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فغانى و دالر 4200 تومانىسرقت منازل با دستگاه فلزیاب؟دومین کافه اوتیسم ایران  در اصفهان تأسیس مى شودسعید روستایى باز هم به سراغ سوژه اعتیاد رفتقانون مجلس، شهردار تهران را هم قربانى مى کند؟ ورزشحوادثاستانفرهنگ جهان نما

ارزآورى 10 میلیون دالرى  شیشه و بلور اصفهان

اتاق هاى تشریفات سى و سه پل باز شد
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رازگشایى از ابهام یک کنایه 
بعد از 13 سال

طناب دار بر گردن قاتالن 2 کودك

سرمایه گذاران 
کرمان را به اصفهان 
ترجیح مى دهند وضعیت حاد 5

اشتـغال در 
استان اصفهان
نرخ بیکارى در فارغ التحصیالن زن

 30 درصد و در فارغ التحصیالن مرد 
20 درصد افزایش داشته است
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«شیشه و بلور اصفهان» بزرگ ترین تولید کننده شیشه و بلور در غرب آسیاست.
مدیرعامل شرکت شیشه و بلور اصفهان با بیان اینکه این کارخانه با هشت خط تولید، ساالنه 20 هزار ُتن انواع ظروف 

بیش از 300تنوع، مقاوم در برابر ضـربه شیشه وبلور را تولید مى کند، گفت: محصوالت این کارخانه با 
و حرارت است.

امیر پیمانى با اشاره به صادرات 60درصدى محصوالت 
این کارخانه به بیش از 40 کشور دنیا در پنج قاره افزود: 
این کارخانه پارسال با صادرات 12 هزارُتن محصول...

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان 
مشکل اشتغال استان را حاد عنوان کرد و گفت: نرخ 
بیکارى در فارغ التحصیــالن خانم  30 درصد و در 
فارغ التحصیالن آقا 20 درصد افزایش داشته است.

محسن نیرومند اظهار کرد: دو هزار میلیارد تومان 
تسهیالت  فراگیر و پایدار روستایى به...
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ناز «ماهى زالل پرست» خریدار داشت!ناز «ماهى زالل پرست» خریدار داشت!
آذرى تحت تأثیر آهنگ حبیب استعفا کرد و هشدار داد !آذرى تحت تأثیر آهنگ حبیب استعفا کرد و هشدار داد !
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پس از 40 سال به منظور مرمت و در امان ماندن از تخریب؛ 

امیرمهدى ژوله:
 چرا من بنویسم 
و دیگرى 
بازى کند و 
محبوب شود؟

حق داشت جدا شود
از زمان جدایى امیرى از پرسپولیس بحث هاى زیادى 
مبنى بر مبلغ قرارداد این بازیکن مطرح شد و خیلى ها 
گفتند مگر ترابــوزان چقدر به امیــرى داده که او را از 
پرسپولیس جدا کرده است.  طبق اعالم باشگاه ترابوزان 
اسپور امیرى براى دو سال حضور در این تیم مبلغ 4/1 

میلیون یورو از این باشگاه دریافت خواهد کرد که...
4

 
مدیرکل بهزیستى استان اصفهان در نشست خبرى خود 
با اصحاب رسانه گفت: اطالعى از خرید و فروش کودکان 
در استان اصفهان نداریم اگرچه این موضوعى است که قوه 
قضائیه باید به آن رسیدگى کند اما ما هم پیگیرى مى کنیم 

که کودکى خرید و فروش نشود.
مرضیه فرشــاد افــزود: در همیــن رابطه از مــددکاران 
بیمارســتان ها خواسته ایم اگر متوجه شــدند که نوزادى 
مشکوك به خرید و فروش اســت با 123 تماس بگیرند 

که همکارى خوبى هم در این رابطه صورت گرفته است.
وى در ارتباط با خدمات ارائه شده از سوى اورژانس اجتماعى 
اداره کل بهزیستى اســتان اصفهان، اظهار کرد: براساس 
آمارهاى موجود، آســیب هاى اجتماعى در سه ماهه اول 
سال 97 نسبت به سه ماهه اول ســال گذشته، 16 درصد 
کاهش پیدا کرده است. در همین راستا، از هزار و 287 مورد 
مداخالت اورژانس اجتماعى، 558 مورد مربوط به کودك 
آزارى بوده است و 300 مورد نیز در قالب سایر خشونت ها 
عالمتگذارى شده که 195 مورد همســرآزارى، 34 مورد 
سالمند آزارى، 71 مورد نیز اقدام به خودکشى انجام شده 
است. البته در برخى از موارد اعالم خودکشى به بهزیستى 

اطالع داده نمى شود.
فرشاد با اشــاره به طرح «ُمشــک» تصریح کرد: دو هزار 
متقاضى دریافت فرزند داشتیم که در قالب طرح مراقبت 
مشارکتى شیرخواران تحت عنوان طرح «ُمشک» در استان 
اصفهان اجرایى شد که 70 کودك در سال 96 به طور موقت 
واسپارى شد و اگر والدین آنها پیدا نشوند از دادگاه براى این 
خانواده ها حکم فرزندخواندگى مى گیریم. وى افزود: در 
حال حاضر تعداد افراد حاضر در شیرخوارگاه 40 نفر هستند و 
مرکزى ویژه براى نوزادان معلول ایجاد شده و ده نفر از آنها 

به این مرکز واگذار شدند.
مدیرکل بهزیستى استان اصفهان با تأکید بر اینکه ما متولى 
کودکان هستیم نه متقاضیان، اظهار کرد: منطقى نیست تا 
زمانى که یک کودك مى توانــد زندگى در کنار پدر و مادر 
را تجربه کند به خانم هاى مجرد واگذار شود. البته در این 
رابطه تنها به یک خانم مجرد، یک نوزاد معلول واگذارى شد 
و دو کودك نیز در روند واسپارى ها به بهزیستى برگشتند 
که اولى بیش فعال بود و درباره دومى خانواده  نتوانست او 

را نگهدارى کند.
وى در پاســخ به ســئوالى مبنى بر اختالف بین سازمان 
بهزیستى و شهردارى در رابطه با کودکان خیابانى گفت: 
اختالفى بین ما و شهردارى نیست چون مدیریت شهرى 

و بهزیستى، وظیفه خود را انجام داده اند اما از مابقى ارگان 
ها و سازمان ها که در این زمینه باید فعالیت مى کردند باید 

پرسید کجا هستند؟
فرشاد با بیان اینکه در سال هاى گذشته کودکان خیابانى 
از سوى شهردارى جمع آورى شــده و از طریق بهزیستى 
تفکیک مى شدند و اقدام الزم در این خصوص انجام شده 
است، اضافه کرد: با توجه به اینکه کودکان، ترحم افراد را 
جلب مى کنند بیشــتر به کار گرفته مى شوند در حالى که 
وضعیت برخى از والدین چندان هم بد نیســت و با تحت 
پوشش بهزیســتى قرار گرفتن مى توانند مشغول به کار 
شوند به همین دلیل اولین خیریه رســیدگى به کودکان 
خیابانى تحت عنوان «سرمد» از سال 86 مشغول به فعالیت 

شده است.
وى در ادامه با بیان اینکه هر پولى که به کودکان خیابانى 
پرداخت مى شود، خیانت به آنهاســت، افزود: کودکان در 
این سنین باید بازى کردن را یاد بگیرند اما متأسفانه قانون 
گریز شده و آسیب هاى اجتماعى متعددى در این خصوص 

ایجاد مى شود.
مدیرکل بهزیستى اســتان اصفهان خاطرنشان کرد: سه 
چهارم هزینه هاى بهزیســتى از ســوى خّیران پرداخت 
مى شــود، بنابراین مى تــوان گفت فاصلــه زیادى بین 

کمک هاى مردمى و بودجه دولت وجود دارد.
40 درصد طالق ها در سال هاى اول ازدواج 

است
معاون امور اجتماعى اداره کل بهزیســتى استان اصفهان 
نیز در این نشست گفت: ارتقاى بهداشت سالمت با ایجاد 
مهدهاى کودك دنبال مى شود که 800 مرکز در این رابطه 
فعال است که 150 مورد آن در روستاها قرار دارد. مجتبى 
ناجى افزود: هفت هزار و 300 کودك در مهدهاى کودك 
از غذاى کودك اســتفاده کرده اند و 67 میلیون تومان به 
خانواده هاى محروم و 80 میلیون تومان نیز هزینه تجهیز 
به 200 مهدکودك اختصاص داده شــده است و 50 آدینه 
مهد نیز در محل هاى نماز جمعه اصفهان وجود دارد. وى از 
430 کودك و نوجوان که سرپرست باکفایتى ندارند خبرداد 
و تصریح کرد: به همین دلیل این افراد به 39 خانه  کودك 
شبانه روزى واگذارمى شوند و به آنها خدمات بهداشتى و 
درمانى ارائه مى شود و دولت نیز ماهانه 370 هزارتومان در 

قالب یارانه نقدى به هر فرد اختصاص داده است.
ناجى افزود: به 550 کودك بدسرپرست نیز با توجه به اینکه 
در بستگان آنها، کسى براى نگهدارى شان وجود داشته، 

سازمان بهزیستى 350 هزارتومان پرداخت مى کند.

معاون امور اجتماعى اداره کل بهزیستى استان با اشاره به 
اینکه در حال حاضر 9 هزار و 200 زن سرپرست خانوار تحت 
پوشش بهزیستى وجود دارند که با رویکرد توانمندسازى از 
آنها حمایت مى شود، گفت: در این رابطه برنامه هایى براى 
اشتغال گروه هایى با عنوان همیار سرپرست خانوار در نظر 
گرفته شده که در مجموع بالغ بر دو میلیارد تومان تسهیالت 
در قالب وام به زنان سرپرست خانوار اعطا مى شود؛ سقف 

دریافت وام براى هر فرد 20 میلیون تومان است.
وى اظهار کرد: قرار اســت 600 گروه جدید در کشــور به 
منظور اشتغالزایى زنان سرپرســت خانوار در کشور ایجاد 
شود که 300 گروه آن در اصفهان خواهند بود، فرزندان این 

بانوان نیز تا دکترا مورد حمایت قرار مى گیرند.
ناجى عنــوان کرد: واحــدى نیز به عنــوان فوریت هاى 
اجتماعى بهزیســتى فعال اســت که همه شــهروندان 
مى توانند از آن بهره مند شود تا همکاران ما خدمات مورد 
نظر را به آنها ارائه کنند. در همیــن رابطه 240 کودك با 
سامانه 123 تماس گرفتند که 117 کودك کار یا خیابانى 
تحت پوشــش ســازمان بهزیســتى تحت عنوان مرکز 

حمایت هاى کودك و خانواده کار و خیابانى ارائه مى شود.
معاون امور اجتماعى اداره کل بهزیســتى اســتان با بیان 
اینکه تمامى تالش خود را براى افزایش فرزندآورى انجام  
مى دهیم، تصریح کرد: در اســتان اصفهــان، 40 درصد 
طالق ها در ســال هاى اول ازدواج بوده که ممکن است 
فرزندآورى را کاهش دهد به همین دلیل اقدامات متنوعى 
در قالب مشاور ژنتیک و خدمات پیش از ازدواج و پیش از 

طالق نیز ارائه مى شود.
ایجاد کافه اوتیسم اصفهان در حال پیگیرى 

است
معاون امور توانبخشى بهزیستى استان اصفهان هم گفت: 
بیشــترین آمار مددجویان بهزیســتى به ترتیب معلوالن 
جســمى حرکتى، افرادى با هوش میان یا کم توان ذهنى 
و سالمندان، ناشــنوایان و بیماران اعصاب و روان مزمن و 
نابینایان هستند. البته در اصفهان 540 هزار سالمند زندگى 
مى کنند که 22 هزار نفر از آنها تحت پوشــش بهزیستى 

قرار دارند.
سید اصغر فیاض با بیان اینکه به جاى مراجعه معلوالن به 
این اداره، تسهیلگران به در منزل آنها مراجعه کرده و خدمات 
مورد نظر را در منزل به آنها ارائه مى کنند، ادامه داد: 108 
مرکز ارائه خدمات توانبخشى در سازمان بهزیستى فعال 
است و در همین رابطه مرکز خدماتى حمایت از افراد مبتال 
به اوتیسم در شهرستان شهرضا ایجاد شد و در همین باره 
مى توان گفت استان اصفهان تنها استانى است که ده مرکز 
در این حوزه، فعالیت مى کنند و دو مرکز دیگر نیز تا پایان 

سال به آنها اضافه خواهد شد.
وى تصریح کرد: در حال حاضر از هــر 59 تولد، یک نفر 
مبتال به اوتیســم اســت که در مراکز بهزیستى 400 نفر 
مبتال به این بیمارى خدمات دریافت مى کنند و 120 نفر 
از این افراد به مدارس عادى و دانشگاه راه پیدا کرده اند و 
در همین رابطه طرح ایجاد کافه اوتیسم نیز در اصفهان در 

حال پیگیرى است.

فیاض با اشــاره به اینکه در حال حاضــر 51 مجموعه در 
استان اصفهان خرید خدمت شده اند، تأکید کرد: 50 در صد 
هزینه ها از سوى بهزیستى پرداخت مى شود و 50 درصد از 
سوى مرکز خصوصى دریافت مى شود، البته وسایل کمک 
توانبخشــى نیز در همه حوزه ها به جز سمعک که تولید 

داخلى نداشته، توزیع مناسبى داشته اند.
معاون امور توانبخشى بهزیستى استان اظهار کرد: مراکز 
شبانه روزى از جمله چالش هاى ماست که نیاز به حضور 24 
ساعته پرستار، مراقب و پزشک دارند که بیشترین مشکالت 
اقتصادى نیز در این زمینه به سازمان بهزیستى وارد مى شود. 
چراکه روز به روز آمار افرادى که به این مراکز براى پذیرش 
مراجعه مى کنند در حال افزایش است و حدود صد نفر بیش 

از ظرفیت در آنها حضور دارند.
فیاض گفت: با اولین کســى که مراجعان بهزیستى با آنها 
برخورد مى کنند مددکاران هستند اما این افراد تنها طرح 
خود را در دو سال در این زمینه مى گذرانند این درحالى است 

که ظرفیت استخدامى در این زمینه وجود نداشته است.
وى با بیان اینکه هر 150 پرونده به یک مددکار در بخش 
خصوصى و هر 500 پرونده به یک مددکار در بخش دولتى 
واگذار شده است که رسیدگى و ارائه خدمات را مشکل کرده 
است، تصریح کرد: 148 هزارتومان به عنوان مستمرى به 
معلوالن پرداخت مى شود که  در حال افزایش است و امکان 
انتخاب خرید وســایل کمک درمانى نیــز براى معلوالن 

فراهم شده است.
معاون امور توانبخشى بهزیستى استان خاطر نشان کرد: 
هزینه نگهدارى هر معلول در مراکز بهزیستى، یک میلیون 
و 800هزارتومان است که تنها 600 هزارتومان یارانه براى 
هر فرد از ســوى دولت در این رابطه پرداخت مى شــود و 
خانواده هاى آنها نیز حدود 150 تومان مى توانند پرداخت 
کنند، این درحالى است که کمیته امداد تنها 30 هزارتومان 

مى تواند به هر معلول کمک کند.
ارائه مشاوره ژنتیک

معاون امورپیشگیرى اداره کل بهزیستى استان اصفهان 
نیز در ادامه این نشســت گفت: تمامى نوزادانى که به دنیا 
مى آیند مورد غربالگرى شنوایى قرار مى گیرند که 70 هزار 
نفر نوزاد در این رابطه معاینه شــدند 2100 کودك نیز در 
رابطه با مشکالت نابینایى شناسایى و براى ارائه خدمات 

معرفى شدند.
محمدســعید محمدى افزود: با توجه به اینکه بسیارى از 
معلولیت ها به مشکالت ژنتیکى برمى گردد، مشاوره ژنتیک 
در قالب مشاوره پیش از ازدواج و غربالگرى به شهروندان 

ارائه مى شود.  معاون امورپیشــگیرى اداره کل بهزیستى 
استان اصفهان خاطر نشان کرد: تمامى خدماتى که یک 
معتاد ممکن است نیاز داشته باشــد به او ارائه مى کنیم و 
55 مرکز درمانى و 57 مرکز اقامتى براى این افراد، تحت 
پوشش بهزیستى فعالیت مى کنند. حمایت هایى نیز از افراد 

مبتال به ایدز و معتادان متجاهر انجام مى شود.
پرداخت حق بیمه خویش فرماى معلوالن 

تا 5 سال 
در ادامه نیز على اصغر شــاهزیدى، معاون مشارکت هاى
مردمــى بهزیســتى اســتان اصفهــان در ارتبــاط بــا 
فعالیت هاى این معاونت گفت: دفتر اشــتغال ســازمان 
بهزیستى در این معاونت در حال فعالیت است که وام هاى 
خود اشتغالى قرض الحسنه با بازپرداخت پنج ساله به مبلغ 
20 میلیون تومان، به شهروندان تحت پوشش ارائه مى کند و 
کارفرمایانى که معلوالن شدید را به کار مى گیرند تا 50 درصد 
حقوق آنها درقالب یارانه به کارفرمایان پرداخت مى شود.
 وى افــزود: حق بیمه خویش فرماى معلــوالن نیز تا پنج 
سال از سوى بهزیستى پرداخت مى شود، بنیاد مستضعفان 
15 میلیون تومان، ده میلیون تومان انجمن خیرین مسکن 
ســاز و پنج میلیون تومان کمک هزینــه بالعوض براى 
خانواده هاى داراى دو معلول در شهر براى ساخت یا خرید 
خانه اعطا مى شود. شاهزیدى خاطرنشان کرد: هزار و 700 
مرکز غیر دولتى در اســتان اصفهان وجود دارد که سازمان 
بهزیستى براى 300 خدمت این مراکز مجوز صادر مى کند 
و 82 مجتمع غیردولتى روستایى هم در حال فعالیت هستند 

که فعالیت هاى آنها را ساماندهى مى کنیم.
معاون مشــارکت هاى مردمى بهزیستى استان اصفهان 
اظهار کرد: یک شــرکت تعاونى نیز به منظور شــناخت 
بازارهاى داخلى در شهر، استان، کشــور و حتى در خارج 
از آن براى برندســازى محصوالت و تولیدات افراد تحت 
پوشش بهزیستى در روز سه شنبه هفته جارى آغاز به کار 

خواهد کرد.
وى با اعالم اینکه در سال گذشــته 50 میلیارد تومان در 
دو بخش دولتى و غیر دولتى درآمد داشتیم، افزود: در سه 
ماهه اول ســال جارى 12 میلیارد تومان به دست آمده که 
اگر همین روند ادامه پیدا کند در پایان سال میزان درآمدها 

2درصد کاهش خواهد یافت.
وى تصریح کرد: میزان زکات فطره جمع آورى شــده دو 
میلیارد تومان بوده است که البته امکان مشارکت از 200 
تومان تا کمک هزینه خرید خانه براى یک مددجو از سوى 

خیرین وجود داشت.

مدیرکل بهزیستى استان اصفهان:

سه چهارم هزینه هاى بهزیستى از سوى خیران پرداخت مى شود
محیا حمزه

منبنو چرا من بنو چرا
دیگو دیگ دیگو و
بازى کازىکبازى ک
ومحبوبششمحبوبش

2

دفاعیات احسان علیخانى
 و یک سئوال

 اینکه آیا مشــاوران جوان بــه مدیر جوان 
شبکه 3 توصیه کرده اند او احسان علیخانى 
را فراخواند تا در برنامــه اى زنده از اتهامات 
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چند روزى اســت که بحــث دوتابعیتى بــودن پروین 
فرشچى، گزینه پیشنهادى ایران براى تصدى مسئولیت 
ســفارت تهران در فنالند مطرح اســت. وزارت خارجه  
این موضوع  را تکذیب اما جواد کریمى قدوســى، عضو 
کمیسیون امنیت ملى و سیاســت خارجى مجلس آن را 
تأیید مى کند. کریمى قدوســى در گفتگو با «الف»، در 
مورد تکذیب دوتابعیتى بودن پروین فرشچى اظهار کرد: 
ما با کسى دشمنى نداریم و تحقیقات میدانى به این سند 
تبدیل شده است. نام ایشان در بین صد نفرى است که 
تابعیت دوگانه دارند و در کمیسیون هم قرائت شد. ایشان 
نفر بیستم این لیست هستند که گرین کارت  و تابعیت 

آمریکا دارد.  کریمى قدوسى خاطرنشان کرد: معاون وزیر 
بهداشت هم تابعیت فرانسه داشت که برکنار شد و رفت. 
ما افراد دوتابعیتى زیادى را داریم که متأ سفانه آنها زیربار 
نمى روند و ما را دروغگو خطاب مى کنند. در حال حاضر 

تکذیب کردن به سبک تبدیل شده است.
این عضو کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى ادامه 
داد: بنده پاسپورت پسر آقاى ظریف را هم دیدم که تابعیت 
آمریکا دارد و در آنجا متولد شده است. درست است که 
آقاى ظریف در آنجا ازدواج کرده و شرایط ایشان متفاوت 
است اما چرا زمانى که گفته مى شود فرزندانش تابعیت 

آمریکا دارند تکذیب مى کند.

وزیر ارتباطات و فناورى اطالعــات در خصوص بحث 
فیلترینگ اینســتاگرام اظهار کرد: خبرى از فیلترینگ 

اینستاگرام نیست. 
محمدجواد آذرى جهرمى در گفتگو با «ایسنا» با اشاره 
به صحبت هاى مطرح شــده در خصــوص فیلترینگ 
اینستاگرام، افزود: مگر من مسئول فیلترینگ هستم که 
بخواهم درباره فیلتر نشدن اینستاگرام قول بدهم؟ وزیر 
ارتباطات و فناورى اطالعات ادامه داد: باید از مســئول 
فیلترینگ قول گرفت که اینســتاگرام فیلتر نشــود اما 

مى گویم که خبرى از فیلترینگ اینستاگرام نیست.
آذرى جهرمى با اشاره به پیگیرى ها در خصوص رفع فیلتر 

توییتر عنوان کرد: پیگیرى هاى الزم را براى رفع فیلتر 
توییتر انجام داده ام و نامه اى را در این زمینه تنظیم کرده ام 
که امضاى شش وزیر پاى آن است.  وى در خصوص زمان 
رفع فیلتر توییتر گفت: در این زمینه باید دادستانى نسبت 
به این کار اقدام کند و ما منتظر اقدام دادســتانى کشور 
هستیم. وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات درخصوص 
رفع فیلتر شدن تلگرام بیان کرد: در خصوص رفع فیلتر 
تلگرام اظهار نظرى ندارم و در ایــن زمینه باید از مرجع 
فیلترینگ سئوال کرد که آیا تلگرام رفع فیلتر مى شود یا 
خیر؟ ما تلگرام را فیلتر نکرده ایم و باید در این خصوص 

دستگاه قضائى کشور تصمیم گیرى کند.

اصرار بر دوتابعیتى  بودن 
خانم سفیر

خبرى از فیلترینگ اینستاگرام 
نیست

خانه تکانى مى خواهیم
مدیرمسئول روزنامه «جمهورى     آفتاب  نیوز |
اسالمى» نوشت: وزرایى که کارآمد نیستند، علت اصلى 
ناکارآمدى آنها توقعات و تهدیدات عده اى از نمایندگان 
مجلس اسـت که از وزرا خواسـته هاى شـخصى و غیر 
قانونى دارند و هرجا با عدم تمکین وزرا مواجه شوند، آنها 
را به سئوال و استیضاح تهدید مى کنند. شرایط کشور به 
گونه اى است که قطعاً نیازمند یک خانه تکانى جدى است.

هیتلر بالفعل
حجت االسالم والمسلمین    اعتماد آنالین |
سید حسن خمینى تأکید کرد: در درون هر سیاستمدار یک 
«هیتلر» بالفعل وجود دارد نه بالقوه البته فشار افکارعمومى 
موجب مى شود تا آنها به سمت صلح حرکت کنند. نقش 

افکارعمومى کم مسئله اى نیست.

«فقط روسیه»!
غالمرضا حیـدرى، نماینده مـردم تهران    ایلنا |
رى و شمیرانات با بیان اینکه کشور در مقطعى از شعار نه 
شرقى و نه غربى عبور کرد اما درحال حاضر فقط به شرق 
و آن هم روسیه مى پردازد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر 
کشور فقط شعار شـرقى آن هم روسى دارد. وى تصریح 
کرد: منافع ملـى ایجاب کرد به همان اندازه که با شـرق 
تعامل داریم، با غرب هم داشته باشیم؛ چراکه منافع ملى 

ما تحت حفظ این تعامل بود.

چرا فقط آقاى مجرى؟!
 انتخاب| فاطمه ذوالقدر، نایب رئیس کمیسیون 
فرهنگـى مجلس درخصـوص عملکرد صداوسـیما در 
ماجـراى فسـاد اقتصـادى اخیـر مى گوید: رسـانه ملى 
همانگونه که فرصتى به مجرى یکى از شبکه ها داد، به 
تمامى افرادى که با انواع تهمـت و اتهامات، از هر جناح، 
صنف، گروه و دسته روبه رو شدند فرصت مى داد تا همانند 

مجرى، به دفاع از خود بپردازند.

تأیید فساد در سازمان غله 
  اعتماد آنالین | نماینـده مـردم سـبزوار در 
مجلس شـوراى اسـالمى از نشسـت مشـترك خود با 
معاونان امور مجلس شوراى اسالمى، پشتیبانى و بازرسى 
وزارت جهاد کشـاورزى و رئیس سـازمان غله کشـور و 
ارائه  مستندات فساد در سازمان غله خبر داد. رمضانعلى 
سبحانى فر گفت: مستندات و اطالعات فساد اتفاق افتاده 
در سازمان غله که در جریان خرید گندم از کشاورزان در 
حال رخ دادن اسـت به آقایان ارائه شـد و آنان نیز برخى 
از این فسـاد را پذیرفتنـد و شـکل گیرى آن را مربوط به 
سال هاى گذشته عنوان کردند. وى افزود: در جلسه شنبه 
آینده که با حضور همین آقایان برگزار خواهد شد تخلفات 
اتفاق افتاده در سـازمان غله کشـور با جزئیات بیشترى 

واکاوى مى شود.

مهاجرت عظیم 
  مهر | وزیر کشـور در خصوص مهاجرت در اثر 
خشکسالى هشـدار داد. عبدالرضا رحمانى فضلى گفت: 
مهاجرت از شـهرهاى دچار خشکسـالى به استان هاى 
مرکزى و شمالى در حال افزایش است و دچار یک جابه 

جایى و مهاجرت جمعیتى بزرگ خواهیم شد.

منطقى تر بود اگر...
  ایسنا| بهرام پارسـایى، سخنگوى فراکسیون 
 ATR مجلس  گفت: کمیته بررسـى سـانحه هواپیماى
تهران یاسوج که باید مستقل باشد به دلیل اینکه رئیس 
آن از سوى سـازمان هواپیمایى کشـور منصوب شده از 
استقالل خارج شـده ولى شایسـته اسـت در داورى بى 
طرفى خـود را حفظ کند. متأسـفانه در اظهـارات رئیس 
این کمیته شاهد بودیم که گفته اند خلبان خطاهاى مکرر 
داشته و هفت خطا را منتسب به خلبان دانسته اند که هر 
کدام از این خطاها به تنهایى مى توانست منجر به سقوط 
این پرواز شود، اگر بگوییم خلبان عمداً هواپیما را به کوه 
کوبیده است منطقى تر از برشمردن و منتسب کردن هفت 

خطا تنها در یک پرواز به یک خلبان باتجربه خواهد بود.

خبرخوان
رشته ریاضى
از سکه افتاد!

بر اساس اعالم سازمان سنجش    بهار |
کشور رشته ریاضى به سومین رشته پرطرفدار 
درکنکور سراســرى رسیده اســت. آنطور که 
مسئوالن آموزشى کشور اعالم کرده اند امسال 
144 هزار و 550 نفر در کنکور ریاضى شرکت 
کرده اند و این درحالى  اســت که درسال هاى 
گذشته طرفداران رشــته ریاضى بعد از علوم 

تجربى و علوم انسانى قرار مى گرفتند.

آخرین وضعیت پرونده 
خودرو هاى لوکس 

  میزان | دادســتان عمومى و انقالب 
مرکز بوشهر در تشریح آخرین جزئیات پرونده 
خودرو هاى لوکس گفت: پرونده هاى مختلفى 
در حوزه قضائى گناوه و دادسراى بوشهر تشکیل 
شــده که در مرحله تحقیقات مقدماتى است. 
حسن پور افزود: یکى از متهمان این پرونده در 

گناوه دستگیر شده و در بازداشت است.

روغن، دوباره گران نشده
  میزان | دبیر انجمن صنایع روغن نباتى 
با بیان اینکه به جــز افزایش 9 درصدى قیمت 
که در اردیبهشــت ماه توسط ستاد تنظیم بازار 
مصوب شــد، تولیدکنندگان روغن هیچگونه 
افزایش قیمت دیگرى نداشتند، گفت: هرگونه 
افزایش قیمت توســط شــرکت هاى تولیدى 

گرانفروشى است.

بى سوادها!
  میزان | مجید اخشابى، خواننده موسیقى 
پاپ دربــاره تعداد خوانندگانى کــه این روزها 
فالش مى خوانند گفت: گاهــى خوانندگانى را 
مى بینیم که حتى کوچــک ترین اختالفات را 
در اصوات تشخیص نمى دهند و این وضعیت 
زمانى اسفناك است که خوانندگان بسیارى این 
روزها در اجراهایشان یک پرده فالش مى خوانند 
که باید بگویم این ربطى به صدابردار ندارد بلکه 
این خوانندگان سواد ندارند و باید بروند از ابتدا 

موسیقى را دوباره شروع کرده و یاد بگیرند.

فروش خاك ممنوع شد
  ایسنا| نماینــدگان مجلس شــوراى 
اسالمى در جلسه علنى صبح دیروز (یک شنبه) 
مجلس در مصوبه اى، انتقــال و فروش خاك 
به خارج از کشــور را ممنوع و براى این اقدام 
مجازات تعزیرى وضع کردند. طبق این قانون، 
خروج مقادیر کم خاك به منظور امور پژوهشى 
به خارج از کشــور بنا به درخواست دانشگاه یا 
واحد پژوهشى با مجوز وزارت جهاد کشاورزى 

بالمانع است.

یک نفر از هر 50 ایرانى
  تسنیم| دبیر علمى بیستمین کنگره 
بین المللى تازه هاى قلب و عروق ایران با اشاره 
به نقش عارضه پرفشــارى خــون در ابتال به 
نارسایى قلبى گفت: از هر صد نفر ایرانى دو نفر 
به نارسایى قلبى مبتال مى شوند. در مواردى که 
فرد با نارسایى شدید قلب مواجه باشد در زمان 

استراحت نیز دچار تنگى نفس مى شود.

افزایش وام دهى بانک ها
  تسنیم| بانک مرکــزى اعالم کرد: 
تسهیالت پرداختى بانک ها طى سه ماهه سال 
1397 به بخش هاى اقتصادى مبلغ 1178/6 
هزار میلیارد ریال مى باشــد که در مقایســه با 
دوره مشابه ســال قبل مبلغ 165 هزار میلیارد 
ریال (معــادل 16/3 درصد) افزایش داشــته

 است.

نصــف جهــان از روزى که فیلم ســینمایى «یک بوس 
کوچولو» به کارگردانى بهمن فرمان آرا اکران عمومى 
شــد، 13 ســال مى گذرد. «یک بوس کوچولو» نکته 
جنجال برانگیزى نداشت اال یکى که تا امروز همچون 

رازى سر به مهر باقى مانده است.
ماجرا به یکى از شخصیت هاى اصلى این فیلم که رضا 
کیانیان نقش او را بازى کرده اســت بــر مى گردد. این 
شخصیت که در قامت یک روشنفکر طراحى شده است، 
«محمدرضا سعدى» نام داشت که مدت ها بعد از ترك 
کشور دوباره به ایران بازگشته است. بسیارى معتقد بوده 
و هستند که اشاره فرمان آرا به شــیوه فکرى سعدى و 

حرف هایى که مى زند، آشکارا ابراهیم گلستان را هدف 
گرفته است. خود فرمان آرا البته هیچ وقت این موضوع 
را تأیید نکرد اگرچه گفته شد که ابراهیم گلستان از این 

تشبیه سازى ناراحت شده است.
اما حاال بعد از بیش از یک دهــه، فرمان آرا در گفتگوى 
مفصلى که با خبرگزارى «ایلنا» انجام داده به این موضوع 
اشاره کرده اما باز هم بدون اینکه تالش کند ابهام زدایى 
کاملى از رابطه اش با گلستان و نیش و کنایه هاى «یک 

بوس کوچولو» صورت گیرد.  
فرمان آرا مى گوید: «ابراهیم گلســتان صحبت خاصى 
درباره این مسئله نکرد و بیشتر نقل قول هاى غیررسمى 

بود. واقعیت این است که من هرگز براى تسویه حساب 
هیچ فیلمى نساختم. من ابراهیم گلستان و فرزندان او را 
خیلى دوســت دارم. موضوع فیلم "یک بوس کوچولو" 
درباره کسانى است که خود را رهبر روشنفکرى جامعه 
مى دانند و از این میان گروهى کشور را ترك مى کنند و 
گروهى در کشور مى مانند. پرویز جاهد، نویسنده و منتقد، 
در هنگام نگارش کتاب "نوشــتن با دوربین" که درباره 
مصاحبه با ابراهیم گلستان است فیلم را به دست گلستان 
رسانده است. البته عالوه بر پرویز جاهد فرد دیگرى نیز 
فیلم "یک بوس کوچولو" را به ابراهیم گلســتان نشان 
داد. گلســتان از جاهد مى پرسد اســم شخصیت اصلى 

فیلم که رضا کیانیــان بازى مى کند، چیســت و جاهد 
مى گوید محمدرضا سعدى. خوِد گلستان مى گوید خب 
اینکه یعنى گلســتان. بعد از جاهد مى پرسد سرنوشت 
این شخصیت چه مى شود؟ و جاهد مى گوید محمدرضا 
سعدى به کشور بازمى گردد و مى میرد. گلستان مى گوید 
به فرمــان آرا بگویید من نه به کشــور بازمى گردم و نه 
مى میرم و چنین جمله اى فقط از گلستان برمى آید. من 
براى ابراهیم گلســتان احترام خاصى قائلم اما آن فیلم 
درباره گلســتان نبود بلکه درباره مرگ آگاهى بود زیرا 
معتقدم مرگ آگاهى باعث مى شــود تا ما بهتر زندگى 

کنیم.»

فرمان آرا: گلستان پیغام داد من نمى میرم
رازگشایى از ابهام یک کنایه بعد از 13 سال

بیشــترین حجم کاغذ روزنامه در داخل کشور در کارخانه چوب و کاغذ 
مازندران تولید مى شود که البته مدت هاست خط تولید روزنامه در این 
کارخانه متوقف شده اســت. اما ماجرا زمانى بحث برانگیز مى شود که  
نام کارخانه چــوب و کاغذ مازندران میان فهرســت دریافت کنندگان 
ارز 4200تومانى براى واردات کاغذ روزنامه دیده مى شــود ! اینکه چرا 
بزرگ ترین تولیدکننده کاغذ روزنامه در کشــور، اقدام به واردات این 
نوع کاغذ کرده است ، پرسشى اســت که باید پاسخى روشن براى آن 

یافت.
علیرضا آهى، مدیرعامل کارخانه چوب و کاغذ مازندران در این باره به 
تسنیم گفته است: «شرکت چوب و کاغذ مازندران، هم تولید مى کند و 
هم به عنوان یک شرکت بازرگانى بخشى از کسرى کاغذ کشور را نیز 

وارد مى کند ، به هر حال کارخانه براى ادامه فعالیت خود نیازمند انجام 
فعالیت هاى اقتصادى نیز است،  ما تعهداتى را به برخى از روزنامه هاى 
کشور داشتیم که باید عمل مى کردیم. بخشى از این 3000 تن کاغذ به 
روزنامه "همشهرى"  که پرتیراژترین روزنامه کشور است فروخته خواهد 
شد،  بخشى براى روزنامه هاى استانى، نشریات استانى، نشریات کوچک 
و اتحادیه مطبوعات اختصاص خواهد یافت. ما تالش مى کنیم تا چرخه 
تولیدخود را به حرکت در بیاوریم،  اما باید تأمین هزینه ها را نیز داشــته 
باشیم...چه کسى مى خواهد تأمین هزینه هاى ما را بکند؟ کارخانجات 
داخلى وضعیت بغرنجى دارند،  با فروش زمین، ماشــین و ملک در این 
شرایط ســخت به حیات ادامه مى دهند،   با وجود این، ما تولید داخل را 

متوقف نکردیم،  حتى تولید کاغذ روزنامه داشتیم.»

بزرگ ترین تولیدکننده کاغذ روزنامه، کاغذ روزنامه وارد مى کند! افشاگرى درباره نعمت زاده 
 رویداد24 | معاون وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت گفت: خانواده و فامیل هاى 
آقاى نعمت زاده مدام در کارها دخالت مى کردند و به دنبال البیگرى بودند. زمان نعمت زاده 
واقعًا شرایط ایجاد فســاد در وزارت صنعت فراهم بود. حسین ابویى مهریزى گفت: یک 
گروهى شریک آقاى نعمت زاده بودند و هنوز هم با ایشان شراکت دارند. هر تصمیمى که 
ایشان مى خواستند بگیرند باید یکى از شرکایشان منتفع مى شدند. حاال با افشاى فساد در 
واردات خودرو یکى از موارد تخلفات آشکار شــده و امیدوارم باقى فسادها هم افشا شود. 
تمام اعوان و انصار آقاى نعمت زاده بودند و شریک رسمى ایشان هستند هنوز در وزارت 
صنعت مسئولند. او اظهارکرد: واحدهاى تولیدى که آقاى نعمت زاده در آنها نفع دارد هنوز با 
نزدیکان ایشان که در وزارت صنعت هستند در ارتباطند و منتفع مى شوند. واحدهاى تولیدى 
که آقاى نعمت زاده در خصوص آنها توصیه مى کند هنوز در حال فرمانروایى هستند. حاضرم 

همه حرف  هایم را اثبات کنم و اگر ثابت شود که من اشتباه مى کنم مرا اعدام کنند.

  سینماروزان | اینکه آیا مشــاوران جوان به 
مدیر جوان شبکه 3 توصیه کرده اند او احسان علیخانى را 
فراخواند تا در برنامه اى زنده از اتهامات مرتبط با تخلفات 
ثامن الحجج(ع) ابهام زدایى کند یا نه معلوم نیست. آنچه 
هویداست اینکه روى آنتن زنده فرستادن علیخانى براى 
شفافسازى، نه تنها به موقعیت متزلزل پیش آمده براى 
این مجرى بعد از غائله اخیر کمک نکرد که باعث شــد 
حجم سئواالت پیرامون رسانه ملى در باب شبهه هاى 

مرتبط با این غائله بیشتر شود.
احسان علیخانى در برنامه «حاال خورشید»ى که رضا 
رشیدپور بیشــتر از مجریگرى به بازوى کمکى احسان 
بدل شده بود ســعى زیادى کرد تا حضور اسپانسرى به 
نام مؤسسه ثامن الحجج(ع) را تصمیم مدیران سازمان 
بداند و نقش خود درباره حضور این اسپانسر را به کمترین 
حد ممکن برساند اما غیرمستقیم تأیید کرد که در مدت 
زمانى سه ســاله و براى شــش برنامه تولیدى او این 

اسپانسر حضور فعال داشته است!
وراى این احسان علیخانى در جایى از گفتگویش ادعایى 
را درباره درآمد سالیانه اش از بابت «ماه عسل» مطرح 
کرد؛ ادعایى مناقشــه برانگیز. علیخانى گفت: درآمدم 

براى اجراى این برنامه که حاصل یکسال دویدنم است 
حدود 45میلیون تومان است. اسپانسر برنامه و تبلیغات 

حول آن هم به من ربطى ندارد!
مطابق آنچه احســان متذکر شــده و با یک حســاب 

سرانگشــتى واضح اســت که درآمد ماهیانه او دقیقًا 
سه میلیون و 750هزار تومان اســت! آنها که جشنواره 
فجر ســى و پنجم را به خاطر دارند یادشــان هست به 
ناگاه بــا رونمایى فیلمــى به نام «بــدون تاریخ بدون 
امضا» در جشــنواره، ســروکله احســان علیخانى و 
على جلیلونــد یک مجرى تلویزیونــى دیگر به عنوان 
ســرمایه گذار در تیتراژ فیلم پیدا شــد؛ آن هم فیلمى 
که پروانه ســاختش به نــام جلیلوند صادر شــده بود. 
بعدتــر در زمان اکــران «بدون تاریخ…»، احســان 
علیخانى تا مقــام معرفى به عنوان تهیــه کننده پیش 
رفــت و حتــى کارت تهیــه کنندگى برایــش صادر 

شد!
پرســش آنجاســت که با درآمد ماهیانه اى نزدیک به 
چهار میلیون چطور مى  توان فیلمــى را تولید کرد که 
چهره هایى همچون نوید محمــدزاده، هدیه تهرانى و 

امیر آقایى در آن حضور دارند؟

دفاعیات احسان علیخانى و یک سئوال

 انتخاب| با جدى شــدن طــرح ممنوعیت به 
کارگیرى بازنشســتگان در مجلس، یکى از افرادى که 
با تصویب آن از سمت خود کنار خواهد رفت، محمدعلى 
افشانى، شــهردار فعلى تهران است. افشانى در صورت 
تصویب نهایى این طرح تا پایان ســال باید شهردارى 
را ترك کند و شوراى شهر، به دنبال جانشینى براى وى 
باشــد. در این بین، وزیر ارتباطات از امکان اضافه شدن 
برخى «اســتثناهاى قابل تأمل براى عده اى» در قانون 
ممنوعیت به کارگیرى بازنشسته ها خبر داد. اکنون خبر 
مى رسد یکى از این استثناها، محمدعلى افشانى است. 
اما چه کسانى در پى استثناسازى شهردار تهران از طرح 

ممنوعیت به کارگیرى بازنشستگان هستند؟
حزب «اعتماد ملى» عالوه بر شــهردارى تهران، سه 
نماینده هم در شوراى شــهر پایتخت و نیز دو نماینده 

در لیســت منتخبان تهران در مجلس دارد. اکنون اخبار 
رسیده حکایت از آن دارد که اعضاى مؤ ثر حزب اعتماد 
ملى براى حفظ قدرت خود در شهردارى تهران، به میدان 
البى در مجلس وارد شــده اند تا شــهردارى را از طرح 

مذکور استثنا کنند.
در مجلس، این تیم با لیدرى الیــاس حضرتى درصدد 
«اقناع نظرى نمایندگان» است؛ او تالش مى کند این 
باور را به نمایندگان تحمیل کند که شــهردارى تهران 
جایى نیست که یک جوان از پس آن برآید. این جریان 
در تالش است در کنار اســتثنا قرار دادن «وزرا» (که در 
طرح فعلى موجود است)، جمله «دیگر پست هاى همتراز 
وزرا» را اضافه کنند. به این ترتیب، همه بازنشســتگان 
نیز مى توانند کمافى السابق مناصب مذکور را تصاحب

 کنند!

رئیس جامعه پزشــکان متخصص داخلى ایران معتقد 
اســت که اگر براى کاهش قیمت مــواد غذایى تالش 
نشود،  در آینده نزدیک با سونامى انواع بیمارى ها مواجه 

مى شویم. 
دکتر ایرج خسرونیا گفت: نکته ناراحت کننده اینجاست 
که رفته رفته این وضع برایمان عادى مى شود اما مردمى 
که قادر نباشند مواد غذایى ضرورى را تهیه کنند، با انواع 
و اقسام مشکالت و اختالالت جسمانى و روانى مواجه 
خواهند شد. گوشت یکى از مواد ضرورى است که باید 
هفته اى یکى دو بار مورد مصرف قــرار بگیرد اما حاال 
بســیارى از افراد قادر نیســتند این ماده غذایى را تهیه 
کننــد. لبنیــات و ســبزیجات کــه زمانــى یکى از 
ارزان قیمت ترین مــواد غذایى بود هــر روز با افزایش 
قیمت مواجه است و حتى کسانى که مى توانستند قوت 

غالبشــان را با نان و پنیر و میوه بگذرانند، به مرور این 
امکان را هم از دست مى دهند. همچنین روستایى هایى 
که خودشان لبنیات تولید مى کردند، به دلیل خشکسالى 
و کم آبى دیگر قادر نیســتند شــیر و لبنیات تولید کنند 
و بــراى خرید آنهــا به شــهر مى آینــد، همچنین در 
مدارس شیر توزیع مى شــد که آن هم ظاهراً قطع شده

 است.
خسرونیا با بیان اینکه حذف مواد غذایى ضرورى از سفره 
مردم، عوارض کوتاه مدت و طوالنى مدت دارد، توضیح 
داد:  اگر این رونــد همینطور پیش برود بایــد در انتظار 
این باشــیم که در نتیجه کمبود مــواد غذایى ضرورى، 
بیمارى هاى متعــددى بر مردم غلبه کنــد. کم خونى، 
سیروز، انواع سرطان ها و ... مواردى است که باید انتظار 

آن را کشید. 

سونامى بیمارى ها، نتیجه کاهش مصرف موادغذایىقانون مجلس، شهردار تهران را هم قربانى مى کند؟



فرهنگفرهنگ 03033273 سال  پانزدهمدوشنبه  1 مرداد  ماه   1397

سریال «شهید محسن حججى» با شیوه 
و روایتى متفاوت از آنچه قبًال اعالم شده 

بود ساخته خواهد شد.
ســعید کمانى، تهیه کننده سریال شهید 
حججى درباره این ســریال گفت: طرح 
قبلى سریال شــهید حججى، به دالیلى 
با عــدم رضایت خانــواده این شــهید 
و در نتیجــه مخالفــت «ســیمافیلم» 
مواجه شــد. در طرح جدید، قرار است به 
جاى پرداختن به زندگى شخصى شهید 
محســن حججى، به ماجراى شــهادت 
این مدافع حرم از طریــق روایت برخى 
از شــخصیت هاى مهم و بزرگ، ازجمله 
یکى از فرماندهانى که در ســوریه شهید 
شد بپردازیم. یعنى مثل فیلم «روز واقعه» 
که از نگاه فردى دیگر به شــهادت امام 
حســین(ع) پرداخته بود، ما نیــز در این 
ســریال از نگاه دیگران به رشادت هاى 
شهید  محســن حججى در نبرد با داعش 

خواهیم پرداخت.
وى درباره تولید سریال شهید حججى نیز 
بیان کرد: این سریال هم اکنون در مرحله 
نگارش متن اولیه فیلمنامه است. احتماًال 
کار تولیــد را تا پایان ســال جارى انجام 

خواهید داد.

رضا جودى، کارگردان تلویزیون و ســینما درباره 
ســریال «فوق لیسانســه ها» گفت: ســروش 
صحت نگارش قسمت ســوم «فوق لیسانسه ها»
 را شــروع کرده اســت و منتظر اتمام نگارش آن 

هستیم.
وى در همین راســتا افزود: نگارش سریال «فوق 
لیسانســه ها» پیشــرفت چندانى نداشته است و 
نمى توان گفت که چه میزان از آن نوشــته شده 

است.
ایــن کارگــردان دربــاره تولیــد ســریال 
«فوق لیسانسه ها» اظهار کرد: اگر سروش صحت 
بتواند نگارش ســریال «فوق لیسانسه ها» را به 
اتمام برســاند این ســریال تا پایان امسال تولید 
خواهد شد اما اگر نگارش آن طوالنى شود به سال 
بعد موکول خواهد شــد، با توجه به توانایى هاى 
ســروش صحت و موفقیت متــن دو فصل قبلى 
سریال «فوق لیسانسه ها» امیدواریم این نویسنده 
بتواند نــگارش اثرى خوب را بــه زودى به پایان 

برساند.
جودى درباره استقبال مخاطبان از سریال «فوق 
لیسانسه ها» خاطرنشــان کرد: نمى توان پیش از 
ساخت مجموعه در مورد استقبال مخاطبان از آن 
پیش بینى کرد اما در دو فصل گذشــته مخاطبان 
استقبال خوبى از سریال «لیسانسه ها» داشتند و 
امیدواریم در قسمت سوم نیز مخاطبان همچون 
دو فصل گذشــته از «فوق لیسانسه ها» استقبال

 کنند.
گفتنى اســت؛ تصویربردارى فصل اول ســریال 
«لیسانســه ها» در 28 قســمت در لوکیشن هاى 
مختلفى در غرب و جنوب تهــران از جمله میدان 
قزوین، میردامــاد، پردیس زندگــى، معین مال، 
آموزشــگاهى در غرب تهران، سعادت آباد، پارك 
شــقایق، جالل آل احمد، تهرانســر، بیمارستان 
فرهیختگان، بیمارســتان طالقانى و... انجام شد 
و بهمن ســال 95 فصل دو آن در لوکیشن اصلى 
«مرزداران» آغاز و با چند لوکیشن اصلى دیگر تا 

60 قسمت ادامه پیدا کرد.
در خالصه ســریال «لیسانســه ها» آمده است: 
«حبیب وضع مالــى مناســبى دارد ولى به علت 
ضعف در برقرارى روابط اجتماعى هنوز نتوانسته 
همسرى انتخاب کند. مســعود در آستانه ازدواج 
است ولى مشــکالت زیادى او را از آغاز زندگى 
مشــترك دور مى کند. مازیار فرزنــد خانواده اى 
پر تنش و گرفتار است و فکر مهاجرت در سر دارد
 حبیب و مازیار و مســعود ســه رفیق لیسانســه 

هستند.»
بازیگــران ســریال «لیسانســه ها» عبارتند از 
امیرحسین رستمى، هوتن شــکیبا، امیر کاظمى، 
متین ســتوده، رؤیــا میرعلمى، کاظم ســیاحى، 
ســیاوش چراغى پور، عزت ا... مهرآوران، افشین 
سنگ چاپ، تبسم هاشمى، مریم سرمدى، پریسا 
مقتدى، فرخنده فرمانى زاده، فرید اخبارى، مهدى 
ربیعى، نیلوفر هوشــمند و  مرتضــى على آبادى، 
هنرمند خردســال: عرفان برزین، بــا هنرمندى:

 بهنام تشکر، بیژن بنفشــه خواه، مهران رجبى و 
نیلوفر شهیدى.

هادى حجازى فــر در برنامــه «خندوانه» از 
برنامه ریزى خــود براى ســاخت اولین فیلم 

سینمایى اش گفت.
این بازیگر ســینما و تلویزیون در بخشــى از 
گفتگوى خود با رامبد جوان از تالشــش براى 
ساخت اولین فیلم سینمایى اش خبر داد و گفت: 
من خیلى به اینکه کارنامه ام در بازیگرى پر بار 
و هدفمند باشد، فکر نمى کنم. من بازى در کار 
کمدى را تجربه کــردم و حتى نقش کوتاه هم 
بازى کردم. خیلى ها به من گفتند نقش کوتاه 
بازى نکن؛ اما من ترسى ندارم  چون در نهایت 

مى خواهم فیلم خودم را بسازم.
وى افزود: اگر همه چیز بــه خوبى پیش برود، 
اولین فیلمم را امســال مى ســازم و آن را به 
جشنواره فجر مى رســانم. فیلمنامه از خودم 
اســت و هنوز درباره بازیگران به نتیجه قطعى 

نرسیده ام.

تا چند سال پیش شاید کمتر کسى امیرمهدى ژوله را مى شناخت. طنزنویسى که کار را در مطبوعات آغاز کرده 
بود و بعد به گروه نویسندگان کارهاى مهران مدیرى اضافه شده بود و در پروژه هاى سریالى این کارگردان با تیم 
او همراهى مى کرد. یک اتفاق اما کافى بود تا امیرمهدى ژوله را به صف ســلبریتى هاى جامعه برساند. حضور در 
«خندوانه» به عنوان استندآپ کمدین و رقابتى که او تا پایانش را با موفقیت گذراند. حاال امیرمهدى ژوله چند سالى 
است که بازیگرى را هم تجربه مى کند. از نقش هاى کوتاه یک سکانس و دو سکانس تا نقش هاى طوالنى تر مثل 
اتفاقى که در سریال «گلشیفته» رخ داد. سریالى که هفته گذشته آخرین قسمت آن در شبکه نمایش خانگى توزیع شد. 

شما در فضاى مجازى فعالیت زیادى دارید و بازخوردهاى تندى هم مى گیرید ولى همچنان به 
نوشتن ادامه مى دهید.

من باور نکردم که بازیگر یا ســلبریتى شــدم. هنوز دارم با فرمان طنزنویــس مطبوعاتى قدیم و با همان فرمان فیســبوك یا 
نوشته هاى مطبوعاتیم مى نویسم. پوزیشن من پوزیشن یک طنزنویس اجتماعى است که سابقه طنز سیاسى نوشتن دارم، سابقه 
جایزه طنزنویسى مطبوعاتى دارم، سابقه روزنامه نگارى ورزشى دارم و حتماً راجع به این چیزها مى توانم تحلیل کنم و بنویسم و 
خب غرم را مى زنم. خیلى هم ساختارشکنانه و تند و عجیب غریب نیست. در این فضا چیزى که من مى نویسم تندتر از چیزى نبوده 
که مهران مدیرى در «دورهمى» مى گفت یا تندتر از آن چیزى نیست که رضا رشیدپور در «حاال خورشید» مى گوید. االن خیلى 
روى همه به روى هم باز شده و من نمى دانم این فضا مرهون چه اتفاقى است ولى فضاى خوبى است. یک مقطعى که اینجا فرانسه 
شده بود، یکسرى اعتصاب کرده بودند، یکسرى تجمع کرده بودند، یکسرى راهپیمایى مى کردند و... خیلى فضاى عجیبى بود که 
من در این سال ها در ایران ندیده بودم و خب این فضا خوب است که مطالبات مطرح مى شود و شنیده مى شود. من هم متأثر از 
چیزى که بر ما مى گذرد، چه من نوعى، چه خانواده و اطرافیانم و دوستانم که مى توانم مشکالتشان را بشنوم و درباره اش بنویسم، 
واکنش نشان مى دهم. یکجاهایى هم اشتباه کردم، یکجاهایى هم تند رفتم، یکجاهایى هم شاید باعث شدم که یک عده اى از 

حرفى که زدم استفاده کنند که من دوست نداشتم آنها استفاده کنند ولى نیتم قطعاً خیر بوده است.
فکر مى کنید چرا پست هاى شــما و مثًال مهراب قاسمخانى که نویسنده طنز هستید، بازخورد 

بیشترى دارد؟ به تعداد فالوور مربوط است؟
نه اصًال. ماجراى سلبریتى بازى نیست. مهراب چون نویسنده است، دست به قلم اســت و معموًال تحلیل هاى خوبى از 
اتفاقات دارد مى تواند دغدغه اش را خوب بنویسد وقتى تو مى توانى خوب بنویسى، خوب توجه ها را جلب مى کنى و 

خوب دیده مى شود و بازخورد دارد.
االن بازیگرى چقدر براى شما جدى است نویسندگى چقدر جدى است؟

بازیگرى خیلى برایم جدى است و خیلى به من در بازیگرى خوش مى گذرد و حالم را خوب مى کند. ادعایش 
را ندارم ولى حالم را خوب مى کند. به خصوص تئاتر با آنکه خیلى ســخت است و خروجى مالى ضعیفى 
دارد ولى خیلى خوش مى گذرد. به تازگى شــروع کردم خرده کارهایى نوشتن. چون بعد از ماجراى 
«خندوانه» چیزى ننوشتم. اواخر یک مقدار در «خوب، بد، جلف» به پیمان کمک کردم، یک مقدار 
کم به «گلشیفته» کمک کردم و االن یک مقدار دارم سعى مى کنم کارهاى نوشتنى قبول کنم 
نمى دانم چقدر از پسش بربیایم و توان تمرکز داشته باشم یا خالقیتى که دیگران از من انتظار 

دارند را بتوانم برآورده کنم ولى در هر صورت آنچه ماندگار است نوشتن است.
مردم دلشان براى امیرمهدى ژوله طنزنویس تنگ مى شود؟

امیرمهدى ژوله طنزنویس را کســى نمى شناسد. االن شــما مى دانید فیلمنامه نویس 
«گلشیفته» چه کسى است؟ ولى من را دیده اید. براى همین کسى دلش براى نویسنده 
تنگ نمى شود مگر اینکه یک چیزى در اینستاگرام بنویسد دل مردم خنک شود. نوشتن 
براى من االن اینطور است که مثًال یک استندآپ کامل بنویسم که به تنهایى به عنوان یک 
اثر هنرى توان اجرا داشته باشد. اتفاقى که براى من افتاده این است که خدا را شکر کارهایى که 
بازى کردم االن حدوداً ده تا شده، سینمایى ها کوتاه بوده ولى سریال ها و یا تئاتر طوالنى تر شده. 
االن به آنجا رسیده که مثًال یک فیلمنامه بنویسم، بدهم کارگردانى کار کند و بگویم مثًال این نقش را خودم 
بازى مى کنم و این به نظرم جذاب است. هنوز در بازیگرى به آنجا نرسیدم که مثًال کمدى خوبى بخواهند بسازند 
نقش اصلى اش را به من پیشنهاد کنند چون کسانى هستند که هم توانایى بیشترى دارند هم امتحان خودشان را در گیشه 
پس داده اند ولى من مى توانم یک فیلمنامه بنویسم که بگویم این نقش را بازى کنم. آن چیزى که دلم مى خواهد بنویسم این است 
که چیزى بنویسم که بخشى از بازیگرى اش را خودم انجام دهم چه فیلمنامه چه استندآپ. ولى اینکه چیزى بنویسم که دیگران 
بازى کنند آنقدر خوشحالم نمى کند چون آنقدر بازیگرى خوشحالم مى کند که اگر بخواهم چیزى بنویسم مى گویم چرا بنویسم 

دیگرى بازى کند و با آن دوست داشته شود؟  مى خواهم همه آن دوست داشته شدن براى خودم باشد.

امیرمهدى ژوله:

 چرا من بنویسم و 
دیگرى بازى کند و 
محبوب شود؟

تهیه کننده فیلم سینمایى «مترى شش و نیم» براى فیلمبردارى سکانس هاى پلیسى تازه ترین فیلم سعید 
روستایى با مؤسسه «ناجى هنر» قرارداد همکارى امضا کرد.

ســیدجمال ســاداتیان در مورد جدیدترین اثرش که فیلمى به نویســندگى ســعید روســتایى است، 
توضیحاتى ارائه کرد و بــه «صبا» گفت: ایــن فیلم به خانواده و مســئله اعتیاد و مــواد مخدر خواهد 
پرداخت. او که ســابقه همکارى با مؤسسه «ناجى هنر» را در ســریال «خواب و بیدار» دارد، در تحلیلى 
از روند کار کارشــناس هاى انتظامى پیشــنهاد کرد آنها مســائل فنــى و تکنیکى پلیســى و اجراى 
صحیح آنها را در ســکانس هاى پلیســى در اولویت کار خود قرار دهنــد تا بتوانند بــه تولیدکنندگان 

کمک بیشــترى کنند.  همچنین سیدجمال ســاداتیان با اشاره به نیاز ســینماى ایران به لوکیشن هاى 
پلیسى پیشــنهاد داد یک شــهرك اختصاصى پلیس، براى آثارى که در آنها پلیس نقش دارد راه اندازى

 شود.
پیمان معــادى، نوید محمــدزاده و پریناز ایزدیــار از بازیگران فیلم ســینمایى «مترى شــش و نیم» 

هستند. 
فیلمبردارى این فیلم نیز توســط على قاضى انجام خواهد شــد و سیدحســن هادیانفر مدیر تولید آن

 خواهد بود.

سعید روستایى 
باز هم به سراغ 
سوژه اعتیاد 
رفت

3273 نزدهم

 به لوکیشن هاى 
ش دارد راه اندازى

ىشــش و نیم»

ر مدیر تولید آن

هادى حجازى فر
 کارگردان مى شود

کاظم هژیرآزاد، بازیگر پیشکســوت ســینما، تئاتر و 
تلویزیون بــا یادآورى خاطراتش بــا اصغر فرهادى در 
سریال قدیمى «چشــم به راه»، از توانایى بى نظیر این 
کارگردان و تفاوت مشــخصى که با ســایر هنرمندان 

داشت نوشت.
هژیرآزاد، داســتان و خاطره عکس یــادگارى قدیمى 
با اصغر فرهادى که یادآور خاطرات بســیارى است را 
اینطور شــرح داد: «داشتم از ســر بیکارى آلبومو ورق 
مى زدم رســیدم به این عکس، اواخر دهه 70 یا اوایل 
80 بود. این اصغر آقاى اســکارى، افتخار ملت ایران، 
زمانى هم که ســریال هاى کوچیک کار مى کرد، یکه 
بى نظیــر بــود. با بقیــه فرق مشــخصى داشــت. 
مینى سریالى بود به اســم "چشم به راه" ظهرها پخش 

مى شــد. مهناج نجومى هم کارگــردان فنى اش بود. 
داســتان ســریال اینطورى بود که همه خانوما داشتند 
میزاییدن مى آمدن به زایشگاه، هر کدوم از زائوها یک 
مسئله و مشکلى داشــتند. من و خانومم زویا امامى سه 
چهارتا اپیزودشــو کار کردیم. اون موقع اصغرآقا به این 
بزرگى نشده بود. این عکس زیر خاکى را داشتم گذاشتم 
البته اصغر آقا که دیگه اسکارى شده، منو نمى شناسه. 
البته حق هم داره توقعى نمیشــه داشت، تو اون سریال 
خیلى ها بازى مى کردند، یکى دوتا مرحوم شــدن مگه 
میشه همه شــونو به کار دعوت کرد. این عکسو فقط 
براى این گذاشتم که این هنرمند بزرگ مى تونه الگوى 
خیلى از جو وناى امروز باشه، دوســتش دارم و کارشو 

قبول دارم.»

 تصویر متفاوت و دیده نشده اصغر فرهادى
 در یک سریال قدیمى

آخرین وضعیت سریال 
«شهید محسن حججى»

سریال سروش صحت؛ 
شاید امسال

 شاید سال دیگر

نگارش «فوق لیسانسه ها» پیشرفت نداشته است
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 از زمان جدایى امیرى از پرسپولیس بحث هاى زیادى مبنى بر مبلغ قرارداد این بازیکن مطرح شد و خیلى ها گفتند مگر ترابوزان چقدر به 
امیرى داده که او را از پرسپولیس جدا کرده است.  طبق اعالم باشگاه ترابوزان اســپور امیرى براى دو سال حضور در این تیم مبلغ 1/4 
میلیون یورو از این باشگاه دریافت خواهد کرد که این مبلغ با یوروى ده هزار تومانى به بیش از 14 میلیارد تومان مى رسد که رقم بسیار 
قابل توجهى است.این در حالى است که باشگاه پرسپولیس قصد داشت با تمام آپشن هاى قرارداد، حدود 3 میلیارد به امیرى پول دهد که 
به این ترتیب امیرى براى دو سال حضور در پرسپولیس چیزى حدود شش میلیارد از پرسپولیس دریافت مى کرد. این یعنى حدود هشت 
میلیارد اختالف بین پیشنهاد تیم ترکیه اى و پرسپولیس وجود داشته است.  در این شرایط سرمربى و مدیران باشگاه پرسپولیس از جدایى 
امیرى ناراحت نیســتند و فقط از نوع رفتار او در روزهاى پایانى کمى گله مند هستند. مدیران پرسپولیس اعتقاد دارند زمانى که وکیل امیرى 

آن همه شرط براى تمدید قرارداد این بازیکن گذاشت و باشگاه هم آنها را پذیرفت چرا در نهایت او در پرسپولیس نماند.

  به شب نشینى خرچنگ هاى مردابى/
چگونه رقص کند ماهى زالل پرست/رسیده ها چه غریب 
و نچیده مى افتند/به پاى هرزه علف هاى باغ کال پرست/

 احتماًال همزمانى شــنیدن این ترانه از زنده یاد حبیب و 
آنالین بودن ســعید آذرى موضوعى بود که تبدیل به دو 
پست اینســتاگرامى شد و  از شــنبه عصر تا دیروز توجه 
بخشى از فوتبالدوستان اصفهانى را به خود جلب کرده بود!

 همانطور که قطعًا شنیدید،مدیرعامل باشگاه ذوب آهن 
اصفهان شــنبه عصر در اقدامى غیرقابل پیش بینى در 
صفحه اجتماعى خود به نوعى اعالم کرد دیگر تمایلى به 
ادامه فعالیت در جمع ذوبى ها ندارد و دیگر نیازى به حضور 

وى در این باشگاه نیست! 
  آذرى ابتدا درباره این تصمیم خود با دو مطلب جداگانه و 

پیاپى در صفحه اجتماعى خود به توضیح پرداخت.
 وى در اولین مطلب خود که خبــر خداحافظى نیز در آن 

منتشر شد نوشت:
«یاعلى مدد. روزهاى سخت تمام شده اند، ذوب آهن به 
جایگاه بین المللى خود بازگشته، تعهدات خارجى کامًال 
پرداخت شده، همه براى آمدن به این مجموعه خوشنام 
اشتیاق نشان مى دهند، از مربى، ورزشکار، پزشک، کادر 
اجرایى و... ولى ظاهراً دیگر نیازى به وجود بنده کمترین 
نیست. باید رفت با عزت و شرافت، حاال ذوب آهن همه 
چیز دارد، زمین، قهرمان، مقام، جایگاه. دیگر بس اســت 
زجر کشــیدن براى نردبان ترقى شدن، انگار قطار من به 
ایستگاه آخر رسیده باید پیاده شد، این آخرین سکو براى 

بیرون پریدن است.»
  ســعید آذرى بالفاصله پس از این اعالم خبر، در پستى 

دیگر به توضیح درباره این اقدام پرداخت. او نوشت:
«رفتن همیشه هم بد نیست مخصوصاً از جایى که قدرت را 
نمى دانند، گاهى با رفتن ماندگار مى مانى نه براى کسانى 
که منتظر شنیدن صداى دام هاى خداحافظى تو هستن، 
بلکه براى آنهایى که متوجهند چه کردى. بد نیست گاهى 
نبود. شاید وقت ماندگارى فرارسیده است. وقت ماندگارى، 

این بار براى همیشه، فرار کن از دست خرچنگ هاى 
مردابى آنان که نمى تواننــد رقص ماهى زالل 

پرست را تحمل کنند، رها شــو از این همه 
خستگى.»

  پس از  انتشار و بازتاب این مطالب هیئت 
مدیره باشگاه   ذوب آهن دست به کار شد 
و با انتشار بیانیه اى، اعالم کرد: «سعید 
آذرى همچنان مدیرعامل باشگاه ذوب 
آهن خواهد بود و اعضاى هیئت مدیره 

با اتفــاق آراء ، حمایت کامــل خود را از 
مدیرعامل باشگاه اعالم مى دارند.»

طبق نوشته رســانه هاى مجازى رسمى 
باشــگاه ذوب آهن،اعضــاى هیئت مدیره 

سبزپوشان اصفهان؛ با تأکید و یادآورى موفقیت 
هاى سال هاى اخیر باشگاه ذوب آهن، تداوم این 

موفقیت ها را در گرو ثبات و آرامش در مدیریت و 
مجموعه این باشگاه دانسته اند .   رئیس هیئت مدیره 
باشگاه ذوب آهن هم در این باره موضعگیرى کرد و 

به یکى از خبرگزارى ها گفت: سعید آذرى استعفا 
نکرده و همچنان در سمت مدیرعامل باقى است. 
شاهرخ شهنازى در این خصوص اضافه کرد:سعید 

آذرى تنها یک ُپست در صفحه شخصى اینستاگرام 
خود گذاشته و استعفا نکرده است و برخى «بیخودى» 
این موضوع را شــلوغ کرده اند! وى ادامه مى دهد: 
استعفا مسیر قانونى دارد. اگر آذرى قصد استعفا داشته 
باشد باید اســتعفاى خود را به هیئت مدیره باشگاه 
مى داد و هیئت مدیره هم استعفا را به مجمع بدهد و 
در نهایت مجمع اظهارنظر  کند. رئیس هیئت مدیره 

باشگاه ذوب آهن در پاسخ به اینکه دلیل گذاشتن چنین 
ُپستى از ســوى آذرى چه بوده است؟ گفت: این سئوال را 
باید از خود آذرى بپرسید. به هر حال سعید آذرى از نظر ما 
استعفا نکرده و همچنان در سمت مدیرعاملى باشگاه ذوب 
آهن باقى است. شهنازى در پاسخ به این سئوال که آیا این 
امکان وجود دارد که دلیل گذاشــتن این ُپست، ناراحتى 
آذرى از موضوعى باشــد؟ اضافه کرد: ایــن را باید آذرى 
خودش بگوید. من در ریز مسائل ناراحتى آذرى ورود پیدا 
نمى کنم! اما از نظر سیستم باشگاه ذوب آهن آذرى استعفا 
نکرده است. رئیس هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن در پاسخ 
به این سئوال که هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن مشکلى 
با ادامه همکارى آذرى با باشــگاه ندارد، خاطرنشان کرد: 
مسئله اى یا مشکلى وجود نداشته است چون آذرى کارش 

را انجام مى داد.
اما ســعید آذرى هم دیروز در گفتگویى که با رادیو تهران 
انجام داد در موضعگیرى عجیبى که با برخى جمالت او 
در اینستاگرام به شدت در تضاد بود تأکید کرد که از سمت 
مدیرعاملى این باشگاه اســتعفا نکرده است و فقط قصد 
هشدار داشته است! وى در این گفتگو اظهار کرد: همیشه 
همه چیز روبه راه اســت! فکر مى کنم وضعیت باشــگاه 
ذوب آهن با حدود پنج ســال پیش که من به این باشگاه 
آمدم، بسیار بســیار تفاوت دارد. خدا را شکر این باشگاه 
جایگاه خوبى کسب کرده است و مى توانیم به عملکرد خود 

افتخار کنیم.

وى ادامه داد: پیش از این پنج ســال، رشته هاى فوتبال، 
وزنه بردارى و والیبال در شرف نابودى بود. شاه بیت فعالیت 
ورزشى هر شرکت، فوتبال آن است و تیم فوتبال ذوب آهن 
که روزى نایب قهرمان آسیا بود، آرزو مى کردند در لیگ 
برتر بماند! تمام زیرســاخت ها نابود شده بود.در ورزشگاه 
ملت بودم و یاد روزى که به باشگاه ذوب آهن آمدم، افتادم 
که چمن ما تبدیل به کاهدونى شده بود! مى توانید از فرهاد 
کاظمى در این خصوص بپرسید که اجازه نمى داد تیم در 
این زمین تمرین کند. اکنون اما این مشــکالت برطرف 
شــده، بدهى هاى خارجى پرداخت شــده و ذوب آهن به 
جایگاه خود بازگشته است. مدیرعامل باشگاه ذوب آهن 
با اشــاره به تیتر یکى از روزنامه ها در انتقاد از شرایط بد 
پرسپولیس در خروج بازیکنان اصلى این تیم گفت: پنج 
بازیکن شایسته پرســپولیس از این باشگاه که قهرمان 
ایران اســت، جدا شدند و این نشــان مى دهد باشگاه در 

نگهدارى ستاره هاى خود با چالش مواجه است. استقالل 
هم شرایط مشــابهى دارد و بازیکنان این دو تیم 
بدون اینکه درآمدى براى باشگاه هاى خود داشته 
باشند، به تیم دیگرى مى روند. هر بازیکنى که از 
ذوب آهن برود باید حداقل 400 هزار دالر پرداخت 
کند. خوشــبختانه کار اقتصادى خوبى در باشگاه 
انجام شده است. شــما وقتى این موارد را کنار هم 
مى گذارید، مى بینید که ما دنبال این هستیم که حق 

و حقوق اعضاى تیم را بگیریم. براى پرداخت حق 
و حقوق اعضاى تیم قول هایى هم مى دهند، 

اما پس از اینکــه در آنجا (مدیریت کارخانه 
ذوب آهن) با رفتارهایى روبه رو مى شویم 

که ناامیدکننده است، آدم دلشکسته 
مى شود. ما هم مى گوییم اگر 

مدیر توانمندترى دارید، 
بیایــد و کار کند. 

آذرى با بیان اینکه او به همراه 
اعضاى هیئت مدیره، بازیکنان و کادر 
فنى براى رسیدن ذوب آهن به جایگاه 
خود تالش کردند، تصریح کرد: امروز 
در سیســتم مدیریــت ذوب آهن، 
عالقه الزم را نمى بینم و اگر روند 
به همینگونه باشــد، ماندن من 
دیگر محلى از اعــراب ندارد. 
از اعضــاى هیئــت مدیره 
ذوب آهن تشــکر مى کنم. 
مجمع کارخانه ذوب آهن 
در دو ســال گذشته، 26 
میلیارد تومان از بودجه 
باشگاه را کاهش داده 
اســت. هر سیستم 
دیگرى بود، تاکنون 
نابود شــده بود، 
اما مــا مردانه 
کار کردیــم. 
ابوتــراب  از 

ر فاضــل و رســول  قــى کا بر
(مدیران کارخانه ذوب آهن) تشکر مى کنم که 
اگر تالش هاى آنها نبود، نابود شده بودیم. وى 
با بیان اینکه اعضاى باشگاه فصل گذشته اجازه 

ندادند کاهش بودجه باشــگاه ذوب آهن به چشم بیاید، 
خاطرنشان کرد: چقدر باید تالش کنیم تا باشگاه به شرایط 
مناسبى برسد و نقطه دردناك قضیه این است که نه براى 
کار تو ارزشى قائل هســتند و تو همیشه بدهکار هستى! 
عملکرد باشــگاه هاى دیگر را ببینید که بازیکنانشان را 
بدون هیچ درآمدى از دست مى دهند. هواداران این تیم ها 
از خروج بازیکنان اصلى ناراحت هستند. من چه کار باید در 

ذوب آهن مى کردم که نکردم؟
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن که با برنامه رادیویى تهران 
ورزشى صحبت مى کرد، در پاســخ به این پرسش که آیا 
کاهش بودجه دلیل اســتعفاى او بوده است یا خیر، اظهار 
کرد: وقتى به یک قهرمان قولى مى دهیم، باید ســر قول 
خود بمانیم. قهرمانى که در 45 مسابقه مختلف به میدان 
رفته، جانش را کف دستش گذاشته و ممکن است اتفاقاتى 
چون قطعى نخاع یا ضربه مغزى براى او رخ دهد، قرارداد 
سال گذشته او باید تسویه شده باشد. اگر کسى گفت آذرى 
به خاطر مسائل شخصى خود قد علم کرده،  بدانید که 
دروغ مى گوید. بازیکنان بایــد حق و حقوق خود را 
دریافت کنند و امیدوارم این اتفاق تادوشنبه  بیافتد. 
آذرى با بیان اینکه مهلت پرداخت قرارداد اعضاى 
تیم توســط AFC تا آخر ماه آگوست میالدى 
تمدید شــده است، در پاســخ به این پرسش که 
چرا امید نمازى را تنها گذاشــته است، گفت: اگر 
بخواهیم بدهکار کسى نباشیم و فصل را با قدرت 
آغاز کنیم، باید تا دوشنبه پول بازیکنان را بپردازیم. 
من کسى را تنها نگذاشتم و فقط پست گذاشتم. من 
استعفاى رسمى ارائه نکردم و با ُپستم، به همه هشدار 
دادم. خودم روش استعفا را بلدم و مى دانم براى استعفا 
باید اســتعفانامه ام را به صورت کتبى به رئیس هیئت 
مدیره باشگاه بدم. ُپستى که گذاشتم، هشدارى بود که حق 
و حقوق باشگاه را پرداخت کنند و بدانند در این پنج سال، چه 
اتفاقى در ذوب آهن رخ داده است. وى ادامه داد: در سال 90 
زمانى که من در باشگاه استیل آذین بودم، بودجه باشگاه 
30 میلیارد و 200 میلیون تومان بود. زمانى که در ســال 
92 به باشگاه ذوب آهن برگشتم، نه تنها اثرى از این مبلغ 
نبود، بلکه باشگاه 27 میلیارد تومان بدهکار شده بود. یعنى 
57 میلیارد تومان در دو سال هزینه شد. من وامدار کسى 
نیستم. تمام تالش خود را براى ذوب آهن به کار بسته ام و 

سابقه من مشخص است.
وى در خصوص گفته هاى یکى از اعضاى هیئت مدیره 
باشــگاه ذوب آهن در مورد ارائه استعفاى کتبى به هیئت 
مدیره باشگاه خاطرنشــان کرد: از اعضاى هیئت مدیره 
بپرسید که اســتعفاى کتبى ارائه کرده ام یا خیر. من هیچ 
وقت استعفاى رسمى نداده ام و ُپست هاى من، هشدارى 
براى پرداخت حقوق اعضاى تیم اســت. باشگاه به دلیل 
کمبود بودجه، هنوز نتوانســته قرارداد قهرمانان المپیک 
خود یعنى کیانوش رستمى، بهداد سلیمى، سهراب مرادى 

و على هاشمى را پرداخت کنیم. 
به گزارش نصف جهان، هر چند دالیلى که ســعید آذرى 
براى مشــکالت تداوم فعالیــت در ذوب آهن مى گوید 
تا حدى منطقى اســت ولى ظاهــراً وى در مواجه به این 
هیئت مدیره عادت دارد تا حداقل ســالى یک بار چه به 
شکل مصاحبه  و  چه در قالب پست هاى اینستاگرامى به 
آنچه خود مایل است «هشدار» بنامد بپردازد  و ما آن را ناز 
مى نامیم بپردازد تا بگوید که تــداوم موفقیت هاى ذوب 
آهن  با کاهش بودجه  مدیون او است و بهتر است در این 
زمینه ها بیشتر به او توجه شــود. آنچه مشخص است با 
توجه به بیانیه اخیر هیئت مدیره ذوبى ها، ناز سعید آذرى 
که خود را در پست اینستاگرامى « ماهى زالل پرست» در 
مقابل «خرچنگ هاى مرداب»معرفى کرده خریدار داشت 
و فعًال او مورد حمایت هیئت مدیره است تا در ادامه ببینیم 

چه اتفاقاتى مى افتد.

آذرى تحت تأثیر آهنگ حبیب استعفا کرد و هشدار داد!

ناز «ماهى زالل پرست»
 خریدار داشت!

 نصف جهان- هفته گذشــته بود که شایعات 
زیادى درباره برکنارى پندار توفیقى از اســتقالل 
به گوش رســید و گفته شــد هم وزارت ورزش از 
عملکــرد او ناراحــت اســت هم هیئــت مدیره 
آبى ها و به همین دلیل او دیگر جایى در استقالل

 نخواهد داشت. 
با این همه نتیجه تغییرات هفته گذشته استقالل 
رفتن افتخارى از این باشــگاه بود و اگر چه گفته 
مى شد توفیقى هم با افتخارى مى رود اما فعًال او 
در استقالل ماندنى شده و به کارش ادامه مى دهد. 

دیروز در فضاى مجازى دوباره بحث اســتعفاى 
معاون استقالل منتشر شده اما نزدیکان استقالل 
مى گویند فتحى فعًال قصد کنار گذاشتن توفیقى 
را ندارد و مى خواهد اول از زبان او در جریان تمام 
امور باشگاه قرار گیرد و بعد از آن نظرى جویبارى 

را جانشین او کند. 
خبرگزارى هاى فارس و  تسنیم هم به این موضوع 
اشــاره کرده اند که توفیقى هفته گذشته خواهان 
کناره گیرى از استقالل شده که فتحى با استعفاى 

او مخالفت کرده است.

توفیق رفتن ندارد؟

در حالــى کــه روز شــنبه عنــوان شــد مدیر 
برنامه هاى وحید امیــرى در انتقال او به ترابوزان 
اسپور، امیرهوشنگ ســعادتى بوده و او بابت این 
انتقال 140 هزار یورو گرفته اما به نظر مى رسد مدیر 
برنامه هایى که صادق محرمى و فرشاد احمدزاده 
را لژیونر کرد، نقشى در جدایى وحید از پرسپولیس 
نداشته. کانال تلگرام «قلم ســرخ» که ادمینش 
ارتباط نزدیکى با باشگاه پرسپولیس دارد، درباره این 
موضوع نوشته: وحید امیري با هیچ ایجنت داخلی 
قرارداد ندارد.او فقط یک اجازه نامه براي مذاکره به 

فردي به نام فرج خضرلو اهل اردبیل داده بود که 
بعداً آن را باطل کرد.

ایجنت وحید در این انتقال فردي ترکیه اي به نام 
تورکر است. ســعادتی همراه استقاللی ها و براي 
پیگیري وضعیت علی کریمــی در ترکیه بوده و 
وحید به سبب نا آشنایی با زبان انگلیسی یک جلسه 
با سعادتی نشستی داشته.سعادتی صبح روز شنبه  
به ایران برگشــته در حالی که قرارداد وحید ظهر 
شنبه با حضور ایجنت ترك بسته شده و این ایجنت

 ترکیه اي از این انتقال 10 درصد سهم می برد.

سعادتى، کاره اى نبوده است

 ورزشــگاه شــهیدوطنى قائمشــهر که میزبان 
دیدارهاى خانگى تیم نســاجى در لیگ دســته 
اول بود، پس از صعود ایــن تیم به لیگ برتر مورد 
بازســازى قرار گرفت و آماده شدن این ورزشگاه 
براى دیدار هفته نخســت در هاله اى از ابهام قرار 
داشــت، اما حاال خبر مى رســد که این استادیوم 
به طور قطع براى دیدار روز پنج شــنبه نساجى و 

ذوب آهن آماده خواهد شد.

در حال حاضر کارهاى مربوط به نور ورزشــگاه و 
اسکوربورد در حال انجام اســت و این مشکالت 
برطرف خواهد شد تا ورزشگاه شهید وطنى آماده 
میزبانى در هفته اول لیگ برتر شود. فقط با توجه به 
بتن ریزى جدید سکوهاى پشت دروازه،  قرار نیست 
در دیدار هفته نخست از این سکوها استفاده شود 
و تماشاگران اجازه نشســتن روى آنها را نخواهند 

داشت.

نساجى - ذوب آهن؛ در «وطنى» 

حق داشت جدا شود
داور برجسته فوتبال ایران میزان در آمدش از رقابت هاى جام جهانى 2018 را اعالم کرد.

 در طول رقابت هاى جام جهانى یکى از مواردى که بارها درباره علیرضا فغانى مطرح شد، میزان دستمزدى است که او از فیفا بابت قضاوت 
در این مسابقات دریافت مى کند. فغانى در خالل برگزارى جام جهانى یکبار به حواشى ایجاد شده در این خصوص اعتراض کرد اما فایده 

اى نداشت تا اینکه حاال بعد از سربلندى در این رقابت ها میزان دستمزدش را اعالم کرد.
فغانى با حضور در برنامه تلویزیونى «ورزش از نگاه دو» در این خصوص گفت: ما دوره قبلى جام جهانى 50 هزار دالر گرفتیم. این دوره 

با توجه به تعداد بازى هایى که سوت زدیم از 20 هزار دالر تا 60 هزار دالر پول مى گرفتیم که من سقف این مبلغ یعنى حدود 60 هزار دالر 
را دریافت خواهم کرد. وى افزود:  البته شما باید با دالر 4200 تومانى این مبلغ را حساب کنید. چون فدراسیون دالر را مى گیرد و به تومان و با 

دالر دولتى محاسبه مى کند و به ما مى دهد. ضمن اینکه با توجه به تحریم ها خیلى زمان مى برد تا مبلغ مذکور به حساب فدراسیون فوتبال بیاید. 

فغانى و دالر 4200 تومانى

محسن کدخدایى

احافظى نیز در آن 

ه اند، ذوب آهن به 
ات خارجى کامًال 
 مجموعه خوشنام 
کار، پزشک، کادر 
جود بنده کمترین 
ال ذوب آهن همه 
 دیگر بس اســت 
، انگار قطار من به
 آخرین سکو براى

الم خبر، در پستى 
ت. او نوشت:

ز جایى که قدرت را 
نى نه براى کسانى 
حافظى تو هستن، 
ى. بد نیست گاهى 
ت. وقت ماندگارى،

 خرچنگ هاى 
هى زالل 

ن همه 

ت 
د 

ز

سمى 
مدیره 

موفقیت 
 تداوم این 
ر مدیریت و

س هیئت مدیره
ضعگیرى کرد و 

رى استعفا 
قى است. 
کرد:سعید 

ى اینستاگرام 
«ى «بیخودى»

امه مى دهد: 
 استعفا داشته 
دیره باشگاه 
جمع بدهد و 
هیئت مدیره

انجام داد در موضعگیرى عجیبى که با برخىجمالت او
در اینستاگرام به شدت در تضاد بود تأکید کرد که از سمت 
مدیرعاملى این باشگاه اســتعفا نکرده است و فقط قصد 
هشدار داشته است! وى در این گفتگو اظهار کرد: همیشه 
همه چیز روبه راه اســت! فکر مى کنم وضعیت باشــگاه 
ذوب آهن با حدود پنج ســال پیش که من به این باشگاه 
آمدم، بسیار بســیار تفاوت دارد. خدا را شکر این باشگاه 
جایگاه خوبى کسب کرده است و مى توانیم به عملکرد خود 

افتخار کنیم.

نگهدارىستاره هاى خود با چالش مواجه است. استقالل
هم شرایط مشــابهى دارد و بازیکنان این دو تیم 
بدون اینکه درآمدى براى باشگاه هاى خود داشته 
دیگرى مى روند. هر بازیکنى که از  باشند، به تیم
0ذوب آهن برود باید حداقل 400 هزار دالر پرداخت 
کند. خوشــبختانه کار اقتصادى خوبى در باشگاه 
انجام شده است. شــما وقتى این موارد را کنار هم 
مى گذارید، مى بینید که ما دنبال این هستیم که حق 

و حقوق اعضاى تیم را بگیریم. براى پرداخت حق 
حقوق اعضاى تیم قول هایى هم مى دهند،  و

اینکــه در آنجا (مدیریتکارخانه  اما پس از
ذوب آهن) با رفتارهایى روبه رو مى شویم 

که ناامیدکننده است، آدم دلشکسته 
اگر  مى شود. ما هم مى گوییم

مدیر توانمندترى دارید، 
بیایــد و کار کند. 

آذرى با بیان اینکه او به همراه 
اعضاى هیئت مدیره، بازیکنان و کادر 
فنى براى رسیدن ذوب آهن به جایگاه 
خود تالش کردند، تصریح کرد: امروز 
در سیســتم مدیریــت ذوب آهن، 
عالقه الزم را نمى بینم و اگر روند

به همینگونه باشــد، ماندن من 
دیگر محلى از اعــراب ندارد. 
از اعضــاى هیئــت مدیره 
ذوب آهن تشــکر مى کنم. 
مجمع کارخانه ذوب آهن 
دو ســال گذشته، 26 6در
میلیارد تومان از بودجه

باشگاه را کاهش داده 
اســت. هر سیستم 
دیگرى بود، تاکنون

نابود شــده بود، 
مــا مردانه  اما
کار کردیــم. 
ابوتــراب  از 

ر فاضــل و رســول  قــى کا بر
(مدیران کارخانه ذوب آهن) تشکر مى کنم که 
اگر تالش هاى آنها نبود، نابود شده بودیم. وى 
با بیان اینکه اعضاى باشگاه فصل گذشته اجازه 

سال گذشته او باید تسویه شد
به خاطر مسائل شخصى
دروغ مى گوید. بازیکنا
دریافت کنند و امیدوار
آذرى با بیان اینکه مه
AFC تیم توســطC
تمدید شــده است،
چرا امید نمازى را تنه
بخواهیم بدهکار کس
آغاز کنیم، بایدتا دوش
من کسى را تنها نگذاش
استعفاى رسمى ارائه نک
دادم. خودم روشاستعفا
باید اســتعفانامه ام را به ص
مدیره باشگاه بدم. ُپستى کهگ
و حقوق باشگاه را پرداخت کنن
اتفاقى در ذوب آهن رخ داده اس
زمانى که من در باشگاه استی
200 میلیون توم 0 میلیارد و 30
باشگاه ذوب آهن برگش 92 به
ت 7نبود، بلکه باشگاه 27 میلیارد
57 میلیارد تومان در دو سال
نیستم. تمام تالش خود را برا

سابقه من مشخص است.
وى در خصوص گفته هاى ی
ا باشــگاه ذوب آهن در مورد
مدیره باشگاه خاطرنشــانک
بپرسید که اســتعفاى کتبى
وقتاستعفاىرسمى نداده ام
براى پرداخت حقوق اعضاى
کمبود بودجه، هنوز نتوانســ
خود یعنى کیانوش رستمى، به
و على هاشمى را پرداخت کنی
به گزارش نصف جهان، هر چ
فعالی براى مشــکالت تداوم
تا حدىمنطقى اســت ولىظ
هیئت مدیره عادت دارد تا ح
شکل مصاحبه  و  چه در قالب
«آنچه خود مایلاست «هشدا
مى نامیم بپردازد تا بگوید که
آهن  با کاهش بودجه  مدیون
زمینه ها بیشتر به او توجه شـ
توجه به بیانیه اخیر هیئت مد
که خود را در پست اینستاگرام
«مقابل «خرچنگ هاى مرداب
و فعًال او مورد حمایت هیئت

چه اتفاقاتى مى افتد.
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سریع ترین مرد جهان در رادار خرید تیمى فوتبال از لیگ دسته دوم آمریکا قرارگرفته 
است. فاتح 8 عنوان دوى سرعت المپیک ها که از مدت ها قبل براى فعالیت در عرصه 
فوتبال تالش کرد، با تیم باشــگاهى «سنترال کاست مارینرز» اســترالیا هفته قبل 

قراردادى آزمایشى براى مدت 6 هفته منعقد کرد.
دونده 31 ساله پیشین  البته مى تواند به عنوان فوتبالیست حرفه اى صاحب قراردادى 

طوالنى مدت شود.
زیرا هم اکنون خبر مى رسد باشگاهى دسته دومى در ایاالت متحده حاضر است با وى 

قراردادى براى مدت حداقل یک فصل امضاکند.
براســاس اعالم رســانه ها تیم «الس وگاس تایتس» بولــت را در رادار خرید خود 
قرارداده است.برت لش بروك، رئیس این باشگاه خبر فوق را تاییدکرد و در گفت وگو با 
ESPNٍ اظهارداشت:بدیهى است که به همکارى با اوسین بولت به عنوان فوتبالیست 

عالقمندیم.او یک ورزشکار نمونه است که به تیم ما مى  تواند کمک کند.
به اعتقاد این مقام سرعت باالى دونده سابق مى تواند به عنوان بازیکن فوتبال به تیم 

الس وگاس تایتس کمک کند.
این مقام افزود:اوسین تاکنون در تیم هاى باشگاهى مختلفى تمرین کرده و حضورش 

در لیگ دسته دوم آمریکا مى تواند قابل تامل باشد.

هواداران دو تیم انگلیســى برایتون و لسترسیتى دو مشترى اصلى جهانبخش، 
کرى هاى جالبى براى یکدیگر در توئیتــر مى خوانند.طرفداران هر کدام از این 
تیم ها مى خواهند آقاى گل لیگ هلند به عضویت تیم آن ها در بیاید به طورى که 
یکى از هواداران لسترسیتى در حساب توئیترى خود نوشته بود: «اگر جهانبخش 

به جاى ما برایتون را انتخاب کند، باید خودکشى کنیم.»
همچنین یکى از دوستداران برایتون نیز در توئیتر نوشت: «باشگاه ما شایستگى 
بیشترى براى حضور آقاى گل هلند دارد زیرا تیم ما براى بازیکنان جوان جذاب تر 

است.»
این جدال ها و کرى هاى هوادارى بین این دو تیم در حالى رخ مى دهد که یکى از 
دوستان جهانبخش در صفحه شخصى خود با انتشار تصویرى تیم جدید ملى پوش 
ایران را به این بازیکن تبریک گفت. وى در این پست برایتون را مقصد آقاى گل 
لیگ هلند معرفى کرد.    در ادامه خبر سایت خبرآنالین به این نکته اشاره کنیم 
که از دیروز که شایعه توافق جهانبخش با برایتون رسانه اى شده کاربران ایرانى 
اینستاگرام، صفحه باشگاه برایتون را فالو کرده اند و مى توانیم شاهد کامنتهاى 

جالب! دوستان زیر پستهاى جدید این صفحه باشیم.

ى بدون ورزشگاه
نساج

ى که بعد از سالها تالش در لیگ دسته اول صعودى پر حرف و حدیث به رقابتهاى لیگ 
تیم فوتبال نساج

ساجى به منظور ارتقاى سطح کیفیت 
گاه خانگى مواجه است. مسئولین ن

برتر داشت، حاال با معضل ورزش

گ برتر آن را به دست تعمیر سپردند 
شگاه به استانداردهاى لی

ى و رساندن این ورز
ورزشگاه شهید وطن

رزشگاه آنقدر کند پیش رفت که ممکن است تا شروع مسابقات آماده 
اما این روند بازسازى و مرمت این و

زشگاه را قبل از مرمت نهایى 
شد. هرچند گفته مى شود شاید ور

ن پر شور این تیم نبا
پذیرایى از هوادارا

ى این تیم در شهر 
 مى کنند، اما برگزارى دیدارهاى خانگ

زبانى نساجى آماده
به صورت موقت براى می

ن راهکار قائمشــهرى ها براى پذیرایى از 
سیمرغ هم فرضیه اى رد نشده است که ممکن است آخری

تیم هاى رقیب باشد.  

اما و اگرھای ھجدھمین دوره رقابت ھای لیگ برتر

  از این آشفته تر ھم 
می شود ؟

الى که چند روز به آغاز هجدهمین دوره از رقابتهاى لیگ برتر مانده آشفتگى هاى تیم ها به حدى 
درح

است که عالقمندان به فوتبال را سردرگم کرده و ابهامات زیادى را نیز بوجود آورده است.

  لیگى که قرار است نمایشگر باالترین سطح فوتبال کشــورى باشد که به درست یا غلط خود را 

در آسیا مى داند، تبدیل به عجیب ترین لیگ آسیایى شده است. پر از شگفتى و عجایب. 
بهترین 

التى که حتى برگزار کنندگان این لیگ و متولیان آن هم 
لیگى مملو از عالمت سئوال و تعجب. سئوا

هنوز پاسخى براى آن پیدا نکرده اند.

مى توانند قرارداد ثبت کنند
 12 تیم ن

ب آهن و فوالد خوزستان 
ر باشگاه پیکان، سایپا، ذو

با اعالم رسمى سازمان لیگ تنها چها

گر به دلیل داشتن پرونده هاى مالى در کمیته انضباطى 
مجوز ثبت قرارداد دارند و 12 تیم دی

انده به آغاز رقابتها چطورى 
ن که در فاصله چهار روز م

 قرارداد نگرفته اند. حال ای
مجوز ثبت

قرار اســت تکلیف پرونده هاى مالى 12 تیم دیگر حل و فصل شــود سئوالى است که 

ند.  این که بسیار بعید است هر 12 تیم در 
مسئولین سازمان لیگ باید پاسخگوى آن باش

 البته این هم بعید تر که 
کم بتوانند همه پرونده هاى مالى شان را ببندند و

این مدت زمان 

ى بدهکار در این مسابقات شود. باید صبر 
دست آخر سازمان لیگ مانع از حضور تیم ها

دشان وضع کرده اند چیست.
د و دید راهکار سازمان لیگ براى عبور از قانونى که خو

کر

یک لیگ و 2 سپیدرود 

الن یا سپیدرود رشت؟ کدام 
م ظهور دو تیم با یک نام در یک شهر است. سپیدرود گی

یکى از عجایب لیگ هجده

ت قرارداد بازیکنانش 
ى از چهار تیمى است که مشکلى براى ثب

رند؟  تیم سایپا یک
ضور در این مسابقات را مى گی

یک در نهایت مجوز ح

دایى نمى داند باید 
 این دوره از مسابقات است. على 

ف یکى از بالتکلیف ترین تیم هاى
میدان مى رود، حری

عا در هفته اول به 
نداشته و قط

 قرارداد بازیکنان 
نالیز کند یا تیم تحت رهبرى خداداد عزیزى را. هرچند هیات فوتبال گیالن

ى على نظرمحمدى را آ
تیم تحت رهبر

طریق دســتگاه قضایى چالش بزرگى پیش پاى محمد نوین و 
ى جواد تن زاده از 

پیدرود خداداد را ثبت کرده اســت، اما پیگیرى ها
س

د. فعال که هر دو 
دهم به میدان برون

م ندانند که کدام یک قرار است در لیگ هج
هنوز خودشــان ه

سپیدرودش است تا «سپیدرود»ها 

ت تمرین مى کنند.
تیم با جدی

استقالل بدون بازیکن

استقالل تهران بحرانى ترین روزهاى تاریخى اش را سپرى مى کند. 

آنها روز جمعه باید مقابل پیکان به میدان بروند و این در حالى است 

که این تیم هم پر از بازیکنان بالتکلیف اســت. قطعا شــفر االن 

نمى داند روز جمعه تیمش با چه ترکیبى باید مقابل پیکان بازى کند 

چون اصال نمى داند چه بازیکنانى را در اختیار دارد. 

روزبه چشمى، سرور جباروف و مامه تیام بازیکنان بالتکلیف این تیم 

امید ابراهیمى و امید نورافکن.هستند و مجید حسینى را هم دیگر باید بازیکن جدا شده دانست. مثل 

ازى مى کند؟
ن با چه تیمى ب

قالل خوزستا
است

امل و سرمربى 
ل حاضر درگیر جنگ خاموش بین مدیرع

ین تیم هم در حا
ن تیم کم حاشیه اى نیست. ا

ل خوزستان خودش چندا
استقال

حال این تیم اگر 
ده باشند. اما بهر

ى خود را خرج کر
یکن از سهمیه لیگ برتر

ها تاکنون فقط یک باز
مین موضوع باعث شده تا آن

است و ه

یمى در تبریز بازى کند و حریف آنها گسترش 
وز جمعه قرار است با چه ت

رستى نمى داند ر
ت قرارداد بازیکنانش را ثبت کند به د

در نهای

شد اما ابراز مخالفت هاى بسیار از سوى 
تر به ماشین سازى واگذار 

خیرا امتیاز گسترش فوالد در لیگ بر
ت یا ماشین سازى. ا

فوالد اس

 هر دو نیز تمرینات آماده سازى شان را 
ین دو تیم تبریزى که

ین شده و حاال ا
نى برخى مسئول

حقوقدان هاى فوتبال باعث عقب نشی

خوزستان بروند.
وز جمعه به مصاف استقالل 

د تا ببینند کدام یک قرار است ر
ى مسئولین هستن

صد تصمیم نهای
بال مى کنند متر

دن

و

باچهت

ى کامال منتفى است.  
قاللى شــدن مرتضى تبریز

هن اعالم کرد است
سرمربى تیم ذوب آ

ى استقالل به جذب مرتضى 
وینفرد شفر سرمرب

در روزهاى گذشته اخبارى درباره عالقه 

تقاللى ها نتوانند 
ص گفته مى شود در صورتى که اس

تبریزى شنیده شده است. در این خصو

ضایتنامه او را از ذوب 
نند به سراغ تبریزى خواهند رفت تا ر

 راضى به ماندن ک
مامه تیام را

ب آهن کامال مخالف جدایى مرتضى 
دیران و مربیان ذو

ر این شرایط اما م
آهن بگیرند. د

ح اعالم کرده که 
 آهن هم امروز به صورت صری

ى هستند. امید نمازى سرمربى ذوب
تبریز

ش نمى دهد. نمازى در این خصوص گفت:  تبریزى بازیکن من 
دایى به مهاجم تیم

اجازه ج

و آماده ظاهر شده 
 کردم. او در تمرینات پیش فصل با انگیزه 

اســت و با او صحبت

و بازیکن تیم مان 
ى که باشگاه چیزى نگوید، ا

و روى او حساب کردیم. تا زمان

ط حمله با آمادگى 
ت که مى تواند در خ

کن باهوشى اســ
است. تبریزى بازی

، اگر پیشــنهادهاى خوبى براى او به 
ى ظاهر شود. تعجب نمى کنم

باالی

دست مان برسد. 

سریع ترین مرد جهان 
فوتبالیست مى شود؟!

  باید خودکشى کنیم!

تبریزى را به استقالل نمى دهیم
  

سرمربى تیم فوتبال پیکان براى جذب سروش رفیعى در 
انتظار تصمیم هیئت مدیره این باشگاه است.

 مجید جاللى، سرمربى تیم فوتبال پیکان تأکید خاصى 
روى جذب ســروش رفیعــى دارد تا از ایــن بازیکن در 
نیم فصل اول لیگ برتر اســتفاده کند. مسئوالن باشگاه 
پیکان هم مذاکراتى را بــا این بازیکن انجــام داده اند، 
ولى طرفین در مورد مســائل مالى بــا یکدیگر اختالف 

دارند. باشگاه پیکان براى جذب رفیعى از لحاظ مالى 
محدودیت هاى خاص خودش را دارد و قرار است 
اعضاى هیئت مدیره این باشگاه به زودى در مورد 
به خدمت گرفتن رفیعى و مبلغى که مى توانند به 
او بدهند، تصمیم نهایى را بگیرند. جاللى هم 
منتظر تصمیم هیئت مدیره باشــگاه پیکان 
است و امیدوار به اینکه مسئوالن باشگاهش 

در نهایت این بازیکن را جذب کنند.

جاللى منتظر است

ملى پوش ایرانى تیم اوسترشوندس در رابطه با پیشنهادهاى 
چند تیم فرانسوى و انگلیســى براى جذب او گفت: هیچ 
نظرى در این رابطه ندارم و دیگران همه چیز را بررســى 

مى کنند.
 سایت اوپ ســوئد نوشت،  ســامان قدوس پس از به ثمر 
رساندن 2 گل در بازى برابر ترلبورگس از هفته چهاردهم 
لیگ برتر ســوئد که با پیروزى 4 بر یک اوسترشــوندس 
پایان یافت گفت: مهم این اســت که از فرصت ها در زمان 
تهاجمى بودن تیم همانند نیمــه اول این بازى  بهره ببریم. 
در غیر این صورت فرصت پرش را از دســت مى دهیم و ما 
باید هنگام حمله و کنترل توپ به گل برسیم. این تاکتیک 
مى تواند به ما براى زدن گل  اول، دوم، ســوم و حتى بیشتر 

انگیزه دهد.
 مهاجم تیم اوسترشوندس افزود: تمرین تعیین  کننده نتیجه 
است و من از این بابت خوشحالم که انتظارم براى گلزنى در 
بازى امروز محقق شد. این براى من یک هدف است و باید 
همواره آن را داشته باشم. فکر مى کنم به روند خوب ضربه  
سریع به توپ در بازى هاى گذشته باز مى گردم. در تمرین 
روى آن کار مى کنم تا در بازى به نمایش بگذارم. ســعى 
مى کنم این احساس را به خوبى دریابم که همواره همه چیز 

به خوبى پیش رود.
 قدوس در رابطه با پیشنهادهایش هم مى گوید: هیچ نظرى 

ندارم و کیندبرخ (رئیس باشــگاه اوسترشوندس) و مدیر 
برنامه ام همه چیز را بررســى مى کنند. من اینجا هستم 
تا بازى کنم و از زندگى لذت مى بــرم. این روند را ادامه 
خواهم داد. درباره حضورم در بازى بعدى اوسترشوندس 

برابر الفسبورگ با توجه به پیشنهادهاى رسیده باید منتظر 
باشیم و نمى توانم چیزى را تضمین کنم.

 مهاجم اوسترشــوندس دربــاره برونچال، 
ســرمربى 35 ســاله انگلیسى که 

جایگزین گراهام پوتر شده است 
گفت: مربــى فوق العاده اى 
است و شباهت هاى زیادى 
به گراهام پوتر دارد. مهم 
این است که با چنین مربى 
در تیــم اوسترشــوندس 
مواجــه شــدیم و در این 
شرایط فقط باید رو به جلو 

حرکت کنیم. برونچال همانند 
پوتر ایده هاى تازه اى دارد.

نظرى ندارم!
دهای

شــگ
ــى
ت م
م در
پیش
ا تض
دربــ
لیسى
است
ى 
ى 
م 
ى 
س 

مربى
وزهاى
ى شن
یام را
یرند.
هستن
یى به
ــتو
و روى
است
باال
دس

تبر

ن 
لو 

نند 

سرم
در رو
تبریزى
مامه تیا
آهن بگی
تبریزى ه
اجازه جدایى
اسـ
و

یش هم مى گوید: هیچ نظرى   ت
ـگاه اوسترشوندس) و مدیر 
ى مى کنند. من اینجا هستم
مى بــرم. این روند را ادامه

 بازى بعدى اوسترشوندس 
شنهادهاى رسیده باید منتظر 

ضمینکنم.
ـاره برونچال، 

ى که 
ت 

هواداران دو تی
کرى هاىجال
تیم ها مى خواه
یکى از هوادار
به جاىما برای
همچنین یکى
بیشترى براى

است.»
این جدال ها و
دوستان جهانب
ایران را به این
لیگ هلند معر
دیروز که که از
اینستاگرام، ص
جالب! دوستان

  با
راى جذب سروش رفیعى در 

ن باشگاه است.
فوتبال پیکان تأکید خاصى 
ى دارد تا از ایــن بازیکن در 
ـتفاده کند. مسئوالن باشگاه 
ین بازیکن انجــام داده اند، 
ل مالى بــا یکدیگر اختالف 

ذب رفیعى از لحاظ مالى 
است  دارد و قرار ش را
به زودى در مورد  شگاه
لغىکه مى توانند به 
گیرند. جاللى هم 
 باشــگاه پیکان 
والنباشگاهش 

ب کنند.

ظر است
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آزمایشگاه مجهز علوم شــناختى در اصفهان با حمایت 
ستاد توســعه علوم و فناورى هاى شــناختى وبا هدف 
توسعه و گسترش دانش علوم شناختى، در دانشگاه علوم 
پزشکى و دانشگاه اصفهان و نیز اســتفاده از ظرفیت و 
پتانسیل هاى بالقوه درســطح مراکز علمى و تخصصى 

استان راه اندازى شد.
عضو هیئت علمى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان و 
نماینده ستاد علوم شناختى در این رابطه گفت: با اجرایى 
شــدن مراحل راه اندازى آزمایشگاه علوم شناختى، این 
مرکز مشترك در ساختمان جدید دانشکده روانشناسى 
دانشگاه اصفهان، نصب دستگاه ها و تجهیزات مورد نیاز 

حوزه هاى علوم شناختى در این آزمایشگاه شروع شده و 
همزمان آموزش فنى تجهیزات براى ارتقاى دانش علمى 

دست اندرکاران نیز درحال انجام است.
مجید برکتین خاطرنشــان کــرد: این آزمایشــگاه به 
تجهیزات و فناورى هاى پیشرفته در حوزه علوم شناختى 
از جمله دســتگاه 64 کاناله نوار ثبت سیگنال هاى مغز، 
تحریک مغز با جریان مستقیم و پایش حرکات چشم و 

دستگاه طیف نگارى فروسرخ از مغز مجهز خواهد شد.
وى گفت: براساس توافق انجام شــده، بیمارى صرع، 
اوتیسم و بازتوانى شــناختى به عنوان زمینه هاى اصلى 

اصفهان در حوزه علوم شناختى معرفى شده است.

رئیس کمیســیون ویژه حمایت از تولیــد ملى مجلس 
شوراى اســالمى از کمک مجلس به نیروى انتظامى 
در سرعت بخشــیدن به طرح هاى مبارزه با قاچاق کاال 

خبر داد.
حمید رضا فوالدگر با بیان اینکه مجلس در حال به روز 
کردن قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز است، اظهار کرد: 
آخرین اصالحیه الیحه دولت به کمیســیون اقتصادى 
آمده و کلیات آن مورد تصویب قرار گرفته اســت و هم 
اکنون نمایندگان در حال بحث روى جزئیات آن هستند. 
وى افزود: یکــى از راه هاى برطرف کردن مشــکالت 
اقتصادى کشور، مبارزه با قاچاق کاال و حمایت از تولید 

ملى اســت و در این زمینه، طرحى را در کمیسیون ویژه 
حمایت از تولید ملى مجلس آماده کرده ایم که با تصویب 
آن در صحن علنى، شاهد اتفاقات خوبى در آینده خواهیم 
بود. نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى از 
نبود نظارت بر اجراى قوانین گالیه کرد و ادامه داد: قوانین 
خوبى در زمینه مبارزه با قاچاق کاال و ارز داریم اما براى 
نحوه اجراى آنها نظــارت مطلوبى نداریم. وى گفت: در 
زمینه مبارزه جدى و قاطعانه با قاچاقچیان کاال، مجلس 
تماماً در خدمت ناجاست؛ تا هم از نظر تجهیزات و امکانات 
مدرن و به روز تقویت شود و هم با هیچگونه خأل قانونى 

در انجام مأموریت هایش مواجه نشود.

آزمایشگاه علوم شناختى در 
اصفهان راه اندازى شد

قانون مبارزه با قاچاق کاال 
به روز مى شود

 پلى اکریل
700 میلیارد تومان بدهى دارد

نماینده مردم مبارکه در مجلس شــوراى اسالمى با 
بیان اینکه پلى اکریل 700 میلیارد تومان بدهى دارد، 
گفت: هنوز هم کارگران این کارخانه را به صبر دعوت 

مى کنیم.
زهرا سعیدى اضافه کرد: پلى اکریل 700 میلیارد تومان 
بدهى داشته که این مبلغ فریز شده و اکنون به دنبال 
سرمایه گذار هستیم، از این رو باید گفت کارگران صنایع 
بسیار خوب هستند و تاکنون صبورى کرده اند، اما ما باز 
هم آن ها را به صبر دعوت مى کنیم و امیدواریم چرخ این 

صنعت بچرخد.

روند افزایش دما از 
بعدازظهر امروز تا  چهارشنبه 
کارشــناس پیش بینى اداره کل هواشناســى استان 
اصفهان گفت: کمینه دماى هوا در این روزها در بیشتر 

مناطق استان سه تا چهار درجه افزایش مى یابد.
فاطمه زهرا ســیدان با بیان اینکه بررسى نقشه هاى 
هواشناسى بیانگر جو به نسبت پایدار در استان اصفهان 
است، افزود: در بیشــتر مناطق، آسمان صاف تا کمى 
ابرى، گاهى وزش باد بویژه در ساعات بعدازظهر و شب 

پیش بینى مى شود.
وى افزود: براى مناطق مرکزى و کالنشهر اصفهان هم 

غبار رقیق صبحگاهى دور ازانتظار نیست.
وى با بیان اینکه روند افزایــش دما از بعد ازظهر امروز 
تا روز چهارشنبه ادامه دارد، افزود: پیش بینى مى شود 
گرماى هواى تا نیمه مرداد در استان اصفهان ادامه دارد.

کشف 33 قطعه عتیقه سفالى 
تاریخى در کاشان

33 قطعه عتیقه سفالى با قدمت 3700ساله در کاشان 
کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامى شهرستان کاشان گفت: در پى دریافت 
خبرى مبنى بر نگهدارى تعدادى اشیاى قدیمى و عتیقه، 
مأموران انتظامى پــس از هماهنگى با مقام قضائى و 
بازرسى از محل مورد نظر، 33 قطعه عتیقه سفالى کشف 

و یک نفر دستگیر شد.
على پورکاوه افزود: کارشناسان میراث فرهنگى قدمت 
این اشیا را 3700ســال و مربوط به عصر آهن اعالم 

کرده اند. 
 

رخنه بیش از 230مار 
به منازل اصفهانى ها  

سخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهان گفت: گرم شــدن هوا و حرارت 
زمین موجب رخنه مارها بــه منازل مجاور زمین هاى 
کشاورزى در شهر اصفهان شده است. محمد شریعتى با 
اشاره به اینکه بیشترین گزارش ها در هفته هاى گذشته 
از رخنه مارها به منازل مردم حکایت دارد، افزود: در چهار 
ماهه امسال در مجموع 236 حلقه مار توسط نیروهاى 
آتش نشانى اصفهان، گرفته و در طبیعت رها شده است.
وى خاطرنشــان کرد: مارها به دلیــل گرماى زمین 
به داخل منــازل، خودروها، حیــاط و پارکینگ منازل 
همجواررودخانه زاینده رود و زمین هاى کشــاورزى 

رخنه مى کنند.

مصرف  آب در اصفهان 
44 لیتر بیش از استاندارد

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
هر یک از ســاکنان این منطقه، به طور متوسط در هر 
شبانه روز 154 لیتر آب مصرف مى کنند که این رقم 44 

لیتر بیش از استاندارد جهانى است.
هاشم امینى، میزان اســتاندارد جهانى مصرف آب را 
110 لیتر در شبانه روز عنوان کرد و افزود: مصرف آب 
در استان اصفهان در10 سال گذشته از 189 لیتر به 154 

لیتر در شبانه روز کاهش یافته است.
وى افزود: هدف از ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب، 
کاهش مصرف از ســوى تمام بهره برداران است به 
گونه اى که مصارف خانگى با 20 درصد کاهش، به 120 

لیتر در شبانه روز کاهش یابد.

خبر

اتاق هاى تشریفات سى و ســه پل اصفهان پس از 40 
سال باز شد.

مدیرکل میراث فرهنگى،صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: این اتاق ها به دلیل در امان بودن از 

تخریب، پس از چهار دهه پلمب باز شد.
فریدون اللهیارى افزود: همچنین به منظور ساماندهى 
و زیباسازى منظر سى و سه پل، طرح ساماندهى تمامى 
در و پنجره هاى این بنا، با اعتبارى  بیش از یک میلیارد 

ریال آغاز شد.
وى گفت: با رعایت تمامى اصول حفاظتى و ایمنى، تمامى 
درهاى قدیمى این پل  جدا مى شود و درهاى جدید چوبى 
که با هنر سنتى گره چینى تزیین یافته اند، جایگزین آنها 

خواهند شد.
اللهیارى با بیان اینکه نقوش بسیار زیبایى روى دیواره 
اتاق هاى این بنا کار شده که مربوط به معمارى دوران 
صفویه است، افزود: متأسفانه این نقوش هم اکنون زیر 
انبوهى دوده پنهان اســت که تا ســه ماه آینده مرمت

مى شوند.

اتاق هاى تشریفات سى و سه پل
باز شـــد

مدیر طرح ساماندهى ناژوان گفت: تا پایان سال 97 
در تمام مادى هاى ناژوان شبکه لوله گذارى آب انجام 
مى شود تا در صورت مساعد شدن شرایط آب، آبیارى 
درختان حاشیه مادى ها با سهولت بیشترى انجام شود.

حسن شــفیعى اظهارداشــت: طول مادى هاى شهر 

اصفهان بیش از 300 کیلومتر اســت که 53 کیلومتر 
آن در ناژوان قرار گرفته، از این رو مى توان گفت که 

سرمنشأ تمام مادى ها از منطقه ناژوان است.
وى با بیــان اینکــه از مجمــوع 53 کیلومتر طول 
مادى نــاژوان تاکنــون شــبکه آبرســانى در 42 

کیلومتر آن ایجاد شــده اســت، افزود: تا پایان سال
 97 در تمام مادى هاى ناژوان شبکه لوله گذارى آب 
انجام مى شود تا در صورت مساعد شدن شرایط آب، 
آبیارى درختان حاشــیه مادى ها با سهولت بیشترى 

انجام شود. 

اوتیســم را خیلــى هــا مــى شناســند. بیمارى 
ناشناخته اى که بسیارى آن را به عقب ماندگى ذهنى 
تعبیرش مى کنند و همین آغازى مى شود براى طرد 
کردن و بى توجهى هایى که شــاید کودك مبتال به 
آن را به عدم بکشاند. به گفته کارشناسان در فرایند 
اوتیسم، بچه ها به نوعى در خود فرو رفته اند و ارتباط 
اجتماعى خوبى برقرار نمى کنند و اگر در سن طالیى 
یعنى زیر سه سال شناسایى نشوند تا بزرگسالى دچار 
گرفتارى خواهند بود. اما در سال هاى اخیر اوتیسم 
جایى براى خــود در ذهن ایرانیان باز کرده اســت؛ 
امروزه دیگــر تصویرى که از یک کــودك مبتال به 
اوتیســم داریم، یک فرد ناتوان و گوشه گیر نیست. 
براى همین هم براى اولین بــار کافه اى در خیابان 
ونک تهران افتتاح شده اســت که با همه کافه هاى 
شهر تفاوت دارد. این کافه توسط ده نفر از مبتالیان به 
سندروم داون و اوتیسم اداره مى شود. این کافه اولین 
کافى شاپ خودگردان افراد اوتیسم و سندروم داون 

کشور و خاورمیانه است. 
معاون توانبخشى بهزیستى استان اصفهان با اشاره 

به ایجاد کافى شاپ در تهران توسط بچه هاى اوتیسم 
مى گوید: این افراد احتماًال کودکانى بودند که از سن 
طفولیت روى آنها کار شده است و توانسته اند روابط 

اجتماعى خوبى برقرار کنند.
سیداصغر فیاض در همین راستا مى افزاید: از طریق 
انجمن اوتیســم اصفهان درصدد هســتیم چنانچه 
خروجى موفق از مرکز داشتیم بتوانیم فعالیت هایى از 
این دست که در تهران اتفاق افتاد را در اصفهان نیز 
تجربه کنیم و درحال تالش و کارشناسى هستیم تا 

بتوان گزینه دوم این کافه را در اصفهان ایجاد کرد.
بیمارى اوتیسم بعد از ســالمندى زنگ خطر بزرگى 
براى جامعه اســت هرچنــد که آمارهــا از کاهش 
مبتالیان به اوتیسم خبر مى دهد. در سال گذشته از 
هر 68 تولد در اصفهان یک نوزاد به اوتیسم مبتال بود 
و اکنون از هر 59 تولد یک نوزاد به اوتیسم مبتالست؛ 
اما وجــود حدود 2000کودك اوتیســم در اســتان 
اصفهان زنگ خطرى را مى نوازد تا جامعه و مسئوالن 
براى شناخت و آشــنایى با رفتار و ویژگى هاى این 
بیماران به میدان بیایند و خانواده ها و کودکان مبتال را 

براى زندگى در جامعه یارى کنند.

دومین کافه اوتیسم ایران  در اصفهان تأسیس مى شود
محیا حمزه

 مادى هاى ناژوان به شبکه لوله گذارى آب تجهیز مى شوند

بویلر بازیافت حرارت شــرکت فوالد مبارکه با قابلیت صرفه جویى در مصرف گاز 
آماده راه اندازى کامل شد.

مدیر اجرایى طرح هاى انرژى وســیاالت شــرکت فوالد مبارکه گفت: این طرح 
صنعتى، به منظور صرفه جویى در مصرف گاز کنار نیروگاه گازى این شرکت بزرگ 

صنعتى ساخته شده است.
علیرضا استکى با توجه به  استفاده از نیروگاه گازى با توجیه اقتصادى تاکید کرد و 
گفت: با بهره گیرى از این نیروگاه  مى توان از حرارت گرماى خروجى آن با حدود 

550درجه استفاده کرد.
وى به کارگیرى این نیروگاه گازى را در شــرکت فــوالد مبارکه فرصتى مهم به 
منظور بازیافت حرارت دانســت و افزود:با توجه به وضع فعلى، استفاده از سیستم 
HRSG براى تأمین بخار ســوپرهیت، عالوه بر کاهش مصرف انرژى، کاهش 

آلودگى محیط زیست را هم در پى خواهد داشت.
مدیر اجرایى طرح هاى انرژى وسیاالت شرکت فوالدمبارکه بر بهره گیرى از دانش 
ســازندگان تجهیزات اصلى بویلر و همچنین تجهیزات جانبى شامل کابل و تابلو 
برق در ساخت بویلر تاکید کرد و افزود: این طرح با  هزار و 500 مترمربع مساحت  و 
بیش از 420میلیارد ریال، با ظرفیت تولید 170تن بخار سوپرهیت در ساعت در کنار 

نیروگاه گازى ساخته شده است.
اســتکى گفت: با راه اندازى کامل بویلر بازیافت حرارت، یکى از پنج بویلر موجود 
در نیروگاه بخار از مدار خارج مى شود و مى توان از ظرفیت این بویلر براى تامین 

بخشى از بخار مورد نیاز نیروگاه بخار استفاده کرد.

امیر کشانى، رئیس کمیســیون آموزش، پژوهش و 
توانمندسازى اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى 
اصفهان از آغاز به کار رســمى مرکز توسعه سرمایه 

انسانى اتاق بازرگانى اصفهان خبر داد. 
وى افــزود: بــه رغــم وجــود دانشــکده هــاى 
فنى و حرفه اى و دانشــگاه هاى علمى کاربردى در 
ایران، فارغ التحصیالن دانشــگاهى ارتباط کمى با 
محیط هاى صنعتى دارند. وى  دلیل این امر را خأل بین 
دانشگاه و صنعت دانست و تصریح کرد: اتاق اصفهان 
به منظور پر نمودن خأل موجود و ارایه خدمات آموزشى 

هدفمند و کاربردى، به منظور تربیت نیروى انســانى 
متخصص آماده به کار در محیط هاى صنعتى، تصمیم 

بر ایجاد مرکز توسعه سرمایه انسانى (متسا) گرفت. 
کشانى استعدادیابى در زمینه توسعه سرمایه انسانى را 

از جمله اهداف ایجاد این مرکز دانست. 
وى در ادامه با تأکید بر اینکه شرایط سخت و التهابات 
موجود در کشــور گذرا بوده و رفع خواهد شــد، ابراز 
امیدوارى کرد تالش براى یادگیرى شیوه هاى نوین 
مدیریتى بتواند آینده روشــنى را براى اقتصاد کشور 

رقم بزند.  

«خانواده شاد» در قالب جشنواره «آرى به نه»، تا 12 
مردادماه در پارك ها و مراکز تفریحى مناطق 15 گانه 

شهر اصفهان ادامه دارد.
رویکرد و هدف اصلى این جشــنواره، برگزارى جشن 
شاد خانواده محور است و انتقال پیام به خانواده ها، به 
صورت غیرمستقیم در جهت پیشگیرى از گرایش به 
مواد مخدر بر مبناى خانواده دارایى محور، دومین هدف 

جشنواره است.

این برنامه 3 و 4 و 5 مرداد بــه ترتیب در پارك صفه، 
میدان جلفا، پارك سپاهان شهر، 10 مرداد در بوستان 
قدس، 11 مرداد در پارك شهید رجایى و 12 مرداد در 

پارك کوثر میزبان عموم شهروندان خواهد بود.
جشنواره «خانواده شاد» از ساعت 21 تا 23 در پارك ها 
و بوســتان هاى مناطق 15 گانه شهر اصفهان برگزار 
مى شود و حضور در این برنامه براى عموم مردم آزاد 

و رایگان است. 

بویلر بازیافت حرارت فوالد مبارکه  راه اندازى مى شود «خانواده شاد» برنامه اى متفاوت در دل شهر

آغاز به کار رسمى مرکز توسعه سرمایه انسانى 
اتاق بازرگانى 

از هر 3 نفر، 2 نفر در اصفهان چاق هستند
مدیر مؤلفه هاى مؤثر بر سالمت دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان 
گفت: از هر سه نفر در استان اصفهان، دو نفر عارضه چاقى دارند و 50 

درصد مردم این استان کم تحرك هستند.
پژمان عقدك اظهار داشت: از هر سه نفر در استان اصفهان، دو نفر 

عارضه چاقى دارند، 50 درصد مردم این استان کم تحرك هستند و 
بیش از 90 درصد مردم استان اصفهان بیش از 150 دقیقه در هفته 

فعالیت هاى ورزشى نمى کنند.
وى افزود: براى ارتقاى ســالمت در جامعه، عالوه بر مشــارکت 

عموم مردم در برنامه ها، همکارى بین بخشى دستگاه هاى دولتى و 
غیردولتى افزایش مى یابد.

 مدیر مؤلفه هاى مؤثر بر سالمت دانشگاه علوم پزشکى اصفهان ادامه 
داد: سکته هاى قلبى و مغزى، سرطان ها، سوانح رانندگى و اختالالت 

روحى از عوامل مرگ هاى زودرس و ناتوانى هاى جسمى در استان 
اصفهان هســتند که کارشناســان و متخصصان بخش سالمت، 
براى کاهش مرگ هاى زودرس و ناتوانى هاى جســمى، به مردم 

راهکارهاى مقابله با این بیمارى ها و حوادث را ارائه کنند. 

نماینده مردم شــهرضا و دهاقان در مجلس شوراى اسالمى گفت: در حال حاضر بیش 
از هر زمان دیگرى به حضور سرمایه گذاران نیاز است و در این زمینه باید موانع تولید و 

کارآفرینى برطرف شود، زیرا بخش زیادى از زیرساخت ها آماده است.
سمیه محمودى با بیان اینکه راهسازى از مهمترین زیرساخت هاى مورد نیاز براى توسعه 
صنایع و تجارت هر منطقه است، اظهار داشت: پروژه هاى عمرانى شهرضا در راهسازى 

روبه پیشرفت است و امیدواریم در هفته دولت امسال شاهد افتتاح این پروژه ها باشیم.
وى با اشاره به پروژه  دو بانده کردن مسیر شهرضا – مبارکه، گفت: براساس زمانبندى 
قبلى باید زیرســازى این طرح تا پایان تیرماه امسال به پایان مى رسید تا در هفته دولت 
افتتاح شود، اما بارندگى فصلى مانع از انجام آن شد و در برنامه ریزى هاى پیش بینى شده 

اختالل ایجاد شد.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شوراى اسالمى از ادامه عملیات آسفالت مسیر 
شهرضا – اصفهان خبر داد و تصریح کرد: پروژه آسفالت 10 کیلومتر از این مسیر در حال 

انجام است و آگهى مناقصه 10 کیلومتر دیگر آن نیز به زودى منتشر مى شود.
محمودى با اشاره به ظرفیت هاى ســرمایه گذارى منطقه اظهار داشت: شهرك رازى 
شهرضا یکى از مهمترین قطب هاى صنعتى اســتان بوده که در آن بستر مناسب براى 

سرمایه گذارى ایجاد شده است.
وى تصریح کرد: تکمیل فیبر نورى این منطقه، انتقال بخشــى از پســاب تصفیه شده 
فاضالب به این شهرك جهت رفع مشــکل کم آبى و اصالح زیرگذر ورودى شهرك، 
بخشى از اقدامات عمرانى انجام شده یا در دست اقدام است که زمینه مناسب ترى براى 

فعالیت صاحبان سرمایه و کارآفرینان فراهم مى کند. 

امروز بیش از هر زمانى نیاز به حضور سرمایه گذاران داریم
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2 مرد شــیطان صفت که در دو پرونده جداگانه یک دختر بچه شش 
ساله و پسرى ده ساله را به قتل رسانده بودند، در مألعام اعدام شدند.

سحرگاه روز یک شنبه 31 تیرماه ســال جارى خودروهاى پلیس با 
حضور در شهرك شهید رجایى، خیابان قلعه ساختمان، نزدیکى استخر 
شناى آستان قدس، محل اعدام دو مرد شیطان صفت را آماده سازى 

کردند و بسته شدن داربست محل اعدام، آماده سازى شد.
مردم یکى پس از دیگرى با حضور در محــل اجراى حکم اعدام دو 
مرد که در دو پرونده جداگانه سناریوى سیاهى را رقم زده بودند حاضر 

شدند و همگى پشت داربست هاى بسته شده منتظر ماندند تا اینکه 
خودروهاى پلیس که دو محکوم اعدامى ســوار بر آن بودند به محل 

اجراى حکم اعدام حضور یافتند.
دو محکوم اعدامى ازخودرو پیاده شدند و این در حالى بود که مردم با 
شعارهایى از نیروى انتظامى و قوه قضائیه تشکر و قدردانى مى کردند. 
نخستین اعدامى میوه فروشى 41 ساله است که عصر 10 فروردین 
ماه امسال دختر بچه شش ساله افغان را که «ندا» نام دارد به خانه اش 

مى کشاند و پس از تجاوز او را به قتل مى رساند.

دومین اعدامى مرد جوانى است که 15 اردیبهشت ماه سال جارى در 
نقش راننده آژانس به سراغ «محمد حسین» ده ساله در بلوار موسوى 
قوچانى مى رود و پس از سوار کردن این پسربچه سعى بر اجراى نقشه 
شوم داشته که پسر بچه ده ساله در برابر وى مقاومت مى کند که در 
نهایت مرد شیطان صفت، محمدحســین را به طرز هولناکى به قتل 

مى رساند.
پرونده این دو مرد شــیطان صفت به صورت ویژه در دادگاه کیفرى 
مشهد مورد بررسى قرار گرفت و هر دو به اعدام در مأل عام محکوم 

شدند.
حکم دو مرد محکوم اعدامى پس از خوانده شــدن کیفرخواســت 
از سوى نماینده دادســتان در ســاعت 8 صبح دیروز به اجرا رسید. 
ســرهنگ آقابیگى، فرمانده انتظامى شهرستان مشهد در گفتگویى 
قبل از اجراى حکم دو قاتل مشهدى اظهار کرد: «صحنه اى که شاهد 
هستیم اجراى حدود الهى است، از یکسو خوشحالیم که مردم ما طعم 
عدالت را مى چشند اما از سوى دیگر باید با فرهنگسازى از بروز چنین 
اقداماتى جلوگیرى شود. خوشبختانه در این حوادث نیروى انتظامى 

در کوتاه ترین زمان توانست قاتلین را دستگیر کند و قوه قضائیه نیز در 
کوتاه ترین زمان به این پرونده رسیدگى کرد.»

پدر محمدحســین ده ســاله نیز پیش از اعدام قاتل فرزندش گفت: 
«امروز(دیروز) خوشــبختانه قاتل فرزندم به مجازات خود مى رسد، 
امیدوارم در نیروى انتظامى بتوانیم فوریت هاى کودکان ایجاد کنیم 
تا از بروز چنین وقایعى جلوگیرى شــود. قوه قضائیه در این پرونده 
عملکرد بسیار مناسبى داشت و توانستند در این مدت کوتاه به پرونده 

رسیدگى کنند.»

طناب دار بر گردن قاتالن 2 کودك

ارســال پیامک هایى نظیر واریز پول به حسابى ناشناس 
این روزها شگرد جدید ســودجویان براى کالهبردارى از 

مشترکان تلفن همراه شده است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، در سال هاى اخیر 
و همزمان با رشــد فناورى و تجهیزات و نیز گســترش 
بانکــدارى الکترونیــک پدیده شــومى تحــت عنوان 
کالهبردارى پیامکى در کشور ظهور پیدا کرده که در حال 

رشد و گسترش است.
استفاده کنندگان از این شیوه براى به دام انداختن طعمه 
خود از شگرد هاى مختلفى استفاده مى کنند. آنها با حس 
اعتماد و روابط مناسب، قربانیان خود را به انجام کار یا ارائه 
اطالعات مطابق خواست خود وادار مى کنند. در جدید ترین 
این سودجویى ها به تازگى عده اى افراد سودجو با ارسال 
پیامکى جالب افراد را فریب مى دهند. در میان ده ها پیامک 
تبلیغاتى که این روز ها دریافت کرده ایم یک پیامک جالب 

توجه ما را به خود جلب کرد؛ «بزن به این کارت».
در این شیوه با ارسال انبوه پیامک به شماره  همراه مشتریان 
تلفن همراه با این مضمون «بزن بــه این کارت» همراه 
با یک شــماره کارت، آنان را دچار اشتباه مى کنند، فریب 
خوردگان هم اگر در همــان لحظه قصد واریز مبلغى را به 
حساب کسى داشته باشند به اشتباه پول را به حساب فرد 

کالهبردار واریز مى کنند.
این پیامک و نظیر آن مکرر براى مشــترکان تلفن همراه 
ارســال مى شــود. پیامک هایى که متن آن تا حد زیادى 
حکایت از کالهبردارى دارد. در اکثر موارد افراد به شماره 
حسابى که برایشان ارسال شده است، گاهى مبالغ هنگفتى 
را واریز مى کننــد. در ال به الى صفحات حــوادث بارها 
اخبارى مبنى بر اینکه برخى از افراد فریب این قبیل پیام ها 
را خورده و حتى متحمل ضرر و زیان شــده اند، مشاهده 

مى شود.
پیامک هاى کالهبردارانه هر روز به شــکلى نوین خود را 
مطرح مى کنند، نظیر برنده شدن در انواع قرعه کشى ها، 
در خواست کمک هاى مردمى، برنده شدن جایزه در ایام 
خاصى از سال یا به عناوین مختلفى که مردم را تحت تأثیر 

قرار مى دهد.
از این رو به مردم توصیه مى شود که هرگز به پیامک هاى 
غیر واقعى و پیشنهاد هاى واهى و عوام فریبانه توجه نکنند 
و رمز هاى بانکى خود را به صورت دوره اى تغییر دهند تا 

مورد برخى از سودجویى ها قرار نگیرند.

50 کیلوگرم هروئین جاسازى شده در داخل یک 
کامیون ایرانى در بندر «تریئسته» در شمال ایتالیا 

کشف و توقیف شد.
بــه گــزارش «ایرنــا» از تارنمــاى روزنامــه 
«ایل پیکولو»، یک محموله با بیش از 50 کیلوگرم 
هروئین در داخل یک کامیون که از ایران به بندر 
تریئسته در شــمال ایتالیا رســیده است، کشف و 

مصادره شد. 
این روزنامه افــزود: این عملیات از ســوى گروه 
عملیاتى ضد مواد مخــدر پلیس مالیاتى فلورانس 
انجام شد. توقیف این محموله در زمینه بخشنامه 
صادره مربــوط به افزایــش کنترل هــا بر روى 
کاالهاى وارداتى در بندر مذکــور که در ماه هاى 

قبل از سوى دادستانى تریئسته صادر شده است، 
میسر شــد. راننده این کامیون نیز قرار است مورد 
بازپرســى قرار گیرد. کامیون ایرانى مذکور با یک 
کشتى ترك به ایتالیا رسیده است. در پى بازرسى 
کامیون از دو ســگ ضد مواد مخدر استفاده شد 
که محموله را در مجاورت چــرخ هاى یدکى آن 
کشف کردند که ســپس مورد کنترل اشعه ایکس 

قرار گرفت. 
راننده این کامیون یک شــهروند ایرانى 46 ساله 
است که هم اکنون در زندان تریئسته است. توقیف 
این محموله نشــان داد که ایــن منطقه یک راه 
ارتباطى براى قاچاق مواد مخدر میان ایتالیا و شبه 

جزیره بالکان است. 

حدود دو هفته پیش یک مقبره باستانى ساخته شده 
از سنگ گرانیت ســیاه رنگ در کشور مصر کشف 
شد. این مقبره در حین کاوش هاى مناطق ساحلى 
شهر اسکندریه شناسایى شــده و در آن، یک تابوت 
ســنگى به طول 10 فوت در حدود 3 متر به دست 
آمد که تاریــخ آن به دوره حکومت «بطالســه» در 
مصر و حدفاصل سال هاى 305 تا 30 پیش از میالد 
بازمى گردد. این تابوت در حدود 2 متر ارتفاع داشته و 

وزن آن نیز حدود 30 تن تخمین زده مى شود.
به گزارش سیناپرس، کارشناسان هنوز نمى توانند 
به طور دقیق اعالم کنند که این تابوت به چه کسى 
تعلق دارد. برخى از باستان شناسان احتمال مى دهند 
که این تابوت سنگى به یکى از مقامات بلندمرتبه در 
سلسله بطالسه تعلق داشته باشد. در این قبر عالوه بر 
تابوت سنگى فوق الذکر، یک سردیس مرمرى هم 
کشف شده اســت که احتماًال چهره فرد دفن شده 

در آرامگاه را نشان مى دهد. گفته مى شود این تابوت 
سنگى، بزرگ ترین تابوتى است که در سایت هاى 
باستانى شهر اسکندریه کشف شده است. در داخل این 
تابوت سه اسکلت تقریباً سالم به دست آمد که احتماًال 
به سربازان مصر باستان تعلق دارد. نکته غیرعادى 
این تابوت، وجود مایعى سرخ رنگ و غلیظ است که 
اسکلت هاى فوق در داخل آن شناور بودند. این کشف 
عجیب موجب بروز واکنش هاى مختلفى در دنیاى 
مجازى شده  از جمله درخواست عده زیادى از مردم 
براى امتحان کردن مزه این مایع سرخ رنگ و نوشیدن 
آن. در همین رابطه یک نامه تهیه شده با این مضمون: 
«ما باید مایع قرمز داخل تابوت سیاه رنگ نفرین شده 
را به شکل نوعى نوشیدنى انرژى زاى کربنى بنوشیم 
تا بتوانیم قدرتش را پذیرفته و درنهایت بمیریم!» که 
طى چند ساعت اولیه ایجاد این پتیشن و درخواست 

اینترنتى، بیش از 1500 نفر آن را امضا کرده اند.

50 کیلو هروئین،  سوغات ایرانى براى  ایتالیایى ها!

تمایل هزاران کاربر اینترنتى براى 
نوشیدن مایع داخل تابوت 2000ساله!

مرد روســتایى که در حال رانندگى در یکى از جاده هاى اندونزى بود در اثر سرعت زیاد یک مار 
پیتون غول پیکر 10 مترى را زیر گرفت و موجب ترافیک شدید شد.

ویدئویى که به تازگى منتشــر شده مربوط به حادثه اى است که شــنبه هفته گذشته در یکى از 
جاده هاى جنگلى نزدیک روستاى «باســوکان» در جنوب منطقه «سوالوسى» اندونزى روى 
داد. این ویدئو نجات یک مار پیتون غول پیکر را توسط عده اى از روستاییان اندونزیایى به تصویر 
مى کشــد. این مار 10 مترى که توسط یک خودرو زیر گرفته شــده بود توسط روستاییان از زیر 

چرخ هاى جلوى خودرو بیرون کشیده شد و نجات یافت. 
بنا بر گفته شاهدان عینى راننده خودرو به دلیل سرعت زیاد نتوانست خودرو را کنترل کند و مار 

پیتون را زیر گرفت. این حادثه موجب ترافیک شدید در این جاده شد.

 گیرکردن مار پیتون زیر چرخ هاى 
خودرو! 

معاون مبارزه با ســرقت پلیس آگاهى گفت: ســرقت اشیاى قیمتى جاســازى شده در منازل 
با اســتفاده از دســتگاه فلزیاب صحت ندارد و تاکنون هیچ گزارشى از ســرقت با این وسیله 

نداشته ایم. 
سرهنگ رضا موذن افزود: بر اساس اطالعات و آمار موجود و نیز با توجه به دست و پاگیر و سنگین 
بودن دستگاه فلزیاب و دردسرهاى حمل و نقل آن، سرقت با دستگاه فلزیاب موضوعیت ندارد. 
وى ادامه داد: موضوعى که همه سارقان به دنبال آن هستند سرعت عمل باال و ترك محل سریع 
در هنگام سرقت است بنابراین استفاده از چنین دستگاه  هاى سنگینى جز اتالف وقت و کاهش 

سرعت سرقت چیزى را به دنبال ندارد.
معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهى با بیان اینکه تاکنون حتى یک مورد سرقت با چنین دستگاهى 
ثبت گزارش نشده اســت، تصریح کرد: با توجه به اینکه کمترین ابعاد چنین دستگاهى حداقل 
مى تواند به اندازه یک کیف سامسونت باشــد پس عقالنى به نظر نمى رسد، سارقى که سرعت 
عمل و فرار از محل سرقت براى او از اولویت خاصى برخوردار است، خود را گرفتار چنین دستگاه 

دست و پا گیرى کند.

سرقت منازل با دستگاه فلزیاب؟

جوانی که 30 دستگاه دوچرخه را در مشهد سرقت کرده بود، شناسایی و دستگیر شد.
سرکالنتر پنجم پلیس مشــهد در تشــریح این خبر، اظهار کرد: در پی گزارش چند فقره سرقت 

دوچرخه در محدوده بلوار پیروزي تحقیقات پلیسی بالفاصله آغاز شد.
سرهنگ محمد حســن مالکی افزود: بالفاصله تیم  مجربى از کارآگاهان کالنترى نجفى شهر 
مشــهد در این مأموریت ضربتی، طرح تشدید مقابله با سرقت را در دســتور کار خود قرار دادند و 
به سرنخ هایی دست یافتند که منجر به چهره زنی عامل این سرقت ها شد. وي خاطر نشان کرد: 
پس از شناسایى متهم، کارآگاهان به صورت نامحسوس آن را تحت نظر قرار داده و وى را هنگام 

سرقت دستگیر کردند. 
سرهنگ مالکى گفت: متهم 21 ساله که سابقه دار نیز بود در تحقیقات اولیه ضمن معرفی مالخر 

اموال مسروقه، معترف شد که تاکنون 30 دستگاه دوچرخه مسروقه را به این فرد فروخته است.
ســرکالنتر پنجم پلیس مشــهد گفت: کارآگاهان طى عملیات ضربتى، مالخر اموال مسروقه را 

دستگیر کردند؛ تحقیقات با دستور مقام قضائی براي کشف دیگر جرائم متهمان ادامه دارد.

دستگیرى سارق ع شق دوچرخه

 کالهبردارى با پیامک 
«بزن به این کارت»

جســد حلق آویز شــده یک مرد 40 ســاله که چند روز از مرگ وى گذشــته بود، در باغ یکى از 
بیمارستان هاى همدان کشف شد.

فرمانده انتظامى شهرستان همدان گفت: در پى تماس تلفنى ظهر جمعه با پلیس 110، خبر مشاهده 
جسد حلق آویز مردى حدوداً 40 ساله اطالع رسانى شد که مأموران کالنترى 11 بالفاصله در محل 
کشف جسد حضور یافتتد. در ادامه قاضى کشیک به همراه تیم بررسى صحنه جرم پلیس آگاهى 
نیز در محل حاضر شده و با دستور مقام قضائى، جسد این مرد که طبق بررسى هاى صورت گرفته 

چند روز از مرگ وى گذشته بود از درخت پایین آورده شد.
سرهنگ پژمان قویمى افزود: جسد این فرد با کمربند از درخت آویزان شده بود که پس از بررسى 
لباس هاى این شخص کارت شناسایى وى نیز با هویت معلوم به دست آمد.  جسد تحویل پزشکى 
قانونى شد و تحقیقات تکمیلى درمورد علت و زمان دقیق مرگ این فرد در این محل، توسط پلیس 

آگاهى ادامه دارد.

کشف جسد حلق آویز شده 
در باغ بیمارستان
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آنکس که از دنیا زیاد برداشت به فقر محکوم است و آن که خود را از آن 
بى نیاز انگاشت در آسایش است و آنکس که زیور دنیا دیدگانش را خیره 
سازد دچار کوردلى شود. و آن که به دنیاى حرام عشق ورزید، درونش 
پر از اندوه شــد و غم و اندوه ها در خانه دلش رقصان شــد، که از ســویى 
سرگرمش ســازند واز ســوى دیگر رهایش کنند، تا آنجا که گلویش را 

موال على (ع)گرفته در گوشه اى بمیرد.

سازمان حمل و نقل جمعى شهرســتان لنجان در نظر دارد نسبت به فروش امالك خود مطابق لیست 
زیر از طریق مزایده اقدام نماید. متقاضیان شرکت در مزایده جهت بازدید و دریافت اسناد مى توانند 
از تاریخ نشر آگهى به سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان واقع در زرین شهر- بلوار جانبازان، 
جنب مرکز معاینه فنى خودرو مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 97/5/11 
به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند. الزم به ذ کر است سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد 

مزایده مندرج است. 
 L76 1- یک قطعه زمین تجارى واقع در زرین شهر سایت مشاغل مزاحم شهرى پالك

2- یک باب واحد تجارى واقع در فوالدشهر محله B7 بازارچه شهریار 
3- یک باب واحد تجارى واقع در فوالدشهر سایت صنعتى فوالد 

آگهى مزایده

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان 

نوبت دوم

شهردارى خوانسار به استناد مجوز شماره 354 مورخ 97/04/28 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد قطعه زمین مسکونى واقع در شهرك اندیشه (دو) را به 
شرح ذیل به باالترین قیمت به فروش برساند:

1) متقاضیان مى توانند تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 97/05/10 پیشنهاد خود را درخصوص پالك فوق الذکر تحویل دبیرخانه محرمانه شهردارى 
نموده و رسید دریافت دارند.

2) زمان بازگشایى پیشنهادات رسیده رأس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 97/05/11 مى باشد.
3) متقاضى مى بایست مبلغ 165/000/000 ریال به عنوان ضمانت شرکت در مزایده به حساب 0105922986005 به حساب شهردارى واریز و فیش مربوطه را 

همراه با تقاضانامه در پاکت دربسته تحویل دبیرخانه محرمانه شهردارى فرمایند.
4) در صورت عدم انعقاد قرارداد توسط برنده و عدم واریز کل وجه تا مدت یک هفته از بازگشایى پاکت ها، شهردارى سپرده نفر اول را ضبط و از نفر دوم دعوت 

به عمل خواهد آورد و بدین ترتیب با نفرات دوم و سوم اقدام خواهد شد.
5) به پیشنهاداتى که مخدوش و یا مشروط باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6) کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
7) متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات در ساعات ادارى به دفتر فنى و امور مالى شهردارى مراجعه نمایند.

آگهى مزایده نوبت اول

شهردارى خوانسار

کاربرىقیمت پیشنهادى هر مترمربع (ریال)متراژشماره پالكآدرسردیف
مسکونى272/105822015/000/000شهرك اندیشه 12

آگهى فراخوان عمومى
 مشارکت و سرمایه گذارى

علیرضا مالکبیرى- شهردار چمگردان

نوبت اول

شهردارى چمگردان به استناد ماده 9 شیوه نامه ســرمایه گذارى و در اجراى بندهاى 1 و 2 و 3 
به شماره صورت جلســه مورخ 1397/04/24 هیئت عالى سرمایه گذارى در نظر دارد از طریق 
سرمایه گذارى مشارکتى اشخاص حقیقى و حقوقى نسبت به اجرا و احداث پروژه هاى ذیل از 
طریق جذب سرمایه گذار اقدام نماید. لذا بدینوسیله از کلیه متقاضیان واجد شرایط که توان 
مالى و سرمایه جهت انجام و اجراى پروژه ها را دارند دعوت به عمل مى آید جهت دریافت اسناد 
سرمایه گذارى و اطالعات و جزئیات بیشتر به مدیریت سرمایه گذارى واقع در شهر چمگردان 

شهردارى چمگردان دفتر سرمایه گذارى مراجعه نمایند.
1- هیأت عالى سرمایه گذارى شهردارى در رد یا قبول پیشنهادهاى رسیده مختار است. 

2- تاریخ آخرین مهلت ارسال مدارك، پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخه 97/05/08 و محل 
اخذ اسناد فراخوان و تسلیم پیشنهادات، دبیرخانه شهردارى خواهد بود. 

3- به پیشنهادات رسیده بعد از تاریخ فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4- هرگاه برندگان اول و دوم و سوم فراخوان حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب 

ضبط خواهد شد.
5- به پیشنهادهاى مبهم و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6- هزینه آگهى بر عهده برنده خواهد بود.

نام فرصت ردیف
ارزش آورده روش مشارکتآدرس محل پروژهسرمایه گذارى

سرمایه گذار

احداث باغ رستوران 1
160 میلیون تومانمشارکتبلوار معلمجنب باغ بانوان

احداث چایخانه و 2
120 میلیون تومانمشارکتپارك کوهستانرستوران سنتى

احداث رستوران 3
100 میلیون تومانمشارکتپارك ساحلسنتى

شهردارى دهاقان در نظر دارد براساس مصوبه شماره 78 مورخ 97/04/10 شوراى 
اسالمى شهر نسبت به فروش نه قطعه پالك زمین مسکونى و تجارى مسکونى از 
طریق مزایده اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند جهت شرکت در آگهى مذکور و 
کسب اطالعات بیشتر در ساعات ادارى به واحد امور مالى شهردارى مراجعه و یا از 
طریق سایت شهردارى، پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یک شنبه 
مورخ 97/05/07 به دبیرخانه محرمانه شهردارى تحویل نمایند. شهردارى در رد یا 

قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 
شماره تلفن هاى تماس 53338201-4- 031 

آگهى مزایده (مرحله اول- نوبت اول)

لطفى میان جایى - شهردار دهاقان 

چاپ دوم

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 3304/ش مورخ 96/12/5 شوراى 
محترم اسالمى شهر در نظر دارد تعداد 35 ردیف امالك مسکونى را از طریق آگهى 

مزایده به صورت نقد به فروش برساند. 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده مى بایستى در ساعات 
ادارى به واحد امالك شهردارى مراجعه و پیشــنهاد خود را حداکثر تا آخر وقت 
ادارى روز شنبه مورخ 1397/5/13 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند. 

شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

آگهى مزایده عمومى(نوبت اول)

حمید عشقى - سرپرست شهردارى شاهین شهر 

چاپ دوم
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دستگیرى28 نفر از محکومان 
فرارى و سارقان در تیران

فرمانده انتظامى شهرستان تیران و کرون از اجراى 
طرح«مرصاد»  و دســتگیرى 28 نفر از محکومان 
فرارى و تحت تعقیب مراجع قضائى و ســارقان خبر 

داد.
على صادقى اظهار کرد: طرح عملیاتى مرصاد به مدت 
24 ساعت در شهرستان تیران و کرون با به کارگیرى 
کلیه نیروى هاى انتظامى اجرا شد. وى بیان کرد: در 
این خصوص، پرونده تشــکیل و همه متهمان براى 

اقدامات قانونى به مراجع قضائى تحویل داده شدند.

2 استاد دانشگاه صنعتى 
شیمیدان برجسته کشور شدند

بهزاد رضایى و حســن حــدادزاده دو عضو هیئت 
علمى دانشکده شیمى دانشــگاه صنعتى اصفهان، 
عنوان شیمیدان برجسته کشور را به خود اختصاص 
دادند.در حاشیه بیستمین کنگره شیمى ایران، از دو 
استاد دانشــکده شیمى دانشگاه صنعتى اصفهان، به 
عنوان شیمیدان هاى برجسته ایران در سال 1397 
تجلیل شد. بهزاد رضایى، استاد گروه شیمى تجزیه 
دانشکده شیمى دانشگاه صنعتى اصفهان به عنوان 
شیمیدان برجسته کشور در گرایش شیمى تجزیه و 
حسن حداد زاده، استاد گروه شیمى معدنى دانشکده 
شیمى دانشگاه صنعتى اصفهان به عنوان شیمیدان 
برجسته کشور درگرایش شیمى معدنى، معرفى شدند 

و مورد تجلیل قرار گرفتند.

اعزام 500مددجو
 به سفر زیارتى قم و مشهد 

به مناسبت دهه کرامت،500مددجوى اصفهانى به 
سفر زیارتى  قم و مشهد مقدس اعزام شدند.

معاون فرهنگى کمیته امداد امام خمینى(ره) استان 
اصفهان گفت: این تعداد مددجوى زیر پوشــش این 
نهاد براى زیارت حرم هاى مطهر امام مهربانى ها(ع) 
و بانوى کریمه اهل بیت(س) به مشهد مقدس و قم 
اعزام شــدند.کریم زارع، ســفر زیارتى به شهرهاى 
مشهد و قم را در دهه کرامت یکى از سنت هاى حسنه 
فرهنگى رایج در میان مردم اصفهان دانست و افزود: 
تقویت باورهاى دینى، ایجاد روحیه نشاط و شادابى 
معنوى و دینى در بین خانواده هاى مددجو از اهداف 

این سفرهاى زیارتى است. 

آغاز عملیات نورپردازى 
بقعه تاریخى پیربکران 

مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
اســتان اصفهان از آغاز عملیات نور پــردازى بقعه 
تاریخى پیربکران مربوط بــه دوره تاریخى ایلخانى 
در شهرســتان فالورجان خبر داد. فریدون اللهیارى 
افزود: طرح نور پردازى بقعه پیربکران شامل مرمت، 
اصالح و اجراى تأسیسات الکتریکى و نورپردازى این 

اثر تاریخى است.
وى هزینه اجراى عملیات نورپردازى این بقعه را، یک 
میلیارد ریال برآورد کرد و گفت: عملیات مرمت کف 
فرش آجرى، بند کشى جداره ها و تأسیسات مکانیکى 
و الکتریکى در این بنا نیز با نظارت کارشناس فنى این 

اداره کل انجام مى شود.

مدارس حق دریافت 
وجه اجبارى ندارند

مدیر آموزش و پرورش شهرســتان اردستان گفت: 
اولیاى دانش آمــوزان اگر مشــاهده مى کنند که در 
مدارسى بر خالف قانون و از روى اجبار از آنها وجهى 
دریافت مى شود، مى توانند به اداره آموزش و پرورش 

مراجعه و گزارش کنند.
عیســى شــفیعى در خصــوص دریافــت وجه از 
دانش آموزان هنگام ثبت نام در مدارس گفت: کمک 
مردم به مدارس اقدامى پسندیده است و منع قانونى 
ندارد و مردم نیز تاکنون به مدارس کمک کرده اند اما 
هیچ مدرسه دولتى حق دریافت وجه اجبارى هنگام 

ثبت نام دانش آموزان در مدارس را ندارد.

خبر

رئیس مرکز بهداشــت اســتان اصفهان گفــت: تمامى 
روســتاهاى اســتان اصفهان تحت پوشش طرح پزشک 

خانواده قرار دارند و از خدمات این طرح بهره مند مى شوند.
کمال حیدرى اظهارکرد: طرح پزشــک خانواده و تشکیل 
پرونده هاى الکترونیک ســالمت در راستاى پیشگیرى و 
کاهش بیمارى ها انجام مى شــود که این طرح در استان 
اصفهان فراگیر شــده اســت. وى با بیــان اینکه تمامى 
روســتاهاى اســتان اصفهان تحت پوشش طرح پزشک 
خانواده قرار دارند، افزود: در شهرها نیز طرح پزشک خانواده 
در حال گسترش است که در این راستا، پنج میلیون نفر در 
استان اصفهان تحت پوشش طرح پزشــک خانواده قرار 

گرفته اند. رئیس مرکز بهداشت اســتان اصفهان با بیان 
اینکه مردم در تکمیل پرونده الکترونیک سالمت همراهى 
خوبى در این استان نداشــته اند، تصریح کرد: دو میلیون 
نفر در استان اصفهان پرونده ســالمت خود را در سامانه 
الکترونیکى تکمیل کرده اند که این آمار، نشان دهنده این 
است که این طرح کمتر از 50 درصد جمعیت استان را تحت 
پوشش قرار مى دهد. وى از سرمایه گذارى در حوزه درمان به 
جاى پیشگیرى از بیمارى ها انتقاد کرد و گفت: تفکر توسعه 
خدمات درمانى در بین مردم، مسئوالن و خّیران براى توسعه 
خدمت رسانى قابل تقدیر است اما نباید این تفکر، افراد را از 

پیشگیرى و تمرکز بر حوزه سالمت غافل کند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت اصفهان گفت: در 
روزهاى گذشته شاهد کشــف الشه هاى حیوانات بى گناه 
در استان از آهوى بى جان در تیران تا الشه قوچ و میش در 

اردستان بودیم.
مرتضى جمشــیدیان اظهار کــرد: در بســارى مواقع با 
گشتزنى هاى مداوم یگان حفاظت محیط زیست در مناطق 
حفاظت شده، اطالع از امکان حضور شــکارچیان در این 
مناطق توسط مردم و یا کشــف موضوع توسط خود یگان 
موجب مى شود تا بسیارى از شکارچیان پیش از آغاز به شکار 
دستگیر و یا متوارى شوند و از امکان شکار آنها جلوگیرى 
مى شود. وى با بیان اینکه یگان حفاظت، متخلفان فرارى را 

نیز تحت تعقیب قرار مى دهد، افزود: گاه در بازرسى از منزل 
متخلفان شکار سابقه دار، اجســاد بى جان حیوانات یافت 
مى شــود و موجبات دریغ و افســوس از میان رفتن حیات 

وحش را به دل ما مى اندازد.
جمشیدیان با اشاره به اینکه در هفته اخیر دو مورد بازرسى در 
استان منجر به کشف الشه حیوانات را داشتیم، ابراز کرد: در 
مورد نخست پس از بازرسى از منزل یکى از متخلفان شکار و 
صید در تیران و کرون و با توجه به مجاورت آن با پارك ملى 
و پناهگاه حیات وحش قمیشلو، مقادیرى گوشت آهو همراه 
با مهمات، یک قبضه سالح و موتورسیکلت که هر دو قاچاق 

بود،کشف و یک نفر نیز دستگیر شد. 

کشف حیات وحش بى جان
 در نقاط مختلف استان

5 میلیون تحت پوشش 
پزشک خانواده قرار دارند

مدیر بیمه سالمت شهرستان هاى شمال استان اصفهان گفت: بیمه سالمت هیچ خدماتى را به 
صورت غیرحضورى و از طریق مراجعه به دِر منزل براى بیمه شدگان تحت پوشش ارائه نمى کند 

و شهروندان مراقب شگردهاى افراد سودجو باشند.
مسلم آشورى اظهارکرد: برخى سودجویان در روزهاى گذشته، با ارائه کارت شناسایى و این ادعا 
که افراد را تحت پوشش بیمه سالمت قرار مى دهند، اقدام به دریافت پول از شهروندان کرده اند.

وى افزود: خدمات بیمه اى در شهرستان هاى کاشان، آران و بیدگل و نطنز فقط از طریق اداره بیمه 
سالمت و یا دفترهاى پیشخوان طرف قرارداد با سازمان بیمه سالمت ارائه مى شود و این اداره 

هیچگونه روشى در ارائه خدمات بیمه اى از طریق مراجعه به دِر منزل ندارد.

معاون داوطلبــان جمعیت هالل احمر اســتان 
اصفهان از اجراى بیش از 70 پروژه داوطلبانه از 
ابتداى سال جارى تا پایان تیر در راستاى کمک به 

محرومین جامعه خبر داد.
علــى محمد هاشــمى اعــالم کرد: بــه همت 
داوطلبــان و خیریــن هــالل احمــر، بیــش

 از 70 پــروژه داوطلبى در ســطح اســتان اجرا 
شد.

وى افزود: ایــن پروژه هــا با مشــارکت 332 
داوطلب در شــعب سراســر اســتان، در قالب 
کمک هاى حمایتى و معیشــتى و به منظور رفع 
مشکالت اقشار محروم، به ویژه بیماران نیازمند 

صورت گرفت.
وى گفت: این کمک ها شــامل اهــداى هزینه 
دارو و درمــان، اهداى کمــک جهیزیه، ویزیت 
رایگان توسط پزشــکان داوطلب، تجهیز بانک 
امانــات تجهیــزات پزشــکى، اهــداى هزینه

 تحصیل مددجویان، اعزام مددجویان به سفرهاى 
زیارتى، برپایى ایســتگاه سالمت، توانمندسازى 
زنان بــى سرپرســت و بدسرپرســت، اهداى
 برنــج و نــان بیــن نیازمنــدان و اعــزام 
کاروان هــاى ســالمت بــه مناطــق محروم،

 پروژه هاى کارآفرینى و سایر پروژه هاى حمایتى 
است.

معاون داوطلبــان جمعیت هالل احمر اســتان 
اصفهان خاطرنشــان کرد: با اجراى پروژه هاى 
داوطلبى یادشــده، بیش از 8000 مددجو از این 

پروژه ها بهره مند شدند. 

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: با آغاز فصل گرما، میزان مراجعه افراد به مراکز انتقال 
خون کاهش یافته است، اما در حال حاضر هیچ وضعیت اضطرار و نگران کننده اى وجود ندارد.

مجید زینلى با اشاره به کاهش مراجعات افراد به مراکز اهداى خون اظهار کرد: هر ساله روند کاهش 
مراجعه در فصل گرما وجود دارد، اما این کاهش سبب ایجاد مشکل براى انتقال خون نشده است.
وى افزود: به صورت میانگین، روزانه 400 نفر به مراکز اهداى خون مراجعه مى کنند که در فصل 

گرما، این آمار به 350 نفر کاهش یافته است.
مدیرکل انتقال خون استان با بیان اینکه در حال حاضر وضعیت ذخیره خونى خوب و مناسب است، 

گفت: همچنان نیازمند اهداى گروه هاى مختلف خونى هستیم.

با برگــزارى دو نمایشــگاه در حوزه هاى «مســکن و 
انبوه سازى» و «ایمنى و حفاظتى»، اصفهان از فردا تا 
پنجم مردادماه میزبان دو رویداد نمایشگاهى تخصصى 

مى شود.
دومین نمایشــگاه مســکن و انبوه ســازى، امالك و 
مســتغالت طى روزهــاى دوم تا پنجم مــرداد ماه با 
حضور 34 شــرکت و ســازمان برگزار مى شود و براى 
فعاالن حوزه هاى انبوه سازى مسکن، سرمایه گذارى، 
معمارى و مهندسى، شهرسازى و تأسیسات ساختمانى 
عرصه اى ایجاد مى کند تا به نمایش توانمندى هاى خود 

بپردازند.
در این نمایشگاه که 1100مترمربع فضاى نمایشگاهى 
را به خــود اختصاص داده، نمایندگانى از اســتان هاى 

اصفهان، تهران، یزد و مرکزى حضور دارند. 

در کنار این نمایشــگاه «نهمین نمایشــگاه تخصصى 
 «HSE تجهیزات حفاظتى، پلیســى، آتش نشانى و
برگزار مى شــود که محلــى براى حضــور فعاالن و 

عالقه مندان این عرصه خواهد بود.
این نمایشگاه، 1800مترمربع وسعت خواهد داشت و با 
حضور 35 مشارکت کننده از استان هاى اصفهان، تهران 

و فارس برگزار خواهد شد.
حاضران در «نهمین نمایشــگاه تخصصى تجهیزات 
حفاظتى، پلیســى، آتش نشــانى و HSE اصفهان» 
توانمندى ها و ظرفیت هاى خود در حوزه هاى تجهیزات 
حفاظتى، ایمنى و پلیسى، تجهیزات ایمنى، آتش نشانى 
و HSE، مدیریت بحــران و امداد و نجــات را براى

بازدید عالقه مندان و متخصصــان به نمایش خواهند 
گذاشت.

دیروز صبح، انبار سوختگیرى غیر مجاز سیلندر گاز در خمینى شهر منفجر شد و در آتش سوخت.
معاون عملیات آتش نشانى خمینى شهر با اشاره به اینکه این انفجار ساعت 8 صبح روز یک شنبه رخ 
داد، گفت: پنج گروه از سه ایستگاه آتش نشانى خمینى شهر به منطقه اعزام شدند و پس از دو ساعت 
آتش را مهارکردند. جعفر کبیرى با بیان اینکه شدت انفجار به حدى بود که شیشه هاى اتاق این انبار 
در فاصله 50 مترى شکسته شد اما به کسى آسیبى نرســید، افزود: در این انفجار دو دستگاه خودرو و 
موتورسیکلت و تعداد زیادى سیلندرگاز و مقدارى پشم گوسفند در آتش سوخت. وى بااشاره به اینکه 
یک دستگاه پراید در حال سوختگیرى منفجر شد و آتش سوزى به انبار پشم گوسفند مجاور سرایت 

کرد،گفت: بر اساس برآوردها، این حادثه بیش از 700 میلیون ریال خسارت مالى برجاى گذاشت. 

رئیس دانشگاه جامع علمى- کاربردى استان اصفهان 
گفت: به منظور تربیت نیروى انسانى ماهر و کارآفرین، 
دانشــگاه جامع علمى-کاربردى در نظــر دارد، طرح 
جدیدى باهدف آموزش در محیط واقعى کار و حمایت 

از صنعت و حوزه خدمات در دانشگاه اجرا کند.
حسن قاضى عســگر اظهارکرد: طى دو ماه گذشته با 
همکارى برخى از مراکز جوار صنعت، طرحى باهدف 
آموزش هاى مهارت محور، بــا عنوان«آموزش هاى 
مهارتى ترکیبى» تهیه شــده و قرار اســت در ســال 
تحصیلى پیش رو، نیروى انســانى کارآمــد و ماهر 
تربیت کند. وى افزود: براى این منظور، از سیســتم 

آموزش هاى مهارتى ترکیبى که در کشورهاى پیشرفته 
از جمله آلمان و سایر کشورهاى آلمانى زبان در حال 
اجراســت، الگوبردارى مى کنیم تــا بتوانیم از طریق 
آموزش در محیط واقعى کار اهداف دانشگاه را محقق 
ساخته و اشتغال دانش آموختگان خود را افزایش دهیم.
رئیس دانشگاه جامع علمى- کاربردى استان اصفهان 
با تأکید بر اینکه در این شیوه آموزشى، به برنامه هاى 
آموزشــى این دانشــگاه در مراکز جوار صنعت توجه 
مى شــود، افزود: در نظر داریم با اجــراى این طرح، 
دانشجو همزمان با تحصیل، در صنعت و بخش خدمات 

مشغول به کار شود.

«شیشه و بلور اصفهان» بزرگ ترین تولید کننده شیشه 
و بلور در غرب آسیاست.

مدیرعامل شرکت شیشــه و بلور اصفهان با بیان اینکه 
این کارخانه با هشت خط تولید، ساالنه 20 هزار ُتن انواع 
ظروف شیشه وبلور را تولید مى کند، گفت: محصوالت 
این کارخانه با بیش از 300تنوع، مقاوم در برابر ضـربه 

و حرارت است.
امیر پیمانى با اشاره به صادرات 60درصدى محصوالت 
این کارخانه به بیش از 40 کشور دنیا در پنج قاره افزود: 
این کارخانه پارســال با صادرات 12 هزارُتن محصول، 
بیش از ده میلیون دالر ارزآورى براى کشور داشته است.

وى با بیان اینکه این کارخانــه با 70 کارگر فعالیت خود 
را آغاز کرد وامروز با 4000 کارگرتوانسته است پنج سال 
متوالى صادرکننده نمونه کشورى واستانى شود، افزود: 
بهره گیرى از پیشــرفته ترین روش هاى نوین تولید و 
وسایل، ماشین آالت و تجهیزات مدرن وهمچنین وجود 
نیروى متخصص در واحدهاى مختلف کارخانه، از علل 

عمده موفقیت شرکت شیشه و بلور اصفهان است.

پیمانى همچنین به راه اندازى کارخانه سیلیس وکشف 
معدن سیلیس در سیستان وبلوچستان براى تأمین مواد 
اولیه باکیفیت وجلوگیرى از واردات وخروج ارز از کشور 
نیز اشاره کرد وگفت: با روبه اتمام رفتن سیلیس کشور و 
واردات از چین وهند و به صرفــه نبودن واردات، صنایع 
چینى و بلور کشور رو به ورشکستگى وتعطیلى بودند که با 
کشف این معدن سیلیس، دوباره این صنعت رونق گرفت.

رئیس ســازمان مدیریت حمل و نقل بار شــهردارى 
اصفهان از راه اندازى دومین مرکز معاینه فنى ســیار 
کشور در اصفهان خبر داد و گفت: با دریافت مجوزهاى 
الزم از دفتر فنى استاندارى، پس از تهران مرکز معاینه 
فنى ســیار شــهر اصفهان، تا چهار ماه آینده در شهر 

اصفهان راه اندازى مى شود.

مجید طهماســبى اظهارکرد: این مرکــز به صورت 
کانکس داراى تمام تجهیزات معاینه فنى بوده و قابل 

حمل و جابه جایى است.
وى تصریح کرد: با توجه به قیمت باالى نرخ زمین در 
کالنشــهرها با اجراى این طرح، امکان ارائه خدمات 
معاینه فنى بدون نیاز به ســرمایه گذارى در خصوص 

تأمین و خرید زمین فراهم شده است.
رئیس ســازمان مدیریت حمل و نقل بار شــهردارى 
اصفهان، امکان ارائه خدمات معاینــه فنى در اماکن 
عمومــى نظیــر ادارات و ســازمان هاى دولتــى و 
شرکت هاى خصوصى، بیمارســتان ها، مراکز نظامى 
و... را از دیگر مزایاى راه اندازى مرکز معاینه فنى سیار 
در شهر اصفهان عنوان کرد و گفت: فعالیت این مرکز 
باعث کاهش تردد و سوخت خودروها در سطح شهر، 
براى انجام معاینه فنى خودرو و همچنین جلوگیرى از 

اتالف وقت شهروندان مى شود.
وى ادامه داد: مرکز معاینه فنى سیار شهر اصفهان در 
ایام پایانى سال نیز مى تواند چنانچه نقص فنى در مراکز 
تک خط معاینه فنى ثابت ایجاد شــد، با توجه به تعدد 

مراجعات به این مراکز اعزام شود.
طهماسبى با بیان اینکه در شهر اصفهان 9 مرکز معاینه 
فنى ســبک و یک مرکز معاینه فنى سیار وجود دارد، 
تصریح کرد: راه اندازى مرکز معاینه فنى سیار با توجه 
به دستور شــهردار اصفهان مبنى بر انجام پروژه هاى 
نوین با اولویت رعایت حقوق شــهروندى در دستور 

کار قرار گرفت.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان 
مشکل اشتغال اســتان را حاد عنوان کرد و گفت: نرخ 
بیــکارى در فارغ التحصیــالن خانــم  30 درصد و در 

فارغ التحصیالن آقا 20 درصد افزایش داشته است.
محســن نیرومند اظهار کرد: دو هــزار میلیارد تومان 
تسهیالت  فراگیر و پایدار روستایى به استان اصفهان 
اختصاص داده شده که  20 میلیارد تومان براى بخش  
فراگیر روستایى و درحدود 60 میلیارد تومان در بخش  

پایدار روستایى است.
وى با بیان اینکه پول مشکل اشتغال را برطرف نمى کند 
و تنها به سمت اشتغال ترغیب مى کند، افزود: سیاست 
اشتغالزایى این  اســت که راهکار ســرمایه گذارى را 

شناسایى کنیم.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان 
گفت: طــرح «تکاپو» که در قالب رســته بــود، مورد 
اعتراض شهرســتان ها قرار گرفت؛ چرا که رســته ها، 
استانى تعریف شده بود و در شهرستان ها جوابگو نبود 
و به همین دلیل، رســته ها باید براى هر شهرستان به 

صورت جداگانه تعریف مى شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان 
گفت: طبــق مصوبه جدیــد، کارگروه اشــتغال باید 
داوطلبان دریافت تسهیالت تا ســقف 250 میلیون را 
به بانک ها و بیشتر از 250 میلیون تومان را به کارگروه 

اشتغال استان معرفى کند.
نیرومند اظهار کرد: در اســتان اصفهــان 3/6درصد 
به صــورت اقســاطى و 9 درصــد به صــورت کامل 
تسهیالت پرداخت شده اســت، 3 درصد قرارداد منعقد 
شــده، 9 درصد در بانک ها مصوب شــده و 11 درصد 
در شعب بانک ها در دست بررســى و 64 درصد معوق 

مانده است.

وضعیت حاد اشتغال در استان اصفهان
نرخ بیکارى در فارغ التحصیالن زن 30 درصد و در فارغ التحصیالن مرد 

20 درصد افزایش داشته است

اجراى70پروژه داوطلبى 
توسط هالل احمر

بیمه سالمت ایرانیان
 خدمات غیرحضورى ندارد

 وضعیت انتقال خون در اصفهان 
نگران کننده نیست

انفجار انبار سوختگیرى غیر مجاز 
سیلندر گاز

ارزآورى 10 میلیون دالرى  شیشه و بلور اصفهان

اصفهان، میزبان 2 نمایشگاه تخصصى مسکن و ایمنى

راه اندازى دومین مرکز معاینه فنى سیار کشور در اصفهان

اجراى« آموزش هاى مهارتى ترکیبى» در دانشگاه علمى- کاربردى
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بموجب ماده 11 قانون ثبت اســناد و امالك و ماده 59 اصالحى آئین نامه مربوطه 
امالکى که در سه ماهه اول سال 1397  تقاضاى ثبت آنها پذیرفته شده و همچنین 
شــماره هاى از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء هیأت نظــارت ثبت آگهى آنها باید 

تجدید شود مربوط به بخش نه را آگهى مى نماید : 
الف ) شــماره پالك و مشــخصات مالک و نوع ملک و محل وقــوع امالکى که 
اظهارنامه آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظیم و جهت انتشار آگهى در ردیف منظور 

گردیده اند: 
اول : ابنیه و امالك واقع در مهرنجان 397 اصلى و فرعى زیر :

238 فرعى : خانم لیال عشورى مهرنجانى  فرزند حسین ششدانگ  یک بابخانه نیمه 
ساز منتزع شده از پالك یک فرعى بمساحت 262/61 متر مربع 

دوم: ابنیه و امالك واقع در شرودان 414 اصلى و فرعى زیر : 

410 و 127 فرعى : آقاى اکبر عبادى شــرودانى  فرزند قدیرعلى ششــدانگ یک 
بابخانه (پالك 410 فرعى منتزع شــده از پالك 128 فرعى) بمساحت 181/70 

متر مربع 
سوم : ابنیه و امالك واقع در مینادشت 430 اصلى و فرعى زیر :

1637 فرعى : آقاى علیرضا رحیمى فرزند على ششدانگ یک بابخانه منتزع شده از 
پالك 196 فرعى بمساحت 175/25 متر مربع 

چهارم : ابنیه و امالك واقع در اشترجان 448 اصلى و فرعى زیر :
869 فرعى : آقاى مجتبى کیانى اشــترجانى فرزند صادق ششدانگ یک بابخانه 

منتزع شده از پالك 234 فرعى بمساحت 102/22 متر مربع 
پنجم : ابنیه و امالك واقع در سهروفیروزان 474 اصلى و فرعى زیر :

966 فرعى : آقاى محسن ابراهیمى سهروفیروزانى فرزند اسفندیار ششدانگ یک 

بابخانه منتزع شده از پالك 188 فرعى بمساحت 108/85 متر مربع 
بموجب ماده 16 قانون ثبت امالك چنانچه کســى نسبت به امالك مندرج در این 
آگهى واخواهى داشته باشد باید از تاریخ انتشــار اولین نوبت  نسبت به آنهائى که 
تقاضاى ثبت شــده  ظرف مدت 90 روز دادخواســت واخواهى خود را به این اداره 
تســلیم و طبق تبصره دو ماده واحده قانون تعیین تکلیــف پرونده هاى معترضى 
ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایســتى
 با تقدیم دادخواســت بمرجع ذیصالح قضائى گواهى تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این اداره تسلیم نماید و در صورتیکه قبل از انتشــار این آگهى دعوائى اقامه شده 
باشــد طرف دعوى باید گواهى دادگاه را مشعر بر جریان دعوى ظرف مدت مرقوم 
تسلیم نماید . اعتراضات یا گواهى طرع دعوى که بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل 
شود بالاثر است و مطابق قســمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار 

خواهد شد . 
ضمنًا طبق ماده 56 آئین نامه قانون ثبت حقــوق ارتفاقى در موقع تعیین حدود در 
صورتمجلس قید و واخواهى صاحبان امالك و مجاورین نسبت به حدود و حقوق 
ارتفاقى مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحد قانون تعیین تکلیف پرونده 

هاى معترضى ثبت پذیرفته خواهد شد .
این آگهى   در دو نوبت بفاصله 30 روز از تاریخ انتشــار نوبت اول در روزنامه نصف 

جهان  چاپ اصفهان درج و منتشر میگردد . 
تاریخ انتشار نوبت اول  دوشنبه 1397/5/1 

تاریخ انتشار نوبت دوم  پنجشنبه 1396/6/1   
  م الف:203566
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آگهی نوبتی سه ماهه اول 1397 مربوط به قسمتی از امالك نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که بموجب ماده 11 قانون ثبت و ماده 59 اصالحی آئین نامه مربوط به امالکی است که در 
سه ماهه اول امسال تقاضاي ثبت آن پذیرفته شده و یا قبًال از قلم افتاده و یا طبق آراء هیئت 
نظارت ثبت اصفهان باید آگهی آن تجدید شــود و در ردیف الف 90 روز و ردیف ب 30 روز 

مهلت اعتراض دارد .

آگهی نوبتی ردیف الف :
بخش 11 ثبت اصفهان

قطعه 3 نجف آباد
پالك 500/2-  حیدرعلى جوشیرى فرزند محمد باقر ششدانگ یک قطعه زمین محصور به 

مساحت 139 متر مربع .  
پالك 518/8 – مسعود زواران حسینى  فرزند عبدالحسین  ششدانگ یک قطعه زمین محصور 

بمساحت 174/80 متر مربع . 
پالك 785/4 – مجید یوسفان نجف آبادى فرزند محمد رضا ششدانگ یکبابخانه بمساحت 

157/20 متر مربع . 
پالك 785/6 – علیرضا شریفیان نجف آبادى فرزند حسینعلى ششدانگ یکبابخانه بمساحت 

109/60 متر مربع . 
پالك 1189 – محمود احمدیان نجف آبادى فرزند مصطفى و مریم نادرى نجف آبادى فرزند 
على بالسویه ششدانگ قسمتى از کوچه متروکه پالك 1189  بمساحت 21/60 متر مربع که 

با پالك 783 توام شده و بصورت یکبابخانه در آمده است . 

قطعه 4 نجف آباد 
پالك 915/874– محمد میرزایى فرزند ابوذر ششدانگ  یکبابخانه پالك 915/874 قسمتى 

از پالك 915/470  بمساحت 83/5 متر مربع .
پالك 1018/1– غالمرضا شریفیانا نجف آبادى و مصطفى شریفیانا و احمد شریفیانا  فرزندان 
اسماعیل هر کدام یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ و رمضانعلى حشمتى فرزند نعمت اله و سید 
محمد حسنى نجف آبادى فرزند سید جعفر هرکدام سه چهارم دانگ مشاع از  ششدانگ یک 

قطعه زمین محصور بمساحت1606 متر  مربع .

قطعه 5 نجف آباد 
پالك 314/10- یحیى معین نجف آبادى فرزند رضا ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 

206/40 متر مربع.
پالك 1307-  غالمرضا ابوطالبى  نجف آبادى  فرزند عباس  به نســبت چهار دانگ مشاع 
و جواهر مرادى نجف آبادى فرزند مرتضى به نسبت دو دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از 

یکباب دکان  بمساحت 2/60 متر مربع که قبًال قسمتى از خیابان متروکه بوده است . 
  

قطعه 6 نجف آباد 
پالك 1014/779- عبدالکریم اسماعیلى نجف آبادى فرزند على ششدانگ یک قطعه زمین 

محصور  بمساحت 2708/24 متر مربع.
پالك 1014/782- عبدالکریم اسماعیلى نجف آبادى فرزند على ششدانگ یک قطعه زمین 

محصور  بمساحت 1273/85 متر مربع.
پالك 1014/840- قربانعلى نعمتى  فرزند غالمعلى  ششدانگ یک قطعه زمین   بمساحت 

1428/20 متر مربع.
پالك 1014/869- ابراهیم شاهپورى ارانى فرزند محمد  ششدانگ یکدرب باغ محصور و 

مشجر   بمساحت 1003/86 متر مربع.
پالك 1014/870- ابراهیم شاهپورى ارانى فرزند محمد  ششدانگ یکدرب باغ محصور و 

مشجر   بمساحت 497/10 متر مربع.
پالك 1014/882- مهدى یوسفان  نجف آبادى فرزند حسنعلى ششدانگ یکدرب باغ نیمه 

محصور بمساحت 2648/85 متر مربع.

قطعه 7 نجف آباد
پالك 798/3- عباسعلى مختارى فرزند حسینعلى ششدانگ یک قطعه زمین غیرمحصور  

بمساحت 309/95 متر مربع .
پالك 2529- فرخنده فاضل نجف آبادى فرزند جعفر ششدانگ یک باب کارگاه  تولیدى و 

باغ محصور و مشجر متصله بمساحت 1905/50 متر مربع.
پالك 2587- محترم طاهرى نجف آبادى فرزنداسداله ششدانگ یک قطعه زمین مشجر و 

محصور بمساحت 3137/40 متر مربع.
پالك 2603- بهرام علوى  فرزند کمال ششدانگ یک درب باغ و زمین متصله   بمساحت 

3953/58 متر مربع.
پالك 2668- ملیحه غیور نجف آبادى فرزند ناصرقلى ششــدانگ یکدرب باغ بمساحت 

1208/50 متر مربع.
پالك 2669- منیژه غیور نجف آبادى فرزند ناصرقلى ششــدانگ یکدرب باغ بمســاحت 

1208/5 متر مربع.

قطعه 8 نجف آباد
پالك 147/13- شهین شاه محمدى حیدرى فرزند سوارعلى ششدانگ یک درب باغ مشجر 

محصور بمساحت 740 متر مربع.
پالك 588/3- محمدعلى افالکیان نجف آبادى  فرزند نصراله ششــدانگ یک درب باغ 

بمساحت 903/80 متر مربع.
پالك 1338- زهره ایرانژاد  فرزند عباس ششــدانگ یک قطعه زمین محصور  بمساحت 

1637/90 متر مربع.

قطعه 9 نجف آباد
پالك 327/5 – مهرداد کرداریان نجف آبادى فرزند کریم  ششدانگ یک قطعه زمین محصور  

بمساحت 493/50 متر مربع. 
پالك 597 – محمد  بابلخانى فرزند مرتضى  ششدانگ یک درب باغ   بمساحت 1328/90 

متر مربع .
پالك 935- محمد حســن و حکمت و فایضه شهرت هر ســه عادلنیا  فرزندان حسینعلى 
ششدانگ یک قطعه زمین مشجر نیمه محصور  بمســاحت 1859/34 متر مربع سهم آنها 

طبق قانون ارث 

قطعه 10 نجف آباد
پالك 1019/10 – علیرضا ابراهیمى فرزند حسین  ششــدانگ 1019/10 مجزى شده از 
1019/2 که با پالکهاى دیگر توام و بصورت یکباب گاراژ مى باشد  بمساحت 216/90 متر 

مربع .
پالك 1482/6 – منوچهر هارونى  فرزند شکراله  ششــدانگ یکبابخانه و چهار باب مغازه 

متصله و فوقانى آن  بمساحت 336/50 متر مربع .
پالك 1482/7 – نامدار دواشى فرزند ابراهیم ششدانگ یکبابخانه بمساحت 205/2 متر مربع .

پالك 1482/8 – قدمعلى دهباشى فرزند قربانعلى ششدانگ یکبابخانه بمساحت 276/5 
متر مربع .

پالك 1482/9 – عبدالرضا سبحانى فرزند حسین ششدانگ یکبابخانه بمساحت 145/90 
متر مربع .

پالك 1482/10 – صفر مهرنیا فرزند عزت و سرور مشایخى فرزند حسن  بالسویه  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 174/20 متر مربع.

پالك 1482/11 – اکبر رحیمى فرزند عیدى محمد ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 28/9 
متر مربع  

پالك 1482/12 – اکبر رحیمى فرزند عیدى محمد و معصومه غالم  فرزند حسین بالسویه 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 149/9 متر مربع 

پالك 1482/13 – عبدالغفار سوارى فرزند حیاتقلى ششدانگ یکبابخانه بمساحت 204/70 
متر مربع   

پالك 1482/14 – بهرام داوشى فرزند محمدششدانگ یکبابخانه  بمساحت 201/40 متر 
مربع.

پالك 1482/15 – حسن آقا مشایخى جمالوئى  فرزند میرزا محمود و منور هارونى جمالوئى 
فرزند کریم بالسویه  ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 225/3 متر مربع.

پالك 1482/16 – ابراهیم رجبى  فرزند ذبیح اله ششــدانگ یکبابخانه  بمساحت 119/9 
متر مربع. 

پالك 1482/17 – ذبیح اله رجبى  فرزند قربان ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 168/3 متر 
مربع.

پالك 1482/18 – محمد على امیدى فرزند صفرعلى ششــدانگ یکبابخانه  بمســاحت 
329/3 متر مربع.

پالك 1482/19 – على سوارى فرزند حاجى ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 197/80 متر 
مربع.

پالك 1482/20 – روز على صابرى فرزند غفور و کبرى سرافراز فرزند عباسعلى  ششدانگ 
یکبابخانه  بمساحت 102/50 متر مربع.

پالك 1482/21 – مظفر رجبى فرزند رجبعلى ششدانگ یکبابخانه بمساحت 202/90 متر 
مربع.

پالك 1482/22 – فضل اله ده باشى جمالوئى فرزند على ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 
282/20 متر مربع.

پالك 1482/23 – یداله ده باشى فرزند على ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 141/90 متر 
مربع.

پالك 1482/24 – یداله ده باشى فرزند على ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 275/30 متر 
مربع.

پالك 2006 – بهروز شجاعى برجوئى فرزند نامدار ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 174/06 
متر مربع.

پالك 2007 – محمد حسن نوروزى درکانى فرزند عباسقلى ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 
156/60 متر مربع.

پالك 2009 – على اکبرنوروزى درکانى فرزند یداله ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 155 
متر مربع.

آگهی ردیف ب
قطعه 3 نجف آباد

پالك 124/1– عبدالرضا کاظمى نجف آبادى فرزند قنبر نسبت به چهار دانگ مشاع و خانم 
فاطمه قیصریه نجف آبادى فرزند ابراهیم نســبت دو دانگ مشــاع از ششدانگ انتقالى مع 
الواسطه از سوى مستدعى ثبت اولیه که در آگهى هاى نوبتى سابق نوع ملک بجاى یک قطعه 
ملک ساده و آباد مشجر اشتباهاً زمین  آگهى شده  و همچنین نام خانوادگى و نام پدر بعضى از 

مستدعیان ثبت از قلم افتاده که بایستى تجدید گردد .  

قطعه 4 نجف آباد
پالك 298 فاطمه السادات مکى فرزند محمد صادق به نسبت  9/4 سهم  مشاع  از  20 سهم 
6 دانگ یک درب باغ مشجر محشور که در آگهى نوبتى سابق  نوع ملک  قطعه زمین آگهى 

شده  که بایستى تکمیل گردد.

قطعه 5 نجف آباد
پالك 362/3- احمدرضا طاهرى نجف آبادى فرزند نصراله و آمنه امینى نجف آبادى فرزند 
حسینعلى بالسویه ششدانگ یک قطعه ملک مشجر انتقالى مع الواسطه از مستدعى ثبت که در 
آگهى نوبتى سابق نام پدر مستدعى  ثبت از قلم افتاده و نوع ملک بجاى یک قطعه ملک مشجر 

سهواً یک قطعه زمین  آگهى شده که بایستى تجدید آگهى گردد . 
پالك 884/10- طاهره قربانى کهریزسنگى فرزند رمضان  ششدانگ یکبابخانه مفروزى 
انتقالى مع الواسطه از مســتدعیان ثبت اولیه که در آگهى نوبتى سابق نام خانوادگى بعضى 
از مستدعیان  ثبت از قلم افتاده و نام پدر آنان در آگهى هاى سابق قید نگردیده  که بایستى 

تجدید آگهى گردد .

قطعه 6 نجف آباد 
پالك 390/4 – محمد حجتى نجف آبادى فرزند حسنعلى  مالک ششدانگ یکبابخانه که در 
اجراى هیات قانون تعیین تکلیف اراضى فاقد سند رسمى راى شماره 7175-96/8/1 صادر 
شده و مالک مفروزى شناخته شده اند که در آگهى نوبتى سابق نوع ملک بجاى قطعه ملک 

ساده و مشجر سهواً قطعه زمین آگهى شده که تجدید آگهى مى گردد.  
پالك 402/19- اکرم آدخ  فرزند رضا مالک دو دانگ مشاع و مسعود نظر علیان نجف آبادى 
فرزند اسماعیل مالک یکدانگ و نیم مشــاع و منیر زمانیان نجف آبادى فرزند یداله مالک 
یکدانگ و نیم مشاع و مهدى زمانیان فرزند مهدى مالک یکدانگ مشاع از  ششدانگ یکباخانه 
که بموجب آراء 7323 و7317و7322 و7318-96/8/6 مالک شناخته شده و در آگهى هاى 

نوبتى سابق  نام خانوادگى مستدعى ثبت از قلم افتاده و بایستى تجدید آگهى گردد . 
پالك 520/12- مسعود براتیه نجف آبادى فرزند غالمحسین و خانم عظیمه السادات کافیان 
موسوى نجف آبادى بالسویه   ششدانگ یکباخانه که بموجب آراء 7303 و 96/8/6-7304 
مالک شناخته شده انتقالى مع الواسطه از مستدعیان ثبت که  در آگهى هاى نوبتى سابق نوع 
ملک بجاى یکدرب باغ مشجر اشتباهًا یک قطعه زمین آگهى شده که باید آگهى هاى آن 

تجدید گردند .
پالك 620/5- محمد کد خدایان امنیه فرزند عبداله و مریم روح االمین فرزند سید عباس 
نسبت به ششدانگ یکباخانه بالسویه یکباخانه که بموجب آراء 23176 و 94/12/24-23178 
مالک شناخته شده که  در آگهى هاى نوبتى سابق نام خانوادگى و نام پدر مستدعیان ثبت از 

قلم افتاده که بایستى  تجدید آگهى گردد .
پالك 749/6- مرتضى پیرمرادیان فرزند اسداله و خانم مهرى پیرمرادیان فرزند محمد صادق 
بالسویه ششدانگ یکباخانه که بموجب آراء 6761 و 6760 -96/7/19  هیات قانون تعیین 
تکلیف مالک شناخته شده اند که انتقالى مع الواسطه از مالیکن اولیه 749 بوده که سابقًا در 
آگهى نوبتى نوع ملک بجاى یک قطعه ملک غیر محصور و مشجر اشتباهاً زمین آگهى شده 
و نام مستدعى ثبت اولیه بجاى مهرعلى سهواً محمد على آگهى شده  و بایستى آگهى هاى 

نوبتى و تحدیدى آن تجدید گردد .  
پالك 749/7- محبوبه براتیه نجف آبادى فرزند حسینعلى   ششدانگ یکباخانه که بموجب 
راى 8002 -96/9/2  هیات دوم قانون تعیین تکلیف مالک مفروزى شناخته شده اند که در 
آگهى هاى  نوبتى سابق  نام مستدعى ثبت و همچنین نوع ملک از قلم فتاده و بجاى ملک غیر 

محصور مشجر قطعه ملک آگهى شده  که بایستى تجدید آگهى گردد . 
پالك 854/1014 على قو ریان نجف آبادى فرزند حسن شش دانگ یک باب دامدارى که در 
آگهى هاى نوبتى قبلى  نام پدر مستدعى ثبت  اشتباها حسین آگهى شده که بایستس تجدید 

آگهى گردد. 
پالك 1302- محسن یارى پور فرزند قربانعلى مالک ششدانگ یک قطعه زمین که در آگهى 
هاى نوبتى سابق  نام خانوادگى مستدعى ثبت اشتباهاً مارى پور نجف آبادى منتشر شده که 

بدین نحو تجدید آگهى میگردد .  

 قطعه 7 نجف آباد 
پالك 59 – یداله شمس نجف آبادى فرزند عباسعلى به نسبت 48 حبه مشاع و امیر منصور 
حجتى و شهرام حجتى نجف آبادى و بهروز حجتى فرزندان غالمحسین به نسبت هرکدام 
چهار حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ و پورانداخت حمله دارى نجف آبادى فرزند نصراله 

مالک یک هشتم بهاء ابنبه و شــجار 12 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک قطعه ملک 
ساده و مشــجر غیر محصور که در  آگهى هاى قبلى نوع ملک قطعه زمین آگهى شده و 

بایستى  تجدید آگهى گردد . 
322- سید على آیتى فرزند سید حسن نسبت به یکدانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه ملک 
مشجر انتقالى مع الواسطه از مستدعى ثبت که در آگهى نوبتى سابق نوع ملک اشتباهاً یک 

قطعه زمین آگهى شده که  بایستى تجدید گردد . 
پالك 822 – محمد حسین حجتى نجف آبادى فرزند غالمرضا ششدانگ یک قطعه ملک 
محصور و مشجر انتقالى بموجب سند انتقال 1351-88/8/3  دفتر خانه 327 اصفهان مع 
الواسطه از مستدعیان اولیه ثبت که در آگهى نوبتى و تحدید سابق سهواً قطعه زمین آگهى 

شده و نام پدر مستدعى ثبت از قلم افتاده که بایستى تجدید گردد .  
پالك 970/3- رضا هوایى نجف آبادى فرزند عباس و اعظم شاه سوارى فرزند عزیزاله 
بالسویه ششــدانگ قســمتى از یکبابخانه که در آگهى نوبتى و تحدیدى قبلى نام و نام 

خانوادگى و نام پدریکى از مستدعیان ثبت از قلم افتاده که بایستى تجدید آگهى گردد .
پالك 1689- حسن یکپایى نجف آبادى و محمد حیدرزاده نجف آبادى و مریم یکپایى 
نجف آبادى و عفت یکتایى نجف آبادى و اکرم یکپایى نجف آبادى فرزندان حسینعلى و 
محترم صادقى پور نجف آبادى فرزند عشقعلى مالکین ششدانگ یک قطعه ملک حاصل 
کار باستثناء بهاء ثمنیه اعیانى آن و نام خانوادگى و نام پدر مالک از قلم افتاده است که در 
آگهى هاى نوبتى سابق نوع ملک اشتباهاً ششــدانگ یکدرب باغ مشجر منتشر شده که 

تجدید آگهى  میگردد .  

قطعه 8 نجف آباد
پالك 561- عباســعلى شهرآشوب نجف آبادى فرزند على نســبت به سه و سه چهارم 
دانگ مشاع از ششدانگ و عباس کرمى فرزند رضا نسبت به سه – چهارم دانگ مشاع از 
ششدانگ و شهربانو ابوترابى نجف آبادى فرزند صادق نسبت به یک و یک دوم دانگ مشاع 
از ششدانگ یکدرب باغ انتقالى مع الواسطه از مستدعیان اولیه ثبت که در آگهى هاى نوبتى 

و تحدیدى سابق نوع ملک یک قطعه زمین منتشر شده که بایستى تجدید آگهى گردد .  

قطعه 10 نجف آباد
پالك 174/9 - سجاد کافى نجف آبادى فرزند حسنعلى  مالک ششدانگ یکبابخانه که 
در اجراى هیات قانون تعیین تکلیف اراضى فاقد سند رسمى راى شماره 96/7/5-6563 
صادر شده و مالک مفروزى شناخته شده اند که در آگهى نوبتى سابق نام پدر مستدعى ثبت 
از قلم افتاده و نوع ملک به جاى قطعه ملک محصور اشــتباهاً قطعه زمین آگهى شده که 

بایستى تجدید آگهى گردد .
پالك 367/1 -  بتول صالحى نجف آبادى فرزند عبداله  مالک ششدانگ یکبابخانه که 
در اجراى هیات قانون تعیین تکلیف اراضى فاقد سند رسمى راى شماره 96/5/29-5417 
صادر شده و مالک مفروزى شناخته شده اند که در آگهى نوبتى سابق نام مستدعى ثبت 
بجاى حیدرقلى اشتباهاً حیدرعلى آگهى شده و نام پدر مستدعى ثبت از قلم افتاده که بایستى 

تجدید آگهى گردد .
پالك 601/5 – عشقعلى کریمى پور نجف آبادى فرزند مصطفى و زهره پژو هنده نجف 
آبادى فرزند محمد رضا هر کدام سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه که در اجراى هیات 
قانون تعیین تکلیف فاقد سند رســمى آراء 5399 و 5401-96/5/29 صادر شده و مالک 
مفروزى شناخته شده که در آگهى نوبتى سابق نام خانوادگى و نام پدر مستدعیان ثبت از قلم 

افتاده که بایستى تجدید آگهى گردد . 
پالك 663/1 – اسمعیل آقابابائیان فرزند حسینعلى و اشرف نظر پور نجف آبادى فرزند 
اسداله بالسویه ششدانگ  یک قطعه ملک انتقالى مع الواسطه از مستدعى اولیه ثبت که  
در آگهى هاى نوبتى ســابق نام خانوادگى بجاى حسناتى اشتباهاً حقانى منتشر شده  که 

بایستى تجدید آگهى گردد .

قطعه 11 نجف آباد
پالك 82/12 – سیاوش معین فرزند منوچهر ششدانگ قسمتى از یکبابخانه که با پالك 
83/2 توام شده و طبق راى 12053-96/12/14 هیات شماره یک قانون تعیین تکلیف 
مستقر در ثبت نجف آباد مالک شناخته شده اند که در آگهى هاى نوبتى اولیه بجاى قطعه 
ملک مشجر و محصور اشتباهاً قطعه ملک آگهى شده و باید آگهى هاى نوبتى و تحدیدى 

آن تجدید گردند  .  
بموجب ماده 16- قانون ثبت اسناد و امالك ثبت اسناد و امالك و ماده واحد مصوب 1373 
چنانچه کسی نسبت به امالك ثبت شده ردیف الف از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت 90 روز 
و همچنین نسبت به امالك ثبت شده ردیف ب سی روز گواهی اعتراض از مراجع صالحه 
اخذ و تسلیم نماید اعتراضات و یا گواهی طرح دعوي مطابق قسمت اخیر ماده 16- و تبصره 
ذیل ماده 17 – قانون ثبت رفتار خواهد شد این اگهی نسبت به ردیف الف در دونوبت به 

فاصله سی روز و نسبت به ردیف ب فقط یک نوبت در روزنامه منتشر خواهد شد  .
تاریخ انتشار نوبت اول:97/5/1
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/6/1

شماره  م . الف: 204784
             حسین زمانى -ریئس ثبت اسناد و امالك نجف آباد 4/622

آگهى نوبتى سه ماهه اول  سال 1397 قسمتى از امالك بخش نه ثبت اصفهان شهرستان فالورجان 

آگهی نوبتی سه ماهه اول 1397 مربوط به قسمتی از امالك نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان
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بموجب ماده 11 قانون ثبت اســناد و امالك و ماده 59 - اصالحی آئین نامه مربوطه 
امالکی که در سه ماهه اول ســال 1397 تقاضاي ثبت آنها پذیرفته شده و همچنین 
شماره هاي از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء هیئت نظارت ثبت آگهی آنها باید تجدید 

شود مربوط به بخش 9  و 10 ثبت اصفهان را به شرح زیر آگهی می نماید :
الف ) شماره پالك و مشخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع امالکی که اظهارنامه 
آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظیم و جهت انتشار آگهی در ردیف منظور گردیده اند .

اول : بخش 9  ثبت اصفهان
1 - ابنیه و امالك واقع در سده لنجان به شماره 73 - اصلی و فرعی هاى ذیل :

1748 فرعى – فاطمه اســدى فرد فرزند على نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 231,30 مترمربع .

2190 فرعى – محمد رضا زمانى بختیاروند فرزند میرزاعلى نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 230,15 مترمربع .

2191 فرعى – ماهى جان زمانى بختیاروند فرزند سلطانعلى نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 194,82 مترمربع .

2 - ابنیه و امالك واقع در چمگردان به شماره 103- اصلی و فرعی هاى ذیل :
1326 فرعى – على مردان ده محسنى فرزند مهراب نسبت به ششدانگ یکبابخانه به 

مساحت 182,77 مترمربع .
2801 فرعى – غالمرضا نوروزیان فرزند رمضانعلى نســبت به ششدانگ یک قطعه 

زمین محصور به مساحت 260,11 مترمربع .
3 - ابنیه و امالك واقع در باغبهادران به شماره 131- اصلی و فرعی هاى ذیل :

517 فرعى – غالمحسین شکرچى باغبادرانى فرزند عبدالکریم نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 44,38 مترمربع .

2536 فرعى – مهرانگیز ده کامه فرزند عباس نســبت به ششــدانگ یکبابخانه به 
مساحت 282,87 مترمربع .

2537 فرعى – مهدى براتى باغبادرانى فرزند نعمت اله نسبت به ششدانگ یکبابخانه 

به مساحت 210,50 مترمربع.
4- ابنیه و امالك واقع در همام به شماره 158- اصلی و فرعى ذیل :

12 فرعى – شاهرخ مختارى همامى فرزند امیرقلى نسبت به ششدانگ یک بابخانه 
به مساحت 279,34 مترمربع .

5-  امالك واقع در چم کوچک مورکان به شماره 165- اصلی و فرعى ذیل :
1328 فرعى – احمد صابریان سیچانى فرزند رجبعلى نسبت به 837,87 سهم مشاع 
و محمد کیهان فر فرزند رحمت اله نسبت به 884,48 سهم مشاع و احسان متین فرد 
فرزند اکبر نسبت به 870,23 سهم مشاع از 2592,58 سهم ششدانگ یک قطعه زمین 

مزروعى به مساحت 2592,58 مترمربع .
1329 فرعى – حســن امامى فر فرزند محمد نسبت به 618,54 سهم مشاع و سهیل 
بهادران باغبادرانى فرزند مجید نسبت به 786,06 سهم و رجبعلى رمضانیان چرمهینى 
فرزند حسن نسبت به 325,98 سهم مشاع  و فرهاد کاویانى باغبادرانى فرزند محسن 
نسبت به 832,65 سهم مشاع و بابک زمانى باغبادرانى فرزند رضا نسبت به 284,50 
سهم مشاع  و عبداله بگلرى امینه فرزند اسداله نسبت به 248,60 سهم مشاع و ابراهیم 
ترکى باغبادرانى فرزند سیف اله نســبت به 658 سهم مشاع و مهدى رضائى حسین 
آبادى فرزند حسین نسبت به 319,40 سهم مشاع و رضا باغ بهادرانى فرزند حفیظ اله 
نسبت به 564,80 سهم مشاع و اسداله کاویانى باغبادرانى فرزند عبدالحسین نسبت 
به 1005,44 سهم مشاع از 5643,97 سهم ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعى به 

مساحت 5643,97 مترمربع .
6- امالك واقع در وشمندجان باغبادران به شماره 168- اصلی و فرعى ذیل :

284 فرعى – خداداد کاوه باغبادرانى فرزند محمد حسین و پروین سماعى باغبادرانى 
فرزند مرتضى بالسویه نســبت به ششــدانگ یک قطعه باغ به مساحت 3575,47 

مترمربع .
7- امالك واقع در مزرعه هالبى باغبادران به شماره 187- اصلی و فرعى ذیل :

61 فرعى – محمود جنتى پور فرزند غالمحسین نســبت به تمامت 1014,20 سهم 

مشاع از 3030 سهم ششدانگ قســمتى از یک درب باغ به مساحت 3030 مترمربع 
مجزى شده از 32 فرعى .

8- امالك واقع در مزرعه دره سنگ آب کرچگان به شماره 225- اصلی و فرعى ذیل :
31 فرعى – مجتبى رحمانى فرزند رضا نسبت به ششدانگ قسمتى از یک درب باغ به 

مساحت 4409,28 مترمربع .
9- ابنیه و امالك واقع در بیستجان به شماره 339- اصلی و فرعى ذیل :

425 فرعى – مجید موذنى بیستگانى فرزند بخشعلى نسبت به ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 151 مترمربع مجزى شده از 77 فرعى .

دوم : بخش 10  ثبت اصفهان
1 - ابنیه و امالك واقع در چرمهین به شماره 366- اصلی و فرعی ذیل :

468 فرعى – رضا خدابخشى چرمهینى فرزند عباس نسبت به 4,5 دانگ مشاع و زهرا 
قادرى چرمهینى فرزند لطف اله نسبت به 1,5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 

مساحت 231,97 مترمربع مجزى شده از 270 فرعى .
2 - ابنیه و امالك واقع در سوره چرمهین به شماره 367- اصلی و فرعی ذیل :

964 فرعى – عباس ابراهیمیان چرمهینى فرزند محمد نسبت به ششدانگ یک درب 
باغ به مساحت 1086,43 مترمربع .

3 - ابنیه و امالك واقع در مریم بیگم چرمهین به شــماره 370- اصلی و فرعی هاى 
ذیل :

266 فرعى – محسن رضائى چرمهینى فرزند على داد نسبت به ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 428,19 مترمربع .

267 فرعى – دولت جمهورى اســالمى ایران به نمایندگى وزارت آموزش و پرورش 
نسبت به ششدانگ یکباب مدرسه (مدرسه شهید یعقوبى و بهار چرمهین) به مساحت 

14083,76 مترمربع .
268 فرعى – على بخشــى چرمهینى فرزند عباس نسبت به ششدانگ یکبابخانه به 

مساحت 535,02 مترمربع .

4 - ابنیه و امالك واقع در مزرعه خشک آباد چرمهین به شماره 371- اصلی و فرعی 
ذیل :

146 فرعى – سمیه بیســتیار چرمهینى فرزند ناصر نسبت به ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 286 مترمربع .

بموجب ماده 16 قانون ثبت امالك چنانچه کســی نســبت به امالك مندرج در این 
آگهی اعتراض داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت نسبت به آنهایی که تقاضاي 
ثبت شده به شرح ردیف الف ظرف مدت 90 روز و نسبت به ردیف ب در مدت 30 روز 
دادخواست اعتراض خود را به این اداره تسلیم نماید و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده هاي معترضی ثبت ، معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصالح قضایی گواهی 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید و در صورتی که قبل از انتشار این 
آگهی دعوائی اقامه شده باشد طرف دعوي باید گواهی دادگاه را مشعر بر جریان دعوي 
ظرف مدت مرقوم تســلیم نماید . اعتراضات یا گواهی طرح دعوي که بعد از انقضاي 
مدت مرقوم واصل شود بال اثر است و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 
قانون ثبت رفتار خواهد شد . ضمناً طبق ماده 56 - آیین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی 
در موقع تعیین حدود در صورت مجلس قید و اعتــراض صاحبان امالك و مجاورین 
نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترضی ثبت پذیرفته خواهد شد. این آگهی نسبت 
به ردیف( الف )در دو نوبت به فاصله 30 روز و نسبت به ردیف ( ب ) فقط یک نوبت از 

تاریخ انتشار نوبت اول در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد .
تاریخ انتشار نوبت اول : روز دوشنبه  مورخ 1397/05/01

تاریخ انتشار نوبت دوم : روز پنجشنبه مورخ 1397/06/01 
(توضیحاً روز 97/05/31 تعطیل مى باشد)

م الف:207897
محمد رضا رئیسى زاده - رئیس ثبت اسناد و امالك لنجان4/621

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1397 مربوط به ابنیه و امالك واقعات در حوزه ثبتی شهرستان لنجان قسمتی از بخش  9 و 10 ثبت اصفهان

بموجب ماده 11 قانون ثبت اســناد و امالك و ماده 59 اصالحی آیین نامه مربوط به 
امالك که در سه ماهه اول ســال 1397  تقاضاي ثبت آنها پذیرفته شده و همچنین 
شماره هایی که از قلم افتاده آگهی نوبتی آنها منتشر نشده  و یا طبق آراء هیات نظارت 

ثبت  اصفهان آگهی آنها باید تجدید شود به شرح ذیل آگهی می گردد :

ردیف الف)
-امالك و مستغالت واقع در بخش چهار ثبت اصفهان

50- غالمرضا خادم آقا فرزند ناصر بیست و هشــت حبه و چهار-پنجم حبه مشاع از 
72 حبه ششدانگ یکباب خانه پالك شماره 50 واقع در بخش چهار ثبت اصفهان که 

آگهى نوبتى بنام مستدعى ثبت اولیه منتشر نشده است.

ردیف ب)
-امالك و مستغالت واقع در بخش دو ثبت اصفهان

6353/1- خانم لیال برهانى فر فرزند مهدى تمامى هجده ســهم و پنج-صدم سهم 

مشاع از 823 ســهم ششــدانگ پالکهاى 6347 الى 6353 واقع در بخش دو ثبت 
اصفهان که در آگهى نوبتى اولیه شماره پالك اشتباه قید گردیده و اکنون بموجب رأى 
شماره 139760302023000079- 97/01/30 هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى ساختمانهاى فاقد سند رسمى به صورت ششدانگ درآمده و شماره یک 

فرعى جهت آن منظور شده است.
-امالك و مستغالت واقع در بخش سه ثبت اصفهان

3197- ستاد اجرائى فرمان حضرت امام (ره) تمامت چهار سهم مشاع از هفت سهم 
ششــدانگ یکباب کارخانه نختابى معادل چهار چرخ از پالك 3197 واقع در بخش 
سه ثبت اصفهان بموجب حکم شماره 156/77- 77/10/30 دادگاه اصل 49 قانون

 اساسى که در آگهى نوبتى اولیه نام خانوادگى و نام پدر مستدعیان ثبت از قلم افتاده 
است.

3198- ستاد اجرائى فرمان حضرت امام (ره) تمامت چهار سهم مشاع از هفت سهم 
ششدانگ یکباب کارخانه ریســمان تابى معادل دو چرخ فوقانى از پالك 3198 واقع 
در بخش ســه ثبت اصفهان بموجب حکم شماره 156/77- 77/10/30 دادگاه اصل 

49 قانون اساســى که در آگهى نوبتى اولیه نام خانوادگى و نام پدر مستدعیان ثبت از 
قلم افتاده است.  

4295- اصغر امین جعفرى دهاقانى فرزند حجت اله نســبت به ســه دانگ مشاع از 
ششــدانگ یکباب دکان واقع در بخش ســه ثبت اصفهان که طبق اظهارنامه ثبتى، 
سه دانگ بنام میرزا احمد پذیرش ثبت شــده لیکن در آگهى نوبتى اولیه مشخصات 

مستدعى ثبت منتشر نگردیده است.
5433- آقاى جواد فاتحى فرزند اکبر ششــدانگ پالك ثبتى شماره 5433 واقع در 
بخش ســه ثبت اصفهان که در آگهى نوبتى اولیه نام خانوادگى و نام پدر مستدعیان 

ثبت از قلم افتاده است.
بموجب ماده 16 قانون ثبت و ماده 86 آیین نامه چنانچه کسی  نسبت به امالك مندرج 
در این آگهی اعتراضی دارد از تاریخ اولین روز انتشــار به شرح ردیف (الف )نود روز و 
نسبت به ردیف ( ب) سی روز اعتراض خود را کتباً به این واحد ثبتی ارسال و ظرف یک 
ماه دادخواست واخواهی تقدیم دادگاه صالحه نماید و در صورتی که قبل از انتشار این 
آگهی دعوي اقامه شده باشد معترض باید گواهی دادگاه را مشعر به جریان دعوي ظرف 

مدت مرقوم تسلیم نماید و اعتراضات و گواهی هاي دعوي مطروحه بعد از وقت مرقوم 
بال اثر و مطابق ماده 16 و تبصره ذیل ماده 17 قانون ثبت عمل خواهد شد ضمنًا طبق 
ماده 56 آیین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود تعیین می گردد و 
در صورت مجلس قید می گردد .همچنین نسبت به ردیف (ج)اشخاصى که به ماهیت 
ملک معترضند ظرف مدت نود روز واشخاصى که به حدود وحقوق ارتفاقى معترضند 
ظرف مدت 30روز ازتاریخ انتشار آگهى مطابق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت اعتراض 
خودرا کتبا به این واحد ثبتى تسلیم نمایند. این آگهی نسبت به ردیف (( الف))و ((ج)) 
در دو نوبت به فاصله سی روز و نسبت به ردیف ((ب)) در یک نوبت در روزنامه نصف 

جهان درج و منتشر می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/05/01
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/06/01

م الف:203966  
 امیر حسین صفائى نائینى- رئیس منطقه ثبت اسناد وامالك  مرکزى 

اصفهان/4/623

                                                آگهى نوبتى سه ماهه اول سال 1397

ابالغ مفاد رأى افرازى
شــماره: 103/97/1452/26- 97/4/24 نظر به اینکه آقاى ناصر باقــرى گورتانى فرزند 
غالمعلى شناسنامه شماره 8 صادره از اصفهان به شماره ملى 1290106517 تقاضاى افراز 
سهام مشاعى خود از ششــدانگ پالك 301/43 باقیمانده بخش 16 ثبت اصفهان را نموده 
اند که بموجب راى افرازى شماره 103/97/1420/26- 1397/4/20 مفروز گردیده است. 
خواندگان: فاطمه پور چهارلنگ، اصغر گرســیوز جزى، صدیقه گرسیوز جزى، محمدعلى 
گرسیوز جزى، حســین کاظمى، گلعزار کشــاورز وکیلى، عبدالرضا کنعانى، على کنعانى، 
عباسعلى آقابابایى جزى، قربانعلى آقاجانى، ابراهیم آقاجانى جزى، عباسعلى آقاجانى جزى، 
على آقاجانى جزى، محمد کمانکش، فرهاد آقاجانى جزى،جهانبخش احمد ســمالى، امام 
بخش احمد سمالى علیرضا گرســیوز، هواکم ارتونیان، على ایزدپناه جزى، عباس باقرى، 
محسن باقرى گورتانى، میالد باقرى گورتانى، علیرضا بشیرى خوزستانى، کشور بالبادى، 
جعفر بنى طاهر، محمدرضا بهروز کوشک قاضى، داود بهروزیان، علیرضا بهمئى، اسماعیل 
بیدرام، افسر تدریسى امیرآباد، حسن تقیان جزى، محمدرضا تقیان جزى، محمدعلى تقیان 
جزى، نادعلى تقیان جزى، توران جزى جزى، قربانعلى جمشــیدیان، حجت اله حکیمیان 
جزى، نسرین حکیمیان جزى، اســداله حکیمیان جزى، توران، حکیمیان جزى، حبیب اله 
حکیمیان جزى، نیما حکیمیان جزى، احمد حکیمیان جزى، امراله حکیمیان جزى، صدیقه 
حکیمیان جزى، عزت الــه حکیمیان جزى، عزیزاله حکیمیان جــزى، قدرت اله حکیمیان 
جزى، عزت حاتم پور جزى، رضا حاتم پور جزى، فاطمه حاج هاشمى ورنوسفادانى، کامبیز 
حاجت پور، افشین حاجت پور، میترا حاجت پور، غالمحسین طایفه قشقایى، محبوبه، حسین 
خولنجانى، حبیبه حمصى، اقدس خاکســار، رحمان خاکسار، حســین خلیلى جزى، حسین 
آقاجانى، محمدحسین خلیلى جزى، مصطفى خلیلى جزى، اصغر ذکاوتمند، نادعلى دهقان 
جزى، على رحمانى، حسین رسولى، رضاقلى اورنگ حیدرعلى زمانیان جزى، رمضان على 
زمانیان جزى، عباس زمانیان، سید على ســجادى، زهره سعادت، اله داد سلیمانى فارسانى، 
عزیزاله شریفیان جزى، صغرى شــریفیان جزى، آرارات مغیاســکانیان میالگرى، اسداله 
موسویان جزى، فاطمه مولویان، سهیال موسوى، ملک السادات نژاد حسینى سورانى، زهرا 
نکوئیان، لیال نصر اصفهانى، نصرت صالح جزى، فتح الــه نظرپور، فاطمه نظرى، معصومه 
نقاشــى، بهرام نقیان، زهرا هادیان، محمدرضا یزدان پناه جزى، معصومه یزدان پناه جزى، 
زهرا یزدانى، صدیقه یزدانى، علیرضا یزدانى، محمدعلى یزدانى، منصور یزدانى، شرکت گاز 
استات اصفهان شهرام قالى کار، میترا قجاوندى، هاشم قنبرى، اشرف متقى زاده، امراله متقى 
زاده، رسول متقى زاده، حمیدرضا محبتیان ایران محمدى فرتخونى، مهدى مرادمند جزى، 
فردوس مرادیان، مهدى متقى زاده، رجبعلى مزروعى سبالنى، زهرا مسیبى حسین مسیبى 
جزى، اقدس مسیبى جزى، احمدرضا مســیبى جزى، اقدس مسیبى جزى، عباس مسیبى 
جزى، فاطمه مسیبى جزى، سعید مظفرى، مرتضى علمدارى، عبداله على بیگى بنى، شاهرخ 
على جانى على جان وند، محمدعلى مرادى جزى، حسین على ملکى، عباسعلى غفارى، عزت 
الهى غفارى جزى، محمدعلى غفاریان، عباس غفاریان جزى،عزبزاله غفاریان جزى، محمد 
غفاریان جزى، رضا غالمى گل سفیدى، نادعلى غالمیان جزى، محترم جزى مرتضى فروتن 
جزى، على فروهر خورزوقى، فاطمه شریفیان جزى، رجبعلى شیانى، زهرا شیر جزى، مریم 
شیر جزى جزى، مصطفى شیر جزى، مهدى شیر جزى، حسن شیر جزى، طاهره شیر جزى، 
طاهره گرسیوز، مرتضى شیر جزى، صدیقه صادقى پور جزى، حسین صادقیان، امیر صالح، 
جواهر صالح، ابراهیم صالح جزى، بتول صالح جزى، زهرا صالح جزى، عباس صالح جزى، 
عزیزاله صالح جزى، فاطمه صالح جزى، محمدرضا صالح جزى، محترم صالح جزى، معصومه 
صالح جزى، مریم صالح جزى، مهناز صالح جزى، محمد صحرایى، بلقیس ضیائى، مهدى 
طایفه قشقایى، حبیب صدیقى، محسن ذکاوتمند جزى، الهه عارفیان جزى، بهرام عارفیان 
جزى، محمد عارفیان جزى محمدرضا عارفیان جزى، خانم جهان عرفانى، ســعید عرفانى، 
شهردارى شاهین شهر، محمد عسکرزاده، حسین تقیان جزى نصرت عرفانى و محمد مغزیان 
و همچنین افرادى که در پالك مزبور ذینفع هســتند و یا نام آنان که در اسامى مالکین ذکر 
نگردیده است، لذا افراز سهام مشاعى قسمتى از ششــدانگ باقیمانده پالك 301/43 واقع 
در بخش 16 پشت بند حافظ شمالى که ســند مالکیت آن در صحفه 339 دفتر 216 امالك 
بنام ناصر باقرى گورتانى فرزند غالمعلى سابقه ثبت و سند دارد که با توجه به گزارش ماده 
2 قانون  افراز و فروش امالك مشاع مصوب 1357 مشخص گردیده که عملیات ثبتى ملک 
خاتمه یافته و با مجاورین تعارضى ندارد و حــدود اربعه مورد افراز به موجب صورت مجلس 
شماره 970602081710381- 97/4/20 بصورت به شرح ذیل است: حدود و مشخصات 
قطعه 97 سهم خواهان: ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 191/34 مترمربع شماًال در 
دو قسمت که دوم پخ اســت بطولهاى 12/11 متر و 4/61 متر پى است. به فرعى 5 غربى 
شرقًا بطول 19/56 متر پى است به خیابان شهید بهنام محمدى جنوبًا بطول 2/97 متر بدیوار 
پالك 63054 فرعى غربا بطول 20 متر بدیوار پالك 48666 فرعى. حقوق ارتفاقى معرفى 

نشد. ســهم خواهان و باقیمانده با حدود و مساحت مندرج در نقشــه ترسیمى مى باشد این 
تصمیم با اختیار حاصله از ماده 2 قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب 1357 و ماده 15 
آئین نامه مربوطه صادر گردیده لذا طبق ماده 6 آئیــن نامه و ماده 18 آئین نامه اجرائى مفاد 
اسناد رسمى الزم االجرا به کلیه افراد ذینفع ابالغ تا در صورتیکه بین شرکا و مالکین مشاعى 
محجور (صغیر، مجنون و غیررشید) و یا غایب مفقوداالثر وجود دارد باستناد ماده 313 قانون 
امور حسبى و طبق راى وحدت رویه شــماره 3530 مورخ 60/01/15 هیات عمومى دیوان 
عالى کشــور به نامبردگان و نمایندگان آنها ابالغ گردد تا چنانچه اعتراضى نسبت به نظریه 
افراز شماره 103/97/1420/26- 1397/4/20 داشته ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابالغ و 
درج در روزنامه طبق ماده مذکور به دادگاه صالح محل وقوع ملک مراجعه و گواهى مربوطه 
را به واحد ثبتى ارائه نمائید.م الف: 205723 ناصر صیادى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شاهین شهر /4/611
مزایده مال منقول

در پرونده 960321 اجرایى شعبه سوم دادگسترى شاهین شــهر آقاى رسول شاهرجبیان 
فرزند غالمحســین محکوم به پرداخت 200 عدد ســکه بهار آزادى بابت اصل خواسته و 
مبلغ 84/000/000 ریال هزینه دادرسى در حق خانم فرزانه شاهرجبیان فرزند على و مبلغ 
120/000/000 ریال بابت حق االجراى دولتى در حق صندوق دولت شده است که محکوم 
لها در جهت وصول مطالبات اقدام به توقیف اموال بدهکار طبق نظریه کارشناس دادگسترى 
شامل: مشخصات خودرو: شماره انتظامى: 718 م 53 ایران 53 نوع: سوارى سیستم: ساینا 
مدل: 1396 رنگ: سفید ظرفیت: جمعا 5نفر تعداد سیلندر: 4 نوع سوخت: بنزین تعداد چرخ: 
4 شماره موتور: M ۱۵/8420291 شماره شاسى: NAS 831100 H 5725623 وضعیت 
موتور: در حد معمول وضعیت اتاق: در حد معمول ســایر مشخصات: خودرو در لحظه بازدید 
اصالت دارد قابلیت شماره گذارى: برابر دستورالعمل شــماره گذارى راهور ناجا  ارزش پایه 
جهت مزایده: 250000000 ریال معادل بیست و پنج میلیون تومان توضیحات: با توجه به 
مشــخصات فنى و ظاهرى، خودرو از ناحیه جلو شامل، ســپر و متعلقات آن، خسارت دیده 
اســت، الســتیک ها 50٪، و عدم اعتبار بیمه نامه و مدل خودرو، در صورت ارایه اسناد و 
مدارك معتبر، ارزش پایه 250000000 ریال معادل بیســت و پنج میلیون تومان برآورد و 
اعالم مى گردد. و نظریه کارشــناس مصون از ایراد و اعتراض باقیمانده و در روز چهارشنبه 
مورخ 1397/05/17 ســاعت9 الى 10 صبح در دادگسترى شاهین شهر طبقه همکف واحد 
اجراى احکام از طریق مزایده در معرض فروش گذاشته مى شود. مزایده از قیمت کارشناسى 
شروع و به خریدارى که باالترین قیمت را پیشــنهاد کند فروخته مى شود. برنده مزایده باید 
10 درصد قیمت نهایى مزایده را همراه داشــته تا به حساب ســپرده دادگسترى به شماره 
21712902777002 نزد بانک ملى شاهین شهر واریز نماید و مابقى را حداکثر ظرف یک 
ماه پرداخت کند و در صورتى که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهاى اموال را نپردازد سپرده 
او پس از کســر هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید مى گردد. متقاضیان 
خرید مى تواند در مدت پنج روز قبل از روزى که براى فروش معین شده است به این شعبه 
مراجعه و با معرفى این اجرا اموالى را که آگهى شده مالحظه نمایند. محکوم له مى تواند مثل 
سایرین در خرید شــرکت نماید و آگهى مزایده عالوه بر انتشار در روزنامه در قسمت اجرا و 
محل اجرا الصاق مى شود. م الف: 780 محسنى- دادورز اجراى احکام شعبه سوم دادگسترى 

شاهین شهر /4/612
ابالغ رأى

شــماره پرونده: 578/96 ش5ح شــماره دادنامه: 127 تاریخ: 97/3/7 خواهان: آقاى على 
پیرحیاتى فرزند: حســین به نشانى: شاهین شهر طالقانى خ شــهید بابایى فرعى دوم غربى 
پ 5 خوانده: آقاى مرادعلى اسدى حسن وند فرزند: امیرعلى به نشانى: مجهول المکان به 
خواسته: مطالبه اجور معوقه و اجرت المثل و هزینه دادرسى و تأخیر تأدیه گردشکار: خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از انجام مراحل قانونى 
در حوزه پنجم و با توجه به محتویات پرونده و تبادل نظر ختم رســیدگى اعالم و بشرح ذیل 
مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى شورا: درخصوص دادخواست على پیرحیاتى به طرفیت 
مرادعلى اسدى حسن وند به خواســته: مطالبه مبلغ 27/900/000 ریال بابت اجور معوقه و 
اجرت المثل ناشى از عدم تخلیه روزانه 400/000 ریال بانضمام هزینه دادرسى و تاخیر در 
تادیه. بدین شرح که خواهان یکدستگاه آپارتمان مسکونى را طى قرارداد 82363- 95/12/2 
از تاریخ 95/12/9 لغایت 96/8/5 به اجاره بها ماهیانه 420 هزار تومان به خوانده اجاره داده 
که به دلیل عدم پرداخت اجاره بها و خاتمه قرارداد با دســتور تخلیه به شــرح گزارش واحد 
اجرائیات دادگسترى شاهین شــهر در تاریخ 96/10/27 اقدام به تخلیه ملک نموده است، 
و بابت 7 ماه اجور معوقه مبلــغ 27/900/000 ریال و نظر به تأخیر در تخلیه به اســتناد بند 
13 ماده 6 قرارداد مذکور از تاریخ 96/8/5 لغایــت 96/10/27 روزانه 40 هزار تومان اجرت 
المثل به وى مدیون است. خوانده علیرغم ابالغ قانونى نشر آگهى در جلسه رسیدگى حضور 

نیافته است، لذا شــورا با عنایت به اظهارات خواهان و محتویات پرونده و بند 13- 6 قرارداد 
اجاره که طى آن خوانده متعهد گردیده است در صورت عدم تخلیه در خاتمه قرارداد روزانه 
چهارصد هزار ریال پرداخت نماید. خواســته خواهان را ثابت دانسته، مستنداً به مواد 490، 
494 قانون مدنى و مواد 198 و 519، 522 قانون آئین دادرســى مدنى حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 27/900/000 ریال بابت 7 مــاه اجور معوقه و مبلغ 33/200/000 
ریال اجرت المثل ایام تصــرف از تاریخ 96/8/5 لغایــت 96/10/27 و مبلغ 1/728/000 
ریال بابت هزینه دادرســى و درخصوص خســارت تأخیر و تأدیه به استناد ماده 522 قانون 
آئین دادرسى مدنى از تاریخ تقدیم دادخواســت (96/9/27) لغایت زمان پرداخت براساس 
شــاخص اعالمى از ســوى بانک مرکزى جمهورى اســالمى ایران که حین اجراى حکم 
محاسبه خواهد شد، در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل 
اعتراض و رسیدگى در محاکم عمومى حقوقى شــاهین شهر مى باشد. م الف: 788 مجتبى 
رضوانى- قاضى شعبه پنجم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع 

شماره یک)  /4/613
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9709973760100487 تاریــخ تنظیم: 1397/03/30 شــماره پرونده: 
9609983762100573 شــماره بایگانى شــعبه: 970127 شــاکى: آقاى مراد مصطفى 
پوریان فرزند مرادجان به نشانى شاهین شهر- بنیاد ازدواج 20 مترى خرازى پ 48 متهم: 
خانم طاوس محمدى به نشــانى فعال مجهول المکان اتهام: توهین و فحاشى رأى دادگاه: 
درخصوص اتهام خانم طاووس محمدى فرزند عبدالحســین، متولد 1358، دایر بر توهین 
(فحاشى)، موضوع شــکایت آقاى مراد مصطفى پوریان، نظر به محتویات پرونده، شکایت 
شاکى و اظهارات او در جلسه دادرســى این دادگاه، مؤداى اظهارات گواهان که مفاداً مؤید 
ادعاى شاکى مى باشد و اینکه به موجب کیفرخواست صادره تقاضاى مجازات متهم را نموده 
اند و النهایه توجهًا به اینکه متهم به رغم استحضار از وقت دادرسى حضور پیدا نکرده و دفاعى 
به عمل نیاورده، دادگاه وقوع بزه انتسابى را محرز دانسته؛ مستنداً به مواد 608 قانون تعزیرات 
حکم به محکومیت نامبرده به تحمل ســى و سه ضربه شــالق تعزیرى صادر و اعالم مى 
نماید. رأى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس 
از آن ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. استان 
اصفهان- شهرستان شاهین شهر- میدان امام حسین (ع)- خیابان شهید منتظرى- خیابان 
شهید توالیى- دادگسترى شاهین شهر. م الف: 763 غالمرضا شکوهى- رئیس شعبه 101 

دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر (101 جزایى سابق)  /4/614
اخطار اجرایى

شماره: 323/96 به موجب رأى شماره 351 تاریخ 96/12/23 حوزه سوم شوراى حل اخت الف 
شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه عباس رافعى فرزند رحمت اله 
نشانى: مجهول المکان محکوم اســت به: پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 1/750/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خســارت تأخیر در تأدیه از تاریخ 
سررسید چک 1389/9/20 لغایت زمان پرداخت براســاس شاخص اعالمى از سوى بانک 
مرکزى در حق خواهان جواد نصر اصفهانى فرزند تقى نشانى: شاهین شهر خانه هاى چوبى 
فرعى 15 غربى پ 285 جنوبى و همچنین هزینه نیم عشــر دولتى بر عهده محکوم علیه 
مى باشــد. محکوم علیه تا 30 روز پس از ابالغ اجراییه مى تواند ضمن ارائه کلیه صورت از 
اموال خود دعوى اعسار را نیز اقامه نماید. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف: 782 سید سیروس فتحى فرد- قاضى شعبه 3 شوراى حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر /4/615
اخطار اجرایى

شماره: 319/96 به موجب رأى شماره 350 تاریخ 96/12/23 حوزه سوم شوراى حل اختالف 
شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه حسین لعل شهبازى جزى فرزند 
حیدرعلى نشانى: مجهول المکان محکوم اســت به: پرداخت مبلغ 5/680/000 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 710/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ 
سررسید چک 91/7/30 لغایت زمان پرداخت براساس شاخص اعالمى از سوى بانک مرکزى 
در حق خواهان جواد نصر اصفهانى فرزند تقى نشانى: شاهین شهر خانه هاى چوبى فرعى 
15 غربى پ 285 جنوبى و همچنین هزینه نیم عشر دولتى بر عهده محکوم علیه مى باشد. 
محکوم علیه تا 30 روز پس از ابالغ اجراییه مــى تواند ضمن ارائه کلیه صورت از اموال خود 

دعوى اعسار را نیز اقامه نماید. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م 

الف: 783 فتحى فرد- قاضى  شعبه 3 شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر /4/616
مزایده اموال غیر منقول

اجراي احکام شــعبه اول  دادگاه حقوقی فالورجان در نظر دارد در پرونده شــماره اجرائی 
930183 موضوع علیه زهره جزینى یزدآبادى و له جواد شفیعى فرزند رضا  در تاریخ97/5/22 
به منظور ملکى 36/34 حبه از 72 حبه از یک باب ســاختمان مسکونى (مغازه ظاهرا بسته 
شده) با 129 متر عرصه و ساخت اعیان تقریبى و براساس نقشه و عکس هوایى 70 متر مربع 
در یک طبقه و قدمت باالى سى سال با مصالح آجرى ملکى خانم زهره جزینى واقع در شهر 
ابریشــم (یزدآباد) خیابان شهید بهشتى – کوچه محمد حســین جعفرى جنب مسجد سید 
کدپستى 8178916716  که داراى ثابقه ثبتى به شماره -  مى باشد و ملک مذکور مشاع مى 
باشد و متعلق حق غیر نمى باشد از ساعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراي احکام 
شعبه اول  فالورجان اطاق 318 برگزار نماید .ملک موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی 
دادگستري به مبلغ 110/000/000ریال ارزیابی شده است . متقاضیان خرید می توانند پنج 
روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت 
ارزیابی شروع و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه هاي 
مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانی میتوانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل 
ده درصد قیمت ارزیابی شده را به حساب 2171290288005 ایداع نموده باشند و در صورت 
انصراف برنده ده درصد ایداعی به نفع صندوق دولت ضبط میگردد . م الف 460 دادورز اجراي 

احکام شعبه اول حقوقى حقوقى فالورجان/ 4/618 
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه : نام : على جهان دیده نام پدر - شغل   نشانی محل اقامت : تهران 
خ فرجام خ سراج جنب هشت مترى یکم پالك 12 طبقه 2 مشخصات محکوم له : نام :اکبر 
باقریان نام پدر00احمد شــغل : - نشــانی محل اقامت : اصفهان فالورجان بهاران محله 
آبنیل جنب پست بانک فروشگاه جهان محکوم به : به موجب راي شماره 1  تاریخ 97/1/18 
حوزه قضایى شوراي حل اختالف شهرستان فالورجان (به موجب راى شماره غیابى تاریخ 
97/1/18 شــعبه 5 حقوقى دادگاه عمومى فالورجان )که قطعیت یافته است . محکوم علیه 
محکوم است به : حضور در دفتر خانه اسناد رســمى و هزینه انتقال سند طبق تعرفه و انتقال 
سند یک دستگاه سوارى کیا به رنگ مشکى مدل 2009 به شماره انتظامى 491د79 ایران 
88 به انضمام پرداخت مبلغ 670/000 ریال بابت هزینه دادرسى و تمبر در حق محکوم له و 
پرداخت نیم عشر در حق صندوق دادگسترى  ماده 34 قانون اجراي احکام : همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند ، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم 

نماید . م الف436 شعبه 5 شوراى حل اختالف فالورجان/ 4/619 
مزایده اموال غیر منقول

شماره :971003  - اجراى احکام دادگاه حقوقى شهرستان فالورجان در نظر دارد در پرونده 
شــماره 971003 اجرائى موضوع علیه آقاى محمدحســین تگریان وله خانم ندا جعفرى 
درتاریخ 1397/05/13   به منظور فروش  13/92 حبه از 72 حبه از 6 دانگ دو واحد ســوله 
( کوچک و بزرگ) داراى 670 مترمبع عرصه و 670 متر مربــع اعیانى در یک طبقه داراى 
انشعابات برق سه فاز واقع در شهر ابریشم روبروى اردوگاه شــهید بهشتى کنارگذر خاکى 
شمالى کانال داراى سابقه ثبتى به شــماره 24/655 بخش 9 مى باشد و ملک مذکور مشاع 
مى باشد و متعلف به حق غیر مى باشد از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى 
احکام حقوقى فالورجان اطاق 315 برگزار نماید . ملک موضوع مزایده توســط کارشناس 
رسمى دادگسترى به مبلغ 1/547/339/210 ریال ارزیابى شده است . متقاضیان خرید مى 
توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده 
از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى اســت که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمنًا 
کلیه هزینه هــاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کســانى مى توانند در جلســه مزایده 
شــرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را  به حساب ســپرده دادگسترى 
به شــماره 2171290288005  ایداع و فیش آن را ارائه نمایند و در صورت انصراف برنده 
مزایده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شــد. م/الف : 471 اجراى احکام جقوقى 

فالورجان/4/620 
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مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهان گفت: نزدیک به 
شش هزار زائر اصفهانى از 8 تا 19 مرداد امسال رهسپار 

خانه خدا مى شوند.
غالمعلى زاهدى با اشاره به زمان اعزام زائران حج تمتع 
در سال جارى اظهار کرد: از هشــتم تا نوزدهم مرداد از 

اصفهان اعزام ها انجام مى شود.
وى افزود: بر اساس برنامه ریزى هاى انجام شده، زمان 
برگشت زائران از هشتم تا بیست و یکم شهریور خواهد 

بود.
مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهان با بیان اینکه با 
فرودگاه هماهنگى به عمل آمده و آمادگى کامل براى 

اعزام زائران وجــود دارد، گفت: شــرکت «ایران ایر» 
مسئولیت اعزام زائران را به عهده گرفته است.

وى خاطرنشان کرد: غیر از استان اصفهان، استان چهار 
محال بختیارى و یک کاروان هم از یزد از اصفهان اعزام 

خواهند شد.
زاهدى با اشاره به سهمیه زائران استان اصفهان اظهار 
کرد: پنج هزار و 791 زائر و 214 نفر عوامل به خانه خدا 

مشرف مى شوند.
وى تصریح کرد: این تعداد زائــر اصفهانى در قالب 41 
کاروان که 12 مورد مربوط به مدینه قبل و 29 کاروان به 

مدینه بعد اختصاص دارد، به حج مشرف مى شوند.

مدیــرکل پزشــکى قانونى اســتان اصفهــان گفت: 
11هــزار و 463 نفر بــه دلیل صدمات ناشــى از نزاع،

 در سه ماهه نخست امســال به مراکز پزشکى قانونى 
استان اصفهان مراجعه کردند.

علــى ســلیمانى پور با بیــان اینکــه مراجعــات نزاع
 22 درصــد از کل پرونده هــاى ورودى به پزشــکى 
قانونــى اســتان اصفهان را شــامل مى شــود، اظهار 
و 11هــزار   امســال،  ماهــه  ســه  در  کــرد: 
 463 نفــر بــه دلیــل صدمــات ناشــى از نــزاع به
 مراکــز پزشــکى قانونى اســتان اصفهــان  مراجعه 

کرده اند.

وى با بیان اینکه میــزان مراجعات نزاع در ســه ماهه 
نخست امسال نســبت به مدت مشابه ســال گذشته

 4/5 درصــد رشــد داشــته اســت، افــزود: از کل 
مراجعه کننــدگان نزاع اســتان اصفهان، ســه هزار و 
816 نفــر زن و هفــت هــزار و 647 نفــر مــرد 

بوده اند.
مدیــرکل پزشــکى قانونى اســتان اصفهــان تعداد
 مراجعــات نــزاع ســه مــاه نخســت ســال 96 را

 ده هــزار و 966 نفــر اعــالم کــرد و گفــت: از این 
تعداد، ســه هزار و 138 نفر زن و هفت هزار و 828 نفر 

مرد بوده اند.

اعزام زائران اصفهانى به 
سرزمین وحى از 8 مرداد 

وقوع 11 هزار و 463 نزاع 
طى امسال

تسهیالت ویژه براى 
سرمایه گذارى در دهاقان

مدیرعامل شرکت شــهرك هاى صنعتى استان در 
نشست بررســى مشکالت شــرکت هاى صنعتى 
شهرســتان دهاقان گفت: به منظــور تأمین و رفع 
کمبود برق در شــهرك صنعتى جمبزه، مقرر شد تا 
با تالش اداره برق، هیئت امناى شــهرك صنعتى و 
شرکت شهرك هاى صنعتى استان، فیدر تأمین چهار  

مگاوات برق مورد نیاز تهیه شود.
محمدجواد بگى افزود: سرمایه گذارانى که در شهرك 
صنعتى دهاقان ســرمایه گذارى کننــد، زمین را به 
قیمت 10 درصد نقد و تسهیالت با شش ماه تنفس و 

اقساط 48 ماهه دریافت مى کنند.
وى گفت: اگر طرح ســرمایه گذار هم در موعد مقرر 
افتتاح شود، 30 تا 50 درصد تخفیف زمین هم دریافت 

مى کنند. 

تبدیل 30 خانه روستایى در 
آران به اقامتگاه بومگردى

براى رونق گردشــگرى در شهرستان آران و بیدگل 
30خانه روستایى به اقامتگاه بومگرى تبدیل شد.

مدیر اداره میراث فرهنگى،صنایع دستى و گردشگرى 
آران و بیدگل با اشاره به فعالیت هفت اقامتگاه در این 
شهرســتان گفت: با توجه به استقبال گردشگران از 
جاذبه هاى گردشگرى این شهرســتان، 30 مالک 
خصوصى در بخش هاى مرکزى و کویرات خانه هاى 

روستایى خود را به اقامتگاه بومگردى تبدیل کردند.
مجید نورى افــزود: بــراى ایجاد اقامتــگاه هاى 
بومگردى در شهرســتان به تناسب نوع بنا، از یک تا 
پنج میلیارد ریال وام هاى کم بهره پرداخت مى شود.

رئیــس اداره میــراث فرهنگى، صنایع دســتى و 
گردشگرى آران و بیدگل با اشاره به شناسایى بیش از 
500 اثر تاریخى در این شهرستان گفت: از میان این 
آثار 135 اثر تاریخى و معنوى ثبت آثار ملى شده و از 
این نظر آران و بیدگل در جایگاه دوم شهرستان هاى 

استان پهناور و تاریخى اصفهان قرار دارد.

اجراى نمایش
«ماه پیشونى و شهرزاد » 

نمایش کودکانه و موزیکال «ماه پیشونى و شهرزاد» 
از دیروز در سالن ســوره حوزه هنرى به روى صحنه 
رفته است. مدیر خانه تئاتر حوزه هنرى اصفهان گفت: 
مخاطب این نمایش کودکان و نوجوانان هستند که 
به کارگردانى مریم حسن پور و با تلفیقى از انیمیشن 

و تئاتر اجرا مى شود.
جواد ایزد دوست افزود: در این نمایش، ماه پیشونى 
به دنبال پنبه هایــش به چاهى مــى رود که در آن 
یک غول زندگى مى کند و در ادامه با حضور ســایر 
شخصیت هاى عروســکى همانند خاله سوسکه و 

کدو قلقله زن روبه رو مى شود.
وى گفت: این نمایش تا 10مرداد امســال از ساعت 
19در سالن سوره حوزه هنرى استان اصفهان روى 

صحنه مى رود.

شکار عقرب ممنوع است
مدیر اداره حفاظت محیط زیست آران و بیدگل با اشاره 
به خرید و فروش عقرب در این شهرستان گفت: شکار 
و خرید و فروش عقرب و هر گونه خزنده دیگر جرم 

محسوب مى شود و پیگرد قضائى دارد.
الهیار دولتخواه بیان کرد: گزارش هاى زیادى مبنى 
بر شکار بى رویه عقرب از نقاط کویرى این شهرستان 
در ماه هاى گذشته به دست رسیده که موجب نگرانى 

سازمان محیط زیست و فعاالن این حوزه است.
وى با تأکید بر لزوم برخورد قاطع با متخلفان افزود: 
عده اى سودجو و کالهبردار، با رواج شایعه هایى در 
شهرستان آران و بیدگل مبنى بر ارزش باالى عقرب 
و خرید میلیونى آن، موجب شــدند تــا برخى افراد 
ناآگاه با خیال کسب درآمدهاى قابل توجه، به شکار 

بى رویه عقرب روى آورند.
 وى بیان کرد: تا کنون دو نفــر در این زمینه احضار 
شده و پیگرد قضائى در حال انجام است و با افزایش 
گشــت هــاى یــگان حفاظــت، بــه شــدت با 
متخلفان از جمله در زمینه شــکار عقــرب برخورد 

خواهد شد.  

خبر

آگهى فراخوان عمومى  انتخاب سرمایه گذار

سید محسن هاشمى- شهردار مبارکهسید محسن هاشمى- شهردار مبارکه

نوبت دوم

شهردارى مبارکه با استناد مجوز مورخ 1397/04/20 هیأت عالى ســرمایه گذارى و به استناد مصوبه شماره 
97/235 مورخ 1397/03/08 شوراى محترم اســالمى شهر مبارکه در نظر دارد نســبت به پروژه احداث، 
بهره بردارى، اجاره و انتقال 2 جایگاه پمپ بنزین واقع در محالت صفائیه و نصیرآباد به روش B.O.L.T از طریق 

فراخوان عمومى به سرمایه گذار واجد شرایط طبق مشخصات مندرج در اسناد فراخوان واگذار نماید. 
متقاضیان مى توانند اســناد و مدارك را همه روز از تاریخ درج آگهى در روزنامه تا تاریخ 1397/05/09 از امور 
قراردادهاى شــهردارى مبارکه واقع در مبارکه میدان انقالب- شهردارى مبارکه به شماره تماس 52402021 
دریافت نمایند. در ضمن جهت کسب اطالعات بیشتر درخصوص پروژه به اداره سرمایه گذارى و مشارکت هاى 
مردمى واقع در مبارکه- میدان انقالب- خیابان ولیعصر- خیابان شــهید بهشتى- مراجعه و یا با شماره تلفن 

52412110 تماس حاصل نمایند.
تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى: از تاریخ درج نوبت دوم آگهى در روزنامه 

تا روز شنبه مورخ 1397/05/13 تا پایان وقت ادارى
زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشایى پیشنهادات: رأس ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 1397/05/14 

در محل شهردارى مبارکه
- مبلغ سپرده شرکت در فراخوان: 641/000/000 ریال (ششصد و چهل و یک میلیون ریال) مى باشد.

الزم به ذکر است به پیشــنهادات رســیده بعد از تاریخ فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد و هیأت عالى 
سرمایه گذارى در رد یا قبول پیشنهادهاى رسیده مختار است.

- طول پایه دوران بهره بردارى 14 سال مى باشد و به پیشنهادات بیشتر از این مدت ترتیب اثر داده نخواهد شد.
طول دوران بهره بردارى به پیشنهاد سرمایه گذار مى باشد و توسط هیأت عالى سرمایه گذارى شهردارى بررسى 

مى گردد.
- الزم به ذکر مى باشد پیشنهاددهنده مى بایستى طرح، مشخصات فنى، آنالیز قیمت و سایر موارد را همراه با 

جزئیات دقیق تهیه و تحویل نماید. 

روش نام پروژه
مشارکت

مساحت 
عرصه 

(مترمربع)
آورده 
شهردارى

آورده طرف 
مشارکت

درصد 
اجاره 
ماهیانه

طول پایه 
دوران 

بهره بردارى

احداث، 
بهره بردارى، 

اجاره و انتقال 
2 جایگاه پمپ 
بنزین واقع در 
محالت صفائیه 
و نصیرآباد

B.O.L.T

800 صفائیه/ 
جهت 

نصیرآباد 
به میزان 
مساحت 
موردنیاز

زمین + 
موافقت 
با احداث 
جایگاه

کلیه 
هزینه هاى 
مجوزات+ 
طراحى+ 
ساخت+ 
بهره بردارى

 26
درصد از  
کارمزد 

کل 
فروش 
بنزین 
ماهیانه

14 سال

نماینده مردم گلپایگان در مجلس شــوراى اســالمى 
گفت: بــه لحــاظ بروکراســى حاکــم در اســتان، 
ســرمایه گذاران، اصفهــان را براى ســرمایه گذارى

نمى پذیرند و در اســتان هــاى دیگر ماننــد کرمان 
سرمایه گذارى مى کنند.

على بختیــار اظهار کرد: بــا توجه به شــرایط بحران 
اقتصادى کشــور، مدیران باید جهادگونــه در تمامى 
ساعات شبانه روز دســت از تالش براى رفع مشکالت 

مردم برندارند.
وى بــا تأکید بــر اینکه امروز اشــتغال بایــد اولویت 
نخست کشــور قرار گیرد، افزود: با برنامه ریزى مدون 
و هماهنگى مدیران، باید به نــرخ بیکارى تک رقمى 

برسیم.
نماینــده شهرســتان هــاى گلپایــگان و خوانســار 
در مجلس شــوراى اســالمى تصریح کرد: به لحاظ 
برخى ســختگیرى ها و بروکراســى حاکم در استان، 
سرمایه گذاران، استان اصفهان را براى سرمایه گذارى 
نمى پذیرند و در استان هاى دیگر مانند کرمان به دلیل 
عدم بروکراسى ســرمایه گذاران در وادى اشتغال ورود 

پیدا کرده اند.
وى با اشاره به مأموریت اصلى وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى که اشتغالزایى است، بیان کرد: ظرف دو هفته 
آینده تمام بانک هاى عامل موظف هستند پرداخت یا 
عدم پرداخت تسهیالت اشــتغال کارآفرینان را اعالم 

کنند.
بختیار تصریــح کرد: کارآفرینان پرونــده هاى معوق، 

براى دریافت تســهیالت بــه بانک هــا مراجعه کنند 
و مدیران بانک هــا نیز با برطرف کردن بروکراســى، 
مشــکل دریافــت تســهیالت را برطــرف کننــد تا 

ظرف یک ماه، کل منابــع فراگیر مورد بررســى قرار 
گیرد.

نماینده گلپایگان در مجلس بیان کرد: دولت نباید رقیب 

بخش خصوصى در زمینه اجراى طرح هاى ملى بزرگ 
شود، زیرا منابع براى احداث طرح هاى ملى بزرگ نباید 

صرف شود.

سرمایه گذاران، کرمان را به اصفهان ترجیح مى دهند
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس خبر داد؛

مســئول دفتر نمایندگى ولى فقیه در 
جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان 
گفت: مســاجد بــه عنوان یــک نهاد 
مردمى و دینى، از جملــه پایگاه هایى 
اســت کــه مى تــوان از طریــق آن 
آموزش هاى امــداد و نجات را به مردم 

ارائه کرد.
آیت ا... ســید ابوالحســن مهدوى با 
بیان اینکه جوانــان بخش عمده اى از 
مخاطبان جمعیت هــالل احمر را در 
بر مى گیرند، تصریح کــرد: راه جذب 
جوانان و گسترش مشــارکت آنها در 
فعالیت هاى عام المنفعه، بشردوستانه 
و امدادى، احترام گذاردن و شخصیت 

دادن به آنهاست.
وى بــا تأکیــد بــر ضــرورت ارائه 
آموزش هــاى امــدادى به مــردم به 
منظــور کاهــش تلفات و خســارات 
ناشــى از حوادث و بالیا افزود: مساجد 
به عنوان یک نهــاد مردمى و دینى، از 
جمله پایگاه هایى اســت که مى توان 
از طریــق آن آموزش هــاى امــداد و 
نجات را به مردم و تمــام آحاد جامعه
ارائــه کــرد و این مهــم بایــد مورد 
توجه تصمیــم گیران و مدیــران قرار 

گیرد. 

آموزش هاى 
امداد و نجات به مردم 

از طریق مساجد

معــاون اجرایــى و خدمات شــهرى شــهردارى 
دولت آباد گفت: ایستگاه هاى پمپاژ و نصب مخازن 
ذخیره آب بــه منظور آبیارى تحت فشــار و نجات 
فضاى سبز پارك هاى بزرگ شهر توسط شهردارى 
دولت آباد با اعتبارى بالغ بر صد میلیون تومان براى 

هر ایستگاه احداث شد.
شــفیعى افزود: مــا در مجموعه مدیریت شــهرى 
دولت آباد به منظور حفظ و نگهدارى فضاى ســبز 
سطح شهر تدابیر علمى و کارشناسانه اى در دستور 
کار خود قر ار داده ایم تا با بهره گیرى از روش هاى 
نوین آبیارى، فضاى ســبز موجود حفظ و حراست 

شود.
وى تغییر سیســتم آبیارى پارك هاى بزرگ شهر را 
از جمله مهمترین پروژه هاى شهردارى در راستاى 
کاهش و صرفه جویى در مصــرف آب عنوان کرد 
و بیان کرد: با طراحى ایســتگاه هاى پمپاژ و نصب 
مخازن متناســب، به صورت زیر سطحى به منظور 
ذخیره آب و اســتفاده حداکثرى از میزان آب تحت 
اختیار و تلفیق این عملیات با اجراى سیســتم هاى 

تحت فشار، سیستم آبیارى پارك هاى بزرگ شهر 
(پارك معلم و بوستان مادر) براى افزایش حداکثرى 

راندمان آبیارى در حال تغییر است.
وى خاطرنشــان کرد: با شــروع فصل تابستان و 
گرماى شــدید هوا ســاعات آبیارى فضاى ســبز

 را از روز به شــب انتقال داده ایم، چــرا که در طول 
روز تبخیر و تعرق از ســطح زمین و گیاهان بســیار 
باالســت و بــا ایــن روش، در کنــار جــذب

 باالى آب توســط گیاه، راندمان آبیارى نیز افزایش 
یافته است.

شفیعى با اشــاره به روش هاى سنتى آبیارى و هدر 
رفت بــاالى آب، اظهار کرد: با وجــود برخوردارى 
این شــهر از 56 هکتار فضاى سبز، نبود روش نوین 
و مناســب براى آبیارى فضاى ســبز باعث شده تا 
حجم زیادى از آب در حین آبیــارى هدر برود و در 
همین راستا جایگزینى سیستم هاى آبیارى سنتى با 
سیستم هاى آبیارى تحت فشار (قطره اى و بارانى) 
گامى دیگر براى کاهش و صرفه جویى در مصرف 

آب بوده است. 

اســتاندار اصفهــان گفــت: طــرح تســلیم 
اظهارنامه هاى مالیاتى به صورت الکترونیکى، باعث 
کاهش مراجعات مردمى به ادارات مربوطه شده و این 

امر، نشان دهنده موفقیت طرح مذکوراست.
محســن مهرعلیزاده افــزود: درچندماه گذشــته 
ســطح رضایت مؤدیان از اداره کل امــور مالیاتى 
افزایش یافته، اما رســیدگى به حجم زیاد پرونده ها 
که میانگین آن براى هر ممیز220 فقره اســت، باید
 بــا تمهیــدات الزم بــه نصــف کاهــش یابــد

 تا رونــد کار با کیفیت و ســرعت بیشــترى انجام 
شود.

وى با اشاره به وجود 25 هزار پرونده مالیاتى در استان 
اصفهان، اضافه کرد: نیمى از این پرونده ها مربوط به 
کسب و کارهاى کوچک و قشر ضعیف جامعه است 

که رسیدگى به آنها باید با تعامل، همکارى و مالحظه 
صورت گیرد و با رضایت بیشــتر مؤدیان، کارها به 

انجام برسد.
مهرعلیــزاده در ادامــه تأکید کرد: اســاس ارتباط 
بین کارکنــان و مدیران دولت با مردم، همســویى 
و همکارى است و در چند ســال گذشته به دالیلى 
نامعلوم بین افرادى که خدمــت مى دهند و خدمت 

مى گیرند اختالف ایجاد شده است.
وى با اشاره به بروکراسى ســنگین ادارى در استان 
اصفهان، اضافه کرد: در همه کشــور قوانین یکسان 
اســت، اما تســهیل در انجام امور مردم از اختیارات 
و تدبیر مجریان اســت، زیرا اگر قانون تسهیل شود 
ولى مجرى نخواهد، نتواند و یا ریســک نکند، کار 

انجام نمى شود.

نجات فضاى سبز پارك هاى دولت آباد 

مدیر صنــدوق کارآفرینــى امید اســتان اصفهان 
گفت: با وجــود کمبودهــاى مالى و اعتبــارى، در 
سال گذشــته بیش از 145 میلیارد ریال تسهیالت 
در قالب طرح هاى مشارکتى، خوداشتغالى و مشاغل 
خانگى به 919 نفر متقاضى شهرســتان کاشــان 

پرداخت شده است.
احســان مهدوى با بیان اینکه صندوق کارآفرینى 

امید از توســعه کســب و کارهاى نوپا در کاشان به 
ویژه در حــوزه هــاى صنایــع تبدیلــى، فرش و 
اقامتــگاه هاى بومگــردى و گردشــگرى حمایت 
مى کند، افزود: بر اساس هماهنگى هاى انجام شده 
با صندوق کارآفرینى امید کشــور، بیش از یک سوم 
تعهدهاى معوق مانده صندوق در شهرستان کاشان 

تا پایان شهریور ماه پرداخت خواهد شد.

 وجود 25 هزار پرونده مالیاتى در استان 

بهره گیرى919نفر 
از تسهیالت صندوق  کارآفرینى امید در کاشان


