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سرقت خودرو با جرثقیل امداد خودرو در ظاهر اختالفى نداشتند!5 هتل بزرگ در اصفهان ساخته مى شودپخش جدیدترین برنامه على ضیاء در عیدفطرالبى سنگین جان کرى براى حفظ برجام ورزشاستانفرهنگ حوادث جهان نما

صادرات 162 ُتن ماهى و میگـــو
 از اصفهان به خارج از کشور 

ناگفته هاى اتفاقات سال 82 در اصفهان
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سود میلیاردى یک جوان 25 ساله 
با یک سایت دانلود فیلم

رشته سنگ به دانشگاه هاى 
اصفهان مى آید

ماجراى قرص هاى الغرى 
 در پرونده پزشک تبریزى

5

یک مزاحم بزرگ 
در جدال 
اصفهانـى ها
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استان اصفهان رتبه نخست تولید ماهیان زینتى و ماهیان گرمابى در 
استخرهاى ذخیره کشاورزى را در کشور دارد.

مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
گفت: سال گذشته درحدود 162 ُتن ماهى و میگو به ارزش 890 هزار 
و 256 دالر به کشورهاى امارات متحده عربى، آمریکا، عمان ، عراق 

و کویت صادر شد.

در حالــى که برخــى خبرهــا و شــنیده هاى
نصف جهان حاکى از آن است که همه خواسته ها 
و شــروط امیر قلعه نویى براى فصل آینده مورد 
قبول هیئت مدیره باشگاه و مقامات ارشد کارخانه

 ذوب آهن قرار نمى گیرد، اما یکى از رســانه ها 
در مطلبى خبر از آن داده که ژنرال با ســبزهاى 
اصفهان تمدید مى کند و سایت دیگرى هم خبر 
از حضور یک مزاحم در جــدال دو تیم اصفهانى 

براى جذب امیرخان داده است!
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قاتلى به نام «کویر»قاتلى به نام «کویر»
جسد گردشگر گمشده در «مرنجاب» بعد از یک ماه پیدا شدجسد گردشگر گمشده در «مرنجاب» بعد از یک ماه پیدا شد
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استاندار اسبق اصفهان و نامزد شهردارى تهران، پرده از علت 2 رویداد مهم 15 سال پیش برداشت  

کارگردان سریال «آنام»: 

سریال هاى 
کوتاه و مقطعى 
آسیب زننده هستند

دیگــــــــر!

خبرى از عماد و جواهیر دوم نبود
مروان حسین و ادون حسنى اولین جداشده هاى سپاهان پس از پایان تلخ لیگ هفدهم 
هستند. مروان حسین و ادون حسنى دو بازیکن خارجى سپاهان در لیگ هفدهم بودند که 

در نهایت نتوانستند انتظارات را برآورده کنند و از این تیم جدا شدند.
مروان حسین، مهاجم عراقى سپاهان در ابتداى لیگ هفدهم براى تقویت خط هجومى 
سپاهان به تیم اضافه شد و بســیارى از هواداران این تیم امیدوار بودند که یک مهاجم 

عراقى دیگر که با کسب عنوان آقاى گلى لیگ عراق به ایران آمده بود...
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تندیبزآسیب زننده هستند ه زنند آسیبزنندههستندآ
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صنعت نفت آبادان این وسط چه مى گوید؟!
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تارنماى خبرى «بوســتون گلوب» در گزارشى از البى 
سنگین «جان کرى»، وزیر امور خارجه پیشین آمریکا 
براى تداوم پایبندى کشورها به برجام و حفظ این توافق 
خبر داد. در این گزارش آمده اســت کرى ماه گذشــته 
با رئیس جمهــورى آلمان دیدار و رایزنى کرده اســت؛ 
 همچنین با «فدریکا موگرینى» مقام ارشد اتحادیه اروپا 
گفتگوى تلفنى داشــته و در پاریس و نیویورك به دیدار 

رئیس جمهورى فرانسه رفته است.
بوستون گلوب مدعى است که او دو هفته پیش با محمد 
جواد ظریف هم در نیویورك دیدار کرده است. در صورت 
صحت این خبر، این دومین بار در ماه هاى اخیر است که 

کرى و ظریف گفتگو کرده اند.
این تالش ها در حالى از جانب جان کرى ادامه دارد که 
«دونالد ترامپ» روز جمعه، وزیر خارجه پیشین آمریکا را 
مذاکره کننده خوبى ندانست و اظهار کرد: او هیچ وقت 
از مذاکرات کنــاره گیرى نکرد مگــر زمانى که هنگام 
دوچرخه ســوارى پایش شکســت، حداقل نمى گفت 
پایش شکسته و مى گفت نمى خواهم مذاکره کنم در آن 
صورت مى توانست یک توافق بهترى را به دست آورد. 
رئیس جمهورى آمریکا اضافه کرد: من تنها یک چیز از 
او یاد گرفتم که در ســن 73 سالگى به مسابقه دوچرخه 

سوارى نروید.

نام «یاشار هزاوه» از یکسال پیش در کانون توجه رسانه هاى 
علمى جهان قرار گرفت و تصاویرى که او و تیمش با استفاده 
از پیشرفته ترین تلسکوپ ها تهیه کرده بودند یک گام دیگر 
انسان را به شناخت ماده تاریک نزدیک تر کرد، ماده اى که 
گفته مى شود 95 درصد گیتى را در بر گرفته اما هنوز بشر 

موفق به اثبات وجود آن نشده است. 
یاشار هزاوه در ســال 1360 در تهران متولد شد و از حدود 
19 سالگى به کانادا رفت. همیشه به مطالعه ستاره شناسى 
عالقه داشته و سال 2017 در لیست پنج مهاجر ایرانى نمونه 

سال کانادا انتخاب شده است. 
یاشــار هزاوه درباره کارهایى که این روزها انجام مى دهد 

به خبرگزارى «آنــا» مى گوید: بعد از تمــام کردن دکترا 
در دانشگاه مک گیل در کانادا به اســتنفورد آمدم و اینجا 
در مقطع فوق دکترا درباره لنزهاى گرانشــى و ماده سیاه 

مطالعه مى کنم. 
هزاوه دربــاره اوقــات فراغتش و اینکه بــا موبایلش چه

بازى هایى مى کند مى گوید: من از حدود پنج سال پیش 
دیگر تلفن ندارم! معموًال همه اطرافیانم وقتى مى فهمند 
خیلى تعجب مى کنند. چند روز پیش یک نفر به من گفت 
خیلى تعجب مى کنم کسى که روى هوش مصنوعى کار 
مى کند، خودش تلفن ندارد اما من فهمیدم که بدون تلفن 

زندگى خیلى راحت تر است.

البى سنگین جان کرى براى 
حفظ برجام

دانشمند ایرانى که 
تلفن ندارد!

اختالط دختر پسرى 
و موز خوردن!

حجت االسالم محسن قرائتى    آفتاب نیوز |
در دوهـزار و چهارصد و نود و یکمین سـخنرانى اش 
در درس هایـى از قـرآن گفته اسـت: خنده دار اسـت 
کـه در دبسـتان دخترهـا و پسـرها جـدا هسـتند 
ولـى در دانشـگاه مختلـط. راهنمایى هـا کـه هنوز 
شـهوت ندارند، از هم جداهستند. دبیرسـتانى ها که 
شهوتشان شکوفا مى شود، آنها هم از هم جداهستند، 
دانشجو که شـهوتش  ُگر مى کشد، مختلط است. آن 
وقت خنده دار این اسـت که یک مشت دکتر در یک 
اتاق نشسـتند، من از این دکترها خنـده ام مى گیرد. 
اسمش را اسالمى کردن دانشـگاه مى گذارند. دختر 
و پسـر را قاطـى هم کردنـد، در اتـاق نشسـتند موز 

مى خورند.

سینه چاکان هم هستند
روزنامـه «جمهـورى اسـالمى»    انتخاب |
در سـرمقاله خود نوشـت: نکته بسـیار جالب و قابل 
توجـه اینکه اقشـار مذهبـى، انقالبى و سـینه چاك 
نظام با بـه راه انداختـن صدها هزار کانـال تلگرامى 
امکانات گسترده اى را براى تبلیغ دین، افکار سیاسى 
و انقالبـى خود در جهـت حمایت از ا نقـالب و نظام 
جمهورى اسالمى پدید آورده و ارتباطات قدرتمندى

 را براى پیشبرد سریع اهداف خود شکل داده اند. این 
امکانات کـه از متن تا تصویر و فیلم و صدا را شـامل 
مى شود بى نظیر و بسـیار تأثیرگذار اسـت به طورى 
که بسـیارى از این کانال هـا تا امروز بـا اینکه مدتى 
از اعالم رسمى فیلتر شدن تلگرام گذشته، همچنان 
به کار خود حتى با فیلترشکن ادامه مى دهند و حاضر 

نشده اند آن را ترك کنند.

تبلیغ براى متخلف؟!
  عصر ایران| رئیس سازمان بازرسى شهردارى 
تهران گفت: یک روز قبل از افتتـاح مجتمع «ایران 
مال» هشـدار الزم در خصوص تخلف آشـکار ده ها 
هزار مترى این مجتمع را در جمع خبرنگاران صدا و 
سیما دادم ولى از پخش آن از رسـانه ملى جلوگیرى 
کردنـد و بـه پخـش آگهـى تبلیغاتى ایـن مجموعه

 پرداختند!

بى سوادها از نگاه «کیهان»
روزنامـه «کیهـان» نوشـت:    عصر ایران|
در میـان جنجال هـاى رسـانه اى علیـه یکـى از 
مأمـوران گشـت ارشـاد ناجا بـه  علـت درگیـرى با 
یک مجـرم، برخـى از بازیگران و فوتبالیسـت ها که 
به «سـلبریتى هاى بى سـواد» مشـهور شـده اند نیز 
بـراى اینکه از قافله عقـب نمانند، مطالـب زیادى را 
علیه مأمور ناجـا در فضـاى مجازى منتشـر کردند. 
اما نکتـه قابـل تأمـل این اسـت کـه همین افـراد، 
کوچک تریـن واکنشـى به حملـه وحشـیانه پلیس 
فرانسـه بـه خبرنگار صداوسـیما در فرانسـه نشـان

ندادند.

تبعیض در حد...
  جام جم آنالین | احمـد صفـرى، نماینـده 
کرمانشـاه با اشـاره به اینکـه مطابق گـزارش هاى
رسـیده پـاداش بازنشسـتگى یکـى از وزارتخانه ها

یک میلیـارد و 200 میلیـون تومان بـوده گفت: این 
پاداش ها در شـرایطى پرداخت مى شود که معلمان 
با سـابقه بسـیار باال،یک میلیون و 200 هزار تومان 

حقوق دریافت مى کنند.

نگران احمدى نژاد نیستیم
غالمعلـى حدادعـادل گفـت: مـن    فرارو|
هیـچ نگرانـى نسـبت به احمـدى نـژاد نـدارم. یک 
دورانـى گذشـته و دوران قبلـى تکـرار نمى شـود و 
همـه ایـن شـعارها را ناشـى از ایـن مـى دانـم کـه 
خود این آقایـان، ایـن واقعیـت را درك کـرده اند و 
مـى خواهند هر طـور شـده از ایـن روند سراشـیبى 

جلوگیرى کنند.

خبرخوان
سانسور شجریان در 

سخنان مطهرى 
على مطهرى در اینستاگرام    عصر ایران|
نوشــت: در برنامه «کاردان ها» که روز جمعه 
بعدازظهر باز پخش شد، آنجا که مجرى برنامه 
جناب آقاى کاردان از من درباره موسیقى سنتى 
و پاپ ســئوال کرد و اینکه صداى کدامیک از 
خوانندگان را مى پســندى، بنده نام چند تن از 
خوانندگان سنتى و در رأس آنها آقاى شجریان را 
ذکر کردم ولى صدا و سیما نام ایشان را حذف کرد. 

این کار را صحیح نمى دانم.. .

چرا طال مى خریم؟
شوراى جهانى    خبرگزارى دانشجو |
طال در گزارشــى اعالم کرد: بــه علت نگرانى 
سرمایه گذاران در مورد وخیم تر شدن روابط ایران 
و آمریکا و چشم انداز اقدامات کنترلى ارزى، تقاضا 
براى خرید سکه و شــمش طال در ایران در سه 
ماه نخست امســال به 9/3 ُتن افزایش یافته و 
به باالترین رقم در سه ســال اخیر رسیده است. 
خریداران به خرید شمش و سکه بیشتر به چشم 

سرمایه گذارى نگاه مى کنند تا به چشم جواهر.

خروج 2/5میلیارد دالر 
از کشور

  مهر | رئیس کمیسیون اقتصادى مجلس 
شــوراى اســالمى تأکید کرد: با توجه به اینکه 
هیچگونه ارز ملى مجازى فعًال در کشور طراحى 
نشده و موجود نیست، بر اساس آمارهاى دریافت 
شده با وجود اینکه بخش بسیار محدودى از مردم 
کشورمان مشــترى ارزهاى مجازى و این بازار 
نوین هستند تا به امروز رقمى بیش از2/5میلیارد 
دالر به منظور خرید ارز دیجیتالى از کشور خارج 
شــده و بیشــتر فعاالن حوزه پول دیجیتالى به 
منظور سفته بازى و ســودهاى کالن وارد این 

عرصه مى شوند.

اشتغال غیرمجاز
 350هزار تبعه خارجى

  مهر | اتباع خارجى بالغ بر دو میلیون نفر 
از جمعیت کشور را شامل مى شوند که حدود 400 
هزار نفر از آنها در بازار کار ایران شاغل هستند. به 
رغم اینکه تمام شــاغالن غیر ایرانى باید براى 
اشتغال مجوز دریافت کنند اما در حال حاضر فقط 
50 هزار نفر از این افراد مجوز فعالیت در بازار کار 

ایران را دارند. 

نگاه روسى به زنان ایرانى 
  چمدان | «آلکسى تاراسوف»، تحلیلگر 
روس که به تازگى به ایران ســفر کرده است در 
سفرنامه کوتاه و جالب خود از جمله درباره زنان 
ایرانى نوشته اســت: «اینجا خانم ها در موقعیت 
خیلى خوبى هستند. شما نخواهید دید که خانم 
بچه را در آغوش بگیــرد. خیلى از خانم ها ظرف 
نمى شویند، فرش پاك نمى کنند، بلکه این کارها 
به دوش مردان آنهاست. زنان در ایران مستقل تر 
و نیرومندتر از مردان هستند. زنان در ایران اقدام 

مى کنند و به خواسته خود مى رسند.»

خودکشى هاى نگران کننده
   خبر آنالین | معــاون اجتماعــى وزیر 
بهداشت از بررســى پایلوت وضعیت خودکشى 
در چهار اســتان ایالم، کرمانشــاه، کردستان و 
همدان خبر داد و افــزود: یکى از نگرانى هاى ما 
در بحث خودکشى استفاده از قرص برنج بود. بر 
همین اساس چندى پیش وزیر بهداشت نامه اى 
را در این زمینه به ریاســت قوه قضائیه نوشتند و 
درخواست کردند که در موضوع خرید و فروش 
قرص برنج اقدامات کنترلــى جدى ترى انجام 
شود. به ویژه در برخى استان هاى شمالى کشور 
قرص برنج در دســترس عامه مردم بود و از آن 

استفاده مى کردند.

نصف جهان سیدمحمود حســینى، استاندار اصفهان در 
دولت اصالحات و یکى از هفت نامزد فعلى شــهردارى 
تهران، در گفتگو با پایگاه اطالع رســانى رویداد 24، از 
سوابق خود و برنامه هایش در صورت رسیدن به پست 
شهردارى تهران سخن گفته است. اما آنچه در این گفتگو 
براى اصفهانى ها مى تواند جذاب باشد، اشاره به جزئیات 
دو اتفاقى اســت که اوایل دهه 80 در دوران استاندارى 
او در اصفهان به وقوع پیوســت و بازتاب هاى بســیار 
گسترده اى هم پیدا کرد به طورى که با گذشت 15 سال، 
همچنان از آن دو اتفاق صحبت مى شــود. سید محمود 
حسینى براى اولین بار به بیان ناگفته هایى درباره اعتراض 
مردم سمیرم به تقسیمات کشــورى و ورشکستگى دو 
صندوق بزرگ قرض الحسنه آل طاها و محمد رسول ا...(ص) 
در اصفهان پرداخته که بعد از سال ها باعث روشن شدن 

بخشى از تاریخ اجتماعى این استان مى شود. 

ماجراى خون بار سمیرم/ مرداد ماه 1382
 مطالعات تقسیمات شهرســتان هاى سمیرم، شهرضا و 
دهاقان قبل از آغاز مسئولیت من در استاندارى اصفهان، 
انجام شده و به وزارت کشور رفته بود. وزارت کشور نیز 
آن را براى تصمیم گیرى، به کمیســیون دولت فرستاده 
بود. زمانى که استاندار شدم دیگر این مراحل طى شده 
و تصمیم الزم درباره تشــکیل شهرســتان دهاقان از 
طرف دولت گرفته شــده بود. از نظر تقسیمات، تا پیش 
از آن دهاقان بخشــى از شهرستان شــهرضا بود و به 
عنوان سمیرم سفلى شناخته مى شــد. آقاى کرامت ا...
عمادى، نماینده شهرستان سمیرم در برابر این تصمیم 
مقاومت مى کرد و در عوض آقاى رمضانیان پور، نماینده 
شهرستان شهرضا در این مورد ایراد و مشکلى نداشتند. 
اما در شهرستان ســمیرم این تقسیمات کشورى به هم 
خورده بود و بخش ورپشت از این شهرستان جدا شده و به 
دهاقان مى پیوست و شهرستان جدید شکل مى گرفت. 
در مرداد 1382 اعتراضاتى در شهرستان سمیرم شکل 
گرفت. ما از معترضان دعوت کردیم براى گفتگو به جلسه 
بیایند. معاون سیاسى امنیتى استاندارى با آنها صحبت 
کرد و گفت که ما مطالبات شما را به مرکز اعالم مى کنیم 
تا حل این مشکل روند خود را طى کند و تا تصمیم نهایى 
اقدامى نخواهیم کرد. به هر تقدیر جلسه خوبى بود و دو 
طرف با رضایت جلسه را ترك کردند. پس از این جلسه 
و مدتى بعد، تحرکاتى در سمیرم شکل گرفت. پس از آن 
سردار محمدباقر قالیباف، فرماندهى وقت نیروى انتظامى 
و همچنین قائم مقام ایشان سردار عبداللهى، بدون آنکه 
با ما تماسى داشته باشند یا منتظر طرح موضوع در شوراى 
تأمین استان شوند، دستور اعزام نیرو به منطقه را دادند، 
علیرغم اینکه اســتاندار موافق این موضوع نبود. به هر 
حال در روز هفتم مرداد، درگیرى در آنجا رخ داد و چند نفر 
زخمى و اگر اشتباه نکنم متأسفانه دو نفر هم کشته شدند. 

یک نفر هم از نیروى انتظامى در این حادثه جان باخت. 
طبق قانون، استاندار مسئول تأمین امنیت استان است 
و این وظیفه در شهرســتان ها به عهده فرماندار است. 
به همین دلیل نیروى انتظامى باید تحت امر اســتاندار 
باشد مخصوصاً در چنین حادثه هایى که حساسیت در آن 
باالست. متأسفانه در دوره اى این فرمانبرى ها تضعیف 
شد. اگر نیروى انتظامى ورود پیدا نمى کرد ما مى توانستیم 
موضوع را در شوراى تأمین شهرستان حل کنیم. ما پس 
از این حادثه، گزارش آن را به وزیر کشــور فرستادیم و 
پیگیرى هم کردیم که البتــه مدتى بعد نیروى انتظامى 
مسئولیت این اتفاقات را پذیرفت و دیه کشته شدگان را 

نیز پرداخت کرد.

ماجراى 2 صندوق معروف قرض الحسنه/ 
دى ماه 1382

وقتى وارد اصفهان شدم تعدادى صندوق قرض الحسنه 
بود که دو تــاى آن از همه بزرگ تر بــود و  بالغ بر 500 
میلیارد تومان از سپرده گذاران جمع کرده بودند. به اسم 
صندوق هاى قرض الحسنه این روند دنبال شد اما آنها 
طبق اساسنامه خود عمل نمى کردند بلکه تحت عنوان 
یک مؤسسه مالى فعالیت هاى زیادى را انجام مى دادند.  
فعالیت آنها شهر اصفهان را تحت الشعاع خود قرار داده 

بود و انتظار آن مى رفت که دیر یــا زود این صندوق ها 
ورشکست شوند چون ورودى آنها با خروجى که داشتند 
همخوانى نداشــت. هر لحظه و با هر تنش مالى تصور 
آن مى رفت که 600 هزار سپرده گذار با مشکل روبه رو 
شوند. هفته اولى که وارد استاندارى شدم و با شناختى که 
از کار این مؤسسات مالى داشتم نامه اى را به وزیر اقتصاد 
نوشــتم. وزیر اقتصاد وقت هم نامه را بــه رئیس بانک 
مرکزى ارجاع داد. در ادامه، بانک مرکزى نامه را به واحد 
بازرســى خود ارجاع داد. واقعیت امر این است که بانک 
مرکزى از زمان مرحوم دکتر نوربخش خیلى عالقه اى 
نداشــت که نقش نظارتى خود را بر این مؤسسات مالى 
به درستى ایفا کند. متأسفانه نامه اى که در مهر سال 81 
نوشته شد و پیگیرى هایى که صورت گرفت، نتیجه نداد 
تا اینکه به نیمه دوم سال 82 رسیدیم.  وقتى سازمان حج 
و زیارت فراخوانى براى ثبت نام عمره مفرده داد و براى 
پول هایى که مردم ثبت نام مى کردند کارمزد تعیین کرد، 
بسیارى نقدینگى خود را به این قسمت منتقل کردند از 
جمله بخشى از سپرده گذاران همین صندوق ها. اولین 
بار در دى ماه ســال 82 صندوق قرض الحسنه آل طاها 
دچار بحران شد. من به عنوان اســتاندار اصفهان، تمام 
سعى خودم را انجام دادم تا این بحران بزرگ را مدیریت 
کنم. علیرغم راهپیمایى هایى که توسط معترضان رخ داد 

با همکارى نهادهاى دیگر کارى کردیم که خونى از بینى 
حتى یک نفر ریخته نشود.  ابتداى امر با هماهنگى هایى 
که شد پول هاى ســپرده گذاران خرد پرداخت شد. افراد 
دیگر با وجود اینکه تعدادشــان کم بود اما رقم هایى که 
طلب داشتند بسیار باال بود و ما موضوع را به دولت بردیم 
و پیشنهاد دادیم که یکى از بانک هاى موجود، مسئولیت 
سپرده گذاران را بپذیرد و این کار توجیه هم داشت. ابتداى 
امر بانک مرکزى اقبالى به طرح نشان نداد ولى مدتى بعد 
با تعاملى که مؤسسه مالى و اعتبارى قوامین داشت و از 
آنجایى که آنها دنبال امتیاز بانک بودند مسئولیت این کار 
را پذیرفتند. پس از توافق آنهــا که آنجا دیگر ما دخالتى 
نداشــتیم و با پیگیرى هاى آقاى قالیباف، آنها توانستند 
امتیاز بانک را بگیرند. حدود 600 هزار نفر ســپرده گذار 
در این صندوق ها بودند که به نوعى مى شود گفت بیش 
از یک میلیون نفر متأثر از این اتفاقات بودند و هر فردى 
گامى براى حل مشکل این افراد برمى داشت مورد توجه 
و تشکر قرار مى گرفت. به هرحال بانک قوامین این کار 
را کرد و در فاصله دو ســال بقیه سپرده گذارانى که پولى 
دریافت نکرده بودند هم تسویه حساب کردند. راهکارى 
که امروزه تبدیل به مدلى براى حل بحران هایى از این 

دست در سطح کالن است.

استاندار اسبق اصفهان و نامزد شهردارى تهران، پرده از علت 2 رویداد مهم 15 سال پیش برداشت  

ناگفته هاى اتفاقات سال 82 در اصفهان

عزت ا... ضرغامى روزى که بر مسند ریاست صداوسیما 
نشسته بود، یکى از نزدیکان محمود احمدى نژاد، رئیس 
جمهور وقت محسوب مى شد. وى گفتگوى مفصلى با 
روزنامه «آرمان» انجام داده کــه دیروز در این روزنامه 
منتشر شد و طى آن از جمله به ادامه رابطه اش با احمدى 
نژاد هم پرداخته اســت. این بخش از گفتگوى آرمان با 

رئیس اسبق صدا و سیما را بخوانید: 

آخرین بــار چــه زمانى بــا آقاى 
احمدى نژاد دیدار داشتید؟

سه هفته قبل.
محل مالقات کجا بود؟

منزل آقاى احمدى نژاد که ایشان به ما شام هم دادند که 
این دیدار  حدود چهار ساعت به طول انجامید.

به جز شــما افراد دیگرى نیز در این 
دیدار حضور داشتند؟

دو نفر دیگر هم بودند که از ذکر نام آنها معذورم.
چه مباحثى در این دیدار مطرح شد؟

بحث هاى ما خصوصى است و بیشتر بین خودمان است؛ 
البته چارچوب این مباحث حفظ و پیشبرد اهداف انقالب 
و نظام و حفظ آقاى احمدى نژاد در فضاى سیاسى کشور 
بود. دغدغه هایى که مــا در این دیــدار مطرح کردیم 
بیشتر دلسوزى هایى بود که نسبت به یکدیگر داشتیم.

نکته دیگر اینکه من دوست داشــتم دیدگاه هاى آقاى 

احمدى نژاد را پس از دســتگیرى آقاى مشایى و بقایى 
بشنوم و به همین دلیل نیز در این زمینه صحبت کردیم. 
آیا شما به صورت مســتقل با آقاى 
احمدى نژاد دیــدار کردید و یا اینکه 
از طرف شخص خاصى به این دیدار 

رفته بودید؟
من مستقل به این دیدار رفته بودم.

در این دیدار اســتدالل هاى آقاى 
احمدى نژاد را پذیرفتید؟

من در این دیدار مانند همه دیدارهایى که انجام مى دهم 
نه همه استدالل هاى ایشان را پذیرفتم و نه ایشان چنین 
رویکردى داشت. با وجود این، استدالل هایى که براى 
یکدیگر مطرح مى کردیم مى توانســت براى هم مفید 
باشد و راهى براى جلوگیرى از واگرایى هایى باشد که هم 
مى توانیم خودمان عامل آن باشیم و هم اینکه از بیرون 

به ما تحمیل شود. 

روایت عزت ا... ضرغامى از آخرین دیدارش با رئیس جمهور سابق

به وقت شام احمدى نژاد! سعید مظفرى، از پیشکسوتان هنر دوبله در ایران است 
که خاطرات و تجربه هاى زیــادى دارد؛ مردى که مثل 
خیلى از همدوره اى هایش از وضعیت امروز این شــغل 
و رفتار مســئوالن چندان راضى نیســت. در بخشى از 
گفتگوى این دوبلور سرشــناس  با خبرگزارى«مهر»، 

ســخن از یک ســایت مشهور 
دانلود فیلم و سود میلیاردى یک 
جــوان 25 ســاله از آن به میان 

مى آید. 
 او در این باره گفت:  امروز بچه هایى 
که در زمینه دوبله زیرزمینى کار 
مى کنند، فکر مى کنید با چه پولى 
مشغولند؟ دو میلیون و 200 هزار 

تومان براى ترجمه، اتاق ضبط، گوینده، مدیر دوبالژ و 
میکس. براى بچه هاى گــروه زیرزمینى، پولى حدود 
200 یا 150 هزار تومان بیشــتر نمى مانــد. حاال چرا 
این پول اینقدر کم اســت؟ براى اینکه بها نمى دهند. 
چه کســى ســود مى برد؟ صاحب فیلم! مى دانید این 

ســایت هاى دانلود فیلم چه ســودى مى برند؟ باورتان نمى 
شود، سودشان میلیاردى اســت. چند وقت پیش سایت 
«تاینى موویز» را بستند و رئیس آن را در مشهد گرفتند. 
یک پسر 25 ساله بود که چند حساب بانکى داشته و در 
یکى از آنها 9 میلیارد تومان بوده اســت. بعد معلوم شد 
دایى این جــوان یک آدم پرنفوذ 
است. فکرش را بکنید این جوان 
25 ســاله هیچ کارى نمى کند 
فقط نشسته در مشهد و تلفن به 
دست مى گیرد و به استودیو زنگ
 مى زند و مى گوید آقاى فالنى! 
ده تا فیلم مى فرســتم و اینها را 
حداکثر تا 15 روز مى خواهم. این 
جوان، نه ژن خوب دارد و نه هیچ مؤلفه اى که شما را تحت 
تأثیر قرار بدهد. فقط پــول دارد و البته یک دایى با نفوذ. 
بعد من و همکارانم با 40 سال ســابقه از صبح تا 9 و 10 
شب به اســتودیو مى رویم و سودش را آن آقاى 25 ساله 

مى برد.

سود میلیاردى یک جوان 25 ساله با یک سایت دانلود فیلم

روحانى حق مخالفت ندارد
                                  قائم مقام آیت ا... مصباح یزدى در مؤسسـه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(ره) قم، با بیان اینکه 
بر اساس قانون، قوه قضائیه باید تلگرام را فیلتر مى کرد، گفت: رئیس جمهور حق مخالفت با فیلترینگ تلگرام 
را ندارد. آیت ا... محمود رجبى گفت: آقاى رئیس جمهور حق ندارد با تصمیم فیلترینگ تلگرام، مخالفت کند. 
چون مصالح کلى کشور با هیچ چیز قابل معامله نیست. مثالً فرض کنیم آقاى روحانى قول داده که در مرزهاى 
کشور، هیچ نیروى مسلحى و تجهیزات نظامى نمى گذاریم و مرزها در کمال آرامش هستند؛ حاال اگر دشمنى به 
کشورمان حمله کرد، آیا باید بگوییم چون آقاى روحانى قول داده، نباید نیروى نظامى به مرزهاى مان بفرستیم؟

  ایلنا |
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محمد صادقى: 

ضعف فیلمنامه ها 
باعث دورى ام
 از بازیگرى شد

مهوش وقارى، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون، 
در خصوص فعالیت خــود به عنوان یک معلم 
گفت: وقتى به روز معلم نزدیک مى شویم من 
به شخصه احساس بســیار خوبى دارم زیرا 
خاطرات بســیار خوبى از دوران معلم بودنم 
دارم. معلم بودن براى من بــه همان اندازه 

بازیگر بودن عزیز و گرامى است.
وى بازیگرى و معلمى را شبیه به یکدیگر خواند 
و افزود: بازیگرى و معلمى وجه اشتراك هاى 
فراوانى دارند زیرا در هر دوى آنها باید بازى 
کنید. البته منظورم از بــازى کردن در معلمى 
این است که گاهى مجبورید براى اداره کالس 
و پیشــبرد درس، کارهایى انجام دهید که با 

شخصیت اصلى خودتان یکسان نیست. 
بازیگر فیلم «ورود آقایان ممنوع» درخصوص 
تأثیر بازیگرى در زمــان تدریس تأکید کرد: 
شــروع معلمى من به دوران دانشجویى باز
مى گــردد. آن دوران بازیگرى را آغاز کردم و 
همین شروع کارم در عرصه بازیگرى باعث 
شد شاگردها رابطه بهترى با من برقرار کنند. 
خیلى جالب اســت بدانید چون بازیگر بودم 
شاگردانم در مدرسه بیشتر از سایر کالس ها 

براى کالس من درس مى خواندند.
وى در همین راستا ادامه داد: من در آن زمان 
به عنوان بازیگر در خانه شاگردها هم حضور 
داشــتم و همین باعث شــده بود که با من 
احساس نزدیک ترى داشــته باشند. گاهى 
هم بســیارى از بچه ها رودربایستى داشتند و 
به دلیل همین رودربایســتى همه درس ها را 
به خوبى مى خواندند چون فکر مى کردند اگر 
درس نخوانند من از تلویزیون این اتفاق را به 

خانواده آنها مى گویم.
بازیگر فیلم «پســر آدم، دختر حــوا» درباره 
پیشــنهاداتى که براى بازى در نقش معلم به 
او شده اذعان کرد: آنقدر تعداد پیشنهادهایى 
که براى بازى در نقش معلم داشــته ام زیاد 
است که نمى توانم 
بگویم چند بار در 
نقش معلم بازى 
کــرده ام. در 
کل به واســطه 
تجربه  و  سابقه 
ام در معلمى این 
اتفاق یعنى بازى 
در نقش یک معلم 
برایم بارهــا تکرار 

شده است. 
وقارى درباره ســخت تر بودن معلمى در 
مقایســه با بازیگرى خاطرنشان کرد: 
واقعیت امر مهران مدیرى اینقدر در 
برنامه «دورهمى» ســختى بازیگرى 
را مســخره کرد و گفت که کار چندان 
ســختى نیســت که من هــم جرأت 
نمى کنــم بگویــم بازیگرى کار 
سختى است. البته بى خوابى و 
شــب بیدارى و نداشتن برنامه 
زمانى درست در زندگى بخش 
کوچکى از سختى هاى کار یک 
بازیگر است اما با وجوداین، معلم 
بودن بسیار سخت تر است. زیرا 
در معلمى شما وظیفه تربیت یک 
نســل را بر عهده دارید و این 
وظیفه بسیار دشوارى 
است که به زبان 
وصف  قابل 

نیست.

بازیگر فیلم «ورود آقایان ممنوع»:

معلمى
 از بازیگرى سخت تر است

وجه 
یــز  تما
سریال «آنام» 
و قصــه اش را بــا 
مجموعه هاى دیگرى که 
در این سال ها ساخته شده و 
خودتان ساخت تعدادى از آنها 
را برعهده داشتید، در چه مى بینید؟

جزئیات این قصه به طورى اخالق مدارانه و انسان گرایانه 
اســت و طورى طراحى شــده و جلو مى رود که به شما از آن 
لحظات، احساس خوبى دست مى دهد. مخاطب «آنام» از جنس 
دیالوگ هــا و برخوردها احســاس خوبى پیدا مى کند. او شــاید در 
قسمت هاى ابتدایى پیش خودش فکر مى کند چرا قصه جلو نمى رود یا 
چرا زودتر این حقیقت فاش نمى شود اما ما در کنار یا در سایه قصه اصلى 
مى بینیم یک اتفاقاتى مى افتد که مخاطب از درك آن لحظات لذت مى برد، 
این قضیه براى خود من جالب بود وگرنه در نگاه کلى شــاید هر قصه اى در 

ابتداى امر تکرارى هم به نظر برسد.
فکر مى کنید با وجود این تعداد از شبکه هاى ماهواره اى 
با سریال هاى رنگ و لعاب دارى که پخش مى کنند، مردم 

را چگونه مى توان پاى سریال هاى داخلى نشاند؟
مخاطب اگر یک سریال را در شبکه هاى داخلى ببینید که جذابیت دارد، قطعًا آن 
را دنبال مى کند. وقتى مردم با توجه به دسترس بودن آن رسانه ها سراغ تماشاى 
یک سریال داخلى مى آیند، باید این مسئله را درنظر داشته باشیم که چقدر کارى 
که این طرف پخش مى شــود غنى و خوب بوده است که علیرغم نداشتن برخى 

جذابیت هاى کاذب یا حتى غیر کاذب و بصرى، سراغ این کار آمده اند.
دلیل انتخاب گلچهره ســجادیه که بــراى مخاطب 
تلویزیون یک چهره ناشــناخته است، به عنوان نقش 

اصلى سریال «آنام» چه بود؟
اتفاقًا همین مسئله نکته خوبى بود، چون مخاطب ما به خصوص 
نســل  جدید با یک پدیده و چهره جدیدى مواجه شد که 
بازى متفاوتى از او مى بینــد. از طرف دیگر 

با ایــن انتخاب از 
دیدن چهره هاى تکرارى پرهیز شــده اســت کــه من فکر 

مى کنم براى مخاطب جذاب بود.
خود خانم ســجادیه چه واکنشى داشــت؟ صرف اینکه 
قرار بود نقش اصلى یک سریال تلویزیونى را بازى کنند 

پذیرفتند یا فیلمنامه و نقش جذبشان کرد؟
به طور جزئى خودشان باید این سئوال را پاسخ دهند که واقعًا چه چیزى باعث شد 
که این کار را قبول کنند اما مطمئنًا هم شخصیت و هم داستان را دوست داشتند و 
هم اینکه به من با توجه به سوابقى که داشتم، اعتماد کردند. اما وقتى من با ایشان 
صحبت کردم متوجه شدم که احســاس خوبى نسبت به این شخصیت و داستان 
و نوع روایت ما پیدا کردند. همه این مسائل هم در نهایت منجر به این شد که ما 

بتوانیم با هم همکارى کنیم.
شما تجربه ساخت سریال هاى طوالنى را دارید و «کیمیا» 
نیز اولین سریال درام صد قسمتى در تلویزیون بود. چقدر 
با ساخت سریال هایى که در قســمت هاى زیاد ساخته 
مى شــوند موافق هســتید و فکر مى کنید برخورد و نوع 

استقبال مخاطب از اینگونه آثار چگونه است؟
اگر ما از این منظر نگاه کنیم که سریال هاى نمایشى و سریال هاى قصه گو جزئى 

از سبد غذایى جامعه ماست، یعنى همینقدر که مردم به 
خوراك مغذى احتیاج دارند، همان اندازه به خوراك 

فرهنگى و خوراك نمایشى هم احتیاج دارند و اگر 
ما این را بپذیریم که یک اثرى مى تواند ماه ها با 
مخاطب به شرط کشش الزم زندگى کند، باید 

ســریال ها بلند و پرقسمت باشند. 
اتفاقًا ســریال ها وقتى بلند 

هستند ارتباط بهترى 
را با مخاطب برقرار 

مى کنند، 
مــا  آن وقــت 

در کنــار آن مى توانیــم 
لحظات متفاوتــى از مخاطب را 

پر کنیم، در واقع هــم به لحاظ تفنن و 
سرگرمى اوقات فراغتشان را پر کنیم و هم 

به لحاظ آموزشى پندهاى اخالقى و هرچه رویکرد 
آن مجموعه هست را ذره  ذره به مخاطب تزریق کنیم. 

اگر سریالى کوتاه باشــد، تا مخاطب بخواهد با کاراکترها 
همذات پندارى کند و انس بگیرد و آنها را دوست داشته باشد 

و داستان آنها دغدغه اش شــود، مجموعه تمام مى شود.  به نظر 
من رمز موفقیت تلویزیون در آینده نیز مى تواند فقط و فقط ساخت 

سریال هاى بلند باشد، حتى من معتقدم سریال هاى کوتاه و مقطعى، هم 
آسیب زننده هستند و هم هزینه ها را باال مى برند. مگر اینکه یک کار خاص 

و مناسبتى ساخته شود، چون من به شدت با ساخت سریال هاى مقطعى که 
هدف و مناسبت خاصى هم ندارند، مخالفم.

مىگــردد. آن دوران بازیگرى
همین شروع کارم در عرصه
شد شاگردها رابطه بهترى با
خیلى جالب اســت بدانید چو
شاگردانم در مدرسه بیشتر از
براى کالس من درس مىخوا
همین راستا ادامه داد: وى در
در خانه شاگ به عنوان بازیگر
داشــتم و همین باعث شــ
احساس نزدیک ترى داشــ
هم بســیارى از بچه ها رودرب
به دلیل همین رودربایســتى
به خوبى مى خواندند چون فک
درس نخوانند من از تلویزیون

خانواده آنها مى گویم.
بازیگر فیلم «پســر آدم، دخت
پیشــنهاداتى که براى بازى
او شده اذعان کرد: آنقدر تعدا
که براى بازى در نقش معلم د
است
بگو
ن

س
ام
اتف
در

برایم
شده است
وقارى درباره ســخت تر
مقایســه با بازیگرى خ
واقعیت امر مهران مد
برنامه «دورهمى» سـ

س ز م ى
س خوبى پیدا مى کند. او شــاید در

فکر مى کند چرا قصه جلو نمى رود یا 
 اما ما در کنار یا در سایه قصه اصلى 
طباز درك آن لحظات لذت مى برد،
در نگاه کلىشــاید هر قصه اى در

عداد از شبکه هاى ماهواره اى 
رى که پخش مى کنند، مردم

ل هاى داخلى نشاند؟
ببینید که جذابیت دارد، قطعًا آن لى

س بودن آن رسانه ها سراغ تماشاى 
 درنظر داشته باشیم که چقدر کارى 
وده است که علیرغم نداشتن برخى 

ى، سراغ این کار آمده اند.
که بــراى مخاطب ـجادیه

ـناخته است، به عنوان نقش 
بود؟

ى بود، چون مخاطب ما به خصوص 
دیده و چهره جدیدى مواجه شد که 
اوتى از او مى بینــد. از طرف دیگر 

اولین سریال درام صد قسمتى در تلویزیون بود. چقدر  نیز
با ساخت سریال هایى که در قســمت هاى زیاد ساخته 
نوع مىشــوند موافق هســتید و فکر مى کنید برخورد و

استقبالمخاطب از اینگونه آثار چگونهاست؟
اگر ما از این منظر نگاه کنیمکه سریال هاى نمایشىو سریال هاى قصه گو جزئى

از سبد غذایى جامعه ماست، یعنى همینقدر که مردم به 
خوراك مغذى احتیاج دارند، همان اندازه به خوراك 

اگر فرهنگى و خوراك نمایشى هم احتیاجدارند و
این را بپذیریم که یک اثرى مىتواند ماه ها با  ما
مخاطب به شرط کشش الزم زندگى کند، باید 

ســریال ها بلند و پرقسمت باشند. 
اتفاقًا ســریال ها وقتى بلند 

ىىىىىترى هستند ارتباط به
با مخاطب برقرار  را

من رمز موفقیت تلویزیون در آینده نیز مى تواند فقط و فقط ساخت 
سریال هاى بلند باشد، حتى من معتقدم سریال هاى کوتاه و مقطعى، هم 

آسیب زننده هستند و هم هزینه ها را باال مى برند. مگر اینکه یک کار خاص 
و مناسبتى ساخته شود، چون من به شدت با ساخت سریال هاى مقطعى که 

هدف و مناسبت خاصى هم ندارند، مخالفم.
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ت که کار چندان
 من هــم جرأت
ـم بازیگرىکار
سختى است. البته بى خوابى و
شــب بیدارى و نداشتن برنامه
زمانى درست در زندگى بخش
کوچکى از سختى هاى کار یک
بازیگر است اما با وجوداین، معلم
بودن بسیار سخت تر است. زیرا
در معلمى شما وظیفه تربیت یک
نســل را بر عهده دارید و این
وظیفه بسیار دشوارى
است که به زبان
وصف قابل 

نیست.

را مســخره کرد و گفت
ســختى نیســت که

نمى کنــم بگویــ
سختى است. ال

پیش تولید دومین فیلم سینمایى مهدى فرد قادرى این 
روزها به تهیــه کنندگى مرتضى شایســته در «هدایت 
فیلم» ادامــه دارد و اوایــل خردادماه جلــوى دوربین 

مى رود.
افسانه بایگان جدیدترین بازیگرى است که با این پروژه 
به توافق رســیده اســت. پیش از این حضور آنا نعمتى و 
لیال اوتادى نیز در این فیلم قطعى شده بود. «بى وزنى» 
قصه اى زنانه دارد که از نظر ُفرمــى در فضایى متفاوت 
از «جاودانگى» فیلــم قبلى کارگردان ســاخته خواهد 

شد.
«بى وزنــى» دومین فیلم بلند مهــدى فردقادرى بعد از 
«جاودانگى» خواهد بود که تاکنون ضمن حضور در بیش 
از 20 جشنواره بین المللى موفق به دریافت جایزه بهترین 
فیلم جشنواره «ایســچیا» ایتالیا و «رویاها» نیویورك و 
اخیراً کاندیداى دریافت 11 جایزه از جشــنواره «عشق» 

لُس آنجلس شده است.

افسانه بایگان به 
«بى وزنـى» رسید

على  فضل ا... شریعت پناهى، مدیر گروه اجتماعى شبکه یک درباره سرنوشــت برنامه «فرمول یک» که قبل از سال نو با  اجراى 
ضیاء روى آنتن مى رفت به «صبا» گفت: این برنامه از عید فطر به روى آنتن خواهد رفت و زمان پخش برنامه از شنبه تا چهارشنبه خواهد بود.
مدیرگروه اجتماعى شــبکه یک درباره تغییر نام برنامه افزود: هنوز تصمیم قطعى درباره نام این برنامه گرفته نشده است؛ اما احتمال دارد با 

همان نام «فرمول یک» تهیه و تولید شود.

پخش جدیدترین برنامه على ضیاء
 در عیدفطر

محمــد صادقى، بازیگــر ســینما و تلویزیون درخصــوص غیبت خــود در عرصه 
بازیگرى گفت: مدتى از بازیگرى دور بوده ام و بیشــتر وقت خود را مشغول تدریس
 هستم. در حال حاضر کارهاى دیگرى در زندگى ام وجود دارند که بر بازیگرى تقدم 

دارند.
وى در همین راستا ادامه داد: همیشــه و همواره پیشــنهادات براى بازى بوده اما 
متأسفانه فیلمنامه و نوشته ها خوب نیست و من نمى پسندم در هر کارى بازى کنم.

بازیگــر ســریال «والیت عشــق» با اشــاره بــه عالقه خــود به حضــور در 
آثــار ســینمایى خــوب تأکید کــرد: یکــى دیگــر از دالیلى کــه ایــن روزها 

و ماه ها از عرصــه بازیگرى دور بوده ام این اســت کــه کارهایى که مسافتشــان 
دور باشــد را نمى پذیرم. بســیارى کار پیشــنهاد شــده کــه فیلمبــردارى آنها در

شهرستان ها بوده اما آنها را قبول نکرده ام. 
وى سال 97 را سال پیشنهادات خوب دانست و افزود: طى سال 96 کم کارى بر من غالب 
شده بود و به نوعى این کم کارى انتخاب خودم بود اما در سال جدید پیشنهادات به شدت 

خوبى به من شده که احتماًال مرا براى بازگشت به بازیگرى ترغیب کند. 
صادقى از حضور دوباره خود در عرصه تصویر خبر داد و خاطرنشان کرد: البته شاید کمى 
نسبت به گذشته کم کار شده باشم اما چندین اثر اکران نشده را بازى کرده ام که اگر پخش 

شوند کمى از این دورى زیاد از بازیگرى فاصله مى گیرم.

سریال 
به  «آنام» 

کارگردانــى جواد 
افشار این شب ها از شــبکه3 سیما روى 

مجموعه هایى چون  مه ســاخت آنتن مى رود. اوکه ســابقه
رانــه» و... را براى«کیمیا»، «برادر»، «مادر تلویزیون 

 قصه این ســریال فارغ از دارد معتقد اســت
صه نکاتى انســان گرایانه  هاى قص جذابیت

به مخاطب حس  ها ههه همه ایننیز دارد که
و مثبتى را منتقل مىخوب و کند. افشار 

در گفتگو با «خبرآنالین» از تجربه د
ساخت مجموعه تلویزیونى «آنام»

آمى گوید که بخش هایى از آن 
را مى خوانید.

محمد

ضعف فیلمنا
باعث دور
 از بازیگرى

د صادق

امه ه
رى ا
ى ش

پیشتولید دومین فیلم سینمایى مهدى فرد قادرى این 
روزها به تهیــه کنندگى مرتضى شایســته در «هدایت 
فیلم» ادامــه دارد و اوایــل خردادماه جلــوى دوربین 

مىرود.
افسانه بایگان جدیدترین بازیگرى است که با این پروژه 
به توافق رســیده اســت. پیش از این حضور آنا نعمتى و 
قطعى شده بود. «بى وزنى» در این فیلم نیز لیال اوتادى

اى زنانه دارد که از نظر ُفرمــى در فضایى متفاوت  قصه
از «جاودانگى» فیلــم قبلى کارگردان ســاخته خواهد 

شد.
بلند مهــدى فردقادرى بعد از «بى وزنــى» دومین فیلم

«جاودانگى» خواهد بود که تاکنون ضمن حضور در بیش 
20 جشنواره بین المللى موفق به دریافت جایزه بهترین  0از
«ایســچیا» ایتالیا و «رویاها» نیویورك و فیلمجشنواره
جشــنواره «عشق» 1اخیراً کاندیداى دریافت 11 جایزه از

لُس آنجلس شده است.

افسانه بایگان به 
«بى وزنـى» رسید

بو و ب ر چه ب ز شبر نپ وز ر و ن روى ب ر ی ز ینبر ب ب ىر ن روى ی
تصمیم قطعى درباره نام این برنامه گرفته نشده است؛ اما احتمال دارد با  مدیرگروه اجتماعى شــبکه یک درباره تغییر نام برنامه افزود: هنوز

هماننام«فرمول یک» تهیه و تولیدشود.

در عرصهمحمــد صادقى، بازیگــر ســینما و تلویزیون درخصــوص غیبت خــود د
ت  تدریسبازیگرى گفت: مدتى از بازیگرى دور بوده ام و بیشــتر وقت خود را مشغول
ى تقدم هستم. در حالحاضر کارهاى دیگرى در زندگى ام وجود دارند که بر بازیگرى

دارند.
اما وى در همین راستا ادامه داد: همیشــه و همواره پیشــنهادات براى بازى بو وده
در هر کارى بازى ىکنم.متأسفانه فیلمنامه و نوشته ها خوبنیست و من نمى پسندم
ــور در بازیگــر ســریال «والیت عشــق» با اشــاره بــه عالقه خــود به حضـ
ن روزهاآثــار ســینمایى خــوب تأکید کــرد: یکــى دیگــر از دالیلى کــه ایــن
فتشــانو ماه ها از عرصــه بازیگرى دور بوده ام این اســت کــه کارهایى که مساف
رى آنها ددور باشــد را نمى پذیرم. بســیارى کار پیشــنهاد شــده کــه فیلمبــردار

شهرستان ها بوده اما آنها را قبول نکرده ام. 
سال پیشنهادات خوب دانست و افزود: طى سال 96 بر من غا کم کارى 6 را 7وىسال 97
ات به شدشده بود و به نوعى این کم کارى انتخاب خودم بود اما در سال جدید پیشنهاد

خوبى به من شده که احتماًال مرا براى بازگشت به بازیگرى ترغیب کند. 
از حضور دوباره خود در عرصه تصویر خبر داد و خاطرنشانکرد: البته کمصادقى ه شاید
اگر پخشنسبت به گذشته کم کار شده باشم اما چندین اثر اکران نشده را بازى کرده ام که که

شوند کمى از این دورى زیاد از بازیگرى فاصله مى گیرم.
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  ماجراى قرارداد
 یکى از اتفاقات عجیب قرعه کشى جام ملتها غیبت سرمربى تیم ملى کشورمان در آن بود و کى روش تصمیم گرفت در مرکز آماده سازى تیم ملى و از راه دور شاهد 

مراسم قرعه کشى باشد. دلیل غیبت کى روش را خبرآنالین به عنوان رسانه نزدیک به سرمربى تیم ملى اینگونه توضیح داده:“ شاید اصلى ترین آن عدم تمدید 
قرارداد کى روش است. سرمربى تیم ملى و فدراسیون على رغم توافقاتى که با هم داشته اند،هنوز چیزى را به طور رسمى دال بر ادامه همکارى کى روش و تیم 

ملى تا جام ملت هاى 2019 امضا نکرده اند و همین عدم اطمینان کى روش به تمدید قطعى قراردادش یکى از موانع سفر این مربى پرتغالى به دبى بود. اما از طرف 
دیگر، تمرینات آماده سازى تیم ملى از فردا در تهران شروع خواهد شد و کى روش ترجیح داد تا به جاى مسافرت، همین جا بماند و بر کار بازیکنانش نظارت داشته 

باشد.کى روش تا جام جهانى چاره اى جز برگزارى یک اردوى دو ماهه فشرده ندارد. چیزى که خود او هم چندان موافق آن نیست اما گویا راهى جز این برایش 
باقى نمانده.ضمن اینکه نباید فراموش کرد مراسم شب گذشته که AFC ترتیب داده بود، چندان هم رسمى و همراه با تشریفات نبود به همین دلیل غیبت کى 

روش در آن زیاد به چشم نیامد.“

بوناچیچ در آستانه اخراج   
آخرین جام باقى مانده براى کسب اعتبار مجدد با یک شکست سنگین در دربى دوحه به پایان رسید تا مرد کروات همیشه بازنده این بار هم با ناکامى و تلخى پرونده 

همکارى خود را ببندد.
در آخرین بازى مرحله دوم امیرکاپ قطر   تیم هاى العربى و الریان در یکى از دربى هاى معروف دوحه مقابل هم صف آرایى کردند که این بازى در پایان با نتیجه 

3-0 به سود شاگردان میشل الدروپ به پایان رسید تا الریان به جمع تیم هاى برتر این جام برسد.
در مقابل العربى با هدایت لوکا بوناچیچ از آخرین جام باقى مانده در این فصل کابوس وار هم حذف شد تا مرد کروات همیشه بازنده این بار هم با یک نتیجه تلخ به 

همکارى خود با باشگاه سرشناس قطرى پایان دهد. شکستى که رسانه هاى دوحه از آن به عنوان آخرین تجربه لوکا روى نیمکت العربى نام برده و مدعى شدند 
قرارداد این مربى کروات براى فصل آتى تمدید نمى شود تا محترمانه اخراج شود.

لوکا بوناچیچ در تمام سال هاى گذشته هدایت تیم هایى که در دست داشته با نتایج ناامیدکننده توام بوده و این بار هم روال ناکامى هاى خود در بازگشت به قطر 
را ادامه داد تا رفته رفته به دوران بازنشستگى خود نزدیک شود.

بوناچ

نصف جهان  در حالى که برخى خبرها و شنیده هاى نصف جهان 
حاکى از آن است که همه خواسته ها و شــروط امیر قلعه نویى 
براى فصل آینده مورد قبول هیئت مدیره باشگاه و مقامات ارشد 
کارخانه ذوب آهن قرار نمى گیرد، اما یکى از رسانه ها در مطلبى 
خبر از آن داده که ژنرال با ســبزهاى اصفهان تمدید مى کند و 
ســایت دیگرى هم خبر از حضور یک مزاحــم در جدال دو تیم 

اصفهانى براى جذب امیرخان داده است!
ذوب آهن در فصل هفدهم توانســت با هدایت قلعه نویى نتایج 
قابل قبولى بگیرد و نایب قهرمانى در لیگ برتر و صعود از مرحله 
گروهى لیگ قهرمانان آسیا باعث شــد ذوبى ها نسبت به ادامه 

همکارى با سرمربى خود تمایل داشته باشند.
قلعه نویى در حال حاضر از چند تیم از جمله سپاهان و صنعت نفت 
آبادان پیشنهاد دارد که صحبت سپاهان جدى به نظر مى رسد و 
شــنیده مى شــود وى در صورت جدایى از ذوب آهن به این تیم 

خواهد پیوست.
مذاکرات اولین ذوب آهن بــراى حفظ قلعه نویــى مثبت بوده 
اســت ولى توافق نهایى بعد از بازى رفت و برگشت با استقالل 
و روشــن شــدن تکلیف صعود این تیم انجام خواهد شد تا بر 
اســاس اینکه ذوبى ها به جمــع 8 تیم پایانــى رقابت ها صعود 
کنند یا کنــار بروند بودجه فصــل جدید تیــم در هیات مدیره 
تعیین مى شــود. در حال حاضر اعــالم شــده در صورتى که 
ذوب آهن از این مرحله صعود نکند، بسیار بعید است که با همه 
شروط و خواســته هاى امیرخان براى فصل هجدهم موافقت 

شود.
  ایران ورزشــى آنالین در این باره نوشــته:هنوز بحث سپاهان 
و تالش این باشگاه براى قرارداد بســتن با امیر قلعه نویى ادامه 
دارد که ناگهان خبر رسید باشگاه صنعت  نفت آبادان هم به این 
سرمربى باتجربه پیشــنهاد داده تا هدایت زردپوشان جنوبى را 
در فصل آینده به عهده بگیرد. این پیشــنهاد که ظاهرا با مبلغى 
نجومى همراه است، باعث شد مســووالن باشگاه ذوب آهن در 
شرایط سختى قرار بگیرند و دست به کار شوند تا زودتر تکلیف 
قرارداد امیر قلعه نویى را براى فصل آینده مشخص کنند. پیش 
از این گفته مى شــد جلســه تصمیم گیرى هیات مدیره باشگاه 

ذوب آهن یکشنبه (امروز) برگزار خواهد شد.
خیلى وقت اســت که بحث مانــدن یا رفتن امیــر قلعه نویى از 
ذوب آهن به سوژه داغى تبدیل شده. خیلى ها معتقدند قلعه نویى 
در صورتى که تیمش مقابل استقالل در مرحله یک هشتم پایانى 
لیگ قهرمانان آسیا برنده شود و به دور بعد صعود کند، در این تیم 

مى ماند اما یکسرى هم ناامید هســتند و اعتقاد دارند قلعه نویى 
حضور در سپاهان را بیشتر از هر تیمى دوست دارد و شرط هایى 
براى ذوب آهن گذاشته که بیشــتر شبیه همان «سنگ بزرگ» 
ضرب المثل معروف است. قلعه نویى ظاهرا با این کار قصد دارد 
به گونه اى از سبزپوشان اصفهانى جدا شــود و به سپاهان برود 
که هواداران ناراحتى از این بابت نداشــته باشند و تمدید نشدن 

قراردادش را یک نوع کوتاهى از سوى باشگاه بدانند.
به هر حال با وجود اینکه امیر قلعه نویى تا 25 اردیبهشــت ماه، 
ســرمربى ذوب آهن خواهد بود و هدایت سبزپوشان را تا پایان 
بازى هاى مرحله یک    هشــتم پایانى لیگ قهرمانان آســیا، به 
عهده خواهد داشت اما ظاهرا دوست دارد هر چه زودتر تکلیفش 
را براى فصل بعد مشــخص کند. در این میان، خیلى وقت است 
که خبر مى رسد باشگاه سپاهان به دنبال جذب قلعه نویى است تا 
زردپوشان را به روزهاى اوجش برساند. تیمى که در 2 فصل اخیر 
نتایج خوبى نگرفته و در تالش است به این ناکامى ها پایان دهد.

بحث سپاهان خیلى جدى پیش رفت. به صورتى که گفته مى شد 
قلعه نویى به زودى با این باشگاه قرارداد رسمى امضا مى کند تا 
بعد از پایان بازى هاى مرحله یک هشــتم پایانى لیگ قهرمانان 
آسیا، به این تیم برود و کارش را شروع کند. در این میان حتى نام 
بازیکنانى مطرح مى شد که خیلى ها، آن را به قلعه نویى و باشگاه 
سپاهان منتسب مى کردند. اینکه نام هاى مطرح شده، بازیکنان 
فهرســت قلعه نویى براى سپاهان اســت و در صورتى که این 
بازیکنان جذب شوند، قلعه نویى هدایت زردپوشان اصفهانى را به 
عهده خواهد گرفت. در میان این اسامى، نام هایى چون محسن 
مسلمان، سرور جباروف، سیدحســین حسینى و... هم به گوش 
مى رســید اما کم کم خبرى از این نفرات هم نشد تا همه چیز به 

ذوب آهن برگردد.
در مدت اخیر، باشــگاه ذوب آهن اصفهان بارها اعالم کرده امیر 
قلعه نویى فصل بعد ســرمربى این تیم خواهد بود که در نهایت 
جلسه با قلعه نویى برگزار شد. خبر مى رســد در این جلسه، امیر 
قلعه نویى تمایلــش براى ماندن در ذوب آهــن را اعالم کرد اما 
شــرط هایى براى باشگاه گذاشــته که یکى از آنها مالى است و 
باال رفتن بودجه باشگاه ذوب آهن. این شــرط، شرایط را کمى 
سخت کرد اما ظاهرا مسووالن باشگاه در تالش هستند تا آن را 
مهیا کنند که قلعه نویى را از دســت ندهند. چراکه از دست دادن 
قلعه نویى عالوه بر اینکه باعث مى شود ذوب آهن شرایط خوبش 
را احتماال از دست بدهد و کمى بالتکلیف شود، باعث قوى شدن 

تیم رقیب یعنى سپاهان هم خواهد شد.

یکى از رســانه هاى نزدیک به باشگاه اســتقالل هم پیشنهاد 
صنعت نفت را شوکى  به  شــرایط این روزهاى  ذوب آهن براى 
تمدید با قلعه نویى قلمداد کرده. گویى نفت آبادان در میان دعواى 
اصفهانى ها بر سر ژنرال  تبدیل به یک مزاحم بزرگ شده است.

در بخشى از مطلب این ســایت آمده است:به هر حال ذوب آهن 
این روزها تالش مى کند تا شرایط را مهیا کند که قلعه نویى در تیم 
بماند اما ناگهان خبر رسید باشگاه صنعت نفت آبادان با پیشنهادى 
خیلى باال به سراغ این سرمربى باتجربه رفته تا او را جذب کند. 
رقم مطرح شده آنقدر عجیب است که بدون شک خیلى ها آن را 
باور نمى کنند اما در فوتبال ایران معموال اتفاقات عجیب زیادى 
رقم مى خورد. به هر حال پیشنهاد 4 میلیاردى به قلعه نویى باعث 
شد مسووالن باشــگاه ذوب آهن نگران شــوند. آنها نمى دانند 
پیشنهاد صنعت نفت به قلعه نویى چقدر صحت دارد و آیا این رقم 
بازارگرمى است یا واقعى. این در حالى است که پیش از این گفته 
مى شد فراز کمالوند با صنعت نفت آبادان قراردادى 2 ساله دارد اما 
کمالوند که به تازگى این مساله را تکذیب کرده و گفته قراردادش 
یک ساله است که باید ببیند شرایط براى ماندنش مهیا است یا نه.
در هر صورت، همین مسائل باعث شد مسووالن باشگاه ذوب آهن 
به تکاپو بیفتند تا زودتر تکلیف امیر قلعه نویى را مشخص کنند. 
گفته مى شود به زودى و شاید امروز(یکشنبه) قرار است جلسه اى 
در باشگاه ذوب آهن تشکیل شــود تا در آن در مورد آینده تیم و 

سرمربى اش تصمیم نهایى را بگیرند. 
به گزارش نصــف جهان، حتى اگر بنا به ادعاى این رســانه ها، 
پیشنهاد 4 میلیاردى صنعت نفت آبادان به امیرخان واقعى و کامال 
درست باشد، قلعه نویى مربى نیست که  فقط دغدغه رقم باال در 
قرارداد خود را داشته باشد و نگرانى بســتن یک تیم مقتدر هم 
براى او از اولویت هاست. سابقه صنعت نفت آبادان نشان داده که 
نمى تواند پاسخگوى نیازهاى مربى مانند امیر باشد و  بعید است 
آبادانى که به عنوان یک مزاحم وارد رقابت سپاهان و ذوب آهن 
براى تصاحب ژنرال شده اند بتوانند موفق باشد. تحلیل هاى این 
رسانه ها را خواندید، اما همانگونه که پیشتر گفتیم امیر قلعه نویى 
به سپاهان بسیار نزدیک شده است، مگر اینکه در روزهاى آینده 
پالس هایى از زردپوشــان مبنى بر ناتوانى در تحقق خواسته ها 
و شروط امیر به گوش برســد و آن وقت ژنرال در صورت صعود 
ذوب آهن بــه مرحله بعــد آســیا و موافقت با همه شــروط و 
خواسته هایش در اردوگاه سبز اصفهان خواهد ماند. ولى همچنان 
تاکید مى کنیم شانس سپاهان براى شکار پر افتخارترین مربى 

لیگ برتر بیشتر از همه تیم هاست. 

صنعت نفت آبادان این وسط چه مى گوید؟!

یک مزاحم بزرگ در جدال 
اصفهانى ها

نصف جهان  تصویر مشــترك ســاکت و ســلطانى فر یکى از 
عکس هاى جالب و مهم ثبت شــده از فینال جام حذفى است و 
دلیلش حضور همزمان وزیر ورزش و دبیرکل فدراسیون در آن 
است. شاید در چند روز اخیر خوانده باشید که از مدتها قبل شایعه 
اختالف سلطانى فر با تاج به خاطر حضور ساکت در فدراسیون به 
گوش مى رسید و اینکه وزیر ورزش از رئیس فدراسیون خواسته 
ساکت را از پست دبیرکلى کنار بگذارد. کار به جایى رسید که گفته 
شد در جریان بازدید وزیر ورزش از مرکز تیم هاى ملى، خبرى از 
ساکت نبوده و حتى در جشن قهرمانى پرسپولیس هم نه ساکت 
بود نه تاج. اما در جشن قهرمانى اســتقالل در جام حذفى و در 

شرایطى که تاج براى حضور در مراسم قرعه کشى جام ملتها به 
امارات رفته بود، وزیر ورزش و دبیرکل فدراسیون فوتبال در کنار 
یکدیگر قرار گرفتند. اخیراهم وزیر ورزش در مصاحبه اى از ساکت 
تعریف کرده تا نشان دهد هیچ مشــکلى بین این دو نفر نیست. 
سلطانى فر گفته:“ آقاى ساکت از نیروهاى متعهد و فعال ورزش 
و فوتبال ایران است و اکنون ماموریت مهم فدراسیون فوتبال، 
تالش براى موفقیت تیم ملى ایران در بازیهاى جام جهانى است.“ 
پس نتیجه مى گیریم که فعال در ظاهر هم اختالفى وجود ندارد و 
یا حداقل در آستانه جام جهانى اگر هم اختالفى وجود داشته باشد 

خود را بروز نمى دهد.

 در ظاهر اختالفى نداشتند!

مروان حسین و ادون حسنى اولین جداشده هاى سپاهان پس از 
پایان تلخ لیگ هفدهم هستند.

مروان حسین و ادون حسنى دو بازیکن خارجى سپاهان در لیگ 
هفدهم بودند که در نهایت نتوانستند انتظارات را برآورده کنند و 

از این تیم جدا شدند.
مروان حسین، مهاجم عراقى ســپاهان در ابتداى لیگ هفدهم 
براى تقویت خط هجومى ســپاهان به تیم اضافه شد و بسیارى 
از هواداران این تیم امیدوار بودند کــه یک مهاجم عراقى دیگر 
که با کسب عنوان آقاى گلى لیگ عراق به ایران آمده بود، بتواند 
خاطرات عماد رضا را زنده کند، اما مروان حسین طى یک فصل 

تنها 635 دقیقه براى تیمش راهى میدان شد و 2 بار گلزنى کرد.
البته مروان تنهــا خرید نا موفق ســپاهان در لیگ هفدهم نبود؛ 
مدیران ســپاهان که پیش از پایان نیم فصل با ژایرو رودریگوئز 
تمام کردند و رافائل کریوالرو نیز در آستانه جدایى قرار داشت، 
تصمیم به اضافه کردن ادون حسنى کردند که براى حضور در پست 
هافبک میانى به تیم کمک کند، اما این بازیکن هم به سرنوشتى 
مشابه سایر خارجى هاى سپاهان طى دو سال اخیر دچار شد و طى 
نیم فصل تنها 272 دقیقه براى سپاهان بازى کرد. نمایش هایى که 
به هیچ وجه او به نزدیکى هاى کیفیت جواهیر سوکاى هم نرساند؛ 
دو بازیکنى که هر دو از کشور آلبانى آمده بودند ولى نمایش هاى 

متفاوتى داشتند.
مسعود تابش سرپرست موقت باشگاه ســپاهان در گفتگویى 
در مورد تصمیم باشگاه در مورد این دو بازیکن با توجه به اتمام 
قرارداد آنها، گفت : ادون حسنى و مروان حسین قطعا از تیم جدا 

مى شوند. 
تابش در مورد شــرایط ابراهیم عالمه هم گفت :« در مورد عالمه 
هنوز تصمیمى نگرفته ایم و منتظر انتخاب سرمربى هستیم تا در 

این خصوص نظر بدهد. 

خبرى از عماد 
و جواهیر دوم نبود
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زردها پیگیر قرارداد ستاره آبى ها

سپاهان و تیام هایى دیگر!
نصف جهان طالى سیاه استقاللى ها این روزها مورد توجه 
سایر تیم هاى لیگ برترى هم قرار گرفته است. او آمار فوق 
العاده اى از خود برجاى گذاشته است و بى جهت نیست که 
یکى از مدیران سپاهانى پیگیر قرارداد او با استقالل بود که 
آیا براى فصل هجدهم مشروط است یا قطعى. فعال حضور 
او در هر تیمى تضمینى براى گلزنى اســت. به ویژه براى 
تیمى مثل ســپاهان که در فصل هفدهم گلزنى برایشان 

سخت تر از هر کارى بود!
 مامه بابا تیام در حالى جمعا در لیگ برتر، لیگ قهرمانان و 
آسیا و جام حذفى براى آبى پوشان 9 گل زد که تنها 12 بار 
با پیراهن این تیم به میدان رفته است. 9 گل در 12 دیدار را 
مى توان آمارى رویایى براى مهاجمى دانست که به تازگى 
وارد فوتبال ما شده و حتى فرصت تطبیق شرایط خودش با 
فوتبال ایران را هم پیدا نکرد. مهاجم نوك آبى ها در لیگ 
برتر 6 بار به میدان رفت و 4 بار موفق به گلزنى شــد. وى 
در لیگ قهرمانان آسیا همین تعداد گل را در 5 بازى زد و 
در جام حذفى هم در دیــدارى که کمتر از یک نیمه در آن 

حضور داشت موفق شد یک گل بزند.
اولین بار شفر در هفته بیست و سوم و در دیدارى خانگى 
برابر سپیدرود از ماشین گلزنى اش رونمایى کرد. تیام در آن 
بازى تنها 8 دقیقه فرصت پیدا کرد تا با پیراهن تیم جدیدش 

خودنمایى کند.
ماشین گلزنى استقالل براى زدن نخستین گلش با پیراهن 
این تیم در اولین دیدارى که در ترکیب ثابت قرار مى گرفت 
تنها 3 دقیقه زمان نیاز داشت. او در هفته بیست و چهارم و 
در شهر اهواز اولین گلش را با پیراهن استقالل زد. اما این 
همه آن چیزى نبود که قرار بود تیام در آن بازى رقم بزند. 
وى تنها 5 دقیقه بعد از اولین گلش با پیراهن اســتقالل، 
اولین پاس گلش را هم داد تا روزبه چشمى را به گل برساند. 
اوج هنر این مهاجم ســیه چرده گلزنى دوباره او در همان 
دیدار در دقیقه 93 بود تا نشــان دهد شفر در مورد خرید او 

اشتباه نکرده است.
 تیام در نخستین تجربه دربى اش که هفته بیست و پنجم 
لیگ برتر بود موفق به گلزنى نشــد و هفته هاى بیست و 
ششم تا بیست و هشتم به دلیل مصدومیت به میدان نرفت. 
اما بازگشت او در هفته بیست و نهم با گلزنى دوباره همراه 

بود تا پیکان هم زهر این مهاجم گلزن را بچشد. تیام آخرین 
گل استقالل در لیگ برتر را هم زد و اینبار سپاهان قربانى 

ماشین گلزنى آبى پوشان شد.
مهاجم آبى پوشــان در لیگ برتر با 4 بــازى کامل و یک 
حضور 8 دقیقه اى در مجمــوع 368 دقیقه براى تیمش 
بازى کرده است و در این مدت 4 بار موفق به گلزنى شده 
است. تیام تنها در دو بازى لیگ برتر براى تیمش گل نزده 
است. سپیدرود و پرســپولیس تنها تیم هاى لیگ برترى 
هســتند که تیام برابر آنها بازى کرده اما موفق به گلزنى 
نشد. وى در لیگ برتر معدل هر 92 دقیقه یک گل را از خود 

به جاى گذاشته است.
 تیام در لیــگ قهرمانان آســیا هم آمــارى نزدیک به 
عملکردش در لیگ برتر دارد. اولین بازى آســیایى تیام 
براى اســتقالل یک حضور 40 دقیقه اى بدون گل زدن 
مقابل الریان بود. اولین گل آسیایى تیام براى آبى پوشان در 
دومین بازى اش براى این تیم در این تورنمنت به دست آمد 
و الهالل اولین تیم غیر ایرانى بود که دروازه اش توسط تیام 
باز شد. مهاجم سنگالى آبى پوشان در آن بازى کمتر از 80 
دقیقه در میدان حضور داشت و زننده تک گل پیرزى بخش 
تیمش بود تا آبى پوشان نخستین پیروزى آسیایى شان در 

این فصل را هم به دست آورده باشند.
 هیچ تیمى به اندازه العین از تیام زجر نکشید.3 گل در دو 
بازى آن هم در حالى که وى در دقیه 60 بازى دوم به دلیل 
مصدومیت تعویض شد. تیام به ازاى هر 80 دقیقه بازى اش 
مقابل العین یک گل به این تیم زد تا بهترین عملکردش 
را برابر آنها داشته باشــد. اما او در آخرین بازى آبى پوشان 
تنها یک دقیقه فرصت بازى پیدا کرد و این یک دقیقه براى 

گلزنى دوباره به العین کافى نبود.
 مهاجم آبى پوشان در لیگ قهرمانان آسیا 5 بازى و 4 گل 
زده دارد. جمع دقایق حضور تیام در میدان هاى آســیایى 
269 دقیقه بوده که به این ترتیب وى به ازاى هر 67 دقیقه 
بازى آسیایى اش یک گل زده اســت که این آمارى فوق 

العاده براى یک مهاجم است.
تیام در جام حذفى نیز تنها در یک بازى براى اســتقالل 
به میدان رفت. آن هم در دیدار نهایى و برابر تیم خونه به 
خونه. وى در حالى که تنها 35 دقیقه در این میدان حضور 

داشت یک گل زد تا استقالل به لطف همین 
یک گل قهرمان جام حذفى کشور شود.

جمع دقایق بازى او بــا پیراهن آبى در لیگ 
برتــر، حذفى و آســیا 672 دقیقــه پیراهن 
استقالل را بر تن داشــته تا به ازاى هر 74 
دقیقه بازى یــک گل براى ایــن تیم زده 
باشــد. آمارى که مى تواند باعث شــود 
از هر مهاجى یک چهــره مخوف براى 
تیم حریف بسازد. آمارى که مى گوید 
مى توان صاحبش را ماشــین گلزنى 

دانست.
به گزارش نصف جهان، هر چند در 
اخبارى که پیشتر منتشر شده بود، 
تیام مى توانســت براى فصل دوم 
قرارداداش با اســتقالل  در صورت 

داشتن پیشــنهادى بهتر از این تیم 
جدا شود، ولى بعید اســت که با توجه به 

قیمت باالیش او در ایران و حداقل براى فصل 
هجدهم در تیمى به غیر از استقالل بازى کند. 
سپاهانى ها پیگیر وضعیت قرارداد او هستند و 
بدشان نمى آید که او را جذب کنند. سپاهانى  
که روزى در جذب بازیکــن با کیفیت خارجى 
شهره خاص و عام بود در یکى دو سال گذشته 
آنقدر خارجى بنجل جذب کرده که بدجور براى 
داشــتن بازیکنى مانند تیام احســاس عطش 
مى کند. باید به آنها گفت که  اگر به پیشنهادات 
ایجنت هاى درجه چهارم و پنجم گوش نکنند 
آنها هم مى توانند مانند سال هاى نه چندان دور 
باز هم خارجى هاى با کیفیت دیگرى از فوتبال 
اروپا، آفریفا و یا آمریکاى جنوبى جذاب کنند، کمى 

همت و تدبیر مى خواهد و گرنه نیاز نیســت که به 
دنبال تیامى باشید که براى فصل پیش رو جذبش 
تقریبا غیر ممکن است. تیام هاى دیگرى هم مثل 
توره ها و برونو سزار ها هستند. به دنبال آنها بروید 

نه اینکه امثال مروان حســین ها و ژایرو ها را به 
خدمت بگیرید.

  حاال ایران!
ایران، حاال از ثبات فنى بر روى نیمکت و از مهارت باالى فنى در زمین برخوردار است و وقت آن رسیده که یوزها سکوى نخست نشینى را تجربه کنند.

 از آخرین قهرمانى ایران در جام ملت هاى آسیا 42 سال مى گذرد. در این مدت تیم ملى کشورمان هیچگاه به فینال نرسیده، آن هم در حالى که مربیان مختلفى را روى 
نیمکت داشته و بهترین هاى آسیا برایش توپ زده اند. براى رسیدن به این مهم در سال هاى اخیر، حلقه هاى مفقوده زیادى بوده اند که شاید مهم ترینشان تصمیم هاى 

نادرست مدیریتى و عدم همدلى در بین ارکان مختلف فوتبال و حتا فوتبال دوستان بوده است، البته پیش آمده که همچون جام ملت هاى 2015 ناداورى نیز در نتایج ایران 
تاثیر بگذارد.

 نام جام ملت هاى 2015 که در استرالیا برگزار شد، با خاطراتى و صحنه هایى تلخ براى ایرانى ها عجین شده است. در اواخر نیمه اول ویلیامز یک کارت قرمز ناعادالنه براى 
مهرداد پوالدى در نظر گرفت تا کار شاگردان کارلوس کى روش در ادامه مسابقه سخت و سخت تر شود و در انتها نیز بازى با پیروزى عراقى ها خاتمه یافت.

 اما در همان مسابقات شاگردان جنگجوى ســرمربى پرتغالى تیم ملى ایران، تا آخرین نفس نبردى جانانه برابر تیم ملى عراق داشتند و در دور گروهى نیز نمایش هایى 
قاطعانه از خود نشان دادند. حاال بازیکنان آن تیم به بلوغ و پختگى بیشترى رسیده و چند یار جوان دیگر نیز جاى ستاره ها آن دوران را گرفته اند تا ایران تبدیل به شانس 

نخست فتح جاِم جدید ملت ها قلمداد شود.
 گروه بندى مسابقات جام ملت ها   برگزار شد تا ایران در گروه 4 با عراق، ویتنام و یمن هم گروه شود. گروهى که سختى خاصى را براى صعود به عنوان تیم اول به تیم ایران 

متحمل نخواهد کرد اما حضور عراق سبب شده تا همه از همین حاال به چشم یک جدال انتقامى به این مسابقه نگاه کنند.
 انتقام از عراق و سرگروهى، باید با چند پیروزى دیگر و حضور در فینال پس از سال ها همراه شود. مطمئنا در صورت این طلسم شکنى، یوزها توانایى کسب جام قهرمانى 

را دارند و این انتظار بیش از 80 میلیون ایرانى از تیم ملى کشورشان است.

ر!
به لطف همین  الل

ى کشور شود.
راهن آبى در لیگ 
67 دقیقــه پیراهن 
4 تا به ازاى هر 74
ى ایــن تیم زده 
ند باعث شــود
 مخوف براى 
که مى گوید
ـین گلزنى 

هر چند در 
شده بود، 
صل دوم 
ر صورت 
تیم  از این

ت که با توجه به 
 حداقل براىفصل

 استقالل بازى کند. 
 قرارداد او هستند و 
ذب کنند. سپاهانى  
ـن با کیفیت خارجى 
یکى دو سال گذشته 
 کرده که بدجور براى 
احســاسعطش ام

که  اگر به پیشنهادات 
 و پنجم گوش نکنند 
ل هاى نه چندان دور 
یت دیگرى از فوتبال 
نوبى جذاب کنند، کمى 

 گرنه نیاز نیســت که به 
ى فصل پیش رو جذبش 
ام هاى دیگرى هم مثل 
ستند. به دنبال آنها بروید
ـین ها و ژایرو ها را به 

سرمربى سابق تیم ملى اسپانیا معتقد است تیم ملى این کشور در جام جهانى در گروه 
سختى قرار گرفته و نباید ایران را دست کم بگیرد.

تیم ملى ایران در رقابت هاى جام جهانى 2018 روسیه با تیم هاى پرتغال، اسپانیا و 
مراکش همگروه است. ویسنته دل بوسکه مربى سابق تیم ملى اسپانیا و باشگاه رئال 
مادرید گفت و گویى با خبرگزارى ”ایرنا“ انجام داده و در رابطه با شــرایط تیم ملى 
اسپانیا گفت:« به نظر من، گروه سختى است در مسابقات جام جهانى  2018، نباید 

هیچ تیمى را دست کم گرفت، زیرا تو را غافلگیر مى  کنند» .
دل بوسکه در پاســخ به این پرسش که با توجه به آشــنائى «کارلوس کى  روش» 
سرمربى تیم ملى فوتبال ایران از فوتبال اسپانیا و پرتغال چه نوع رقابتى (تاکتیکى و 
تکنیکى)بین تیم هاى ایران با اســپانیا و ایران با پرتغال پیش بینى  مى  کنید، گفت: 
«اینکه کى  روش دو تیم اســپانیا و پرتغال را به خوبى  مى  شناسد ، یک امتیاز مثبت 
براى او و تیم ملى فوتبال ایران است. نباید فراموش کنیم، ایران در مرحله مقدماتى 
و انتخابى جام جهانى  2018، دیدارهاى بســیار خوبى  را انجام داد و به همین دلیل 
معتقدم باید مواظب آن بود و ایران را دست کم نگرفت به ویژه وقتى  که فردى نظیر 

کى  روش سرمربى این تیم است.  
سرمربى پیشین اسپانیا با بیان اینکه « کى  روش با تیم ملى  فوتبال ایران، بازى هاى 
سختى را در پیش روى سه تیم دیگر گروه قرار خواهد داد»، گفت: «در فوتبال نباید 
اختالف ســطح بازى را نگاه کرد بلکه باید پذیرفت تیم مقابل همیشه مشکل ساز 
خواهد بود. تیم اسپانیا بازى هاى خوب و شایسته اى  را در مرحله مقدماتى و در مرحله 
بعد از جمله در مقابل تیم هاى ملى  مطرح جهان  انجام داده است . او افزود:اسپانیا تیم 
خوبى  دارد و این به ما دلگرمى  و امیدوارى مى  دهــد که بازى هاى خوبى  را در جام 

جهانى ارائه دهیم .  
دل بوسکه در سال 2010 افریقاى جنوبى هدایت تیم ملى اسپانیا را به عهده داشت 
و با این تیم به مقام قهرمانى جهان رســید. او از دوران کودکى در رئال مادرید بازى 
مى کرد و با این تیم به عنوان بازیکن، پنج بار قهرمانــى لیگ و چهار قهرمانى جام 
حذفى اسپانیا را به دســت آورد و براى تیم ملى اســپانیا نیز هجده مرتبه به میدان

 رفت.

مسئوالن باشگاه استقالل خوزستان صمد مرفاوى را به عنوان سرمربى جدید این 
تیم انتخاب کردند تا این مربى هدایت آبى هاى اهواز را در لیگ برتر هجدهم برعهده 

داشته باشد. 
مرفاوى جانشین عبدا... ویسى در استقالل خوزســتان شد. در روزهاى اخیر ویسى 
گفته بود که با این وضعیت در استقالل نمى ماند. او به شدت از مدیران باشگاه انتقاد 
کرده بود و حاال مدیران باشگاه با آوردن مرفاوى، با ویسى قطع همکارى کرده اند. 
مرفاوى در ســال هاى اخیر اما کارنامه خوبى در هدایت تیم ها نــدارد. او چند تیم را 
از لیگ برتر به دســته یک برده و بعید اســت انتخاب او در اهواز با اســتقبال روبرو 

شود.

دل بوسکه: 
اسپانیا باید مراقب ایران باشد

ســیدمهدى رحمتى که پس از آمدن شــفر به  شوك در اهواز
اســتقالل روند نزولى اش جاى خود را به روند رو 
به رشد داده و حاال هر روز بیشــتر از قبل در دل 
هواداران استقالل جاى گرفته پس از قهرمانى با 
این تیم در جام حذفى با انتشار متنى طوالنى 
از شرایطى گفت که در ماه هاى اخیر 
در تیم اســتقالل گذشته است. 
از آمدن شــفر به ایــن تیم و 
همدلى اى که با آمدن پیرمرد 
آلمانى به تیم تزریق شــد و 
البتــه از نامالیماتى که در 
زمان مربیــان قبلى وجود 
داشــت. او با برشــمردن 
بعضى ویژگى هاى شــفر 
طعنه هایى بــه قبلى ها زد 
و نوشــت:  صداقــت و همدلى را در 
مجموعه ما تقویت کرد. دروغ نگفت. در 
خلوت یا در جمع حرفش یکى بود. به همه 
بازیکنان ایمان داشت و شخصیت برنده 

شدن را در ما احیا کرد.  
اما مقصود این کنایه هاى مهدى رحمتى 
کدام مربى استقالل است؟ او تقریبا با هر 
سه مربى ســابق این تیم مشکل داشته و 
همیشه به عنوان مقصر ناکامى تیم معرفى 
شده است. امیر قلعه نویى هنوز از باند درون 
تیم مى گویــد و دعواى ایــن دو که دیگر 

عالم گیر شده است. پرویز مظلومى وقتى رفت از 
آن بازیکنى گفت که شب دربى تیمش را نابود کرد 
و گفت کاش امید ابراهیمى را گذاشته بود کاپیتان 

و لیدر تیمش!
علیرضا منصوریان هم که دیگر همه مى دانند دو 
بار و چطور با مهدى رحمتى به مشکل خورد و هر 
بار او شد عامل نابودى تیمش. رحمتى اما در فصل 
جدید در زیر سایه فشار بزرگ بدنامى و در شرایطى 
که دیگر هیچ یک از هواداران نمى خواستندش و 
همه او را عامل بدبختى تیم شان مى دانستند ، زیر 
سایه سیدحسین حسینى ماند. دشنام شنید، تحقیر 
شد اما بى سر و صدا ادامه داد. سعى کرد سرش به 
کار خودش باشد. حتى بود جاهایى از فصل که شفر 
فشــارها را بر او بیش از حد مى کرد. مثال باید دور 
زمین مى دوید چون مثال سرمربى گفته بود آن طور 
که باید از برد تیم خوشحال نبوده اما او ماند و شفر 
هیچ وقت در رسانه ها بیش از حد بزرگش نکرد، به 
او نگفت بازویش است یا تیمش را نداد که برایش 
ببندد یا بچیند و هیچ وقت هــم در همان فضاها 
احترامش را زیر پا نگذاشت. درست از او نقش یک 
کاپیتان را خواست. سعى کرد شرح وظایف مهدى، 
شرح وظایف یک بازیکن باشد که تمرین مى کند و 
هدفش موفقیت تیم است و بعد اینکه به عنوان یک 
بزرگ تر بتواند تیم را جمع کند و وحدت گفتارى در 
تیم وجود داشته باشد. این همان مشى سرمربى در 

برخورد با پژمان منتظرى و بقیه هم بود.

حاال مهدى باز براى اســتقالل کاپ برده است. 
او دوباره براى هواداران محبوب شده و حق دارد 
بنویسد از این همه روزهاى دشوار. بى شک مهدى 
خودش هم در این چند ســال در این همه سختى 
که کشــید خودش بیش از همه مقصر بود. اینکه 
فکر مى کرد کاپیتان بودن یعنــى وزنى باالتر از 
سرمربى بودن. مى خواست خواسته هایش بیش 
از حد یک ســرمربى باشــد. روزهایى که قبل از 
سایت باشــگاه عکس خرید بختیار رحمانى را در 
اینستاگرامش منتشر مى کرد، به روزهاى سخت 
بعدش فکر نکرده بود. ولى او این سیاســت را در 
پیش گرفته بود و چوبش را خورد. بیش از مهدى 
اما مدیریت و مربیانى مقصر بودند که یادشــان 
رفته بود شــرح وظایف یک کاپیتان چیســت و 
همگى با هم براى این رفتار فلک شدند و چوبش را 

خوردند.
حاال اما شرایط به حالت استاندارد برگشته و مهدى 
از روزهاى خوبش مى گویــد. از این مى گوید که 
با آدم هاى ســیاه باز روبرو نیست. کامال مشخص 
است و چه کسانى را مى گوید . دو مربى از میان سه 
مربى آخر تیم که فکر مى کردند نیمکت استقالل را 
به وزن داشتن مهدى در کنارشان بدست مى آورند، 
مشخص است که او را با القاب بزرگ در کنارشان 
یارگیرى مى کردند و بعد هم ناچار بودند به سازش 
برقصند و وقتى تاریخ مصرف این رفاقت و اشتراك 

منافع به پایان...

طعنه هاى رحمتى خطاب به  که بود؟

امیرخان، پرویز یا على منصور؟!

سرمربى جدید این ن
برتر هجدهم برعهده

 روزهاى اخیر ویسى 
 مدیران باشگاه انتقاد 
ع همکارى کرده اند. 
 نــدارد. او چند تیم را 
از با اســتقبال روبرو 

ســیدمهدى رحمتى که پس از آمدن شــفر به 
اســتقالل روند نزولىاش جاى خود را به روند رو 
به رشد داده و حاال هر روز بیشــتر از قبل در دل 
هواداران استقالل جاى گرفته پس از قهرمانى با 
این تیم در جام حذفى با انتشار متنى طوالنى 
از شرایطى گفت که در ماههاى اخیر 
اســتقالل گذشته است.  در تیم
از آمدن شــفر به ایــن تیم و 
آمدن پیرمرد همدلى اى که با
آلمانىبه تیم تزریق شــد و

البتــه از نامالیماتى که در 
زمان مربیــان قبلى وجود 
داشــت. او با برشــمردن 
بعضى ویژگى هاى شــفر 
طعنه هایى بــه قبلى ها زد 
و نوشــت:  صداقــت و همدلى را در 
مجموعه ما تقویت کرد. دروغ نگفت. در 
خلوت یا در جمع حرفش یکى بود. به همه 
بازیکنان ایمان داشت و شخصیت برنده 

شدن را در ما احیا کرد.  
اما مقصود این کنایه هاى مهدى رحمتى 
کدام مربى استقالل است؟ او تقریبا با هر 
سه مربى ســابق این تیم مشکل داشته و 
همیشه به عنوان مقصر ناکامى تیم معرفى 
شده است. امیر قلعه نویى هنوز از باند درون 
تیم مى گویــد و دعواى ایــن دو که دیگر 

عالم گیر شده است. پرویز
آن بازیکنى گفت که شب

و گفت کاش امید ابراهیمى
و لیدر تیمش!

علیرضا منصوریان هم که
بار و چطور با مهدىرحمت
بار او شد عامل نابودى تیم
جدید در زیر سایه فشار بزر
که دیگر هیچ یک از هواد
را عاملبدبختى تی همه او
سایه سیدحسین حسینىم
شد اما بى سر و صدا ادامه
کار خودش باشد. حتى بود
فشــارها را بر او بیش از ح
زمین مى دوید چون مثال س
که باید از برد تیم خوشحال
هیچ وقت در رسانه ها بیش
ت او نگفت بازویش است یا
ببندد یا بچیند و هیچ وقت
احترامش را زیر پا نگذاشت
کاپیتان را خواست. سعى ک
شرح وظایف یک بازیکنب
هدفش موفقیت تیم استو
بزرگ تر بتواند تیم را جمع
تیم وجود داشته باشد. این
برخورد با پژمان منتظرىو

طعنه هاى رحمتى خطاب به  که بود

خودروى چینى امیرخان، پرویز یا على منص
هرگز!

 آخرین خبر درباره رقم توافق استقالل 
و شــفر براى تمدید قــرارداد حاکى از 
آن است که آبى ها به شــفر 800 هزار 
دالر پرداخت خواهند کرد و ســرمربى 
استقالل، از این پول حقوق دستیارانش 
را مى دهد. خبرى که البته توسط هیچ 
مقام رسمى تائید نشــده اما اگر صحت 
داشته باشد استقاللى ها با رقمى منطقى 
موفق به حفظ ســرمربى آلمانى شــان 
شــده اند. نکته جالب در تمدید قرارداد 
شفر با استقالل، یکى از شرط هاى مرد 
موسفید آلمانى براى تمدید قراردادش 
بوده. بــه نوشــته  روزنامه خراســان 
ورزشــى، خودروى چینى که از سوى 
باشگاه استقالل در اختیار شفر گذاشته 
شده بارها صداى شفر را در آورده بود و 
شفر پیش از تمدید قرارداد از مسئوالن 
باشــگاه اســتقالل این قول را گرفته 
کــه در دومین فصل حضــورش دیگر 
خبرى از خودروى چینى نباشد و باشگاه 
خودروى مطمئن ترى را در اختیار او قرار

 دهد.
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معاون ورزش ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى 
شــهردارى اصفهان گفت: امســال بیــش از 50 درصد 
پروژه هاى این سازمان محله محور است و انواع مسابقات، 
رویدادها و برنامه هاى ورزشى در ایستگاه هاى صبحگاهى 

ویژه بانوان و آقایان برگزار مى شود.
حبیب ا... ناظریان به ویژه برنامه هاى سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشــى شــهردارى اصفهان در ماه مبارك 
رمضان اشاره کرد و افزود: بیش از ده برنامه متنوع ورزشى 
در ماه مبارك برگزار مى شــود که از جمله این برنامه ها، 
برگزارى مســابقات تکواندوى خردساالن دختر و پسر از 
27 اردیبهشت تا یکم خردادماه در محل پارك آبشار است.

وى با بیان اینکه مسابقات ووشــوى نونهاالن، نوجوانان 
و جوانان دختر و پســر از دوم تا چهــارم خردادماه برگزار 
مى شــود، اظهار کرد: برگزارى مســابقات کاراته براى 
نونهاالن و نوجوانان دختر و پســر نیز از پنجم تا هشــتم 
خردادماه در مجموعه ورزشى آبشار، مسابقات بدمینتون 
پسران نوجوان و جوان  18 تا 22 خرداد در آبشار، مسابقات 
تنیس روى میز به صورت آزاد براى زنان و مردان در خانه 
تنیس و مسابقات اسکیت نونهاالن و نوجوانان دختر و پسر 
از ششم تا دهم خردادماه در مجموعه هاى ورزشى اسکیت 
امین و آبشــار، از دیگر برنامه هاى تدارك دیده شده براى 

ماه مبارك رمضان است.

عضو شــوراى اسالمى شــهر اصفهان گفت: راه اندازى 
«خزانه دارى متمرکز» عملکرد جزیره اى شــهردارى را 
ساماندهى مى کند و منجر به یکدست شدن فعالیت هاى 

این سازمان مى شود.
اصغر برشان با بیان اینکه در حال حاضر درآمد و هزینه هاى 
مناطق مختلف و سازمان هاى وابسته به شهردارى دچار 
روزمرگى شده اســت، اظهار کرد: بارها مشاهده شده که 
در دوره هاى مختلف، برنامه ریزى ها دچار اشکال شده و 
اجراى پروژه ها را دچار اختالل کرده است. وى با بیان اینکه 
جزیره اى عمل کردن بخش هاى مختلف شــهردارى، 
زمینه ایجاد مناطق برخوردار و محروم را فراهم کرده است، 

تصریح کرد: راه اندازى جریان مالى کارشناسى، تدوین و 
سیاستگذارى شده در شهردارى باید مورد توجه قرار گیرد 

تا بتوان بخش زیادى از ناهماهنگى ها را از میان برداشت.
این عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان با بیان اینکه در 
برخى از نقاط شهردارى چندین پروژه مختلف اجرایى شده 
و در برخى نقاط، پروژه  کافى بــراى ارائه خدمت به مردم 
راه اندازى نشده است، اظهار کرد: براى مثال در برخى از 
مناطق شهردارى، شــهرداران مازاد درآمدهاى امسال را 
براى شش ماه آینده ذخیره مى کنند و این در حالى است که 
بخش دیگرى از مناطق شهردارى پروژه هاى نیمه تمام به 

دلیل نبود اعتبار دارد.

محله محور بودن نیمى از 
پروژه هاى سازمان ورزش 

عملکرد یکدست شهردارى 
با«خزانه دارى متمرکز»

مشارکت آژانس هاى 
مسافرتى در برقرارى پرواز 

بین اصفهان و سوچى
نماینـده اتحادیـه آژانـس داران اصفهـان خواسـتار 
مشارکت آژانس هاى مسـافرتى سوچى در برقرارى 
پرواز مستقیم اصفهان و سوچى شد و گفت: مشارکت 
دو طرف مى تواند پروازهاى منظم و متعدد برقرار کند.

على کرباسى زاده اضافه کرد: اصفهان به عنوان نگین 
گردشگرى ایران مى تواند با سوچى روسیه همکارى 

نزدیکى در تبادل گردشگر داشته باشد.

اجراى 25 طرح گردشگرى
 در اصفهان

بیش از 31میلیارد ریال تسهیالت بانکى براى توسعه 
گردشـگرى مناطـق روسـتایى و عشـایرى اسـتان 

اختصاص یافته است.
معاون سـرمایه گذارى و طرح هاى اداره کل میراث 
فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان 
گفت: از اسـفند پارسـال تاکنون بیش از 34نفر براى 
اجـراى طرح هاى گردشـگرى در مناطق عشـایرى 
و روسـتایى اسـتان ثبت نام کرده اند که از این تعداد، 
25طرح براى ارائه تسهیالت به بانک معرفى شده اند. 
حمید امینى برپایى اقامتگاه هاى سنتى و بومگردى،

مجتمع هاى گردشـگرى و سـفره خانه ها را از جمله 
این طرح ها دانست و افزود:شهرستان هاى سمیرم، 
شـهرضا، نایین و فریدونشهر خاسـتگاه هاى  ایجاد 

طرح هاى گردشگرى استان هستند. 
وى  پیش بینى کرد:تا پایان امسـال بیش از 13طرح 
گردشگرى روسـتایى و عشایرى در اسـتان به بهره 
بردارى برسد که با اجراى این طرح ها، زمینه اشتغال 

مستقیم90نفر فراهم مى شود.  

جمع آورى 200 کیلوگرم 
فرآورده دامى فاسد در نجف آباد

200 کیلوگرم فرآورده خام دامى غیر قابل مصرف در 
شهرستان نجف آباد کشف و ضبط شد.

حسـن پور، رئیـس شـبکه دامپزشـکى شهرسـتان 
نجف آباد گفت: کارشناسان واحد نظارت بر بهداشت 
عمومـى و فـرآورده هـاى خام دامـى این شـبکه در 
بازرسى از مراکز عرضه، بیش از 200 کیلوگرم فرآورده 
خام دامى بى کیفیت، تاریخ گذشته و بدون هویت را 

جمع آورى و معدوم کردند.

بسته شدن پرونده 20 فروشنده 
غیرقانونى ارز در اصفهان 

رئیس پلیس فتاى اسـتان اصفهان از شناسـایى 20 
سـایت متخلـف و غیرقانونـى فـروش ارز در فضاى 
مجازى و برخورد با دائرکنندگان این سایت ها خبر داد.

سـرهنگ مصطفـى مرتضـوى اظهـار کـرد: طـرح 
سراسـرى مبارزه بـا فروشـندگان غیرقانونـى ارز در 
فضاى مجازى همزمان با کل کشور به مدت پنج روز 

در استان اصفهان نیز اجرا شد.
وى افزود: مأموران پلیس فتاى اصفهان موفق شدند 
در این مـدت تعداد 20 سـایت متخلـف و غیرقانونى 

فروش ارز را شناسایى کنند.
رئیس پلیس فتاى استان اصفهان با اشاره به برخورد 
با دائرکنندگان این سایت ها ادامه داد: هدف از اجراى 
این طرح، شناسایى و برخورد با فروشندگانى است که 

ارز را با نرخ باالتر از قیمت مصوب مى فروشند. 

سومین میدان بزرگ 
شهر اصفهان احداث مى شود

مدیر منطقه 14 شـهردارى اصفهان گفت: سـومین 
میدان بزرگ شـهر اصفهان به مساحت 19 هکتار در 

جوار حرم حضرت زینب(س) ساخته مى شود.
على شمسى اظهار کرد: آزادسـازى میدان در دستور 
کار اسـت و بر اسـاس طراحى انجام شـده یک هتل 
5 سـتاره نیز در آن پیش بینى شـده اسـت. وى ادامه 
داد: همچنین در حاشـیه ایـن میـدان، کاربرى هاى 
بهداشـتى، درمانى و تجارى تعریف شـده تا به نوعى 

کمبودهاى منطقه را برطرف کند.

خبر

مدیر اداره امور برق شهرضا گفت: تسهیالت 
حمایتى بــراى ایجاد و توســعه نیروگاه هاى 
خورشــیدى خانگى در شهرستان فراهم شده 

است.
مجتبــى باقى با اشــاره بــه اجــراى طرح 
نیروگاه هاى کوچک مقیاس در این شهرستان، 
اظهار کرد: براساس این طرح، براى تولید هر 
کیلو وات برق، اعتبارى بالغ بر 50 میلیون ریال 

و فضایى به مساحت 12 مترمربع نیاز است.
وى با بیان اینکه هر مشترك مى تواند انرژى 
الکتریکــى را از طریق سیســتم فتوولتاییک 
تولید کند، تصریح کرد: هــر کیلو وات از برق 
تولید شــده به این روش، به قیمت هر ساعت 
700 تا 800  تومان از طریق شرکت توزیع برق 

خریدارى مى شود.
وى از قابل اجرا بودن این طرح در همه منازل 
مســکونى خبر داد و افزود: قرارداد خرید برق 
از مشترکان متقاضى این طرح، تضمینى 20 
ساله بوده اســت، در حالى که زمان بازگشت 
ســرمایه گذارى این طرح چهار ساله است و 
16 سال به عنوان سود مشترى در نظر گرفته 

شده است.

اســتان اصفهان رتبه نخســت تولید ماهیان زینتى و ماهیان گرمابى در استخرهاى ذخیره 
کشاورزى را در کشور دارد.

مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان گفت: سال گذشته درحدود 
162 ُتن ماهى و میگو به ارزش 890 هزار و 256 دالر به کشــورهاى امارات متحده عربى، 

آمریکا، عمان ، عراق و کویت صادر شد.
مجتبى فوقى افزود: همچنین بیش از 16 تن فرآورده و کنسرو ماهى تن به ارزش 54 هزار و 

419 دالر از استان اصفهان به خارج از کشور صادر شد.
وى ســرانه مصرف آبزیان در اســتان را هشــت کیلوگرم اعالم کرد و گفت: این میزان در 
مقایسه با متوسط جهانى بسیار کم است و براى دستیابى به سرانه مصرف 10 کیلوگرم باید با 

فرهنگسازى و توسعه صنایع فرآورى، بازار عرضه آبزیان را توسعه داد.

به صاحبان طیور بومى و نهاده هــاى مرغدارى درگیر 
آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان استان اصفهان 24میلیارد 

ریال خسارت پرداخت شد.
مدیر اداره بهداشت و مدیریت بیمارى هاى طیور استان 
اصفهان گفت: خسارت پرداخت شده افزون بر 17میلیارد 
ریال به طیور بومى و هفت میلیارد ریــال به نهاده هاى 
واحدهاى صنعتى استان است. مصطفى کردآبادى با اشاره 
به اینکه از مجموع 2600واحد صنعتى،40کانون بیمارى 
آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان در استان اصفهان شناسایى 
شده است، افزود: این بیمارى در 34واحد مرغدارى شش 

شهرستان استان از 24آذر پارسال شیوع یافت.
***

در همین زمینه، معاون ســالمت اداره کل دامپزشکى 
اســتان اصفهان، گلپایگان، کاشــان و خمینى شهر را 
مهمترین شهرستان هاى درگیر شیوع آنفلوآنزاى فوق 
حاد پرندگان در اســتان اصفهان اعالم کــرد و گفت: 
966هزار قطعــه مرغ تخمگــذار در 19واحد صنعتى و 
207هزار قطعه مرغ در 15واحد بومى دچار بیمارى شدند. 
محمد کشــتکار با اشــاره به معدوم کــردن 900هزار 
و 60 قطعه مــرغ از 25میلیون قطعه مــرغ موجود در 
مرغدارى هاى اســتان، عملکرد نظارتى بازرســان و 
کارشناس را به نسبت دیگر استان ها مطلوب اعالم کرد. 
وى افزود: هم اکنون 2035واحد مرغ گوشتى در مجموع 
به ظرفیت 38میلیون و 500هزار قطعه و 200واحد مرغ 
تخمگذار و پولت به ظرفیت 11میلیون قطعه در استان 

اصفهان فعال است.

رئیس ســازمان مدیریــت حمل و نقل بار شــهردارى 
اصفهان گفت: از ســال آینــده براى نخســتین بار در 
استان، معاینه فنى موتورسیکلت ها به مراکز معاینه فنى 

خودروهاى شهر اصفهان اضافه مى شود.
مجید طهماسبى با بیان اینکه استفاده از تکنولوژى هاى 

جدید در دستور کار ســازمان حمل و نقل بار شهردارى 
اصفهان قرار گرفته است، افزود: استفاده از سیستم هاى 
توزین نــاوگان حمــل بار در حــال حرکــت، یکى از 
تکنولوژى هاى جدید است که سعى داریم در سال جارى، 
از این تکنولوژى براى نخستین بار در اصفهان استفاده 
و معضالتى که به صورت فیزیکى نمى توان کنترل کرد 

را مدیریت کنیم.
وى افزود: در حال حاضر 9 مرکز معاینه فنى ثابت خودرو 
در شهر اصفهان وجود دارد که در سال آینده، چهار جایگاه 

جدید به تعداد آنها اضافه خواهیم کرد.
به ســازمان مدیریت حمل و نقل بار واگذار شــده، اما 
بدون عزم و اراده راهبران، به اهــداف و آرمان هاى مد 

نظر نمى رسیم. 

پرداخت خسارت 
به همه مرغدارى هاى در گیر آنفلوآنزا

توسعه نیروگاه هاى برق 
خانگى در شهرضا

معاینه فنى موتورسیکلت ها از سال آینده در اصفهان

کارشــناس ارشــد پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان گفت: سامانه بارشى اواخر هفته جارى، باردیگر سبب 
ناپایدارى هواى این خطه مى شود.ساناز جعفرى با بیان اینکه 
وضعیت ناپایدارى هاى ضعیفى برامروز و فردا در سطح استان 
وجود دارد، گفت: ناپایدارى هایى به شکل افزایش ابر و احتمال 

بارش خفیف در سطح استان براى امروزپیش بینى مى شود.
وى گفت: تحلیل نقشه هاى هواشناسى بیانگر ورود سامانه 
ناپایدار و موج جدید بارشــى از روز چهارشــنبه به استان 
اصفهان است که بیشتر مناطق استان را هم تحت تأثیر خود 
قرار مى دهد و بارش هاى رگبارى را در برخى نقاط استان به 

دنبال دارد.

سامانه بارشى 
اواخر هفته وارد استان  مى شود

صادرات 162 ُتن ماهى و میگو از اصفهان
 به خارج از کشور 

میزگرد تخصصى بررسى وضعیت ســنگ اصفهان در حاشیه 
برگزارى دومین روز چهاردهمین نمایشــگاه بین المللى سنگ، 
معادن و صنایع وابســته به همــت خبرگزارى ایســنا منطقه 
اصفهان و شــرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان اصفهان 
با حضور مســئوالن و دســت اندرکاران صنعت سنگ کشور و 
اصفهان برپا شد و مسئوالن درخصوص ســه مشکل اساسى 
صنعت سنگ همچون وضعیت مالى، رکود و واردات پاسخگوى 

خبرنگاران بودند.
عضو انجمن ســنگ ایران ابتدا ترجیح داد براى فرهنگسازى و 
کار فرهنگى در صنعت سنگ مسائلى را مطرح کند و گفت: در 
زمینه آموزش، فرهنگ صنعت سنگ باید تغییر کند و اگر همه با 
هم باشیم مى توان از انجمن ها، پشتیبانى کرد و در حقیقت اگر 
در صنعت سنگ همه با هم باشند و مسائل و مشکالت، گروهى 
پیگیرى شــود، مى توان راهکار مناســب پیدا کرد و ســریع تر 

اقدامات به نتیجه مى رسد.
کاوه فاضل، بزرگ ترین معضل صنعت ســنگ را عدم حضور 
تشکل هاى مؤثر در این صنعت دانســت و گفت: اولین گام در 

مسیر حل مشکالت، با هم بودن است.
وى ادامه داد: در ســال حمایت از کاالى ایرانى باید از واردات 

سنگ به کشور که البته زیاد هم نیست، جلوگیرى شود.
عضو کمیته صنایع معدنــى اتاق بازرگانــى، صنایع، معادن و 
کشــاورزى اصفهان هم در این نشســت خبرى گفت: در همه 
کشــورها دولت از مالیات به عنوان ابزار در کنترل بازار استفاده 
مى کند در حالى که متأسفانه در کشور ما مالیات جزو منابع درآمد 

دولت به شمار مى رود.
احمد کریمى اظهار کرد: این امر ممکن اســت در کوتاه مدت 

جواب دهد ولى در بلندمــدت، موجب کاهش و تعطیلى واحدها 
خواهد شد.

وى ادامه داد: رکود نیز عوامل مختلفى داشته، که اصلى ترین آن 
بى برنامگى دولت در اصناف مختلف است.

مدیرعامل شرکت نگین سنگ کویر با بیان اینکه در کشور بیش 
از شش هزار واحد ســنگبرى فعال است، گفت: در زمان صدور 
مجوز براى واحدهاى سنگبرى، نظمى وجود نداشت و بیش از 

حد ما در کشور واحد سنگبرى داریم.
کریمى تحریم ها را از دیگر عوامل رکود برشمرد و گفت: حتى اگر 
تحریم ها برداشته شود و ما با جهان روابط داشته باشیم به دلیل 
اینکه تورم در بازارها وجود دارد ما دچار رکود خواهیم بود که باید 

براى صادرات بیش از پیش فرهنگسازى شود.
کریمى افــزود: بزرگ ترین مشــکل ما در صادرات ســنگ، 
بازگرداندن ارز اســت و تصمیمات ساعتى دولت غیر از زیان به 

اقتصاد و تعطیالت واحدها نتیجه اى ندارد.
وى ادامه داد: ما در صنعت ســنگ، یک درصد از بازار جهانى را 

در اختیار داریم و تا دولت متوجه اشــتباه خود شود، ما بازارهاى 
بین المللى و خریداران را از دست داده ایم. 

دبیر کمیســیون معدن و صنایع معدنى اتاق بازرگانى، صنایع، 
معادن و کشــاورزى اصفهان نیز درخصوص مشــکل مالیات 
گفت: رقم مالیات در جهان و در کشــورهاى پیشرفته زیاد بوده 
و از هر چیزى هم مالیات گرفته مى شــود امــا پرداخت مالیات 
براساس یک نظام مالیاتى منظم استوار است و این امر موجب 
شده تا تولیدکنندگان به آن فکر نکنند و تمام تفکر خود را متوجه 

تولید کنند.
شهریار شــعبانى افزود: در حقیقت مالیات، دســت انداز تولید 
نیست بلکه کار روال عادى دارد اما در کشور ما تغییرات مالیاتى، 
بزرگ ترین ضربه را وارد مى کند و وجود دالالن و واسطه گرى 

از دیگر مشکالت ماست.
دبیر کمیســیون معدن و صنایع معدنى اتاق بازرگانى، صنایع، 
معادن و کشاورزى اصفهان با اشاره به علل رکود نیز گفت: راه 
خروج از رکود، ورود به دهکده جهانى است که نیازمند کّمیت و 

کیفیت و استانداردسازى است. 
رئیس اتحادیه سنگ استان اصفهان هم گفت: ما باید در کلیه 
نمایشگاه هاى برون مرزى شرکت کرده و در زمینه سنگ ای ران، 

تبلیغ کنیم و آن را به جهان، بشناسانیم.
حســین حجارى اظهار کرد: ما به دلیل عدم شناخت از صنعت 

سنگ، صادرات موردنظر را نداریم.
وى ادامه داد: ما با دانشــگاه هاى صنعتى اصفهان و آزاد براى 
ایجاد رشته ســنگ در دانشــگاه ها مذاکره کرده ایم، تا صنعت 

سنگ علمى دنبال شود. 
حجارى با بیــان اینکه هیچ تولیدکننــده اى صادرکننده خوبى 
نیســت گفت: ما، هم مى خواهیم تولید کنیم و هم مى خواهیم 

محصوالتمان را صادر کنیم که این امر میسر نیست.

ساسان اکبرزاده

رشته سنگ به دانشگاه هاى اصفهان مى آید

رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا گفت: تمرکز این دانشگاه بر رفع مشکالت 
و  دانش بنیــان  شــرکت هاى 
تالش بــراى ایجــاد درآمدهاى 
غیرشهریه اى، از برنامه ها و اهداف 

اصلى در سال جدید است.
فرید نعیمى بیان کــرد: این واحد 
دانشگاهى با هدف توسعه آموزش 
عالى در منطقه، برقرارى ارتباط پویا و همه جانبه با صنعــت در زمینه تربیت نیروى 
متخصص مورد نیاز کارخانجات و صنایع و توسعه پژوهش هاى علمى کاربردى، ارتقاى 

سطح فناورى و بسط فرهنگ اسالمى فعالیت مى کند.
وى اظهار کرد: وجود دو شــرکت مطرح دانش بنیان و 26 هســته فناور و تحقیقاتى 
مستقر در مرکز رشد، شرایط مطلوبى را براى این واحد رقم زده است. وى ادامه داد: از 
اهداف طراحى شــده در این زمینه، تمرکز بر رفع مشکالت شرکت هاى دانش بنیان 
و تالش در ایجاد درآمدهاى غیرشــهریه اى و کمک به رشــد هسته هاى تحقیقاتى

 است.  

 تمرکز دانشگاه آزاد شهرضا 
بر رفع مشکل شرکت هاى دانش بنیان
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نصف جهــان پس از گذشت یک ماه جســتجو، پیکر بى جان 
سومین گمشده کویر مرنجاب، در 20کیلومترى کویر نمک در 
محدوده قم پیدا شد. ساعت 17 روز جمعه 14 اردیبهشت ماه 
سال جارى کویرگردهاى محلى تصادفًا به جسد این گردشگر 
جوان برخوردند و آن را در حالى پیدا کردند که در فاصله زیادى با 
محل مفقودى اش در آران و بیدگل قرار داشت و مشخص بود 

که وى مسیر زیادى را طى کرده است.
با توجه به اینکه پیکر این گردشگر در محدوده استان قم پیدا 
شده، تیم هاى امداد و نجات  این استان جسد این گمشده را با 
استفاده از خودروهاى مخصوص کویر به داخل شهر قم منتقل 
کردند و به مراجع قضائى تحویل دادنــد و هماهنگى الزم با 

مدیریت بحران آن استان براى انتقال جسد صورت گرفت.

گم شدن در مرنجاب، پیدا شدن در قم
یک شــنبه12 فروردین ماه ســال جارى، دو زن و یک مرد 
براى تفریح راهى کویر مرنجاب شــدند؛ سفرى که سرنوشت 
ناخوشایندى را برایشان داشت. آنها در این کویر که بیش از 55 
کیلومتر جاده خاکى دارد پیش مى رفتند که ناگهان خودرویشان 
داخل باتالقى گیــر کرد. راننده جوان هــر چه براى خالصى 
تالش مى کرد بیشتر داخل نمکزار فرو مى رفت و چاره اى جز 
ترك خودرو نبود. فکرى که به ذهن هر سه آنها رسید این بود 
که دو دسته شوند و براى یافتن راه نجات تالش کنند. اما تنها دو 
زن جوان موفق شدند پس از طى مسیر 25 کیلومترى به جاده 
برسند. آنها توسط رانندگان کامیون معدن نمک نجات یافتند 
و به این ترتیب خبر مفقود شدن گردشگر سوم به هالل احمر 
اعالم شد و از دوشنبه بعد از ظهر عملیات جستجو براى یافتن او 

از سمت قم و کاشان شروع شد. سه سورتى پرواز با پهپاد براى 
اسکن منطقه صورت گرفت. همچنین نیروهاى سپاه، ارتش و 
هالل احمر، چندین کوهنورد، آفرود ســواران، کوآت کوپتر و 
افرادى با پاراموتور به صورت هوایى براى یافتن مرد جوان وارد 
عمل شدند. بعد از یک روز عملیات جستجو به صورت هوایى 
و زمینى، خودروى آنها که در باتالق گیر کرده بود، پیدا شــد و 
جستجو براى یافتن مرد جوان ادامه یافت و سرانجام امدادگران 
یک لنگه کفش او را را که معلوم بود آتش زده شــده است پیدا 
کردند. کفش سوخته چند کیلومتر با خودرو فاصله داشت و به 
نظر مى رســید مرد جوان آن را آتش زده تا رد و اثرى از خود به 

جا بگذارد. 
در حالى که جســتجوها براى یافتن ســومین گمشده کویر 
همچنان ادامه داشــت شــایعاتى مبنى بر مخفى شدن این 
گردشگر جوان به دلیل بدهى نیز مطرح شد، که این احتمال از 
سوى ابوالفضل معینى نژاد، فرماندار آران و بیدگل تکذیب شد.

بیش از چهار هفته از مفقود شدن این گردشگر در کویر مرنجاب 
واقع در شهرستان آران وبیدگل استان اصفهان مى گذشت و 
تیم هاى عملیاتى در حالى دنبال اثــرى از این فرد بودند که با 
وجود جستجوى زیاد و دقیق در کویر و دریاچه نمک، اثرى از 
وى یافت نشده بود تا اینکه بعد از ظهر روز جمعه 14 اردیبهشت 
ماه سال جارى، گزارش پیدا شدن پیکر این گردشگر جوان در 

کویرى در محدوده استان قم به امدادگران داده شد.

 مرنجاب باز هم جان گرفته بود
این اولین بار نیست که گردشــگرانى که بدون راهنما به کویر 
مرنجاب مســافرت کردند پس از طى مســافتى در دل این 

کویر گرفتار مى شوند. ده ها نفر در سال هاى گذشته در کویر 
مرنجاب که یکى از زیباترین و بکرترین کویرهاى کشور است 
گم شده اند و دو نفر نیز شهریورماه چهار سال پیش پس از چند 
روز سرگردانى در این کویر و طى مسافتى حدود 30کیلومتر با 

پاى پیاده، جان خود را از دست دادند.
عصر روز چهارشنبه 12شهریور ماه سال 1393 چهار دوست 
صمیمى با یک دســتگاه پــرادو از رودهن تهران به ســمت 
کویر مرنجاب حرکت کردند. این گردشــگران نیمه شب به 
کاروانسراى مرنجاب مى رسند و به جاى توقف در این مکان و 
ادامه دادن راه در روشنایى روز، در تاریکى شب به سمت دریاچه 
مرنجاب حرکت مى کنند و پس از طــى 53 کیلومتر در طول 
دریاچه، سوار بر خودرو در باتالقى که در نزدیکى دریاچه واقع 
است، فرو مى روند. پس از بى نتیجه ماندن تالش این افراد براى 
رهایى از باتالق، دو نفر از این گروه با مقدارى شکالت و بطرى 
آب به سمت نور چراغى که از چاه نفت استان قم دیده مى شد 
حرکت مى کنند که روز بعد به دلیــل گرماى 40 درجه کویر و 
عدم وجود سایه بان، پس از 29 کیلومتر یکى از گردشگران جان 
خود را از دست مى دهد و نفر دوم هم پس از طى چند کیلومتر 
بیشتر، جان مى بازد. دو نفر باقیمانده که از سرنوشت دوستان 
خود بى اطالع بودند به ســمت دریاچه نمک حرکت مى کنند 
که کارگران معدن نمک روز شنبه 16 شــهریور93 این افراد 
را در حالى که از نظر جســمى، وضعیت نامســاعدى داشتند، 
پیدا مى کنند. ساعت 20  روز سه شنبه 18 شهریور نیز پس از 
حدود پنج روز جستجو جسد دو جوان دیگر توسط کویر نوردان 
در منطقه حســن آباد قــم در 80 کیلومتــرى آران و بیدگل 

پیدا شد.

قاتلى به نام «کـویـر»قاتلى به نام «کـویـر»
جسد گردشگر گمشده در «مرنجاب» بعد از یک ماه پیدا شدجسد گردشگر گمشده در «مرنجاب» بعد از یک ماه پیدا شد

پدر «علیرضا صلحى»، پزشک تبریزى که چندى پیش 
به اتهام قتل همســر و مادربزرگش از طریق مســموم 
کردن غذاى آنها به اعدام محکوم شد در گفتگو با «ایلنا» 
ضمن اعالم خبر ارجاع پرونده به دیوان عالى کشور براى 
بررسى هاى بیشــتر از برخى ابهامات پرونده فرزند خود 

انتقاد کرد. 
صلحى گفــت: در تاریخ 7/15/ 95 شــخصى به دکتر 
مى گوید شنبه براى شــما غذاى نذرى مى آوریم. او روز 
شنبه ساعت ها منتظر مى ماند و خبرى نمى شود از این 
رو خودش به آشپزخانه رفته و شش پرس غذا سفارش 
مى دهد. علیرضا غذا را براى ما آورد ولى خودش نخورد 
چون کار داشــت و مجبور بود برود. وى ادامه داد: قبل 
از خوردن غذا المیرا قرص هاى الغــرى آورده بود که 
مى گفت از دوســتانم گرفتم. قبًال هــم از این قرص ها 
مى خوردیم. ما همراه غذا این قرص ها را خوردیم. زمانى 
که حال همه مان بد شد به اورژانس گفتیم غذا نذرى بوده 
چون علیرضا به ما گفته بود غــذاى نذرى مى آورم. بعداً 
به ما گفت چون قول نذرى به شــما داده بودم، حقیقت 

را نگفتم.
پدر پزشک تبریزى گفت: موقع رفتن به بیمارستان المیرا 
به ما گفت از قرص ها چیزى نگوییم. خانم من هم گفت 
نگوییم چون ما به عروســمان اعتماد داشتیم. به همین 

دلیل ما جریان این قرص ها را نگفتیم.
وى افزود: همان زمان پســرم را به آگاهى بردند. پسرم 
در آگاهــى بود و ارتباط بــا علیرضا قطع شــده بود. در 
آنجا علیرضا ماجراى کپســول ها را مطــرح مى کند و 
مى گوید اینها کپســول خورده اند. در مورد بازجویى ها 
همه حرف هاى ما تطابق دارد. صلحــى در مورد اینکه 
چرا علیرضا خود از غذاى مســموم نخورده است، گفت: 
او کار داشت و باید به جلســه اى مى رفت. ما غذاى او را 
در یخچال گذاشته بودیم و اتفاقًا غذاى علیرضا را بردند 
آزمایشگاه و بررسى کردند و سالم بود. من کسى بودم که 
غذاها را پخش کردم. مقدارى از غذاى همســر من هم 
باقى مانده بود که در آزمایشگاه متوجه شدند در آن گاز 
فسیل هست. به گفته کارشناسان قرص برنج اگر به غذا 
اضافه شود رنگ غذا را سیاه کرده و غذا بوى ماهى گندیده 
مى گیرد. در نتیجه غذاى ما با قرص برنج مسموم نشده 

بود و هرچه بوده در این کپسول ها بوده است. 

وى گفت: ما قرص هاى الغرى را خــورده بودیم و گاز 
فســیل در فضاى خانه پخش و جذب غذاها شده است. 
ما از بازپرس خواستیم براى روشن شدن ماجرا مکاتبات 
گوشى المیرا استخراج شود تا مشخص شود چه کسى این 
قرص ها را داده بود. از قاضى خواستیم دوربین هاى محل 
حرکت ماشــین از محل کار تا منزل ما را بررسى کنند، 

گفتند تصاویر مستهلک شده است. 
صلحى گفت: همه مکاتبات پسر من با نامزدش مشخص 
بوده؛ در آنجــا پیامک هایى بود که نشــانگر تمایل به 
خودکشى توســط این دختر بود. در چندین پیام نوشته 
بود: «علیرضا من را حالل کــن، من دو روز دیگر از این 
دنیا مى روم». وقتى خبر فوت او را به مادرش دادند رو به 

پدرش گفت این دختر باالخره خودش را کشت.
وى با بیان اینکه پزشــکى قانونى در پرونده نوشته بود 
متهم خودش دکتر اســت و حتمًا مى دانسته چطور این 
سم را به ران مرغ بزند چون ران مرغ سیاه است و معلوم 
نمى شود افزود: مگر مى شــود درعرض یک ربع فاصله 
زمانى میان رستوران تا محل کار همسرش چنین کارى 

کرده باشد؟  
صلحى با بیــان اینکه در این پرونده به شــهود کمتر از 
شنیده ها توجه شده اســت، گفت: متأسفانه رأى صادره 
در روز تعطیل ابالغ شــد که وکالى علیرضا همه خارج 
از کشور بودند و براى فرجام خواهى زمان کمى داشتند، 
یا در مورد رابطه علیرضا با المیــرا که حتى خانواده اش 
هم مى گفتند عاشقانه بوده بعد از دو ماه گفتند اختالف 
داشتند، یا نوشتند علیرضا با دوست المیرا رابطه نامشروع 
داشته است؛ کسى که االن در ترکیه با همسرش تحصیل 

مى کند. 
وى افزود: گفته اند در بیمارســتان آبمیوه مســموم به 
مقتولین داده شده اســت. این در حالى است که پرستار 
بخش هم توضیح داد که ما به علیرضا گفتیم آبمیوه بگیرد 
چون پتاسیم خون مریض کم شده بود. ماده سفید درون 
آبمیوه هم پتاســیم بوده که به دستور پزشک داده شده 
است. صلحى گفت: پسر من یک ماه است در اعتصاب 
غذاست و مى گوید این رأى نادرســت است. پرونده به 
دیوان ارجاع داده شــده و مى گوینــد در دیوان مو به مو 
پرونده بررسى مى شود. امیدوارم دیوان عالى موشکافانه 

این پرونده را بررسى کند.

ماجراى قرص هاى الغرى  در پرونده پزشک تبریزى

فرمانده انتظامى شهرستان همدان گفت: پنج نفر از جویندگان میراث تاریخى 
که با حفر زمین منزل مسکونى، اشیاى تاریخى به قدمت 700 سال را کشف 

کرده بودند توسط مأموران کالنترى 17 دستگیر شدند.
سرهنگ پژمان قویمى افزود: در پى دریافت گزارش هاى مردمى مبنى بر اینکه 
چند نفر در یک منزل مسکونى واقع در روستاى «توییجین» مشغول حفارى براى 
پیداکردن عتیقه و آثار تاریخى هستند، موضوع مورد رسیدگى قرار گرفت. وى 
اضافه کرد: مأموران با شناسایى منزل مسکونى، به صورت نامحسوس رفت 
و آمد ساکنان این منزل را زیر نظر قرار دادند. وى بیان کرد: پس از اطمینان از 
صحت موضوع با دریافت مجوز قضائى، مأموران وارد منزل شده و در بازرسى 
از آن 11 قطعه تخت سنگ منقوش به نقش هاى دوران اسالمى و هفت قطعه 

ظروف سفالى شکسته را کشف کردند. 
فرمانده انتظامى شهرســتان همدان اظهار کرد: پنج تــن از متهمان در این 
عملیات دســتگیر و به مقر کالنترى 17 مریانج منتقل شدند. سرهنگ قویمى 
گفت: با حضور کارشناســان میراث فرهنگى اصالت آثار تاریخى کشف شده 

تأیید و در ارزیابى اولیه قدمت این آثار 700 سال تخمین زده شد. 

در پى بارش شــدید باران در مناطق ساحلى شمال 
نیوزیلند، روز دوشنبه هفته گذشته گودالى بزرگ به 
وسعت دو زمین فوتبال در داخل مزرعه اى در نزدیکى 

خلیج پلنتى پدیدار شد.
این گودال حدود 200 متر طول و 20 تا 30 متر عرض 
و ارتفاعى به اندازه یک ســاختمان شش طبقه دارد. 
اگرچه ریزش زمین و پدیدار شــدن گودال در این 
منطقه تازگى ندارد اما بزرگى این گودال اهالى منطقه 

و همچنین زمین شناسان را شگفت زده کرده است.
با پدیدار شــدن این گودال، دهانه یک آتشفشــان 
60 هزار ســاله نیز که در زیر زمین پنهان شده بود، 

نمایان شد.
گفته مى شــود علت ایجاد این گودال ها، حل شدن 
الیه هاى ســنگ آهِک زیر پوســته زمیــن در اثر 

بارش هاى شدید و طوالنى مدت باران است.

دهان زمین، باز شد!سارقان میراث 700 ساله دستگیر شدند

 دزد جوانى که با استفاده از خودروى یدك کِش غیرمجاز، 
در سطح شهر تهران اقدام به ســرقت خودرو مى کرد، 

دستگیر شد.
ساعت 23سه شنبه 11 اردیبهشــت ماه امسال یکى از 
اهالى منطقه حکیمیه تهران با مراجعه به گشت کالنترى 
146 حکیمیه بــه مأموران خبر داد کــه یک خودروى 
نیسان جرثقیل در حال بکسل کردن یک پراید است اما 
خودروى پراید فاقد هرگونه صندلى و در است و به همین 

علت احتمال سرقتى بودن آن متصور است.
هنگامى که مأموران به این محل مراجعه کردند، راننده 
خودروى نیســان یدك کش اقدام به رها کردن خودرو 
پراید کرد و خودش نیز قصد ترك محل را داشــت که 
مأموران وى را متوقف کردند و در ادامه، مشــخص شد 
که خودروى پراید روز 30 فروردین ماه امسال در منطقه 

تهرانپارس سرقت شده است.
متهم پرونده که خودش را ابتدا به نام «محمد احمدى» 
به مأمــوران معرفى کرده بود، پــس از انتقال به پایگاه 
چهارم پلیس آگاهــى تهران بزرگ به عنــوان یکى از 
مجرمین ســابقه دار و با هویت واقعى «محسن.ح» 32 
ساله مورد شناســایى قرار گرفت و مشخص شد که به 
اتهام سرقت خودرو و فروش خودرو به شیوه سند نمره 

تحت تعقیب پلیس آگاهى قرار دارد.
با شناسایى محسن به عنوان یکى از مجرمین حرفه اى 
در زمینه ســرقت خودرو، تحقیقات از وى آغاز شد اما او 
منکر هرگونه انجام ســرقت شــد. کارآگاهان در ادامه 
تحقیقات موفق به شناســایى یک دســتگاه خودروى 
پژو 206 سفیدرنگى شــدند که متهم پس از سرقت آن 
در مهرماه سال گذشــته و ســند نمره کردن، آن را در 
اختیار خواهرش گذاشته بود. در ادامه، با کشف قطعات 
مسروقه متعلق به یک دســتگاه خودروى تیباى داراى 

سابقه ســرقت در مخفیگاه متهم، کارآگاهان موفق به 
شناسایى دومین شیوه انجام سرقت خودرو توسط متهم 
شدند. مالک خودروى تیبا به پایگاه چهارم پلیس آگاهى 
تهران بزرگ دعوت شــد و پس از مواجهه حضورى با 
متهم صراحتًا او را مورد شناســایى قرار داد؛ مالباخته در 
توضیح نحوه سرقت خودرویش گفت: «خودروى خود را 
براى فروش در سایت دیوار و شیپور آگهى کرده بودم تا 
اینکه این فرد با من تماس گرفت و براى بازدید خودرو با 
من قرار گذاشت. وى روز سرقت، براى انجام تست فنى 
خودرو پشت فرمان نشست؛ هنوز چند دقیقه اى از حرکت 
نگذشته بود که خودرو خاموش شد؛ متهم مدعى شد که 
ماشین نقص فنى دارد و مرا پیاده کرد تا نگاهى به موتور 
خودرو بیاندازم اما به محض پیاده شدن من، وى ماشین 
را روشن کرد و به سرعت متوارى شد. پس از گذشت چند 
روز به من اطالع دادند که خودروى بنده در جاده دماوند 
کشــف شــده اما تعدادى قابل توجهى از قطعات آن را 

سرقت کرده بودند.»
رئیس پایگاه چهــارم پلیس آگاهى تهــران بزرگ در 
خصوص این پرونده گفت: «متهم عالوه بر انجام سرقت 
خودرو در پوشش خریدار خودرو و شناسایى مالباختگان 
از طریق ســایت هاى ویژه خرید و فروش کاال با خرید 
یک دستگاه خودروى نیســان و تجهیز آن به جرثقیل، 
بدون داشتن هرگونه مجوز قانونى در خصوص فعالیت 
در این زمان و در واقع در پوشــش فوق اقدام به سرقت 
خودروهاى پارك شده در سطح شهر تهران به ویژه در 

مناطق شرق تهران کرده است.»
ســرهنگ فخرالدین افراســیابى، افزود: «با توجه به 
حرفه اى بــودن متهم در ســرقت خودرو به شــیوه و 
شگرد هاى مختلف و به ویژه با توجه به فعالیت متهم در 
زمینه سند نمره کردن خودروهاى مسروقه، متهم براى 
ادامه تحقیقات تخصصى در این زمینه در اختیار اداره دوم 

پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفته است.»

سرقت خودرو با جرثقیل امداد خودرو

ســاکنان قبیله اى در شــمال زیمباوه داراى 
پاهایى هســتند که از لحاظ ظاهرى شباهت 

زیادى به پاهاى شتر مرغ دارد.
مردمان قبیله اى در شــمال زیمباوه و در دره 
رودخانه زامبزى به دلیل بیمارى ناشناخته اى 
بــه نــام ectrodactyly که یــک بیمارى 
اتوزومــال بوده و ناشــى از یــک جهش در 
کروموزوم عدد 7 اســت، ســه انگشت وسط 
پایشــان وجود ندارد. آنها به دلیل ســرعت 
عجیبشــان در باال رفتن از درخت و همچنین 
شکار دسته جمعى که مهمترین راه درآمدزایى 
شان اســت به «دوپنجه» یا «شــتر مرغ پا» 

شهرت یافته اند.
گفتنى اســت؛ هرســاله هزاران توریست و 
گردشــگر به این منطقه مى آیند تا از نزدیک 

مردمان این قبیله را به تماشا بنشینند.

زن آبادانى که با شــوهرش اختالف دارد در سناریوى 
مرمــوزى زمانــى که همــراه بــرادرش بــود ناپدید 

شد.
چندى قبل مردى پاى در کالنتــرى 15 کارون آبادان 

گذاشت و از ناپدید شدن خواهر 45 ساله اش خبر داد.

مرد جوان به مأموران گفت:«29 فروردین ماه با خواهرم 
در خیابان لین یک احمدآبــاد در حال حرکت بودیم که 
ناگهان خواهرم ناپدید شد و هرچه به دنبالش گشتم ردى 

از او پیدا نکردم.»
 وى افزود: «خواهرم حدود دو ماه است که با همسرش 

اختالف پیدا کرده و نمى دانیم چــه اتفاقى براى او رقم 
خورده است.»

بنا به این گزارش، تجسس هاى پلیسى براى پیدا کردن 
زن گمشــده آغاز شــده اما هنوز ردى از وى به دست 

نیامده است.

 زن میانسال در یک قدمى برادرش ناپدید شد!

انسان هایى با 
پاى شترمرغ!  
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منــت نهــادن، پــاداش نیکــوکارى را از بیــن مى برد 
را  حــق  نــور  شــمردن،  بــزرگ  را  کارى  و 
خامــوش مــى کنــد و خــالف وعــده عمــل کــردن، 

خشم خدا و مردم را برمى انگیزاند.
موال على (ع)

آگهى مناقصه نوبت اول 

محمدرضا شفیعى- شهردار وزوان

شــهردارى وزوان با عنایت ردیف بودجه ســال 1397 خود در نظر دارد بهسازى 
معا بر شهر در قالب خرید آسفالت براســاس تن و MC براساس مترمربع و پخش 
و اجراى کامل آن از محل اعتبارات شــهردارى به مبلــغ 3/000/000/000 ریال به 
پیمانکاران واجدالشرایط واگذار نماید. متقاضیان به منظور کسب اطالعات بیشتر از 
تاریخ: 1397/02/08 به امور مالى شهردارى مراجعه و پس از دریافت اسناد مناقصه 
حداکثر تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ: 1397/02/17 پیشنهادات خود را جهت 
شرکت در مناقصه به دبیرخانه شهردارى تسلیم نمایند. ضمناً هزینه چاپ آگهى به 

عهده برنده مناقصه مى باشد. 

چاپ دوم

آگهى مناقصه (نوبت دوم)

مجید صفارى- شهردار بادرود 

شهردارى بادرود در نظر دارد طى تشریفات مناقصه عمومى و ضوابط و مقررات آیین نامه مالى شهردارى ها 
(آسفالت تعدادى از معابر اصلى و فرعى) شــهر را با اعتبارى به مبلغ 3/000/000/000 ریال از محل اعتبارات 
شهردارى ردیف عمرانى به پیمانکاران واجدالشرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان درخواست مى گردد از 
تاریخ نشر اولین آگهى جهت بازدید از محل هاى موردنظر و دریافت اسناد و مدارك شرکت در مناقصه به واحد 

حقوقى شهردارى مراجعه نمایند.
1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.

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

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

ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

چاپ اول

آگهى مناقصه

روابط عمومى شهردارى مشکات

شهردارى مشکات طى مصوبه شوراى اسالمى به شماره 119- 97/5/ش مورخ 97/02/13 در 
نظر دارد عملیات ایجاد راه هاى دسترسى منطقه گردشگرى شهر مشکات را طى تشریفات 
مناقصه عمومى به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت هاى واجد شرایط 
و داراى رتبه 5 دعوت مى شود با در دست داشتن اصل فیش بانکى به مبلغ 200/000 ریال به 
شماره  حساب 1628071434 بانک تجارت شعبه مشکات جهت دریافت اسناد مناقصه به 
دبیرخانه شهردارى مشکات مراجعه نمایند. مدت  قبول پیشنهادها از تاریخ نشر آخرین آگهى 

حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.
ضمناً هزینه آگهى بر عهده برنده مى باشد.

تلفن تماس: 55683737- 031

نوبت اول

آگهى تجدید مزایده عمومى

 على پیراینده- شهردار نطنز

شهردارى نطنز در نظر دارد با توجه به مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر نطنز نسبت به اجاره 9 واحد تجارى از طبقه همکف، 
طبقه اول از مجموعه تجارى پاساژ شهردارى واقع در خیابان امام خمینى (ره) متعلق به شهردارى نطنز از طریق مزایده 

عمومى اقدام نماید.
متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و ارائه پیشنهادات خود حداکثر تا تاریخ چهارشنبه 97/02/26 به شهردارى 

نطنز مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 54222119- 031 

نوبت دوم آگهى مزایده (مرحله سوم)

رضا رمضانى- شهردار آران و بیدگل

پیرو آگهى مزایده شماره 33147 مورخ 96/12/14 شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 2504 مورخ 96/11/14 شوراى اسالمى 
شهر آران و بیدگل نسبت به واگذارى قطعه زمین شماره 2 از قطعات تفکیکى پالك ثبتى 1714 فرعى از 2638 اصلى به متراژ 65/75 م.م با کاربرى 
تجارى واقع در کوى احمدآباد- خیابان امام رضا (ع)- نبش خیابان شاهد طبق نظر کارشناسى جمعاً به مبلغ 604/900/000 ریال به شرح ذیل از طریق 
مزایده به صورت 5 درصد نقد و مابقى در 3 قسط ماهیانه اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ 

مدارك و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند.  
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد)

نوبت دوم

تجدید مناقصه واگذارى امور خدمات شهرى

جمشید اسماعیلى- شهردار طرق رود

شهردارى طرق رود باستناد مصوبه شماره 17 مورخ 97/01/16 در نظر دارد اقدام به برگزارى مناقصه واگذارى حجمى امور رفت و روب و خدمات شهرى از معابر شامل بلوارها و خیابان هاى اصلى، 
کوچه ها و معابر و پیاده روها، با استفاده از 11 نفر نیروى کار (شامل ده کارگر و یک نیروى متخصص) طبق شرایط عمومى کار اقدام نماید. شامل: جمع آورى و حمل زباله، تنظیف معابر، شست و 
شوى رفیوژ (جداول) میانى بلوارها و شست و شوى المان هاى شهرى از قبیل عالئم راهنمایى و رانندگى، ایستگاه هاى اتوبوس و تاکسى و پل هاى عابر پیاده، سطل هاى زباله، باکس هاى زباله، 
نیمکت ها، الیروبى، پاکسازى و حمل لجن جوى ها و انهار، جمع آورى و حمل شاخه و برگ هاى خزان، یخ زدایى و جمع آورى و حمل برف و یخ معابر اعم از سواره رو و پیاده رو و نیز نمک پاشى و 
پاکسازى کلیه معابر شهرى و به ویژه معابر مقابل اماکن عمومى مانند مساجد، مدارس، مرکز فنى و حرفه اى، ادرات و... از برف که بردن برف آن به وسیله خودرو مقدور مى باشد (توضیح: در سایر 
موارد کارها باید برحسب دستور دستگاه نظارت صورت پذیرد) رفع آب گرفتگى ها و پاکسازى محدوده از نخاله و مصالح ساختمانى و جلوگیرى از تخلیه نخاله در کلیه معابر و زمین هاى بایر 
شهرى، با هماهنگى مسئول امور شهرى شهردارى، پاکسازى محل هاى حفارى شده و محل هایى که عملیات تراش آسفالت در آن انجام مى گیرد، تخلیه سطل ها و مخازن زباله، جمع آورى و 

حمل زباله ها به محل سکوى زباله و یا محل هاى تعیین شده از دستگاه نظارت.
الف: شرایط شرکت کنندگان

1. شرکت کنندگان ضمن مطلع بودن به کلیه مقررات شرکت در معامالت دولتى و شهردارى ها باید رعایت منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت و شهردارى ها در معامالت 
دولتى و شهردارى ها را داشته باشند.

2. شرکت کنندگان مى بایست داراى توان، تجربه و تخصص کافى تأییدیه صالحیت از اداره کار و امور اجتماعى در امور خدماتى و کسب تأییدیه از سوى حراست شهردارى بوده و از نظر مالى 
توانایى پرداخت سه ماه حقوق و مزایاى ماهانه کارگران بدون نیاز به دریافت مبلغى از کارفرما شهردارى را داشته باشند.

3. داراى توان مالى ارائه پنج درصد مبلغ اعتبار جهت شرکت در مناقصه و 10 درصد مبلغ اعتبار جهت عقد قرارداد به صورت ضمانت بانکى یا واریز مبلغ مربوط به حساب 104629754001 نزد 
بانک صادرات شعبه طرق رود به نام شهردارى طرق رود (چک مورد قبول نمى باشد).

ب: نحوه شرکت در استعالم:
1. متقاضیان واجد شرایط بند الف مى توانند جهت شرکت در استعالم و اخذ مشخصات فنى پروژه و دیگر مدارك مربوط تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه 97/02/24 به امور مالى شهردارى 

مراجعه و جهت دریافت اسناد اقدام نمایند.
2. متقاضیان باید پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 13:00 روز چهارشنبه مورخ 97/02/26 طبق مدارك دریافت شده در دو پاکت جداگانه (الف و ب) الك و مهر شده در قبال اخذ رسید به 

دبیرخانه شهردارى نمایند.
پاکت الف: محتوى اسناد مناقصه و مشخصات مدارك مربوطه (شامل اساسنامه و مدارك ثبتى شرکت برابر اصل شده باشد الزم به ذکر است در موضوع فعالیت شرکت پیشنهاددهنده ذکر 

انجام امور خدماتى و تأمین نیرو ذکر گردیده باشد.) و گواهى تعیین صالحیت شرکت.
پاکت ب: محتوى پیشنهاد پیمانکار که با عدد و حروف خوانا نوشته شده و به امضاء و مهر پیمانکار رسیده باشد.

3. پیشنهادات رسیده در ساعت 10/30 روز یک شنبه مورخ 97/02/30 در کمیسیون معامالت شهردارى باز و قرائت خواهد شد. حضور پیشنهاددهنده یا نماینده آن با هماهنگى قبلى در 
کمیسیون بالمانع است.

4. به پیشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش و فاقد سپرده قانونى و مغایر با بند 3 و یا آنهایى که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر نخواهد شد.
5. کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر در بند 2 رسیده و یا مبهم و مخدوش باشد ترتیب اثر نخواهد شد.

6. برنده استعالم در هنگام عقد قرارداد باید 10٪ کل پیمان را به عنوان ضمانتنامه بانکى یا سپرده نقدى به حساب 104629754001 شهردارى نزد بانک صادرات شعبه طرق رود واریز و رسید 
آن را به شهردارى تسلیم نمایند.

7. کلیه کسورات قانونى نظیر: کل مالیات، کل بیمه، عوارض و غیره به عهده پیمانکار بوده و از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد. 
8. رعایت الزام مقرر در ماده 10 آیین نامه مالى شهردارى ها مبنى بر کسر یا اضافه موضوع پیمان ها تنها تا 25 ٪ مبلغ پیمان امکان پذیر مى باشد. 

9. پرداخت هرگونه وجه به پیمانکار موکول به تأیید صورت وضعیت کارکرد توسط دستگاه نظارت و کسر ده درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار مى باشد بدیهى است پس از تحویل قطعى 
قرارداد ده درصد مذکور مسترد خواهد شد.

10. آیین نامه مالى شهردارى ها مصوب دوازدهم تیرماه 1346 و شرایط و ضوابط ذکر شده و قراردادى که براساس شرایط عمومى پیمان بین طرفین منعقد خواهد شد مالك عمل طرفین خواهد بود.
11. نظارت پروژه به عهده خدمات شهرى شهردارى مى باشد.

12. تعدیل آحاد پیمان: براساس افزایش درصد حقوق ساالنه کارگران به استناد مصوبه اداره کار به مبلغ پیشنهادى بابت پرداختى به کارگران از فروردین 1398 مبلغ موردنظر برحسب درصد 
اضافه مى گردد.

13. هیچ گونه وجهى به عنوان پیش پرداختى یا على الحساب به پیمانکار از سوى شهردارى بابت شروع کار پرداخت نمى گردد.
14. تأمین کلیه تجهیزات و وسایل مورد نیاز کارگران به عهده پیمانکار مى باشد.

15. شهردارى دو دستگاه ماشین آالت مورد نیاز شامل دو دستگاه نیسان جهت جمع آورى زباله را که در صورت استفاده پیمانکار از این دو دستگاه، کلیه هزینه نگهدارى و تعمیرات به عهده 
پیمانکار خواهد بود و ماهانه بابت هر دستگاه مبلغ هفت میلیون ریال بابت اجاره از صورت وضعیت پیمانکار کسر مى گردد. هزینه سوخت ماشین آالت فوق (دو دستگاه نیسان شهردارى) بر 

عهده پیمانکار مى باشد. در صورت جابجایى و تغییر ماشین آالت مذکور از سوى شهردارى نگهدارى ماشین آالت جدید بر عهده پیمانکار مى باشد.
16. رعایت کلیه مشخصات فنى و عمومى سازمان مدیریت و برنامه ریزى الزامى است و سوابق و مدارك کارهاى انجام شده پیوست نماید.

17. امضاهاى مجاز و تشخیص صالحیت اشخاص براى امضا پیمان ها الزامى مى باشد.
18. دوره تضمین پیمان از تاریخ اتمام قرارداد شش ماه و منوط به ارائه مفاصا حساب از سوى مراجع ذیربط (بیمه و...) مى باشد.

19. هزینه چاپ آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد.
20. مناقصه به صورت مکتوب برگزار مى گردد لذا کمترین قیمت پیشنهادى واصله مالك واگذارى مناقصه خواهد بود.

21. در صورت عدم مراجعه نفر اول در مهلت مقرر و عدم انعقاد قرارداد سپرده ایشان به نفع شهردارى ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد مى گردد و به همین ترتیب تا نفر سوم (در صورت عدم 
مراجعه نفر اول، نفر دوم در صورتى به عنوان برنده اعالم مى گردد که فاصله قیمت وى با نفر اول کمتر از مبلغ تضمین باشد- همچنین در مورد نفر سوم با نفر دوم.

22. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت کروکى محدوده شهرى و آگاهى از تمامى شرایط، اسناد مناقصه و دریافت دفترچه پیمان به واحد امور مالى شهردارى طرق رود 
و یا با شماره تلفن 03154333422 تماس حاصل فرمایید.

23. مدت اعتبار پیشنهادها حداقل 3 ماه از تاریخ بازگشایى پاکت ها مى باشد.
24. نوبت اول در تاریخ 1397/02/09 در روزنامه نصف جهان و نوبت دوم در تاریخ 1397/02/16 در روزنامه نصف جهان چاپ خواهد شد.

25. پیمانکار موظف است یک نفر را به عنوان نماینده جهت پیگیرى امور فى مابین شرکت و شهردارى معرفى نماید.
26. پیمانکار موظف است پایان هر ماه نسبت به ارائه صورت وضعیت کارکرد کارگران به دستگاه نظارت اقدام و پس از تأیید دستگاه نظارت نسبت به پرداخت بیمه و کسورات به مراجع ذیربط 

و کارگران شرکت موضوع پیمان اقدام نماید. 

نوبت دوم

آگهى ابالغ

محمد اکبرى- سرپرست مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانى

نظر به اینکه توسط هیئت بدوى رسیدگى به تخلفات ادارى کارمندان دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان درخصوص 
فرد مشروحه ذیل که از کارمندان واحدهاى تابعه به علت غیبت غیرموجه رأى قابل پژوهش مبنى بر اخراج از دستگاه متبوع صادر گردیده و به 
دلیل عدم مراجعه و همچنین مشخص نبودن آدرس محل سکونت، ابالغ رأى مذکور به وى مقدور نمى باشد، لذا به استناد تبصره 2 ماده 4 قانون 
رسیدگى به تخلفات ادارى و ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى، بدینوسیله به نامبرده ابالغ مى گردد چنانچه حداکثر ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ انتشار این آگهى نسبت به رأى صادره اعتراضى داشته باشد مى تواندنسبت به مفاد آن درخواست تجدیدنظر نماید و در غیر این صورت 

رأى مورد اشاره پس از مهلت مقرر قابل اجراء خواهد بود. 

م الف: 191183

با ما همراه باشید
@nesfejahannewspaper 

نام و نام خانوادگى: هایده حیدرى سورشجانى
عنوان: پرستار

نام پدر: شکرخدا
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توضیحات شرایط 
پرداخت مبلغ پایه (ریال) متراژ اعیان 

(ششدانگ)
متراژ عرصه 
(ششدانگ) کاربرى نوع ملک شماره 

پرونده
ردیف 
روزنامه

پرداخت هزینه هاى خدمات برعهده خریدار میباشد. د 6/500/000/000 294,90 تجارى خدماتى زمین 938 شاهین شهر – حاجى آباد – مجموعه نسیم 5- قطعه 1 1
پرداخت هزینه هاى خدمات برعهده خریدار میباشد.. د 5/350/000/000 279,82 تجارى خدماتى زمین 923 شاهین شهر – حاجى آباد – مجموعه نسیم 5- قطعه 9 2
پرداخت هزینه هاى خدمات برعهده خریدار میباشد. د 3/700/000/000 203,70 تجارى خدماتى زمین 925 شاهین شهر – حاجى آباد – مجموعه نسیم 5- قطعه 4 3
پرداخت هزینه هاى خدمات برعهده خریدار میباشد. . د 3/700/000/000 168 تجارى خدماتى زمین 922 شاهین شهر – حاجى آباد – مجموعه نسیم 5- قطعه 2 4
پرداخت هزینه هاى خدمات برعهده خریدار میباشد. د 3/580/000/000 179 تجارى خدماتى زمین 939 شاهین شهر – حاجى آباد – مجموعه نسیم 5- قطعه 3 5
پرداخت هزینه هاى خدمات برعهده خریدار میباشد. د 3/300/000/000 179,60 تجارى خدماتى زمین 926 شاهین شهر – حاجى آباد – مجموعه نسیم 5- قطعه7 6
پرداخت هزینه هاى خدمات برعهده خریدار میباشد. د 3/250/000/000 179,46 تجارى خدماتى زمین 941 شاهین شهر – حاجى آباد – مجموعه نسیم 5- قطعه 6 7

مورد واگذارى سه دانگ مشاع از شش دانگ و ملک در حریم شهر اصفهان و فاقد کاربرى و 
گذر بندى مى باشد و تامین آب و توافق با شرکاى مشاعى بر عهده خریدار میباشد. د 2/760/000/000 3671,40 کشاورزى زمین 1497 اصفهان – فلکه دانشگاه صنعتى – خیابان آیت اهللا محمود 

آبادى – مابین کوچه6و8 – جنب شرکت اصفهان بورینگ 8

پرداخت هزینه هاى خدمات برعهده خریدار میباشد. د 2/650/000/000 146,20 تجارى خدماتى زمین 924 شاهین شهر – حاجى آباد – مجموعه نسیم 5- قطعه 8 9

داراى کاربرى کار گاههاى مزاحم و صنایع سبک مى باشد د 2/625/000/000 640
کارگاههاى 

مزاحم و صنایع 
سبک

زمین 1486 خمینى شهر -میدان صنعت –خیابان حافظ – خیابان صفا – 
کوچه 110 – بن بست اول سمت چپ –  قطعه یک 10

داراى کاربرى کار گاههاى مزاحم و صنایع سبک میباشد. د 2/500/000/000 640 کارگاههاى مزاحم 
و صنایع سبک زمین 1487 خمینى شهر -میدان صنعت –خیابان حافظ – خیابان صفا – 

کوچه 110 – بن بست اول سمت چپ – قطعه دو 11

ملک در حریم شهر اصفهان و فاقد گذربندى مى باشد و تامین آب بر  عهده خریدار میباشد. د 2/340/000/000 5848,6 کشاورزى زمین 481 اصفهان- محمود آباد- فلکه دانشگاه صنعتى –جاده امین آباد – 
روبروى کارخانه آرد اطلس -قطعه یک 12

ملک در حریم شهر اصفهان و فاقد گذربندى مى باشد و تامین آب بر  عهده خریدار میباشد. د 2/310/000/000 5770,7 کشاورزى زمین 490 اصفهان – محمود آباد – فلکه دانشگاه صنعتى – جاده امین 
آباد – روبروى کارخانه آرد اطلس – قطعه دو 13

مورد واگذاري 24,985 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکیت ،ملک داراي کاربري تجاري 
با ارزش تاریخی که هر گونه توافق با شرکاي مشاعی ، صاحب سرقفلی ،شهرداري و میراث 

فرهنگی و اعمال ید مالکانه و پرداخت کلیه بدهیهاي ملک من جمله ماده صد شهرداري 
،تامین اجتماعی و ... برعهده خریدار می باشد.  .

د 2/250/000/000 32,85 32,85 تجارى مغازه 1284 اصفهان- خ عبد الرزاق – انتهاى بازار بزرگ – روبروى پاساژ 
فیضمند قطعه یک 14

مورد واگذاري 29,015 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ملکیت ،ملک داراي کاربري تجاري 
با ارزش تاریخی که هر گونه توافق با شرکاي مشاعی ، صاحب سرقفلی ،شهرداري و میراث 

فرهنگی و اعمال ید مالکانه و پرداخت کلیه بدهیهاي ملک من جمله ماده صد شهرداري 
،تامین اجتماعی و ... برعهده خریدار می باشد.

د 2/600/000/000 38,15 38,15 تجارى مغازه 895 اصفهان- خ عبد الرزاق – انتهاى بازار بزرگ – روبروى پاساژ 
فیضمند قطعه دو 15

مورد واگذاري ششدانگ ملکیت و سرقفلی ، داراي کاربري تفریحی ، گردشگري پذیرایی و 
ملک داراي عقب نشینی و با اعیانی مخروبه می باشد که هرگونه توافق با شهرداري به عهده 

خریدار میباشد.
د 2/000/000/000 28,10

جهانگردى 
– پذیرائى و 
توریستى

مغازه 551 اصفهان – خیابان نشاط-ابتداى کوچه شیروانى (کوچه شهید 
رضا محمودیان) 16

مورد واگذارى ششدانگ عرصه و اعیان یکدستگاه  ساختمان تجارى میباشد.تکمیل فرم 
الحاقیه الزامى است . الف 16/200/000/000 1052 194,29 تجارى ساختمان ب 102 اصفهان –شهرضا – بلوار مطهرى –باالتر از پمپ بنزین –

جنب  بیمه ایران – رستوران شهرضا 17

ملک در حریم شهر اصفهان و فاقد گذربندى مى باشد و تامین آب بر  عهده خریدار میباشد. د 1/990/000/000 5217,7 کشاورزى زمین 501 اصفهان – محمود آباد – فلکه دانشگاه صنعتى – جاده امین 
آباد – روبروى کارخانه آرد اطلس – قطعه 3 18

پرداخت هزینه هاى خدمات برعهده خریدار میباشد. د 1/980/000/000 98,98 تجارى خدماتى زمین 940 شاهین شهر – حاجى آباد – مجموعه نسیم 5- قطعه 10 19

پرداخت هزینه هاى خدمات برعهده خریدار میباشد. ج 1/800/000/000 97,90 تجارى خدماتى زمین 927 شاهین شهر – حاجى آباد – مجموعه نسیم 5- قطعه 5 20

ملک در حریم شهر اصفهان و فاقد گذربندى مى باشد و تامین آب بر  عهده خریدار میباشد. ج 1/755/000/000 5006,6 کشاورزى زمین 471 اصفهان – محمود آباد – فلکه دانشگاه صنعتى – جاده امین 
آباد – روبروى کارخانه آرد اطلس – قطعه 4 21

ملک در حریم شهر اصفهان و فاقد گذربندى مى باشد و تامین آب بر  عهده خریدار میباشد. ج 1/711/000/000 4886,9 کشاورزى زمین 498 اصفهان – محمود آباد – فلکه دانشگاه صنعتى – جاده امین 
آباد – روبروى کارخانه آرد اطلس – قطعه 5 22

ملک در حریم شهر اصفهان و فاقد گذربندى مى باشد و تامین آب بر  عهده خریدار میباشد. ج 1/500/000/000 4151,3 کشاورزى زمین 511 اصفهان – محمود آباد – فلکه دانشگاه صنعتى – جاده امین 
آباد – روبروى کارخانه آرد اطلس – قطعه 6 23

ملک در حریم شهر اصفهان و فاقد گذربندى مى باشد و تامین آب بر  عهده خریدار میباشد. ج 1/531/000/000 4028,9 کشاورزى زمین 518 اصفهان – محمود آباد – فلکه دانشگاه صنعتى – جاده امین 
آباد – روبروى کارخانه آرد اطلس – قطعه 7 24

ملک در حریم شهر اصفهان و فاقد گذربندى مى باشد و تامین آب بر  عهده خریدار میباشد. ج 1/490/000/000 3905,9 کشاورزى زمین 510 اصفهان – محمود آباد – فلکه دانشگاه صنعتى – جاده امین 
آباد – روبروى کارخانه آرد اطلس – قطعه 8 25

ملک در حریم شهر اصفهان و فاقد گذربندى مى باشد و تامین آب بر  عهده خریدار میباشد. ج 1/465/000/000 3658 کشاورزى زمین 513 اصفهان – محمود آباد – فلکه دانشگاه صنعتى – جاده امین 
آباد – روبروى کارخانه آرد اطلس – قطعه 10 26

ملک در حریم شهر اصفهان و فاقد گذربندى مى باشد و تامین آب بر  عهده خریدار میباشد. ج 1/440/000/000 3782,3 کشاورزى زمین 512 اصفهان – محمود آباد – فلکه دانشگاه صنعتى – جاده امین 
آباد – روبروى کارخانه آرد اطلس – قطعه 9 27

داراى کاربرى باغ ویال پهنه c1  در حریم شهر مى باشد که اخذ کلیه مجوزات از ادارات 
ورعایت عقب نشینى و توافق با شهردارى وتامین آب بر عهده خریدار خواهد بود. د 1/050/000/000 441 کاربرى باغ ویال 

c1 پهنه زمین 1493 اصفهان-اتوبان اصفهان شیراز-بعد از روستاى مرغ-کوچه 
نوید-قطعه دو 28

داراى کاربرى باغ ویال پهنه c1  در حریم شهر مى باشد که اخذ کلیه مجوزات از ادارات 
ورعایت عقب نشینى و توافق با شهردارى  وتامین آب بر عهده خریدار خواهد بود. د 1/050/000/000 441 کاربرى باغ ویال 

c1 پهنه زمین 1492 اصفهان-اتوبان اصفهان شیراز-بعد از روستاى مرغ-کوچه 
نوید-قطعه سه 29

مورد واگذو داراى کاربرى باغ ویال پهنه c1  در حریم شهر مى باشد که اخذ کلیه مجوزات از 
ادارات ورعایت عقب نشینى و توافق با شهردارى وتامین آب بر عهده خریدار خواهد بود. د 1/050/000/000 441 کاربرى باغ ویال 

c1 پهنه زمین 1494 اصفهان-اتوبان اصفهان شیراز-بعد از روستاى مرغ-کوچه 
نوید-قطعه یک 30

 آگهى فروش امالك بصورت مزایده
سازمان اموال و امالك ستاد

برگزاري هشتاد وســومین مزایده کتبی سراسري امالك و مستغالت سازمان اموال و امالك ستاد با شرایط و تســهیالت مناسب به شرح جداول ذیل اعالم 
می گردد؛ لذا متقاضیان محترم  خرید امالك می توانند از روز شنبه  مورخ 97/02/15 تا  پایان  روز دو شنبه مورخ 97/02/24 همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 
8  صبح الی 17و  روزسه شنبه مورخ 97/02/25 از ساعت 8 الی 10/45صبح (صرفاً در محل بازگشایی پاکتها به شرح توضیحات ذیل) جهت اطالع از شرایط 

و دریافت اوراق شرکت در مزایده به محلهاي ذیل و نیز  (وب سایت به نشانى www.ssa-s.ir)مراجعه نمایند.
مالحظات:

1- اخذ درخواستهاي پیشنهادي به همراه فرم شرکت در مزایده و اصل یک فقره چک تضمینی در وجه متقاضی به میزان 5٪ قیمت پایه ملک در روزهاي   شنبه 
مورخ  97/02/15 الی دو شنبه  مورخ  97/02/24    و در ساعات تعیین شده صورت می پذیرد؛ شایان ذکر است اخذ درخواستهاي پیشنهادي در روز  سه شنبه 

مورخ 97/02/25  از ساعت 8 الی 11 صرفاً در محل بازگشایی پاکت ها صورت می پذیرد.
2- نحوه دریافت ثمن معامله و شرایط اقساط ( بدون کارمزد) جهت تنظیم مبایعه نامه به شرح جدول روبرو  می باشد:

تبصره 1:در خصوص امالك و اراضی که در زمان تنظیم مبایعه نامه آماده تحویل می باشند و یا امالك و اراضی که مسئولیت رفع تصرف و اعمال ید مالکانه و تحویل 
ملک به عهده خریدار است، هنگام تنظیم مبایعه نامه مبلغ 10٪ زمان تحویل ملک به حصه نقدي (پیش پرداخت) اضافه خواهد شد.

تبصره2:پرداخت تتمه ثمن معامله ( حصه غیر نقدي) به صورت نقد از تاریخ تنظیم مبایعه نامه به مدت سه ماه  (سررسید اولین قسط) موجب برخورداري از 
تخفیف پرداخت نقدي به شرح جدول روبرو  می گردد.

3- مطالعه و رعایت دقیق مفاد فرم شرکت در مزایده و نمونه فرم مبایعه نامه الزامی می باشد.
4-پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش ، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط می باشد.

5-شایان ذکر است کلیه امالك عرضه شده به استثناء مواردي که سهم عرضه شده در ستون مالحظات قید گردیده ششدانگ می باشد .(متراژ مندرج در ستون 
عرصه و اعیان ،مساحت کل شش دانگ است)

6-بازگشایی پاکتهاي ارائه شده در روز سه شنبه   مورخ 97/02/25 رأس ساعت 11 در دفتر فروش اداره کل اصفهان واقع در  خیابان حکیم نظامى –خیابان 
حسین آباد –پالك 40 ، وبه طورهمزمان در سراسر کشور انجام خواهد شد.

1- کلیه امالك عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسند و بازدید از ملک مورد درخواست الزامی است.
2-شایان ذکر است مهلت تهیه اوراق شرکت درمزایده صرفاً تا ساعت 10/45صبح روز سه شنبه   مورخ 97/02/25 درمحلهاي تعیین شده می باشد.

3- اخذ فرم الحاقیه پیرامون اطالعات تکمیلى امالك و امضاء و تحویل آن به همراه فرم تقاضاى شرکت در مزایده الزامى است. بدیهى است هر گونه ادعایى 
مبنى بر عدم اطالع یا عدم قرائت یا عدم امضاء این فرم الحاقیه و یا عدم ارایه آن از سوى حوزه هاى اجرایى قابلیت استماع ندارد.

تخفیف پرداخت نقديحصه غیر نقدي (باقیمانده در اقساط ....)زمان تحویل ملکحصه نقدي (پیش پرداخت)شرایط پرداخت (گروه)
12 ٪45 ٪ در اقساط 15 ماهه 10٪45 ٪الف
14٪50 ٪ در اقساط 21 ماهه10٪40 ٪ب
16٪60 ٪ دراقساط 27 ماهه10 ٪30 ٪ج
17٪70٪در اقساط30 ماهه10٪20٪د

4- ودیعه شرکت در مزایده نفرات چهارم و بعد از آن در اولین روز اداري پس از اعالم نتایج (چهار شنبه  مورخ 97/02/26) در محلهاي تعیین شده با در دست 
داشتن اصل رسید و به شخص متقاضی مسترد خواهد شد.

  مهلت شرکت در مزایده از روز شنبه  مورخ 97/02/015 تا ساعت 11 روز سه شنبه مورخ  97/02/25 مى باشد لیست امالك ( به شرح ذیل )

روزنامه
شنبه:  مورخ 1397/02/15   روزنامه ایران                                         دوشنبه :   مورخ  1397/02/17 روزنامه جام جم                                    چهار شنبه:   مورخ 1397/02/19 روزنامه  ایران سراسرى
یک شنبه:  مورخ 1397/02/16 نصف جهان                                     سه شنبه :  مورخ 97/02/18 روزنامه اصفهان امروز                                       شنبه :  مورخ 97/02/22 روزنامه اصفهان زیبااستانى

اصفهان –خیابان حکیم نظامى –خیابان حسین آباد –پالك 40                              تلفن :3-36283540                   نمابر :36283544دفتر فروش
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استاندار اصفهان گفت: مقرر شده است چهار یا پنج هتل 
بزرگ در این کالنشهر احداث شــود تا مشکل کمبود 

فضاى اقامتى گردشگران حل شود.
محسن مهرعلیزاده اظهار کرد: باید این رویه که بخش 
خصوصى همچنان مطالبه گر و بخش دولتى مقاومت کند 
و یا تصمیمات بخش خصوصى را معطل نگه دارد، تغییر 
کند. وى با تأکید بر اینکه بعد از گذشت 40 سال، این دو 
بخش باید با تعامل به تفاهم کامل برسند، افزود: باید در 
جهت توسعه به ویژه توسعه گردشگرى گام هاى جدى و 

محکم برداشته شود. 
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه الزم است راهکارهاى 

عملى در این خصوص تدوین شود، گفت: باید به دنبال 
آســان ترین و در عین حال مؤثرترین راه ها براى تعامل 

این دو بخش باشیم.
وى اظهار کرد: بخش خصوصى باید فعاالنه وارد عمل 
شود و در هرکجا که نیازمند حمایت دولت باشد، با تمام 

قوا حمایت خواهیم کرد.
مهرعلیزاده یکى از این مشکالت بخش گردشگرى را، 
کمبود فضاى اقامتى در استان عنوان کرد و یادآور شد: 
مسئله تورها و گرانفروشى برخى فروشگاه هاى صنایع 
دســتى به گردشــگران خارجى نیز از دیگر مشکالت 

شناسایى شده است. 

معاون اجتماعى و پیشگیرى از وقوع جرم دادگسترى استان 
اصفهان گفت: پیگیري و اجراي دســتورالعمل اداره مراکز 
مشاوره خانواده در اســتان، با مشاوره به 3700زوج متقاضى 
طالق، باعث کاهش 21 درصــدى ورود پرونده هاى طالق 

به دادگاه شده است.
محمدرضا قنبرى با بیان اینکه واحد مشاوره خانواده به استناد 
ماده 33 آیین نامه اجرایى قانون حمایت از خانواده، شش جلسه 
شوراى مشورتى در سال 1396 تشکیل داده است، اظهار کرد: 
انعقاد قرارداد با 32 مرکز مشاوره براى ارجاع متقاضیان طالق 
توافقى و غیرتوافقى و همچنین برگزارى شش کارگاه آموزشى 
مشاوره طالق براى مشاوران منتخب، با هدف ارتقاى سطح 

کیفى و کّمى مشاوره طالق، از جمله اقدامات حوزه هماهنگى 
و راهبردى در سال جارى بوده اســت. وى تعیین دو بازرس 
براى بررسى کیفیت فعالیت ها، تجزیه، تحلیل و ارزیابى کّمى 
و کیفى مراکز مشاوره تحت قرارداد را در راستاى پیگیرى و 
اجراى شیوه نامه اداره مراکز مشــاوره خانواده استان خواند.
قنبرى مشــاوره با 3870زوج را، باعث کاهش 21 درصدى 
ورود پرونده هاى طالق به دادگاه دانست و افزود: این مشاوره 
که یکى از مهمترین اقدامات معاونت اجتماعى و پیشگیرى از 
وقوع جرم در حوزه هماهنگى و راهبرى به حساب مى آید، با 
پیگیرى و اجراى دســتورالعمل اداره مراکز مشاوره خانواده 

استان اصفهان انجام شده است.

5 هتل بزرگ در اصفهان 
ساخته مى شود

کاهش 21 درصدى ورود 
پرونده هاى طالق به دادگاه ها

امروز؛ بررسى افزایش 
نرخ بلیت اتوبوس هاى شهر

افزایش نـرخ بلیت اتوبـوس، امروز در سـى و دومین 
جلسه علنى شوراى شهر اصفهان بررسى و تصویب 

خواهد شد.

مرمت سقف و ایوان ستوندار 
چهلستون

مرحله چهارم استحکام بخشى سقف و دو پوش ایوان 
ستوندار کاخ  موزه چهلستون مرمت شد.

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
اسـتان اصفهان گفـت: از ابتداى امسـال تاکنون، در 
این مرحله از مرمت، سـقف و دوپوش ایوان ستوندار 
ایـن کاخ مـوزه تاریخـى مزیـن بـه هنـر گره چینى 
استحکام بخشى شـد. فریدون اللهیارى افزود: براى 
اجراى این طرح مرمتـى، بیش از  یک میلیـارد ریال 

هزینه شده است.
 

امروز؛ قطعى آب در شاهین شهر
روابط عمومى شرکت آبفاى شهرستان شاهین شهر و 
میمه از قطعى شبکه آب شهرى شهر شاهین شهر به 

علت تعمیرات طى امروز خبر داد.
روابط عمومى این شـرکت اعـالم کرده بـا توجه به 
تعمیرات لولـه اصلى 1400 آبرسـانى شاهین شـهر، 
امروز از ساعت 9 صبح تا 19، همه مناطق شاهین شهر 

با افت فشار و احتمال قطعى آب مواجه خواهند شد.

خبر

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

برابر آراء صادره هیئت/ هیئت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان 
هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان 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 فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالك محل تســلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 

ردیف 1- برابر راى شــماره 139660302023001508 مــورخ 1396/12/27 خانم پریوش 
سرائیان به شماره شناسنامه 933 کدملى 1287646980 صادره از اصفهان فرزند غالمعلى بر 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 27/93 مترمربع مفروزى از پالك شماره 983- اصلى 
واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که به صورت عادى از خانم فاطمه ســادات میره شــاه جعفرى 
خریدارى گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/02/01 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1397/02/16  م الــف: 1409 صفائى رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك مرکزى 

اصفهان /1/444
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیئت/ هیئت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان 
هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان 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 فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالك محل تســلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 

ردیف 1- برابر راى شماره 139660302023001496 مورخ 1396/12/27 آقاى سیدمحمد 
میرصفائى ریزى به شــماره شناســنامه 434 کدملى 1170444946 صــادره از لنجان فرزند 
سیداسداله بر ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 101/83 مترمربع مفروزى از پالك 
شماره 4563- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان موروثى و خریدارى عادى مع الواسطه اسداله 
میرصفائى از بانو بیگم آرامى پارچه باف و خانم زهرا شاهین فرزند و بانو محترم ابوطالبى. بدیهى 
اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/02/01 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/02/16 م الف: 

1437 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /1/383
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9710100353600902 شــماره پرونده: 9409980359400227 شماره 
بایگانى شعبه: 970092 مشــخصات ابالغ شونده حقیقى: محمد ابراهیم ســلطانى به نشانى 
مجهول المکان تاریخ حضور: 1397/03/22 سه شنبه ســاعت 09:00 محل حضور: اصفهان، 
خیابان جى، چهارراه مسجد على، خ شهداى ستار، مجتمع قضایى شهید بهشتى، واحد 101. در 
خصوص شکایت مهین شیرزاد علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر 
شوید. م الف: 3084 شعبه 110 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (مجتمع شهید بهشتى) /2/345

ابالغ وقت رسیدگى
شــماره ابالغنامه: 9710100353600910 شــماره پرونده: 9609980362801674 شماره 
بایگانى شعبه: 970094 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: محمد جمالى فرزند حسین به نشانى 
مجهول المکان تاریخ حضور: 1397/03/22 سه شنبه ســاعت 09:30 محل حضور: اصفهان، 
خیابان جى، چهارراه مسجد على، خ شهداى ســتار، مجتمع قضایى شهید بهشتى، واحد 101. 
در خصوص شکایت غالمحسن حیدرى  علیه شــما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این 
شعبه حاضر شــوید. م الف: 3086 شعبه 110 دادگاه کیفرى دو شــهر اصفهان (مجتمع شهید 

بهشتى) /2/346
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9710100353600916 شــماره پرونده: 9609980362801670 شماره 
بایگانى شــعبه: 970096 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: مســعود داود فرزند تیمور به نشانى 
مجهول المکان تاریخ حضور: 1397/03/22 سه شنبه ســاعت 09:30 محل حضور: اصفهان، 
خیابان جى، چهارراه مسجد على، خ شهداى ســتار، مجتمع قضایى شهید بهشتى، واحد 101. 
در خصوص شکایت سیدحامد پاکدل علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه 
حاضر شوید. م الف: 3088 شــعبه 110 دادگاه کیفرى دو شهر  اصفهان (مجتمع شهید بهشتى) 

2/347/
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9710100353600913 شــماره پرونده: 9609980362801673 شماره 
بایگانى شعبه: 970095 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: هادى مرادیان فرزند مهرعلى به نشانى 
مجهول المکان تاریخ حضور: 1397/03/22 سه شنبه ســاعت 10:00 محل حضور: اصفهان، 
خیابان جى، چهارراه مسجد على، خ شهداى ستار، مجتمع قضایى شهید بهشتى، واحد 101. در 
خصوص شکایت اعظم زمانى علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر 
شوید. م الف: 3089 شعبه 110 دادگاه کیف رى دو شهر اصفهان (مجتمع شهید بهشتى) /2/348

ابالغ وقت رسیدگى
شــماره ابالغنامه: 9710100353600919 شــماره پرونده: 9609980362701305 شماره 
بایگانى شعبه: 970098 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: جواد غالمى به نشانى مجهول المکان 
تاریخ حضور: 1397/03/22 سه شنبه ساعت 10:00 محل حضور: اصفهان، خیابان جى، چهارراه 
مسجد على، خ شهداى ستار، مجتمع قضایى شهید بهشــتى، واحد 101. در خصوص شکایت 

حسن خانى علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 3090 
شعبه 110 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (مجتمع شهید بهشتى ) /2/349

ابالغ وقت رسیدگى
شــماره ابالغنامه: 9710100353600672 شــماره پرونده: 9609980359601491 شماره 
بایگانى شعبه: 970029 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: سعید نعمت اللهى به نشانى مجهول 
المکان تاریخ حضور: 1397/03/22 سه شنبه ساعت 08:30 محل حضور: اصفهان، خیابان جى، 
چهارراه مسجد على، خ شهداى ستار، مجتمع قضایى شــهید بهشتى، واحد 101. در خصوص 
شکایت عباس سلطانى ع لیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م 

الف: 3080 شعبه 110 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (110 جزایى سابق) /2/350
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9710106795900147 شــماره پرونده: 9709986795900030 شماره 
بایگانى شعبه: 970030 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: اسماعیل سلیمانى به نشانى مجهول 
المکان تاریخ حضور: 1397/03/28 دوشنبه ساعت 15:30 محل حضور: اصفهان، چهارراه شیخ 
صدوق، چهارراه وکال، مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف در خصوص دعوى امین 
مردانى لنجى به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در این شعبه حاضر شوید. م 
الف: 3111 شعبه 29 حقوقى  شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /2/351

ابالغ وقت رسیدگى
شــماره ابالغنامه: 9710106794200295 شــماره پرونده: 9509986794201130 شماره 
بایگانى شعبه: 951130 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى احمدرضا رشیدى 
خواهان آقاى حســین قره داغى با وکالت الهام نســاج دادخواســتى به طرفیت خوانده آقاى 
احمدرضا رشیدى به خواسته  مطالبه مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9509986794201130 شــعبه 12 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى 
مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/03/24 ســاعت 08:30تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر 
گردد. اصفهان، چهارراه شــیخ صدوق، چهارراه وکال، مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل 
اختالف. م الف: 3121  شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع 

حرم) / 2/352
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9710106796300481 شــماره پرونده: 9709986796300100 شماره 
بایگانى شــعبه: 970102 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى على موگویى 
خواهان زیور صوفى دادخواســتى به طرفیت خوانده على موگویى به خواســته اعتراض ثالث 
مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9709986796300100 شعبه 33 
حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 
1397/03/23 ساعت 08:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در 
یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گ ردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان، چهارراه شیخ صدوق، چهارراه 
وکال، مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 3077 شعبه 33 حقوقى شوراى 

حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /2/353
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9710106797100230 شــماره پرونده: 9609986797100805 شماره 
بایگانى شــعبه: 960805 ابالغ وقت رســیدگى و دادخواســت و ضمائم بــه آقایان  مجتبى 
خاکیان و وحیــد دهقان خواهان آقاى حمیدرضا موســوى دادخواســتى بــه طرفیت خوانده 
آقایان مجتبــى خاکیان و وحید دهقان به خواســته مطالبــه مطرح که به این شــعبه ارجاع و 
به شــماره پرونده کالســه 9609986797100805 شعبه 41 حقوقى شــوراى حل اختالف 
اصفهان (مجتمع شــهید حججى) ثبت و وقت رســیدگى مورخ 1397/03/22 ساعت 17:00 
تعیین که حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى به علت 
مجهول المکان بــودن خوانده و درخواســت خواهان مراتــب یک نوبت در یکــى از جراید 
کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود، نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان، خیابان سجاد، خیابان آیت اله 
ارباب، روبروى مدرسه نیلى پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57. م الف: 3114  شعبه 41 حقوقى 

شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهید حججى) /2/354
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9710106795500186 شــماره پرونده: 9609986795500872 شماره 
بایگانى شعبه: 960872 ابالغ وقت رســیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى مهراب محمدى 
فرزند عبدالرضا خواهان آقاى سعید عابدى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى مهراب محمدى 
به خواسته مطالبه بیست و چهار میلیون ریال به انضمام مطلق خسارات مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986795500872 شعبه 25 حقوقى شوراى حل اختالف 
اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/03/27 ساعت 15:30 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى 
مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگ اه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 
در دادگاه حاضر گردد. اصفهان، چهارراه شــیخ صدوق، چهارراه وکال، مجتمع شهداى مدافع 

حرم شوراى حل اختالف. م الف: 3056  شعبه 25 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع 
شهداى مدافع حرم) /2/355

ابالغ وقت رسیدگى
شــماره ابالغنامه: 9710106795700149 شــماره پرونده: 9609986795701005 شماره 
بایگانى شعبه: 961006 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى علیرضا حسین زاده 
فرزند کریم خواهان خانم سمیرا نقدى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى علیرضا حسین زاده به 
خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986795701005 
شعبه 27 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى 
مورخ 1397/03/28 ساعت 18:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت 
در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى داد خواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان، چهارراه شیخ صدوق، چهارراه 
وکال، مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 3123 شعبه 27 حقوقى شوراى 

حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /2/356
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالسه 960726ش11 خواهان مهدى آقا حسنى مهابادى با وکالت فرامرز 
آقا حسنى مهابادى دادخواستى مبنى بر تأیید و تنفیذ فسخ معامله قرارداد اجاره به شرط تملیک 
به طرفیت نعمت اله امینى تقدیم نموده است. وقت رســیدگى براى مورخه 97/4/5 ساعت 9 
صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى  به 
شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان شیخ صدوق شــمالى چهارراه وکال مراجعه و نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم 
مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 3094 شعبه 11 شــوراى حل اختالف استان اصفهان (مجتمع 

شماره دو) /2/357
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالسه 960951 خواهان ســعید فالحتى دادخواستى مبنى بر مطالبه وجه 
چک به طرفیت مینا طالبى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى مورخه 97/4/19 ساعت 4/30 
تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسید گى به این شــعبه واقع در خیابان سجاد ، اول خیابان ارباب، 
روبروى مدرسه نیلى پور، جنب ساختمان صبا پالك 57 کدپستى 8165756441 مجتمع شوراى 
حل اختالف اصفهان شعبه 22 شــوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید در صورت عدم حضور وقت رســیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى 

اتخاذ مى شود. م الف: 3092 شعبه 22 حقوقى شوراى حل اختالف استان اصفهان /2/358
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9710100367800091 شــماره پرونده: 9709980367800009 شماره 
بایگانى شعبه: 970011 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى داوود کلیمى ماه 
گرفته فرزند نیسان خواهان: اقدس، بتول، حسین، غالمعلى، اشرف، عبدالرضا، محمدرضا، ملکه 
همگى ایوبى  دادخواســتى به طرفیت خواندگان: هامون، داود، یعقوب، اسحاق، ابراهیم، حناد، 
شموئیل، یوسف و ساروخ و منور همگى کلیمى ماه گرفته به خواسته اعتراض ثالث مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709980367800009 دادگاه ویژه اصل 49 قانون 
اساسى اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/05/10 ساعت 09:00 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده  73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر 
گردد. اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، ســاختمان دادگسترى کل استان اصفهان، 
طبقه اول، اتاق شماره 146. م الف: 3057 دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسى اصفهان /2/359

ابالغ وقت رسیدگى
شــماره ابالغنامه: 9710106794700276 شــماره پرونده: 9609986794700697 شماره 
بایگانى شعبه: 960697 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى غالمرضا عسگرى 
خواهان آقاى اکبر صادقى دادخواســتى به طرفیت خوانده آقاى غالمرضا عســکرى ســده و 
مریم براتى سده به خواســته مطالبه مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
96099867947 00697 شــعبه 17 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى 
مدافع حرم) ثبت و وقت رســیدگى مورخ 1397/04/11 ساعت 17:00 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر 
گردد. اصفهان، چهارراه شــیخ صدوق، چهارراه وکال، مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل 
اختالف. م الف: 3053  شعبه 17 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع 

حرم) /2/360
ابالغ وقت دادرسى

خواهان عباس سلیمیان دادخواستى به خواســته الزام خوانده مبنى بر مطلع به طرفیت خوانده 
هاشم حاجى لو به شــوراى حل اختالف شعبه 8 شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس از 
ارجاع به شماره 127/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/4/4 ساعت 5/30 عصر تعیین 
گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى 
خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى 

ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به 
خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى 
باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 523/ م الف شعبه 8 شوراى حل اختالف نجف آباد/2/379

 ابالغ رأى
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد کالسه پرونده: 1707/96 شماره دادنامه: 2004/96 
مرجع رسیدگى کننده: شعبه پنجم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: عباس سلیمیان به 
نشــانى نجف آباد خ قدس مرکزى کد پ 8517616777، وکیل خواهــان: 1. محمد لطفى 2. 
عظیمه صادقى هر دو به نشــانى نجف آباد خ امام بعد از چهارراه شهردارى، خواندگان: 1. سید 
عادل موسوى 2. مرتضى قانع هر دو به نشانى مجهول المکان بخواسته: مطالبه چک، گردشکار: 
پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذنظریه مشورتى 
اعضاء، قاضى شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى قاضى شورا درخصوص دعوى عباس ســلیمیان به وکالت محمد لطفى و عظیمه صادقى 
بطرفیت خواندگان بصورت تضامنى ســید عادل موســوى و مرتضى قانع به خواسته مطالبه 
مبلغ صد و هجده میلیون و نهصد هزار ریال وجه ســه فقره چک بشماره هاى 476712 مورخ 
96/2/30 – 476718 مورخ 96/6/25 – 47672 مــورخ 96/6/25 عهده بانک ملى بانضمام 
هزینه هاى دادرسى و خســارت تاخیرتادیه و حق الوکاله وکیل طبف تعرفه. نظربه بقاء اصول 
مستندات در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشــته و نظربه عدم حضور خوانده 
على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشــان یا بطالن دعوا لذا 
دعوى مطروحه مقرون به صحت تلقى و  مســتنداً به مــواد 198و 502 و 515 و 519 و 522 
قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت خواندگان 
بصورت تضامنى به پرداخت مبلغ صد و هجده میلیون و نهصد هزار ریال بابت اصل خواســته و 
پرداخت مبلغ سیصد و بیست و پنج هزار تومان بعنوان هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیرتادیه 
از مورخهاى 96/2/30 و 96/6/25 و 96/6/25 لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى دراین شورا و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر درمحاکم عمومى دادگسترى 
شهرستان نجف آباد  مى باشــد. 524/م الف-قاضى پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف 

آباد/2/380
 حصروراثت 

پروانه کاظمى داراى شناسنامه شماره 322 به شرح دادخواست به کالسه 193/97 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمود جاللى جالل 
آبادى بشناسنامه 4 در تاریخ 97/1/16 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به : 1. دانیال جاللى جالل آبادى ش ش 1081299371 ، 2. پرستو 
جاللى جالل آبادى ش ش 108072692 ، (فرزندان متوفى)، 3. پروانه کاظمى ش ش 322 ، 
(همسر متوفى)، 4. بتول صفرى جالل آبادى ش ش 4 ، (مادر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 530/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد/2/381
ابالغ رأى

 شماره دادنامه: 9709973730300248 شماره پرونده: 9609983730301879 شماره بایگانى 
شعبه: 961896 شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان نجف آباد، خواهان: لیال ملکى فرزند رمضانعلى 
به نشانى اصفهان-نجف آباد شهر نجف آباد- بهارستان خ شهید میرزا رضا رضایى ك اقاقیا پ 
3، خوانده:کمال عباسى فرزند حسن به نشــانى مجهول المکان، خواسته: طالق به درخواست 
زوجه. دادگاه بااعالم ختم رســیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه درخصوص 
دادخواست خانم لیال ملکى بطرفیت آقاى کمال عباســى بخواسته احراز شرایط اعمال وکالت 
درطالق به لحاظ تحقق شروط ضمن عقد سندنکاحیه باعنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده 
ازجمله فتوکپى مصدق سندنکاحیه ضمیمه نکاح دائم فى مابین زوجین مترافعین محرز و ازطرفى 
مساعى داوران و دادگاه و مشاور قضایى دادگاه دراصالح ذات البین موثر واقع نشد و باتوجه به 
اینکه تحقق شروط ضمن عقد حســب محتویات پرونده از جمله تحقیقات مرجع انتظامى که 
داللت بر ترك زندگى مشترك توسط خوانده در مدت زمانى  بیش از یکسال دارد و طى تماس 
تلفنى با خوانده و اعالم مفاد خواســته به وى، نامبرده در موعد مقرر نیز در دادگاه حاضر نشده 
است محرز است لذا با جلب نظر قاضى مشاور خوانده و مستندا به ماده 26 قانون حمایت خانواده 
و ماده 234 و 237 و 1119 قانون مدنى حکم احراز شــرایط اعمال وکاللت درطالق صادر و به 
خواهان اجازه مى دهد به یکى از دفاتر ثبت رســمى طالق مراجعه و با اینکه وى طالق خلع را 
انتخاب نموده و میزان 25 مثقال از طالهاى موضوع مهریه را بذل نموده به وکالت از شوهرش 
قبول مابذل نماید و پس از اجراى صیغه طالق به وکالت از زوج با اعمال وکالت حاصل از تحقق 
شرط ضمن عقد نســبت به ثبت رسمى آن اقدام کند و اســناد و دفاتر مربوطه را اصالتا و نیز به 
وکالت ازشوهرش امضاء نماید. طالق مزبور خلع نوبت اول است و عده آن ازتاریخ وقوع آن سه 
طهر مى باشد رعایت وجود شــرایط صحت اجراى صیغه طالق ازجمله مراعات مواد 1134 و 
1135 و 1140 و 1141 قانون مدنى حسب مورد به عهده مجرى صیغه طالق خواهد بود اعتبار 
اجرایى این گواهى ازتاریخ ابالغ دادنامه قطعیت یافته به طرفین براى مراجعه به دفتر ثبت طالق 
شش ماه خواهد بود درخصوص حقوق مالى زوجه با توجه به عدم ادعاى فعلى دادگاه با تکلیفى 
مواجه نمى باشد حضانت تنها فرزند نابالغ طرفین به نام محمد با زوجه مى باشد و زوج حق دارد 
هر هفته جمعه ها از ساعت 10 صبح جمعه تا 16 با وى مالقات نماید که مالقات در محل اقامت 
طفل انجام مى شــود. جهزیه در تصرف زوجه مى باشد. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و ظرف مدت مذکور قابل تجدیدنظر خواهى در 
محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشــد. 532/م الف  داود خوشنویس- رئیس شعبه اول 

دادگاه شهرستان نجف آباد/2/382

مدیرعامل شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان گفت: امکان توزیع آب براى شرق و 
غرب استان اصفهان در بهار و تابستان وجود ندارد و براى نخستین بار در تاریخ است که 

آب زاینده رود به باغات تعلق نمى گیرد.
مســعود میرمحمدصادقى اظهار کــرد: میزان بــارش ها به طور متوســط در حوضه 
فالت مرکــزى گاوخونى و زاینــده رود در مناطق چهارمحال و بختیــارى و اصفهان 

در حدود40 تا 80 درصد کاهش داشته است.  
وى افزود: چلگرد در ســال آبى جارى حدود 600 میلیمتر بارندگى داشته است که 100 
میلیمتر آن مربوط به بارش هاى اخیر است و با این مقدار، 52 درصد نسبت به میانگین 

بلندمدت کاهش نشان مى دهد.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه اى اصفهــان بــا اشــاره بــه وضعیــت 
نامطلــوب بــارش هــا، تصریــح کــرد: عــالوه بــر کاهــش بــارش افزایــش

میانگین دما را نیز از ابتداى زمستان داشته ایم و این  موجب تغییربارش ها از برف به باران 
بوده که از نشانه هاى تغییر اقلیم است. 

وى حجم ورودى به سد زاینده رود اصفهان را تا هشتم اردیبهشت ماه 241 میلیون متر 
مکعب اعالم کرد و افزود: این رقم در سال گذشته 682 و در درازمدت 783 میلیون متر 

مکعب بوده است. 
میرمحمدصادقى ادامه داد: پیش بینى ها براى ورودى نهایى ســد در سال جارى 380  

میلیون متر مکعب است.
مدیر عامل شــرکت آب منطقه اى اصفهان با تأکید بر اینکه مطابق این آمارها، امکان 
توزیع آب براى شرق و غرب استان اصفهان در بهار و تابستان وجود ندارد و براى نخستین 
بار در تاریخ است که آب زاینده رود به باغات تعلق نمى گیرد، گفت: با این حال، تمهیداتى 
براى به حداقل رساندن خسارت باغات و زنده نگهداشتن درختان اندیشیده شده و با این 
شرایط، براى سال آتى نیز در صورت نرمال بودن بارش ها، سد افزایش ذخیره نخواهد 

داشت و ورودى و خروجى سد برابر خواهد بود. 
وى افزود: متأسفانه مناطق دیگر استان مانند سد حنا، سد باغکل، سد خمیران و سدهاى 

دیگر نیز شرایط مشابه دارند و خالى از آب هستند. 

تعلق نگرفتن آب زاینده رود به باغات شرق و غرب
براى اولین بار در تاریخ اصفهان اجرایى مى شود

قائم مقام کمیتــه امداد امام خمینى(ره) اســتان 
اصفهان گفــت: تمام مددجویــان تحت حمایت 
کمیته امداد اصفهــان از پوشــش بیمه حوادث 
بهره مند هســتند که درنتیجــه آن بیش از 280 
میلیون تومان بــه مددجویان حادثه دیده پرداخت 

شد.
محمدرضا متین پور بــا بیان اینکه ایــن نهاد با 
همکارى بیمه هــاى مطرح کشــور و با پرداخت 
حق بیمه سالیانه، همه جامعه تحت حمایت خود 
را زیر پوشــش بیمه حوادث قرار داده است، اظهار 
کرد: در سال گذشته 362 خانوار مددجوى شهرى 
و روستایى در این اســتان دچار خسارات ناشى از 
حوادث غیرمترقبه و بالیاى طبیعى شــدند که با 
بهره گیرى از این پوشــش بیمه اى، خسارات آنها 

جبران شد.
وى با اشاره به پرداخت بیش از 280 میلیون تومان 
توسط بیمه ها براى انجام تعهدات خود در این زمینه 
افزود: گسترش فرهنگ بیمه، سبب کاهش هزینه 
حمایت از مردم آسیب دیده در بالیاى طبیعى براى 
نهادهاى حمایتى مى شود و کیفیت ارائه خدمات 

ضرورى در بحران ها را افزایش مى دهد.
قائم مقام کمیتــه امداد امام خمینى(ره) اســتان 
اصفهان با بیان اینکه 261 مورد از خســارت هاى 
مددجویان ناشــى از ســیل، 43 مورد ناشــى از 
آتش سوزى و 58 مورد هم ناشى از سایر زمینه هاى 
حادثه ســاز اســت، گفت: بیشــترین مددجویان 
در روســتاهاى استان دچار خســارت شده اند که 
پیش بینى این نهاد در ایجاد چتر پوششــى بیمه 
حوادث، باعث جبران خسارت هاى این نیازمندان 

شد.

بهره مندى تمام مددجویان 
کمیته امداد از بیمه حوادث
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عزیمت 40زائر به کربال 
با حمایت واقفان 

40زائر از استان اصفهان با بخشى از هزینه واقفان مرتبط 
به عتبات عالیات به کربالى معلى اعزام شدند.

مدیرکل اوقـاف و امور خیریه اسـتان اصفهـان گفت: در 
فراخـوان طـرح زائـران حسـینى، از طریق اجـراى نیت 
موقوفات مرتبط با عتبات عالیات، صدنفر از کسـانى که 
تاکنون براى زیارت به کربالى معلـى نرفته اند، ثبت نام 
کردند که به قید قرعه 40نفر انتخاب و به صورت رایگان 

به این سفر معنوى اعزام شدند.
حجت االسالم  و المسلمین صادقى با اشاره به اینکه هزینه 
سـفر این افراد از موقوفاتى که براى عتبات عالیات وقف

 مى شود، تأمین شده است، افزود: هزینه این سفر 9 روزه 
هر یک از زائران، یک میلیون و 300هزار تومان است.

کشف 1200 کیلو قهوه قاچاق 
از انبار تخلیه بارى در اصفهان کاالهاى خارجى قاچاق به 
ارزش یک میلیارد و 500 میلیون ریال کشف شد که بیش 

از 1200کیلو قهوه خارجى هم در میان آنها بوده است.
رئیس پلیس آگاهی اسـتان گفت: کارآگاهـان پلیس در 
بازرسـى از این انبار، شـش کارتن نسـکافه، پنج دستگاه 
تلویزیونLED، 58 دستگاه پرینتر ، 18 گونی پارچه و 63 
کیسه 20 کیلوگرمی قهوه خارجی بدون مدارك گمرکى 
کشف کردند. سـرهنگ ستار خسروي با اشـاره به اینکه 
کارشناسان ارزش کاالهاى کشـف شده را یک میلیارد و 
500 میلیون ریال اعالم کرده اند، افزود: یک نفر دستگیر 

و تحویل مراجع قضائى  شد.

هجدهمین  درهایى که با عشق 
به سیدالشهدا(ع) ساخته شدند

هجدهمیـن در حرم مطهر امـام حسـین(ع) در اصفهان 
ساخته شده و آماده انتقال به کربالى معلى است.

مسئول کارگاه آفرینش هاى هنرى ستاد بازسازى عتبات 
عالیات استان اصفهان گفت: طراحى و ساخت این درها که 
از یکسال پیش آغاز شده بود، به اتمام رسید و آماده انتقال 
براى نصـب در پایین پاى حـرم مبارك امام حسـین (ع) 
در کربالى معلى است. محمد حسـین ایرانپور گفت: 40 
هنرمند روى این در آثارى از جمله قلمزنـى، ریزه کارى، 
خوشنویسى، معرق، گره چینى، نجارى و هنرهاى تزیینى 

خلق کرده اند.

تدریس رشته هاى 
علوم پزشکى در گلپایگان

رئیس دانشـگاه آزاد اسـالمى واحـد گلپایـگان گفت: تا 
پایان امسال، رشته هاى دیگر علوم پزشکى به این واحد 

آموزشى اضافه خواهد شد.
حمیدرضا خدایى اظهار کرد: تأیید نهایى رشته پرستارى، 
قسمت مهارت هاى بالینى، حوزه زنان و زایمان و اطفال 
هنوز کامل نشده است و همچنان نیازمند کمک خیرین 
و شبکه بهداشت و درمان هستیم.وى مهمترین مشکل 
رشته پرستارى در گلپایگان را، تأمین سـرمایه دانست و 
ادامه داد: اگر بتوانیم رشـته پرسـتارى را در  دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد گلپایگان دائمى کنیم، قطعاً باید منتظر سایر 
رشته هاى پزشکى نیز باشیم، همچنین موافقت اصولى 
ابتدایى را از دانشگاه آزاد اسالمی در مورد دو گرایش رشته 

بهداشت گرفته ایم. 

آرد هاى تاریخ گذشته اى که 
با رنگ، نان مى شدند

100بطـرى رنـگ غیرمجـاز و 40کیلوگـرم جوش 
شیرین و پنج ُتن آرد کیسه اى تاریخ مصرف گذشته، 

از یک مجتمع بزرگ نانوایى کشف و توقیف شد.
کارشـناس بهداشـت محیط مرکـز خدمـات جامع 
سالمت سهند بهارسـتان گفت: در بازرسى از مراکز 
تهیـه و عرضـه موادغذایـى، از یک مجتمـع بزرگ 
نانوایى 40 کیلوگرم جوش شیرین و 95بطرى رنگ 

غیرمجاز نیز توقیف شد.  
محسـن رادمنـش با بیـان اینکـه همچنیـن 5200 
کیلوگرم آرد کیسـه اى تاریخ مصرف گذشته کشف 
و توقیـف شـد، افـزود: نمونه بـردارى از نـان هاى 
این مجتمـع انجام شـده و پرونـده تحویـل مراجع 

قضائى شد.

خبر

رئیــس مرکز حوادث و فوریت هاى پزشــکى اســتان 
اصفهان از ارتقاى ارتباطات دیجیتالى اورژانس اصفهان 
خبر داد و گفت: از هم اکنون اطالعات مربوط به محل 
آمبوالنس در لحظه به مرکز اورژانس ارسال خواهد شد، 
به طورى که پزشــک مى تواند از طریق دوربین داخل 
کابین آمبوالنــس، از روند اقدامات پیش بیمارســتانى 

مطلع شود.
غفور راستین اظهار کرد: فردى که براى امدادخواهى از 
هر نقطه اى از استان تماس مى گیرد، پس از ثبت تماس، 
از طریق پایگاه هاى نزدیک به محــل حادثه اورژانس 
اعزام مى شود که نیازمند تکمیل فرم اعزام است و باید 

شــرح حال دقیق از ابتداى عملیات تا پایان ثبت شود و 
پس از انجام مشاوره هاى پزشکى، به بیمارستان اعزام 

شود.
وى با بیان اینکه در حال حاضــر از لحظه اى که فردى 
با 115 تماس بگیرد آدرس دقیق او در اتاق فرمان ثبت 
مى شود و نیازى به پرسیدن و ثبت آدرس نیست، افزود: 
به محض تماس با 115 براى فــرد پرونده الکترونیک 

ثبت مى شود که اطالعات او تا 20 سال ثبت خواهد بود.
وى خاطرنشــان کرد: اگر کســى بیش از ده بار مزاحم 
اورژانس شود، شماره او قفل مى شود که در این صورت، 

درحدود 30 درصد افزایش بهره ورى خواهیم داشت.

روح ا... خدارحمــى، مدیرعامــل بانــک کشــاورزى 
با بیــان اینکه کــم آبى و خشکســالى باعث شــده 
بازپرداخــت بدهــى هــاى بانکــى کشــاورزان بــا 
مشــکالتى مواجه شــود، گفت: با قســطى شــدن 
بلندمدت بدهى هاى معوقــه و همچنین اجراى تبصره 
بند 18 درصدد هســتیم تا جریمه دیرکرد تســهیالت 
کشاورزان بخشیده شده و کشاورزان  اصل وام را پرداخت 

کنند. 
وى با بیان اینکه طبق قانون، یک فقره بخشــش سود 
شامل حال کشاورزان مى شود، اظهار کرد:طبق مذاکرات 
اولیه، کشاورزان بیش از یک فقره بخشش شامل حال 

آنها خواهد شد. 
خدارحمى، درخصوص تسهیالت روستایى نیز با اشاره 
به اینکه پرداخت این نوع تسهیالت، مشروط به تعیین 
تکلیف شــدن بدهى هاى قبلى است، گفت: کشاورزان 
مى توانند با توجه به پیشــنهاد مطرح شده، این مشکل 

را رفع کنند.
مدیرعامل بانک کشــاورزى درخصوص تضمین وثیقه 
بانکى هم گفت: بانک کشاورزى تا حد امکان همکارى 
الزم را با کشاورزان خواهد کرد و اسنادى که دفتر ثبت 
اسناد به عنوان وثیقه ملکى تأیید کند، مورد قبول بانک 

خواهد بود.

کشاورزان شرق
 سود و دیرکرد وام ندهند

شماره مزاحمان اورژانس 
قفل مى شود

رئیس پژوهشــگاه میراث فرهنگى و گردشــگرى با 
تشــریح اینکه چرا کبوترخانه  در اصفهان زیاد ساخته 
شده اســت به واکاوى علت نشست نکردن پل خواجو 

پس از 380سال پرداخت.
سید محمد بهشتى گفت: در بستر اصفهان حدود 17 متر 
خاك رس، سپس حدود 21 متر ماسه بادى اشباع از آب 
(سفره زیرزمینى)،40 تا50 سانتیمتر گل رس فشرده و 
الیه نازکى  صخره متخلل وجــود دارد. با تزریق آب و 
غنى شدن این سفره زیر زمینى گویى آب انبار بزرگى 

زیر شهر قرار داشت.
رئیس پژوهشــگاه میراث فرهنگى و گردشــگرى در 
توضیح روش شیرین کردن شوره زار بین شهر تا زاینده 
رود براى کشاورزى نیز گفت: با استفاده از مادى هاى 
اصفهان و نوع زراعت کم کم خاك را شیرین مى کنند، 
از ســوى دیگر در مســیر زاینده رود بندهاى کوچکى 
مى زنند تا سرعت آب کاهش یافته و از طریق کف آب 

وارد سفره هاى زیرزمینى شود.
وى با اشــاره به ایجاد شــکاف در نقطه اى از صفحه 
متخلل زیر زاینده رود گفت: این شکاف باعث هدر رفتن 
آب مى شد به همین دلیل با ساخت یک سد زیرزمینى 
گویى شــکاف را به هــم مى دوزند تــا از اتالف آب 
جلوگیرى شــود و بعد روى این بستر پل خواجو ساخته 
شد. بهشتى افزود: به دلیل وجود این پى مستحکم پل 
خواجو از زمان ساخت (شــاه عباس دوم) تا امروز حتى 

یک سانتیمتر هم نشست نکرده است.
وى گفت: با استفاده از این روش ها در زیر شهر اصفهان 
یک آب انبار عظیم ایجاد مى شــود، به طورى که اهل 
شــهر داخل خانه خود چاهــى مى کندند تا از ســفره 

زیرزمینى آب مورد نیاز خود را تأمین کنند.
وى با اشــاره به قلیایى بودن خاك اصفهان گفت: این 
خاك را نمى شد با کود حیوانى غنى کرد به همین دلیل 
از کود انسانى و پرندگان براى زراعت استفاده مى کردند 

و به همیــن دلیل کبوترخانه هاى زیــادى در اصفهان 
وجود داشت.

بهشتى گفت: در واقع هیچ چیزى از بیرون به اصفهان 
نیامد بلکه از ظرفیت هاى درونى این محیط استفاده شد.

بهشتى گفت: مقنى هاى اصفهان همیشه هنگام کندن 
چاه مراقب بودند که آسیبى به الیه نازك متخلل نزنند 
چون اگر آن را مى کندند آب هدر مى رفت گویى آب انبار 
سوراخ شده بود. مقنى هاى باسواد، دانش و دلیل این امر 

را مى دانستند اما مقنى هاى کم سوادتر با باور به اینکه 
اگر این الیه متخلل را بکنند، شیخ بهایى آنها را نفرین 

مى کند این الیه را نمى کندند. 
وى با تأکید بر اینکه آنچه امــروز تحت عنوان خرافه 
مى شناســیم، رمزهاى زیســتى هر محیط هســتند، 
گفت: چون ما زبان آنها را نمى فهمیــم به آنها خرافه

مى گوییم.
رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگى و گردشگرى با اشاره 
به پایتخت شدن اصفهان در سال 1006 گفت: سیاحان 
اصفهان از سال 1007 تا چند سال پیش از حمله افغان 
اصفهان را به گونه هاى متفاوتى توصیف کرده اند. در 
ابتدا آمده است که «ســپاهان بزرگ است ولى اثرى از 
کاخ هاى زیبا در آن نیســت، درخت در شهر بسیار کم 

است».
او افزود: در گزارش دیگرى حدود ده سال بعد نقل شده 
اســت که «اصفهان به جاى اینکه همچون یک شهر 
به نظر برســد همچون یک جنگل به نظر مى رســد» 
و شــاردن در اواســط دوران صفوى اصفهان را چنین 
توصیف مى کند « از هر ســو شــهر اصفهان را تماشا 
کنیم آن را مانند بیشه اى مى بینیم که از خالل اشجار، 
گنبدهاى الجوردى و مناره هاى بلندى که براى اذان 

ساخته شده اند دیده مى شود».
به گفتــه وى، اصفهــان چند ســال پیــش از حمله 
افغــان از دید ســیاحان خارجــى اینگونه اســت که 
«از بیرون که نگاه کنید چندان چیزى از اصفهان دیده 
نمى شود چون تمام مســجدها، برج ها یا عمارت هاى 
بزرگ آن در فصل تابســتان در زیر سایه درختان شهر 

قرار گرفته اند».

چرا پل خواجو بعد از 380 سال، نشست نکرده است؟
رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگى پاسخ مى دهد

مدیرکل گمرك اســتان اصفهان گفــت: عمده ترین 
کشــورهاى صادرکننــده به مقصد گمــرك اصفهان 
ایتالیا بــا 33 درصــد، چین بــا 11 درصــد، ترکیه با 
11 درصــد، آلمان بــا 8 درصد دانمــارك 7 درصد، از 
کل صادرات به مقصد گمرك اصفهان را به اختصاص 

داده اند.
اســدا... احمدى ونهرى اظهار کــرد: در فروردین ماه 
امســال دو هزار و 687 ُتن کاال بــه ارزش 13 میلیون 
و 389 هــزار دالر به گمــرك اصفهان وارد شــده که 
در مقایســه با مــدت مشــابه ســال قبــل، از نظر

 وزن 60 درصد و از نظــر ارزش 43 درصد کاهش یافته 
است.

وى با بیان اینکه مهمتریــن کاالهاى وارداتى گمرك 
اصفهان طى این مدت، ماشــین آالت مکانیکى با 32 
درصد، محصوالت ســرامیکى 7 درصد، ماشین آالت 
برقى بــا 7 درصد از کل واردات بوده اســت، ابراز کرد: 
عمده ترین کشــورهاى صادرکننده به مقصد گمرك 

اصفهان ایتالیا و چین بوده است.
مدیرکل گمرك اســتان اصفهان در خصوص صادرات 
هم گفت: در این مدت 248 قلم کاال به وزن 356 هزار 
تن و به ارزش 121 میلیون و 891 هزار دالر، به مقصد 
46 کشور جهان صادر شده است که در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل، از لحاظ وزن 11 درصد و از حیث ارزش 

25 درصد افزایش داشته است.

ایتالیا و چین، صدرنشین واردکنندگان کاال به اصفهان

«در هفتــه فرهنگى اصفهان، شــهردارى اصفهان 
توانست مشــارکت اقشــار مختلف، فعاالن محیط 
زیســت، موســیقى و تاریخ نگاران را با برنامه هاى 
مختلف و متنوع رقم زده و در شــهر نشاط و شادابى 

را حاکم کند.»
مدیــرکل ارتباطــات و امور بین الملل شــهردارى 
اصفهان بــا قدردانــى از خبرنــگاران در انعکاس 
رویدادهاى هفته فرهنگى اصفهــان و بیان مطلب 
فوق گفت: برگزارى هفته فرهنگى اصفهان، امسال 
تجربه خوبى بود و متمایز از هفته نکوداشت اصفهان 

بود. 
ایمان حجتى گفت: ضمن تعامل با اصفهان شناسان،

 قرار شــد هفته نکوداشــت اصفهــان اول آذرماه 
برگزار شــود و شــهردارى اصفهان نیز با توجه به 
اینکه اردیبهشت ماه ماهى بسیار زیبا بوده، تصمیم 
بر برپایى هفتــه فرهنگى اصفهان بیــن روزهاى 
ســوم تا نهم اردیبهشت ماه ســال جارى گرفت و 
برنامه هاى هفتــه فرهنگى اصفهان توســط کل 
واحدهاى شهردارى، مناطق 15 گانه و... اجرا شد و 
ما در این هفته، تالش کردیم سرزندگى و شادابى در 

شهر مشهود باشد. 
وى ادامــه داد: در هفتــه فرهنگــى اصفهــان، ما

برنامه هاى مختلف و متنوعى را در مناطق مختلف 
برگزار کردیم و عرصه محور بودن برنامه ها همواره 

مدنظر بود. 
مدیــرکل ارتباطــات و امور بین الملل شــهردارى 
اصفهان با بیان اینکــه همزمانى هفتــه فرهنگى 
اصفهان با ایام شعبانیه، شور، نشاط و مشارکت بیش 
از پیش را به همراه داشت افزود: از دیگر ویژگى هاى 
هفته فرهنگى اصفهان، بزرگداشت مفاخر اصفهان از 
جمله امیرقلى امینى روزنامه نگار، حاج میرزا آقا امامى 
مینیاتوریست، عباس ادیب خّیر حوزه سالمت، دکتر 
کیوان استاد تاریخ و عبدالحسین برازنده موسیقیدان 
بود. همچنین برنامه اى با عنوان «درهمســایگى» 
براى شــناخت مفاخر در محالت مختلف و تجلیل 
از روزنامه نگاران و عکاســان پیشکســوت انجام 

شد. 
حجتى اظهار کرد: اصفهان متعلــق به نهاد خاصى 
نیست و همه باید در برنامه هاى هفته فرهنگى سهیم 

باشند و به نظر مى رســد براى سال آینده همگرایى 
بیشترى با سازمان ها داشته باشیم و پیوند بیشترى 

ایجاد شود. 
 ***

رئیس کمیســیون فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى 
شوراى اسالمى اصفهان نیز گفت: کالنشهر اصفهان 
با توجه به قدمت تاریخى، فرهنگى و اینکه پایتخت 
فرهنگ و تمدن ایران اســالمى اســت از جایگاه 
شایســته اى برخوردار بوده که مى طلبد این جایگاه 
حفظ شــود و با برگزارى هفته فرهنگى اصفهان و با 
شعار «شهرى که دوستش دارم»، سعى در شناساندن 
بیشتر اصفهان داشتیم و انصافاً این شعار و تعلق خاطر 

در شهروندان ایجاد و عملیاتى شد. 
فریده روشن با قدردانى از رسانه ها، مدیریت شهرى و 
همه دست اندرکاران در برپایى هفته فرهنگى افزود: 
اصفهان متعلق به همه اســت و باید همه مسئوالن 
و دســت انــدرکاران فرهنگ در معرفــى اصفهان 
بکوشــند و امید اســت تعامل بیشــترى باشد. وى 
رویکرد، ســاختار و محتــوا را الزمه یــک رویداد 
دانســت و گفت: کمیســیون فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشى شوراى اســالمى اصفهان با سیاستگذارى 
برنامه هاى هفتــه فرهنگى، ناظر بــر اجراى همه 
این سیاست ها در هفته فرهنگى بود و در این هفته 
68 عنوان برنامه متنوع فرهنگى و اجتماعى و 118 
برنامه در مناطق برگزار شد که سر فصل هاى بسیار 

متنوعى داشت. 
روشــن با بیان اینکه در هفته فرهنگى به خوبى به 
همه موضوعات براى اقشــار مختلف پرداخته شد، 
اظهار کــرد: تقریبًا تمام شــهر در برنامه هاى هفته 
فرهنگى سهیم بودند و برنامه هاى محله محور و... 

مورد استقبال بود. 
وى ادامه داد: بازآفرینى گذر چهارباغ عباسى، میدان 
امام(ره) و میدان جلفا در راســتاى توســعه فرهنگ 
گردشــگرى و با رویکرد تفریحــى و خانواده محور 
بود که در این میان مدیریت هزینه شد و از مشارکت 
پذیرى مردمى بهره گیرى گردید. از سوى دیگر توجه 
به ظرفیت هاى ملى و فراملى، برگزارى نشست هاى 
تخصصى و عمومى، نشست با نخبگان شهر، اجراى 
برنامه هاى ورزشــى براى تقویت سالمت، برپایى 
شب هاى شــعر، توجه به محیط زیست و... از دیگر 

برنامه ها بود. 

روشــن در جمع بندى خود اعالم کرد: برنامه هاى 
هفته فرهنگى اصفهان امســال توانســت ارتباط با 
نخبگان و اعتمادسازى آنان، ارتباط مطلوب با مردم، 
ایجاد فضاى بانشاط در شهر و... را به ارمغان داشته 
باشد هر چند که کاســتى هایى هم وجود داشت که 

امید است برطرف شود. 
 ***

معاون فرهنگى- هنرى سازمان فرهنگى، تفریحى 
و ورزشى شهردارى اصفهان نیز گفت: اصلى ترین 
هدف مدیریت شهرى در برنامه هاى هفته فرهنگى 
آن بود تا اصفهان شــهر رویداد محور باشد و براى 

طول سال برنامه تعریف شود. 
حمیدرضا دهقان با بیان اینکه هفته فرهنگى اصفهان 
و جشــنواره کودکان و نوجوانان دو ابَر رویداد ملى و 
بین المللى شــهر اصفهان است که نشان از ظرفیت 
بســیار خوب اصفهان دارد گفت: با توجه به خشکى 
زاینده رود، باید امروز به رویدادهاى ملى و بین المللى 
پرداخته شــود و توجه به این امر براى پویایى بیشتر 

شهر اصفهان از نیازهاست. 
وى گفت: در هفته فرهنگى اصفهان همواره ســعى 
شــد توزیع عادالنه برنامه ها در تمام شــهر با توجه 
به زیرســاخت ها، صــورت پذیــرد و در 200محله 
شــهر اصفهان و مناطق 15 گانه، برنامه ها اجرایى 

شود. 
 ***

معاون اجتماعى سازمان فرهنگى، تفریحى و ورزشى 
شــهردارى اصفهان با بیان اینکه در مجموعه ما با 
توجه به فضاى فرهنگى، نگاه ویــژه اى به قوم ها  
و خرده فرهنگ هــا داریم، گفــت: تمرکز معاونت 
اجتماعى و فرهنگى، مشارکت حداکثرى مردم براى 
بهره گیرى از ظرفیت هاســت و در هفته فرهنگى 

اصفهان این مشارکت میسر شد. 
مرتضى رشــیدى از آغــاز اجراى طــرح مطالعاتى 
«نشــان خیر» براى توانمندى اقشــار آسیب پذیر 
خبر داد و گفت: این طرح براى اولین بار در کشــور 
بود که امید اســت این طرح همزمان بــا برگزارى 
نکوداشت اصفهان به سرانجام برسد.  همچنین طرح 
مطالعاتى الیحه کاهش آســیب و حاشیه نشینى نیز 
در این هفته کلید خورد که آن هم امید اســت تا اول 
آذرماه سال جارى همزمان با نکوداشت اصفهان به 

نتیجه برسد. 

در نشست خبرى پایان هفته فرهنگى اصفهان عنوان شد

ساسان اکبرزاده

پویایى اصفهان در غیاب زاینده رود
 در گرو برنامه هاى ملى و بین المللى است

نماینده مــردم فالورجان در مجلس شــوراى 
اسالمى گفت: درخواســت ما از کشاورزان این 
است که به تغییر الگوى کشت و سیستم آبیارى 
و نیز تغییر نهرهاى ســنتى به بتنى روى آورند، 
چرا که با این کار پرت آب بســیار کاهش پیدا 

مى کند.
حجت االسالم ناصر موسوى الرگانى تصریح 
کرد: در حال حاضر در شهرســتان فالرجان با 
بررسى هایى که اداره جهاد کشاورزى شهرستان 
و اســتان داشته، کشــت هایى مانند زعفران و 
درخت هاى پسته و کشت هایى که از نظر آب برى یک چهارم برنج آب مصرف مى کنند، جایگزین این محصول 

هستند.
وى ادامه داد: باید به این نکته توجه کرد که اکنون کشت پیاز، سیب زمینى و کلم، کشت آب بر هستند، اما مشکل 
این است که همیشه باید آب پاى کشت برنج باشد و تصور همه بر این است که این کشت، آب زیادى مصرف 
مى کند، اما کشت پیاز که به همان میزان آب نیاز دارد، چون دو روز یکبار به آب نیاز دارد هیچکس اعتراضى به 

آب بر بودن این محصول ندارد. 

کشاورزان، تغییر الگوى کشت را عملیاتى کنند
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اباذر غفاري 
ششجوانی

حسن ایزدي

حسن خیري

سیداحمد امیرى

سیداصغرمستولی 
زاده

غالمحسین عباد

غالمحسین کیانی

مرتضی   خلیلی  حسین  قاسمى  

سیدمحمد باقر 
ابطحى 

ابوالفضل شبانی 
نایینی

جمشید نیکفر

حسنعلى کریمى

سید قربانعلی خلیلی 
حسین آبادي

سیدعلى اکبر 
کرمانى

علیمردان خلیلى

غالمعباس  هارونی 
قلعه شاهرخی

محمود لطیفی 
علویجه

ابوالفضل نصیرزاده

جعفر صمیمى

حسین امیري

سید حسن موسوي

سیدعلى فاطمى

على معتمدى

قاسم   فیاض

محمود آقاعابدى

ولى اله الهیارى

فاطمه طاهرى

احمد فریدونپور

حسین ربیعى

رمضان حسین زاده

سیدمحمود 
انصارالحسینى

على ساغرچى

قربانعلى عظیمى

محمدعلى رجائیان

مصیب  شوکتی

محمد على عالمى   

بخشعلى اسدى

حسین قاسمى

رضا طاهرى

صادق  غیور

عبداله خلجی

محمد اسکندرى

محمدرضا فتحى

مصطفى ساترى

سید تاج الدین 
داودى   

اصغر آقایى

امیر اله قدسى فر

حسینعلی منصوري 
نیا

حیدر خسروي

عباسعلى حداد 
کاشانى

عبدالمجید میرزایى

محمد حسن اهتمام

محمدحسین حدیدى

مرتضى ملک محمد

عبدالمحسن شیوا     ابوالقاسم عظیمى  

ابراهیم باقري

حسن ابریشمى راد

حسنعلى سیفى

سید مرتضی   
میربهائیان

سیدجالل میرعظیمی

غالمحسین توکلی

غالمرضا  توکلی

مرادعلی جعفري

ابوالفضل کامرانی

جلیل جبارى

حسین   کریمی

سید حسن 
میرشفیعی

سیدعلى جمدى

علی مولوي

فرج اله  اصغر زاده

محمود ربانى

یوسف فخر اعظمى  محمد شمس  

 نعمت اله وفایى

احمد رضایى 
خیرآبادى

جان محمد سپیانی

حسین باقرى

سید باقر فیاض

سیدمحمدباقر نبوى

على مرادمند

قدرت اله الهیارى قدرت اله مر تضایى

محمود   امامی

نوراله تاکى

سعید داروئى

احمدرضا اولیاء

براتعلی سهرابی

حسین رهنما

رضا فتحی

سیدهاشم حسینى

علی اکبر بقایی

مجید آقاداودى 
جلفائى

محمدرضا مالقاسمی

مصطفى قنبریان

 على اکبر کاظمى      

ایرج کثیرى

حسین قربانی

رجبعلى رنجبر

عباس خراسانی

عبداله  کیانی

محمد تقى شاه 
سمنى

محمدرضا بارفروش 
کاشانى

مسیح اله جاورى

 محمد على یزدى  

اصغر نصر

اکبر نصر آزادانى

حشمت اله حشمتى

حمیدرضا خان 
احمدى

عباسعلى دشتله

عبدالرضا مقصودي

محمد حسین جعفرى

محمدباقر میرزاجانى

مرتضی صفایی

 مهدى سلمانیان شهریار اعتمادى   

اصغر نوري امامزاده ئی

اکبر رهروي

حمید عندلیب

عبدالجواد حمیدیا

عبدالرسول دانایى

محمد علی اکبري   محمد روغنى
دستجردي

سیده نرگس طاهري

بازنشستگان بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان

اسفندیار صالحى

بهروز بزرگزاد مقیماسمعیل ایزدى حمید تیکنی

 بى تردید بزرگترین سرمایه جوامع انسانى، حضور پیشکسوتان و خدمتگزارانى است که در گذر زمان، موجبات رشد و بالندگى میهن خویش را فراهم 
آورده و در مسیر توسعه و پیشرفت سرزمین خود، خدمات شایسته اى به یادگار نهاده اند. امروز، وجود بازنشستگان، ذخایر ملى و اندوخته هاى 
ملتى به شمار مى روند که اراده خویش را در مسیر حرکت تاریخ، معطوف به آبادانى، توسعه و سربلندى داشته و تالش شرافتمندانه خود را در این 
جایگاه به نمایش گذاشته اند. ما امروز مفتخریم که سایه بلند پیشکسوتان عزیزى که به افتخار بازنشستگى نایل آمده اند، همچنان بر سر ما 
گسترده است؛ انسانهاى پاك سرشتى که در مقطعى از زمان، در محضرشان آداب خدمت رسانى و درس مردمدارى آموخته ایم .در پایان آرزوى 

سالمتى و تندرستى و بهروزى و شادکامى براى همکاران بازنشسته  و خانواده هاى محترم شان را ازخداوندمتعال خواستارم . 
غالمحسین خانى-مدیرکل      


