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باز هم گلى به جمالت آقاى معاون! خرما بخورید افسرده نشویدهمایش بزرگداشت صائب فردا  برگزار مى شودچطور جنون شهرت باعث بازداشت محسن افشانى شدیاران قالیباف در وزارت راه! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما
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در برابر دیابت 

ناگفته هاى کشف غار شگفت انگیز برزك
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مرگ هاى زودرس 
در کشور نگران کننده است

وزیدن نسیــم تعامل در 
رابطه وکال با قوه قضاییه

صدور حکم عامل 
تجاوز به دانش آموزان 
مدرسه اى در اصفهان تورم در اصفهان 

چقدر است؟

دانشمندان فرانسوى در مطالعات جدید خود 
دریافتند که ترکیب موجود در گوجه فرنگى 

مى تواند راهى براى مبارزه با دیابت باشد.
براساس این گزارش، محققان اعالم کردند، 

رنگدانه «لیکوپن» که در رنگ قرمز...

براســاس آمارهاى ماهانه مرکز آمــار ایران از 
نرخ تورم مصرف کننده درفصل زمستان، تورم 
متوسط کل کشور به 23/6 درصد مى رسد که این 
نرخ از 16/9 تا 35/5 درصد در میان استان هاى 
مختلف متفاوت اســت که 18/6 درصد اختالف 

دارد.
در زمستان سال گذشــته باالترین نرخ تورم با 
35/5 درصد به اســتان ایالم تعلــق دارد و پس 
از آن خراسان شــمالى قرار دارد که نرخ تورم آن 
33/8 درصد محاسبه شده اســت. دراین فصل 
رتبه سوم تورم با 33/6 درصد در اختیار خراسان 
جنوبى است و اســتان کهگیلویه و بویراحمد با 
32/7 درصــد جایگاه چهــارم را دارد. همچنین 

استان تهران...
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تحصیل تحصیل 5353 هزار دانش آموز اتباع خارجى در مدارس اصفهان هزار دانش آموز اتباع خارجى در مدارس اصفهان
آمارهاى سال گذشته نشان مى دهد آمارهاى سال گذشته نشان مى دهد 
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وقتى قبض آب یک منزل مسکونى منجر به کشفى هیجان انگیز شد 

 امیرحسین رستمى و 
هومن برق نورد با «آچمز» 

در شبکه 3 

چه خبر از رایان؟
رایان تفضلى بعد از چهار فصل حضور در پتربورو در آستانه جدایى از این 
تیم قرار گرفته و پیشنهادهایى از تیم هاى حاضر در چمپیونشیپ دریافت 
کرده است. رایان سیروس تفضلى 27 ساله که اصالتى ایرانى دارد، فصل 
2018، ســى وهفت بار در ترکیب پتربورو قرار گرفت، 3114 دقیقه در 
زمین حضور داشت و یک گل هم مقابل دانکستر روورز به ثمر رساند. 

یک گل بخودى...
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در صفحه 2 بخوانید

کوهکن: خیلى از 
همکاران ما 

ویال هاى200 میلیاردى 
دارند

ماجراى ویالى نماینده لنجان به مناظره ختم مى شود؟

دکور مجموعه «کاله قرمزى» را هم جمع کردند
دومین تولید پرطرفدار تلویزیون به سرنوشت برنامه «نود» دچار شد
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محصوالت سپاهان  را محصوالت سپاهان  را 
به اینجابه اینجا
 دلبسته کنید دلبسته کنید

جهت شرکت در فراخوان و تکمیل مدارك تا تاریخ 
25 تیر ماه به یکى از شعب سازمان تأمین اجتماعى و 
یا به کانون هاى بازنشستگى در سطح استان اصفهان 

مراجعه نمایید.

فراخوان انتخاب بازنشسته، همسر 
بازمانده و از کار افتاده کلى نمونه

روابط عمومى اداره کل تأمین اجتماعى استان اصفهان

شهردارى سده لنجان به اســتناد مجوزهاى شــماره 137/ش/98 مورخ 1398/03/01 و 108/ش/98 مورخ 1398/02/23 و 84/ش/98 مورخ 
1398/02/16 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد زمین هاى ذیل را طبق مشخصات اعالم شده در جدول زیر را از طریق مزایده به متقاضیان 

واجد شرایط واگذار نماید.

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 98/04/23 مهلت دارند جهت اخذ اسناد مزایده به ساختمان شهردارى و نیز 
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهردارى به نشانى www.sh-sedehlenjan.ir مراجعه نمایند.

آگهى مزایده نوبت اول چاپ اول

م الف: 514483حسین ناظم الرعایا- شهردار سده لنجان 

قیمت پایه کل (ریال)قیمت پایه هر مترمربعکاربرىمساحتشماره پالكردیف
3/300/000660/000/000مسکونى- شهرك نگین129200
3/300/000660/000/000مسکونى- شهرك نگین230200
3/300/000660/000/000مسکونى- شهرك نگین331200
3/000/000594/000/000مسکونى- شهرك نگین432198
2/900/000377/000/000مسکونى- شهرك نگین533130
1/400/0002/449/160/000کارگاهى- منطقه کارگاهى61511749/4
1/400/0002/445/954/000کارگاهى- منطقه کارگاهى71521747/11
1/400/0002/748/200/000کارگاهى- منطقه کارگاهى81531963
1/400/0002/462/180/000کارگاهى- منطقه کارگاهى91661758/7

1/400/0002/465/400/000کارگاهى- منطقه کارگاهى101671761
1/400/0002/468/620/000کارگاهى- منطقه کارگاهى111681763/3
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چچچچچچچآچآچمز»  زهومن برق نورد با « چ و ر ن چآچمز»و » با قنورد هومن برق نورد با «آچمز» هومنب
شبکهدر شبکه 3333 کدر کهش ش 3333بد 5

در صفحه 5 بخوانید

رایان تفض
تیم قرار گر
کرده است
2018، س
زمین حض
یک گل

ى 

شود؟



0202جهان نماجهان نما 3522یک شنبه  9 تیر  ماه   1398 سال شانزدهم

رئیس گروه تعرفه و استاندارد خدمت فرآورده هاى سازمان 
غذا و دارو، از امکان تجویز 300 قلم دارو بدون نسخه پزشک 
و توسط داروســاز در داروخانه هاى کشور خبر داد. نوشین 
محمد حسینى گفت: متأســفانه این باور که اگر داروهاى 
گیاهى منفعت نداشته باشد، ضرر ندارد، اشتباه است که باعث 
تداخل در اثر گذارى داروهاى شیمیایى و گیاهى مى شود. 
وى در مورد مصرف ویتامین ها افزود: ویتامین ها نیز نباید 
خودسرانه مصرف شوند و الزم است پزشک تجویز کند و اگر 
خواستیم خودسرانه مصرف کنیم، حداقل با داروساز داروخانه 
مشورت شود. محمد حسینى، در مورد مصرف خودسرانه 
دارو در کشور گفت: متأســفانه مصرف خودسرانه دارو در 

بین قشر تحصیلکرده جامعه به دلیل دسترسى به فضاى 
مجازى و استفاده از مطالب شــبکه هاى اجتماعى، بیشتر 
است. در حالى که همه مطالب فضاى مجازى، قابل استناد 
نیست.  وى با گالیه از توصیه هاى دارویى هموطنان نسبت 
به یکدیگر، تأکید کرد: اثرگذارى دارو با توجه به فیزیولوژى 
بدن متفاوت اســت و ما نباید براى دیگــران توصیه هاى 

دارویى داشته باشیم.
محمد حسینى در مورد تجویز تعداد اقالم دارویى در کشور، 
گفت: وقت آن رســیده که داروخانه هاى ما به محل ارائه 
خدمات دارویى تبدیل شوند تا بتوانیم از دانش و معلومات 

داروساز در مسیر تجویز منطقى دارو استفاده کنیم.

معاون تحقیقات و فناورى وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکى گفت: مرگ هاى زودرس در کشور به 
مرحله نگران کننده اى رسیده به گونه اى که بر اساس 
یک آمار کلى طى ســال هاى اخیر بالغ بر نیم درصد از 
مرگ و میرها در گروه هاى سنى زیر 70 سال و 2 درصد 

براى زیر 50 ساله ها ثبت شده است.
رضا ملک زاده در محل دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
اظهار کرد: حدود 3800 مرگ زودرس در یکسال گذشته 
در کشور گزارش شــد که علت اصلى آن بیمارى هاى 

غیر واگیر بود.
وى افزود: 85 هزار مرگ و میر افراد زیر 50 ســال که 2 

درصد از مرگ و میرها را شامل مى شود، پارسال در کشور 
ثبت شدکه این یک فاجعه اســت زیرا با مرگ هر پدر و 

مادرى در یک خانواده؛ ستون خانواده از بین مى رود.
معاون تحقیقات و فناورى وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکى تصریح کرد: با وجــود اینکه امروزه 
بیمارى هــاى غیرواگیر دلیل اصلى مرگ انســان ها به 
شــمار مى رود امــا 70 درصــد آنها قابل پیشــگیرى 

است.
ملک زاده به ضرورت کاستن میزان مرگ و میر کودکان 
اشاره و خاطرنشــان کرد: در این راســتا نیاز است که 

زایمان هاى ایمن افزایش پیدا کند. 

 آمار عجیب تجویز داروهاى 
بدون نسخه

مرگ هاى زودرس در کشور 
نگران کننده است

پولش را دارد و 
به کانادا مى رود!

هومــن گامنــو، خواننــده برنامه    برنا |
«خندوانه» در حمایت از رامبد جوان گفت: هنوز 
هیچ چیز درمورد ساخت فصل جدید «خندوانه» 
مشــخص نیســت. رامبد جوان پول دارد و به 
کانادا مى رود. هیچکس حق دخالت در زندگى 

خصوصى رامبد جوان و نگار جواهریان را ندارد.

تغییر جمع آورى صدقه
  میزان | مدیرکل هماهنگى امور اجرایى 
مشارکت هاى کمیته امداد امام خمینى(ره) گفت: 
در صندوق معابر به ســمت کاهــش رفته ایم، 
چون مردم انتقاد دارند کــه وقتى صدقه به این 
صندوق ها واریز مى شود توسط برخى به سرقت 
مى رود. در طرح کاهش صندوق ها نقاط آسیب 
زا در کل کشور شناسایى شد و سال گذشته 60 
هزار صندوق صدقه در معابر جمع آورى شد. سید 
احسان گتمریان بیان کرد: در روش هاى مختلف 
به صورت الکترونیکــى دریافت صدقات داریم؛ 
شــیوه پرداخت صدقه پیامکى، شیوه پرداخت 
صدقه با کد هاى ussd و شیوه پرداخت صدقه 

تلفنى.

پویش آبى
  روابط عمومى بانک ایران زمین | 
در هفته نخست تابستان، مصادف با هفته  اصالح 
الگوى مصــرف آب، ســازمان حفاظت محیط 
 زیست با مشــارکت بانک ایران زمین اقدام به 
برگزارى پویش آموزشى و فرهنگسازى با عنوان 
«میراب» کردند. تمرکز اصلى این پویش تأکید 
بر واقعیت هاى کمتر مورد توجه در حوزه مصرف 
آب و تمرکز بر عادات غلط اجتماعى در این حوزه 
بود. در این طرح بیش از ده محتواى موشن گرافى 
در بستر رسانه هاى رسمى و شبکه هاى اجتماعى 
آنها منتشر شد تا مخاطبان ایرانى در شبکه هاى 
اجتماعى با مشاهده این تولیدات محتوا، گوشه اى 

از وضعیت بحرانى آب در ایران را درك کنند. 

رایزنى براى مبارزه با ملخ 
  ایسنا|  وزیر جهاد کشاورزى با اشاره به 
رایزنى با دو کشور پاکســتان و هندوستان براى 
بحث مبارزه جدى با ملخ در این دو کشور، ابراز 
کرد: درعین حال این آمادگى را دارا هســتیم تا 
در پایان پاییز در ســیکل برگشت ملخ ها مبارزه 

موردنیاز را در کشورمان انجام دهیم.

ماجراى پایان «گوزن ها»
مســعود کیمیایى به    اعتماد آنالین|
مناســبت انتخاب مجدد «گوزن ها» به عنوان 
بهترین فیلم تاریخ سینماى ایران درباره تغییر 
پایان بندى این فیلم توســط نیروهاى امنیتى 
رژیم گذشــته گفت: کار به جایى رســید که 
خودشــان آمدند و پایان بنــدى فیلم را عوض 
کردند. کارگردان و صدابردار را خودشان آوردند، 
فیلمبردار هــم خود نعمت حقیقــى بود. دیگر 
دنبال مجوز نرفتم و همان نسخه در سینماها به 
نمایش درآمد. هیچ کپى از آن نسخه تغییر یافته 

موجود نیست.

رشته هاى تحصیلى 
متناسب با نیاز ایجاد شود

رئیــس مجلس شــوراى    خانه ملت |
اسالمى گفت: رشــته هاى تحصیلى متناسب 
با نیاز آینده کشــور ایجاد شــود تا امکان ایجاد 
اشتغال فارغ التحصیالن وجود داشته باشد. على 
الریجانى گفت: اکنون پزشک عمومى کم نداریم 
ولى در رشته پرســتارى غالبًا فارغ التحصیالن 
کمترى وجود دارد و الزم اســت براى آنچه نیاز 
داریم، سرمایه گذارى شود. الریجانى افزود: به 
رشته هایى مانند ریاضیات و فیزیک باید در کل 

کشور بها داده شود.

تبریک به فرماندهان 
تحریم شده

سرلشکر حسین ســالمى، فرمانده سپاه    پانا |
پاسداران انقالب اســالمى با قدردانى از مجاهدت ها 
و تالش هاى خستگى ناپذیر فرماندهان قرار گرفته در 
فهرست تحریم هاى جدید آمریکا که موجبات اقتدار 
و بازدارندگى را براى میهن اسالمى فراهم آورده اند، 
خطاب به آنان گفت: به شــما عزیزان که در راستاى 
دفاع از منافع و امنیت ملى کشور هدف غضب و کینه 
دشمن و تحریم آمریکاى پلید و جنایتکار واقع شده اید، 
تبریک مى گویم و شکى نیست که دشمنان در آینده و 
در میدان عمل پیامدهاى اقدام شیطانى و کینه توزانه 

خود را بهتر و محسوس تر درك و فهم خواهند کرد.

این بى حجاب هاى پررو
بــه گــزارش خبرنگار    خبرگزارى حوزه |
خبرگزارى «حوزه» در یزد، آیت ا... سید احمد خاتمى، 
امام جمعه موقت تهران گفته است: افرادى که کشف 
حجاب کرده و با ناهى از منکر برخورد مى کنند، عمًال 
با پررویى مقابل قانون و دین ایستاده اند و برخورد قوه 
قضاییه بــا این دهن کجى هــا و بى قانونى ها اقدامى 
سنجیده و الزم است و تیغ قوه قضاییه براى مقابله با 
متخلفان باید تیز باشد و از طرفى همه نهادهاى نظام 

باید آمر به معروف و نهى کننده از منکر باشند.

سونى و حمله به آمریکا 
«دونالــد ترامپ» بــار دیگر از    عصر ایران |
نابرابرى هاى ائتالف نظامى در جهان نالید و ادعا کرد: 
اگر به ژاپن حمله شــود، ما  با نیرو و خزانه  خود وارد 
«جنگ جهانى سوم» خواهیم شد. اما اگر به ما حمله 
شود، ژاپن هیچ کمکى به ما نخواهد کرد. او ادعا کرد 
که ژاپن مى تواند حمالت به آمریکا را از تلویزیون هاى 
ســونى خود تماشــا کند. در روزهاى اخیر بلومبرگ 
نوشت: رئیس جمهور آمریکا با افراد نزدیک خود درباره 
خروج از پیمان بلند مدت دفاعى با ژاپن ســخن گفته 
است. آمریکا بیش از 70 سال است از متحدان سیاسى 

و نظامى توکیو محسوب مى شود.

بیشترین تخلفات قضات
رئیس دیوان عالى کشور با اشاره به    تابناك |
اینکه تأکید رهبر معظم انقالب بر این مســئله است 
که به قاضیان فاســد نباید رحم کرد گفت: ارتباطات 
غیراخالقى و فساد مالى بیشــترین تخلفات قاضیان 
بوده اســت. حجت االسالم والمســلمین سیداحمد 
مرتضوى مقدم تصریــح کرد: خیلى براى دســتگاه 
قضایى سخت است که یک قاضى که تجربه اندوخته 
است از دســتگاه قضایى جدا شــود و باید مواظبت 

کرد.

کنایه ضرغامى به روحانى 
عضو شــوراى عالى انقالب    اتاق خبر 24  |
فرهنگى با انتشار پستى به اظهارات اخیر رئیس جمهور 
درباره منتقدان برجام واکنش نشان داد. حسن روحانى 
در دیدار اخیر با مدیران ارشــد نظام ســالمت کشور 
منتقدان دولت را به مادر شوهر تشــبیه کرد و گفت: 
بعضى ها یک حالت مادرشــوهرى به خود گرفتند و 
نگذاشتند مردم در همان یکى دو سال گشایش برجام 
هم لذت ببرند. ضرغامى در توییتر نوشــت: «"مار" 
عاشق وقتى به مرادش رســید، فهمید در این مدت 
عاشق شلنگ بوده است. با این حال توان دل کندن از 
شلنگ را هم نداشت. هر روز به شلنگ خیره مى شد و 

خواب "خانوم مار" رو مى دید!»

ژل دست جنجالى!
قرار داشتن مایع ضد عفونى دست روى    فردا |
میز جلســه «مایک پمپئو»، وزیر امورخارجه آمریکا 
با پادشاه عربســتان موجب تعجب رسانه ها شد. این 
ژل دســت 17 دالرى براى ممانعت از انتقال عفونت 
بیمارستانى استفاده مى شود. این دو نفر هفته گذشته 

در ریاض با یکدیگر مالقات کردند.

خبرخوان

   رویــداد24  |    ویالســازى برخــى نمایندگان در 
شهرهاى مختلف حاشیه ساز شــده است. در روزهاى 
گذشــته محســن کوهکن، نماینده لنجان از دادستان 
الهیجان به علت انتقاد از ویالســازى غیــر قانونى او 

شکایت کرده است.
27 خرداد رضــا رحمانى، دادســتان الهیجان در یک 
سخنرانى گفته بود: «آقازاده ها و سلبریتى ها وارد استان 
شده و زمین هاى گیالن را به بهانه هاى مختلف خریدارى 
مى کنند. ایراد کار از ماست، خانه اى میلیاردى که با تغییر 
غیرقانونى کاربرى، مجوز آب و برق گرفته و پروانه براى 
او صادر شــود، براى خود حق ایجــاد مى کند، اگر این 
زمین ها از طرف ادارات مربوطه پروانه نگیرند، چنین حقى 
براى خود قائل نمى شوند. افرادى که در مجلس پرچم 
آمریکا را آتش مى زنند، در الهیجان هم باغ چاى آتش 

مى زنند. به نظرم این کار با کار آمریکا تفاوتى ندارد.»
چند روز بعد کوهکن از ویالى «محقر» 90 مترى خود 
در الهیجان دفاع کرد و با تأکید بــر اینکه ویالى 90 
مترى الکچرى نیست، گفته این ویال را در حال حاضر 
فروخته و دیگــر مالک آن نیســت و در حال حاضر در 
شمال کشــور فقط یک زمین 700 مترى داراى پروانه 

ساخت دارد.
محسن کوهکن، عضو فراکســیون والیى که قبًال نیز 
ماجرا هایى دربــاره امالك او در تهــران و لنجان مورد 
انتقاد برخى نمایندگان مجلس و فعاالن سیاسى محلى 
بوده، گفته «حدود 13 ســال قبل در روستاى مورد ادعا 
در شهرســتان الهیجان زمینى را در قالب طرح هادى 
روستایى خریدم. داخل این زمین یک ساختمان قدیمى 
60 ســاله و یک ســاختمان مخروبه بوده که همان را 
اصالح کــردم. در این مدت حدود 13 ســاله، آن زمین 
را چند بار تعویض کردم و نهایتــًا امروز یک زمین 700 

مترى داراى پروانه ساخت در داخل حریم روستا و طرح 
هادى روستایى دارم که هنوز آن را نساخته ام و تصمیم 

دارم آن را بسازم.»
این نماینده ادعا کرده ملــک فعلى او چهار میلیارد ریال 
ارزش دارد. کوهکن گفته «آیا دادستان وظیفه دارد که 

در یک جلسه رسمى و در حضور رئیس کل دادگسترى 
موضوعى را مطرح کند و آن را به آتش زدن پرچم آمریکا 
ربط بدهد؟ سئوال من این است که آیا شما از آتش زدن 
پرچم آمریکا ناراحت هستید؟ زمانى که موضوع را متوجه 
شدم و این اظهارات را شنیدم، بالفاصله در همان روز 27 

خرداد ماه از ایشان شکایت کردم.»
کوهکن همچنین تصریح کرده خیلى از همکاران ما و 
آقایان دیگر در لواســان ویال هاى صد میلیاردى و 200 
میلیاردى دارند. بعد از این مطلب، کوهکن در صفحات 

مجازى، دادستان الهیجان را به مناظره دعوت کرد.  

براســاس آمارهاى ماهانه مرکز آمار ایران از نرخ تورم 
مصرف کننده درفصل زمستان، تورم متوسط کل کشور 
به 23/6 درصد مى رســد که این نرخ از 16/9 تا 35/5 
درصد در میان اســتان هاى مختلف متفاوت است که 

18/6 درصد اختالف دارد.
در زمستان ســال گذشــته باالترین نرخ تورم با 35/5 
درصد به اســتان ایالم تعلق دارد و پس از آن خراسان 
شمالى قرار دارد که نرخ تورم آن 33/8 درصد محاسبه 
شده اســت. دراین فصل رتبه سوم تورم با 33/6 درصد 

در اختیار خراســان جنوبى است و اســتان کهگیلویه و 
بویراحمد با 32/7 درصد جایگاه چهارم را دارد. همچنین 
استان تهران دراین فصل با 31/9 درصد جایگاه پنجم 
را به خود اختصاص داده است. درمیان استان هایى که 
کمترین نرخ تورم زمســتانى را داشته اند در ابتدا استان 
البرز دیده مى شــود که نرخ تورم آن 16/9 درصد بوده 
اســت. پس از آن اســتان کرمان با 18/9 درصد رتبه 
دوم و اصفهان بــا 20/7 درصد رتبه ســوم را در اختیار 

دارند.  

ماجراى ویالى نماینده لنجان به مناظره ختم مى شود؟

کوهکن: خیلى از همکاران ما 
ویال هاى200 میلیاردى دارند

2 تن از یاران نزدیک قالیباف در روزهاى گذشته پست هاى 
کلیدى در وزارت راه گرفتند. مازیار حسینى و رضا نگهبان 
به عنوان معاون وزیر و مدیرکل راه و شهرســازى استان 

تهران منصوب شدند.
چند ماه پیش عباس آخوندى با تمایل زیاد براى نشستن 
روى صندلى شــهردارى تهران، از وزارت راه استعفا کرد. 
اما نه تنها دست او از رســیدن به صندلى وزارت راه خالى 
ماند بلکه حاال شــاهد اســت که یاران و همکاران دیروز 
قالیباف، در حال نشســتن روى صندلى هاى استراتژیک 

این وزارتخانه هستند.
مازیار حسینى یکى از نزدیک ترین مدیران شهرى دوره 
قالیباف بود. او ســال ها معاون فنى عمرانى شــهردارى 
تهران بود و در سال 92 گفته مى شد اگر قالیباف به ریاست 
جمهورى برسد، مسئولیت وزارت راه یا یکى از معاونت هاى 
مهم وزارتخانه را به مازیار حسینى خواهد سپرد. او در  دوره 
دوم قالیباف در معاونت حمل و نقل و ترافیک حضور داشت. 
باشــگاه خبرنگاران جوان درباره شخصیت او مى نویسد 
«جوان، مســتعد با تجربه و به قول خودش ژیگول، اما به 

شدت عملیاتى.» قالیباف به ریاست جمهورى نرسید اما 
مازیار حسینى وارد وزارت راه شد.

در دى ماه ســال گذشــته محمد اســالمى، وزیر راه و 
شهرسازى طى حکمى سید مازیار حســینى را به سمت 
معاون وزیر راه و شهرســازى در امور مسکن و ساختمان 
منصوب کرد. البته مازیار حســینى همچنان عضو هیئت 
مدیره جدید شرکت بین المللى توسعه ساختمان هم هست.
رضا نگهبان نیز از دیگر مدیران شــهرى محبوب سردار 
قالیباف به شــمار مى رفت که در مسئولیت هاى مهمى از 

جمله شــهردارى منطقه 7 فعالیت کرده بود و با روى کار 
آمدن تیم جدید در شــهردارى تهران، از مسئولیت هاى 
ســابق کنار رفت. با این حــال هفته گذشــته وزیر راه و 
شهرسازى طى حکمى رضا نگهبان را به عنوان مدیرکل 

راه و شهرسازى استان تهران منصوب کرد. 
در حالى که قالیباف در حال ســازماندهى نزدیکان خود 
براى انتخابات مجلس یازدهم اســت، این مهره چینى ها 
مى تواند در ثبات برخى وزیران دولت روحانى در مجلس 

آینده مؤثر باشد.

یاران قالیباف در وزارت راه!

رضا پرستش، بدل ایرانى «لیونل مسى» ستاره آرژانتینى 
تیم فوتبال بارسلونا که به سوءاستفاده از زنان متهم شده 
است، با انتشار پیامى در شبکه هاى اجتماعى این اتهامات 

را تکذیب کرد.
چندى پیش شایعات گسترده اى در فضاى مجازى منتشر 
شــد که بازتاب زیادى نیز در نشریات و سایت هاى غیر 
ایرانى داشت. به گفته این منابع خبرى از جمله «مارکا»، 
رضا پرستش با استفاده از شباهت ظاهرى خود به «لیونل 
مسى»، عده زیادى را فریب داده، از آنها سوءاستفاده کرده 

و با بیش از 23 زن رابطه داشته است!
رضا پرســتش عالوه بر تکذیب این اتهام در تعدادى از 
نشریات بین المللى، با انتشــار پیام ویدیویى کوتاهى به 

این شایعات واکنش نشــان داد. او در این ویدیو که در 
منزل خود در تهران ضبط شده اســت، به طرفدارانش 
اطمینان داد که بى گناه اســت و چنین اتهاماتى صحت 
ندارد. با این حال او ســاعتى بعد این ویدی و را بدون هیچ 

توضیحى برداشت!
رضا پرســتش خود را قربانى یک حرکت غیراخالقى و 
ناجوانمردانه معرفى کرد و از نیروى انتظامى خواســت 
با مســببین انتشــار این خبر کذب و نادرست برخورد 

کند.
رضا پرستش 26 ساله به دلیل شباهت خیره کننده  خود 
به لیونل مسى، به بدل ایرانى این ستاره آرژانتینى مشهور 

شده و طرفداران زیادى در میان فوتبالدوستان دارد.

تورم در اصفهان چقدر است؟ بدل ایرانى «مسى»: من متجاوز نیستم

ابتداى انتشار دابسمش محسن افشانى با سالح سرد و 
گرم، عده اى از قالبى بودن اسلحه کمرى در دست این 
بازیگر نوشتند. عده اى هم اما نظرشان این است که این 
اسلحه که او در مقابل دوربین آن را مسلح مى کند و با آن 
خط و نشان مى کشد، یک ماکاروف روسى است؛ سالحى 
بسیار خوش دست که به علت وزن و کوچکى آن کاربرد 
زیادى دارد. این اســلحه نیمه خودکار که به هشت تیر و 
خلبانى نیز معروف اســت، در زمان شوروى سابق براى 
سازمان اطالعات روسیه (کا گ ب) ساخته شد و کاربرد 
زیادى در انجام عملیات هاى سرى داشت گفته مى شود 
از این سالح در ایران تعداد زیادى وجود دارد، همچنین 
تصویرى در فضاى مجازى از مرحوم هاشمى رفسنجانى 
 درحال تمرین در میــدان تیراندازى با ســالح کمرى 

ماکاروف وجود دارد.

اگر نظرات این عده درست باشد مسئله اى که در این میان 
نامشخص است این است که این اسلحه چگونه به دست 
این بازیگر رســیده و اصًال آیا او براى داشتن آن مجوز 
داشته اســت یا خیر؟ نکته اى که احتماًال بعد از چند روز 
از انتشار کلیپ مذکور نیروهاى امنیتى را براى بازداشت 

این بازیگر مجاب کرده و او حاال باید به آن پاسخ بدهد.

آیا اسلحه محسن افشانى واقعى بود؟
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2 قاچاقچى در آتش سوختند
2 سرنشــین خودروى ســوارى پژوى 405 حامل 
75 کیلوگرم حشــیش در اثر آتش سوزى ناشى از 
وقوع حادثــه رانندگى در مســیر چوپانان - انارك 
اســتان اصفهان زنده در آتش جان باختند. در این 
حادثه، ســوارى پژو در اثر تصادف با یک دستگاه 
تریلى دانگ فنــگ آتش گرفته بود کــه در اثر آن 
راننده و یک سرنشــین دیگر خودروى سوارى در 
آتش ســوختند. در بازرســى از صندوق عقب این 
خودرو 75 کیلوگرم حشیش از میان شعله هاى آتش، 

کشف و توقیف شد.

تابستان پرنشاط
 در باغ تجربه

باغ تجربه وابسته به سازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشى شهردارى اصفهان در تابستان 98 در شش 
روز هفته میزبان شــهروندان است. فهمیه سادات 
کدخدایى، مدیر باغ تجربــه با اعالم این خبر اظهار 
کرد: باغ تجربه اصفهان از شــنبه تا پنج شــنبه هر 
هفته از ساعت 8و30 دقیقه تا 10 و30 دقیقه صبح با 
ویژه برنامه هاى متنوع میزبان شهروندان ارشد است. 

ترجمه یک کتاب
 در دانشگاه مبارکه

عضو هیئت علمى دانشــگاه آزاد اســالمى مبارکه 
- مجلســى از انتشــار ترجمه کتاب جدید خود با 
عنوان «آشــنایى با نرم افزار اپتى گریتینگ» خبر 
داد. دکتر آیدا اســماعیلیان، استادیار و عضو هیئت 
علمى گروه برق دانشــگاه مبارکه درباره این کتاب 
گفت: در زمینه توســعه ابزارهاى نرم افزارى براى 
طراحى، شبیه سازى و بهینه سازى اجزا، لینک ها، 
سیســتم ها و شــبکه ها در حوزه نانــو تکنولوژى 
فوتونیکى، اپتوالکترونیکى، شــبکه هاى نورى و... 

نرم افزارهایى ارائه شده است.

تشکیل تیم هاى امدادى 
در روستا

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: 
تیم هاى امدادى در ســطح جوامع روستایى استان 
تشکیل مى شود. محســن مؤمنى با اشاره به نقش 
آمادگى هاى امدادى در روستاها افزود: روستاها در 
زمان هاى بحرانى به دلیل بافت فرسوده و طوالنى 
شــدن زمان حضور امدادگران از شهرها، بیشترین 
آسیب ها را مى بینند لذا بر اساس تفاهمنامه سازمان 
شهردارى ها و دهیارى هاى کشور و سازمان امداد و 
نجات جمعیت هالل احمر، دوره هاى آموزشى ویژه 
دهیاران و روستاییان در دستور کار هالل احمر قرار 

خواهد گرفت.

پیکر نماینده نطنز
 به خاك سپرده شد

پیکر مرتضى صفارى، نماینده مردم نطنز و بادرود 
در مجلس شــوراى اسالمى تشــییع و در امامزاده 
عبدا... نطنز به خاك ســپرده شد. مرتضى صفارى 
نطنزى، نماینده مردم نطنز و بادرود در مجلس دهم 
و عضو کمیســیون امنیت ملى و سیاســت خارجى 
مجلس بود. او پــس از تحمل یــک دوره بیمارى 
سخت بر اثر بیمارى سرطان پانکراس در بیمارستان 
نیکان تهران درگذشــت. صفــارى نطنزى داراى

 دکتراى اقتصاد و متولد ســال 1335 در شهرستان 
نطنز بود.

کباب گلپایگان ثبت شد
رئیس میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
گلپایگان گفت: مهارت پخت کبــاب گلپایگان در 
فهرســت میراث ناملموس کشــور به ثبت رسید. 
مصطفى قانونى افــزود: دومین جشــنواره کباب 
گلپایــگان در روزهــاى 24 و 25 مردادماه در این 
شهرســتان برگزار و از شــماره ثبتى آن رونمایى 

خواهد شد.

خبر

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان با بیان اینکه 
تعداد فروشندگان خودرو در بازار بیشتر از خریداران آن 
است، گفت: مردم بیشتر تمایل به فروش خودروى خود 

دارند و تقاضایى براى خرید در بازار نیست.
حمیدرضا قندى با اشاره به افزایش نجومى قیمت خودرو 
در چند ماه اخیر، اظهار کرد: تقاضا براى خرید اتومبیل 
به شدت کاهش یافته اســت. وى افزود: 80 درصد از 
مشتریانى که به فروشگاه هاى خودرو مراجعه مى کنند 

براى فروش آمده اند.
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان خاطر نشان 
کرد: بــازار معامالت خودرو تقریبــًا در رکود تورمى به 

ســر مى برد و معامالت قابل توجهــى در بازار صورت
 نمى گیــرد. این در حالى اســت کــه افزایش قیمت 
اتومبیــل به نفع فروشــندگان خــودرو نبــوده و تنها 
کاهش تقاضا و کمیاب شــدن آن را براى فروشندگان 
به دنبال داشته اســت.  قندى با اشاره به کاهش قیمت 
خودرو در روزهاى گذشــته ادامــه داد: قیمت خودرو 
باید ثابت شــود تــا خریدار بتوانــد با اطمینــان پا به 
بازار بگذارد و خریــد کند. نرخ خودرو هنوز به ســطح 
قیمت ها در فروردین ماه نرسیده است و به نظر مى رسد 
ادامه کاهش قیمت ها به میزان ناچیز بوده و دیگر به نرخ 

اول باز نخواهد گشت.

مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
در جلسه مالقات مردمى با صنعتگران و سرمایه گذاران و 
کارآفرینان مستقر در شهرك ها و نواحى صنعتى استان، 
با اشاره به ضرورت اســتفاده از مزیت هاى نسبى در امر 
تولید، صنایع شیمیایى، نساجى و صنایع معدنى را از جمله 
مزیت هاى اصلى ســرمایه گذارى در استان اصفهان 
عنوان کرد. محمدجواد بگى دسترسى به انرژى و نیروى 
کار ارزان، برخوردارى از بازار بزرگ 400 میلیون نفرى 
در منطقه و بهره مندى از تجربیات نیروى انسانى ماهر 
در دهه هاى گذشته را از مزیت هاى اصلى کشور دانست 
و تصریح کــرد: در دنیاى رقابتى امروزى، اســتفاده از 

مزیت هاى نسبى هر کشور مى تواند نقش پر رنگى در 
موفقیت واحدهاى اقتصادى داشته باشد و بستر مناسبى 
براى رشد و توسعه بازارها ایجاد کند. وى تصریح کرد: با 
توجه به مزیت هاى موجود در کشور، صنایع شیمیایى، 
صنعت ســنگ، معادن و صنایع فلــزى و غیرفلزى و 
همچنین صنایع نساجى و صنایع غذایى از اولویت هاى 
اصلى ســرمایه گذارى موفق در شــهرك ها و نواحى  

صنعتى استان است. 
 مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
از تالش این شرکت براى توسعه شهرك هاى تخصصى 

صنایع داراى مزیت در استان خبر داد.

مزیت هاى سرمایه گذارى
 در استان اصفهان 

فروشندگان خودرو 
بیشتر از خریداران آن هستند

مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود گفت: دهکده 
زاینده رود تقریبًا هفت ماه از سال را خالى از سکنه 
است که با نگاه حمایتى ویژه مى توان گردشگرى 
و بومگــردى را در تمام ســال در ایــن منطقه 

فعال کرد.
جوادى خاطرنشــان کرد: دهکده اول زاینده رود 
252 هکتــار زمیــن، 1800 ویــال و 300 واحد 
آپارتمانــى را در خود جاى داده و ســازمان هاى 
حقوقى یــا دولتــى و نیــز افــراد حقیقــى با 
ســرمایه گذارى در این منطقــه از امکانات آن 
اســتفاده مى کنند. در طرح توســعه دهکده نیز 
مجموعه اى با وســعت 460 هکتار آماده حضور 
سرمایه گذاران داخلى و خارجى براى رشد صنعت 
گردشــگرى اســت. وى گفت: در بخش دیگر 
مجموعه ســایت خانواده با 306 هکتار قرار دارد 
که بســترى براى ایجاد مجموعه هاى فرهنگى 

و تفریحى است.
مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود با تأکید بر 
اینکه طراوت این منطقه به فضاى سبز آن است 
و حفظ آن نیاز به نگاه ویژه اى دارد، ادامه داد: هم 
در زمینه برداشت آب و هم نگهدارى فضاى سبز 
نیاز به حمایت داریم زیرا از طرفى به کشــاورزان 
منطقه قول داده شــده که حقابه آنان را سازمان 
عمران تأمین کند که همین امر بار مالى زیادى را 

به سازمان تحمیل مى کند. 
وى اظهار کرد: دهکده زاینده رود تقریبًا هفت ماه 
سال خالى از سکنه است که با نگاه حمایتى ویژه 
مى توان گردشگرى و بومگردى را در تمام سال 
در این منطقه فعال کرد.  جوادى با اشاره به اینکه 
این دهکده، 18 هزار نفر در روز را مى تواند پوشش 
دهد اما تنها از یک ســوم این ظرفیت اســتقبال 
مى شــود، خاطرنشــان کرد: دهکده زاینده رود 
پاییز زیبا و ناشــناخته اى دارد کــه در کنار همت 
سازمان عمران، اطالع رسانى شوراى شهر را براى 

گردشگران مى طلبد.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان 
گفت: به شرط اینکه مشترکان مصرف برق را مدیریت 
کنند خاموشى و قطعى برق نخواهیم داشت در غیر این 
صورت احتمال خاموشى وجود دارد. مرسل صالحى در 
توصیه به مصرف کنندگان خاطرنشــان کرد: مشترکان 
در ســاعات 11 تا 15 کولرهاى آبــى را روى دور کند و 
کولرهاى گازى را روى 24 درجه سانتی گراد تنظیم کنند، 
استفاده  از المپ اضافى را کاهش دهند و از نور طبیعى 
آفتاب استفاده کنند و از وســایل برقى پرمصرف در این 

ساعات استفاده نکنند.

حکم 20 سال زندان و صد ضربه شالق براى عامل تجاوز 
به دانش آموزان پسر در مدرسه اى در ناحیه 4 آموزش و 

پرورش اصفهان صادر شد.
به گزارش «ایمنا»، نایب رئیس انجمــن اولیا و مربیان 
یک مدرسه پسرانه در اصفهان به جرم تعرض، آدم ربایى، 
تشویق و تحریک به انحرافات جنسى و تسهیل دستیابى 
به محتواى مستهجن از طریق نشان دادن تصاویر مبتذل 
و مستهجن به صد ضربه شالق و صد ضربه شالق و 20 

سال زندان براى عامل تعرض به دانش آموزان اصفهانى 
تحمل چهار بار حبس به  مدت 20 سال محکوم شد.

این مرد اواسط آذر سال 97 با شکایت خانواده دانش آموزان 
دستگیر شد. وى که پیش تر رئیس انجمن اولیا و مربیان 
مدرسه و سال گذشته نایب رئیس انجمن بوده است، چهار 
کودك هشــت و 9 ساله را در دستشــویى مدرسه مورد 
تعرض قرار داده و با یک مداد نوك تیز یا چاقو و سالح سرد 

آنها را تهدید مى کرد.

ســارا باقرى، وکیل پرونده و از وکالى داوطلب انجمن 
حمایت از حقــوق کودکان گفت: با شــکایت خانواده ها 
به مدیر مدرســه وى منکر ماجرا شــد اما وقتى حراست 
آموزش و پرورش و پلیس امنیت به مدرســه وارد شدند 
بالفاصله متهم بازداشت شــد و به زندان رفت. در ادامه 
تحقیقات مشخص شــد این متهم قبل از اینکه بخواهد 
بچه ها را مورد کودك آزارى قــرار دهد، عکس بعضى از 
مادران دانش آموزان را از تلگرام فوتوشاپ مى کرده و آنها 

را به لحاظ روانى نیز آزار مى داده است. نکته مهمتر اینکه 
فرزند خود این متهم هم در این مدرسه درس مى خوانده 
است. این فرد دائمًا در مدرســه حضور داشته و آزادانه با 
بچه ها در ارتباط بوده است. تقصیرى که متوجه آموزش 
و پرورش و کادر مدرسه بوده و دائمًا از مسئولیت آن شانه 

خالى مى کنند.
باقرى گفت: در کیفرخواستى که علیه متهم صادر شد آمده 
بود که وى براى اطفال ایجاد مزاحمت کرده، کودك آزارى 
و تشویق و تحریک به انحرافات جنسى و تسهیل دستیابى 
به محتواى مستهجن از طریق نشان دادن تصاویر مبتذل 
و مستهجن به اطفال و توهین به آنها از دیگر اتهامات وى 

بود که قرار جلب براى متهم صادر شد.
بعد از آن خانواده ها نســبت به آدم ربایى هم طرح دعوى 
کردند که مورد تأیید دادگاه قرار گرفت و پرونده وارد دادگاه 
کیفرى یک اصفهان شد. متهم از آذرماه در زندان است؛ 

چرا که جرم او شامل اعمال منافى عفت بوده است.
طى گواهى هایى که پزشکى قانونى براى دانش آموزان 
آزار دیده صادر کرده بود، اختالل روانى حاصل از تعرض و 
تجاوز ذکر شده بود. براى این متهم احکام سنگینى صادر 
شده است و عالوه بر این وى بابت آدم ربایى و اتهاماتى 
که در کیفرخواست آمده به تحمل چهار بار حبس 20 ساله 

و تعزیرى محکوم شد که البته یک بار آن قابل اجراست.
 وکیل پرونده به «خبرآنالین»  گفته است: این بچه ها در 
حال حاضر تحت نظر خدمات روان شناســى هستند که 
خانواده ها با هزینه شخصى خودشان فراهم کرده اند. در 
این پرونده آموزش و پرورش هیچ مسئولیتى را نپذیرفته 
است. فقط بعد از رسانه اى شدن این ماجرا، مدیر مدرسه را 

اخراج کرده است و بقیه کادر مدرسه هم تغییر کرد.
در همین حال محمدرضا حبیبى رئیس کل دادگسترى 
استان اصفهان گفته است این حکم هنوز قطعى نیست 
و الزم است توســط دیوان عالى کشــور تنفیذ شده تا 

قطعى شود.

صدور حکم عامل تجاوز به دانش آموزان مدرسه اى در اصفهان

نایب رئیس انجمن اولیا و مربیان  20 سال حبس مى شود
دهکده زاینده رود 7 ماه از سال 

خالى از سکنه است

همزمان با سفر اخیر آیت ا... محمد مصدق، معاون حقوقى 
قوه قضاییه به اصفهان، نشست مقامات قضایى استان و 
اعضاى هیئت مدیره کانــون وکالى اصفهان در حضور 
او برگزار شد. دستاورد این نشست که در آستانه هفته قوه 
قضاییه برگزار شد، تأکید مقامات قضایى بر تفاهم با کانون 
وکال بود اگر چه  انتقادات و گالیه هاى مالیمى هم در این 

رابطه مطرح شد.
در این نشست صنفی، لیال رئیسی، رئیس کانون وکالي 
دادگستري استان اصفهان و فرهاد رستم شیرازى، نایب 
رئیس کانون وکالى استان اصفهان با حرارت از جایگاه 
وکالت دفاع کرده و بر لزوم تغییر نگرش منفى نسبت به نهاد 
وکالت تأکید کردند. در این نشست، رئیس کانون وکال دو 
خواسته مشخص این کانون را مطرح کرد: «اول اینکه نهاد 
وکالت در دستگاه ها مورد مشورت قرار بگیرند و دوم، جایگاه 
این نهاد توسط دستگاه قضایى حفظ شود.» نایب رئیس 
کانون وکالى استان اصفهان هم تیغ حمالتش را متوجه 
رســانه ها کرد و اینکه به گفته او مطبوعات یا صداوسیما 
وکیل را یــک کارچاق کن یا ضایع کننــده حق دیگران 
مى دانند به هیچ وجه قابل قبول ندانســت. او البته تأیید 
کرد که بعضى وکال هم ممکن اســت این خصوصیات را 

داشته باشند اما این شامل همه نمى شود: «این برچسب ها 
به 99 درصد وکال نمى چسبد. متأســفانه برخى وکال که

 پرونده هــاى میلیاردى مى گیرند افرادى هســتند که به 
باندهاى قدرت و ثروت مرتبط هستند اما در کانون وکالى 

استان 400 وکیل در حال فعالیت رایگان هستند.»
اما از آن ســو، آیت ا... مصــدق، معاون قــوه قضاییه با 

لحنى دلجویانه ضمــن اینکه عدم رضایــت این قوه از 
تخریب وکال توســط صدا وســیما را اعالم کرد، دست 
روى موضوعى گذاشت که مدت هاست دغدغه وکالى 
کشــور اســت: طرح حذف آزمون وکالت که در مجلس 
شوراى اسالمى در دســت بررسى است. مصدق، همصدا 
با کانون وکال مخالفت شــدید قــوه قضاییــه را با این 

موضوع اعالم کرد و حتى آن را مغایــر با اصول عقالنى 
دانســت: «اصًال عقل ســالم هم بــا این امــر مخالف 
خواهد بود چرا که عقل به هر دســتگاهى اجازه گزینش 
نیروهاى خود را مى دهد و این گزینش همان رد شــدن از 
آزمون اســت و قوه قضاییه به موقع در برابر این موضوع 
مخالفت خــود را اعــالم و از این امر دفــاع مى کند چرا 
که قطعًا نهاد وکالــت نیازمند آزمون، گزینــش و تأیید 

صالحیت است.»
على اصفهانى، دادســتان اصفهان و محمدرضا حبیبى، 
رئیس کل دادگسترى استان هم در این نشست براى وکال 
کم نگذاشــتند و عالوه بر آنکه وجود وکیل و قاضى را به 
عنوان بال هاى عدالت ضرورى دانستند، از طرفى خواستار 
حفظ حرمت وکال شدند و جایگاه وکیل و قاضى را همشأن 
یکدیگر توصیف کردند. آنها هم البته گالیه هاى کلى خود 

درباره شیوه عمل برخى وکال را نیز مطرح کردند. 
در مجموع پیام این نشست براى جامعه وکال و دستگاه قضا 
این بود که اگرچه ممکن است گالیه ها و اختالفات ریشه 
دارى بین این دو دستگاه هم خانواده وجود داشته باشد اما 
هردوطرف امید دارند که تحوالت جدید در دستگاه قضایى 
نوید  تعامالت جدى ترى در حوزه کارى میان این دو باشد.

وزیدن نسیــم تعامل در رابطه وکال با قوه قضاییه

معاون آمار و فناورى اطالعات دادگســترى استان اصفهان 
گفت: همزمان با هفته قوه قضاییه مرکز مراقبت الکترونیک 

زندانیان اصفهان راه اندازى شد.
محمدحســین آقایى اظهار کرد: در اجراى مواد 252 و 557 
قانون آیین دادرسى کیفرى مصوب ســال 1392 به همراه 
اصالحات و الحاقات بعدى، با پیگیرى هاى به عمل آمده از 
سوى معاونت آمار و فناورى اطالعات دادگسترى کل استان 
و فراهم شدن بستر مورد نیاز از ســوى مرکز آمار و فناورى 
اطالعات قوه قضاییه، مرکز مراقبت الکترونیک قضایى راه 
اندازى شد و پابند الکترونیک براى سه  نفر از زندانیان واجد 
شرایط که احکام آنها قبًال در محدوده شهرى اصفهان صادر 
شده بود، نصب و فعال شد. وى افزود: این طرح صرفاً براى افراد 
واجد شرایط طبق قانون و شیوه نامه مزبور اجرا شده و کاهش 

مشکالت خانواده زندانیان و ارتقاى حقوق شهروندى از جمله 
مزایاى آن است.

آقایى تأکید کرد: در این طرح زندانى بدون آنکه پابند وى قابل 
رؤیت باشد به زندگى روزانه خود در محدوده نظارتى تعیین 
شده توسط دادگاه مشغول مى شود در حالى که اطالعات تردد 
او به طور پیوسته ثبت و مشاهده مى شود و در صورت تخلف از 
محدوده نظارتى و توجه نکردن به تدابیر و دستورات دادگاه، در 

حکم وى در این خصوص تجدیدنظر مى شود.
معاون آمار و فناورى اطالعات دادگســترى کل اســتان در 
پایان تصریح کرد: وضعیت حدود 30 زندانى متقاضى پابند 
الکترونیک در حال بررسى اســت و در صورت احراز شرایط 
مورد نیاز ظرف یک ماه آینده تحت نظارت الکترونیک قرار 

خواهند گرفت.

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان اظهار کرد: بر 
اساس طرح بسیج ملى کنترل فشار خون باید فشار خون 
یک میلیون و 200 هزار نفر در استان اصفهان اندازه گیرى 
شود که استان اصفهان از برنامه تعیین شده جلوتر است.

طاهره چنگیز افزود: امیدواریم به عددى بیشتر از هدف 
تعیین شده برســیم چرا که جمعیت هدف این طرح دو 
میلیون و 400 هزار نفر افراد باالى 30 ســال هستند اما 
در برنامه تعیین شده، رسیدن به 50 درصد از این رقم به 

عنوان هدف تعیین شده است. 
وى تأکید کــرد: از مــردم دعــوت مى کنم تا فشــار 
خون خودشــان را در یکى از پایگاه هاى ســیار، مراکز 
بهداشــت و درمان یا بیمارســتان ها ثبت کننــد تا در 
صورتى که به فشــار خون باال مبتال هستند شناسایى و 
درمان شوند. چنگیز خاطرنشان کرد: در طول اجراى این 
طرح مواردى با فشــار خون در وضعیت بسیار خطرناك 
گزارش شد که فرد اطالع نداشــت و بالفاصله بسترى 
شد چراکه در غیر این صورت دچار سکته مغزى مى شد.

10 تیرماه همایش بزرگداشــت صائب تبریزى با حضور 
اهالى فرهنگ و هنر و با همکارى شهردارى منطقه یک 
و چند انجمن ادبى شــهر اصفهان، در بــاغ صائب برگزار 

مى شود.   
این مراسم ســاعت 20 و 45 دقیقه با حضور عالقه مندان 
و اهالى فرهنگ و ادبیات و جمعى از مســئوالن فرهنگى 

اســتان برگزار مى شــود. تجلیل از پنج پیشکسوت ادبى 
استان اصفهان، شعرخوانى و ســخنرانى در مورد زندگى 
و شــخصیت صائب تبریزى از جمله برنامه هاى هفتمین 

همایش صائب تبریزى است. 
صائب تبریزى در ســال 1000 هجرى در تبریز زاده شد. 
خانواده وى در زمان شاه عباس اول صفوى از تبریز کوچ 

کرده و در محله عباس آباد اصفهان ساکن شدند. شاه عباس 
دوم صفوى به او مقام ملک الشعرایى داد. صائب 80 سال 
زندگى کرد و در اصفهان دیده از جهان فروبست. آرامگاه 
این شــاعر در اصفهان، در خیابان صائب، در محله اى از 
منطقه یک شهر اصفهان واقع است که در زمان حیات او به 

«تکیه میرزا صائب» معروف بود.

باید فشار خون
 یک میلیون و 200 هزار نفر 

در استان اصفهان اندازه گیرى شود

درست مصرف کنید 
تا خاموشى نداشته باشیم

مرکــز
 مراقبت الکترونیک 

زندانیان اصفهان 
راه اندازى شد

همایش 
بزرگداشت صائب 
فردا  برگزار مى شود
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بعد از برنامه «نود» و «حاالخورشید» دکور مجموعه «کاله قرمزى» هم جمع شد. حمید مدرسى، تهیه کننده 
مجموعه «کاله قرمزى» در واکنش بــه اظهارات اخیر مدیرکل مالکیت فکرى و حقوق بین الملل ســازمان 
صداوسیما درباره مالکیت این شخصیت هاى عروســکى توضیحاتى را مطرح کرده و از جمع شدن دکور این 

مجموعه پرطرفدار خبر داده است.
او در یادداشت بلندى که در اختیار «ایسنا» قرار داده، درباره مجموعه «کاله قرمزى» و سرنوشت آن خطاب به 

حامد معینى نوشته است:
«اینجانب با تسلط به مجموعه "کاله قرمزى" و تولید نشدن سه سال این سریال، آماده ارائه مستنداتى هستم 
که بیش از 50 میلیارد تومان به صداوســیما ضرر و زیان وارد کردید. فقط در موضوع مجموعه "کاله قرمزى" 
جمع بزنید با پروژه هاى دیگرى که توسط جنابعالى و همکاران شما به سرنوشت تعطیلى کامل دچار شده اند؛ از 
برنامه پربیننده "نود" عادل فردوسى پور گرفته تا شخصیت عروسکى "جناب خان" و قطعاً عروسک هاى معروف 
و محبوب قبلى سیما، با احترام به حقوق ملى و مردمى صداوسیما که اصوًال بودجه اصلى توسط مردم پرداخت 
مى شود، حتى با علم حقوق مادى و معنوى شخصیت هاى عروسکى و برنامه هاى معروف و پربیننده، کدام عقل 

و منطقى به توقف و تعطیلى کامل برنامه هاى پرمخاطب و محبوب مردمى حکم مى دهد.»
او در بخش دیگرى از این یادداشت آورده است: «جنابعالى و همفکران شما اگر به جاى بى احترامى، نقض حقوق 
هنرمندان و سازندگان، تهدید به دادگاه کشیدن، رویه دیگرى را در قالب احترام به سازندگان و هنرمندان در پیش 

بگیرند، قطعاً نتایج بهترى هم براى سیما و هم براى مردم به دنبال خواهد داشت.»
مدرسى در ادامه نوشته است: «در این لحظه تلخ که مشغول جمع آورى دکور نوستالژیک و میز آقاى مجرى و 
عروسک ها هستیم، دور نخواهد بود که روى این میز پرخاطره گرمک و طالبى در کنار میز عادل فردوسى پور 
که هندوانه به شرط چاقو عرضه مى کند، فعالیت خود را ادامه دهد! امروزه هندوانه و طالبى ارزان را براى مردم 

را بچسبیم، هنر کیلویى چند؟!» 

شبنم مقدمى، ستاره پسیانى و پریناز ایزدیار بازیگرانى هستند که با داشتن دو 
فیلم در میان سایر بازیگران زن بیشــترین تعداد فیلم در اکران بهار سینماى 

ایران در سال جارى را به خود اختصاص دادند.
با پایان یافتن سه ماه نخست سال، سینماى ایران شاهد حضور آثار متفاوتى در 
چرخه اکران بود، آثارى که در ژانرهاى مختلف ساخته شده و توانستند موفقیت 

و شکست هاى مختلفى را براى خود به ثبت برسانند.

سینماى ایران در فاصله زمانى فروردین تا خرداد ماه امسال 9 میلیون و 877 
هزار و 198 نفر مخاطب را به سینما جذب کرده و فروشى معادل 113 میلیارد 

و 465 میلیون و 767 هزار و 46 تومان داشته است.
در میان 19  اثر اکران شــده در فصل بهار بازیگران بسیارى به ایفاى نقش 
پرداختند و به نوعى امسال نسبت به سال گذشــته تنوع حضور بازیگران در 
سینما به شدت پررنگ تر بود و حتى بازیگرانى که سال پیش سه یا چهار فیلم 

داشتند امسال تنها با یک فیلم در چرخه اکران حضور دارند.
شبنم مقدمى، ستاره پسیانى و پریناز ایزدیار بازیگرانى هستند که با داشتن دو 
فیلم در میان سایر بازیگران زن بیشــترین تعداد فیلم در اکران بهار سینماى 

ایران در سال جارى را به خود اختصاص دادند.
به همین مناسبت خبرنگار خبرگزارى «میزان»، نگاهى به فهرست پرکارترین 

بازیگران زن سینما در سه ماه نخست سال 98 انداخته که به شرح زیر است:

سریال «آچمز» با بازى هومن برق نورد و امیرحسین رستمى این روزها در مراحل پایانى پس تولید قرار دارد.
تهیه کننده سریال «آچمز» درباره آخرین وضعیت تولید و پخش کار بیان کرد: با پایان تصویربردارى «آچمز» 
به کارگردانى مهرداد خوشبخت، این روزها در مراحل پایانى پس تولید مانند ساخت تیتراژ، موسیقى، جلوه هاى 

کامپیوترى و صداگذارى هستیم.
حسین آقاهرندى، درباره زمان پخش سریال عنوان کرد: در گذشته از طرف شبکه 3  به ما اعالم کردند که سریال 
خود را براى پخش بعد از ســریال «گاندو» اما احتمال دارد مینى سریال «گیله وا» را پخش کنیم. ما هم هنوز 
نمى دانیم کدام یک زودتر پخش مى شود. وى افزود: امیدوارم این سریال با فضاى شاد و موقعیت هاى گاه طنز 

خود در تابستان لحظات خوبى را براى مخاطبان فراهم آورد.
آقاهرندى در پایان با بیان اینکه تدوین سریال نیز به پایان رسیده است، گفت: ده قسمت از «آچمز» را تحویل 

شبکه 3 سیما داده ایم و به زودى قسمت بعدى را نیز تحویل مى دهیم.  
در خالصه داســتان مجموعه تلویزیونى «آچمز» آمده اســت: «"مصیب" پس از 45 سال مى فهمد که تنها 
فرزند خانواده نبوده است. وى براى پیدا کردن گمشده  سالیان دور مادرش، راهى تهران مى شود و اما خودش 
هم گمشده  بزرگ ترى دارد؛ "عزت" و "احترام"! مجبور است بین این دو گمشده یکى را انتخاب کند و همین 

داستان هاى پیچیده اى برایش به وجود مى آورد که او را تبدیل به انسانى دیگر مى کند.»
«آچمز» به کارگردانى مهرداد خوشــبخت و تهیه کنندگى حســین آقاهرندى در 30 قسمت از 

شبکه 3 سیما پخش خواهد شد.
در این مجموعه تلویزیونى هومن برق نورد، امیرحسین رستمى، سید مهرداد ضیایى، مهران رجبى، 
سارا خویینى ها، بیتا سحرخیز، مهوش صبرکن، 

پریســا مقتدى، ســهند جاهدى، هادى 
عطایى فــر، احمدرضا اســعدى و مونا 

اسکندرى بازى دارند.

 خبر کوتاه بود اما نه باورنکردنى: «محسن افشانى، بازیگر 
سینما روانه زندان شد.» او براى ساخت یک دابسمش که 

حاوى خشونت بود احضار، بازداشت و روانه زندان شد.
افشانى جدیدترین ســلبریتى قربانى چهره شدن به هر 
قیمتى اســت. بازیگرى که دوره اى مدام آنتن داشــت. 
فرصت اجرا در اختیارش مى گذاشــتند و با همین رویه 
چنان پیش رفت که توانست فالوورهاى بسیارى بگیرد. 
از اجراى ناموفق «ماه عسل» که تنها مجرى اى بود که 
به نیمه ماه رمضان نرسیده جاى خود را به مجرى بعدى 
داد تا ساخت مستند درباره «راهیان نور». محسن افشانى 
براى چهره ماندن همه کار کرد جــز اینکه تمرکزش را 
بر فعالیت هنرى اش بگذارد.  بازیگرى که شاید در ابتدا 
مى شــد امید داشــت با اتکا به چهره اش بتواند یکى از 
موفق هاى سینما و تلویزیون باشد، مثل همه آنهایى که 
خیلى هنر بازیگرى ندارند اما چشمان رنگى شان باعث 

شده هیچ وقت بازارشان کساد نباشد اما او از همان ابتدا با 
حاشیه همراه شد.

با گسترش فضاى مجازى، رفتار همیشه پر از تصمیمات 
احساســى او بیش از پیش مــورد توجه قــرار گرفت و 
حاشــیه هایش را چندبرابر کرد. از ماجــراى پارتى هاى 

دبى تا گریه روى آنتن زنده براى عشــق از دست رفته و 
بعدتر قصه ازدواج. او پیش تر براى رفتارهاى نسنجیده و 
خارج از عرف ساختارى جامعه مثل دیگرانى چون سوشا 
مکانى بارها مورد شماتت و حتى بازخواست قرار گرفته 
بود ولى این تب در دید بودن و توجه شبکه هاى اجتماعى 
به سرعت این نوجوان یک باره سرشناس شده در مسیر 
بلوغ را به سمت ساخت تصاویر رادیکال از خود پیش برد. 
رفتارهایى چون جمع آورى کمک بــراى زلزله زدگان تا 
کلى کلیپ تبلیغاتى. از درگیر شــدن با ساشا سبحانى تا 

ویلچرسوارى در بیمارستان!
او که براى این رفتارها جایگاهش جلــوى دوربین را از 
دست داده بود، گمانش این بود با دابسمش هایش مى تواند 
در دید بماند. پس شــروع کرد به ساخت کلیپ هایى در 
شکل هاى مختلف و در این راه تا انتشار کلیپ عروسى اش 
هم پیش رفت و همین چند گذشــته با انتشــار عکس 

نامتعارفى از خود و همسرش در استخر خبرساز شد.
 مسیر رادیکال استفاده از شبکه هاى اجتماعى و توجهاتى 
که حتى بــه قیمت حمالت انتقــادى، پیجش و قابلیت 
درآمدزایى و شهرت را براى آدم ها زنده نگه مى دارد، حاال 
از او یک مجرم سابقه دار ساخته است. جرمش چیست؟ 
ترویج خشــونت براى دابسمشى که بیشــتر به شوخى 
مى ماند. دابسمشــى که در آن او رو بــه دوربین کلتى را 
مســلح مى کند و چاقویى را از غالف بیرون مى کشد. او 
تازه ترین قربانى جذابیت کاذب شبکه هاى اجتماعى است. 
جدیدترین قربانى نداشتن سواد رســانه اى و مسئولیت 
اجتماعى. دردســرى تازه براى دســتگاه قضایى کشور 
که احتماًال نمى داننــد به چه جرم ملموســى مى توان 
براى بازیگرى سرشــناس با رفتارهــاى ضداجتماعى 
کیفرخواست صادر کنند و شاید حکم بازداشت موقت شان 

بیشتر جنبه تأدیبى دارد!

آرا صالحى، خواننده اى است که جواد رضویان پس از شنیدن قطعه اى از او 
در فضاى مجازى، او را به همکارى در فیلم «زهرمار» دعوت کرد.

آرا صالحى، خواننده جوان و نوظهورى که با دو قطعه موســیقایى گنجانده 
شده در فیلم سینمایى «زهرمار» اولین تجربه خوانندگى در سینما را پشت 
سر گذاشته است، ضمن اشاره به فرایند حضورش در این اثر توضیح داد: من 
چندى پیش قطعه «سالم تهران» را در فضاى مجازى منتشر کرده بودم و 
جالب آنکه بعد از انتشار این قطعه آقاى رضویان با من تماس گرفت و براى 
حضور در دفتر آقاى نوروزبیگى تهیه کننده فیلــم «زهرمار» قرار مالقاتى 
گذاشت. پس از حضور در دفتر آقاى نوروزبیگى بود که بنده با تأیید کارگردان 
و آقاى کمال تبریزى به عنوان مشاور پروژه از فهرستى که نام هاى مطرحى 
چون امیرعباس گالب و روزبه بمانى در آن بودند، براى خوانندگى دو قطعه 

این فیلم انتخاب شدم.
وى ادامه داد: ایــن براى من باعث خوشــحالى و افتخار بــود که از میان 
خوانندگان مطرح کشــورمان براى تولید تیتراژ فیلم و اجراى قطعه «سالم 

تهران» انتخاب شدم. در این بین همکارى بسیار ارزشمند وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمى هم کمک قابل توجهى براى تسریع در روند این حضور کرد 

که امیدوارم توانسته باشد موردپسند مخاطبان قرار گیرد.
این خواننده بیان کرد: قطعه اى که با عنوان «سالم تهران» در بخش هاى 
میانى فیلم گنجانده شده از آثارى اســت که قبل از ساخت فیلم تولید شده 
بود و وقتى آقاى رضویان این اثر را شنیده بود تصمیم گرفت تا از کار براى 
صحنه اى از فیلم استفاده کند. براى تیتراژ پایانى فیلم هم قطعه «زهرمار» 
با شــعر و آهنگ من تولید شد که آن هم متناســب با فضاى محتوایى کار 
طراحى شده بود. علیرضا میرزایى نیز کار تنظیم قطعات را به عهده داشت. 
صالحى افزود: جواد رضویان شرایطى را فراهم کرد تا بتوانم وارد فاز تازه اى 
از کارهایم شوم. او به عنوان یک برادر و جواد  نوروزبیگى به عنوان یک پدر 
از همین حاال نگران آینده کارى من هســتند از این رو امیدوارم با انتخاب 
یک تهیه کننده خوب در حوزه موسیقى بتوانم به صورت جدى تر در حوزه 

موسیقى فعالیت کنم.

به بهانه پایان بهار سینماى ایران؛

پرکارترین بازیگران زن سینماى ایران
 در بهار 98 را بشناسید

پریناز ایزدیار
ایزدیار نیز یکى دیگر از بازیگران پرکار سینما در اکران فصل بهار است 
که با دو فیلم در کنار شبنم مقدمى ایستاده است، ایزدیار امسال با دو فیلم 
«سرخ پوست» و «مترى شیش و نیم» به ایفاى نقش پرداخت، آثارى 
که هر دو در جشنواره فیلم فجر حضور داشــتند اما جایزه اى را نصیب 

ایزدیار نکردند.
وى در فیلم «مترى شــیش و نیم» صرفًا حضور داشــته و نقش بسیار 
کمرنگى را بازى مى کند، روســتایى در این فیلم بیشــتر از نام ایزدیار 
اســتفاده که زیرا بازى آن نقش به توانایى خاصى نیاز نداشت، هرچند 
حضور ایزدیار در این فیلم کمرنگ بود امــا هم اکنون با این اثر در صدر

 پرفروش ترین هاى سال قرار دارد.
عــالوه بــر آن ایزدیــار در «ســرخ پوســت» بــه کارگردانــى 
نیما جاویدى بازى پررنگى داشته اســت، فیلمى که در اکران عید فطر 

راهى سینماها مى شود.

ستاره پسیانى
ستاره پسیانى در دو فیلم سینمایى «غالمرضا تختى» 
به کارگردانــى بهرام توکلى و «ســرخ پوســت» به 
کارگردانى نیما جاویدى نقش هاى بسیار کوتاه و البته

 کم رقمى را ایفا کرده است، نکته جالب در این دو فیلم 
حضور همزمان ستاره پســیانى و پدرش آتیال پسیانى 

است.
بازى وى در فیلم تختى نتوانســت در جشــنواره فیلم 
فجر دوره ســى و هفتم براى پســیانى افتخارى را به 
همراه بیــاورد و در ادامــه ایفاى نقــش وى در فیلم 
«ســرخ پوســت» نیز از ســوى منتقدیــن نقدهاى 
خوبــى را دریافت نکــرد تا پســیانى با وجــود پرکار

 بــودن در چرخه اکــران حضور تأثیرگذارى نداشــته 
باشد.

شبنم مقدمى
شبنم مقدمى از جمله بازیگران صاحب سبک سال هاى اخیر سینماى ایران است، توانایى مقدمى 
در ارائه هاى نقش هاى متنوع و شخصیت هاى گوناگون از او بازیگرى ساخته که مخاطب مى تواند 
در هر نقشى وى را باور کند، بازى در نقشى کمدى و باورپذیر همچون فیلم «خجالت نکش» و 
کاراکترى جدى و البته تراژیک در فیلم «شبى که ماه کامل شــد» نشان از توانایى ویژه وى در 

بازیگرى دارد.
مقدمى پایان فصل بهار سینماى ایران را با دو فیلم به پایان مى رساند تا جزو پر کارترین بازیگران 
زن سینما در این فصل از اکران باشد. وى در دو فیلم به ایفاى نقش پرداخته است، بازى تحسین 
برانگیز وى در فیلم سینمایى «شبى که ماه کامل شد» تا حدى مخاطب را هیجان زده کرد که اکثراً 

وى را الیق نامزدى در جشنواره فیلم فجر مى دانستند.
وى همچنین عالوه بر فیلم «شبى که ماه کامل شد» به کارگردانى نرگس آبیار در فیلم سینمایى 
«زهرمار» ساخته جواد رضویان هم به ایفاى نقش پرداخته است، وى در این فیلم نقشى کامًال 
جدى در اثرى کمدى ایفا کرده تا باز هم مقدمى با تنوع در دو ژانر اکران عید فطر را پشــت سر 

بگذارد.
نننننننمینننننننن مجبور است بین این دو گمشده یکى را انتخاب کند و ه ! احترام عزت و  هم گمشده  بزرگ ترى دارد؛ 

داستان هاى پیچیده اى برایش به وجود مى آورد که او را تبدیل به انسانى دیگر مى کند.»
0«آچمز» به کارگردانى مهرداد خوشــبخت و تهیه کنندگى حســین آقاهرندى در 30 قسمت از 

3شبکه 3 سیما پخش خواهد شد.
در این مجموعه تلویزیونى هومن برق نورد، امیرحسین رستمى، سید مهرداد ضیایى، مهران رجبى، 
سارا خویینى ها، بیتا سحرخیز، مهوش صبرکن، 

پریســا مقتدى، ســهند جاهدى، هادى 
عطایى فــر، احمدرضا اســعدى و مونا

اسکندرى بازى دارند.
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 امیرحسین رستمى و هومن برق نورد
 با «آچمز» در شبکه 3 

دومین تولید پرطرفدار تلویزیون به سرنوشت برنامه «نود» دچار شد

دکور مجموعه «کاله قرمزى» را هم جمع کردند

چطور جنون شهرت باعث بازداشت محسن افشانى شد

خواننده اى که با «زهرمار» کشف شد
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آگهى تغییرات
 شرکت ارتباطات تجارى معراج شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 23984 و شناسه ملى 10260447832 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1398/03/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : طبق اختیار تفویض شده از مجمع عمومى فوق العاده مورخ 20 / 03 /1398 درخصوص افزایش 
سرمایه به هیئت مدیره و با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه و ماده 161 اصالحى قانون تجارت ، سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده برخى 
از سهامداران و صدور سهام جدید از مبلغ 57000000000 ریال به مبلغ 100000000000 ریال افزایش یافت و ماده (5) اساسنامه شرکت بشرح 
ذیل اصالح مى گردد .سرمایه شرکت مبلغ100000000000 ریال منقسم به 10000 سهم 10000000 ریالى با نام عادى که تماماً پرداخت شده 

، مى باشد . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (512263)

آگهى مناقصه اجراى زیرسازى، ترمیم و روکش آسفالت خیابان شریعتى ورنامخواست نوبت دوم

شهردارى ورنامخواست به استناد مجوز شماره 746 مورخ 1397/11/28 شــوراى اسالمى شهر در نظر دارد عملیات اجراى 
زیرسازى، ترمیم و روکش آسفالت خیابان شریعتى ورنامخواست را از طریق مناقصه عمومى اقدام نماید. لذا عالقمندان شرکت در 
مناقصه مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اسناد مناقصه تا تاریخ 1398/04/19 به واحد مالى شهردارى ورنامخواست 

م الف: 508491علیرضا اطهرى فر- شهردار ورنامخواستمراجعه نمایند. 

از آنجا که در سال هاى اخیر آکادمى سپاهان محصوالت خوبى را به فوتبال ایران معرفى کرده که عمده آنها در 
سایر تیم هاى لیگ برترى در قامت یک ستاره و بازیکن تأثیرگذار ظاهر شده اند باید ساز و کارى اتخاذ شود که 
این محصوالت طالیى که حاصل سرمایه گذارى سپاهان در رده هاى پایه هستند به طور کلى از خانواده سپاهان 

جدا نشوند و حضورشان در سایر تیم ها حتى االمکان به صورت قرضى باشد.
نمونه درست در اســتفاده از این محصوالت که به قول قلعه نویى رفت تا در تیمى فیکس بازى کند و آزمون و 
خطاهاى خود را پشت سر بگذارد رضا میرزایى اســت که فصل پیش در فوالد خوزستان بود و به علت اینکه از 
سپاهان به فوالد به طور قرضى رفته بود همچنان دلبسته باشگاه بود و حتى وقتى براى فوالد گلزنى مى کرد 
نماد 5 سپاهان را به دوربین ها نشان مى داد. او آنقدر درخشید تا سرمربى را مجاب کرد که او را دوباره فرا بخواند.
از بین چند نمونه غلط هم باید به رضا اسدى اشــاره کنیم که در رده هاى پایه سپاهان بود، چند سال پیش او را 
به راحتى از دست دادیم و حاال همه تیم هاى مدعى او را مى خواهند و مشترى نهایى اش هم باید مبلغ بسیار 

باالیى براى خرید او بپردازد.
اگر بنا به تشخیص سرمربى برخى از محصوالت آکادمى که حاال وقت مانورشان در تیم هاى لیگ برترى است 
فعًال در لیست تیم بزرگساالن سپاهان جایى ندارند چنانچه قرارداد دارند نباید آزاد شوند و حتماً به طور قرضى به 
تیم هاى دیگر واگذار شوند. در صورتى هم که قراردادشان به پایان رسیده، کمیته اى در باشگاه مأمور تمدید با 
آنها باشد که البته مى دانیم کار سختى است و پس از تمدید براى یک فصل به تیم هاى دیگر قرض داده شوند.

محصوالت
 سپاهان را به 
اینجا دلبسته کنید

 «تا زمانى که شرایط الزم فراهم نشود فصل جدید لیگ برتر را آغاز نمى کنیم.» این بخشى از حرف هایى است که مهدى تاج در 
گفتگو با پایگاه خبرى وزارت ورزش زده. رئیس فدراسیون که از جنجال هاى بى پایان فصل قبل لیگ به تنگ آمده، انگار امسال 
مى خواهد گربه را دم حجله بکشد. تهدید به تعویق برگزارى لیگ، صفحه مشترك بیانیه هفته گذشته سازمان لیگ و حرف هاى 
رئیس فدراسیون است. تهدیدى که از همین لحظه مى شود مطمئن بود هیچ وقت عملى نخواهد شد و لیگ در همان موعد مقرر آغاز 

خواهد شد، بى آنکه شرایط سفت و سختى که مهدى تاج تعیین کرده، تأمین شده باشد.
اما این «شرایط الزم» که باید آماده شود، شامل چه مواردى است؟ این شــرایط به طور خالصه سه مورد اساسى را در برمى گیرد: 

1- بلیت فروشى الکترونیکى 2- شماره گذارى صندلى ورزشگاه ها 3- نصب دوربین مدار بسته.
سومین شرطى که تاج تعیین کرده، از همه سهل الوصول تر است. نصب دوربین هاى مدار بســته در ورزشگاه ها، کار پیچیده اى 
نیست و به سرعت مى توان آن را عملیاتى کرد اما در بخش شــماره گذارى صندلى ها، مسئله این است که بخش عمده بعضى از 
ورزشگاه ها مثل شهید وطنى قائمشهر و تختى جم اساساً صندلى ندارند که بخواهد شماره گذارى شود یا نه! در بخش اول هم به جز 
ورزشگاه آزادى، هیچ ورزشگاه دیگرى نیست که ولو به صورت تشریفاتى، داراى گیت کنترل بلیت الکترونیکى باشد. طبعاً در شهرهاى 

دیگر هم هنوز سامانه فروش آنالین بلیت راه اندازى نشده و بسیار بعید است در یک ماه باقیمانده، ساز و کارى فراهم شود که 
همه تماشاگران لیگ بتوانند اینترنتى بلیت بازى ها را خریدارى کنند. 

مسئله اول این است که در فوتبال ایران، ساده ترین کارها به شــکل عجیبى «پیچیده» مى شود. سال هاست سامانه 
فروش آنالین بلیت سینما در شهرهاى مختلف ایران ایجاد شده و سینماروها به سادگى بلیت مى خرند، صندلى خود را 
انتخاب مى کنند و سر ساعت به سالن سینما مى رسند. هیچ مشکل و جنجالى هم پیش نمى آید. وقتى این امکان در حوزه 
سینما فراهم است، مشخص نیست چرا در فوتبال، این همه از تکنولوژى گریزان بوده ایم و مسئله فروش اینترنتى بلیت 

ورزشگاه ها، تا این حد پیچیده شده است. 
از همان موقعى که پاى شرکت برهان مبین به فوتبال باز شد، قرار بود سامانه خرید الکترونیکى بلیت و کنترل ورودى آن، 

ابتدا به صورت پایلوت در تهران انجام شود و پس از آن به بقیه شهرها گسترش داده شود اما به دالیلى نامشخص نه تنها سایر 
شهرها از این امکان برخوردار نشدند، بلکه در همین ورزشــگاه آزادى هم فرایند خرید بلیت و ورود به استادیوم، به شکلى ناقص و 
دست و پا شکسته اجرا شد. پیش از این هم یادآور شده بودیم که وداع با سیستم سنتى بلیت فروشى باید تبدیل به یک مطالبه جدى 
در فوتبال شود اما با این کندى پیشرفتى که قبًال دیده ایم، انتظار داشته باشیم در یک ماه، همه چیز به ناگهان متحول شود و هر 15 
استادیوم میزبان لیگ صاحب چنین امکاناتى شوند، بیشتر شبیه سنگ بزرگى است که پیشاپیش مشخص است عالمت نزدن است! 
اما مهمترین مشکل آنجاست که به جز دو سه باشگاه مثل فوالد و ماشین سازى، بقیه تیم ها اساساً ورزشگاه اختصاصى ندارند و از 
اموال عمومى و به شکل اجاره اى استفاده مى کنند. باشگاهى که استادیوم اختصاصى ندارد و از طرف دیگر هیچ درآمدى هم بابت 
حق پخش تلویزیونى و تبلیغات دور زمین نصیبش نشده، اوًال چرا باید ورزشگاه اجاره اى را به گیت الکترونیکى کنترل بلیت، صندلى و 
دوربین مدار بسته مجهز کند و ثانیاً اگر بخواهد هم این کار را انجام دهد، از کدام منبع درآمدى باید چنین هزینه اى را انجام دهد؟ این 
مسئله اى است که فدراسیون فوتبال هم توضیحى براى آن ندارد که چطور مى شود باشگاه ها درآمدى که حق آنهاست را دریافت 

نکنند اما براى تجهیز یک استادیوم میلیاردها تومان هزینه کنند؟

 سعید فتاحى، حیدر بهاروند و عبدالکاظم طالقانى، سه نفرى 
هستند که براى ارائه توضیحات درباره اتفاقات فینال جام 
حذفى به کمیته اخالق احضار شدند. سعید فتاحى و حیدر 
بهاروند هم که همان شب بازى طى حکمى از فعالیت هاى 
فوتبال محروم شده بودند اما دریغ از کوچک ترین احترامى 

که به این حکم کمیته اخالق گذاشته شود! نه تنها فتاحى و 
بهاروند از فرداى روز فینال، درست مثل هرروز سر کار خود 
حاضر شدند، بلکه فدراسیون فوتبال هم هیچ توضیحى ارائه 

نکرد درباره اینکه آیا حکم کمیته اخالق لغو شده یا نه!
در حالى که انتظار مى رفت کمیته اخالق فدراسیون فوتبال 
با بررسى جوانب این اتفاق حکم نهایى در مورد سعید فتاحى 
و سایر مسئوالن مقصر در این ماجرا را صادر و رسمًا اعالم 
کند، این مقام مســئول تعلیق شده به عنوان رئیس کمیته 
مسابقات سازمان لیگ و بدون توجه به حکم کمیته اخالق 
در نشست هماهنگى با سرمربیان لیگ برترى شرکت کرد!

در اینجا دو موضوع مهم مطرح مى شــود. یا احکام کمیته 
اخالق به قدرى بى اعتبار است که خود این کمیته هم براى 
آن اهمیتى قائل نمى شود یا قدرت و عزم دفاع از احکام صادر 
شده در این کمیته وجود ندارد که در هر دو صورت نقد بزرگى 

به کمیته اخالق وارد مى شود.

این تهدیدها فقط تیر هوایى است

احکام آبکى کمیته الکى

نواقص ورزشگاه نقش جهان تا شروع لیگ برتر فوتبال برطرف مى شود.
فاز دوم ورزشگاه نقش جهان پس از گذشت بیش از 9 سال تعطیلى، در تاریخ 12 آبان ماه سال 1395 با حضور اسحاق جهانگیرى، 
معاون اول رئیس جمهورى و مســعود ســلطانى فر، وزیر ورزش و جوانان افتتاح شد. این ورزشــگاه به عنوان یکى از مدرن ترین 
ورزشگاه هاى استاندارد ایران با گنجایش 75 هزار نفر جمعیت است که در 8 آذر 1393، وزارت ورزش و جوانان مدیریت اجرایى این 

ورزشگاه را براى تکمیل و بهره بردارى به مجتمع فوالد مبارکه واگذار کرد.
چند روز پیش مهدى تاج، رئیس فدراسیون فوتبال درمورد ورزشگاه نقش جهان و مسائل مربوط به آن گفت که این ورزشگاه پتانسیل 
برگزارى بازى هاى آسیایى را ندارد، صحبت هاى تاج موجب واکنش سلطان حسینى،  تابش و... شد، به همین منظور به سراغ على 
نکویى، مدیر ورزشگاه نقش جهان رفتیم تا از وضعیت کنونى این ورزشگاه با خبر شویم، وى در این باره در گفتگویى اظهار کرد: چند 
روز پیش نامه اى از طرف وزارت ورزش و جوانان نزد ما آمد که در این نامه نوشته بودند نواقص ورزشگاه نقش جهان را براى ما مکتوب 

و ارسال کنید تا آنها رفع و رجوع شود که ما لیست آنها را ارسال کردیم.
وى ادامه داد: در حال حاضر مى توانم بگویم در یکسال گذشته بیش از 80 درصد نواقص ورزشگاه نقش جهان برطرف شده است که 

مى توان به کارهایى که نیاز به مجوز دارند همچون آتش نشانى، دوربین هاى مداربسته، نصب نیم پله و... اشاره کرد.
على نکویى با بیان اینکه دو جاده دیگر اطراف ورزشگاه نقش جهان ایجاد کرده ایم، افزود: به جز جاده اصلى، براى دسترسى و تردد 
بهتر تماشاگران و دیگر عوامل، دو جاده یکى از طرف شرق ورزشگاه و دیگرى از طرف بلوار فرزانگان احداث کردیم، همچنین یک تپه 
خاك بزرگى نیز اطراف زمین چمن ورزشگاه بود که موجب گرد و خاك شدید مى شد که آن هم به نوعى برداشتیم، تپه خاك دیگرى نیز 
وجود دارد که آن هم برداشته خواهد شد. مدیر ورزشگاه نقش جهان تصریح کرد: پارکینگ هاى ورزشگاه نقش جهان در حال آسفالت 
مجدد هستند، در جاده اصلى بلوارى احداث کردیم که مخصوص تردد وسایل نقلیه ویژه همچون آمبوالنس، ماشین آتش نشانى و... 
باشد، در طبقه دوم ورزشگاه نقش جهان نواقصى دیده شد که برطرف شدند. وى با ابراز امیدوارى گفت: این ورزشگاه دو سه نقص 
دیگر دارد که تا شروع لیگ برتر فوتبال کشور برطرف خواهد شد، در آینده اى نزدیک نمایندگان AFC به همراه نمایندگان وزارت 
ورزش و جوانان، شرکت توسعه و تجهیز و ارگان هاى دیگر همچون یگان ویژه از ورزشگاه نقش جهان بازدید به عمل خواهند آورد تا 
تأییدیه این ورزشگاه براى لیگ قهرمانان آسیا امضا شود. نکویى به خزانه چمن ورزشگاه نقش جهان اشاره کرد و افزود: خزانه چمن، 
خزانه اى است که اگر قسمتى از چمن آسیب دید از این خزانه جایگزین آن مى کنیم که براى بهبود کیفیت بسیار مهم و اساسى است.

وى افزود: چمن نقش جهان مرغوب است و ما براى حفظ آن از نظرات گروهى از کارشناسان که در این زمینه مدرك دکترا دارند بهره 
مى بریم، این گروه کارشناسى اطالعات مهمى در مورد حفظ چمن ورزشگاه دارند. نکویى در پایان از همکارى مسئوالن شرکت و 

باشگاه فوالدمبارکه سپاهان و اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان تشکر و قدردانى کرد.

80 درصدش حله!

رایان تفضلى بعد از چهار فصل حضور در پتربورو در آستانه جدایى از این تیم قرار گرفته و پیشنهادهایى 
از تیم هاى حاضر در چمپیونشیپ دریافت کرده است. رایان سیروس تفضلى 27 ساله که 

اصالتى ایرانى دارد، فصل 2018، سى وهفت بار در ترکیب پتربورو قرار گرفت، 3114 
دقیقه در زمین حضور داشت و یک گل هم مقابل دانکستر روورز به ثمر رساند. یک گل 
بخودى مقابل ویکامب واندرز و یک اخراج برابر لوتون تاون نیز در کارنامه این دفاع وسط 196 

سانتیمترى دیده مى شود. 
پتربورو در پایان فصل 72 امتیاز از 46 بازى به دست آورد و در رده  هفتم لیگ 

یک انگلیس قرار گرفت. این تیم تنها یک امتیاز با حضور در پلى اف صعود 
به چمپیونشیپ فاصله داشت اما این دانکستر روورز بود که با 73 امتیاز 

توانست بخت خود را براى حضور در سطحى باالتر آزمایش کند. 
رایان تفضلى که فوتبال خود را در تیم هاى پایه ســاوتهمپتون 

آغاز کرده و هم تیمى لوك شاو- دفاع چپ منچستریونایتد- 
بوده، براى فصل جدید پیشــنهادهایى از تیم هاى حاضر در 
چمپیونشیپ دریافت کرده و بعید نیست ظرف روزهاى آینده 
به باشگاهى جدید منتقل شود. فوالم، چارلتون، هال سیتى، 
سوانسى سیتى و دو تیم از لیگ چین براى جذب غول 196 

سانتیمترى ابراز عالقه کرده اند اما گفته مى شود شانس 
سوانســى براى جذب او بیشــتر از هال سیتى و سایر 

تیم هاست.
سوانسى فصل قبل در چمپیونشیپ حضور داشت و با 

کسب 65 امتیاز از 46 بازرى در رده دهم جدول قرار گرفت. 
ســرمربیگرى این تیم در فصل قبل بر عهــده گراهام پوتر 

بود که با جدایى از سوانســى راهى برایتون - تیم علیرضا 
جهانبخش - شد. حاال استیو کوپر 39 ساله که چهار سال 
هدایت تیم زیر 17 ساله هاى انگلیس را بر عهده داشته، 
به عنوان سرمربى سوانسى انتخاب شده و او نام تفضلى 

را در لیست خرید خود قرار داده. 
ســایت هاى هوادارى سوانســى این انتقال را قطعى 
مى دانند اما باید دید آیــا مدافعى که مدتى براى حضور 
در تیم ملى ایران مورد توجه کارلوس کى روش هم قرار 
داشت به چمپیونشــیپ مى رود یا همچنان حضور در 

پتربورو را ترجیح مى دهد؟

چه خبر از رایان؟

 درباره نقش على خطیر در استقالل نقل قول هاى متفاوتى شنیده ایم اما عملکرد 
معاون جوان با باشگاه استقالل در مدت زمانى که با این باشگاه همکارى مى کرده 
آنطور که روایت مى کنند تیره و تار نبوده است. شاید خطیر براى برخى رسانه ها چهره 
جذابى نباشد اما در عقد قراردادهاى فى مابین باشگاه استقالل با بازیکنان به نکاتى 

توجه کرده که اکنون استقالل در حال سودبردن از آنهاست.
خطیر در پســتى قرار دارد که به دلیل مراجعات بسیار و مسئولیت ها و توقعاتى که 
همواره وجود داشته گاهى تنش آفرین است و پیش از او نیز هر کسى دراین جایگاه 
قرار گرفته همواره با انتقادهایى همراه بوده است اما بى انصافى است که قراردادهایى 

که این معاون جوان به نفع استقالل منعقد کرده را نادیده بگیریم. 
براى مثال باید به لحاظ کردن بند 600 هزار دالرى آزادسازى سید مجید حسینى 
اشاره کنیم که پس از پیوستن به ترابزون، استقالل را به نفع مالى مطلوبى رساند. 
یا 950 هزار دالر بند فروش اللهیار صیادمنش به باشــگاه فنر باغچه که پولسازى 
قابل توجهى را براى باشگاه استقالل به همراه داشت. خطیر در جریان جدایى تیام 
از استقالل نیز کوشید جوانب مالى کافى را به نفع باشگاه استقالل در نظر بگیرد. او 
در این ماجرا نیز پیش دستى کرد و 400 هزار دالر را شرط جدایى مهاجم سنگالى از 
استقالل قرار داد تا آبى ها گرچه از لحاظ فنى از این جدایى لطمه خوردند اما به لحاظ 

مالى باز هم صاحب سود قابل توجهى شوند.
البته این پایان ماجراى تیام نبود. خطیر که آن روزها عالقه باشگاه متمول اماراتى 
را براى جذب تیام مى دید در اقدامى آینده نگرانه از باشگاه اماراتى امضا گرفت که 
چنانچه این بازیکن از این باشگاه به باشگاه دیگرى منتقل شود بازهم 20 درصد به 
استقالل نفع مالى برسد که اکنون این اتفاق رخ داده و استقالل 250 هزار دالر هم 

از انتقال تیام به تیم کاسم پاشاى ترکیه سود برده است. 
خطیر با اینکه گاهى در فضاى مجازى به چهره اى مغضوب و ضررآفرین در باشگاه 
استقالل تشبیه و هجمه هاى بســیارى علیه اش به پا مى شــود اما در پس پرده 
مشکالت مالى باشگاه استقالل عنصرى است فعال و پیگیر. خطیر که آشنایى کافى 
به زبان انگلیسى دارد و فن مذاکره را هم مى داند این روزها در سکوت و بدون تبلیغات 
مشغول رایزنى با فیفاســت تا آن 83 هزار و500 دالرى که بابت حضور بازیکنان 
استقالل در جام جهانى هنوز وصول نشده را از طریقى بازپس بگیرد. خطیر درحال 

مذاکره با بانک هاى جهانى است تا شاید حق باشگاه استقالل بازگردد. 
درباره على خطیــر در ماه هاى اخیر آنقدر خبرهاى منفى شــنیده ایــم که از یاد 
برده ایم همین معاون جوان بود که در جریان جدایى گرو ونویمایر توانست تخفیف 
قابل توجهى از این بازیکنان بگیرد و باشگاه با کمترین ضرر مالى با آنها تسویه حساب 
کند. شاید اگر خطیر در زمان حضور شیحى و یازالده نیز در باشگاه استقالل فعال بود، 
اتفاقات دیگرى رخ مى داد و چه بسا پرونده این دو بازیکن هم با ضررمالى کمترى به 
سود استقالل خاتمه مى یافت و ضررهاى مالى کمتر مى شد. به هرحال نباید فراموش 
کنیم که خطیر در پستى قراردارد که همواره با هجمه هاى بسیارى از سوى هواداران 
و جریان هاى رســانه اى مواجه بوده اما گاهى باید نیمه پر لیوان را هم دید و چشم 

بسته به این معاون باشگاه استقالل نتاخت. خطیرگاهى بى رحمانه سیبل مى شود.

باز هم گلى به جمالت آقاى معاون!

على مغانى

محمد مؤمنى

سعید نظرى

مرتضى رمضانى راد
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از آنجا که در سال هاى اخیر آکادمى سپاهان مح
سایر تیم هاى لیگ برترى در قامت یک ستاره و
این محصوالت طالیى که حاصل سرمایه گذارى
جدا نشوند و حضورشان در سایر تیم ها حتى االم
نمونه درست در اســتفاده از این محصوالت که
خطاهاى خود را پشت سر بگذارد رضا میرزایى اس
سپاهان به فوالد به طور قرضىرفته بود همچن
5نماد 5 سپاهان را به دوربین ها نشان مى داد. او آن
از بین چند نمونه غلط هم باید به رضا اسدى اشـ
از دست دادیم و حاال همه تیم هاى مد به راحتى

باالیى براى خرید او بپردازد.
اگر بنا به تشخیص سرمربى برخى از محصوالت
فعًال در لیست تیم بزرگساالن سپاهان جایى ندار
تیم هاى دیگر واگذار شوند. در صورتى هم که ق

باشد که البته مى دانیم کار سختىاست و پس آنها

ى است که مهدى تاج در
ه تنگ آمده، انگار امسال
ازمان لیگ و حرف هاى
 در همان موعد مقرر آغاز

 اساسى را در برمى گیرد:

شگاه ها، کار پیچیده اى
که بخش عمده بعضى از
ه! در بخش اول هم به جز
ى باشد. طبعاً در شهرهاى

ى فراهم شود که 

است سامانه 
صندلى خود را 
کان در حوزه 
ینترنتى بلیت 

رل ورودى آن، 
خص نه تنها سایر

ادیوم، به شکلى ناقص و
دیل به یک مطالبه جدى
5هان متحول شود و هر15

ت

ل حضور در پتربورورایان تفضلى بعد از چهار فصل
پیونشیپ دریافتکاز تیم هاى حاضر در چمپ

8ل اصالتى ایرانى دارد، فصل2018، سى وهف
شت و یک گل همدقیقه در زمین حضور داش
لبخودى مقابل ویکامب واندرزو و یک اخراج برابر

د ش ىدیده ت سانت

خبچه خب چ

مرتضى رمضانى راد
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون 
تعیـین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 

رسمى
برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرستان فالورجان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصلــه 15 روز در روزنامه هاى نصف جهان و عصر 
اصفهان آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضى داشته باشند ، مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع صالح قضایى تقدیم نمایند .بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .

1 - راى شــماره  139760302007004345مورخ  97/12/12 آقاى اکبر موالئى فرزند 
محمد حسین   نسبت به  ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 105,16 مترمربع پالك شماره 

فرعى از 411 اصلى واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  مهدى کیانى  
2- راى شــماره139860302007003749 مورخ  98/02/23 آقاى امیدوار موسائى گله   
فرزند سردار    نسبت به  ششدانگ یکباب خانه   به مساحت216,77 مترمربع پالك شماره 
فرعى از407 اصلى واقع دربرزوان گارماســه   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  فضل اله 

قادریان
3- راى شماره139860302007003302مورخ97/01/24  آقاى مجید شفیعى  فالورجانى 
فرزند قربانعلى  نسبت به  ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 111,18   مترمربع پالك شماره 

فرعى از 15 اصلى واقع درفالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  قربانعلى شفیعى  
4- راى شماره 139760302007003180-97/11/13 آقاى شعبان رحمانى الرگیجى 
فرزند عباس  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت228متر مربع  پالك شماره فرعى از 

436 اصلى واقع درالرگیجى   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه حسین رحمانى 
5-  راى شماره 139760302007003179-97/11/13 آقاى شعبان رحمانى الرگیجى 
فرزند عباس  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت248,50متر مربع  پالك شماره 
فرعى از 436 اصلى واقع درالرگیجى   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه حسین رحمانى   

6- راى شــماره 139860302007003406-98/02/02خانم  شهال نورجانى پورمقدم  
فرزند رمضان نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 251,46 متر مربع  پالك شماره 
139 و 140فرعى از 24 اصلى  واقع در باغ ابریشم بخش  نه ثبت اصفهان  مالک اولیه  حسین 
نظرى  تاریخ انتشار نوبت اول :  روز شنبه مـــورخ 98/03/25 تاریخ انتشار نوبت دوم : روز 
یکشنبه مورخ 98/04/09 م الف: 497412 حسین زمانى علویجه- رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك شهرستان فالورجان/3/271
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر رأى شــماره 139860302007004052 هیأت دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى مجید باقرى فرزند احمد بشــماره 
شناسنامه 880 صادره از اصفهان در یک قطعه باغ و زمین به مساحت 20778,36 مترمربع 
پالك 257 فرعى از 53 اصلى واقع در اراضى کوه دنبه خریدارى از مالک رسمى آقاى طه 
معارفى محرز گردیده است  . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود و در صورتى که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 

تسلیم و پس از اخذ رسید , ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض , دادخواست خود را 
به مراجع قضایى تقدیم نمایند . بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . تاریخ انتشار اول:  98/03/26 تاریخ 
انتشــار نوبت دوم :98/04/09م الف  496576  اکبر پورمقدم رئیس ثبت اسناد و امالك 

فالورجان/ 3/275 
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139885602015000811 تاریخ ارســال نامه: 1398/03/13 نظر به اینکه 
خانم فاطمه کریمى فرزند براتعلى به اســتناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء 
شهود رسمًا گواهى شده، مدعى است که سند مالکیت ششــدانگ یک دستگاه آپارتمان 
پالك 22481 فرعى از 582- اصلى واقع در فوالدشهر بخش 9 ثبت اصفهان به نام خانم 
فاطمه کریمى فرزند براتعلى ثبت و سند مالکیت به شماره 387269 صادر و تسلیم گردیده 
و مورد معامله دیگرى واقع نشــده، به علت جابجایى مفقود شده اســت؛ لذا چون نامبرده 
درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده، طبق ماده 120 اصالحى آئین نامه قانون ثبت، 
مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله نسبت به ملک موصوف یا وجود سند 
مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز پس از آن به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبًا با مدارك مثبت تســلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسد و یا در صورت اعتراض، اصل سند یا سند معامله ارائه نشود، اداره ثبت، المثناى سند 
مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسلیم خواهد کرد. م الف: 511525 محمدرضا 
رئیسى زاده- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک زرین شهر (لنجان) از طرف مصطفى شمسى 

4/173/ 
ابالغ رأى

راى شورا- به تاریخ در وقت فوق العاده جلسه دادرسى شعبه شوراى حل اختالف شهرستان 
فالورجان به تصدى امضاکنندگان ذیل تشــکیل و پرونده کالسه 98/309 از دفتر واصل 
و تحت نظر است شــورا با بررسى محتویات پرونده ختم دادرســى را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور راى مى نماید. در خصوص دعوى سید داوود موسوى به طرفیت 1- احمد 
وکیلى 2- آمنه قهرمانى به خواسته الزام به تنظیم سند یک دستگاه خودرو سوارى پراید به 
شماره انتظامى 199 د 39 ایران 73 به انضمام خسارات دادرسى شورا باعنایت به محتویات 
پرونده تصویر مســتقیم قولنامه مورخ 93/09/08 که موید وقوع عقد بیع خودرو موصوف 
بین خواهان و خوانده ردیف اول اســت . پاسخ اســتعالم صورت گرفته از راهور که بیانگر 
ثبت خودرو به نام خوانده ردیف دوم اســت و با توجه به احراز تسلسل عقود دعوى خواهان 
را وارد دانسته و مســتند به مواد 362  و 219 و220 قانون مدنى و مواد 198 و 519  قانون 
آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به الزام خوانده ردیف دوم به 
حضور در دفتر اسناد رسمى به نام و پرداخت مبلغ 42 هزار تومان بابت هزینه دادرسى صادر 
شد و درخصوص دعوى خواهان با خواسته فوق طرفیت خوانده ردیف اول که سند خودرو به 
نام وى نیست مستند به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى در خصوص و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و ظرف 
مدت 20 روز پس از آن قابل تجدید نظر در دادگاه عمومى حقوقى شهرستان فالورجان مى 
باشد و در خصوص خوانده ردیف اول ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر در 
دادگاه عمومى حقوقى شهرستان فالورجان میباشد. م الف: 510921 زهرا قاسمى-  قاضى 

شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان فالورجان/ 4/163 
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده : 139804002120000091/1 شــماره بایگانى پرونده 9800136 تاریخ 
صدور 1398/04/01 شماره آگهى ابالغیه 13980380212000002 آگهى ابالغ اجرائیه 
کالسه 9800136 بدین وســیله به آقایان احمدرضا کیانى فالورجانى فرزند غالمعلى به 

شماره ملى 1110076940 و شماره شناســنامه 8116 و علیرضا کیانى فالورجانى فرزند 
غالمعلى به شماره ملى 1110051697 و شــماره شناسنامه 5262 مقیم: فالورجان فلکه 
نماز کوچه پروین و مهدى کیانى فالورجانى فرزند غالمعلى به شماره ملى1110051700 
و شماره شناســنامه فرد 5263 مقیم فالورجان خیابان فردوسى بن بست 26 پالك 71 و 
ابوالفضل کیانى فالورجانى فرزند غالمعلى به شماره ملى1110894708 و شماره شناسنامه 
1134 مقیم درچه پیاز خیابان امام کوى نایب پالك 17 و خانم ها مریم کیانى فالورجانى 
فرزند غالمعلى به شماره ملى 1100135243 مقیم شهر درچه پیاز خیابان امام کوى هادیان 
و طیبه ابراهیمى درچه فرزند قدیر على به شــماره ملى 1141829002و شماره شناسنامه 
380 مقیم شهر درچه خیابان امام کوى حاجیان و هاجر کیانى فالورجانى فرزند میرزا آقا به 
شماره ملى1110686110 و شماره شناسنامه 88 مقیم فالورجان خیابان عمار یاسر کوچه 
شهید علیرضا قاسمى که ابالغ اجرائیه در آدرس اعالمى به آنها امکان پذیر نگردیده ابالغ 
مى شود که خانم الهام کیانى فالورجانى فرزند اصغر به استناد سند ازدواج شماره 9513 مورخ 
90/04/12 تنظیمى در دفتر ازدواج شماره 153 فالورجان علیه شما (ورثه مرحوم غالم على 
کیانى فالورجانى) اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایى به کالسه 9800136 در این واحد و 
به کالسه 9800221در واحد اجراى رسمى خمینى شهر تشکیل گردیده لذا بنا به تقاضاى 
بستانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجراى مفاد اجرایى فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز 
ابالغ محسوب مى گردد نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید عملیات اجرایى علیه 
شما جریان خواهد یافت در زمان غیر از آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد. م 

الف: 507600 مسئول واحد اجراى اسناد رسمى فالورجان/ 4/164 
حصروراثت 

احسان مؤیدى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 475 به شــرح دادخواست به کالسه 
527/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
قربانعلى مؤیدى نجف آبادى  بشناسنامه 10 در تاریخ 98/3/15 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. شکوفه مؤیدى نجف آبادى ش 
ش 613 ، 2. فردوس مؤیدى نجف آبادى ش ش 723 ، 3. محمد هادى مؤیدى نجف آبادى 
ش ش 1080121633 ، 4. احســان مؤیدى نجف آبادى ش ش 475 ، 5. شریفه مؤیدى 
نجف آبادى ش ش 6609 ، 6. رسول مؤیدى نجف آبادى ش ش 8 (فرزندان متوفى)،7. زهرا 
محمدى ملک آبادى ش ش 24 (همسر 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. 510496/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد /4/170
 حصروراثت 

محمد مهدى هنرمند نجف آبادى داراى شناســنامه شــماره 611 به شرح دادخواست به 
کالسه 520/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حمید رضا هنرمند نجف آبادى بشناسنامه 4549 در تاریخ 98/3/16 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. محمد 
مهدى هنرمند نجف آبادى  ش ش 611 (پــدر متوفى )، 2. محترم جاللى نجف آبادى ش 
ش 786 (مادر متوفى ) ،  متوفى بــه غیر از نامبردگان ورثه دیگرى نــدارد. 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. 511241/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد /4/171

ابالغ رأى
 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 55/98 دادنامه 98/3/4-206/98 
مرجع رسیدگى شعبه 5 شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: فاطمه قائدى نشانى: نجف 
آباد امیرآباد خ خرم فرعــى دوم پ 49 منزل قائدى خوانده: عزیز بالدى نشــانى: مجهول 
المکان، گردشــکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طى تشریفات 
قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى فاطمه قائدى به طرفیت عزیز بالدى 
به خواسته مطالبه  مبلغ دومیلیون و پانصد هزار تومان  واریز وجه اشتباه به حساب خوانده  در 
تاریخ 97/12/25 به انضمام هزینه هاى دادرسى شورا از توجه به محتویات پرونده و اظهارات 
خواهان و حسب اســتعالم واصله از بانک ملى که حکایت از واریز وجه موضوع خواسته را 
به حساب خوانده مى نماید و داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد و از آنجا که خوانده در جلسه 
حاضر نگردیده و دفاع موجهى هم کسب الیحه ارائه ننموده على هذا شورا دعوى خواهان را  
مستنداً به ماده301 قانون مدنى  و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصدهزار تومان بابت اصل خواسته و مبلغ دویست و 
پنجاه و یک هزار و پانصد تومان بعنوان هزینه هاى دادرسى درحق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید. راى صادره غیابى و از تاریخ ابالغ به مدت بیست روز قابل واخواهى در این شورا و 
سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد 
مى باشد.511421/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 4/172/5

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه پالك  شماره 4663  فرعى مجزى شده از پالك 
1983واقع  در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خســرو 
میرزائى (وغیره)  فرزندبراتعلى در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل 
نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روزپنجشنبه مورخ 98/5/3ساعت 9 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 98/4/9، 506795/م الف 

ابوالفضل ریحانى - کفیل اداره ثبت اسنادوامالك بخش مهردشت /4/165
ابالغ وقت رسیدگى

مکاتبات قضائى- احترامًا مقرراســت متن ذیل دریک نوبت تا تاریخ 98/04/09در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى درج و یک نســخه از آن جهت بهره بردارى در پرونده 
کالسه 972042 به این دادگاه ارسال گردد. موضوع: وقت رسیدگى مورخ 98/05/09 ساعت 
9 صبح خواهان: آقاى محمدرضا باقرى خوانده: 1- شــرکت گلخانه سازان سبز وجین به 
شماره ثبت 667 به نشانى مجهول المکان، محل حضور: دادگاه عمومى مهردشت، خواسته: 
الزام خوانده به پرداخت خسارت و انجام تعهد موضوع قرار داد 44 مورخه 96/03/30  بدین 
وسیله به شما ابالغ میگردد آقاى محمدرضا باقرى دادخواستى به طرفیت شما مبنى بر الزام 
خوانده به پرداخت خســارت و انجام تعهد موضوع قــرار داد 44 مورخه 96/03/30 مطرح 
نمودند که در شعبه دادگاه بخش مهردشت تحت کالسه 972042 تحت رسیدگى میباشد بنا 
به اعالم و درخواست خواهان و به لحاظ مجهول المکان بودن شما به استناد ماده 73 ق.آ. 
د.م مراتب یک نوبت درروزنامه کثیراالنتشــار آگهى میگردد تا ضمن اطالع از دادخواست 
مطرح شده جهت رسیدگى به خواسته در مورخه 98/05/09 ساعت 9 صبح در این دادگاه 
حاضر شوید در غیر اینصورت غیابى به پرونده رسیدگى خواهد شد. 513864/م الف-مدیر 

دفتر دادگاه عمومى بخش مهردشت /4/174 

شهردار زازران شهرستان فالورجان گفت: این شهر به 
عنوان قطب تولید آلبالو در استان اصفهان نیازمند ایجاد 
صنایع تبدیلى است.یدا... مؤمنى در حاشیه آغاز جشنواره 
آلبالو در این شــهر در گفتگو با «ایرنا» افزود: از سرمایه 
گذاران عالقه مند براى ایجاد کارگاه صنایع تبدیلى در 
این شهر اســتقبال مى کنیم و براى تحقق این مهم نیز 
تسهیالت مربوط ارائه مى شــود. وى اظهار کرد: اکنون 
سود ناشى از دسترنج باغداران به جیب واسطه ها مى رود 
و از این حیث اگر صنایع تبدیلى در منطقه راه اندازى شود 
کمک بزرگى به کشاورزان و باغداران خواهد بود. مؤمنى 
خاطرنشــان کرد: از مجموع 800 هکتار مساحت شهر 

زازران 100 هکتار آن زیر کشت آلبالو است و این منطقه 
یک باغ شهرى اســت که برند آن آلبالو است. شهردار 
زازران تصریح کرد: در فصل برداشت آلبالو به مدت 40 
روز و روزانه بین هشت تا ده تن آلبالو از باغ هاى منطقه 
برداشت و به شهر اصفهان و استان هاى همجوار صادر 
مى شــود. به گفته وى حدود 40 درصد جمعیت ده  هزار 
نفرى زازران به طور مستقیم و غیر مستقیم در امر تولید 
آلبالو اشتغال دارند.مؤمنى گفت: در جشنواره آلبالو انواع 
فرآورده هاى آلبالو نظیر مربا، شربت، لواشک، شیرینى، 
غذا و نان ســنتى با طعم این محصول در شــمارى از 

غرفه هاى موجود ارائه شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
در صورت ادامه روند افزایش دما تا پایان تابستان شاهد 

افت فشار و قطعى آب خواهیم بود.
هاشــم امینى در گفتگو با «ایمنا» در خصوص چرایى 
قطعى و افت فشــار آب در روزهاى اخیر در اکثر مناطق 
اصفهان اظهار کرد: آب شــرب 56 شهر و 300 روستا از 
تصفیه خانه بابا شیخعلى تأمین مى شود و طى روزهاى 
اخیر با توجه به تکمیل ظرفیت این تصفیه خانه شــاهد 
افزایش مصرف آب به دلیل گرماى شــدید هوا بوده ایم. 
وى افزود: در این شرایط در برخى از ساعات کاهش فشار 
و قطعى آب را در مناطقى که از تصفیه خانه بابا شیخعلى 

استفاده مى کنند، شاهد خواهیم بود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان راه 
حل افت فشــار و قطعى آب در شــهرها و روســتاهاى 
تغذیه کننده از تصفیه خانه بابا شــیخعلى را حل مشکل 
تأمین آب مورد نیاز براى سامانه دوم آبرسانى شهر اصفهان 
اعالم کــرد و گفت: این موضوع سال هاســت که مورد 
مطالبه مسئوالن استان و نمایندگان اصفهان در مجلس
 شوراى اســالمى بوده اســت. امینى افزود : تاکنون در 
برخى از مناطق شهر اصفهان، شاهین شهر، فوالدشهر 
و روستاهاى شرق اصفهان با مشــکل جدى تأمین آب 

رو به رو بوده ایم.

جشنواره اى از جنس آلبالو 
در قطب تولید آلبالو

دلیل افت فشار و قطعى آب
 در برخى مناطق

استقبال از تابستان
 با 100  برنامه

معاون ورزش سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شــهردارى اصفهان گفت: برنامه هــاى متنوعى 
براى شــهروندان به ویژه کــودکان و نوجوانان در 
مناطق 15 گانه شهردارى اصفهان برگزار مى شود. 
حبیب ا... ناظریان خاطرنشــان  کرد: یکصد عنوان 
برنامه هر هفته در پارك هــا و خیابان هاى مناطق

 15 گانه شهردارى اصفهان اجرا مى شود. وى افزود: 
این برنامه ها از چهاردهم تیرماه آغاز مى شود.

بازدید رئیس گنجینه ملى 
آب از غرفه آبفا

رئیس گنجینه ملى آب ایران از غرفه آبفاى اســتان 
اصفهان در نمایشگاه تخصصى سازگارى با کم آبى 
دیدن کرد. رضا راعى همچنین در دیدار با مدیرعامل 
آبفاى استان اصفهان بر راه اندازى و افتتاح سریع تر 
گنجینه آب اصفهان تأکید کرد. وى ابراز امیدوارى 
کرد این موزه با همکارى شرکت هاى آب و فاضالب 
شهرى و روستایى و آب منطقه اى در شأن پایتخت 

فرهنگى جهان اسالم راه اندازى شود.

کاچى ابوزیدآباد 
ثبت ملى شد

رئیــس اداره میــراث فرهنگى، صنایع دســتى و 
گردشگرى شهرســتان آران و بیدگل از ثبت ملى 
روش پخت غذاى سنتى کاچى ابوزیدآباد از توابع این 
شهرستان خبر داد. مجید نورى افزود: غذاى کاچى 
بیشتر در فصل زمستان پخت مى شود و مواد اصلى 
آن شــامل بلغور ذرت، گندم، گوشت، پیاز، کشک و 

دنبه گوسفند است.

خبر

درحالى که خبر کشف یک غار بزرگ و زیبا در زیر حیاط 
منزل مسکونى یک از اهالى برزك کاشان باعث شد تا 
این خبر براى چند روز مورد توجه رسانه ها قرار بگیرد، 
حاال اطالعات جدید درباره چگونگى این کشف هیجان 
انگیز اعالم شده اســت؛ کشفى که دو سال پیش انجام 
شد اما کاشــف ترجیح داد آن را تا همین چند روز پیش 

رسانه اى نکند.
در 50 کیلومترى جنوب غرب کاشان، روستاى برزك به 
یک روستاى گردشگرى تبدیل شده است. در یکى از این 
خانه ها صاحب ملک متوجه شده بود که چند ماهى است 
بدون اینکه استفاده زیادى از آب داشته باشد، قبض آب 
نشان مى دهد که او مصرف زیادى کرده و مبلغ قبض نیز 
باال رفته است. او در پى کشف این موضوع بود که چطور 
وقتى در خانه حضور ندارد اما بازهم کنتور آب نشان از 
مصرف مى دهد تا اینکه دو ســال پیش متوجه شد آب 

شــهرى از یکجایى در خانه او به هدر مى رود. پى آن را 
گرفت و رســید به یک حفره که در آنجا لوله اى ترکیده 
بود. این حفره تنها یک فرو رفتگى معمولى نبود وگویا 
این چاله 8 مترى به مسیرى دیگر مى رسید. مسیرى که 
این مرد روستایى باز کرد او را به یک پدیده طبیعى رساند. 
غارى که چند دهنه بزرگ داشــت و قندیل هایش پیدا 
بودند. او در واقع یک غار را پیدا کرده بود. مدتى گذشت 
و او این کشف را مانند راز نزد خود نگه داشت تا اینکه آن 

را چند روز پیش فاش کرد.
محمد مشــهدى نوش آبادى، رئیس مرکز پژوهشــى 
کاشان شناسى به تازگى از این حفره و غارى که در زیر 
زمین خانه پیدا شده دیدن کرده است او مى گوید: این 
غار کامًال زیر زمین وجود دارد و به صورت طبیعى ایجاد 
شده است. به گفته کارشناسان میراث فرهنگى این غار 
انسان ساز نیست و از دوره هاى گذشته آثارى که نشان 

دهد انســان در آنجا زندگى مى کرده وجود ندارد. حتى 
ابزار سنگى نیز ایجاد نشده اســت. این غار چهار مسیر 
دارد که برخى از آن مســیرها از روى هم رد مى شوند. 
هر کدام از مســیرها از 100 تا 150 متر طول دارد. وى 
ادامه داد: در نزدیکــى اینجا یک تپه باســتانى وجود 
دارد که تکه هاى ســفال نیز در آنجا قابل دیدن است. 
غارى هم وجود دارد که برخى مى گویند ممکن اســت 
این دو غار به هم مرتبط باشــند ولى اینطور نیست. با 
وجود این باید برخى از مسیرها را براى شناسایى بیشتر 

این غار باز کرد.
مشهدى نوش آبادى با اعالم اینکه 500 تا 600 متر از 
این غار تا کنون شناســایى شده است،  بیان کرد: برخى 
از غارنوردان این غار را دیــدن کرده اند ولى به صورت 
تخصصى مى خواهیم که روى آن کار شــود تا بتوانیم 

مسیرهاى دیگر آن را شناسایى کنیم.

مدیرکل پزشکى قانونى استان اصفهان از ذخیره سازى ناگفته هاى کشف غار شگفت انگیز برزك
ژن حدود 4000 مجرم سابقه دار این استان در بانک 

هویت ژنتیک کشور خبر داد.
على سلیمان پور اظهار کرد: ســازمان نظام پزشکى 
کشور از سه سال گذشــته موظف به راه اندازى بانک 
هویت ژنتیک ایرانیان به منظــور جلوگیرى از جرم و 
فراهم نمودن شناسایى آســان مجرمان از آثار به جا 
مانده از آنها در صحنه جرم شــد که در این راستا طى 
سه سال گذشته با کمک مســئوالن زندان استان و 

دستگاه قضایى و فرماندهى نیروى انتظامى اصفهان از 
حدود 4700 مجرمان سابقه دار نمونه بردارى ژنتیکى 

انجام شد.
وى تصریح کرد: تاکنون حدود 4000 پروفایل ژنتیکى این 
افراد استخراج و به منظور ذخیره سازى در بانک ژنتیک 
ایرانیان به سازمان نظام پزشکى کشور ارسال شده است 
که براســاس گفته  دبیر بانک هویــت ژنتیک ایرانیان، 
اصفهان در بین استان هاى کشور در زمینه ذخیره سازى 

ژن مجرمان سابقه دار در رتبه دهم قرار دارد.

مدیرکل اتبــاع و مهاجران خارجى اســتان اصفهان 
گفت: از مجموع 160 هزار نفر تبعه خارجى شــاغل 
در استان اصفهان تنها 3000 نفر بیمه هستند که این 
تعداد با احتساب افراد تحت تکفل آنها 8000 نفر است.
مهدى سلیمانى در خصوص وضعیت اتباع در استان 
اصفهان  اظهار کرد: حدود 160 هــزار تبعه مجاز در 
اســتان حضور دارند که 99 درصد آنها از اتباع افغان 
هستند. وى با اشاره به محدود بودن تعداد دیگر اتباع 
خارجى در اصفهان افزود: درصد کمى از اتباع مربوط 
به اتباع عراقى، سورى، ترك و هندى هستند که تعداد 
آنها قابل مالحظه نیســت و تبعه مجاز به معناى این 
است که افراد داراى مدارك قانونى اقامت در استان 

باشند.
ســلیمانى با تأکید بر حضور 53 هزار دانش آموز اتباع 

خارجى در سال گذشــته در مدارس استان اصفهان، 
خاطرنشان کرد: آمار جدید دانش آموزان اتباع استان 
در سال تحصیلى و آبان ماه ثبت مى شود که هر تعداد 
دانش آموز الزم التعلیم اتباع خارجى در استان باشند، 

ثبت نام مى شوند.

بوستان شهرى کوهستان شهردارى گلدشت نجف 
آباد با صرف 35 میلیــارد ریال به مرحله بهره بردارى 

رسید. 
شهردار گلدشت گفت: بوستان کوهستان در زمینى 
به مســاحت 28 هکتار در شمال شــهر گلدشت با 
کاربرى هاى متنوع براى رفاه حال شهروندان احداث 

شده است.
مهدى غالمى اظهار کرد : در بوستان کوهستان شهر 
گلدشت فضاهاى مختلف با کاربرى هاى متنوع براى 

گروه هاى سنى مختلف از جمله پل معلق، دریاچه چند 
منظوره باقابلیت قایق سوارى، مجموعه ورزشى روباز 
(فوتسال، تنیس، والیبال وبسکتبال) سایت دوچرخه 
سوارى خانوادگى، سایت ورزش همگانى، مجموعه 
کارتینگ و ســایت موتورهاى چهار چرخ طراحى و 

اجرا شده است.
 وى اضافه کرد: فضاى ســبز و پوشش گیاهى این 
پارك باتوجه به کمبود آب و خشکســالى متناســب 

باشرایط اقلیمى منطقه ایجاد شده است.

ژن 4000 مجرم سابقه دار اصفهان ذخیره شد

افتتاح بوستان کوهستان گلدشت 

تحصیل 53 هزار دانش آموز اتباع خارجى در مدارس اصفهان
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خرما انواع مختلفى دارد که هر کــدام داراى خواص 
فوق العــاده اى هســتند و در درمــان و جلوگیرى از 
بیمارى ها بــه بدن کمک مى کننــد، همچنین براى 
پوست و مو نیز مفید است؛ خرما، باعث افزایش سطح 
سروتونین مغز مى شود؛ سروتونین، ترکیبى آرام بخش 
است که افزایش ترشــح آن در مغز، کمک فراوانى به 
افزایش آرامش و کاهش اســترس مى کند، مصرف 
روزانه یک عدد خرما به حفظ سالمت قوه  بینایى تان 

در تمام طول زندگى کمک مى کند.

وقتى بدن شما برخى مواد مغذى را از دست مى دهد، صورت شما شاید اولین 
جایى باشد که در مورد این کمبودها به شما هشدار مى دهد.

کمبود آهن: پوسیدگى لب ها یکى از نشــانه هاى کمبود آهن است. نشانه 
هاى دیگر عبارتند از خستگى، سرماخوردگى هاى مکرر و درد زبان. کمبود 
ریبوفالوین نیز مى تواند خشکى لب ها را به همراه داشته باشد. شما مى توانید 
ریبوفالوین را از راه مصرف ماهى قزل آال، بروکلى، پنیر و بادام به دســت 

بیاورید. آهن نیز در حبوبات، آجیل، اسفناج و مکمل هاى آهن وجود دارد.
کمبود بیوتین یا ویتامین B7 : موهاى خشــک و نازك مى تواند به شــما 
هشــدار دهند که دچار کمبود ویتامین B7 هســتید. جــدا از ریزش مو، 
نشانه مشــخص دیگر کمبود بیوتین صورت پف کرده با توزیع چربى غیر 
طبیعى و راش هاى قرمز است. مطالعه اى که توسط دانشگاه هاروارد انجام 
شده بیوتین را به عنوان یکى از مواد مغذى ضرورى براى حفظ استحکام، 
بافت و ظاهر مو عنوان کرده است. منابع غذایى سرشار از بیوتین شامل بادام 

زمینى، جگر، برخى ســبزیجات، برگ چغندر سوئیسى، تخم مرغ پخته، و 
زرده تخم مرغ خام است.

کمبود ویتامین C: ویتامین C نقش حیاتى در بدن دارد؛ سیستم ایمنى بدن 
را تقویت مى کند و باعث بهبودى سریع زخم ها و حفظ سالمت استخوان 
ها مى شود. کمبود این ویتامین باعث خونریزى لثه ها مى شود. بهبود آرام 
زخم ها، خشک شدن موها و ایجاد لکه هاى قرمز روى پوست از دیگر عالیم 
فقر این ویتامین است. اگر هر کدام از عالیم فقر ویتامین C را دارید، میوه ها، 
 C سیب زمینى، انواع توت ها، فلفل، بروکلى، اسفناج و مکمل هاى ویتامین

را به رژیم تان بیافزایید. 
کمبود ید: کمبود این ماده معدنى منجر به چشــم هاى پف آلود مى شود و 
کم کارى تیروئید را نیز به همراه دارد. افرادى که داراى کمبود ید هســتند، 
ناخن هاى شکننده را تجربه مى کنند و ممکن است به راحتى دچار اضافه 
وزن شوند. شــما مى توانید در صورت ابتال به این نشانه ها، مصرف هرچه 

بیشتر زغال اخته، لوبیاى سیاه، میگو، توت فرنگى و ماست را در نظر داشته 
باشید. کمبود امگا 3: خشکى پوســت به خصوص در فصل زمستان رایج 
است. اما اگر پوست شما خشک تر از حد معمول باشد، به آن معنى است که 
اسیدهاى چرب امگا 3 را به میزان کافى دریافت نمى کنید. مصرف کم این 
اسیدهاى چرب چین و چروك صورت شما را نیز افزایش مى دهد. منابع این 

اسیدهاى چرب عبارتند از ماهى، دانه هاى کتان، دانه هاى چیا و گردو.
کمبود ویتامین B12 : کمبود این ویتامین در میان گیاه خواران بسیار 
رایج است. کمبود ویتامین B12 اغلب باعث تغییر رنگ پوست و رنگ 
پریدگى مى شود. سایر نشانه ها عبارتند از خستگى، از دست دادن اشتها، 

تنگى نفس و اسهال. اگر مى خواهید فقر ویتامین B12 را درمان کنید، به 
دنبال مصرف بیشتر ماهى، گوشت بدون چربى، پنیر، ماست و غالت غنى 
شده باشــید. اگر رژیم هاى غذایى گیاهى را دنبال مى کنید، مکمل هاى 

ویتامین B12 را با مشورت پزشک مصرف کنید.

بى شــک کاهش مصرف قند کار ساده اى نیســت چون این ماده در ترکیب تمام 
کیک ها، نان، غذاهاى آمــاده و... وجود دارد اما کاهش مصــرف این خوراکى ها 
تغییرات مثبتى در بدن ایجاد مى کند که منجر به افزایش کیفیت زندگى خواهد شد.

حفظ سالمت کبد: زیاده روى در مصرف قند فشار مضاعفى روى کبد مى  گذارد تا 
جایى که اثرات آن را با الکل مقایسه کرده  اند. اما خوددارى از مصرف زیاد قند کار کبد 

را کاهش مى  دهد و به این ترتیب به سالمت آن کمک بیشترى مى  شود.
حفظ وزن ســالم: رفتارهاى غذایى مملو از تنقالت شیرین، با کالرى باال و کم فیبر 
بدون شک منجر به افزایش وزن مى شود، خطر ابتال به سندرم متابولیک و دیابت 
را نیز باال مى برد. عالوه بر این مصرف زیاد قند باعث از بین بردن هورمونى در بدن 
مى  شود که «لپتین» نام دارد و مسئول ایجاد احساس سیرى بعد از مصرف غذاست. 
در نتیجه مدام احســاس گرســنگى مى  کنید و میل زیادى به مصرف مواد غذایى 

قندى دارید. 
کاهش سطح ترى گلیسیرید: خوردن بیش از حد مواد قندى سطح ترى گلیسیرید 
خون را باال مى برد و ممکن خطر ابتال بــه بیمارى هاى قلبى را افزایش دهد. ترك 
مصرف قند و رساندن آن به حداقل میزان، روشى مناسب براى حفظ سالمت قلب و 
کنترل ترى گلیسیرید است. ترى گلیسیرید نوعى چربى است که کالرى  هاى ناشى 

از مصرف قند را ذخیره کرده و اثرات کلسترول خوب خون را زایل مى  کند.
کاهش مشــکالت دندانى: قند بیشتر با تشکیل بیشــتر حفره هاى دندانى ارتباط 
مستقیم دارد. با وجود مسواك زدن و استفاده منظم از نخ دندان، خوردن کمتر قند از 

بروز این حفره ها مى تواند به نحو چشمگیرى پیشگیرى کند.
جوانى پوســت: مصرف زیاد قند باعث بروز روندى به نام گلیکوزیله مى  شــود که 
مخصوص ذوب کردن قند به وســیله  فیبرهاى پروتئین  هاســت. ایــن روند نیز 
آســیب  هاى جدى به االستین و کالژن پوست مى  رســاند. با کاهش مصرف قند 

چین و چروك و... دیرتر پوست سالم  ترى خواهید داشت و عالیم پیرى یعنى 
سراغتان خواهد آمد.

سالم ماندن مغز: بنا به اعالم پژوهشگران، افزایش 
قند خون یکى از عوامل بروز آســیب هاى مغزى 

. است که مى تواند حافظه را تخریب  کنــد
البته بــه عقیده محققــان هنوز 
براى رســیدن به ایــن موضوع 
بررسى هاى بیشــترى باید انجام 

شود.

پیشگیرى از سنگ کلیه: مصرف نوشیدنى  هاى شیرین و قندهاى تصفیه شده خطر 
تشکیل سنگ  هاى کلیوى را به میزان 25 درصد افزایش مى  دهد. بدتر از همه اینکه 
نوشیدنى  هاى شیرین که جزو کوالها محسوب مى  شود این احتمال را تا 33 درصد 
نیز باال مى  برند. براى پیشــگیرى از بروز این مشکل الزم است که مصرف هر نوع 
نوشیدنى شــیرین را محدود کنید و به جاى آنها از نوشیدنى هاى سالمى مانند آب و 

آبمیوه  هاى طبیعى استفاده کنید.

احتمال بروز حمله قلبى در افرادى که بیشــترین زمان 
ورزش را داشــتند (یعنى هر روز بیش از یک ســاعت به 
ورزش هاى معمولى و یا بیش از نیم ساعت به ورزش هاى 
سنگین و جدى مى پرداختند) 46 درصد کمتر از سایرین 

بود. افزون بر این، تأثیر ورزش بر زنان و مردان برابر بود.
طبق توصیه انجمــن قلب آمریــکا، 150 دقیقه ورزش 
معمولى و فشــرده به صورت هفتگى مــى تواند جلوى 
بسیارى از مشکالت قلبى را بگیرد. این مرکز همچنین به 
افرادى که مى خواهند فشار خون و کلسترول خود را پایین 
آورند توصیه مى کند که سه تا چهار بار در هفته و هر بار 

حدود 40 دقیقه ورزش کنند. 

 اگر روزى یک ساعت 
ورزش کنیم چه اتفاقى 

براى سالمتى مان مى افتد؟

کنترل ترى گلیسیرید است. ترى گلیسیر
از مصرف قند را ذخیره کرده و اثرات کلس
کاهش مشــکالت دندانى: قند بیشتر با
مستقیم دارد. با وجود مسواك زدن و است

نشستن براى ساعت هاى طوالنى پشت میز مى تواند زمینه ساز اختالل هاى، 
چون هموروئید، زخم دنبالچه و حتى سرطان روده شود به همین دلیل داشتن 

تحرك در طول روز توصیه مى شود.
کیســت پیلونیدال همان کیســت مویى یکى از بیمارى هاى شایع در عصر 
امروزى به دلیل پشت میزنشینى هاى طوالنى افراد است. در این بیمارى نوعى 
کیست غیرطبیعى بر روى پوست به وجود مى آید که درون آن فولیکول هاى 
مو و بافت پوستى است و این کیست به طور معمول در اطراف دنبالچه و باالى 

نشیمنگاه به وجود مى آید.
این کیست مویى زمانى تشکیل مى شــود که مو هاى بدن به پوست آسیب 
مى رسانند و با ورود به الیه هاى پوستى سبب ایجاد آبسه و التهاب مى شوند، 
کیست مویى مى تواند بسیار دردناك باشد و درمان آن از راه هایى، چون تخلیه 

کیست با برش موضع به وسیله پزشک یا انجام جراحى امکانپذیر خواهد بود.
این عارضه بیشتر در مردان جوان شایع است و به طور کلى افرادى که براى 
بازه زمانى طوالنى درطول شبانه روز مى نشینند ازجمله رانندگان یا کارمند ها 
و مى تواند سبب احســاس درد شدید، عفونت یا التهاب شــود، کیست در اثر 
پارگى و آلودگى عفونت مى کند که الزم است فرد براى درمان آن به پزشک 

مراجعه کند.
از جمله عالمت هاى این بیمارى مى تواند قرمز شدن پوست، ترشح خونابه و 
عفونت از محل عارضه و ایجاد بوى نامطبوع در محل زخم را نام برد، هر چند 
که علت دقیق بروز کیست پیلونیدال مشخص نیست اما کارشناسان مواردى، 
چون افزایش مو هاى زائد بدن و اصطکاك آنها با پوست در محل نشیمنگاه به 

دلیل نشستن براى ساعت هاى متمادى را از علل بروز این کیست مى دانند.
پوشیدن لباس هاى تنگ، دوچرخه سوارى، نشستن براى ساعت هاى طوالنى 
و مواردى از این دست مى تواند سبب بروز این عارضه شود، در این حالت بدن، 
پوست را نوعى ماده خارجى شناسایى مى کند و اطراف آن نوعى کیست ایجاد 

مى شود تا از گسترش عفونت به درون بدن جلوگیرى کند.
این عارضه در مناطق دیگر بدن نیز مى تواند روى دهد به طور مثال آرایشگرها، 
افراد شاغل در حرفه پشم چینى گوسفندان و افرادى که شیر دام ها را مى دوشند 

نیز این عارضه را بین انگشتان دست خود تجربه مى کنند.
اگر این عارضه درمان نشود زخم آن عفونى مى شود و در دراز مدت مى تواند 
زمینه ساز ابتال به نوعى سرطان پوست به نام کارسینوم سلول هاى سنگفرشى 

شود.
براى جلوگیرى از بروز این عارضه راهکار هاى مختلفى وجود دارد که از جمله به  
تنظیم وزن، اجتناب از نشستن براى ساعت هاى طوالنى و اصالح مو هاى بدن 

براى جلوگیرى از شکل گیرى کیست مویى مى توان اشاره کرد.

 کیستى که با
 نشستن 

طوالنى مدت 
به جانتان مى افتد

دانشــمندان فرانســوى در مطالعات جدید خود دریافتند که ترکیب موجود در 
گوجه فرنگى مى تواند راهى براى مبارزه با دیابت باشد.

براساس این گزارش، محققان اعالم کردند، رنگدانه «لیکوپن» که در رنگ قرمز 
پوست گوجه فرنگى یافت مى شود، با فرایند التهابى که باعث بروز دیابت مى شود، 
مقابله مى کند. در حال حاضر این پروژه تحقیقاتى قصد دارد تا قرص هاى لیکوپن 

اصالح شده را براى آزمایشات انسانى تولید کند.
گفتنى است؛ دیابت نوع2 شــایع ترین نوع دیابت است که در نتیجه یک واکنش 

وزن هستند، التهابى در بافت هاى چربى افرادى که دچار اضافه 
رخ مى دهد.

 یک مبارز قوى در برابر دیابت 

 صورتتان کمبود ویتامین ها را به شما 
هشدار مى دهد

ظر داشته
ستان رایج 
ى است که 
رف کم این 
. منابع این 

 گردو.
ن بسیار 
و رنگ 
 اشتها، 

 کنید، به 
غالت غنى 
کمل هاى 

 اگر کمتر قند بخوریم چه اتفاقى در بدنمان مى افتد؟
ب تمام 
راکى ها 
هد شد.

گذارد تا 
کار کبد 

کم فیبر 
و دیابت 
 در بدن 
غذاست. 
 غذایى 

یسیرید
د. ترك 
ت قلب و 
ى ناشى 

ى ارتباط 
ر قند از 

بروز این حفره ها مى تواند به نحو چشمگیرى پیشگیرى کند.
روندى به نام گلیکوزیله مى  شــود که  جوانى پوســت: مصرف زیاد قند باعث بروز
مخصوص ذوب کردن قند به وســیله  فیبرهاى پروتئین  هاســت. ایــن روند نیز 
آســیب  هاى جدى به االستین و کالژن پوست مى  رســاند. با کاهش مصرف قند 

چین و چروك و... دیرتر پوست سالم  ترى خواهید داشت و عالیم پیرى یعنى 
سراغتان خواهد آمد.

سالم ماندن مغز: بنا به اعالم پژوهشگران، افزایش 
قند خون یکى از عوامل بروز آســیب هاى مغزى 

. است که مى تواند حافظه را تخریب  کنــد
البته بــه عقیده محققــان هنوز 
براى رســیدن به ایــن موضوع 
بررسى هاى بیشــترى باید انجام 

شود.

پیشگیرى از سنگ کلیه: مصرف نوشیدنى  هاى شیرین و قندهاى تصفیه شده خطر 
5تشکیل سنگ  هاى کلیوىرا به میزان 25 درصد افزایش مى  دهد. بدتر از همه اینکه 
3نوشیدنى  هاى شیرین که جزو کوالها محسوب مى  شود این احتمال را تا 33 درصد 
نیز باال مى  برند. براى پیشــگیرى از بروز این مشکل الزم است که مصرف هر نوع 

با مشورت پزشک مصرف کنید. B1 را

نوشیدنى شــیرین را محدود کنید و به جاى آنها از نوشیدنى هاى سالمى مانند آب و 
آبمیوه  هاى طبیعى استفاده کنید.

کمتر قند بخوریم چه اتفاقى در بدنمان مى افتد؟

آیا در زندگى هدفى را دنبال مى کنید؟ پاسخ شما مى تواند بر میزان طول عمر شما تأثیر بگذارد.
داشتن یک هدف قاطع در زندگى، نه تنها مزایاى ذهنى دارد، بلکه مزایاى فیزیکى قابل مالحظه اى نیز در پى دارد. مطالعات جدید نشان مى دهند که داشتن یک زندگى 

هدفمند با کاهش خطر ابتال به مرگ زودرس در افراد باالى 50 سال مرتبط است.
به گفته محققان، دالیل متعددى وجود دارد که چرا داشتن یک هدف در زندگى مى تواند طول عمر را افزایش دهد. مطالعات گذشته نشان داده است که رفاه بیشتر، از جمله 

زندگى هدفمند، باعث کاهش فعالیت ژن هایى است که باعث التهاب در بدن مى شوند با توجه به اینکه، التهاب، با افزایش خطر ابتال به مرگ مرتبط است.
نتایج مطالعه دیگرى نشان مى دهد که داشتن یک هدف قوى در زندگى با سطح پایین تر هورمون استرس، کورتیزول و سطوح پایین مولکول هاى التهابى در بدن و کاهش 

میزان مرگ و میر ارتباط دارد.

 راهى براى افزایش طول عمر که باورتان نمى شود 

کافئین ترکیبى اســت که به عنوان محرك سیســتم عصبى 
مرکزى مى تواند ســطح انرژى و هوشــیارى را افزایش دهد 
و با خســتگى مقابله کند؛کافئین به طور طبیعى در بســیارى 
از منابع غذایى مانند قهوه، چاى و دانه هاى شــکالت وجود 
دارد، همچنین کافئین را مى توان بــه عنوان ماده افزودنى در 
نوشــیدنى هاى انرژى زا و انواع نوشــابه ها یافت، قرص هاى 
کافئین نوعى مکمل هســتند که مقدار زیادى کافئین دارند، 
کافئین این قرص ها مى تواند منشأ طبیعى داشته باشد یا به طور 

صنعتى ساخته شود.

 ماهیت
 قرص کافئین 

چیست؟
 خرما بخورید
 افسرده نشوید
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یکم الى هفتم تیرماه- هفته صرفه جویى در مصرف آب

اداره روابط عمومى و آموزش همگانى / اداره آب بدون درآمد و مدیریت مصرف  شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان

مانور میدانى مدیریت مصرف آب
با هدف فراهم نمودن مشارکت خانواده ها در مدیریت مصرف آب

 و افزایش نقش بانوان در اصالح الگوى مصرف آب

درر آب ش  دف کا گان با  ورت رای وده   رآالت  ر  ع ض و  و ن و  ر نازل  ی  سات آ جام بازدید از تأ ا

شهردارى گز برخوار در نظر دارد، نسبت به واگذارى امور تنظیف، رفت و روب و جمع آورى و حمل پسماند شهر گز برخوار و نگهدارى و حفاظت فیزیکى و پشتیبانى 
اماکن متعلق به شهردارى براى سال هاى 1399- 1398 از طریق مناقصه عمومى اقدام نماید.

بنابراین از کلیه شرکت هاى داراى رزومه کارى مرتبط و سابقه همکارى در زمینه یاد شده به منظور شرکت در مناقصه دعوت به عمل مى آید.
تذکرات:

1- مدت انجام کار: از تاریخ 1398/05/01 به مدت 12 ماه شمسى (یک سال کارى) مى باشد.
2- سپرده شرکت در مناقصه به دو روش:

الف) ضمانت نامه بانکى با اعتبار حداقل 3 ماهه
ب) فیش واریز نقدى به حساب سپرده شهردارى به شماره 0104516404008 نزد بانک ملى ایران شعبه گز برخوار

3- دریافت اسناد مناقصه: واریز مبلغ یک میلیون ریال به حساب شماره 0104516396002 براى دریافت اسناد مناقصه الزامى است.
4- شرایط متقاضیان:

الف) فقط اشخاص حقوقى واجد شرایط مى توانند در این مناقصه شرکت نمایند.
ب) حداقل انجام یک قرارداد با موضوع مشابه در یک شهردارى واقع در کشور الزامى است.

5- مهلت دریافت اسناد: واجدین شرایط مى توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از روز یکشنبه 1398/04/09 تا روز شنبه 1398/04/15 به دبیرخانه شهردارى گز 
برخوار مراجعه نماید.

آخرین مهلت تحویل پیشنهاد قیمت: پایان وقت ادارى روز سه شنبه به تاریخ 1398/04/25 مى باشد.
6- محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادها: استان اصفهان- شهر گز برخوار ابتداى بلوار معلم- ساختمان شهردارى- دبیرخانه شهردارى مى باشد.

الف) تحویل اسناد فقط در قبال ارائه فیش واریزى به حساب فوق الذکر انجام مى گیرد.
ب) شرکت در مناقصه و ارایه پیشنهاد به منزله قبول شرایط و کلیه تکالیف مقرر در اسناد مناقصه مى باشد.

شهردارى گز برخوار در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است.
ج) سایر اطالعات و جزئیات در اسناد ذکر شده و مشروح شرایط توسط اداره خدمات و ایمنى شهرى شهردارى گز برخوار ارایه مى گردد.

شرکت کنندگان باید کلیه مدارك را پس از امضاء صاحبان امضاء شرکت و مهر مربوطه در پاکت هایى که از واحد دبیرخانه شهردارى دریافت نموده اند گذاشته و به 
صورت الك و مهر شده تحویل دبیرخانه شهردارى داده و رسید دریافت نمایند.

آگهى تجدید مناقصه عمومى واگذارى امور تنظیف، رفت و 
روب و جمع آورى پسماند شهر گز برخوار و نگهدارى و حفاظت 

فیزیکى و پشتیبانى اماکن متعلق به شهردارى

نوبت اول

م الف: 514094روابط عمومى شهردارى گز برخوار

مراسم سى و هشتمین سالگرد شهادت 72 تن از یاران انقالب 
اسالمى، گرامیداشت هفته قوه قضاییه و بازخوانى و افشاى 
حقوق بشر آمریکایى به همت شــوراى هماهنگى تبلیغات 
اسالمى و با همکارى دادگسترى و نیروى انتظامى در جوار 
تربت پاك شهیدان در خیمه حسینى گلستان شهداى اصفهان 
با حضور رئیس کل دادگسترى، مدیران دستگاه هاى اجرایى و 
خانواده معظم شهدا به ویژه خواهر شهید دکتر بهشتى با شکوه 

خاصى برگزار شد.
رئیس کل دادگسترى استان اصفهان در این مراسم در سخنان 
کوتاهى با درود به روان پاك شهدا به ویژه شهداى هفتم تیر 
و در رأس آنها شهید دکتر بهشتى گفت: در هفتم تیر بزرگانى 
چون شــهید دکتر بهشــتى، طباطبایى نژاد، اژه اى و محمد 
منتظرى و همچنین شهید توالیى معاون دادستان اصفهان از 

اصفهان به شهادت رسیدند.
محمدرضا حبیبى افزود: ما با جمع شدن در این مکان مقدس 
مى خواهیم به این شهیدان بگوییم خوشا به حالتان که جان 

خود را فدا کردید و به شهادت رسیدید.
وى اظهار امیدوارى کرد خداوند همه انســان ها را در مسیر 
اسالم ناب محمدى و والیتمدارى در زمان غیبت، ثابت قدم 
نماید. رئیس کل دادگسترى استان اصفهان کار قضا را بسیار 
سخت دانست و با قدردانى از برگزارکنندگان این مراسم، اظهار 
کرد: در این مکان مقدس، عهد مى بندیم در اجراى منویات 
رهبر معظم انقالب با همکارى همه همکاران و برنامه ریزى 
مطلوب، در جهت ارائه خدمات شایسته به مردم گام برداریم 
و امیدواریم در سال آینده در این مراسم، گزارشى از عملکرد و 

تحول در دستگاه قضا در استان اصفهان ارائه دهیم.
در ادامه این مراســم که با اجراى تواشیح گروه سرود «مهر 
طاها» و مرثیه سرایى همراه بود حجت االسالم و المسلمین 
مهدى اژه اى، برادر شهید اکبر اژه اى که در حادثه هفتم تیر به 
شهادت رسید نیز گفت: امروز در کنار تربت پاك شهدایى این 
مراسم برگزار مى شــود که به بارگاه الهى راه یافته و با لباس 

شهادت به مالقات خداوند رفتند که این بهترین کشته شدن 
است که امید است ما نیز به این مرگ مهمان شویم.

حجت االسالم و المسلمین اژه اى، انقالب اسالمى را در جهان 
نهضت جامع و کاملى دانست که اساس آن، دعوت انبیاست و 
گفت: بزرگ ترین آزادى، آزادى درون است تا پرچمدار آزادى 
انسان هاى دیگر باشــد و در انقالب اسالمى تمام اسالم به 
صحنه آمد به خصوص والیت اهل بیــت(ع) که در مباحث 
عقیدتى از مباحث اصلى جهان اسالم است و ائمه(ع) بودند که 

از اصل اسالم پاسدارى کردند.
وى ادامه داد: در اسالم قوانینى در بین بشر ایجاد شد و 1400 
سال اســت علما حقیقت انسان را کشــف کرده و به سوى 
دین خدا گام برداشــته اند و وقوع انقالب اسالمى نیز در این 
راستاست. حجت االسالم و المســلمین اژه اى با برشمردن 
ویژگى هاى شــخصیتى شهید دکتر بهشــتى گفت: شهید 
بهشــتى در جهاد با نفس، جهاد در راه مستضعفین و تالش 
براى حاکمیت خدا زبانزد بود و او عالم جامعى بود که همه ابعاد 

اسالم را همواره مدنظر داشت و عبد مخلص خدا بود.
وى با بیان اینکه یکى از درس هاى مکتب شهدا، نماز است، 

خاطرنشــان کرد: اگر نماز از مردم گرفته شود دل ها گندیده 
مى شــود و نور الهى به این دل ها نمى تابد. بنابراین نماز یک 

اصل است.
حجت االسالم و المسلمین اژه اى اظهار کرد: باید در حوزه ها، 
شیوه اجتهاد شهید دکتر بهشتى تدریس شود. چرا که شهید 
بهشتى به کار سیاست و تدبیر سیاسى به عنوان یک فریضه 

دینى نگاه مى کرد.
وى خطاب به مســئوالن گفت: امروز در همــه ادارات و 
ســازمان ها، باید رنگ و بوى خدا به مشــام برسد و انجام 
فریضه خدمت به مــردم و خلق در اولویت باشــد که البته 
نمونه بارز خدمت به مردم در سیل اخیر در کشور به خوبى 
نمایان بود که جلوه اى از اســالم را مردم و مســئوالن به 

نمایش گذاشتند.
حجت االســالم و المســلمین اژه اى گفت: شهید بهشتى، 
شهادت را از دست رفتن نمى دانست و ازدست رفته کسى را 
مى خواند که عمر خود را به بطالت گذرانده باشد و سعى داشت 
همواره امید را در مردم زنده نگه دارد و مردم را به آینده، امیدوار 
سازد. وى اظهار امیدوارى کرد هر کس در هر پستى، در خدمت 

به نظام و مردم تالش کند.
■■■

فرماندار اصفهان هم به «نصف جهان» گفت: منافقان در هفتم 
تیر ماه، مجموعه اى از بزرگ ترین انسان هاى نخبه و شایسته 
را با به شهادت رساندن آنها، از مردم گرفتند که شهید بهشتى 
از آن جمله بود. حسین سیستانى با بیان اینکه شهید بهشتى 
همواره براى مردم الگو بود، افزود: باید ابعاد شخصیتى شهداى 
هفتم تیر به ویژه شهید دکتر بهشتى که براى انقالب تالش 

وافرى داشت بازگو شود و الگو قرار گیرد.
■■■

رئیس شــوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان 
هم در گفتگویى کوتاه به «نصف جهان» گفت: مراسم سى 
و هشتمین سالگرد شهادت 72 تن از یاران انقالب اسالمى 
امروز در فضاى باز خیمه گلستان شهدا و در جوار تربت پاکشان 

با حضور گسترده مسئوالن، خانواده شهدا و... برگزار شد.
جعفر عســگرى افزود: تنهــا راه برون رفت از مشــکالت 
فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى و مشــکالت دیگر در شرایط 
فعلى کشور، اقتدا به ســیره شــهیدان بوده که الگوى آنها 

ابا عبدا... الحسین(ع) است.
وى گفت: براى تضمین این امر، باید ایثار را در جوانان تقویت 
کرد و براى دســتیابى به آن گریزى جز سیره شهدا نیست. 
بنابراین سیره و ابعاد شخصیتى شهدا باید براى جوانان بازگو 

شود، شهدایى که در عهد خود با والیت از جان گذشتند.
رئیس شــوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان 
معتقد است: امروز مســئوالن وظیفه دارند خدمت صادقانه 
جهادى براى حل مشکالت مردم را مدنظر داشته باشند که اگر 
کوتاهى کنند جوانان، این آینده سازان کشور از انقالب فاصله 

خواهند گرفت و آنگاه باید پاسخگو بود.
در پایان مراسم سى و هشتمین سالگرد شهادت 72 تن از یاران 
انقالب اسالمى، مسئوالن، مدیران و خانواده شهدا با قرائت 
فاتحه و گل افشــانى تربت پاك شهیدان هفتم تیر نسبت به 

این شهدا، اداى احترام کردند و قبور این شهدا، گلباران شد.

                               «شــهید بهشــتى براى مسئوالن ما شمیم « بهشتى » در بهشت اصفهان
معیار بود و تبیین شخصیت شهداى هفتم تیر به ویژه 
شهید مظلوم بهشتى مى تواند جامعه را بیمه و نسل 
جوان را به الگوگیرى از شهدا بیش از گذشته، ترغیب 
کند و احیانًا اگر مسئولى هوشیار نبوده به خود آید و 

مشکالت جامعه کاهش یابد.»
رئیس شــوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان 
اصفهان در نشســت مطبوعاتى و رســانه اى ستاد 
گرامیداشت شــهداى هفتم تیر، هفته قوه قضائیه و 
هفته بازخوانى و افشاى حقوق بشــر آمریکایى در 
تاالر اجتماعات صدا و ســیماى اصفهان با بیان این 
مطلب گفــت: در این ایام رســانه ها باید مطالبه گر 
تبیین شخصیت شــهداى هفتم تیر به ویژه شهید 
بهشتى باشند و در این مســیر همه باید کمک کنند 

و کوتاهى نکنند.
جعفر عســگرى با بیان اینکه امــروز باید قدردان 
هوشمندى و تدبیر رهبر معظم انقالب باشیم افزود: 
در هفته حقوق بشــر آمریکایى (6 تــا 12 تیر) باید 
جنایات آمریکا در این ایام به جوانان یادآورى شــود 
و بدانند منافقان در دوران جنگ تحمیلى، 17 هزار 
نفر از جوانان ما را به شهادت رساندند و به هیچ وجه 
نباید از جبهه نفاق غفلت شود و باید چهره نفاق براى 

جوانان تبیین شود.
وى ادامــه داد: شــهدا نیازمند برگزارى مراســم و 
گرامیداشت نیستند، بلکه این بزرگداشت ها به علت 
افزایش بصیرت در جامعه اســت تــا بتوانیم از ابعاد 
شخصیتى شــهدا بهره گیریم که البته رسانه ها نیز 
مى توانند بیش از پیش در این راستا روشنگرى کنند.

رئیس شــوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان 
اصفهان گفت: با توجه به شــرایط حساس کنونى، 
مبلغان، دانشــگاهیان، رســانه ها و... با استفاده از 
ابزارهاى نوین باید آرمان ها و ابعاد شخصیتى شهدا را 
براى جوانان بازگو کنند و البته این کار باید هنرمندانه 
و تأثیرگذار باشد. وى در ادامه افزود: هفت سال پیش 
پیشنهاد تولید سریال ویژه شهید دکتر بهشتى داده 

شد تا شخصیت این شهید بزرگوار در قالب داستان که 
تأثیرگذار هم خواهد بود تهیه شود که البته در زمان 

سه استاندار این کار عملیاتى نشد.
رئیس شــوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان 
اصفهان اظهار کرد: هفته دوم تیر در تاریخ جمهورى 
اسالمى ایران، هفته اى پرحادثه است و با ورق زدن 
تقویم به رویدادهایى برمى خوریم که هر یک از آنها 
کافى اســت به دلیل جنایاتى که با حمایت مدعیان 
جهانى در حق مردم ایران شده است، آسودگى را از 

وجدان بشریت بگیرد.
عسگرى افزود: بى تردید بازنده اصلى وقوع انقالب 
اسالمى ایران استکبار جهانى به رهبرى آمریکاست. 
چرا که این کشور تا قبل از انقالب اسالمى هر کارى 
که اراده مى کرد در ایران انجام مى داد و کسى نه تنها 
مانع آن نمى شد بلکه راهگشاى آن هم بود اما انقالب 
اسالمى دست امثال چنین کشورهایى را قطع کرد 
و راه اســتقالل و مبارزه با اســتکبار و استعمار را در 
پیش گرفت. بر همین اســاس در چهار دهه گذشته 
و از همان روزهاى آغازین پیروزى انقالب اسالمى 
تاکنون انواع و اقســام اقدامات خصمانه را از سوى 
آمریکا و هم پیمانانش علیه مردم و نظام جمهورى 
اسالمى شاهد بوده و هستیم. اما در این میان در یک 
مقطع زمانى اوج اقدامات خصومت آمیز اســتکبار 
جهانى ضد مردم ایران در تاریخ ثبت شده و آن بازه 

زمانى 6 تا 12 تیر ماه دهه 1360 شمسى است.
وى ادامه داد: ســوء قصد نافرجام به جان حضرت 
آیت ا... خامنه اى رهبر معظم انقالب، فاجعه هفتم تیر، 
بمباران شیمیایى سردشت، شهادت آیت ا... صدوقى، 
حمله به هواپیماى مسافربرى ایران و چندین مورد 
دیگر از جمله اقدامات ضد بشرى استکبار جهانى و 
ایادى آن ضد ملت ایران، جنایاتى بود که به صورت 
مستقیم یا با حمایت استکبار جهانى به رهبرى آمریکا 
و علیه مردم ایران به وقوع پیوسته است. از این رو این 
بازه زمانى در تقویم جمهورى اســالمى با نام هفته 

افشاى حقوق بشر آمریکایى نامگذارى شده است.

جنایات آمریکا یادآورى شود

ساسان اکبرزاده

نصف جهان


