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خواص خاکشیر که تا به حال نمى دانستید1500کیلومتر از شبکه فاضالب اصفهان نیاز به بازسازى داردبازگشت متفاوت پرویز پرستویى به سینماهاسرباز هخامنشى به تهران نزدیک شد  نامى تلخ براى اصفهانى ها سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

فرا فکنى در علت بحـران آب 
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بازار با کمبود گوشت قرمز 
مواجه است

به بازاریابى در فوتبال بخندیم!

صادرات برق ایران 
از سرگرفته شد
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سبزى بسا ط و 
سیاهى زنـدگى
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تنها با مصرف یک لیوان آب هویج در روز مى توانید سیستم ایمنى بدن خود 
را تقویت کنید. آب هویج به بدن در مبارزه با آسیب رادیکال هاى آزاد کمک 

مى کند و از آن در برابر التهاب، باکترى ها و ویروس هاى مضر محافظت 
مى کند.آب هویج منبع خوبى براى ویتامین ها و مواد معدنى مانند 

ویتامین K، ویتامین B6، پتاسیم و فسفر است که براى حفظ شرایط خوب 
مغز، استخوان ها و سیستم عصبى ضرورى هستند.

«سیاست شهردارى اصفهان حذف دستفروشان 
نیســت، بلکه ســاماندهى آنها در بازارچه هاى 
محلى مد نظر اســت.» مدیرکل پیشــگیرى و 
رفع تخلفــات شــهرى شــهردارى اصفهان 
اردیبهشت ماه سال جارى خبر از برنامه بلندمدت 
شــهردارى داد؛ اینکه قرار اســت با اجراى این 
برنامه، محــل فعالیت دستفروشــانى که براى 
شهر مشکل آفرین نیســتند را در بازارچه هاى 
محلى شــهر قرار دهد تــا دیگــر معابر محل 

دستفروشى نباشد.
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داستان تابلوى «گلستان»داستان تابلوى «گلستان»
در جستجوى تاریخچه خلق اثر گرانبهاى سهراب سپهرى که اخیراً به فروش رفتدر جستجوى تاریخچه خلق اثر گرانبهاى سهراب سپهرى که اخیراً به فروش رفت
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رئیس شوراى اسالمى استان اصفهان تشریح کرد

«تنگه ابوقریب» از نگاه خواننده مشهور پاپ

انگار همین نزدیکى ها 
اتفاق افتاده است

«آریان» به صحنه «آریان» به صحنه 
بازمى گردد؟

 زامبى ها آبروى علیرضا را بردند
زامبى هاى اینستاگرام این بار با عملکرد خود باعث شدند تا بار دیگر آبروى ایرانى ها و نماینده 

فوتبال ایران در لیگ برتر انگلیس به خطر بیافتد.
 بعد از اینکه علیرضا جهانبخش بزرگ ترین و گرانقیمت ترین نقل و انتقال فوتبالى ایران را 
با باشگاه برایتون انگلیس امضا کرد، انتظار مى رفت از همین شروع فصل جزو نفرات اصلى 
تیمش قرار بگیرد و بــه ویژه در هفته دوم که به مصاف منچســتر یونایتد مى روند، حداقل 

به عنوان بازیکن تعویضى بازى کند.
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آگهى مزایده (نوبت اول)

منوچهر روانان- مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر

چاپ دوم

سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز هیئت مدیره سازمان ونظریه 
کارشناسى در نظر دارد مرکز معاینه فنى واقع در بلوار آزادگان جنب پارکینگ کامیونداران را از 
طریق برگزارى مزایده عمومى به شرکت ها( که داراى خدمات معاینه فنى) واجد شرایط واگذار 
نماید. لذا متقاضیان مى توانند با مراجعه به واحد امور قراردادهاى سازمان واقع در شاهین شهر
 بلوار جمهورى اسالمى مجموعه ادارى انقالب مراجعه و نسبت به دریافت فرم مربوط به شرکت 
در مزایده اقدام و پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1397/06/17 به 

دبیرخانه حراست سازمان تحویل نمایند. 
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45224970- 031 این سازمان تماس حاصل و یا به 
سایت WWW.SHAHINSHAHRBUS.IR مراجعه نمایند. در ضمن سازمان در رد یا قبول 

یک یا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.

آگهى مزایده (تجدید)

محسن خلیلى- مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود

نوبت دوم

سازمان عمران زاینده رود در نظر دارد به استناد مصوبه هیئت مدیره محترم نسبت به اجاره سایت 
موتورهاى چهارچرخ بنزینى واقع در دهکده فرهنگى تفریحى زاینده رود به مدت سه سال اقدام 

نماید.
لذا متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالع از سایر شرایط مزایده، اخذ و تحویل اسناد مزایده تا 
پایان وقت ادارى مورخ 97/06/13 به دفتر اصفهان واقع در اصفهان خیابان 22 بهمن مجتمع ادارى 
غدیر مراجعه نمایند. بازگشایى پاکات پیشنهادات مورخ 97/06/14 در محل سازمان خواهد بود. 
کلیه هزینه هاى متعلقه اعم از درج آگهى، کارشناسى و ارزش افزوده به عهده برنده مزایده خواهد 

بود. سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار مى باشد.
www.sozi.ir :سایت سازمان
info@sozi.ir :ایمیل سازمان

تلفن تماس: 32673080- 32673010

آگهى مناقصه عمومى شماره 3- 97

شرکت مدیریت تولید برق اصفهان

شرکت مدیریت تولید برق اصفهان در نظر دارد امور خدماتى (فضاى سبز و نظافت) موردنیاز 
خود را طبق شرح مندرج در اسناد مناقصه به مدت یکسال به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 
لذا از کلیه شرکت هاى خدماتى معتبر که داراى توانائى مالى و اجرائى کافى و سابقه کار مرتبط 
و همچنین داراى رتبه بندى و طرح طبقه بندى مشاغل کارگرى و صالحیت ایمنى مورد تأیید 
اداره کل کار و امور اجتماعى استان اصفهان در سال 1397 مى باشند دعوت مى شود با همراه 
داشتن مدارك کامل و سوابق اجرائى شرکت خود و تأییدیه وزارت کار و امور اجتماعى استان 
اصفهان ظرف مدت 7 (هفت) روز کارى از تاریخ انتشار این آگهى به اداره تدارکات این شرکت 
واقع در اصفهان، ابتداى اتوبان ذوب آهن، انتهاى بلوار شــفق، نیروگاه برق اصفهان مراجعه و 
نسبت به دریافت اســناد مناقصه اقدام نمایند. ضمنًا جهت اطالع بیشتر مى توانید به سایت

 www.isfahanps.ir (بخش مناقصات) مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 5080 و 37895083- 031 (اداره تدارکات و کاال)

آب هویج بخورید به هزار و یک دلیل

زندگى سبزى فروش معروف خیابان وحید 
چگونه مى گذرد

استاتفاق افتاده است اتفاقافتاده
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یک دلیل

4

ى ز رب رررى ى ز ب

 زامب
زامبى هاى اینستاگرا
فوتبال ایران در لیگ
 بعد از اینکه علیرضا
با باشگاه برایتون انگل
تیمش قرار بگیرد و بـ
به عنوان بازیکن تعوی
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سخنگوى توانیر گفت: صادرات برق از 20 مرداد شروع 
شده و به تدریج در حال افزایش صادرات برق هستیم.

محمود رضا حقى فــام بیان کرد: به محــض اینکه از 
شرایط تأمین برق مطمئن شدیم صادرات برق را افزایش 
مى دهیم اما اولویت ما تأمین برق مشترکان داخل کشور 
در فصول مختلف سال است و ظرفیت مازاد تولید را صادر 
خواهیم کرد که منافع اقتصادى و سیاســى براى کشور 
خواهد داشــت. وى گفت: 200 تا 250 مگاوات میزان 
صادرات فعلى برق به کشــورهاى عراق، افغانستان و 
پاکستان اســت که اگر بتوانیم آن را در حد قراردادهاى 

منعقده با کشورهاى ذکر شده گسترش مى دهیم.

حقى فام درباره واردات برق نیز اظهار کرد: فعًال واردات 
برق را قطع نمى کنیم چون در شــبکه شمال کشور به 
دلیل افت فشــار،  قطع واردات به نفع ما نیســت اما به 
محض کاهش دماى هوا دیگر نیــازى به واردات برق 
نخواهیم داشت. وى گفت: در اســتان هاى خوزستان، 
هرمزگان و بوشــهر تا 15 مهر گرمــاى قابل توجهى 
داریم اما در کل کشور مصرف برق کاهش قابل توجهى 
یافته اســت. حقى فام تأکید کرد: خاموشــى ها از 19 
مرداد رفع شــده  و این روال با خنک شــدن در شهریور 
ماه به پایدارى شــبکه و افزایش ذخیره شــبکه کمک 

مى کند.

مدیر کل امور حقوقى و امالك سازمان میراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشــگرى مى گوید: مکاتباتمان براى 
برگرداندن سرباز هخامنشى از نیویورك به تهران در حال 

انجام است، امیدواریم این اتفاق زودتر رخ دهد.
دوم مرداد ماه امســال با حکم قاضى دادگاه عالى آمریکا 
براى تکه اى از تخت جمشید که بخشى از کتیبه  «سرباز 
هخامنشى» است، قرار بازگرداندن آن به کشور مبدأ آن 
صادر شد. سنگ نگاره اى که 80 سال قبل از ایران دزیده 
شد و شش ســال پیش هم از موزه هنر مونترال کانادا به 
سرقت رفت و در نهایت از یک حراجى در آمریکا جان سالم 
به در برد.  ابراهیم شقاقى، مدیر کل امور حقوقى و امالك 

سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى در این 
زمینه توضیح مى دهد و مى گوید: براى بازگرداندن سرباز 
هخامنشى مکاتبه کرده ایم و قرار است نخست نمایندگان 
ایران در نیویورك سرباز هخامنشى را تحویل بگیرند و در 

نهایت آن به ایران تحویل داده شود.
وى همچنین با بیان اینکه این اداره کل همچنین پیگیر 
بازگرداندن الواح هخامنشى از دانشگاه شیکاگو به تهران 
است، اظهار مى کند: پیگیرى ها و مکاتبات در این زمینه نیز 
ادامه دارد.  شقاقى، اتفاقات رخ داده در زمینه  سیاسى از سوى 
آمریکا براى ایران را عامل تأثیرگذارى براى بازگرداندن آثار 

تاریخى فرهنگى ایران به کشور نمى داند.

صادرات برق ایران 
از سرگرفته شد

سرباز هخامنشى 
به تهران نزدیک شد

بعد از واقعه اصفهان از 
سالح  ساچمه اى استفاده نشد

نصف جهان      عبدالرضا رحمانى فضلى، وزیر کشور به 
عنوان یکى از مسئوالن ارشـد تأمین امنیت در کشور، 
گفتگوى مفصلى با روزنامه «ایران» انجام داده است. 
بخشـى از اظهارات او را که به اعتراضات دى ماه سال 

پیش و تیرماه امسال مى پرداخت بخوانید:
■حجـم تبلیغـات در اعتراض هـاى اخیـر بـه شـدت 
سـنگین تر از دى ماه بود. دى ماه اصـًال تبلیغاتى براى 
رخداد قضیه نبود. در مشـهد و دو جاى دیگر، اتفاقاتى 
افتاد و در شب دوم به صد شهر رسـید، بعداً رسانه هاى 
معاند آمدند و بر موج سوار شدند. اما براى اعتراض هاى 
اخیر، رسانه هاى معاند و برخى مسئوالن سیاسى خارجى 
از دو سه ماه قبل تبلیغات وسیعى داشتند. روى ضعف ها 
و نارضایتى ها مانور گسترده مى دادند و مى گفتند تحول 

و اتفاق بزرگى در راه است.
■ در اعتراض هاى اخیر با  وجود تبلیغات گسـترده، در 
27 شهر از 13 استان شاهد تجمعاتى بین 20 تا 500 نفر 
بودیم. بیشترین تعداد در اشتهارد بود که 500نفر بودند. 
■ در همین حوادث اخیر، خشونت به آن معنا نداشتیم. 
نه آتش زدنى بود نه شکستنى؛ درخیابان درگیر شدند؛ 

شعار دادند و رفتند.
■ تمام کارشناسـان بررسـى و در نهایت اعالم کردند 
کسى که در کرج کشته شد با گلوله کالشینکف کشته 
شده است. نیروى انتظامى در صحنه، کالش ندارد. در 
شـیراز نیز با تفنگ سـاچمه اى شـلیک کرده بودند. در 
شیراز دو موتورسوار با تفنگ شکارى با گلوله ساچمه اى 
تیراندازى کردند. بعد از واقعه اصفهان دستور داده شد به 

هیچ عنوان از این سالح ها استفاده نشود. 
■ در اعتراض هاى دى ماه بین 42 هزار تا صد هزار نفر  
حضور داشتند. در تیرماه امسال در مجموع حدود 3800 

نفر به ما گزارش دادند. واقعاً کم بودند.
■ زمانى که معترضان از کنار حوزه علمیه در اشـتهارد 
عبـور کردند، پنـج نفر هـم سـنگى زدند و شیشـه اى 
شکسـتند. این به معناى تصمیم معترضان براى زدن 
حوزه علمیه نیسـت و این تلقـى را نداریم. هـر اتفاقى 
مى افتد، چند تا شیشه شکسته مى شـود؛ ممکن است 
شیشـه هاى بانک باشد؛ شیشـه هاى سـاختمان یک 
نهاد دولتى باشد. اما در دى ماه به مغازه هاى مردم و به 

پاسگاه ها حمله کردند.

داستان «توفیق» و بند تنبان!
نصف جهان  هفته پیش آیین نکوداشت «حسن توفیق» 
از گردانندگان هفته نامه «توفیق» در سـازمان اسناد و 
کتابخانه ملى ایران در تهران برگزار شـد. توفیق هفته 
نامه اى  بـود کـه درسـه دوره از سـال 1301 تا سـال 
1350 به مدیریـت خانـدان توفیق و با محتـواى طنز 
منتشر مى شد. این هفته نامه را یکى از مهمترین ها در 
تاریخ مطبوعات ایران مى شناسند که از ِقَبل آن، ده ها 
طنزنویس و کاریکاتوریست بزرگ به جامعه مطبوعاتى 
ایران معرفى شـد. بسیارى حتى شـکل گیرى ریشه و 
بن مایه هفته نامه معـروف «گل آقا» را هم به تأسـى 
از چارچوب هفته نامه «توفیق» مـى دانند خاصه آنکه 
کیومرث صابرى فومنـى، مدیر «گل آقـا» و جمعى از 
طنزپردازان و کاریکاتوریست هاى فعال در این نشریه، 
در دامن توفیق بزرگ شده بودند. اما مراسم بزرگداشت 
حسن توفیق در تهران چندین سخنران  داشت که یکى 
از آنها خود حسن توفیق، صاحب امتیاز این نشریه بود. 
اظهارات این طنزپـرداز قدیمى را که تـوأم با ذکر یک 

خاطره شیرین است بخوانید:
■ در «توفیق» نوشـته بودیم که پـس از فروش پس 
گرفته مـى شـود و واقعاً هم پـس گرفتیـم. البته جمع 
کثیرى نمى آمد چـون به لحاظ مالى برایشـان صرف 
نمى کرد ولـى بعضى بـراى خوشـمزگى مـى آمدند. 
«توفیق» به شـکل حـزب اداره مى شـد. مرامنامه اى 
داشت که روى مخمل بزرگ سبزرنگى نوشته شده بود 
و البته سوگندنامه اى هم داشت. به این معنا که هرکس 
مى خواهد در «توفیق» فعالیت کند، باید آن را امضا کند 
و در مکتب «توفیق» گام بردارد و البته جز در راه مصالح 
ایران رفتار نکند. ما در یکى از شماره ها نوشتیم که آنقدر 
این شماره فکاهى و خنده دار است که هرکس بگیرد و 
بخواند بند تنبانش پاره مى شود. به همین دلیل همراه با 
آن شماره، یک بند تنبان هم ضمیمه به خواننده دادیم. 
اما چون بند تنبان به اندازه تیراژ «توفیق» _ که باال هم 
بود _ هرچه گشـتیم در تهران وجود نداشـت، باالخره 
یکى از کارگاه هاى بند تبنان سازى را پیدا کردیم و به 

کار انداختیم تا تعدادى که مى خواهیم تهیه شد.

خبرخوان

 5 میلیارد و صد میلیون تومان در مقایســه با رقم هاى 
افشا شــده اختالس هاى اخیر، پول خرد هم محسوب 
نمى شــود(!) اما وقتى پاى خرید یک تابلو وسط باشد، 
پرداخت این میزان پول در ازاى به دست آوردن آن تابلو، 

خیلى هم زیاد  است. 
اما ماجرا چیست و از کدام تابلو صحبت مى کنیم؟ این 
تابلو در اختیار چه کسى بوده و حاال دست چه کسى افتاده 
است؟ براى دانســتن این موضوع باید چند هفته اى به 

عقب برگردیم؛ به هشتم تیر ماه همین امسال. 

چرا تابلو را فروختم؟
در هنگامه افزایش قیمت ارز بود که نهمین حراج تهران 
در پایتخت برگزار شــد. در این نمایشگاه چندین اثر از 
هنرمندان اصفهانى مورد توجه قرار گرفت که ســرآمد 
همه آنها تابلویى از ســهراب ســپهرى، شاعر و نقاش 
مشــهور کاشــانى بود. این تابلو در حراج تهران با پنج 
میلیارد و یکصد میلیون تومان، عنوان گرانقیمت ترین 
اثر به فروش رفته در آن شب را به خودش اختصاص داد. 
نکته مهم در خرید و فروش این تابلوى رنگ و روغن آن 
بود که نه کسى اطمینان درستى از کّم و کیف عرضه آن 
درحراج هتل پارسیان آزادى تهران داشت و نه نام خریدار 
اثر افشا شد. با گذشت نزدیک به دو ماه از آن شب، هنوز 
هم کسى نام خریدار تابلو را نمى داند اما درباره تاریخچه 
این تابلوى با ارزش و علت به حراج گذاشــته شدنش، 

حاال همه چیز روشن شده است. 
 به تازگى ماهنامه «اندیشــه پویــا» در گفتگو با لیلى 
گلستان، مترجم، مجموعه دار و صاحب گالرى گلستان 
در تهران به این سئوال پاســخ داده که اصوًال چرا این 
تابلو به حراج پایتخت رسید و رابطه آن با دختر ابراهیم 
گلستان چه بوده است؟ لیلى گلســتان به این ماهنامه 
گفته که تابلوى پنج میلیاردى سهراب، متعلق به خانواده 
گلســتان بود و علت فروش تابلو هم به باال رفتن سن 
خود این گالرى دار مربوط مى شده است: «خانه اى که 
من سال هاســت در آن زندگى مى کنم و خیلى هم در 
آن کیف کردم با اینکه خیلى خانه خوبى است اما دیگر 
براى زندگى من بزرگ اســت. بچه هــا دنبال زندگى 
خودشان رفته اند و نگهدارى خانه براى من مشکل شده. 
پله هایش هم زیاد است. این شد که تصمیم گرفتم در 
یک آپارتمان زندگى کنم اما براى خرید آپارتمان پول 
نداشتم. تابلوى سهراب را فروختم تا یک آپارتمان بخرم. 

اول هم مى خواستم خانه را بفروشم و با بخشى از پول 
آن آپارتمان بخرم اما بچه هــا موافقت نکردند و گفتند 
این تنها باغى است که در "دروس" مانده و حیف است 
فروخته شود و به جاى آن تابلو را بفروش. من هم دیدم 
حرفشان منطقى است. به پولى که الزم داشتم رسیدم 

اما قیمت تابلو در حراج خیلى باال نرفت.» 

بیشتر مى ارزید اما...
لیلى گلستان 30 سال است یکى از معروف ترین گالرى هاى 
ایران را اداره مى کند؛ جدا از اینکه خودش هم مجموعه 
دار اســت. به همین دلیل با همه پشت پرده هاى خرید 
و فروش در حراج ها آشناست. اگر او معتقد است قیمت 
پنج میلیاردى تابلویش در حراج تیرماه امســال واقعى 
نبوده، پس البــد چیزى مى داند که ایــن را مى گوید: 
«وقتى تابلویــى را به حراج مى گذاریــد وارد حیطه اى 
مى شوید که در آن خیلى پنهانکارى و پس و پشت وجود 

دارد. من همه اینها را بلد بودم و مى دانستم فروش چنین 
اثرى صاف و ساده و راحت اتفاق نمى افتد. با علم به همه 
اینها کار را به حراج تهران دادم و با تمام بازى هایى که 
یک حراج دارد فروش رفت.» اما به هر حال، او پشیمان 
نیست که چرا تابلوى منحصر به فردش را فروخته است: 
«آن تابلو یک خاطره و تاریخ پشتش بود. هنوز هم هست 

فقط آن نقاشى دیگر مال من نیست.» 
اما از طرف دیگر ، اینکه تابلوى سپهرى چگونه از خانه 
گلستان ســر درآورده و «تاریخ پشــتش» از کجا آمده 

است، هم داستان جالبى دارد. 
وقتى پدر لیلى گلســتان براى او خانه اى مى ســازد، 
مادرش هم از سهراب ســپهرى مى خواهد براى دیوار 
پشــت مبل کاناپه تابلویى بکشد. سهراب مبل را اندازه 
مى گیرد و نقاشى بزرگى به همان اندازه مى کشد؛ همین 
تابلویى که حاال به قیمت بیش از پنج میلیارد تومان به 

یک شخص ناشناس فروخته شده است.

 اما آیا این گالرى دار مشهور نمى توانست تابلوى سهراب 
سپهرى را به یک موزه بفروشد تا در آنجا نگهدارى شود؟ 
به خصوص آنکه معلوم نیست این تابلو امروز در دست 
چه کسى اســت، با چه شــرایطى و در کجا نگهدارى 
مى شود؟  لیلى گلستان مى گوید: «آرزوى من این بود 
که موزه هنرهاى معاصر این تابلــو را بخرد که تابلو به 
گنجینه موزه برود اما یا پولش را نداشــتند و یا به دلیل 
نابلدى و غیرمتخصــص بــودن و غیرحرفه اى بودن 
که وزارت ارشاد مبتال به آن اســت نقاشى را نخریدند. 
درستش هم این بود که این کار به موزه برود چون یک 

کار تک از سهراب سپهرى است.»

شاعر بى پول یا نقاش پولدار؟
سهراب ســپهرى کارهاى تک زیاد داشت. سال هاى 
قبل هم تابلو هاى او با قیمت باال به فروش مى رسید. 
این در حالى است که تصور عامه مردم از شیوه زندگى 

سپهرى در این خالصه مى شــود که کاشانى مشهور 
کشور ما، شاعرى بوده که زندگى اش از نظر اقتصادى 
بسامان نبوده است. اما جالب است که لیلى گلستان در 
گفتگوى هفته پیش خود با روزنامه «همشهرى» گفته 
این یک باور نادرست اســت و از قضا سهراب سپهرى 
وضع مالى بدى هم نداشته اســت. او این مطلب را در 
پاسخ به خبرنگار «همشهرى» که مى پرسد چرا وقتى 
اثر سهراب سپهرى را به شما نشان مى دهند، آن را تأیید 
نمى کنید در حالى که هم سپهرى را مى شناختید و هم 
تعداد آثارش را مى دانید و همــه کارهایش را دیده اید، 
مطرح مى کند: «سپهرى خیلى کار داشت. خیلى زیاد 
پرکار بود. یعنى خانم سیحون مدام به ایشان مى گفت 
بکش و او دائم مى کشید و مى فروخت! یعنى سهراب در 
زمان خودش، برخالف خیلى ها که فکر مى کنند چقدر 
بدبخت بود و قدرش شناخته نشده، اصًال این داستان ها 
نبود، پرفروش تریــن و گران ترین نقاش ایران در زمان 
خودش بود. چرا؟ چون گالرى دارش خانم سیحون بود و 
برایش درجه یک کار کرد. یعنى اگر خانم سیحون نبود، 
سهراب سپهرى هیچ وقت ســهراب سپهرى نمى شد؛ 
بنابراین خیلى زیــاد کار کــرد و در دوره هاى مختلف 
کارى داشــت، ولى یک اشــتباهى که کرد این بود که 
خیلى از کارهایش امضا نداشــت. خود من سه کار از او 
گرفتم که امضا نداشــت. آن موقع کــه خریدم متوجه

نشــدم که امضا ندارد. همینطور آویــزان مى کردم به 
دیوار. یک روز نگاه کردم دیــدم که امضا ندارند. بهش 
گفتم ســهراب اینها امضا ندارند، گفت براى هر امضا 

یک شام.»

یک هدیه باارزش
سهراب ســپهرى ا گر زنده بود، یک ماه و نیم دیگر 90 
ســاله مى شــد. او 15 مهرماه 1307 در کاشان به دنیا 
آمد. لیلى گلســتان هم زاده 23 تیــر 1323 در تهران 
است. او 43 روز پیش 74 ساله شــد. گلستان 16 سال 
از سهراب سپهرى کوچک تر است اما تا تیرماه امسال 
وارث یکى از باارزش ترین آثار هنرى او بود و دو هفته 
قبل از خاموش کردن شمع هاى کیک تولدش، تابلوى 
گرانبهاى سهراب ســپهرى را به قیمت پنج میلیارد و 
یکصد میلیون تومان فروخت. پولى که ســهراب، 38 
سال بعد از مرگش آن را به لیلى گلستان هدیه داده است. 
براى روز تولد یک نفر، هدیه چندان بدى هم نیســت؛ 

هست؟!   

نصف جهان  شامگاه دوشــنبه هفته پیش که حمید فرخ 
نژاد در صفحه اینستاگرام خود دست به دفاع جانانه اى 
از رضاکیانیان و پرویز پرستویى زد، شاید خیلى ها هنوز 
دو مقاله پایگاه اطالع رســانى «مشــرق» علیه این دو 
بازیگر سرشناس سینماى ایران را نخوانده بودند و براى 
همین نمى دانستند فرخ نژاد چرا بى مقدمه از آنها حمایت 

کرده است. 
دوشنبه هفته پیش روزى بود که پیکر ضیاءالدین درى 
در میان مشایعت کنندگانش و از جمله رضا کیانیان که 
یکى از سخنرانان اصلى مراسم بود به خاك سپرده شد و 
البته همه چیز هم از همین سخنرانى آغاز شد. اظهارات 
تند و تیز رضا کیانیان در مراسم تشییع پیکر درى که از 
وضعیت امروز ایران انتقاد کرده بود، بالفاصله مورد توجه 
پایگاه خبرى «مشــرق»- از جمله رسانه هاى نزدیک 
به اصولگرایان- قــرار گرفت تا حداقــل در دو مطلب 
و با ادبیاتى به همــان تندى لحن رضــا کیانیان در آن 
مراسم، پاسخ این هنرپیشه مشــهور را بدهد. بى گمان 
این دو مطلب (و به خصوص یکــى از آنها) گزنده ترین 
و شدیداللحن ترین نوشته هایى اســت که در سالیان اخیر 
علیه سینماگران ایرانى منتشر شــده است و اهمیت انتشار 
آنها به خصوص به نفــوذ و اعتبار پایــگاه اینترنتى اى بر

مى گردد که این انتقادات در صفحه اول آن منتشر شده است.  
ســایت اصولگراى «مشــرق»، کیانیان را کسى خواند 
که بعد از انقالب مارکسیســت مى شــود و در دهه 60 
به همکارى با سازمان «پیکار» با گرایشات شدیداً ضد 
اسالمى مى پردازد و به نوشــته این سایت، «در صورت 
عدم بازگشت از مســیرى که در آن افتاده بود، با طناب 
اعدام، زندگــى اش در دهه 60  قطع مى شــد و فرصت 
بازى کردن در "کیف انگلیســى" سیدضیاءالدین درى 

را پیدا نمى کرد.»

پایگاه اطالع رسانى «مشــرق» آنگاه در تندترین اتهام 
ممکن به کیانیان ادامه مى دهد: «رفتار رضا کیانیان در 
مراسم [روز تشــییع پیکر ضیاءالدین درى]  نشان داد او 
توبه نامه اش را پاره کرده اســت و پیکارش با جمهورى 
اســالمى را به عنوان یک عضو گروه پیکار آغاز کرده 

است.»
«مشــرق» همچنین در مطلبى دیگر زیر عنوان «رضا 
کیانیان در 66 ســالگى آلزایمر گرفــت»، خواننده را به 
گفتگوى کیانیان با خبرگزارى «ایسنا» در سال 1391 
ارجاع مى دهد که در آن گفتگو به مناسبت سالروز تولدش 
گفته بود: «حاال که 61 ساله شده ام، فکر مى کنم اگر در 
99 سالگى هم بمیرم، جوانمرگ شــده ام.» «مشرق» 
نتیجه گرفته که «احساس جوانى سوپراکتیو» این بازیگر 
سینماى ایران در آن سال در حالى جایش را به ناامیدى 
از این روزها داده که سال 91 «از نظر قاطبه سلبریتى ها 
و اصالح طلبان از ســیاه ترین دوران ها نیز بوده است». 
«مشرق» آنگاه مى نویســد: «فتنه اى که هم اکنون به 

دلیل ســیاه نمایى جریان خاص از اوضاع کشور ایجاد 
شده است حتى به ســاکنان بهشت نیز احساس زیست 
جهنمى مى دهد... به زعم ما، آقــاى کیانیان نیز مفتون 
همین قضایا شده و صرفًا در اوهام خود تصورى ویرانه 
 گونه از مشکالت عادى کشور دارد و گرنه او هنوز و حتى 
خیلى بیشتر از سال 91 مى تواند حس جوانى داشته باشد 
به شــرط آنکه عینک بدبینى را بردارد و فضاى مسموم 
شده ذهن خود را با نوشداروى "واقع بینى" درمان کند.»

کیانیان تنها نیست
اما نکته جالب مطالب منتشر شده در پایگاه اطالع رسانى 
«مشرق» این است که این رسانه عالوه بر رضا کیانیان، 
پرویز پرستویى را هم آماج حمالت مشابهى قرار داده و 
او را شــومنى خطاب کرده که با پول نفت، لذت وافرى 
از زندگى اش مى برد. «مشــرق» مى نویســد: «پرویز 
پرســتویى و رضا کیانیان از بازیگرانى هستند که چه در 
فضاى مجازى و چه محافل جمعى کارشان فضاسازى 

علیه حاکمیت جمهورى اسالمى اســت تا با این ترفند 
مورد توجه اهالى سینما قرار گیرند. بازار سینماگرانى که 
حاکمیت را به تمسخر مى گیرند و تصویر جعلى از شرایط 
درون ایران به بیرون از مرزهاى ایران مخابره مى کنند 
بسیار داغ اســت. پرســتویى و کیانیان آتش بیار چنین 
جریاناتى هستند و در مراسم سینمایى على الخصوص 
مراسم ترحیم هنرمندان از هر فرصتى براى سیاه نمایى 
استفاده مى کنند... این شوى کلیشه اى تقریبًا میان چند 
نفر در مراســم  مختلف دست به دســت مى شود و البته 
پرستویى و کیانیان اســتاد اجراى چنین شوهایى علیه 

نظام هستند.»
«مشرق» همچنین گریزى هم به درآمد این دو بازیگر 
معروف زده و مى نویسد: «این آگاهى سازى باید در بین 
مردم رواج پیدا کند که پیروزى انقالب و روى کار آمدن 
نظام جمهورى اسالمى براى امثال پرستویى و کیانیان 
که وابســتگى پر و پیمانى به پول نفت دارند بد نشده و 
این گروه 40 سال است که با پول هنگفتى که در سینما 

به دست آورده اند لذت وافرى از زندگى شان برده اند. با 
وجود این، مردم باور مى کنند که آقا رضا کیانیان حالش 

بد شده باشد.»
به اعتقاد این پایگاه اطالع رســانى ذینفوذ، ضیاءالدین 
درى هیچ قرابت فکرى با کیانیان و پرســتویى نداشته 
و خانه ســینما هم با حمایت همیــن دو بازیگر توجهى 
به کارگردان تازه درگذشــته نمى کرد: «این دو تحت 
اراده اى خاص فعالیت مى کنند که 40 سال است افسار 
سینما را در دست گرفته است. آخرین فیلمى که درى در 
سینما ساخت، زمان ریاست عزت ا... ضرغامى در سمت 
معاونت سینمایى ارشــاد بود و به همین دلیل با پیروزى 
جنبش دوم خرداد ضیاءالدین درى عمًال از جریان اصلى 
سینما توسط باندى که کیانیان و پرستویى سرسپرده آنان 

هستند حذف شد.»

هر دو بى هنرند
اما در کنار لحن به شدت تند و عمدتاً غیر سینمایى سایت 
«مشرق» علیه دو بازیگر بسیار پرطرفدار سینماى ایران، 
این پایــگاه اینترنتى در عین حال گوشــه و کنایه هاى 
سینمایى نیز نثار پرویز پرستویى و رضا کیانیان کرده تا 
همه چیز فقط هم حول محور سیاست نگردد. «مشرق» 
از جمله مى نویسد: «کیانیان و پرویز پرستویى رکورددار 
دریافت دســتمزدهاى دولتى هستند... ســینما پس از 
انقالب کامًال دولتى شــده و غیر از یک کمپانى، باقى 
آثار ســینمایى از منابع دولتى و با پول نفت مردم ساخته 
مى شود و همین مردم از همین محصوالت بى کیفیت 
استقبال نمى کنند و امثال پرستویى و کیانیان پول حضور 
در آثار بى کیفیت را مى گیرند و جالب تر این است که غیر 
از درخشــش در فیلم حاتمى کیا هنر خاصى از خود بروز 

نمى دهند.»

در جستجوى تاریخچه خلق اثر گرانبهاى سهراب سپهرى که اخیراً به فروش رفت

داستان تابلوى «گلستان»

حمله بى سابقه یک رسانه اصولگرا به 2 بازیگر مطرح سینماى ایران

کیانیان و پرستویى، استاد اجراى شو علیه نظام هستند

مهران موسوى خوانسارى
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نمایش کمدى «اسد» 
روى صحنه است

نمایش شاد و کمدى «اسد» در ســالن سوره حوزه 
هنرى اصفهان به روى صحنه رفت.

کتایون خسروى، کارگردان این نمایش گفت: نمایش 
کمدى «اسد» در سه بخش اجرا مى شود،بخش دنیاى 
واقعى و امروز، دنیاى فانتزى و غیر واقعى که ممکن 
است در ذهن انسان رخ دهد و بخش دیگرى هم در 

گذشته انسان هایى است که طمع داشته اند.
وى با اشاره به اینکه در این نمایش بحث هاى محیط 
زیستى هم اضافه شده است، افزود: در این نمایش در 
کنار بچه هاى سالم، از بچه هاى معلول هم استفاده 
شده تا مخاطب بداند کسانى که معلولیت دارند و به 
دلیل جسمشان محدود هستند، ناتوان کامل نیستند.

این نمایش با همت خانه تئاتر حوزه هنرى اســتان 
اصفهان تا هفتم شــهریور در ساعت 20 و 15 دقیقه 

در سالن سوره واقع در خیابان آمادگاه اجرا مى شود.

سامانه دستیابى به داروهاى 
کمیاب راه اندازى مى شود

مدیر نظارت بر امور دارویى معاونــت غذا و داروى 
اصفهان گفت: با توجه به شرایط خاصى که در حوزه 
تأمین دارو داریم، سامانه دستیابى به داروهاى کمیاب 

به زودى در اصفهان راه اندازى مى شود.
حســن جانثارى اظهار کرد: به زودى یک سامانه اى 
ایجاد مى کنیم و موجودى داروهاى بیماران خاص در 
آن درج مى شود و بیماران مى توانند به جاى تماس 
با معاونت غذا و دارو، با مراجعه و ثبت در این سامانه و 
درج اطالعاتشان، به محض موجود بودن هر دارویى 
با آنها تمــاس بگیرند و طبق لیســت انتظار، داروها 

تخصیص مى یابد.
 

برگزارى نمایشگاه کتاب 
اصفهان از  9 آبان ماه 

معاون فرهنگى اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمى 
اســتان اصفهان از برگزارى نمایشگاه کتاب در آبان 

ماه امسال خبر داد.
اصغر مختــارى اظهار کرد: بدون هیــچ تغییرى در 
آبان ماه از تاریخ نهم تا پانزدهم آبان ماه این نمایشگاه 
برگزار مى شود.وى افزود: براى برگزارى این رویداد با 
شرکت نمایشگاه هاى استان و شرکت نمایشگاه هاى 

کشور هماهنگى هاى الزم انجام شده است.
معاون فرهنگى اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمى 
استان اصفهان گفت: برگزارى نمایشگاه مطبوعات 
هنوز قطعى نشده است و برگزارى جشنواره مطبوعات 
اصفهان هم هنوز مشخص نیست و اگر مشخص شود 

زمان و مکان آن را اعالم مى کنیم.
وى افزود: در ســفر اخیر به تهران از وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمى قول گرفتیم که در نخستین فرصت به 
اصفهان سفر کنند و احتماًال وزیر همزمان با جشنواره 
بین المللى فیلم کودك و نوجوان به اصفهان مى آیند.

10طرح زیربنایى برق منطقه اى 
 آماده بهره بردارى

10طرح زیربنایى شــرکت برق منطقه اى اصفهان 
آماده بهره بردارى است. 

مدیر عامل شرکت برق منطقه اى اصفهان با اشاره 
به اینکه براى اجراى این طرح ها 150 میلیارد تومان 
هزینه شده اســت، گفت: این طرح ها شامل احداث 
پست 20/63 کیلوولت سیتى ســنتر واحداث پست 

سیار63/20 کیلوولت جالل آباد در اصفهان است.
رسول موسى رضایى همچنین با اشــاره به توسعه 
4 فیدر در پســت 63/20 کیلوولت گالوانیزه کاشان 
گفت: توســعه 2 فیــدردر پســت 63/20 کیلوولت 
نجف آباد، احداث مــدار اول خط کابلى 230 کیلوولت 
اســالم آباد به صفه، احداث خط ترکیبى کاشان 4 به 
کاشان یک از دیگر طرح هاست. وى گفت: جابه جایى 
دکل 75 خط 230 کیلوولت نجف آباد به شهید کاظمى، 
خریــد و نصب هــادى پرظرفیت خطوط در ســطح 
شبکه، عملیات کابل کشــى خط 63 کیلوولت فیض 
کاشــانى به ناجى آباد درکاشــان و احــداث خط 63 
کیلوولت سیتى سنتر آماده بهره بردارى در هفته دولت

 است.

خبر

سرپرست معاونت فرهنگى و اجتماعى اداره کل اوقاف و امور 
خیریه استان اصفهان گفت: همزمان با آغاز دهه والیت، طرح 
«والیت علوى اکمال دین نبوى» به صورت ویژه در جوار حرم 

مطهر 229 امامزاده شاخص استان اجرا مى شود.
حجت االســالم ولــى ا... روان اظهــار کــرد: براســاس 
برنامه ریزى هایى که انجام شده، همزمان با آغاز دهه والیت 
آســتان مقدس کلیه امامزادگان استان آذین بندى مى شوند 
و با اجراى مراســم  مختلف میزبان زائران هستند.وى افزود: 
در همین راســتا نیز همزمان با دهه والیت، ویژه برنامه هاى 
جشن هاى والیت علوى نیز در جوار حرم 229 بقعه متبرکه 
و امامزاده شاخص استان برگزار مى شود.سرپرست معاونت 

فرهنگى و اجتماعــى اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان 
اصفهان گفت: در قالب اجراى طرح والیت علوى برنامه هایى 
همچون برگزارى جشن هاى عید غدیرخم، مولودى خوانى، 
سخنرانى، مراسم  شاد و متنوع فرهنگى، برپایى سلسله مباحث 
نمایشگاهى، برپایى نمایشگاه هاى ارائه محصوالت فرهنگى، 
ایستگاه هاى صلواتى و خیمه هاى معرفت برگزار مى شود. وى 
افزود: همچنین  مســابقه اى نیز به مناسبت عید غدیرخم در 
جوار بقاع متبرکه و امامزادگان پیش بینى شده است که عالقه 
مندان براى شرکت در این مسابقه مى توانند با مراجعه به مراکز 
فرهنگى و قرآنى امامزادگان،کتاب امیر غدیر را تهیه و در این 

مسابقه شرکت کنند.

مدیرعامــل جمعیــت هالل احمــر اســتان اصفهان 
گفــت: اردوى کانون هــاى طــالب عضــو جمعیت 
هالل احمر سراســر کشور امســال در اصفهان برگزار 

مى شود.
محســن مؤمنى اظهار کرد: اردوى ویــژه طالب برادر 
از دیروز آغاز و تا پنجم شــهریور ادامه خواهد داشت و 
اردوى ویژه طالب خواهر نیز از پنجم تا هفتم شــهریور 

ماه برگزار مى شود.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اصفهان گفت: برگزارى 
کارگاه هاى امدادى و مداخلــه اجتماعى و فرهنگى در 
حوادث و بالیا و کارگاه ارتقــاى عملکردى کانون هاى 

طالب از جمله برنامه هاى آموزشى سازمان جوانان در 
این اردوها خواهد بود.

وى دیدار بــا مراجع عظام تقلید، امــام جمعه و علماى 
اصفهان و نیز شب فرهنگى در گلستان شهدا و بازدید از 
مجموعه باغ طوبى، تخت فوالد و میدان امام(ره) اصفهان 
را از دیگر برنامه هاى پیش بینى شــده براى اردوهاى 
کشورى نشاط و پویایى ویژه اعضاى کانون هاى طالب 

بیان کرد.
مؤمنى ادامه داد:  جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان 
ســال گذشــته نیز در اردوگاه مهر بنــدر انزلى میزبان 

اردوهاى نشاط و پویایى ویژه طالب بود.

اصفهان میزبان طالب عضو 
کانون هاى هالل احمر کشور

اجراى ویژه برنامه هاى دهه 
والیت در 229 امامزاده استان 

«سیاســت شــهردارى اصفهان حذف دستفروشان نیســت، بلکه ســاماندهى آنها در 
بازارچه هاى محلى مد نظر است.» مدیرکل پیشگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى 
اصفهان اردیبهشت ماه سال جارى خبر از برنامه بلندمدت شهردارى داد؛ اینکه قرار است 
با اجراى این برنامه، محل فعالیت دستفروشانى که براى شهر مشکل آفرین نیستند را در 

بازارچه هاى محلى شهر قرار دهد تا دیگر معابر محل دستفروشى نباشد. 
معضل دستفروشى به گفته مسئوالن کالنشهرها سال هاست در حال ساماندهى است 
و چشم امید دستفروشان به این اســت که باالخره سرنوشت کاریشان چه مى شود؟ آنها 
هر صبح تا شب این نگرانى را دارند که اقدامى از سوى سدمعبرى هاى شهردارى صورت 
بگیرد و بساط شان را براى همیشه جمع کنند و همان اندك سرمایه شان را هم از دست 

بدهند.
اگر گذرتان به خیابان وحید افتاده باشــد حتمًا سبزى فروشى که بساطش را کنار خیابان 
پهن مى کند دیده اید. «محمد» با معلولیتى که از ناحیه پا دارد هر روز بساطش را از باغ 

ابریشم تا خیابان وحید مى آورد تا بتواند چرخ زندگى اش را بچرخاند.
خریداران طال که مسیرشان به فروشگاه هاى مجتمع بزرگ خیابان وحید و طالفروشى هاى 
همین راسته مى خورد، حتماً مرد فلج دستفروشى را که سال هاست براى امرار معاش، بساطش 
را نبش کوچه چســبیده به یک تعمیرگاه اتومبیل روى پارچه اى پهن مى کند دیده اند. مرد 
40 ساله اى که از 28 سالگى قسمتى از پیاده رو را به عنوان محل کارش انتخاب کرده و آنجا 
مشغول فروختن سبزى است و حاال بعد از گذر این همه سال، مشتریان ثابت خودش را از اهالى 
همان محل دارد. محمد مى گوید: «مردم بسیار خوب و مهربانند. من متوجه مى شوم بخاطر 

شرایط من است که از من بیشتر خرید مى کنند.»
محمد12 سال اســت بســاطش همینجاســت. از آن زمان که دیگر توانایى کار کردن در 
حرفه جوشــکارى و در و پنجره ســازى را نداشــت. قبل از هرچیزى از خودش مى گوید؛ 
اینکه مشکل پاهایش مادرزادى نیست و تزریق آمپول اشــتباه در سن یکسالگى باعث فلج 
شدنش شده اســت. وقتى از همســرش مى گوید، لبانش خندان مى شــود جورى که انگار 
کل صورتش مى خندد. هشت سال اســت ازدواج کرده و همســرش اهل نجف آباد است؛ 
مى گوید: «او مشــکل ناشــنوایى دارد ولى با این حال تا پیش از بچه دار شدن خیلى به من 
کمک مى کرد و باهم مى رفتیم سِر زمین و بار از کشــاورز مى خریدیم. مى آمد اینجا کمکم 
مى فروختیم (خنده). تفاهم زیادى داریم، به طور کامل همدیگر را درك مى کنیم و بیشــتر 

با لب خوانى با هم ارتباط داریم، یک فرزند دختر هشت ماهه دارم که شکرخدا سالم است.»

کم کم سر درددلش باز مى شود؛ از بهزیســتى مى گوید: «تنها کارى که براى ما انجام 
مى دهد پرداخت ماهیانه مبلغ ناچیزى (هر نفر 70 هزار تومان) اســت که این مبلغ حتى 
پول نان هم نمى شــود. به فرزندم این حقوق تعلق نمى گیرد؛ گفتند چون فرزندم سالم 
اســت به او حقوقى نمى دهند.» نگاه هر دوى ما به پینه هاى دست هایش است؛ ادامه 
مى دهد: «براى یک وام خرید خانه از طریق بهزیســتى اقدام کــردم و بعد از دوندگى 
بسیار، آخرش وام را به من ندادند، خب اگر مى دادند من خانه ام را مى خریدم و مبلغى که

 قرار بود بهاى اجاره خانه بدهم مى دادم براى قسط وام. حداقل خیالم راحت بود سرپناهى 
دارم.»

محمد جعفرى کیلومترها مســیر را با موتورش از باغ ابریشم در ســرما و گرما مى آید تا 
لقمه نان حاللى به خانه ببرد. مى گوید خبر دادند قرار اســت شــهردارى محلى را براى 
صنف او (دستفروشان) تعیین کند و براى همین فعًال بساط نکنند و ادامه مى دهد: «ما هم 
شادمان منتظر ماندیم اما دیدیم خبرى نشــد. دوباره برگشتم جاى همیشگى ام و بساط 
کردم. زندگى خرج دارد. من و خانواده ام حداقل ماهانه یک میلیون تومان خرج زندگى 
داریم و فقط درآمدى داریم که زنده بمانیم نه بیشتر و در شرایط سختى به سر مى بریم.»
این گوشه اى از زندگى یکى از دستفروشان شــهرمان بود. هستند در این حوالى کسانى 
که چک  بى محل، بیکارى، ورشکســتگى تولیدى هــا و کارخانه ها، ناتوانى جســمى، 
نبود کار و سرمایه باعث شــده براى دستفروشــى به خیابان بیایند. اما محمد و خیلى از 
دستفروش هاى دیگر که هر روز به تعدادشان اضافه مى شود مى خواهند در روزگارى که

 با آنها خوب تا نکرده، به هر قیمتى شــریف بمانند حتى اگر با سیلى صورتشان را سرخ 
نگه مى دارند. 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به اینکه ترمیم و بازسازى شبکه فاضالب اصفهان طرح 
بزرگى است که براى نخستین بار در کشور در حال اجراســت، گفت: به منظور اجراى مرحله نخست آن، بیش از 
هزار و 770میلیارد ریال فاینانس خارجى تخصیص یافته که مقرر شده با بهره مندى از دانش روز و فناورى نوین 

عملیاتى شود . 
هاشم امینى افزود: از 3700کیلومتر شبکه فاضالب شهر اصفهان با قدمت بیش از 40ساله، حدود 240کیلومتر آن 

را خطوط اصلى با قطر بیش از 500میلیمتر تشکیل مى دهد که از این رقم بیش از 150کیلومتر آن فرسوده است.
امینى با اشاره به اهمیت بازسازى شبکه فرسوده در قطر بیش از 500میلیمتر گفت: طرح بازسازى شبکه فرسوده شهر 
اصفهان بامشارکت شرکت هاى آلمانى، چینى و ایرانى با تکنولوژى روز دنیا در حال اجراست و تاکنون بخشى از شبکه 
فرسوده خیابان مشتاق اول، مشتاق دوم، میر، چمران، حمزه، الهور وکمال اسماعیل بازسازى و اصالح شده است.

به گفته وى، خوردگى و فرسودگى شبکه هاى فاضالب موجب کاهش مقاومت، خرابى و فرو ریختن لوله ها مى شود. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با بیان اینکه عمده شبکه فرسوده شهر اصفهان در مناطق پرتردد و 
شلوغ شهر واقع شده است، افزود: شبکه فرسوده فاضالب خیابان کمال اسماعیل به طول 960متر است که بازسازى 
آن به روش جایگزین با لوله هایى به قطر 1400میلیمتر از جنس پلى اتیلن در حال اجراســت. وى افزود: حدود 

1500کیلومتر شبکه فرسوده فاضالب شهر اصفهان نیاز به بازسازى دارد.

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز اصفهان گفت: بازار با کمبود گوشت مواجه است و به همین دلیل با 
افزایش قیمت روبه رو هستیم.

عبدالرضا آقاجانى افزود: دامداران اعالم مى کنند که دام وارد اصفهان مى شــود و از طرفى برخى گوشت قرمز را 
خریدارى و به کشورهاى دیگر صادر مى کنند، این در حالى است که این اقدام در کمبود گوشت و افزایش قیمت 

تأثیرگذار است.
وى با اشاره به اقدامات صورت گرفته براى کاهش قیمت گوشت قرمز گفت: هم اینک این فرآورده غذایى براى تنظیم 

بازار، وارد و در فروشگاه ها و قصابى هاى معتبر توزیع مى شود.
آقاجانى با بیان اینکه 10 تا 15 درصد از مردم توجه چندانى به قیمت گوشت ندارند، افزود: این درحالى است که بیشتر 
مردم از طبقه کم درآمد جامعه هســتند و افزایش قیمت روى زندگى آنها تأثیر منفى مى گذارد. وى گفت: قیمت 
هرکیلوگوشت گوسفندى درجه یک با استخوان 52 تا 53 هزار تومان، گوشت گوسفندى درجه 2 بدون استخوان 46 
تا 47 هزار تومان، گوشت گوساله 45 تا 47 هزار تومان و گوشت گاو 40 هزار تومان است، همچنین قیمت گوشت 

شتر بستگى به قیمت دالر دارد زیرا وارداتى است. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان: 

زندگى سبزى فروش معروف خیابان وحید چگونه مى گذرد

سبزى بسا ط و سیاهى زندگى
محیا حمزه

رئیس شوراى اسالمى اســتان اصفهان در نطق قبل از 
دستور اجالس این شــورا در هفته گذشته گفت: دستور 
کار این جلسه شوراى استان با توجه به اهمیت فوق العاده 
بحث کشاورزى و آب به این مسئله مى پردازد و امیدوارم 
بتوانیم با تعامــل و همفکرى هم، قدمى در بررســى و 

شناخت مسائل این حوزه و بهبود شرایط داشته باشیم.
عبدا... کیانى با اشاره به مسئله کمبود آب افزود: کشاورزى 
بدون آب هیچ معنایى ندارد و بحران آب مسئله اى بسیار 
جدى و پیچیده است. هرچند کاهش میزان نزوالت جوى 
در این سال ها در دهه هاى گذشته سابقه نداشته است، که 
این امر باعث ایجاد تنش آبى شدید شده است. اما تمام 
مسئله آب، صرفًا کاهش نزوالت نیست. بخش بزرگى 
از بحران آب به سوء مدیریت هاى چند ساله، سال هاى 

گذشته و بهره ورى پایین مدیریت آب برمى گردد. 
وى گفت: حفر بى رویه چاه ها، عدم توجه به مدیریت حوزه 
آبریز زاینده رود و غلبه نگاه اســتانى بر نگاه ملى نسبت 
به آب، الگوى کشت نامناســب و مصرف آب در کشت 
محصوالتى که هیچ توجیه اقتصادى ندارند، اســتقرار 
صنایع آب بر در اقلیم خشک استان اصفهان، عدم توجه به 
مسائل اقلیمى و جغرافیایى، عدم توجه به آلودگى منابع 
آب شیرین حاصل از آالینده هاى کشاورزى و صنعتى، 
فرسودگى شبکه هاى آب شهرى و موارد بسیار دیگر در 

ایجاد این بحران دخیل بوده است. 
کیانى با بیان اینکه کاهش علت ایجــاد بحران آب به 
مســئله نزوالت جوى فرافکنى مسئله و ساده سازى آن 
است، اظهار کرد: بخش عمده اى از سدهایى که در ایران 
احداث شده اســت با وجود آنکه بارها اثرات نامطلوب 
زیست محیطى آنها گوشزد شده و باعث به هم خوردن 
مکانیســم طبیعى در ارتباط حوضه هاى آب زیرزمینى 
مى شود، تحت تأثیر سود باالیى که در پروژه هاى عمرانى 
سدسازى وجود داشته است، عمًال نادیده گرفته شده و 
عوامل و افرادى که از سدسازى ســود برده اند در ایجاد 
این شرایط مؤثر بوده اند. نرخ خالى شدن سفره هاى آب 
زیرزمینى ایران امروز بین ســریع ترین نرخ ها در جهان 

قرار دارد.
وى ادامه داد: ســاختار مدیریتى و بهره بردارى از آب در 
ایران یک ســاختار پوســیده و پر از ایراد است و در هر 
زمینه از استحصال تا مصرف داراى ایراد اساسى است و 
عدم توجه جدى به مســئله آب و ورود حاکمیتى به این 
قضیه یک تهدید جدى است که ممکن است باعث ایجاد 

تنش ها و درگیرى هاى فراوان شود.
رئیس شوراى اسالمى استان اصفهان گفت: ما باید در 
درجه اول خود و جامعه را نسبت به این موضوع آگاه کنیم 

و تدابیر الزم را براى مواجهه با آن بیاندیشیم. 
کیانــى در ادامه افزود: چاه هاى غیرمجــاز باید پلمب و 
مسدود شود و متخلفان جریمه شوند. مجازات  در مورد 
تخلف در آب باید افزایش یابد. مالیات و جرایم استفاده 
بى رویه از آب باید بیشتر شــود و با مشترکین پرمصرف 
برخورد صورت گیرد. حاکمیت در مبارزه با استفاده بد از 
آب باید کامًال وجه قهرى داشته باشد. البته این موارد در 

کنار آموزش و کار کارشناسى باید صورت پذیرد. 
رئیس شوراى اسالمى اســتان اصفهان اذعان کرد: در 
کنار تمام این عوامل باید ســهم انرژى را از آب کاهش 
داد. وابســتگى ایران به تولید برق در نیروگاه هاى برق 

آبى باید کم شود. 
وى خاطرنشان کرد: در استان نیز اجراى طرح 9 ماده اى 
شوراى عالى آب کشــور باید به شدت پیگیرى شود که 
امیدوارم با تالش هاى اســتاندار و همچنین معاون امور 

عمرانى و نمایندگان مجلس به نتیجه برسد.
***

در ادامه مدیرکل دفتر امور شهرى و شوراهاى استاندارى 
اصفهان، آمادگى این دفتر بــراى رفع موانع نمایندگان 

شوراهاى استان را اعالم کرد. 
علیرضا ذاکر هرندى گفت: با برگزارى جلساتى با اعضاى 
شــوراى اســالمى اســتان، مى توانیم با پیگیرى هاى 

مختلف، در رفع مشکالت مردم بکوشیم. 
ســپس تعدادى از نمایندگان شــوراى اسالمى استان 
اصفهان در کمیته هاى فرهنگى، عمرانى و بودجه، مسائل 
و مشکالت مربوط به آب و ســازمان جهاد کشاورزى 
استان را با مســئوالن آب منطقه اى و ســازمان جهاد 
کشاورزى اســتان اصفهان در میان گذاشتند و از عدم 
حضور مدیرکل جهاد کشاورزى استان و آب منطقه اى 
اصفهان در دو جلسه اخیر شوراى اسالمى استان اصفهان 

به شدت گله کردند. حفر چاه هاى غیرمجاز، رسیدگى به 
کشاورزان، توجه به باغ ها، وضعیت بحران آب، سرکشى 
مدیران جهاد کشاورزى و برق منطقه اى به شهرستان ها 
و بازدید و... از جمله مسائل مطرح شده در این اجالس 

بود.
***

معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
استان اصفهان هم در این اجالس گفت: میزان بارش در 
سال آبى جارى، 753 میلیمتر بود در حالى که این میزان 

در سال گذشته 1400 میلیمتر بود.
حسن ساســانى، حجم امروز مخزن ســد زاینده رود را 
219 میلیــون مترمکعب اعالم کرد و گفــت: با تأکید 
استاندار، صنایع بزرگ استان به خصوص ذوب آهن و 
فوالد مبارکه ملزم به استفاده از پساب شدند که در این 
راستا سرمایه گذارى کرده اند تا پساب منتقل شود و مورد 

استفاده قرار گیرد.
وى افزود: با روان سازى آب براى باغات غرب، بسیارى 
از باغات و درختان نجات یافتند و رضایت کشــاورزان 

حاصل شد و خسارات به حداقل رسید.
ساسانى درباره آب تخصیص یافته به یزد هم گفت: در 
سنوات گذشته 67 میلیون مترمکعب آب اختصاص داده 
شده بود که این میزان امسال به 54 میلیون مترمکعب 
رسید و مطمئن هســتم این آب براى شــرب استفاده 

مى شود.
***

نماینده شهرستان فریدن در شــوراى اسالمى استان 
پیشنهاد کرد ســازمان جهاد کشــاورزى استان، براى 

ترویج کشاورزى، سرباز بگیرند.
عبــاس محمدصالحى افــزود: امروز نبض بــازار در 
زمینه هــاى مختلف کشــاورزى به دســت دالالن و 
قاچاقچیان بوده و دولت نقش و نظــارت و کنترلى بر 

بازار ندارد.
وى افزود: امروز کشــاورز پیــاز را کیلویى 350 تومان 
مى فروشد ولى در بازار هر کیلو 1500 تومان و همینطور 
هر کیلو سیب زمینى را 150 تومان فروخته ولى در بازار 
1500 تومان اســت و در حقیقت 90 درصد استفاده به 
جیب دالالن مى رسد و این ظلم به کشاورز و مردم بوده 

و جهاد کشاورزى کوتاهى کرده است.
***

قائم مقام جهاد کشاورزى اســتان اصفهان هم گفت: 
اداره ترویج و آموزش جهاد کشاورزى، رسالت آموزش 
کشــاورزان را عهده دار بوده، ولى به علت کمبود منابع 
مالى، کمرنگ شده، اما برنامه هاى آموزشى به خصوص 
از صداوســیما اطالع رسانى مى شــود که با مشارکت 
کشاورزان اســت اما اگر مناطقى در شهرستان مدنظر 
است با هماهنگى شــورا آموزش الزم صورت خواهد 

گرفت.
مهرداد مرادمند افزود: احیاى قنوات در دستور کار جهاد 
کشاورزى است و نیاز به منابع مالى دارد و کار مشارکتى 

با کشاورزان انجام مى دهیم و قنوات باید حفظ شود. 
قائم مقام جهاد کشاورزى اســتان اصفهان اظهار کرد: 
الزم است اعضاى شوراى اسالمى استان از آزمایشگاه 
ســموم جهاد کشــاورزى بازدید کنند. کود شیمیایى و 
سموم به نحوى رصد مى شود که باید کد داشته باشند و 

انواع کود شیمیایى باید مجوز داشته باشند. 
مرادمند گفت: قرار است تسهیالت کشاورزان دو سال 
استمهال شود و ســود آن را دولت پرداخت کند ولى با 
بانک کشاورزى هماهنگى شده و قرار است این مشکل 

در چند روز آینده حل شود.

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت اصفهان:

بازار با کمبود گوشت قرمز مواجه است

1500کیلومتر از
شبکه فاضالب اصفهان نیاز به بازسازى دارد

فرا فکنى در علت بحران آب 
رئیس شوراى اسالمى استان اصفهان تشریح کرد

ساسان اکبرزاده
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رضا یزدانى، خواننده و بازیگر معتقد اســت شخصیت هاى فیلم ســینمایى «تنگه ابوقریب» 
نمونه هاى عینى در جامعــه دارند و فیلم بــراى طیف وســیعى از مردم قابــل درك و باورپذیر

 است.
یزدانى درباره فیلم سینمایى «تنگه ابوقریب» ساخته بهرام توکلى گفت: تماشاى این فیلم برایم لذتبخش 

بود، «تنگه ابوقریب» اثرى خوش ساخت با بازى هاى باورپذیر است. این فیلم به پشتوانه واقعیتى که زمان جنگ 
رخ داده ساخته شده و براى من به عنوان بیننده همه چیز درست سرجاى خود قرار داشت. با دیدن اولین سکانس ها، 
دلم مى خواست پاى قصه اى بنشــینم که هیچ از آن نمى دانم و هرچه فیلم پیش مى رفت، من هم بیشتر با آن همراه

 مى شدم.
او ادامه داد: نقطه جذاب فیلم حضور چند کاراکتر با روحیه و خلقیات متفاوت بود که هر یک از آنها نماینده بخشى از 
جامعه بود. فراز و فرودهایى که هنگام شــوخى، تنش، اضطراب و حتى موقعیت هاى حساس بین آنها وجود داشت، 
شعارى و تصنعى نبود. به همین دلیل همه مى توانند خودشان را جاى کاراکترهاى فیلم بگذارند و طیف گسترده اى از 

مخاطبان با فیلم و شخصیت ها همراه شوند.
خواننده سریال «مرگ تدریجى یک رؤیا» گفت: بازى امیر جدیدى و جواد عزتى بسیار خوب است، حمیدرضا آذرنگ 
عالى است. معلوم است براى تک تک سکانس ها زحمت کشیده شده است. یکى از نکاتى که توجه من را جلب کرد 

اینکه ریتم و فضاى فیلم کامًال متناسب با حال و هواى جنگ بود.
یزدانى اضافه کرد: با اینکه شما با یک فیلم سینمایى مواجه هستید، اما تصاویر به شکلى پشت هم قرار مى گرفتند که 
انگار در حال تماشاى اتفاقى در همین نزدیکى هســتید. به نظر من «تنگه ابوقریب» نسبت به بسیارى از فیلم هاى 

دیگر جنگى که برایشان هزینه و تبلیغات مى شود ، باورپذیرتر است.
خواننده فیلم «محاکمه در خیابان» ادامه داد: درست است که پروداکشن و عظمت «نجات سرباز رایان» در این فیلم 
نبود، اما از نظر ساختار بصرى، ســرعت باالى اتفاق ها، حرکت دوربین و ریتم مناسب، بعضى سکانس ها من را یاد 

آن فیلم انداخت.
رضا یزدانى در پایان گفت: بهرام توکلى اگرچه براى اولین بار در این ژانر کار کرده و قبًال در فضاهاى اجتماعى فیلم 
ساخته، اما حاصل کارش قابل توجه است. کارگردان هایى که فیلم اجتماعى مى سازند بهتر مى توانند در فضاهاى متنوع 
حتى سینماى جنگ کار کنند، سینماى جنگ با انسان ها و تفکرشان در ارتباط است و تنها تسلط بر ابزار نمى تواند باعث 

ساخته شدن یک فیلم جنگى خوب شود. 

انگار همین نزدیکى ها اتفاق افتاده است
«تنگه ابوقریب» از نگاه خواننده مشهور پاپ

رضا یزدانى، خواننده و بازیگر معتقد اســت شخصیت هاى فیلم ســینمایى «تنگه ابوقریب» 
نمونه هاى عینى در جامعــه دارند و فیلم بــراى طیف وســیعى از مردم قابــل درك و باورپذیر

 است.
توکلى گفت: تماشاى این فیلم برایم لذتبخش ساخته بهرام فیلم سینمایى «تنگه ابوقریب» یزدانى درباره

بود، «تنگه ابوقریب» اثرى خوش ساخت با بازى هاى باورپذیر است. اینفیلم به پشتوانه واقعیتى که زمانجنگ 
رخ داده ساخته شده و براى من به عنوان بیننده همه چیز درست سرجاى خود قرار داشت. با دیدن اولین سکانس ها، 
دلم مى خواست پاى قصه اى بنشــینم که هیچ از آن نمى دانم و هرچه فیلم پیش مى رفت، من هم بیشتر با آن همراه

 مى شدم.
او ادامه داد: نقطه جذاب فیلم حضور چند کاراکتر با روحیه و خلقیات متفاوت بود که هر یک از آنها نماینده بخشى از 
جامعه بود. فراز و فرودهایى که هنگام شــوخى، تنش، اضطراب و حتى موقعیت هاى حساس بین آنها وجود داشت، 
شعارى و تصنعى نبود. به همین دلیل همه مى توانند خودشان را جاى کاراکترهاى فیلم بگذارند و طیف گسترده اى از 

مخاطبان با فیلم و شخصیت ها همراه شوند.
خواننده سریال «مرگ تدریجى یک رؤیا» گفت: بازى امیر جدیدى و جواد عزتى بسیار خوب است، حمیدرضا آذرنگ 
جلبکرد نکاتى که توجه من را عالى است. معلوم است براى تک تک سکانس ها زحمت کشیده شده است. یکى از

اینکه ریتم و فضاى فیلم کامًال متناسب با حال و هواى جنگ بود.
یزدانى اضافه کرد: با اینکه شما با یک فیلم سینمایى مواجه هستید، اما تصاویر به شکلى پشت هم قرار مى گرفتند که 
انگار در حال تماشاى اتفاقى در همین نزدیکى هســتید. به نظر من «تنگه ابوقریب» نسبت به بسیارى از فیلم هاى 

دیگر جنگى که برایشان هزینه و تبلیغات مى شود ، باورپذیرتر است.
خواننده فیلم «محاکمه در خیابان» ادامه داد: درست است که پروداکشن و عظمت «نجات سرباز رایان» در این فیلم 
نبود، اما از نظر ساختار بصرى، ســرعت باالى اتفاق ها، حرکت دوربین و ریتم مناسب، بعضى سکانس ها من را یاد 

آن فیلم انداخت.
رضا یزدانى در پایان گفت: بهرام توکلى اگرچه براى اولین بار در این ژانر کار کرده و قبًال در فضاهاى اجتماعى فیلم 
ساخته، اما حاصل کارش قابل توجه است. کارگردان هایى که فیلم اجتماعى مى سازند بهتر مى توانند در فضاهاى متنوع 
حتىسینماى جنگ کار کنند، سینماىجنگ با انسان ها و تفکرشان در ارتباط است و تنها تسلط بر ابزار نمى تواند باعث 

ساخته شدن یک فیلم جنگى خوب شود. 

ها اتفاق افتاده است

خواننده و بنیانگذار گروه موســیقى «آریان»، از 
صحبت با دیگر اعضاى این گروه موســیقى 
خاطره ســاز براى همکارى مشترك و تازه 

خبر داد.
على پهلوان که پــس از انحالل گروه 
موســیقى «آریان» به تنهایى فعالیت 
مى کند، تازه ترین اثر خود را با عنوان 
«ناب» با همخوانى هومن فرمند و 
سپیده پیر بادیان، هفته پیش منتشر 

کرد.
او در این خصوص گفت: ملودى این 
قطعه مربوط به بیش از ده سال پیش 
اســت که ابتدا نام «مثل تو» را برایش 
انتخاب کرده بودم. اما شعرى که با نام آن 
همخوانى داشته باشد را نتوانستم کامل کنم و تا 
مدت ها این ملودى نیمه کاره ماند. تا اینکه چند ماه 

پیش ناخودآگاه ملودى اش به یادم آمد و ترانه اش هم در 
ذهنم شکل گرفت و نامش را هم از بین کلمات شعر تحت 
عنوان «ناب» بیرون کشــیدم، آهنگ را ساختم و تنظیم 
کردم و تصمیــم گرفتم براى همخوانى اش از دوســتان 
قدیمى ام در ایران کمک بگیرم؛ اما به دالیلى این فرصت 
پیش نیامد و این شــد که دوســتان هنرمندم در سیدنى 

همخوانى آن را انجام دادند.
عضو گروه موسیقى «آریان» خاطر نشان کرد: دوستان 
عزیزم در ایــران زمانى بــه من اطالع دادنــد که براى 
همخوانى این قطعه آمادگــى دارند که من دیگر قطعه را 
ضبط کرده بودم. اما بسیار مایلم و قطعاً در صدد خواهم بود 
که در آینده در تولید آثار دیگرم از آنها کمک بگیرم چرا که 

بسیار دلتنگشان هستم و مشتاق همکارى دوباره با آنها. 
این خواننده در پایان صحبت هایش خبر از همکارى جدید 
با اعضاى گروه «آریان» داد و افزود: در مورد همکارى با 
دوستان قدیمى گروه «آریان» ایده  اى دارم که با یکى دو 

نفر از اعضا هم مطرح کردم، به زودى با ســایر دوستان 
هم در موردش صحبت خواهیم کرد و ســعى مى کنیم تا 
پروژه اش را کلید بزنیم. نتیجه اش یقینًا خبر خوبى براى 

طرفداران قدیمى «آریان» خواهد بود.
على پهلوان، خواننده، آهنگساز، شاعر و ترانه سراى ایرانى 
است که فعالیت حرفه اى خود در موسیقى را در سال 78 
خورشیدى با بنیان نهادن گروه «آریان» آغاز کرد. حاصل 
کار او و ســایر اعضاى گروه «آریان»، انتشار پنج آلبوم، 
فروش رســمى بیش از پنج میلیون نســخه از این آثار و 
بیش از 400 اجراى زنده در کشورهاى مختلف جهان بود. 
این گروه به مدت 12 ســال، قطعات خاطره ساز بسیارى 

را ساختند.
پهلوان، ترانه هایى براى سایر خوانندگان ایرانى نیز ساخته 
و پیش از این هم دو قطعه مستقل به نام هاى «خاطره هاى 
سوت و کور» و «تنهاى تنها» را منتشر کرده و در دسترس 

مخاطبین قرار داده است.

«آریان» به صحنه بازمى گردد؟

حسین یارى، ویشکا آسایش و ماهور الوند به سریال «نهنگ آبى» به کارگردانى فریدون 
جیرانى پیوستند تا با تکمیل بازیگران فیلمبردارى این فیلم شروع شود، در روز هاى آینده 

نیز سایر بازیگران اصلى معرفى خواهند شد.
محمدرضا منصورى، مجرى طرح سریال است و مدیریت فیلمبردارى را داود رحمانى،  

فیلمبردار جوان به عهده دارد.
«نهنگ آبى» که فضاى تازه اى دارد، داستان متفاوتى را روایت مى کند که به کارگردانى 
فریدون جیرانى، تهیه کنندگى سعید ملکان و نویسندگى بهرام توکلى براى پخش در 

شبکه نمایش خانگى ساخته مى شود.

حضور 3 بازیگر جدید در 
سریال «نهنگ آبى»

 «لس آنجلس-تهران» با بازى پرویز پرســتویى، مهناز 
افشار و گوهر خیراندیش به سینماها مى آید.

غالمرضا فرجى، ســخنگوى شــوراى صنفى نمایش 
درباره مصوبــات تازه این کارگروه گفــت: قرارداد فیلم 
«لس آنجلس- تهــران» تینا پاکروان بــراى اکران در 
گروه کورش پــس از فیلم «ســوفى و دیوانه» به ثبت 

رسید.
بدین ترتیــب کمدى تینا پاکــروان از اواســط مهر در 
سینماهاى سراسر کشور اکران مى شــود و پیش بینى 

مى شود از جمله فیلم هاى پرفروش سال 97 باشد.
پرویز پرستویى، مهناز افشار، گوهر خیراندیش، شیرین 
یزدان بخش، زهیر یارى، بانیپال شومون، برایان للى، امى 
گواورا، جسى ننسى با معرفى ژوبین رهبر و با هنرمندى 
ماهایا پطروســیان در «لس آنجلس- تهران» به ایفاى 

نقش مى  پردازند.
این فیلم ســینمایى در ایران و آمریکا فیلمبردارى شده 
و تهیه «لس آنجلس- تهران» بر عهــده تینا پاکروان

 است.

محمدرضا جعفرى جلوه که در زمان مدیریت او در شبکه یک سیما، 
سریال «کیف انگلیسى» زنده یاد سید ضیاءالدین درى پخش شد، 
درباره این اثر گفت: «کیف انگلیسى» اثر متفاوتى بود و در نوع خود 
حمایت ویژه اى از آن شــد. 250 تا 300 میلیون هزینه تولید «کیف 
انگلیسى» در آن مقطع زمانى شد که تلویزیون و شبکه یک این پول 
را در اختیار گذاشــت. مدیر شبکه 2 سیما خاطرنشان کرد: مجموعه 
به یادماندنى «کیف انگلیسى» یک نقطه آغاز و عطف در تولید آثار 
تاریخ معاصر بود که به شــکل مؤثر، مخاطب پذیر و جذابى توانست 
نقدى بر عصر پهلوى داشته باشد. همچنین این سریال نقلى از آن 

زمان و دوران بود؛ البته با کیفیت خوب هنرى و فنى ساخته شده بود.
مدیر شبکه 2  ســیما ادامه داد: همکار ایشان در تهیه سریال «کیف 
انگلیسى»، حسن بشــکوفه بود که زحمت بسیارى کشید. «کیف 
انگلیسى» اثر متفاوتى بود و در نوع خود حمایت ویژه اى از آن شد. 250 
تا 300 میلیون هزینه تولید «کیف انگلیسى» در آن مقطع زمانى شد 
که تلویزیون و شبکه یک این پول را در اختیار گذاشت و پشتیبانى از آن 
صورت گرفت. کار هم سریع و با کیفیت در تولید پیش رفت. در مقطع 
زمانى خاص، متفاوت و حساسى این اثر به مردم تقدیم شد و نقش خود 

را ایفا کرد. این نشانه از او و این یاد در ذهن ها باقى مانده است.

بازگشت متفاوت پرویز پرستویى به سینماها هزینه ساخت «کیف انگلیسى» چقدر بود؟

«جیمز باند» کهنه کار که در سال هاى 1995 تا 2002 در نقش این جاسوس بریتانیایى 
مشهور جلوى دوربین مى رفت مى گوید این مجموعه در سال هاى اخیر از طنز فاصله 

گرفته است.
«پیرس برازنان» در توضیح حرف خود گفته است: وقتى من نقش جیمز باند را بازى 
مى کردم این اجازه به مخاطبان داده مى شد که به آن به عنوان یک شوخى جالب نگاه 
کنند. کارى که من مى کردم مثًال پریدن از یک موتورســیکلت و چنگ زدن به یک 
هواپیما، یک کار کامًال نامعقول بود که براى تماشاگران جالب بود. وى در ادامه اظهار 
کرد: این چیزى بود که من به شخصیت جیمز باند داده بودم و «شان کانرى» و «راجر 

مور» هم خیلى جالب این کار را انجام داده بودند.
برازنان معتقد است سازندگان باند پس از موفقیت فیلم نخست از فیلم هاى «بورن» 
مسیرشان را عوض کردند و رویه جدیدى در پیش گرفتند. وى افزود: مى دانم آنها مجبور 
بودند تغییراتى در کار بدهند زیرا رقابتى جدى پیش رو داشتند. آنها گرچه نمى خواستند 
فیلم را کامًال تغییر بدهند، اما تغییرات دینامیکــى در آن ایجاد و آن را خیلى مردانه تر 

کردند.
به تازگى گزارش شده که شاید «ادریس البا» سیاه پوست، بازیگرى باشد که جایگزین 
«دنیل کریگ» براى باند بعدى مى شــود. این شــایعه از آنجا بیشتر قوت گرفت که 
«باربارا بروکولى»، تهیه کننده جیمز باند چندى پیش گفت وقتش شــده که یک باند 

سیاه پوست داشته باشیم.
«آنتوان فوکوا»، کارگردان نیز گفته اســت تهیه کننده این فیلم معتقد است زمان آن 
رسیده که بازیگرى از میان اقلیت قومى یا نژادى نقش «مأمور 007» را بازى کند.  وى 
افزوده است: ادریس  البا اگر کامًال روى فرم باشد مى تواند این فرد باشد. ما به فردى با 

ظاهر قوى نیاز داریم که ادریس این را دارد.
دنیل کریگ در حالى بازى در یک فیلم دیگر جیمز باند را پذیرفت که شایعه ها حکایت از 
این داشت  او با پیشنهاد 150 میلیون دالرى براى ایفاى این نقش بار دیگر برابر دوربین 
قرار گرفته است. در هر حال دنیل کریگ در بیست و پنجمین فیلم از مجموعه فیلم هاى 

«جیمز باند» در نقش جاسوس ویژه ظاهر مى شود.

انتقاد جیمز باند کهنه کار از 
جیمزباندهاى جدید

خواننده برنامه هاى «خندوانه» و «کودك شو» گفت: در روزهایى که حال 
مردم خوب نیست، خوانندگان نیز باید شکست هاى عشقى را فراموش 

کرده و به شاد کردن مردم با آثارشان بیاندیشند.
سیدهومن شاهى در پاســخ به اینکه چطور سعى مى کند آهنگ هایش 
فضاى شادى داشته باشند، بیان کرد: اشعار کارهایم را خودم مى نویسم. 
ذهن خالقى مى خواهد که با شعرت چیزهایى بگویى که بامزه باشد. شیوه 
کارم هم اینگونه است که معموالً با آهنگساز یک «بیت» درمى آوریم و 
روى آن ملودى مى سازم. آهنگ تیتراژ «خندوانه» همین گونه ساخته شد.

این خواننده تصریح کرد: من عقیده دارم کارم این اســت که مردم را 
خوشحال کنیم وگرنه شکست عشقى را که همه خورده اند. به شعرهایى 
که من مى نویسم «هیپ هاپ» مى گویند اما ملودى آن خیلى بیشتر از شعر 

است و مى شود گفت پاپى است که کلمات زیادى دارد.
گامنو درباره کنســرت خیابانى که این روزها زیــاد درباره آن صحبت 
مى شود، یادآور شد: خیلى دوســت دارم روى استیج بروم و حتى براى 

کنسرت خیابانى هم آماده ام.
وى در این باره که آیــا بازیگرى برایش مهمتر اســت یا خوانندگى، 

توضیح داد: اولین اولویتم خوانندگى اســت اولین تجربه بازى ام هم 
در نمایشى به کارگردانى سجاد افشــاریان بود که آنجا موسیقى هم 

داشتیم.
شاهى در بخش پایانى سخنانش در پاسخ به این سئوال که در ماشین 
چه موسیقى گوش مى دهد به آثار محسن چاوشى اشاره کرد و گفت: حاال 
وقت ساخت موسیقى هاى شاد و امیدوارانه است. شکست هاى عشقى 
را فراموش کنید. مى دانم سیروان خسروى هم کارى درباره امید دارد 

که مطمئنم مى گیرد.

ترانه هاى «خندوانه» چگونه ساخته مى شوند؟
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نصف جهان  زامبى هاى اینستاگرام این بار با عملکرد خود 
باعث شدند تا بار دیگر آبروى ایرانى ها و نماینده فوتبال 

ایران در لیگ برتر انگلیس به خطر بیفتد.
 بعد از اینکــه علیرضا جهانبخــش بزرگ ترین و گران 
قیمت ترین نقل و انتقال فوتبالى ایران را با باشگاه برایتون 
انگلیس امضاء کرد، انتظار مى رفت از همین شروع فصل 
جزو نفرات اصلى تیمش قرار بگیرد و به ویژه در هفته دوم 
که به مصاف منچستر یونایتد مى روند، حداقل به عنوان 

بازیکن تعویضى بازى کند.
جهانبخش  چند روز قبل از نخستین بازى فصل برایتون 
در لیگ جزیره به تمرینات تیم جدیدش اضافه شد و در دو 
مسابقه دوستانه پیش فصل یک نیمه مقابل نیس فرانسه 
و 20 دقیقه برابر نانت به میدان رفت ولى عدم حضور او 
در تمرینات پیش فصل و (احتماال) ناهماهنگى با ســایر 
بازیکنان موجب شد تا گران قیمت ترین بازیکن باشگاه 
برایتون با تصمیم کریس هاتن، سرمربى این تیم در شروع 

فصل نیمکت نشین شود.
در هفته اول لیگ برتر انگلیس برایتون مهمان واتفورد بود 
و با 2 گل شکست خورد که این ستاره ملى پوش ایرانى از 
دقیقه 71 به عنوان سومین تعویضى تیمش وارد زمین شد 

و با وجود نفوذهاى خطرناك و پاس هاى خوبى که داشت 
ولى نتوانســت روى دروازه حریف خطرساز ظاهر شود و 
عملکردى که فصل گذشته در آلکمار داشت را ارائه دهد.

 برایتون هفته گذشــته در هفته دوم لیگ جزیره میزبان 
منچســتر یونایتد بود که با توجه به شکست هفته اول و 
تمریناتى که مهاجم ایرانى داشــت، انتظار مى رفت بعد 
از یک بازى نیمکت نشینى علیرضا جهانبخش و حضور 
به عنوان بازیکن تعویضى مقابل واتفورد در نخســتین 
مسابقه فصل،  او براى اولین بار برابر شیاطین سرخ جزو 

ترکیب اصلى قرار بگیرد ولى باز هم این اتفاق رخ نداد.
برایتون همانگونه که هفته گذشته شنیدید دست به کار 
بزرگى زد و منچســتر یونایتد را با نتیجه 3 بر 2 شکست 
داد که با وجود سه تعویضى، علیرضا جهانبخش فرصت 
حضور برابر یکى از تیم هاى بزرگ لیگ برتر انگلیس را 
پیدا نکرد و همین اتفاق موجب ناراحتى بسیارى از فوتبال 

دوستان ایرانى شد.
 با توجه به پیروزى برایتون، نمى توان راجع به عملکرد فنى 
این تیم مقابل منچستر یونایتد انتقاد زیادى وارد کرد ولى 
با این وجود، هواداران ایرانى علیرضا جهانبخش که براى 
بازى کردن او برابر شیاطین سرخ از مدت ها قبل لحظه 

شمارى مى کردند، از تصمیم ســرمربى برایتون ناراحت 
شدند و در فضاى مجازى به او حمله ور شدند.

 هفته گذشته، تعداد بى شمارى از افرادى که مى توان آنها 
را به زامبى هاى اینستاگرامى تشبیه کرد، به صفحه باشگاه 
برایتون انگلیس هجوم بردند و به کریس هاتن، سرمربى 
این تیم فحاشــى زیادى کردند که پیام هاى آنها در 16 
پست آخر صفحه اینستاگرام باشگاه برایتون دیده مى شود.
 البته تعدادى از هواداران فوتبال ایران هم به فحاشى هاى 
دیگر ایرانیان علیه سرمربى برایتون واکنش نشان دادند و 

ضمن موضع گیرى، با انتشار پیام هاى فارسى و انگلیسى 
در بخش نظرات، از مسؤوالن باشگاه برایتون عذرخواهى 
کردند ولى بیشــتر از اینگونه پیام ها، الفــاظ رکیک در 

پست هاى این صفحه به چشم مى خورد.
 برایتون  امشب( شنبه) در ســومین مسابقه فصل لیگ 
برتر انگلیس در ورزشــگاه آنفیلد مهمان لیورپول است 
و بعید نیســت علیرضــا جهانبخش با رســیدن به مرز 
آمادگى و هماهنگى با بازیکنــان در ترکیب قرار بگیرد؛ 
چراکه او گران قیمت ترین بازیکن باشگاه اش محسوب 

مى شود و نمى توان احتمال داد که او مثل دو هفته قبل 
نیمکت نشــین آنتونى نوکارت فرانسوى در ادامه فصل 

باشد.
 بدون تردید به وجود آوردن چنین شــرایطى نمى تواند 
خوشایند ستاره ایرانى باشد و مطمئنا علیرضا جهانبخش 
نیز به داشــتن چنین طرفدارهایى عالقه مند نیســت؛ 
هوادارانــى که ممکن اســت نگاه تماشــاگران و حتى 
مسؤوالن باشگاه انگلیســى را به این فوتبالیست خوش 

اخالق تغییر دهند.

آرسن ونگر، سرمربى سابق آرســنال، دعوت ژرژ وه آ، 
رئیس جمهور لیبریا را براى مراســم تنفیذ قبول کرده 

است.
 ونگر در زمان حضور وه آ در موناکو، هدایت او را برعهده 
داشت و حاال که ستاره سابق فوتبال، به ریاست جمهورى 
کشورش رسیده، در کنار کلود له روى که او نیز سرمربى 

وه آ بوده، به مراسم تنفیذ او دعوت شده است.
سخنگوى مراسم تشــریفات گفت:« روز 24 آگوست، 
این دو مربى براى زحماتى کــه در دوران فوتبال رئیس 
جمهور وه آ کشیده اند، به لیبریا سفر خواهند کرد. هر دو 
نیز به بهترین شکل مورد استقبال ما قرار خواهند گرفت.»
 ونگر در سال 1988، زمانى که هدایت موناکو را به عهده 
داشت، با وه آ همکارى داشت. له روى نیز که 
هموطن ونگر است،در زمان حضور وه 
آ در کامرون هدایــت او را برعهده 
داشــت. وه آ در تیم هــاى میالن، 
پارى ســن ژرمن و چلسى نیز بازى 
کــرد. در ســال 1995، او به عنوان 
بهترین بازیکن جهان شــناخته 
شــد و توپ طال را کسب 
کرد و به تنها بازیکن 
آفریقایى تبدیل شد 
که این عنــوان را 
کســب کرده است. 
محبوبیت فوتبالى او 
در خارج از زمین هاى 
فوتبال نیز ادامه داشت تا 
او در ماه دسامبر به عنوان 
رئیس جمهور لیبریا انتخاب 

شود.

این هفتــه دور رفــت مرحله یک چهــارم نهایى لیگ 
قهرمانان آسیا برگزار مى شود و دو نماینده ایران در مقابل 
دو نماینده قطر قرار مى گیرند. پرســپولیس باید به قطر 
برود تا با الدحیل بازى کند و استقالل در تهران میزبان 
السد خواهد بود. با توجه به جمیع جهات به نظر مى رسد 
هر دو نماینده ایران کار سختى در پیش دارند. به خصوص 
پرسپولیس.  اوضاع طورى پیش مى رود که کمک زیادى 
هم نمى شود به سرخابى ها کرد. در حالیکه الدحیل و السد 
هفته پیش و در روزهاى دوشنبه و سه شنبه در لیگ قطر 
بازى کردند تا روز بازى با پرســپولیس و استقالل هیچ 
مسابقه اى ندارند. اما استقالل چهارشنبه با فوالد بازى 
کرد و پرسپولیس هم پنجشــنبه به مصاف صنعت نفت 
آبادان رفت. اوضاع براى پرســپولیس بسیار سخت تر 
است. پرسپولیس ابتدا براى بازى با نفت عازم آبادان شد 
بعد به تهران برگشت و دوباره باید به قطر سفر کند. اما 
مربیان الدحیل بعد از آخرین بازى تیم شان در لیگ قطر 
که با تساوى مقابل الریان تمام شد دو روز استراحت براى 

بازیکنان در نظر گرفتند!
اســتقالل اما وضعیت بهترى دارد. آنها که در تهران با 
فوالد بازى داشتند در همین تهران مى مانند تا السد براى 
بازى روز دوشنبه وارد تهران شود. این به این معنى است 
که استقالل اصال درگیر سفر و سختى هایش نیست. دقیقا 
مثل الدحیل! پرسپولیس که این روزها مشکالتى هم دارد 
در این وضعیت سخت دو سفر داشته، یکى به آبادان رفته 

حاال هم باید به قطر برود.

به بازاریابى در فوتبال 
بخندیم!

 بعِد افتضاِح خرید لباس از آدیداس در جام جهانى 
روسیه، فدراسیون فوتبال حتى از ادامه دادن یک 
قرارداد خرید هم عاجز بود و این شــرکت آلمانى 
به همکارى اش با فدراســیون پایــان داد. جالب 
اینجاست در برخى از ســایت هاى فروشگاه هاى 
اینترنتى در آلمــان همچنان مى تــوان پیراهن 
آدیداس اوریجینال تیم ملى در جام جهانى روسیه 
را خرید. طبعًا فدراســیون بى خبر اســت و از این 

درآمدها بى نصیب.
کمتر از پنج ماه دیگر تا شروع جام ملت هاى آسیا 
باقى مانده اســت، اما خبرى از جایگزین آدیداس 
نیســت و فدراســیون هنوز تامین کننده اى براى 
پوشــاك تیم هاى ملى نــدارد. بــه همین خاطر 
لباس تولیــدى «مجید» تیم امیــد در بازى هاى 
آســیایى جاکارتا این ســوال را پیش مى آورد که 
نکند فدراسیون فوتبال بعد از آن همه هیاهو بر سر 
آدیداس و سرزنش منتقدان با این استدالل که براى 
تیم ملى ایران هیچ برندى به جز نایکى و آدیداس 
و پوما برازنده نیست، حاال سراغ برند داخلى رفته 
است. اما آن طور که شنیده مى شود لباس تیم ملى 
امید را در بازى هاى آســیایى کمیته ملى المپیک 

تامین کرده است.
ظاهرا کمیته ملى المپیک هــم طبق معمول لباس 
کل کاروان را خریده و زحمت پیدا کردن اسپانسر را 
به خود نداده است. اما فارغ از این درد مشترك همه 
سازمانهاى ورزشى ایران و عالقه مفرط شان به خرید، 
بحث اصلى اینجا یک بار دیگر ضعف محرز بازاریابى 
فدراسیون فوتبال است. طبق قواعد و اصول بازاریابى 
در ورزش حرفه اى، این فدراســیون ها هســتند که 
صاحب حقوق اسپانسرینگ همه تیم هاى خود هستند 
و همه این بســته ها مربوط به تیم ها و محصوالت 
مختلف خود را به صورت یک پارچه بازاریابى مى کنند. 
حتى در بازى هاى المپیک و بازى هاى آسیایى هم در 
هر رشته، تیم ها و ورزشکاران متعهد به قراردادهاى 
فدراسیون هاى مربوط خودشان هستند و در بیرون از 
میدان مسابقه، تنها در مراسم ها و جلسات مطبوعاتى 
باید از قراردادهاى کمیته ملى المپیک کشورشــان 
پیروى کنند. براى همین اســت که تیم ملى فوتبال 
امید ژاپن در بازى، همان لباس هاى تیم ملى اصلى 
را که تولیدى آدیداس اسپانسر فدراسیون ژاپن است 
مى پوشــد، با این که اسپانســر کمیته ملى المپیک 
ژاپن اسیکس است. این مدل بازاریابى یک پارچه ى 
تیم ها کار فدراســیون ها را در پیدا کردن اسپانسر و 
افزایش ارزش بسته هاى اسپانسرینگ شان و در پى 
آن درآمدزایى بیشتر راحت تر مى کند. اما فدراسیون 
فوتبال ایران نه تنها از هیچ برنامه اى براى بازاریابى 
یک پارچه بهره نمى برد، بلکه بهترین فرصت براى 
پیدا کردن اسپانسر را، در برهه اى که تیم هایش در 
سه تورنمنت بین المللى مهم جام جهانى، بازى هاى 
آســیایى و جام ملت هاى آسیا به میدان مى روند هم 

از دست مى دهد.

 لیگ هجدهم براى خســرو حیدرى، به عنوان یک مهره 
فیکس آغاز شد اما در سه مسابقه بعدى، وینفرد شفر دیگر 
حســاب چندانى روى این بازیکن باز نکرد. شــاید قرارداد 
طوالنى مدت با خسرو و شــاید تجربه او، موجب شده که 
سرمربى آلمانى اســتقالل هنوز این فوتبالیست را در بین 
نفرات تیمش حفظ کند اما به نظر مى رســد حیدرى، دیگر 
جایگاهى در اندیشه هاى این مربى ندارد. در این فصل از لیگ 
برتر ایران، مهره هاى مسن زیادى وجود دارند که به شدت 
از دوران موفقت شان فاصله گرفته اند اما اصرار عجیبى بر 
خداحافظى نکردن با فوتبال به خــرج مى دهند. در قیاس با 
چند نفر از این لیست، حتى خسرو حیدرى نیز یک بازیکن 

«جوان» به شمار مى رود!
محســن بنگر: پارس جنوبى جم که فصل گذشــته 
مهره هاى جوان زیــادى در اختیار داشــت، حاال به محل 
تجمع ســتاره هاى سالخورده تبدیل شــده است. محسن 
بنگر در حوالى 40 سالگى، به تازگى به این باشگاه پیوسته 
تا لیگ هجدهم را در پارس ســپرى کند. او دو سال قبل از 
تراکتورسازى کنار گذاشته شد. فصل گذشته را در نفت تهران 
سپرى کرد و حاال چند هفته بعد از شروع فصل جدید، آخرین 
روزهاى قبل از آغاز پنجمین دهه زندگى را در بوشهر پشت 

سر خواهد گذاشت!

رضا نورمحمدى: زوج ســابق بنگر در خــط دفاعى 
پرسپولیس، همچنان برنامه اى براى خداحافظى از فوتبال 
ندارد. او که حاال 37 سالگى را پشــت سرمى گذارد، فصل 
گذشته براى مدتى پیراهن ســپیدرود رشت را پوشید اما در 
تابستان، در فهرست مازاد باشگاه قرار گرفت. تنها چند هفته 
بعد از شروع فصل جدید اما، رشتى ها دوباره این بازیکن را 
فراخواندند و او را به خدمت گرفتند. مشکالت مالى سپیدرود، 
موجب شــده آنها تنها به جذب مهره هاى ارزانقیمت روى 

بیاورند.
رحمان احمدى: بعد از نیمکت نشین شدن در پیکان به 
دســت پیام نیازمند، رحمان احمدى تصمیم به ترك این 
باشگاه گرفت. حتى جدایى نیازمند و پیوستن او به سپاهان، 
موجب نشد جاللى حســاب ویژه اى روى رحمان باز کند. 
پیکان به سراغ وحید شیخ ویسى رفت و احمدى 38 ساله نیز 
به عضویت پارس جنوبى جم درآمد. او در شروع لیگ، ذخیره 

احمد گوهرى محسوب مى شود.
محمدرضا مهدوى: چند نســل از هواداران فوتبال در 
رشت، مهدوى را در تیم هاى مختلفى مثل پگاه، داماش و 
سپیدرود تماشا کرده اند. مهدوى فصل گذشته براى مدتى 
در لیگ دو پیراهن داماش را بر تن داشت اما ناگهان به لیگ 
برتر بازگشت و براى ســپیدرود به میدان رفت. او که زمانى 

یک ستاره در فوتبال رشت محسوب مى شد، در 37 سالگى 
از همیشه کندتر و کم اثرتر شــده است. به نظر مى رسد این 

آخرین فصل حضور مهدوى در لیگ برتر خواهد بود.
محمد نورى: دوران اوج نورى با جدایى از پرســپولیس 
و یک فصل حضور در فوتبال قطر، به پایان رســید اما این 
بازیکن دوباره به لیگ برتر برگشت تا پیراهن تراکتورسازى 
را بر تن کند. نورى به سرعت در شمار مهره هایى قرار گرفت 
که هــواداران تراکتور، آن را موجــب نمایش هاى ضعیف 
تیم شان مى دانستند. کاپیتان سابق پرسپولیس، حاال در 35 
سالگى کاپیتان پارس جنوبى است و البته فاصله اى نجومى 

با دوران اوج دارد.
حسین کعبى: کعبى روى کاغــذ 32 ساله است اما همه 
مى دانند که سن شناســنامه اى این بازیکن، فقط یک عدد 
است و نســبتى با واقعیت ها در مورد او ندارد!  حسین کعبى 
12 سال قبل بازیکن ثابت تیم ملى بود. او هنوز مشغول بازى 
در لیگ برتر است و با ایده خداحافظى کنار نمى آید. کعبى 
که توسط خداداد عزیزى از ســپیدرود اخراج شده بود، بعد 
از برکنارى خداداد دوباره به تیم برگشــته و براى سپیدرود 

توپ مى زند.
رسول نویدکیا: در 34 سالگى، مسن ترین بازیکن حال 
حاضر سپاهان به شمار مى رفت. برادر محرم نویدکیا در اولین 

سال هاى پیوستن به سپاهان، سرحال و آماده نشان مى داد 
اما فصل به فصل، افت کرد و حاال دیگر به نظر مى رســد 
هواداران باشگاه نیز در انتظار شنیدن خبر خداحافظى این 

بازیکن هستند.
اســماعیل فرهادى: فیروز کریمى همچنان دست از 
اعتماد کردن به اســماعیل فرهادى برنمى دارد. فرهادى 
بعد از جدا شدن از ذوب، مدتى در گیتى پسند و اکسین البرز 
به میدان رفت و مدتى را نیز بدون تیم گذراند اما فیروز کریمى 
این بازیکن را براى گسترش به خدمت گرفت. او حاال در 36 
سالگى دومین فصل حضور در فوتبال تبریز را سپرى مى کند.

ایمان مبعلى: آخرین روزهاى درخشان ایمان مبعلى در 
فوتبال ایران، با نفت تهران سپرى شدند. او فصل گذشته در 
فوالد توپ زد و حاال در 35 سالگى، بازوبند کاپیتانى استقالل 
خوزســتان را بر بازو مى بندد. ایمان این روزها، نســبتى با 

هافبک آماده سال هاى گذشته ندارد.
عبدا... کرمى: مدافع میانى شــماره 10 فوالد، در آستانه 
36 سالگى هنوز عضوى از این باشگاه است. کرمى که یک 
دوران ناموفق را در باشگاه سپاهان پشت سر گذاشته بود، 
حاال در سومین سال متوالى پیراهن فوالد خوزستان را بر تن 
مى کند. کرمى در اوج هم بازیکن فوق العاده اى نبود و حاال، 

بیشتر از همیشه دست به اشتباه مى زند.

 زامبى ها 
آبروى علیرضا را بردند

 نصف جهــان دیدار این هفته اســتقالل - الســد 
مى تواند بــراى اصفهانى ها و ســپاهان تداعى گر 

خاطراتى تلخ باشد.
دیدارهاى مرحله یک چهارم نهایى مســابقات لیگ 
قهرمانان باشگاه هاى آسیا از هفته آینده آغاز مى شود 
که نمایندگان ایران بایــد به مصاف تیم هاى قطرى 
بروند. در این بین السد نامى است که در فضایى غیر 
فوتبالى موفق شد با ســهل انگارى سپاهانى ها یک 

خاطره شیرین را براى خود رقم بزند.
به سال 2011 مى رویم .پس از اینکه باشگاه سپاهان 
در دیدار رفت به خاطر اســتفاده از بازیکن غیر مجاز 
(رحمان احمدى) 3 بر صفر بازنده اعالم شد، باشگاه 
قطرى مدعى اصلى صعود به مرحله بعدى به شمار 
مى رفت. سپاهان در دیدار برگشت مرحله یک چهارم 
نهایى سال 2011 در قطر نزدیک بود یکى از بهترین 
بازگشت هاى تاریخ مسابقات را رقم بزند، اما در پایان 

نتوانست به این مهم برسد.

سپاهان پس از هفت دقیقه قفل دروازه السد را در دوحه 
بشکند. هر چند مشخص بود که نماینده ایران واقعاً به 
این باور رسیده که مى تواند عقب افتادن قابل مالحظه 
را برگرداند. پیش از پایان نیمه نخست، حسن اشجارى 
بازى را در سکوت ورزشگاه جاسم بن حمد، 2 بر صفر 

به سود سپاهان کرد.
ســپاهانى ها در نیمه دوم، سراســیمه بازى کردند و 

موقعیت هاى خود را از دست دادند. حمالت 
بیش از حــد این تیم باعث شــد مامادو 
نیانگ در دقیقه 86 با یک شوت محکم، 
براى السد گلزنى کند تا نماینده قطر با 
پیروزى 4 بر 2 در مجموع، به مرحله 

نیمه نهایى راه یابد. آن سال السد 
قهرمان آسیا شد  و تا مقام سومى 
جام باشگاه هاى جهان هم پیش 
رفت. زردهــاى اصفهان هنوز 

در حســرت آن سال هســتند که
 مى توانستند قهرمان آسیا شوند.

سالى که زردها مى توانستند قهرمان آسیا شوند
نامى تلخ براى اصفهانى ها

بعد از جنجال هاى اخیر فوتبال ایران روى سکوها که 
از عملکرد تفرقه افکنانه چند بوقچى شروع شد، قرار 
است صالحیت و ســوابق رفتارى لیدر ها استعالم و 

براى آنها کارت شناسایى صادر شود.
  در حالى که فعالیت بوقچى هــا در فوتبال ایران به 
دهه هاى دور و پیش از انقالب بــر مى گردد، طى 
ده ســال اخیر این گروه ضمن افزایش چشمگیر در 
استادیوم ها داراى قدرت و سازماندهى تشکیالتى 
شــده اند و حاال خبر مى رســد در امور سطح باالى 
باشگاه هاى فوتبال نیز دخالت مى کنند! این دسته 
که با گذشــت زمان بوق و شــیپور قدیمى را زمین 
گذاشــته اند و براى خود داراى سازوکارهاى عجیبى 
شــده اند، کم کم نام «لیدر» را روى خود گذاشته و با 
توجه به انتشار این عنوان کذایى در رسانه ها و نشریات، 

براى خود سهم رهبرى تماشاگران را قایل شدند.
 ظاهرا  فدراســیون فوتبال در موضوع ســاماندهى 
سرمشــوقان یا لیدرها برنامه روشن و موثرى دارد و 
طبق چیزى که اعالم شده، باید صالحیت و سوابق 

رفتارى تمامى لیدرها براى کانون هواداران باشگاه ها 
استعالم شود.

با این برنامه باشــگاه ها براى لیدرها, شرایط بهترى 
براى ایجاد فضایى شاد و پر امید در هر بازى که صدها 
جوان در ورزشگاه براى تشویق تیم شان حضور دارند 
ایجاد مى شود. با برنامه ارائه شده، تمامى لیدرها بعد از 
تایید صالحیت مراجع قانونى، داراى کارت شناسایى 
خواهند شد، ولى در هر شکل مسئولیت رفتار آنها در 
مسابقات بر عهده مدیر عامل باشگاه است و بایستى 

پاسخگو باشد.
گفتنى است در فصل جدید فوتبال باشگاهى ایران 
ناآرامى هایى روى ســکوهاى برخى استادیوم هاى ایران 
رخ داد که منجــر به درگیرى هایى بیــن هواداران 
تیمها شــد و بخصــوص شــعارهاى قومیتى جو 
ورزشــگاه ها را آلوده کرد. کمپین نه به خشونت در 
ورزشگاه ها اخیراً با اســتقبال چهره هاى سرشناس 
فوتبال ایران رو به رو شد و ستاره ها در کنار مربیان 

خواستار مقابله با این موج نگران کننده شده اند.

این هم نتیجه خشونت در ورزشگاه ها
بوقچى ها هم باید تأیید صالحیت شوند!

حضور در مراسم 
تنفیذ  شاگرد

وه آ همکارىداشت داشت، با
هموطن ونگر است،در
آ در کامرون هدایــ
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شود.

 که نماینده ایران واقعاً به 
قب افتادن قابل مالحظه 
 نخست، حسن اشجارى

2جاسم بن حمد، 2 بر صفر 

سراســیمه بازى کردند و 
دادند. حمالت 

شــد مامادو
ت محکم، 
ده قطر با
ه مرحله 

 السد 
ومى 
یش 
هنوز

تند که
وند.

136 نمونه دوپینگ
 در لیگ!

در حالى که در هفته هاى اخیــر مربیان تیم هاى 
دســته اولى تاکید زیادى روى آزمایش دوپینگ 
از تیم هــاى حریف دارند بد نیســت بدانید فصل 
گذشته از 136 بازیکن دسته اولى تست دوپینگ 

بعمل آمده است.
 یکى از مدیران فدراسیون فوتبال با تایید این خبر 
گفت: فصل گذشته براى اولین بار ماموران نادو در 
هتل و تمرینات تیم ها حاضر شدند و از بازیکنان 
تســت دوپینگ گرفتند. در مجمــوع 136 نمونه 
دوپینگ بعمل آمده و تست 4 بازیکن مثبت از آب 
در آمده است. هم چنین باید این نکته را یادآور شد 
تست دوپینگ بر اساس برنامه از پیش تعیین شده 
نیســت تا تیم ها هیچ گونه برآوردى در این باره 
نداشته باشند. چند هفته ممکن است از تیم ها تست 
دوپینگ گرفته نشــود و اما ممکن است ماموران 
نادو در یک هفته بر سر دو بازى حاضر شوند. هم 
چنین در این فصل ممکن است نادو همانند فصل 
گذشته در هتل تیم ها و تمرینات براى گرفتن تست 

حاضر شوند.

بازنشسته هایى که دست بردار نیستند! مصائب سرخ براى 
نبرد با الدحیل
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ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9710106793402614 شماره پرونده: 9709986793400590 شماره بایگانى شعبه: 
970624 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به عطیه فیروزمند فرزند نصراله- خواهان آقاى مجید 
جباران دادخواســتى به طرفیت خوانده خانم عطیه فیروزمند به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986793400590 شــعبه 4 خانواده شوراى حل اختالف اصفهان 
ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/07/08 ســاعت 9:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت 
در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خیابان ســجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه 
نیلى پور- جنب ساختمان  صبا- پالك 57. م الف: 230523 شعبه 4 خانواده شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک) /5/776
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106793402696 شماره پرونده: 9709986793400612 شماره بایگانى شعبه: 
970647 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به یاسر شهسوارى پور فرزند رمضان- خواهان آقاى 
ابراهیم صدرى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى یاسر شهسوارى به خواسته چک مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986793400612 شعبه 4 خانواده شوراى حل اختالف اصفهان ثبت 
و وقت رسیدگى مورخ 1397/07/10 ساعت 8:30 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در 
یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خیابان ســجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه 
نیلى پور- جنب ساختمان  صبا- پالك 57. م الف: 230490 شعبه 4 خانواده شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک) /5/778
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9710106795901427 شــماره پرونده: 9709986795900403 شــماره بایگانى 
شعبه: 970403 مشخصات ابالغ شــونده حقیقى: اسکندر اسکندرى هفشــجانى فرزند فیض ا... کدملى: 
6339670474 نشانى: مجهول المکان تاریخ حضور: 1397/07/07 شــنبه ساعت: 16:00 محل حضور: 
اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف درخصوص 
دعوى حمید شاه آبادى به طرفیت شما در وقت مقرر ف وق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. نشانى: 
اصفهان، چهارراه شیخ صدوق، چهارراه وکال، مجتمع شــهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف اتاق 125 

طبقه اول نیکبخت. م الف: 230487 شعبه 29 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /5/779
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9710460350700051 شماره پرونده: 9709980350700438 شماره بایگانى شعبه: 
970510 خواهان هتل بین المللى پارسیان بوکالت نفیسه راوش دادخواستى به طرفیت خواندگان بانک ملت 
مرکزى و بانک ملت چهارراه نظر و بانک اقتصاد نوین شعبه مرکزى و بانک اقتصاد نوین شعبه بزرگمهر به 
خواسته تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 7 دادگاه 
عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان  خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى 
کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 311 ارجاع و به کالســه 970510 ثبت گردیده که وقت رسیدگى 
آن 97/9/10 و ساعت 8/30 صبح تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خواندگان پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 230481 شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /5/781

ابالغ وقت رسیدگى
شماره درخواست: 9710460350700052 شماره پرونده: 9609980350701124 شماره بایگانى شعبه: 
961346 خواهان اقدس رسولى جزى فرزند مصطفى با وکالت آقاى مجتبى داورى دادخواستى به طرفیت 
خواندگان اداره کل ورزش و جوانان اصفهان و شــرکت تعاونى مسکن کارکنان توانیر و شاپور نوع پرست و 
على رســولى جزى و هدایت اله برومند و محمد کریم برومند جزى و سعید رسولى جزى و محسن صالحى 
ممازندرانى و اقدس برومند و فاطمه رسولى جزى و عفت اعتمادى شلمزارى و هما رسولى جزى و صدیقه 
ادب و حیدر لطفى و على لطفى و اکبر لطفى و ایرج لطفى و اصغر لطفى و خدیجه لطفى و فرخ تقیان به خواسته 
تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 7 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 311 ارجاع و به کالسه ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن و ساعت تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز  ماده 73 قانون آیین دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى شود تا خواندگان پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل 
خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى حاضر گردد. م الف: 

230480 شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /5/782
تحدید حدود اختصاصى

شماره: 139721702023011629- 97/5/28 چون تحدید حدود ششدانگ پالك شماره 3285/6 واقع 
در بخش 3 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام عباس مسجدى اصفهانى فرزند محمد در جریان ثبت 
است و به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده و بموجب راى شماره 139660302023001139- 
1396/9/30 هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز دوشنبه 97/6/26 ساعت 
9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در 
روز و ساعت مقرر در این آگهى در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت معترضین ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایى گواهى تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید . 
تاریخ انتشار: 1397/6/3 م الف: 230522 صفایى- رئیس منطقه مرکز ثبت اسناد و امالك اصفهان /5/814

فقدان سند مالکیت
شماره: 139721702210012962- 97/5/28 ســند مالکیت دو سهم و چهار نهم سهم مشاع از 54 سهم 
یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره 2190 اصلى باقیمانده که در راستاى استانداردسازى به 

پالك 2190/646 تبدیل گردیده واقع در بخش 6 در صفحه 330 دفتر اول به نام یداله سعیدى کلمانى صادر 
و تسلیم شده است. سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبى به انضمام دو برگ استشهادیه که امضاء شهود آن 
ذیل شماره 80099 و شناسه یکتا 139702150177001094 و رمز تصدیق 62989 مورخ 1397/05/28 
به گواهى دفترخانه 21 اصفهان رسیده مدعى است که سند مالکیت آن مفقود شده است و درخواست صدور 
سند مالکیت المثنى ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 

231154 سید  میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد وامالك جنوب شرق اصفهان /5/815
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139704002003000427/1 شــماره بایگانى پرونده: 9700614/1 شماره آگهى ابالغیه: 
139703802003000184 تاریخ صدور: 1397/05/14 دفترخانه ازدواج 21 و طالق 51 شــهر اصفهان 
استان اصفهان ابالغ اجرائیه پرونده شــماره 139704002003000427/1  بدینوسیله به آقاى مصطفى 
محمدربیع فرزند محمدعلى به شــماره شناسنامه 93 به نشانى متن ســند: اصفهان- ملک شهر- خیابان 
رباط سوم- کوچه شاهد بن بست پیام پالك 46 کدپستى: 8196773411 طبق گواهى مامو آدرس شناخته 
نشد و آدرس اعالمى: اصفهان- میدان 25 آبان خیابان کاوه کوچه 19 کوچه ولى عصر ساختمان ایلیا طبقه 
ســوم، که طبق گواهى مامور امکان ابالغ واقعى در آدرس اعالمى میسر نگردیده است، ابالغ مى گردد که 
برابر سند ازدواج شــماره 8274- 1389/10/04 تنظیمى دفترخانه ازدواج شماره 21 استان اصفهان بابت 
مهریه به شــرح (هدیه یک جلد کالم ا... مجید یکصد هزار ریال و بعنوان مهرالسنه حضرت زهرا سالم ا... 
علیها دویست و شصت و دو ریال و نیم و تعداد پنجاه عدد سکه کامل بهار ازادى طرح قدیم) به خانم صدیقه 
شهسوارى بدهکار مى باشــید که بر اثر عدم پرداخت مهریه زوجه درخواســت صدور اجرائیه نموده پس از 
تشریفات قانونى اجرائیه صادر و پرونده به شماره 139704002003000427/1 در اداره اجراى اسناد رسمى 
اصفهان مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاریخ 
انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان 
درج و منتشر مى گردد، ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غیر اینصورت بدون انتشار 
آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات  علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 230711 رییس اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان /5/816
ابالغ اخطاریه ماده 101

شــماره پرونده: 139404002004000485/1 شــماره بایگانى پرونده: 9401183/2 شــماره ابالغیه: 
139705102004001889 تاریخ صــدور: 1397/05/20 ابالغ اخطاریه مــاده 101 پرونده 9401183 
بدینوسیله به خانم فریبا زهرى ساکن اصفهان- خانه اصفهان- فلکه نوبهار- 12 مترى گلها- کوى نیلوفر- 
پالك آخر- کدپستى 8139937675 بدهکار پرونده کالسه 9401183 که برابر گزارش مأمور پست آدرس 
فوق مورد شناسایى قرار نگرفته است ابالغ مى گردد که درخصوص پرونده اجرایى کالسه 9401183 له بانک 
تجارت و علیه خانم فریبا زهرى و شرکت پویان سپهر صفاهان و آقاى على رحیمى اصفهانى و خانم فاطمه 
رحمانى خوراسگانى طبق گزارش مورخ 1397/03/17 کارشناس رسمى دادگسترى پالك ثبتى ششدانگ 
پالك 15202/565 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان مورد وثیقه اســناد رهنى شماره 122404 و 146006 و 
146010 و 122406 و 122408 و 123659 تنظیمى دفترخانه اسناد رسمى شماره 12 شهر اصفهان و سند 
صداق شماره 65632 مورخ 1391/11/25 تنظیمى دفترخانه اسناد رسمى شــماره 108 اصفهان به مبلغ 
9/250/000/000 ریال ارزیابى گردیده. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابى پالك مذکور معترض مى باشید، اعتراض 
کتبى خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ نشــر آگهى ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکى دســتمزد 
کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 11/500/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمنًا به اعتراضى که خارج 
از موعد یا فاقد فیش بانکى دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.  م الف: 230715 

رییس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /5/817
ابالغ اخطاریه ماده 101

شــماره پرونده: 139604002004000235/1 شــماره بایگانى پرونده: 9600861/2 شــماره ابالغیه: 
139705102004001891 تاریخ صدور: 1397/05/21 ابالغ اخطاریه ماده 101 پرونده به شماره بایگانى: 
9600861 بدینوسیله به آقایان حسن صادقانى، حسین صادقانى و خانم ها مرضیه صادقانى، نرگس صادقانى، 
مریم صادقانى، ناهید صادقانى، منصوره صادقانى، بدهکاران پرونده ساکنین اصفهان خیابان احمدآباد کوچه 
گلستان کوچه طاق بستان پالك 25 که برابر گزارش مأمور مربوطه امکان ابالغ واقعى صورت نگردیده ابالغ 
مى گردد که طبق تقاضاى بستانکار مدیریت شعب بانک اقتصاد نوین استان اصفهان مورد وثیقه، ششدانگ 
عرصه و اعیان یک باب خانه پالك 15190/1136 مجزى شده از پالك 15190/273 واقع در اراضى پائین 
دروازه بخش 5 ثبت اصفهان که برابر سند رهنى شــماره 162626- 91/12/7 تنظیمى در دفترخانه اسناد 
رسمى شــماره 15 اصفهان متعلق به ورثه مرحوم مهدى صادقانى که در مقابل طلب مدیریت شعب بانک 
اقتصاد نوین اصفهان استان اصفهان در رهن قرار گرفته است طبق ارزیابى کارشناس رسمى دادگسترى به 
مبلغ 5/050/000/000 ریال ارزیابى گردیده لذا برابر ماده 101 آئین نامه اجرائى بدینوسیله به شمار اخطار 
میشود ظرف مدت 5 روز از تاریخ درج آگهى باید کتبًا اعتراض خود را با پیوست کردن قبض سپرده دستمزد 
ارزیاب مجدد به مبلغ هفت میلیون و پانصد هزار ریال به اداره اجرا تسلیم دارید در صورتیکه به ترتیب مقرر 
فوق اعتراض نرسید ارزیابى قطعى و به همان قیمت  آگهى خواهد شد. م الف: 230716 رییس اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان /5/818
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 139721702210013050- 97/5/29 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
1- راى شــماره 139760302210000704 مــورخ 1397/05/27 هیات اول آقاى اســماعیل یادگارى 
ورنامخواستى به شناسنامه شماره 283 کدملى 1290935556 صادره از اصفهان فرزند ناصرقلى بر ششدانگ 
یکباب خانه مسکونى به مساحت 168 مترمربع مفروزى از پالك شماره 539 فرعى از 2248 اصلى واقع در 
بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان (مالکیت متقاضى). تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/6/3 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/6/19 م الف: 231700 سید  میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

جنوب شرق اصفهان /5/821
اخطار اجرایى

شماره 486/97 به موجب راى شماره 1021 تاریخ 96/10/03 حوزه 3 شوراى حل اختالف شهرستان نجف 
آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1.على محمد عباسى 2. محسن وثوقى فر به نشانى هر دو مجهول 
المکان محکوم اســت به 75/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 180/000 ریال هزینه 
دادرسى و پرداخت 250/000 ریال هزینه نشر اگهى و پرداخت خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
96/03/15 لغایت زمان پرداخت محکوم به که در هنگام اجراى حکم محاســبه مى گردد در حق خواهان و 
نیم عشر دولتى، محکوم له: محســن فاضل نجف آبادى به نشانى: نجف آباد- خ شیخ بهایى جنوبى-کوى 
نوروزى فر-پالك 5- منزل شــخصى مســعود فاضل، ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 228084/م الف-شعبه 3حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد/5/801
 اخطار اجرایى

شماره 1341/96 به موجب راى شــماره 87 تاریخ 97/01/29 حوزه 11 شــوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه صولت ملک پور به نشانى مجهول المکان محکوم است به 
خوانده محکوم به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال معادل چهار میلیون تومان بابت اصل خواسته و خسارت 
تاخیردرتادیه از تاریخ  تقدیم دادخواست 96/11/21 وبیســت و یکم/بهمن/نودوشش و نیز پرداخت مبلغ 
505000 ریال (پنجاه هزارو پانصد تومان)، هزینه دادرسى و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه وکال 
در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتى، محکوم له: اسداله ســورانى با وکالت خانم نسیبه سیروس به 
نشانى: نجف اباد-خ امام غربى- بعد از میر داماد-بن بست آیت-پ 32؛ ماده 34قانون اجراى احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 227884/م الف-شعبه 11 شوراى 

حل اختالف نجف آباد/5/802
 ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709973731500669  شــماره پرونده: 9709983731500234 شماره بایگانى شعبه: 
970236 –پرونده کالســه 9709983731500234  شــعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان نجف 
اباد-تصمیم نهایى شماره 9709973731500669 ، خواهان: آقاى سید مهدى اسماعیلیان فرزند سید حسن 
با وکالت آقاى مجتبى حقیقى نجف آبادى فرزند: محمد على به نشــانى استان اصفهان-شهرستان نجف 
اباد-نجف اباد-خیابان امام خمینى-کوى ارشاد مقابل حسینه ارشــاد-ابتداى کوچه شهید احمد موحدى 
مجتمع ارشاد طبقه سوم واحد 6،  خواندگان: 1. آقاى سیدکمال اسماعیلیان نجف آبادى  فرزند سید محمد 
رضا به نشانى:استان اصفهان-شهرستان نجف آباد-شــهر نجف اباد- امام خمینى-روبه روى بانک ملى 
مرکزى-داروخونه دکتر حجتى ، 2. آقاى آیت اله اسدى  به نشانى: مجهول المکان،  خواسته ها: 1. مطالبه 
وجه سفته 2.تامین خواسته، راى دادگاه در خصوص دادخواست آقاى سید مهدى اسماعیلیان فرزند سیدحسن 
با وکالت آقاى مجتبى حقیقى به طرفیت آقایان 1. آیت اله اســدى 2. سید کمال اســماعیلیان فرزند سید 
محمدرضا به خواسته مطالبه مبلغ 300/000/000 ریال وجه یک فقره سفته به شماره 109188 به انضمام 
خسارات دادرسى و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و مالحظه فتوکپى 
سفته موصوف و امضاء خوانده ردیف دوم ظهر سفته و وجود اصل آن در ید خواهان که داللت بر اشتغال ذمه 
خواندگان دارد و توجها به عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگى علیرغم  ابالغ واقعى وقت رسیدگى و اینکه 
دلیلى بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده اند و صرف نظر از عدم واخواست سفته ها طبق مقررات قانون تجارت 
و با تلقى آن ها به عنوان سند عادى، دادگاه خواسته خواهان را مقرون به صحت تشخیص مستندا به مواد 10 و 
219 از قانون مدنى و مواد 198 و 515 و 519 و 520 از قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت تضامنى 
خواندگان به پرداخت مبلغ 300/000/000 ریال بابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ 10/060/000 ریال به 
عنوان هزینه دادرسى و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى به ماخذ محکوم به و  پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست :97/03/08 لغایت زمان اجراى حکم طبق نرخ شاخص بانک مرکزى 
جمهورى اسالمى ایران که محاسبه آن ها به عهده واحد اجراى احکام مدنى مى باشد در حق خواهان صادر 
و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و ظرف 
20 روز پس از آن قابل تجدید نظرخواهى در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. 228075 

/م الف- امید برزن- رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد/ 5/803
ابالغ اجرائیه

شــماره پرونده: 139704002133000202/1 شــماره بایگانى پرونده: 9700259 شماره آگهى ابالغیه: 
139703802133000035 بدین وسیله به آقاى مرتضى محمدخانى فرزند اکبر مقیم:نجف آباد- خیابان امام 
جنب ایران پیما دفتر سپاهان گستر که به علت عدم شناسایى آدرس ابالغ اجرائیه به شما امکان پذیر نگردیده 
است ابالغ مى گردد که آقاى حسن اکبرى فرزند حسین به استناد چک شماره 332991 مورخ 95/07/18 
عهده بانک صادرات شعبه پلیس راه نجف آباد و برگشتى شماره 380637 مورخ 95/07/18 صادره از بانک 
صادرات شعبه شریعتى نجف آباد جهت وصول مبلغ یک میلیارد ریال درخواست صدور اجرائیه علیه شما را 
نموده است که اجرائیه به کالسه 9700259 در این واحد مطرح است لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد 
اسنادرســمى الزم االجراء مراتب فقط یک نوبت در این روزنامه جهت اطالع شما درج و منتشر تا نسبت به 
پرداخت بدهى خود اقدام نمائید و از تاریخ درج و انتشار در این روزنامه که تاریخ ابالغ محسوب مى گردد به 
مدت ده روز فرصت دارید نسبت به پرداخت بدهى خود به بستانکار اقدام نمائید درغیر اینصورت ضمن تعلق 
جریمه دولتى عملیات اجرایى علیه شما جریان خواهد یافت و غیراز آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد 

شد. 227920/م الف- فاتحى مسئول واحد اجراى اسنادرسمى نجف آباد/5/804
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان على کاظمى دادخواستى به خواسته الزام خوانده سعید رســتمى به طرفیت خوانده مطالبه چک به 
شوراى حل اختالف شعبه 8 شهرســتان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 607/97 ثبت 
گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/07/21 ساعت 3:15 عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول 
المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شود و به خوانده 
اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور 
شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد 

فقط یک نوبت درج خواهد شد. 228376/ م الف شعبه 8 شوراى حل اختالف نجف آباد/5/809
ابالغ موت فرضى

ابالغیه- شماره:970149- نظر به تقاضاى خانم عزت بارانى فرزند قربانعلى-جهت صدور حکم فوت فرضى 
آقاى محمود عطوفى فرزند رمضان بدینوسیله از تمامى افرادى که اطالعى از نامبرده دارند تقاضا مى شود 
تا ظرف مدت یک ماه از رویت آگهى به شعبه اول دادگاه خانواده نجف اباد مراجعه نمایند. 228389/م الف 

خوشنویس- رئیس شعبه اول دادگاه خانواده نجف اباد/5/810
ابالغ رأى

 راى شوراى حل اختالف شعبه سوم نجف آباد به تاریخ 1396/07/22 دروقت مقرر رسیدگى جلسه شعبه سوم 
شوراى حل اختالف نجف آباد بتصدى اینجانب امضاءکننده ذیل تشکیل است. پرونده امر به کالسه 793/95 
شوراى حل اختالف سوم تحت نظر است. مالحظه مى گردد خوانده حسین سلیمى ریزى علیرغم ابالغ به 
وصف قانونى و انتظارکافى حضور ندارد و الیحه اى تقدیم ننموده است. خواهان حضور دارد و اظهار داشت 
خواسته به شرح دادخواست تقدیمى و منضمات پیوستى است، عرض دیگرى ندارم. شورا با بررسى محتویات 
پرونده و استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. درخصوص دعوى خواهان 
سید محمد حسینى بطرفیت خوانده حسین سلیمى ریزى به آدرس مجهول المکان به خواسته مطالبه مبلغ 
33/820/000 ریال بابت یک فقره چک 372425/40 به شرح متن دادخواست به انضمام مطلق خسارات 
دادرسى و خســارت تاخیردرتادیه 1395/07/30؛ باتوجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان درجلسه 
دادرســى و تصویرمصدق چک و گواهى عدم پرداخت آن مورد ادعاى خواهان که به امضاى خوانده رسیده 
و باتوجه به عدم حضور خوانده و عدم ارائه دلیل مبنى بر برائــت ذمه خود لذا دعوى طروحه را محرز و ثابت 
تشخیص مستدا به ماواد. 522-519-515-502-198 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده 
حسین سلیمى ریزى به پرداخت مبلغ 33/820/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 400/000 ریال 
هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید1395/07/30 لغایت زمان پرداخت محکوم 
به که در هنگام اجراى حکم محاسبه مى گردد وصول و ایصال مى گردد درحق خواهان سید محمد حسینى 
صادر و اعالم میگردد. راى صادره نسبت به خوانده حسین سلیمى ریزى غیابى ظرف مدت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و سپس ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى عمومى 

شهرستان نجف آباد مى باشد. 224208/م الف شریعتى- قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف/5/812
 ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710103731003413 شماره پرونده: 9609983733000115 شماره بایگانى شعبه: 
970661، ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم- به آقاى میالد مال میر خواهان آقاى حسام الدین 
حقیقى نجف آبادى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى میالد مال میر به اتهام خیانت در امانت مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609983733000115 شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر نجف 
اباد(101 جزایى سابق) ثبت و وقت رســیدگى مورخ 1397/07/07 ساعت : 08:30 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 
انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. 226277/م الف محمد فرهمندى- دفتر 

شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر نجف آباد(101 جزایى سابق)/5/813 
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139703902133000010 شــماره پرونده: 139604002133000040 براساس پرونده 
اجرایى کالسه 9600068 تمامت ششــدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه پالك ثبتى دو هزار و هفتصدو 
ونود فرعى مجزى شده از هشتاد و هفت اصلى واقع در بخش 12 ثبت اصفهان به انضمام کلیه توابع و لواحق 
عرفیه و انشعابات و اشــتراکات منصوبه و غیرمنصوبه در آن ملکى اقاى محمدحسن صالحى فرزند خونباز 
که به موجب سند شماره 45550 مورخ 94/12/20 تنظیمى در دفتر اسناد رسمى شماره 179 نجف آباد در 
رهن بانک قوامین شعبه نجف آباد قرار دارد و برابر نامه شماره 139685602053000006 مورخ 96/08/25 
اداره ثبت اســناد و امالك نجف آباد در صفحه 374 دفتر جلد 2 امالك بخش مربوطه ذیل ثبت 7606 بنام 
نامبرده سابقه ثبت وســند مالکیت دارد و ششدانگ آن محدود است به:شــماال پى است به خیایان بطول 
11متر شرقا پى اســت به پى پالك 2789 فرعى بطول 24/5 متر جنوبا پى است به پى پالك 2785 فرعى 
به طول 11 متر غربا پى اســت به پى پالك 2791 فرعى بطول 24/5 متر و حقوق ارتفاقى معرفى نگردیده 
است، از ساعت  9 صبح تا 12 روز چهارشنبه مورخ  97/06/21 در محل واحد اجراى اسناد رسمى اداره ثبت 
اسناد و امالك نجف اباد واقع در خیابان منتظرى شمالى از طریق مزایده حضورى به فروش مى رسد و مورد 
مزایده از مبلغ دو میلیارد وچهل و یک میلیون و چهارصد هزار ریال قیمت ارزیابى شــده توسط کارشناس 
رسمى شروع و به هرکس خریدار باشــد به بالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شــود و کلیه هزینه ها و 
بدهى هاى احتمالى و همچنین بدهى هاى مربوط به آب،برق و گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشتراك و 
نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از قطعى و یا غیر قطعى به عهده برنده 
مزایده مى باشد. طبق گزارش کارشــناس مربوطه مورد مزایده بصورت یکباب خانه مسکونى به مساحت 
دویست و شصت و نه متر و پنجاه دسى متر مربع عرصه مى باشــد و اعیانى و ساختمان ملک در یک و نیم 
طبقه به مساحت تقریبى دویست وسى متر مربع با دیوار باربر آجرى، سقف تیرآهن،کف ها موزائیک،بدنه و 
سقف گچ و رنگ و سرامیک،دربها چوب و آلومینیم،سرویس بهداشتى و حمام و آشپزخانه سرامیک و کاشى، 
کابینت اشــپزخانه فلزى، نماى بیرون و حیاط آجر لفتون، کف حیاط موزائیک،سیستم سرمایش کولر آبى، 
سیستم گرمایش بخارى گازى و داراى انشعابات آب،برق و گاز تک واحدى و یک خط تلفن مى باشد. کسانى 
که مایل به خرید و شرکت در مزایده مى باشند میتوانند از مورد مزایده آدرس:نجف آباد-یزدانشهر-فاز2-بلوار 
انقالب-خیابان بوستان 15-پالك 132-کدپستى 8519936381 دیدن نمایند. این آگهى در یک نوبت در 
تاریخ 97/06/03 در این روزنامه درج و منتشر مى گردد. در ضمن چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمى 
باشد روز بعد از تعطیلى روز برگزارى  مزایده خواهد بود. الزم به ذکر است طبق اعالم بستانکار مورد مزایده 
تا تاریخ 98/01/15 تحت پوشــش بیمه کار آفرین قرار دارد.224222/م الف- فاتحى مسئول واحداجراى 
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 ابالغیه

شماره ابالغنامه: 9710100370002217 شماره پرونده: 9709983635600197 شماره بایگانى شعبه: 
970175 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: علیرضا رشیدى فرزند هاشم کدپستى: 8438143461 کدملى: 
1142489167 به نشانى: خمینى شهر جوى آباد خ شمس تبریزى جنب مسجد جعفرآباد ك بهمن پ 44 
(ك قنات پ 44 و 46) تاریخ حضور: 1397/07/07 شنبه ساعت: 09:00 محل حضور: اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 4 اتاق 455 در خصوص شکایت دانیال 
دادور و بهمن دادور علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1397/05/24 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/06/03  م الف: 229685 شعبه 2 دادگاه کیفرى یک استان 

اصفهان (16 کیفرى استان سابق) /5/820

رئیس مرکز تحقیقات راه و شهرسازى استان اصفهان 
گفت: بهره بــردارى از قطار حومه اى اصفهان، با ســه 
شهر جدید فوالدشهر، مجلسى و بهارستان و همچنین 

شهرستان مبارکه در دستور کار است.
حســین حجتى اظهار کرد: در حال حاضــر حدود 15 
کیلومتر از مســیر اصفهان تا بهارستان زیرسازى و ریل 
گذارى شده و احتماًال متروى این مسیر در سال آینده به 
بهره بردارى مى رســد و شهر جدید بهارســتان را به 

اصفهان وصل مى کند.
وى در خصوص دور نگاه داشتن حریم گسل هاى استان 
از توسعه شهرى گفت: در حال حاضر در سه شهر نایین 

و کاشان و شهرضا گسل هاى جدى و بزرگى وجود دارد 
که در این حوزه مســئله پهنه بندى لــرزه اى را در این 

شهرها داریم.
رئیس مرکز تحقیقات راه و شهرسازى استان اصفهان 
به خطر فرونشســت زمین در دشــت هاى اصفهان و 
شــهرهاى اطراف اشــاره کرد و ادامــه داد: کنار خطر 
گســل هــا، مشــکل اصلــى فعلــى اســتان، 
موضــوع فرونشســت زمیــن در دشــت ها ماننــد 
دشــت برخــوار، اصفهــان و دامنــه و دشــت

 گلپایگان است که برنامه هایى براى آنها در نظر گرفته 
شده است.

مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى ســبز شهردارى 
اصفهان گفت: درختان ریه هاى تنفســى شهر هستند و 
براى حفظ این ریه ها باید از پســاب به جــاى آب چاه ها 

استفاده شود. 
فروغ مرتضایى نژاد اظهارکرد: بســیارى از چاه هایى که 
تأمین کننده آب زیرزمینى اســت، خشکیده و یا شور شده 
است، بنابراین با توجه به حجم فضاى سبز شهر اصفهان، 
باید استفاده از منابع آب پایدار در دستور کار قرار گیرد. وى 
با بیان اینکه پساب ســپاهان شهر و شاهین شهر از جمله 
منابعى هســتند که پس از تصفیه، بــراى آبیارى فضاى 
سبز شهر مورد استفاده قرار مى گیرد، افزود: بر اساس ماده 

22 قانون هواى پاك، استفاده از پساب تصفیه شده براى 
آبیارى فضاى سبز مانعى ندارد، بنابراین درصدد هستیم 
تا در ســال آینده با جایگزینى این منبع آب پایدار، میزان 
استفاده از منابع آب زیرزمینى را کاهش دهیم. مرتضایى نژاد 
افزود: در شرایط کنونى براى آبیارى فضاى سبز تدابیرى 
همانند استفاده از ترکیبات ضد استرس و تنش زا در قالب 
دستورالعمل هاى شیمیایى و فیزیکى در نظر گرفته شده 
است.وى با بیان اینکه برنامه اى براى توسعه فضاى سبز 
شــهر اصفهان نداریم، گفت: درخت بلوط همیشه سبز و 
داغداغان، جایگزین درختان خشکیده در سطح شهر شده 

است، زیرا این درختان نیاز به آب کمترى دارند.

در نایین، کاشان و شهرضا 
گسل هاى جدى داریم

«بلوط» و «داغداغان»جایگزین 
درختان خشکیده سطح شهر

راه اندازى واحد اول بخار
 320 مگاواتى نیروگاه اصفهان

واحد اول بخار 320 مگاواتى نیروگاه اصفهان پس از 
رفع عیب وارد مدار تولید شد.

بهمن نیکى، مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق 
اصفهان گفت: عملیات تعویض بوشــینگ(دهانه) 
معیوب فاز وسط ژنراتور واحد اول بخار 320 مگاواتى 
انجام شــد و این واحد بار دیگر وارد مدار تولید و به 

شبکه سراسرى برق کشور متصل شد.

افتتاح درمانگاه تیران وکرون 
در پاییز امسال 

مدیر درمان تأمین اجتماعى اسـتان اصفهان با اشـاره 
به اقدامات زیربنایى و گسترده انجام شده در خصوص 
دیابت، تجمیع 63 هزار پرونده دیابتى، حذف دفترچه، 
الکترونیکى شدن پرونده هاى پزشکى، کلینیک سیار 
و اسـتقرار نظام ارجاع در اسـتان را نتیجه برنامه ریزى 
صحیح عنوان کرد و گفت: با اسـتقرار سیسـتم ارجاع، 
کسانى که به درمانگاه ها مراجعه مى کنند، براى تکمیل 
درمان به بیمارستان معین ارجاع شـده تا طبق ساعت 
و نوبت ازپیـش تعین شـده، خدمات درمانـى دریافت 

کنند.
 اعتصام پـور در ادامه از افتتاح درمانـگاه تیران وکرون 
در اویل پاییز امسـال خبـر داد و بیان کرد: شـهردارى 
نجف آباد نسـبت به محوطه سازى و آسـفالت ورودى 
درمانگاه اقدامات الزم را انجام مى دهد و در پاییز سال 

جارى درمانگاه افتتاح مى شود.

خبر

اســتاندار اصفهان گفــت: مکاتبــه اى مبنى بر 
درخواســت ارائه طرح پرتال ســرمایه گذارى، 
به عنوان یک طرح نمونه در هیئت دولت با ریاست 

جمهورى انجام  شده است.
محسن مهرعلیزاده پیرامون اینکه آیا پیگیرى هاى 
الزم براى پیاده سازى طرح پرتال سرمایه گذارى 
که در اســتان اصفهان اجرایى شــده است تا به 
کل کشــور نیز تعمیــم یابد وجــود دارد، اظهار

 کرد: امیدوار هستیم که شــاهد چنین مسئله اى 
باشیم.

وى گفت: در این رابطه مکاتبــه اى نیز با رئیس 
 جمهور و معــاون اول رئیس  جمهــورى انجام 
شده است. اســتاندار اصفهان توضیح داد: در این 
مکاتبه درخواســت شــده تا این طرح در هیئت 
دولت به عنوان یک طرح نمونه معرفى شود و به 
این ترتیب، به عنوان یک الگو براى کل کشــور 

مطرح شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان گفت: 
توسعه مشاغل روستایى اولویت اول حوزه اشتغال کمیته 

امداد اصفهان است.
محمدرضا متین پور بیان کرد:کمیتــه امداد اصفهان 92 
میلیارد و 800 میلیون تومان وام اشــتغال براى ایجاد سه 
هزار و 712 شغل در مناطق روستایى به نیازمندان پرداخت 

مى کند.
وى بابیان اینکه توجه به رشــد و توسعه روستاها، یکى از 
عوامل بازدارنده فقر در شهرهاســت، گفــت: بیکارى در 
روستاها به مهاجرت گســترده به شهرها منجر مى شود و 
باعث ایجاد حاشیه نشینى و افزایش خطر ابتالى خانوارها 

به آسیب هاى فقر است.
متین پور با اشاره به بحران خشکسالى در استان و به ویژه 
مناطق شرقى اصفهان، اظهار کرد: در این شرایط، بیشترین 
آسیب را کشاورزان روســتایى مى بینند که جلوگیرى از 
گسترش فقر و ناهنجارى هاى اجتماعى، توجه بیش از پیش 

سیاستگذاران به این مناطق را نیاز دارد.
متین پور در ادامه گفت: امسال براى گسترش اشتغال در 
مناطق روستایى تمهیدات خوبى در بودجه کشور اندیشیده 
شده است و به شــکل ویژه مبالغى از صندوق توسعه ملى 
به این امر اختصاص یافته اســت که کمیته امداد اصفهان 

در کنار ســایر نهادهاى حمایتى و فعــال در عرصه کار و 
اشــتغال، یکى از متولیان اجراى این طرح مهم در استان 

اصفهان است.
مدیرکل کمیته امداد اصفهان همچنین گفت: محل اجراى 
این طرح، روستاها و شهرهاى با جمعیت زیر 10 هزار نفر 
است. وى تعهد کمیته امداد اصفهان در این طرح را ایجاد 
سه هزار و 712 شغل اعالم کرد و افزود: 92 میلیارد و 800 
میلیون تومان به این منظور از محل منابع صندوق توسعه 

ملى در اختیار کمیته امداد اصفهان قرار مى گیرد.
متین پور بابیان اینکه مددجویــان تحت حمایت کمیته 
امداد اصفهان و همچنین سایر اقشار آسیب پذیر مشمول 
دریافت این تسهیالت در روستاها هستند، گفت: اولویت در 
این زمینه با افراد داراى مهارت و تخصص درزمینه شغل 
موردنظر و همچنین دارندگان مجوزهــا و مدارك الزم 

درزمینه فعالیت پیشنهادى است.
مدیرکل کمیته امداد اصفهان سقف تسهیالت در این طرح 
را به ازاى هر نفر 50 میلیون تومان اعالم کرد و گفت: در 
طرح هاى انفرادى از 25 تا 50 میلیون به مجرى طرح وام 
تعلق مى گیرد و در طرح هاى بــزرگ و کارگاهى، به ازاى 
به کارگیرى هر نفر 50 میلیون تومان به تسهیالت اعطایى 

افزوده مى شود.

مدیرکل کمیته امداد اصفهان:

کمیته امدادى ها 93میلیارد براى توسعه 
مشاغل روستایى وام مى گیرند 

ارائه طرح پرتال سرمایه گذارى 
در هیئت دولت
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 A، هویج منبع خوبى براى موادمعدنى، فیبر و ویتامین هاى
B، C و K محسوب مى شود. مى توان هویج را آب گرفت، 
آن را به صورت خام مصرف کرد و یا این سبزى را پخت که 

در هر سه حالت از فواید آن بهره مند خواهید شد.
در ادامه بــا فواید ســالمتى آب هویج بیشــتر آشــنا 

مى شوید.

تقویت سیستم ایمنى
تنها با مصرف یک لیــوان آب هویــج در روز مى توانید 
سیستم ایمنى بدن خود را تقویت کنید. آب هویج به بدن 
در مبارزه با آسیب رادیکال هاى آزاد کمک مى کند و از آن 
در برابر التهاب، باکترى ها و ویروس هاى مضر محافظت 
مى کند.آب هویج منبع خوبى براى ویتامین ها و مواد معدنى 
مانند ویتامین K، ویتامین B6، پتاســیم و فسفر است که 
براى حفظ شرایط خوب مغز، استخوان ها و سیستم عصبى 

ضرورى هستند.

حفظ سطوح کلسترول و قندخون
آب هویج سرشار از پتاسیم است و توانایى حفظ کلسترول و 
قندخون در سطوح مناسب را دارد. همچنین این نوشیدنى 
از محتواى کالرى و قند پایین سود مى برد. مواد معدنى و 

ویتامین هاى موجود در آب هویج در کنار یکدیگر، از ابتال به 
دیابت جلوگیرى مى کنند. افزون بر این، آب  هویج ترشح 
صفرا را افزایش مى دهد که به چربى سوزى کمک مى کند 

و از این رو، در کاهش وزن نقش دارد.

پاکسازى کبد
آب هویج مى تواند به پاکســازى و سم زدایى کبد کمک 
کند. مصرف منظم آب هویج مى تواند به پاکسازى سموم 

از کبد کمک کند.

درخشش پوست
آب هویج حــاوى آنتى اکســیدان ها و موادمعدنى مانند 
پتاسیم است که از تخریب ســلولى جلوگیرى مى کنند 
و از این رو، پوســت را ســالم و جوان نگه مى دارند. این 
موادمغــذى از پوســت در برابــر خشــکى، لکه هــا و 
زخم هــا محافظــت مى کند و رنــگ پوســت را بهبود

 مى بخشند.

تقویت استخوان ها
آب هویج منبع خوبى براى ویتامین K است که در فرایند 
پروتئین ســازى بدن نقش دارد. این ویتامین در پیوند با 

کلسیم، به بهبودى ســریع تر، به ویژه در مورد شکستگى 
استخوان کمک مى کند.

افزایش سوخت وساز
آب هویج حاوى فسفر اســت که سوخت و ساز در بدن را 
افزایش مى دهد، احســاس درد پس از انجــام ورزش را 
کاهش مى دهد و از استفاده بهینه انرژى در بدن اطمینان 
 B  حاصل مى کند. همچنین آب هویج سرشار از ویتامین
کمپلکس است که به شکستن پروتئین، گلوکز و چربى 
کمک مى کند، سوخت وســاز را افزایــش مى دهد و در 
عضله سازى نقش دارد و بر همین اساس، به کاهش وزن 

کمک مى کند.

حفظ سالمت دهان و دندان
آب هویج حــاوى موادمغذى اى اســت کــه مى توانند 
سیســتم ایمنى را تقویت کنند و توانایى بدن براى مبارزه 
با باکترى هایى کــه وارد دهان شــده و روى دندان ها و 
لثه ها تکثیر مى شوند را افزایش دهند. آب هویج خواص 
ضدباکترى دارد و مى تواند از پوسیدگى دندان جلوگیرى 

کند. 

افزون بر این، هویج مى تواند به پاکسازى 
لکه ها و پالك ها از روى دندان ها کمک 
کند. فیبر موجــود در هویج مى تواند 

به عنوان یک مســواك طبیعى 
براى دستگاه گوارش عمل کند. 

فیبر مى تواند باکترى هاى ناخواسته 
را از روده شما حذف کند و گوارش بهتر 

مواد مغذى تقویت کننده سیســتم ایمنى را 
بهبود ببخشد.

پیشگیرى از سرطان
برخى مواد زاید که به نام «رادیکال هاى آزاد» شــناخته 
مى شــوند، مى توانند در بدن باقى بمانند. آنها عناصرى 
فوق العاده مضــر براى ســلول ها هســتند. با مصرف 
موادغذایى سرشــار از آنتى اکســیدان ها، قادر هستید با 
رادیکال هــاى آزاد مبارزه کنید. از ایــن رو، خطر ابتال به 
سرطان کاهش مى یابد. بنابر نتایج برخى مطالعات، هر 
100 گرم هویج داراى 33 درصــد ویتامین A، 5  درصد 
ویتامین B6، و 9 درصد ویتامین C اســت که همگى در 

کنار هم، با رادیکال هــاى آزاد مبارزه 
مى کنند.

بهبود سالمت قلب
براى حفظ ســالمت قلب باید سطوح استرس را کاهش 
دهید، به طــور منظــم ورزش کنید و به میــزان کافى 
بخوابید. همچنین دنبال کردن یک رژیم غذایى ســالم 

و متعادل بــراى بهره مندى از اثــرات مثبت 
اهمیت دارد. هویج سرشــار از فیبــر غذایى و 
آنتى اکسیدان هاســت و از این رو، براى سالمت قلب 
فوق العاده مفید است. افزون بر این، هویج مى تواند به حفظ 
گردش خون مناســب و حذف پالك از شریان ها کمک 

کند. 

شستشوى موها به حفظ ســالمت موها کمک زیادى 
مى کند، در این مورد مقدار شامپویى که به موها مى زنید 
مهم است که معموًال گمان مى شود هر چه بیشتر شامپو 
بزنید بهتر است. همه ما به داشــتن موهاى زیبا اهمیت 
مى دهیم اما کمتر به جزئیات شستشــو دقت مى کنیم، 
موضوعى که مى تواند باعث ریزش موهایمان شود. براى 
اینکه بدانید چطور به بهترین نحو موهایتان را بشویید، این 

چند نکته مهم را بخوانید.
براى موهاى با قد متوسط (از چانه تا شانه)، به اندازه یک 
سکه 500 تومانى شامپو نیاز است. اگر موهایتان کوتاه تر 

است،
 به اندازه یک بند انگشت شامپو نیاز دارید. اگر موهاى شما 
بلندتر است و از شانه هایتان هم فراتر رفته، به اندازه نیمى 
از کف دستتان شامپو نیاز دارید. بهترین نحوه شستشو این 

است که میزان مناسب شامپو را روى کف دست بریزید و 
دستهایتان را به هم بمالید تا شامپو کف کند، بعد آن را روى 
سر بمالید. در همین حال ضمن ماساژ، کف شامپو را در همه 
نقاط به خوبى منتشر کنید. بهتر است این عمل را دو تا چهار  
دقیقه ادامه دهید. تأکید بیشترى روى فرق سر و اطراف آن 
داشته باشید تا نقطه اى از نظر دور نماند و همه جا به شامپو 

آغشته شود. سپس موهایتان را آب کشى کنید.

آیــا مى دانید که 
هــر ایرانــى به 
طور متوسط چقدر 
نوشابه مى خورد؟ آیا 
مى دانید این نوشیدنى 
چه ضررى به بدن شما 

وارد مى کند؟ 
در کشــور ما مردم شیر 
و لبنیــات کم مصــرف 
مى کنند ولى ســرانه مصرف 
نوشابه هاى گازدار 42 لیتر در سال است که مهمترین 
مضرات آن اختالل در جذب کلســیم است که همین 
اختالل، یک ریســک فاکتور مهم بــراى بیمارى هاى 

قلبى-عروقى و سرطان است.
 بر اساس این مطالعات، سرانه مصرف نان و برنج 5 درصد، 
روغن 20 درصد و قند و شــکر نیز 38 درصد بیشتر از مقادیر 
توصیه شده در سبد غذایى مطلوب است. مصرف حبوبات 30 
درصد، شیر و لبنیات 25 درصد، تخم مرغ 20 درصد و سبزى و 

میوه نیز 25 درصد کمتر از میزان توصیه شده است.
 راشیتیســم در کودکان، افزایش ابتال به آسم و دیابت نوع 2 از 
جمله پیامدهاى کمبود ویتامین در بدن است. عالوه بر مصرف 
محصوالت غذایى غنى شده با ویتامین، سه چهار بار در هفته نیز 
استفاده از نور مسقیم آفتاب به مدت پنج تا ده دقیقه براى بدن الزم 
است.  کمبود ویتامین D پیامدهاى بســیارى دارد و در حال حاضر 
مشکل کمبود ویتامین D را در کشور داریم و در این راستا برنامه ملى 
غنى سازى آرد با ویتامین D در کشور در حال انجام و در دستور کار است.

آب هویج  بخورید به هزار و یک دلیل

ى تواند به پاکسازى 
ى دندان ها کمک 
 هویج مى تواند 

ك طبیعى 
 عمل کند. 

اى ناخواسته 
کند و گوارش بهتر 

نده سیســتم ایمنى را 

سرطان
نام «رادیکال هاى آزاد» شــناخته 
 در بدن باقى بمانند. آنها عناصرى 
ى ســلولها هســتند. با مصرف

ز آنتى اکســیدان ها، قادر هستید با 
بارزه کنید. از ایــن رو، خطر ابتال به 

کنار هم، با رادیکال هــاىآزاد مبارزه
مى کنند.

بهبودسالمت قلب

از اثــرات مثبت متعادل بــراى بهره مندى و
اهمیت دارد. هویج سرشــار از فیبــر غذایى و
آنتى اکسیدان هاســت و از این رو، براى سالمت قلب

ورم انگشــت هــاى دســت هــر از گاهــى رخ 
مى دهــد که دالیــل مختلفــى دارد. در ایــن مطلب 
بــه برخــى از مهمترین علل ورم انگشــت ها اشــاره 

مى شود.

ورم انگشتان دست بر اثر گرماى هوا
گرما باعث گشاد شــدن عروق خونى مى شود که باعث 
مى شود گرماى بیشترى از پوست خارج شود و بدن خنک 
شود. زمانى که رگ ها گشاد مى شوند، برخى مایعات به 
داخل بافت هاى نرم نشت مى کند و منجر به پف کردن 

انگشت ها مى شود.
این نوع التهاب به مرور و با اســتفاده کردن از دست ها و 
انگشت هایتان رفع مى شــوند. اما اگر التهاب را فقط در 
دست ها و انگشت هاى دستتان مشاهده مى کنید و با درد 

و ضعف همراه است، این نوع التهاب فقط مربوط به هواى 
گرم نیست و الزم است به پزشک مراجعه کنید.

ورم کردن انگشــت ها با مصرف نمک و 
سدیم زیاد

خوردن غذاهاى شور، سیب زمینى و چیپس یا هر چیزى 
که نمک زیادى دارد، مى تواند باعث ورم کردن انگشت ها 
شود. در شرایط مصرف نمک زیاد، بدن به شکلى در مى آید 

که نوعى تعادل بین آب و نمک ایجاد کند. 
مصرف نمک زیاد باعث مى شود بدن آب زیادى در خود 
حفظ کند که حفظ آب در بدن، التهاب انگشت ها را توجیه 

مى کند.
التهاب خفیف انگشت ها که ناشى از خوردن غذاى شور 
بروز مى کند، معموًال به خودى خود و در یک روز برطرف 
مى شود، اما گاهى نیز ممکن است بیشتر از یک روز طول 
بکشد که بستگى به میزان نمک مصرفى توسط فرد دارد. 

التهاب انگشت ها بر اثر بروز مشکل در 
مفصل ها

اگر انگشت هاى شما حالت عادى دارد و تنها مفصل هایتان 
ملتهب شده، احتماًال علت آن «استئوآرتریتا» است، به ویژه 

اگر التهاب انگشت ها در هنگام صبح رخ دهد. 
این مشــکل ناشــى از افزایش ســن، به دلیل انحطاط 
بافت هاى قابل انعطاف در انتهاى مفاصل رخ مى دهد. 
استئوآرتریت اغلب و نه همیشــه، با درد و سفتى مفاصل 
همراه است. شکل هاى دیگر آرتریت نیز منجر به چاق 

شدن و دردناك شدن انگشت ها مى شوند.

ورم انگشت ها بر اثر «تونل کارپ»
وقتى عصب هایى که از ساعد به کف دست مى رسند، در 
مچ دست پاره یا فشرده مى شــوند، دچار «تونل کارپ» 
مى شوید. تونل کارپ معموًال منجر به درد، سوزش، خارش 
یا بى حسى در دست ها و انگشت هاى دست ها مى شود. 
این نشانه ها اغلب به مرور زمان بروز مى کنند. بررسى ها 
نشان مى دهند مردان سه برابر زنان به مشکل تونل کارپ 

دچار مى شوند.

التهاب انگشت هاى دست بر اثر انسداد 
سیستم لنفاوى

«لنف ادم» نوعى بیمارى است که با التهاب اندام همراه 
است و زمانى بروز مى کند که مایع لنفاوى (که مواد زاید، 
باکترى ها و ویروس ها را از بدن خارج مى کند) به درستى 
کار نمى کند. در این شرایط، انگشت هاى دست و پا و گاهى 
دست ها و پاها نیز ملتهب مى شوند. در این شرایط پوست 

هم سفت و ضخیم تر از حالت عادى به نظر مى رسد.

پف کردن انگشــت ها یکى از پیامدهاى 
باردارى

التهاب انگشــت ها در دوران باردارى طبیعى است. اما 
در صورت پف کردن دســت ها و صــورت –به ویژه اگر 
با فشــار دادن پوســت، فرو رفتگى بر روى پوست باقى 
مى ماند – مراقب باشید و بالفاصله به پزشک مراجعه کنید.
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ورم کردن انگشتان دست به چه دالیلى رخ مى دهد؟

آیا مى دانید 
هر ایرانى 

چقدر نوشابه 
مى خورد؟

چقدر شامپو به موهایم بزنم؟

نوشیدن یک لیوان شربت خاکشــیر در تابستان مى چسبد، اگر خواص 
خاکشیر را بدانید قطعًا نوشیدن آن بیشتر به شما مى چسبد.

خواص خاکشیر از نظر طب سنتى
1- خاکشیر از نظر طب قدیم ایران گرم و تر است.

2- التیام دهنده زخم و جراحات است.
جوشــانده  خاکشیر براى رفع اسهال هاى ساده مفید است.3- 

4- خاکشیر ادرار آور است.
 5- خاکشیر تب بُر است.

 6- التهاب کلیه را برطرف مى کند.
7- سرخک و مخملک را دوا مى کند.

8- خاکشیر صدا را باز مى کند.
9- براى از بین بردن کهیر و التهابات پوســتى از خاکشــیر اســتفاده

 کنید.

خاصیت معجزه آساى خاکشیر
یکــى دیگر از خواص معجزه آســاى دانــه هاى خاکشــیر، کمک به 
کنترل و تسکین فشــارخون اســت. اگر به فشــارخون مبتال هستید 
و در حــال حاضــر داروهــاى کنتــرل کننــده فشــارخون مصرف 
مى کنید، مى توانید براى اثربخشــى بیشــتر از خاکشــیر اســتفاده

 کنید. 

سنگ کلیه را با خاکشیر شکست دهید
درمانگران، مصرف مخلوطى از خاکشــیر و 

ترنجبین براى درمان ســنگ کلیه در افرادى که به این بیمارى مبتال 
هستند یا کلیه آنها استعداد سنگ سازى را دارد، توصیه مى کنند. 

دهان خوشبو با خاکشیر
اگر شــما هم در گروه افرادى هســتید کــه به دلیــل افزایش اخالط 
فاســد در بدن، به بدبویى دهان مبتال شــده اید، مى توانید از شــربت 
ترنجبین و خاکشــیر براى برطرف کــردن بدبویى دهانتان اســتفاده

 کنید. 

پوست بى لک، هدیه خاکشیر
بــراى از بین بردن لک هاى پوســت به ویژه صورت، یکــى از بهترین 
روش ها، نوشیدن خاکشیر و ترنجبین اســت. افرادى که از این ترکیب 
به صورت روزانه و مستمر به مدت سه هفته استفاده کنند، بعد از مدتى 
با روشنى پوســت و از بین رفتن کک هاى صورت و پوست شان روبه رو 

مى شوند.  

خواص خاکشیر که تا به حال نمى دانستید

پیرو آگهى مزایده شماره 2593 مورخ 97/02/15 شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 18 مورخ 97/01/08 شوراى اسالمى 
شهر آران و بیدگل نسبت به واگذارى دو قطعه زمین به شماره هاى 37 و 38 به مساحت هر کدام 117 م.م با کاربرى مسکونى واقع در شهرك گلستان، 
بلوك 10 به ازاى هر مترمربع 2/300/000 ریــال از طریق مزایده عمومى و به صورت نقدى اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شــرایط دعوت به عمل 
مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شــرکت 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)

آگهى مزایده (مرحله دوم) نوبت دوم

رضا رمضانى- شهردار آران و بیدگل

پیرو آگهى مزایده شماره 22402 مورخ 96/11/10 شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 832 مورخ 97/05/02 
شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل نسبت به واگذارى  قطعه 44 به مساحت 117 م.م با کاربرى مسکونى واقع در شهرك گلستان، بلوك 
10 به ازاى هر مترمربع 2/200/000 ریال از طریق مزایده عمومى و به صورت نقدى اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شــرایط 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)

آگهى مزایده (مرحله پنجم) نوبت دوم

رضا رمضانى- شهردار آران و بیدگل

پیرو آگهى مزایده شماره 7016 مورخ 97/04/09 شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 692 مورخ 97/03/30 شوراى اسالمى 
شهر آران و بیدگل نسبت به واگذارى قطعه شماره 2 از قطعات تفکیکى پالك ثبتى 727 فرعى از 2645 اصلى به متراژ 163/85 م.م به ازاى هر مترمربع 
5/500/000 ریال با کاربرى مسکونى واقع در خیابا ن سردار شهید ملکیان با شرایط پرداخت 50 درصد نقد و مابقى در 4 قسط ماهیانه از طریق مزایده 
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)

آگهى مزایده (مرحله دوم) نوبت دوم

رضا رمضانى- شهردار آران و بیدگل
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فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

مؤمن باید شــبانه روز خود را به ســه قسم تقســیم کند: زمانى براى 
نیایش و عبادت پروردگار و زمانى براى تأمین هزینه زندگى و زمانى 
براى واداشتن نفس به لذت هایى که حالل و مایه زیبایى است. خردمند 
را نشاید جز آنکه در پى سه چیز حرکت کند: کسب حالل براى تأمین 
زندگى، یا گام نهادن در راه آخرت، یا به دست آوردن لذت هاى حالل.

موال على (ع)

آگهى مزایده (مرحله دوم- نوبت دوم)

رحیم جافرى- شهردار شهرضا

شهردارى شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه سوم، هفتاد و چهارمین جلسه رسمى مورخ 97/03/13 شوراى 
اسالمى شهر واگذارى و فروش اعیانى کشتارگاه دام را از طریق مزایده عمومى به افراد یا شرکت هاى واجد شرایط 

به فروش برساند.
لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى به مدت 10 روز همه روزه به جز ایام تعطیل به شهردارى مراجعه و یا 

با تلفن 53241010 داخلى 116 مسئول امور قراردادهاى شهردارى تماس حاصل نمایند.
بهاى فروش اسناد: 100/000 ریال به حساب شماره 3100002911009 بانک ملى به نام شهردارى شهرضا که غیرقابل 

استرداد مى باشد.
آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد: ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخ 97/06/13

تاریخ گشایش اسناد: ساعت 15:00 روز چهارشنبه مورخ 97/06/14 در محل شهردارى شهرضا
محل تحویل اسناد: پس از تکمیل مدارك، پاکت هاى خود را به دبیرخانه محرمانه شهردارى شهرضا تحویل و 

رسید دریافت نمایند.
ضمناً سایر شرایط در اسناد مزایده موجود مى باشد.

شماره تماس: 53241010- 031 داخلى 116
www.shahreza.ir سایت اینترنتى شهردارى شهرضا

آگهى مزایده

میثم محمدى- شهردار زرین شهر 

شهردارى زرین شهر به استناد مجوز شماره 221 مورخ 97/4/16 شوراى اسالمى 

شهر در نظر دارد، نسبت به واگذارى زمین محل پارکینگ وسائط نقلیه واقع در 

ضلع غربى کارخانه ماشین سازى به مساحت حدودى 238 مترمربع براى مدت 

یک سال از طریق مزایده عمومى اقدام نماید، لذا از متقاضیان دعوت به عمل 

مى آید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا 

پایان وقت ادارى مورخ 97/6/17 به شهردارى زرین شهر مراجعه نمایند. 

چاپ اول

آگهى مزایده عمومى (نوبت دوم)

 روابط عمومى شهردارى گز برخوار

چاپ دوم

شهردارى گز برخوار براساس مجوز شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد: 
سه قطعه زمین با کاربرى کارگاهى را از طریق مزایده عمومى به فروش برساند. 
متقاضیان مى توانند جهت بازدید از قطعات مذکور، واریز ســپرده و تسلیم 
پیشنهاد تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه 1397/06/12 به دبیرخانه شهردارى 
گز برخوار مراجعه نمایند. ضمنًا اطالعــات تکمیلى مزایده فوق از طریق وب 
سایت شهردارى به نشانى www.gazborkhar.ir در دسترس مى باشد. 
همچنین امور مالى شهردارى با شماره تلفن 45721961- 031 داخلى 118 در 

ساعات ادارى آماده پاسخگویى به سئواالت احتمالى مى باشد. 

آگهى مناقصه 

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

چاپ دوم
شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید: 

موضوع مناقصه: 
1- خرید و نصب پکیج تصفیه پساب

- مبلغ اولیه اعتبار: 50/000/000/000 ریال 
- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 2/500/000/000 ریال 

- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات شهردارى 
- مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 97/6/15 

- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى  خمینى شهر 
- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر 

- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 97/6/17 
- مدت اعتبار پیشنهادها: روز یک شنبه 97/7/1 

- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود. 

 فراخوان مناقصه عمومى همزمان با ارزیابى کیفى (فشرده) یک مرحله اى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

«اجراى لوله گذارى کلکتور فاضالب حبیب آباد برخوار» شماره 97-2-147
1- شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى همزمان با ارزیابى کیفى (فشرده)، اجراى لوله گذارى کلکتور فاضالب حبیب آباد 

برخوار به شماره (200971434000003) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 
2- کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 

و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 97/05/29 مى باشد. 

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف: 
3-1- آدرس: اصفهان ، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، تلفن: 8- 36680030- 031، 

اتاق( 292) 
4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 

4-1- مرکز تماس 021-41934 
4-2- دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768  

5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها: در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/ پروفایل/ تأمین کننده/ مناقصه گر موجود است. 

چاپ اول

تاریخروزساعتعنوان
97/05/30سه شنبه08:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

97/06/14چهارشنبه10مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
97/06/14چهارشنبه10:30زمان بازگشایى پاکت ها

مهندس مهدى قنایى مقدم- شهردار سفیدشهر

آگهى مزایده پایه هاى تبلیغاتى سطح شهر سفیدشهر چاپ اول
شهردارى سفیدشهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره 541 مورخ 97/05/11 شوراى اسالمى شهر، بهره بردارى از پایه هاى تبلیغاتى سطح شهر را به صورت اجاره ماهانه به بخش خصوصى به مدت یکسال واگذار نماید. لذا 

متقاضیان مى توانند از تاریخ درج آگهى نوبت دوم به مدت 10 روز به شهردارى سفیدشهر مراجعه و یا با شماره تلفن 54833940- 031 تماس حاصل نمایند.
1- قیمت پایه بابت اجاره ماهیانه هر پایه 800/000 ریال مى باشد. 2- تعداد پایه هاى موجود جهت واگذارى 12 عدد مى باشد. 3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

4- شرکت کنندگان مى بایست مبلغ 10/000/000 ریال به عنوان تضمین شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکى اقدام نمایند. 5- در صورتى که برندگان اول، دوم، سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنها 
به نفع شهردارى ضبط خواهد شد. 6- هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. 7- به پیشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

آگهى مزایده نوبت سوم

مجید صفارى- شهردار بادرود

شهردارى بادرود در نظر دارد براساس مصوبه شوراى اسالمى شهر طى تشریفات مزایده عمومى و حسب ضوابط 
و مقررات آیین نامه مالى شهردارى ها، قطعه زمین تجارى واقع در خیابان امام حسین (ع) را به مساحت 56/57 
مترمربع به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان اشخاص حقیقى و حقوقى درخواست مى گردد از تاریخ نشر اولین 

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

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

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

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

چاپ دوم


