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دردسرهاى دندانى به نام عقلدوربین هاى غیرفعال شهر، فعال مى شوندبهاره افشارى به «ممنوعه» پیوستچوب حراج لندنى ها به آثار تاریخى ایران نمایش پیامک هاى عاشقانه روى مانیتورهاى قطار! سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

«ماکان بند» در اصفهان 
به روى صحنه مى روند

چرا پروژه هاى عمرانى کند اجرا مى شود؟
10

7

3

سینما به کام بازیگر کمدى 
«زهرمار» مى شود

کالهبردارى میلیاردى با 
شگرد جادوگرى و 

جن گیرى
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چرا با لباس 
آمریکایى

 و کاله اروپایى؟!  
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 انتشــار چند تصویر از رئیس جمهور و یکى دو عضو 
کابینه با لباس ورزشــى در محوطه تفریحى توچال، 
صداى رســانه هاى منتقد دولت را در آورده اســت. 
فصل مشــترك اعتراض رســانه هاى اصولگرا این 
است که معتقدند چرا در شــرایط نامناسب اقتصادى 
کشور، رئیس جمهور به جاى آنکه در فکر پیدا کردن 
راه حلى براى این مشکالت باشد، براى تفریح به توچال 

رفته است.
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نمایش تصویرسازى اشعار عباس کیارستمى در اصفهاننمایش تصویرسازى اشعار عباس کیارستمى در اصفهان
3

معاون استاندار اصفهان پاسخ مى دهد

جمشید مشایخى 
صدایش در نمى آید

  دراماتیک ترین   دراماتیک ترین 
مربى تاریخ فوتبال ایران

اصفهان یکى از شهرهاى مورد عالقه ناصر خان بود
یک بار دیگر و در ایامى که شاید همه نگاه ها متوجه رقابت هاى جام جهانى است پیش 
خودمان گفتیم که  منهاى جام جهانى گفتگو با دو چهره جذاب داشته باشیم و چه دو تایى 

بهتر از دو یادگار ناصر حجازى، گلر افسانه اى فوتبال ایران!
 آتیال و آتوسا حجازى که این روزها نام و چهره شان یاد و خاطره اسطوره فراموش ناشدنى 

فوتبال ایران و آسیا را زنده مى کند سوژه این گفتگوى ما هستند.

گفتگوى نصف جهان با آتیال و آتوسا حجازى

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مزایده با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید: 
موضوع مزایده: فروش زمین تجارى

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مزایده: پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 97/04/16
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 97/04/17

- مدت اعتبار پیشنهادها: چهارشنبه  97/04/27
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مهلت و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود.

چاپ دوم

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

آگهى تجدید مزایده 

مساحت- کاربرىردیف
قیمت پایه هر مترمربع آدرسمترمربع

(ریال)
5 ٪ سپرده واریزى شرکت 

در مزایده (ریال)
60/000/000169/200/000خیابان شهید فهمیده56/40تجارى1

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات هاى اجرایى ذیل را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران 
واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 97/04/16
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/04/17

www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد: سایت اینترنتى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031 

نوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

آگهى مناقصه عمومى

مبلغ تضمین (ریال)مبلغ برآورد (ریال)محل تأمین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

انجام عملیات امور ادارى و خدمات 105- 2- 97
8/231/323/993412/000/000جارىعمومى منطقه خمینى شهر

انجام امور ادارى و خدمات عمومى 94/2- 2- 97
3/269/499/991164/000/000جارىآبفا منطقه بهارستان

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 97/04/05 
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توچال گردى رئیس جمهور
 و مواضع روزنامه هاى منتقد دولت در این باره
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اصف
یک با
خودما
بهتر از
 آتیال

فوتبال
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 و
 انتشــ
کابینه
صداى
فصل
استک
کشور

راه حلى
رفته اس
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کنسرت موسیقى «ماکان بند» در تاالر رودکى 
اصفهان برگزار مى شود. گروه موسیقى پاپ 
«ماکان باند» از معدود گروه هایى هستند که 

طى یکسال مشهور شدند.
در این گروه، رهام هادیان و امیر مقاره به عنوان 

خواننده فعالیت دارند و ...
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مراسم گرامیداشت شهید بهشتى  و شهداى 
هفتم تیر در اصفهان برگزار مى شود
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حراجى آثار آنتیک کریستیز روز سوم جوالى (12 تیر) 
در لندن برگزار مى شود و در مجموع 110 اثر باستانى 
از تمدن هاى مصر، روم، یونــان، ایران و... به فروش 

گذاشته خواهد شد.
در این میان حضور چهار اثر از تمدن ایرانى نیز قابل 
توجه است: سفال ِگلى مربوط به دوره اشکانیان (سده 
سوم قبل از میالد مسیح(ع)) با قدمت بیش از 2000 
سال و با قیمت تقریبى بین 19890 تا 56520 دالر، 
ظرف ســفالین لعابى فیروزه اى مربوط به اواخر دوره 
اشــکانى و اوایل دوره ساسانى (حدود سده سوم پس 
از میالد) با قیمت تقریبــى 26520 تا 15912 دالر، 

بزکوهى برنزى متعلق به دوره اشــکانیان (سده دوم 
قبل از میالد) و ســپر طالیى نقره اى اشکانى (حدود 
قرن دوم پیش از میالد مســیح(ع))  با قیمت تقریبى 
39780 تا 66300 دالر آثار ایرانى هستند که در این 
حراجى به فروش گذاشــته مى شــوند و این احتمال 
وجود دارد که مشــتریانى با بیش از قیمت تخمینى 

داشته باشند.
رکورد گران ترین اثر این حراجى متعلق به یک فنجان 
قدیمى ایتالیایى اســت که قدمت آن به سال 380 تا 
360 قبل از میالد بازمى گردد. ایــن اثر تاریخى بین 

92820 تا 132600 دالر برآورد قیمت شده است.

رئیس اتاق بازرگانى با اشاره به کیفیت بد آب در آبادان 
گفت: این اتفاق مختص به یکى دو هفته اخیر نبوده 
و از سال هاى قبل مردم شهر این مشکل را داشته اند 
و از همان سال ها این مشکل همچنان باقى است اما 
در یک ماه اخیر وضعیت به حدى شــده که مستقیمًا 
بر روى فعالیت هاى تجارى تأثیر گذاشــته اســت. 
بیشتر سرمایه گذارى ها در این شهرستان از خارج و 
استان هاى همجوار است که این مشکالت به سبب 
روانى باعث شده این افراد به فکر توقف فعالیت هاى 
خود باشــند. حتى کارمندان مراکز دولتى درخواست 

انتقال داده اند. 

مســعود خیاط زاده ادامه داد: اکنون بحث مهاجرت 
حتى در بین مردم بومى و عادى در شهر مطرح شده به 
طورى که این اتفاق در بین افراد غیر بومى که داراى 
شــغل آزاد بودند اکنون اتفاق افتاده و ما شاهد موج 
مهاجرت به اســتان هاى همجوار همچون بوشهر و 

بندرعباس هستیم.
وى گفت: در بخش صنعت و تجارت تقریبًا بحث هاى 
توسعه اى متوقف شده اســت زیرا کارخانه هایى که 
مشــغول به کار بودند به سبب شــور بودن آب دیگر 
نمى توانند فعالیت کنند و تصفیه آب به دلیل باال بودن 
میزان شورى که به اندازه دریاست متوقف شده است.

چوب حراج لندنى ها به
 آثار تاریخى ایران

مهاجرت از آبادان
 آغاز شده است

فائزه هاشمى:
 باید با آمریکا مذاکره کرد

  فــارس| فائزه هاشــمى در گفتگو با یک روزنامه 
انگلیسى گفته اســت که ارتباط نداشتن ایران با ایاالت 
متحده از همان ابتدا امرى اشتباه بوده است. فائزه هاشمى 
به روزنامه «فایننشــیال تایمز» گفته است نباید منفعل 
عمل کرد بلکه باید با آمریکا به زودى، قبل از آنکه شرایط 
بدتر شــود، مذاکره کرد... هیچ گزینــه دیگرى نداریم. 
مذاکرات دیرهنگام مى تواند بعد از فشار بیشتر انجام شود. 
وى همچنین گفت: اینکه از ابتدا، هیچ ارتباطى با آمریکا 
نداشتیم درست نبود... جمهورى اسالمى باید مشکالت 
خود را با آمریکا حل کند چون ارتباط نداشتن با ابَرقدرت 

براى ما هزینه بر بوده است...

اینقدر ارز نداریم
  تسنیم| سخنگوى دولت گفت: اکنون به هر دلیلى 
از جمله وجود نقدینگى، خیلى ها تالش مى کنند ریال هاى 
خود را به دالر تبدیل کنند، قطعاً ما این مقدار دالر نداریم 
که افراد بتوانند ریال هایشان را به ارز و سکه تبدیل کنند. 
محمدباقر نوبخت افزود: امســال بیش از هفت میلیون 
قطعه سکه فروختیم، آیا سال گذشته نیز همینگونه بود؟ 
تا حدى مى توانیم ســکه تأمین کنیم، اما اگر قرار باشد 

که همه ریال هایشان را به سکه تبدیل کنند، نمى شود.

مشکالت مایه شرمندگى
  خبرگزارى حوزه| آیــت ا... نوري همدانی در 
دیدار جمعی از اســاتید ســطوح عالی حوزه علمیه قم 
گفت: مشکالت اقتصادي مردم مایه شرمندگی می شود 
و عده اي هم به جاي اینکه مرهم باشند، نمک به زخم 
می زنند، مردم وقتی می بینندکه یک مسئول می آید 
مشکالت آنها را کتمان می کند، به ناراحتی آنها افزوده 
می شــود. این مرجع تقلید افزود: درست است دشمن 
جنگ اقتصادي را آغاز کرده و بی رحمانه هم مشغول 
است، اما باید توجه داشــت مدیریت مسئولین کشور 
ما هم ضعیف اســت؛ روزانه افراد زیادي براي ما نامه

 می نویسند یا به دفتر مراجعه می کنند و بسیار ناراحت 
و نگران از معیشت و اقتصاد هستند.

حذف خبر حضور روحانى
 در توچال 

  تســنیم|  سایت رســمى مجموعه تفریحى تله 
کابین توچال که در تاریخ 97/4/2 خبر حضور حســن 
روحانى، رئیس جمهور در این مجموعه تفریحى را منتشر 
کرده بود، این خبر را از روى خروجى سایت خودش حذف 
کرد. خبر حضور روحانى و هیئــت همراهش در توچال 
توسط سایت مجموعه تفریحى توچال روز شنبه منتشر 
شده بود اما محمود واعظى رئیس دفتر روحانى گفته که 
این بازدید در روز جمعه انجام شده است. سایت توچال 
در خبرى که حاال آن را حذف کرده، روحانى را «مهمان 

مجموعه تفریحى- ورزشى توچال» معرفى کرده بود.

بروجردى رئیس نشد
  نامه نیوز| انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون امنیت 
ملى و سیاست خارجى مجلس بعدازظهر یک شنبه در 
حالى براى دومین بار برگزار شد که هفته گذشته به دلیل 
آبستراکسیون(نصاب شکنى) نمایندگان اصالح طلب در 
این کمیسیون که مخالف ریاست دوباره بروجردى بودند، 
جلسه انتخابات برگزار نشد و به روز یک شنبه موکول شد.  
نهایتاً روز یک شنبه انتخابات هیئت رئیسه این کمیسیون 
برگزار شد و با انتخاب حشمت ا... فالحت پیشه به عنوان 
رئیس این کمیسیون به ریاست 14 ساله بروجردى در این 

کمیسیون پایان داده شد.

شکایت از آمریکا
  ایســنا| سخنگوى وزارت امور خارجه اظهار کرد: 
ایران شــکایتى را نزد دادگاه الهه در مــورد توقیف دو 
میلیارد دالر از دارایى هاى بانک مرکزى توسط ایاالت 
متحده آمریکا مطرح کرده اســت و در نشست ماه اکتبر 

این موضوع بررسى مى شود.

خبرخوان
روزى به نام «توت فرنگى» 
  اعتمــاد آنالیــن |فرمانــدار ســنندج، از 
نامگذارى یک روز در تاریخ محلى کردستان به نام 
«توت فرنگى» خبر داد و گفت: از این پس جشنواره 
توت فرنگى در تقویم گردشگرى شهرستان سنندج 
ثبت و هرســاله برگزار مى شــود. کردستان قطب 
توت فرنگى کشور اســت به گونه اى که 75 درصد 
توت فرنگى کشور توسط استان کردستان تولید و 

تأمین مى شود.

توافق شهریه اى
  تســنیم |مدیــرکل مــدارس غیردولتى 
آموزش وپرورش با اشاره به توافق پنهان مدارس 
با خانواده ها براى دریافت شهریه هاى باالتر گفت: 
از تعداد 14هزار مدرسه غیردولتى حدود 60 تا صد 
مدرسه هستند که شهریه هایشان متفاوت است و 

عمدتاً در مناطق شمالى تهران قرار دارند.

ماء الشعیر هم گران شود
  ایسنا | دبیر انجمن تولیدکنندگان ماءالشعیر و 
مالت از افزایش 10 تا 15 درصدى قیمت ماء الشعیر 
در سال جارى خبر داد. در حالى قیمت ماء الشعیر از 
10 تا 15 درصد افزایش یافته که در ســال 1396 
میزان افزایش قیمت این محصوالت تا 12 درصد 
و در ســال 1395 نیز افزایش قیمت ها کمتر از 10 

درصد بوده است.

چرا  ترك تحصیل مى کنند
  ایلنا | معاون آموزش دوره متوسطه دوم وزارت 
آموزش و پرورش از ترك تحصیل 151 هزار و 46 
دختر در سال جارى خبر داد. عباس سلطانیان گفت: 
پراکندگى روستاها، بحث فقر فرهنگى به خصوص 
مناطق مرزى و برخى اســتان هاى کشور، ازدواج 
زودهنگام دختران و تدریس معلمان مرد در مدارس 

دخترانه مانع از حضور دختران در مدرسه مى شود.

فروش 85 میلیاردى
  ایرنــا |  فروش ســینماى ایران در فصل بهار 
هرچند با ایامى چون ماه مبارك رمضان و جام جهانى 
فوتبال همزمان شد، اما به لطف فیلم هاى کمدى 
گیشه داغ بود. از میان آثار به نمایش درآمده، 9 فیلم 
با موضوعات اجتماعى در مجموع 22 میلیارد تومان 
فروش داشته اند. هشت فیلم نیز سهم آثار کمدى 
اســت که در مجموع 42 میلیــارد تومان فروخته، 
یک فیلم با موضوع داعش اکران شــده که حدود 
13 میلیارد تومان فروخته و یک انیمیشن که هفت 

میلیارد و 500 میلیون تومان فروش کرده است.

به من کم لطفى کردند
  پانا | جواد یسارى، خواننده دهه 50 در گفتگو 
با روزنامه «آرمان» گفته: کســى که هنرپیشه یا 
خواننده اســت، خودش را خوار نمى کند که برود 
بگوید بگذارید من بازى کنم یــا بخوانم. حاال بر 
فرض که من آن زمان، بد اجرا مى کردم؛ باید از من 
دعوت مى کردند و مى گفتند االن قانون این است 
و باید به این شکل کار انجام دهى نه اینکه من را 
ترك کنند. اینجا آب و خاك و زمینم اســت و سه 
پشت من در ایران دارند زندگى مى کنند. خیلى به 

من کم لطفى کردند.

خوزستان؛ باالى 50 درجه
  تابناك |  سرپرســت اداره کل هواشناســى 
خوزســتان از ادامه روند افزایش دما تا اوایل هفته 
آینده و احتمال رســیدن دماى برخى شهرهاى 
این اســتان  به باالى 50 درجه خبــر داد. محمد 
سبزه زارى اظهار کرد: از روز سه شنبه(امروز) انتظار 
وقوع دماى باالى 49 درجه سانتیگراد را داریم. البته 
ممکن است دما در برخى شهرها از جمله امیدیه و 

شوشتر به باالى 50 درجه سانتیگراد برسد.

نصف جهان انتشــار چند تصویر از رئیس جمهور و یکى 
دو عضو کابینه بــا لباس ورزشــى در محوطه تفریحى 
توچال، صداى رسانه هاى منتقد دولت را در آورده است. 
فصل مشترك اعتراض رسانه هاى اصولگرا این است که 
معتقدند چرا در شرایط نامناسب اقتصادى کشور، رئیس 
جمهور به جاى آنکه در فکر پیدا کردن راه حلى براى این 

مشکالت باشد، براى تفریح به توچال رفته است.
این عکس هــا روز یک شــنبه در فضــاى مجازى و 
خبرگزارى ها منتشر شد و اولین واکنش ها را نیز همین 
رسانه ها آغاز کردند اما دیروز و همزمان با سکوت روزنامه 
«جوان»، سایر روزنامه هاى منتقد سیاست هاى دولت 
فرصت را مناســب دیدند تا ماجراى توچــال را با عمق 

بیشترى مورد بحث قرار دهند.
در میان این روزنامه ها، «وطن امروز» با بیشترین استفاده 
از «توچال گردى» روحانى، تیتر و عکس صفحه اولش را 
به همین موضوع اختصاص داد و در گزارشى زیر عنوان 
«اقتصاد تو چال، روحانى توچال» نوشت: «حسن روحانى 
باالترین مقام اجرایى کشور، در همان ساعاتى که سکه 
و دالر دســت در دســت یکدیگر روند صعودى را طى 
مى کردند، دست در دست برخى دولتمردانش، به ارتفاعات 

تهران و منطقه تفریحى توچال رفت.»
موضوع دیگرى که مورد توجه این روزنامه همیشه منتقد 
قرار گرفت، نوع لباسى بود که روحانى دربازدید از توچال 
پوشیده بود. «وطن امروز» در این باره هم نوشت: «وى در 
ارتفاعات توچال لباس هایى با برند خارجى که قیمت بسیار 
باالیى نیز دارند بر تن داشت که این مسئله در سال حمایت 

از کاالى ایرانى خود قابل تأمل است.»

همین دیدگاه را روزنامه «کیهان» هم در یادداشــتى به 
قلم مدیرش پیگیرى کرده اســت. این روزنامه، پوشش 
رئیس جمهور را شامل «کاله و لباس و کفش از برندهاى 
معروف و گرانقیمت خارجى» معرفى و حضور روحانى در 
توچال را بى اعتنایى به خواسته هاى مردم و اهانت تلقى 
کرد: «انتظار طبیعى مردم از رئیس جمهور کشورشان در 
شرایطى که افزایش سرسام آور و لجام گسیخته بهاى ارز 
و قیمت طال، جامعه را با نگرانى جدى روبه رو کرده است 
این بود که ایشان را در جلســات و نشست هاى رسمى 
و در حال گره گشــایى از این معضل ببینند و نه در یک 
مجموعه تفریحى! و باید به ملت حق داد که این حرکت 
رئیس جمهور را بى توجهى به مشــکالت مردم و احیانًا 

اهانت به خود تلقى کنند.»
اما اگر به نیش و کنایه و لحن تند و تیز باشــد، هیچکدام 
از مطالب دیروز روزنامه هــاى منتقد به گردپاى مطلبى 
که روزنامه «سیاســت روز» درباره توچال گردى رئیس 
جمهور منتشر کرد نمى رســند. این روزنامه که گزارش 
خودش را به عنوان تیتر اول هم انتخاب کرده، از عبارت 
«پز آمریکایى-اروپایى در توچال» استفاده کرد و نوشت: 
«خبر آمد آنکه مى گفت خیالتان از بابت دالر راحت! راحت 
(با لباس راحتى) به توچال رفته تا در ارتفاعى بیش از 3000 
متر تمرین داشته هاى خوبمان باشد براى آنهایى که صبح 
تا شب از وضع اقتصاد سیاه نمایى مى  کنند! اما... اما او انگار 
نمى داند بلیت تله کابین توچال چقدر اســت... مرخصى 
نگرفته تا به تفریح رود چون شبیه آن قبلى نیست که پز 
مرخصى گرفتن و حضور در کنار یارش را براى ثبت نام در 
انتخابات بدهد! مأموریت رفته با برخى از اعضاى کابینه 

اما نه لباس رسمى دارد و نه... به ارتفاع 3000 مترى رفته 
تا جایى را ببیند که قبًال دالر روى آن بود! شاید مى خواهد 

ببنید قله هم همگام با دالر رشد داشته یا...»
این مطلب تا انتها بــا همین ادبیات و با انواع و اقســام

 کنایه هاى صریــح و تلویحى ادامه پیدا مــى کند و از 
جمله درباره پوشش روحانى در این بازدید که مورد توجه 
روزنامه هاى دیگر هم قرار گرفته بود چنین نوشــته مى 
شــود: «نمى دانیم چرا هر کارى مى کنیم هر طور خود را 
متقاعد مى کنیم که رئیس جمهور است تفریح هم الزم 
دارد باز نمى  توانیم برخى مسائل را هضم کنیم. نمى توانیم 
بفهمیم برند گرانقیمت آمریکایى بر تن رئیس جمهورمان 
که اتفاقًا ملبس به لباس پیامبر(ص) هم هست و انتظار 
داریم ساده زیست واقعى باشــد چه مى کند! نمى توانیم 
توجیهى براى کاله اروپایى که بر سر رئیس جمهورمان 

رفته پیدا کنیم...»  
اما موضع روزنامه «رسالت» هم در این باره جالب است. 
رســالت که معموًال ترجیح مى دهد انتقــاد از دولت را با 
محافظه کارى بیشترى نسبت به رسانه هاى دیگر همسو 
پى بگیرد، این بار دســت از دلش شســته و با ربط دادن 
کیفیت نامناسب آب در جنوب کشــور با حضور روحانى 
در توچال، تیتر و عکس اولش را به همین تلفیق ابتکارى 
اختصاص داده است. «آب آبادان، یخچال توچال» عنوان 
گزارش روزنامه «رسالت» است که همراه با تصویر حضور 
روحانى در توچال در کنار تصویر آبادانى هایى که در صف 
گرفتن آب از یک تانکر ایستاده اند، تقریبًا نیمى از باالى 
صفحه اول روزنامه را به اشغال خود درآورده است. البته 
در این گزارش اشاره روشنى به «یخچال توچال» نشده 

و عمدتًا موضوع کیفیت آب آبادان مورد بحث قرار گرفته 
اســت اما به هر حال اســتفاده از آن تیتر و آن تصویر در 
صفحه اول روزنامه «رسالت»، ازکارهایى است که این 

روزنامه معموًال دست به انجام آن نمى زند.

هدف چیست؟
اما اینکه هــدف روزنامه هــاى منتقد دولــت از این 
حمالت به سیاســت هاى دولت و از جمله شــخص 
حسن روحانى چیست را باید از سرمقاله دیروز روزنامه 
«وطن امروز» برداشــت کرد. «وطن امروز» یکى از 
جدى ترین منتقدین دولت است و تقریبًا روزى نیست 
که درباره نادرســت بودن عملکرد وزراى کابینه و خود 
رئیس جمهور چیزى منتشــر نکند و از همین رو باید با
s دیدگاه هایى که ارائه مى دهد با تأمل بیشترى برخورد 
کرد. این روزنامه دیروز هم در سرمقاله بلند و باالیى که 
منتشــر کرد، ابتدا به ناکامى سیاست هاى دولت اشاره 
کرد و آنگاه موضوعى را پیش کشید که تصور مى شود 
لُب کالم موضع اصولگرایــان در قبال دولت روحانى و 
توجیه حمالتى است که به این دولت مى کنند: «روحانى 
آردش را بیخته و الکش را آویخته است. دولت حاال به 
سوارى مى ماند که از اسب افتاده ولى همچنان زین را 
رها نمى کند. چنین وضعیتى، وراى اینکه دولت معمولى 
روحانى را نامحبوب تر مى کند، صورت منافع ملى را نیز 
با روى زمین کشیده شدن، بیشتر و بیشتر خراش خواهد 
داد. دولت باید زین را رها کند تا ما بیش از این روى خار 
و خاشاك مسیر برجام کشــیده نشویم و زخم هاى مان 

عمیق تر نشود!»

توچال گردى رئیس جمهور و مواضع روزنامه هاى منتقد دولت در این باره

چرا با لباس آمریکایى و کاله اروپایى؟!  

نصف جهان بعد از جنجال هایى که کنار گذاشــته شــدن 
آزاده صمدى از اجراى برنامه «زابیواکا» در شبکه اینترنتى 
«آیو» به دنبال آورد، حاال جنجال جدیدى گریبان این برنامه 
اینترنتى که با موضوع جام جهانى تولید مى شــود را گرفته 
است. ماجرا از این قرار است که بعد از اخراج آزاده صمدى، 
تهیه کننده «زابیواکا» تصمیم گرفت على انصاریان و مجید 
یاســر را به  عنوان مجریان جدید انتخاب کنــد. در یکى از 
برنامه ها با حضور این دو مجرى جدید، مهمانى فرانسوى که 
در ایران دانشجوى زبان فارسى است نام یکى از خواننده هاى 
زن لس آنجلسى را به عنوان خواننده مورد عالقه اش مطرح 
مى کند. در حالى که مجید یاســر نمــى تواند این موضوع 
را جمع وجور کند، قهقهه هاى على انصاریان اســتودیو را 
مى گیرد و با ادامه یافتن بحث، بــه این ماجرا دامن زده مى 
شود. به این ترتیب شایعه اخراج انصاریان از این برنامه بعد از 

آزاده صمدى به گوش مى رسد.
على انصاریان اما در گفتگو با روزنامه «شهروند» در واکنش 
به شایعه ممنوع  کارشدنش مى گوید: «خدا را شکر که فعًال 
خبرى از این حرف ها نیست و چیزى به من نگفتند. فقط باید 
خوشحال باشیم که مردم براى دقایقى هم شده، خندیدند.» 
او درباره حواشــى برنامه «زابیواکا» مى گوید: «خودم فکر 
نمى کردم این ویدئو اینقدر در فضاى مجازى دیده شود. با 
این حال دیدم افراد زیادى ویدئوى این برنامه را روى صفحه 
خود گذاشتند و حتى گفته اند صدبار این ویدئو را دیده اند. واقعًا 
خودتان را جاى من بگذارید. اصًال در آن لحظه نتوانســتم 
جلوى خودم را بگیرم. این مهمان برنامه خارجى بود و اصًال 
نمى دانست که چنین حرفى را نباید در تلویزیون ایران بزند. 
به  هر حال این اتفاقات رخ مى دهد و این ماجرا هم بامزه بود. 
واقعاً در آن صحنه نمى شد کارى به جز خندیدن انجام داد.»

قهقهه هاى دردسرساز!

سرلشکر سید یحیى رحیم صفوى در جمع پیشکسوتان 
و رزمندگان دفاع مقدس استان فارس به وضعیت داخلى 
کشور و مشکالت موجود  اشاره کرد و در پاسخ به سؤال 
یکى از حاضران در مورد اینکــه چرا رهبرى در موضوع 
برجام دخالت مســتقیم نکردند، اظهار کرد: مقام معظم 
رهبرى یک فرد قانونمدار است، دولت را نیز مردم بر سر 
کار مى آورند، بنابراین ایشان در چارچوب قانون اساسى به 
مسائل نگاه مى کنند.  به گزارش انتخاب، فرمانده سابق 
سپاه پاسداران انقالب اسالمى خاطرنشان کرد: گاهى به 
نظر مى رسد که اگر دولت نباشد، کشور بهتر اداره خواهد 
شــد. وى گفت: زمانى که بنده فرمانده سپاه بودم براى 
ساختن یک سد با مشکالت بسیارى مواجه بودیم و به ما 
مى گفتند شما سدساز نیستید، بلکه خاکریزساز هستید! و یا 
اینکه براى ساخت دو فاز پارس جنوبى نَفِس ما را گرفتند.

سرلشــکر صفوى مطرح کرد: آنان که با سپاه دشمنى 

مى کنند، مرضى در جانشان است، چراکه اگر سپاه و بسیج 
و ارتش نبود، یک شبه آنان را از ســر راه برداشته بودند. 
دستیار و مشاور عالى فرماندهى معظم کل قوا با اشاره به 
مافیاى صنعت خودروسازى و در پاسخ به یکى از حضار 
که خواستار حضور سپاه در صنعت خودروسازى شده بود، 
خاطرنشان کرد: خودروســازى یک اُختاپوس است که 

اصًال سپاه را به بدنه خود راه نمى دهد!

کسانى که با سپاه دشمنى مى کنند، مرضى در جانشان است

عباس امیرى فر، مشــاور نهاد و نزدیک ترین روحانى به 
احمدى نژاد در دوران ریاســت جمهورى او، در گفتگو 
با «انصاف نیوز» درباره حکــم حمید بقایى گفت: حکم 

صادر شد که 42 میلیارد باید 
برگردانند و قوه قضائیه باید 
براى برگرداندن اقدام کند. 
اگر اقرار دارد به شــخص 
دیگرى داده یا کسى خرج 
کرده بروند از آنجا بگیرند و 
برخورد کنند و حکم را اجرا 

کنند.
امیرى فر درباره ســخنان 
وکیل حمید بقایى مبنى بر 
اینکه کل دارایى او به یک 
میلیارد تومان هم نمى رسد 

گفت: من جزئیاتش را نمى دانم اما این وکیل هم بى تجربه 
است و آدم تازه به دوران رسیده اى است و بعد هم اصًال 

اطالعاتى ندارد. 
این روحانى در پاسخ به این پرسش که آیا فکر مى کنید 

اموال بقایى بیش از آن چیزى اســت که مى گویند هم 
پاسخ داد: بله قطعاً! باید بررسى کنند که داخل کشور است 

یا خارج از کشور است.
امیرى فر به گفته  مهران 
عبدا... پور، وکیل بقایى که 
عنوان کرده بــود «اموال 
بقایى و نزدیکانش را شخم 
زدند اما چیزى به دســت 
نیاوردند» واکنش نشــان 
داد و گفت: اینکه مســلّم 
است، شما از فردى طلب 
دارید و شکایت مى کنید. 
آن فرد اموالــش را به نام 
این و آن مى کنــد، به نام 
همسر اولش مى کند یا به 
نام همسر دومش مى کند. باالخره ایشان دو همسر دارد و 
مى شود اموال آنها را هم بروند و بررسى کنند. قوه قضائیه 
بررسى کند و ببیند مثًال شاید به نام فرزندانش یا همسر 

اول و دومش یا به نام پدر و برادرش و... باشد.

پول هاى اشاره شده در حکم بقایى کجاست؟

امارات متحده عربــى در جنوب خلیج فــارس از جمله 
کشور هایى است که از نظر آب و هوایى شرایط به مراتب 
بدترى از ایران دارد و اگر قرار بر این بود که متولیان آب 
این کشــور نیز، چون متولیان آب ایران بــا بحران آب 
برخورد کنند، تاکنون بســیارى از مناطق این کشور از 

شدت کم آبى نابود شده بود.
آنها در شرایط کنونى چیزى حدود ده میلیون متر مکعب 
آب شور خلیج فارس را به صورت روزانه شیرین مى کنند و 
در بخش شرب، کشاورزى و صنعت به مصرف مى رسانند 

که رقم بسیار زیاد و قابل تأملى است.

اشاره به رقم ده میلیون مترمکعب تولید آب شیرین روزانه 
در امارات زمانى عجیب تر مى شود که بدانیم این میزان 
آب ســه برابر حجم آب مصرفى تهران در هر شبانه روز 
است و این یعنى اگر جمعیت تهران را ده میلیون نفر نیز 
تصور کنیم، اماراتى ها از طریق شیرین کردن آب شور دریا 
براى نزدیک به 30 میلیون نفر در هر شبانه روز آب شیرین 
تولید مى کنند. رقمى عجیب و قابل تأمل که در مقایسه با 
جمعیت هشت میلیون نفرى کشور امارات به یک شاهکار 
مدیریتى تبدیل مى شود که شاید نیاز باشد مدیران ایرانى 

هرچند کوتاه به آن توجه کنند.

از شاهکار آبى اماراتى ها بیاموزید
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جواد رضویان، بازیگر سینما و تلویزیون که آخرین 
بار در سال 94 با فیلم «ناردون» حضور در سینماها را تجربه کرده بود 
بعد از نزدیک به سه سال غیبت با ســه اثر سینمایى به این عرصه باز 

خواهد گشت.
این بازیگر با سابقه کمدى امســال با دو فیلم در قامت بازیگر ظاهر 
خواهد شد. رضویان در ششمین ساخته ســینمایى حسین قناعت با 
نام «الزانیا» به ایفاى نقش پرداخته است که در صف اکران تابستان 

قرار دارد.
رضویان در این فیلم با ارژنگ امیرفضلى، بهنوش بختیارى، نفیســه 
روشن، رضا ناجى، یوسف تیمورى، یوسف صیادى، اصغر سمسارزاده، 
ســاعد هدایتى، رضــا رویگرى و عبــاس محبوب همبازى شــده

 است. 
عالوه بر فیلم ســینمایى «الزنیا» که در ژانر کمدى ســاخته شده 
است، رضویان بار دیگر با فیلم کمدى دیگرى پا به عرصه اکران در 

سینماهاى ایران خواهد گذاشت.

این بازیگر ســینما که همواره درخشــش قابل قبولى در 
شخصیت هاى کمیک داشته در فیلم ســینمایى «دم سرخ ها» به 
کارگردانى آرش معیریان، کارگردان کمدى ساز سینما به ایفاى نقش 

پرداخته است.
رضویان در این فیلم سینمایى که شانزدهمین تالش آرش معیریان در 
قامت کارگردان است با بازیگرانى همچون رضا شفیعى جم، بهنوش 
بختیارى، اندیشــه فوالدوند، على صادقى، مجید یاسر، رضا ناجى، 
سعید پیردوست، شهره لرستانى، شهین تسلیمى و عباس جمشیدى 

فر همبازى شده است.
با اینکه رضویان امسال دو فیلم در آستانه اکران دارد اما حضور وى در 
قامت کارگردان بسیار مهمتر از این دو فیلم است. وى براى نخستین 

بار مى خواهد کارگردانى در ســینماى ایران را تجربه کند. رضویان 
این روزها رسمًا پیش تولید فیلم ســینمایى «زهرمار» را آغاز کرده

 است.
با توجه به اظهارات جواد نوروزبیگى، تهیه کننده فیلم «زهرمار» این 
فیلم با درون مایه اى اجتماعى ساختارى کمدى داشته و اولین فیلم 
کمدى رضویان به حساب مى آید. بر اساس آخرین اخبار فیلمبردارى 
فیلم سینمایى «زهرمار» مرداد ماه امسال در تهران کلید خواهد خورد.

نکته قابل توجه در قبال اولین فیلم سینمایى جواد رضویان در آن است 
که وى تصمیم دارد براى کیفیت بهتر اثــر در این فیلم بازى نکند  و 
تمام تمرکز خود را روى کارگردانى اثر بگذارد. حال باید دید تجربه اول 
بازیگر موفق کمدى ایران در مقام کارگردان مى تواند موفقیت هاى 

پیشین وى در جایگاه بازیگر را تکرار کند یا نه.
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جواد رضویان، بازیگر سینما و تلویزیون که آخرین 
4بار در سال 94 با فیلم «ناردون» حضور در سینماها را تجربه کرده بود 
بعد از نزدیک به سه سال غیبت با ســه اثر سینمایى به این عرصه باز 

خواهد گشت.
این بازیگر با سابقه کمدى امســال با دو فیلم در قامت بازیگر ظاهر 
خواهد شد. رضویان در ششمین ساخته ســینمایى حسین قناعت با 
نام «الزانیا» به ایفاى نقش پرداخته است که در صف اکران تابستان 

قرار دارد.
رضویان در این فیلم با ارژنگ امیرفضلى، بهنوش بختیارى، نفیســه 
روشن، رضا ناجى، یوسف تیمورى، یوسف صیادى، اصغر سمسارزاده، 
ســاعد هدایتى، رضــا رویگرى و عبــاس محبوب همبازى شــده

 است. 
شده اخته دى ک ژان د که ا» «الزن ا ن ل ف ه عال

این بازیگر ســینما که همواره درخشــش قابل قبولى درد
شخصیت هاى کمیک داشته در فیلم ســینمایى «دم سرخ ها» به 
کارگردانى آرش معیریان، کارگردان کمدى ساز سینما به ایفاى نقش 

پرداخته است.
رضویان در این فیلم سینمایى که شانزدهمین تالش آرش معیریان در 
قامت کارگردان است با بازیگرانى همچون رضا شفیعى جم، بهنوش 
بختیارى، اندیشــه فوالدوند، على صادقى، مجید یاسر، رضا ناجى، 
سعید پیردوست، شهره لرستانى، شهین تسلیمى و عباس جمشیدى 

ا ش ا ف

یانیانیانیانیانا بار مى خواهد کارگردانى در ســینماى ایران را تجربه کند.کند رضورضورضورضوض
این روزها رسمًا پیش تولید فیلم ســینمایى «زهرمار» را آغاز کرده

 است.
با توجه به اظهارات جواد نوروزبیگى، تهیه کننده فیلم «زهرمار» این 
ل ف ل ا اش ک ا اخ ا ا ا ا ا ل ف

ضضویان در آن است  ى جواد را ا لم سینماین نکته قابل توجه در قبال اولین فیلف
که وى تصمیم دارد براى کیفیت بهتر اثــر در این فیلم بازى نکند  و 
ل بها حالبایددیدتج د بگذا اث دان گ ىکا ا د کزخ ت ام ت

گیتى رئوفى همســر جمشــید مشایخى، 
بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون 
درخصــوص آخرین وضعیت جســمانى 
همسرش گفت: نادر پسرم کنار پدرش بود 
و گفت که وى به دلیل سرماخوردگى شدید 

بسترى شده است.
وى در همین راستا ادامه داد: سرماخوردگى 
باعــث بروز الرنژیــت یا همــان التهاب 
حنجره در وى شــده و هم اکنون صداى 
جمشــید اصــًال در نمى آید و بــه همین 
دلیل همچنان در بیمارســتان بســترى

 است.
همسر جمشــید مشــایخى درباره زمان 
بسترى بودن این بازیگر سینما خاطرنشان 
کرد: بر اساس تشخیص پزشکان، جمشید 
باید چند روزى در بیمارســتان بســترى 
باشد و حالش آنطورى نیست که مرخص

 شود. 
پزشــکان گفته اند کراتین خون وى باال 
رفته و باید طى این روزها کنترل شــود  و 

پایین بیاید.

سیدحامد حسینى، تهیه کننده فیلم سینمایى 
«مشــت آخر» درباره آخرین وضعیت این 
فیلم ســینمایى گفت: چند وقتى است که 
فیلمبردارى فیلم سینمایى «مشت آخر» را 
به کارگردانى مهدى فخیم زاده آغاز کرده ایم 
و تاکنون بیش از 85 درصــد از فیلم  را جلو 

دروبین برده ایم.
وى درباره زمــان اتمام فیلمبــردارى این 
فیلم ســینمایى بیان کرد: احتماًال شنبه 8 
تیرمــاه آخرین روز فیلمبــردارى ما خواهد 
بود و بالفاصلــه وارد مرحله تدوین خواهیم

 شد.
تهیه کننده فیلم ســینمایى «مشــت آخر» 
درباره اکران و احتمــال حضور این فیلم در 
ســى وهفتمین جشــنواره فیلم فجر خاطر 
نشان کرد: هنوز درباره زمان اکران و احتمال 
حضور در جشــنواره فیلم فجــر تصمیمى 
نگرفته ایم. بعد از اتمام و کامل شــدن فیلم 
درباره اکــران و حضور در جشــنواره فجر 

تصمیم مى گیریم.
گوهر خیراندیــش، احمد نجفــى، رامین 
راستاد، گلناز خالصى، حمیدرضا قلى خانى، 
ســیاوش معمارزاده و  آتنا مهیارى همراه با 
خود مهدى فخیم زاده در این فیلم به ایفاى 

نقش مى پردازند.
فیلم «مشت آخر» به مســائل اجتماعى و 
خانوادگى مى پردازد و در قالب طنز موقعیت 
و در ژانرى که به کمدى اکشــن موســوم 
است، موضوع خود را براى مخاطب مطرح

 مى کند.

سینما به کام بازیگر کمدى، «زهرمار» مى شود

بازگشت جواد رضویان به سینماى ایران بعد از 3 سال غیبت
جمشید مشایخى 
صدایش در نمى آید

اتمام فیلمبردارى 
تازه ترین ساخته 
مهدى فخیم زاده تا 

هفته آینده

مجید قناد، مجرى و تهیه کننده تلویزیون درباره آخرین وضعیت جسمانى خود 
گفت: هر سال قلبم را چک مى کردم و این بار دکتر اعالم کرد یکى از رگ هاى 
قلبم گرفته است بنابراین تشخیص به بسترى و بازکردن رگ هایم با جراحى 
دادند. وى در همین راستا افزود: خدا را شکر نسبت به چند روز گذشته حالم 

بهتر شده است و در خانه استراحت مى کنم.
این مجرى درباره رعایت توصیه هاى پزشکى بعد از جراحى اظهار کرد: در کنار 
استراحت در منزل باید داروهاى مربوط به قلب را در طول استراحت در منزل 
مصرف کنم و در کنار مصرف دارو تغذیه را رعایت کرده و هر چیزى را نخورم. 
قناد درباره بازگشت به فعالیت  هاى هنرى اش توضیح داد: عادت ندارم که از 
بچه ها فاصله بگیرم و از کار براى آنان مریض نمى شوم. اگر خدا بخواهد به 

زودى و با کمى استراحت دوباره به فعالیت هاى هنرى ام بازخواهم گشت. 
وى با اشاره به هنرمندانى که تاکنون به مالقات او آمده اند افزود: 48 ساعت 

در مراقبت هاى ویژه بودم و اجازه مالقات وجود 
نداشت اما تاکنون کاظم بلوچى، جلیل فرجاد، 
اصغر همت، شــهرام کرمى، بیــژن بیرنگ، 
فرهاد آئیش، اسدا... یکتا و مدیر گروه کودك 
تلویزیون از کســانى بودند که لطف کردند و 
به دیدار من آمدند، عده زیادى از دوســتان و 

همکاران نیز براى مالقات تماس گرفتند که از 
آنها خواستم به زحمت نیافتند. 

مجرى «بازى، شــادى، تماشــا»  ادامه داد: امیر 
کربالیى زاده که خودش نیز چند روز پیش از جراحى 

قلبم تصادف کرده و در خانه بســترى است با من تماس 
گرفت و جویاى احوالم شد.

اولین پوستر فیلم ســینمایى «هزارپا» به کارگردانى ابوالحسن داودى و 
تهیه کنندگى رضا رخشــان با طراحى عرفان بهکار رونمایى شد. اکران 

این فیلم کمدى از 13 تیرماه در سینماهاى سراسر کشور آغاز مى شود.
رضا عطاران این بار با نقشى متفاوت به سینماها مى آید، همچنین جواد 
عزتى که در نقش هاى کمدى و جدى مورد توجه مخاطبینش قرار گرفته 
رضا عطاران را همراهى مى کند و سارا بهرامى هم که سال گذشته سیمرغ 
بهترین بازیگر زن را دریافت کرده اســت، نقش اصلى زن «هزارپا» را 

بازى مى کند.
عالوه بر عطاران و عزتى؛ سارا بهرامى، مهران احمدى، الله اسکندرى، 
سعید امیرسلیمانى، شهره لرســتانى، امید روحانى، سپند امیرسلیمانى، 
امیرمهدى ژوله، نعیمه نظام دوست، سینا رازانى، حسین سلیمانى، محمد 
نادرى، على عامل هاشمى، على صالحى، بهرام ابراهیمى، ارشا اقدسى، 

شهین تسلیمى و... در این فیلم بازى مى کنند.
همچنین لوگوى «هزارپا» توسط محمود شکرایه طراحى شده است. در 
خالصه داستان «هزارپا» آمده است: «رضا یک خالفکار خرده پاست که 
طى اتفاقى متوجه مى شود که دخترى پولدار که پزشک آسایشگاه جانبازان 
است نذر کرده با یک جانباز ازدواج کند. رضا مقدمات الزم را مى  چیند تا با 
توجه به اینکه یک پایش را زانو به پایین از دست داده با این پزشک ازدواج 
کند اما رضا گیر گروهى از منافقین مى افتد که کارشان شناسایى و ترور 

جانبازان است!»

«هزارپا» در راه است

دبیر نمایشگاه «آن سوى دیوار» که به مناسبت دومین سال درگذشت 
عباس کیارستمى برگزار شده است، مى گوید: صنعت چاپ دستى، 
گسترش فرهنگ تصویرى است؛ به همین دلیل این امکان را داشتیم 
که در پنج شهر این نمایشگاه را با کیفیت یکسان برگزار کنیم.  احمد 
وکیلى ادامه داد: امکاناتى که چاپ دستى در اختیار تصویرسازى این 
شعرها مى گذارد، قابل تأمل است؛ این در حالى است که هنر طراحى 
و نقاشى این کار را نمى توانند انجام دهند و فقط امکانات خاص چاپ 
دستى باعث گسترش تصویر مى شود. او درباره موضوع این نمایشگاه 

اظهار کرد: این نمایشگاه تصویرسازى اشعار عباس کیارستمى است 
و هر اثر بر اساس یک شعر از دو مجموعه شعر «گرگى در کمین» و 
«باد و برگ» انتخاب شده است. همچنین هنرمندانى که این آثار را 

تصویرسازى کرده اند توسط هیئت انتخاب برگزیده شده اند.
وکیلى در پایان گفت: این نمایشــگاه را در پنج شهر مهم ایران برپا 
کردیم و اى کاش در 20 شهر برگزار مى شد که همه ایرانى ها بتوانند 
این آثار را ببینند. انتخاب شهرها بر اساس آمادگى گالرى دارها بود 
که مى توانستند همزمان با نمایش آثار در تهران، نمایشگاهشان را 

برگزار کنند. گالرى «دارگون»، برگزارکننــده اصلى این پروژه در 
تهران است و گالرى «سروناز» در شیراز، گالرى «دیبا» در کرمان، 
گالرى «مارلیک» در یزد و گالرى «اکنون» در اصفهان همزمان این 

نمایشگاه را برگزار مى کنند.
نام نمایشگاه که «آن سوى دیوار»  است از اشعار عباس کیارستمى 
اقتباس شده و آثار این نمایشگاه با الهام از اشعار عباس کیارستمى در 
دو مجموعه شعر به نام هاى «گرگى در کمین» و «باد و برگ» با ذکر 

قطعه شعر مورد نظر خلق شده اند.

مجید قناد بعد از مرخص شدن از بیمارستان:

در خانه استراحت مى کنم

بهاره افشارى در سریال ویژه شــبکه نمایش خانگى «ممنوعه» ساخته امیر پورکیان به 
ایفاى نقش مى پردازد. این بازیگر براى نخستین بار است که در سریالى ویژه شبکه نمایش 
خانگى مقابل دوربین مى رود و گفته مى شود نقشى متفاوت با سایر 

نقش هاى خود ایفا مى کند.
امیر پورکیــان کارگردانــى «ممنوعه» را برعهــده دارد و 

سرمایه گذارى آن توسط صادق یارى انجام مى شود.
نیکى کریمى، هادى حجازى فر، لیال زارع، مجید مظفرى، 
پژمان بازغى، امیرحسین آرمان، بهاره افشارى، 
خاطره اســدى، الهه حصارى، نیما شعبانژاد، 
نسرین نکیسا، آناهیتا درگاهى، نیلوفر رجایى 
فر، شیدا یوسفى و آتیال پســیانى بازیگران 

«ممنوعه» هستند.
«ممنوعه» داستان ســه نسل را به صورت 
همزمــان و پیوســته روایت مــى کند، از 
دغدغه هاى امروز جوانان تا آسیب مسائل 

روز خانوادگى و اجتماعى...
پخش این سریال به زودى توسط مؤسسه 

«سرو رسانه پارسیان»  صورت مى گیرد.

نشــریه «رولینگ اســتون» این هفته در گزارشى 
درباره مشــکالت مالى «جانى دپ» نوشــت تقریبًا 
تمام 650 میلیون دالر درآمد این بازیگر سرشناس از 
فیلم هایش بر باد رفته و حاال او از شرکت مسئول امور 
مالى که توســط «جول مندل» و برادرش «رابرت» 
اداره مى شود، به علت ســوء مدیریت شکایت کرده 

است. 
در واکنش به این شــکایت، این گــروه مالى جانى 
دپ را به مشــکل افراط در خرج کــردن متهم کرده 

است.
 گرچه جانى دپ این اتهام را رد مى کند اما مقاله 

این هفته «رولینگ استون» گفته هاى خود 
او را نقل مى کند که در یک مورد ادعا کرده 
هزینه ماهانه خرید مشروب او 30 هزار 

دالر است.
در لیســت هزینه هــاى او چیزهاى 
عجیب دیگرى هم هست. مثًال سه 

میلیون دالر براى پخش کردن خاکستر جنازه «هانتر 
تامپســون»، نویســنده آمریکایى پرداخته است یا 
هفت هزار دالر براى خرید مبلى براى دخترش داده 

است.
 او براى نگهدارى 14 خانه بیــش از دو میلیون دالر 
خرج مى کند. در گزارش «رولینگ اســتون» آمده 
همین هزینه ها تقریبًا 75 میلیــون دالر در یکى دو 
سال گذشــته خرج روى دســت این بازیگر گذاشته 
اســت.قاضى دادگاه لس آنجلس 15 آگوســت (24  
مردادماه) را براى رسیدگى به این پرونده تعیین کرده

 است.

قهقرا رفتن «جانى دپ»، ادامه دارد بهاره افشارى به «ممنوعه» پیوست

خانگى مقابل دوربین مى رود و گفته مى شود نقشى متفاوت با سایر 
نقش هاى خود ایفا مى کند.

امیر پورکیــان کارگردانــى«ممنوعه» را برعهــده دارد و
سرمایه گذارى آن توسط صادق یارى انجام مى شود.

نیکىکریمى، هادىحجازى فر، لیال زارع، مجید مظفرى، 
پژمان بازغى، امیرحسین آرمان، بهاره افشارى، 
خاطره اســدى، الهه حصارى، نیما شعبانژاد، 
نسرین نکیسا، آناهیتا درگاهى، نیلوفر رجایى 
ا گ ا ا ال آ ف ا ش شیدا یوسفى و آتیال پســیانى بازیگرانف فر،

«ممنوعه» هستند.
به صورت  «ممنوعه» داستانســه نسل را
همزمــان و پیوســته روایت مــى کند، از 
دغدغه هاى امروز جوانان تا آسیب مسائل 

روز خانوادگى و اجتماعى...
پخش این سریال به زودى توسط مؤسسه 

«سرو رسانه پارسیان»  صورت مى گیرد.

650 میلیون دال تمام
فیلم هایش بر باد رفته
مالى که توســط «ج
اداره مى شود، به علت

است. 
در واکنش به این شـ
دپ را به مشــکل اف

است.
 گرچه جانى دپ این
این هفته «رولینگا
او را نقل مى کند که د
م هزینه ماهانه خرید

است. دالر
در لیســت هزینه هـ
عجیب دیگرى هم

نمایش تصویرسازى اشعار عباس کیارستمى در اصفهان
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یک بار دیگر و در ایامى که شاید همه نگاه ها متوجه رقابت هاى جام جهانى 
است پیش خودمان گفتیم که  منهاى جام جهانى گفتگو با دو چهره جذاب 
داشته باشــیم و چه دو تایى بهتر از دو یادگار ناصر حجازى، گلر افسانه اى 

فوتبال ایران!
 آتیال و آتوسا حجازى که این روزها نام و چهره شــان یاد و خاطره اسطوره 
فراموش ناشــدنى فوتبال ایران و آســیا را زنده مى کند سوژه این گفتگوى 

ما هستند.
البته گروه ورزشى نصف جهان یکسال پیش به ســراغ آتیال رفته بود و این 
دومین گفتگوى ما با پسر خوشتیپ ناصر خان محسوب مى شود. اما با آتوسا 

براى اولین بار است که هم صحبت شده ایم.  
از آتیال آغاز مى کنیم. پسر آقاى اسطوره که خود نیز سابقه حضور در تیم ذوب 
آهن اصفهان به عنوان بازیکن را در کارنامه دارد و البته پدر نامدارش نیز هدایت 
هر دو تیم سپاهان و ذوب آهن را در مقطعى بر عهده داشته است. آتیال حجازى 
این روزها در ترکیه زندگى مى کند و برخى اوقات هم به  ایران سفر مى کند. 

 شهر مورد عالقه بابا
ُخب من فکر مى کنم در گفتگوى قبلى هم به شما عرض کردم  و مفصل در  این 
باره گفتم که قدر شهرتان را بدانید. این را بگویم که اصفهان یکى از شهرهاى 
موردعالقه ناصر خان بوده و همیشه وقتى بحث شــهر شما مى شد خیلى از 
قشنگى هاى اصفهان مى گفتند. زمانى که پدرم مربى سپاهان و ذوب آهن بود در 
خانه اى در کنار زاینده رود بود مستقر بود و من به همراه مادرم مرتب به اصفهان 
سفر مى کردیم، بسیار خوشحال بودیم که در شهر زیباى اصفهان هستیم. خانه 
پدر در کنار رودخانه زیبایتان را هیچگاه از یاد نمى برم. اما حیف که این دوران 

دارید که همه ایران بسیار کوتاه بود. واقعاً شهر زیبایى 
به این شهر افتخار مى کنند. 

اصفهان شهرى است 
که وقتى نام آن به میان 
مى آید  مــکان ها و 
زیبایى هاى متعددى 
از این شهر در ذهن 

هر کسى تداعى 
مى شــود. شما 

ببینید در مورد شــهرهاى دیگر وقتى نام آن شــهرها را مى شــنویم شاید 
اگر عقبه تاریخى  و گردشگرى داشته باشــد صرفًا یکى دو مکان تاریخى 
از آن شــهر براى مان یادآورى شــود. اما این موضوع در مــورد اصفهان 
صدق نمى کند و این شــهر بســیارى از زیبایــى ها را در خــود جاى داده

 است.
  من در بحث مکان هاى قشنگ شهرتان، به شخصه خیابان چهارباغ و میدان 
امام(ره) را بسیار دوست دارم، زیرا دیدن جاذبه هاى بسیار زیاد و تاریخى میدان 
امام(ره) از جمله مساجد و کالسکه هایى که در آن قرار دارند بسیار دیدنى است 
و خیابان چهارباغ نیز صفاى بسیار دارد و من هر موقع به اصفهان سفر مى کنم 

حتماً از این دو منطقه دیدن مى کنم.

 مردمان نصف جهان
 من در سال هاى قبل هر موقع به اصفهان آمده ام، مردم این شهر بسیار به من 
لطف داشتند و  نشان مى دهند که همواره به یاد پدرم هستند و پدرم را مورد 
لطف و عنایت قرار مى دهند. بى نهایت از آنها ممنون هستم و امیدوارم که الیق 
این همه لطف و محبت مردم باشیم. یاد ناصر خان، صحبت  در مورد استقالل 
و البته ســپاهان و ذوب آهن بحث هایى بوده که وقت هایى که به اصفهان 
آمده ام بین ما و همشهریانتان که افتخار دیدار با آنها را داشته ام مطرح شده 

است.کًال اصفهان و اصفهانى ها دوست داشتنى هستند.

خوش تیپى
نظر لطف شماست که هر بار مرا مى بینید این محبت را به من دارید. بابا همیشه 
روى نظم و مرتب بودن تأکید داشتند و ما هم سعى مى کنیم که در پوشش 

خودمان این نکات را رعایت کنیم.

غذاى اصفهانى
 دقیقاً یادم هست که دفعه قبل هم این سئوال را از من پرسیدید و من همچنان 
جوابم همان پاسخ هاى قبلى است مگر مى شود بریان خوشمزه اصفهان را 
نخورده باشیم. من کًال آدم خوش خوراکى هستم و به خیلى از غذاها عالقه 

دارم. غذاهاى اصفهانى هم که دیگر جاى خود دارد.
حضور در ذوب آهن

دورانى بود که خیلى من بدشانس بودم. در سال 
1379 به عضویت تیــم ذوب آهن درآمدم و 
ســرمربى تیم در آن زمان آقــاى عاطف به 
همراه آقاى ابراهیم زاده بودند، اما متأسفانه 
در جلســه تمرینى در هفته ســوم مچ پایم 
شکســت و کًال آن فصل را از دست دادم 

و بسیار بدشانسى آوردم. 

لیگ امسال و تیم هاى اصفهانى
به هر حال ما خانوادگى همه استقاللى بوده و هستیم و کامًال طبیعى است که  
همیشه امیدوار به قهرمانى این تیم باشیم. ولى در لیگ سال گذشته پرسپولیس 
خوب عمل کرد و قهرمان شد.  من آرزو دارم که در سال جدید  تیم سپاهان که 
هواداران زیادى دارد به دوران اوج خود باز گردد و ذوب آهن هم  که همیشه 
تیم با شخصیت و با ثباتى است  مدعى بماند. ان شاءا... در لیگ سال جارى 
شاهد رقابت همه این تیم ها در باالى جدول باشیم و ان شاءا... استقالل هم 

براى قهرمانى لیگ در فصل جارى آماده شود.
■■■

ُخب بعد از صحبت هاى جذاب آتیال، به سراغ آتوسا مى رویم. دختر یکى یکدانه 
ناصرخان حجازى حاال بیشتر از هر روز دیگرى دلتنگ پدر است. حتماً مى دانید که او 
جزو اولین نسل بازیکنان تیم ملى فوتسال زنان بود که ســال 75 تشکیل شد. آتوسا 
حجازى در خط حمله بازى مى کرد و خانم گل لیگ فوتســال زنان ایران شد. نام او در 
اوج موفقیت به شکل ابهام آمیزى از تیم خط خورد و امکان ادامه فعالیت به او داده نشد.  
این اولین گفتگوى ما با خانم گل سابق فوتســال ایران است با یک عالمه حرف هاى 

جذاب!

ما اصفهانى ها
این حرفى که آتیال گفته کامًال درست است، ناصر خان همیشه از شهرتان 
تعریف مى کرد و از این شهر به عنوان یکى از نمادهاى افتخار ایران یاد مى کرد 
و من هم به همه اصفهانى ها بابت داشتن شهرى با یک عالمه مکان قشنگ 

و تاریخى و تفریحى تبریک مى گویم.

دلتنگى براى بابا
مگر مى شود که  دلمان تنگ نشــود. هنوز هم وقتى به یاد روز تلخ فوت پدر 
مى افتم گریه ام مــى گیرد و اعتقــاد دارم بدترین و ســیاه ترین مصیبت 
زندگى ام را پشت سر گذاشته ام. اینقدر ویژگى هاى خوبى را در پدرم مى دیدیم 
که وقتى از بین ما رفت بیش از حد معمول جاى خالى او را احســاس کنیم و 

همیشه دلتنگش باشیم .  
 به هر حال ناصرخان انسان منحصر به فردى بود و اخالق خاص خودش 
را داشــت و به قول معروف هیچگاه زیر بار حرف زور نمى رفت، 
همیشه صریح صحبت مى کرد و دلیل این اخالق نیز این بود 
که پدرم هیچ وقت به دنبال مادیات نرفت و کسى که دنبال 
مادیات نباشد خیلى راحت تر مى تواند حرف بزند و چون 
به جایى نیز وابستگى نداشت، هیچکس نمى توانست 
براى او تصمیم گیرى کند و خودش نیز همیشــه مى 
گفت به همین دالیل مــن مى توانم راحت صحبت 
کنم.  در منزل هم همیشه پدر یک کاراکتر خاص 
داشت و آن این بود که به هیچ عنوان اهل دعوا 
و درگیرى نبود، اما با وارد شدن پدر به خانه 
همه بیشتر مواظب حرکاتشان بودند، 
پدر هیچگاه حرفى نمى زد و ما را 
دعوا نمى کرد، اما به دلیل جذبه 
خاصى که داشت، ما همیشه از او 

حساب مى بردیم.

بر سر مزار بابا
هر وقت بر سر مزار پدر مى روم با او درد دل هاى پدر و 
دخترى مى کنم، زیرا معتقد هستم که او مى شنود و تمام 
اتفاقات پیش آمده و کارهایى که قرار است  انجام دهم 
را براى او تعریف مى کنم. بر سر مزارش دعا مى خوانم و 

کلى  با او حرف مى زنم.
 بیت «من آن گل برگ مغرورم که مى میرم ز بى آبى/ 
ولى با ذلت و خوارى پى شــبنم نمى گردم» که بر روى 
سنگ مزار او نیز حک شده است، مورد عالقه پدرم بود و 
همیشه مى گفت که این بیت شعر مصداق من و زندگى 
من است. وقتى بر سر مزارشان مى روم ناخودآگاه چندین 

بار این بیت شعر را هم زمزمه مى کنم.

مستند «من ناصر حجازى هستم»
به نظر من مستند«من ناصر حجازى هستم» مستند فوق 
العاده اى بود و من الزم مى دانــم از کارگردان، تهیه کننده، 
سرمایه گذار و همه دست اندرکاران این مستند سپاسگزارى 
و قدردانى کنم. امیدوارم  روح نیما طباطبایى، کارگردان این اثر 

هم که خیلى  زود از میان ما رفت شاد باشد. ظاهراً امیر رفیعى، تهیه کننده این 
اثر هم در حال تدارك ساخت مستند «من ناصر حجازى هستم 2» است که 
امیدوارم این کار هم مانند مستند اولى موفق باشد و با استقبال مردم مواجه 

شود.
به هر حال محبوبیت ناصرخان و اقدامات خالقانه اى که در مستند شماره یک 
انجام شد، باعث این شد که رکورد پر فروش ترین فیلم مستند تاریخ سینما براى 

این اثر به ارمغان بیاید و این موضوع بسیار جاى خوشحالى دارد.

على کریمى شبیه باباست
با صراحت مى گویم هیچ آدمــى در صداقت و خیلى خصوصیات دیگر که از 
جمله روحیات پدرم بود به گرد پاى ناصر حجازى هم نمى رسد. کًال هیچکسى 
قدرتش را ندارد مانند حجازى باشد. چه کسى مى تواند بخاطر اعتقاداتش در زیر 
پله زندگى کند، آن هم در هندوستان زندگى در یک زیر پله اى تاریک و نمناك 
که پر از سوسک و حشره بود، در توان خیلى ها نیست. آن هم این سوسول هاى 
امروزى. خوب است خیلى ها بدانند حجازى بخاطر اعتقاداتش در هندوستان 
و زیرپله زندگى کرد. زیرزمینى که در آن حتى تلویزیون هم وجود نداشت و 
تنها با صد دالر به هندوســتان رفت.  مامان مى گفت او اشک مى ریخت و 
مى گفت جایى که مى خوابد، باران تا دم تختــش را خیس مى کرده و پر از 
سوسک و موش بود. هر چه مى گفتیم برگرد اما به دلیل اینکه زیر بار حرف زور 
نرود مى گفت هرگز این کار را نمى کند. به خدا سختى هایى که پدرم کشید 
یک ساعتش را هم خیلى ها نمى توانند تحمل کنند. اما در بحث صداقت و 
صراحت کالم و نترس بودن  و زیر بار حــرف زور نرفتن، فکر مى کنم على 

کریمى خیلى شبیه باباست و این را در چند مصاحبه دیگر خودم هم گفته ام.

 سعید رمضانى  
سعید چند سالى در تیم سپاهان و ذوب آهن بازى مى کرد و همیشه از دوران 
حضورش در اصفهان به عنوان دورانى خوب و پر خاطره یاد مى کند.  آشنایى 
پدرم با ســعید و ازدواج من با ســعید هم به همان دوران حضور در اصفهان 
برمى گردد. ابتدا کســى زیر بار نمى رفت به پدرم بگوید برایم خواستگار پیدا 
شده است آن هم سعید رمضانى بازیکن تیم خودش!  من هم سنى نداشتم 
و اصًال به ازدواج فکر نمى کردم. وقتى ماجرا را نخســتین  بار اصغر حاجیلو، 
کمک مربى بابام به او گفت خیلى ناراحت شد. پدرم وقتى اصرار سعید را دید 
بیشتر در رفتارش دقت کرد تا اینکه یک روز گفت من هم وقتى به خواستگارى 
مادرت رفتم روى پاى خودم ایستاده بودم و سعید جوانى است که روى پاى 
خودش است. به نظرم زندگى مادر به دخترش شبیه مى شود و خدا را شکر از 
زندگى ام با سعید و فرزندم در این 17 ســال راضى هستم. سعید بعد از فوت 
پدرم دلیلى داشــت که چون با پدرم به فوتبال آمده است، با نبود او نیز دیگر 
بازى نخواهد کرد و سر حرف خود نیز ماند و فوتبال را در کسوت بازیکن کنار 

گذاشت. 

 بازى هاى سعید جلوى تیم هاى ناصر خان
در مورد این موضوع همه اتفاق نظر دارند و آتیال هم داشــت به شما در این 
مورد حرف مى زد که سعید همیشــه محکم ترین بازى هاى خود را جلوى

 تیم هاى ناصر خــان انجام مى داد. ناصــر خان قبل از هر بازى از ســعید 
مى خواست که بهترین بازى خود را در مقابل تیم پدرم انجام دهد و سعید نیز 
همین کار را انجام مى داد و خوشبختانه هیچ جاى حرفى در مورد تبانى باقى 

نمى گذاشت.  

داداش گلم!
آتیال برادر گل و خوش تیپمه که خیلى دوستش دارم و واقعاً در طول این سال ها 
برادرى مهربان و دلسوز براى من بوده است. امیدوارم آتیال در بحث مربیگرى 

به آنچه استحقاقش را دارد برسد.

سالى دیگر بدون بابا
با گذشــت چند ســال از زمان فوت پدرم، هنوز هم جاى خالى او را احساس 
مى کنیم. چقدر عیدها دلم براى عیدى هاى بابا تنگ مى شود. یادش به خیر 
پدرم عیدى همیشه به همه پول مى داد. به من و آتیال بیشتر. خیلى اهل دید و 
بازدید بود. در خانه ما همه مراسم نوروز باید اجرا مى شد. پیش از عید خودش به 
اتفاق مادرم به بازار مى رفت و خرید مى کرد. از ماهى قرمز گرفته تا لوازم سفره 

هفت سین. چقدر دلنتگ آن روزها هستم.

استقالل و تیم هاى اصفهانى
در بین تیم هاى ایرانى هم عشق اســت استقالل، ولى هم بخاطر مردم گل 
اصفهان و هم بخاطر اینکه بابا و ســعید و آتیــال در فوتبال اصفهان حضور 

داشته اند من آرزو دارم که بعد از استقالل، تیم هاى 
سپاهان و ذوب آهن هم موفق باشند.

گفتگوى نصف جهان با آتیال و آتوسا حجازى

اصفهان یکى از شهرهاى مورد عالقه ناصر خان بود
مرتضى رمضانى راد

,,

ناصرخان انسان 
منحصر به فردى 
بود و اخالق خاص 
خودش را داشت 
و به قول معروف 
هیچگاه زیر بار 
حرف زور 
نمى رفت، همیشه 
صریح صحبت 
مى کرد و دلیل 
این اخالق نیز این 
بود که پدرم هیچ 
وقت به دنبال 
مادیات نرفت و 
کسى که دنبال 
مادیات نباشد 
خیلى راحت تر 
مى تواند حرف 
بزند و چون به 
جایى نیز وابستگى 
نداشت، هیچکس 
نمى توانست براى 
او تصمیم گیرى 
کند و خودش نیز 
همیشه مى گفت 
به همین دالیل 
من مى توانم 
راحت صحبت کنم

ســرمربى تیم فوتبال اســتقالل، مسئوالن این 
باشــگاه را تهدید کــرد که اگــر گذرنامه اش 
تا دو هفته دیگر به دســتش برنگردد، باشــگاه 
اســتقالل با مشــکل بزرگــى مواجــه خواهد 

شد.
«وینفرد شــفر» در حاشیه  جلســه تمرینى تیم 
فوتبال اســتقالل قبل از آغاز لیــگ هجدهم در 
واکنش به این ســئوال که آیا واقعیت دارد او با 
مشــکل بدهى مالیاتى مواجه اســت، گفت: من 
در فرودگاه ایــن موضوع را شــنیدم. نمى دانم 
چرا گذرنامه من را آن آقا که نمى شــناختمش، 
گرفت! ممکن نیســت من مشکل مالیاتى داشته 

باشــم. اگر گذرنامه من ظرف یــک هفته آینده 
به دســتم برنگردد، باشگاه با مشــکل بزرگى 
مواجه خواهد شــد. این وظیفه باشــگاه است 
که هرچه ســریع تر این مشــکل را حــل کند و 
مى دانم باشگاه مشــکل مالى دارد و فکر مى کنم 
مدیرعامل بــراى اینکه این مشــکل را حل کند 
نیاز به کمک دارد. ما در ده ماه گذشــته با هم کار 
کردیم و به موفقیت رســیدیم. وقتى در فرودگاه
 امــام خمینــى (ره) و فرانکفــورت طرفداران 
اســتقالل و پرســپولیس را مى دیــدم، همه از 
تیم مــا تمجید مى کردند. ما ســفیر خوبى براى 
فوتبال ایران در آســیا بودیــم، همانطور که تیم 

ملى همین االن ســفیر خوبى براى کشور ایران 
در جام جهانى اســت.  ما نبایــد وجهه مان را از 
دســت بدهیم، چرا که االن یکى از بهترین هاى 
آســیا هســتیم. همه باید دســت به دست هم 
دهیم تا مشکالت حل شــود. مطمئنم که مشکل 
گذرنامه من توسط باشــگاه به زودى حل خواهد 
شد. وى در پاسخ به سئوالى در همین راستا مبنى 
بر اینکه آیا در قرارداد او آمده اســت مالیاتش را 
باید باشــگاه بدهد یا خودش، تصریح کرد:  این 
قرارداد من اســت و نمى توانم در مورد آن با شما 
صحبت کنم، اما مى توانید پاسخ این سئوال را از 

چهره من بفهمید!

شفر، استقالل را 
تهدید کرد

 هاى ایرانى هم عشق اســت استقالل، ولى هم بخاطر مردم گل 
هم بخاطر اینکه بابا و ســعید و آتیــال در فوتبال اصفهان حضور 

ن آرزو دارم که بعد از استقالل، تیم هاى 
ذوب آهن هم موفق باشند.
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نصــف جهان  بازیکنى که عاشــق پرســپولیس اســت و 
مى خواهد در ایران با پیراهن این تیم به میدان برود از تیم 

محبوبش سه میلیارد تومان براى یک فصل مى خواهد.
آنطور که رسانه ها نوشته اند، هافبک سابق پرسپولیس براى 
بازگشت به جمع سرخپوشان پایتخت رقمى باال در حدود 
سه میلیارد تومان پیشنهاد کرده است؛ موضوعى که باعث 

شده بحث انتقال وى با مشکل مواجه شود.
سروش رفیعى که فصل گذشته در الخور قطر حضور داشت، 
اعالم کرده اگر بخواهد به فوتبال ایران بازگردد تنها براى 

تیم سابق خود یعنى پرسپولیس بازى خواهد کرد. 
حالى  در  محرومیــت ایــن  کــه  اســت 

پرسپولیس از حضور در پنجره 
نقل و انتقاالت تابستانى سبب 

شد تا انتقال این بازیکن با مشکالتى روبه رو شود. رفیعى 
قصد داشت نیم فصل اول به نســاجى مازندران برود. وى 
از طریق یکى از همبازیان سابق خود در تراکتورسازى که 
رابطه بسیار خوبى با مسئوالن نســاجى دارد به آنها اعالم 
کرده بود براى نیم فصل، مبلغى نزدیک به یک و نیم میلیارد 
تومان مى خواهد. رقمى که در بودجه این باشگاه مازندرانى 
تعریف نشده و باعث شــد جواد نکونام، سرمربى نساجى، 

قید رفیعى را بزند.
رفیعى کــه براى حضور در پرســپولیس دو بــار به دیدار 
گرشاســبى و «برانکو ایوانکوویچ» رفتــه،  صراحتاً رقم 
درخواســتى خود را به طور دقیق اعالم نکرده اما در عین 
حال از طریق نزدیکان خود پیام داده که براى یک فصل سه 
میلیارد تومان مى خواهد و در عین حال  خواسته تا با حضور 

قرضى او براى نیم فصل موافقت کنند تا از شرایط بازى، دور 
نماند. ایوانکوویچ مشکلى با شرط رفیعى ندارد اما باشگاهى 
نیســت که رفیعى را تنها براى چهارماه به خدمت بگیرد.

موضوع مهمتــرى که براى قرارداد رفیعى با پرســپولیس 
در میان است رقم مدنظر باشــگاه پرسپولیس براى جذب 
اوست. مدیران پرســپولیس حاضر نیستند رقمى باالتر از 
ســقف قرارداد بازیکنان را به رفیعى بپردازند.گرشاسبى 
معتقد است اگر رفیعى بخواهد مبلغ سه میلیارد تومان براى 
یک فصل از آنها بخواهد او را جذب نخواهند کرد. مبلغى که 
اگر منابع مالى اش تأمین شود هم باعث خواهد شد بازیکنان 
پرسپولیس نسبت به دستمزد باالى رفیعى اعتراض کنند.از 
این رو باید دید در صورت لژیونر نشدن رفیعى چه اتفاقى 

براى این بازیکن رخ خواهد داد.

نصــف جهان بازیکنى که عاشــق پرعشق 3  میلیاردى!
مى خواهد در ایران با پیراهن این تی
محبوبش سه میلیارد تومان براى یک
آنطور که رسانه ها نوشته اند، هافبک
پایتخ بازگشت به جمع سرخپوشان
سه میلیارد تومان پیشنهاد کرده اس
شده بحث انتقال وى با مشکل مواجه
سروش رفیعى که فصل گذشته در الخ
اعالم کرده اگر بخواهد به فوتبال ای

تیم سابق خود یعنى پرسپولیس بازى
حالى  در  اســتایــن 

پرسپول
نقل و انت

3عشق3  میلیاردى!

باید گفت «کارلوس کى روش» دراماتیک ترین مربى تاریخ فوتبال ایران 
و یکى از معدود مربیان دراماتیک فوتبال جهان است حتمًا خواهید پرسید 

چرا دراماتیک؟
 زمانى که به صحبت ها و گفتگوهاى او گوش مى دهیم و یا نظرات و ایده ها و 
اندیشه هاى او را راجع به فوتبال وتأثیر آن در جامعه مى خوانیم در مى یابیم 
که او داراى یک جهان بینى وسیع است. جهان بینى اى که او را در ارتباط 
با مردم، هستى و ورزشکاران و فوتبال قرار مى دهد و راه و روش او را تعیین 

مى کند. رفتارى که مانند دنیاى تئاتر بسیار دراماتیک است.
کى روش ابتدا مى گردد و افرادى را براى تیمــش انتخاب مى کند که با 
معیارها واســتانداردهاى او که جهانى نیز هستند همسو باشند. این مشابه 
انتخاب بازیگر در تئاتر و چیدن مهره هاى درست در جاى درست خود است. 
ابتدا بر روى تفکر واندیشــه و جهان بینى آنان کار مى کند و آنگاه به بُعد 
روانشناسانه بازیکن مى پردازد. او در واقع شخصیت مورد نظر خود را خلق 
مى کند و در پى شــخصیت دادن حرفه اى به بازیکنانش است. به نوعى 
شــخصیت پردازى براى تک تک افراد تیم و به طریق کامل تر، کل تیم 
ملى.  کى روش بخشــى از وقت خود را معطوف این شخصیت پردازى ها 
مى کند. چون مى داند که نداشتن کاراکتر به معنى نداشتن هویت فردى 

و تیمى است.
نبود و نداشــتن کاراکتر و هویت به طریق اولى یعنى نداشــتن ســبک و 
شیوه اى درست، نداشتن اعتماد به نفس وهویت فردى وجمعى. او در واقع 
نوعى هویت به افراد تیمش مى بخشــد چون مى خواهد شخصیت هاى  

خاص خود را خلق کند ونمایش خود را بنویسد وبه صحنه ببرد.
کى روش در واقــع بخش دیگرى از ذهن خود را معطوف به اســتاتیک و 
زیبایى شناســى بازیکنانش وتیمش مى کند، او مى دانــد بازیکنانى که 
استاتیک نداشته باشند در واقع زیبایى شناسى ندارند و نمى دانند که زیبایى 

شناسى چیست و به چه کار مى آید و چه اندازه مهم است.
کسى که این مهم را نداند شلخته مى شود وشلخته حرکت مى کند و شلخته 
بازى مى کند و همین موجب درهم ریختگى وعدم شیوه و سبک درست و 
استاندارد بازیکنان برابر با باالترین شیوه ها وسبک هاى فوتبال در جهان 
مى شود و هر آنگاه که بازیکنى شلخته باشد تیم را به هم مى ریزد والجرم 
تیمى از هم گسیخته وشــلخته خواهیم داشت. و تیم شلخته که هرکسى 
ساز خودرا بزند نمى تواند بازى کند  و خوش بدرخشد آن هم در جام جهانى.
کى روش اهمیت این استاتیک و زیبایى شناسى و زیبا بودن در صحنه که 
همان زمین بازى اســت را به خوبى درك کرده و مى داند. زیبا  اندیشیدن  
فارغ از همه چیز و تحت تأثیر جّو موجود قــرار نگرفتن، زیبا راه رفتن، زیبا 
دویدن، زیبا دریبل زدن و زیبا شــوت کردن،  در نهایت منجر به زیبا گل 

زدن خواهد شد.
اینها همگى عناصر دراماتیک هســتند. او چون کارگردانى مجرب وآگاه  
وحرفه اى این همه را کنار یکدیگر استادانه مى چیند وهم از این رو است که 

خیلى ها نمى توانند او را درك کنند و بفهمند.
کى روش، مدیریت وکارگردانى دراماتیکى نیز دارد به همین دلیل به درك 

درست بازیگرانش نایل شده و آنان را نیز به درك باالیى 
از یکدیگر و ایضًا فوتبال رسانده است.

او در واقع خالق اســت واین خلق کردن و خالقیت را به 
بازیکنانش وبه تیمش نیز انتقال داده اســت. به بازیکنان 

در زمین نگاه کنید هرکدام مــى دانند که چه باید بکنند و چه 
خالقیتى در کجا انجام دهند. آنان به یک تمرکز و فکرخوانى 

رسیده اند که کى روش از راه حس وغریزه به آنان آموخته و در 
درونشان ریخته است.

کى روش به مثابه کارگردانى اســت که خــوب مى داند چه مى 
خواهد وچگونه باید کارگردانى کند. او شــیوه وسبک کارگردانى 

خود را دارد.
 شما مى توانید تمرکز، حس، ارتباط فکرى بازیکنان با یکدیگر، 
بازى خوانى، تداوم حس وتمرکز، اســتاتیک وزیبایى، خالقیت، 
چیدمان درســت و... را از بازى وحرکات ومیزانســن درستى که 

کى روش به بازیکنانش در زمین داده است به وضوح ببینید.
به همین دلیل تیم ملى فوتبال ایران بسیار دراماتیک و زیبا بازى 
مى کند چون مربى اى دراماتیک دارد او تیم را دراماتیزه کرده بدین 

معنى که قدر لحظه و«آن» را مى دانند.
همانطور که یک بازیگر باید «آِن» بازیگرى داشــته باشد و«آِن» 
صحنه را بداند وحضور صحنه اى را درك کند. آنها حضور در زمین 

بازى را درك کرده اند و قدر لحظه و «آن»را مى دانند.
حاال مى بینید که چه اندازه فوتبال به تئاتر نزدیک است. چون تمامى 
عناصر دراماتیک را دارد حتى عنصر زنده بودن ونفس به نفس بودن با 

تماشاگران را،  کى روش  این مهم را نیک مى داند و چه خوب تیمش را 
کارگردانى کرده است. چون نمایشنامه خوبى از قبل نوشته وحاال دارد آن 

را با سبک خودش اجرا مى کند.
او ساختار وساختمان نمایشــنامه واجرایش را به درســتى چیده است و 
شخصیت پردازى هاى موضوعى و موضعى و لحظه اى درستى را صورت 

داده و همه اینها را با پرداخت در کل متن و اجرایش همراه کرده است.
البته با انتخاب بازیگران درست وشکل دادن به آنان و چیدنشان در جاهاى  
درست و منطقى و اصولى و ایضاً در کل صحنه و نقطه طالیى آن  و طراحى 
میزان و حرکات مبتنى بر شــخصیت پردازى ها و برابر با تفکر و اندیشه 

مستتر متن و اجرا و زیرالیه هاى آن.
چون مى دانیم که مى گویند 90 درصد اجراى یک نمایش خوب بستگى 
به انتخاب درســت بازیگران وتقسیم درســت و دراماتیک نقش ها دارد. 
کى روش این مهم را خوب به انجام رسانده است. او تنها مربى دراماتیک 

فوتبال است چه در داخل وچه در خارج . 
باید گفت تئاتر ایران و هنرهاى نمایشى ایران نیاز به یک کى روش دارد تا 
سرو سامان بگیرد و حال و روزش خوب شود و بتواند در عرصه هاى  داخلى  
و بین المللى وفســتیوال هاى معتبر جهانى خوش بدرخشد و به اصطالح 
گل بزند. بیایید امیدوار باشیم تئاتر هم از این کى روش ها زیاد داشته باشد.  

  دراماتیک ترین مربى
 تاریخ فوتبال ایران
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چندى قبل خبرى در رســانه هاى ایران منتشر شد 
مبنى بر میزبانى مشــترك دو کشــور قطر و ایران 
که این موضوع از دیدگاه مســئول رسانه اى فیفا نه 
تنها صحیح نیست بلکه باعث خواهد شد مسئوالن 
برگزارکننده قطرى چنین فرصتــى را هم در اختیار 

کشور ایران قرار ندهند.
مدیر رســانه اى فیفا در این مورد گفــت: میزبانى 
مشترك حرف غلطى است. کشــور آمریکا در جام 
جهانى 1994 میزبانى بازى ها را برعهده داشــت و 
از کانادا براى برگزارى اردو کمــک گرفت و در آن 
مقطع 13 کشــور در کانادا اردو زدند. در همان زمان 
تیم هــاى برزیل، مراکش، هلند، اســپانیا و آلمان با 
کانادا دیدار دوستانه برگزار کردند. ضمن اینکه به طور 
مثال در همان مقطع تیم هاى ســوییس و بولیوى با 
هم دیدار دوستانه برگزار کردند تا با شرایط جغرافیایى 

آشنا شوند.
مهرداد مســعودى ادامــه داد: در ضمــن االن یک 

مسئله در خصوص تعطیلى لیگ هاى اروپایى وجود 
دارد که بسیار تعیین کننده اســت. اگر لیگ ها یک 
هفته قبل از آغاز رقابت ها تعطیل شــوند که عمًال 
فرصتى براى برگزارى اردوها باقى نمى ماند اما اگر 
دو هفته قبل از مسابقات تعطیل شوند جزیره کیش 
مى تواند با حفــظ اســتانداردها، از اردوها میزبانى

کند. 
مســعودى تصریح کرد:  این براى کشور و فوتبال ما 
فرصت خوبى است و نباید با اطالع رسانى غلط چنین 
فرصتى را از فوتبال و کشورمان بگیریم. کمپ اسپایر 
قطر پیشــنهاد داده بود که حاضر است کیفیت چمن 
ورزشگاه هاى کیش را ارتقا دهد تا آنها بتوانند میزبان 
اردوها باشند که این فرصت خوبى براى ارتقاى کیفى 
و فنى ورزشگاه هاى ما به حساب مى آید. اینکه گفته 
شود میزبانى مشترك، باعث خواهد شد قطرى ها از 
خواسته و پیشنهاد خود عقب نشینى کنند و این هدف 

بزرگ لطمه بخورد. 

ملى پوش هندبال کشــورمان گفت: امیدوارم بتوانیم 
از لژیونرها به خوبى بهره بگیریم، متأسفانه مشکل ما 
آغاز تمرین لژیونرها در لیگ هاى اروپایى است، اگر 
همه بازیکنان در قطر کنار هم باشند تیم به هماهنگى 

اصلى مى رسد.
مهدى بیجــارى در گفتگو یــى در خصوص اردوى 
آمادگى تیم ملى براى حضور در بازى هاى آســیایى 
جاکارتا اظهار کرد: از چهارشنبه چهارمین اردوى تیم 
ملى شروع مى شــود. وى در خصوص اعالم ترکیب 
نهایى تیم ملى یادآور شــد: «زوران کاستاراتوویچ»، 
سرمربى تیم ملى گفته ترکیب اصلى بعد از تورنمنت 

قطر معرفى مى شود.  
بیجارى در خصوص حضور زوران کاســتاراتوویچ در 
تیم ملى هندبال ایران گفت: زوران مثل بقیه مربیان 

خارجى روى نظم تأکید زیادى دارد. نظر دادن در مورد 
او زود است. شــرایط بازى دوستانه، هم براى محک 
زدن بازیکنان و مربیان در شرایط سخت مسابقه بسیار 
مهم است و هم براى آماده سازى و هماهنگى تیم و 
بازیکنان. اما متأسفانه کمتر اینگونه بازى ها براى ما 
برنامه ریزى شده اســت. اگر به عقب برگردیم براى 
بازى هاى آســیایى گوانگجو، بازى هاى دوستانه و 
تورنمنت ها زیادى داشتیم و به آمادگى ما کمک کرد. در 
این شرایط بازى هاى دوستانه کمى در برنامه داریم در 
حالى این مسئله براى آمادگى تیم  مهم است. به عالوه 
بازى هاى دوستانه ســطح و عیار زوران را مشخص 
مى کند. زوران در تمرینات عملکرد خوبى داشت و باید  
عملکرد او در طول مسابقه محک بخورد که ان شاءا... 

در بازى هاى قطر این موضوع اتفاق مى افتد.

در شرایطى که مدیران استقالل از مدتها قبل و با توجه 
به افزایش نرخ دالر اعالم کرده بودند که سراغ بازیکن 
جدید نخواهند رفت و در شرایطى که خبر مشکالت 
مالى آبى ها، در 24 ساعت گذشته بازتاب گسترده اى 
در رسانه ها داشته، سایت باشگاه خبرنگاران در خبرى 
جالب مدعى شده که اســتقالل به دنبال جذب یک 

به نوشــته مهاجم سنگالى جدید است. 

این سایت، «آمادو سامب»، مهاجم 30 ساله سنگالى 
که سابقه بازى در ایتالیا را دارد در تیررس استقاللى ها 
قرار گرفته و مذاکرات غیر مستقیم با این بازیکن راست 
پا آغاز شده است تا اگر «مامه تیام» نیامد، هموطنش 
جایگزین او شــود. ارزش این بازیکن 275 هزار یورو 
است که استقاللى ها در نظر دارند با رقمى کمتر او را 

به خدمت بگیرند. 

  هرگز نگفتند میزبانى مشترك با ایران 

  احتیاج به بازى هاى تدارکاتى داریم 

  هموطن تیام مى آید؟

ســرمربى تیم فوتبال ملوان انزلى گفت: به دنبــال بومى گرایى و 
جوانگرایى هستیم، پژمان نورى در ملوان زحمات زیادى براى تیم 

کشیده است.
فرهاد پورغالمى در گفتگویى در خصوص آخرین شرایط تیم ملوان 
قبل از آغاز لیگ دسته اول اظهار کرد: ما تقریبًا از هفته گذشته 
استارت کار خود را با قدرت آغاز کردیم. با حضور مالک جدید 
تقریباً بخشى از مطالبات بازیکنان در فصل گذشته را پرداخت 
کردیم. سعى مى کنیم شاکله تیم را حفظ کنیم و در حال حاضر 
تمرینات را ادامه مى دهیم، در بخش کارهاى هوازى و قدرتى 

بیشتر کار مى کنیم تا با قدرت در این فصل ظاهر شویم.
وى در ادامه در خصوص اینکه شــنیده مى شود پژمان نورى به 
علت اینکه در تیم جوانگرایى بشــود در تیم حضــور ندارد، گفت: 
امسال هدف ما این است که در لیگ موفق شــویم و به اهدافمان 
برسیم، باشگاه به دنبال بومى گرایى و جوانگرایى است، سعى کردیم 
یک تیم جوان و باقدرت را روانه مسابقات کنیم. پژمان نورى زحمات 
زیادى براى تیم ملوان کشیده است،  ســن او 39 سال است،  براى 

پژمان آرزوى موفقیت مى کنیم و هرکجا که هست ان شاءا... موفق 
باشد. سعى کردیم از بازیکنان جوان استفاده کنیم تا بتوانند به ملوان 
بیشتر کمک کنند. اگر الزم باشد براى پژمان نورى بازى خداحافظى 
برگزار مى کنیم؛ چراکه این حق پیشکسوتان ملوان است که بازى 
خداحافظى براى آنها گذاشته شود و از زحماتى که کشیده اند قدردانى 

کنیم.
ســرمربى تیم ملوان در ادامه در خصوص اینکه چند بازیکن جدید 
خواهید گرفت، گفت: به دنبال دو یا سه بازیکن باکیفیت هستیم ما 
با دانیال ماهینى قرارداد امضا کردیم و در ادامه در صورت نیاز بازهم 

بازیکن جدید خواهیم گرفت.
پورغالمى در پایان درباره اینکه با توجه به شکایت بازیکنان خارجى 
از ملوان و کســر امتیاز از این تیم آیا این مشکل از تیم برطرف شده 
است یا نه، گفت: تا جایى که من مطلع هستم  بدهى ملوان  پرداخت 
شده است. با کمک نماینده شهر و همکارى منطقه آزاد انزلى، این 
مشکل برطرف شد و بدهى پاشنکو و زوران پرداخت شده است و این 

خطر برطرف شده است.

بازى خداحافظى براى پژمان نورى
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یک متخصص پروتز فک و صورت و ایمپلنت گفت: 
دندان عقل در مجاورت عصب کانال دندانى تحتانى 
است که به دندان هاى فک و گوشه لب عصب مى دهد 
و اگرموقع کشیدن شدن دندان، این عصب ها مشکل 
پیدا کند، فرد دچار بى حسى گوشه لب شده و نمى تواند 

بزاق خود را کنترل کند.
اکبر فاضل درباره ضرورت کشیدن دندان عقل 
با بیان اینکه زمان رشــد این دندان از سن 18 
تا 28 سالگى اســت، گفت:در دهان، سه دندان 
آســیاى بزرگ وجود دارد،  آســیاى اول دائمى که 
در شش ســالگى رشــد مى کند، دندان  آسیاى دوم 
دائمى در 12 ســالگى و سومین آســیاى بزرگ که 
همان دندان عقل است و معموًال در 18 سالگى رشد 
مى کند، اما گاهى نیز رشــد آن تا 28 ســالگى طول 

مى کشد.
وى با اشاره به اینکه دندان عقل، آخرین دندانى است 
که درفک درمى آید و گاهى ممکن است به دلیل رشد 
دندان هاى قبلى، با تنگى جا مواجه شود و براى رشد 

جا نداشته باشد، ادامه داد: در چنین شرایطى، دندان 
عقل پشت دندان آسیاى دوم گیر کرده و گاهى بخشى 
از آن از لثه بیرون مى زند و بقیه زیر تاج دندان آسیاى 

دوم گیر مى کند.
وى ادامــه داد: همچنین گاهى جوانــه دندان عقل 
به صورت افقى رشــد کــرده و اصــًال درنمى آید و 
کامًال نهفته اســت، این حالت رویــش غیر طبیعى 
اســت که بایــد در ایــن حالــت، دنــدان عقل را 

کشید.
این متخصص پروتز فک و صورت و ایمپلنت، ادامه 
داد: اگر دندان عقل جا داشــت و رویش آن کامل و 
درست بود و دسترسى به آن براى تمیزکردنش خوب 
بود،  آن را نمى کشــیم، زیرا در جویــدن غذا کمک 
مى کند، اما اگر این دندان کج درآمــده و باعث گیر 
کردن غذا بین دندان عقل و دندان آسیاى دوم بزرگ 
باشد و باعث پوسیده شدن این دندان شود، آن وقت 
آن را مى کشــیم و اجازه نمى دهیم دندان اصلى فرد 

از بین برود.

وى با بیان اینکه گاهى دندان عقل دچار پوســیدگى 
شدید و درد مى شــود که آن را مى کشیم، افزود: اگر 
دندان عقل باعث ایجاد آبســه و تورم صورت شود و 

جا براى درآمدن نداشته باشد، بازهم آن را مى کشیم.
وى بیان کرد: اگر این دندان در فک نهفته باشد و بیمار 
اظهار دردهاى مبهمى در همان سمت فک کرده یا 
ازدردهاى میگرنى شکایت کند و ما مشکوك شویم 

که عامل دردها، دندان عقل است، آن را مى کشیم.
این دندانپزشک با تأکید براینکه  تشخیص کشیدن یا 
نگه داشتن دندان عقل، براساس موقعیت دندان،  شرح 
حال بیمار و... برعهده دندانپزشک است، خاطرنشان 
کرد: دندان عقــل در مجــاورت «لندمارك هاى» 
حساس و حیاتى قرار دارد، یعنى مجاورعصب کانال 
دندانى تحتانى اســت که این عصب، به دندان هاى 
فک و گوشه لب عصب مى دهد و اگر موقع کشیدن 
شــدن دندان، این عصب ها مشــکل پیدا کنند، فرد 
دچار بى حسى گوشه لب شــده و نمى تواند بزاق خود 

را کنترل کند.

دردسرهاى دندانى به نام
 عقـل

با شروع فصل تابســتان، گرماى هوا نیز بیشــتر خواهد شد.در 
هواى گرم، عالوه بر از دست دادن آب زیاد، اعصاب و روان نیز 

حساس تر خواهد شد.
پیشنهاد مى کنیم براى کاهش اثرات بد گرما، حتماً در این فصل 
هندوانه مصرف کنید.هندوانه و یا آب هندوانه به علت آب فراوانى 
که دارد، در برطرف نمودن کاهش آب بدن بســیار مؤثر بوده و 

همچنین دماى بدن را نیز کاهش مى دهد.
هندوانه ویــژه تقویــت صفرا و ضــد نقرس اســت. هندوانه 
هم میــوه و هم ســبزى اســت، یعنــى در واقع خــواص هر 
دو را دارد و سرشــار از بتاکاروتــن و عامــل ضــد ســرطان

 است.
در هر 100 گرم هندوانه، 12 کالرى وجود دارد، خربزه 21 کالرى، 
بر خالف آنچه در ضرب المثل ایرانى شایع است که مى گوید فکر 
نان کن که خربزه آب است، این میوه چاق کننده و افراط در آن 

بیمارى قند مى آورد. 
هندوانــه آب میوه اى نشــاط آور، ضــد گرما و یک نوشــابه 
فیزیولوژیک اســت. براى هر ســنى مفید و گوارا و سازگارى 
دارد.95درصد وزن هندوانه آب اســت، اما سرشــار از کلسیم و 
پتاسیم، فسفر، منیزیم، آهن، روى، نیکل، فلور، ید و مواد قندى 

است.

طالبى، گرمک، دستنبو وخربزه همگى هم خواص و فقط از نظر 
مقدار قند تفاوت دارند. تنها اختالف این میوه ها، در ســازگارى 
و ذائقه و حاوى اســیدهاى آلى بودن اســت کــه در این میان، 
هندوانه مقام واالیى در امر تغذیه در زمان گرم ســال دارد. این 
میوه ها همگى ادرارآور، شستشــو دهنده اســید اوریک و تمیز 
کننده بافت هاى کلیه بوده که ایده آل براى بیماران نقرســى و 

رماتیسمى است.
از آنجا کــه این میوه ها، صفــرا را به شــدت تحریک مى کنند 
نباید یــک بار به مقــدار زیاد خورده شــوند، به ویــژه در مورد 

خربزه. 

با شروع
هواىگ
حساس
پیشنها
هندوانه
که دارد
همچنی
هندوانه
هم میـ
دو را دا

میوه اى که در تابستان حتماً باید بخورید

ما بیشتر مواقع نگران بزرگ شدن دورکمرمان 
هســتیم، چشــم هایمان را مرتــب آزمایش 
مى کنیم و یا ترتیب قرار مالقات هاى ترسناك 
دندانپزشــکى براى مراقبت از دندان هایمان 
مى دهیم. اما توجهى به قلــب دوم بدن خود، 
یعنى پاها نداریم. اما تحقیقات بسیارى نشان 
داده اســت که توجه و مراقبت از پاها مى تواند 
روى سالمت بدن مان اثر بنیادین داشته باشد.

محققان مى گویند: مراقبت از پاهــا و آنها را 
در وضعیت عالى نگهداشــتن، مى تواند حالت 
بدنمان را به خوبى حفظ کرده و از جراحت ها و 
دردها دور نگه دارد و البته شاید مهمترین نتیجه 
مراقبت از پاها، پیشگیرى از زمین خوردن هاى 

خطرناك و مهلک باشد.
 بنابر بررسى ها، هر سال حداقل یک فرد باالى 

65 سال به زمین مى خورد و به شدت صدمه 
مى بیند که این وضعیت در افراد باالى 75 سال 

مى تواند ُکشنده باشد.
معموًال اگر بنیاد هر ســاختمانى ضعیف باشد، 
ثبات آن ساختمان از بین رفته و به راحتى دچار 
ریزش مى شود. این مســئله در مورد بدن هم 
صدق مى کند و پاها معموًال نقش بنیادى براى 
بدن بازى مى کنند و صدمه به آن یا ضعف در 
ماهیچه هاى پا، باعث بروز درد در قوزك، ران، 
پشت و شانه هاى بدن مى شــود. در حقیقت 
پاهاى بیمار و ضعیف نمى توانند حرکت مناسب 
و صحیحى داشته باشند و منجر به درد در ناحیه 
لگن، کمر و گردن مى شوند و حتى تولید سردرد 

مى کنند.
بررســى ها نشــان داده اســت افــرادى که 

ماهیچه هاى پاهایشان ضعیف است، احتمال 
زمین خوردن آنها بسیار زیاد مى شود. از طرفى، 
ماهیچه هاى مرکز بدنمان، منظور ماهیچه هاى 
لگن خاصره و شــکم، ما را راست و از ابتال به 
کمردرد محفوظ نگه مى دارند. به همین ترتیب، 
پاها هم داراى ماهیچه هاى مرکز هستند که 
در کف پا، که به اســتخوان هاى پا از دو طرف 
متصل مى شــوند، قرار دارند و براى سالمت 
نگهداشتن پاها باید قوى باشند. این ماهیچه ها 
باعث ثبات قوزك پا شــده و از جراحت هاى 

احتمالى پیشگیرى مى کند.
 محققــان مى گویند براى مراقبــت از بدن و 
پیشــگیرى از دردهاى لگن، کمر و گردن، از 
پاهاى خود مراقبت کنید و ماهیچه هاى آن را 

مانند هر ماهیچه دیگر بدن ورزش دهید. 

یک فوق تخصص گــوارش و کبد بــا بیان اینکه 
نفخ شکم همیشه بى خطر نیســت، گفت: گاه نفخ 
شکم مى تواند نشــانه بروز بیمارى هاى خطرناك 

گوارشى باشد.
محمد جعفر فَرهَوش دربــاره علت بروز نفخ گفت: 
نفخ یا اتساع شکم، حالتى شایع است که در بیماران 
گوارشى دیده مى شود و عموماً نفخ بدون خطر است 
و بروز آن، عالمت بیمارى مشــخصى محســوب 
نمى شــود، اما در مواردى نفخ مى تواند نشانه بروز 

یک بیمارى خطرناك یا جدى باشد.
وى افزود: اگر نفخ با عالئمى نظیر تهوع، استفراغ و 
یا درد شکم همراه باشد، مى تواند خطرناك و نشانه 
بیمارى باشــد که در این صورت، بــه افراد توصیه 
مى شــود به محض مشــاهده عالمت به پزشک 

مراجعه کنند.
وى ادامه داد: در برخى موارد، نفخ شــکم به دنبال 
انجام اعمال جراحى روده، تنگى اثنى عشر، تنگى 

که این نفخ نیز روده و ... بروز پیدا مى کند 
خطرناك است و 

فرد باید سریعًا 
به پزشــک 
مراجعه کند. 
وى ادامــه 
داد: افرادى 

دچــار  کــه 
بیمارى هاى فوق 

مى شوند، طى مدت 
کوتاهى پس از جراحى 
یا بروز بیمارى دچار نفخ 
همراه با عالئم گوارشى 
مى شوند که این عالئم 
باید در فرد مورد توجه و 

پیگیرى قرار گیرد.
فرهوش با بیان اینکه نفخى 
که به دنبــال مصرف مواد 

غذایى یا عدم تحرك ایجاد مى شود، 
نگران کننده نیســت، خاطر نشان کرد: 

برخى افراد بــه دنبال ابتال به ســوء هاضمه یا 
مصرف مواد غذایــى از جمله حبوبــات دچار نفخ 
مى شــوند که این یک عالمت گذراســت و جاى 

نگرانى ندارد و عموماً این افراد پس از دفع گاز معده 
بهبود مى یابند.

وى افزود: به طور کلــى عموم افراد به دنبال 
پرخورى، اســترس، خور و پــف، هورت 
کشــیدن مایعات، جرعه جرعه نوشیدن 
مایعات، با عجله غــذا خوردن، مصرف 
مواد غذایى نفاخ و یا استفاده از نى براى 
نوشیدن مایعات دچار نفخ مى شوند که 
درمان این عالمت، در افراد نیاز به دارو 

ندارد، بلکه افراد مى توانند بــا تغییر رژیم غذایى و 
سبک زندگى، مانع از بروز نفخ شوند.

وى تصریح کرد: اگر افراد مواد غذایى یا مایعات را به 
گونه اى مصرف کنند که منجر به وارد شدن حجم 
بسیارى از هوا به معده شوند، دچار نفخ خواهند شد. 
به گفته فَرهَوش، مصرف دخانیات، نوشیدن چاى 
پررنگ و عدم تحرك نیز مى توانــد منجر به بروز 

نفخ شود.
وى با بیان اینکه عدم تحرك نیز مى تواند در بروز نفخ 
تأثیر داشته باشد، گفت: افرادى که پس از مصرف 
مواد غذایى دچار نفخ مى شوند، نباید بالفاصله پس 
از صرف غذا به رختخواب بروند یا تحرك نداشــته 
باشند، بلکه به این افراد توصیه مى شود پس از غذا، 
کمى پیاده روى کنند و یا با انجام چند حرکت ورزشى 
ســاده در منزل، به رختخواب بروند و یا به تماشاى 

تلویزیون بپردازند.
این فوق تخصص گوارش و کبد، استرس را نیز یکى 
از عوامل بروز نفخ دانســت و افزود: برخى افراد به 
دنبال استرس، دچار نفخ شدید مى شوند که تنها راه 

پیشگیرى از این عالمت، حفظ آرامش است. 

نفخ شکم را جدى بگیرید
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 طى مدت 
س از جراحى

رى دچار نفخ 
الئم گوارشى 
که این عالئم 
مورد توجه و د

ار گیرد.
بیان اینکه نفخى 
ـال مصرف مواد

دم تحرك ایجاد مى شود، 
ده نیســت، خاطر نشان کرد:

 بــه دنبال ابتال به ســوء هاضمه یا 
نفخ د غذایــى از جمله حبوبــات دچار

 که این یک عالمت گذراســت و جاى 
د و عموماً این افراد پس از دفع گاز معده 

بند.
به طور کلــىعموم افراد به دنبال 
ســترس، خور و پــف، هورت
 مایعات، جرعه جرعه نوشیدن 
عجله غــذا خوردن، مصرف
 نفاخ و یا استفاده از نى براى 
یعات دچار نفخ مىشوند که 
عالمت، در افراد نیاز به دارو 

ى یزی رسر ب ورشو ص وق ین
از عوامل بروز نفخ دانســت و افزود: برخى افراد به 
راه دنبال استرس، دچار نفخ شدید مى شوند که تنها

پیشگیرى از این عالمت، حفظ آرامش است. 

شنا و رفتن به استخر در تابستان رواج زیادى در بین عالقه مندان به این ورزش پیدا مى کند. 
اما قبل از رفتن به استخر، نکاتى را مد نظر داشته باشید که در ادامه به آنها اشاره مى کنیم.

ایرج حریرچى، سخنگوى وزارت بهداشت با بیان اینکه آب به صورت بالقوه محیط مناسبى 
براى انتقال بسیارى از عفونت ها به بدن انسان اســت، گفت: اگرچه وزارت بهداشت از 

استخرهاى شنا بازدید مى کند، اما مردم هم باید نکات بهداشتى را رعایت کنند.
وى افزود: مردم دقت کنند چنانچه به بیمارى گوارشــى، اسهالى یا بیمارى هاى پوستى و 
قارچى مبتال هستند، به استخر مراجعه نکنند، همچنین از وسایل شناى شخصى استفاده 
کنند و قبل و بعداز ورود به استخر، دوش بگیرند و به کودکان آموزش دهند که ترشحات بدن 

خود را داخل آب نریزند. 

این افراد نباید به استخر بروند

گوش، پیچیده ترین عضو بدن است که هرگونه اختالل 
در عملکرد آن مى تواند کیفیت زندگى فرد را به مخاطره 

بیاندازد.
آمارها نشــان مى دهد افت شــنوایى در نوزادان، یکى 
از باالترین نقص هاى مادرزادى اســت کــه هرگونه 
سهل انگارى در تشخیص و درمان به موقع آن مى تواند 
بیمار را با مشــکالت جدى در تکلم، آمــوزش و حتى 

مشکالت شغلى در دوران بزرگسالى مواجه کند.
حمید جلیلوند، اُدیولوژیست به راه هاى مقابله با اختالالت 
شــنوایى اشــاره کرد و گفت: طرح غربالگرى نوزادان، 
یکى از مهمترین راه هاى ارزیابى و تشــخیص به موقع 
اختالالت شنوایى است، اما موضوع مهم دیگر، مداخله 
براى درمان و ارتقاى تکامل رشدى نوزاد تا قبل از شش 

ماهگى است.
وى ادامه داد: استفاده از سمعک مهمترین شیوه درمان 
نوزادان کم شنواســت که مى تواند نــوزاد را به زندگى 
طبیعى بازگرداند. وى افزود: اما اســتفاده از این فناورى 
پیچیده، نیازمند توجه و تنظیم درست است، در غیراین 
صورت، نوزاد نه تنها بهره اى از سمعک نخواهد برد، بلکه 
دچار آسیب هاى بیشتر مى شود، به طورى که مشاهده 
شده بسیارى از این کودکان مجبور به کاشت حلزون با 
هزینه هاى هنگفت خواهند شد. وى تأکید کرد: سمعک 
نوعى تقویت کننده صداست که باید متناسب با وضعیت 
بیمار و محل زندگى او تنظیم شود و گاهى این تنظیمات 

باید هر سه هفته یکبار صورت گیرد. 

درمان افت شنوایى با 
تنظیم درست سمعک

نکاتى براى مراقبت از پا

گروهى از محققان برنامه جدیدى براى کاهش 
فشار خون باال، بدون نیاز به مصرف دارو ارائه 

کرده اند.
در این برنامه بر رژیم غذایى، ورزش و خواب، 
به عنوان فاکتورهاى کلیدى در کاهش فشــار 
خون باال، بدون نیاز به مصرف دارو توجه شده

 است.
براى افــراد مبتال به فشــار خون بــاال انواع 
گســترده اى از داروها وجود دارد که مى تواند 
به کاهش سطح فشار خون کمک کند. به رغم 
در دســترس بودن انواع مختلفى از روش هاى 
دارویى که بســیارى از آنها هزینــه زیادى را 

به بیمار تحمیل مى کنند یــا با عوارض جانبى 
همراه هستند، روش ســاده ترى براى کاهش 

فشار خون وجود دارد.
این برنامه، بــر محور رژیم غذایــى گیاهى و 
خوراکى هایى از قبیل میوه، سبزیجات، غالت، 
دانه ها و خشکبار قرار دارد. عالوه بر رعایت رژیم 
غذایى، شــرکت کنندگان باید مرتب ورزش 
کرده، میزان کافى آب نوشیده و از خواب کافى 

برخوردار باشند.
براى افــرادى که بــه دنبال کاهش فشــار 
خون هســتند، تغییرات ســبک زندگى اولین 
و مهمتریــن اقدام اســت. ورزش کــردن به 

خصوص حرکات ایروبیــک، قابلیت کمک به 
کاهش فشــار خون را دارند. همچنین میوه ها 
و ســبزیجات سرشــار از پتاســیم مى توانند 
همچون داروهاى کاهنده فشار خون تأثیرگذار

 باشند.
به گفته پزشــکان، بــراى برخــى از بیماران 
مصــرف دارو نســبت بــه تغییر در ســبک 
زندگى، روش آســان ترى براى کاهش فشار 
خون باالســت. هرچند حتى بــراى بیمارانى 
که از داروهــاى کاهنده فشــار خون مصرف 
مى کنند، سبک زندگى ســالم فاکتور مهمى

 است. 

فشار خون باال را بدون دارو درمان کنید

ییساییییوسایسایساییییلللللللللللشل شناى شخصى استفاده  مممم، همچچچچچچچنینچنینچنین از  ندندندکنند ننن ن ن نعه ن قارچى مبتال هستند، به استخر مراج
تتتتتحاتبدن  شموزشششش دهنددد که ترش ه بهککودککودککودککودکانآان آ کنند و قبل و بعداز ورود به استخر، دوش بگیرند و

خود را داخل آب نریزند. 
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گروهى از متهمین که تحت پوشــش جادوگرى و خارج 
کردن اجنه و شیطان از جسم افراد اقدام به کالهبردارى 
یک میلیارد و 500 میلیون تومانــى کرده بودند در حالى 
که قصد داشتند در ادامه اقدامات مجرمانه  خود مبلغ 15 

میلیارد ریال دیگر نیز کالهبردارى کنند، دستگیر شدند.
2 خردادماه امســال پرونده اى از شــعبه نهم دادسراى 
ناحیه یک تهــران به پایگاه یکم پلیــس آگاهى تهران 
بزرگ ارجاع شــد که در آن شــاکى به هویت مشخص 
در شــکایت خود عنوان کرده بود: «اواخر سال گذشته 
به منظور رفع مشــکالت شــغلى و خانوادگى، از طریق 
یکى از بستگان نزدیک خود به صورت تلفنى و از طریق 
پیام رســان تلگرام با جادوگرى به نام ابویاسر آشنا شدم؛ 
این شخص با بیان اینکه اجنه و موجودى به نام شیطان 
بحرینى در جســم فرزندان اینجانب حلول کرده و قصد 
آسیب رساندن و کشتن آنها را دارد، با عناوین مختلف اعم 
از به کارگیرى اساتید جادوگرى از کشور هاى مختلف به 
نام هاى ابواسحاق، عثمان و نهایتًا شخصى به نام استاد 
بزرگ از یکى از کشــور هاى حاشــیه خلیج فارس براى 
کشتن شیاطین مختلف و دفن کردن آنها در بیابان هاى 
کشور عراق، مجموعًا طى چند نوبت مبلغى بالغ بر یک 

میلیارد و 500 میلیون تومان از من دریافت کردند.»
شاکى پرونده در ادامه اظهاراتش گفت: «پس از پرداخت 
این مبلغ، ابویاســر با طرح این ادعا که شــیاطین قصد 
دارند تا با جاســاز کردن موادمخدر در خــودرو و محل 
سکونت اینجانب و دامادهایم، براى شخص من و اعضاى 
خانواده ام پرونده سازى کنند و موجب محکومیت زندان 
یا اعدام بنده یا دامادهایم شــوند، اعالم کرد که دوستان 
و آشنایانى دارد که آنها در قبال دریافت مبلغ 15 میلیارد 

ریال دیگر حاضر هستند تا این مشکل را رفع کنند؛ این بار 
موضوع را با وکیل خود در میان گذاشتم که وى مرا به طرح 

شکایات علیه ابویاسر ترغیب و تشویق کرد.»
با آغاز رسیدگى به پرونده، کارآگاهان پایگاه یکم پلیس 
آگاهى تهران با بررسى تراکنش هاى مالى حساب هاى 
شــاکى پرونده اطالع پیدا کردند کــه تمامى چک هاى 
ارائه شده از سوى شاکى توسط زنى به نام «سارینا.ص» 
وصول شده؛ همزمان با شناســایى «سارینا.ص» و آغاز 
تحقیقات براى دستگیرى این شخص، کارآگاهان پایگاه 
یکم پلیس آگاهى در مرحله  دیگرى از اقدامات پلیسى در 
این پرونده موفق به شناسایى محل تردد ابویاسر در منطقه 

نیاوران و دستگیرى وى شدند.

با دستگیرى ابویاســر و انتقال وى به پایگاه یکم پلیس 
آگاهى تهران بزرگ، هویت واقعى وى به نام «علیرضا.م» 
مورد شناسایى قرار گرفت. متهم پس از دستگیرى صراحتًا 
عنوان کرد که تمامى اقدامات آنها با ترغیب و تشــویق 
فردى از بستگان نزدیک شاکى پرونده به نام «مرجان. 
ف» انجام شــده و جعل هویت ابویاسر نیز به درخواست 
این شخص بوده است که بالفاصله مرجان نیز در یکى از 
خیابان هاى فرعى نیاوران شناسایى، دستگیر و به پایگاه 

یکم پلیس آگاهى تهران بزرگ منتقل شد.
شاکى پرونده پس از حضور در پایگاه یکم پلیس آگاهى 
تهران بزرگ، ضمن شناســایى مرجان به عنوان یکى از 
بســتگان نزدیک خود عنوان کرد که مرجان مدت چند 

سال به عنوان کارمند نزد وى مشغول به کار بوده و معرفى 
ابویاسر به وى نیز توسط همین شخص (مرجان) صورت 
گرفته است و مرجان به واسطه رابطه فامیلى و همکارى، 
اطالعات کامــل و دقیقى از هویت اعضــاى خانواده و 
همچنین وضعیت اقتصادى شــاکى پرونده داشــته که 

تمامى این اطالعات را در اختیار ابویاسر قرار داده است.
با شناسایى مخفیگاه ابویاسر (علیرضا. م) در منطقه نیاوران  
خیابان منایى، کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهى تهران 
بزرگ به این محل اعزام شدند و در زمان بازرسى از این 
محل موفق به شناسایى ســارینا. ص به عنوان همسر 
موقت ابویاســر (علیرضا) و همچنین یکى از دوســتان 

نزدیک مرجان شدند.
ابویاســر در اعترافاتش به کارآگاهان گفت: «از طریق 
اطالعاتى کــه از طریق مرجان در اختیار همســرم قرار 
گرفته بود، اعتماد شــاکى را جلب کردم و طورى وانمود 
مى کردم که این اطالعات را بــا بهره گیرى از نیرو هاى 
ماوراء الطبیعه کســب کردم؛ پس از جلب اعتماد کامل 
مالباخته، با شــگرد جادوگرى و رمالى و بیان اینکه براى 
از بین بردن شیاطینى که به جسم اعضاى خانواده وى از 
جمله دختر و نوه اش حلول کرده اند و قصد نابودى آنها 
را دارند، نیاز به همکارى اســاتیدى از کشور هاى عرب 
منطقه دارم و نیاز است تا این شــیاطین به قتل برسند و 
در بیابان هاى عراق دفن شوند و به این ترتیب بالغ بر 15 
میلیارد ریال از شاکى کالهبردارى کردیم. در ادامه و پس 
از کالهبردارى در مرحلــه  اول، تصمیم گرفتیم تا ضمن 
معرفى افرادى با عناوین مختلف نظامى و دولتى مجدداً از 

وى کالهبردارى کنیم که این بار دستگیر شدیم.
سرهنگ حمیدرضا یاراحمدى، سرپرست پلیس آگاهى 

تهران بزرگ، با اشاره به دستگیرى تمامى متهمین پرونده 
عنوان کرد: هر سه متهم پرونده پس از انجام تحقیقات و 

تکمیل پرونده، در اختیار مقام محترم قضائى قرار گرفتند و 
هر سه نفر با صدور قرار قانونى روانه زندان شدند.

سیالب و رانش زمین در شمال ویتنام دستکم هفت کشته برجا گذاشت.
به گزارش ایسنا، مرکز مدیریت بحران ویتنام اعالم کرد: بر اثر بارش باران هاى سیل آسا 
که موجب جارى شدن سیل و رانش زمین شد دستکم هفت نفر کشته و 12 َتن دیگر ناپدید 
شدند. مقامات محلى با بیان اینکه تمامى قربانیان این حادثه از مناطق کوهستانى بوده اند، 
اظهار کردند پنج نفر نیز به دلیل جارى شدن ســیل مجروح شده اند. گفته شده احتمال 
افزایش تلفات این حادثه وجود دارد زیرا امید چندانى به یافتن ناپدیدشدگان نیست. سیالب 
و رانش زمین به ساختمان هاى مسکونى، جاده ها و محصوالت کشاورزى خسارتى نزدیک 

به چهار میلیون دالر برجا گذاشته است.
به گزارش خبرگزارى «رویترز»، ویتنام کشورى مستعد وقوع بالیاى طبیعى است که هر 
سال سیل و طوفان هاى آن صدها کشته برجاى مى گذارد. طبق اعالم آمارهاى دولتى، 
سال گذشته حوادث طبیعى به کشته شدن 389 نفر و مجروحیت 668 َتن دیگر منجر شد.

سیل و رانش زمین، قربانى گرفت
سگ خوش شــانس به طرز باورنکردى در میان آهن پاره هاى یک خودرو که بر اثر 

تصادف له شده است، زنده ماند.
آتش نشانان سگ خوش شانسى را از میان تکه هاى آهن ســالم بیرون آوردند. این 
سگ بعد از تصادفى شدید میان دو خودرو از قطعات له شده خودروهاى صدمه دیده 

نجات پیدا کرد.
طى حادثه اى در شهر «میدلندز» انگلیس دو خودرو به شدت بر خورد کردند و دچار 
صدمات جدى شدند. آتش نشــانان پس از اطالع از حادثه بالفاصله در محل حاضر 

شدند. یک زن 20 ساله و یک مرد 30 ساله  در این حادثه دچار صدمه شدند.
 زمانى که آتش نشــانان قصد ترك محل و انتقال خودروهاى آسیب دیده را داشتند 
ناگهان صداى ضعیف یک سگ را شنیدند.  سگ کوچولو از ناحیه پا در خودروى ون 

گیر کرده بود. در کمال شگفتى هیچ آسیبى متوجه این حیوان نشده بود.

نجات معجزه آساى یک سگ در تصادف

کالهبردارى میلیاردى با شگرد جادوگرى و جن گیرى

پلیس آلمان از وقوع انفجار در یک مجتمع آپارتمانى و 
مجروح شدن چندین نفر در این حادثه خبر داد.

پلیس آلمان اعالم کرد: در حادثه انفجارى که در غرب 
این کشور اتفاق افتاد دستکم 25 نفر مجروح شدند که 
وضع جسمى چهار نفر از آنان وخیم گزارش شده است.

بنابر اعالم پلیس آلمان ایــن انفجار چندین طبقه از 
یک ســاختمان را تخریب کرد و موجب شد ساکنان 
ساختمان هاى مجاور وحشت زده به خیابان  پناه آورند. 
گفته شده شدت انفجار به میزانى بوده که سه طبقه 
ساختمان تخریب شده اســت. همچنین پس از این 
حادثه بخش هاى مختلفى از ســاختمان دچار آتش 

سوزى شد و به دلیل ریزش ساختمان عملیات اطفاى 
حریق به سختى انجام گرفته است.

به گزارش روزنامه «گاردین»، بنابر اعالم پلیس آلمان 
علت وقوع انفجار در دست بررسى است.

25 مصدوم بر اثر انفجار در یک آپارتمان

آتش سوزى یک دستگاه خودروى سوارى تندر در آزادراه 
اصفهان-تهران نرســیده به شــهرك صنعتى مورچه 

خورت بامداد دوشنبه به مرگ چهار نفر منجر شد.
مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان به 
نقل از شاهدان عینى اظهار کرد: این خودرو حدود ساعت 
یک و 50 دقیقه بامداد روز دوشــنبه(دیروز) در حاشیه 
جاده به دلیل نامعلومى آتش گرفته و در حال ســوختن 
مشاهده شده است. غفور راستین اظهار کرد: درپى اعالم 
این حادثه به مرکز اورژانس، واحدهاى امدادى به محل 
اعزام شدند اما یک مرد، دو زن جوان و یک پسر 11 ساله 
قبل از حضور نیروهاى امدادى و آتش نشــانى در میان 
شــعله هاى آتش جان باخته بودنــد.  همچنین در این 
حادثه یک مرد 44 ساله دچار 40 درصد سوختگى و پسر 

14 ساله نیز دچار 100 درصد سوختگى شده بودند که به 
سرعت به بیمارستان سوانح و سوختگى موسى کاظم(ع) 
اصفهان منتقل شدند. علت این حادثه مشخص نیست و 

تحقیقات در باره آن ادامه دارد. 

مرگ 4سرنشین «تندر» شعله ور در اصفهان

پسر جوان که از سر کنجکاوى با یک نرم افزار جاسوسى 
به تلفن همراه دختر و پسر همکالسى اش دسترسى پیدا 
کرده بود، ناخواسته اطالعات شخصى آنها را روى صفحه 

مانیتورهاى قطار مشهد- تهران فرستاد.
به گزارش ایران، دختر و پسر جوان که قرار بود به زودى با 
هم ازدواج کنند وقتى متوجه شدند خصوصى ترین پیامک 
هایشان در معرض دید مسافران قطار قرار گرفته خواستار 
پیگیرى موضوع شدند. به این ترتیب پرونده اى تشکیل 
شــد و با دســتور قاضى تیمى از پلیس فتاى خراسان 
رضوى وارد عمل شدند و پس از اقدامات تخصصى یکى 

از همکالسى هاى آنها به نام «محسن» دستگیر شد.
 متهم که هرگز تصور نمى کرد شناســایى شــود، در 
بازجویى ها گفت: «در سفرى خارجى نرم افزار جدیدى 
را روى گوشــى تلفن همراهم نصب کــردم اما واقعًا 
نمى دانستم این نرم افزار براى جاسوسى به کار مى رود. تا 
پیش از این اتفاق هرگز از آن استفاده نکرده بودم تا اینکه 
قرار شد به همراه چند نفر از دوستانم و همچنین برخى از 
استادان دانشگاه با قطار از مشهد به تهران سفر کرده و در 

یک کنفرانس شرکت کنیم.» 
محســن ادامه داد: «مى دانســتم که یکى از دوستان 
هم دانشــگاهى ام که او نیز در کوپه ما بود قرار است با 
یکى از دختران دانشگاه ازدواج کند. آنها در حال تدارك 

مراســم نامزدى بودند و مدام پیامک هــاى عاطفى و 
عاشقانه براى هم ارســال مى کردند. همانجا وسوسه 
شدم و براى تفریح و خنده ســعى کردم تا با نرم افزارى 
که روى گوشى تلفن همراهم نصب بود به پیامک هاى 
ارسالى دوستم دسترسى پیدا کنم. به این ترتیب وقتى 
دوســتم به بیرون از کوپه رفت من با این نرم افزار وارد 
گوشى اش شدم اما ناگهان پیام هاى عاشقانه او به صورت 
بلوتوث روى مانیتورهاى قطار پخش شد. من خودم هم 
با دیدن این صحنه شوکه شده بودم اما جرأت نداشتم که 

اعتراف کنم.»
با ایــن اعترافات پرونــده تکمیل شــده و متهم براى 

تحقیقات بیشتر در اختیار دادسرا قرار گرفت.

نمایش پیامک هاى عاشقانه روى مانیتورهاى قطار!
رئیس کالنترى 101 تجریش از دســتگیرى سه سارق 

سابقه دار حین سرقت یک منزل خبر داد.
سرهنگ دوم عباسعلى ابراهیمى افزود: در تاریخ 27خرداد 
در ساعت 40 دقیقه بامداد عوامل گشــت این یگان در 
خیابان هاله در حین گشــتزنى به دو نفــر در کنار یک 
خودروى پراید سفیدرنگ مشکوك مى شوند. وى با بیان 
اینکه اینکه یک نفر پشت فرمان خودرو بود، اظهار کرد: 
فردى دیگر با قمه اى در دست در کنار دیوار منزل زاغ زنى 
مى کرد که عوامل گشت نسبت به دستگیرى این دو فرد 

اقدام مى کنند.
رئیس کالنترى 101 تجریش خاطرنشان کرد: مأموران 
فردى به نام «حمید» را که در حال  زاغ زنى بود دســتگیر 
مى کنند و از وى یک قبضه قمه کشف و ضبط مى شود 
همچنین راننده خودرو پراید به نــام «مهدى» که قصد 
متوارى شــدن را داشــت با تیراندازى هوایى دستگیر 
مى شــود. وى با بیان اینکه مأموران در ادامه متوجه سر 
و صدا از منزلى کــه این افراد در حــال زاغ زنى آن بودند

 مى شوند، تصریح کرد: مالک منزل اعالم مى کند فردى 
با چاقو براى ســرقت وارد منزل شده است که نفر سوم از 
همدستان سارقان به هویت «بهروز» نیز دستگیر مى شود. 
سرهنگ دوم ابراهیمى با بیان اینکه از متهم سوم نیز یک 
قبضه چاقو، دستکش و کاله کشــف و ضبط شد، افزود: 
مأموران متهمین را به کالنتــرى منتقل کردند و متوجه 

شدند که خودروى فوق داراى سابقه سرقت است.
رئیس کالنترى 101 تجریش گفــت: پس از تحقیقات 

مشخص شد یکى از متهمان به نام «بهروز. ف» داراى 18 
فقره سابقه کیفرى زندان به جرم هاى سرقت خودرو، منزل، 
لوازم و زورگیرى و مواد مخدر است. وى افزود: در بازجویى 
به عمل آمده بهروز به سرقت یک دستگاه خودروى پراید 
در محدوده خیابان تهران نو به همدستى «حمید. ف» و 

«مهدى. ق» اعتراف مى کند.
سرهنگ دوم ابراهیمى تصریح کرد: این متهمان با استفاده 
از کلید اقدام به باز کردن در خودرو و ســرقت آن کرده و 
سپس براى سرقت منزل به اتفاق یکدیگر به خیابان هاله 
مراجعه مى کنند. وى با بیان اینکه متهم در ادامه بازجویى 
به سرقت 20 فقره سرقت لوازم و محتویات خودرو (پخش 
خودرو) اعتراف کرده تصریح کرد: متهم در باز کردن در 
خودروهاى پژو و پراید تبحر داشــته و در محدوده هاى 
تهران پــارس، نیروى هوایى، قیطریه، فرشــته اقدام به 

دزدى مى کرده است.
ســرهنگ دوم ابراهیمى با اشــاره به انگیــزه متهم در 
ســرقت هایش افزود: متهم اموال مسروقه را در محدوده 
میدان شــوش به ارزش ریالى 200 هزار ریال الى 500 
هزار ریال به فروش مى رسانده تا بتواند از راه سرقت مواد 
مخدر شیشه را تهیه کند. وى همچنین در خصوص دیگر 
متهمان گفت: در ادامه بازجویى از متهمین دیگر، مهدى 
داراى سابقه کیفرى زندان به جرم سرقت و مواد مخدر به 
سرقت و همدســتى با دیگر متهمان اعتراف کرده است. 
همچنین حمید فرزند متهم اصلى به سرقت خودرو و منزل 

به همدستى پدرش و مهدى اعتراف کرده است.

بازداشت سارقان سابقه دار حین سرقت

رئیس پایگاه ســوم پلیــس آگاهى تهران بــزرگ، از 
دستگیرى گروهى از سارقین حرفه اى خبر داد که با وجود 
حضور اعضاى خانواده، در ساعت هاى اولیه بامداد اقدام 
به سرقت منازل در مناطق مختلف شهر تهران مى کردند.
 به گزارش میزان، سرهنگ محمد نادربیگى گفت: در 
24 اردیبهشــت ماه پرونده اى با موضوع سرقت منزل 
به پایگاه سوم پلیس آگاهى تهران بزرگ ارجاع شد که 
سارقین علیرغم حضور صاحبخانه وارد منزل شده و اقدام 

به سرقت چهار تخته فرش ابریشم کرده بودند.
رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهى تهران بزرگ در توضیح 
دستگیرى این گروه از سارقین حرفه اى و اعترافات آنها به 
سرقت هاى مشابه عنوان کرد: با آغاز رسیدگى به پرونده 
و بهره گیرى از تصاویر به دســت آمده از دوربین هاى 
مداربسته در محل سرقت، سه نفر از سارقین حرفه اى 
منازل مورد شناسایى قرار گرفتند. در ادامه مخفیگاه دو 
نفر از اعضاى این گروه از سارقین به نام هاى «دانیال» 
و «رامین» شناسایى و طى دو عملیات جداگانه دستگیر 
شــدند. این دو نفر پس از انتقال به پایگاه سوم پلیس 
آگاهى تهران بزرگ به سرقت از منزل شاکى پرونده و 
همچنین انجام سرقت هاى سرقت مشابه دیگر منازل 

اعتراف کردند.
با تحقیقات از متهمین دستگیرشده، کارآگاهان پایگاه 
سوم پلیس آگاهى تهران بزرگ اطالع پیدا کردند که 
سومین متهم پرونده نیز توسط کارآگاهان پایگاه یکم 

پلیس آگاهــى و به اتهام عضویــت در گروه دیگرى 
از سارقین منزل دستگیر شده اســت و در اختیار این 
پایگاه قرار دارد؛ لذا طــى هماهنگى با مرجع قضائى، 
متهم براى ادامه تحقیقات در خصوص سرقت هایش 
به پایگاه سوم پلیس آگاهى تهران بزرگ منتقل شد و 
پس از اطالع از اعتراف همدستانش صراحتاً به فعالیت 
در دو گروه از ســارقین حرفه اى منزل و انجام سرقت 
در مناطق مختلف شــهر تهران به ویــژه در جردن، 
پاســداران، قلهک و... اعتراف کرد. سرهنگ کارآگاه 
محمد نادربیگى با اعالم ارزش میلیاردى این پرونده 
گفت: با توجه به اعتراف صریح متهمین به ســرقت 
اموال باارزش از منازل شهر تهران به ویژه در مناطق 
شــمال شــهر، تحقیقات از متهمین براى شناسایى 
محل هاى سرقت آغاز و تعدادى از محل هاى سرقت 
شناسایى شده و اقدامات تکمیلى به منظور شناسایى 
دیگر جرائم ارتکابى در دســتور کار کارآگاهان قرار 

گرفته است.

سرقت از منازل در حضور صاحبخانه 

پسر جوان بخاطر آبروى طایفه شان در آبادان دست به قتل 
دخترعمویش زد و سپس خود را تسلیم پلیس کرد.

ساعت 2 ظهر 26 خرداد ماه امســال مأموران کالنترى 
18 ذوالفقــارى در جریــان تیراندازى مرگبــار به زن 
جوانى در منطقــه 30مترى ذوالفقارى قــرار گرفتند که 
تیمى از مأمــوران براى تحقیقات ویــژه در محل حاضر 
شــدند. مأموران با حضور در محل مشــاهده کردند زن
20 ســاله اى از ناحیه ســر و صورت هدف گلوله تفنگ 

شکارى قرار گرفته است.
بدین ترتیب تیمى از مأموران دایره جنایى پلیس آگاهى 
آبادان همراه قاضى کشــیک قتل در صحنه جرم حاضر 
شدند و در تحقیقات ابتدایى مشخص شد که پسر عموى 

قربانى این جنایت با در دست داشتن تفنگ شکارى وارد 
خانه دخترعمویش شده و با شــلیک پنج گلوله در برابر 

چشمان شوهر این زن جوان دست به قتل زده است.
هنوز دقایقى از وقوع جنایت نگذشته بود که پسر جوانى 
با در دست داشتن تفنگ شــکارى پاى در کالنترى 18 
ذوالفقارى گذاشــت و خود را قاتل دخترعمویش معرفى 
کرد. پســر جوان با اعتراف به قتل دختر عمویش گفت: 
«دختر عمویم با رفتارهایش باعث بى آبرویى طایفه مان 
شده بود به همین دلیل تصمیم به قتل او گرفتم و پس از 

تیراندازى مرگبار خودم را تسلیم پلیس کردم.»
بنا به این گزارش، عامل این جنایت براى تحقیقات بیشتر 

در اختیار مقام قضائى قرار گرفته است.

قتل زن جوان بخاطر آبروى طایفه 
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دوســتان تــو ســه گروهنــد و دشــمنان تــو نیــز ســه 
دســته انــد؛ امــا دوســتانت: دوســت تو و دوســت دوســت 
تــو و دشــمن دشــمن تــو هســتند و امــا دشــمنانت، پــس 
دشــمن تــو و دشــمن دوســت تــو و دوســت دشــمن تــو 

موال على (ع)هستند.

شهردارى رضوانشهر به استناد مصوبه شــماره 213- 5- ش- 97 شوراى محترم 
اسالمى شهر رضوانشهر در نظر دارد نســبت به واگذارى توامًا حفظ و نگهدارى 
فضاى سبز و خدمات شــهرى شهردارى رضوانشــهر با (قیمت پایه فضاى سبز 
1/018/875/000 و خدمات شهرى، 1036241159) را از طریق مناقصه عمومى موضوع 
ماده 13 آئین نامه مالى شهردارى ها، بر اساس قیمت پایه اقدام نماید. از پیمانکاران 
و شرکت هاى داراى صالحیت دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و آگاهى 
از شرایط شرکت در مناقصه و اخذ اوراق و اســناد مناقصه، حداکثر تا پایان وقت 
ادارى مورخ 1397/04/16 به واحد امور قراردادها این شهردارى مراجعه نمایند. این 

شهردارى در رد یا قبول پیشنهاد مختار است. 

نوبت دوم

هومن شیروانیان-  شهردار رضوانشهر

آگهى مناقصه

شهردارى کوهپایه در نظر دارد به استناد مجوز شماره 21 مورخ 1397/03/20 شوراى اسالمى 
شهر کوهپایه نسبت به واگذارى یک باب دکه واقع در پارك کودك شهر کوهپایه به صورت 
اجاره از طریق آگهى مزایده به واجدین شرایط به مدت یک سال شمسى اقدام نماید. متقاضیان 
مى توانند جهت دریافت مدارك و بازدید محل از تاریــخ 1397/04/05 لغایت 1397/04/20 
به شهردارى کوهپایه مراجعه نمایند. متقاضیان مى بایستى جهت اخذ مجوز نسبت به ارائه
 تأییدیه هاى الزم از قبیل عدم سوءپیشینه و عدم اعتیاد اقدام نمایند. معرفى نامه ها جزو اسناد 
مزایده تحویل متقاضى گردیده و مى بایستى پس از دریافت پاسخ همراه پیشنهاد و سایر مدارك 

تحویل شهردارى گردد. 
«الزم به ذکر است کلیه هزینه هاى آگهى، مالیات، عوارض، بیمه، کارشناسى و... به عهده برنده 

مزایده مى باشد.»

نوبت اول

محسن علیخانى - شهردار کوهپایه

آگهى مزایده

 شهردارى ابوزیدآباد

عملکرد جامع مالى شهردارى ابوزیدآباد در 6 ماهه اول سال 1396

عملکرد جامع مالى شهردارى ابوزیدآباد در 6 ماهه دوم سال 1396

وصول قطعى 6 ماهه بودجه مصوب 96ردیف
اول سال 1396

درصد 
هزینه عمرانى هزینه جارىوصولى

1 32000000000
30 9476729555ریال

58968403171573992000درصد

وصول قطعى 6 ماهه بودجه مصوب 96ردیف
دوم سال 1396

درصد 
هزینه عمرانى هزینه جارىوصولى

1 32000000000
50 15958771006ریال

84067601265173507753درصد

مراسم گرامیداشت شهید بهشتى  و شهداى هفتم تیر در اصفهان برگزار مى شود

اهم برنامه هاى  بزرگداشت شهداى هفتم تیر 
مکان برگزارىتاریخشرح برنامه

تهران- سالن اجالس سران1397/4/5همایش سراسرى بزرگداشت هفته قوه قضاییه
مراسم ویژه گرامیداشت واقعه هفتم تیر

حسینیه بنى فاطمه1397/4/5شهادت شهید بهشتى و 72 تن از یاران باوفایش

دیدار با بازمانده واقعه هفتم تیر
شهرضا- منزل معظم له1397/4/5حضرت آیت ا... نجفى

اکران فیلم سینمایى ترور  سرچشمه
1397/4/5
1397/4/6
1397/4/7

نگارستان حضرت امام 
خمینى(ره)
حوزه هنرى

کتابخانه مرکزى
گلستان شهداى اصفهان1397/4/7تجدید میثاق با شهدا با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولین استان

خیمه حسینى گلستان شهدا1397/4/7مراسم بزرگداشت شهداى هفت تیر

1397/4/7مراسم بزرگداشت شهداى هفت تیر
حسینیه انصار الحسین(ع) 

خیابان
 آیت ا... کاشانى مقابل خیابان 

جامى
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مصلى بزرگ امام خمینى (ره) 1397/4/8سخنرانى قبل از خطبه هاى نماز جمعه اصفهان
اصفهان

دیدار با خانواده معظم شهداى تیر اصفهان (شهید بهشتى، شهید بهشتى 
نژاد، شهید اژه اى، شهید طباطبایى و جانباز واقعه 7 تیر حضرت  آیت 

ا... نجفى)

 97/4/6
لغایت 

97/4/12
منزل خانواده معظم شهدا

سخنرانى در مساجد 15 گانه اصفهان در هفته قوه قضاییه و هفته حقوق 
بشر آمریکایى

 97/4/6
لغایت 

97/4/12

محیا حمزه
رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان 
اصفهان گفت: همزمان با هفتم تیر، مراسمات 
ویژه اى در مساجد شاخص و چند مرکز با هدف 
گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت ا... بهشتى 
و 72 تن از یاران ایشــان با ســخنرانى برخى 
شخصیت ها همچون محمدحسین صفارهرندى 

در اصفهان برگزار مى شود. 
جعفر عســگرى پیش از ظهر دیروز در نشست 
خبرى با اصحاب رســانه اظهار داشــت: طبق 
فرمایش مقام معظم رهبرى ایــن هفته به نام 
هفته افشاگرى حقوق بشر آمریکایى نام گذارى 

شده است.
وى با بیان اینکه اقدامات آمریکا همواره از پیش از 
انقالب اسالمى تاکنون که چهل سال از عمر آن 
مى گذرد ادامه دارد افزود: منافقین در پى تشویش 
اذهان عمومــى و براندازى نظــام جمهورى 
اسالمى ایران همچنان در حال فعالیت هستند.  
رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان 
اصفهان خاطر نشــان کرد: عده اى از منافقین 
با انتشار صحبت هاى شهید بهشتى و مقایسه 
آنها با شرایط کنونى کشــور به دنبال براندازى 

نظام هستند.
وى با اشاره به اینکه  شهید مظلوم آیت ا... بهشتى 
در خانه اى محقر زندگى مى کردند افزود: امروزه 
که وضع زندگى و معیشتى مردم خوب نیست، 
چطور بعضى مسئولین دنیا طلب شده اند و در این 
امر از هم سبقت مى گیرند؟ مطالبات مردم جدى 

است و دشمن در کمین همین شرایط است. 
عسگرى بیان کرد: در دو انتخابات اخیر برخى 
نامزدها با رفتارهاى غیر اخالقى و تخریب طرف 
مقابل در جهت رسیدن به قدرت، در اصل، صدمه 

به نظام زدند.

وى  تصریح کرد: در اوایل انقالب و دوران بنى 
صدر، روزنامه انقالب  اسالمى هر روز یک تیتر 
بر ضد آیت ا... بهشتى چاپ مى کرد ولى شهید 
بهشتى هیچگونه دفاعى از خود نکردند، ایشان 

مى فرمودند ما فرصت دفاع از خود را نداریم. 
رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان 
اصفهان با اشاره به یکى از خاطرات شهید بهشتى 
از زبان برادر ایشان اظهار کرد: در اوج مخالفت 
بنى صدر و لیبرال ها با شهید بهشتى، شخصى 
در پاریس حاضر مى شود در قبال گرفتن مبلغى، 
اسنادى علیه بنى صدر فاش کند اما شهید بهشتى 
این معامله را قبول نکرده و مى فرماید اگر این 
افراد خائن باشــند خودشان علیه یکدیگر اسناد 

فاش خواهند کرد.
وى خطاب به خبرنگاران افزود: متاسفانه امروزه 
مسئولین  از تخریب یکدیگر دریغ نمى کنند. آن 
مسئولینى که امروز با دیدگاه دنیاطلبى بر سر کار 
هستند انقالبى نیستند و شما باید این مسئله و 

آرمان انقالب اسالمى را به گوش جوانان برسانید 
تا آنها ناامید نشوند. انشاا... با دلسوزى و  ارادت به 
شهدا و انقالب اسالمى هر کسى در آگاه سازى 
جوانان نقش خود را ایفا کند و اهل معامله با پول 
نباشید تا خدا عزت و دنیا و آخرت را با هم به شما 

عطا کند.
عسگرى به برگزارى دو مراسم ویژه در گلستان 
شــهدا در روز هفتم تیر اشــاره کــرد  و گفت: 
پنجشــنبه ســاعت 7 و 30 دقیقه صبح مراسم 
غبارروبى مزار شــهدا و تجدید میثاق با آرمان 
هاى شهدا با حضور مســئولین استان و خانواده 
هاى معظم شــهداى هفتم تیر و اقشار مختلف 
مردم برگزار خواهد شد. همچنین مراسمى بعد 
از ظهر پنجشنبه هفتم تیر ساعت 6 بعد از شهر 
در خیمه حسینى گلستان شهدا با سخنرانى آیت 
ا.. عبدالهى عضو مجلس خبرگان رهبرى برگزار 

خواهد شد.
رئیس ستاد برگزارى مراســم هفتم تیر گفت: 

شخصیت شهید بهشــتى فراتر از این است که 
در یک روز و در قالب یک برنامه گنجانده شود، 
به همین دلیل با برنامه ریزى هاى صورت گرفته 
تصمیم بر این شد که امسال ویژه برنامه اى براى 
گرامیداشت یاد و خاطره این شهید بزرگوار و 72 

تن از یاران ایشان در اصفهان برگزار شود.
عســگرى گفت: محــور برنامه هــاى تدارك 
دیده شده «شهید بهشتى» است و یاد و خاطره 
سایر شــهداى بزرگوار هفتم تیر از جمله شهید 
على اکبر اژه اى نیز در این همایش زنده مى شود. 
وى با بیــان اینکه چهره هاى فرهنگى شــهر 
اصفهان در ســال 60 خاطرات و نقطه نظرات 
مهمى پیرامون شــخصیت شــهید بهشــتى 
دارند که براى نســل امروز شــرح داده خواهد 
شد، خاطرنشان کرد: مســتند هاى تصویرى با 
محوریت شخصیت و زندگى شهید بهشتى آماده 

شده که از طریق رسانه ها منتشر خواهد شد.
■■■

در این نشست خبرى همچنین مسعود احمدى 
مدیر کل صدا و سیماى مرکز اصفهان پیرامون 
پروژه ســه گانه بزرگى کــه رأس مهم و رکن 
استوارش را  پروژه ســریال ملى شهید بهشتى  
دانست،گفت:  تفاهم نامه ساخت این سریال بین 
سازمان صدا و سیماى جمهورى اسالمى ایران و 
مشخصاً استاندارى اصفهان امضا شده و هدف از 
ساخت آن این است که ضرورت داشت حرکت 
جدى ترى جداى از میزگردها و گفتگوها به انجام 
برسد که ساخت این سریال به عنوان یک مطالبه 
عمومى، مطالبه مردم و  مطالبه نخبگان نظام و 
بازشناسى، باز معرفى و بازنمایى چهره این شهید 

بزرگوار مظلوم مطرح گردید.
■■■

حجت االسالم مهدى اژه اى برادر شهید على 
اکبر اژه اى از شهداى هفتم تیر با بیان اینکه  نسل 
جوان امروز ما بیشترین نیاز را به شناخت چنین 
شخصیت هایى دارد، افزود: الزم است یاران امام 
خمینى(ره) که در معمارى انقالب اسالمى نقش 
مؤثرى داشتند را براى نسل امروز معرفى کرد و 
در همین راستا به دنبال یک تالش جمعى براى 

اجراى ویژه  برنامه اى در همین زمینه هستیم.
اژه اى در پایان اذعان داشت: همایش ویژه هفتم 
تیر، پنجشــنبه هفته جارى بعد از نماز مغرب و 
عشا در ســالن اجتماعات سیدالشهداى مرکز 
شهید بهشتى و با سخنرانى محمدحسین صفار 
هرندى عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و 
بیان نقطه نظرات یاران این شــهید و همچنین 
تعدادى از چهره هاى شاخص فعلى از اهالى قلم و 

شخصیت هاى دانشگاهى برگزار مى شود. 
در این نشســت خبرى همچنیــن از کتابى با 
موضوع بمباران شــیمیایى سردشت در دوران 

جنگ تحمیلى رونمایى شد.
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رسیدگى به 17 هزار پرونده 
قضائى در گلپایگان

حجت االســالم  کیومــرث امیرخانى، دادســتان 
گلپایگان گفــت: در 9 ماه گذشــته، دادگســترى 
شهرســتان گلپایگان به 17 هزار پرونده رسیدگى 

کرده است.

آمادگى دانشگاه گلپایگان براى 
همکارى با دانشگاه فنى و مهندسى

رئیس دانشگاه فنى و مهندسى گلپایگان از امکانات و 
زیرساخت هاى دانشگاه آزاد اسالمى واحد گلپایگان 
بازدید کرد. دارا معظمى در این دیدار گفت: دانشگاه 
آزاد گلپایگان امکانات بسیار مطلوب و قابل توجهى 
در زمینه آموزش و پژوهش، به ویژه در رشته پرستارى 

فراهم کرده است. 
حمیدرضا خدایى، سرپرســت دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد گلپایگان نیز اظهارکرد: این دیدار براى بررسى 
راه هاى بهره بردارى از توانمندى ها و پتانسیل هاى 
طرفین و توسعه همکارى هاى آموزشى، تحقیقاتى 
و فناورى در راستاى تقویت بنیه پژوهشى و آموزشى 

طرفین بود و در این زمینه اعالم آمادگى مى کنیم.

جارى شدن2000لیتر تیزاب 
در کارگاه طالسازى

فرمانده آتش نشــانى دولت آباد گفت: بر اثر سوراخ 
شــدن مخزن تیزاب در کارگاه طالســازى در شهر 
دولت آباد، 2000 لیتر تیزاب(اسید نیتریک) در کارگاه 

طالسازى و معابر عمومى اطراف آن جارى شد.
محمدعلى نریمانى با اشــاره به اینکه با اقدام سریع 
مأموران آتش نشانى، کارگران کارگاه و ساکنان محل 
تخلیه شدند، گفت: با شستشوى کارگاه و معابر با آب، 

بوى تیزاب کاهش یافته و آسیبى به کسى نرسید. 

آسفالت معابر حصه جنوبى 
تکمیل شد

مدیر منطقه 10 شــهردارى اصفهــان اعالم کرد: 
آســفالت معابر حصه جنوبى با هزینه یک میلیارد و 
500 میلیون تومان تکمیل شــد. عبدالرسول امامى 
افزود: اجراى این طرح از اوایل اردیبهشــت ماه آغاز 
و ظرف دو ماه تکمیل شد. وى ادامه داد: از سه سال 
پیش دغدغه منطقه 10 روکش آسفالت حصه جنوبى 
بود، اما به دلیل مباحث زیرساختى از جمله فاضالب، 

اجراى آن به تأخیر افتاد.

کاهش 30 درصدى کشت 
محصوالت صیفى و پنبه

مدیرجهاد کشاورزى شهرستان آران و بیدگل گفت: 
خشکســالى ها باعث شده امســال سطح زیرکشت 
صیفى در این شهرســتان 26درصد و پنبه 33درصد 
کاهش یابد. حســین فتاحى با اشاره به اینکه کشت 
محصول با نیاز آبى باال همچون صیفى و پنبه در این 
شهرستان به طور چشمگیرى کاهش یافته، افزود: 
کشــت صیفى از 950  به حدود 700هکتار و کشت 
پنبه از 900به600 هکتار نســبت به ســال گذشته 
کاهش یافته است. وى خشکسالى هاى پى در پى، 
کمبود آب و نیز ارزش افزوده بسیار پایین را، از دالیل 

کاهش سطح زیرکشت این محصوالت عنوان کرد. 

اتصال گاز شرکت هاى صنعتى 
گلپایگان به شبکه سراسرى

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شوراى 
اسالمى گفت: براى پیشگیرى از شرایط بحرانى و خسارت 
جبران ناپذیر، شبکه گاز رسانى صنایع شهرستان گلپایگان 

به گاز سراسرى وصل مى شود.
على بختیار اظهارکرد: یکى از موضوعات مهم در شهرك 
صنعتى شهرستان، گاز رسانى در  فاز دوم شهرك صنعتى 
است. وى افزود: شهرستان گلپایگان داراى سه شهرك 
صنعتى است که با گاز رسانى به فاز دوم آن، هر سه شهرك 

صنعتى از گاز رسانى مطلوب برخوردار مى شوند. 

خبر

رئیس کلینیک خدمات مشاوره روانشناختى آموزش و پرورش 
استان اصفهان به فعالیت 920 مشــاور تحصیلى در استان 
اصفهان اشــاره کرد و گفت: اکثر این مشاوران، در دوره اول 
متوسطه ساماندهى شده اند و این ساماندهى بیشتر به علت 
فرایند انتخاب رشته پایه نهم است. غالمرضا قاسمى با اشاره 
به ضرورت انجام مشاوره تحصیلى براى انتخاب رشته در پایه 
نهم اظهارکرد: فرآیند ارائه خدمات راهنمایى و مشــاوره در 
انتخاب رشته پایه نهم، به دانش آموزان بدین صورت است که 
دانش آموزان ضمن آشنایى با استعدادها، عالیق، توانایى ها و 
ویژگى هاى شخصیتى خویش، شاخه ها و رشته هاى تحصیلى، 
حرفه ها و مشاغل مورد نیاز جامعه را بشناسند و براساس آن، 

به صورت آگاهانه رشته تحصیلى مناســب خود را انتخاب 
کنند.وى هدف از هدایت تحصیلى در فرایند انتخاب رشته 
پایه نهم را، شناسایى و شناســاندن استعداد، توانایى، عالقه 
و ویژگى هاى شــخصیتى دانش آموزان، کمک به انتخاب 
آگاهانه رشته تحصیلى و مسیر آینده شغلى و حرفه اى و کمک 
به هدایت متوازن دانش آموزان رشته هاى تحصیلى براساس 
سیاست هاى توسعه اى کشور عنوان کرد. وى افزود: در مصوبه 
جدید، انتخاب رشته بر اساس شش مؤلفه نظر دانش آموز، نظر 
والدین، نظر معلمان تمام دروس دوره اول متوســطه، نتایج 
آزمون هاى مشاوره اى، نتایج عملکرد تحصیلى یا همان نمرات 

درسى و نظرات مشاور مورد توجه قرار مى گیرد.

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان 
اصفهان گفت: با ساماندهى وضعیت تعطیالت در کشور، 
به ویژه ایجاد تعطیالت زمســتانى، گام مهمى در توسعه 
گردشگرى به ویژه گردشگرى داخلى برداشته خواهد شد. 
فریدون اللهیارى اظهارکرد: بدون شک، توسعه گردشگرى 
به صورت پایدار نقش مهمى در اقتصــاد جوامع محلى در 
سطح کشور و به ویژه استان اصفهان ایفا مى کند.وى با اشاره 
به نهادینه شدن صنعت گردشگرى در تمامى مناطق استان 
اصفهان افزود: طى سه سال اخیر با تالش هاى به عمل آمده، 
موفق شدیم تا امر گردشــگرى را در پهنه استان اصفهان 
نهادینه سازیم، به گونه اى که هم اینک از شهرهاى بزرگ 

گرفته تا روستاهاى کوچک، بسیارى از شهروندان استان در 
حوزه گردشگرى فعالیت مى کنند. مدیرکل میراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان در ادامه به تالش 
سازمان میراث فرهنگى براى ساماندهى تعطیالت اشاره کرد 
و گفت: مدتى است ریاست سازمان میراث فرهنگى کشور 
طرحى را در رابطه با ساماندهى و توزیع مناسب تعطیالت 
در کشــور در هیئت دولت مطرح کرده که پس از آن، براى 
تصویب نیاز به حمایت نمایندگان مجلس اســت، بنابراین 
با ساماندهى وضعیت تعطیالت در کشــور، به ویژه ایجاد 
تعطیالت زمستانى، گام مهمى در توسعه گردشگرى به ویژه 

گردشگرى داخلى برداشته خواهد شد.

گردشگرى داخلى نیازمند 
ساماندهى تعطیالت است

920 مشاور، فرآیند هدایت 
تحصیلى را مدیریت مى کنند

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت: از 85 هزار 
حاجى در کل کشور، در حدود شش هزار نفر اصفهانى 

هستند که معادل 7 درصد حجاج سال 97 هستند.
غالمعلى زاهدى با اشاره به ســهمیه حجاج اصفهانى 

در حج تمتع اظهار کرد: ســهمیه حج تمتع امســال در 
اصفهان پنج هزار و 785 نفر است.

وى با بیان اینکه در کنار این تعداد از حاجیان، 214 نفر 
عوامل نیز با آنها همراه هستند، افزود: این تعداد حاجى 

در قالب 41 کاروان از اســتان اصفهان عازم سرزمین 
وحى مى شــوند که از میان این کاروان ها، 12 کاروان 

«مدینه قبل» و بقیه کاروان ها «مدینه بعد» هستند.
وى بــا بیان اینکه تعــداد پروازهاى اســتان اصفهان 

براى حج تمتع هنوز مشــخص نیســت، خاطرنشان 
کرد: پروازهاى اســتان اصفهان بــراى اعزام حاجیان 
به حج تمتع، از روز دوشــنبه 8 مرداد شــروع مى شود 
و آخرین پرواز در روز یک شــنبه 21 مردادماه خواهد

 بود.
زاهدى اذعان کرد: در هر کاروان، غیر از حجاج حاضر در 
کاروان، مدیر، معاون، روحانى و تعدادى عوامل اجرایى 

براى خدمت به حجاج حضور دارند.
وى تأکید کرد: هزینه ها براى ســفر حج در کاروان ها 
از 13 میلیون و 500 هزار تومــان تا 17 میلیون و 800 
هزار تومان در استان اصفهان بوده است که اختالف در 
انتخاب هتل ها توســط حجاج، موجب اختالف قیمت 
کاروان ها شده است، اما کاروان ها در بقیه موارد مشابه 

یکدیگر هستند.

اجراى طرح سفر ارزان به کربال
مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان یادآور شد: طرح 
سفر ارزان قیمت عتبات عالیات، ماه مبارك رمضان که 
قیمت سفر زمینى را به 900 هزار تومان کاهش داده بود، 
همچنان ادامه دارد، چراکه از این طرح، استقبال خوبى 
به عمل آمد و از همه ظرفیت استان اصفهان براى این 

طرح استفاده شد.
وى در پایــان اضافه کــرد: از این پس نیــز به دنبال 
طرح هاى جدید براى کاهش بیشــتر قیمت این سفر 
روحانى هســتیم و در حال حاضر، هزینه سفر عتبات 
عالیات به صورت هوایى یک میلیون و 700 هزار تومان 
و ســفرهاى زمینى بین 900 هزار تا یک میلیون و صد 

هزار تومان است.

 مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان گفت: 
در ایام تابستان، اردوها و تورهاى گردشگرى در قالب 
ســفر از امامزاده اى در یک شهرستان به شهرستان 

دیگر تدارك دیده شده است.
حجت االســالم رضا صادقى در ارتباط با برنامه هاى 
شاخص اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
در جوار امامزادگان اســتان اصفهان به مناسبت آغاز 
ایام فراغت تابستانى اظهار کرد: در این ارتباط، طرح 
«میقات معنــوى» در جوار امامزادگان در سراســر 
اســتان و با حضور ائمه جماعــات و مبلغان آموزش

 دیده و اعزامى از ســوى ســازمان اوقــاف برگزار 
مى شود.

برگزارى طرح ملى حفظ قرآن در جوار 
امامزادگان

وى با بیان اینکــه اجراى برنامه هاى آموزشــى در 

رشــته هاى مختلف، از جمله  طرح ملى حفظ قرآن 
در جوار امامزادگان را در ایام فراغت تابســتان براى 
سنین مختلف شاهد هســتیم، اظهار کرد: همچنین 
کالس هاى آموزشــى فنى نیز در آستان امامزادگان 
براى دانش آموزان مقاطع مختلف برگزار مى شــود، 
چرا که بر این اعتقاد هستیم که هر جوان ایرانى الزم 
است براى انتخاب مناسب شغل آینده خود، حرفه هاى 

مختلف مورد عالقه را آموزش ببیند.
وى اضافــه کــرد: برگزارى مراســم ســخنرانى 
و خطابــه، برپایــى خیمه هــاى معرفــت در ایام و 
مناسبت هاى مختلف، ارائه مشــاوره در زمینه هاى 
مختلف، پاسخگویى به مســائل شرعى و خانوادگى 
از دیگر برنامه هاى شاخص در حال برگزارى در جوار 

امامزادگان شاخص هر شهرستان است.
***

حجت االسالم صادقى با اشاره به اینکه 40 امامزاده 

شاخص در اســتان اصفهان داریم که شاهد اجراى 
برنامه هاى ویــژه در آنها هســتیم، گفت: همچنین 
در امامزاده هاى کمتر توســعه یافته کــه اعتبارات 
بودجه کمتــرى نیز براى آنها در اختیــار داریم، نماز 
جماعت، برنامه هاى مختلف اوقات فراغت، تشکیل 
کالس هاى آموزشــى، اخالقى، روایات و احادیث و 

سبک زندگى اسالمى برگزار مى شود. 

 معاون توسعه روســتایى و مناطق محروم رئیس جمهور 
گفت: بیش از چهار هزار میلیارد ریال وام اشتغالزایى براى 
روستاهاى اســتان اصفهان در نظر گرفته شده، ولى در 
نایین و خوروبیابانک طرح هایى که از امتیاز اشتغال پایدار 
برخوردار و سودآور باشد، هر مقدار اعتبارى که الزم است، 

اختصاص مى یابد.
ابوالفضل رضوى مسئله اشــتغال را عالوه بر اقتصادى، 
دغدغه اى سیاسى،  اجتماعى و فرهنگى عنوان کرد و ادامه 
داد: بى توجهى به دغدغه بیکارى یعنى افزایش تنش هاى 

امنیتى، اقتصادى،  اجتماعى و فرهنگى است.
معاون توسعه روستایى و مناطق محروم ریاست جمهورى 
با بیان اینکه بیکارى سخت است اظهار کرد: روزى که  در 
نایین براى ایجاد شغل، سرمایه گذارى صورت گرفت، عده 
اندکى سعى در منحرف کردن مردم و جلوگیرى از مسیر 
اشتغال کردند که با همت مردم، شرکت توسعه عمران و 
سپس ســایر کارخانه ها راه اندازى شد و این جز با کمک 

مردم میسر نمى شد.
وى همچنین افزود: هــر مقدار اعتبار براى اشــتغال در 
روستاهاى شهرستان هاى نایین و خوروبیابانک با کارمزد 

6 درصد نیاز باشد، مى دهیم و هیچ محدودیتى نداریم. 
رضوى با اشاره به ســنگ اندازى بانک ها در طرح هاى 
اشــتغال روســتایى  تصریح کرد: بانکى حق ندارد سند 
روستایى و ملکى را از متقاضى اشتغال قبول نکند و خالف 
قانون عمل کند  و  اگر بانکى در سطح  استان اصفهان اعالم 
کند که سند روستایى یا ملکى یا مسکونى قبول نیست، 
نشان از ضعف ما و قوه مقننه است که مى بایست مسئوالن 
استان،  مشــکالت در این زمینه را به ما گزارش دهند یا 

خودشان برخورد کنند. 

آزمایشگاه «معمارى ســازمانى فناورى اطالعات» 
با امضــاى تفاهمنامه بیــن ســازمان ارتباطات و 
فناورى اطالعات کشــور و دانشــگاه آزاد اسالمى
 واحــد نجف آبــاد، در ایــن دانشــگاه راه اندازى 

مى شود.
رئیس دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد در این 
باره گفت: در تفاهمنامه اى که به امضاى سراییان، 
معاون وزیر ارتباطات و فنــاورى اطالعات و رئیس 
سازمان فناورى اطالعات ایران رسید، این دانشگاه 
بســتر فنى و علمى مناســب براى بهره بردارى از 
آزمایشگاه «معمارى ســازمانى فناورى اطالعات» 
را ایجاد مى کند. مهران مجلســى بیــان کرد: این 
آزمایشگاه در راستاى توســعه دولت الکترونیک و 
نظارت بر تدوین معمارى سازمانى ارگان هاى دولتى 

راه اندازى مى شود.
وى اهداف این آزمایشگاه را، تربیت نیروى انسانى 
متخصص در زمینه معمارى ســازمانى (کارشناسى 
ارشد)، ارائه خدمات آموزشى و فرهنگسازى در زمینه 
معمارى سازمانى و تأســیس نهادى به منظور اجرا، 
ارزیابى و نظارت بر طرح هــا و پروژه هاى معمارى 

سازمانى عنوان کرد.
وى گفت: در اجــراى این تفاهمنامه، آزمایشــگاه 
مرجع معمــارى ســازمانى طــى دوره توانمندى 
معمارى سازمانى، دانش و تجارب خود را در اختیار 
دانشگاه هاى منتخب از جمله تیم آزمایشگاه واحد 

نجف آباد قرار خواهد داد.
***

عضو هیئت علمى دانشــگاه آزاد اسالمى نجف آباد 
و سرپرست آزمایشگاه معمارى سازمانى نجف آباد 
گفت: دانشکده مهندسى کامپیوتر، با توجه به سابقه 
هیئت علمى در حوزه معمارى ســازمانى با تشکیل 
تیم آزمایشگاه، آمادگى خود را براى فعالیت در این 
حوزه به سازمان فناورى اطالعات کشور اعالم کرد.

اکبر نبى اللهــى ادامــه داد: با توجه به ســوابق و 
توانمندى تیم معرفى شده، دانشــگاه آزاد اسالمى 
واحد نجف آباد بــه عنوان یکى از دانشــگاه هاى 
منتخب کشور و نخســتین دانشگاه آزاد اسالمى در 
کشور در این حوزه پذیرفته شد و این آزمایشگاه،  به 
عنوان نماینده آزمایشگاه مرجع در استان اصفهان 

فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

دادســتان عمومى و انقالب اردســتان گفت: طرح 
جمع آورى معتــادان متجاهر در دســتور کار نیروى 

انتظامى شهرستان اردستان قرار گرفته است.
علیرضا شعبانفر اظهار کرد: اولویت کارى دادگسترى 
اردستان، موضوع حقوق عامه و نظارت بر حقوق عامه 
در ادارات دولتى است و در موضوع ارتکاب جرم، هیچ 
گونه گذشــتى نداریم و موضوع را تا آخرین مرحله 
پیگیرى مى کنیم. وى افزود: متأسفانه در شهرستان 

اردستان موضوع مواد مخدر از اهمیت باالیى برخوردار 
است و کشــفیاتى که چند وقت اخیر در موضوع مواد 

مخدر داشته ایم، قابل توجه بوده است.
دادستان عمومى و انقالب اردستان با بیان اینکه خیلى 
از سرقت هایى که در منطقه اتفاق مى افتد را معتادان 
مرتکب مى شــوند، گفت: با پیگیرى هایى که انجام 
شده، کمپ ترك اعتیاد با ظرفیت 45 نفر در اردستان 

راه اندازى شده است. 

شــهردار اردســتان گفت: بهره بردارى از سه طرح 
عمران شهرى در اردستان آغاز شد.

محســن حیدرى افزود: این طرح ها شــامل اجراى 
عملیات کف فرش معابر شهرى اردستان حدفاصل 
میدان نماز تــا میدان امام(ره)، اجراى روشــنایى در 
چهار نقطه شهرى و بوستان ها و عملیات بخش دوم 
بوستان حاشیه اى حافظ است که براى بهره بردارى از 

آنها هفت میلیارد ریال هزینه شده است.
وى همچنین از اختصــاص 1000 تن قیر رایگان به 
ارزش 15میلیارد ریال خبر داد و افزود: این مقدار قیر، 
در چهار مرحله و با اعتبارى افزون بر 30میلیارد ریال 
براى آسفالت بافت تاریخى، خیابان هاى سطح شهر، 

مســیر بلوار آیت ا... هاشمى رفســنجانى تا شهرك 
مدرس، رینگ غربى و دسترسى مسکن مهر استفاده

 مى شود.
وى در ادامه با بیان اینکه عملیات ساخت باند کندروى 
کمربندى اردســتان به طــول 24کیلومتر، با هدف 
دسترســى محلى آســان، کاهش حجــم ترافیک، 
رونــق اقتصادى و ســاماندهى تبلیغــات محیطى 
در دســتور کار شــهردارى قرار دارد، گفت: اجراى 
این طــرح، در پنج مرحلــه و با اعتبــارى افزون بر 
300میلیارد ریــال، پیش بینى و مرحلــه اول آن به 
طول 6  کیلومتر و اعتبارى افزون بر 50میلیارد ریال 

آغاز شده است.

7 درصد حجاج ایرانى، اصفهانى هستند اختصاص 400 میلیارد
 وام اشتغالزایى

براى روستاییان استان

راه اندازى آزمایشگاه معمارى سازمانى فناورى اطالعات 
در دانشگاه آزاد نجف آباد

جمع آورى معتادان متجاهر در اردستان 

آغاز بهره بردارى از 3 طرح عمران شهرى در اردستان

تورهاى بین امامزاده اى در ایام تابستان برپا مى شود

دبیرکل انجمن اسالمى دانشگاه صنعتى اصفهان گفت: 
دانشــجویان رغبتى براى انجام فعالیت هاى فرهنگى 
ندارند و دانشجو صبح به دانشــگاه، ظهر به غذاخورى 
و شــب به خوابگاه مى رود و این مثلث هــر روز تکرار 

مى شود.

کورش حیدرى افزود: مشــکل اصلى که تشــکل ها و 
انجمن هاى اســالمى با آن مواجه هستند، این است که 
دانشجویان به سمت تشکل ها و امور فرهنگى نمى آیند؛ 
البته این مشکل فقط مختص به دانشگاه صنعتى نیست 

و دانشگاه هاى دیگر هم با این مشکل مواجه هستند. 

وى گفت: ســعى مى کنیم به عنوان راهــکار و ترغیب 
دانشــجویان به مســائل فرهنگى، اکثر برنامه ها را در 
دانشکده ها برگزار کنیم و دانشجو وقتى ببیند که استادش 
در حال سخنرانى است، شاید به امور فرهنگى رغبت پیدا 

کند که این راهکار تا حدودى مؤثر است.

با دستیابى به رکوردى جدید در شرکت فوالد 
امیرکبیر کاشان، تولید این شرکت 7 درصد 

افزایش یافت.
مدیرعامل شــرکت فوالد امیرکبیر کاشان 
گفت: این شرکت با ثبت رکورد تولید 14 هزار 
و 567 ُتن کالف گالوانیزه طى امسال، گام 
بلندى در دستیابى به اهداف اسمى برداشت.

عزیز قنواتى، رکورد تولیــد کالف گالوانیزه 
ماهانه در این شرکت را مربوط به اردیبهشت 
ســال جارى به مقدار 14 هــزار و 567 تن 
دانست و افزود: با دســتیابى یه این رکورد، 
تولید این شرکت نسبت به مدت مشابه سال 

قبل 7 درصد رشد داشته است.
وى با اشاره به رشد تولید، کیفیت و رقابتى بودن محصوالت شــرکت و مقایسه با محصوالت وارداتى و 
همچنین قطع وابستگى و بومى سازى قطعات در راســتاى حمایت ازکاالى ایرانى گفت: در سایه تالش 
کارکنان، با افزایش بهره ورى و کاهش توقف تولید، این شرکت در سال گذشته توانست 138 هزار تن تولید 

داشته باشد که نسبت به ظرفیت اسمى آن 38 درصد رشد داشت.
مدیرعامل شرکت فوالد امیرکبیر با بیان اینکه هم اکنون تولید این خط در سه ماهه امسال از مرز 38 هزار 

تن گذشت، افزود: این شرکت توانست در خرداد امسال تولید خود را به 14 هزار و 567 تن برساند .

کشاورزان استان اصفهان امســال در حدود 90 هزار ُتن طالبی 
وگرمک از زمین هاي کشاورزي این استان برداشت کردند.

مسئول امور سبزي و صیفی ســازمان جهادکشاورزي استان 
اصفهان، سطح زیرکشت این محصوالت را، 3000هکتار اعالم 
کرد و گفت: میانگین برداشت طالبی وگرمک در هر هکتار در 

حدود 30 ُتن است.
ابراهیمــی با بیــان اینکه ایــن میــزان محصــول، ازنیمه 
خرداد تــا تیــر، از زمین هاي کشــاورزي شهرســتان هاي 
آران وبیــدگل، کاشــان، اردســتان ونطنز برداشــت شــده 
اســت، گفت: مقدار قابــل توجهــى از این محصــوالت به

 استان هاي همجوار صادر می شود. 

اصفهان، پیشتاز در 
تولید طالبى و گرمک

دانشجویان رغبتى براى انجام فعالیت هاى فرهنگى ندارند

افزایش تولید شرکت فوالد امیرکبیر کاشان
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رئیس کمیســیون امور اقتصادى، حقوقى و گردشگرى 
شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: هر گونه زیباسازى 
در اصفهان صرفاً به سلیقه مدیران وقت اتفاق افتاده است 
و هیچ همخوانى با پیشــینه، فرهنگ و تاریخ این شهر 
ندارد و همان کارهایى را که در دیگر شهرها و روستاها 

شاهد هستیم، در اصفهان نیز دیده مى شود.
نصیــر ملــت در خصوص «طــرح جامع زیباســازى 
شهراصفهان» که از ســوى تعدادى از اعضاى شورا به 
شهردارى پیشنهاد شده اســت، اظهارکرد: این طرح به 
منظور تهیه برنامه راهبردى براى ســازمان زیباسازى 
پیشــنهاد شــده اســت.وى با بیان اینکه طرح جامع 

زیباسازى در ســه بخش نورپردازى، مبلمان شهرى و 
هنر و گرافیک شهرى و تبلیغات محیطى در دستور کار 
قرار گرفته است، تصریح کرد: قصد داریم با تهیه طرح 
جامع، همه زیرمجموعه هاى شهردارى براى هر گونه 
فعالیت در حوزه زیباسازى شهر ملزم به اجراى این طرح 
راهبردى شوند. رئیس کمیسیون امور اقتصادى، حقوقى 
و گردشگرى شوراى اسالمى شهر اصفهان با بیان اینکه 
سال هاست که نگاه هاى پراکنده اى بر زیباسازى شهر 
حاکم بوده است، افزود: این امر منجر به ایجاد هرگونه 
زیباسازى شده که صرفًا به ســلیقه مدیران وقت اتفاق 

افتاده است.

عضو کمیسیون اقتصادى مجلس شــوراى اسالمى با 
اشاره به انتشار فهرست کامل جداول سه گانه کاالهاى 
مشــمول اولویت بندى دولت در راستاى سیاست جدید 
ارزى مبنى بر اختصاص دالر 4200تومانى به کاالهاى 
محدود، گفت: مــردم به ویژه کارمنــدان و کارگران از 

وضعیت اقتصادى کشور گله مند هستند.
حجت االسالم ناصر موسوى الرگانى با بیان اینکه حقوق 
و دستمزد به ریال است، اما هزینه هاى زندگى باید به دالر 
یا یورو پرداخت شود، اظهار کرد: قدرت خرید کارگران 
و کارمندان نسبت به ســال قبل به نصف رسیده است و 
دولت براى کاالهاى ضرورى و مورد نیاز که در کشــور 

تولید نمى شود یا متناسب به نیاز داخلى تولید نمى شود، 
ارز 4200 تومانى در اختیار واردکنندگان قرار مى دهد.

این عضو کمیسیون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى 
گفت: منظور از کاالهاى ضرورى، محصوالتى هستند 
که در سفره مردم مصرف مى شود مانند کمبود تخم مرغ 
که باید با واردات ایــن محصول، بــازار را تنظیم کرد 
تا گرانى ایجاد نشــود و نیــاز اســت ارز 4200 تومانى 
براى تأمیــن تخم مرغ مــورد نیاز کشــور اختصاص 
یابد، چراکــه هــدف، تخصیــص ارز 4200تومانى، 
بــراى جلوگیــرى از گرانــى و رفع مشــکالت مردم 

است.

زیباسازى اصفهان با 
شرایط شهر، همگون مى شود

لزوم تخصیص ارز براى 
نوسازى ماشین آالت صنعتى

افتتاح دومین دفترخدمات 
الکترونیک قضائى خمینى شهر

دومین دفتر خدمات الکترونیــک قضائى، با هزینه 
یک میلیارد ریال و با هدف تسهیل و تسریع در ارائه 
خدمات قضائى به مراجعان دادگسترى در شهرستان

 خمینى شهر افتتاح و راه اندازى شد.
ثبــت و پیگیرى دادخواســت، واخواهــى و تجدید 
نظرخواهى، ثبــت و پیگیرى اظهارنامــه، ثبت نام 
الکترونیک اشخاص حقیقى و حقوقى، رؤیت ابالغ 
الکترونیک و گواهى ابالغ، اطالع رسانى و پیگیرى 
پرونده هاى قضائى، ارسال دادخواست به شوراهاى 
حل اختالف و ثبت شکواییه کیفرى، از خدماتى است 

که در این دفتر ارائه خواهد شد.

اصفهان وارد گرم ترین 
روزهاى سال شد

کارشــناس ارشــد پیش بینى اداره کل هواشناسى 
استان اصفهان گفت: دماى هواى کالنشهر اصفهان 
در دوشــنبه به باالترین میزان خود از ابتداى امسال 

تاکنون یعنى 40 درجه سانتیگراد رسید.
ساناز جعفرى با اشــاره به اینکه بررسى نقشه هاى 
هواشناسى بیانگر استقرار جو به نسبت پایدار در سطح 
استان اصفهان است، گفت: در دو روز آینده در بیشتر 
مناطق، آســمان صاف در بعدازظهر گاهى با وزش 
باد به نسبت شــدید و در مناطق مرکزى غبار محلى 

پیش بینى مى شود.

خبر

مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شــعبه چهــارم اصفهان در نظــر دارد جلســه مزایده اى درخصــوص پرونده 
اجرایى کالســه 970020 ج/4 له خانم مریــم ابراهیمى صبا و علیه آقاى ســعید فرهــوش مبنى بر 
فروش پــالك ثبتى 82 فرعــى از (4887) اصلــى بخش پنج اصفهــان در تاریخ 97/05/2 ســاعت 
10 صبح در محل اجراى احکام دادگســترى اصفهــان طبقه زیرزمین خیابان شــهید نیکبخت جهت 
فروش شــش دانگ ملکى با مشــخصات مندرج در نظریه کارشناســى که ذیال درج شده است ملکى 
طرفین و اکنون در تصرف مالکانه خوانده میباشــد توســط کارشــناس رسمى دادگســترى به شرح 
ذیل ارزیابى شــده نظریــه وى مصون از تعــرض طرفین واقع گردیــده برگزار نمایــد. طالبین خرید 
مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشــانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 
10درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شــده بانــک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلســه 
مزایده شــرکت نمایند. پیشــنهاددهنده باالترین قیمت برنــده مزایده خواهد بود. تســلیم ملک مورد 
مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. اوصاف ملــک مورد مزایده: ارزیابى پالك 
ثبتى 82 فرعى از 4887 اصلى بخش پنج اصفهان به اســتحضار مى رساند اینجانب کارشناس منتخب 
على الرغم هماهنگى وکیل خواهان بــا خوانده در مورخ 22/01/1397، بــراى بازدید میدانى از محل 
مراجعه، الکن خوانده از حضور در محــل و باز کردن درب منزل خوددارى نمــوده که مجدداً در تاریخ 
1397/01/28 با حکم مقام محترم قضائى و در معیت وکیل خواهان و با حضور مامورین نیروى انتظامى 
کالنترى 16 و بدون حضور خوانده و با کمک قفل ســاز درب منزل باز و از محل وقوع ملک به نشانى: 
اصفهان- خیابان چهارباغ باال- کوچه شــهید اســکندر سرکوب- کوچه شــهید پورشریف- بن بست 
ســرکوب- پالك- 38 کدپســتى 8163885351 طبقه دوم، بازدید و معاینه بعمل آمد، اسناد ابرازى 
مالحظه و با محل تطبیق که نتیجه مشــاهدات و معاینات و بررسى ها به شــرح ذیل اعالم مى گردد. 
مشاهدات: محل مورد بازدید عبارت است از ششــدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونى 
واقع در طبقه اول به مســاحت 75/60 مترمربع که از این مقدار 1/60 مترمربع ایوان مســقف بانضمام 
قدرالسهم از ششــدانگ اعیانى یک باب انبارى پالك 83 فرعى واقع در پشــت بام به مساحت 4/66 
مترمربع با قدرالسهم از عرصه و ســایر مشــاعات و با حق عبور از راه پله طبق قانون تملک آپارتمانها 
و آئین نامه اجرائى آن با اســکلت فلزى ســقف تیرآهن (طاق ضربى) کف ســرامیک، سطوح داخلى 
رنگ آمیزى، درب و پنجره هاى خارجى فلزى و آلومینیومى، درب هاى داخلى چوبى، سرویس و حمام 
و آشپزخانه کاشى و سرامیک با کابینت ام دى اف، نماى خارجى ســنگ و آجر، داراى اشتراکات آب و 
گاز مشترك، برق مستقل، سیستم گرمایش بخارى و سیستم ســرمایش کولر، با قدمت حدود 15 سال 
مى باشد. نظریه کارشناســى: با توجه به موارد فوق و موقعیت محل و مساحت عرصه و اعیان و نوع بناء 
و مشــترکات و متعلقات و امتیازات ارزش شــش دانگ عرصه و اعیان آپارتمان مسکونى پالك ثبتى 
4887/82083 واقع در بخش پنج ثبت اصفهان، داراى دو جلد ســند مالکیت هر کدام سه دانگ مشاع 
با مشخصات شــماره ثبت 13783 صفحه 548 و 551 دفتر 116 به مالکیت سعید فرهوش فرزند احمد 
کدملى 1284732517 و مالکیت مریــم ابراهیمى صبا فرزند على اکبــر کدملى 2092090046، بالغ 
بر 3/024/000/000 ریال برابر ســه میلیارد و بیســت و چهار میلیون ریال معادل سیصد و دو میلیون 
چهارصد هزار تومان بعنوان قیمت پایه مزایده ملک مذکور، ارزیابى و اعالم مى گردد. مطابق اســتعالم 
انجام شــده هر کدام از طرفین مالک سه دانگ مشــاع از پالك مى باشــند و وفق ماده 10 آئین نامه 
فروش امالك مشاع وجوه حاصله از فروش پس از کســر هزینه عملیات اجراى به نسبت سهم هر یک 
از مالکین تقسیم خواهد شد. م الف: 6108 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى شهرستان اصفهان /3/705

مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شــعبه 11 اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى درخصــوص پرونده اجرایى 
کالســه 962494 ج/11 له خانم محبوبه صفــرى زاده با وکالــت مجید دارابى آغچــه و علیه آقاى 
حســن خدایار مبنى بر مطالبه مبلــغ 3454830736 ریال بابــت محکوم به و هزینه هــاى اجرایى و 
حق االجراى دولتى در تاریخ 97/5/3 ســاعت 11 صبح در محل اجراى احکام دادگســترى اصفهان 
طبقه زیرزمین خیابان شــهید نیکبخت جهت فروش 22/7 حبه مشــاع از 72 حبه شش دانگ ملکى با 
مشــخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده اســت ملکى آقاى حسن خدایار و اکنون در 
تصرف مالکانه محکوم علیه مى باشــد توسط کارشناس رسمى دادگســترى به شرح ذیل ارزیابى شده 
نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیــده برگزار نماید. طالبین خرید مــى توانند ظرف 5 روز 
قبل از جلســه مزایده به نشــانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10درصد بها به صورت 
نقد یا چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلســه مزایده شــرکت نمایند. 
پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تســلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام 
بهاى آن صورت خواهــد گرفت. هزینه هاى اجرایى بــر عهده محکوم علیه مى باشــد. اوصاف ملک 
مورد مزایده: محل وقوع ملک واقع در اصفهان- ملک شــهر- فلکه مادر- انتهاى خیابان نگارســتان 
شمالى- خدمات شهرى شهردارى مراجعه و با توجه به بازدید و معاینه از محل و مطالعه تصاویر مدارك 
ابرازى نتیجه به شــرح زیر گزارش مى گردد: - محل موردنظر: قطعه زمینى است، بایر (بدون اعیانى) 
با مختصات Y 3621191 X 562312 UTM طبق عکس هوایى پیوســت مى باشــد و براســاس 
طرح تفصیلى منطقه 12 شــهر اصفهان و مطابق بــا بند 22 مورخ 93/10/2 کمیســیون ماده 5 قانون 
تاسیس شــوراى عالى شهرســازى و معمارى ایران، داراى کاربرى فضاى ســبز است. – مشخصات 
ثبتى: پالك شــماره 50 فرعى مجزى شــده از پالکهاى 39 الى 41 فرعى از پــالك 31 اصلى بخش 
ثبت اصفهان به شماره چاپى ســند تک برگى 370554 96- /الف مورخ 96/12/22 بنام حسن خدایار 
که داراى سهم مالکیت 22/7 (بیســت و دو هفت دهم) حبه بصورت مشاعى بوده و کل مساحت عرصه 
براســاس کروکى مندرج در ســند تک برگى فوق االشــاره حدوداً 516 مترمربع مى باشــد. – نظریه 
کارشناسى: با توجه به موارد فوق االشــاره و با بررســى هاى بعمل آمده و در نظر گرفتن جمیع جهات 
شــامل ابعاد و مســاحت عرصه و موقعیت مکانى و کلیه عوامل موثر در موضوع ارزش ســهم مشاعى 
آقاى حسن خدایار (خوانده) از پالك موصوف با توجه به میزان ســهم مالکیت نامبرده که حدوداً 162 
مترمربع از 515 مترمربع مساحت قطعه زمین را شامل میگردد به ارزش 2/041/200/000 (دو میلیارد 
و چهل و یک میلیون و دویســت هزار) ریال معادل دویســت و چهار میلیون و یکصد و بیســت هزار 
تومان ارزیابى گردید. م الف: 6159 منصورى- مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى شهرستان اصفهان 

3/706/
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهــى: 139703902004000110 تاریــخ آگهــى: 1397/03/29 شــماره پرونــده: 
139504002004000359 آگهــى مزایده پرونده اجرایى به شــماره بایگانــى: 9501121- تمامى 
ششدانگ یک دستگاه آپارتمان پالك 14574 فرعى از 5000 اصلى طبقه اول سمت غربى به مساحت 
145/55 مترمربع بانضمام انبارى شماره 14566 به مساحت 5/28 مترمربع واقع در احداثى بر روى عرصه 

پالك 2686 فرعى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان با قدرالسهم از عرصه مشاعى و مشاعات که عبارتند 
از حیاط مشاعى شماره 14569 فرعى و پارکینگ مشاعى 14570 فرعى و راه پله مشاعى 14571 فرعى 
با قید اینکه پالك فوق حق استفاده از حیاط مشاعى را ندارد به آدرس: اصفهان خیابان سپهساالر کوچه 
بهمن کوچه مولوى پالك 9 کدپستى 8166734655 که سند مالکیت آن در صفحات 155 و 183 دفاتر 
امالك جلد 989 و 976 ذیل شماره هاى 184697 و 183664 و شماره هاى چاپى 545447 و 545446 
به نام خانم ها بتول خادم ملت و سهیال زارع پور نصرآبادى ثبت و صادر شده است با حدود آپارتمان: شماًال: 
اول به طول 4/60 متر دیواریست به دیوار پالك شــماره 5000/3288 قطعه پنجم تفکیکى سابق دوم 
در دو قسمت که قسمت اول غرب مجاور است با طولهاى 1/70 متر و 2/90 متر پنجره و دیواریست به 
نورگیر شرقًا: اول به طول 4/89 متر به دیوار اشتراکى با آپارتمان شماره 14575 فرعى دوم در سه قسمت 
که قسمت اول قسمتى از شمال و قسمت سوم قســمتى از جنوب مجاورات درب و دیواریست اشتراکى 
با راه پله مشاعى به طولهاى 1/55 متر و 4/15 متر و 10 ســانتى متر سوم در دو قسمت که قسمت دوم 
قسمتى از جنوب مجاورات به طولهاى 1/5 متر و 1/45 متر و پنجره و دیواریست به نورگیر چهارم به طول 
9/92 متر به دیوار اشتراکى با آپارتمان شماره 14575 فرعى مذکور جنوبًا: انکساراً در پنج قسمت پنجره 
و دیواریست به فضاى حیاط مشاعى به شماره 14569 فرعى به طولهاى 3/35 متر و 1/30 متر و 3/25 
متر و 50 سانتى متر و 90 سانتى متر غربًا: به طول 20/30 متر قسمتى دیواریست به فضاى پالك شماره 
5000/2685 و قسمتى دیوار به دیوار پالك مرقوم. حدود انبارى: شماًال: اول به طول 40 سانتى متر به 
دیوار اشتراکى با انبارى شماره 14565 فرعى دوم به طول 1/30 متر به دیوار اشتراك با راه پله مشاعى 
شماره 4571 فرعى سوم به طول 50 سانتى متر به دیوار اشتراکى با پارکینگ مشاعى به شماره 14570 
فرعى شرقًا: به طول 2/40 متر درب و دیواریست اشتراکى با پارکینگ مشاعى به شماره 14570 فرعى 
جنوبًا: به طول 2/20 متر به دیوار اشتراکى با انبارى شماره 14567 فرعى غربًا: به طول 2/40 متر به دیوار 
اشتراکى با آپارتمان شــماره 14561 فرعى واقع در طبقه زیرزمین که طبق نظر کارشناس رسمى ملک 
موردنظر داراى اسکلت بتنى سقف تیرچه بلوك، کف حیاط سنگ دو تیشه، نما ترکیب آجر و سنگ، درب 
و پنجره هاى خارجى آلومینیم و فلز، فضاى راه پله سنگ با نرده هاى فلزى و پوشش دیوارها سرامیک، 
درب هاى داخلى چوبى، پوشش کف سرامیک، پوشــش دیوارها و سقف گچ و رنگ، آشپزخانه کاشى و 
سرامیک با کابینت فلزى، حمام، توالت و دستشویى کاشى و سرامیک، سیستم گرمایش بخارى، سرمایش 
کولر، با قدمت ساخت حدود 20 سال، داراى امکانات آب و برق و گاز. ابعاد برداشتى از پارکینگ در محل 4 
* 2/5 مترمربع مى باشد. ساختمان فاقد آسانسور است که طبق سند رهنى شماره 32372- 92/10/24 
تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شــماره 135 اصفهان در قبال بدهى شرکت توان خودرو جى در رهن 
بانک صادرات واقع مى باشد و تا تاریخ 97/7/15 داراى بیمه نامه است و از ساعت 9 الى 12 روز یکشنبه 
مورخ 97/4/24 در اداره اجراى اسناد رســمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول 
شهید صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 
3/850/000/000 ریال (سه میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون ریال) 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 اســت 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 97/4/5 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز 
بعد موکول مى گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلســه 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 اســت. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز 
طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اســناد و امالك سپرده نماید. م الف: 7521 اداره اجراى اسناد 

رسمى اصفهان /3/730
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهــى: 139703902004000109 تاریــخ آگهــى: 1397/03/29 شــماره پرونــده: 
139504002004000360 آگهــى مزایده پرونده اجرایى به شــماره بایگانــى: 9501122- تمامى 
ششدانگ یک دستگاه آپارتمان پالك 15094 فرعى از 5000 اصلى طبقه دوم سمت غرب به مساحت 
139/30 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان با قدرالسهم از عرصه مشاعى و با قدرالسهه از مشاعات 
اعم از راه پله و آسانسور مشاعى پالك پانزده هزار و هشتاد و سه فرعى و حیاط مشاعى پالك پانزده هزار 
و هشتاد و چهار فرعى و پارکینگ مشاعى پالك پانزده هزار و هشتاد و پنج فرعى و با قید باینکه مورد ثبت 
فاقد انبارى مى باشد به آدرس: اصفهان خیابان آپادانا اول کوچه باغ بهشت مجتمع سرو پالك 36 طبقه 
سوم واحد 6 که ســند مالکیت آن در صفحه 330 دفتر امالك جلد 1022 ذیل شماره 189800 و شماره 
چاپى 079311 به نام آقاى سعداله زارع پور نصرآبادى ثبت و صادر شده است با حدود آپارتمان: شماًال: 
به طول هفت متر و نیم پنجره و دیواریست به پشت بام آپارتمان طبقه اول سمت غربى پالك پانزده هزار 
و نود و دو فرعى شرقًا: به طول شش متر و نیم دیوار اشتراکى است با آپارتمان طبقه سمت شرقى پالك 
پانزده هزار و نود و سه فرعى دوم در شش قســمت که قسمت اول و سوم جنوبى و قسمت پنجم شمالى 
است به ترتیب به طولهاى دو متر و سه متر و هفتاد و سى سانتى متر و یک متر و ده سانتى متر و دو متر و 
سى سانتى متر یک متر و شصت سانتى متر درب اختصاصى و دیوار اشتراکى با راه پله و آسانسور مشاعى 
پالك پانزده هزار و هشتاد و سه فرعى و سوم به طول هفت متر دیوار اشتراکى با آپارتمان طبقه دوم سمت 
شرق پالك پانزده هزار و نود و سه فرعى جنوبًا: بطولهاى هفت متر و نیم پنجره و دیوارى است به فضاى 
حیاط مشاعى پالك پانزده هزار و هشــتاد و چهار فرعى غربًا: بطول نوزده متر و نود سانتى متر پنجره و 
دیوارى اســت به فضاى کوجه. حقوق ارتفاقى له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانهاست که طبق نظر 
کارشناس رسمى محل مورد بازدید به صورت یک دستگاه آپارتمان مسکونى که در طبقه دوم غربى یک 
مجموعه ساختمانى 9 واحدى در پنج طبقه، با اسکلت بتنى، سقف از تیرچه و بلوك، کف از سرامیک و بدنه 
از کاشى تا سقف با کابینت ام دى اف، سرویسهاى حمام و توالت دتشوئى کف از سرامیک و بدنه از کاشى، 
سیستم حرارتى پکیج و رادیاتور و برودتى از کولر آبى، قدمت بنا حدود 26 سال، داراى اشتراکات برق مجزا 
و آب و گاز مشترك مى باشد که طبق سند رهنى شماره 32812- 92/11/29 تنظیمى در دفترخانه اسناد 
رسمى شماره 135 اصفهان در قبال بدهى شرکت توان خودرو جى در رهن بانک صادرات اصفهان واقع 
مى باشد و تا تاریخ 97/7/12 داراى بیمه نامه است و از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 97/4/25 در 
اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول شهید صداقتى ابتداى 
خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 5/632/240/000 ریال 
(پنج میلیارد و ششصد و سى و دو میلیون و دویست و چهل هزار ریال) 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 97/4/5 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 شناسایى 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: 7520 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /3/731

مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شــماره آگهــى: 139703902004000111 تاریــخ آگهــى: 1397/03/29 شــماره پرونــده: 
139504002004000362 مزایده پرونده اجرایى به شماره بایگانى: 9501124 ششدانگ یک دستگاه 
آپارتمان پالك 15151 فرعى از 4999 اصلى طبقه چهارم ســمت غرب به مساحت 111/8 مترمربع به 
انضمام انبارى شماره 15144 فرعى واقع در پشت بام سرپله به مساحت 3/97 مترمربع واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان با قدرالسهم از مشاعات و عرصه مشاعى 2036 فرعى و راه پله و آسانسور مشاعى 15130 
فرعى و پارکینگ مشاعى 15131 فرعى و حیاط مشاعى 15132 فرعى و اطاق سرایدارى مشاعى 15133 
فرعى و دستشوئى مشــاعى 151345 فرعى به آدرس: اصفهان خیابان مرداویج خیابان فارابى شمالى 
کوچه هفدهم پالك 12 مجتمع ارژنگ که سند مالکیت آن در صفحه 193 دفتر امالك جلد 1022 ذیل 
شماره 189712 و شماره چاپى 327625 به نام آقاى سهیل زارع پور نصرآبادى ثبت و صادر شده است 
با حدود آپارتمان: شماًال: در سه قسمت که دوم غربى است به طول هاى یک متر و بیست و پنج سانتى 
متر و چهارده سانتى متر و هفتاد و پنج سانتى متر پنجره و دیواریست به فضاى خیابان شرقا: اول به طول 
هشت متر و پنجاه و یک سانتى متر دیواریست اشتراکى با آپارتمان پانزده هزار و یکصد و پنجاه و دو فرعى 
و دوم در پنج قسمت که قسمت هاى اول و سوم جنوبى و پنجم شمالى است به طول هاى هشتاد و پنج 
سانتى متر، یک متر و چهل ســانتى متر، نیم متر، چهار متر و سى سانتى متر، یک متر و چهل سانتى متر 
درب اختصاصى و دیوار اشتراکى است به راه پله و آسانسور مشاعى سوم به طول پنج متر و شصت و سه 
سانتى متر دیواریست اشتراکى با آپارتمان پانزده هزار و یکصد و پنجاه و دو فرعى چهارم به طول هفده 
سانتى متر دیواریست به فضاى حیاط مشــاعى جنوبا: در دو قسمت که دوم به طور مایل و پخى است به 
طول هاى چهار متر و هفتاد سانتى متر و یک متر و نود سانتى متر پنجره و دیواریست و نرده تراس است 
به فضاى حیاط مشاعى غربا: اول به طول هفده متر و نود سانتى متر دیواریست به فضاى پالك دو هزار 
و سى و هفت (2037) و دوم به طول هفتاد سانتى متر دیواریســت به فضاى خیابان طبق قانون تملک 
آپارتمان هاست. حدود انبارى: شــماًال: به طول یک متر و نیم دیواریست اشتراکى با انبارى پانزده هزار 
و یکصد و سى و نه فرعى شرقا: به طول دو متر و شــصت و پنج سانتى متر دیواریست اشتراکى با انبارى 
پانزده هزار و یکصد و چهل و سه فرعى جنوبا: به طول یک متر و نیم درب و دیواریست به فضاى پشت 
بام غربا: اول به طول چهل سانتى متر دیواریست به فضاى پشــت بام دوم به طول دو متر و پنج سانتى 
متر دیواریست اشتراکى با راه پله مشــاعى که طبق نظر کارشناس رسمى مجتمع مسکونى شش طبقه 
(همکف پارکینگ و پنج طبقه روى آن هر طبقه دو واحد و جمعا ده واحد مسکونى) بوده اسکلت آن بتنى 
و سقف ها تیرچه بلوك بوده نماى آن آجرى و داراى آسانســور مى باشد و قدمت آن حدود 18 سال مى 
باشد. آپارتمان مسکونى دو خوابه و داراى هال و پذیرایى با شومینه و آشپزخانه اوپن با کابینت ام دى اف 
به انضمام حمام و سرویس بهداشتى با بدنه کاشى و کف سرامیک مى باشد. بدنه داخلى اندود گچ سفید با 
رنگ آمیزى روى آن و کف فرش سالن سرامیک و اتاق ها موزاییک و موکت مى باشد درب هاى داخلى 
چوبى و درب و پنجره بیرونى آلومینیم مى باشد. سیستم سرمایش کولر آبى و گرمایش پکیج و رادیاتور 
مى باشد که داراى اشتراکات آب و برق و گاز مى باشد که طبق سند رهنى شماره 32813- 92/11/29 
تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شــماره 135 اصفهان در قبال بدهى شرکت توان خودرو جى در رهن 
بانک صادرات اصفهان واقع مى باشد و تا تاریخ 97/7/12 داراى بیمه نامه مى باشد و از ساعت 9 الى 12 
روز سه شنبه مورخ 97/4/26 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى 
چهارراه اول شهید صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده 
از مبلغ پایه 6/700/000/000 ریال (شــش میلیارد و هفتصد میلیون ریال) شروع و به هرکس 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 اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى 
بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در 
روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 97/4/5 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده 
به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شــرکت 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 شناسایى معتبر الزامى اســت. ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان 
روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك ســپرده نماید. م الف: 7522 اداره اجراى 

اسناد رسمى اصفهان /3/733
فقدان سند مالکیت 

شماره: 139721702030004992 آقاى رسول کاظمیانى نجف آبادى فرزند عباس به وکالت از طرف 
وراث محمد ابراهیم صالحى باستناد یک برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى 
شده مدعى شدند که سند مالکیت یک دانگ از ششدانگ پالك ثبتى شــماره 403/1 واقع در قطعه 3 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 422 دفتر 229 امالك ذیــل ثبت 51160 بنام صدیقه 
صالحى ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طى سند انتقال شماره 111040 مورخ 1371/10/09 دفترخانه 
23 به محمد ابراهیم صالحى فرزند غالمرضا انتقال گردیده اســت. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به 
علت اسباب کشى ازبین رفته است. چون درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق 
تبصره یک اصالحى ماده 120 آییــن نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام 
معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشــار 1396/04/05 1127/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك نجف آباد/3/754

فقدان سند مالکیت
شــماره: 103/97/960/26- 97/3/22 آقاى حجت اله مولویان جزى فرزند حســن باستناد یک برگ 
استشــهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است ســند مالکیت خود بشماره 
490627 را که بمیزان ششــدانگ به شــماره پالك ثبتى 409/9323 واقع در بخش 16 حوزه ى ثبتى 
16 اصفهان (شاهین شــهر) که در ص 179 دفتر 885 ذیل ثبت 198831 بنام حجت اله مولویان جزى 
فرزند حسن ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند صورت جلسه ى تفکیکى 92/4902/26 مورخ 
92/6/27 به او انتقال قطعى یافته و معامله ى دیگرى هم انجام نشده و بموجب سند شماره 80710 مورخ 
94/7/20 دفتر 129 شاهین در رهن بانک مسکن قرار داشــته و نحوه ى گم شدن سهل انگارى اعالم 
شده، چون درخواست صدور ســند المثنى گردیده، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آ.ق.ث مراتب 
آگهى مى گردد که هر کس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا 
ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شــد. م الف: 547 ناصر صیادى - رئیس ثبت 

اسناد و امالك شاهین شهر /4/108
احضار متهم

شماره درخواست: 9710460358100013 شــماره پرونده: 9609980358100231 شماره بایگانى 
شــعبه: 960238 نظر به اینکه آقاى محمدرضا پورى عطار اصفهانى فرزند اکبر متهم به جعل عنوان به 
شماره پرونده 960238 شعبه دوم بازپرسى دادسراى اصفهان مى باشــند و وقت حضور ظرف یک ماه 
پس از انتشار آگهى مى باشد با توجه به مجهول المکان بودن متهم حسب ماده 174 قانون آئین دادرسى 
کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار طبع و نشر مى شود و از متهم مذکور دعوت 
به عمل مى آید جهت رســیدگى در وقت مقرر حاضر شوند و در صورت عدم حضور، احضاریه ابالغ شده 
تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شد. اصفهان- خیابان کاوه- خیابان جابر انصارى- مجتمع شماره 
3- دادسراى عمومى و انقالب اصفهان. م الف: 7765 صالحى- بازپرس شعبه دوم بازپرسى دادسراى 

عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع 3) /4/133
ابالغ تجدیدنظر خواهى

شــماره ابالغنامــه: 9710106793701406 شــماره پرونــده: 9609986793700349 شــماره 
بایگانى شــعبه: 960349 ابالغ دادخواســت و ضمائم تجدیدنظر خواهى به محمدرضا جاللى عاشق 
ابادى- حســین کبیرى- ابراهیم امینى- مجتبى ســدهیان- تجدیدنظر خواه بانــک ملت با مدیریت 
هــادى اخالقى با نمایندگــى هادى حطیم دادخواســت تجدیدنظــر خواهى به طرفیــت تجدیدنظر 
خوانده محمدرضا جاللى عاشــق ابادى- حســین کبیرى- ابراهیم امینى- مجتبى سدهیان نسبت به 
دادنامه شماره 9709976793700353  در پرونده کالسه 960349 شــعبه 7 تقدیم که طبق موضوع 
ماده 73 و 346 قانون آئین دادرســى مدنى به علــت مجهول المکان بــودن تجدیدنظر خوانده مراتب 
تبادل لوایح یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا تجدیدنظر خوانده ظرف ده روز 
پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائــم تجدیدنظر خواهى را دریافت و چنانچه پاســخى دارد کتبًا به ایــن دادگاه ارائه نماید. در غیر 
اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونى نســبت به ارســال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد 
شد. اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. 
م الف: 7773 شعبه 7 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) 

 4/134/
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 صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضى داشته باشند . مى توانند از تاریخ انتشار 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 تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر رأى شماره 139760302023000220 مورخ 97/03/30 آقاى محمدحسن صادقى به 
شماره شناسنامه 653 کدملى 1287660126 صادره از اصفهان فرزند محمدمهدى نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب مخروبه به مساحت 406/30 مترمربع مفروزى از پالك شماره 5324- اصلى 
واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که بصورت صلح نامه عادى بالعــوض و توافقى از طرف مرتضى امین 

نیا واگذار گردیده است.
ردیف 2- برابر راى شماره 139760302023000221 مورخ 97/03/30 خانم زهرا نه روزیان به شماره 
شناســنامه 28345 کدملى 1282210971 صادره از اصفهان فرزند اسدا... نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب مخروبه به مساحت 406/30 مترمربع مفروزى از پالك شم اره 5324- اصلى واقع در 
بخش 4 ثبت اصفهان که بصورت صلح نامه عادى بالعــوض و توافقى از طرف مرتضى امین نیا 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: 97/04/05 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/04/20 م الف: 

195060 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /4/166
فقدان سند مالکیت 

شماره: 139721702177000557      آقاى صادق ناظمى اشنى فرزند حسین باستناد دو برگ استشهاد 
محلى که تحت شماره 12544-92/07/27  به تائید دفترخانه 182 علویجه رسیده است، مدعى است که 
سند مالکیت ششدانگ سه باب مغازه متصل به هم بانضمام فوقانى آن پالك شماره1180 فرعى واقع در 
اشن 9 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که درصفحه 25 دفتر 58 امالك ذیل ثبت 1168 بنام صادق نامبرده 
ثبت و معامله دیگرى هم انجام نشده،مى باشد. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت آب گرفتگى   چون 
درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت 
به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1397/04/05 

1124/م الف ابوالفضل ریحانى- کفیل ثبت اسناد و امالك مهردشت/ 3/748

معــاون هماهنگــى امــور عمرانــى اســتاندارى 
اصفهان گفت: پروژه هاى عمرانى اســتان اصفهان 

صرفًا معطل بودجه نیســت، بلکــه هماهنگى بین 
ســازمان ها و ادارات بــا یکدیگر، از عواملى اســت 

که مى تواند بــه ســرعت اجــراى پروژه ها کمک
 کند.

على مقــدس زاده با تأکیــد بر ضرورت تســریع در 
اجراى طرح هاى عمرانى متذکر شــد: عنصر زمان، 
عنصر بســیار مهمى در اجــراى پروژه هاى عمرانى 
اســت که تأخیر در انجام یک پــروژه، باعث معطل 
کردن ســرمایه ملى و عدم بهره بردارى مردم از آن 

مى شود.
وى طوالنــى شــدن زمــان اجــراى پروژه هاى 
عمرانى را باعث اتالف منابع دانســت و اظهار کرد: 
هزینه هاى اجراى پروژه با گذشــت زمــان، با توجه 
به تورم اقتصــادى افزایش پیــدا کــرده و نیازمند 
اعتبارات بیشترى مى شــود که محل تأمین اجراى 
پروژه ها، جزو بیت المال است و باید جلوى هدررفت 

آن را گرفت.
مقــدس زاده تأکید کــرد: باید زمان دقیق شــروع و 
پایان هر پروژه مشــخص شــود تا همــه عوامل و 
دســت اندرکاران، از زمان بهره بــردارى کامل مطلع 
باشــند و بــا برنامه ریــزى دقیق، طبــق زمانبندى 

مشخصى فعالیت کنند.
وى در پایان بیان کرد: در ســاز و کار دســتگاه هاى 
اجرایــى اســتان اصفهــان کمتــر بــه عنصــر 
زمان اهمیت داده مى شــود و این یــک عیب بزرگ 
اســت، در صورتــى کــه اگــر کارى ارزش دارد، 
باید در زمان منطقى خود به اتمام برسد و نباید معطل 

بماند.

معاون استاندار اصفهان پاسخ مى دهد

چرا پروژه هاى عمرانى کند اجرا مى شود؟
در دستگاه هاى اجرایى استان، کمتر به عنصر زمان اهمیت داده مى شود

کنسرت موســیقى «ماکان بند» در تاالر رودکى 
اصفهان برگزار مى شود. 

گروه موســیقى پاپ «مــاکان بانــد» از معدود 
گروه هایى هستند که طى یکسال مشهور شدند.

در این گروه، رهام هادیــان و امیر مقاره به عنوان 
خواننده فعالیت دارند و امیر میالد نیکزاد نیز رهبرى 
ارکستر را به عهده دارد. همچنین سرپرست گروه 
نیز یاشــار خســروى یکى از نوازنــدگان مطرح 
ساکسیفون است که در سال 1395 پس از تشکیل 

این گروه، رهبرى آن را بر عهده گرفت.
ازجمله آلبوم هاى گروه موســیقى «ماکان باند» 
مى توان به «نرو»، «شــیک»، «با تــو آرومم»، 
«چشــماى تو»، «پنجره»، «بازیچه»، «دیوونه 
بازى»، «اى داد»، «مثل کــوه»، «این خیابونا»، 

«بارون» و «هر بار این درو» اشاره کرد.
کنســرت موســیقى «ماکان بند» 14 تیرماه در 
سالن همایش هاى سیتى ســنتر برگزار مى شود 
و عالقه  منــدان مى تواننــد براى تهیــه بلیت 
و دریافت اطالعات بیشــتر به نشــانى اینترنتى

iranconcert.com مراجعه کنند.

«ماکان بند» در اصفهان 
به روى صحنه مى روند
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کشف9000عدد کلوچه و کیک 
تاریخ گذشته 

کارشناس مسئول بهداشـت محیط مرکز شماره یک 
اصفهان از کشف 9هزار عدد کلوچه و کیک تاریخ گذشته 
در اصفهان خبر داد. شهرام احتشـامى گفت: یک انبار 
نگهدارى کیک و کلوچه تاریخ گذشته در اصفهان کشف 
و شناسایى شـد.وى ادامه داد: این تعداد کیک و کلوچه 
تاریخ گذشته، معدوم و پرونده تحویل مراجع قضائى شد.

کشف730 جین پوشاك 
خارجى قاچاق 

فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان گفت: مأموران 
انتظامى در بازرســى از دو دستگاه خودروى سوارى 
پژو، 730 جین پوشاك خارجى قاچاق به ارزش چهار 

میلیارد ریال کشف کردند.
سرهنگ حسن یار دوســتى اظهارداشت: مأموران 
انتظامى شهرستان اصفهان حین گشت زنى در سطح 
شهر به دو دستگاه ســوارى پژو، مشکوك و هر دو 

خودرو را متوقف کردند.
وى افزود: مأموران هنگامى  که با پاســخ هاى ضد و 
نقیض رانندگان خودروها روبه رو شدند، با هماهنگى 

مقام قضائى هر دو خودرو را بازرسى کردند.
فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان با اشاره به اینکه 
در بازرسى از خودروها 730 جین انواع پوشاك خارجى 
فاقد مدارك گمرکى کشف شد، بیان داشت: ارزش 
محموله کشف  شده توسط کارشناسان چهار میلیارد 

ریال اعالم  شده است.

خبر

معــاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت ســهامى آب 
منطقه اى اصفهان گفت: از 17 هزار و 130 چاه غیرمجاز 
در سطح استان اصفهان، بالغ بر هشت هزار و 964 چاه 

غیرمجاز فعال است.
حسن ساسانى اظهار داشت: در حال حاضر هشت هزار و 

166 چاه غیر مجاز، متروکه و غیر فعال است.
وى با بیان اینکه در ســال گذشته چهار هزار و 503 چاه 
غیر مجاز کشف و ضبط شد، ادامه داد: طى سال هاى 92 
تا 96، بیشترین میزان چاه غیر مجاز را در سال 95 کشف 
و ضبط شد و بالغ بر هزار و 622 چاه شناسایى شد و پس 
از آن در سال 92،  هزار و 266 چاه غیر مجاز کشف شد. 

وى با اشاره به اینکه طى سال هاى 92 تا 96، در مجموع 
تعداد هزار و 652 دســتگاه و ادوات حفارى غیرمجاز در 
استان توقیف شده است، ادامه داد: در سال 92، 258، سال 
93، 242، سال 94 ،355، سال 95، 364 و سال 96، 433 

دستگاه و ادوات غیر مجاز کشف و ضبط شد.
ساسانى گفت: در مجموع هزار و 652 دستگاه و ادوات 

غیرمجاز حفارى شده است.
وى بیان داشــت: تقویت گروه هاى گشت و بازرسى در 
استان اصفهان با توجه به گشت زنى 57 گروه در سطح 
دشــت هاى اســتان، منجر به گزارش به موقع و مانع 

بسیارى از تخلفات آبى شده است.

مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند شهردارى اصفهان 
با بیان اینکه شــعار ”اصفهان 1400، شهرى بدون دفن 
پسماند“ شعار بسیار مناســبى است که براى رسیدن به 
آن باید تمــام تالش خود را انجام دهیــم، افزود: یکى از 
مهم ترین برنامه ها براى تحقق این هدف، ایجاد مجتمع 
فناورى هاى زیست محیطى مدیریت پسماند براى شهر 

اصفهان است.
على دهنوى تصریح کرد: احداث نخســتین واحد 250 
تنى هاضم بى هوازى، یکى از اقداماتى است که در سال 
جارى باید صورت گیرد و در این راستا، بررسى هاى جامعى 
صورت گرفته و این مرکز در آینده اى نزدیک مى تواند به 

عنوان پایلوت و مرجع مورد استفاده شهر اصفهان و دیگر 
شهرهاى کشور قرار گیرد. 

وى اضافه کرد: همچنین احداث نخســتین واحد تولید 
RDF ( روش سوخت مشتق از زباله) در سال 97 و ایجاد 
دومین واحد 250 تنى هاضم بى هوازى را تا سال 1400 در 

دستور کار سازمان مدیریت پسماند قرار دارد.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهردارى اصفهان با 
اشاره به برنامه هاى سال جارى و سال آینده سازمان، ادامه 
داد: کلنگ زنى نخســتین واحد 200 تنى RDF و پروژه 
بازیافت و ساماندهى پسماندهاى عمرانى و ساختمانى، 

از دیگر اقداماتى است که در دستور کار سازمان قرار دارد.

احداث نخستین واحد تولید 
سوخت از زباله در اصفهان

8000  چاه غیرمجاز
 در اصفهان فعال است

ابالغ تجدیدنظر خواهى
شماره درخواست: 9710460350700028 شماره پرونده: 8709980350700760 شماره بایگانى 
شعبه: 870760 شهردارى اصفهان به طرفیت تجدیدنظر خواندگان محمدحسین و محمدعلى و حسن 
و نصرت و ملوك و بتول و پروانه شهرت همگى شیرانى تجدیدنظر خواهى تقدیم دادگاه هاى عمومى 
شهرستان اصفهان نموده است و از انجا که نامبرده تجدیدنظر خواندگان مذکور مجهول المکان مى 
باشند به نامبردگان ابالغ میگردد ظرف مهلت 10 روز از تاریخ نشر جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمایم به دفتر شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چ هارباغ باال 
خ شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 311 مراجعه نمایید و 
چنانچه پاسخى دارید به دادگاه ارایه نمایید در غیر اینصورت پرونده با همین کیفیت به دادگاه تجدیدنظر 
ارسال میگردد (شــماره پرونده 870760 ح/7) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 311. م الف: 7790 شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان /4/135
ابالغ تجدیدنظر خواهى

شماره ابالغنامه: 9710100351502847 شــماره پرونده: 9609980351500778 شماره بایگانى 
شــعبه: 960897 تجدیدنظر خواه شهردارى اصفهان دادخواســت تجدیدنظر از حکم صادره در این 
دادگاه به شــماره 9709970351500165 به طرفیت تجدیدنظر خواندگان رحمت اله شیران، احمد 
شیران و رضا شــیران تقدیم و نامبردگان را مجهول المکان اعالم نموده است  بدینوسیله مراتب در 
روزنامه کثیراالنتشار درج مى گردد تا تجدیدنظر خوانده ظرف 12 روز جهت ابالغ تجدیدنظر خواهى 
به وى در این دادگاه حاضر و نسخه ثانى دادخواست تجدیدنظر خواهى و ضمائم پیوست به نامبردگان 
تحویل گردد تا در پاسخ به اعتراض الیحه دفاعیه خود را تقدیم این دادگاه نمایند. م الف: 7793 شعبه 

15 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /4/136
نظریه کارشناسى

شماره ابالغنامه: 9710100351002611 شــماره پرونده: 9609980351000160 شماره بایگانى 
شعبه: 960201 خواهان آقاى هوشنگ شهابى فرزند فضل اله دادخواستى به طرفیت خوانده فرهنگ 
شهابى فرزند فضل اله به خواسته مطالبه اجرت المثل اموال و مطالبه خسارات دادرسى تقدیم دادگاه 
هاى عمومى شهرستان شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شــعبه 10 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگسترى 
کل استان اصفهان، طبقه 2 اتاق شماره 212 ارجاع و به کالسه 9609980351000217 ثبت و منجر 
به صدور قرار کارشناسى و اخذ نظریه کارشناس گردیده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
/ متهم و درخواست خواهان / شــاکى و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا 
خوانده/ متهم ظرف یک هفته پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن جهت مالحظه نظریه کارشناسى 
و اظهار نظر نفیا یا اثباتا به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود از مفاد نظریه کارشناسى 
مطلع گردد. اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت،  ســاختمان دادگسترى کل استان اصفهان، 

طبقه 2، اتاق شماره 206. م الف: 7801 شعبه 10 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /4/137
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9709976793900061 شماره پرونده: 9609986793901259 شماره بایگانى شعبه: 
961270 خواهان: آقاى غالمعلى باقرهادى فرزند قربانعلى با وکالت آقاى حسین محمدیان فرزند یداله 
به نشانى اصفهان، خ شیخ صدوق شمالى ســاختمان بانک تجارت (ارغوان) طبقه سوم واحد 18 کاخ 
مؤسسه حقوقى نویدبخشان عدالت و خانم نفیسه عرب زاده فرزند هادى به نشانى اصفهان، اصفهان، 
اصفهان، انتهاى مشتاق سوم خیابان روشن دشت کوى شقایق مجتمع شقایق ط 4 واحد 9 خواندگان: 
1- خانم بتول یعقوبى 2- خانم فاطمه محمدیان خانه سر فرزند محمدعلى همگى به نشانى مجهول 
المکان خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى 
محترم شورا ضمن ختم رسیدگى با اســتعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدورراى مى 
نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى غالمعلى باقرهادى با وکالت آقاى حسین محمدیان 
و نفیســه عرب به طرفیت خانم فاطمه محمدیان خانه ســر 2- بتول یعقوبى به خواسته مطالبه مبلغ 
55/000/000 ریال وجه یک فقره چک شماره 373885 به تاریخ 96/09/16 به عهده بانک قوامین 
به انضمام مطالبه هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه، با توجه به دادخواست تقدیمى تصویر مصدق 
چک و گواهى عدم پرداخت آن بقاى اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونى از طریق نشر آگهى 
در جلسه رسیدگى حاضر نگردیده است و الیحه دفاعیه اى به این شعبه ارائه ننموده لذا دعوى خواهان 
را به نظر ثابت دانسته و به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و به استناد 198 و 515 و 519 قانون 
آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ 55/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و 1/842/500 ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت 120/000 ریال هزینه نشر 
آگهى و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام 
مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى بوده و ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و پس از آن قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم  عمومى اصفهان 
خواهد بود. م الف: 7789 شعبه نهم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /4/138

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9709976793600312 شماره پرونده: 9609986793601463 شماره بایگانى شعبه: 
961475 خواهان: آقاى مجتبى ســلیمى رهرو فرزند محمد با وکالت آقاى حسین محمدیان فرزند 
یداله به نشانى اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالى ساختمان بانک تجارت (ارغوان) طبقه سوم واحد 
18 کاخ موسسه حقوقى نویدبخشــان عدالت و خانم نفیسه عرب زاده فرزند هادى به نشانى اصفهان 
اصفهان اصفهان انتهاى مشتاق سوم خیابان روشن دشــت کوى شقایق مجتمع شقایق ط 4 واحد 9 
خوانده: خانم لیال کاردان به نشانى مجهول المکان گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشــورتى اعضا، قاضى شورا ختم رسیدگى را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى مجتبى 
سلیمى رهرو با وکالت آقاى حسین محمدیان و خانم نفیسه عرب زاده به طرفیت خانم لیال کاردان به 

خواسته مطالبه مبلغ 80/000/000 ریال بابت وجه چک به شماره (443124 به تاریخ 95/12/31 به 
مبلغ 80/000/000 ریال) به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونى، با توجه به اوراق و 
محتویات پرونده و صدور گواهى عدم پرداخت از جانب بانک محال علیه و با عنایت به وصف تجریدى 
بودن چک موصوف و بقاى اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حاضر نگردیده 
و الیحه دفاعیه اى به این شعبه ارائه ننموده لذا شورا دعوى خواهان را مقرون به صحت تلقى و مستندا 
به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرســى مدنى حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 80/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 206/500 تومان بابت هزینه دادرسى 
و عندالزوم هزینه نشــر آگهى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف (95/12/31) لغایت تاریخ اجراى حکم بر حق خواهان صادر و اعالم مى دارد. 
راى صادره غیابى بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و سپس ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. اصفهان 
خیابان سجاد خیابان آیت اله ارباب روبروى مدرســه نیلى پور جنب ساختمان صبا پالك 57. م الف: 
7787 نجفى قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /4/139

ابالغ راى
کالسه پرونده: 961693 شماره دادنامه: 9709976793600243- 97/2/20 مرجع رسیدگى: شعبه 
ششــم شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: حامد رهنمون صوفیانى وکیل: حسین محمدیان به 
نشانى اصفهان، خ شیخ صدوق شمالى، ساختمان بانک تجارت (ارغوان) طبقه 3 واحد 18 خوانده: عطا 
کاشى ساز به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه سه فقره سفته و مطلق خسارات دادرسى و 
حق الوکاله وکیل گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا 
ضمن اعالم ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
شــورا: در خصوص دعوى حامد رهنمون صوفیانى با وکالت حسین محمدیان به طرفیت عطا کاشى 
ساز به خواســته مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال وجه مدرکیه با توجه به فتوکپى مصدق سه فقره 
سفته مدرکیه به شماره خزانه دارى کل به شــماره هاى (414135 تاریخ صدور 92/12/26 به مبلغ 
50/000/000 ریال و 414136 تاریخ صدور 92/12/26 به مبلغ 50/000/000 ریال و 414137 تاریخ 
صدور 92/12/26 به مبلغ 50/000/000 ریال) جمعا به مبلغ 150/000/000 ریال و اینکه خوانده با 
اطالع در جلسه دادرسى حاضر نگردیده و از دعوى مطروحه و مستند و منسوب به خود هیچ گونه ایراد 
و دفاعى به عمل نیاورده و دلیلى بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده اســت لذا دعواى 
خواهان را ثابت تشخیص داده مستندا به مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 ق آ 
د م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 2990000 
هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و هزینه نشر آگهى عنداللزوم در سه مرحله و خسارات 
تاخیر تادیه قابل محاسبه در واحد اجراى احکام از تاریخ تقدیم دادخواست (96/12/13) در حق خواهان 
صادر و اعالم مى دارد. راى صادره غیابى و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و 
پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى اصفهان مى باشد. م الف: 7781  شعبه ششم 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /4/141
ابالغ رأى

کالسه پرونده اصلى: 960874 شماره دادنامه: 9709976795000144 تاریخ رسیدگى: 97/2/27 
مرجع رســیدگى کننده: شــعبه 20 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: مجید فیضى به نشانى: 
اصفهان- شهید کشورى بلوار گلستان- گلستان 4 سرو1 نسترن 1 بلوك A 5 واحد 3 خوانده: ایمان 
نادى صفائى به نشانى: مجهول المکان خواســته: مطالبه  وجه یک طغرى سفته به شماره 521485 
(سرى الف/1) به تاریخ 97/2/16 شعبه 20 شــوراى حل اختالف اصفهان با مالحظه اوراق پرونده 
کالسه با استعانت از خداوند متعال به شــرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: 
درخصوص دعوى مجید فیضى به طرفیت ایمان نادى صفائى به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 
ریال موضوع یک طغرى قسمتى از سفته به شماره 521485 (سرى الف/1) به انضمام هزینه دادرسى 
و خسارات تاخیر تادیه، با عنایت به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان که داللت 
بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى با وصف ابالغ قانونى 
و اینکه مشارلیه هیچگونه الیحه و دلیل موجه و مدرك موثر قانونى درخصوص دعوى مطروحه مبنى 
بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده، شورا دعوى خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و مستنداً 
به مواد 198- 515- 519- 522 قانون آیین دادرســى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 2/645/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و 
خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (1396/12/7) تا زمان وصول براساس آخرین شاخص 
بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى محسوب و ظرف مدت 20 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شــعبه و پس از انقضاى مهلت مذکور، ظرف 20 روز قابل 
تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 7774 شعبه 20 شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /4/143
فقدان سند مالکیت

شــماره: 139785602030001405خانم مرضیه حقیقى نجف آبادى  فرزند عبدالمحمود به موجب 
درخواســت وارده به شــماره 139721702030004641 مورخ 1397/03/19 و باستناد یک برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت نهصدو بیست 
و سه-یکهزار و چهارصد و چهلم سهم مشاع از شانزده سهم ششدانگ پالك ثبتى 543 واقع در قطعه 
7 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 356 دفتر 576 امالك ذیل ثبت 131240 بنام بنام 
خانم طیبه زمانیان نجف آبادى فرزند حسن ثبت و سند بشماره سریال 0468378 سرى ب-85 صادر 
و تسلیم گردیده و  به موجب ســند انتقال قطعى 7744 مورخ 1392/03/06 دفترخانه 275 نجف آباد 
به نامبرده انتقال قطعى گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: 
به علت جابجائى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق 
تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام 
معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 

مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1397/04/05 1159/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك نجف آباد/4/145
 مزایده اموال منقول 

شــماره : 970727 اجراى احکام حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شــماره 970727 اجرائى 
موضوع علیه شرکت ماشین سازى اسپاهان وله آقاى سروش میرزاییى در تاریخ 97/05/02 به منظور 
فروش یک دستگاه ماشین تراش بلغارى4 مترى با طول کارگیرى 3 مترى دست دوم سبز رنگ سنتر 
 TOS TERNCIN تیپ NO  - 063400850113 63 ساخت چک اسلواکى به شماره سریال
 B – 71  B فاقد سال ساخت با کارکرد و طول عمر حدود 30 سال مجهز به تابلو برق به شماره سریال
SN – 55 و داراى الکتروموتور به قدرت kw - 15 A 38 OV 8,5 به صورت سالم و آماده بکار از 
ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام دادگاه حقوقى فالورجان  اطاق 318 برگزار 
نماید . اموال موضوع مزایده برابر نظر کارشناس رسمى دادگســترى به مبلغ 350/000/000 ریال 
ارزیابى شده است . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل اجراى احکام از 
موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت 
را پیشنهاد نماید ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه 
مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را به حساب 2171290288005 ایداع 
نموده باشند و در صورت انصراف برنده ده درصد ایداعى به نفع صندوق دولت ضبط میگردد . م/الف : 

304 دادورز اجراى احکام حقوقى دادگسترى فالورجان /4/146 
مزایده

در پرونده کالســه 970550 اجرایى و به موجب دادنامه 9609973730400137 صادره از شعبه 4 
عمومى نجف آباد محکوم علیه اجرایى آقاى هادى ســوارى فرزند عباس محکوم است به پرداخت 
550500000 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 22862000 
ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان نجف 
آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى آقاى محمد على معین به شرح ذیل ارزیابى 
گردیده است: یکباب محل تجارى(فعال نمایشگاه اتومبیل) واقع در یزدانشهر بلوار پرستار نبش کوى 
شهید بهشتى وفق یکبرگ قولنامه بتاریخ 93/02/15 که دو دانگ آن بنام محکوم علیه میباشد و ملک 
بمساحت 1004/53 متر مربع میباشد که 132 متر در انتهاى ملک از آن جدا شده و یک نمایشگاه به 
مساحت 114/75 متر مربع و یک باب مغازه بمساحت 25/90 مترمربع و مساحت گاراژ تجارى جمعا 
872/53 متر مربع میباشد. سهم محکوم علیه از ملک مذکور (دو دانگ) وفق نظر کارشناسى به مبلغ 
2545000000 ریال برآورده گردیده است.باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه 
کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 97/05/03 ساعت 10 
صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرســد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى 
باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 
واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نســبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به 
نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنــًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل 
از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمــل آورد. 1142/م الف مدیراجراى احکام حقوقى 

دادگسترى نجف آباد/4/157
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان سعید یوسفى تندرانى دادخواستى به خواسته الزام خوانده انتقال سند خودرو به طرفیت خوانده 
1.کمال کربالئى پور 2.علیرضا پورقاســمیان نجف آبادى به شوراى حل اختالف شعبه 2 شهرستان 
نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 97/291 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
97/06/03 ساعت 11:30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى 
معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که 
با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا 
به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى 

باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 1160/ م الف شعبه 2 شوراى حل اختالف نجف آباد/4/158
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9709976793700353 شماره پرونده: 9609986793700349 شماره بایگانى شعبه: 
960349 خواهان: بانک ملت با وکالت خانم فهیمه عصاچى فرزند کریم به نشانى اصفهان، چهارراه 
پلیس ابتداى توحید جنوبى مجتمع تابان طبقه اول واحد 1 خواندگان: 1- آقاى حسین کبیرى نسب 
فرزند رحمن 2- آقاى محمدرضا جاللى عاشق آبادى فرزند مهدى 3- آقاى ابراهیم امینى عاشق آبادى 
فرزند اکبر 4- آقاى مجتبى سدهیان عاشق آبادى فرزند باقر همگى به نشانى مجهول المکان خواسته: 
مطالبه وجه بابت قرارداد گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى 
تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضا، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى بانک ملت به مدیریت هادى اخالقى با 
نمایندگى هادى حطیم با وکالت فهیمه عصاچى به طرفیت 1- محمدرضا جاللى عاشق آبادى فرزند 
مهدى 2- حسین کبیرى نسب فرزند رحمن 3- آقاى مجتبى سدهیان عاشق آبادى 4- آقاى ابراهیم 
امینى عاشق آبادى به خواســته مطالبه مبلغ 77/251/428 ریال مستندا به قرارداد و تعهدنامه داخلى 
به شماره 9326985860 و مطالبه خسارت تاخیر در تادیه طبق قرارداد تنظیمى روزانه مبلغ 36/112 
ریال از تاریخ تقدیم دادخواســت تا زمان وصول به مبلغ 36/112 و مطلق خسارات دادرسى از هزینه 
دادرسى و حق الوکاله وکیل با توجه به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمى و اظهارات وکیل خواهان 
در جلسه رسیدگى و ارائه اصول و مستندات از ناحیه نامبرده به شعبه و حسب صورت جلسه تنظیمى و 
راى صادره از شعبه هفت دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان و عدم حضور خواندگان در جلسه 
رسیدگى على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه الیحه دفاعیه اى به شعبه و وصول جوابیه استعالم از بانک 
مربوطه لذا شورا دعوى خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستندا به مواد 221 و 219 و 183 قانون 
مدنى و 522 و 519 و 198 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنى 
به پرداخت مبلغ شصت و هشت میلیون و چهارصد و هفتاد هزار و سیصد و سى و چهار ریال بابت اصل 

خواسته و جریمه تاخیر و پرداخت مبلغ دو میلیون و هشتصد و سى و پنج هزار و ششصد و پنجاه ریال 
بابت هزینه دادرسى و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارات تاخیر در تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست مورخ 96/3/13 لغایت اجراى حکم طبق نرخ شاخص بانک مرکزى در حق خواهان 
صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى و 20 روز پس از 
آن قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد و در خصوص الباقى خواسته 
با توجه به فقدان دلیل و مدرك محکمه پسندى مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسى مدنى حکم 
بر بى حقى خواهان صادر و اعالم مى گردد راى صــادره 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى 
در محاکم  عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. اصفهان، چهارراه شیخ صدوق، چهارراه وکال، مجتمع 
شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. اصفهان چهارراه شیخ صدوق، چهارراه وکال مجتمع شهداى 
مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 7817 شعبه هفتم حوزه قضایى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان /4/142
ابالغ رأى 

 دادنامه شــوراى حل اختالف امیرآباد کالسه پرونده111/97 شــماره دادنامه97/03/12-330/97 
مرجع رسیدگى کننده: شعبه 5 شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: محســن داشیان به نشانى 
امیرآباد-بعداز پمپ بنزین- نبش کوچه بهارستان- فروشگاه سپاهان یدك خوانده داریوش عباسى 
به نشانى مجهول المکان بخواسته: یکصدمیلیون ریال  گردشــکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذنظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را 
اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعوى محسن 
داشیان بطرفیت داریوش عباســى باموضوع مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ یکصد میلیون ریال 
عهده بانک ملت  بشماره 1503/127511 و خسارت تاخیر تادیه از زمان 94/08/30 بانضمام هزینه 
هاى دادرسى،نظربه بقاء اصول مستندات در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و نظربه 
عدم حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشان یا بطالن 
دعوا لذا دعوى مطروحه مقرون به صحت تلقى و  مستنداً به مواد 198و 512 و 515 و 522 قانون آئین 
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد 
میلیون ریال  بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دویست و هفتاد و پنج هزار تومان بعنوان هزینه هاى 
دادرسى و خســارت تاخیرتادیه از مورخ 94/08/30 تاریخ سررسید چک لغایت اجرا که توسط اجراى 
احکام محاسبه مى گردد.درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ واقعى قابل واخواهى دراین شورا و ســپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر درمحاکم 
عمومى دادگسترى شهرستان نجف آباد  مى باشــد. 1164/م الف-قاضى پنجم حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد/4/159
ابالغ رأى

 دادنامه شوراى حل اختالف امیرآباد کالسه پرونده86/97 شماره دادنامه331/97-97/03/12 مرجع 
رسیدگى کننده: شعبه 5 شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: محسن داشیان به نشانى امیرآباد-
بعداز پمپ بنزین- نبش کوچه بهارستان- فروشگاه سپاهان یدك خوانده حمیدرضا رستگار به نشانى 
مجهول المکان بخواسته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى 
تشریفات قانونى و اخذنظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعوى محسن داشیان بطرفیت حمیدرضا رستگار 
باموضوع مطالبه وجه سه فقره چک به مبلغ دویســت میلیون ریال بشماره 1,675602  2,675601  
3,675617 و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررســید  بانضمام هزینه هاى دادرسى،نظربه بقاء اصول 
مستندات در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و نظربه عدم حضور خوانده على رغم 
ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى الذمه بودن ایشــان یا بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه 
مقرون به صحت تلقى و  مســتنداً به مواد 198و 512 و 515 و 522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویصدمیلیون ریال  بابت 
اصل خواســته و پرداخت مبلغ چهارصد و هشــتاد هزار تومان بعنوان هزینه هاى دادرسى و خسارت 
تاخیرتادیه از مورخ سررســید 94/11/30 /پنج میلیون تومان و 94/10/30 /پنــج میلیون تومان و 
94/12/15 /ده میلیون تومان لغایت اجراى حکم که در دایره اجرایى محاسبه مى گردد.درحق خواهان 
صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شورا و 
سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر درمحاکم عمومى دادگسترى شهرستان نجف آباد  مى باشد. 

1165/م الف-قاضى پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/4/160
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک پالك  شماره 1089 واقع درقطعه 7 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که اشتباها شماره  1081 تقاضاثبت گردیده است طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حمیدرضا 
رفیعیان اصفهانى فرزند محمدعلى در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل 
نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/4/25 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت 
مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. 

تاریخ انتشار:97/4/5 م الف:1179 حسین زمانى-رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 4/161
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شــماره 746 واقع درقطعه 10 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان به نام آقاى بهمن ترکیان دمنه  فرزند محمود در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/4/25 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد 
آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى 
به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحــل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)

روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/4/5 م الف:1180 حسین زمانى - رئیس ثبت اسنادوامالك 
نجف آباد  /4/162

نــان اداره کل ورزش و  معــاون فرهنگــى و امــور جوا
جوانــان اســتان اصفهان گفــت: درصدد هســتیم تابســتان 
امســال مهــارت هاى فنــى را بــه دانــش آمــوزان آموزش 
دهیــم تــا حمایــت از کاالى ایرانــى در فرهنــگ مــان

 نهادینه شود.
محمد اسماعیل زاده با اشاره به تشکیل ستاد برنامه ریزى و هدایت 
اوقات فراغت در آموزش و پرورش اســتان اظهار داشت: یکى از 
مهمترین اهدافى که این ستاد دنبال مى کند، برنامه ریزى مناسب 

براى تابستان دانش آموزان است.
وى شعار امسال ســتاد را «تابستان با نشــاط با کسب مهارت» 
عنوان کرد و افزود: از پنج ماه گذشته تاکنون، برنامه ریزى هایى 
در راســتاى افزایش توانمندى دانش آموزان در نظر گرفته ایم و 
با برگزارى کالس هاى آموزشى در هنرســتان ها و کانون هاى 
پرورش  فکرى کودکان و نوجوانان و با اتکا به شعار سال، تصمیم 
داریم در تابســتان امســال مهارت هاى فنى را به دانش آموزان 
آموزش دهیم تا حمایــت از کاالى ایرانى در فرهنگ مان نهادینه 

شود.
وى دیگر اهداف این ســتاد را، آموزش مدیریت بهینه مصرف آب 
عنوان کرد و گفت: از آنجایى که مســئله بحران آب بسیار جدى 
است، ما در تابستان امسال به طور ویژه به این موضوع پرداخته ایم
 و در کنار این برنامــه، تصمیم داریم با همــکارى هالل احمر و 
سازمان آتش نشانى، آموزش هایى را نیز در راستاى امداد و نجات 

در اختیار دانش آموزان قرار دهیم.
وى با اشاره به خودجوش بودن تشــکیل چنین ستاد هایى اظهار 
داشت: از آنجایى که این ســتادها به طور داوطلبانه شکل گرفته و 
هزینه ها با مشارکت مردم تامین مى شود، از سازمان ها و نهادها 
درخواست مى کنیم از ســتاد برنامه ریزى و هدایت اوقات فراغت
حمایت کنند تا برنامه هاى بهترى را در دسترس جوانان قرار دهیم.

مدیرعامل شــرکت گاز استان اصفهان گفت: 
در اســتان اصفهان 20 میلیــارد متر مکعب 
گاز در بخش هــاى مختلف صنعتى و شــش 
نیروگاه بزرگ تأمین برق در طول سال مصرف 

مى شود.
مصطفى علــوى اظهارداشــت: گاز از عمق 
پنج هزار مترى ساحل دریا استخراج مى شود 
و با طى مســافت هزاران کیلومتر، از طریق 
لوله گــذارى در بخش هــاى مختلــف مورد 

استفاده قرار مى گیرد.
وى افزود: از گاز در مصارف مختلف اســتفاده 
مى شــود، اما ســوزاندن گاز طبیعى، با وجود 
اینکه 40 درصد از سایر سوخت هاى مایع خطر 

کمترى دارد، براى طبیعت مضر است.
وى گفت: در اســتان اصفهان 70  درصد گاز 
طبیعى در بخش صنعت و نیروگاه، 20 درصد 
در بخش خانگى و بقیــه در بخش هاى دیگر 

مصرف مى شود.
علوى با بیان اینکه استفاده بهینه و منطقى در 
مصرف گاز خانگى مهم و موثر اســت، تاکید 
کرد: مصرف گاز هر خانوار شــهرى 6/7 متر 
مکعب و در طول ســال، باالى سه هزار متر 

مکعب است.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با بیان 
اینکه90 درصد مردم اســتان در مصرف گاز 
صرفه جویى مى کنند، تصریــح کرد: کاهش 
مصرف گاز نه تنها بــه اقتصاد خانواده کمک 
مى کند، بلکه در کارخانجات پتروشــیمى به 

محصوالت با ارزش تبدیل مى شود.

دانش آموزان مهارت هاى فنى فرا مى گیرند مصرف ساالنه  20 میلیارد
 متر مکعب گاز در استان
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سرپرست اداره کل کتابخانه هاى اصفهان گفت: اصفهان 
در زمینه طرح ایســتگاه هاى مطالعه از استان هاى پیشتاز 
کشور است و 700 هزار کتاب در قالب 37 ایستگاه کتاب، 
در اختیار مردم قرار گرفته اســت.امیر هالکویى در ارتباط 
با فعالیت یا عدم فعالیت ایســتگاه هاى مطالعه برپا شــده 
در نقاط مختلف استان اظهار داشــت: از سال هاى گذشته 
طرح ایستگاه هاى مطالعه به شکل همزمان در استان هاى 
مختلف کشور توسط نهاد کل کتابخانه هاى کشور اجرایى 
شد که در قالب این طرح، ایستگاه هایى با ظرفیت 14 جلد 
کتاب ویژه اقشــار مختلف کودکان، نوجوانان، نوسوادان و 
اقشــار تحصیل کرده در اختیار مردم قرار مى گرفت.وى با 

بیان اینکه استان اصفهان در اجراى این طرح از استان هاى 
پیشتاز کشور بوده است، ابراز داشت: در استان اصفهان بیش 
از 700 هزار جلد کتاب در قالب 37 ایستگاه کتاب در اختیار 
مردم قرار گرفت.هالکویى با تاکید بر اینکه هیچ ایستگاه 
مطالعه اى در اســتان اصفهان برچیده نشــده است، بیان 
داشت: طرح ایستگاه هاى مطالعه ادامه دارد و تنها تعدادى 
جابه جایى در این ایستگاه هاى مطالعه با همین هدف انجام 
شده، به نوعى که در حال حاضر بسیارى از شهرستان هاى 
استان مانند فالورجان، مبارکه، چادگان، لنجان، گلپایگان، 
خوانسار، دهاقان و فریدون شــهر به ایستگاه هاى مطالعه 

مجهز شده اند. 

معاون اجتماعى و مشــارکت هاى سازمان فرهنگى- 
اجتماعى شــهردارى اصفهان گفت: 12 رویداد شهرى 
براى هفته مبارزه با مواد مخدر در نظر گرفته شده است 
واگر چه این برنامه ها 12 عنــوان دارد، اما بالغ بر هزار 
رویداد کوچک و بزرگ در یک ماه آینده در ســطح شهر 

اصفهان اجرا خواهد شد.
مرتضى رشیدى اظهارداشت: مدیریت شهرى در حوزه 
آسیب هاى اجتماعى عزم جدى پیدا کرده و اعتیاد به مواد 
مخدر، در کنار دیگر معضالت از اصلى ترین آنها است، چرا 
که اگر این معضل اجتماعى گریبان شهر شود، مدیریت 

شهرى را دچار بحران مى کند.

وى با اشاره به اینکه در حوزه آسیب هاى اجتماعى و مواد 
مخدر نیازمند تمهیداتى بودیم که در معاونت اجتماعى 
تصمیم گرفته شد، افزود: در هفته مبارزه با مواد مخدر، 
برنامه هایى را طراحى کرده ایم کــه با کمک گرفتن از 

شعار جهانى، راهکارها و اطالعاتى از آن استخراج شد. 
معاون اجتماعى و مشــارکت هاى سازمان فرهنگى- 
اجتماعى شهردارى اصفهان با اشــاره به اینکه در دل 
برنامه هاى طراحى شده، مشارکت شهروندان وجود دارد، 
تصریح کرد: با نهادها و سمن هایى که در حوزه پیشگیرى 
از اعتیاد فعالیت مى کنند، تعامل سازنده اى داشته   و همه 

این  برنامه ها بیش از یک هفته برگزار مى شود.

700 هزار کتاب در37 ایستگاه 
در اختیار اصفهانى ها

اجراى1000 رویداد فرهنگى در 
هفته مبارزه با مواد مخدر 

آغاز عملیات اجرایى 
هنرستان خیرساز«علوى» 

عملیات اجرایى هنرسـتان خیرسـاز دخترانـه «دکتر 
علـوى» با مشـارکت خیـر مدرسـه سـاز در اصفهان 

آغاز شد.
مدیر آموزش و پرورش ناحیه6 گفت: عملیات اجرایى 
این هنرسـتان، در زمینى به وسـعت هـزار و 300 متر 
مربع در شهرك روشن شهر ناحیه 6 با 12 میلیارد ریال 

اعتبار آغاز شد.
علیرضـا اعتباریـان افـزود: ایـن مدرسـه دو طبقه، با 
مشـارکت «داوود علـوى» خیـر اصفهانى در شـش 
کالس درس و سه کارگاه براى سال تحصیلى 99-98 

به بهره بردارى مى رسد.

400 نقطه بحرانى در اصفهان 
شناسایى شد

عضو شوراى اســالمى شــهر اصفهان با اشاره به 
شناسایى 400 نقطه بحران شهرى در اصفهان گفت: 
این نقاط به لحاظ چارچوب هاى نرمال، از ســالمت 
100درصدى برخــودار نبودند و بیمارى اجتماعى در 

این نقاط وجود داشته است.
کــوروش محمدى بــا تأکید بــر اینکــه تمرکز بر 
پیشگیرى در مناطق حاشــیه اى، مارا از برنامه ریزى 
بــراى مناطــق ســالم غافــل مى کنــد، تصریح 
کــرد: بســیارى از مناطــق برخــوردار اصفهان،
 بــا مجموعــه اى از آســیب هاى اجتماعــى

 روبه رو هستند و این نتیجه همان غفلت در گذشته 
بوده است.

صدور مجوز ساخت 
6 آموزشگاه بنیاد برکت در آران 
مدیر آموزش و پرورش شهرســتان آران و بیدگل از 
صدور مجوز ساخت شش آموزشــگاه برکت در آران 

و بیدگل خبر داد.
محمد معدندار اظهار داشت: این مدارس در شهر نوش 
آباد و سفید شهر و روستاهاى محمدآباد و یزدل بخش 
مرکزى و دو مدرسه در روستاى کاغذى بخش کویرات 

احداث مى شود.
 

دانشگاه کاشان 
هوشمند مى شود

رئیس دانشگاه کاشــان بابیان اینکه در حال حاضر 
سرویس دهى در دانشــگاه ها با سیستم هاى سنتی 
قدیمی ارائه مى شــود، گفت: آمارها نشــان مى دهد 
91 درصــد دانشــجویان بــا تلفن همــراه فعالیت 
مى کنند و هر روز 150 مرتبه به موبایل خود مراجعه

 مى کنند.
عبــاس زراعت بــا اشــاره بــه انعقــاد تفاهم نامه 
همکارى دانشــگاه کاشان و شــرکت مبین ایران، 
وابســته بــه ســتاد اجرایــی فرمــان امــام (ره) 
در برقراري سیستم هاى یکپارچه دانشگاه هوشمند، 
اضافه کرد: به موجــب این تفاهم نامه، مقررشــده 
اســت ظرف مدت حداکثــر چهار ماه شناســایی، 
طراحــی و معمــاري کالن ســکوي ارائــه 
سرویس هاى یکپارچه دانشــگاه هوشمند با رویکرد 
یکی از روش هاى Bot،Boo،Boot  اجرا و راهبري 

شود.

 
اینترنت پرسرعت به 
روستاى آبپونه رسید

تیــران شهرســتان  مخابــرات  اداره  مدیــر 
 و کرون گفت: اینترنت پر سرعت به روستاى آبپونه 

رسید.
ناصر سلطانى اظهارداشت: امروزه اینترنت پرسرعت 
و با کیفیت، نیاز هر انســانى اســت و در راســتاى 
تجهیز روســتا به اینترنت، روســتاى آبپونه از توابع 
شهرستان تیران و کرون به شبکه اینترنت پر سرعت 

پیوست.
وى  تصریح کــرد: اینترنت پر ســرعت مخابرات در 
روستاى آبپونه نصب شده است و 120 پورت به این 

روستا اختصاص داده شده است.

خبر

مدیریت شعب بانک سپه استان اصفهان

شرکت فروش اموال مازاد بانک هاى (فام) در نظر دارد امالك مازاد بر نیاز بانک سپه را از طریق مزایده عمومى به فروش برساند؛ بر این اساس مزایده اختصاصى فروش اموال 
مازاد بانک سپه از تاریخ 97/03/23 با درج آگهى روزنامه اطالعات آغاز و با چاپ نوبت دوم آگهى در روزنامه همشهرى مورخ 97/04/02 ادامه و نهایتاً در روز شنبه 97/04/09 
پایان خواهد یافت، متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر از ساعت 8 صبح لغایت 19 (پنج شنبه ها 9 صبح لغایت 14) به جز جمعه ها و ایام تعطیل رسمى به دفتر 
مرکزى شعبه واقع در تهران، خیابان کریم خان زند، بین خیابان هاى شهید عضدى (آبان) و استاد نجات الهى (ویال) جنب بانک ملى (شعبه اردشیر) پالك 242 طبقه 5 م راجعه 

و یا با کارگزار استان تماس حاصل نمایند. ضمناً شعب ذیربط نیز آمادگى راهنمایى متقاضیان را در ساعت ادارى دارند.
تلفن دفتر مرکزى: 09196047994- (20 الى 88933916- 021) (خط ویژه) 42058- 021

دورنگار: 8933921- 021
تلفن کارگزار اصفهان: 09130317908

م الف: 195055

آگهى مزایده
آگهى مزایده 97/8 اختصاصى اختصاصى ویژه امالك مازاد بانک سپه

(با شرایط استثنایى و تخفیف ویژه)

توضیحاتقیمت پایهاعیانعرصهکاربرىنوع ملکپالك ثبتىآدرس ملککد ملکردیف

12/08373
اصفهان، خ مدرس، نرسیده به چهارراه 

سرچشمه (ایستگاه سرچشمه)- بر 
جنوبى خیابان، پالك شهردارى 349، 

محل سابق شعبه بانک سپه
110/65221/308/680/000/000مسکونىساختمان13641/44

تخلیه عرصه از شمال و جنوب حدود 
مساحت 23/85 مترمربع و اعیان به 
مساحت 47/70 مترمربع در تعریض 

گذر قرارداد، مبلغ پایه پس از کسر ٪20 
تخفیف درج شده است

22/08372
اصفهان، زرین شهر، خ امام خمینى، 
بر غربى خیابان و نبش کوچه توانگر، 
مقابل اداره مخابرات شهید باغبانى، 

محل سابق شعبه بانک سپه
تجارى ساختمان107/1319

474/50485/540/050/250/000(بانک)
تخلیه، اعیان شامل زیرزمین پارکینگ 
و تجارى (210/5/م.م) و همکف تجارى 
بانک (275م.م) عرصه پس از اصالحى 

(466 م.م)
اصفهان، خ فردوسى ساختمان برق 32/08368

تجارى ساختمان273/170اصفهان، طبقه چهارم
تخلیه- داراى پارکینگ49/993/400/000/000قدرالسهمخدماتى

اصفهان، خ فردوسى ساختمان برق 42/08369
تجارى ساختمان273/163اصفهان، طبقه سوم

تخلیه- داراى پارکینگ503/400/000/000قدرالسهمخدماتى

اصفهان، خ فردوسى ساختمان برق 52/08370
تجارى ساختمان273/167اصفهان، طبقه چهارم

تخلیه- داراى پارکینگ48/493/007/000/000قدرالسهمخدماتى

اصفهان، خ فردوسى ساختمان برق 62/08371
تجارى ساختمان273/169اصفهان، طبقه چهارم

تخلیه- داراى پارکینگ503/400/000/000قدرالسهمخدماتى

72/07339
اصفهان، خ شمس آبادى، کوچه 

کازرونى (شماره 39) شمال کوچه 
جنب مخابرات، محل سابقه شعبه 

بانک سپه
46839882/536/000/000تجارىمغازه610/8

تخلیه، نوع ملک در سند ششدانگ خانه، 
ملک فوق داراى اشتراك آب و فاضالب و 
گاز و برق سه فاز و 5 خط تلفن مى باشد. 
ارائه پیشنهاد با تخفیف حداکثر تا ٪30 

مبلغ پایه قابل بررسى است

82/07672
اصفهان میدان الله، خ پروین 

اعتصامى، خ شیخ طوسى شرقى، 
نرسیده به خ زرین کوب

کارگاه14915/9878
تجارى 

مسکونى 
خدماتى

48130332/400/000/000
تخلیه، داراى عقب نشینى از ضلع شرقى 

(2/55 م.م) و ضلع غربى (2/25 م.م) 
مبلغ پایه پس از کسر 10٪ تخفیف درج 

شده است

رئیس کل دادگاه هاى عمومى و انقالب اصفهان با بیان اینکه مجتمع قضائى شــهید مطهرى، ویژه 
امور اقتصادى و تجارى، متشکل از شعب دادگاه ها، دادسرا و شــوراى حل اختالف، سال گذشته در 
دادگسترى اصفهان راه اندازى شده است، گفت: این اقدام باهدف تمرکز، بررسى سریع تر پرونده هاى 
ویژه اقتصادى و در راستاى اجراى فرمایشات مقام معظم رهبرى و سیاست هاى اقتصاد مقاومتى قوه 

قضائیه انجام شد.
مهدى رحیمى با اشــاره به اینکه دعــاوى و شــکایات و پرونده هاى مرتبط با فعــاالن اقتصادى، 
به صورت ویژه و تخصصى در شعب مستقر در این مجتمع رسیدگى مى شــوند، اظهارداشت: بیشتر 
پرونده هایى که در این مجتمع رسیدگى مى شود، مربوط به ورشکستگى شرکت هاى تولیدى، مباحث 

داورى، قراردادهاى این شرکت ها و معوقات بانکى است.
به گفته وى، جرائم مربوط به اخالل در نظام اقتصادى کشــور و کاله بــردارى در بخش کیفرى این 

مجتمع رسیدگى مى شود.
***

رئیس کل دادگاه هاى عمومى و انقالب، از تعیین شــعب ویژه دادگاه هاى انقالب جهت رسیدگى به 
پرونده هاى مبارزه با قاچاق کاال و ارز و حمایت از کاالى ایرانى جهت رسیدگى سریع و قاطع خبر داد.

***
رحیمی درباره اجراى دستورالعمل کاهش جمعیت کیفرى زندانیان تصریح کرد: در اجراي این مصوبه 
و با تمرکز بر زندانیان مالى که معموًال به علت ناتوانى در پرداخت مهریه و بدهى هاى مالى در حبس 
هستند و قسمت عمده اى از آن ها فعاالن اقتصادى هستند، کارگروهى به سرپرستى یکى از معاونین 

محاکم مرکز استان در سال گذشته تشکیل شد.
وي افزود: این کارگروه با اســتقرار در زندان مرکزى اصفهان، به مدت یک ماه تک تک پرونده هاى 
زندانیان مالى را موردبررسى قرار داد و پس از مصاحبه رودررو با آن ها، راه هاى پرداخت بدهى و آزادى 

آن ها موردبررسى قرار گرفت.
رحیمی اضافه کرد: تعداد زیادى از زندانیان با پیگیرى پرونده هاى اعسار زندانیان در محاکم قضائى، 
پرداخت وام هایى با اقساط طوالنى مدت توسط ستاد دیه و انجمن حمایت، همچنین مذاکرات اصالحى 

با طلبکاران از حبس آزاد شدند.
رئیس کل دادگاه هــاى عمومــى و انقالب ادامــه داد: آمــار موجــودى زندانیان مالــى محاکم 
مرکز استان 740 نفر در ســال 1396 بود که به رغم افزایش ورودى زندانیان مالى، این آمار به 660 

نفر کاهش پیدا کرد.

مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان 
اصفهــان گفت: وضعیت بهداشــتى آب شــرب 
اصفهان، با وجود کیفیت پایین آب نسبت به قبل، از 

نظر بهداشت و سالمت مورد تأیید است.
حســین صفارى در مورد وضعیت بهداشــتى و 
سالمتى آب شــرب اصفهان اظهارداشت: طبق 
بررسى هاى انجام شده از جمله نمونه بردارى، تست 
کلرسنجى و آزمایش هاى میکروبى و شیمیایى، 
وضعیت بهداشــتى آب شــرب اصفهان با وجود 
کیفیت پایین آب نســبت به قبل، از نظر سالمت 

مورد تأیید است.
وى با اشاره به شــکایات مردم نسبت به کیفیت و 
تغییر طعم و مزه آب اصفهان افزود: باید توجه داشت 
که به دلیل کمبود آب، شرکت آب و فاضالب، آب 
چاه هاى ذخیره  شــهر را وارد مدار مصرف کرده و 
این، دلیل تغییر کیفیت و طعم آب است که البته از 

نظر سالمت مشکلى ندارد.
***

مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان 
اصفهان ادامه داد: هر چاهى که قرار است شرکت 
آب و فاضالب در مــدار مصرف قــرار دهد، باید 
زیر نظر مرکز بهداشت باشــد و از آن چاه بازدید، 
نمونه بردارى، آزمایش و تست فاکتورهاى میکروبى 
شیمیایى انجام و اگر مشکلى وجود نداشته باشد، 

اجازه ورود به مدار مصرفى آب داده مى شود.
وى اظهار داشــت: حتى اگــر از چاهى بدون نظر 
مرکز بهداشت استفاده شــود، نسبت به پلمب آن 
چاه اقدامات الزم انجام مى شود که البته این موارد 
کمتر رخ مى دهد و آب چاه ها باید با آب تصفیه خانه 
باباشیخعلى مخلوط شود، خلط آب اگر با یک عدد و 
نسبت مناسبى که باعث تغییر مزه آن چنانى نشود، 

باشد قابل قبول است.
وى مطرح کرد: آب شرب اصفهان از نظر سالمت، 
بهداشــت و فاکتورهاى مجاز آب شرب مناسب 
بوده و قابلیت شــرب را دارد، ولى ممکن است که 
ذائقه بعضى از شهروندان این آب را نپسندد و حق 
هم دارند زیرا سالیان درازیســت که از آب تصفیه 

استفاده مى کنند. 

تعیین شعب ویژه  در دادگاه هاى انقالب 
براى رسیدگى به پرونده هاى قاچاق

مدیر مرکز کنترل ترافیک شــهردارى اصفهان از ثبت 
 BRT تخلفات ناشــى از ترددهاى غیرمجاز در خطوط
خبر داد و گفت: ظرف چند روز آینده تخلف خودروهایى 

که در مسیر BRT حرکت مى کنند، ثبت خواهد شد.
هادى کریمى اظهارداشــت: در گذشــته به دلیل بروز 
برخى مشــکالت، تخلفات در دوربین هاى تصویرى 
خطوط BRT ثبت نمى شــد، اما با بررسى هاى انجام 
شــده، ظرف چند روز آینده تخلف خودروهایى که در 

مسیر BRT حرکت مى کنند، ثبت خواهد شد.
وى افزود: هدف اصلى این مرکز در سال جارى، استفاده 
بهینه و افزایش بهره بردارى از تمامى تجهیزات موجود 
اســت، زیرا برخى از دوربین هایى که در ســال هاى 
گذشــته نصب شــده بودند، بنا به دالیل فنى، قابلیت 
ثبت تخلف را نداشــته، اما تا پایان امســال تمامى این 
دوربین ها در سطح شهر به بهره بردارى کامل خواهند 

رسید.
مدیر مرکز کنترل ترافیک شهردارى اصفهان ادامه داد: 
یکى از اصلى ترین برنامه ها در سال جارى، به کارگیرى 
خودروى مکانیزه ثبت تخلف در ســطح شهر است، به 
طورى که یک خــودرو، مجهز به ســه دوربین خواهد 
شد و توسط ســامانه نرم افزارى و سخت افزارى که بر 
روى خودرو نصب مى شود، تخلفات ساکن شامل پارك 
دوبل، توقف خودروها در ایستگاه هاى اتوبوس و توقف 
در تقاطع ها و خیابان هایى که حاشیه  آنها به تابلوى توقف 
ممنوع مجهز است، ثبت خواهد شد. وى ادامه داد:البته 
ثبت تخلف خودرو مکانیزه با حضور پلیس راهور انجام 

مى شود.
کریمى خاطرنشان کرد: طبق برنامه ریزى هاى صورت 
گرفته، در هر 15 منطقه شهر اصفهان این خودروها تردد 
و تخلفات را ثبت مى کنند، البته پنج منطقه مرکزى شهر 

در اولویت قرار دارد.
***

وى یکى دیگر از برنامه هاى پیــش رو در این مرکز را، 
کنترل تخلفات ناشــى از موتورسیکلت ها عنوان کرد و 
افزود: از آن جایى که پالك موتورسیکلت ها به وضوح 
قابل رویت نیست، در نظر داریم با همکارى و هماهنگى 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت، بــه کارخانه هاى 
موتورسیکلت ســازى ابالغ شــود که قسمت جلوى 
موتورســیکلت نیز پالك نصب شــود تا بدین وسیله 
تخلفات موتورســواران توســط دوربین ها به راحتى 

ثبت شود. 

افزایش ایمنى عابران در تقاطع ها
مدیر مرکز کنترل ترافیک شــهردارى اصفهان ادامه 
داد: یکى از دیگر برنامه هاى ما در سال جارى، افزایش 
ایمنى عابران پیاده در تقاطع ها است، زیرا در بسیارى از 
تقاطع ها به ویژه تقاطع هاى مرکز شــهر، تنها کاهش 
تاخیر و افزایش سرعت وســایل نقلیه مورد توجه قرار 
گرفته و عبور عابران پیاده در تقاطع ها دیده نشده است.

***
کریمى با بیان اینکه 208 تقاطع در حال حاضر در مرکز 

کنترل ترافیک فرماندهى مى شــود، گفت: همچنین 
در140 تقاطع، چراغ چشــمک زن فعال و 71 تقاطع به 

سامانه هوشمند ( SCATS) مجهز است.
وى ادامه داد: در حال حاضر 491 دوربین زنده نظارت 
تصویرى و 48 سنســور پردازش تصویر در سطح شهر 

اصفهان فعال است.
کریمى خاطرنشان کرد: 23 سامانه تصویرى تخلف تردد 
در محدوده ترافیکى زوج و فرد خودروها و 42 سامانه نیز 

تخلف عبور از خطوط BRT را ثبت مى کند.

تا چند روز آینده؛

دوربین هاى غیرفعال شهر، فعال مى شوند
مدیر گروه مرکز بهداشت اصفهان خبر داد:

آب شرب اصفهان از نظر 
سالمت مناسب است

طرح حمایت از ایده هاى کارآفرینى، با نشان اختصارى «حاکار» در استان 
اصفهان آغاز شد.

عضو شوراى مشورتى معاونت توسعه روستایى و مناطق محروم ریاست 
جمهورى گفت: در این طرح، طراحان و ایده پردازانى که صاحب اختراعات 
هســتند، با هدف ایجاد اشــتغال پایدار و تولید ملى، با مراجعه به سامانه 
اینترنتى hakar.ir در دو مرحله نام نویسى مى کنند تا از حمایت هاى 

طرح برخوردار  شوند.
پژمان اکرامیان افزود:طرح هایى که تبدیل به تولید شده و یا مدت زمان 
این فرایند کوتاه است، در اولویت قرار دارد و انتخاب به صورت گزینشى 
و اولویت با طرح هاى نو آورانه و اختراعاتى است که محصول آنها آماده 

عرضه و یا قابلیت تولیدشان در کوتاهترین زمان است.
وى گفــت: پرداخت تســهیالت بــا نرخ ســود 6/8 درصد بــا تنفس 

شــش ماه تا دو ســال، واگذارى ســوله کارگاهى بــراى فرایند تولید 
تا فــروش، از جملــه حمایــت هاى ایــن طرح اســت که ایــده ها 
و طرح ها پس از بررســى و تایید کمیته داورى، بــه مرحله تولید خواهد 

رسید.
وى ادامه داد:  مهلت نام نویســى در ســامانه حاکار (حمایت از ایده هاى 

کارآفرینى)تا 25 تیر ادامه دارد.

آغاز حمایت از ایده هاى کارآفرینى در استان 


