و افزایــش احتمــال گرمازدگــى، 
روش هایى را براى پیشگیرى از بروز این اتفاق 

توصیه کرد.
نعمت ا... مســعودى در خصوص نوشیدنى هاى 
مفید بــراى پیشــگیرى از گرمازدگى در فصل 
تابستان گفت: نوشیدن شربت سکنجبین منافع 
بســیارى دارد؛ یکى از خواص سکنجبین این 
است که اگر آن را با یخ بنوشیم، از حرارت معده 
مى کاهد. وى افزود: اگر سکنجبین را با ریشه و 
تخم کاسنى مخلوط کرده و کمى گالب به آن 
اضافه کنند، نوشیدنى پر ســود و شگفت آورى 
مى شود و مى تواند کمک زیادى در پیشگیرى از 

گرمازدگى کند. مسعودى اظهار کرد: استفاده از خاکشیر یخ زده و شربت آبلیمو براى جلوگیرى از گرمازدگى 
نیز مؤثر است و بهتر است براى جلوگیرى از اسهال و تأثیر خنکى، خاکشیر به شکل یخ زده یا همراه خرده یخ 
مصرف شود. این متخصص طب ایرانى توصیه کرد: با توجه به گرمى و آلودگى هوا، مصرف آبلیمو نیز به دلیل 
داشتن ویتامین C که داراى خاصیت ضدعفونى  کننده است، توصیه مى شود و نیاز است هر دو روز یک بار، 
یک عدد لیمو در آب مصرفى استفاده شود.  وى با بیان اینکه هندوانه هم یک میوه تابستانى لطیف، آبدار، خنک 
کننده، آرام بخش و مسکن التهابات درونى است که اصوًال براى رفع عطش در اوج گرماى تابستان مصرف 

مى شود، گفت: طبیعت هندوانه سرد است و براى افراد گرم مزاج بسیار مطلوب است.

درصورتى که وجود خون در مدفوع با چشــم غیر مسلح 
قابل رؤیت نباشــد، مى تواند خطرناك باشــد و غیر از 
ســرطان روده نشــانه اى از وجود بیمارى هاى کشنده 

دیگر باشد.
به گفتــه محققان، این بیمارى هاى کشــنده شــامل 
بیمارى هاى گردش خون، تنفســى، گوارشى، خونى، 
هورمونى یا عصبى اســت. تست مورد اســتفاده براى 
تشخیص وجود خون در مدفوع «تست خون پنهان در 
مدفوع» نامیده مى شود که معموًال در تشخیص سرطان 
روده مورد اســتفاده قرار مى گیرد. هرچند، مثبت بودن 
جواب آزمایش ممکن اســت حاکى از وجود مشکالت 

جدى دیگر باشد.
محققان مى گویند  به طور مثــال وجود خون در مدفوع 
مى تواند نشان دهنده التهاب ناشى از سرطان هاى دیگر 

یا حتى بیمارى آلزایمر باشد.

عوامل مختلفى مى توانند رنگ دندان هاى شما را تغییر دهند و آنها را زرد کنند. علل تغییر رنگ دندان به دو دسته 
اصلى تقسیم مى شوند: لکه هاى بیرونى و لکه هاى ذاتى.

سیگار کشیدن، نوشیدن قهوه و چاى بدترین عوامل ایجاد زردى دندان ها هستند.
قارچ و نیکوتین موجود در تنباکو نیز مواد شیمیایى هستند که مى توانند لکه هاى زرد رنگ بر روى سطح دندان ها، 

در افراد سیگارى ایجاد کنند.
به عنوان یک قاعده کلى، هر غذا یا نوشیدنى که مى تواند لباس ها را لکه دار کند، مى تواند دندان ها را نیز لکه دار 
کند. بنابراین، غذاهاى تیره و نوشیدنى ها از جمله کوال، شکالت و سس هاى تیره مانند سس سویا و... مى توانند 

رنگ دندان ها را از بین ببرند. 
عالوه بر این، برخى از میوه ها و ســبزیجات مانند انگور، زغال اخته، گیالس، چغندر و انار پتانسیل لکه دار کردن 

دندان ها را دارند. 
عالوه بر این، مینوسیکلین، داروى تتراسایکلین و داروهاى ضد آکنه، دندان ها را لکه دار مى کنند.

شیمى درمانى و همچنین پرتودرمانى سر و گردن مى توانند منجر به لکه هاى زرد شوند. حتى برخى داروهاى تقریباً  
شایع مانند آنتى هیستامین ها و داروهاى فشار خون گاهى اوقات دندان ها را زرد مى کنند.

یک فوق تخصص اورولوژى با تأکید براینکه شب ادرارى در افراد بالغ نیاز به درمان دارد، بیان کرد: با توجه به اینکه 
شب ادرارى در این دسته افراد علل مختلفى دارد، باید مورد معاینه و بررسى دقیق قرار گیرد.

سیاوش فالحتکار با بیان اینکه افراد بالغ نیز دچار شب ادرارى مى شوند، گفت: افراد بالغ به دالیل مختلف از جمله 
تروماى روحى- روانى و فیزیکى، انسداد مجارى ادرارى، بزرگى پروستات، ابتال به دیابت و مثانه عصبى دچار شب 

ادرارى مى شوند.
این پروفسور اورولوژى افزود: درمان شب  ادرارى در افراد بالغ بسیار سخت تر از کودکان است، زیرا در کودکان ممکن 
است مشکل شب ادرارى با تکامل سیستم عصبى خود به خود برطرف شود، اما در افراد بالغ ابتدا تشخیص علت به 

درستى انجام و سپس مداخالت درمانى آغاز شود.
وى با بیان اینکه اگر در بالغین شب ادرارى بیش از یک بار تکرار شود، باید مورد بررسى پزشک قرار گیرد، خاطرنشان 
کرد: گاهى افراد به دنبال تنش هاى روحى و یا عوامل گذرا دچار شب ادرارى مى شوند که اگر این مسئله فقط یک بار 

رخ دهد جاى نگرانى ندارد، اما در صورت تکرار باید حتماً  فرد تحت بررسى هاى دقیق پزشک قرار بگیرد.
وى تصریح کرد: درمان شب ادرارى در افراد مختلف متفاوت است و این امر بستگى به علت بروز دارد که گاه ممکن 

است فرد تحت درمان هاى دارویى و یا جراحى قرار بگیرد.

خواص اسفناج که شاید  درباره آنها نشنیده باشید

این نشانه ها مى گویند 
مرگ شما نزدیک است

اسفناج یکى از سبزى هایى است که داراى خواص فوق العاده زیادى 
است و مصرف آن توسط متخصصین تغذیه توصیه مى شود. در این 
مطلب خواصى از اسفناج بیان مى شوند که شاید تاکنون نشنیده باشید.

 به سم زدایى بدن کمک مى کند
رنگ سبز اسفناج فقط یک رنگ ســاده و بى تأثیر نیست. این رنگ 
حاوى یک ماده شــیمیایى به نام chlorophyll است که داراى 
خواص ضد التهابى اســت و مى تواند بدن را از هر گونه سم موجود 

پاکسازى کند. 

براى کاهش وزن فوق العاده است
اگر به دنبال رژیم غذایى هستید که حاوى چربى و کربوهیدرات کمتر 
و مواد مغذى و مواد معدنى بیشترى است، اسفناج یک گزینه غذایى 
کامل براى شما محسوب مى شود. اسفناج عالوه بر تمام مواد مغذى 
که دارد، حاوى فیبر محلول است که از طریق گوارش درست مى تواند 
به کاهش وزن کمک کند، قند خــون را کاهش داده و اثرات گرماى 

بیش از حد را کاهش مى دهد. 
به سالمت چشم ها کمک مى کند

اسفناج حاوى دو ماده شــیمیایى ضرورى است که از چشم در مقابل 
آب مروارید و دیگر مشکالت چشمى ناشى از افزایش سن محافظت 
مى کند. این دو ماده شیمیایى عبارتند از«لوتئین» و «زاکسانتین». 
یکى دیگر از مزیت هاى اســفناج این است که این سبزى که حاوى 
ویتامین A است که به حفظ سالمت غشاهاى مخاطى کمک کرده 

و سالمت چشم را حفظ مى کند.

تقویت استخوان ها 
اسفناج به تقویت استخوان ها کمک مى کند، چرا که حاوى ویتامین 
K است. بیشترین میزان ویتامین K را از خورشید دریافت مى کنیم 
اما اگر اسفناج را به رژیم غذایى خود اضافه کنیم، مى توانیم بیش از 
پیش به تقویت استخوان هاى خود کمک کنیم. اسفناج براى کسانى 
که مبتال به عدم تحمل الکتوز هستند و نمى توانند شیر مصرف کنند، 
بسیار مناسب است و جایگزین خوبى براى لبنیات محسوب مى شود.

کاهش فشار خون 
فشار خون باال ممکن است منجر به بروز مشکالت متعدد شود، از جمله 
نارسایى کبد یا حمله قلبى. اسفناج به کاهش پتاسیم در بدن کمک مى کند 

و این مسئله نقش مهمى در کاهش خطر بروز فشار خون دارد.

به خواب بهتر کمک مى کند
اسفناج یک شل کننده عضالت فوق العاده است. ممکن است متوجه 
شده باشید که زمانى که مقدار مناســبى از اسفناج مصرف مى کنید، 
احســاس خواب آلودگى کــرده و تمایل به خوابیــدن دارید که این 
خاصیت اسفناج مربوط به سطح باالى زینک و منیزیم در این سبزى 
است که هر دوى آنها به خواب بهتر کمک مى کنند. تأثیر اسفناج شبیه 
به تأثیر مصرف کمى مورفین اســت. به عالوه منیزیم انرژى بدن را 

بازسازى مى کند.

به تقویت ایمنى بدن کمک مى کند
اسفناج یک منبع حیاتى از ویتامین A در بدن است. این سبزى به تقویت 
سیستم ایمنى بدن و بازسازى گلبول هاى سفید خون کمک مى کند. 
اگر به طور منظم اسفناج مصرف کنید، کمتر دچار بیمارى خواهید شد.

با اسفناج جوان تر به نظر مى رسید
اسفناج به تقویت پوست کمک مى کند. این برگ سبز سرشار از آنتى 

اکسیدان است که تمام مشــکالت مربوط به پوست و عوامل پیرى 
پوست را برطرف مى کند. پوست ما روزانه به عوامل زیادى واکنش 
نشان مى دهد. آنتى اکسیدان مى تواند پوست را ترمیم و بازسازى کند 

و تمام عوامل پیر کننده پوست را برطرف کند.

مقابله با ریزش مو 
کمبود آهن منجر به ریزش مو مى شود. کمبود آهن بر اثر کم خونى 
بروز مى کند و مشکالتى در پى دارد. اسفناج حاوى فوالت و آهن مورد 
نیاز بدن اســت. این دو ماده معدنى به طور همزمان کار مى کنند تا 
سلول هاى قرمز خون تولید کنند و این سلول ها اکسیژن را به درستى 

به تمام بخش هاى بدن منتقل کنند.

 درمان جوش پوستى 
بزرگ ترین مشــکلى که نوجوانان و برخى بزرگســاالن با آن روبه رو 
هستند، جوش هاى پوستى است. روش هاى مختلفى براى رهایى از این 
جوش ها وجود دارد. مى توانید اسفناج را له کنید و آن را با کمى آب ترکیب 
کرده و یک ماسک مناسب براى پوست صورت خود تهیه کنید. خواص 

ضد التهابى ماسک اسفناج به پاکسازى پوست صورت کمک مى کند.

شب ادرارى در افراد بالغ نیاز به درمان داردچرا دندان ها زرد مى شوند؟

بوى دهانتان، فرم ناخن و اندام شــما 
مى گویند که شما زود مى میرید یا نه. 
با شناخت و مشــاهده این عالیم که 
نشــانه هاى مرگ نام دارند سریعاً به 

پزشک مراجعه کنید.
شــاید فکر کردن درباره این مسئله 
چندان خوشایند نباشد اما همه ما دیر یا 
زود خواهیم ُمرد. همه ما با تاریخ انقضا به 
دنیا مى آییم و کارى هم نمى توانیم براى 
این موضوع بکنیم. انتخاب سبک و نوع 
زندگى همراه با عوامل زیست محیطى 
مى تواند مسبب مرگ زودهنگام شود. 
بهترین کار این است که تمام تالشتان 
را بکنیــد و چندان نگــران احتماالت 
حقیقى اما نه چندان نزدیک نباشــید 
و به خودتان بابت این مســئله آسیب 
وارد نکنید. اگر نســبت به داشتن یک 
زندگى طوالنى تر و سالم تر خیلى جدى 
هستید، بهتر است ببینید که آیا هیچیک 
از نشانه هاى زیر درباره شما و وضعیت 

فعلى تان صدق مى کند یا نه. 

ناخن هاى پیچ دار
ناخن هاى دســت ما مى توانند چیزهاى زیادى 
را درباره وضعیت سالمت به ما نشان دهند. اگر 
ناخن هایتان لکه دار بوده، لبــه هاى آن حالت 
غیرعادى داشته و یا رنگ و رو رفته باشد، احتماًال 
دچار مشکالت حادى شده اید. اگر هر نوع مورد 
عجیبى درباره ناخن هایتان دیدید حتماً به پزشک 

مراجعه کنید.

اندام شما
اگر مى خواهید که تا ســنین 60 و 70 سالگى یا 
بیشتر از آن به خوبى و ســالم زندگى کنید، باید 
وضعیت جســمى خود را جدى بگیرید. این به 
معناى آن است که باید شــاخص حجم بدنتان 
در طیف مناسبى باشد یعنى اضافه وزن نداشته 
باشید. همه مى دانیم که چاقى مى تواند به طرق 

مختلف به بدنمان آسیب وارد کند.

ضعیف شدن حس بویایى
حس بویایى ما به دالیل مختلف اهمیت فراوانى 
دارد و وقتى سنمان باال مى رود، به مرور این حس 
کمرنگ مى شــود. در واقع همه ما افراد مسن و 
سالخورده را دیده ایم که در دیدن و یا شنیدن دچار 
مشکالتى شده اند و به طور مشابه ما هم ممکن 
است حس بویایى خود را از دست بدهیم. خبر بد 
این است که تحقیقات نشان مى دهد کم شدن 

حس بویایى یعنى نزدیک شدن به زمان مرگ.

بوى بد دهان
 به مانند ناخن هاى زشــت، بــوى بد دهان هم 
مى تواند نشانه این باشد که مشکالتى در ارتباط 
با سالمتى دارید. البته شــاید فقط بوى ناشى از 
خوردن سیر یا پیاز باشد، اما بوى مزمن بد دهان 
به نوعى مى تواند گویاى ســرطان و یا ســایر 
عفونت هایى باشد که مى تواند به مرگ بیانجامد.

دانشــیار گروه جراحى لثه و ایمپلنت دانشکده 
دندانپزشکى اصفهان گفت: امکان ایمپلنت براى 
بیماران مبتال به ایدز و کسانى که بدخیمى هاى 

درمان شده دارند، وجود دارد.
جابر یقینى اظهار کرد: به غیر از افرادى که ثبات 
روانى ندارند یا بیمارى هاى سیستمیک غیر قابل 
کنترل همچون دیابت کنترل نشده دارند، براى 
بقیه افراد امکان ایمپلنت وجود دارد. وى با بیان 
اینکه بیمارى هاى خاص و اســتعمال سیگار در 
میزان موفقیت ایمپلنت اثر مى گــذارد، افزود: 
حتى براى بیمــاران مبتال به ایــدز و افرادى که 

بدخیمى هاى درمان شده دارند، انجام ایمپلنت امکانپذیر است.
دانشیار گروه جراحى لثه و ایمپلنت دانشکده دندانپزشکى اصفهان ادامه داد: بر اساس دانش امروزى، 
بین روش هاى مختلف جایگزینى دندان ها، استفاده از ایمپلنت بهترین روش است و عوامل زیادى 
در موفقیت درمان ایمپلنت تأثیرگذار است، از جمله نوع ایمپلنت، تکنیک جراحى، دانش و مهارت 
درمانگر.  یقینى گفت: طرح درمان مناســب، شــرایط سیستمیک بیمار، بهداشــت مناسب دهان و

 ویزیت هاى منظم توسط دندانپزشک و همچنین پرهیز از سیگار از جمله عوامل تأثیرگذار دیگر بر 
موفقیت ایمپلنت است. وى عنوان کرد: در حال حاضر انواع ایمپلنت ها در بازار وجود دارد که بسته به 
نوع طراحى، پوشش سطحى، خدمات پشتیبانى و مطالعاتى که در راستاى حمایت از آنها وجود دارد 

با قیمت هاى متفاوتى عرضه مى شوند.

وجود خون در مدفوع 
نشانه بیمارى کشنده است؟ عواملى که در ماندگارى 

و موفقیت ایمپلنت اثر گذارند
نوشیدنى هایى 

براى پیشگیرى از گرمازدگى
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اولیاى دم مرد جوانى که در خانه اش کشته شده بود سرانجام توانستند 50 نفر از بستگان 
نســبى خود را براى برگزارى مراسم قســامه و اثبات گناهکارى عروسشان به دادگاه 

معرفى کنند.
به گزارش گروه جنایى رکنا، دوم فروردین ماه سال 94 «سجاد» 30 ساله در خانه اش در 
محله نعمت آباد تهران کشته شد. همسر وى به نام «طاهره» به مأموران گفت: «وقتى 

من و شوهرم با هم درگیر شدیم او با چاقو به سینه اش زد و خودکشى کرد.»
گزارش پزشکى قانونى که اعالم کرده مرد جوان بر اثر اصابت تیغه چاقو از سوى یک 
نفر دیگر به قتل رسیده اســت پرونده را وارد مرحله تازه اى کرد و طاهره به اتهام قتل 

بازداشت شد.
وى در شعبه چهارم دادگاه کیفرى یک اســتان تهران پاى میز محاکمه ایستاد و مادر 

شوهرش براى وى حکم قصاص خواست.
در آن جلسه زن جوان گفت: «من و ســجاد هشت سال قبل در شهرستان با هم ازدواج 
کردیم و بــراى زندگى به تهران آمدیم. چون بچه دار نمى شــدیم خانواده ســجاد در

 زندگى مان دخالت مى کردند و خیلى اوقات باعث درگیرى بین ما مى شدند.»
وى افزود: «سجاد مدتى بود معتاد و عصبى شده بود. چون روز ششم عید جشن عروسى 
برادر زاده ام بود، از سجاد خواستم تا براى شرکت در جشن عروسى به شهرستان برویم اما 
او بهانه گیرى کرد و سر همین موضوع با هم درگیر شدیم. دعوا تا نیمه شب ادامه داشت 

و به کتک کارى هم کشیده شد. صبح وقتى از خواب بیدار شدم براى خرید بیرون رفتم 
تا وسایل صبحانه را آماده کنم.»

زن جوان ادامه داد: «اما وقتى برگشتم و سجاد فهمید براى صبحانه کره نخریده ام بار 
دیگر بهانه گیرى را از سر گرفت. اوحال طبیعى نداشت که به آشپزخانه رفت و یک کارد 
به دست گرفت و به سینه اش زد. من چاقو را از سینه اش بیرون کشیدم و با داد و فریاد 

همسایه ها را خبر کردم.»
با دفاعیات این زن قضات دادگاه طاهره را به قصــاص محکوم کردند. اما این حکم در 
دیوان عالى کشور تأیید نشد. به این ترتیب پرونده بار تحت رسیدگى قرار گرفت. سرانجام 
قضات دادگاه پس از مشورت این پرونده را لوث تشخیص داده و حکم به برگزارى قسامه 
دادند. قرار بود اولیاى دم 50 نفر از بستگان نسبى خود را براى اثبات گناهکارى طاهره 
به دادگاه معرفى کنند اما توانستند 46نفر را به دادگاه معرفى کنند. به این ترتیب از دادگاه 
مهلت گرفتند. سرانجام آنها روز یک شنبه 31تیرماه سال جارى چهار نفر دیگر از بستگان 

نسبى خود را براى اداى سوگند به دادگاه معرفى کردند تا تعداد قسم ها به 50 نفر رسید.
با اتمام برگزارى مراسم قسامه قضات دادگاه آن را پذیرفتند و قرار شد طاهره در جلسه 
بعدى دادگاه آخرین دفاعش را مطرح و قضــات براى وى حکم صادر کند. طبق قانون 
چنانچه اولیاى دم بتوانند مراسم قسامه را برگزار کنند براى متهم پرونده، حکم قصاص 

صادر خواهد شد.

قسم مى خوریم عروسمان قاتل است

سارق جوان که با شگردى جدید به جعل کارت عابربانک 
دزدیده شــده روى آورده بود با اقدام به موقع مأموران 

تجسس کالنترى 113 بازار تهران ناکام ماند.
به گزارش «مهر»، رئیس کالنترى 113 بازار گفت: روز 
15 تیرماه بود که مأموران تجسس کالنترى در جریان 
حضور چهار مرد مشکوك در یک طالفروشى در محدوده 

بازار قرار گرفتند.
سرهنگ امیرهوشنگ امیرى افزود: فرد تماس گیرنده 
که مرد طالفروشــى بود مدعى شد در حال فروش طال 
به چهار مرد که قصد خریــد 180 میلیون تومان طال از 
او را داشتند مشکوك مى شــود و وقتى از مرجع صادر 
کننده کارت عابربانک استعالم مى گیرد متوجه سرقتى 
بودن کارت مى شود. وى در ادامه گفت: با دریافت این 
اطالعات خیلى سریع مأموران تجسس کالنترى 113 
بازار وارد عمل شــدند و به طالفروشى اعالمى مراجعه 
مى کنند که در آنجا سه نفر از متهمین دستگیر مى شوند.
این مقام انتظامى افزود: ی ک نفر از افراد دســتگیر شده 
پس از بازداشت مدعى مى شود رئیس باند، متوارى شده 
است. این متهم در تشریح ماجرا نیز مى گوید فرد اصلى 

همان کسى است که کارت جعلى را از نمونه اصلى آن، 
که از تبریز سرقت کرده بود ساخته و طى عملیاتى پیچیده 
این کارت جعلى را شارژ نگه مى داشته است تا بتواند با 
استفاده از آن به پولشویى هاى چند صد میلیونى دست 
بزند. وى ادامه داد: متهم همچنین مدعى شد در یک بار 
خرید با استفاده از این عابربانک 360 میلیون تومان خرید 
کرده اند و در خرید بعدى قرار بــود 180 میلیون تومان 

بخرند که گیر مى افتند.
به گفته سرهنگ امیرى، در بررسى هاى به دست آمده 
مشخص شد کارت عابربانک استفاده شده در طالفروشى 
از ناحیه پلیس فتاى تبریز مورد شــکایت قرار گرفته و 
شاکى در آن پرونده مدعى بود فردى کارت عابربانکش 
را دزدیده اســت و با اینکه او کارت را سوزانده با احتمال 

کالهبردارى از فرد سارق کارتش شکایت دارد.
گفتنى است متهمین مدعى شدند در هر خرید از کارت 
عابربانک سردســته باند به آنها بین ده الى 15 میلیون 
تومان پول مى داده است. در انتها متهمین با قرار وثیقه 
سنگین بازداشــت و روانه زندان شــدند و پرونده براى 

بازداشت متهم اصلى همچنان جریان دارد.

خرید با عابربانک جعلى براى 
پولشویى چندصدمیلیونى 

رئیس کالنترى 122 دربند گفت: سارقان حرفه اى لوازم و تجهیزات خودرو توسط 
مأموران کالنترى 122 دربند شناسایى و دستگیر شدند.

سرهنگ على قاســمى اظهار کرد: با اعالم گزارش هایى مبنى بر سرقت لوازم 
خودرو در محله دربند توسط اهالى محل، به همین دلیل تعداد گشت هاى هدفمند 
را در نقاط جرم خیز افزایش دادیم. وى در ادامــه افزود: مأموران کالنترى 122 
دربند هنگام گشتزنى در این مناطق، متوجه رفتار مشکوك راننده و سرنشین یک 
دستگاه خودرو پیکان وانت شدند که در حال هول دادن یک دستگاه خودرو بودند.
سرهنگ قاسمى با اشــاره به مخدوش بودن پالك این خودرو، گفت: خودروى 
متهمان که فاقد مدارك هویتى و مالکیت بود، براى بررسى بیشتر به کالنترى 
انتقال داده شد که مأموران در بازرسى از این پیکان وانت، تعدادى لوازم و تجهیزات 
خودرو از قبیل الستیک، ضبط و یک قبضه سالح سرد را هم کشف کردند. رئیس 
کالنترى 122 دربند در پایان گفت: متهمان در تحقیقات و بازجویى هاى به عمل 
آمده به 300 فقره سرقت تجهیزات و لوازم داخل خودرو از مناطق شمالى تهران 

اعتراف کردند و پرونده آنها در حال بررسى است.

«تِکاشى سیکس ناین»، خواننده رپ آمریکایى ربوده شد و تمام جواهراتش به سرقت رفت.
به گزارش فارس به نقل از وِرایِتى، بخش پلیس نیویورك به آسوِشیتِدپرس اعالم کرد که این خواننده ساعت 4 و نیم صبح روز یک شنبه در منطقه بروکلین نیویورك توسط 
دو نفر که از یک ماشین خارج شدند و به روى وى اسلحه کشیدند و او را به زور وادار به سوار شدن به خودرویى کردند، ربوده شد. این افراد تمام جواهرات و اشیاى ارزشمند 
تکاشى را ربودند و او را کنار خیابان رها کرده و رفتند. این خواننده رپ آمریکایى پس از نجات از دست سارقین، توسط پلیس نیویورك به بیمارستان منتقل شد. پلیس 
همچنین اعالم کرده که در ویدئویى که از این آدمربایى به دست آمده، نشان مى دهد که سه مرد مسلح که صورت خود را پوشانده  بودند از خودروى خود پیاده مى شوند و 

خودروى تکاشى را متوقف مى کنند و با کشیدن اسلحه او را مجبور به سوار شدن به خودروى دیگرى مى کنند، سپس او را زده و بیهوش مى کنند.
این خواننده رپ گفت: «اگر پول و جواهرات نداشتم، مهاجمین حتماً من را مى کشتند. پس از آنکه من را گرفتند به خانه ام مراجعه کردند و نامزدم را وادار کردند تا جواهراتم 

به ارزش 750 هزار دالر و نیز حدود 20 هزار دالر پول نقد را به آنها بدهد.»

خواننده ر پ ربوده شد

فرمانده انتظامی شهرســتان شاهین شــهر از 
دستگیري ســارقی که گوشــی تلفن همراه 
شهروندان را ســرقت می کرد و کشف 99 فقره 

سرقت خبر داد.
سرهنگ رجبعلی مختاري اظهار داشت: در پی 
وقوع چندین مورد ســرقت گوشی تلفن همراه 
از شــهروندان در محالت مختلف شاهین شهر 
بررسی موضوع در دســتور کار کارآگاهان این 

فرماندهی قرار گرفت.
وي افزود: در بررسی هاي به عمل آمده مشخص 
شد سارق به وســیله یک موتورسیکلت گوشی 
تلفن همراه خانم ها را سرقت مى کند و متواري 

می شود.
این مقام انتظامی بیان کرد: کارآگاهان پس از 
انجام یکسري کارهاي تخصصی موفق شدند 
سارق را شناســایی و پس از هماهنگی با مقام 

قضائی وي را دستگیر کنند.
 سرهنگ مختاري با اشاره به اینکه این سارق به 
سرقت 99 دستگاه گوشی تلفن همراه و فروش 
به یک مالخر اعتراف کــرد، اظهار کرد: مالخر 
اموال نیز دستگیر و هر دو متهم به مراجع قضائی 

تحویل داده شدند.

در منطقه اورومیاى اتیوپى، مرد شیادى که با ادعاى 
داشتن نیروهاى ماوراءالطبیعه از خانواده هاى متوفیان 
کالهبردارى مى کرد بازداشت شد. این کالهبردار به 
عنوان  جادوگر وارد مراسم سوگوارى شد و پس از باز 
کردن درب تابوت شخص مرده به روى او پرید. کمى 
بعد شروع به فریاد زدن نام میت کرد و این کار را ادامه 
داد تا میت زنده شود. اما خبرى از زنده شدن ُمرده نشد 
تا اینکه خانواده متوفى شدیداً نسبت به اقدام بى ثمر 
او واکنش نشان دادند. آنها کتک مفصلى به او زدند 
تا اینکه پاى پلیس به ماجرا کشیده شد و فرد شیاد به 

جرم بى حرمتى به مرده و خانواده او بازداشت شد.

ســارقى کــه بــه صــورت ماهرانــه اى از 
طال فروشى هاى شهرستان خمینى شهر سرقت 

مى کرد، دستگیر شد.
رئیس پلیس شهرســتان خمینى شــهر بیان 
کرد: در پــى اطالعات واصله مبنــى بر وجود 
ســارق طالجات در یک طالفروشى، مأموران 
کالنترى 14 بــا حضور به موقع موفق شــدند 
زن سارقى که در حال ســرقت بود را دستگیر 

کنند.
سرهنگ على جعفرى نژاد اظهار کرد: مأموران 
در بازرســى از کیف این زن تعداد ســه جفت 
گوشواره که به طرز بسیار ماهرانه اى زیر کیف 

جاساز کرده بود، کشف کردند. 
وى تصریح کــرد: متهم در تحقیقــات اولیه 
به بزه خود اعتــراف کرد که پس از تشــکیل 
پرونده بــه مراجــع قضائــى تحویــل داده 

شد.

سرقت  از طالفروشى ها 
در خمینى شهر

خودروى سوارى پژو 206 پس از برخورد با جدول وسط بلوار، با یک اصله درخت برخورد کرد.
ساعت 15 و35 دقیقه روز یک شنبه، آتش نشانان ایستگاه 104 تهران هنگام عزیمت به حادثه آتش سوزى 
یک برج مسکونى 18طبقه در میدان موج، به منظور ایستگاه کمکى، یک دستگاه خودروى سوارى 206 
را در شهرك راه آهن، میدان موج مشاهده کردند که راننده، به علت عدم توانایى در کنترل خودرو پس از 
برخورد با جدول وسط بلوار به شدت با یک اصله درخت برخورد کرده بود. راننده پژو از داخل خودرو خارج 
شده بود  اما احســاس درد و ناراحتى مى کرد که آتش نشانان بالفاصله ضمن قطع برق خودرو با کشیدن 
یک رشته لوله آبدهى اقدام به ایمن ســازى محل حادثه کردند و فرد مصدوم را تحویل عوامل اورژانس 

حاضر در محل دادند.
بنابر اعالم پایگاه خبرى 125؛ آتش نشانان پس از انتقال خودرو از وسط بلوار به حاشیه امن کنار خیابان و 
اجراى ایمن سازى هاى الزم، محل حادثه را تحویل عوامل انتظامى دادند و براى امدادرسانى در عملیات 

برج مسکونى به مسیر خود ادامه دادند.

 کالهبردارى با شگرد برخورد پژو با جدول و درخت 
زنده کردن مردگان

گوشى قاپى از زنان 
با موتورسیکلت  قصابى که براى زندانیــان فیروزکــوه موادمخدر تهیه 

مى کرد، دستگیر شد.
سخنگوى پلیس غور مى گوید که این فرد قصاب بوده و 
روز دوشنبه، زمانى از سوى نیروهاى زندان بازداشت شد 

که مقدار مواد مخدر نوع هروئین را با خود حمل مى کرد.

محمد اقبال نظامى اظهار کرد: این فرد «رحیم ا...» نام دارد 
و مقدار 2 گرم مواد مخدر را در بین گوشت هایى که به گفته 
خودش به داخل زندان مى برده ماهرانه جاسازى کرده بود. 
وى افزود: این شــخص پیش از رسیدن به هدف از سوى 

پلیس زندان بازداشت شد.

دوشنبه شب نزاع دو نفر از ساکنان روستاى زرقان از توابع 
این شهرستان در استان خراسان رضوى بر سر تقسیم آب، 

یک کشته برجاى گذاشت.
فرمانده انتظامى جغتاى در تشریح جزئیات این خبر گفت: 
این افراد هنگام تقســیم آب در مزرعه با کلنگ و چاقو با 
هم درگیر شدند که یک نفر از آنها بر اثر شدت جراحت در 

صحنه جان باخت و فرد دیگر که به شدت مجروح شده بود 
به بیمارستان منتقل شد.

ســرهنگ مجتبى موهبتى با بیان اینکه فرد مصدوم هم 
اکنون در بیهوشــى به ســر مى برد، تصریح کرد: پس از 
بهبود این فرد، ابعاد پرونــده و علت اصلى درگیرى و قتل 

مشخص مى شود. 

مسئول ایستگاه آتش نشــانى چمگردان اصفهان گفت: 
بار دیگر بى اعتنایى به اخطارها و شــنا کردن در دریاچه 
قایقرانى ذوب آهن باعث غرق شدن و فوت جوان 20 ساله 

فالورجانى شد.
مهدى اسماعیلى اظهار کرد: ســاعت 14 و 45 دقیقه روز 
دوشنبه یک مورد حادثه غرق شدگى در دریاچه مصنوعى 
قایقرانى ذوب آهن توسط تماس هاى مردمى به ایستگاه 
آتش نشانى چمگردان اعالم شــد. وى افزود: با توجه به 
آماده باش کامل تیم غواصى ایستگاه آتش نشانى چمگردان 
در ایام تابســتان، با هماهنگى هاى انجام شده این تیم در 
کمترین زمان ممکن با تجهیــزات کامل در محل حادثه 

حاضر شدند.

مسئول ایستگاه آتش نشانى چمگردان تصریح کرد: طبق 
گزارشات مردمى جوانى حدوداً 20 ساله ساکن فالورجان 
با هدف شــنا و ماهیگیرى با اســتفاده از تیوپ به دریاچه 
مصنوعى قایقرانى وارد شــده که به دلیل عدم توانایى و 
آشنایى با فنون شنا دچار حادثه شــده بود. وى ادامه داد: 
عملیات جستجو با حضور تیم غواصى شهردارى چمگردان 
و زرین شهر سریعاً آغاز شد و با تالش فراوان بدن بى جان 
این جوان 20 ساله پس از ده دقیقه جستجو کشف و به خارج 
از دریاچه قایقرانى انتقال داده شد. اسماعیلى اضافه کرد: 
جسد متوفى پس از هماهنگى با مرجع قضائى و تشکیل 
پرونده به سردخانه منتقل شد  و تحقیقات تکمیلى در این 

خصوص ادامه دارد.

گوشت هایى براى رفع خمارى !

نزاع خونین بر سر آب 

شناى مرگبار 
در دریاچه قایقرانى 

سارقان مسلح تجهیزات خودرو به دام افتادند 

زن جوان به دلیل اختــالف با یکى از 
اقوام و حس انتقام جویى 500میلیون 

ریال طال دزدید.
رئیس پلیس آ گاهى خراسان رضوى 
گفت: ایــن زن جوان کــه به علت 
اختالفات خانوادگى، نسبت به خانواده 
اى حس تنفر پیدا کرده بود نقشه اى 

انتقام جویانه کشید.
سرهنگ حسین بیات مختارى اظهار 
کرد: زن جوان با اطمینان از خالى بودن 
خانه فامیل خود و کلیدى که از قبل تهیه 
کرده بود وارد منزل مســکونى شد و 
مقدارى طال بــه ارزش 500میلیون 
ریال را به ســرقت برد. وى گفت: در 
پى گزارش این ســرقت،کارآگاهان 
پلیس آگاهى در پایگاه شرق مشهد 
وارد عمل شــدند و زن جــوان را با

 بررســى هاى دقیق صحنه سرقت 
شناسایى و دستگیر کردند. متهم به 

مراجع قضائ ى معرفى شد.

انتقام طالیى زن جوان 
از اقوامش!
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خداونــد پیامبــران خود را مبعــوث فرمود هــر چندگاه، متناســب با 
خواســته هاى انســان ها، رســوالن خود را پى در پى اعــزام کرد تا 
وفادارى به پیمان فطرت را از آنان بازجویند و نعمت هاى فراموش 
شده را به یاد آورند و با ابالغ احکام الهى، حجت را بر آنها تمام کنند و 
توانمندى هاى پنهان شده عقل ها را آشکار سازند و نشانه هاى قدرت 

موال على (ع)خدا را معرفى کنند. 

آگهى مناقصه 

مجید صفارى- شهردار بادرود

نوبت دوم

شهردارى بادرود در نظر دارد طى تشــریفات مناقصه عمومى و حسب ضوابط و مقررات آیین نامه 
مالى شهردارى ها،  انجام امور خدمات شهرى، شامل جمع آورى زباله، رفت و روب، نگهدارى فضاهاى 
سبز شهرى و کلیه امور مربوط به خدمات سطح شهر را در قالب قرارداد حجمى به شرکت هاى داراى 
صالحیت واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان درخواست مى گردد از تاریخ نشر اولین آگهى جهت 

بازدید از محل و دریافت اسناد شرکت در مناقصه به واحد حقوقى شهردارى مراجعه نمایند.
1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.

2- هزینه انتشار آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد.
3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

4- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب 
ضبط خواهد شد.

5- پیشنهاددهندگان مى بایست 5 درصد کل مبلغ سالیانه پیشنهادى را تحت عنوان سپرده شرکت 
در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکى یا اسناد خزانه و یا فیش نقدى به حساب شماره 106682190001 

نزد بانک ملى بادرود واریز و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

شرایط شرکت در مزایده عمومى
سازمان نظام مهندسى ساختمان اســتان اصفهان بر اساس مصوبه مورخ 
97/04/28 کمیسیون معامالت در نظر دارد دفتر کار متعلق به خود واقع در 
اصفهان- خیابان میر- ساختمان هفت آسمان- طبقه چهارم- واحد جنوب 
شرقى به متراژ 101 مترمربع، از طریق مزایده عمومى و طبق شرایط ذیل به 
فروش برساند. لذا از شرکت کنندگان در مزایده خواهشمند است اسناد و 
شرایط مزایده را به دقت مطالعه و پیشنهاد خود را براساس آن تهیه امضا و تا 
تاریخ شنبه 97/05/13 در پاکت سربسته دبیرخانه نظام مهندسى ساختمان 

استان اصفهان تسلیم نماید.
1- متقاضیان اســناد مزایده را از محل دبیرخانه سازمان نظام مهندسى 
ساختمان اســتان اصفهان واقع در اصفهان- خیابان کاوه- ابتداى شهید 
دکتر چمران- خیابان اشراق دریافت نمایند. (نقشه معمارى، فتوکپى سند، 

نقشه محل)
2- کلیه صفحات مزایده و شرایط آن به همراه برگه پیشنهاد قیمت مى بایست 

توسط متقاضى مهر و امضا شود.
3- متقاضیان از محل ملک با هماهنگى با آقاى مهندس امین الرعایا و قرار 

قبلى تلفن تماس 09131281491 بازدید نماید.
4- مبلغ پایه 6/200/000/000 ریال و پیشــنهاددهنده مى بایســتى مبلغ 
300/000/000 ریال به عنوان سپرده شــرکت در مزایده به حساب شماره 
653063563 بانک تجارت شعبه چهارباغ باال به نام سازمان نظام مهندسى 
ساختمان استان اصفهان واریز نماید و یا به همان میزان ضمانت نامه بانکى 

ارائه نماید.
5- شرکت کنندگان در مزایده پیشــنهاد خود را به شرح زیر در دو پاکت 

ارائه مى نماید.
الف) محتوى اصل فیش واریزى و یا ضمانت نامه سپرده شرکت در مزایده.

ب) محتوى پیشنهاد قیمت امضا شــده توسط متقاضى و اسناد شرکت در 

مزایده.
6- پاکت هاى فوق در تاریخ سه شنبه 97/05/16 توسط کمیسیون معامالت 
سازمان نظام مهندسى در حضور پیشنهادکنندگان رأس ساعت 12 بازگشایى 

و صورتجلسه مى گردد.
7- مالك تعیین برنده باالترین قیمت پیشنهادى مى باشد.

8- سازمان در رد و قبول پیشنهادات مختار بوده و در این خصوص در مقابل 
سایر اشخاص پاسخگو نخواهد بود.

پیشنهاد قیمت ملک
1- اینجانب ....................... فرزند ...................... به شــماره شناســنامه 
....................... متولد ..................... شماره ملى ............................... به نشانى ..
.................................................................................................... با اطالع کامل 
از شرایط مزایده و قبول مفاد آن که به پیوست فرم پیشنهاد مى باشد متقاضى 
خرید ملک موردنظر به شرح پیوست آگهى مزایده مورخ ......................... 
بوده و پیشنهاد قیمت خود را براساس مبالغ ذکر شده مبلغ .......................

................ ریال اعالم مى نماید. چنانچه پیشنهاد اینجانب مورد قبول قرار 
گیرد تعهد مى نماید ظرف مدت 10 روز اقدامات الزم جهت واریز ثمن معامله 

و نقل و انتقال اسناد را انجام دهد.
2- تأیید مى نمایم کلیه ضمائم اســناد و مــدارك مزایده جز الینفک این 

پیشنهاد محسوب مى شود.
امضا متقاضى
تاریخ
آدرس: ...........................................................................................................
کدپستى: ............................... تلفن تماس: ..................................................

آگهى مزایده عمومى
مرحله دوم 

محمود اشرفى- شهردار نوش آباد

نوبت اول

باســتناد مصوبه شــماره 655/ش/ن مورخه 97/04/06 و مصوبه شماره 
148/ش/ن مورخه 97/02/01 شوراى محترم اسالمى شهر شهردارى نوش آباد 
در نظر دارد نسبت به فروش بیست و سه قطعه زمین مسکونى واقع در شهرك 
محمدآباد- خیابان شهید صفایى ضلع شمالى سالن ورزشى شهید ساجدى 
به قیمت کارشناسى طبق مشخصات ذیل اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت 
مى گردد به منظور دریافت اسناد مربوطه از تاریخ انتشار آگهى ظرف مدت یک 

هفته به دبیرخانه این شهردارى مراجعه نمایند.
1- قطعه شماره 2 قیمت 270/000/000 ریال 180 مترمربع
2- قطعه شماره 3 قیمت 260/000/000 ریال 180 مترمربع
3- قطعه شماره 7 قیمت 440/000/000 ریال 180 مترمربع

4- قطعه شماره 11 قیمت 235/000/000 ریال 161 مترمربع
5- قطعه شماره 12 قیمت 235/000/000 ریال 180 مترمربع

6- قطعه هاى شماره 13- 14- 15 قیمت 230/000/000 ریال 180 مترمربع
7- قطعه شماره 16 قیمت 320/000/000 ریال 139/25 مترمربع

8- قطعه شماره 17 قیمت 300/000/000 ریال 199 مترمربع
9- قطعه شماره 18 قیمت 290/000/000 ریال 199 مترمربع

10- قطعه هاى شماره 19- 20- 21 قیمت 285/000/000 ریال 199 مترمربع
11- قطعه هاى شماره 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30 قیمت 

280/000/000 ریال 199 مترمربع
ضمناً هزینه آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.

نخستین نشست کارگروه شــماره 5 معاونان خدمات 
مشــترکین شــرکت هاى آبفاى شــهرى به میزبانى 

اصفهان برگزار شد.
در این نشســت، معاونان خدمات مشــترکین و درآمد 
شــرکت هاى آب و فاضالب اصفهان، کاشــان، یزد، 
مرکزى، قم، لرســتان و چهار محال و بختیارى حضور 

داشتند.
در این نشســت مدیرکل دفتر اقتصاد و تعرفه شرکت 
مهندســى آب و فاضالب کشور در ســخنانى، هدف 
از تشــکیل کارگروه هاى پنج گانــه معاونان خدمات 
مشــترکین را ایجاد یک شــبکه ارتباطى قوى براى 

ایجاد وحدت رویه در ارائه خدمات متنوع به مشترکین 
عنوان کرد.

شــهرام حیدریان افزود: اعضاى این کارگروه ها باید 
نسبت به تشکیل کمیته هاى استانى خود اقدام کرده و 
ضمن اخذ و پردازش نظرات و دیدگاه هاى کارشناسان 
ادارات آبفــاى هــر اســتان، آن را به کارگــروه هاى 

منطقه اى و کشورى ارائه کنند.
مدیرعامل آبفاى اســتان اصفهان نیز در این نشســت 
بر شناســایى نقاط قوت و ضعف آییــن نامه عملیاتى 
شرکت هاى آب و فاضالب تاکید کرد و گفت: اعضاى 
این کارگروه ها باید با اســتفاده از نظرات کارشناسان 

حقوقى، نســبت به بازنگــرى و ویرایــش آیین نامه 
عملیاتى با توجه به شرایط و مقتضیات روز جامعه اقدام 

کنند.
هاشم امینى با اشــاره به این که در حال حاضر مردم از 
طریق رسانه ها و شبکه هاى اجتماعى مطالبه گر شده 
و مسائل را رصد مى کنند، بر این اساس باید با تدبیر، در 
کمترین زمان پاسخگوى مطالبات مردم بود بر استفاده 
از فن آورى هاى جدید و استفاده از یک نرم افزار واحد در 
سطح کشور براى ارائه خدمات 23گانه شرکت هاى آب 

و فاضالب به مردم تاکید کرد.
وى نیروى انسانى را مهمترین ســرمایه یک سازمان 

دانست و ضمن تاکید بر آموزش مداوم کارکنان گفت: 
تفاوت حوزه مشترکین با ســایر بخش ها در این است 
که دانش پدیدآمده در این حوزه، یک دانش آکادمیک 
و دانشگاهى نیســت و به مرور زمان و بر اثر تجربه به 

دست آمده است.
■■■

معــاون خدمــات مشــترکین و درآمد آبفاى اســتان 
اصفهان نیز از کمبــود آب و کاهش درآمــد به عنوان 
دو چالش اساسى شرکت هاى آبفا نام برد و بر پیمایش 
انشعابات و شناســایى انشــعابات غیر مجاز، افزایش 
فروش انشــعاب فاضالب و اســتفاده از ظرفیت ماده 

11 و تبصره 3 بــراى جبران کاهــش درآمدها تاکید 
کرد.

رضا رضایى همچنین بر یکســان سازى شاخص هاى
 بخش مشــترکین براى پیشــگیرى از برداشت هاى

 متفاوت از یک دستورالعمل تاکید کرد.
■■■

همچنین روابط عمومى شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان از اولین جشــنواره مجازى پشــتیبان آب نیز 

خبر داد.
بر اســاس این گزارش،  امور ادارى و پشتیبانى شرکت 
مهندسى آب و فاضالب کشــور در نظر دارد به منظور 

ارتقــا و بهبود بهــره ورى و نیــز مطالعــه برنامه ها، 
فعالیت ها و ظرفیت هاى بالقوه، اولین جشنواره مجازى 
پشــتیبان آب را در صنعت آب و فاضالب کشور برگزار 

کند.
بــر ایــن اســاس، کلیــه دانشــجویان، اســاتید، 
مهندســان و پژوهشــگران مى توانند ضمن رعایت 
فرمــت نــگارش مقاله، آخریــن یافته هــاى علمى،  
پژوهشــى کاربــردى و مــرورى خــود را منطبق بر 
محورهــاى ارائه مقالــه ، تجارب و ایده هــا از طریق 
فرم ارســال آثــار بــه دبیرخانه جشــنواره ارســال

 نمایند.

معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفاى استان اصفهان خبر داد: 

 پیمایش انشعابات و شناسایى انشعابات غیر مجاز
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تا آخر هفته، آسمان اصفهان 
ابرى خواهد بود

کارشناس پیش بینى اداره کل هواشناسى استان اصفهان 
گفت: نقشه هاى هواشناسى بیانگر جوى ناپایدار در سطح 
اصفهان اســت. ســاناز جعفرى گفت: براساس آخرین 
نقشه ها، در اکثر مناطق اســتان، آسمان ابرى گاهى با 

افزایش ابر و وزش باد شدید پیش بینى مى شود.

اجراى رایگان مشاوره ژنتیک 
در شهرضا

مسئول واحد پیشـگیرى اداره بهزیسـتى شهرستان 
شـهرضا از انجام رایگان ویزیت بالینى و آزمایشـات 

تشخیصى ژنتیک در این شهرستان خبر داد.
سعیده حسینى از اجراى رایگان طرح مشاوره ژنتیک 
در شهرستان شهرضا خبر داد و افزود: این طرح شامل 
ویزیت بالینى و آزمایشـات تشخیصى طبى است که 

در کلینیک کسایى شهرضا ارائه مى شود.

تکمیل شدن4 طرح
 بهداشتى- درمانى در آران 

فرماندار آران و بیدگل گفت: چهار طرح بهداشتى و درمانى 
در حوزه سالمت این شهرستان تکمیل شـده و با برنامه 
ریزى هاى صورت گرفته، در هفته دولت امسال به بهره 
بردارى مى رسـند. ابوالفضـل معینى نژاد بیـان کرد: این 
طرح ها شامل مرکز خدمات جامع سالمت کریمشاهى در 
سفیدشهر، خانه بهداشت روستاى على آباد بخش کویرات، 
پایگاه سـالمت امام رضا (ع) و بلوك زایمان بیمارسـتان 
شـهید رجایى آران و بیدگل اسـت. وى اعتبار اختصاص 
یافته براى اجـراى این چهار طرح بهداشـتى و درمانى را 

نزدیک به 42 میلیارد و 720 میلیون ریال عنوان کرد.

سرپرست فرماندارى 
بویین میاندشت منصوب شد

اسـتاندار اصفهان در حکمـى محمد رضا توسـلى را 
به عنـوان سرپرسـت فرمانـدارى بویین میاندشـت 

منصوب کرد.

انتصاب معاون شهرك علمى و 
تحقیقاتى اصفهان 

رئیـس شـهرك علمـى و تحقیقاتـى اصفهـان طى 
حکمى، محمد دخیل علیان را به سمت معاون توسعه 
فناورى شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان منصوب 
کـرد. محمـد دخیل علیـان در حـال حاضر دانشـیار 
دانشـکده بـرق دانشـگاه صنعتـى اصفهان اسـت و 
عضویـت در هیئـت مؤسـس و اجرایـى انجمن رمز 
ایران، عضویت در تحریریه رایانش و امنیت دانشگاه 
صنعتى اصفهان، سرپرستى دانشکده مخابرات وزارت 
ارتباطات و فناورى اطالعات (واحد اصفهان) از جمله 

سوابق اجرایى وى است.

اضافه شدن 6 خط به ناوگان 
اتوبوسرانى اصفهان

قدرت افتخارى، مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانى 
اصفهان گفت: شش خط دیگر به ناوگان اتوبوسرانى 

اصفهان اضافه مى شود.

نشتى شبکه هاى آبرسانى را 
به 137 اطالع دهید

مدیرعامل سـازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان گفت: از شـهروندان انتظار مـى رود چنانچه 
نشتى شبکه هاى آبرسانى یا سـرقت والوهاى آب در 
فضاهاى سبز شـهرى را مشـاهده کردند، به سامانه 

137 شهردارى اصفهان اطالع دهند.
فروغ مرتضایى نژاد اظهار کرد: سامانه 137 شهردارى 
اصفهان به صورت 24 ساعته در خصوص رفع معایب 
شـبکه آبرسـانى، کیفیت آبیارى و مدیریـت عرصه 

فضاى سبز جوابگوى شهروندان است.

خبر

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى شهردارى 
اصفهان گفت: یکى از برنامه هاى اصلى سازمان، کاهش 
عمر ناوگان تاکسیرانى از طریق تبدیل به احسن خودروها و 

یا خروج خودروهاى فرسوده از ناوگان است. 
هادى منوچهــرى اظهار کرد: بر اســاس قانــون تمامى 
خودروهاى تاکسى با سن باالى ده سال فرسوده محسوب 
مى شوند. وى افزود: اکنون متوسط عمر ناوگان تاکسیرانى 
در حدود هفت هشت سال است، در حالى که طبق استاندارد 
عمر ناوگان باید حدود پنج سال باشــد. وى گفت: یکى از 
برنامه هاى اصلى سازمان کاهش عمر ناوگان تاکسیرانى 
از طریق تبدیل به احســن خودروها و یا خروج خودروهاى 

فرســوده از ناوگان است. مدیرعامل ســازمان مدیریت و 
نظارت بر تاکسیرانى شهردارى اصفهان ادامه داد: طى دو 
سال گذشته بالغ بر 1200دستگاه تاکسى فرسوده از ناوگان 
تاکسیرانى خارج و بالغ بر 1100دستگاه تاکسى فرسوده نیز 
تبدیل به احسن شده است. منوچهرى اضافه کرد: یکى از 
دستاوردهاى سازمان در زمینه خروج تاکسى هاى فرسوده 
از ناوگان، خروج 1500دستگاه پیکان از ناوگان تاکسیرانى 
بوده است. وى گفت: در حال حاضر تا همکارى مجدد گروه 
خودروسازى ایران خودرو، رانندگان تاکسى متقاضى تبدیل 
به احسن مى توانند نســبت به ثبت نام خودروهاى آریو و 

برلیانس با شرایط ویژه اقدام کنند.

معاون فرهنگى ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى 
شهردارى اصفهان با اشاره به فعالیت 50 سمن در حوزه بانوان 
در شهر اصفهان گفت: این سمن ها در شهر اصفهان وجود 
دارد و چنانچه یک ســوم آنها پویا باشند، مى توانند اقدامات 

بزرگى را رقم بزنند. 
حمید دهقانى با بیــان اینکه رویکرد اصلى اداره شــهر در 
کشورهاى شرقى، دولت محور است، ادامه داد: در این شهرها 
دولت  اختیار را در دست گرفته  است و شهرها به صورت مجزا 
اداره مى شــود، البته تالش برخى از کشورها در خصوص 
مشارکت شهروندان در اداره شــهر نیز نتیجه بخش بوده و 
شهرهاى کشور هندوستان از جمله شهرهاى موفق در این 

زمینه بوده اند. 
معاون فرهنگى ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى 
شهردارى اصفهان با بیان اینکه خیریه ها، نهادهاى مذهبى و 
سمن ها توانایى اداره شهرها را دارند، ادامه داد: ضرورى است 
که براى رســیدن به جامعه اجتماع محور، نسبت به تقویت 
سمن ها برنامه ریزى جدى صورت گیرد. وى با بیان اینکه 
توانمندســازى زنان به ویژه در مناطق کمتر برخوردار شهر 
اصفهان باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: زنان این بخش از 
جامعه در سیاستگذارى هاى اجتماعى، سیاسى و اقتصادى 
جامعه نسبت به مردان توجه کمترى دارند و باید براى تقویت 

حضور آنها برنامه ریزى کرد.

50 سمن در حوزه 
زنان اصفهان فعالیت دارد

خداحافظى اصفهان 
با تاکسى هاى فرسوده 

مدیر شبکه دامپزشــکى شهرستان تیران و کرون گفت: 
95 هزار مــرغ مبتال به آنفلوآنزا در یــک باب مرغدارى 

شهرستان تیران و کرون معدوم شد.
فضل ا... صالحى با اشــاره به اینکه یک کانون آلوده به 
بیمارى آنفلوآنزا در این شهرستان یافت شده، اظهارکرد: 
با توجه به اینکه کانــون آلوده به بیمــارى آنفلوآنزا در 
شهرستان نجف آباد در 2 کیلومترى شهرستان تیران و 
کرون است، منجر به انتقال بیمارى به مرغدارى نزدیک 
به کانون آلوده شــده که مرغ هاى این مرغدارى معدوم 
شد. وى افزود: در حال حاضر 90 درصد مرغدارى هاى در 
نزدیکى کانون آلوده به بیمارى براى پیشگیرى از انتقال 
ویروس و کاهش خسارت به سرمایه گذاران این عرصه، 

تخلیه شده اند و کانون آلوده، سمپاشى شده است.
صالحى با اشاره به اینکه انتقال بیمارى از طریق پرندگان و 
سگ هاى ولگرد انجام مى شود، تصریح کرد: مرغدارى ها 

باید نسبت به محل نگهدارى غذا، تردد افراد و همچنین 
منبع آب دقت و توجه داشته باشند تا اینکه ویروس بیمارى 

انتقال پیدا نکند.
وى با بیان اینکه سگ هاى ولگرد یکى از دالیل انتقال 
بیمارى هســتند، خاطرنشــان کرد: ســگ هاى ولگرد 
در اطراف کشــتارگاه ها زیاد هســتند که در جلســه با 
شهردارى هاى شهرستان، بر اتالف و یا ساماندهى این 
سگ ها براى پیشگیرى از انتقال بیمارى، تأکید و توصیه 

شده است.
مدیر شبکه دامپزشکى شهرستان تیران و کرون افزود: 
شهرســتان تیران و کرون به لحاظ جمعیت باال مرغ و 
بوقلمون از حساســیت خاصى برخوردار است و همواره 
کنترل و پایش بهداشتى براى جلوگیرى از انتقال بیمارى 
انجام مى شــود، با توجه به اینکه کانون آلوده به بیمارى 
آنفلوآنزا در نزدیکى این شهرستان قرار گرفته نظارت ها و 

حساسیت هابیشتر شده است.
صالحى اضافه کرد: هیچگونه حساســیتى در خصوص 

عرضه گوشت مرغ و تخم مرغ در شهرستان تیران و کرون 
وجود ندارد و تمامى این مواد خوراکى از سالمت برخوردار 

است و مردم این منطقه نگرانى نداشته باشند.

تخلیه مرغدارى هاى 
تیران و کرون

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولید 
برق اصفهان گفت: 30 درصد از آب مورد نیاز نیروگاه 
اصفهان با احداث طرح تصفیه خانه فاضالب شهرى 

تأمین خواهد شد.
بهمن نیکــى افزود:عملیات اجراى پــروژه احداث 
تصفیه خانه فاضالب شــهرى آغاز شــده است و با 
بهره بردارى از آن، در حدود 30 درصد از آب مورد نیاز 

نیروگاه اصفهان از طریق تصفیه پساب شهرى تأمین 
مى شــود و به یک تولید حداقلى، ثابت و قابل اتکا 

دست پیدا مى کنیم.
وى اضافه کرد: سرعت پیشرفت این پروژه، متناسب 

با تزریق نقدینگى است.
وى با اشاره به قطع آب رودخانه زاینده رود و کمبود 
آب مورد نیاز نیروگاه اصفهان گفت: طراحى واحد هاى 
نیروگاه اصفهان بر اســاس برج َ«تر»اســت و آب 
مصرفى واحد ها از طریق چهار حلقــه چاه فلمن در 

مجاورت زاینده رود تأمین مى شد.
مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق اصفهان افزود: 
با قطع آب زاینده رود و تغذیه نشدن چاه هاى ِفلمن از 
طریق بستر این رودخانه، به تدریج آبدهى این چاه ها 
کاهش یافت و به صفر رســید و یکى از شریان هاى 

اصلى تولید برق این نیروگاه، دچار چالش شدید شد.
نیکى خاطرنشــان کرد: نیروگاه اصفهان ســالیان 
متمــادى یکــى از آماده ترین نیروگاه هاى شــبکه 
سراسرى برق ایران محسوب مى شد و به رغم عمر 
باالى واحد هــاى تولید برق آن، بــه دلیل تعمیرات 
بهنگام و بهره بردارى صحیح، همــواره از آمادگى 
تولید حداکثرى و در حد توان نامى خود برخوردار بود.

وى گفت: در حال حاضر امکان پیش بینى 
دقیق درباره تولید این نیروگاه وجود ندارد و 
متناسب با میزان آب دریافتى، تولید برق نیز 

انجام مى شود.
مدیرعامل شــرکت مدیریــت تولید برق 
اصفهان افزود: احداث اســتخر ذخیره آب 
7000 مترمکعبــى، تغییــر کاربرى تانک 
مازوت 22 هزار مترمکعبى ذخیره آب، ارتباط 
بین استخر ها و لوله هاى انتقال آب، قابلیت 
مانور نیروگاه در شرایط فعلى را براى تولید 

برق در ساعات پیک مصرف باال مى برد.
نیکى گفت: احداث یک اســتخر2000 مترمکعبى 
فیلتراســیون، پمپ خانه و لوله کشى مورد نیاز براى 
ایجاد سامانه آبیارى قطره اى به جاى آبیارى سنتى نیز 
کاهش مصرف قابل مالحظه اى در میزان آب مورد 

نیاز فضاى سبز ایجاد کرد.
وى همچنین با اشــاره به پروژه احداث برج خشک 
هیبریدى اظهار کرد: با احداث برج خنک کننده خشک 
هیبریدى نیز مصرف آب واحدهاى تولید برق، کاهش 

چشمگیرى خواهد یافت.
رئیس هیئت مدیره شــرکت تولید بــرق اصفهان 
افزود: مجوزهاى الزم اخذ شده و قرارداد اجرایى آن 
با شــرکت مپنا در حال انعقاد است و با اجرا شدن آن 
حداقل یک واحد 320 مگاواتــى نیروگاه به صورت 

پایدار در شبکه قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق اصفهان:

نیروگاه اصفهان، متناسب با آب دریافتى 
جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) استان از برق تولید مى کند

اجراى طرح مقابله با مواد مخدر با عنوان «کرامت2» 
در استان خبر داد.

سردار فدا افزود: برخورد با خرده  فروشان، پاکسازى 
محالت و ساماندهى معتادان متجاهر از جمله مواردى 

است که در این طرح در نظر گرفته شده است.
وى گفت: آماده سازى و بستر سازى، توجیه سازمانى، 
برانگیختگى عمومى، اقدام و نتیجه، پنج گام اجراى 
این طرح اســت، افزود: این طرح داراى قرارگاهى با 
درمانى، صیانت و توانمندسازى و مقابله است.همین عنوان و مشــتمل بر چهــار کمیته فرهنگى، 

پــس از نامه نگارى هاى فراوان نمایندگان اســتان 
اصفهان در مجلس شــوراى اســالمى به حســن 
روحانى در رابطه با رسیدگى به وضعیت آب اصفهان 
و ســاماندهى حقابــه و برداشــت هاى غیرمجاز از 

زاینده رود، رئیس جمهور پاسخ نمایندگان را داد.
آخرین نامه نمایندگان اصفهان که 6 تیر ماه خطاب 
به روحانى نوشته شده بود، نســبت به برداشت ها در 
باالدســت زاینده رود انتقاد کرده و از رئیس جمهور 
تقاضاى تشکیل تیمى براى جلوگیرى از برداشت هاى 

غیرمجاز را داشت.
حال تصاویر نامه اى منتشر شــده که نشان مى دهد 

رئیس جمهور 12 روز پس از نگارش نامه نمایندگان، 
به موضوع طرح شده واکنش نشان داده است.

در این نامه که به امضــاى رئیس دفتر رئیس جمهور 
رسیده، خطاب به وزیر کشور و وزیر نیرو آمده است:  

نامه شماره 97079380 مورخ 1397/4/6 تعدادى از 
نمایندگان محترم مجلس شوراى اسالمى با موضوع 
درخواست «هماهنگى فى ما بین وزارتخانه هاى نیرو 
و کشور براى برداشت از سد زاینده رود» که تصویر آن 
به پیوست ارسال مى شود به استحضار ریاست محترم 

جمهورى رسید، پى نوشت فرمودند:
مقررات دقیق اجرا و به حقابه ها توجه شود.

با اجراى طرح «کرامت2»

پاکسازى محالت از مواد و موادفروشان

طى نامه اى اعالم شد؛

پاسخ روحانى به نمایندگان اصفهان 

2400 حلقه الستیک بین کامیونداران استان اصفهان 
توزیع شد.

دبیر کانون انجمن هاى صنفى کامیونداران کشــور 
گفت: با توجه به افزایش قیمت الســتیک در بازار، 
از ابتداى این هفته تاکنون این تعداد حلقه الستیک 
با 10تا50 درصد ارزان تــر بین 1200 راننده کامیون 

استان اصفهان توزیع شده است.
احمد کریمى اجراى این طرح را براى رفاه کامیونداران 

اعالم کرد و افزود: این  الستیک ها، هم وارداتى و هم 
تولید داخل است که طبق توافق با سازمان صنعت، 
معدن و تجارت بــه کامیونداران اســتان اصفهان 

اختصاص داده شده است.
وى، درخواســت بیشــتر کامیونــداران را خریــد 
الســتیک هاى داخلى دانســت و افزود: این جامعه 
صنفى خواستار توزیع بیشتر الســتیک هاى تولید 

داخل کشور به جاى الستیک هاى وارداتى هستند.

توزیع 2400حلقه الستیک
 بین کامیونداران استان

براى توســعه خدمات هتلدارى اساســنامه جامعه 
حرفه اى هتلداران استان اصفهان تدوین شد.

معاون گردشگرى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشــگرى اســتان اصفهان در نشست 
انتخابات تشکیل جامعه حرفه اى هتلداران اصفهان 
گفت: این اساسنامه با پیشبرد اهداف صنعت هتلدارى 
و گردشگرى و کوشش براى بهبود وضع اقتصادى و 
اجتماعى و باالبردن ســطح آگاهى جامعه حرفه اى 
هتلداران این استان، پس از دو سال پیگیرى تدوین 

شده است.
محســن یارمحمدیان، نقش بخش خصوصى را در 
توسعه گردشــگرى اســتان اصفهان مؤثر دانست و 

گفــت: فعــاالن بخش خصوصــى گردشــگرى با
 فعالیــت هاى اقتصــادى، نقش مؤثرى در توســعه 
گردشگرى دارند و سازمان میراث فرهنگى هم به دنبال 
تشکیل این تشکل هاست تا بسیارى از فعالیت هاى 

خود را با برون سپارى به بخش خصوصى واگذار کند.
وى،  تجربه این تشکل را در ارائه مجوز تأسیس دفاتر 
خدمات مسافرتى موفقیت آمیز دانست و افزود: هم 
اکنون 90درصد امتیاز راه اندازى دفاتر جدید مسافرتى 
در این استان را تشکل فعاالن دفاتر خدمات مسافرتى 
اســتان ارائه مى کنند و فعالیت بخش خصوصى در 
حوزه هاى سیاستگذارى و اجراى سیاست هاى توسعه 

گردشگرى در استان مؤثر است.

تدوین اساسنامه جامعه حرفه اى هتلداران 

دستگاه رادیولوژى دیجیتال پرتابل در بیمارستان تأمین 
اجتماعى کاشــان راه اندازى شــد. مدیر درمان تأمین 
اجتماعى منطقه کاشان با اشاره به اینکه این دستگاه با 
افزون بر پنج میلیارد ریال هزینه خریدارى و راه اندازى 
شده اســت، گفت: کاهش میزان انتقال اشعه به بیمار، 
افزایش کیفیت و وضوح تصویر و قابلیت اتصال به سیستم 
پکس(PACS) براى بازدید آنالین عکس رادیولوژى 
در اتاق پزشک، از ویژگى هاى این دستگاه است. علیرضا 
افشــار ارتقاى دســتگاه هاى رادیولوژى از آنالوگ به 
دیجیتال را از اهداف برنامه هاى سازمان تأمین اجتماعى 
دانست و افزود: درچند سال گذشته تا کنون با بیش از 15 
میلیارد ریال اعتبار، دستگاه هاى ماماگرافى بیمارستان 
شــبیه خوانى، رادیولوژى درمانگاه بوعلى و رادیولوژى 

دهان و دندان به دیجیتال تبدیل شده اند.

بهره بردارى از دستگاه 
رادیولوژى دیجیتال

 در کاشان

مسابقات قرآنى کارکنان مرد زندان هاى استان با معرفى 
نفرات برتر پایان یافت.

در این مسابقات یک روزه که در امامزاده سیدمحمد(ع) 
خمینى شهر برگزار شد، 80شرکت کننده در رشته هاى 
حفظ، قرائت، ترتیــل، اذان و دعاخوانى با هم به رقابت 

پرداختند.
مدیرکل زندان هاى استان اصفهان در این مراسم با بیان 
اینکه زندان هاى استان مقام اول را در حوزه هاى مختلف 
قرآنى بین استان هاى کشور دارند، گفت: 2400 زندانى 
در زندان هاى استان حافظ یک تا 30 جزء قرآن هستند و 

هفت نفر کل قرآن را حفظ کرده اند.
اسد ا... گرجى زاده با اشــاره به ادامه تحصیل زندانیان 
گفت: 1400 زندانــى در زندان هاى اســتان اصفهان 
در حــال تحصیــل هســتند و 9000 نفــر گواهــى 

فنى و حرفه اى دریافت کرده ا ند.

برگزارى مسابقات 
قرآن کارکنان مرد 
زندان هاى استان



1010استاناستان 3275چهارشنبه  3 مرداد  ماه   1397 سال پانزدهم

مدیر اداره بهزیستى اردستان با بیان اینکه در شهرستان 
اردســتان با افزایش بیماران اعصــاب و روان مواجه 
هستیم، گفت: بیش از 324 معلول در منطقه مستمرى 

ماهانه دریافت مى کنند.
محمد على مطلب زاده اظهار کرد: بهزیستى اردستان 
در حوزه توانبخشــى معلوالن 1120معلول شناسایى 
شــده را خدمات مى دهد که بیشــترین آنها معلوالن 

جسمى حرکتى و کمترین معلوالن بینایى هستند.
وى با بیان اینکه در شهرســتان اردستان با افزایش 
بیماران اعصاب و روان مواجه هســتیم افزود: بیش 
از 324 معلول در منطقه مســتمرى ماهانه دریافت 

مى کنند. همچنین 17 معلول ضایعه نخاعى در این 
شهرســتان کمک لوازم درمانى دریافت مى کنند و 
به منظور تأمین هزینــه مراقبت در منزل 34 معلول، 
ماهانه یک میلیــون ریال به ازاى هــر نفر پرداخت 

مى شود.
مدیر اداره بهزیستى اردســتان از اعطاى 110 میلیون 
ریال کمک هزینه تأمین جهیزیه به 11 نفر از ســوى 
بهزیستى اردستان اشاره کرد و ادامه داد: این مجموعه 
در ســایر حوزه هاى امــور اجتماعى، توانبخشــى، 
پیشگیرى از اعتیاد، آسیب هاى اجتماعى و پیشگیرى 

از معلولیت ها نیز فعال است.

رئیس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان با اشــاره به 
مخالفت صریح رهبر انقالب و مخالف شوراى نگهبان 
درباره موضوع لوایح مربوط به FATF گفت: بررســى 
چهار الیحــه مربوط به FATF باید براى همیشــه از 

دستور کار مجلس شوراى اسالمى خارج شود.
حجت االسالم ناصر موسوى الرگانى با بیان اینکه الیحه  
FATF به صحنه علنى نیامد، اظهار کرد: چهار الیحه 
دیگر که مقدمه اى براى اجرایى شدن FATF بود، به 
مجلس آمد که مخالفت هاى جدى در مجلس شــوراى 

اسالمى با این الیحه  وجود داشت.
وى عنوان کرد: چرا ما لوایحى را تصویب کنیم که پخت 

و پز آن و برنامه ریزى هاى آن، جاى دیگرى انجام شده 
است؟ اگر به قانون درباره مبارزه با پولشویى و مبارزه با 
کمک مالى به تروریسم نیاز اســت، خودمان قوانینى را 
تصویب مى کنیم و الزم نیست ما لوایحى را چشم بسته 

تصویب کنیم.
 موســوى الرگانى با بیان اینکه تعــداد قابل توجهى از 
نمایندگان مجلس شــوراى اســالمى به ویژه اکثریت 
فراکســیون والیى مجلس مخالفت خود را با این لوایح 
اعالم کردند، گفت: برنامه این بود که حتى اگر نتوانستیم، 
مخالفت خود در تصویب این قانون را به کرسى بنشانیم، 

در موقع رأى گیرى، نمایندگان جلسه را ترك کنند.

افزایش بیماران اعصاب و 
روان در اردستان

FATF باید براى همیشه از 
دستور کار مجلس  خارج شود

جلوگیرى از یک نوبت 
خاموشى در کاشان

مدیـر امـور بـرق کاشـان از اهتمـام مـردم بـراى 
صرفه جویـى در مصرف بـرق گفت: ایـن همکارى 
منجر به جلوگیرى از خاموشى در ساعت 19 تا 21 در 

محدوده این شهرستان شده است.
علیرضا عرب بیگى بیان کرد: پیش تر مرکز کنترل و 
بهره بردارى توزیع برق استان اصفهان خاموشى هاى 
کاشان را در شش نوبت براى 13 گروه اعمال مى کرد 

که اکنون به پنج نوبت رسیده است.

«گاو»هاى مشمولى در 
اصفهان 

اصفهـان میزبان آثـار لطیف، شـاعرانه و زیبـاى نقاش 
مشـهور ایرانـى «جالل الدیـن مشـمولى» بـا عنـوان 
«گاوى زیـر صنوبـر» اسـت. ایـن نمایشـگاه کـه در 
گالـرى اکنـون برگزار مى شـود شـامل بیـش از 30 اثر 
نقاشـى و طراحى از آخرین مجموعـه «گاو» هاى این
 هنرمند اسـت. مشمولى، سـاکن شمال کشـور است و 
درونمایـه آثار نقاشـى او معمـوًال از طبیعـت زادگاهش 
الهـام گرفته اسـت و به خوبـى مى تـوان شـاعرانگى و 
طبیعت دوسـتى او را در آثـارش مشـاهده کـرد.  
عالقه منـدان بـراى بازدیـد از نمایشـگاه «گاوى زیـر 
صنوبـر» مى توانند تـا 17 مردادمـاه همه روزه سـاعت 
17 تـا 21 بـه گالرى اکنـون، واقـع در خیابـان خاقانى، 
14)، بن بسـت حریـر، شـماره 9  کوچـه افشـین(

مراجعه کنند.

خبر

مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى درخصوص پرونده اجرایى کالسه 963446 ج/3 
له خانم ساعده حکیمى و علیه آقاى منوچهر افخمى مبنى بر مطالبه مبلغ 549/198/19 ریال بابت محکوم به و هزینه 
هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 97/5/30 ساعت 8/5 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه 
زیرزمین خ شهید نیکبخت، جهت فروش 14/375 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکى به پالك ثبتى شماره 23 فرعى 
از 7339 اصلى بخش دوم اصلى با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده است، ملکى آقاى منوچهر 
افخمى و اکنون در تصرف مالکانه محکوم علیه مى باشد، توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده 
و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده 
به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در 
وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم 
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: از محل موردنظر واقع در خیابان فروغى، کوى بهارستان، بن بست شهید ساعتچى، مجتمع 
گلها، واحد 5 گزارش کارشناسى به شرح ذیل ایفاد مى گردد: مشخصات سند مالکیت به شماره 197379 91/الف واقع 
در بخش 2 اصفهان به شماره فرعى 23 از پالك اصلى 7339 قطعه 5 مفروز از 13 فرعى به نام آقاى منوچهر افخمى 
به شماره ملى 1280830468 مى باشد. آپارتمان موردنظر در یک مجت مع مسکونى 7 واحدى با متراژ 117/4 مترمربع 
مشتمل بر پارکینگ و انبارى مجزا (مطابق با سند مالکیت) داراى اسکلت بتنى و سقف تیرچه بلوك، نماى آجر پنج سانتى، 
کف سرامیک، کابینت MDF، داراى دو اتاق خواب، سیستم گرمایشى پکیج و رادیاتور، سیستم سرمایشى کولر آبى، 
و داراى انشعابات کامل، احداث گردیده است. فلذا با در نظر گرفتن جمیع جهات موثر و تحقیقات محلى صورت گرفته 
ارزش آپارتمان مزبور به مبلغ 2/720/000/000 ریال (دو میلیارد و هفتصد و بیست میلیون ریال) ارزیابى مى گردد. در 
نتیجه ارزش 14/375 حبه مشاع آن به مبلغ 549/198/190 ریال ارزیابى مى گردد. م الف: 198842 دادورز اجراى احکام 

مدنى دادگسترى اصفهان /4/455
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100350605262 شماره پرونده: 9709980350900261 شماره بایگانى شعبه: 970406 ابالغ 
وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به محسن افسرى زاده- خواهان آقاى حمید حسینى دادخواستى به طرفیت خواندگان 
محمد عصارزادگان و اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان و سید مهدى مصطفوى و پوریا عادلى مهر و على رضا نژاد 
محتشمى و اکبر عادلى مهر و على بحرینى اصفهانى و میالد عصارزادگان و میثم عصارزاده گان  و رضا عصارزادگان و 
حامد عصارزادگان و مژگان عصارزادگان و شهین بیتانه و محسن افسرى زاده و حسن رستگارپناه و علیرضا شیرکش و 
على قربانى به خواسته بطالن معامله و تقاضاى وصول و برگشت منافع حاصله از وصول چک هاى بانکى و غیره مطرح که 
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709980350900261 شعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/09/05 ساعت 10:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 
دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده آقاى محسن افسرى زاده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در 
یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده  ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر 
گردد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 2- اتاق شماره 

214. م الف: 208827 شعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /4/634
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100351003670 شماره پرونده: 9609980351001015 شماره بایگانى شعبه: 961249 ابالغ 
وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به مهرداد شفیعى فرزند حسین- خواهان مژگان الهیارى فر فرزند نادر دادخواستى به 
طرفیت خوانده آقاى مهرداد شفیعى فرزند حسین به خواسته مطالبه وجه و مطالبه خسارا ت دادرسى و تاخیر تادیه مطرح که 
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980351001015 شعبه 10 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/07/18 ساعت 11:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 
دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى گردد تا خوانده مهرداد شفیعى ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. 
اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 2- اتاق شماره 206. م 

الف: 208834 شعبه 10 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /4/635
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100351003678 شماره پرونده: 9709980351000203 شماره بایگانى شعبه: 970211 ابالغ 
وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى سیدمحسن عالم کارالدانى فرزند سیدمحمدرضا خواهان بانک تجارت به 
مدیریت رضا دولت آبادى دادخواستى به طرفیت خواندگان مینا سادات عالم کار الدانى و سیدمحسن عالم کار الدانى هر 
دو فرزندان سیدمحمدرضا به خواسته تامین خواسته، مطالبه وجه و خسارات دادرسى و تاخیر تادیه مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709980351000203 شعبه 10 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت 
رسیدگى مورخ 1397/07/22 ساعت 09:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى به علت مجهول المکان بودن خواندگان مینا سادات و سیدمحسن عالم کار الدانى و درخواست خواهان مراتب یک 
نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خواندگان میناسادات و سیدمحسن عالم کاالدانى ظرف یک  ماه پس 
از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگسترى 
کل استان اصفهان، طبقه 2، اتاق شماره 206. م الف: 208835 شعبه 10 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /4/636

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9710100351003675 شماره پرونده: 9709980351000208 شماره بایگانى شعبه: 970216 ابالغ 
وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى نوید لباف خواهان آقاى داود قاسمى گورتى فرزند حسین دادخواستى به 
طرفیت خوانده آقاى نوید لباف به خواسته تامین خواسته و مطالبه وجه و خسارات دادرسى مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کالســه 9709980351000208 شعبه 10 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت 
رسیدگى مورخ 1397/07/21 ساعت 10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى 
گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى  به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان، خ چهارباغ، خ شهید 
نیکبخت، ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان، طبقه 2، اتاق شماره 206. م الف: 208836 شعبه 10 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان /4/637
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100350104535 شــماره پرونده: 9709980350100177 شماره بایگانى شعبه: 970210 
خواهان بانک رفاه کارگران دادخواستى به طرفیت خواندگان راه و ساختمان محکم بنا ابتکار- رضوان شماعى- محمد 
مهدى کریم پور- فنى مهندسى آروین صنعت پیمان- مصطفى زارعى- صحن و سرا به خواسته مطالبه خسارت دادرسى، 
تامین خواسته- مطالبه خسارت تاخیر تادیه- مطالبه وجه سفته مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 

9709980350100177 شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/06/11 
ساعت 8:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن 
خوانده مصطفى زارعى و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شــهید 
نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه  3 اتاق شماره 333. م الف: 208826 شعبه 1 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان /4/638
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100354303252 شماره پرونده: 9609980359701452 شماره بایگانى شعبه: 961601 شاکى 
خانم مرجان قانونى شکایتى به طرفیت آقاى غالمرضا ترکى به اتهام ضرب و جرح عمدى تقدیم دادگاه هاى عمومى 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 117 دادگاه کیفرى دو اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 4 اتاق 458 ارجاع و به کالسه 961601 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگى آن 1397/7/18 ساعت 10 تعیین شده است که به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکى 
و به تجویز ماده 349 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى ش ود تا متهم پس از اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل 
خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 208825 شعبه 117 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (117 

جزایى سابق) /4/639
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9710460358500002 شماره پرونده: 9709980358500167 شماره بایگانى شعبه: 970173 در 
پرونده کالسه 970173 ب 6 شعبه ششم بازپرسى دادسراى جرایم اقتصادى اصفهان خانم مهتاب نوروزى فرزند عبدا... 
شکایتى علیه آقاى حسن عباسى دایر بر کالهبردارى و تحصیل مال از طریق نامشروع مطرح نموده که جهت رسیدگى 
به این شعبه ارجاع گردید. نظر به اینکه متهم مجهول المکان مى باشد حسب ماده 174 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا متهم از تاریخ نشر آگهى 
ظرف مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانى کامل خود جهت پاسخگویى به اتهام وارد و دفاع از خود 
حاضر گردد. در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. م الف: 208781راستگو بازپرس شعبه ششم 

بازپرسى دادسراى جرایم اقتصادى اصفهان (مجتمع شهید مطهرى)  /4/640
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9710460353400009 شماره پرونده: 9609980360000970 شماره بایگانى شعبه: 972093 
احمدشاه تبعه افغانى، محمدشاه، تبعه افغانى، عمید (امید)  محمدى تبعه افغانى، عنیف دهقان تبعه افغانى، به اتهام ایراد 
صدمه بدنى عمدى با سالح سرد، موضوع شکایت ضیاالدین حسینى، نقیب ا... موسوى، بى بى نسا ازبک، محمد مرادى 
و عبدا... سالمى، که به دادگاه هاى عمومى شهرســتان اصفهان ارجاع گردیده و جهت رسیدگى در شعبه 108 دادگاه 
کیفرى دو شهر اصفهان (108 جزایى سابق) واقع در اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگسترى 
کل استان اصفهان، طبقه 2 اتاق شماره 205 ارجاع و به کالسه 9609980330000970 ثبت گردیده که وقت رسیدگى 
آن 1397/6/11 و ساعت 10:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم و به تجویز ماده 115 قانون آیین 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى 
مى شود تا متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 208841 شعبه 108 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (108 جزایى سابق) /4/641

نظریه کارشناسى
شماره ابالغنامه: 9710100350605030 شــماره پرونده: 9609980350601006 شماره بایگانى شعبه: 961199 
خواهان شهردارى مرکزى اصفهان دادخواستى به طرفیت خواندگان عبدالرضا هدایت فرزند روزعلى و على اکبر قائد 
امینى فرزند ستارخان به خواسته مطالبه وجه چک و خسارت دادرسى و خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه هاى عمومى 
شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان، طبقه 2 اتاق شماره 220 ارجاع و به 
کالسه 9509980350600249 ثبت گردیده است. با توجه به اینکه نظریه کارشناسى ارائه شده به علت مجهول المکان 
بودن خوانده آقاى علیرضا قائد امینى و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده فوق از تاریخ نشر آخرین آگهى 
ظرف مهلت یک هفته به دفتر دادگاه مراجعه ضمن اعالم نشانى کامل خود رونوشت نظریه کارشناسى را دریافت نموده و 
در صورت داشتن اعتراض نسبت به نظریه کارشناسى به صورت مکتوب با ذکر دالیل ارائه نمایند. م الف: 208829 شعبه 

6 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /4/642
فقدان سند مالکیت 

شماره: 13972175187 چون آقاى محسن کاظمى ونهرى فرزند محمد باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت 
و امضاء شهود رسما گواهى شــده مدعى شدند که سند مالکیت ششدانگ پالك شــماره 391/6755 واقع در قطعه 
گلدشت نجف آباد بخش 9 ثبت اصفهان که درصفحه 370 دفتر 2 متمم امالك نجف اباد بنام بهروز جمشیدیان فرزند 
امیرآقا ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند قطعى بشــماره1308-1381/08/26 دفترخانه 131 نجف 
اباد بنام او انتقال یافته و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابه جایى مفقود 
شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا 
وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم 

خواهد شد. تاریخ انتشار 1397/05/03  1244/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/4/318
 مزایده

شماره صورتمجلس: 9709003759700136 شماره پرونده: 9609983759200453 شماره بایگانى شعبه: 960448 
تاریخ تنظیم: 1397/04/27 در پرونده 960448 ح 2 اجرا طبق دادنامه شماره 9609973759201232 از شعبه دوم حقوقى 
شاهین شهر دستور فروش ملک مشاع با شماره پالك ثبتى 17303 فرعى از 301 اصلى بخش 16 ثبت اصفهان صادر 
گردیده است که حسب استعالم واصله از اداره ثبت اسناد و امالك به شماره 139705802035000742 مورخ 97/04/17 
پالك فوق در مالکیت رسمى 1. فاطمه قربانى فیوجى مالک 24 سهم مشاع از 360 سهم عرصه و اعیان 2. خسرو قربانى 
فیوجى مالک 48 سهم مشاع از 360 سهم عرصه و اعیان 3. حمید قربانى فیوجى 9 سهم مشاع از 72 سهم عرصه و اعیان 
4. على قربانى فیوجى 48 سهم مشاع از 360 سهم عرصه و اعیان 5. حمید قربانى مالک 96 سهم مشاع از 360 سهم عرصه 
و اعیان 6. گوهر قربانى فیوجى 24 سهم مشاع از 360 سهم عرصه و اعیان 7. محمدسبحان دهوارى مالک 10 سهم مشاع 
از 1296 سهم عرصه و اعیان 8. اطهرالزهرا دهوار 5 سهم مشاع از 1296 سهم عرصه و اعیان 9. معصومه قربانى نژاد 48 
سهم مشاع از 360 سهم عرصه و اعیان10. تهمینه قربانى فیوجى 24 سهم مشاع از 360 سهم عرصه و اعیان 11. کفایت 
دهدار فرزند راخدا مالک 8 سهم مشاع از 360 سهم عرصه و اعیان بوده و طبق نظریه کارشناسان دادگسترى ملک بنشانى 
شاهین شهر خ نظامى خ فرخى روبروى پارك یاسمن که محل مذکور یک باب خانه با عرصه 216 مترمربع و فاقد اعیانى 

مى باشد که قبًال بصورت بناى پیش ساخته بتنى احداث گردیده و در زمان معاینه قطعات بتنى مسلح دمونتاژ و جمع آورى 
شده و غیرقابل سکونت بوده و داراى دسترسى از گذر شمالى (بصورت پالك جنوبى) مى باشد و داراى ا نشعابات آب و 
فاضالب و گاز و برق مى باشد. با توجه به موقعیت ملک و نوع کاربرى (مسکونى) و انشعابات فوق ارزش ششدانگ ملک 
9/200/000/000 ریال برآورد مى گردد. نظریه ارزیابى مصون از ایراد و اعتراض بوده و وضعیت ملک در اجراى ماده 111 
قانون اجراى احکام مدنى بررسى شده که طبق گزارش مامور اعزامى به محل ملک در تصرف کسى نمى باشد و مطابق 
ماده 99 ق.ا.ا.م مراتب توقیف به مالکین اعالم شده است لذا مقدار شش دانگ ملک در روز چهارشنبه مورخ 97/05/23 
ساعت 8:30 الى 9 صبح در دادگسترى شاهین شهر طبقه همکف واحد اجراى احکام از طریق مزایده در معرض فروش 
گذاشته مى شود. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به خریدارى که باالترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته مى شود. 
کسانى که مایل به شرکت در جلسه مزایده مى باشند باید مبلغ 920/000/000 ریال را بصورت چک تضمین شده بانکى 
به همراه داشته باشند یا وجه مذکور را روز قبل از مزایده به حساب سپرده دادگسترى تودیع نموده و فیش آن را به همراه 
داشته باشند. برنده مزایده باید مابقى ثمن معامله را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت کند و در صورتى که برنده مزایده در 
موعد مقرر بقیه بهاى اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید مى گردد. 
متقاضیان خرید مى توانند در مدت پنج روز قبل از روزى که براى فروش معین شده است به این شعبه مراجعه و با معرفى 
این اجرا ملک مذکور را که آگهى شده مالحظه نمایند. مالکین مى توانند مثل سایرین در خرید شرکت نماید و تسلیم 
مال فقط بعد از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. آگهى مزایده عالوه بر انتشار در روزنامه در قسمت اجرا و 
محل فروش الصاق مى شود. م الف: 208683 محسن منتظرى- مدیر اجراى احکام شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان شاهین شهر /5/100
ابالغ وقت دادرسى

شماره درخواست: 9710463759100007 شماره پرونده: 9609983759100321 شماره بایگانى شعبه: 960329 
تاریخ تنظیم: 1397/04/23 ابالغ وقت دادرسى و دادخواست به خوانده گان نجم الدین تیمورى 2. خان محمد محمد نعل 
دادخواستى به خواسته مطالبه وجه با احتساب خسارت تاخیر تادیه به این شعبه تقدیم که به کالسه 960329 ح 1 ثبت، و 
براى روز مورخ 97/6/03 ساعت 10:00 صبح به طرفیت خواهان برهان موسوى با وکالت اکرم فاطمى تعین وقت دادرسى 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده گان 1. نجم الدین تیمورى 2. خان محمد محمد نعل به درخواست 
خواهان و بدستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
درج و به نامبرده ابالغ مى گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه اول دادگاه عمو مى حقوقى 
شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این دادگاه حاضر شوید و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 

208680 شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر /5/101
ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 1298/96 دادنامه 13-97/01/05 مرجع رسیدگى شعبه 11 
شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: سهراب موسویان نشانى: نجف اباد-خ شریعتى-خ فرخى-خ ش ناصحى-فرعى 
آفتاب-ك پ 8514816361 خوانده: خانم زهرا علیخانى فرا دنبه نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه یک 
فقره چک به شماره 392346 جمعا به مبلغ 33/000/000 ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت 
خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه 
اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى آقاى سهراب موسویان به طرفیت خانم زهرا علیخانى فرا دنبه به 
خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان 
خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود 
اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 
قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ (سى و سه میلیون ریال) 
33/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1507500 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب 
تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 96/05/24  لغایت اجراى حکم 
که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد. 208421/م الف، قاضى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد شعبه 5/103/11
 ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 1300/96دادنامه 14-97/01/05مرجع رسیدگى شعبه 11 
شوراى حل اختالف شهرستان نجف اباد  خواهان: سهراب موسویان نشانى: نجف اباد-خ شریعتى-خ فرخى-خ ش 
ناصحى-فرعى آفتاب-ك پ 8514816361 خوانده: آقاى على اکبر رجبى نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه 
یک فقره چک به شماره 195988 جمعا به مبلغ یکصد و چهار ده میلیون ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته 
فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت 
مقرر جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى آقاى سهراب موسویان به طرفیت آقاى على اکبر رجبى  
به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان 
خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه 
خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 
314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ (یکصد و چهار ده 
میلیون ریال) 114/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ  2/520/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى 
و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید  96/05/20 مذکور  لغایت اجراى حکم که 
توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد. 208489 /م الف، قاضى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد شعبه 5/104/11
 حصروراثت 

مصطفى جمشیدیان قلعه سفیدى داراى شناسنامه شماره 58 به شرح دادخواست به کالســه 494/97 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان موسى جمشیدیان قلعه سفیدى بشناسنامه 57 در 
تاریخ 94/08/14 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. فاطمه زینب 
جمشیدیان قلعه سفیدى  ش ش 1081085002 (فرزند متوفى)، 2. زهرا جمشیدیان قلعه سفیدى   ش ش 67 (همسر 
متوفى) ، 3. مصطفى جمشیدیان قلعه سفیدى ش ش 58 (پدر متوفى)، 4. اطهر صادقى قلعه سفیدى ش ش 1139 (مادر 
متوفى) ،متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 208382/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/5/105

 بند الف آگهى موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتى  و 
اراضى  و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برار آرائ صادره هیات هاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى بخش 16 ثبت اصفهان تصرفات مالکانه  
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است  . لذا مشخصات متقاضیان   امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که شخص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره اسناد  و امالك محل تسلیم  و پس 
از اخذ رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند  . آرائ صادره از هیات : 
1- راى شماره 0576 مورخ 96/12/14 مالکیت آقاى قاسمعلى تقیان جزى به ش ش 44 کد ملى 5110662630 صادره 
اصفهان فرزند حسن بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه ششدانگ به مساحت 205/03 متر مربع پالك 
شماره 484 فرعى از 440 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر استان اصفهان تایید که در ازائ 

خریدارى مشاعى به صورت مع الواسطه از مالک رسمى آقاى مرتضى مظفرى محرز گردیده است . 
2- راى شماره 0579 مورخ 96/12/21 مالکیت آقاى حجت اله ابدالى به ش ش : 442 کد ملى 1291066136 صادره 
اصفهان فرزند حیدر بصورت ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 42/90 متر مربع پالك شماره 301 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر استان اصفهان تائید که در ازائ خریدارى مشاعى به صورت مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى محمود ابدالى حاجى آبادى محرز گردیده است . 
3- راى شماره 0036 مورخه 97/2/25 مالکیت آقاى غالمحســین جعفریان جزى به شناسنامه شماره 30 کد ملى 
5110517134 صادره میمه فرزند محمد رحیم بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه ششدانگ به مساحت 
352/28 متر مربع پالك شماره 677 فرعى از 437 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر استان 

اصفهان که در ازائ خریدارى مشاعى به صورت مع الواسطه از مالک رسمى خانم اقدس عرفانى محرز گردیده است . 
4- راى شــماره 0512 مورخه 96/10/5 مالکیت آقاى سید مجید هاشمى جزى به شناســنامه شماره 453 کد ملى 
5110653380 صادره اصفهان فرزند سید على بصورت ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 36/28 متر مربع پالك شماره 
392 فرعى از 321 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر استان اصفهان که در ازائ مالکیت 

رسمى مشاعى اولیه مفروض گردیده است . 
5- راى شماره 0577 مورخ 96/12/15 مالکیت آقاى مجتبى ابدالى ش ش : 1645 کد ملى : 1285865642 صادره 
اصفهان ف : حیدر بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 200 متر مربع پالك شماره 301 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر استان اصفهان تایید که در ازائ خریدارى مشاعى به صورت مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى غالمرضا ابدالى حاجى آبادى محرز گردیده است . 
6- راى شماره 0510 مورخ 96/10/4 مالکیت آقاى حســین رحمانى ش ش : 1157 کد ملى : 1290545936 صادره 
اصفهان فرزند تقى بصورت یکباب مغازه  و زمین متصله ششدانگ به مساحت 161/36 متر مربع شماره 116 فرعى از 
301 اصلى در اصفهان بخش 16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر استان اصفهان تایید که در ازائ مالکیت رسمى مشاعى 

اولیه مفروض گردیده است . 
7- راى شماره 0547 مورخ 96/11/11 مالکیت آقاى مجید ابدالى  ش ش : 174 کد ملى : 5110300216 صادره اصفهان 
فرزند حسن  بصورت یکباب ساختمان مسکونى   ششدانگ به مساحت 217/69 متر مربع پالك  شماره 301  اصلى واقع 
در  اصفهان بخش 16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر استان اصفهان تایید که در ازائ خریدارذى مشاعى به صورت مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى محمود ابدالى حاجى آبادى محرز گردیده است  . 
8- راى شماره 0511 مورخ 96/10/05 مالکیت خانم ثریا شیرانى نسب به شناسنامه شماره 1006 کدملى 4668967572 
صادره لردگان فرزند قربانعلى بصورت ششدانگ یکباب خانه، به مساحت 55/15 مترمربع پالك شماره 301 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر استان اصفهان تأئید که در ازاء خریدارى مشاعى به صورت مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى حسین قمى حاجى آبادى محرز گردیده است. 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور  و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد  . تاریخ 
انتشار نوبت اول : 97/5/3 تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/5/18 م الف: 210255 ناصر صیادى صومعه - رئیس ثبت اسناد 

و امالك شاهین شهر/5/111 
بند ب هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت پالك ثبتى اراضى و ساختمانها 

فاقد سند رسمى
برابر راى شماره 343 – 94/1/29 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى  و ساختمانها ى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت شاهین شهر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضى نجات زهیرى فرزند على به 
شماره ش ش : 3671 صادره از شاهین شهر  و کد ملى 5110003671 در یک باب خانه به مساحت 93/20 متر مربع پالك 
301 اصلى واقع در بخش 16 خریدارى از مالک رسمى حسن ابدالى حاجى آبادى محرز گردید که آگهى آن در دو نوبت در 
مورخه 94/9/3 و 94/10/15 منتشر که در متن آگهى اشتباه تمامت ششدانگ یک باب خانه قید گردیده است که صحیح 
آن تمامت چهار دانگ مشاع از ششدانگ مى باشد که بدینوسیله اصالح  و مجددا در یک نوبت منتشر مى گردد . تاریخ 
انتشار در یک نوبت : 97/5/3  م / الف: 211998 ناصر صیادى صومعه- رئیس ثبت اسناد و امالك شاهین شهر / 5/112 

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9710103759502210 شــماره پرونده: 9709983759500161 شماره بایگانى شعبه: 970171 
تاریخ تنظیم: 1397/04/21 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به حسین رستگارى فرزند اسماعیل- خواهان 
اکبر متقى زاده و محمد ارفع الرفیعى دادخواستى به طرفیت خوانده حسین رستگارى فرزند اسماعیل به خواسته الزام 
به حضور در جهاد کشاورزى و انتقال امتیاز قرارداد موضوع چاه مطرح  که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709983759500161 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/06/04 
ساعت 10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. استان اصفهان- شهرستان شاهین شهر- میدان امام حسین 
(ع)- خیابان شهید منتظرى- خیابان شهید توالیى- دادگسترى شاهین شهر. م الف: 208642 شعبه 4 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان شاهین شهر /5/102
 حصروراثت 

اصغر منتظرى داراى شناسنامه شــماره 71 به شرح دادخواست به کالســه 492/97 از این دادگاه درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سکینه مغزى بشناســنامه 15805 در تاریخ 96/10/01 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. اصغر منتظرى ش ش 71 ، 2. عصمت 
منتظرى نجف آبادى ش ش 67 ، 3. غالمرضا منتظرى نجف آبــادى ش ش 69 ، 4. اعظم منتظرى نجف آبادى ش 
ش 859 ، 5. مجید منتظرى نجف آبادى ش ش 1000 ، 6. عفت منتظرى نجف آبادى ش ش 66 ، 7,3اکبر منتظرى 
نجف آبادى ش ش 68 8.عزت منتظرى نجف آبادى  ش ش 805 9.حبیب منتظرى نجف آبادى ش ش 564 (فرزندان 
متوفى)،متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 208408/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف 

آباد/4/630

مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
اســتان اصفهان از پایــان مرمت بــرج کبوترخانه 

شهرستان طالخونچه با قدمتى 120 ساله خبر داد.
فریدون اللهیارى گفت: مرمت برج کبوترخانه شامل 
خاکبردارى، آواربردارى ســقف ها، بازسازى مجدد 
طاق ها، احیاى دسترســى پلکان هــاى منتهى به 
پشت بام، ایزوالســیون و کف فرش بام با آجرهاى 

سنتى مى باشد.
وى همچنین احیا و مرمت نمکدان باالى برج و احیاى 
سقف آن، استحکام بخشى دیوارهاى پیرامونى برج و 
نهایتاً اندود کاهگل و احیاى کمربندى گچى را از دیگر 

اقدامات مرمتى صورت گرفته در این بنا ذکر کرد.

مدیر کل میراث فرهنگى استان اصفهان بیان کرد: 
مرمت برج کبوترخانه طالخونچه با هزینه اى بالغ بر 

600 میلیون ریال صورت گرفت.

مرمت برج کبوترخانه 120 ساله استان

مسئول واحد فراهم آورى اعضا پیوندى بیمارستان 
الزهرا(س)اصفهــان گفت:گروه هــاى خونى O و

A بیشــترین آمار بیماران نیازمند دریافت عضو  در 
استان هستند.

مریم خلیفه سلطانى افزود: از ابتداى امسال تاکنون، 
اعضاى بــدن 19بیمار مــرگ مغزى بــه بیماران 
نیازمندان عضو اهدا شــده و 42عضــو پیوندى نیز 

برداشت و پیوند شده است.
وى از صدور 13هزار کارت اهدا عضو در اســتان نیز 
خبر داد و گفت: داوطلبان اهداى عضو مى توانند براى 
دریافت کارت اهدا به بیمارستان الزهرا(س)اصفهان 

مراجعه کنند.

 o دارندگان گروه خونى
بیشترین متقاضیان دریافت عضو

نخستین کلینیک تخصصى «سرطان سینه» هفته آینده 
در شهرك سالمت اصفهان راه اندازى مى شود.

مریم طباطباییان، مؤسس نخستین کلینیک تخصصى 
سرطان ســینه در اصفهان با بیان اینکه روند رو به رشد 
بیماران مبتال به سرطان ســینه، توجه ویژه به تسریع در 
درمان این بیمارى را مى طلبد، اظهارکرد: به همین منظور 
راه اندازى مرکزى که تمام خدمات را به صورت یکجا به 

بیماران ارائه دهد، در دستور کار قرار گرفت.
وى با بیان اینکه نخســتین کلینیک تخصصى سرطان 
سینه هفته آینده در شهرك سالمت اصفهان راه اندازى 
مى شود، تصریح کرد: هدف دیگر از راه اندازى این مرکز، 

کاهش هزینه هاى درمان بیماران سرطانى است.
مؤسس نخســتین کلینیک تخصصى ســرطان سینه 
در اصفهان با بیــان اینکه تمام مراحــل درمان از جمله 
غربالگرى، رادیولوژى و سونوگرافى در کلینیک تخصصى 
سرطان ســینه اصفهان تعبیه شده اســت، اضافه کرد: 
مشاوران ژنتیک نیز به منظور ارائه خدمات به افراد پرخطر 
در این کلینیک حضور مى یابند. وى با بیان اینکه خدمات 
ماموگرافى نیز از شــهریور امسال در کلینیک تخصصى 
سرطان ســینه راه اندازى مى شــود، گفت: همچنین در 
شــیفت عصر نیز پاراکلینیک تخصصــى در این مرکز 
فعال است که در آن آخرین روش هاى درمانى با حضور 

متخصصان بررسى مى شود.
طباطباییان با بیان اینکه پیشگیرى از ورم و عوارض بعد 

عمل جراحى براى بیماران در دســتور کار است، افزود: 
برگزارى دوره هاى آموزشــى تغذیه، حرکات اصالحى 
و ورزشى براى افراد مبتال به ســرطان نیز از جمله این 
خدمات اســت. وى برگزارى دوره هاى مشــاوره براى 
فرزندان مادران مبتال به ســرطان ســینه را نیز از دیگر 
خدمات در دستور کار کلینیک تخصصى سرطان سینه 

اصفهان عنوان کرد و گفــت: فرزندان این بیماران دچار 
ترس و اختالالت خواب مى شوند که با برگزارى جلسات 
مشاوره براى کودکان،  فضا را قابل درك خواهیم کرد که 

با عوارض بیمارى مادران خود کنار بیایند.
طباطباییان افزود: هزینه معاینه خبرنگاران در کلینیک 

تخصصى سرطان سینه رایگان است.

هفته آینده صورت مى گیرد؛

راه اندازى کلینیک تخصصى سرطان سینه 
در  اصفهان
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چهارباغ عصر شاه عباس تا 
شهریورماه آماده مى شود

مدیرعامل سـازمان نوسـازى و بهسـازى شهردارى 
اصفهان گفت: پروژه پیاده راه سازى چهارباغ عباسى 
یکى از پروژه هاى ارزشمند در حوزه دولتخانه صفوى و 
بافت تاریخى مرکزى شهر است که تا پایان مردادماه 

سال جارى به اتمام مى رسد.
حسـین جعفرى افزود: در حال حاضـر خاك بردارى 
محور میانى چهارباغ عباسـى در حال انجام اسـت تا 
پس از جشنواره کودك، احیاى آبنماها و حوض ها در 
مسـیر یک کیلومترى چهارباغ حدفاصل میدان امام 
حسـین(ع) تا میدان انقالب اجرا و مورد بهره بردارى 

قرار گیرد.
وى با بیـان اینکه در محـور میانى چهارباغ عباسـى 
حوض هـا و آبنماهـاى قدیمـى احـداث و محـور 
گردشـگرى چهارباغ عباسـى در چند فـاز اجرایى به 
شـکل قدیمى خود احیا  مى شـود، افزود: طبق برنامه 
زمان بندى، پیش بینى شـده مسـیر پیاده راه چهارباغ 

عباسى تا پایان مردادماه به اتمام خواهد رسید.

اعضاى بدن مرد سمیرمى
 جان دوباره بخشید

مسئول واحد فراهم آورى اعضاى پیوند مرکز آموزشى 
درمانى الزهرا(س) گفت:با اهـداى اعضاى بدن مرد 
41 ساله سمیرمى به سـه بیمار نیازمند عضو زندگى 

دوباره بخشیده شد.
مریم خلیفه سـلطانى اظهار داشت: مرتضى فیروزى 
41 سـاله سـاکن سـمیرم، بر اثر تصادف دچار مرگ 
مغزى شد و در  بیمارسـتان آیت ا... کاشانى اصفهان 

بسترى بود.
وى افزود: پس از صحبت با اعضاى خانواده این بیمار 
مرگ مغزى در خصوص پیوند اعضا، با رضایت کامل 
آنها، وى از بیمارسـتان امیرالمومنین(ع) شـهرضا به 
مرکز آموزشـى درمانى الزهرا (س) اصفهان منتقل و 
پس از مراحل مربوط به تأیید مرگ مغزى، تحت عمل 
جراحى برداشت اعضا قرار گرفت و عمر دوباره اى به 

سه بیمار نیازمند پیوند عضو بخشید.
وى با بیان اینکه این مورد، بیست و یکمین مورد اهداء 
عضو در سال جارى اصفهان بوده است، تصریح کرد: 
کلیه هاى این بیمار مرگ مغزى در بیمارستان اصفهان 
به دو بیمار نیازمند به پیوند کلیه که از نارسـایى کلیه 
در رنج بودنـد، اهدا شـد و با اهـداى کبـد وى نیز در 
بیمارستان نمازى شیراز به بیمارى نیازمند کبد، حیاتى 

دوباره بخشیده شد.

اختصاص 10میلیارد تومان 
اعتبار به لنجان

10میلیارد و 200 میلیون تومان تسـهیالت اشـتغال 
پایدار روستایى به شهرستان لنجان اختصاص یافت.

مدیـر اداره تعـاون، کار و رفـاه اجتماعى شهرسـتان 
لنجان گفت: از این مبلغ ، تاکنون هشت میلیارد تومان 
براى تصویب و پرداخت به استان و بانک هاى عامل 

ارسال شده است.
مهدى کریمى با اشـاره به اینکه امسـال دو میلیارد و 
700 میلیون تومان اعتبار در حوزه مشاغل خانگى به 
لنجان اختصاص یافته که به همین میزان اعتبار، طرح 
به بانک هاى شهرستان معرفى شده، افزود: تاکنون 
در حوزه مشاغل خانگى 40 درصد از اعتبارات جذب 

شده است.

آبرسانى سیار به نیمى از 
روستاهاى جرقویه علیا

به نیمى از روستاهاى جرقویه علیاى اصفهان سیار 
آبرسانى مى شود. بخشــدار جرقویه علیا گفت: آب 
آشامیدنى روستاهاى رامشــه، احمد آباد، فیض آباد، 
اسفنداران، حارث آباد و اســد آباد  با تانکر و  چاه آب  
تأمین مى شود. حسین بهزادفر افزود: شش روستاى 
دستجرد، کمال آباد، خارا، مالواجرد، یخچال و مبارکه 
آب آشامیدنى  مورد نیاز خود را از شبکه آبرسانى آبفا 
تامین مى کنند . وى با اشاره به اینکه  سرانه مصرف 
روستایى بین 160 تا 170 مترمکعب است، افزود:  این 
سرانه در منطقه جرقویه علیا در بخش روستایى 130 

مترمکعب است.

خبر

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اصفهان 
از صدور 162 اخطاریه زیست محیطى براى دهیارى ها و 
شهردارى هاى این منطقه از ابتداى سالجارى تاکنون خبر 
داد. محمود قهرمانى افزود: کارشناسان در سالجارى از محل 
دفن نخاله و زباله بخش هاى جرقویه سفلى، جرقویه علیا، 
مرکزى و جلگه بازدید واخطاریه هاى زیست محیطى براى 
دهیاران و شــهرداران در خصوص نحوه عملکرد مدیریت 
اجرایى پسماند ها صادر کردند.  وى گفت: این اخطاریه ها به 
دلیل رعایت نکردن الزامات زیست محیطى در نحوه عملکرد 
مدیریت اجرایى پسماند ها صادر شد. وى تاکیدکرد: محیط 
زیست شهرستان اصفهان کار نظارت بر مدیریت پسماند در 

شش بخش و 13 شهر و درحدود 30 بیمارستان با حدود دو 
میلیون نفر جمعیت را برعهده دارد. وى اضافه کرد: در این 
خصوص بازدید از بیمارســتان هاى امین، چمران، فارابى، 
حضرت زهرا(س) زینبیه، زهراى مرضیه، عسگریه، سوانح 
سوختگى، فیض، امام حســین(ع)، الزهرا(س)، کاشانى، 
سینا، عیسى بن مریم(ع) و نیک آباد جرقویه و نظارت بر بى 

خطرسازى پسماندهاى عفونى و خطرناك انجام مى شود.
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اصفهان 
همچنین از مکاتبه با بخشدارى ها و شهردارى ها به منظور 
حذف استفاده از بطرى آب پالستیکى در جلسات ادارى در 

راستاى کاهش مصرف پالستیک خبرداد.

مدیرکل جدیدکمیته امداد امام خمینى(ره)استان اصفهان 
گفت: شفافیت عملکرد کمیته امداد در دستور کار ویژه قرار 
دارد و هنگامى که در مجموعه ادارى سالمت برقرار باشد، 
به این شفافیت دست مى یابیم. محمدرضا متین پور دیروز در 
آیین تکریم و معارفه با بیان اینکه ارتباط نزدیک کمیته امداد 
با دیگر سازمان ها و خیریه ها در مأموریت هاى کارى این 
نهاد بسیار مؤثر بوده است، اظهار امیدوارى کرد: بعد از این 
هم مسئوالن استان از همفکرى با این مجموعه دریغ نکنند 
تا در انجام وظایف موفق باشیم. وى گفت: شفافیت عملکرد 
کمیته امداد در دســتور کار ویژه قرار دارد و هنگامى که در 
مجموعه ادارى سالمت برقرار باشد، به این شفافیت دست 

مى یابیم. مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان توانمندسازى 
مددجویان و حفظ کرامت آنها را نیز از دیگر برنامه هاى در 
دستور کار کمیته امداد دانســت و افزود: تخصیص اعتبار 
ویژه به مناطق محروم و ارتباط مستمر با خیران نیز از دیگر 

برنامه هاى این نهاد در استان اصفهان است.
همچنین حمید رضا شــیران، مدیرکل سابق کمیته امداد 
استان اصفهان در این مراسم به انسجام خوب موجود بین 
دستگاه هاى فرهنگى و اجرایى استان اصفهان براى ریشه 
کن کردن فقر اشــاره کرد و افزود: بیش از 900 خیریه در 
اســتان اصفهان وجود دارد  و بار عمده اى از تکالیف کمیته 

امداد استان اصفهان را به دوش مى کشند.

تخصیص اعتبار ویژه
 کمیته امداد به مناطق محروم

صدور 162 اخطاریه
 به شهردارى هاى اصفهان 

صبح دیروز یک نفر که هنوز هویت وى مشــخص 
نیســت، از روى پل چمران اقدام به خودکشى کرده 

است.
سقوط یک مرد حدود 40 ســاله دیروز صبح از روى 
پل بزرگراه چمران در شــمال اصفهــان، به مرگ 

او منجر شد.غفور راســتین،مدیر حوادث و 
فوریت هاى پزشکى اســتان اصفهان این 
حادثه را تایید کرد اما گفت: هنوز جزییاتى از 

حادثه در دست نیست. 
روابط عمومى مدیریت حوادث و فوریت هاى 
پزشکى اصفهان اعالم کرد: ساعت 9 و 27 
دقیقه صبح دیروز سقوط یک مرد از روى پل 
چمران اصفهان به اورژانس 115 اعالم شد.

این روابط عمومى افزود: آمبوالنس اورژانس 
کمتر از 2 دقیقه به محل رسید و امداد گران 

فرد مصدوم را که پس از ســقوط دچار ضربه به سر ، 
شکستگى قفسه سینه و دست ها و پاها شده بود، به 

بیمارستان امین اصفهان منتقل کردند.
بر پایه این گزارش ، فرد مصدوم با وجود تالش کادر 

درمانى بیمارستان امین جان باخت.
بر اساس این گزارش، به گفته شاهدان حاضر در محل، 
فرد مصدوم با موتور سیکلت به طبقه دوم پل چمران 
رفته و پس از پارك کردن وسیله نقلیه خود، از روى 

پل سقوط کرد.
آبان ماه سال گذشته خودکشــى  دو دختر نوجوان در 
پلى که روى آن نوشته شده بود طوفان، خبرساز شد 
و توجهات بسیارى را به این پل جلب کرد. بعد از این 
حادثه که به خاطر انتشــار فیلم خداحافظى این دو 

دختر جنجال آفرین شد، تالش هاى فرجام و نافرجام 
دیگرى نیز براى خودکشى روى این پل انجام شد.

همان پارسال شهردارى اصفهان پس از این حوادث، 
اقدام به نصب حفاظ ها و نرده هاى بیشتر و بلندترى 

بر روى این پل کرد.
حال این ســوال پیــش مى آیــد که آیــا طوفان 
خودکشى ها دوباره شروع شــده و این پل به قتلگاه 

آدم هاى ناامید بدل شده است؟
معاون اجتماعى فرمانده انتظامى اســتان اصفهان 
گفت: ممنوعیتى در خصوص فروش اسباب بازى هاى 

شبه سالح در استان اصفهان وجود ندارد.
جهانگیر کریمى در خصوص ممنوعیت فروش اسباب 

بازى شبه اسلحه اظهارداشت: در استان اصفهان چنین 
طرحى ابالغ نشــده و فروش این نوع اسباب بازى 

ممنوعیتى ندارد. وى افزود: ممنوعیت فروش این نوع 
اسباب بازى تاکنون تنها در تهران اعالم شده است.

گفتنى است؛ حسین رحیمى، فرمانده انتظامى تهران 
بزرگ دو روز گذشــته فروش هر گونه اسباب بازى 
شبه سالح در بازار تهران 
را ممنــوع اعــالم کرد و 
گفت: برخى از این وسایل 
ممکن اســت سبب شود 
تا شــهروندان در روبه رو 
شدن با افراد زورگیر دچار 
اشتباه شده و گمان کنند 

که سالح واقعى است.
فرمانــده انتظامى تهران 
بزرگ افزود: اگر این قبیل 
سالح ها در مغازه اى باشد، 
خالف قانون و جرم است 
و طبیعتا اگــر پلیس نیز از 
وجود آنها با خبر شود، برابر قانون با این تخلف برخورد 

خواهد شد.

دوباره خودکشى از روى پل چمران

ممنوعیتى براى فروش اسباب بازى هاى 
شبه سالح وجود ندارد

مدیریــت بخــش آب کشــور در راســتاى راهبرد 
شایسته گزینى و ایجاد فرصت هاي برابر براي همه 
افراد واجد شرایط عمومی و تخصصی، براي سمت 
«مدیرعامل شرکت آب منطقه اي اصفهان» دعوت 
به همکارى کرد. در اهم وظایف اعالم شــده براى 
مدیرعامل جدید شــرکت آب منطقه اى اصفهان بر 
مدیریــت چالش ها، منازعات و مناقشــات محلى و 
اســتانى مرتبط با فعالیت هاى منابع آب، پیگیرى و 
اجراى طرح هاى تعادل بخشــى و حفاظت آب هاى 
زیرزمینى، استفاده از مشارکت هاى مردم و نهادهاى 
غیردولتى در اجراى طرح ها و برنامه هاى بخش آب، 
اجراى برنامه هاى مدیریت مصرف  و فعال نگه داشتن 
کارگروه هاى مرتبط به ویژه کارگروه استانی سازگارى 

با کم آبى و... تاکید شده است.
در جریان پروسه این انتخاب، ارزیابى شایستگى هاى 
(متقاضیــان توســط اعضــاء کارگروه بررســی 
شایســتگی ها و بر اســاس معیارهــا و امتیازدهى 
متقاضیان انجــام خواهد گرفت، حقــوق و مزایاى 
مدیرعامل مطابق با مفاد مصوبه شــوراى حقوق و 
دستمزد و درجه بندى شرکت  تعیین و برقرار مى گردد و 
حضور مستمر مدیرعامل در استان و سکونت خانواده 
وى در محل خدمت نیز الزامى اســت. عالقه مندان 
براى کسب اطالع از شرایط احراز و وظایف مربوطه 
و همچنین تکمیل فرم درخواســت مى توانند تا 14 
مردادماه به آدرس www.moe.gov.ir مراجعه 

کنند.

دانش آموخته دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان در 
سومین دوره جایزه جهانى گوهرشاد، به عنوان یکى 
از چهار بانوى ایران اســالمى و در کنار چهار بانو از 
کشورهاى انگلستان، تانزانیا، تایلند و نیجریه، موفق 

به دریافت جایزه جهانى گوهرشاد شد.
لیال لندى اصفهانى در بیــان دالیل انتخاب خود به 
عنوان برنده جایزه جهانى گوهرشاد، اظهارداشت:از 
دالیل انتخاب بنــده، فعالیت هاى متعــدد در امور 
آموزشــى، اجرایى، مدیریتى، فرهنگى و اجتماعى 
از جمله راه انــدازى باغ هاى بانــوان اصفهان، فعال 
اجتماعى در امور خیریــه، فعال در عرصه کارآفرینى 
زنان، فرماندهى پایگاه هاى بســیج محالت، رئیس 

دارالقران شعبه 16، تالیف مقاالت متعدد درباره مسائل 
شهروندى و فرهنگى، برگزارى نمایشگاه هاى ملى، 
استانى و شهرى و مدیر مســئول و سردبیر ماهنامه 

فرهنگى اجتماعى ترنم بوده است.

فراخوان وزارت نیرو براى انتخاب 
مدیرعامل جدید آب منطقه اى اصفهان

جایزه جهانى گوهرشاد در دستان 
دانش آموخته دانشگاه آزاد اصفهان

رئیس مرکز فنى و حرفه اى نایین گفت:به 680 نفر پروانه 
مهارت قالیبافى به جهت استفاده از بیمه آن توسط بانوان 
صادر شده است. به گفته رضا پوربافرانى،آموزش هایى که 
در مراکز دولتى ارائه مى شــود، رایگان و دولت بالغ بر یک 
میلیون و 600 هزار ریال به صــورت میانگین براى اجراى 

دوره ها جهت آماده سازى افراد تالش مى کند.
وى با بیان اینکــه برنامه ریزى در مراکــز آموزش فنى و 
حرفه اى از الزمه هاى ایجاد اشــتغال است، تصریح کرد:  
این یک زمینه و پتانسیلى اســت براى اینکه ما جوانان را 
همراه با رویکرد علم و عمل براى رسیدن به اشتغال هدایت 
کنیم. پوربافرانى در ادامه به حوزه صنایع دستى و قالیبافى 
اشــاره کرد و گفت : بالغ بر 680 نفر پروانه مهارت قالیبافى 
به جهت استفاده از بیمه آن توسط بانوان صادر شده است. 
وى افزود: درحدود 400 نفر پروانه مهارت در حوزه صنعت 
ساختمان براى بیمه شــدگان تامین اجتماعى صادر شده 
که پس از قبولى در آزمون هاى آنالین گواهینامه مهارت 

دریافت کرده اند.

اعطاى پروانه 
مهارت قالیبافى

بنا بــر اعالم پزشــکى قانونى اســتان اصفهــان، تعداد 
پرونده هاى ارسالى ناشــى از نزاع و حوادث ناشى از کار به 
پزشکى قانونى استان درحدود پنج درصد افزایش یافته است.
على سلیمان پور، مدیرکل پزشکى قانونى استان اصفهان 
گفت: از ابتداى امســال تاکنون بیش از 671نفر به دلیل 
مصدومیت ناشى از حوادث کار به پزشکى قانونى استان 
مراجعه کردند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال 

قبل، بیش از پنج درصد رشد داشته است.
وى با بیان اینکه 617نفر از ایــن مراجعه کنندگان مرد 
و 54نفر زن بودند، افــزود: همچنین در این مدت 27نفر 
فوت شده به دلیل صدمات ناشى از حوادث کار در پزشکى 

قانونى استان معاینه شدند.
وى از افزایش چهارونیم درصدى تعداد پرونده هاى نزاع 
به پزشکى قانونى در مقایســه با مدت مشابه پارسال نیز  

خبر داد و گفت: در این مــدت 11هزار و 463نفر به دلیل 
صدمات ناشى از نزاع به پزشکى قانونى مراجعه، که سه 
هزار و 876نفر از این تعداد را زنان و هفت هزار و 647 را 

مردان شامل شدند.
سلیمان پور افزود: هم اکنون 22درصد از حجم مراجعان 
معاینات بالینى مراکز پزشــکى قانونى استان مربوط به 

پرونده هاى نزاع است.

افزایش خشونت و نزاع در استان

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: به دولت 
هشــدار مى دهیم که در دهه 1420 تــا 1430 وارد 
چالش عظیم و بزرگى در جمعیت خواهیم شــد، چرا 
که جمعیت مسنى را خواهیم داشت و نیازمند خدمت 

رسانى هستند.
حسین غفرانى اظهارداشت:دولت و نظام برنامه ریزى 
جامع براى بهینه شــدن برنامه ریــزى نیازمند آمار 
دقیقى دارد از جمله آمار ثبت بــه موقع وقایع حیاتى 
اســت. وى ادامه داد: برخى از دهیاران مى گویند در 
جایى گورستانى است و متولى براى آن وجود ندارد که 
این اشکال اساسى است و اگر اینطور باشد، کنترلى 

وجود ندارد. 
وى اظهارداشت:سال گذشته با حضور فرماندار وقت 
تصویب شــد که گورســتان ها باید محصور باشند.

گورســتان هاى متروکه حتما باید محصور شــود و 
همچنین آرامستان شــهر حتما باید هیئت مدیره و 

متولى داشته باشد.
مدیرکل ثبــت احوال اســتان اصفهــان گفت: در 

شهر هاى بزرگ مشاهده شــده است که براى گریز 
از هزینه هاى رایج و معمول کفن و دفن، اموات را در 
حاشیه یکى از روستاها دفن  و رها مى کنند و یا بعد از 

سال ها آن ها را نبش قبر مى کنند.
غفرانى افزود: تصویب کنید که واقعه والدت و فوت 
در شهر و روستاها ظرف مهلت قانونى به ثبت احوال 

اعالم شود.
وى بابیان اینکه در اســتان اصفهان 18 آرامســتان 
محصور و کنترل شــده وجــود دارد،خاطر نشــان 
کرد: از طریق آمار هایى که داریم به دولت هشــدار 
مى دهیم که در دهه 1420 تا 1430 وارد چالش عظیم 
و بزرگى در جمعیت خواهیم شد چرا که جمعیت مسنى 

را خواهیم داشت و نیازمند خدمت رسانى هستند.
مدیرکل ثبت احوال استان اضافه کرد: جمعیت استان 
اصفهان داراى هفت درصد سالمند است در حالیکه 
این آمار در سال 65، سه درصد بوده است. وى بیان 
داشت:در کشور به طور میانگین ساالنه 950 هزار نفر 

متولد مى شوند. 

استان اصفهان 7 درصد سالمند دارد

همزمان با سالروز میالد على بن موسى الرضا(ع) مراسم 
جشــنى، در آســتان مقدس حضرت محمد هالل بن 

على (ع) آران و بیدگل برگزار مى شود.
مدیر اجرایى آســتان مقدس امامزاده محمد هالل بن 
على(ع) اظهار داشت: همزمان با سالروز میالد على بن 
موسى الرضا(ع) جشن میالد امام مهربانى ها، در آستان 
مقدس حضرت محمد هالل بن على(ع) برگزار مى شود.
سید جواد تکیه گفت: قرائت زیارت خاصه امام رضا(ع)، 
نورافشــانى، توزیع بســته هاى تبرکى حضــرت امام 
رضا(ع)، برگزارى مسابقات فرهنگى و پذیرایى از دیگر

 برنامه هاى این مراسم معنوى خواهد بود.

برگزارى جشن 
میالد امام رضا(ع) در 

امامزاده هالل بن على(ع)
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ســهیال اثنى عشــران، مدیرکل دفتر امور بانوان و 
خانواده اســتاندارى اصفهان گفت: نظر اســتاندار 
اصفهان بر این اســت که نظر و دیدگاه مردم نیز در 

شاخص هاى ارزیابى لحاظ شود.
وى ادامه داد: به عنوان نمونــه در مورد بحث زنان 
کارتن خواب، باید موضوع ارزیابى شود که کارى که 
دولت در این حوزه انجام داده است، تاثیر مثبت داشته 

و یا به این مسئله دامن زده است. 
وى خاطرنشــان کرد: در امور بانوان استاندارى، به 
دنبال تدوین ســند ارتقاى وضعیت زنــان و خانواده 
هستیم و براى این مهم، نیازمند بررسى معضالت و 

مسایل موجود شهرستان هاى استان اصفهان هستیم. 
وى ادامه داد:یک سرى گزارش ها از طرف مسئوالن 
و مدیران اســتانى در دســت داریم اما مى خواهیم 
با دریافت اطالعــات مردم نیز گــزارش قوى ترى 
در دســت داشــته باشــیم و با این داده ها، ســند

 را تدوین کنیم.
اثنى عشــران به اهمیت پژوهش در دستگاه ها اشاره 
کرد و گفت: یک درصد از بودجه دستگاه هاى دولتى 
باید به پژوهش اختصاص داده شــود و در این حوزه 
نیز معاونت پژوهشى جهاد دانشگاهى مى تواند ورود 

پیدا کند.

مدیر روابط عمومى اداره کل میــراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى اســتان اصفهان گفت: حفاظ هاى 
کابلى با هدف صیانت از دهانه ها و رواق هاى سى و سه پل 
و هشدار براى نزدیک نشدن به لبه هاى پل، در این بناى 

تاریخى نصب شد.
شهرام امیرى افزود: پس از یک و نیم سال کار کارشناسى 
و تحقیق و نظر خواهى از کارشناسان و مسئوالن حوزه 
میراث فرهنگى استان اصفهان و کشور، نصب حفاظ هاى 
کابلى براى حفاظت از رواق هاى سى و سه پل اصفهان 

تایید و اجرا شد.
وى بــا تاکید بر اینکه انتخاب ســیم هــاى کابلى بین 

پیشنهادهاى مطرح شــده، بهترین راه حل ممکن بود، 
اظهارداشت: ایده هاى مختلفى براى ایجاد حفاظ روى 
این پل مطرح شد که حفاظ کابلى با توجه به شرایط پل 
از جمله تردد زیاد و افزایش یافتن آســیب هاى وارده به 
رواق ها (راهروها) و دهانه هاى پل، به عنوان بهترین راه 

حل انتخاب شد.
امیرى با اشاره به اینکه سى و سه پل یکى از دو پل تاریخى 
دو طبقه اصفهان است، گفت: این پل یکى از اصلى ترین 
محورهاى تردد پیاده رو در مرکز کالنشهر اصفهان و پل 
رابط بین نیمه شمالى و جنوبى این شهر محسوب مى شود 

و روزانه هزاران نفر از روى آن تردد مى کنند.

سند ارتقاى وضعیت زنان و 
خانواده  تدوین مى شود

نصب حفاظ هاى کابلى در 
دهانه هاى سى و سه پل 

آغاز تربیت 5000 حافظ قرآن 
در شهرضا 

مدیـر اداره اوقاف و امور خیریه شهرسـتان شـهرضا 
گفت: هفتمین دوره طرح ملـى تربیت حافظان قرآن 
کریم با هدف آموزش پنج هزار حافظ قرآن، از ابتداى 
تیر امسـال به مدت یک سـال در شـهرضا آغاز شده 

است.
فرهـاد عرب ادامـه داد: امسـال هفتمیـن دوره طرح 
تربیت حافظان قرآن کریم با هدف آموزش پنج هزار 
حافظ قرآن، از ابتداى تیر امسال به مدت یک سال در 

شهرضا آغاز شده است.
وى بیـان داشـت: دوره هایى کـه در قالـب این طرح 
برگزار مى شود شامل رشـته هاى حفظ پنج، 10 و 20 
جزء و حفظ کل قرآن، سوره هاى منتخب قرآن و جزء 

30 ویژه کودکان و نوجوانان است.

فعالیت 10 مدرسه فوتبال و 
فوتسال در گلپایگان

رئیـس هیئت فوتبـال گلپایگان گفت: بـا همراهى و 
همکارى بین مسئوالن، مربیان و دسـت اندر کاران 
ورزش فوتبال شاهد فعالیت بیش از 10 مدرسه فوتبال 

و فوتسال در شهرستان گلپایگان هستیم.
احمد طبرزدى با بیان اینکه هیئت فوتبال از سال 86 
بحث راه اندازى مدارس فوتبـال را به منظور ارتقاى 
جایگاه این رشـته ورزشـى آغاز کـرد، افـزود: اولین 
مدرسه فوتبال شهرستان از سـال فوق به نام مدرسه 

هیئت فوتبال کار خود را شروع کرد.
وى ادامه داد: با همراهى و همکارى بین مسـئوالن، 
مربیـان و دسـت انـدر کاران ورزش فوتبـال بعـد از 
گذشت 11 سـال از آغاز به کار اولین مدرسه فوتبال، 
شـاهد فعالیت بیش از 10 مدرسـه فوتبال و فوتسال 
در شهرسـتان گلپایـگان هسـتیم که 8 مدرسـه آن 
داراى مجوز رسمى و کادر مورد تائید هیئت فوتبال و 

مسئوالن ورزش است.

برخورد با مخالن امنیت
 بازار شهرضا

محمدعلى اباذرى، رئیــس انجمن حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان شــهرضا گفت: اصناف و بازاریان 
شهرضا همیشــه در رعایت انصاف مشهور بوده اند، 
بنابراین باید با کســانى که قصد ســوء اســتفاده از 
موقعیت فعلى دارند و در امینــت بازار اختالل ایجاد 

کنند، مقابله شود.
وى با اشاره به ادامه عرضه محصوالت با نرخ دولتى 
در شهرستان شهرضا، بیان داشت: باید پیش از عرضه 
هرگونه کاالیى در شهرســتان شــهرضا، بازرسان 
این انجمــن و اتاق اصناف مطلع و بــر روند عرضه 
کاال نظــارت کند. رئیس انجمــن حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان شــهرضا با انتقاد از این که با توجه 
به جمعیت شهرستان شهرضا سهمیه گوشت قرمز، 
برنج و مرغ با نرخ دولتى با این جمعیت سازگارى ندارد 
و الزم اســت افزایش یابد، افزود: عدم اطالع رسانى 
مناســب در بعضى از مواقع عرضه کاالها و اقالم با 
نرخ دولتى، سبب سوء استفاده برخى افراد شده است.

رونق گردشگرى، در گروى 
حفظ بافت تاریخى

فرمانـدار کاشـان گفـت: سـرمایه گـذارى و رونـق 
گردشـگرى در شـهر کاشـان در گروى حفظ ابنیه و 

بافت تاریخى است.
حمیدرضـا مومنیان با اشـاره به نشسـت بازبینى تپه 
سـیلک و کاشـان کهـن، ایـن تمـدن غنـى را واجد 
حفظ و پاسداشـت در سـطح ملى و جهانى برشمرد و 
اظهارداشـت: تمام تالش خـود را بکار گرفتـه ایم تا 
ضمن معرفـى بیش از پیـش آثار تاریخى کاشـان به 
خصوص تپه سیلک در بحث گردشـگرى و در حوزه 
تبادالت فرهنگى به خطه فرهنگى تاریخى کاشـان 

خدمات شایانى ارایه کنیم.
وى با بیان اینکه آزادسـازى عرصه و حریم سیلک را 
در اولویت برنامه هاى انجمن میـراث فرهنگى قرار 
داده ایـم، افـزود: آزادسـازى اراضى پیرامون سـایت 
سـیلک و فراهم کردن شـرایط مطلوب، الزمه ثبت 

جهانى این اثر بى بدیل است.

خبر

همزمان با برگزارى ســى و یکمین جشــنواره بین 
المللى کودکان و نوجوانان درشهریورماه سال جارى 
ویژه برنامه هاى فرهنگى در محالت مختلف شهر 

اجرا مى شود.
ابراهیم حسینى، مسئول رویدادهاى فرهنگى سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شــهردارى اصفهان 
گفت: حجم برنامه هاى تابستان سازمان بسیار زیاد 
اســت و مردم مى توانند از طریق سایت هاى اطالع 

رسانى شهردارى از عناوین برنامه ها اطالع پیدا کنند.
وى ادامه داد: بــا توجه به برگزارى ســى و یکمین 
جشنواره بین المللى کودکان و نوجوانان در اصفهان، 
ویژه برنامه هاى فرهنگى متعددى در محالت شهر 
برنامه ریزى شده است و در شهریورماه اجرا مى شود.

وى در ادامه با بیــان اینکــه در روز پنجم مردادماه 
سال جارى همزمان با بزرگترین خسوف قرن، ویژه 

برنامه اى در اصفهان اجرا مى شود تا مردم بتوانند با 
استفاده از ابزارهاى کارشناســان، به رصد ستارگان 
بپردازند و از تماشــاى این رویداد عظیم لذت ببرند، 
افزود: مکان برگزارى این ویژه برنامه هنوز به تایید 
فرماندارى اصفهان نرسیده و به محض مکان یابى، 

اطالع رسانى الزم به شهروندان انجام مى شود.
■■■

حســینى همچنین ادامه داد: در مجموعــه باغ نور 
به عنوان پاتوق شبانه براى شب 
نشینى خانواده ها هر شب نمایش 
طنزى با عنــوان «گیج و ویج» تا 

هفتم مرداد ماه اجرا مى شود.
وى با بیان اینکه نمایش «شــهر 
هرت» تا پایان مــرداد ماه هم در 
محل باغ نور ویژه خانواده ها برگزار 
مى شود، اظهارداشت: شهروندان 
مى تواننــد جهت تهیــه بلیت به 
مجموعه باغ نور مراجعــه و یا از 
طریق سایت ســازمان فرهنگى 
اجتماعى ورزشــى شــهردارى 

اصفهان نسبت به تهیه بلیت اقدام کنند.
حســینى در بخش دیگرى از سخنانش به برگزارى 
جشنواره «خانواده شــاد» در مناطق مختلف شهر 
اصفهان اشاره کرد و گفت: جشــنواره خانواده شاد 
تلفیقى از نمایش و ُجنگ با محوریت مسایل خانواده 
است که در قالب طنز در محالت شهر اجرا مى شود و 

تا 12 مرداد ماه ادامه دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمى اســتان اصفهان پس 
از حدود 9 ماه به طور رسمى جلســه اى خبرى در مجتمع 
مطبوعاتى برگزار کــرد و رودررو با خبرنگاران نشســت و 
عالوه بر بیان فعالیت هاى انجام شده به سئواالت، انتقادات 

و پیشنهادات آنان پاسخ گفت. 
حجت االسالم والمسلمین محمدعلى انصارى که در آستانه 
والدت باسعادت امام رضا(ع) و روز خبرنگار این نشست را 
برگزار کرده بود با تبریک این ایام با بیان اینکه کشور، نظام 
و مردم ما فرهنگى بوده و قدر کار فرهنگى را مى دانند گفت: 
حوزه رسانه و خبر در اســتان اصفهان با همفکرى، تعامل و 
مطالبه گرى در کشور حوزه قابل قبولى است و امید است روز 

به روز در حوزه فرهنگى پیشرفت داشته باشیم. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمى استان اصفهان از فراز و 
نشیب هاى فراوان از بدو پیروزى انقالب تاکنون در کشور 
گفت و اینکه در آستانه چهلمین سالگرد پیروزى انقالب، آنچه 
بیش از همه به چشم مى آید اقتدار و سربلندى ملت ایران بوده 
که به همان میزان نیز شکست دشــمنان نظام را به همراه 
داشته و این تصور غلطى است که فکر کنیم استکبار در طول 
این 40 سال مى توانسته کارى براى لطمه زدن انجام دهد و 
نداده است بلکه از همه فرصت ها براى این کار استفاده کرده، 

ولى موفق نبوده است. 
وى با بیان اینکه تحریم ها از ابتداى پیروزى انقالب اسالمى 
بود، گفت: باید کارآمدى و تالش هاى انجام شده نظام را بیان 
کرد که البته این به معناى عدم انتقاد و... نیست، اما در کنار 
همه اشکاالت، خوبى ها باید اعالم شود و مواظب باشیم بین 
اهالى فرهنگ و هنر، مطبوعات، مردم با مسئوالن، مردم با 

یکدیگر و... شکاف ایجاد نشود. 
وى در پاســخ به ســئوالى در زمینه پروازى بودن مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان اظهار کرد: زمانى که 
به عنوان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان 
منصوب شدم با خانواده به اصفهان آمدم و حتى یک روز هم 
مجرد در اصفهان زندگى نکردم و البته شعارم آن است که هر 
جا مسئولیت بدهند آنجا را آخر دنیا دانستم و سعى در فعالیت 
دارم و معتقدم تا زمانى که کار هســت باید کار کرد و جزو 
مدیران پر سفر استان هم نیستم. البته یک مسئولیت «دلى» 
در ایثارگرى دارم که دوست دارم خدمت کنم ولى اهالى هنر 
و فرهنگ در استان اصفهان بدانند که 100 درصد انرژى را در 

اصفهان و مسئولیتم صرف خواهم کرد. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان هنرهاى 
نمایشى به خصوص تئاتر را از رشته هاى ما در حوزه فرهنگ 
و هنر دانست و افزود: هنر با سایر بخش ها همانند شعر، سینما 

و... ارتباط معنادارى دارد و نقش آفرینى مى کند. 
حجت االســالم والمســلمین انصارى یادآور شد: یکى از
 ویژگى هاى خوب تئاتر آن است که هنرمند و مخاطب به 
صورت زنده با هم ارتباط دارند و یکى از بزرگ ترین نقایص 
اصفهان نیز عدم داشــتن مکان ویژه تئاتر است که در این 
راستا در اسفندماه سال گذشــته طى نامه اى که به استاندار 
اصفهان تسلیم شــد، پنج طرح بزرگ فرهنگى را پیشنهاد 
دادیم تا با جذب سرمایه گذارى بخش خصوصى تئاتر شهر 
که یکى از این طرح هاســت عملیاتى شود.  وى افزود: پنج 
طرح پیشنهادى به اســتاندار با توجیه اقتصادى و با سرمایه 
گذارى بخش خصوصى شامل احداث شهرك چاپ و نشر، 
احداث شهر کتاب، احداث شهر فرهنگ و هنر، احداث مردم 
سراى جشنواره هاى سینمایى و احداث تئاتر شهر است. این 
درحالى اســت که اصفهان در جهان داراى تاریخ بى بدیل 
فرهنگى و هنرى است و باید تحقق در زیرساخت هاى آن 
بیش از گذشته تالش شود. وى از سفر وزیر فرهنگ و ارشاد 
اســالمى همزمان با 17 مرداد روز خبرنگار به اصفهان خبر 
داد و گفت: ما همواره ســختى کار و مشکالت خبرنگاران 
رسانه هاى اســتان را پیگیرى کرده و آنان در سفر وزیر به 
اصفهان نیز مى توانند مطالبات خود را مطرح کنند.  مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان، بصیرت را اصلى 
ترین نیاز جامعه امروز مى دانــد و مى گوید: معیار انجام هر 
کارى در اولین گام، دین و ارزش هاى دینى اســت و شکل
 و روش کار را نیــز قانــون معیــن مــى کنــد و آنچه با

 ارزش هاى دینى مغایر اســت را هیچکس نباید بپذیرد. اما 
در این میان، تفاسیر هم جاى تأمل دارد. این درحالى است 

که مثًال از برگزارى جلسات موسیقى نباید تعبیر به اختالف 
با شرع و دین شود و هر کارى مى تواند از درست تا نادرست 
استفاده شود.  حجت االســالم والمسلمین انصارى با بیان 
اینکه نصایح علما براى هر جامعه و مسئوالن آن یک نعمت و 
فرصت است یادآور شد: باید بین همه بخش ها تعادل برقرار 
شود. وى افزود: در اجراى موسیقى و کنسرت براى ما ارزش 
هاى دینى و نیازهاى مردم بسیار مهم است اما نباید نیازهاى 
مردم به بهانه هاى مختلف ممنوع شــود ضمن اینکه باید 
ارزش ها لحاظ شود و نیازها را از مردم دریغ نکنیم. البته استان 
اصفهان در حوزه برگزارى کنســرت موسیقى، مسیر بسته 
اى نیســت و مجوز با رعایت اصول داده مى شود اما اجراى 
کنسرت در اســتان جنبه هاى امنیتى، حفاظتى، اجتماعى 
و... دارد که باید همه با هم تالش کنیم تا کنسرت برپا شود. 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان اظهار کرد: 
خود موسیقى مورد مخالفت بسیارى از علما نیست و بیشتر 
سوء استفاده هایى است که در کنار آن به وسیله دوستداران 
هنر موســیقى انجام مى شــود و همین هاست که حاشیه 
ایجاد مى کند و ایجاد حاشیه ســازى هاى بى مورد یکى از 
بزرگ ترین مشکالت اینگونه برنامه هاست و تا امروز نیز در 
استان اصفهان کارها در این زمینه به خوبى پیش رفته است. 
وى در خصوص پخش مسابقات تیم ملى فوتبال ایران در 
جام جهانى در فضــاى باز صفه هم گفت: مــا طبق قانون 
نمى توانیم مجوزى براى پخش این مســابقات در فضاى 
باز بدهیم اما درخواستى هم مبنى بر پخش بازى ها در شهر 
اصفهان و در مجموعه صفه از اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى استان اصفهان نشده بود. این درحالى بود که بعد از 

تصمیم گیرى ها براى اجرایى شــدن این برنامه، با ما هم 
تماس هایى مبنى بر مخالفت با پخش بازى ها گرفتند. ولى 
در نهایت مسئله به صورت شفاهى با شــهردارى در میان 
گذاشته شد و آنها قول دادند برابر قانون برگزار کنند که انجام 

شد و مشکلى هم نبود. 
حجت االسالم و المسلمین انصارى با ارائه اعداد و ارقامى 
در خصوص نشریات اســتان اصفهان گفت: در کل استان 
اصفهان 352 مجوز رســانه صادر شد که از این میزان 220 
نشــریه مجوز چاپى دارد که از این تعداد نیز 10 روزنامه در 
اصفهان فعالیت دارند و بقیه به صورت هفته نامه، فصلنامه، دو 
هفته نامه و... است و 65 روزنامه کشورى در استان اصفهان، 

نمایندگى دارند. 
وى ایجاد وفاق، همدلى و انسجام در بین اهالى فرهنگ و 
هنر به ویژه هنرمندان را ازکارهاى اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى استان اصفهان برشمرد که استمرار مى یابد و گفت: 
یکى از آسیب هاى هنر در اســتان اصفهان نشأت گرفته از 
توانمندى افراد است که هر کسى خود را صاحب سبک مى 
داند و این حسن باعث شده تا نیاز به کار بیشتر براى همدلى 
باشــد که ما نیز گام هاى اولیه را برداشتیم و با تشکیل و راه 
اندازى هیئت اندیشه ورزى و اتاق فکر فرهنگ و هنر استان 
ســعى داریم وفاق بیشــتر ایجاد کنیم و خبرنگاران نیز در 
جزئیات این هیئت، اطالع رسانى کنند که تاکنون نیز برکات 
خوبى به ارمغان داشته است. از سوى دیگر شوراى هنرمندان 
داراى اساسنامه و درحال احیا شدن بوده و در آینده نزدیک با 

حضور همه هنرمندان، اولین جلسه آن تشکیل خواهد شد. 
وى گفت: در 9 ماه گذشــته در حوزه هاى مختلف قرآن و 
عترت، نمایشگاه قرآن، حوزه نشر و... در اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمى اقدامات بسیار ارزشــمندى انجام شد که 
برگزارى آزمون قرآنى، برپایى نمایشــگاه قرآن و عترت، 
بررسى بیش از 2000 هزار درخواســت چاپ کتاب، آثار و 
مفاخر انجمن اصفهان، ســاخت سینما، هنرهاى تجسمى، 
بهره گیرى از ظرفیت هنرستان هنرهاى زیباى پسران و... 

از آن جمله است. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان البته به این 
نکته اشاره کرد که در این مدت، شاید بیش از 60 درصد انرژى 
و وقت را احداث ســاختمان اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى 
استان گرفته که خوشبختانه به زودى راه اندازى خواهد شد 

و گله اى هم نیست. 
حجت االســالم و المســلمین انصارى گفت: ما به دنبال 
جانبدارى از نشریه یا روزنامه خاصى نبوده و همواره براساس 
قانون و با معیار قانون پیش رفتــه و آخرتمان را به دنیا نمى 

فروشیم. 

مدیرکل ارشاد اصفهان با اشاره به برگزارى کنسرت ها در استان: 

نیازهاى مردم نباید به بهانه هاى مختلف ممنوع شود
ساسان اکبرزاده

اســتاندار اصفهان بر لــزوم حمایــت از تولید 
موتورسیکلت هاى برقى و سرمایه گذارى در این 

بخش تأکید کرد.
محســن مهرعلیزاده اظهار داشت: در راستاى 
بهبود وضعیت محیط زیست استان، برنامه هایى 
تدوین و اجرایى شده اســت ولى مسئله اى که 
تاکنون مغفول مانده، وضعیت موتورسیکلت ها 
مى باشد که آلودگى آن ها بعضا بیشتر از برخى 

خودروها مى باشد.
وى بــا بیــان اینکه نزدیــک بــه 700 هزار 
موتورســیکلت در شــهر اصفهان تردد دارند، 
افزود: باید با انرژى پــاك و تبدیل موتورهاى 
بنزینى به برقى در راســتاى کاهــش آلودگى 

موتورسیکلت ها اقدام نمود.
استاندار اصفهان با تاکید بر لزوم سرمایه گذارى 
بخش خصوصى در جهت تولید موتور سیکلت 
برقى اظهارداشــت: اختالف قیمت زیادى بین 
موتورسیکلت هاى بنزینى و برقى وجود دارد و 
باید با حمایت و ارائه یارانه و تقسیط الزم، مردم را 
به استفاده از این نوع موتورسیکلت تشویق کرد.

وى با اشــاره بــه طــرح از رده خــارج کردن 
موتورســیکلت هــاى بنزینــى فرســوده با 
موتورســیکلت برقى خاطر نشان کرد: حمایت 
از موتورســیکلت هاى برقى مى تواند آلودگى 
هوا را تاحدودى کاهش دهد و الزم اســت که 
دستگاه هاى ذیربط حمایت و کمک الزم را در 
این خصوص داشته باشند و اصفهان باید بعنوان 
الگو در کشور در راستاى استفاده از موتورسیکلت 

برقى مطرح شود.

همزمان با جشنواره کودك؛
شادى به محالت شهر مى آید

استاندار اصفهان تأکید کرد:

لزوم حمایت از 
سرمایه گذارى و تولید 
موتورسیکلت هاى برقى

فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى

شرکت پشتیبانى امور دام استان اصفهان

نوبت اول

شرکت پشتیبانى امور دام استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى واگذارى مدیریت امور مجتمع انبارهاى مرکزى و 
گورت (تخلیه و بارگیرى و دپو- نگهدارى و توزیع نهاده هاى دامى و طیور- راهبرى فنى تأسیسات و ابنیه- نظافت عمومى 
و نگهدارى فضاى سبز و حفاظت فیزیکى) به شماره (97/22) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در 

مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1397/05/06 مى باشد.
- نوع تضمین شرکت در مناقصه: اصل فیش واریزى وجه نقد به حساب شــماره 4001039806370564 یا شماره شبا 
به شماره IR 90010000 و شناسه پرداخت 943203961100000000000000000003 بانک مرکزى و یا ضمانتنامه بانکى بنام 
مناقصه گزار (شرکت پشتیبانى امور دام استان اصفهان) و یا اوراق مشارکت بانکى بنام تضمین شده بانک ها و دولت با 

قابلیت بازخرید قبل از سررسید.
- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (500/000/000 ریال) پانصد میلیون ریال بنام اداره کل پشتیبانى امور دام استان اصفهان

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: از ساعت 7:00، روز شنبه، تاریخ 1397/05/06 تا ساعت 13:30 روز دوشنبه، 
تاریخ 1397/05/08

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 13:30 روز شنبه تاریخ 1397/05/20
زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 8:00 روز یکشنبه تاریخ 1397/05/21

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها الف- آدرس: 
اصفهان- دروازه شیراز- خیابان دانشگاه- خیابان توحید- نبش خیابان شهید موحدى نیا شرکت پشتیبانى امور دام 

استان اصفهان و تلفن 4- 36214482
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس: 02141934
م الف: 211796دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 

وزارت جهاد کشاورزى
شرکت سهامى پشتیبانى امور دام کشور 

استان اصفهان


