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مصرف روزانه آسپرین ضرر داردواسیلى گوجا، اولیویرا و حاال...؟تخصیص 20 میلیارد تومان تسهیالت به بافندگان فرشتاریخ تئاتر اصفهان سوژه  یک مستند شدحادثه تروریستى اهواز کار داعش بود نه االحوازیه سالمتورزشاستانفرهنگ جهان نما

 آیا چاى کیسه اى سرطانزاست؟

افزایش 11 درصدى سفر گردشگران خارجى

احتکار 15 میلیارد تومانى در یک منزل
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خوشگذرانى در 
صحن سازمان ملل متحد!

قوانین جدید را یاد بگیرید

کالهبردار حاج صفى 
و انصارى زندانى شد!

تحقق بیشترین 4
کاهش نرخ بیکارى 

در اصفهان
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چاى کیسه اى مصرف زیادى در بین مردم دارد که به دلیل ترکیباتى که در تهیه 
کاغذ و چاى آن استفاده شده مصرف آن با خطراتى همراه است که در ادامه به 

این مسئله پرداخته مى شود
خطرساز بودن کیسه هایى که در تولید چاى کیسه اى استفاده مى شود به ...

مرکز پژوهش هاى مجلس شــوراى اســالمى 
در گزارشى به بررسى شــاخص هاى مهم بازار 
کار در بخش هاى «جمعیت فعال و غیرفعال»، 
«اشــتغال» و «بیکارى» پرداخته و بر اســاس 
این گزارش، جمعیت بیکار شهرى 60 هزار نفر 
کاهش و جمعیت بیکار روســتایى 18 هزار نفر 

افزایش داشته است.
نتایــج پژوهش هاى انجام شــده حاکى از روند 
نزولى افزایش جمعیت فعال در ســه سال اخیر، 

ناشى از کاهش ورود زنان به...
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باید پیام شکست ناپذیرى باید پیام شکست ناپذیرى 
ملت ایران را به جهانیان ملت ایران را به جهانیان 

برسانیمبرسانیم

رهبر معظم انقالب در مراسم شب خاطره دفاع مقدس:رهبر معظم انقالب در مراسم شب خاطره دفاع مقدس:
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در عملیات کارآگاهان پلیس آگاهى اصفهان کشف شد

حق یدا... صمدى 
بیش از اینها بود

کسى هوامو نداشت!

روز «محمدطاها»
مراسم تشییع پیکر مطهر کوچک ترین شهید حادثه تروریستى اهواز در اصفهان برگزار شد. در این مراسم 
پیکر مطهر شهید محمد تقى کریمى از شهداى مدافع حرم که در سال 1394 به شهادت رسیده بود  نیز 

بر دستان مردم تشییع شد.
شهید محمد طاها اقدامى، کوچک ترین شهید حادثه تروریستى اهواز است که ناجوانمردانه به شهادت 

رسید. پیکر این شهید کوچک صبح روز پنج شنبه ...
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پیکر کوچک ترین شهید حادثه تروریستى اهواز در اصفهان تشییع شد

آگهى فراخوان سرمایه گذارى در پروژه
امور سرمایه گذارى و مشارکت هاى شهردارى گلدشت به استناد مصوبه هیأت عالى سرمایه گذارى مورخ 
97/06/24 در نظر دارد نسبت به احداث مجموعه خدمات رفاهى بین راهى واقع در شهر گلدشت خیابان 
معلم، کمربندى خمینى شهر- نجف آباد جنب باب الرحمه را از طریق جذب سرمایه گذار به روش ساخت، 

بهره بردارى و انتقال به روش (B.O.T) به بخش خصوصى واگذار نماید.
بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى عالقمند دعوت به عمل مى آید جهت دریافت اسناد فراخوان 
از تاریخ نشر این آگهى به دفتر امور سرمایه گذارى و مشارکت هاى مردمى واقع در شهردارى گلدشت، 
مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت ادارى مورخ 97/07/16 به دبیرخانه محرمانه شهردارى گلدشت 

تحویل نمایند.
ضمناً زمان بازگشایى پاکات پیشنهادى مورخ 97/07/18 خواهد بود.

به درخواست هایى که از طریق دیگر یا پس از مهلت مقرر و یا مخدوش باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مشارکت در اسناد فراخوان مندرج مى باشد. هیأت عالى سرمایه گذارى 

در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. تلفن: 42232007

مهدى غالمى- شهردار  گلدشت

نوبت دوم

گزارش عملکرد
در اجراى ماده 71 قانون شــهردارى ها، بیالن، درآمد و هزینه شش ماهه اول 

سال 1397 شهردارى فالورجان جهت اطالع عمومى اعالم مى گردد.

مبلغ (به ریال)شرح
53/939/873/877منابع:

8/549/389/903هزینه ها (وظیفه خدمات ادارى)
17/293/433/770هزینه ها (وظیفه خدمات شهرى)
24/088/096/756هزینه ها (وظیفه عمران شهرى)

برنامه هاى عمرانى:
1/480/476/830برنامه ریزى توسعه شهرى

500/000/000برنامه هدایت و دفع آب هاى سطحى
3/203/639/779برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهرى

94/000/000برنامه ایجاد تأسیسات حفاظتى شهرها
8/187/471/057برنامه بهبود محیط شهرى

2/587/810/901برنامه ایجاد اماکن و فضاهاى ورزشى و تفریحى و توریستى
182/055/000برنامه ایجاد تأسیسات درآمدزا

7/852/643/189هزینه هاى پیش بینى نشده و دیون عمرانى

بودجه 97 شهردارى فالورجان
22/037/000/000 ریالوظیفه خدمات ادارى
42/983/000/000 ریالوظیفه خدمات شهرى
105/121/000/000 ریالوظیفه عمران شهرى

170/141/000/000 ریالدرآمد

مبلغ (به ریال)

قابل توجه مؤدیان محترم مالیات بر ارزش افزوده
مهلت ارائه الکترونیکى اظهارنامه ما لیات بر ارزش افزوده 
 www.evat.ir دوره تابستان 1397 از طریق سامانه

حداکثر تا 15 مهرماه سال جارى مى باشد. 
1526 مرکز ارتباط مردمى

35019- 021 ستاد خبرى دفتر مرکزى حراست

روابط عمومى اداره کل مالیاتى استان اصفهان
م الف: 257131

■ حجت االسالم قمى، رئیس سازمان 
تبلیغات اسالمى، پیراهن شهید محمدطاها 

اقدامى،کوچک ترین شهید حادثه تروریستى 
اهواز را که خانواده آن کودك چهارساله به 

رهبر انقالب اسالمى اهدا کرده بودند، به 
حضرت آیت ا... خامنه اى تقدیم کرد

کا

مرکز
در گز
کار د
«اشـ
گ این

کاهش
افزایش
نتایــ
نزولى
ناشى

وامو نداشت!مو نداشت!هوامووىکسى هوىککسى نداشتداشتتشى  هوامو کسى هوامو نداشت!شس

خداحافظى آزاده نامدارى خداحافظى آزاده نامدارى 
ازتلویزیون با یک گالیه بلند و باالازتلویزیون با یک گالیه بلند و باال
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مجید مظفرى: 
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صمدىحق یدا... صمدى  ىحقیدا قی
بودبیش از اینها بود اینها بوبیشاز ه ی ز بیش
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فرمانده انتظامى استان اصفهان از دپوى کاالى احتکار 
شده در یک منزل به ارزش 150 میلیارد ریال در عملیات 

کارآگاهان پلیس آگاهى این فرماندهى خبر داد.
ســردار مهدى معصوم بیگى گفت: در پى کسب خبرى 
مبنى بر وجود کاال هاى احتکارى در منزلى واقع در مرکز 
شــهر اصفهان موضوع در دســتورکار کارآگاهان اداره 
مبارزه با جرایم اقتصادى پلیس آگاهى اســتان اصفهان 
قرار گرفت و تیم ویژه اى از کارآگاهان به همراه بازرسان 
سازمان صنعت، معدن و تجارت از منزل مذکور بازرسى به 
عمل آوردند که در نتیجه این عملیات محموله بزرگ لوازم 

یدکى خودرو هاى سبک و سنگین کشف شد.

این مقام ارشد انتظامى استان اصفهان ارزش این محموله 
احتکار شده را برابر برآورد کارشناسان مربوطه 150 میلیارد 
ریال اعالم کرد و گفت: در این رابطه برابر دســتور مقام 
قضائى، منزل پلمب و مالک اصلى کاال ها نیز همراه پرونده 

به اداره تعزیرات حکومتى استان تحویل شد.
سردار معصوم بیگى، با بیان اینکه بیشتر افراد سودجو و 
فرصت طلب از پوشش منزل براى انبار و دپوى کاال هاى 
مورد نیــاز مردم اقــدام مى کنند، گفت: از شــهروندان 
مى خواهیم چنانچه اطالعى از دپوى کاال در منازل دارند 
موضوع را از طریق شــماره تلفن 110 به مأموران پلیس 

اطالع دهند.

نماینده مردم اهواز در مجلس اظهار کرد: مســتندات به 
دست آمده نشان مى دهد حمله تروریستى در اهواز توسط 
عوامل داعش اجرا شده است. جواد کاظم نسب الباجى با 
اشاره به شناسایى پنج تروریستى که در حمله مسلحانه 
شرکت داشتند، افزود: احمد منصورى، محمود منصورى، 
جواد سوارى و على بدوى در این حادثه دست داشتند و 
یک نفر نیز که در میان پیکرهاى شــهدا بوده به تازگى 
شناسایى شده که از اهالى یکى دیگر از استان هاى کشور 

است اما هنوز هویت او به درستى مشخص نشده است.
کاظم نســب الباجى اضافه کرد: دو برادر در این حمله 
تروریستى شرکت داشــتند که دو برادر دیگر آنها جزو 

گروه هاى منتسب به داعش بوده و پیش از این در سوریه 
کشته شده اند.

به گفته وى ادبیات افرادى که در ویدیوى منتشــر شده 
صحبت مى کننــد، با ادبیات گروه هــاى تجزیه طلب 
همچون االحواز که درباره دفــاع از قوم عرب و جدایى 
طلبى اســت، تفاوت دارد. بررسى ها نشــان مى دهد 
ویدیو مربوط به همیــن حادثه بــوده و تصاویر افراد با 

تروریست هاى کشته شده در حادثه تطابق دارد.
کاظم نسب الباجى اضافه کرد: در خانه تیمى که از این 
گروه تروریستى کشف شده نیز مستنداتى همچون پرچم 

داعش پیدا شده است.

احتکار 15 میلیارد تومانى
 در یک منزل

حادثه تروریستى اهواز
 کار داعش بود نه االحوازیه

دورزدن اروپایى
  جام جم آنالین | «فدریکا موگرینى»، مسـئول 
سیاست خارجى اتحادیه اروپا اعالم کرد که کانال هاى 
مالى براى تسـهیل تجارت با ایران احتمـاًال تا «ابتداى 
ماه نوامبر» (دهم آبان ماه) راه اندازى مى شود. هدف از 
برقرارى این کانال مالى، حفظ جریان تجارت با ایران به 

رغم تحریم هاى آمریکا علیه تهران است.

جردن گردى!
  آنا | نادر قاضى پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس درباره ممنوعیت واردات خـودرو اظهار کرد: در 
حال حاضر با واردات هرگونه خودرویى که نمونه داخلى 
آن وجود دارد مخالف هسـتیم. در شرایط کنونى کشور، 
واردات خودروهاى سوارى لوکس که فقط به درد جردن 
گردى مى خورند به صالح نیسـت و به اشـرافیگرى در 

جامعه دامن مى زند.

تیراندازى به کامیون ها
  فـارس | بیـش از 90 درصـد حمل و نقـل کاالى 
کشـور از طریق حمل و نقـل جاده اى جابه جا مى شـود، 
گروه هاى معاند هم از این ظرفیت سوءاستفاده کرده و در 
حال تالش هستند با تهدیداتى نظیر  پرتاب سنگ و مواد 
آتش زا به سمت کامیون ها داراى بار،   ضرب و شتم راننده 
و به  تازگى «تیراندازى به سـمت کامیـون داراى بار»، 
مانع از ورود کامیون ها به جاده ها و بارگیرى آنها شـوند 
تا بدین ترتیب کاالها در پایانه ها و بنادر بماند و به دست 
مردم نرسد و بدین ترتیب با ایجاد نارضایتى بین مردم، به 

اقتصاد کشور و امنیت روانى مردم ضربه بزنند.

دیدگاهى درباره ظهور
  ایسنا | حجت االسالم زائرى گفت: در ایام محرم 
در فضاى مجازى شاهد هسـتیم روضه شنیده مى شود، 
ملت دسـت به دعا و متوسـل مى شـوند، پس ایـن دنیا 
واقعیتى  انکارناپذیر است که امروز و آینده جامعه بشرى 
را شامل شده است. وقتى در گذشته گفته مى شد زمانى 
که امام زمان(عج) ظهـور مى کند مردم تمامى جهان بر 
روى کف دست امام زمان(عج) را مشاهده مى کنند شاید 
کمتر کسى باور مى کرد و حتى مى توانست این موضوع 
را تصور کند اما امروز با وجود تلفن هاى همراه دیگر این 
موضوع قابل درك است و احتمال چنین اتفاقى در زمان 

ظهور امام عصر(عج) قابل درك و پذیرفتنى است.

چرا دالر مى خرند؟
  خبر آنالین | مهدى تقوى، اسـتاد اقتصاد دانشگاه 
عالمـه طباطبایـى معتقد اسـت وقتـى قیمـت دالر به 
رکوردهاى عجیب و غریب مانند 17 هـزار تومان و 18 
هزار تومان نیز مى رسد، باز مشترى براى خرید آن وجود 
دارد، این نشـانه اى اسـت از بى اعتمادى مردم به آینده 
در حالى که اگر مردم مطمئن شـوند که بازارها به ثبات 
مى رسـد و وضعیت بهبود پیدا مى کند، دسـت به چنین 

رفتارى نمى زنند. 

یک تشر و...
  ایسنا |سردار سپهر، جانشین رئیس سازمان بسیج 
مستضعفین گفت: قبل از انقالب هرگاه قدرت هاى بزرگ 
یک تشر به ما زدند گوشه اى از خاك ایران را جدا کردند و 
این تجربه تلخ براى ایران بود. هرات افغانستان، پاکستان، 
قزاقزستان، قرقیزستان، ترکیه، عمان، بحرین، قطر و... 

از ایران بوده اما با یک تهدید آنها را از ایران جدا کردند.

سخنرانى دردسرساز
  ایرنـا |سـخنرانى «عبدالقادر مسـاهل»، وزیر امور 
خارجه الجزایر در مجمع عمومى سازمان ملل متحد به 
زبان فرانسوى برایش دردسرساز شد؛ به گونه اى که یکى 
از احزاب مهم این کشور استفاده از زبان استعمار به جاى 
زبان عربى را محکوم کرده است. فرانسه از سال 1830 تا 
1962 میالدى (132 سال) الجزایر را اشغال کرد و آن را 

به عنوان بخشى از خاك خود به شمار آورد.

خبرخوان
سفر بدون ویزا 
به آفریقاى جنوبى

  چمدان | دولت آفریقاى جنوبى اعالم کرد 
براى رونق بیشتر صنعت گردشگرى در مراحل 
نهایى کردن رژیم لغو ویزا با برخى کشــورها از 
جمله ایران قرار دارد.  وزیر کشور آفریقاى جنوبى 
اعالم کرد با افزایش تعــداد قراردادهاى برنامه 
لغو روادید با کشورهاى مختلف در تالش است 
صنعت گردشگرى و سرمایه گذارى در این بخش 

را تقویت کنند.

عدم توفیق در
 سرانجام یک پرونده

  اعتمــاد آنالیــن |  مریــم دژم خــوى، 
باستان شــناس جنایى در مورد عــدم توفیق 
ایران در پیگیرى جنایات جنگى صدام در زمان 
جنگ تحمیلى، مى گوید: متأسفانه تا امروز هیچ 
پژوهش روشمندى درباره استفاده رژیم بعث از 
تسلیحات شیمیایى نداشته ایم. یکى از دالیل 
اصلى ماجرا هم به این نکته مربوط مى شــود 
که نهاد متولى بازیابى اجساد و بقایاى جنگ، 
نهادهاى نظامى هستند. جالب است بدانید ما 
نتوانستیم در دادگاه الهه و در ماجراى جانبازان 
شیمیایى و استفاده عراق از تسلیحات شیمیایى 
در جنگ به یک موفقیت نسبى برسیم. چراکه 
ما در چنین مسائلى از طرق علمى و منطبق با 

اصول باستانشناسى جنایى استفاده نکرده ایم.

تهران شب ها نمى خوابد
  انصاف نیوز | محمد ساالرى، عضو شوراى 
شهر تهران گفت: یک فوریت طرح حیات شبانه 
تهران در صحن عمومى شــوراى شهر تصویب 
شــده که طى آن مراکز خرید، رستوران ها، مراکز 
خدماتى پذیرایى و گردشگرى و تفریحى و اماکن 
تاریخى در طول شب به فعالیت خود ادامه مى دهند. 
این طرح باید در کمیسیون هاى تخصصى بررسى 
شود. ساالرى پیش بینى کرد این طرح تا شش ماه 

آینده در بعضى مناطق تهران اجرا شود.

اروپایى ها نمى آیند
  میــزان | رئیس ســازمان میراث فرهنگى و 
گردشــگرى درباره آمار ورود گردشــگر خارجى 
به کشــور گفت: آمار ورود گردشگران اروپایى به 
کشور با توجه به وضعیت پیش آمده بسیار کاهش 

پیدا کرده است.

شهریه با بوى اصالحات!
  ایســنا | مدیرعامــل و رئیــس هیئــت 
مدیره مدارس «حنان» در پاســخ به گزارش 
منتشره درباره دریافت شــهریه 37 میلیونى از 
دانش آموزان در این مدرســه و انتساب آن به 
رئیس دولــت اصالحات، اظهــار کرد: ادعاى 
مدیریت رئیس دولت اصالحات بر این مدرسه 
صحت ندارد و مالکیت این مدرســه متعلق به 
ایشان نیست. او ضمن تکذیب دریافت شهریه 
37 میلیونى در این مدرســه،  تأیید کرد 80 نفر 
در پایه دوازدهم (پیش دانشگاهى) با شهریه و 
فوق برنامه ها، اردوها، پانسیون مطالعاتى و... با 

حدود 20 میلیون تومان ثبت نام شده اند.

استفاده از فیلترشکن
 جرم است؟

  آنــا |  ســهراب ســلیم زاده، وکیل پایه یک 
دادگسترى با بیان اینکه اســتفاده از فیلترشکن 
جرم محســوب نمى شــود ادامه داد: در قانون 
مجازات اســالمى چیــزى در خصوص صرف 
اســتفاده از فیلترشــکن نیامده اســت اما اگر 
از فیلترشــکن براى به دســت آوردن اطالعات 
محرمانه نظام استفاده شود جرم است و مجازات 

آنها نیز در قانون آمده است. 

همزمان با هفته  دفاع مقدس و در آستانه سالروز شکست 
حصر آبادان، جمعى از فرماندهان، رزمندگان و ایثارگران و 
هنرمندان با حضرت آیت ا... خامنه اى رهبر معظم انقالب 
اســالمى دیدار کردند. در ابتداى این برنامه، تعدادى از 
پیشکســوتان جنگ تحمیلى، خاطراتى از «ایستادگى و 
مقاومت»، «شجاعت و ایمان» و «ایثار و شهادت» دوران 

دفاع مقدس بیان کردند.
در ادامه  این مراســم رهبر انقالب اسالمى در سخنانى، 
ضمن قدردانى صمیمانه از همه  کسانى که متعهدانه پرچم 
احیاى خاطرات و ارزش هاى دفاع مقدس را برافراشته نگه 
داشته اند، تأکید کردند: باید با ایجاد یک نهضت ترجمه، 
آثار مکتوب و صدور آثار هنرى و فیلم هاى دفاع مقدس، 
پیام روح ایمان و مجاهدت و پیام شکست ناپذیرى ملت 

ایران را به جهانیان برسانیم.
حضرت آیــت ا... خامنه اى خاطرات رزمنــدگان دوران 
دفاع مقدس و خانواده هاى آنها را گنجینه هاى بى بدیل 
و سرمایه  ملت ایران خواندند و افزودند: باید با احیاى این 
گنجینه ها، از ضایعات ناشى از روایت نادرست تاریخ دفاع 

مقدس جلوگیرى کرد.
ایشــان دوران دفاع مقدس را ترســیم کننده  وضعیت 
معادالت قدرت در دنیاى حاکمیت سلطه دانستند و گفتند: 
رزمندگان دفاع مقدس بــا عمل خود، تصویرى واقعى از 
دنیاى وحشــى و ظالم و به دور از معنویت و انصاف آن 
زمان، ثبت کردند که این تصویر باید بــه مردم دنیا نیز 

ارائه شود.
رهبر انقالب اسالمى با اشــاره به نمونه هایى از شرایط 
نابرابر ملت ایران در مقابل دشمن متجاوز بعثى خاطرنشان 
کردند: در دوران دفاع مقــدس درحالى که به ملت ایران 
اجازه اســتفاده از حداقل امکانــات و تجهیزات و حتى 
سیم خاردار داده نمى شد اما به طرف مقابل، مدرن ترین 

تجهیزات جنگ و حتى سالح شیمیایى مى دادند.
حضرت آیت ا... خامنه اى افزودند: درحالى که امروز براى 
تهمت سالح شــیمیایى جاروجنجال به راه مى افتد، اما 
همین کشــورهاى غربى در دوران جنــگ تحمیلى به 

رژیم صدام سالح شیمیایى دادند تا نه فقط در جبهه هاى 
جنگ بلکه در شــهرهایى همچون سردشــت نیز از آن 

استفاده کند.
ایشــان تأکید کردند: جمهورى اســالمى ایران در آن 
دوران نه تنها تحریم اقتصادى و سیاسى بود بلکه از لحاظ 
تبلیغاتى نیز تحریم بود و صداى ملت ایران شنیده نمى شد 
و رسانه هاى دنیا که تحت سلطه  صهیونیست ها بودند، هر 

آنچه مى توانستند بر ضد این ملت تبلیغ مى کردند.
رهبر انقالب اســالمى با اشاره به کمک هاى تسلیحاتى 
فرانسه و آلمان به رژیم صدام افزودند: چرا مردم فرانسه و 
آلمان نباید بدانند که دولت هاى آنها در آن هشت سال، با 

ملت ایران چه کردند؟
حضرت آیــت ا... خامنه اى با تأکید بــر اینکه دنیا اکنون 
تصویر شــفاف و رســواکننده اى را که از نظام سلطه در 
نزد ملت ایران وجود دارد، نمى بیند، خاطرنشــان کردند: 
این کوتاهى ماست زیرا بســیارى از کارهایى را که باید 

درخصوص دوران دفاع مقدس در عرصه ادبیات، سینما، 
تئاتر، تلویزیون، روزنامه نــگارى و فضاى مجازى انجام 

مى دادیم، انجام نداده ایم.
ایشان افزودند: البته در مواردى که کارهاى متعهدانه اى 
انجام گرفته، به رغم حجم کم آن، اما تأثیرگذار بوده است.

حضرت آیت ا... خامنه اى با اشــاره بــه اهمیت و عمق 
مســائل دوران دفاع مقدس، افزودند: در جشنواره هاى 
غربى، برخى فیلم هاى ایرانى با کیفیت حرفه اى پایین تر 
از فیلم هاى دفاع مقدس نشان داده مى شود اما از نشان 
دادن فیلم هاى دفاع مقدس هراس دارند زیرا این فیلم ها 
تصویر افشــاگرانه از معادالت قدرت در دنیاى حاکمیت 

سلطه گرى است.
ایشــان با تأکید بر اینکه آثار ادبى و هنرى دفاع مقدس، 
سالح کارآمد و بزرگى است، خاطرنشان کردند: باید آثار 
خوب ادبى در زمینه  دفاع مقــدس به زبان هاى زنده  دنیا 
ترجمه شود تا مردم دنیا بدانند که در آبادان و خرمشهر و در 

عملیات هاى ما و در شهرها و روستاها، چه گذشته و بدانند 
که ملت ایران چه ملتى است.

ایشان افزودند: اگر امروز به جمع آورى و افزودن سرمایه  
خاطرات دوران دفــاع مقدس روى آورده نشــود، قطعًا 
دشــمن جنگ را آن گونه که باب میل او اســت، روایت 
خواهد کرد و این، یک خطر است که همه باید با احساس 

وظیفه، این خطر را جدى بگیرند.
رهبر انقالب اسالمى خاطرنشان کردند: در روایت دفاع 
مقدس، بایــد روح ایمان، ایثــار، دلدادگى و مجاهدت و 
همچنین پیام شکست ناپذیرى ملت ایران که با شوق و 

ذوق به میدان جنگ مى رفتند، متبلور باشد.
حضرت آیت ا... خامنــه اى گفتند: امروز نیــز اگر پیام 
شهیدان و دوران جنگ هشت ســاله را به گوش جان و 
به درستى بشــنویم، دچار ترس و اندوه نخواهیم شد و 
از آن، پیاِم بهجت و شــجاعت و اقدام براى ما به ارمغان 

خواهد آمد.
ایشان با تأکید بر اینکه دستگاه هاى مسئول باید به طور 
جدى پیگیر افزایش صدبرابــرى آثار ادبى و هنرى دفاع 
مقدس شوند، افزودند: اگر این کار به درستى انجام شود، 

نقشه جامع استکبار بر هم خواهد خورد.
رهبر انقالب اسالمى در پایان تأکید کردند: همان گونه که 
در اوایل انقالب و در دوران دفاع مقدس، نقشه  استکبار 
براى ریشه کن کردن نهال انقالب شکست خورد و مجبور 
به عقب نشینى شد، اکنون نیز مى توان با توکل بر خدا و با 

همت و اقدام، این نقشه را باطل کرد.
در این برنامه حجت االسالم قمى، رئیس سازمان تبلیغات 
اسالمى، پیراهن شهید محمدطاها اقدامى کوچک ترین 
شهید حادثه تروریســتى اهواز را که خانواده آن کودك 
چهارساله به رهبر انقالب اســالمى اهدا کرده بودند، به 

حضرت آیت ا... خامنه اى تقدیم کرد.
رهبر انقالب نیز با اداى احترام به این هدیه ارزشمند، از 
رئیس سازمان تبلیغات خواستند سالم و تشکر صمیمانه  
ایشان را به خانواده آن کودك شهید و مردم اهواز ابالغ 

کند.

رهبر معظم انقالب در مراسم شب خاطره دفاع مقدس:

باید پیام شکست ناپذیرى ملت ایران را به جهانیان برسانیم

نصف جهــان  ماجراى خندیدن رهبران جهان به ســخنان 
«دونالد ترامپ» در روز ســخنرانى او در ســازمان ملل، کار 

را به توجیه این اتفاق بــا عجیب ترین
 استدالل هاى ممکن کشــانده است. 
رئیس جمهور آمریکا در جریان سخنرانى 
خود در مجمع عمومى سازمان ملل وقتى 
از پیشــرفت آمریکا در دو سال ریاست 
جمهورى خود سخن گفت و ادعا کرد که 
این پیشرفت ها در تاریخ ایاالت متحده 
بى سابقه اســت، با خنده رهبران جهان 
مواجه شــد. ترامپ در واکنش به خنده 

حاضرین گفت: «انتظار این عکس العمل را نداشتم، اما خب 
اشکالى ندارد!» حاال «نیکى هیلى»، نماینده دائم آمریکا در 
سازمان ملل متحد در تالش براى توجیه واکنش تمسخرآمیز 
رهبران جهان مدعى شد که دلیِل این خنده، احترامى است که 

رهبران جهان براى ترامپ و صداقت وى قائلند! هیلى که در 
یک برنامه تلویزیونى شرکت کرده بود گفت: «آنها از روراستى 
او خوششــان آمد و این طرز گفتن هم 
دیپلماتیک نبود و بنابراین براى آنها بامزه 
بود. او خیلى صادق بود. آنها جا خوردند، 

چون انتظارش را نداشتند.»
در همین حال خــود ترامپ هم در یک 
کنفرانس خبــرى به ســئوالى درباره 
واکنش ها به خنده ســران کشورها در 
سخنرانى او در مجمع عمومى سازمان 
ملــل جــواب داد. او گفــت: «به من 
نمى خندیدند. با من مى خندیدند. خوش مى گذراندیم. معنى 
این کار، خندیدن به من نبود. مردم اوقات خوشى با من داشتند. 
این خنده را با هم انجام دادیم. آنها به کارهایى که من کرده ام 

احترام مى گذارند.»

آمار ضرب و جرح و پرخاشگرى در جامعه به خصوص در 
کالنشهرها رو به افزایش است؛ بسیارى از روانشناسان 
و جامعه شناسان، رشــد این پدیده را ناشى از مشکالت 
اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و حتى سیاســى مى دانند 
و در این میان از تغییر شــاخص ها درباره کسانى که به 
خشونت روى مى آورند، خبر مى دهند. خبرگزارى «پانا» 
در همین زمینه با چند متخصص گفتگو کرده که آنها به 
واقعیت هایى درباره افزایش خشــونت در جامعه اشاره 
کرده اند. در ادامه بخشــى از اظهار نظر این کارشناسان 

مى آید: 
      تعارض میان فرهنگ حاکم و خرده فرهنگ ها باعث 

بروز برخى رفتارهاى خشونت آمیز مى شود.
      فشارهاى اقتصادى عامل مهمى در ایجاد خشونت 

افراد جامعه اســت زیرا مردم به دلیــل ناتوانى در بحث 
درآمدهاى روزانه از طریق فرافکنى و اِعمال خشــونت 
به دیگران سعى مى کنند تا فشارهاى ناشى از مشکالت 

اقتصادى را از خود دور کنند.
      طبق آمار و اطالعات ارائه شــده خشونت در خانواده ها 
حتى در بین تحصیلکردگان و کودکان نیز رو به افزایش است.
      موج اضطراب و افســردگى در کالنشــهرها بسیار 
زیاد شده است، شاید نیاز باشد در آب شرب کالنشهرها 
داروهاى ضد افســردگى و اضطراب ریخته شود چرا که 
اکنون این اضطراب و نگرانى به موضوعى عادى تبدیل 

شده است!
     40 درصد مردم کالنشهرها مضطرب و نگران هستند 

و یکى از دالیل این اضطراب، سرعت زندگى است.

آدم هاى اهل سیاست، هدایت ا... خادمى را در حال حاضر به 
عنوان نماینده اصولگراى شهرستان ایذه مى شناسند. کسى 
که طى این مدت به دلیل انتقادات تند و تیزش از مدیریت 
وزارت نفت، بیش از پیش مورد توجه مردم و اهالى رســانه 

قرار گرفته است.
به گزارش «مهر»، ماجراى جدید از جایى شــروع شد که 
هدایت ا... خادمى در یک توییــت از انتقال مجدد بعضى از 
نمایندگان مجلس به وزارت نفت خبر داد و نوشت که در چند 
ماه گذشته، تعدادى از نماینده هاى فعلى مجلس به وزارت 
نفت منتقل شده اند و حقوق آنها 300 تا 500 درصد افزایش 
یافته است. مدت زمانى زیادى طول نکشید که وزارت نفت به 
این حرف هاى آقاى نماینده واکنش نشان داد و مدعى شد از 
سال 95 به بعد هیچ نماینده اى به این وزارتخانه منتقل نشده 
است. جوابیه وزارت نفت اگرچه تأییدى بر انجام این اعمال 
غیرقانونى در دوره هاى قبل بود اما حاوى یک افشاگرى علیه 
نماینده منتقد هم بود. در این افشاگرى ادعا شد که باالترین 
رقم پرداختى ناخالص به نمایندگانى که کارمند نفت محسوب 
مى شوند، مربوط به هدایت ا... خادمى، نماینده مدعى است که 
آخرین رقم دریافتى ناخالصش بالغ بر 27 میلیون تومان در 

ماه بوده است. این وزارتخانه همچنین ادعا کرد که خادمى از 
مهر سال 87 از یک واحد مسکونى متعلق به شرکت نفت در 
برج «آ اس پ» تهران به وسعت 290 مترمربع به عنوان خانه 
سازمانى استفاده مى کرد که پس از فشار و اصرار وزارت نفت، 
سرانجام در یکم اسفندماه 1396 این واحد سازمانى را پس از 
قریب به ده سال تخلیه مى کند! موضوعى که طى این یکى 
دو روز با واکنش این نماینده هم رو به رو شد و او در تماسى 
تلفنى با رادیو تهران نسبت به ســکونت در این خانه 290 
مترى ساکت نماند و گفت: «همه کسانى که در این خانه هاى 
سازمانى بودند ماندند؛ چه کارمند معمولى و چه مدیران فعلى 
که در نفت هستند! اتفاقًا تنها کسى که خانه را تخلیه کرد و 
داد، من بودم! اتفاقاً بدترین خانه اى که آنجا بود مربوط به من 
بود. یک خانه به درد نخور بود که االن آن را خالى گذاشتند تا 

کسانى را بیاورند که به آنها نرخ مى دهند.»
این صحبت ها در حالى شکل گرفت که گوینده این برنامه 
رادیویى اعالم کرد  قیمت هر خانــه در این مجتمع چیزى 
نزدیک به سه میلیارد تومان است! اما سئوال اساسى که هنوز 
کسى به آن پاسخ نداده این است که چرا وزارت نفت در یکى 

از الکچرى ترین برج هاى تهران خانه سازمانى دارد؟ 

خوشگذرانى در صحن سازمان ملل متحد! داروهاى ضد افسردگى در آب بریزید!

ماجراى آپارتمان هاى الکچرى وزارت نفت فســخ یکجانبه قراردادهاى خارجى به خصوص در صنایع 
خودروسازى از جانب خودروسازانى مانند «فولکس واگن»، 
«رنو»، «سیتروئن» و اخیراً خودروسازى سنگین «ولوو»، 
باعث تالطم هایى در بازار خودرو در ایران شده است. «هانا 
سانگلند»، سفیر سوئد در ایران اما در گفتگو با «خبرآنالین»، 
خروج شرکت خودروسازى سنگین «ولوو» از ایران را تکذیب 

کرد. بخشى از این گفتگو را بخوانید.

فســخ یکجانبه قرارداد شرکت هاى 
سوئدى با ایران به علت تحریم بود؟

بله، در حال حاضر سوئدى ها با مشــکالتى مواجه هستند 
و همچنان دارند تالش مى کنند تجارت با ایران را ســر پا 

نگه دارند.
شرکت هاى سوئدى چطور مى خواهند 

این مشکالت را حل کنند؟
باید ببینیم در آینده چه اتفاقى مى افتد. ما کماکان در حال پیدا 
کردن راه حل هایى براى مشکالت مربوط به تبادالت مالى 
هستیم تا شرکت هایى که تحت تحریم ها قرار ندارند بتوانند 
در ایران کار کنند. شرکت هایى هم که تحت تأثیر تحریم قرار 
مى گیرند مى توانند از نهاد داورى به عنوان راهى براى حل و 

فصل اختالفات خود استفاده کنند.

مشــکالتى که بخاطر فسخ یکجانبه 
قراردادهاى شرکت هاى سوئدى مانند 
خودروسازى «ولوو» در ایران پیش آمده، 

چطور جبران مى شود؟
شرکت هاى خودروســازى ما قرارداد خود را فسخ نکرده اند 
بلکه حجم کار خود را کاهش داده اند و دنبال راه هایى هستند 

که تجارت خود در ایران را نگه دارند.
ولى «ولوو» مى گوید تحریم باعث قطع 

همکارى شده است؟
نه، آنها قراردادشان را فسخ نکرده اند و تنها حجم همکارى 

خود را کاهش داده اند.

«ولوو» از ایران نرفته است
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ممنوعیت تردد شبانه تریلر 
حامل گاز طبیعى در شرق استان

تردد شــبانه تریلرهاى حامــل گاز طبیعى در محور 
نایین - خور در شرق استان اصفهان ممنوع شد.

مدیر اداره مدیریت بحــران و پدافند غیرعامل اداره 
کل راه و شهرسازى استان اصفهان گفت: مقرر شده 
تردد تریلرهاى حامل گاز CNG در این محور تنها  
در روز مجاز است و براى تردد در شب الزم است این 
خودروها به سامانه «سپهتن»شامل پایش هوشمند 

تردد ناوگان مجهز شوند.
حســین خادم زاده حمل موادى ازجمله گاز در این 
محور دو بانده، بــا توجه به محدودیــت هاى آن را  
خطرناك دانست و  افزود: الزم است کار بارگیرى و 

انتقال این مواد در طول روز باشد.

حمایت شهردارى از 
ایده هاى خالقانه 

عضو شوراى اسالمى شــهر اصفهان گفت: امروزه 
شــهرها به ایده هاى نوآورانه و خالقانه نیاز دارند و 
شهردارى نیز از این غائله مســتثنى نیست. مهدى 
مقدرى، در خصوص حمایت شوراى شهر از استارت 
آپ ها اظهار کرد: شوراى پنجم حمایت از کار آفرینى 
که مبناى آن بر استارت آپ است را در دستور کار خود 
قرار داده است و از طرح هاى نوآورانه حمایت مى کند.

برگزارى کرسى هاى 
آزاد  اندیشى نماز

مدیر ســتاد اقامه نماز اســتان اصفهان از برگزارى 
کرسى هاى آزاداندیشى و جلســات گفتمان نماز در 

دانشگاه هاى استان خبر داد.
حجت االسالم ابراهیم رنجبر با اشاره به کاهش بودجه 
ستاد اقامه نماز، تصریح کرد: فرهنگسازى در زمینه 
اقامه نماز ضرورى است و کمى اعتبارات نیز توجیه 

مناسبى براى کم کارى در این زمینه نیست.

آغاز آیین هاى تعزیه خوانى 
در دهاقان

آیین هــاى تعزیه خوانى با مشــارکت تعزیه خوانان 
استان اصفهان در شهرستان دهاقان برگزار مى شود.

سعید طبیبیان، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى 
شهرستان دهاقان اظهار کرد: آیین تعزیه خوانى به 
مدت چهار شب در حسینیه اعظم این شهرستان به 
همت شــوراى برنامه ریزى تعزیه و هنرهاى آیینى 

برگزار مى شود.

توقف روند کاهشى دما
 در اصفهان

کارشناس مسئول پیش بینى هواى استان اصفهان 
گفت: میانگین دماى هواى استان اصفهان تغییرات 
محسوسى نخواهد داشت و افزایش یک تا 2 درجه هوا 

را از روز شنبه(امروز) پیش بینى مى کنیم.
نازنین زهرا ســیدان با اشــاره به بررسى نقشه هاى 
هواشناسى اســتان اظهار کرد: جو تقریبًا پایدارى بر 
استان اصفهان حاکم مى شود. وى افزود: آسمان در 
اکثر نقاط استان صاف تا قسمتى ابرى و گاهى وزش 

باد به ویژه در بعدازظهرها پیش بینى مى شود.

افتتاح پایگاه مقاومت بسیج 
شهردارى نطنز

در هفته دفاع مقدس پایگاه مقاومت بسیج شهردارى 
نطنز مزین به نام شهید«محمد مالکى» افتتاح شد.

فرمانده ســپاه ناحیه نطنز در آیین افتتاح این پایگاه 
گفت: براى راه اندازى این پایگاه مقاومت بسیج بیش 
از  200 میلیون ریال هزینه شده است. حسین خدامیان 
با بیان اینکه شهدا با ایثار از جان خودگذشتند تا دین 
اسالم، ناموس، شرف، امنیت و آسایش مردم ایران 
محفوظ بماند، افزود: وظیفه ما در این شرایط دشوار 
جنگ نرم و جنگ اقتصادى، ساده زیستى، قناعت و 

پرهیز از احتکار و غارت بیت المال است.

خبر

معاون مالى و اقتصادى شهردارى اصفهان گفت: خوب شدن 
حال اقتصاد شهر تنها در دستان شهردارى نیست، بلکه تمام 
نظام هاى دولتى و حاکمیتى باید تالش کنند تا اقتصاد شهر به 

رونق قبلى خود بازگردد. 
مرتضى طهرانى اظهارکرد: نوسانات قیمت ارز بر روى اقدامات 
عمرانى بسیار تأثیرگذار بوده است. وى افزود: نامالیمات بازار 
ارز و دالر، کاالهاى عمومى همچون میلگرد، ورق و مصالح 
ساختمانى را تحت تأثیر قرار داده و قیمت این محصوالت را 
تا دو برابر افزایش داده است، همچنین قیمت کاالهاى نازك 
کارى یا مصالح ســاختمانى که در بعد از سفت کارى به کار 
مى رود، روند صعودى داشته است. معاون مالى و اقتصادى 

شهردارى اصفهان ادامه داد: در این شرایط بعضى از پیمانکاران 
درخواست لغو قراردادهاى خود را داشتند، اما از آنها خواسته شده 
صبورى کنند تا تعدیل هاى سازمان مدیریت برنامه ریزى اعالم 
شود و بعد از آن قراردادها را براساس شاخص هاى اعالم شده 
از سوى سازمان مدیریت، تعدیل کنیم. وى با اشاره به استقبال 
سرمایه گذاران و انبوه سازان از بسته هاى تشویقى ساخت 
و ساز شــهردارى اصفهان، گفت: از زمان اعالم بسته هاى 
تشویقى ســاخت و ســاز تاکنون مراجعات زیادى از سوى 
سرمایه گذاران و فعاالن صنعت ســاخت وساز به شهردارى 
انجام شده که امیدواریم این مراجعات افزایش پیدا کند و تا 

حدودى شرایط رکود ساخت و ساز کمرنگ شود.

مدیرکل حــج و زیارت اســتان اصفهان گفــت: زائران 
براى ثبت نام و شــرکت در مراســم اربعین تنها از طریق 

سامانه«سماح» اقدام کنند. 
غالمعلى زاهدى با تأکید بر اینکه مردم گرفتار افراد فرصت 
طلب نشوند و براى ثبت نام از ســامانه سماح اقدام کنند، 
اظهار کرد: سماح تنها ســامانه رسمى ثبت نام متقاضیان 
براى شرکت در مراسم اربعین اســت و هیچ محدودیت 
زمانى براى ثبت نام تعیین نشده است. مدیرکل حج و زیارت 
استان اصفهان با بیان اینکه زائران در مرحله ورود به سامانه 
سماح ثبت نام کرده و در مرحله دوم، هزینه را نیز از طریق 
درگاه اینترنتى سامانه پرداخت مى کنند، افزود:  کل هزینه  

377 هزار و 700 تومان است. وى ادامه داد: در مرحله سوم 
باید مدارك خود را به دفاتر زیارتى تعیین شده، ارائه دهند. 
وى افزود: براى صدور روادید و هزینه هاى بیمه، بهداشت 
و خدمات درمانى20 هزار تومان، فرایند اجرایى 14 هزار 
تومان و 40 دالر نیز زائران براى سفارت پرداخت مى کنند. 
زاهدى با بیان اینکه ویزاى صادره زائران اربعین از زمان 
صدور داراى سه ماه اعتبار است، گفت: زائران عتبات طى 
این مدت مى توانند  به عراق سفر کنند. وى با بیان اینکه 
براى راهپیمایى امسال سقفى براى ثبت نام مردم اصفهان 
تعیین نشده است، افزود: هر تعداد اصفهانى که بخواهند 

مى توانند براى این راهپیمایى حضور یابند.

فقط از طریق «سماح» 
ثبت نام کنید

استقبال از بسته هاى تشویقى 
ساخت و ساز شهردارى 

مراسم تشییع پیکر مطهر کوچک ترین شهید حادثه تروریستى اهواز در اصفهان برگزار 
شد. در این مراسم پیکر مطهر شهید محمد تقى کریمى از شهداى مدافع حرم که در سال 

1394 به شهادت رسیده بود  نیز بر دستان مردم تشییع  شد.
شــهید محمد طاها اقدامى، کوچک ترین شــهید حادثه تروریســتى اهواز است که 
ناجوانمردانه به شهادت رسید. پیکر این شهید کوچک صبح روز پنج شنبه بر دستان مردم 
اصفهان تشییع و سپس به زادگاهش شهر میمه منتقل شد. خانواده محمدطاها اصالتًا 
از اهالى روستاى «اَزان» از توابع میمه اصفهان بوده که به دلیل مأموریت پدرش که از 

پرسنل ارتش جمهورى اسالمى است مدتى را در اهواز سکونت داشتند.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد، نماینده ولى فقیه در استان اصفهان در این مراسم با 
قدردانى از حضور مردم اظهار کرد: ما ملت ایران با مقاومت خود پوزه این افرادى که حادثه 
تروریســتى اهواز را رقم زدند را به خاك مى مالیم و خون پاك این عزیزان و سایر شهدا 
سبب مى شود دشمنان اسالم نابود شوند. آیت ا... طباطبایى نژاد اظهار کرد: حادثه اهواز به 
دست افرادى که از قاتالن امام حسین(ع) جنایتکارتر هستند، اتفاق افتاد. وى افزود: خدا 
ریشه این انسان هاى پلید در کشورهاى اسالمى را خشک کند و آن کشورهایى که از این 

جنایتکاران حمایت مى کنند و اعمالشان را محکوم نمى کنند، ریشه کن کند.
امام جمعه اصفهان تصریح کرد:  ما ملت ایران با مقاومت خود پوزه این افراد را به خاك 
مى مالیم و خون پاك این عزیزان  و سایر شهدا باعث مى شود دشمنان اسالم نابود شوند. 

ما این جنایت را محکوم و لعن و نفرین را نثار حامیان آنها مى کنیم.
آیت ا... طباطبایى نژاد افزود: خون این شــهدا سبب مى شــود انقالب و اسالم و جامعه 

اسالمى سربلند شود و دشــمنان بدانند ما آماده این مصیبت ها هستیم و زیر بار منت 
هیچکس نمى رویم.

پدر محمدطاها هم در مراسم تشییع پیکر فرزندش اظهار کرد: از همه مردم ایران گرفته 
تا مردم کشــورهاى یمن، عراق و سوریه که پســرم هیچکدام را نمى شناسد، براى او 

عزادارى کردند.
وى ادامه داد: پسرم شب قبل از شهادتش «لبیک یاحسین» یاد گرفته بود و مدام تکرار 
مى کرد و نمى دانستم چه خبر است. اقدامى مطرح کرد: پسرم مى گفت مى خواهم طعم 
مرگ را بچشــم آیا مانند بستنى شیرین اســت؟ گفتم جانم به فدایت چرا این حرف را 

مى زنى.
پدر شهید یادآور شد: پسرم یک گلوله به پایش خورده بود و یک گلوله نیز پس از عبور از 

بدن مادرش که براى نجات پسرم خودش را روى او انداخته بود به شکمش خورده بود.

نماینده ولى فقیه در سپاه پاسداران با بیان اینکه دشمنان به دنبال نابودى انقالب اسالمى بوده و هستند، گفت: در برابر 
فشار و سلطه طلبى استکبار کوتاه نمى آییم.

حجت االسالم والمسلمین عبدا... حاجى صادقى 
در مراسم تودیع و معارفه مســئول نمایندگى 
ولــى فقیــه در ســپاه صاحب الزمان(عج) و 
قــرارگاه منطقــه اى سیدالشــهدا(ع) با بیان 
اینکه دفــاع مقدس ما نشــأت گرفتــه و در 
امتداد عاشوراســت و ســه ویژگى را از آن به 
ارث برده اســت، اظهارکرد: نخستین ویژگى 
نهضت امام حســین(ع) تقدس و ارزش است، 
این نهضــت میان همه حوادث تاریخ اســالم 

بى نظیر است.
وى بــا بیان اینکه دومیــن ویژگى نهضت امام حســین(ع) ماندگارى اســت، افزود: همه دشــمنان بــا همه ابزار،
 دست به دست هم دادند تا این خورشید کم فروغ شــود، اما خدا اراده کرده که عاشــورا پرفروغ تر، شفاف تر و زنده تر

 شود.
نماینده ولى فقیه در سپاه پاسداران با بیان اینکه اثرگذارى و کارکرد نهضت عاشورا سومین ویژگى آن است، خاطرنشان 

کرد: علت باقى ماندن اسالم، نهضت امام حسین(ع) است.
نماینده ولى فقیه در سپاه پاسداران گفت: اهل بیت(ع) سختى دوران اسارت را تحمل کردند اما هیچ گالیه اى نداشتند و 

از خدا شکایتى نکردند؛ اگر کار براى خدا انجام شود، تحمل همه سختى ها آسان مى شود . 

معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت ســهامى آب 
منطقــه اى اصفهان اعــالم کرد: در حــال حاضر آب 
باقیمانده در مخزن سد زاینده رود اصفهان درحدود 11 

درصد حجم ماکزیمم است.
حسن ساسانى افزود: حجم مخزن ســد زاینده رود در 
بیشترین ارتفاع، یک میلیارد و 450 میلیون مترمکعب 

است که در حال حاضر حجم آب موجود به 168 میلیون 
مترمکعب کاهش یافته است.

وى افــزود: ایــن مقــدار حــدود 11 درصــد کل
حجم ســد زاینده رود اســت و نســبت بــه میانگین

 بلندمــدت درحــدود 80 درصــد کاهــش داشــته 
است.

رئیس پلیس امنیت عمومى استان اصفهان گفت: 
فردى که اقدام به تهیه و توزیع داروهاي غیرمجاز 
و قاچاق مى کرد، در عملیات مأموران پلیس امنیت 
عمومی فرماندهی انتظامی اســتان شناســایى و 

دستگیر شد.
محمدحسن اسماعیلى اظهار کرد: مأموران پلیس 
امنیت عمومى فرماندهى انتظامى استان اصفهان 
در پى کســب خبرى مبنى بر اینکه فردى در یکى 
از محله هاى حاشیه شــهر اصفهان اقدام به تهیه و 
توزیع داروهاى تقلبى و غیرمجاز مى کند، موضوع 
به صورت ویژه در دســتورکار مأموران این پلیس 

قرار گرفت.
وى افزود: مأموران این پلیس پس از انجام تحقیقات 
میدانى طــى هماهنگى با مقــام قضائى، از محل 
مذکور بازدید بــه عمل آوردند کــه در نتیجه این 
عملیات 20 لیتر شــربت متادون، بیش از 13هزار 
انواع قرص هاى غیرمجاز و قاچاق و 500 عدد شیشه 

خالى شربت براى فروش متادون را کشف کردند.
رئیس پلیــس امنیــت عمومى اســتان اصفهان 
خاطرنشــان کرد: متهم اصلى پرونده با مشــاهده 
مأموران قصد داشت از طریق پشت بام منزل فرار 
کند که با اقدام سریع و به موقع مأموران دستگیر شد.

 وى از دســتگیرى یک زن که با متهــم در توزیع 
داروها همکارى مى کرد خبر داد و گفت: هر دو متهم 
دستگیرشــده براى اقدامات قانونى تحویل مراجع 

قضائى شدند.

معاون اشــتغال و کارآفرینى اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان گفت: از 
پارســال تاکنون 20 میلیارد تومان تسهیالت 

به بافندگان فرش دستباف اختصاص یافت.
کمال الدیــن میرهــادى اظهار کــرد: یکى 
از طــرح هایى کــه در جهــت حمایــت از

کار آفرین ها داریم، طرح اشتغال فراگیر است 
که با هدف توانمندســازى نیروى کار و تأمین 
منابع مالى به اجرا درآمده اســت که در قالب 
اجراى این طرح، از سال گذشــته تاکنون 20 
میلیارد تومان تســهیالت به بافندگان فرش 
دستباف در سطح اســتان اصفهان اختصاص 

یافته است.
وى طرح«تولیــد مبتنى بر قــرارداد» را یکى 
دیگــر از طرح هــاى حمایــت از کارآفرین و
تولید کنندگان دانست و گفت: در این قرارداد، 
فرایند کلى خدمات فنى، آموزشــى، مشاوره، 
تأمین مواد اولیه و تأمیــن بازار فروش در یک 

برنامه تجارى تعریف و مشخص مى شود.

سفر گردشگران خارجى در نیمه نخست امسال 
به شــهر تاریخى اصفهان 11 درصد افزایش 
یافته است. معاون گردشگرى اداره کل میراث 
فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى استان 
اصفهان گفت: از ابتداى امسال تا پایان تابستان، 
300 هزار گردشگر از کشورهاى اروپایى، چین، 
جنوب شرق آســیا و عراق، ســوریه و لبنان از 
آثــار تاریخى اصفهان بازدید کردند. محســن 
یارمحمدیان، اجراى سیاســت هاى جدید در 
حوزه گردشگرى را یکى از دالیل افزایش حضور 
گردشــگران در اصفهان عنوان کــرد و افزود: 
ارتباط با فعاالن رســانه خارجى براى آشنایى 
هرچه بیشتر با ظرفیت هاى گردشگرى استان، 
شرکت در نمایشگاه هاى خارجى، به روزرسانى 
ســایت هتل ها و مراکز اقامتى، به روز کردن 
برنامه هاى نرم افزارى معرفى استان اصفهان به 
هفت زبان زنده دنیا، از جمله سیاست هاى اداره 
کل میراث فرهنگى استان اصفهان براى توسعه 

گردشگرى در این استان است. 

نانوحسگر زیستى تشخیص زود هنگام سرطان ریه در 
دانشگاه صنعتى اصفهان طراحى وساخته شد.

پژوهشگر دوره پسادکتراى دانشکده مهندسى مواد این 
واحد دانشگاهى گفت: این نانوحسگر الکتروشیمیایى از 
مواد کم هزینه تولید شــده و از حساسیت بسیار باالیى 

برخوردار است.
یلدا شــجاع، تشــخیص موفقیت آمیز این نشــانگر 
زیستى با حساســیت باال را از دســتاوردهاى مهم این 
طرح تحقیقاتى برشــمرد و افزود: کاربــرد اصلى نتایج 
این طرح پژوهشــى دانشــگاهى در زمینه  پزشــکى 
و تشخیص بالینى نشــانگرهاى زیســتى سرطان در 
آزمایشگاه ها و کلینیک هاى تشخیص طبى، به عنوان 

روشــى ســاده، ارزان و غیر تهاجمى با حساسیت باال 
خواهد بود.

مرکز پژوهش هاى مجلس شوراى اسالمى در گزارشى 
به بررســى شــاخص هاى مهم بازار کار در بخش هاى 
«جمعیت فعال و غیرفعال»، «اشــتغال» و «بیکارى» 
پرداخته و بر اساس این گزارش، جمعیت بیکار شهرى 
60 هزار نفر کاهش و جمعیت بیکار روستایى 18 هزار نفر 

افزایش داشته است.

نتایج پژوهش هاى انجام شــده حاکــى از روند نزولى 
افزایش جمعیت فعال در سه سال اخیر، ناشى از کاهش 
ورود زنان به بازار کار است، به طورى که جمعیت فعال 
زنان از 683 هزار نفر در بهار 1395 نسبت به بهار 1394 
به حدود 190 هــزار نفر در بهار 1397 نســبت به بهار 
1396 رسیده و این در حالى اســت که طبق آمار مرکز 

آمار ایران، جمعیت زنان در ســن کار افزایش داشــته
 است.

مطالعه مرکز پژوهش هاى مجلــس در خصوص نرخ 
مشــارکت نیز نشــان مى دهد که باوجود افزایش نرخ 
مشــارکت نیروى کار، اما نرخ مشارکت زنان پایین تر از 

میانگین هاى جهانى است.

***
در خصوص بیکاران شــهرى و روســتایى نیز گزارش 
منتشرشده نشان مى دهد جمعیت بیکار شهرى نزدیک 
به 60 هزار نفر کاهش و جمعیت بیکار روستایى 18 هزار 

نفر افزایش داشته است.
گزارش مذکور همچنین نشان مى دهد که جمعیت بیکار 
در سنین 15 تا 24 ســال و همچنین فارغ التحصیالن 
با کاهش قابل توجهى همراه بوده اســت که با توجه به 
کوچک بودن ابعاد آن، چندان در جامعه قابل لمس نیست.

***
بررســى نرخ بیکارى در اســتان هاى مختلف کشــور 
نشــان مى دهد که در بهار 1397 نسبت به بهار 1396، 
استان هاى سیستان و بلوچســتان، لرستان، آذربایجان 
غربى، چهارمحال و بختیــارى، هرمزگان، یزد و تهران 
در نرخ بیکارى افزایش محسوسى داشته اند و استان هاى 
اردبیل، گلســتان، خراســان جنوبى، البــرز و اصفهان 

بیشترین کاهش را در نرخ بیکارى داشته اند.
***

بررسى هاى مرکز پژوهش هاى مجلس در خصوص جمعیت 
غیرفعال نشان مى دهد، در سه ســال منتهى به بهار 1397، 
جمعیت غیرفعال به طور متوسط 340 هزار نفر کاهش داشته 
است که از این رقم، سهم مردان 120 هزار نفر و سهم زنان 

250 هزار نفر بوده است.
اما جمعیت غیرفعال در بهار امسال نسبت به بهار 1396، 160 
هزار نفر اضافه شده است. 299 هزار نفر به جمعیت غیرفعال 
زنان اضافه شــده و جمعیت غیرفعال مردان نزدیک به 130 
هزار نفر کاهش داشته است. به عبارت دیگر، بیشتر زنان در 
سن کار به جمعیت غیرفعال اضافه شده اند و به تدریج تحوالت 
خاص بازار کار در سال هاى 1393 تا 1396 ( که افزایش نرخ 
مشارکت، کاهش جمعیت غیرفعال و افزایش جمعیت شاغل 

ویژگى هاى خاص این دوره بوده)، در حال توقف است.

فرمانــدار لنجــان اظهــار کــرد: 
ســاختمان فعلى دادگســترى با توجه 
به جمعیــت بخش باغبــادران و میزان 
مراجعات، تناســبى بایکدیگــر ندارند، 
البتــه بــا توجه بــه اهمیــت موضوع 
تالش هایــى در ایــن راســتا انجــام 
شده است که بخشى از آن در کوتاه مدت 

مؤثر است.
مهدى صفرخانلو تصریح کرد: افزایش 
رضایتمندى مردم از دســتگاه قضائى 
در بخــش باغبــادران قطعًا مســتلزم 
فراهم کــردن امکانات زیرســاختى و 
سخت افزارى است و یکى از مهمترین

مســائلى که باید در این خصوص مورد 
توجه قرار گیرد، توسعه فضاى فیزیکى 
ساختمان دادگســترى بخش باغبادران 

است.

تحقق بیشترین کاهش نرخ بیکارى در اصفهان

پیکر کوچک ترین شهید حادثه تروریستى اهواز در اصفهان تشییع شد

روز «محمدطاها»
تخصیص 20 میلیارد تومان 
تسهیالت به بافندگان فرش

افزایش 11 درصدى 
سفر گردشگران خارجى

دستگیرى عامل تهیه و توزیع 
داروهاى تقلبى در اصفهان

نماینده ولى فقیه در سپاه: 

دشمنان به دنبال نابودى انقالب اسالمى هستند 
ساخت نانوحسگر تشخیص سرطان ریه در دانشگاه صنعتى

 فقط 11 درصد آب در سد زاینده رود باقى مانده است

وضعیت ساختمان 
دادگسترى باغبادران 

نامناسب است
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سلبریتى هایى که 
بهداشت خوبى ندارند!

وقتى تصاویر سلبریتى ها را توى مجله ها و تلویزیون 
مى بینید هیچوقت نمى توانید تصور کنید در زندگى 
واقعى شان به این خوبى نیستند چون همیشه تمیز 
و تازه به نظر مى رسند. سلبریتى ها بیشتر از همه به 
انواع و اقسام لوازم بهداشتى دسترسى دارند اما بعضى 
هایشان آنطور که باید از آنها استفاده مفید نمى برند. 
خیلى از سلبریتى ها بهداشــت خوبى ندارند و حتى 
ممکن است از نزدیک بوى بد بدن یا دهانشان باعث 
شــود از آنها دورى کنید. این سلبریتى ها به دالیل 
مختلفى از مصرف نکردن دئودورانت گرفته تا حمام 
نرفتن به بوى بد دهان و بدن معروف هستند. دفعه 
بعد که نسبت به یک ســلبریتى احساس حسادت 
کردید یادتان بیاورید که ممکن اســت او هم مثل 
بعضى از همسطح هایش، دهان بدبویى داشته باشد.

جسیکا سیمپسون

«جسیکا سیمپسون» یک ستاره پاپ و بازیگر معروف 
است که اگر درباره بهداشت دهانش بدانید شوکه 

مى شوید. جسیکا در برنامه «الن دى جنرس شو» 
گفت دندان هایش را فقط ســه بار در هفته مسواك 
مى زند چون دنــدان هایش به اندازه کافى ســفید 
هستند و نمى خواهد بیشــتر از این براق و صیقلى 
شــوند. جســیکا در ادامه مى گوید با دستمال روى
 دندان هایش مى کشــد و اصــرار دارد که دهانش 
همیشه بوى خوب مى دهد. اما هر روز از نخ دندان و 

دهانشویه استفاده مى کند.
مگان فاکس

«مگان فاکس» یکــى از جذاب تریــن بازیگران 
هالیوود اســت امــا اگر دربــاره عــادت هاى بد 
بهداشــتى اش بدانید نظرتان نســبت به او عوض 
مى شود. مگان مى گوید همیشه کمد لباس هایش 
بوى بد مى دهد اما دلیل آن را نمى داند. در خانه آدم 
شلخته اى است و هیچوقت خانه را مرتب نمى کند.

جانى دپ

«جانى دپ» بازیگر جذابى است که حامیان زیادى 
دارد اما این بازیگر جذاب به حمــام نکردن و بوى 
سیگار دادن معروف اســت. جانى اعتراف کرده که 
روزها حمام نمى رود و حتى مسواك هم نمى زند. 
شــاید مرتب کردن موهاى چرب برایش راحت تر 

است شاید هم وقت حمام رفتن ندارد.
برد پیت

شــاید برایتان ناراحت کننده باشد اما باید بگویم که 
«برد پیت» هم بدنش بوى بدى مى دهد. برد پیت 
دیگر از صابون استفاده نمى کند و از ترکیب سرکه 
ســیب و لیمو در حمام اســتفاده مى کند. «آنجلینا 
جولى» و بچه هایش که از بوى بد او اذیت مى شدند از 
او خواستند که دیگر این کار را نکند ولى برد پیت معتقد 

است که مصرف مواد شیمیایى را باید متوقف کرد. 
کمرون دیاز

«کمرون دیاز» یکى دیگر از سلبریتى هایى است که با 
مصرف دئودورانت مخالف است. او 12 سال است که از 
محصوالت ضد تعریق استفاده نمى کند اما به جایش 
از مواد طبیعى استفاده مى کند. او یک لباس را چند روز 
مى پوشد. کمرون معتقد است که دئودورانت ها منافذ 
پوست را مى بندد و باعث مى شود بوى بدترى بدهیم.

تدوین مســتند بلند «خنده در تاریکــى» به کارگردانى 
مژگان خالقى و با صداى پرویز پورحسینى به پایان رسید.

نریشن این فیلم که توسط پرویز پورحسینى خوانده شده، 

این روزها مراحل صداگذارى را پشت سر مى گذارد. در این 
فیلم هنرمندانى از جمله نصرت ا... وحدت، على رفیعى، 
کیومرث پور احمد، پرویز ممنون، هوشنگ حریرچیان و 

ژاله رجایى حضور دارند.
مژگان خالقى، کارگردان مستند «خنده در تاریکى» گفت: 
موضوع این فیلم تاریخ تئاتر اصفهان است و پژوهش آن 
از سال 92 آغاز شد و فیلمبردارى اش از سال 92 تا 97 به 

طول انجامید که در دو سال آخر تدوین موازى این پروژه 
هم شروع شد.

عوامل فیلم عبارتند از پژوهشــگر و کارگردان: مژگان 
خالقى، تصویربردار: امین  اسحاقیان، تدوین: شهروز توکل، 
صداگذار: آرش اســحاقى، مجرى طرح: خسرو خالقى، 
دستیار کارگردان: الهه افخمى، عکاس: امیر سروش زاده 

و تهیه کننده: مژگان خالقى.

مجید مظفرى با ابراز تأســف از درگذشــت یدا... 
صمدى گفت: او کارگردان موفقى بود و حقش بود 

که بیش از اینها در سینما بماند و کار کند.
ایــن بازیگر که نقــش اصلى فیلم «ســاواالن» 
به کارگردانى یــدا... صمدى را ایفا کــرده بود، در 
گفتگویى با «ایســنا» بیان کــرد: آقاى صمدى از 
کارگردان هاى مطرح دهه هــاى 60 و 70 بود که 
فیلم هاى بســیار ماندگارى دارد. او با دســتیارى 
کارگردان کارش را شــروع کرد و سال هاى زیادى 
را با کارگردان هاى بزرگ همــکارى کرد و تجربه 

گرانبهایى به دست آورد.
او با اشاره به اینکه صمدى به عنوان یک فیلمساز 
در کارش موفق بود، افزود: ایــن کارگردان از نظر 
اخالقى و شخصیتى فردى بسیار سالم و صادق بود 
و نسبت به همکارانش صمیمیت و همراهى زیادى 
داشت. یادم مى آید وقتى مدیرعامل خانه سینما شده 
بود به او گفتم آقاى صمدى، با پشت میزنشینى حیف 
است کارگردانى شما کمتر شود. اما او جمله اى به من 
گفت که نشان از همدلى و همدردى او با همکارانش 
داشــت. آقاى صمدى در جواب من گفت، مجید! 
همکاران ما خیلى گرفتارند و باید یک نفر باشد که 

دنبال رفع گرفتارى ها و مشکالت باشد.
مظفرى تأکیــد کرد: آقاى صمدى به این پشــت 
میزنشینى به بهاى رفع مشکالت همکارانش تن داد 
و شاهد بودم بارها مسائل همکارانش را حل مى کرد 
و از آنجا که فردى بســیار امین بود گوش شنواى 
بسیارى از دوستان و همکارانش هم بود و درد دل 

آنها را مى شنید.
او با یادآورى اینکه یدا... صمدى قصد داشت  فیلمى 
را با همکارى «سیما فیلم» بسازد که تالش زیادى 
کرد به سرانجام برسد اما موفق نشد ادامه داد: من در 
فیلم «ساواالن» با این کارگردان همکارى کردم و 
در فیلم «تکم چى» به کارگردانى آقاى صمدى هم 
به عنوان تهیه کننده در کنار ایشان بودم که هر دو، 

آثارى ماندگار شدند.
«ساواالن» از فیلم هاى ماندگار مرحوم صمدى بود. 
مظفرى درباره این فیلم و خاطراتش از پشت صحنه 
آن مى گوید: یادم مى آید یک شــب ساعت 2 نیمه 

شب بود که دیدم ایشان در سالن هتل 
مشغول قدم زدن هستند، جلو رفتم 
و پرسیدم مسئله اى پیش آمده که 
نمى خوابى؟ و ایشان گفتند قرار 
اســت فردا صبح حسن هدایت 
که طراح صحنه فیلم بود براى 
فیلمش به روسیه سفر کند، 
آقاى هدایت هم چون طراح 
صحنه و لباس و دکورهاى 
ما بودند آقــاى صمدى به 
دلیــل حس مســئولیت و 
دغدغــه اى که نســبت به 
کار و فیلمشان داشتند فکر 

مى کردند که در نبود ایشــان 

چه کسى را انتخاب کنند تا یک نفر دیگر از تهران 
بیاید. ممکن بود دو سه روز کار لنگ بماند و همین 
باعث شــده بود فکر آقاى صمدى مشغول شود. 
با هم صحبت کردیم و قرار شــد با هم این کار را 

انجام دهیم.
بازیگر فیلم هاى ســینمایى «مسافران» و «جنگ 
نفتکش ها» ادامه داد: آقــاى صمدى تمام دقت و 
وقتشان را براى این کار گذاشتند و من هم به همراه 
ایشــان صبح زود بیدار مى شدم و زودتر سر صحنه 
مى رفتم تا همه چیز را آماده کنیم. او از هیچ کارى 
ابایى نداشت و به معناى واقعى هم خستگى ناپذیر 

بود.
بازیگر فیلم هاى «تنوره دیو»، «سگ کشــى»، و 
«تیغ و ابریشم» اظهار کرد: آقاى صمدى انبوهى 
از تجربیات با کارگردان هاى بزرگ سینما را با خود 
داشــت و خودش هم کارگردانى با قابلیت بســیار 
باال بود، اما متأســفانه طبق معمول، نامهربانى ها 
و ناســازگارى ها باعث مى شود بســیارى از این 
هنرمندان گوشه نشین، بیمار یا حتى افسرده شوند. 

مجید مظفــرى با تأکید براینکه هم ســینما و هم 
تلویزیون در حق ایــن کارگردان کم لطفى کردند، 
گفت: خیلــى خوب مى توانــم درك کنم که آقاى 
صمدى در دوران بیمارى چه احساسى داشته است 
چون خودم دو سال خانه نشین شدم، اما هیچکس 
در خانه من را نزد که بپرسد در این دو سال کجا بودم 
و چه مى کردم، به جز مهدى فرجى و حجت ا... ایوبى 
(مدیر وقت یکى از شــبکه هاى تلویزیون و معاون 
سینمایى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى) که هر دو  
شخصى و بدون دوربین به دیدن من آمدند. در حالى 
که ما وقتى راجع به سینما و جامعه سینمایى صحبت 
مى کنیم در واقع از یک جمعیت بســیار زیاد حرف 
مى زنیم و این بســیار دردناك است 
که در چنین مواقعى کامًال 

فراموش مى شویم.

چهارم مهر ماه ســالروز تولد و مرگ بازیگر فقید سینما؛ 
تئاتر و تلویزیون یعنى هما روستا بود. بازیگرى که با نقش 
آفرینى هاى به یادماندنى خــود در فیلم هایى همچون 
«پرنده کوچک خوشــبختى» و «از کرخــه تا راین» در 

خاطره سینمایى ایرانیان جاودانه مانده است.
هما روستا ســال 1325 خورشــیدى در تهران زاده شد. 
مدرك فوق لیســانس خــود را از دانشــکده هنرهاى 
دراماتیک بخارست رومانى گرفت. او در سال 1349 به 
ایران بازگشــت و در رشته شیمى مشــغول به تحصیل 
شــد ولى آن را نیمه تمام گذاشــت. اولین حضور او در 
سینما با فیلم «دیوار شیشه اى» به کارگردانى «ساموئل 

خاچیکیان» در سال 1350 رقم خورد.
پس از انقالب اسالمى ایران در سال 1365، هما روستا در 
فیلم «گزارش یک قتل» به کارگردانى محمدعلى نجفى 
ایفاى نقش کرد. در سال 1366 در فیلم «پرنده کوچک 
خوشبختى» پوران درخشنده بازى کرد و نامزد دریافت 
لوح زرین بهترین بازیگر نقش اول زن از ششمین دوره 

جشنواره بین المللى فیلم فجر در همان سال شد.
ســال 1368 در فیلم «تمــام وسوســه هاى زمین» به 
کارگردانى حمید سمندریان ظاهر شــد و نامزد دریافت 
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن از هشتمین 
جشــنواره بین المللى فیلم فجر شــد. در 1369، جایزه 

بهترین بازیگر زن را از جشنواره فرهنگى و هنرى روستا 
بخاطر بازى در فیلم «ملک خاتون» به کارگردانى حسن 

محمدزاده دریافت کرد.
هما روستا در 1371 در فیلم «از کرخه تا راین» ابراهیم 
حاتمى کیا به ایفاى نقش پرداخت و بار دیگر نامزد دریافت 
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن از یازدهمین 

جشنواره بین المللى فیلم فجر شد. در 1374 براى بازى 
در تله تئاتر شعبده باز جایزه بهترین بازیگر را از جشنواره 
سیما کسب کرد. هما روستا در 4 مهر 1394 خورشیدى 
مصادف با روز تولدش بر اثر بیمارى ســرطان در آمریکا 
درگذشت. پیکر او در 13 مهر 94 به ایران منتقل شد و در 

قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاك سپرده شد.

على نصیریان، هنرمند پیشکســوت در مراســم 
چهلمین روز درگذشــت زنده یاد انتظامى با حضور 
روى صحنه سنگلج رو به تصویر زنده یاد انتظامى 
گفت: خاموش شدن تو در باور من نمى گنجد چرا که 
این دیوارها و فضاها با تو عجین شده اند. حیرت زده 
مى شــوم وقتى خاطرم به هنرنمایى هاى انتظامى 

روى صحنه مى افتد. 
وى با تأکید بــر اینکه نمى تواند در چنــد دقیقه از 
انتظامى صحبت کنــد، گفت: مــا در چند مرحله 
با هم رفاقــت و کار کردیم از اواســط دهه 30 در 
اداره هنرهاى دراماتیک در تلویزیون نمایش اجرا 
مى کردیم، این برنامه هفته اى یک بار بود با توجه 
به اینکه ما پنج گروه بودیم به هر گروه در ماه یک 

بار اجرا مى افتاد.
نصیریان یــادآور شــد: کار مــا در اداره هنرهاى 
دراماتیک متفاوت از تئاتر الله زارى بود. ما تئاترها 
را ویرایش مى کردیم چرا که فارغ التحصیل شــده 
و خیلى چیز یــاد گرفته بودیم ایــن نمایش هاى 
تلویزیونى خیلى به ما کمک کرد و براى اجراهاى 
زنده مفید بود آن دوره ما ابزار ضبط و پخش  نداشتیم 

و همان کارهاى تلویزیونى هم زنده بود. یادم مى آید 
که زنده یاد انتظامى مرا بــراى کارهایش در اداره 
هنرهاى دراماتیک انتخاب کرد و از آن دوره با هم 

دوست و همکار شدیم.
وى همچنین یادآور شد: مرحله دوم همکارى ما در 
فیلم هاى قبل از انقالب و مرحله سوم هم بیش از 
12 سال روى همین صحنه سنگلج بود. نتیجه این 
همکارى ها در تئاتر و فیلم هاى مهرجویى مشخص 
اســت. البته به لحاظ اخالقى ما با هم خیلى تفاوت 
داشتیم چرا که او خیلى شــوخ بود اما من درونگرا 
و خونســرد بودم. البته او در عین شوخ بودن با کار 
شوخى نداشــت و برایش عرق مى ریخت و تالش 

مى کرد.
نصیریان با اشاره به شکوفایى خود و زنده یاد انتظامى 
روى صحنه هاى ســنگلج گفت: متأسفم که این 
همکار و همدم را از دست دادم ما تا یک دوره خیلى 
به هم نزدیک بودیم  اما پس از آن هر کدام راه خود را 
رفتیم و امروز این فقدان باورم نمى شود چرا که او را 
هرگز فراموش نخواهم کرد او بخشى از کار هنرى و 

وجود من بود که کنده شد. 

 «از آدما الگو نسازین،آدما آدمن اشتباه مى کنن گاهى باب 
میل شما رفتار نمى کنن واین نشونه بد بودنشون نیست.» 

این بخش از متن باال بلند گالیه هــاى آزاده نامدارى در 
اینستاگرامش، انسان را به یاد جنجال سفرش به سوییس 
مى اندازد. هرچند قبل از آن سفر هم این مجرى کم حاشیه 
نداشــت؛ از ازدواجش با فرزاد حســنى و طالقشان و بعد 
هم ازدواجش با سجاد عبادى، پسر رحیم عبادى و فریده 
ماشینى (رئیس کمیسیون زنان جبهه مشارکت) و در آخر 

هم آن سفرش!
االن یکسالى از ماجراى پر حاشیه آزاده نامدارى و هجوم 
کنایه ها و حــرف و حدیث ها مى گذرد اما انگار حاشــیه ها 
و نیش و کنایه ها دســت بردار این مجرى نیســتند. ماه 
رمضان امســال بود که جمعى از بازیگران و هنرمندان در 
پى یک اقدام هماهنگ و مشترك و نمادین در شبکه هاي 
اجتماعى، دعوت افطارى رئیس جمهور را تحریم و اکثر آنها 
یک متن مشترك را در شبکه هاي اجتماعى منتشر کردند. 
در همین راســتا دعواى لفظى بین آزاده نامدارى و پرستو 
صالحى بر ســر افطارى روحانى به وجود آمد و یکسرى از 
بازیگرها به حمایت از پرستو صالحى در آمدند و حسابى به 
نامدارى تاختند: «در تاریخ تلویزیون ایران شما به عنوان 
نماد ریا و تزویرید»، «چهره شاداب ولبخند رضایت وشغل 

مطمئن وسفرخارج و حمایت حیرت انگیز...» . 
حاال بعد از گذشت ماه ها، او جورى گالیه مى کند که انگار 
دارد جواب تک تک «دوستان» را مى دهد: «عزیزان من! 
چه جریانى پشت ماجراهاى این سال هاى من بود بماند 
چون قصد اسم بردن ازکسى رو ندارم، مطمئن باشید اگر 
وصل بودم به جایى همه چیز چنان الپوشونى مى شد که 
آب از آب تکون نخوره، مى دونین چقدر ازاین اتفاقا زیر 
سبیلى رد مى شه؟ اما جریان که مى گم همینه خراب 
کردن یکى، بردن آبروش به هر قیمتى، بگذریم گناهان 
من بمونه بین "من وخدا"من با [...] لب دریا نبودم یاتو 
دیسکو، من با بچه شــیرخواره جایى بودم که حس 
مى کردم کسى دور و برم نیست اینکه یکى بادوربین 
شکارى تو قلب غربت... [شکلک غمگین با قطره اى 

روى ســر] چقدر همکاران خانومم علیه من مصاحبه 
کردن گویى پاك وطاهرن [شکلک خنده] اما گاهى سکوت 

سزاى سبک سرى است.
  پ. ن: باهمه این تفاسیراصًال قصدم دفاع ازخودم نیست، 

فقط اگه دلى رو آزردم ببخشــید، ببخشــید، ببخشیداین 
شــمایین که برام مهمید فقط شما، ازکسى نمى ترسم جز 
خدا، خیلى چیزهارو نمى دونید که نمى شــه گفت، اما من 

واقعاً دوستون دارم وآدم بى تفاوتى نیستم.»
اوایل مرداد ماه سال گذشــته فیلم و عکس هایى از آزاده 
نامدارى در شبکه هاى اجتماعى منتشر شد که او را در حالى 
که پوشش مناسبى نداشت نشان مى داد. وى در یک مکان 
عمومى (پارك) در شهرى در سوییس و در حال آرام کردن 
دخترش بود. انتشــار این تصاویر بازتاب گســترده اى در 
فضاى مجازى داشــت. این حرکت نامدارى باعث شد که 
برخى او را در شبکه هاى اجتماعى به ریاکارى متهم کنند 
چرا که او در مصاحبه اى با روزنامه «وطن امروز» در رابطه 

با چادرى بودنش گفته بود: «خدا را شــکر که در تلویزیون 
کار مى کنم و چادرى هستم. خدا را شکر که وقتى روى آنتن 
مى رفتم آدم چادرى بودم. خیلى از اوقات احساس امنیت 
داشتم و احساس حرمت داشــتم، همه اینها برکاتى است 
که چادر به من داده و من بــه آن مدیونم، خیلى برکات به 

من داده است.»
 برخى انتشــار این تصاویر را «نقــض حریم خصوصى»، 
«غیراخالقى» و «غیرقانونى» دانستند. حتى همان روزها 
برخى این حرکت نامدارى را سناریویى مى دانستند براى 
آنکه بتواند پناهندگى بگیرد. هرچند کــه او همان روز در 
یک پیام ویدئویى به انتشار فیلم و عکسش در شبکه هاى 
مجازى واکنش نشــان داد و گفت که در کنار محارم خود 
در یک محیط سرسبز نشسته بوده و امکان دارد به صورت 
ناگهانى روسرى از سرش افتاده باشد و نمى داند آن فردى 
که این تصاویر را از وى گرفته با چه قصد و نیتى این کار را 
انجام داده است. اما فرداى آن روز روزنامه هاى سوییس نیز 

عکس هاى آزاده نامدارى را منتشر کردند. 
با گذشــت این همه مدت انگار نیش و کنایه ها تمامى 
ندارند و او را خســته کرده و اینطور که از پســت آخرش 
دستگیرمان مى شود، از صدا و سیما هم خداحافظى کرده 
است: «خواســتم بنویسم رفقا، شــک کردم در رفیق 
بودنمون، راستش باخودم این روزا فکر مى کنم 
زندگى هرچیز قشنگى داشت به من هدیه داد 
تا همین سى وسه چهار سالگى،ازکارم لذت 
بردم،عاشق شدم،حس باشکوه مادرى 
رو تجربه کردم،ازاین به بعد فکر کنم 
با خاطرات گذشــتم زندگى کنم و با 
گندم... خالصه کنم سیزده چهارده 
سال با تلویزیون کار کردم باعشق، 
نه کارمندبودم نه رابطه اى داشتم 
نه کسى به طور ویژه هوامو داشت، 
لطفًا از من تصویــر همون دخترى 
رو به ذهن بســپارید که ساده بود، 
لبخندعمیق مى زد وتند تندصحبت 
مى کــرد. ازخدا هــم دلگیرم 
مى دونســت من کى ام، چى 
کارم، اما رهــام کرد تو دهن 
گرگا...خدایى که عاشقش 

بودم انگار عاشقم نبود.» 

«جسیکا سیمپسون»یک ستاره پاپ و بازیگر معروف 
استکهاگردربارهبهداشتدهانشبدانیدشوکه
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مجید مظفرى: 

حق یدا... صمدى بیش از اینها بود

روایت نصیریان از تفاوت هاى اخالقى اش با انتظامى در چهلمین روز درگذشت آقاى بازیگر

او شوخ بود، من درونگرا و خونسرد 

تاریخ تئاتر اصفهان 
سوژه  یک مستند شد

خداحافظى آزاده نامدارى از تلویزیون با یک گالیه بلند و باال

کسى هوامو  نداشت!

ى
«سیما فیلم» بسازد که تالش زیادى

م برسد اما موفق نشد ادامه داد: من در 
ن» با این کارگردان همکارى کردم و 
چى» به کارگردانى آقاى صمدى هم 
کننده در کنار ایشان بودم که هر دو، 

شدند.
یلم هاى ماندگار مرحوم صمدى بود. 
 این فیلم و خاطراتش از پشت صحنه 
2دم مى آید یک شــب ساعت 2 نیمه 

دم ایشان در سالن هتل 
دن هستند، جلو رفتم 
له اى پیش آمده که 
 ایشان گفتند قرار 
بح حسن هدایت 
ه فیلم بود براى 
سیه سفر کند، 
م چون طراح 
 و دکورهاى 
ى صمدى به 
ســئولیت و 
ه نســبت به 
ن داشتند فکر 

ر نبود ایشــان 

ن ن ن و ون ىو
که ما وقتى راجع به سینما و جامعه سینمایى ص
مى کنیم در واقع از یک جمعیت بســیار زیاد
مى زنیم و این بســیار دردناك
که در چنین مواقعى
فراموش مى شویم.

ى
صحبت 
د حرف 
ك است 
 کامًال 

.

محیا حمزه

هجومجومجوم هو آزادهزادهزاده نامنامنامدارىدارىدارى و هو آیه حاشححاشحححاشیه آیه
ا مى گذرد اما انگار حاشــیه ها 
دددار این مجرى نیســتند. ماه 
ععىىى از بازیگران و هنرمندان در 
شتتترك و نمادین در شبکه هاي 
سسس جمهور را تحریم و اکثر آنها 
ه هاي اجتماعى منتشر کردند. 
ظظىىى بین آزاده نامدارى و پرستو 
ححاحانى به وجود آمد و یکسرى از 
صص صالحى در آمدند و حسابى به 
تلللویزیون ایران شما به عنوان
شششاداب ولبخند رضایت وشغل

ح حیرت انگیز...» . 
جججورى گالیه مى کند که انگار 

مى دهد: «عزیزانمن! ننن» را
ا ا ین سال هاى من بود بماند 
ر رو ندارم، مطمئن باشید اگر 
چچ چنان الپوشونى مى شد که 
دوونین چقدر ازاین اتفاقا زیر
که مى گم همینه خراب ننن
ههرهر قیمتى، بگذریم گناهان
ننبا [...] لب دریا نبودم یاتو 
جایى بودم که حس  وااره
سسست اینکه یکى بادوربین 
قطره اى کککلک غمگین با

خ خ خانومم علیه من مصاحبه
ششککلکخنده] اما گاهى سکوت 

الالًال قصدم دفاع ازخودم نیست، 

همهم ررىى رری ب ىى ج ىى ب رر رر وو ى ىبر ر
چرا که او در مصاحبه اى با روزنامه «وطن امروز» در رابطه 

ىى ب رر شش موو می رر ب بى ویى وی مم پیپی ی
مجازى واکنش نشــان داد و گفت که در کنار محارم خود 
در یک محیط سرسبز نشسته بوده و امکان دارد به صورت 
ناگهانى روسرى از سرش افتاده باشد و نمى داند آن فردى 
از وى گرفته با چه قصد و نیتى این کار را که این تصاویر را

انجام داده است. اما فرداى آن روز روزنامه هاى سوییس نیز 
عکس هاى آزاده نامدارى را منتشر کردند.

با گذشــت این همه مدت انگار نیش و کنایه ها تمامى
اینطور که از پســت آخرش او را خســته کرده و ندارند و

دستگیرمان مى شود، از صدا و سیما هم خداحافظى کرده 
است: «خواســتم بنویسم رفقا، شــک کردم در رفیق 
بودنمون، راستش باخودم اینروزا فکر مى کنم

زندگى هرچیز قشنگى داشت به من هدیه داد 
تا همین سى وسه چهار سالگى،ازکارم لذت 
بردم،عاشق شدم،حس باشکوه مادرى 
رو تجربه کردم،ازاین به بعد فکر کنم 
با خاطرات گذشــتم زندگى کنم و با 
گندم... خالصه کنم سیزده چهارده

سال با تلویزیون کار کردم باعشق، 
نه کارمندبودم نه رابطه اى داشتم 
به طور ویژه هوامو داشت،  نه کسى
لطفًا از من تصویــر همون دخترى 
رو به ذهن بســپارید که ساده بود، 
لبخندعمیق مى زد وتند تندصحبت 
مى کــرد. ازخدا هــم دلگیرم 
مى دونســت من کى ام، چى
دهن کارم، اما رهــام کرد تو

گرگا...خدایى که عاشقش 
بودم انگار عاشقم نبود.» 

هما روستا، بازیگرى که فراموش نمى شود

کارگردان و تهیه کننده فیلم سینمایى «سوفى و دیوانه» 
طى پیامى اعالم کرد که با توجه به شرایط فعلى کشور، تا 
پایان اکران این اثر در تمامى روزها و سانس ها، بلیت هاى 

این فیلم به صورت نیم بها فروخته خواهد شد.
مهدى کرم پور، کارگردان «ســوفى و دیوانه» در اولین 
روز اکران آخرین ساخته خود با یک یادداشت به استقبال 

نمایش عمومى آن رفت.
در متن این یادداشت آمده است: «میهنم در شرایط ویژه 

تحریم و مردمانمان گرفتار آمده در بحران اقتصادى اند. 
در چنین کارزارى "ســوفى و دیوانه" پنجره اى اســت 

کوچک رو به امیــد و رؤیاپردازى که جامعه خشــن و 
گرفتارآمده، سخت بدان نیازمند است. پیش از هر مطلبى 
از شریک ســرمایه گذار فیلم، شــرکت پخش کننده و 
سینماهاى نمایش دهنده عذرخواهم که با بلیت فروشى 
هنرمندان و فــروش امضا، به ســلفى گرفتن بازیگران 
و صداى جیــغ، به راه رفتــن با لباس عجیــب بر روى 
موکت زشــت قرمز رنگ در اکران خصوصــى یا احیانًا 
مردمى دســتکم در شــرایط فعلى اعتقادى نــدارم. به 
عنوان تهیه کننده فیلم از کارگروه اکران و ســینماهاى 
نمایش دهنده مى خواهم که موافقت کنند تا پایان اکران 
در تمامى روزها و سانس هاى نمایش بلیت هاى این فیلم 

به صورت نیم بها فروخته شود.»

همه نمایش هاى «سوفى و 
دیوانه» نیم بها باشد!

«مگان فاکس» یکــى از جذاب تریــن بازیگران 
د ادتهاى ع ه ا د اگ ا تا ا د هال

«جانى دپ» بازیگر جذابى است که حامیان زیادى 
ى دن نک ا ح ه جذا گ از ن ا ا ا د دا

شــاید برایتان ناراحت کننده باشد اما باید بگویم که 
ت پ د ب دهد ىبدى بدنشب ه ت» پ د «ب

«کمرون دیاز» یکى دیگر از سلبریتى هایى است که با
از ک الا 12 ا خالفا ان ئ 2ف
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فردى که طى دو سال اخیر بعد از رفاقت با فوتبالیست ها از آنها به 
شگردى عجیب کالهبردارى مى کرد دستگیر شد.

پیشنهاد خرید خودرو به شــکلى عجیب و پرداختى وسوسه انگیز 
باعث کالهبردارى از چند فوتبالیست مطرح شده بود که اکنون با 

پیگیرى هاى صورت گرفته این فرد دستگیر شده است.
ماجرا از دو ســال قبل شــروع شــد؛ فــردى بعــد از رفاقت با 
فوتبالیســت هاى مطرح به آنها پیشنهاد خرید خودروى خارجى با 
شرایط خاص و وسوسه انگیز را مى دهد. این فرد با اعالم اینکه قادر 
اســت با دریافت نصف مبلغ خودرو و بعد از آن شرایط قسطى، آن 
هم بدون سود، خودرو را در اختیار آنها قرار دهد، بازیکنان مطرح را 
به دام انداخت. او که ابتدا به وعده هاى خود عمل مى کرد با جلب 
اعتماد چند بازیکن توانست رابطه اى بزرگ با دیگر بازیکنان شکل 
دهد و در نهایت اما هدف خود را اجرایى کرد. او بعد از دریافت مبالغ 
هنگفت از این بازیکنان با خیال اهداى خودرو در نهایت متوارى 

شد و بازیکنان را با شوك بزرگى مواجه کرد.
در جمع بازیکنانى که فریب این کالهبــردار را خوردند مى توان 
به نام هایى مثل محمدرضا اخبارى، احســان حاج صفى، یعقوب 
کریمى، ساسان انصارى، سعید عزت اللهى، عبدا... کرمى، سامان 

نریمان جهان و... اشاره کرد.
اکنون اما گفته مى شــود با شــکایت این بازیکنــان مالباخته و 
پیگیرى هاى صورت گرفته این فرد دستگیر شده و در حال پشت 

سر گذاشتن مراحل بازپرسى و... است.
نکته جالب توجه اینکــه ماجراى مربوط به فــروش خودرو تنها 

فرد با اغــواى بازیکنان آنها به بازیکنان ختم نشده و این 
اینســتاگرامى مى کرد را ترغیب به تبلیغات 

اعتماد بازیکنان مورد تا هواداران نیز به 

عالقه شان به دام او بیافتند. برخى بازیکنان نیز که از نقشه این فرد 
بى اطالع نبودند سال گذشته در پست هایى به تبلیغ او پرداختند 
و در نهایت اما مشخص نیســت چه تعداد از هواداران نیز در جمع 

مالباختگان این اتفاق هستند.
سامان نریمان جهان که در لیگ شانزدهم به مدت نیم فصل در 
پرسپولیس حضور داشت یکى از بازیکنانى است که در دام این فرد 
افتاده است. وى در اینباره اینطور توضیح مى دهد: «زمانى که در 
پرسپولیس حضور داشتم فردى که توانسته بود خود را به بازیکنان 
نزدیک کند در نهایت این پیشــنهاد را به ما داد. با توجه به اینکه 

تیم حضور داشــت فردى در طول مدتى که در اطراف 
در نهایت اعتماد موجه به نظر مى رسید 

ما اعالم کرد ما را جلــب کرد. به 

مبلغى پرداخت کنید و بعد از آن خودرو را تحویل گرفته و باقى مبلغ 
را در اقساطى طوالنى مدت پرداخت خواهید کرد. نه فقط من که 
مى توانم بگویم در آن مقطع بیشتر بازیکنان تیم فریب این فرد را 
خوردیم و پول را پرداخت کردیم. فقط هــم ما نبودیم و بازیکنان 
استقالل، سپاهان و بیشتر تیم هاى لیگ برتر هم در جمع نفرات 
مالباخته قرار دارند. بعد از پرداخت پول 20 روز گذشت و اما خبرى 
از خودروهایى که وعده داده بود نشد. او بعد از مدتى گفت که قادر 
نیست این ماشین ها را تحویل بدهد و در نهایت هم اعالم کرد براى 
پرداخت پولى که دادیم چک مى دهد. چک ها را گرفتیم اما هر چه 
گذشت خبرى از پول ها نشــد و از این فرد هم بعد از مدتى بى خبر 
شدیم. با شکایت و پیگیرى دســته جمعى که داشتیم اکنون گفته 
مى شود او دستگیر شده و از من نیز خواسته اند به کالنترى مراجعه 

کنم تا ماجرا را پیگیرى کنیم.» 

نصف جهان    آنچه دربازى تدارکاتى دو هفته پیش ایران در مقابل ازبکستان براى 
کارشناسان و رسانه هاى منصف و واقع بین فارغ از نتیجه اهمیت بیشترى داشت 
نمایش امیدوار کننده جوان هایى بود که تا حاال فرصت چندانى براى درخشــش 

نداشتند. 
«کارلوس کى روش» البته این روند را پیش از جام جهانى آغاز کرده بود. در گام اول 
سید جالل حسینى را کنار گذاشت تا یک حسینى جوان تر به نام سید مجید جاى او 
را بگیرد. اتفاقى که اگر چه با استقبال اهالى فوتبال در ایران مواجه نشد، نتیجه بدى 
هم براى تیم ملى نداشت. کى روش در سخت ترین برهه ترسش را کنار گذاشت 
و حاال آن ترس جایش را به اطمینان داده است. نتیجه مثبتى که سرمربى پرتغالى 
از آن تصمیم جنجالى گرفت انگیزه و اشتیاق او را براى ادامه این روند بیشتر کرده 
است. حاال دیگر کنار گذاشتن هیچ بازیکنى براى کى روش سخت نیست چون او 
قورباغه اش را قورت داده است! حاال مى خواهیم خیلى خوش بینانه ترکیب احتمالى 

تیم ملى در جام ملت هاى اروپا را حدس بزنیم؛ با بیشترین بازیکنان جوان.
سال ها پیش احمدرضا عابدزاده در دروازه تیم ملى ایران چنان اطمینانى به خط 
دفاع و البته هواداران تیم ملى مى داد که بعدها هرگز نظیرش را ندیدیم. جاى خالى 
عقاب آسیا را حتى سید مهدى رحمتى هم پر نکرد اما شاید پسر خود عابدزاده بتواند 
این کار را بکند. کى روش در بازى با ازبکستان در تصمیمى معنى دار عابدزاده را در 
ترکیب اصلى قرار داد و بیرانوند را روى نیمکت نشاند. معنى دار نه به این معنى که 
بیرانوند جایش را در ترکیب اصلى از دست داده. اما کمترین نتیجه اى که مى شود 
از این تصمیم برانکو گرفت این اســت که کى روش، عابدزاده را به سید حسین 
حسینى ترجیح داده است و حاال پسر عقاب آسیا دروازه بان دوم تیم ملى است. اما 
با نمایشى که از امیر در بازى با ازبکستان دیدیم اصالً بعید نیست تا جام ملت هاى 

آسیا او آخرین سنگر را هم فتح کند و بیرانوند را بفرستد روى نیمکت. 
در نیمه دوم کى روش دو تعویض انجام داد که یکى از آنها ورود صادق محرمى به 
زمین به جاى وریا غفورى بود. تعویضى که پیامدهاى مثبتى براى تیم ملى داشت. 
او که به گفته کى روش همیشه در لیست انتظار تیم ملى بود بعد از جام جهانى به تیم 
ملى دعوت شد و حاال اینطور که پیداست فرصت بیشترى براى بازى پیدا خواهد 
کرد. محرمى حضور تقریباً دائمى در نیمه زمین ازبکستان داشت و فشار روى جناح 
چپ دفاع ازبکستان را به شدت زیاد کرد. این کار، آزادى عمل بیشترى هم به على 
قلى زاده داد. صادق مثل زمانى که در پرسپولیس بود در کارهاى سرعتى خوب بود. 
در حرکات ترکیبى سمت راست با وجود اینکه تازه به تمرینات اضافه شده بود خوب 
عمل مى کرد. در دفاع هم بد نبود و فقط یکى دو بار جا ماند و ناچار شد خطا کند. با 
وجود این، اولین نمایش محرمى در تیم ملى امیدوارکننده بود. او مى تواند کار را براى 

کى روش، رامین رضاییان و وریا غفورى سخت کند.
یکى از اولین کشف هاى کى روش همین مهدى ترابى بود. اتفاقاً او اولین گل ملى اش 
را چند سال پیش در بازى مقابل همین ازبکستان زد و نوید تولد یک ستاره را داد. 
ترابى به دالیلى نتوانسته تا حاال جاى ثابتى در ترکیب تیم ملى پیدا کند. حتى مدتى 
هم از تمرینات و اردوهاى تیم ملى بیرون ماند. اما شروع خوبش در این فصل لیگ 

باعث شد کى روش او را در برنامه هایش نگه دارد. ترابى که از نیم فصل دوم باید 
براى پرسپولیس بازى کند در مقابل ازبکستان به جاى کریم انصارى فرد وارد زمین 
شد. خیلى زود هم گل برترى را وارد دروازه میزبان کرد. اما خیلى بعید است کى روش 
به او چشم یک مهاجم نوك نگاه کند. چرا که در سایپا هم بیشتر به عنوان یک وینگر 
بازى مى کند. او در دقایقى که مقابل ازبکستان بازى کرد، خط دفاعى حریف را بسیار 
آزار داد و این همان چیزى است که کى روش از یک مهاجم و وینگر مى خواهد. ترابى 
در جام ملت هاى پیش رو احتماالً فرصت بیشترى براى بازى پیدا مى کند. به نظر 
مى رسد بعد از چند سال حضور مداوم در تمرینات و  اردوها وقتش شده که ترابى 

به یک مهره فیکس تبدیل شود.
احتماالً یکى از سخت ترین تصمیم هایى که کى روش قبل از جام جهانى گرفت 

خط زدن نفر آخر از لیست بود. سرمربى پرتغالى باید یک نفر دیگر را هم از 
لیست نهایى کنار مى گذاشت. انتخاب او على قلى زاده بود. البته اگر از 

بقیه هم مى خواستند آخرین نفر را انتخاب کنند اغلب به همین اسم 
مى رسیدند. اما نمایشى که او در مقابل ازبکستان ارائه داد نشان داد 
که کى روش ناچار شده چه بازیکن با کیفیتى را خط بزند. قلى زاده 
هر روز و البته با سرعت باالیى در حال پیشرفت است. او خیلى زود 
تبدیل به مهره اصلى شارلوا هم شده و براى این تیم هم بسیار 

مؤثر بازى مى کند. 
یکى از انتقاداتى که در جام جهانى به کى روش وارد شد کم 

استفاده کردن از سامان قدوس بود. بازیکنى که تیم ملى 
ایران را به تیم ملى سوئد ترجیح داد و انتظار مى رفت 
یکى از بازیکنان اصلى تیم کى روش در جام جهانى 
باشد. اما این اتفاق نیافتاد. هر چند او تأثیرش را روى 
تنها پیروزى تیم ملى گذاشت و خطاى منجر به گل 
ایران به مراکش را از مدافع حریف گرفت. کى روش 
در برنامه 90 اعالم کرد که ســامان قدوس در جام 
ملت ها فرصت بیشترى براى بازى خواهد داشت. 
او در بازى با ازبکستان در ابتداى نیمه دوم به جاى 
اشکان دژآگه به زمین آمد. اشــکان در نیمه اول 

آنقدر خوب بود که همه از این تعویض تعجب کردند. 
اما سامان هم به قدرى خوب و مسلط بازى کرد که جاى 

خالى دژآگه چندان حس نشد. سامان تقریباً در همه پست هاى 
هجومى قابلیت بازى دارد. وینگرهاى چپ و راست، هافبک 
پشت مهاجم و البته نوك حمله. چنین بازیکنى قطعاً شانس 
باالیى براى بازى در ترکیب اصلى تیم ملى خواهد داشــت. 
این اتفاقى است که خیلى از اهالى فوتبال در ایران هم از آن 
استقبال خواهند کرد. کسى چه مى داند؟ شاید این جام، «جام 

قدوس» باشد! به ویژه اینکه وى این روزها در لیگ فرانسه کوالك مى کند.
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ن رحیم براى حل مشکل گلزنى
فراخواند

قوانین جدید را یاد بگیرید
نصف جهــان   قضاوت بازى پیــکان و صنعت نفت 
آبادان در هفته هفتم لیــگ برتر یکى از بزرگ ترین 
جنجال هاى داورى فصل جارى فوتبال باشــگاهى 
ایران را رقــم زد. در دقایق پایانى بــازى، بازیکنان 
صنعت نفت که 2 بر یــک از مهمان خود عقب بودند 
براى زدن گل تساوى فشار بیشــترى روى دروازه 
حریف آوردند. در دقیقه 85 داور مسابقه پرتاب اوت 
بازیکنان تیم میزبان را که مى توانست به یک موقعیت 
خطرساز براى صنعت نفت تبدیل شود خطا اعالم کرد 
که این تصمیم با واکنش اعضاى تیم میزبان و به دنبال 
آن اعتراض گسترده هواداران این باشگاه همراه شد. 
آبادانى ها البته در طول بازى بارها به تصمیم موعود 
بنیادى فرد، داور مسابقه در اعالم نکردن ضربه پنالتى 
به سود تیمشان هم معترض بودند اما آخرین صحنه 
جنجالى داورى این بازى همین پرتاب اوت در واپسین 
دقایق بود. نکته جالب توجه این است که طبق اعالم 

رسمى فدراسیون جهانى فوتبال که در حساب توییتر 
فیفا هم دیده مى شود تغییراتى در قانون پرتاب اوت 
اعمال و به کشورها هم ابالغ شده است. بر این اساس 
طبق قانون جدید تنها یــک روش براى پرتاب اوت 
ممکن است و آن هم شرایطى است که بازیکن کامًال 
به صورت ایستاده توپ را پرتاب کند. در قانون جدید 
کلمه ایستاده به شرایط پرتاب اوت اضافه شده و طبیعتًا 
بعضى از روش هاى مرســوم خصوصاً در لیگ ایران 
براى پرتاب اوت غیر قانونى به حساب مى آید. بر این 
اساس تصمیم داور مسابقه صنعت نفت و پیکان حداقل 
در این مورد منطبق با قوانین جدید و کامًال درست بوده 
است. حال سئوال این است که آیا این مقررات از سوى 
فدراسیون فوتبال به باشگاه ها ابالغ شده؟ اگر پاسخ 
مثبت است، آیا از سوى  باشگاه ها به مربیان و بازیکنان 
گفته شده؟ آبا باشگاه ها و مربیان و بازیکنان در جریان 

قوانین جدید هستند؟

نصف جهــان    اواخــر هفته گذشــته رحیم 
زهیوى، مهاجم ســابق تیم فوتبال ســایپا به تیم ذوب آهن 

پیوست.
مهاجم تیم فوتبال ســایپا پس از حضــور کوتاه مدت در ایــن تیم با عقد 

قراردادى یکساله به تیم فوتبال ذوب آهن پیوست.
پس از فروش مرتضى تبریزى به استقالل، تیم فوتبال ذوب آهن در بخش 

تهاجمى دچار مشکالت عدیده اى شده بود که با خرید زهیوى، امید 
نمازى این انتظار را دارد که مشــکالت در بخش تهاجمى این تیم 

به حداقل برسد.
رحیم زهیوى در لیگ پانزدهم یکى از ستاره هاى لیگ برتر بود و پس 
از قهرمانى با استقالل خوزستان به فوتبال قطر رفت ولى مصدومیت 
سبب شد تا حضور او در الشــحانیه قطر بیشتر از نیم فصل به طول 
نیانجامد و این مهاجم پس از سه مرتبه باز کردن دروازه حریفان در 
هشت مسابقه، به فوالد خوزستان پیوست و موفق شد در 25 بازى 

براى این تیم هفت گل به ثمر برساند.
وى پس ازآن به تیم فوتبال ســایپا پیوست، اما خیلى زود على 

دایى و رحیم زهیوى به این نتیجه رســیدند که نمى توانند 
همکارى خود را ادامه دهنــد. باید دید زهیوى مى تواند به 

دغدغه هاى نمازى در امر گلزنى پایان دهد یا خیر. 

شده است. پیگیرى هاى صورت گرفته این فرد دستگیر
ماجرا از دو ســال قبل شــروع شــد؛ فــردى بعــد از رفاقت با 
فوتبالیســت هاى مطرح به آنها پیشنهاد خرید خودروى خارجى با 
شرایط خاص و وسوسه انگیز را مى دهد. این فرد با اعالم اینکه قادر 
اســت با دریافت نصف مبلغ خودرو و بعد از آن شرایط قسطى، آن 
هم بدون سود، خودرو را در اختیار آنها قرار دهد، بازیکنان مطرح را 
به دام انداخت. او که ابتدا به وعده هاى خود عمل مى کرد با جلب 
اعتماد چند بازیکن توانست رابطه اى بزرگ با دیگر بازیکنان شکل 
دهد و در نهایت اما هدف خود را اجرایى کرد. او بعد از دریافت مبالغ 
در نهایت متوارى  اهداى خودرو با خیال هنگفت از این بازیکنان

کرد. نریمانجهان و... اشاره
اکنون اما گفته مى شــود با شــکایت این بازیکنــان مالباخته و 
پیگیرى هاى صورت گرفته این فرد دستگیر شده و در حال پشت 

سر گذاشتن مراحل بازپرسى و... است.
نکته جالب توجه اینکــه ماجراى مربوط به فــروش خودرو تنها 

فرد با اغــواى بازیکنان آنها به بازیکنان ختم نشده و این 
اینســتاگرامى مى کرد را ترغیب به تبلیغات 

هواداران نیز به اعتماد بازیکنان موردتا

که در لیگ شانزدهم به مدت نیم فصل در نریمان جهان سامان
پرسپولیس حضور داشت یکى از بازیکنانى است که در دام این فرد 
افتاده است. وى در اینباره اینطور توضیح مى دهد: «زمانى که در 
پرسپولیس حضور داشتم فردى که توانسته بود خود را به بازیکنان 
نزدیک کند در نهایت این پیشــنهاد را به ما داد. با توجه به اینکه 

تیم حضور داشــت فردى در طول مدتى که در اطراف 
در نهایت اعتماد موجه به نظر مى رسید 
ما اعالم کرد ما را جلــبکرد. به

هم در جمع نفرات سپاهان و بیشتر تیم هاى لیگ برتر استقالل،
مالباخته قرار دارند. بعد از پرداخت پول 20 روز گذشت و اما خبرى 
از خودروهایى که وعده داده بود نشد. او بعد از مدتى گفت که قادر 
نیست این ماشین ها را تحویل بدهد و در نهایت هم اعالم کرد براى 
پرداخت پولى که دادیم چک مى دهد. چک ها را گرفتیم اما هر چه 
گذشت خبرى از پول ها نشــد و از این فرد هم بعد از مدتى بى خبر 
شدیم. با شکایت و پیگیرى دســته جمعى که داشتیم اکنون گفته 
خواسته اند به کالنترى مراجعه مى شود او دستگیر شده و از مننیز

کنم تا ماجرا را پیگیرى کنیم.» 

کالهبردار حاج صفى و انصارى زندانى شد!کالهبردار حاج صفى و انصارى زندانى شد!
نصف جهان  به نظر مى رســد محمدرضا زنوزى، مالک 
تیم تراکتورســازى مــى خواهد بــا تصمیماتى جدید، 

تراکتورسازى را به صف مدعیان لیگ برتر اضافه کند.
 تراکتورســازى تبریز دومین فصل دور از صدر جدول را 
سپرى مى کند. آخرین بار که آنها در جایگاه نخست قرار 
گرفتند، به دو سال پیش بازمى گردد؛ اما بدون شک اگر 
آخرین روز خوش تى تى ها را جویا شوید، احتماًال روزهاى 
تاخت و تازشان با «تونى اولیویرا» در لیگ چهاردهم را نام 
مى برند. در تابستان گذشته باشگاه تراکتورسازى با مالک 
جدید و متمولش گام هاى بزرگى در بازار نقل و انتقاالت 
برداشــت و با ســپردن هدایت تیم به «جان توشاك»، 
تراکتورسازى بار دیگر در گمانه زنى ها به جمع مدعیان 

بازگشت.
اما نتایج در لیگ و جام حذفى بــاب میل هواداران نبود و 
تراکتور نتوانســت خود را در بین تیم هاى باالى جدول 
قرار دهد. شکست مقابل صنعت نفت، جان توشاك را به 
در خروجى باشگاه نزدیک کرد و باعث شد محمد تقوى، 
جانشین او شــود. اما آیا قرار اســت تا پایان فصل تقوى 

سرمربى تراکتور باشد؟
بى شک این تصمیم ریسک بسیار بزرگى براى محمدرضا 
زنوزى و علیرضا اســدى خواهد بود. تا پایــان بازى با 
استقالل خوزستان، تقوى روى نیمکت تى تى ها بود. پس 
از آن، زنوزى که با ادعاى بزرگ درباره انتخاب سرمربى، 
مالک تراکتور شده بود، فرصتى 20 روزه خواهد داشت تا 
سرمربى جدید قرمزهاى تبریز را از آن طرف مرزها بیاورد؛ 
دقیقاً از همانجا که «واسیلى گوجا» آمد و فوتبال تبریز را 
متحول کرد و از همان جا که اولیویرا آمد و قلب تى تى ها 

را با خود برد.
تاکنون توضیح و خبر مشــخصى درباره سرنوشت تیم 
تراکتورسازى مطرح نشده است. اما زنوزى بدون شک در 
ذهنش به این موضوع بارها فکر کرده و خواهد کرد، زیرا او 
نمى خواهد در این پروژه جدید شکست بخورد؛ پروژه اى 
که شکست در آن مى تواند تبعات بسیارى برایش داشته 
باشد. زنوزى محبوبیت بسیار زیادى نزد تبریزى ها دارد و 
حاال نقشــه هاى جدیدى براى تحول در تراکتورسازى 

کشیده است.

نصف جهان  دیدار ســپاهان و نفت مسجد سلیمان تقابل 
مربیان سابقًا سپاهانى مسجد ســلیمان با تیم سال هاى 

گذشته  آنها به شمار مى رفت.
علیرضا مرزبان که سابقه حضور دو ســاله در تیم فوتبال 
سپاهان را دارد، هدایت نفت مسجد سلیمان را در ورزشگاه 
بهنام محمدى برعهده داشت. اما این چهره تنها سپاهانى 
مسجد سلیمان نبود و لئون استپانیان که به تازگى به عنوان 
دستیار مرزبان انتخاب شده هم تقابلى خاطره انگیز با تیم 

سابق خود داشت .
استپانیان که از باشگاه آرارات، به سپاهان آمده بود، بیشترین 
دوران فوتبال خود را در باشــگاه ســپاهان سپرى کرد و 
بازى هاى درخشانى را از خود در این تیم به جاى گذاشت. 
در زمان حضور در تیم سپاهان، از محبوب ترین بازیکنان 
این تیم بود و هواداران سپاهان لقب «استویچکوف» را به 
او داده بودند. وى به  عنوان یک بازیکن غیر ایرانى، سابقه 
کاپیتانى در تیم فوتبال سپاهان را نیز دارد. هافبک شوتزن 
سابق سپاهان با این تیم اولین قهرمانى طالیى پوشان در 

لیگ برتر را تجربه کرد.

سرمربى سابق بارسلونا و تیم ملى هلند در پیغامى عجیب و 
جالب توجه، خبر از حضورش در ایران داده است.

 سرمربى نامدار هلندى که ســابقه هدایت و حضور روى 
نیمکت تیم هاى بارسلونا، منچستریونایتد، آژاکس، بایرن 
مونیخ، آلکمار و تیــم ملى هلند را در کارنامــه دارد، پیغام 

عجیبى را براى ایرانیان منتشر کرده است.
«لوییس فن خال» 67 ساله که روزهاى باشکوهى با بایرن 
مونیخ (حضور در فینال لیگ قهرمانان)، عنوان سومى جام 
جهانى به همراه تیم ملى هلند و موفقیت هاى بزرگ دیگر 
با آژاکس داشــت، با حضور روى نیمکت منچستریونایتد 
نتوانست شیاطین سرخ را بعد از آلکس فرگوسن به انتظاراتى 
که داشتند برســاند و از دنیاى مربیگرى خداحافظى کرد، 

پیغام جالب توجهى را خطاب به ایرانیان منتشر کرده است.
این مربى هلنــدى در این پیغام خطاب بــه ایرانیان گفته 
است: «سالم به ایرانیان عزیز. من در ماشین دوستم ساالر 
نشســته ام. از دیدن بازى هاى ایران لذت بردم، به زودى 
به کشورتان ســفر خواهم کرد و ایران را خواهم دید. زنده 

باد ایران!» 
با توجه به ســن و ســال این مربــى هلنــدى و اعالم 
بازنشســتگى اش بعید است او براى بازگشــت به دوران 
حرفه اى و مربیگرى ایران را به عنوان مقصد خود انتخاب 
کند و به نظر مى رسد این تنها یک پیام محبت آمیز براى 
هوادارانى است که همچنان دوران پرافتخار او روى نیمکت 

تیم ملى هلند، بارسلونا و آژاکس را از خاطر نبرده اند.

واسیلى گوجا، اولیویرا 
و حاال...؟

لئون استویچکوف
حاال در مسجد سلیمان

در ماشین دوستم ساالر!

جام قدوس
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 ایران جوان!
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مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شــماره آگهى: 139703902004000246 تاریــخ آگهى: 1397/07/02 شــماره پرونده: 
139604002004000150 آگهى مزایــده پرونده اجرایى به شــماره بایگانى: 9600523 
ششــدانگ یک قطعه زمین پالك 8 فرعى از 2187 اصلى واقع در بخــش 6 ثبت اصفهان 
بانضمام ماشــین آالت و تجهیزات آتى نصب به آدرس: جاده جرقویه (جاده قلعه شور) حدود 
15- 20 کیلومترى جنوب شرق اصفهان دهستان کیچى روبروى رستوران خوش نشین که 
سند مالکیت آن در صفحات 7 و 10 و 16 و 333 و 4 و 13 و 384 و 1 دفاتر امالك جلد 41 و 210 
و 140 و ذیل شماره هاى 4954 و 51380 و 38510 و شماره هاى چاپى 666598 و 666599 و 
666601 و 873065 و 666597 و 666600 و 325065 و 666596 به ترتیب به مقدار دو سهم 
و نیم سهم و یک سهم و یک و نیم سهم و نیم سهم و یک سهم و نیم سهم و دو سهم مشاع از 
نه سهم ششدانگ به نام آقاى على مویدى ثبت و صادر شــده است با حدود آپارتمان: شماًال: 
بطول 168 متر دیوارى به پالك 7 فرعى شــرقًا: بطول 374 متر شیاریست به قطعه 9 فرعى 
جنوبًا: بطول 172 متر دیواریست بجاده غربًا: اول به طول 134 متر دیواریست دوم بطول 24 
متر سوم بطول 46 متر چهارم بطول 23 متر پنجم بطول 164 متر دیواریست به پالك 7 فرعى 
و حقوق ارتفاقى ندارد که طبق نظر کارشناس رسمى ششدانگ پالك فوق الذکر واقع در حجت 
آباد بخش 6 ثبت اصفهان با حق ممر و عبور آب از استخر مشترك در هشت جلد سند رسمى 
دفترچه اى که جمع سهام و مالکیت آنها شش دانگ پالك را تشکیل و بصورت محدوده محصور 
با دیوارهاى بلوك سیمانى مى باشد و درب بزرگ آهنى در وسط دیوار جنوبى نصب شده است 
مساحت ششدانگ پالك 61600 مترمربع. ششدانگ پالك بصورت یک قطعه زمین محصور 
با دیوارهاى بلوك سیمانى و درب ورودى آهنى بزرگ و عریض تقریبًا وسط دیوار ضلع جنوبى 
نصب شده و خیابانى بصورت جنوبى- شــمالى از محل درب ورودى تا ضلع شمالى دیده مى 
شود. در طرفین خیابان و حاشیه جویها اشجار اکالیپتوس و زیتون و دو اصله درخت کاج موجود 
است. در قسمت شرق خیابان ورودى و تقریبًا در وسط ضلع شرقى پالك قسمتى با ابعاد 65 * 
250 متر به مساحت 16250 مترمربع گلخانه اى با اسکلت فلزى و پوشش پالستیکى (محوطه 
تولید گل و صیفى) احداث شده که داراى تأسیسات گرمایش و سیستم آبیارى تحت فشار مى 
باشد و آثار بهره بردارى دوره قبل دیده شده ولى در حال حاضر کشت و محصولى دیده نشده. 
پروانه تأسیس شــماره 9975- 91/10/9 نظام مهندسى کشاورزى به میزان 20000 (بیست 
هزار) مترمربع و پروانه چاه آب کشاورزى به شماره 3710/آ مورخ 80/4/20 نیز از طرف سازمان 
آب منطقه اى اصفهان صادر شده داخل محدوده پالك انشعاب برق سه فاز و ایستگاه گاز (در 
کنار درب ورودى) و تأسیسات آب شیرین کن استخر ذخیره آب ساخته شده با بلوك سیمانى 
به ابعاد 30 * 12 متر با پوشش عایق ممبران و احداث نیمه کاره استخر پرورش ماهى با ابعاد 
25 * 20 متر با دیوارهاى بلوك سیمانى و موتورخانه و ساختمان کارگرى داراى درب و پنجره 
و شیشه مالحظه شــد. شــرح و لوازم و تجهیزات موجود در گلخانه: 1- واحد آب شیرین کن 
ریورس اسمز به ظرفیت 15 مترمکعب در روز به همراه مخازن، فیلتر شنى، الکتروپمپها، مخزن 
مواد شیمیائى، مخازن حاوى ممبرانها، لوله کشیها و سایر لوازم منصوبه جهت انتقال آب از چاه 
حفارى و تجهیز شده به استخر ذخیره آب خام، از استخر ذخیره به واحد آب شیرین کن و از آنجا 
به منابع ذخیره و توزیع آب تصفیه شــده در نقاط مصرف (یک سرى به مبلغ 450/000/000 
ریال) 2- سیستم تأمین و توزیع برق گلخانه شامل انشعابات برق سه فاز 25 آمپر شماره قرارداد 
2185 مورخ 92/10/9 همراه با تابلوهاى توزیع، کابل کشیها و سایر لوازم مربوطه جهت توزیع 
برق به موتورخانه، گلخانه، واحد آب شیرین کن، روشنائى محوطه و غیره (یک سرى به مبلغ 
325/000/000 ریال) 3- سیستم تأمین و توزیع گاز شهرى شــامل امتیاز انشعاب گاز 400 
مترمکعب در ساعت، ایستگاه اندازه گیرى و تقلیل فشار به شماره اشتراك 020201050875، 
لوله کشى و شیرآالت، مخازن سوخت، لوازم گرمایشى و دیگر تجهیزات و مستحدثات مربوطه 
(یک سرى به مبلغ 395/000/000 ریال) که طبق سند رهنى شــماره 30308- 92/5/31 
تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شــماره 136 اصفهان در قبال بدهى آقاى على مویدى در 
رهن بانک کشاورزى واقع مى باشد و فاقد بیمه نامه است و از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 
97/7/23 در اداره اجراى اسناد رســمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه 
اول شــهید صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه ســوم به مزایده گذارده مى شود. 
مزایده از مبلغ پایه یک میلیارد و یکصد و هفتاد میلیون ریال (1/170/000/000 ریال) (بابت 
ماشین آالت) و مبلغ سى و شش میلیارد و پانصد و چهارده میلیون ریال (36/514/000/000 
ریال) (بابت عرصه و اعیان پالك 8/2187) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم 
از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى 
هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده 
یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى 
در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 97/7/7 درج و منتشر مى گردد و در 
صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده 
مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده 
کالسه فوق به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناســایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده 
مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره 

ثبت اسناد و امالك سپرده نماید. م الف: 255585 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /7/180
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صــادره هیأت/ هیأت هاى موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشــته باشند. مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139760302023000491 مورخ 97/06/31 خانم زهرا نعیمى به 
شماره شناسنامه 654 کدملى 1287680143 صادره از اصفهان فرزند عبدالرحیم بر ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 442/77 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2910- اصلى واقع 
در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت  مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/07/07 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/07/22 م الف: 255665 

صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /7/181
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صــادره هیأت/ هیأت هاى موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشــته باشند. مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند.
ردیــف 1- برابــر رأى شــماره 139760302023000510 مورخ 97/06/31 آقاى ســید 
محمدکاظم طباطبائى به شماره شناســنامه 215 کدملى 0385100604 صادره از قم فرزند 
عبداله نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 75/68 مترمربع مفروزى از پالك 
شــماره 2 فرعى از 2293- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رســمى 
مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/07/07 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 22 /1397/07 م الف: 255770 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالك مرکزى اصفهان /7/183
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100351209236 شــماره پرونده: 9609986795200008 شماره 
بایگانى شعبه: 970469 آگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به احمد جعفرپیشه 
فرزند حســین، محمدامین، فریده، فرزانه، محمدرضا شــهرت همگى جعفرپیشــه فرزندان 
على، فخرى ترك زهرانى، پرى، شــهین، مهین، مهرى، مریم، مرجان همگى جعفرپیشــه 
فرزند محمدکاظم- خواهان ملیحه فالمرزى، حســین پوریاى ولى دادخواســتى به طرفیت 
خوانده احمد جعفرپیشه فرزند حســین، محمدامین، فریده، فرزانه، محمدرضا شهرت همگى 
جعفرپیشــه فرزندان على، فخرى ترك زهرانى، پرى، شــهین، مهین، مهرى، مریم، مرجان 
همگى جعفرپیشــه فرزند محمدکاظم به خواســته تعدیل اجاره بها مطرح که به این شــعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986795200008 شــعبه 12 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرستان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/09/06 ساعت 9:00 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق  موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در 
دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل 
استان اصفهان- طبقه 1 اتاق شــماره 120. م الف: 255110 شعبه 12 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان  /7/185
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100350206822 شــماره پرونده: 9709980350200282 شماره 
بایگانى شعبه: 970334 آگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به خانم گیتى فالح 
پور فرزند عبدالرحیم- خواهان مروین والدیکا فرزند ســررژ دادخواســتى به طرفیت خوانده 
خانم گیتى فالح پور فرزند عبدالرحیم به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709980350200282 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرستان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/09/12 ساعت 11:30 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق  موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در 
دادگاه حاضر گردد. اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304. م الف: 255122 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

اصفهان  /7/186

ابالغ وقت رسیدگى
شماره درخواست: 9710460350900105 شــماره پرونده: 9709980350900187 شماره 
بایگانى شعبه: 970206 درخصوص دعوى خواهان ماشاا... شیراوژن فرزند بمانعلى بطرفیت 
خوانده محمود سلطانى خوراسگانى فرزند رحیم بخواسته رفع تصرف عدوانى دادخواستى را به 
شعبه نهم حقوقى اصفهان ارائه نموده است که دادخواست مذکور در این شعبه ثبت و به تاریخ 
1397/10/23 رأس ساعت: 10 داراى وقت رسیدگى مى باشد. نظر به مجهول المکان بودن 
احدى از خواندگان به محمود سلطانى خوراســگانى فرزند رحیم و بنا به درخواست خواهان با 
عنایت به ماده 73 قانون ائین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در جراید کثیراالنتشار چاپ تا 
خوانده ضمن اطالع از دادخواست مطرح شده در جلسه رســیدگى حاضر گردد. اصفهان- خ 
چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه سوم- اتاق 

شمار ه 352. م الف: 255132 شعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /7/187
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100353705429 شــماره پرونده: 9609980365300407 شماره 
بایگانى شعبه: 970611 دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست 
در پرونده کالسه 970611 ك 111 شکایت اقایان عباس زاده و اشرفى علیه احمد یوسفى فرزند 
رضا به اتهام کالهبردارى تقاضاى کیفر نموده که رسیدگى به موضوع به این شعبه ارجا و وقت 
رسیدگى براى مورخ 26 /97/08 ساعت 10:00 تعیین گردید است. با عنایت به مجهول المکان 
بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 344 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در 
وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگى 
غیابى به عمل خواهد آمد. اصفهان- کنارگذر اتوبان شهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشگاه و 
میرزاطاهر- مجتمع قضائى امور تجارى و بازرگانى. م الف: 255149 شعبه 111 دادگاه کیفرى 

دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان (111 جزایى سابق) /7/188
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100353705308 شــماره پرونده: 9609980365301509 شماره 
بایگانى شعبه: 970501 دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست 
در پرونده کالسه 970501 ك 111 شــکایت محمدر ضا حق پناه علیه کسه ناصرپور به اتهام 
کالهبردارى تقاضاى کیفر نموده که رســیدگى به موضوع به این شعبه ارجا و وقت رسیدگى 
براى مورخ 97/08/20 ساعت 10:00 تعیین گردید است. با عنایت به مجهول المکان بودن و 
عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 344 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى 
و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت 
مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى اســت در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رســیدگى 
غیابى به عمل خواهد آمد. اصفهان- کنارگذر اتوبان شهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشگاه و 
میرزاطاهر- مجتمع قضائى امور تجارى و بازرگانى. م الف: 255150 شعبه 111 دادگاه کیفرى 

دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان (111 جزایى سابق) /7/189
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100353705314 شــماره پرونده: 9509980359501641 شماره 
بایگانى شعبه: 970503 دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست 
در پرونده کالسه 970503 ك 111 شــکایت مهناز ریاحى علیه 1- غالمرضا مومنى فرزند 
یداله 2- فا طمه محمدخان زاده نوشهر فرزند اسماعیل 3- حافظ نریمانیان دوست بگلو فرزند 
خداویردى 4- مرتضى علیزاده ســوها فرزند بصیر به اتهام کالهبردارى تقاضاى کیفر نموده 
که رسیدگى به موضوع به این شعبه ارجا و وقت رسیدگى براى مورخ 97/08/20 ساعت 9:00 
تعیین گردید اســت. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى 
مقررات مواد 344 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک 
نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتســابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى 
است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رســیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. اصفهان- 
کنارگذر اتوبان شهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشــگاه و میرزاطاهر- مجتمع قضائى امور 
تجارى و بازرگانى. م الف: 255151 شعبه 111 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى 

شهرستان اصفهان (111 جزایى سابق) /7/190
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100353705324 شــماره پرونده: 9609980365301461 شماره 
بایگانى شعبه: 970510 دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست 
در پرونده کالسه 970510 ك 111 شــکایت حامد مهدیان علیه کامران ثمرى فرزند بهرام 
به اتهام کالهبردارى تقاضاى کیفر نموده که رس ــیدگى به موضوع به این شعبه ارجا و وقت 
رسیدگى براى مورخ 97/08/21 ساعت 9:30 تعیین گردید است. با عنایت به مجهول المکان 
بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 344 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در 
وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگى 
غیابى به عمل خواهد آمد. اصفهان- کنارگذر اتوبان شهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشگاه و 
میرزاطاهر- مجتمع قضائى امور تجارى و بازرگانى. م الف: 255152 شعبه 111 دادگاه کیفرى 

دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان (111 جزایى سابق) /7/191
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100354505988 شــماره پرونده: 9609980358000390 شماره 
بایگانى شعبه: 971374 شــاکى رضا قاسمى فرزند تیمور شــکایتى محمدهادى حمزه اى 
دائر بر توهین و مشــارکت و تخریب عمدى تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 119 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (119 جزایى 
سابق) واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان 
اصفهان- طبقه 3- اتاق شماره 343 ارجاع و به کالسه 971374 ثبت گردیده که وقت رسیدگى 
آن 1397/10/11 و ساعت 9:30 الى 10 تعیین شده است. و نظر به اینکه متهم مجهول المکان 
مى باشد به استناد ماده 174 قانون ایین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار محلى طبع  و نشر مى شود و از متهم دعوت مى گردد جهت رسیدگى در وقت 
مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شــده تلقى و دادگاه تصمیم مقتضى 
اتخاذ خواهد نمود. م الف: 255129 شــعبه 119 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (119 جزایى 

سابق) /7/192
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100354506049 شــماره پرونده: 9709980360800429 شماره 
بایگانى شعبه: 971360 شاکى اسداله جوانمردى فرزند خیراله شکایتى علیه على طلوعى دائر 
بر خیانت در امانت تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگى به شعبه 119 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (119 جزایى سابق) واقع در اصفهان- خ 
چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگســترى کل استان اصفهان- طبقه 3- اتاق 
شماره 343 ارجاع و به کالســه 971360 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1397/10/16 و 
ساعت 11 الى 11:30 تعیین شده است. و نظر به اینکه متهم مجهول المکان مى باشد به استناد 
ماده 174 قانون ایین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى طبع  و نشر مى شــود و از متهم دعوت مى گردد جهت رســیدگى در وقت مقرر حاضر 
شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقى و دادگاه تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد 
نمود. م الف: 255125 شعبه 119 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (119 جزایى سابق) /7/193

احضار متهم
شماره ابالغنامه: 9710100353006419 شــماره پرونده: 9509983448600280 شماره 
بایگانى شــعبه: 971001 مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواســت- محاکم کیفرى دو 
دادگسترى شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست در پرونده کالسه 971001 براى عبداله 
نارویى به اتهام فروش شناســنامه غیر تقاضاى کیفر نموده که رســیدگى به موضوع به این 
شعبه ارجاع و وقت رسیدگى براى مورخه 1397/8/29 ساعت 10 صبح تعیین گردیده است. با 
عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 115 و 180 
قانون آئین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت منتشر تا 
متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى است در صورت 
عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ 
شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 3- اتاق شماره 312. م الف: 

255120 شعبه 104 دادگاه کیفرى دو شهر  اصفهان (104 جزایى سابق) /7/194
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100354205761 شــماره پرونده: 9609980365301375 شماره 
بایگانى شعبه: 970831 آگهى ابالغ وقت رســیدگى و دادخواست و ضمائم به اسداله حبیبى 
فرزند امین اله حسین ذوقى فرزند حسن- خواهان مریم نیک نژاد دادخواستى به طرفیت خوانده 
اسداله حبیبى فرزند امین اله و حسین ذوقى فرزند حسن و  به خواسته کالهبردارى مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980365301375 شعبه 116 دادگاه کیفرى 
دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان (116 جزایى سابق) ثبت و وقت رسیدگى 
مورخ 1397/08/27 ساعت 8:30 تعیین که حسب دستور 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 دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- کنارگذر اتوبان 
شهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزاطاهر- مجتمع قضائى امور تجارى و بازرگانى. 
م الف: 255107 شعبه 116 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان 

(116 جزایى سابق) /7/195
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100353705326 شــماره پرونده: 9309980359500574 شماره 
بایگانى شعبه: 970520 دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست 
در پرونده کالسه 970520 ك 111 شــکایت محسن کریمى و حسن کارگر علیه 1- محسن 
جوانمرد 2- مهین رضایى به اتهام مشارکت در کالهبردارى تقاضاى کیفر نموده که رسیدگى 
به موضوع به این شعبه ارجا و وقت رسیدگى براى مورخ 97/08/21 ساعت 10:00 تعیین گردید 
است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 344 
قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت منتشر تا 
متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى است در صورت 
عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. اصفهان- کنارگذر اتوبان شهید 
خرازى- حدفاصل خیابان آتشــگاه و میرزاطاهر- مجتمع قضائى امور تجارى و بازرگانى. م 
الف: 255154 شعبه 111 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان 

(111 جزایى سابق) /7/196 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100353705407 شــماره پرونده: 9509980359501680 شماره 
بایگانى شعبه: 970635 دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست 

در پرونده کالسه 970635 ك 111 شکایت ایران اســماعیلى علیه به اتهام 1- محمدصادق 
اشنود فرزند پیربخش 2- احمد قلى پور زرگر فرزند صفت اله تقاضاى کیفر نموده که رسیدگى 
به موضوع به این شعبه ارجا و وقت رسیدگى براى مورخ 97/08/21 ساعت 11:00 تعیین گردید 
است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 344 
قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت منتشر تا 
متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى است در صورت 
عدم حضور، مطابق مقررات رسید گى غیابى به عمل خواهد آمد. اصفهان- کنارگذر اتوبان شهید 
خرازى- حدفاصل خیابان آتشــگاه و میرزاطاهر- مجتمع قضائى امور تجارى و بازرگانى. م 
الف: 255142 شعبه 111 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان 

(111 جزایى سابق) /7/197
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100353705413 شــماره پرونده: 9609980359500663 شماره 
بایگانى شعبه: 970519 دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست 
در پرونده کالسه 970519 ك 111 شکایت منصور جابرزاده علیه زهرا نهتانى فرزند شاه نماز 
به اتهام کالهبردارى تقاضاى کیفر نموده که رســیدگى به موضوع به این شعبه ارجا و وقت 
رسیدگى براى مورخ 97/08/22 ساعت 09:30 تعیین گردید است. با عنایت به مجهول المکان 
بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 344 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در 
وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگى 
غیابى به عمل خواهد آمد. اصفهان- کنارگذر اتوبان شهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشگاه و 
میرزاطاهر- مجتمع قضائى امور تجارى و بازرگانى. م الف: 255144 شعبه 111 دادگاه کیفرى 

دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان (111 جزایى سابق) /7/198
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100353705420 شــماره پرونده: 9509980359501177 شماره 
بایگانى شعبه: 970634 دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست 
در پرونده کالسه 970634 ك 111 شــکایت حمید ایازى علیه 1- سهیل محمد پور مستى 
فرزند هاشم 2- احمد دشتى فرزند على مراد به اتهام مشارکت در کالهبردارى (تحصیل مال از 
طریق نامشروع) تقاضاى کیفر نموده که رسیدگى به موضوع به این شعبه ارجا و وقت رسیدگى 
براى مورخ 97/08/22 ساعت 11:30 تعیین گردید است. با عنایت به مجهول المکان بودن و 
عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 344 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى 
و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت 
مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگى غیابى 
به عمل خواهد آمد. اصفهان- کنارگذر اتوبان شــهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشــگاه و 
میرزاطاهر- مجتمع قضائى امور تجارى و بازرگانى. م الف: 255145 شعبه  111 دادگاه کیفرى 

دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان (111 جزایى سابق) /7/199
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100353705421 شــماره پرونده: 9209980359501394 شماره 
بایگانى شعبه: 970636 دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست 
در پرونده کالسه 970636 ك 111 شکایت مسعود سقائى علیه 1- حامد حسنعلى فرزند ناصر 
2- سینا برزگرى فرزند غالمرضا به اتهام مشــارکت در کالهبردارى تقاضاى کیفر نموده که 
رسیدگى به موضوع به این شعبه ارجا و وقت رسیدگى براى مورخ 97/08/23 ساعت 9:00  تعیین 
گردید اســت. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات 
مواد 344 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت 
منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى است در 
صورت عدم حضور، مطابق مقررات رســیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. اصفهان- کنارگذر 
اتوبان شهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشــگاه و میرزاطاهر- مجتمع قضائى امور تجارى 
و بازرگانى. م الف: 255146 شــعبه 111 دادگاه کیفرى دو مجتمع امــور تجارى و بازرگانى 

شهرستان اصفهان (111 جزایى سابق) /7/200
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100353705427 شــماره پرونده: 9409980359500539 شماره 
بایگانى شعبه: 970633 دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست 
در پرونده کالسه 970633 ك 111 شکایت حسین امیر منوچهرى علیه 1- داریوش ببریان 
فرزند کاوس 2- عبدالرزاق تاجیک فرزند عبدالحمید به اتهام کالهبردارى تقاضاى کیفر نموده 
که رسیدگى به موضوع به این شعبه ارجا و وقت رسیدگى براى مورخ 97/08/23 ساعت 9:30 
تعیین گردید اســت. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى 
مقررات مواد 344 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک 
نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتســابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى 
است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رســیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. اصفهان- 
کنارگذر اتوبان شهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشــگاه و میرزاطاهر- مجتمع قضائى امور 
تجارى و بازرگانى. م الف: 255147 شعبه 111 دادگاه  کیفرى دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى 

شهرستان اصفهان (111 جزایى سابق) /7/201
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صــادره هیأت/ هیأت هاى موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشــته باشند. مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139760302023000503 مورخ 97/06/31 خانم فضه رضائى 
ادریانى به شماره شناسنامه 1271853302 کدملى 1271853302 صادره از اصفهان فرزند 
جعفر نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 10/96 مترمربع مفروزى از پالك شماره 
7 فرعى از 2097- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهــان که به صورت عادى از طرف عباس 
صفوى زاده واگذار گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/07/07 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 22 /1397/07 م الف: 256191 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالك مرکزى اصفهان /7/202
اخطار اجرایى

شماره 1343/96 به موجب راى شــماره 251 تاریخ 1397/03/22 حوزه هفتم شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه مینا نصراصفهانى به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 35/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
490/000 ریال بابت هزینه هاى دادرســى و مبلغ 500/000 ریال بابت هزینه نشــرآگهى و 
حق الوکاله وکیل نسبت تعرفه خســارت تاخیردرتادیه از تاریخ سر رسید چک 1395/07/15 
لغایت اجراى حکم در حق خواهان نیم عشــر دولتى.محکوم له: معصومه نوروزى به نشانى: 
اصفهان- سه راه سیمین مجتمع دى طبقه 6 واحد 44 کدپستى:8177798574 به استناد ماده 
19 آئین نامه اجرائى ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى محکوم 
علیه مکلف است: پس از ابالغ این اخطار اجرایى ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
و یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد راى بدهد در غیر اینصورت پرونده 
جهت اقدام قانونى براى اجراى احکام دادگاه یا دادگسترى محل تحویل خواهد شد. 255681/م 

الف-شعبه هفتم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/205
 حصروراثت 

ابراهیم چینى ساز داراى شناسنامه شماره 2037 به شرح دادخواست به کالسه 829/97 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدتقى چینى 
ساز بشناسنامه 5493 در تاریخ 1386/08/17 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. مسعود چینى ســاز ش ش 1452 ، 2. لیال چینى 
ساز ش ش 6890 ، 3. ابراهیم چینى ســاز ش ش 2037 ، 4. محمد چینى ساز ش ش 5032 
، 5. فاطمه چینى ساز ش ش 18 (فرزندان متوفى)، 6. سکینه شــاهپورى ارانى ش ش 99 ، 
(همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

255648/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 7/207
 حصروراثت 

رضا محمدى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 1090 به شرح دادخواست به کالسه 823/97 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان یداله 
محمدى نجف آبادى بشناسنامه 17625 در تاریخ 1396/09/20 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. فتح اله محمدى نجف آبادى ش 
ش 592 ، 2. صدیقه محمدى نجف آبادى ش ش 262 ، 3. محمدعلى محمدى نجف آبادى 
ش ش 222 ، 4. فیروزه محمدى نجف آبادى ش ش 390 ، 5. رضا محمدى نجف آبادى ش 
ش 1090 (فرزندان متوفى)، 6. خدیجه توکلى نجف آبادى ش ش 19129 ، (همسر متوفى) 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 255580/م 

الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /7/208
 ابالغ رأى

شــوراى حل اختالف شهرســتان نجــف آباد.کالســه پرونــده 532/97 دادنامه 761- 
1397/07/02مرجع رسیدگى شعبه یازدهم شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد خواهان: 
احمدرضا طوسى نشــانى: نجف آباد- خیابان 17 شهریور شرقى کوى شهیدان طوسى وکیل 
خواهان: مجید محمدى نشانى: نجف آباد جوزدان خیابان امام پ 43 خوانده: امیر ساالرآبادى 
نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه سه فقره چک به شماره هاى 897100و 461959و 
897090  تاریخ 1397/02/15 و 1397/02/25 و 1396/07/27 به مبلغ 20/000/000ریال 
و21/000/000 ریال و 40/000/000 ریال جمعا به مبلغ 81/000/000 ریال گردشکار: خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و 
ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان 
زیل تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیل مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى احمدرضا طوسى با وکالت مجید محمدى 
به طرفیت امیر ساالرآبادى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت 
از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى 

اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه معمول نداشته 
و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مســتنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 
522 قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را 
وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 81/000/000 ریال (هشتاد و 
یک میلیون ریال) بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/155/500 ریال به عنوان هزینه هاى 
دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر 
و تادیه از تاریخ سررسید 1397/02/15- 1397/02/25- 1396/07/27 لغایت اجراى حکم 
که توسط اجراى احکام محاســبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس 
از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى 
دادگســترى نجف آباد مى باشد255656/م الف، قاضى شــوراى حل اختالف شعبه یازدهم 

شهرستان نجف آباد/ 7/209
ابالغ رأى

 شماره پرونده:810/96 مرجع رسیدگى: شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان خواهان: 
مرتضى احمدى فرزند عبدالکریم- نشانى : اصفهان خ محتشم کاشانى مجتمع پردیس جنوبى 
واحد 7 خوانده: 1- مجتبى حسنى کبوترخانى فرزند احمد 2-مهدى سیاهکوهى فرزند غالمرضا  
-نشانى : مجهول المکان خواســته: پرداخت وجه چک گردشکار: شورا با بررسى جمیع اوراق 
و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشــورتى اعضاء ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور راى مى نماید. «راى قاضى شــورا» در خصوص دادخواست آقاى مرتضى 
احمدى فرزند عبدالکریم به طرفیت 1-مجتبى حســنى کبوتر خانــى فرزند احمد 2-مهدى 
سیاهکوهى فرزند غالمرضا به خواسته صدور حکم مبنى بر الزام خواندگان به پرداخت تضامنى 
مبلغ 126,180,000ریال به استناد چک شــماره 16561116925-96/07/25 عهده بانک 
ملت با احتساب خسارت دادرسى و خســارت تأخیر تأدیه شورا با عنایت به محتویات پرونده و 
تصویر مصدق چک مذکور و گواهینامه عدم پرداخت صادره از سوى بانک محال علیه و با توجه 
به اینکه وجود چک در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه ومدیونیت خواندگان دارد و خواندگان 
در جلسه رســیدگى حضور نیافته و الیحه اى از جانب ایشــان واصل نگردیده است، خواسته 
خواهان را ثابت تشخیص، لذا مســتنداً به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و مواد 310 و 313 قانون تجارت و ماده واحده استفساریه 
تبصره الحاقى به ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چک حکم به محکومیت تضامنى 
خواندگان به پرداخت مبلغ یکصد و بیست و شــش میلیون ویکصد و هشتاد هزار ریال بابت 
اصل خواســته و پرداخت مبلغ 2,327,250 ریال بابت خســارت دادرسى و پرداخت خسارت 
دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رســید چک ها (96/07/25) لغایت زمان 
وصول محکوم به وفق شاخص اعالمى از ناحیه بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه 
از شورا و سپس ظرف مدت بیســت روز قابل تجدید نظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى 
شهرستان لنجان مى باشد./ش م.الف255191 مظاهرى - قاضى شعبه سوم حقوقى شوراى 

حل اختالف لنجان/7/210 
اخطار اجرایى

شماره 541/96 شــوراى حل اختالف استان اصفهان مشــخصات محکوم علیه: نام :حسین 
نام خانوادگى: قنبرپور نام پدر : منوچهر شــغل : پیمانکار نشــانى محل اقامت: فوالدشــهر 
محله b2خیابان کرخه –کرخه 3 منزل محمدى 119 مشــخصات محکــوم له: نام:پرویز 
نام خانوادگى:طهماســبى گندمکارى نام پدر :گشتاســب شــغل : کاســب نشــانى محل 
اقامت:فوالدشهرسایت صنعتى جنب بانک رفاه پکیج رادیاتور محکوم به به موجب راى شماره 
998تاریخ 97/10/27حوزه شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان به موجب 
راى شماره..........تاریخ ........شــعبه .......دادگاه عمومى ........که قطعیت یافته است. محکوم 
علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال وجه چک شماره 95/4/25 -138896  
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون وپانصد  هزارریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان اجراى حکم وفق شاخص اعالمى بانک 
مرکزى جمهورى اســالمى ایران (که زمان اجراى حکم توسط دایره اجرامحاسبه مى گردد)
در حق خواهان وپرداخت نیم عشــراجرایى در حق صندوق دولت ،بلحــاظ غیابى بودن راى 
صادراجراى حکم توســط دایره اجرا منوط به معرفى ضامن مقبراز سوى محکوم له مى باشد. 
ماده 34قانون اجراى احکام : همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف 
اســت ظرف ده روز مفاد آن رابه موقع اجرابگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالى معرفى کند که اجراى حکم واســتیفاءمحکوم به از آن میسر باشد ودر صورتى که خود را 
قادربه اجراى مفاداجراییه نداندبایدظرف مهلت مزبورصورت جامع دارایى خودرابه قسمت اجرا 
تسلیم کند واگرمالى نداردصریحا اعالم نماید. م الف:254944 شعبه ششم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان لنجان/7/211 
بندالف آگهى موضوع ماده 3قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتى واراضى
 وســاختمانهاى فاقد ســند رســمى برابرآراءصادره هیات هــاى اول ودوم موضوع قانون 
تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــى بخش 16ثبــت اصفهان تصرفــات مالکانــه وبالمعارض 
متقاضیان محرزگردیده اســت .لذامشــخصات متقاضیان وامالك مورد تقاضابه شرح زیربه 
منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 15روزآگهى مى شوددرصورتى که شخص نسبت به 
صدورسندمالکیت متقاضیان  اعتراضى داشته باشندمى توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهى به مدت 
دوماه  اعتراض خودرابه اداره ثبت اسنادوامالك محل تسلیم وپس ازاخذرسید ظرف مدت یک 
ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مرجع قضایى تقدیم نمایند .آراءصادره ازهیات :
1-راى شــماره 0575مورخ 96/12/14مالکیت آقــاى روح اله تقیان جزى به شناســنامه 
شــماره 140کدملى 5110627002صادره ازاصفهان فرزند حسن به صورت سه دانگ مشاع 
ازششدانگ یکباب خانه ،ششدانگ به مساحت 205/03 مترمربع پالك شماره 484فرعى از440 

اصلى واقع دراصفهان بخش 16خریدارى ازمالک رسمى مشاعى اولیه مفروزگردیده است 
2 - راى شماره 0092 مورخ 97/4/31مالکیت آقاى غالمرضاشانظرى گرگابى به شناسنامه 
شماره 1291کدملى 5110237468صادره اصفهان فرزندحسین به صورت ششدانگ یکباب 
انبارمصالح ساختمانى به مساحت 1801/60مترمربع پالك شماره 1833فرعى از409اصلى 
واقع دراصفهان بخش 16حوزه ثبت ملک شاهین شهر استان اصفهان تاییدکه درازاءخریدارى 

مشاعى به صورت مع الواسطه ازمالک رسمى آقاى قاسم شاه نظرى محرزگردیده است .
3-راى شماره 0035مورخه 97/2/24مالکیت آقاى عباســعلى جعفریان جزى به شناسنامه 
شماره 7785کدملى 5110087431 صادره اصفهان فرزند محمد رحیم به صورت ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 27/36مترمربع پالك شماره 675فرعى از437اصلى واقع دراصفهان 

بخش 16خریدارى ازمالک رسمى مشاعى اولیه مفروزگردیده است .
4-راى شــماره 0578مورخ 96/12/16مالکیت موقوفه خیریه نجفى به شناســنامه شماره 
کدملى 14000946534به صورت ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 93مترمربع پالك 
شماره 4114فرعى از406اصلى واقع دراصفهان بخش 16خریدارى ازمالک رسمى مشاعى 
اولیه مفروزگردیده است .بدیهى اســت درصورت انقضاى مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد تاریخ انتشارنوبت اول :97/7/7 تاریخ انتشارنوبت 
دوم :97/7/22  م الف: 257338  ناصرصیادى صومعه – رییس ثبت اســنادوامالك شاهین 

شهر/7/226 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صــادره هیأت/ هیأت هاى موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشــته باشند. مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139760302023000493 مورخ 97/06/31 خیریه على بن ابى 
طالب (ع) به آدرس اصفهان ســه راه صغیر اصفهانى، خیابان کمال کوچه شهید توتونى، بن 
بست ذوالفقار على (ع) نسبت به ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 277/60 مترمربع 
مفروزى از پالك شــماره 3389- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهــان که در ازاى مالکیت 
 مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/07/07 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1397/07/22 م الف: 256332 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالك مرکزى اصفهان /7/228
 ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد. دادنامه 427/97-1397/05/29 مرجع رسیدگى 
شعبه ششم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: محمد جعفر نیرى وکیل خواهان امیر حسین 
قدیرى به نشانى:نجف آباد- 17شهریور نبش تقاطع خ 22 بهمن خوانده: اسماء سلمانى زاده 
نشانى: نجف آباد- میدان امام- پاساژ سجاد پالك 16 موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به 
شماره 559001 (1396/09/20) جمعا به مبلغ سى میلیون ریال گردشکار: خواهان دادخواستى 
به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه 
فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل 
و باتوجه به محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى شورا درخصوص دعواى محمد جعفر نیرى با وکالت امیرحسین قدیرى به طرفیت 
اسما سلمانى زاده به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک 
محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواســته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول 
مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه  معمول نداشته و دلیلى 
بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سى میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
یک میلیون و چهارصد هزار ریال به عنوان هزینه ى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز 
پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خســارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 1396/09/20 
لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر 
و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم 
عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد256180/م الف، على زارع-  قاضى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد شعبه ششم/7/206
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ســاالدها انواع متفاوت و متنوعى دارند که با ترکیب درست مواد غذایى با هم 
مى توان از آن به عنوان یک وعده غذایى مفید استفاده کرد. اما گاهى بى اطالعى 

از نحوه  ترکیب مواد با هم باعث مى شود تا از تمام مزیت ساالد بهره کافى 
نبریم. در این نوشتار به اشتباهاتى که ساالد را خراب مى کند مى پردازیم.

یک ساالد با کالرى کم انتخاب مى کنید
تصور کنید به یک رستوران رفته اید و یک ساندویچ سفارش 
داده اید. در کنار این غذا شــما مى توانید یک ساالد سبز هم 
انتخاب کنید. اولین کارى که مى کنید این است که ساالدى 
با کالرى کم انتخاب مى کنید. همین امر موجب مى شود در 
عرض چند ساعت دوباره گرسنه شــوید و به دنبال چیزى 

براى خوردن باشــید. بنابراین به دنبال ساالدى باشید 
که بتواند شما را تا حدى سیر نگه دارد. بر اساس تعداد 

کالرى مورد نیاز و اینکه چقدر فعال هستید، مى توانید از 
یک ساالد با کالرى 400 الى 600 هم استفاده کنید.

پروتئین کافى در ساالد به کار نمى برید
آیا شما هم جزو افرادى هستید که کالرى مورد نیاز بدن خود را تنها از سبزیجات 
دریافت مى کنند؟ بهتر است این کار را نکنید. پروتئین یکى از مواردى است که 
شما را سیر نگه مى دارد. بنابراین در ساالد خود از پروتئین هم استفاده کنید. شما 

مى توانید از گوشــت مرغ، بوقلمون، ماهى و یا لوبیا استفاده کنید. به طور کلى، 
بیشتر خانم ها باید 21 الى 28 گرم پروتئین در ساالد خود داشته باشند. این مقدار 
براى آقایان بین 35 تا 42 گرم اســت. هرچقدر فعالیت بیشترى داشته باشید به 

پروتئین بیشترى نیاز دارید.

از آجیل ها به همراه چربى هاى مفید دیگر استفاده مى کنید
آجیل ها و دانه ها، آووکادو، روغن زیتون و مواردى از این دســت مى تواند براى 
سالمتى شما مفید باشد. اما قرار دادن تمامى این موارد در کنار یکدیگر، کالرى 

بیشترى به ساالد اضافه خواهد کرد. بهتر است تعادل را رعایت کنید و این مواد را 
به دو ساالد جداگانه تقسیم کنید و در دو وعده مصرف کنید. اگر به ساالد 
خود آووکادو و آجیل را اضافه مى کنید پس بهتر است کمى آبلیموى 

تازه و یا سرکه بالزامیک هم به عنوان سس به آن بیافزایید.

به خودتان اجازه مى دهید بعد از ساالد از مواد پر کالرى 
استفاده کنید

خوب حاال که یک ساالد سالم مصرف کرده اید بهتر است آن را با مواد 
پر کالرى خراب نکنید. از مزایاى ساالد بهره مند شوید و اجازه ندهید مواد 
پر کالرى شما را وسوسه کند. خوردن یک تکه کوچک از شکالت تلخ 
مشکلى ندارد اما خوردن یک جعبه شکالت و یا شیرینى 
مى تواند نتیجه معکوســى براى سالمتى شما داشته 

باشد.

آب کردن چربى شکم همیشه با روش هاى سخت امکانپذیر 
نیست بلکه با روش هاى ساده مى توانید این کار را بکنید. 
اگر برنامه غذایى که درادامه این مطلب به شما مى گوییم را 
اجرا کنید، خواهید دید که منفجر کردن چربى شکم در یک 

ماه اتفاق مى افتد.
  شنبه: هر وقت سر کار به شما تلفن شد یا برایتان پرونده 
یا نامه اى آوردند از جایتان بلند شوید. از جا بلند شدن یک و 

نیم برابر بیشتر از حالت نشسته کالرى مى سوزاند.
 یک شــنبه: یک خودکار بردارید و هر چه مى خورید 
بنویسید. افرادى که به مدت دستکم سه هفته از غذاهایى 
که مى خورند یادداشــت بردارند، 1/5 کیلوگرم بیشــتر از 

افرادى که این کار را انجام نمى دهند وزن کم مى کنند.
 دوشنبه: آرام و کامل غذا را بجوید. مطالعه منتشر شده 
در ژورنال تغذیه بالینى نشان داده با این کار 12 درصد کمتر 

کالرى دریافت خواهید کرد.
 سه شنبه: جلوى تلویزیــون غذا نخورید. تحقیقات در 
دانشگاه ماساچوســت نشــان داده، افرادى که این کار را 
انجام مى دهند در طول روز 300 کالرى بیشــتر دریافت 

خواهند کرد.
 چهارشنبه: هر هفته خودتــان را وزن کنید. تحقیقات 
نشان داده از هر چهار نفرى که در کاهش وزن خود موفق 

بوده اند سه نفر این کار را انجام داده اند.
 آخر هفته: پیاده روى کنید البته پیاده روى تند. در این 
صورت در عرض 15 دقیقه، 16 کالرى خواهید سوزاند. اگر 

این کار یک ساعت باشد چه بهتر است.
 شنبه: حوصله ندارید روز اول هفته ورزش کنید؟ اصًال 
ایده خوبى نیست. اگر امروز ورزش نکنید 61 درصد احتمال 

دارد، هفته بعد هم ورزش اول هفته را کنار بگذارید.
 یک شنبه:  موقع ناهار به جاى آب سیب، خود سیب را 
بخورید. تحقیقات نشــان داده با این کار احساس سیرى و 
رضایت بیشترى خواهید داشت. در این صورت 15 درصد 

کمتر کالرى دریافت خواهید کرد.
 دوشنبه: قند و شکر باعث چاقى مى شود، بنابراین آنها را 
کنار بگذارید. در این هفته سعى کنید غذاهاى شیرین مثل 
نوشابه، شیرینى، آب نبات، کلوچه، آبمیوه هاى صنعتى و 

بستنى را کنار بگذارید.

 سه شــنبه:  براى صبحانه تخم مرغ بخورید. نتایج 
تحقیقى که در ژورنال تحقیقات تغذیه به چاپ رسیده نشان 
مى دهد، افرادى که تخم مرغ مى خورند در طول روز کالرى 

کمترى دریافت خواهند کرد.
  چهارشــنبه: در یخچال را باز کــرده و در هر طبقه 
مواد غذایى بگذارید. یادتان باشــد اگر غذاهاى ســالم در 
خط دیدتان باشــد 7/2 برابر بیشــتر ممکن است آنها را

 بخورید.
  آخر هفته:  با یک شــام عالى به خودتان جایزه بدهید 
اما یادتان باشد، قرار نیست این اتفاق همیشه بیافتد و رژیم 

شما را به هم بریزد.
  شنبه: خانه را تمیز کنید. محققان دانشگاه ایندیانا اشاره 
مى کنند، افرادى که به بهداشــت و تمیزى منزل اهمیت

مى دهند و به طور مرتب خانه را جارو و گردگیرى مى کنند، 
باالترین سطح فعالیت فیزیکى را دارند.

 یک شنبه: اگر فکر مى کنید سرتان براى ورزش کردن 
بیش از حد شلوغ است در این فکر تجدیدنظر کنید. محققان 
معتقدند؛ 11 دقیقه ورزش روزانه به شما کمک مى کند تا در 

طول روز چربى بسوزانید.
 دوشنبه: شنا تأثیرى فوق العاده در چربى سوزى دارد. 
زمانى که بدن خود را پایین مى برید به مدت سه ثانیه مکث 
کنید  و بعد با حداکثر قدرت خود را باال بکشید. هر چند بار که 

مى توانید به همین شیوه شنا بروید.
 سه شــنبه:  نگذارید ظرف نان بیش از حد صبحانه 
شما را تحت الشــعاع قرار دهد. تحقیقات نشان داده وقتى 
تعداد نان سر صبحانه زیاد باشد 85 درصد مردم همه آنها 

را خواهند خورد.
  چهارشــنبه:  قبل از ورزش آدامس نعناعى بجوید. 
نتایج مطالعه منتشر شــده در ژورنال روان شناسى ورزش 
نشان داده، بوى نعناع سرعت دویدن و قدرت وزنه زدن را 

افزایش مى دهد.
  آخر هفته: براى صبحانه نان جــو با درصد باالى غله 
بخورید. نتایج مطالعه منتشر شده در ژورنال تحقیقات تغذیه 
نشــان داده، فیبرهاى موجود در جو به مدت چهار ساعت 

اشتهاى شما را تنظیم مى کند.
  شنبه:  هر وقت اندکى احساس کردید مثانه تان پر شده 

به دستشویى بروید و صبر نکنید. افرادى که قبل از هر 
وعده غذایى یک تا دو لیوان آب مى خورند در عرض 12 

هفته حدود 2 کیلوگرم وزن کم خواهند کرد.
 یک شــنبه:  موقع ورزش بین هر ست کمتر از یک 

دقیقه اســتراحت کنید تا ســطح هورمون هاى مؤثر در 
سوزاندن چربى ها در طول ورزش باال بماند.

 دوشنبه: بشقاب خود را از روى ظرف روى گاز پر کنید 
نه از روى دیــس روى میز. تحقیقات محققان دانشــگاه 
کورنل نشــان داده، در این حالت شما 35 درصد کمتر غذا 

خواهید خورد.
 سه شنبه:  شــیب تردمیل باید حداقل روى 2 درصد 
تنظیم شده باشد تا دویدن شــما با حداکثر شدت و حداقل 
همراه باشد. اگر شیب را بیشتر کنید کالرى بیشترى خواهید 

سوزاند.
  چهارشنبه: سوپ نخودفرنگى بخورید. خوردن یک 
کاســه کوچک ســوپ نخودفرنگى 6 گرم فیبر وارد بدن 
شــما مى کند که در مقابله با چربــى و کاهش وزن نقش 

مؤثرى دارد.
  آخر هفته: موقع حرف زدن بــا تلفن راه بروید. تلفن و 
موبایل را جایى دور از دسترس خود بگذارید تا وقتى زنگ 

خورد مجبور شوید مسافتى را راه بروید تا به آن برسید.
  شنبه: شــیر بخورید. مطالعات دانشمندان استرالیایى 
نشان داده، خوردن یک لیوان شیر کم چرب قبل از ظهر به 
جاى آبمیوه مى تواند کالرى دریافتى شما را تا 5/8 درصد 

کاهش دهد.
 یک شنبه: تبریک مى گوییم. شما در 

آخر برنامه هســتید. امروز 

مــى توانید 
انگور بخورید چون 
این میوه به خصوص نوع 
قرمز آن حاوى آنتى اکسیدان هاى 
بى نظیرى است که چربى خون را 

کاهش مى دهد.

منفجر کردن چربى شکم در یک ماه!

شاید شما هم شنیده باشید که اغلب مردم مى گویند «اگر بعد از 50 سالگى روزى 
یک آسپرین بچه بخورید از بیمارى هاى قلبى و عروقى مصون مى مانید».

آسپرین از جمله داروهایى است که به عنوان ضد درد و تب مورد استفاده قرار 
مى گیرد. این دارو با ممانعت از تجمع پالکت ها در خون از ایجاد لخته جلوگیرى 
مى کند بنابراین یکى از مؤثرترین داروها در پیشگیرى از سکته هاى قلبى و مغزى است. 
با همه این ویژگى ها، در جدیدترین یافته هاى علمى و پزشکى مشخص شده که مصرف روزانه 

آسپرین بیشتر از اینکه مفید باشد، براى سالمتى افراد سالم خطرات جدى به دنبال خواهد داشت.
ثابت شده مصرف روزانه آسپرین ســبب افزایش خونریزى در افراد مى شــود. اغلب این خونریزى ها نیز مربوط به معده و روده و درون 
جمجمه اى بوده اند. آمار مرگ و میر اشخاص سالمى که روزانه یک عدد آسپرین مصرف کرده بودند، بیشتر بود. حتى در برخى موارد مرگ مشکوك به سرطان داشتند.
براى بیمارانى که سابقه سکته یا حمله قلبى دارند، تحقیقات پیشین کامًال صحیح است و ثابت شده که آســپرین در از بین بردن میزان خطر نقش مهمى دارد. به گزارش سرویس 
پیشگیرى از بیمارى ها در کشور آمریکا، افراد بین سنین 50 تا 59 سال الزم است براى پیشگیرى از بیمارى هاى قلبى و سکته روزانه یک عدد قرص آسپرین با ُدز پایین مصرف کنند. 
اما بر اساس سه آزمایش جدید، مصرف روزانه یک عد آسپرین با ُدز پایین براى کسانى که جسم سالمى دارند در واقع هدر دادن پول است. حتى ممکن است به خونریزى هاى داخلى 

در بدن این افراد منجر بشود. 

شاید
یک
آسپر
مى گی
مى کند بنابراین
د با همه این ویژگى ها،
آسپرین بیشتر از اینکه مفید باشد، براى سالم
ثابت شده مصرف روزانه آسپرین ســبب افزایش خونریزى در
جمجمه اى بوده اند. آمار مرگ و میر اشخاص سالمى که روزانه یک عدد آسپرین مصرف کرد

مصرف روزانه آسپرین ضرر دارد

 آیا چاى کیسه اى سرطانزاست؟

از تمام مزیت ساالد بهره کافى 
 را خراب مى کند مى پردازیم.

ىکنید
اندویچ سفارش

کساالد سبز هم 
ست که ساالدى 
وجب مى شود در
به دنبال چیزى

الدى باشید 
ساس تعداد 

 مى توانید از 
ده کنید.

ىبرید
نیاز بدن خود را تنها از سبزیجات  رد
د. پروتئین یکى از مواردى است که 
از پروتئین هم استفاده کنید. شما  ود
به طور کلى، لوبیا استفاده کنید.  و یا
ساالد خود داشته باشند. این مقدار ر
قدر فعالیت بیشترى داشته باشید به

یددیگر استفاده مى کنید
واردى از این دســت مى تواند براى
ىاین موارد در کنار یکدیگر، کالرى

خود آووکادو و آجیل را اضافه مى کنید پس بهتر است کمى آبلیموى 
تازه و یا سرکه بالزامیک هم به عنوان سس به آن بیافزایید.

به خودتان اجازه مى دهید بعد از ساالد از مواد پر کالرى 
استفاده کنید

خوب حاال که یک ساالد سالم مصرف کرده اید بهتر است آن را با مواد 
پر کالرى خراب نکنید. از مزایاى ساالد بهره مند شوید و اجازه ندهید مواد 
پر کالرى شما را وسوسه کند. خوردن یک تکه کوچک از شکالت تلخ 
مشکلى ندارد اما خوردن یک جعبه شکالت و یا شیرینى 
مى تواند نتیجه معکوســى براى سالمتى شما داشته 

باشد.

براى بی
پیشگیر
اما بر اس
در بدن

 اشتباهاتى که ساالد شما را خراب مى کند!

فشار خون بیمارى است که هیچ عالمتى ندارد و از طریق معاینات دوره اى مى توان به آن پى برد. در واقع فشارخون اندازه گیرى نیرویى است که بر دیواره هاى سرخرگ اعمال 
مى شود. این نیرو اگر خیلى پایین و یا خیلى باال باشد شخص باید به پزشک مراجعه کند.

معموالً وقتى فشار سیستولى فرد زیر 90 میلیمتر جیوه باشد، آن را فشارخون پایین تلقى مى کنیم، گرچه خیلى ها با همین فشارخون زندگى مى کنند و مشکلى هم برایشان ایجاد 
نمى شود ولى اگر فشارخون سیستولى کمتر از 80 میلیمتر جیوه باشد، کامالً غیرعادى است و حتى امکان دارد باعث شوك بیمار شود.

گاهى افت فشارخون با عالیم توأم مى شود و فرد با ضعف و بى حالى شدید، تعریق، سیاهى رفتن چشم یا سرگیجه شدید و حتى در مواقع شدید با سنکوپ یا کاهش هوشیارى 
مراجعه مى کند. در این مواقع باید علت پیدا شود.

از دست دادن خون در حجم زیاد، به سرعت باعث کاهش حجم خون مى شود. اسهال، استفراغ، گرمازدگى شدید و هر عاملى که باعث کاهش آب بدن شود یا استفاده از داروهاى 
ضدفشارخون باال بیش از مقدار توصیه شده، باعث افت فشارخون خواهد شد. عفونت ها هم با ایجاد اتساع عروقى، افت فشار مى آورند. البته خونریزى یا اسهال و استفراغ هم 

مى تواند باعث افت فشارخون شود ولى مهمتر از آنها بیمارى هاى قلبى- عروقى است.
نارسایى قلب، بیمارى ه اى دریچه قلب، آریتمى ها و اختالل در پمپاژ طبیعى قلب هم باعث افت فشار مى شود که این نوع از افت فشارخون به درمان نیاز دارد.

فشار خون پایین را هم دریابید

به دستشویى بروید و صبر نکنید. افرادى که قبل از هر 
2وعده غذایى یک تا دو لیوان آب مى خورند در عرض 12

2هفته حدود 2 کیلوگرم وزن کم خواهند کرد.
یک شــنبه:  موقع ورزش بین هر ست کمتر از یک 

دقیقه اســتراحت کنید تا ســطح هورمون هاى مؤثر در 
سوزاندن چربى ها در طول ورزش باال بماند.

پر کنید  روىظرفروىگاز دوشنبه: بشقاب خود را از
نه از روىدیــس روى میز. تحقیقات محققان دانشــگاه 
5کورنل نشــان داده، در این حالت شما 35 درصد کمتر غذا 

خواهید خورد.
2  شــیب تردمیل باید حداقل روى 2 درصد  سه شنبه:
تنظیم شده باشد تا دویدن شــما با حداکثر شدت و حداقل 
همراه باشد. اگر شیب را بیشتر کنید کالرى بیشترى خواهید 

سوزاند.
چچهارشنبه: سوپ نخودفرنگى بخورید. خوردن یکک

بر وارد بدن  م فیف رودفرنگىنگى66 گرگ 66کاســه کوچک ســوپ نخ
قامقابله با چربــى و کاهش وزن نقش  شــما مى کنى کند کهد که درد

مؤثرى دارد.
بــا تلفن راه بروید. تلفن و آآخر هفته: موقعحرفزدن
موبایل را جایى دور از دسترس خود بگذارید تا وقتىزنگ

خورد مجبور شوید مسافتى را راه بروید تا به آن برسید.
شنبه: شــیر بخورید. مطالعات دانشمندان استرالیایىیى
نشان داده، خوردن یک لیوان شیر کم چرب قبل از ظهظهر به به
8جاىآبمیوه مى تواند کالرى دریافتى شما را تا 55/8 درصدرصد

کاهش دهد.
ر در یک شنبه: تبریک مى گوییم. شما

آخر برنامه هســتید. امروز 

مــى توانید 
چون انگور بخورید

این میوه به خصوص نوع 
دانیدان هاىا قرمز آن حاوى آنتى اکس

ا ک  در یک ماه! در یک ماه!در

چاى کیسه اى مصرف زیادى در بین مردم دارد که به دلیل ترکیباتى که در تهیه کاغذ و چاى آن استفاده 
شده مصرف آن با خطراتى همراه است که در ادامه به این مسئله پرداخته مى شود

خطرساز بودن کیسه هایى که در تولید چاى کیسه اى استفاده مى شود به کیفیت کاغذ به کار رفته 
در تولید آن بستگى دارد. اگر کاغذ از نوع نامرغوب باشد، ممکن است به ترکیبات کلره از جمله 
اپى کلروهیدرین آلوده باشد. از آنجا که کاغذ را براى استفاده در چاى کیسه اى، با کلر بیرنگ 

مى کنند، این قضیه چندان دور از ذهن نیست که به اپى کلروهیدرین آغشته شود.
به عالوه موضوع دیگرى هم مطرح است که گفته مى شود در محصوالت پالستیکى و بعد 

از آن هم درکاغذ چاى هاى کیسه اى، ممکن است ماده شیمیایى فتاالت وجود داشته باشد. در 
کنار روند فراورى و اضافه کردن برخى مواد به چاى هاى کیسه اى، احتماًال یکى دیگر از دالیل آلودگى 

این چاى ها همان استفاده از کاغذ باشد. در حقیقت اســتفاده از کاغذ این چاى ها براى بسته بندى به شکل 
کیسه اى شاید بتواند سبب آلودگى آن به فتاالت شود.
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اى مــردم! آنچه بیــش از هــر چیز دیگر مى ترســم کــه بدان 
گرفتار آییــد، دو چیز اســت: از هوا و هوس پیــروى کردن 
و آرزوهــاى دراز در دل پــروردن. پیــروى هــوا و هــوس 
از حــق منحــرف مــى کنــد و آرزوهــاى دراز، آخــرت را 

موال على (ع)از یاد مى برد. 

با حضور شهردار در جمع خبرنگاران صورت گرفت

گزارش عملکرد شهردارى زرین شهر 
در نیمه اول سال 1397

شهردار زرین شهر به بهانه گزارشى از عملکرد شهردارى 
در نیمه اول ســال جارى به میان خبرنگاران آمد و گفت: 
بودجه شهردارى زرین شهر براى سال جارى 40 میلیارد 
تومان برنامه ریزى شد که طبیعتاً باید در شش ماه اول سال 
جارى 20 میلیارد تومان آن تحقق یافته باشد. ولى اصوًال 
میزان تحقق بودجه در شــش ماه اول کمتر و در شــش 
ماهه دوم بیشتر است و وصولى ما در شش ماه اول 15/6 
میلیارد تومان بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 
33 درصد رشد داشت ولى نسبت به بودجه سال جارى، 22 
درصد کاهش دارد. این در حالى است که با توجه به شرایط 
اقتصادى این میزان عدد خوبى است و در سطح نُرم استان 

در بین شهردارى هاى استان، مطلوب است.
میثم محمدى ادامه داد: از 15/6 میلیــارد تومان درآمد 
وصولى شهردارى زرین شهر در شــش ماهه اول سال 
جارى، 6/1 میلیارد تومان هزینه جارى بود که معادل 26 
درصد صرفه جویى و 8/3 میلیارد تومان عمرانى بود که 29 
درصد کاهش داشت. این در حالى است که طى یکسال 
گذشته، حسابرسى سال هاى 95 و 96 انجام شده است و 
گزارش عملکرد شش ماهه اول سال جارى نیز تهیه شده 

و مورد تأیید بوده است.
وى سیاست کلى بخش درآمد شــهردارى زرین شهر را 
تحقق درآمد پایدار شهرى دانست و گفت: درآمد خفته در 
ماده 100 هم باعث درآمد قابل توجهى براى شهردارى 

خواهد شد.

 پرداخت بدهى ها
شهردار زرین شهر از تبیین سیاست شوراى اسالمى مبنى 
بر خروج از بدهى هاى شهردارى زرین شهر خبر داد و افزود: 
در ابتداى ورود به شهردارى زرین شهر، بدهى شهردارى 
زرین شــهر حدود 40 میلیارد تومان بود که از این میزان 
15 میلیارد تومان بدهى جارى و بقیــه در حوزه عمرانى 
بود و اولویت ما در پرداخت این بدهى ها ابتدا بدهى جارى 
و سپس عمرانى قرار گرفت و ما در ده ماه گذشته موفق 
شدیم، 18 میلیارد تومان از این بدهى هاى شهردارى زرین 
شــهر را پرداخت کنیم، که خبر مسرت بخشى در حوزه 

کارى ماست.
محمدى یادآور شد: در ابتدا تصور این بود که سالیانه بتوانیم 
ده میلیارد تومان از بدهى هاى گذشته شهردارى را پرداخت 
کنیم که چهار سال به طول مى انجامید و امروز و تاکنون ما 
در حوزه جارى شهردارى، حقوق و بیمه کارکنان شهردارى 
را پرداخت کرده و تقریباً تسویه حساب کردیم. همچنین 
در حوزه پیمانکارى هم با پرداخت وجه نقد، تهاتر، مزایده 
اراضى و... بخشى از بدهى ها به تعدادى از پیمانکاران را 
پرداخت کرده ایم ولى پیمانکاران هم با توجه به فشارهاى 
اقتصادى و رشــد تورم، براى دریافت مطالبات خود به ما 

فشار مى آورند.

 طلــب 38 میلیارد تومانى شــهردارى 
زرین شهر

شهردار زرین شهر در ادامه اظهار کرد: با توجه به مصوبه 
مجلس شوراى اسالمى و ثبت مطالبات شهردارى ها از 
دولت در سامانه «سماد»، قرار است دو هزار میلیارد تومان 
بدهى دولت به شهردارى ها پرداخت شود که 200 میلیارد 
تومان سهم شهردارى هاى استان اصفهان است و از 
این میزان 38 میلیارد تومان پیش بینى مطالبات 
شهردارى زرین شــهر از دولت، ذوب آهن، 
فوالد مبارکه و... اســت که 

تحقق آن منوط به اجرائیه شهردارى یا سامانه پرداخت 
اوراق خزانه دولت است. 

 توجه به پروژه هاى ناتمام
محمدى با اشــاره به فعالیت هاى عمرانى انجام شده در 
شهردارى زرین شهر، از اجراى 32 پروژه بزرگ و کوچک 
تا پایان سال جارى در زرین شهر خبر داد و گفت: سیاست 
شهردارى زرین شــهر، اجراى پروژه هاى ناتمام شهرى 

است و به هیچ وجه پروژه جدید نخواهیم داشت.
وى اجرا و تکمیــل میدان پردیس، پارك ســوار، پارك 
کوهستان، مشاغل شهرى یا کارگاه هاى مزاحم شهرى و 
شهرك حمل و نقل را برخى از پروژه هاى شاخص ناتمام 
برشمرد که با برنامه ریزى هاى انجام شده، تا پایان سال 

جارى به بهره بردارى خواهد رسید.

  اتصال میدان پردیس به بلوار خلیج فارس
شهردار زرین شهر در تشریح این پروژه هاى شاخص گفت: 
اجراى میدان پردیس و اتصــال آن به بلوار خلیج فارس 
چندین سال بود که شروع شده ولى به اتمام نرسیده است 
و حتى سه ماه پروژه تعطیل بود که ما آن را فعال کرده ایم 
و چهار میلیارد تومان هزینه در بر دارد و در حال حاضر 80 
درصد پیشرفت فیزیکى داشته، که در صورت راه اندازى 
مى تواند گره ترافیکى شــهر را رفع کند که امید است تا 
پایان ســال جارى به بهره بردارى برسد و به عنوان یک 

پک ورزشى و گردشگرى، براى شهردارى درآمدزا باشد.

 پروژه پارك سوار به فروش نرفته
وى افزود: همچنین پروژه پارك ســوار که براى آن 21 
میلیارد تومان هزینه شده، امروز 70 درصد پیشرفت داشته 
و براى تکمیل آن به ده میلیارد تومان دیگر نیاز است تا به 
بهره بردارى برسد. این در حالى است که در هیئت عالى 
سرمایه گذارى شهردارى، این پروژه عالوه بر اینکه پارك 
سوار است، هایپرمارکت، شهربازى سرپوشیده، رستوران 
فست فود، نمایشگاه فصلى و... هم در آن پیش بینى شده، 
تا به صورت چندمنظوره استفاده شود و در حال حاضر 500 
میلیون تومان با پیمانکار قرارداد داریم که اگر تمام شود 

ادامه کار را با بخش خصوصى ادامه مى دهیم.
شهردار زرین شهر با تکذیب این شایعه که شهردارى این 
پروژه را فروخته است، گفت: شهردارى با در نظر گرفتن 
ضوابط و شرایط و براســاس مدل هاى مختلف، در این 
پروژه با بخش خصوصى شراکت دارد و این پروژه از طریق 
اجاره محل و... براى شــهردارى زرین شهر درآمدزایى 

خواهد داشت.

 پیشرفت در اجراى پروژه پارك کوهستان
محمدى در مورد پــروژه پارك کوهســتان نیز گفت: 
شــهردارى پنج میلیارد و 600 میلیون تومــان در پروژه 
پارك کوهستان هزینه کرده که امروز 40 درصد پیشرفت 
داشــته و میدان ورودى پارك تکمیل شــده است و 18 
سکوى نشیمن و سکوى هزار نفرى در دامنه کوه ایجاد 
شده که ما جشن عید قربان، برنامه نمایشى چوگان و هم 
اکنون شب هاى شیدایى را در آن برگزار مى کنیم و پیست 

موتورسوارى در آن تعبیه شده است. 
وى از اجراى پروژه اى براى ساماندهى مشاغل شهرى یا 
کارگاه هاى مزاحم شهرى در زرین شهر خبر داد و گفت: 
شهردارى زرین شهر هفت میلیارد تومان براى این پروژه 
تاکنون هزینه کرده و 100 درصد پیشرفت فیزیکى دارد، 
اقدامات اولیه انجام شده و در مراحل تصمیم گیرى است. 

شبکه گاز کامًال انجام شده و در نظر داریم تا پایان سال 
جارى آن را به اتمام برسانیم اما متأسفانه 90 درصد اراضى 

آن واگذار شده و فقط دیون آن به عهده شهردارى است.

 تکمیل شــهرك حمل و نقل به 8 میلیارد 
تومان نیاز دارد

شهردار زرین شهر اظهار کرد: شهرك حمل و نقل نیز از 
پروژه هاى نیمه تمام بود که شهردارى 4/5 میلیارد تومان 
براى آن هزینه کرده و براى اتمام به هشت میلیارد تومان 
دیگر نیاز است که قرار است به کمک شهردارى و دیگر 
ارگان ها تأمین شود و کًال پروژه در محل میدان پردیس 
در حال اجراست و امید است از سوى بخش خصوصى تا 
پایان سال جارى ساخت نگهبانى آن انجام شود و با فیبر 

نورى و اتصال برق، این شهرك کلید بخورد.

 تعدیل، سیاست ما نیست
محمدى حوزه ادارى شــهردارى زرین شــهر را براى 
خبرنگاران تشــریح کرد و گفت: سیاســت ما در بخش 
ادارى شهردارى زرین شهر، تعدیل نیروى انسانى به شکل 
آزادسازى و تسویه حساب با نیروها نیست و این امر در 11 
ماه گذشته علیرغم ســختى ها رعایت شده و در راستاى 
افزایش بهره ورى گام برداشتیم و فقط روند بازنشستگى 
ادامه داشت. این در حالى است که با حذف پیمانکار بخش 
فضاى سبز و به کارگیرى تعدادى از نیروهاى ما در بخش 
فضاى ســبز، حتى صرفه جویى قابل مالحظه اى هم در 
کاهش هزینه هاى جارى شهردارى زرین شهر صورت 

گرفت.

 اجراى نظام ارزیابى کیفى و کّمى
وى گفت: همچنین براى اولین بار در بین شهردارى هاى 
اســتان اصفهان، ما نظام ارزیابى کّمى و کیفى پرسنل 
شهردارى زرین شهر را به صورت آزمایشى آغاز کرده ایم 
تا با توجه به تنوع قراردادها در شهردارى، ارزیابى کیفى 
از عملکرد کارکنان داشته باشیم و پرسنل بیش از پیش 
انگیزه کسب درآمد و رضایت ارباب رجوع و مشتریمدارى 
را مدنظر داشته باشند و براساس قراردادها و شاخص ها 
در پست هاى مختلف، ارزیابى عملکرد شده و بر این مبنا 
میزان حقوق و دریافتى آن تعیین شــود و در نظر داریم 
پس از گذشت دوره آزمایشى و بازخورد الزم، رسماً آن را 

عملیاتى و اجرایى کنیم.

 تشکیل 6 جلسه براى اجراى یک طرح
شهردار زرین شــهر از برگزارى شــش جلسه کارگروه 
زیربنایى براى اجراى طرح جامع شــهرى پس از هفت 
سال در شهردارى زرین شهر خبر داد و گفت: از دوره پنجم 
شوراى اسالمى زرین شهر، فعالیت و مطالبات براى اجراى 
طرح جامع شهرى پیگیرى و نقشه هاى شهر مهیا شد و ما 
18 مصوبه در کمیسیون ماده 5 داشتیم که از این مصوبات، 
دو مصوبه زیربنایى مجموعه زندان شهر و تغییرات نقشه 

شهرك حمل و نقل تصویب نهایى شد.

 در آستانه اسکان 10 هزار نفر
به گفته محمدى طرح برون رفت مسکن در کمیسیون 
ماده 5 در حال مطالعه و تهیه نقشه است که در طرح جامع 
تعیین تکلیف شد و با تصویب آن امکان ساخت و ساز و 
اسکان جدید براى ده هزار نفر در زرین شهر فراهم مى شود 
و طرح پروژه مجموعه دره میرابى و چرخاب که در حریم 
شهر قرار دارد آماده و ارائه مى شــود تا در حوزه اسکان، 

بوم گردى و گردشگرى، فعالیت ایجاد شود.

 الحاق اراضى ذوب آهن به شهر
محمدى مى گوید: ذوب آهن اصفهان درخواست الحاق 
250 هکتار از اراضى خود در شمال شرق زرین شهر را به 
محدوده شهر داشت که با موافقت شهردارى و با تصویب 
شورا، اسناد به کمیسیون ماده 5 ارائه شد و بازدیدها به انجام 
رسید و اســتعالمات در حال دریافت است تا در کارگروه 

زیربنایى مورد بررسى قرار گیرد.

 برنامه 5 ساله براى شهر
وى برنامه استراتژیک توسعه شهرى (CDS) را از دیگر 
فعالیت هاى مجموعه شهرسازى شهردارى زرین شهر 
برشمرد و افزود: برنامه توسعه شهرى برنامه پنج ساله براى 
شهردارى زرین شهر است و براساس رویکرد و نظرسنجى 
از مردم صورت گرفته و عملگراست و فعالیت ها براساس 
نیاز مردم انجام شده است و هم اکنون این برنامه 40 درصد 

پیشرفت دارد.

 اولویت، فضاى سبز است
شهردار زرین شهر درخصوص حوزه خدمات شهرى هم 
که از حساســیت برخوردار بوده و با میزان رضایتمندى 
شهروندان همراه اســت، اذعان کرد: در شش ماه سال 
جارى، فضاى سبز و بحران آب از چالش ها بوده و اولویت 

خدمات ما در برنامه ریزى فضاى سبز اتفاق افتاد.
محمدى اضافه کرد: در ده ماه گذشــته، شهردارى زرین 
شــهر 1/5 میلیارد تومان براى آبیارى قطره اى و تبدیل 
آبیارى به سیســتم هاى نوین هزینه کرد که در قالب کار 
امانى و استفاده از بخش خصوصى بود. ضمن اینکه سه 
حلقه چاه جدید در شش ماه سال جارى احیا و تجهیز شد 
که براى آن 600 میلیون تومان هزینه شــده و پیگیرى 
حفر پنج حلقه چاه و پیگیرى خرید پساب از شرکت آب و 

فاضالب استان مدنظر است.

 پرداخت پســاب در ازاى طلب از آب و 
فاضالب

شهردار زرین شهر توضیح داد که در سال 89، شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان یک میلیارد تومان از شهردارى 
زرین شهر در قالب وام دریافت کرده که قرار بود دو ساله 
پرداخت شود که این میزان بدهى تاکنون بازنگشته است. 
بنابراین انتظار داریم شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، 
در مقابل این بدهى، پساب تحویل شهردارى زرین شهر 
بدهد و 30 لیتر بر ثانیه پساب دریافت کنیم که امیدواریم 
با تعامل و برگزارى جلســه با مدیرعامل شــرکت آب و 

فاضالب، این امر تحقق یابد.
محمدى از حذف 25 هزار مترمربع چمن و تبدیل آنها به 
بلوك فرش، مبلمان شهرى و... در حاشیه بلوارها و از سوى 
دیگر حفظ چمن در پارك ها در زرین شهر گفت و افزود: 
در ده ماه گذشته در نهالستان شهردارى زرین شهر تولید 
گل فصل مدنظر قرار گرفت که 65 میلیون تومان ارزش 

این گل ها بود.

 المان ها به شهر مى آیند
شهردار زرین شهر مى گوید: اولین اقدام در حوزه زیباسازى 
شهر، تشکیل کمیته زیباسازى شهردارى بود و اولین المان 
در بوستان نصب شد و تا پایان سال جارى هم چهار المان 
پدر، ایثار و شهادت، طناب تابى و مطالعه در نقاط مختلف 

شهر نصب خواهد شد.

 سرانه فضاى سبز
وى سرانه فضاى سبز در زرین شهر را 30 مترمربع 

اعالم کرد و گفت: ما در سطح شهر، 150 هکتار فضاى 
سبز داریم که 40 هکتار آن چمن و بقیه درخت و گونه هاى 
مختلف است و از 40 هکتار چمن، 2/5 هکتار آن حذف شد 

و مابقى به گونه هاى دیگر اختصاص دارد.

به واحد آتش نشانى توجه شود
شهردار زرین شهر، واحد آتش نشــانى را مستحق توجه 
ویژه مى داند و مى گوید: در این راستا، یک دستگاه خودرو 
پیش رو که از نیازهاى اصلى است تهیه و تجهیز شد و به 
ناوگان آتش نشانى اضافه شد. البته ما موفق شدیم درجه 

آتش نشانان را با امضاى استاندار اخذ کنیم.
محمدى ادامه داد: ساخت مرکز نگهبانى، اجراى دیواره 
سنگ نوردى و آسایشگاه و آموزش پرسنل آتش نشانى 
از دیگر اقدامات در حوزه واحد آتش نشــانى شــهردارى 
زرین شهر بود و امروز موفق شــدیم از طریق آموزش، با 
شارژ کپسول آتش نشانى، بازدید کارشناسان آتش نشانى 
از اماکن و برگزارى آموزش و... براى واحد آتش نشــانى 

شهردارى کسب درآمد کنیم.

 جمع آورى روزانه 40 ُتن زباله
وى وظیفه ذاتى شهردارى را نظافت شهر خواند و اظهار 
کرد: روزانه 40 تن زباله در زرین شهر جمع آورى مى شود و 
محالت رفت و روب مى شوند و ما با نصب پالکارد، اهداى 
بروشور به مغازه ها، ارتباط با کسبه براى نظافت مطلوب و 
حتى اخطار به منازل و مغازه ها، سعى در فرهنگسازى در 
حوزه خدمات شهرى را داریم و رویکرد ما در آینده واگذارى 
خدمات شهرى به بخش خصوصى است و امیدواریم به 
زودى جمع آورى زباله به بخش خصوصى داده شــود و 

کاهش هزینه ها در این حوزه را به ارمغان داشته باشیم.
شــهردار زرین شهر گفت: یکصد ســطل زباله امروز در 
پارك هاى شهر نصب شــده و در  نظر است 200 سطل 

جدید نیز در سطح زرین شهر نصب شود.

 ساماندهى کسب و کار
شهردار زرین شهر خاطرنشان کرد: ساماندهى کسب و کار 
خیابانى با رونمایى از «گارنیو» (گارى طراحى شده) که در 
مراحل تست و جمع بندى است در سطح شهر انجام شد و 

ما چهار گارنیو ساخته و آماده کردیم. 
وى گفت: براى اولین بار زرین شــهر داراى بازار روز شد 
که بازار روز زرین شــهر در پارکینگ گلستان زهرا(س) 
روزهاى جمعه از صبح تا ظهر برقرار بوده و سرویس ایاب 
و ذهاب براى شهروندان نیز براى انتقال به این محل از 
میدان اصلى برقرار است و سعى داریم آن را به بازار محلى 

تبدیل کنیم.

 مذاکره براى احداث پارکینگ
محمدى با اشــاره به وضعیت پارکینگ در ســطح شهر 
گفت: با هالل احمر مذاکره شــده تا فضــاى باز هالل 
احمر به پارکینگ عمومى تبدیل شود و پارکینگ نور هم 

ساماندهى شد.
شهردار زرین شهر از همه مسئوالن استان و شهرستان و 
همه همکاران در شهردارى زرین شهر که همواره حمایت، 
پشــتیبانى و تالش براى عمران و بهسازى شهر داشتند 
قدردانى کرد و گفت: مجموعه اعضاى شوراى اسالمى 
زرین شهر همواره همدل و همراه در تصمیمات و لوایح 
ارسالى با مدیریت شهرى بوده و تا به امروز حمایت بسیار 

خوبى داشتند که جاى تشکر دارد.
■■■  

رئیس شوراى اسالمى زرین شــهر که شهردار را در این 
نشســت مطبوعاتى همراهى کرده بود اما سخنان خود 

را با گله مندى آغاز کرد و گفت: متأســفانه به دلیل اینکه 
انتخابات شوراها فنى نیســت، شوراهاى اسالمى محل 
رفت و آمد افراد غیرکارشناس، غیرمتخصص و جوالنگاه 
سیاسى براى افراد است و شوراها بدینسان به حاشیه برده 

مى شوند و نمى توانند کار کنند.
سعید نادى زاده با گله مندى شدید از پاسخگو نبودن مدیران 
شهرى به ویژه نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى زرین 
شهر گفت: براى فعالیت سینماى زرین شهر، چندین بار با 
نماینده اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى زرین شهر تماس 
گرفته ایم که فقط یک بار پاسخگو بود و این در حقیقت 
ضعف شوراهاست که مدیران شهرى پاسخگوى شوراها 
نباشند. وى ادامه داد: شوراهاى فرادست هم کم زور است 

و ما مجبوریم شورایى باشیم که در شهردارى بماند.

  حسن عمل شورا
رئیس شوراى اســالمى زرین شــهر اظهار کرد: حسن 
شوراى اسالمى در دوره پنجم شوراى اسالمى در زرین 
شهر آن است که تعامل بسیار سازنده با مسئوالن و مردم 

داریم.
نادى زاده اعالم کرد: خوشــبختانه شهردارى زرین شهر 
در یکسال گذشته، توانسته کلیه دیون و بدهى هاى خود 
را پرداخت کند که این جاى بالندگى براى ما در شــورا و 

شهردارى دارد.

 نیازمند کار فرهنگى هستیم
وى که گزارشى از عملکرد یکســاله شوراى اسالمى در 
دوره پنجم را ارائه مى کرد، گفت: سیاست شورا و شهردارى 
زرین شهر افزایش فعالیت هاى فرهنگى در این دوره است 
و سال به سال شاهد نشاط و سرزندگى بیشتر در زرین شهر 
هستیم و معتقدیم زرین شــهر بیش از اینکه به کارهاى 
عمرانى نیاز داشته باشــد به کار فرهنگى و تعامل بیشتر 

با مدیران نیاز دارد.

 سیاسیکارى راه به جایى نمى برد
رئیس شوراى اسالمى زرین شهر با بیان اینکه متأسفانه 
سیاسیکارى در این شــرایط اقتصادى، موجب آسیب به 
شهردارى اســت، افزود: ما هر اقدامى را انجام مى دهیم 
برخى معتقدند چرا این اقدام انجام شده و یا آن اقدام را انجام 
نداده اید و حتى ما را تهدید مى کنند. بنابراین از مسئوالن 
مى خواهیم از سیاسیکارى در شــهردارى که رهاورد آن 

عملکرد مطلوب نخواهد بود، خوددارى کنند.
وى معتقد است اگر وجدان کارى در کارکنان شهردارى 
بیش از گذشته افزایش یابد، مردم نسبت به شهردارى و 
عملکرد آن، اظهار رضایت مى کنند ولى در یکسال گذشته، 
هم شهردار و هم شورا تالش کردند روابط شهردارى با 

مردم بهتر شود.

  فعالیت گسترده در حوزه کارآفرینى
نادى زاده تصریح کرد: شــهردارى زرین شــهر در حوزه 
کارآفرینى و رشد شهردارى فعالیت گسترده اى داشته و 
ما مرکز رشد که از مطالبات بود را با همکارى شهردارى 
و دانشگاه پیام نور ایجاد کرده ایم، که قابلیت ایجاد شغل، 
ایده هاى نو و... را دارد و سعى در تبدیل آن به پارك علم 

و فناورى داریم.
رئیس شوراى اسالمى زرین شــهر خاطرنشان کرد: در 
یکسال گذشته، شوراى اسالمى زرین شهر با برگزارى 89 
جلسه، 169 مصوبه داشت و 95 درصد لوایح شهردارى پس 
از بررسى، تصویب شد.  نادى زاده گفت: در یکسال گذشته 
تعداد نامه هاى وارده به شورا 952 و صادره 376 نامه بود و 

ما هر هفته دو جلسه برگزار کردیم.

ساسان اکبرزاده


