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بلوف هاى جدید پهلوان پنبه آبى ها!هواى اصفهان همچنان گرم مى ماندنقش آفرینى ثریا قاسمى با گریمى متفاوت «م.ص»؛  ژن خوب بنیاد شهید! «دره مرگ» خوزستان امسال هم قربانى مى گیرد؟  ورزشاستانفرهنگ حوادث جهان نما

اهمیت بهداشت خواب منــاسب

اصفهانى ها در سکوى دوم سپرده گذارى 
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رسوایى دوباره 
خواننده ایرانى پرمخاطب!

بمب هاى  انرژى صبحگاهى

 و همچنان سرکوفت 
دالرهاى شیخ نشین ها!

دانش آموزان 4
به درس ریاضى 
نگرش منفى دارند

12

یک متخصص مغز و اعصاب با اشاره به اینکه 
مهمترین عامل در بهداشت خواب، زمان مناسب

 خوابیدن است، گفت: اصالح سبک زندگى 
الزمه داشتن بهداشت خواب مناسب است. 

الهه تقوایى با اشاره به اینکه خواب یک مقوله شایع
 و مهمى است که مطالعات زیادى پیرامون آن

 انجام شده، اظهار کرد:  در سال هایى که مطالعات 
زیادى در مورد خواب انجام شد   ...

در مراســم اختتامیــه چهاردهمین جشــنواره 
الگوهاى تدریس برتر ریاضى کشــور با حضور 
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، 
از نفرات برتر رشته هاى مختلف با اهداى لوح و 

هدیه تجلیل شد. 
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش 
که به عنــوان مهمان ویژه در مراســم اختتامیه 
این جشــنواره شــرکت کرده بود با قدردانى از 

تالش هاى انجام شده ...
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آینده مبهم انتقال آب از گلپایگان به قمآینده مبهم انتقال آب از گلپایگان به قم
سد کوچرى نمى تواند آب مورد نیاز قم را تا سال ها تأمین کند سد کوچرى نمى تواند آب مورد نیاز قم را تا سال ها تأمین کند 

مطابق آمار بانک مرکزى،  اصفهان از  نظر تسهیالت بانکى پرداخت شده هم در کشور در رتبه دوم قرار دارد

«تام کروز» چگونه در یک قدمى مرگ
 قرار گرفت 

مأموریت واقعاً غیرممکن!

تبریزى را به هیچ قیمتى از دست ندهید 
در خبرهاى  آخر هفته گذشته آمده بود که با منتفى شدن حضور تیام در استقالل، آبى ها در حال  
مذاکره براى عقد قرارداد با مرتضى تبریزى هستند. ماجراهاى خنده دار استقاللى ها و تیام ظاهراً 
پنج شنبه هفته گذشته به پایان رسید و مسئوالن باشگاه استقالل بعد از جلسه با مدیر برنامه هاى 
مامه تیام به توافق با او نرسیدند. استقاللى ها در این مذاکره حاضر شدند از موضع خود کمى کوتاه 

بیایند و مبالغى که مهاجم سنگالى مى خواهد را پرداخت کنند  ...
4

هشدار به مدیران ذوب آهن

شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران در نظر دارد خدمات حمل و نقل خود اعم از 
درون شهرى و برون شهرى و سرویس ایاب و ذهاب کارکنان خود را براى مدت 
یک سال از طریق مناقصه عمومى دو مرحله اى به پیمانکار واجد شرایط واگذار 
نماید. از متقاضیان محترم درخواست مى گردد جهت دریافت اسناد مناقصه 
حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 97/05/20 از ســاعت 8 الى 16 به نشانى 
اصفهان خیابان کاوه جنب خیابان استاد فالطورى (جنب بانک ملت) مراجعه 

نمایند. 34922652- 031

پیرو آگهى مزایده شماره 1522 مورخ 1397/04/27 شهردارى تودشک 
در نظر دارد باستناد مصوبه شــماره 5/26/ش-ت مورخ 1397/02/10 
شوراى اسالمى شهر تودشک، نسبت به فروش 12 قطعه زمین مسکونى 
اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد و مدارك مزایده  از 

تاریخ 1397/04/30 لغایت 1397/05/10 به شهردارى مراجعه نمایند.
* الزم به ذکر است هزینه هاى انتشــار آگهى، کارشناسى و... به عهده 

برندگان مزایده مى باشد.

آگهى شرکت در مناقصه عمومى 
دومرحله اى (نوبت اول)

آگهى مزایده (نوبت دوم)

 روابط عمومى شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران

محمدرضا مجلسى- شهردار تودشک

چاپ اول

چاپ دوم

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نســبت به احداث مجتمع تجارى ادارى و 
پارکینگ با مشــارکت بخش خصوصى از طریق آگهى اقدام نماید. متقاضیان 
جهت کسب اطالعات بیشــتر و دریافت اســناد آگهى فراخوان مى توانند 
تــا روز یک شــنبه 1397/5/14 به دفتر امور ســرمایه گذارى شــهردارى 
خمینى شهر واقع در خیابان توحید خانه تاریخى سرتیپ سدهى مراجعه نمایند. 

تلفن تماس: 33511224 

آگهى فراخوان عمومى
 انتخاب سرمایه گذار  

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر 

چاپ دوم

شهردارى رزوه در نظر دارد به استناد مجوز شــماره 397/110/294 مورخ 97/04/20 شوراى محترم اسالمى شهر و نظریه 
کارشناسى رسمى دادگسترى به شــماره 10446 مورخ 97/04/27 نســبت به فروش دو قطعه زمین به شماره پالك هاى 
173 و 165 از اراضى قنات سفید با کاربرى مسکونى از طریق مزایده عمومى اقدام نماید؛ لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل 
مى آید جهت اطالع از شرایط و اخذ اسناد مزایده به امور مالى شهردارى رزوه مراجعه یا با شماره تلفن 03157702003 تماس 

حاصل فرمایند.
1-  پالك مسکونى شماره 173 به مســاحت 180 مترمربع از قرار هر مترمربع 1250000 ریال و پالك مسکونى شماره 165 به 

مساحت 180 مترمربع از قرار هر مترمربع 1250000 ریال
2- دادن سپرده اى که از پنج درصد مبلغ کل برآورد شده کمتر نباشد به صورت واریز نقدى یا ارائه ضمانت نامه بانکى

3- برنده اول، دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد با شهردارى نباشند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهردارى ضبط 
خواهد شد.

4- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.
5- مدت قبول پیشنهادات از تاریخ نشر آگهى مزایده نوبت دوم به مدت 10 روز است.

6- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
7- تاریخ بازگشایى پیشنهادات ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 97/05/16 در محل شهردارى مى باشد.

آگهى مزایده نوبت اول

حسین على محمدى- شهردار رزوه

چاپ  دوم
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دوباره آندو؟!دوباره آندو؟!

در اختتامیه جشنواره الگوهاى تدریس برتر ریاضى 
در اصفهان مطرح شد

3

نمأموریتواقعاغیرممکن!مأموریت واقعاً غیرممکن! یر و !ًوری ک اغ اق أ
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«وضع اقتصادى نشریات خیلى خراب است؛ ما با رمل و 
اسطرالب روزنامه درمى آوریم.» این را مهدى رحمانیان، 
مدیرمسئول روزنامه  «شرق» مى گوید که معتقد است این 
افزایش عجیب قیمت کاغذ یعنى تا پایان سال به سمت 
پایان زود هنگام رسانه هاى چاپى و خصوصى مستقل در 

ایران مى رویم.
وى با بیان اینکه وضع اقتصادى نشــریات خیلى خراب 
است گفت: قبالً هرکیلو  کاغذ را 2200 تومان یا حداکثر 
2300 تومان و با چک هاى چهار پنج ماهه مى خریدیم. 
اما االن کاغذ را که گیر نمى آوریم هیچ، اگر هم پیدا کنیم 
باید آن را با قیمت 5400 تومان و به صورت نقد خریدارى 

کنیم. رحمانیان خاطرنشان کرد: تقریبًا بعد از عید دچار 
این بلیه هستیم که پشت ســر هم افزایش قیمت کاغذ 
داشتیم و االن یک ماهى هست که تقریبًا باالى 5000 

تومان براى هر کیلو کاغذ باید بپردازیم.
رحمانیان گفت: کسانى بوده اند که ارز دولتى براى واردات 
کاغذ گرفته اند اما یا کاغذ نیاورده یا کمتر وارد کرده اند یا 
اینکه انبار کرده اند و بسیار گران مى فروشند. مدیرمسئول 
روزنامه  «شرق» گفت: من استنباطم این است که منهاى 
روزنامه هاى دولتى و نهادهاى عمومى مانند شهردارى، 
از بقیه روزنامه ها شــاید حدود چهار پنج مورد آنها باقى

 بماند.

رئیس مجلس خبرگان رهبرى گفت: مسائل اقتصادى 
مسئله روز است، امروز در شــرایط جنگ اقتصادى قرار 

داریم و همه باید متحد باشیم.
آیت ا... احمد جنتى در جلسه مشــترك هیئت رئیسه و 
رؤساى کمیســیون هاى مجلس خبرگان تصریح کرد: 
درآمدهاى نفتى کشور باید صرف زیرساخت ها شود، نه 
هزینه ها؛ همچنین باید از خام فروشى در انرژى جلوگیرى 
شــود. عالوه بر اینها توجه به صنایع اصلى مانند صنایع 
غذایى، دارویى و بنیه دفاعى از اهمیت ویژه اى برخوردار 
است. وى با اشاره به مســئله مبارزه با مفاسد اقتصادى 
گفت: باید همه دستگاه هاى دیگر در امر مبارزه با مفاسد 

اقتصادى به قوه قضائیه کمک کنند و ضرورى اســت تا 
سریعاً عامالن گرانى ها و فســادها شناسایى و محاکمه 

شوند.
آیت ا... جنتى افزود: مردم باید بدانند که نظام نســبت به 
این قبیل مسائل بى تفاوت نیست و با متخلفان و مفسدان 
برخورد قاطع به عمل مــى آورد. امیدواریم آیت ا... آملى 
الریجانى در این امر با همان قاطعیتى که از ایشان سراغ 
داریم، عمل کند.  رئیس مجلــس خبرگان رهبرى با بیان 
اینکه مردم هر روز با گرانى تازه اى مواجه مى شوند، ادامه 
داد: بنابراین ضرورى است در مقابله با عامالن این گرانى ها 

و مفاسد اقتصادى اقدام انقالبى صورت بگیرد.

با رمل و اسطرالب 
روزنامه در مى آوریم!

اقدام انقالبى در مقابل 
مفاسد اقتصادى صورت گیرد

پست بیرانوند الیک شد
صفحه دفتر حفظ و نشر آثار رهبر    افکار نیوز|
معظم انقالب در اینسـتاگرام، پسـت جدید بیرانوند را 
مورد پسند قرار داد. پس از آنکه رهبر معظم انقالب در 
دیدار اعضاى هیئت دولت عملکرد علیرضا بیرانوند را 
«کارستان» توصیف کردند، دروازه بان تیم ملى فوتبال 
ایران در جام جهانى 2018 با انتشـار پیامى از تمجید 
رهبر معظم انقالب اسـالمى تقدیر و تشکر کرد. پس 
از انتشار این پست، صفحه دفتر حفظ و نشر آثار مقام 
معظم رهبرى در اینستاگرام پست بیرانوند را پسند و یا 

به اصطالح «الیک» کرد.

روحانى از شبکه خبر شنید
   روزنامه ایران | یـک منبـع آگاه در دولـت، 
روایت جالبى از تکذیب دفتر رئیـس جمهورى درباره 
استعفاى نوبخت ارائه کرد. او گفت: پس از آنکه رئیس 
جمهورى از هیئت دولت به دفتر خود بازگشت، دید که 
شبکه خبر به عنوان زیرنویس، از قول یک خبرگزارى 
داخلى مدعى شـده نوبخت اسـتعفا کرده اسـت. این 
درحالى بود که خبرنگاران صدا و سیما در حیاط دولت 
حاضر بودند و فیلم کامل اظهارات دکتر نوبخت را در 
اختیار داشـتند. این منبع آگاه افزود: رئیس جمهورى 
پس از مشاهده این خبر از شبکه خبر، ضمن پرس و جو 
درباره علت انتشار این خبر و دریافت توضیحات الزم 
درباره چرایى آن، از رئیس دفتر خود خواست بالفاصله 

این اخبار را تکذیب کند.

وزیران بازیگر!
  فارس| «هیالرى کلینتون»، «کالین پاول» 
و «َمدلین آلبرایت» در درام سیاسى «خانم وزیر» ظاهر 
مى شـوند. شـبکه سـى بى اس اعالم کرد که وزیران 
خارجه اسـبق آمریکا هرکدام نقش هاى خـود در این 
سـریال که در ماه اکتبر(آبان) روى آنتـن مى رود، ایفا 
خواهند کرد. پس از اعالم این خبر، آلبرایت که قبًال در 
سال 2015 در فصل دوم این سریال بازى کرده بود، در 
توییتر ابراز خوشحالى خود از دعوت مجدد و بازگشت 

به این فیلم را نشان داد.

وزیر روحانى چه گفت
  عصر ایران| محمدرضا باهنر در مصاحبه اى 
با روزنامه «وطن امـروز» گفت: وزیـر دولت روحانى 
به من مى گوید حاضرم همین امـروز به عنوان مدافع 
حرم بروم و شهید شوم، اما بخاطر اسالم حاضر نیستم 
به زندان بروم و اگر فالن تصمیم را بگیرم مرا زندانى 
مى کنند و هیچ وقت چنین کارى نمى کنم. همین فردى 
که مى گوید حاضر است شهید شود، اما زندان نرود اگر 
قانع شـود که زندانى نخواهد شـد، رویکردش عوض 
مى شـود. این فرد کارآمد اسـت، اما ما اجـازه فعالیت 

به او نداده ایم.

فرونمى پاشیم چون...
عضـو خبـرگان رهبـرى    خبرگزارى حوزه|
گفت: برخالف برخى القائات نادرسـت، نشـانه هایى 
مبنى بـر فروپاشـى اجتماعى در کشـور وجـود ندارد. 
حجت االسالم و المسلمین عسـکر دیرباز بیان کرد: 
ببینیـد در همین ایـام دهه کرامـت و والدت حضرت 
معصومه (س) و امام رضا(ع)، مردم ما چقدر با شـور و 
نشاط در مجالس و محافل حاضر شدند... اساساً محبت 
به اولیاى الهى خود موجب مى شود که پیوند اجتماعى 
میان آنها مستحکم تر شود و همین پیوند نقطه مقابل 

با فروپاشى و گسست اجتماعى است.

پیشنهاد معقول اروپایى ها
  خانه ملت| علـى الریجانـى، رئیس مجلس 
شوراى اسـالمى گفت: مذاکرات با اروپایى ها در حال 
پیگیـرى اسـت و همانطور کـه مقام معظـم رهبرى 
فرمودنـد مذاکـرات از طریـق وزارت خارجه پیگیرى 
مى شـود. وى ادامه داد: در  سـطح کالن، پیشنهادات 
اروپایى ها معقول بوده و باید جزئیات این پیشنهادات 
تبدیل به دسـتورالعمل اجرایى شـود که در این زمینه 

مذاکرات در حال پیگیرى است.

خبرخوان
مردم نگران هستند

  بهار| عضــو هیئــت مدیــره اتحادیــه 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال و جواهر در 
ارزیابى روند اخیر بازار طال و ســکه اظهار کرد: 
با توجه به نزدیک شــدن به زمــان تحریم هاى 
«دونالد ترامپ» بحث روانى در بازار را شاهدیم و 
اینکه بعد از 13 مرداد چه اتفاقى مى افتد؟ شاید به 
نوعى هرچه به تحریم ها نزدیک مى شویم قیمت 
طال روند افزایشى داشته باشد و این طبیعى است.

گرانى شدید آهن
  تسنیم| براساس جدیدترین آمار وزارت 
صنعت، معدن و تجارت از تغییرات قیمتى کاالهاى 
اساسى، در اردیبهشت ماه سال جارى قیمت آهن 
در این ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 

بیش از 70 درصدى را داشته است.

محدودیت موقتى 
طى روزهاى اخیر گزارش هاى    تسنیم|
مردمى حکایت از بروز محدودیت در توزیع بنزین 
سوپر داشــت. طبق اعالم رســمى شرکت ملى 
پاالیش  وپخش فــرآورده هاى نفتى، هم اکنون 
توان تولید بنزین ســوپر در پاالیشگاه هاى امام 
خمینى(ره) شازند، اصفهان، بندرعباس و ستاره 
خلیج فارس وجود دارد، امــا به دلیل محدودیت 
انتقال فرآورده هــاى تولیدى، تنها از طریق یک 
خط لوله و همچنین افزایش مصــرف بى رویه 
بنزین در ایام تعطیالت تابستان و اولویت قراردادن 
تأمین بنزین مصرفى عموم، تولید بنزین ســوپر 
در پاالیشگاه هاى مذکور به طور موقت محدود 

شده است.

ممنوعیت قربانى گوسفند؟ 
  باشگاه خبرنگاران جوان | معاون 
حج و عمره ســازمان حــج و زیــارت، موضوع 
ممنوعیت قربانى کردن گوســفند در عربستان 
را تکذیب کرد. اکبــر رضایى اظهار کرد: مقامات 
کشور عربســتان در امور حج، چنین پیامى را به 
مقامات و مسئوالن ایرانى ابالغ نکرده اند و این 
موضوع صحت ندارد و مراســم فوق در روز عید 
قربان طبق برنامه از پیش تعیین شده در عربستان 

انجام مى شود.

چقدر حاشیه نشین داریم؟
  ایسنا| معــاون پیشــگیرى و درمان 
مرکز درمان سازمان بهزیســتى کشور از وجود 
19 میلیون جمعیت حاشیه نشین و حدود 3000 
منطقه حاشیه اى در کشور خبر داد و گفت: مفاد 
پیشــگیرى از اعتیاد عالوه بر کل جمعیت ایران 
باید در مناطق پر خطر و حاشیه نشین به صورت 

جدى تر پیگیرى شوند.

هشدار دارویى
رئیس ســازمان غذا و دارو    عصر ایران|
گفت: شرکت هایى که در زمان تحریم تعهدات 
خود را بر اســاس قوانین تجــارت متقابل انجام 
ندهند و یا با تأخیر انجام دهند در لیست سیاه این 
ســازمان قرار گرفته و پس از رفع مشکل جارى 
کشور امکان حضور مجدد در بازار دارویى ایران 

را نخواهند داشت.

الگوگیرى غلط
  فارس| عضــو هیئت علمى دانشــگاه 
علوم پزشکى ایران با اشاره به اینکه میزان شیوع 
دخانیات در بین نوجوانان نیز افزایش یافته است، 
گفت: متأســفانه کودکان و نوجوانان با مشاهده 
برخى از بازیگــران و  هنرمندانى که در فیلم ها یا 
در مکان هاى مختلف اقدام به کشــیدن سیگار 
مى کنند الگوبــردارى کرده و اقــدام به مصرف 

دخانیات مى کنند.

  فارس| این روزها نــام «م.ص» کــه عنوان 
مى شود خواهرزاده یک مدیر ارشد بنیاد شهید در دولت 
حسن روحانى است، به مناسبت هاى مختلف در رسانه ها 
شنیده مى شود؛ یک بار به عنوان سرمایه گذار فیلم هاى 
سینمایى و یک بار هم به عنوان متهم پرونده بانک ِدى و 
یا یکى از لیدرهاى سابق شرکت هاى هرمى که به علت 
تخلفات مالى که در بنیاد شهید داشته، بعد از مدت بسیار 
کوتاهى از ســمت معاونت پژوهش هاى فرهنگى بنیاد 

شهید عزل مى شود.
وى قبًال مدیرکل حوزه ریاســت بازرســى ویژه دفتر 
رئیس جمهور در دوران مسئولیت اسفندیار رحیم مشایى 
بود که همان موقع هم با حکم همان مدیر ارشــد فعلى 
بنیاد شهید منصوب شــده بود، اما بعد از مدتى به علت 
تخلفاتش توسط حراست ریاست جمهورى عزل مى شود.

گفته مى شود «م. ص» مشاور و دوست نزدیک على اکبر 
جوانفکر [از یاران محمــود احمدى نــژاد] در روزنامه 
«ایران» و خبرگزارى «ایرنا» نیز بوده اســت که پس از 
بازداشــت وى به علت تخلفات مالى از آن رسانه اخراج 

مى شود.
شایان ذکر است خواهرزاده مدیر ارشد بنیاد شهید دولت 
تدبیر و امید، پیــش تر و در دوران شــهردارى محمود 
احمدى نژاد نیز معاون ناحیه 6 شهردارى منطقه 4 تهران 
مى شود، اما از آنجا هم پس از مدت کوتاهى به علت اخذ 

رشوه کالن اخراج مى شود.
بنابر این گزارش ، پرونده تخلفــات وى در بانک دى در 
شــعبه 7 «ویژه» دادســراى کارکنان دولت در جریان 
بوده و هم اکنون ممنوع الخروج است و بر اساس برخى 
گزارش ها بعد از عزل از معاونت بنیاد شهید، به سفارش 
دایى  اش مأمور به تحصیل در مقطع دکترا در جزیره کیش 
شــد و بدون اینکه بر ســر کارش حاضر شود، به عنوان 

مشاور، حقوق و مزایا دریافت مى کند.
«م.ص» به تازگــى وارد عرصــه ســرمایه گذارى و 
تهیه کنندگــى ســینما نیز شــده بود ولى به واســطه 
اطالع رسانى یکى از روزنامه ها نسبت به اهدافى که گفته 

مى شد در نظر دارد، امکان ادامه کار را نیافت.
امیر خجسته، رئیس هیئت ویژه مجلس شوراى اسالمى 
براى تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در این مورد اظهار 
کرده است: «جالب است که همین فرد براى تطهیر و گم 
کردن رد درآمدهاى مشکوك خود به حوزه هاى فرهنگى 
و هنرى ورود کرده و با جازدن خود به عنوان تهیه کننده 
فیلم هاى ارزشى به دنبال کسب اعتبار بوده که با اطالع 

رسانى به موقع، جلوى این کار گرفته شد.»
گزارش ها حاکى اســت خواهرزاده این مدیر ارشد بنیاد 

شــهید در دوران دولت حســن روحانى از طریق نفوذ 
در شــرکت هاى بنیاد و اخذ امتیازات ویــژه و انتصابات 
مســئله دار و نیــز نفــوذ در بانــک دى، ثروتى کالن 
اندوخته و پرونده هاى متعددى دربــاره  وى در جریان 

است.
رئیس فراکســیون مبارزه با مفاســد اقتصادى مجلس 
همچنین خاطرنشــان کرده:« این فراکسیون با توجه 
اسنادى که در دســت دارد و از طریق مراجع مربوطه از 
انتقال «م.ص» به شستا جلوگیرى به عمل خواهد آورد تا 

پرونده قضائى وى در موضوع اختالس بانک دى تعیین 
تکلیف شود.»

هرچند رئیس هیئت ویژه مجلس شوراى اسالمى براى 
تحقیق و تفحص از بنیاد شهید به واسطه مسئولیتش در 
این هیئت، عمدتاً درباره اتهامات «م.ص» در بنیاد مذکور 
اظهار نظر مى کند، اما با نگاهى بــه اتهامات قبلى وى 
با موضوع تخلفات مالى در سایر مسئولیت هایش تعدد 
پرونده هاى اتهامى «ژن خوب بنیاد شــهید» با توجه به 

سّن او در نوع خود قابل توجه است.

«م.ص»؛  ژن خوب بنیاد شهید!

دومین رسوایى بزرگ یک خواننده ایرانى پرمخاطب در 
پنج ماه و عدم اعتراض هوادارانش! 

به گزارش «تابناك»، به تازگى یک ویدئو تکان دهنده از 
یکى از کنسرت هاى حمید هیراد در فضاى مجازى منتشر 
شده که به آشکارى در آن مشــخص است این خواننده، 
اجراى زنده روى صحنه ندارد و این اتفاق زمانى رخ مى دهد 
که توان هماهنگ کردِن خود براى لب زدن را با صداى 
در حال پخش براى چند ثانیه از دست مى دهد. او در این 
کنسرت به یک باره به حالت احترام سرش را پایین مى آورد 
و همزمان صــداى او که میکروفــن در مقابل صورتش 
نیست پخش مى شــود. هیراد پس از چند ثانیه پشت به 
مردم مى کند و خواندن ادامه همان قطعه را بازى مى کند! 
این نوع فریبکارى در ســطح جهان معموًال با اعتراض 

حاضران مواجه مى شــود و چنان برخــوردى با خواننده 
صورت مى پذیرد که دیگر خوانندگان جرأت چنین اقدامى 
را نداشته باشند اما در ایران بدون آنکه به مخاطب اعالم 
شود، موسیقى به صورت پلى بک پخش مى شود و خواننده 
روى صحنه تنها بازى مى کند. اتفاق تلخ تر از این رسوایى، 
سکوت حاضران در سالن کنســرت و عدم برخورد با این 
خواننده توسط مردمى است که بلیت هاى گرانقیمتى براى 
یک اجراى زنده خریدارى کرده بودند اما همان چیزى را 

گوش کردند که در ضبط خودرو گوش مى کنند!
این دومین رســوایى حمید هیراد پس از سرقت ادبى او 
است که چندین ماه پیش توســط گروهى از شاعران که 
اشعارشان توســط این خواننده به سرقت رفته بود، علنى 

شد .

رسوایى دوباره خواننده ایرانى پرمخاطب!

طبق آخرین اعالم بانک مرکزى، مانده کل سپرده ها در 
پایان فروردین ماه سال جارى بالغ بر 1676 میلیارد تومان 
شده که نسبت به فروردین ماه سال 1396 معادل 30/7 
درصد افزایش داشته اســت. تا پایان فروردین ماه سال 
1397 استان تهران با سپرده اى معادل 945 هزار میلیارد 
تومان بیشترین میزان سپرده گذارى را در میان استان هاى 
ایران دارد. شــهرهاى اصفهان و خراسان رضوى هم در 
رتبه هاى بعدى قرار دارند که به ترتیب با 5/3درصد و 4/5 

درصد از کل سپرده هاى بانک را در اختیار دارند.
مانده کل سپرده ها در پایان فروردین ماه سال جارى بالغ بر 
1676 میلیارد تومان شده که نسبت به فروردین ماه سال 

1396 معادل 30/7 درصد افزایش داشته است.
بررسى آمارها نشــان مى دهد تا پایان فروردین ماه سال 
جارى سه استان کهگیلویه وبویراحمد، ایالم و خراسان 
شــمالى کمترین میزان ســپرده گذارى بانکــى در بین 

استان هاى کشور را دارند.
اســتان کهگیلویه وبویراحمد با 4/5 هزار میلیارد تومان 
کمترین ســپرده بانکى را در بین اســتان هاى کشــور 

دارد.
در همین حال طبق این آمار، میزان تســهیالت اعطایى 
بانک ها (جارى و غیرجارى) به تفکیک 31 استان از سوى 
بانک مرکزى مربوط به پایان فروردین سال جارى معادل 

1280 میلیارد تومان است.
اســتان تهران با 837 هزار میلیارد تومان باالترین میزان 
تســهیالت اعطایى بانک ها را نیز به خــود اختصاص 
داده اســت. بر این اساس ســهم تهران 65/4 درصد از 
کل تسهیالت اعطایى سیستم بانکى را شامل مى شود. 
استان هاى اصفهان و خراســان رضوى نیز به ترتیب با 
داشتن 4 و 3 درصد از کل تسهیالت در جایگاه هاى بعدى 

قرار دارند.

  سینما روزان| این دیگر به یک روال ثابت در 
سینماى ایران تبدیل شده که همه ســاله به جشنواره 
کودك که نزدیک مى شــویم به ناگاه حجم باالیى از 
فیلم هاى کودك تولید مى شوند مبادا جشنواره کودك 
خالى بماند! و البته هیچکس هم حواســش نیست که 
بسیارى از این آثار بعد از جشنواره کودك حتى فرصتى 

یک هفته اى براى اکران هم پیدا نمى کنند.
در فهرست پروانه ســاخت هاى صادره در جلسه اخیر 
شوراى پروانه ساخت هم نام دو پروژه کودك به چشم 
مى خورد. در بین این دو فیلمنامه بیش از همه «ســوم 
شــخص غایب» جلب توجه مى کند که از نویسندگى 
تا کارگردانى و تهیه کنندگــى آن را وحید نیکخواه آزاد 

برعهده داشته است!
جالب و در عین حال عجیب اســت که هیچ کدام از دو 
فیلم هاى قبلى نیکخواه آزاد یعنــى «فرزندخوانده» و 

«گنجشکک اشى مشــى»-که ایفاى نقش در آن به 
فرزند کارگردان سپرده شده بود- اکران رسمى نشدند 
و باز نیکخواه آزاد براى فیلم کودك پروانه ساخت گرفته 

است!
مطابق فهرســت حمایتى فارابى، نیکخــواه آزاد براى 
ساخت «فرزندخوانده» تسهیالت 600میلیونى فارابى را 
داشته و براى ساخت «گنجشکک…» هم نزدیک به نیم 
میلیارد تسهیالت داشته که روى هم به رقمى بیش از 
یک میلیارد مى  رسد. درنظر بگیرید که «فرزندخوانده» 
در سال 90 تولید شده و «گنجشکک…» در سال 92 تا 

دریابید این ارقام چقدر قابل توجه بوده اند.
هیچ کدام از این دو فیلم هم اکران نشده اند که بازگشت 
سرمایه داشته باشــند و فقط «گنجشکک…» اخیراً به 
شبکه خانگى عرضه شد. پرسش آنجاست که آیا سرمایه 

تولید فیلم تازه نیکخواه آزاد را هم فارابى خواهد داد؟

حســین مرمضى، رئیس نظام صنفى کشاورزى و منابع 
طبیعى دشت آزادگان در رابطه با آتش سوزى پیش آمده در 
تاالب هورالعظیم و خسارات آن گفت: در این آتش سوزى، 

حداقل 20 گاومیش سوختند و تلف شدند.
مرمضى اظهار کرد: در دشــت آزادگان در فقدان صنایع 
مختلــف، کشــاورزى و دامپرورى عمده ترین مســیر 
درآمدزایى ساکنان است. صنعت پرورش گاومیش رونق 
خوبى داشته و دارد. اما انتقال غیرکارشناسى آب، موجب 
شده که صنعت دامپرورى به شدت تحت الشعاع قرار گیرد.
وى ادامه داد: گاومیش ذاتًا به آب بسیار زیادى نیاز دارد. 
در گرماى طاقت فرساى بیش از 50 درجه خوزستان، مردم 
گاومیش ها را به سمت تاالب مى فرستند چراکه عالوه بر 
آب، به علت وجود نیزارها، وضعیت آبى مناسب ترى در آنجا 
حاکم است. البته این مسئله در سابق بوده است. اکنون با 
توجه به کم آبى شدید و محصور شــدن آب در محدوده 
کوچک تاالب هورالعظیــم، فضاى آبى در دســترس 
گاومیش ها بسیار کم شده است و اکنون تمام گاومیش ها 

به آنجا مى روند. 
وى در ادامه گفت: زمانى که آتش ســوزى شد، کسى از 
مردم کنار گاومیش ها نبود که بتواند آنهــا را به موقع از 

آب و آتش رهایى دهد. این شــد که 20 رأس گاومیش 
در آتش سوختند و تلف شــدند و تعدادى دیگر نیز دچار 

سوختگى هاى شدید شدند.
رئیس نظام صنفى کشــاورزى و منابع طبیعى دشــت 
آزادگان با بیان اینکه قیمت هــر گاومیش در حدود 20 
میلیون تومان است، متذکر شد: این گاومیش ها عمومًا 
نسل هاســت که در تملک این مردم و خانواده هایشان 
هســتند. در واقع، آنها از پدر به پسر رسیده اند. با توجه به 
وضعیت درآمدى مردم، اگر آنها از بین بروند، جبران پذیر 

نیستند. 

وحید نیکخواه  آزاد دوباره اصفهانى ها در سکوى دوم سپرده گذارى
پروانه ساخت فیلم کودك گرفت!

هورالعظیم آتش گرفت، گاومیش ها سوختند
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فیلم سینمایى «مأموریت غیر ممکن 6» با نام فرعى «سقوط» و با بازى «تام کروز» 
اکران بین المللى خود را از دیروز در سینما هاى آمریکاى شمالى آغاز کرد.

تام کروز که این سال ها روز هاى خوبى را در گیشــه هالیوود تجربه نکرده با بازى در 
نسخه ششم فیلم «مأموریت غیرممکن» به دنبال بازگشت موفقیت آمیز به سینماست. 
عالوه بر تام کروز، بازیگر همیشگى مجموعه فیلم هاى «مأموریت غیرممکن»، «ونسا 
کربى»، بازیگر سریال پرطرفدار «تاج»، براى بازى در فیلم «مأموریت غیرممکن 6» 

جلوى دوربین رفته است.
اما تام کروز با حضور در فیلم هاى اکشن و انجام صحنه هاى سخت شیرینکارى این 
فیلم ها غریبه نیست. اما در آخرین فیلم «مأموریت غیرممکن: سقوط» زانویش شکست. 
تام کروز که در برنامه تلویزیونى «امشــب با جیمى فالون» حاضر شده بود درباره این 

ماجرا و بدلکارى هایش در فیلم جدید «مأموریت غیرممکن» به مجرى مشــهور 
توضیح داد.

تام کروز گفت که زانویش ســر یکى از آن بدلکارى هاى آسان 
شکست. بعد از اینکه کار تام کروز براى انجام دادن صحنه هاى 

جلوه هاى ویژه این فیلم که نیاز به بدل داشتند مورد تشویق 
زیاد قرار گرفت «جیمى فالون» از او پرســید که ســر 

چه سکانسى این ســانحه برایش پیش آمده 
اســت. کروز جواب داد: «یکى از 

آن صحنه هاى آســان بود 
وقتى من باید مى دویدم و 
از روى یک ســاختمان به 

سمت ساختمان بعدى مى پریدم.»
فالون بعدتر فهرستى از صحنه هاى تعقیب و گریز قسمت جدید «مأموریت غیرممکن» 
را فهرست کرد که شامل سکانس هایى با ماشین، قایق ها، موتورسیکلت، تعقیب و گریز 
با پاى پیاده و حتى هلیکوپتر مى شد. تام کروز براى اولین بار فاش کرد که: «براى کار با 

هلیکوپتر در این فیلم یکسال و نیم تمرین کردم و آموزش دیدم.»
بعد در شوى جیمى فالون، کلیپى از فیلم پخش شــد که در آن کاراکتر تام کروز یعنى 
«ایتان هانت» از طنابى که به هلیکوپتر در حال پرواز بسته شده آویزان است. تام کروز 
اعتراف کرد که موقع فیلمبردارى این صحنه واقعًا ترســیده بود: «بامزه بود چون من 
مجبور بودم از آن طناب باال بروم و خب میلیون ها بار تمرین کردم که چطور باید این 
کار را انجام بدهم. و هوا آن باال به طرز فاجعه  بارى سرد است. وقتى 
آن باال رسیدم از طناب ُسر مى خوردم پایین و یک لحظه بود که 
با خودم فکر کردم: «نمى خواهم این طناب لعنتى را رها کنم. 

نمى خواهم این کار را انجام بدهم.»
تام کروز مى گوید: «نمى خواستم آن کار را انجام بدهم چون 
شبیه سقوط آزاد بود. دلم نمى خواهد کارم جورى تمام شود که 
سرم در برخورد با زمین متالشى شــود. من روى این کارها 

تمرین زیاد کردم و نمى خواهم سرم را به باد بدهم.»
تام کروز 56 ســاله خودش همه صحنه هاى «مأموریت 
غیرممکن» را بدون بدل و بــا تمرین زیاد جلوى 
دوربین اجرا مى کند و از این لحاظ 

حیرت انگیز است.

احمــد کاورى، بازیگر قدیمــى ســینما و تلویزیون که در 
ســال هاى اخیر تجربه کارگردانى آثارى نظیر «نفوذى» و 
«خودزنى» را دارد به تازگى فیلمبردارى یک کمدى-سیاسى 
با نام «اعتراف با دور تند» را به انجام رسانده است.  «اعتراف 
با دور تند» یک کمدى است که در شوخى با خط قرمزهاى 
سیاسى و اختالس هاى اقتصادى سالیان اخیر، طعنه هاى 
دست اولى به سیاستمداران باالیى کشور زده است. هدایت 
هاشمى، بازیگر تئاتر و ســینما و تلویزیون در کنار «فاطمه 
ناصر»، هنرپیشه تونسى بازیگران اصلى این کمدى-سیاسى 
هســتند. کورش تهامى هم از جمله بازیگران نقش مکمل 
است. کاورى که در «نفوذى» و «خودزنى» هم کم یا زیاد 
رگه هاى سیاســى را وارد درام هاى خود کرده بود با اعالم 
اینکه پخش«اعتراف با دور تند» را مؤسســه «فیلمیران» 
برعهده گرفته است از دردسرهاى ساخت فیلم سیاسى در 

ایران گفت. کاورى گفت: به تازگى براى ســاخت موسیقى 
این فیلم قرارداد بسته ایم ضمن اینکه به تازگى براى دریافت 
پروانه نمایش اقدام کرده ایم اما هنوز مشخص نیست این 
فیلم را براى حضور در سى و هفتمین جشنواره ملى فیلم فجر 
آماده و یا زودتر از جشنواره آن را اکران کنیم. کاورى با اشاره 
به سختى هاى ساخت آثار سیاسى عنوان کرد: من دیگر فیلم 
سیاسى نمى سازم چرا که ساختن اینگونه فیلم ها دردسر دارد 
هرچند به ساخت فیلم هاى سیاسى عالقه دارم ولى به دلیل 
سوءتفاهم هاى سیاسى که در کشــور حاکم است، ترجیح 
مى دهم این کار را نکنم. من طرفدار هیچ حزبى نیستم و تنها 
درباره اینکه سیاست چه نقشى در زندگى آدم ها دارد، فیلم 
ساخته ام اما اینگونه آثار را به یک گروه خاص ربط مى دهند 
بنابراین امیدوارم شرایط به گونه اى شود که امکان ساخت 
فیلم هایى درباره حرف هاى کلى سیاست وجود داشته باشد.

اکبر زنجانپور، بازیگر ســینما و تلویزیون با فرخ نعمتى 
تماس مى گیرد و او را به استودیوى گلستان که دکور اولیه 
مجموعه «والیت عشــق» در آنجا قرار داشت، دعوت 
مى کند. او به خیابان هدایت مى رود و با خودش یک جعبه 
شکالت مى برد. اما به یک باره متوجه مى شود قرار است 
امام رضا(ع) شود. در توضیحات و صحبت هاى رد و بدل 
شده با مهدى فخیم زاده، کارگردان و تهیه کننده سریال 
متوجه مى شود که معلوم نیست بدن او هم در کادر دوربین 
قرار مى گیرد یا نه! اما با این تفاســیر بدون هیچ تردیدى 
مى پذیرد در مجموعه «والیت عشق» نقش امام رضا(ع) 
را بازى کند. فرخ نعمتى در گفتگو با «تسنیم» درباره ایفاى 
نقش امام رضا(ع) در ســریال «والیت عشق» به نکاتى 

اشاره کرده که بخش هایى از آن را مى خوانید: 
مالحظات خاصى در این کار بود مخصوصًا درباره 

عکس گرفتن که مواظب بودیم عکسى از ما نباشد و این 
کار ســختى بود. البته نظر خود مهدى فخیم زاده و گروه 

تولید هم بود.
در زمان ســاخت مجموعه «والیت عشق» واقعاً  
اتفاقاتى افتاد که مى تــوان بزرگش کرد که مثًال تعبیر به 
معجزه هم داشــت. تقریباً 20 سال اخیر در ناحیه پرندك 
شب ها در بیابان ها نمى توان در سوز سرما ایستاد اما باور 
کنید آن سال که ما در این منطقه فیلمبردارى مى کردیم 

برف نیامد. اگر با اعتقاد بگوییم دستى پشت ما بود.
یادم مى آیــد یکى از صحنه هایى کــه در «والیت 
عشق» داشــتیم به همان لحظه اى برمى گردد که امام 
رضا(ع) در راه نیشــابور بودند. پالنى بــود که امام(ع) به 
سرعت کاروان را به سمت دیدار با مردم ترك مى کند. یک 
تپه اى بود که فخیم زاده به عنوان کارگردان مى خواست در 
هنگام غروب آفتاب این صحنه گرفته شود که امام(ره) به 
استقبال مردم نیشــابور برود. ماجراى آن پالن هنوز هم 

برایم خاطره انگیز اســت. چرا که آن روز باید با اسب به 
طرف این جمعیت مى رفتم؛ موقعیت حساسى بود و این نور 
نباید مى رفت. از طرفى در چنین کارى که 200 نفر سرازیر 
مى شوند باید در یک برداشت، فیلمبردارى انجام مى شد. با 
اسب به سمت تپه رفتم، اسب که جمعیت را دید ناگهان مرا 
به جاى دیگرى برد اما براى فخیم زاده این اتفاق قابل قبول 
نبود. من هم بــه او گفتم: «تقصیر من نبوده و اســب از 
جمعیت ترسیده و این کار را انجام داده است.» به یک باره 
وسط بیابان به من گفت لباســت را تن مأمور سوارکارها 
بکن! براى بازیگرى مثل مــن که به ظرافت هاى هنرى 
اهمیت مى دهم سخت بود لباسم را تن شخص دیگرى 
کنم و این پالن را از دســت بدهم. اما لباس را به نمازى 
مأمور سوارکارها واگذار کردم و پتو روى دوشم انداختم. از 
عنایاتى که حضرت به من داشتند در این پالن به منصه 
ظهور رسید؛ جایى که نمازى مأمور 
سوارکارها به ســمت تپه رفت اما 
اسب هنوز با جمعیت مواجه نشده 
بود راهش را کج کرد و نمازى هم 
موفق نشد. اینجا به فخیم زاده گفتم 
دیدید این اتفاق دوباره تکرار شد. او 
به من گفت لباس را دوباره بپوش و 
این بار در آستانه نزدیک شدن به 
جمعیت، اسب را نگهدار و بقیه راه را 
پیاده برو. سعى کردم اسب را نگه 
دارم و پیاده به سمت تپه رفتم. در راه 
با خودم فکر مى کردم کارى انجام 
بدهم از جایى که جمعیت نزدیک تر 
شد دستانم را باز کردم. از پشت دیدم 
اسب همراه من مى آید. بعد از اینکه 
پالن به پایان رسید دیدم تمام گروه دارند گریه مى کنند. 
برخى اوقات چنین اتفاقاتى مى افتد که فکر نمى کنم جز 

عنایت و معجزه چیز دیگرى باشد.
همه صحنه ها سخت بود مخصوصاً بخش هایى که 
با اسب سروکار داشــتیم و باید تاخت مى کردیم. ما یک 
فصل مهمى در این فیلم داشتیم؛ همانجایى که مأمون به 
امام(ع) مى گوید نماز عید فطر را بخوانند. امام(ع) پابرهنه 
به بیابان مى روند؛ یادم مى آید زمستان بود و کاشى ها آنقدر 
سرد بودند که پاهایمان بى حس مى شدند. یا وقتى جلوى 
دروازه شــهر امام(ع) مــى رود که در تابســتان گرفتند 
ســنگ هاى مســیر آنقدر داغ بودند که پاهایمان تاول 
مى زدند. این صحنه در تداوم آن پالن سرد بود، چرا که باید 
یک تداوم حســى به وجود مى آمد. این اتفاق شاید براى 
مردم ما خیلى ملموس نباشد. اینکه آنجا پا مى سوزد و آنجا 
از زور یخ کردن بى حس مى شود و این دو صحنه و اتفاق در 

توالى هم قرار مى گیرند.

فریدون آسرایى با رد ادعاى دبیر جشنواره «سین سیما»، گفت: جایزه نقدى 
را نمى دهید چرا دیگر دروغ مى گویید؟ عکس هاى من در جشنواره حضورم 

را تأیید مى کند.
هفته پیش فریدون آسرایى، خواننده موســیقى پاپ کشور در گفتگو با 
«ایرنا» از عدم دریافت جایزه نقدى اش بابت برنده شدن در جشنواره «سین 
سیما» گالیه کرد. با رسانه اى شــدن این ماجرا، ناصر کریمان، دبیر 
جشنواره «سین سیما» در پاسخ به اعتراض آسرایى گفت که از ابتدا 
قرار بود این جایزه تنها به نفراتى اهدا شود که در مراسم پایانى 
حضور داشته اند و با توجه به شرکت نکردن برترین خواننده تیتراژ 
(فریدون آسرایى) این جایزه به ایشان تعلق نگرفت.  کریمیان 
دلیل غیبت آسرایى را در مراسم یاد شــده کنسرت وى و باالتر 

بودن درآمد حاصل از آن نسبت به جایزه جشنواره عنوان کرد.
اما بار دیگر فریدون آســرایى با ارســال عکس هاى حضورش در 
اختتامیه جشــنواره مذکور به خبرگزارى جمهورى اسالمى (ایرنا)، 
ادعاى کریمان را رد کرد و گفت: در شب مورد نظر به مدت دو ساعت 
در سالن همایش ها حاضر بوده و شاهد اهداى جوایز برگزیدگان 
بودم. اما در کمال تعجب نامى از من براى دریافت جایزه بهترین 
تیتراژ برده نشد! پس از پایان مراسم خانم ناظران که هماهنگى 
حضور من در مراسم را انجام داده بود در حضور تهیه کننده برنامه 
«وقتشه» تندیس و لوح جشــنواره را به من داده و گفت تا دو روز 

دیگر جایزه نقدى به دستم مى رسد اما دیگر هیچ خبرى نشد. 
این خواننده پاپ ادامه داد: کنسرتى که آقاى کریمان ادعاکرده اند وجود 
نداشته و تنها برنامه اى متعلق به یک ارگان برنامه ریزى شده بوده است 

که اتفاقاً مبلغ آن بیشتر از جایزه جشن هم نبوده است.
وى تأکید کرد: اینکه یکبار به دروغ مدعى مى شوند فریدون جایزه را نخواسته 
و بار دیگر عنوان مى کنند به دلیل کنسرتش در مراسم غیبت داشته در شأن 

مجموعه عریض و طویل تلویزیون نیست.
آسرایى افزود: برنامه من تداخلى با مراسم صداوسیما نداشت و من در زمان 
مقرر در سالن حاضر بودم و حتى شام را نیز در کنار آقایان محمدعلى بهمنى، 

 ابوالفضل صفرى تهیه کننده برنامه «وقتشه» و دیگران صرف کردم.
آسرایى همچنین خطاب به کریمان، دبیر جشنواره «سین سیما» گفت: یا من 
که آنجا حاضر بودم و همه بودنم را دیده اند دروغ مى گویم یا شــما که به رأى 
و انتخاب مردم بى اعتنایى مى کنید. شاید شــما بتوانید با این دروغ پردازى ها 
ارزش مادى این جایزه را پایمال کنید اما هرگــز نمى توانید من را در برابر رفتار 
نابخردانه تان وادار به سکوت کنید.  وى تأکید کرد: من به احترام مردمى که رأى 
دادند و دو تیتراژ مرا در جایگاه اول و سوم قرار دادند تا آخر پیگیر این موضوع 

بوده و اذهان عمومى را نسبت به سوء مدیریت شما روشن خواهم ساخت.

«تام کروز» چگونه در یک قدمى مرگ قرار گرفت 

مأموریت واقعًا غیرممکن!

وربینر وى ج
اما تام کروز با حضور در فیلم هاى اکشن و انجام صحنه هاى سخت شیرینکارى این 
فیلم ها غریبه نیست. اما در آخرین فیلم «مأموریت غیرممکن: سقوط» زانویش شکست. 
این جیمى فالون» حاضر شده بود درباره تام کروز که در برنامه تلویزیونى «امشــب با
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روز م ن ویز ب ز لپرو ر ر وپ ی ب بى ز ن ی
اعتراف کرد که موقع فیلمبردارى این صحنه واقعًا ترســیده بود: «بامزه بود چون من 
مجبور بودم از آن طناب باال بروم و خب میلیون ها بار تمرین کردم که چطور باید این 
کار را انجام بدهم. و هوا آن باال به طرز فاجعه  بارى سرد است. وقتى 
 یک لحظه بود که 
 لعنتى را رها کنم. 

 انجام بدهم چون 
ورىتمام شود که 
ن روى این کارها 

 باد بدهم.»
نه هاى «مأموریت 
تمرین زیاد جلوى 
ى کند و از این لحاظ 

ز است.

ن ر ر و ر ون ى ى و ز و ر ر روز م
فیلم جدید «مأموریت غیرممکن»به مجرىمشــهور بدلکارىهایش در ماجرا و

وضیح داد.
ام کروز گفت که زانویش ســر یکى از آن بدلکارى هاى آسان 

شکست. بعد از اینکه کار تام کروز براى انجام دادن صحنه هاى 
جلوه هاى ویژه این فیلم که نیاز به بدل داشتند مورد تشویق

یاد قرار گرفت «جیمى فالون» از او پرســید که ســر 
چه سکانسى این ســانحه برایش پیش آمده 

ســت. کروز جواب داد: «یکى از 
ن صحنه هاى آســان بود 
وقتى من باید مى دویدم و 
ز روىیک ســاختمان به

رى رز ن و و م م ر ر
ی آن باال رسیدم از طناب ُسر مى خوردم پایین و
با خودم فکر کردم: «نمى خواهم این طناب

نمى خواهم این کار را انجام بدهم.»
تام کروز مى گوید: «نمى خواستم آن کار را
دلمنمى خواهد کارم جو شبیه سقوط آزاد بود.
سرم در برخورد با زمین متالشى شــود. من
تمرین زیاد کردم و نمى خواهم سرم را به
6تام کروز 56 ســاله خودش همه صحن
ت غیرممکن» را بدون بدل و بــا
دوربین اجرا مى
حیرت انگیز

واکنش فریدون آسرایى به ادعاى صداوسیما:
جایزه را نمى دهید دروغ هم مى گویید؟!

بازیگر نقش امام رضا(ع) در سریال مهدى فخیم زاده بازخوانى کرد

خاطراتى از «والیت عشق»

فریدونآسرایى با رد ادعاى
را نمى دهید چرا دیگر دروغ

را تأیید مى کند.
هفته پیش فریدون آسرا
«ایرنا» از عدم دریافت جای
ر سیما» گالیه کرد. با
جشنواره «سین س
قرار بود این جای
حضور داشته اند
(فریدون آسرای
دلیل غیبت آسرا
بودن درآمد حاصل
اما بار دیگر فریدون
اختتامیه جشــنواره
ادعاى کریمان را رد
در سالن همایش ه
بودم. اما در کمال
تیتراژ برده نشد!
حضور من در مرا
«وقتشه» تندیس
دیگر جایزه نقدى به
این خواننده پاپ ادامه د
نداشته و تنها برنامه اى م
که اتفاقاً مبلغ آن بیشتر ازج
وى تأکید کرد: اینکه یکبار به
و بار دیگر عنوان مى کنند به
مجموعه عریض و طویل تلو
آسرایى افزود: برنامه من تداخ
مقرر در سالن حاضر بودم و ح
ابوالفضل صفرى تهیه کننده بر
آسرایى همچنین خطاب به کر
که آنجا حاضر بودمو همه بودنم
و انتخاب مردم بى اعتنایى مى ک
ارزش مادى این جایزه را پایمال
نابخردانه تان وادار به سکوت کن
دادند و دو تیتراژ مرا در جایگا
بوده و اذهان عمومى را نسبت

واکنش فریدون آسرایى به
جایزه را نمى دهید درو

ثریا قاسمى بازیگر قدیمى ســینما و تلویزیون این 
روزها بــا گریمى متفاوت در حــال نقش آفرینى در 
فیلم «دوچ» ساخته کانون پرورش فکرى کودکان و 
نوجوانان است که اکنون 50 درصد از فیلمبردارى آن 

به پایان رسیده است.
فیلمبردارى فیلم «دوچ» به نویسندگى و کارگردانى 
امیر مشهدى عباس از تیر در یکى از مناطق شمال 
کشور آغاز شــده اســت در حالى که عالوه بر ثریا 
قاســمى، بازیگرانى چون کورش ســلیمانى، شیوا 
خسرومهر، سروش جمشیدى، کورش زارعى، حسین 
عباسى، عباس ابوالحســنى، محمد امین احمدى و 
امیرمحمد محمدى در آن به نقش آفرینى مى پردازند.

«دوچ» پس از «ضربه فنــى» غالمرضا رمضانى 
دومین اثر بلند ســینمایى بــه تهیه کنندگى کانون 
پرورش فکــرى کــودکان و نوجوانان در ســال 
97 اســت که به صــورت همزمــان فیلمبردارى

 مى شوند.
 داستان این فیلم درباره نوجوانى به نام «غالمرضا» 
است که عالقه به دوچرخه سوارى دارد و دوست دارد 
تا با دوچرخه اش مسابقه بدهد و جایزه به دست آورد، 
اما به دلیل مشــکالت مالى، توانایى تهیه دوچرخه 
را ندارد. او براى به دســت آوردن دوچرخه مسیرى 
جالب را انتخاب مى کند و انتخاب این راه اتفاق هاى 

مختلفى را به دنبال دارد.

نقش آفرینى ثریا قاسمى با گریمى متفاوت 

پس از آنکه در روزهاى گذشــته حضور بهرام رادان در 
سریال «رقص روى شیشه» قطعى شد، روابط عمومى 

این مجموعه شبکه نمایش خانگى، نام دیگر بازیگر این 
سریال را اعالم کرد تا مشخص شود امیر آقایى، دومین 
بازیگرى است که حضورش در سریال مهدى گلستانه 

قطعى شده است.
امیر آقایى با نقشى متفاوت به مجموعه «رقص روى 
شیشه» به کارگردانى مهدى گلستانه و تهیه کنندگى 
پیمان جعفرى پیوست تا سومین حضور خود را در شبکه 

نمایش خانگى تجربه کند.
«رقص روى شیشه» که براى پخش در شبکه نمایش 

خانگى ساخته مى شود، در حال حاضر در مرحله پیش 
تولید است و گروه مشــغول تکمیل فهرست بازیگران 
هستند. روابط عمومى ســریال«رقص روى شیشه»  
اعالم کرده ایــن مجموعه 26 قســمتى که فیلمنامه 

آن براســاس طرحى از ابوالفضل کاهانى به قلم 
طال معتضــدى به نگارش درآمــده، با بهره 
گیــرى از بازیگران مطرح ســینماى ایران 
و همچنیــن بازیگران بیــن المللى تولید 

خواهد شد.

امیر آقایى هم 
به «رقص روى 
شیشه» پیوست

«اعتراف با دور تند» در حضور یک بانوى تونسى!

روزنامه «جوان» نوشت: «پدر» به کارگردانى بهرنگ توفیق و 
تهیه کنندگى حامد عنقا جدیدترین سریال سیماست که تقریبًا 
یک هفته اى است از قاب تلویزیون بر سفره مخاطبین نشسته 
است. ژانر فیلم ظاهراً «خانوادگى» است اما چند قسمتى از 
فیلم نگذشته مشخص شد خانوادگى نه، «فراتخیلى» است! 
از صحنه  پریدن شخصیت اصلى داستان، «حامد»، از طبقه 
سوم ساختمان که تنها منجر به شکستن دست او شد(!) که 
بگذریم، این سریال صحنه هاى بسیارى دارد که نه در واقعیت 
قابل تحقق است و نه در باور کسى مى گنجد! متأسفانه اشتغال 
تلویزیون به ساخت اینگونه فیلم ها و سریال ها حکایت از آن 

دارد که صداوسیما شناختى از تغییرات ذائقه و سلیقه مخاطبین 
ندارد و کماکان در فضاى دهه  هاى 60 و 70 سیر مى کند! بدین 
ترتیب باید ملتمسانه همچون زیرنویس هاى شبکه آى فیلم 
از تلویزیون خواست اگر تصمیم دارد این روند را ادامه دهد و 
تحولى ایجاد نکند همان بهتر که باز هم سریال «جومونگ» 
و «یوسف پیامبر(ع)» را نشان دهد و از ساخت فیلم هاى جدید 
خوددارى کند و خاموش بماند چرا که این نحوه از فعالیت نه 
تنها موجب جذب کسانى که به کلى تماشاى سیماى ملى را 
کنار گذاشته اند نمى شود بلکه آنها را در تصمیم خود مصمم 

کرده و بازار ماهواره فروش ها را نیز داغ مى کند!

به جاى سریال«پدر» تکرار «جومونگ»
 و «یوسف(ع)» را پخش کنید!

مختلفى را به دنبال دارد.حمدى در آن به نقش آفرینى مى پردازند.

شود، در حال حاضر در مرحله پیش 
 مشــغول تکمیل فهرست بازیگران

ومى ســریال«رقص روى شیشه»  
6 مجموعه 26 قســمتى که فیلمنامه 

حى از ابوالفضل کاهانى به قلم 
نگارش درآمــده، با بهره ه
نمطرح ســینماى ایران
گران بیــن المللى تولید 
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 نیمار ستاره 26 ســاله تیم ملى برزیل اخیرا 
بارها در شــبکه هاى اجتماعى مــورد انتقاد 
قرار گرفته است. اخبار حاکى از آن است که 
محبوبیت نیمار در طول و بعــد از برگزارى 
رقابت هاى جام جهانى به شــکل معنادارى 
کاهش یافته و وجهه عمومى او خدشــه دار 
شــده اســت. بر اســاس یک بررسى روى 
پست هاى شــبکه هاى اجتماعى نیمار که از 
نیمه اول ژانویه یعنى دو هفته پیش از شروع 
جام جهانى آغاز شــده بود و تا 7 ژوئن یعنى 
3 روز پس از پایان بازى ها ادامه یافت، پیش 
از دیدار برزیل در برابر ســوئیس، 28 درصد 
از کامنت هــاى مربوط به نیمــار رویکردى 
منفى داشــته اما بعد از مســابقه اول به 61 
درصد افزایش یافته و روز بعد از حذف برزیل 
مقابل بلژیک به 68 درصد افزایش یافته است 
که البته بخش زیــادى از کامنت هاى منفى 
مربوط به تمارض ها و رفتار عجیب ســتاره 

برزیلى بعد از متوقف شدن بود.
بعد از اولین دیدار سلســائو مقابل ســوئیس 
نظرهاى خنثى 51 درصد را به خود اختصاص 
داده بود اما بعد از دیدار مقابل بلژیک تنها یک 
درصد از کاربران به تمجید از او پرداخته بودند. 
اما نکته جالب دیگر ملیت کاربران منتقد نیمار 
بوده که بعد از برزیل کشورهایى چون ایاالت 
متحده، مکزیک، فرانسه، انگلیس، اسپانیا، 
پرتغال، آرژانتین، کلمبیا و شیلى در رتبه هاى 

بعدى قرار داشتند.

  اعضاى هیئــت مدیره باشــگاه با اعطاى 
لوح تقدیــر از زحمات علــى دایى در فصل 
گذشــته قدردانى کردنــد.  در متن این لوح 
آمده است:«اینک که با اســتعانت از درگاه 
خدواند متعال و در پرتو تعلیمات ارزنده شما 
و همکارانتان و همچنین تالش و کوشش 
بازیکنان ســایپا، این تیم موفق به کســب 
جواز حضور در رقابت هاى جام باشگاه هاى 
آسیا شد و توانســت با اتکا به بازیکن سازى 
و جوانگرایى شما، در مسیر سازندگى ورزش 
کشــور قرار گیرد، بر خود واجب مى دانیم تا 
از زحمات حضرتعالى تقدیر و تشــکر کنیم. 
امید است با یارى جســتن از الطاف الهى، 
همواره نمونه بارزى از یک ورزشکار موفق 

و مؤثر باشید. 
باشــگاه ســایپا در کنار این تمجید از خود، 
باید پرســش هایى را نیز درباره خود مطرح 
کند، پرســش هایى که شاید در این جلسات 
تقدیــر و تمجید مطرح نمى شــود و هیئت 
مدیره همیشــه از عملکرد خــود رضایت 
دارد. باشگاه سایپا باید از خودش بپرسد که 
سالیانه چند ده میلیارد پول را براى چه کسى 
هزینه مى کند؟ براى سکوهاى خالى؟ براى 
تبلیغات محصوالت کارخانه اى که یکى از 

فروشندگان انحصارى خودرو است؟
باشگاه سایپا که از سازندگى در ورزش کشور 
حرف مى زند، آیا مى دانــد که با بودجه هاى 
هنگفت خود در ســال هاى باشگاهدارى، 
چه بر ســر تیم هاى پرطرفدار و بى بهره از 
بودجه هاى عمومى و دولتى آمده است؟ بله، 
تقدیر کنید، از عملکرد خود و همکاران تان 
تمجید کنید اما این هیات مدیره آیا جز این 
جلسات تمجید، جلســه اى درباره اینکه چرا 
تماشــاگر نداریم، چرا بودجــه اى کالن در 
اختیار ما قــرار مى گیرد و چــرا ما مختاریم 
هر ســال چنــد ده میلیارد بــراى یک تیم 
بى تماشــاگر هزینه کنیم، برگزار مى کند؟ 
لوح تقدیر براى على دایى نوشتید. بسیار هم 
عالى اما در این جلســات خود پرسش هایى 
هم پیش روى خود بگذاریــد، مثًال اینکه تا 
کى قرار است براى ســکوهاى خالى بازى 
کنید؟ تا کى قرار است بدون هوادار باشید و 
بودجه ها را بگیرید و پیش بروید؟ تا کى قرار 
است درآمدزایى و مســتقل بودن باشگاه ها 

یک خیال خام باشد؟ 

ریزش
 تاج و تخت نیمار

میلیاردها تومان براى 
سکوهاى خالى!

 
 در خبرهاى  آخر هفته گذشته آمده بود که با منتفى شدن 
حضور تیام در استقالل، آبى ها در حال  مذاکره براى عقد 

قرارداد با مرتضى تبریزى هستند.
 ماجراهاى خنده دار   استقاللى ها و تیام ظاهرا پنجشنبه 
هفته گذشته به پایان رسید و  مسئوالن باشگاه استقالل 
بعد از جلســه با مدیر برنامه هاى مامه تیام به توافق با 
او نرسیدند. اســتقاللى ها در این مذاکره حاضر شدند 
از موضع خود کمى کوتاه بیاینــد و مبالغى که مهاجم 
سنگالى مى خواهد را پرداخت کنند، اما تیام حتى حاضر 
به توافق نشد و تمامى پیشنهادات استقاللى ها را نیز رد 
کرد. به همین دلیل حضور مهاجم سنگالى در استقالل 
منتفى است زیرا این بازیکن پیشنهاد خارجى دیگرى 

دارد و مى خواهــد به تیم دیگرى بپیوندد و اســتقالل
 مدت ها خود را معطل این بازیکن نمود.

پس از قضیه تیام همانطور که قبال هم اعالم شده بود، 
استقاللى ها به دنبال جذب رضایت باشگاه ذوب آهن 
براى عقد قرارداد با مرتضى تبریزى هســتند. ذوبى ها 
براى صــدور رضایت نامه مهاجم خــود یک میلیارد و 
800 میلیون از استقالل خواسته اند و تبریزى و مدیران 
باشگاه استقالل در حال  مذاکره با سعید آذرى هستند تا 
ضمن کاهش مبلغ این رضایت نامه بتوانند مدیرعامل 

ذوب آهن را براى این انتقال راضى کنند. 
به گزارش نصف جهان، ذوب آهنى که با هدف قهرمانى 
و قدرت نمایى در لیگ برتر  گام به لیگ جدید گذاشته 
نباید به هیچ وجه تن به این اشتباه دهد و تبریزى را  به 

استقاللى ها بفروشــد. هر چند ذوبى ها مبلغ باالیى را 
براى رضایتنامه این  بازیکن مطالبه کرده اند و ممکن 
اســت اســتدالل بیاورند که با فروش تبریزى مهاجم 
با کیفیت دیگرى را  به خدمت بگیرنــد اما به هر حال 
واقعیت این است که هیچ مهاجم ایرانى با کیفیت هاى 
تبریزى که بتواند گره گشا و تأثیر گذار باشد وجود ندارد 
و در مورد خارجى ها نیز قطعًا کار سختى خواهد بود که 
یک مهاجم با کیفیت را در این برهه به راحتى جذب و او 
را براى حضور در ایران مجاب کرد. آن هم با نوسانات 
ارزى فعلــى. کارى که اگر به راحتى  شــدنى بود خود 
اســتقاللى ها انجام مــى دادند و اینقــدر معطل تیام 
نمى شدند. ختم کالم اینکه ذوب آهن نباید تبریزى را به 

هیچ قیمتى از دست بدهد. تمام!   

هشدار به مدیران ذوب آهن

وووووووووووووررررررررررررررررررزززززززززززززززشششششششششششششششششششششوووووووووووووووووووررررررررررررررررررررزززززززززززززززززززششششششششششششششششششششش 3277 سال پانزدهم13

 نیمار ستاره
بارها در شـ
قرار گرفته
ن محبوبیت
رقابت هاى
کاهش یافت
شــده اســ
پست هاىش
نیمه اول ژا
جام جهانى
پس 3 روز
از دیدار برز
از کامنت هـ

 تاج

تبریزى را به هیچ قیمتى
 از دست ندهید 

بهاره حیاتى

نصف جهان در شرایطى که هنوز تکلیف ادامه همکارى کارلوس کى روش و فدراسیون فوتبال مشخص نشده، یک 
شایعه عجیب درباره نیمکت تیم ملى منتشر شده. اینکه ممکن است این نیمکت به زالتکو کرانچار سرمربى فعلى 
تیم امید برسد. یکى از روزنامه ها پنجشنبه هفته گذشته به عنوان منبع این خبر نوشته:  شنیده مى شود مسئوالن 
فدراسیون فوتبال اگر نتوانند با کى روش براى ادامه همکارى به نتیجه برسند یک مربى کروات را براى تیم ملى 
در نظر گرفته اند و آن هم کسى نیست جز کرانچار! سرمربى کروات تیم ملى امید که شناخت خوبى از فوتبال ایران 
دارد و دستمزدش هم به مراتب پایین تر از دالیچ و کى روش و حتى برانکوست، قطعاً از پیشنهاد مربیگرى تیم ملى 
بزرگساالن ایران استقبال خواهد کرد ضمن این که توقعى که مردم از کى روش براى جام ملت ها دارند روى دوش 

او سنگینى نمى کند!
به گزارش نصف جهان، ضمن احترام به زالتکو کرانچار همانگونه که قبًال گفته بودیم او بهترین گزینه براى تیم ملى 
امید ایران بود که این خواسته نیز حاال محقق شده و قطعاً او نمى تواند گزینه خوبى براى تیم ملى بزرگساالن ایران 

باشد. آقاى کرانچار! از تیم ملى امید تکان نخور لطفا!

  فرهنگستان فوتبال | فوتبالیســت هاى 
ایرانى دستشان به پول نمى رسید. همین که در گوشه اى 
و کنارى یک کف دســت زمین صاف و یک توپ مهیا 
مى کردند، اول عشق بازى بود و چرخاندن توپ. حساب 
و کتابى اگر بود از پول توجیبى خودشــان بود که کاپى 
و مچ بندى و ته تهــش پیراهنى بخرنــد و به قهرمان 
مســابقات زمین خاکى جایزه بدهند. اما براى تیمشان 
جان مى دادند. زخمــى و خاکى و زمیــن خورده براى 
باالبردن پرچم کوچه اى و محله اى سر جلوى پاى حریف 
مى گذاشــتند که اگر توپ رفت، یار نرود. حاصل این کنش 
واژه اى بود بنام تعصب. تعصبى که به معناى وفادارى تا پاى 
جان بود. از خیل آن همه پاپتى زخمى و سربلند، اگر پاى کسى 
به باشگاهى مى رسید، سرمایه اش فقط هنر چرخاندن توپ 
نبود. بار وفادارى هم زیب و زیور توشــه اش بود و براى 
باشگاهش آنچنان سر مى داد که براى بچه محل هایش. 
آنها بطور غریزى فهمیده بودند که وفا خریدنى نیست 
و چینى دل اگر بشکســت پیوند شــدنى. نسل چنین 
وفادارهایى از کشــاکش نوجوانى ما اندك اندك رو به 
کاهیدن گذاشت. دســتگاه اتیکت زن روزگار، به حریم 

وفا هم رسید و کم کم، بسیارانى بر وفادارى شان قیمت 
گذاشــتند و با پولش از پیراهن و مچ بند و کاپ بى نیاز 

شدند و به پنت هاوس و مرسدس فکر کردند.
على پروین در کشف اســتعداد، غریزه خاصى داشت. 
به دلش که مى نشســتى تو را مى طلبید و از دلش که 
مى رفتى، مارادونا هم اگر بودى مســیر خروج تنها راه 
رفتن بود. دو گل از ســهراب انتظارى خورد و سال بعد 
سهراب در پرسپولیس بود، اما مجید نامجومطلق به جرم 
گرفتن یک موتورگازى از یک هوادار، بى اجازه سلطان، 
براى پوشیدن پیراهن پرسپولیس سال ها منتظر ماند. 
یک بار از مسوولین پرسپولیس خواست بازیکنى به نام 
حسینى را به تمرین پرسپولیس بیاورند. آوردند اما سلطان 
متغیر شد که : «اینو نگفتم که، اون کچله رو مى خوام.» 

این، سید محمد حســینى بود که البته 
سال ها بعد یکى از ستون هاى 

محکم خط دفاع ذوب آهن 
شد. آن یکى اما سید 
جالل بــود که در 

ملوان مى درخشید. 

رفتن پروین از پرسپولیس راه سید را به سمت سایپا کج 
کرد تا در ابتداى درخشــیدن، بخشى 
از تیم قهرمان على دایى باشد. 
آن روزهــا هیچ کس نفهمید 
دل ســید چه قــدر جوش 

را  پرســپولیس 
مى زند. رفت ســپاهان و بالید تا 

سرانجام به جایى آمد که سال ها او را کم 

داشت و او، آنجا را.
سید جالل حسینى شــاید از آخرین بازماندگان نسلى 
باشد که براى عشق پیراهن، هنوز گوشه اى از قلبشان 
جایى هست. در تمام این سال ها همان اندازه که جوش 
مطالباتش و جوش درآمد بهتر را زد، به فکر حال و اوضاع 
تیمى بود که حاال و در پس سال هاى حضورش آشکار 
شده تا چه حد بدان عشــق مى ورزد. پرسپولیس بدون 
سیدجالل، دست کم یک قهرمانى در لیگ پانزدهم را 
از دست داد و با او حتى مى توانست در تیم دایى 
هم قهرمان لیگ باشد. 
اما براى او که 

بیش از هر بازیکن دیگرى از قهرمانى سیر است، هربار 
باالبردن جام با پرسپولیس طعم دیگرى دارد. این را از 
غریو شادى و رگ هاى برجسته گردنش به هنگام باال 

بردن جام مى توان فهمید.
حاال او اراده کرده تا با لباس پرسپولیس به مسیر پر افتخار 
حرفه ایش پایان دهد. این حق او و حق پرسپولیس است. 
دو تن که ســال ها به انتظار یکدیگر نشستند و در پس 
همه فراز و فرودها، سرانجام به هم رسیدند. پرسپولیس 
همیشه در مقاطعى که کامیاب بوده، بزرگترى در زمین 
براى بزرگى داشته است. از همایون سرطالیى بگیر تا 
پروین و عابدزاده و باقرى و حاال سیدجالل. کسانى که 

هوادار به اتکاى وجودشــان امنیت 
خاطرى احساس کرده و با دل قرص به تماشاى بازى ها 
نشسته است. سیدجالل حسینى مى رود تا در تاالر 
مشاهیر پرسپولیس براى خود جایگاه ویژه اى بیابد.

نصف جهان  تهدید خنده دار عضو هیئت مدیره باشگاه استقالل در مورد نتیجه 
سوپر جام باعث شد تا در رسانه ها، این فرد که عالقه زیادى به مصاحبه دارد 

حسابى به سخره گرفته شود.
 حتماً در سایت ها خواندید حســن زمانى در واکنش به 3-0 شدن نتیجه 
بازى سوپرجام و قهرمانى پرسپولیس ادعاى جالبى را مطرح کرده است. او 
مى گوید اگر کمیته اســتیناف هم این رأى را تأیید کند بحث کناره گیرى 
استقالل از لیگ برتر و جام حذفى را در هیئت مدیره استقالل مطرح خواهد 
کرد و ممکن است استقالل از این مســابقات کناره گیرى کند! او البته بعد 
از اعالم راى بازى از سوى سازمان لیگ در ادعایى بامزه اعالم کرد: «ما با 
توافقى که با پرسپولیس مى کنیم، تاریخ جدید این بازى را مشخص کرده و 
قطعاً بازى را در زمان دیگرى برگزار مى کنیم!» و البته مشخص نشد شخص 
ایشان در این پرونده چه تالش هایى کردند و چه توافقى با پرسپولیسى ها 

انجام دادند که نتیجه این شد!
شنیدن مصاحبه ها و ادعاهاى جنجالى حســن زمانى براى اهالى فوتبال 
تکرارى شــده و دیگر لطفى ندارد اما عجیب است که ایشان از این شیوه 
برخورد با مسائل فوتبالى خسته نشده اند و به دلیل پست ها و مناصب سیاسى 
که سابقاً داشته اند هنوز با نگاه از باال و با روش تهدید و فرافکنى با اتفاقات 
فوتبالى برخورد مى کنند. انگار اصًال نمى دانند کناره گیرى استقالل از لیگ 

برتر یعنى چه و این اتفاق چه تبعاتى براى این باشگاه و فوتبال ایران خواهد 
داشت.

فرض مى کنیم که کمیته استیناف راى کمیته انضباطى را تایید کرد، که احتماال 
مى کند! فرض مى  کنیم که جناب زمانى ایده درخشان و جذاب کناره گیرى 
اســتقالل از لیگ برتر را هم در هیات مدیره مطرح کند، که احتماالً مى کند! 
سرانجام فرض کنیم که هیئت مدیره استقالل هم با این طرح موافقت کند! 
چه اتفاقى خواهد افتاد؟ برنده این بازى مســخره چه کســى خواهد بود؟ 

استقالل؟ سازمان لیگ؟ جناب حسن زمانى؟
به فرض محال اگر این اتفاق بیفتد، اســتقالل در لیگ برتر و جام حذفى 
شرکت نخواهد کرد، در این صورت این تیم براى بازى در لیگ قهرمانان آسیا 
مجبور است فقط و فقط تمرین بکند! ضمن اینکه استقالل در این مدت باید 
حقوق و مطالبات مربیان و بازیکنانى را بدهد که فقط تمرین مى کنند و تمرین 
کردن آنها هیچ آورده اى براى این باشگاه نخواهد داشت. حاال این اتفاق چه 
کمکى به استقالل خواهد کرد؟ شفر و دستیارانش چه خواهند کرد؟ تکلیف 
هواداران در این یک فصل چه خواهد بود؟ آیا از نگاه آنان حسن زمانى تبدیل 
به قهرمانى خواهد شد که یک تنه در مقابل ظلمى خیالى ایستاده و سعى در 
احقاق حق استقالل داشته اســت؟ یا از نظر مردم و هواداران استقالل، او 
فردى بى منطق خواهد بود که قوانین را قبول ندارد و فقط حرف زور مى زند؟

آقاى زمانى! خسته نشدید از این مصاحبه  هاى بى منطق؟ از زدن حرف هایى 
که سوژه خنده مدیران، بازیکنان و هواداران تیم رقیب مى شود؟ قصد ندارید 
قبل از زدن هر حرفى کمى درباره آن و تبعاتش فکر کنید؟ نمى خواهید رویه 
خود را عوض کنید؟ نمى خواهید بعد از مدت ها کمک کوچکى به تیمى بکنید 

که از صدقه سر حضور در هیئت مدیره آن معروف شده اید؟ 
او حاال به خاطر تهدیداتى که هیچ قدرتى براى عملیاتى شــدنش ندارد و 
به خاطر شــلیک تیر هوایى هاى متعددش به «پهلوان پنبه  آبى ها» شهره 

مى شود!

بلوف هاى  جدید پهلوان پنبه آبى ها!

امید ایران بود که اینخواسته نیز حاال محققشده و قطعا او
باشد. آقاى کرانچار! از تیم مل

در همان امید بمان لطفاً!

آندو براى بازگشــت به اســتقالل همان مشــکلى را دارد که امیرحســین 
صادقى دچارش اســت و آن مخالفت هواداران اســتقالل با بازگشــت 
این دو بازیکن پا به ســن گذاشته به تیم محبوبشــان است.  در 
یکى از نظرســنجى هاى کانال هاى هوادارى اســتقالل، 
66 درصد افراد مخالف حضــور آندو در تیم شــفر بودند. 
با ایــن همــه هســتند اســتقاللى هایى که بدشــان 
نمى آید آندو را دوباره در تهران ببینند. نمونه اش نویسنده 
کانال تلگرامى منتســب به على فتــح ا... زاده که درباره 
بازگشــت تیموریان نوشــته:« اگر مدیران استقالل به 
این نتیجه رســیده اند که تیم شــان به تجربه آندرانیک 
تیموریــان نیــازدارد، که با توجه بــه جدایــى ابراهیمى و 
نورافکن این طوراست، باید تحت هرشــرایطى این بازیکن را 
به اســتقالل بازگردانند.» به این نکته هم باید اشاره داشته باشیم 
که اســتقالل به جاى ابراهیمى، على کریمــى را گرفته و گفته

 مى شود نیومایر گزینه آلمانى مورد نظر شفر هم توانایى بازى به 
عنوان هافبک دفاعى را دارد. از طرف دیگر پژمان منتظرى هم 
 مــى توانــد در این پســت بــازى کنــد و باید دید فلســفه

استقاللى ها براى بازگرداندن آندو چیست؟ 

دوباره آندو؟!

م رسید و کم کم، بسیارانى بر وفادارى شان قیمت 
ــتند و با پولش از پیراهن و مچ بند و کاپ بى نیاز 

و به پنت هاوس و مرسدس فکر کردند.
روین در کشف اســتعداد، غریزه خاصى داشت. 
ش که مى نشســتى تو را مى طلبید و از دلش که 
تى، مارادونا هم اگر بودى مســیر خروج تنها راه 
بعد سال دو گل از ســهراب انتظارى خورد و بود.

ب در پرسپولیس بود، اما مجید نامجومطلق به جرم 
ن یک موتورگازى از یک هوادار، بى اجازه سلطان، 
پرسپولیس سال ها منتظر ماند.  پوشیدن پیراهن
ر از مسوولین پرسپولیس خواست بازیکنى به نام 
ى را به تمرین پرسپولیس بیاورند. آوردند اما سلطان 
 شد که : «اینو نگفتم که، اون کچله رو مى خوام.» 

سید محمد حســینى بود که البته 
ها بعد یکى از ستون هاى 

م خط دفاع ذوب آهن 
نیکىاما سید
بــود که در 

 مى درخشید. 

رفتن پروین از پرسپولیس راه سید را به سمت سایپا کج 
کرد تا در ابتداى درخشــیدن، بخشى 
از تیم قهرمان على دایى باشد. 
آن روزهــا هیچ کس نفهمید 
دل ســید چه قــدر جوش 

را پرســپولیس
مى زند. رفت ســپاهان و بالید تا 

سرانجام به جایى آمد که سال ها او را کم 

داشت و او، آنجا را.
سید جالل حسینى شــاید از آخرین بازماندگان نسلى 
باشد که براى عشق پیراهن، هنوز گوشه اى از قلبشان

جایى هست. در تمام این سال ها همان اندازه که جوش 
مطالباتش و جوش درآمد بهتر را زد، به فکر حال و اوضاع 
تیمى بود که حاال و در پس سال هاى حضورش آشکار 
شده تا چه حد بدان عشــق مى ورزد. پرسپولیس بدون

سیدجالل، دست کم یک قهرمانى در لیگ پانزدهم را 
از دست داد و با او حتى مى توانست در تیم دایى 
هم قهرمان لیگ باشد. 
اما براى او که 

بیش از هر بازیکن دیگرى از قهرمانى سیر است، هربار
باالبردن جام با پرسپولیس طعم دیگرى دارد. این را از
غریو شادى و رگ هاى برجسته گردنش به هنگام باال

بردن جام مى توان فهمید.
حاالاو اراده کرده تا با لباس پرسپولیس به مسیر پر افتخار
حرفه ایش پایان دهد. این حق او و حق پرسپولیس است.
دو تنکه ســال ها به انتظار یکدیگر نشستند و در پس
همه فراز و فرودها، سرانجام به هم رسیدند. پرسپولیس
همیشه در مقاطعى که کامیاب بوده، بزرگترى در زمین
بگیر تا داشته است. از همایون سرطالیى براى بزرگى
پروین و عابدزاده و باقرى و حاال سیدجالل. کسانى که

هوادار به اتکاى وجودشــان امنیت
با دل قرص به تماشاىبازى ها خاطرى احساس کرده و
نشسته است. سیدجالل حسینى مى رود تا در تاالر
مشاهیر پرسپولیس براى خود جایگاه ویژه اى بیابد.

اون کچله، حاال در تاالر مشاهیره !
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 لیگ برتر آغاز شده و  تیم ها تقریبا تکمیل شده و ترکیب 
اصلى خود را تا حدود زیادى شناخته اند. چند بازیکن فصل 
گذشــته اما تا اینجاى کار فصل جدیدشــان آغاز نشده 
و فعال تیم بعدى خود را نشــناخته اند. بازیکنانى که به 
احتمال زیاد تا چند روز آینده بعضى از آنها تیم دار مى شوند 
و بعضى دیگر لیگ را از داخل خانه و به عنوان تماشاگر 

آغاز خواهند کرد.

محمدرضا اخبارى 
کســى فکــرش را نمى کرد  

دروازه بانى که در فصل نقل 
و انتقاالت گذشــته عامل 
دعواى دو باشگاه و دو مربى 
بــود در این فصل با برچســب 
فروشــى، آن هم بدون پول رضایت نامه در صف انتظار 

بنشیند. 
ضربه اى که اخبارى بازى هــاى ابتداى فصل که درون 
دروازه قرار مى گرفت به ســایپا وارد کرد بیش از همه به 
خود او ضرر رسانده است. نارنجى پوشان به خاطر تفاضل 
گل منفى که با گلزنى هاى پــى در پى بازى هاى پایانى 
هم جبران نشد از رسیدن به رده ســوم باز ماند و بیش 
از نیم فصل سکونشــینى و حاال خانه نشــینى تاوان آن 

روزهاى بد است.

محمدرضا خانزاده 
 بازیکــن محبوب کى روش 
اگرچــه در یــک قدمى 
تراکتورسازى است اما فعال 
تیم نــدارد. بازیکنى که بدون 
تیم ماندنش خیلــى هم موضوع 
عجیبى نیست. او به واسطه حضور در روسیه توقعات و 
قیمتش باال رفته و با توجه به کیفیت او شاید تیمى پیدا 

نشود که حاضر به پرداخت این مبلغ شود.

امیرحسین صادقى 
امید زیادى داشت که به جاى  

خداحافظى به تیم محبوبش 
برگردد و حتى پیشنهاد داد 
که اگر این اتفاق بیفتد طلبش 
را به استقالل ببخشــد. اما این 
راهکارها مفید واقع نشــد و صادقى حاال نه به استقالل 
برمى گردد و نه تیم دیگرى او را خواســته است. شاید 
خداحافظى دور از تیم محبوب پایــان یکى از بهترین 

مدافعان میانى تاریخ لیگ برتر باشد.

محسن بنگر 
 او به همراه بیشتر بازیکنان 
نفت تهــران بــدون تیم 
هســتند. البته محسن بنگر 
شاید با توجه به سن و سالش این 
بى تیمى اش به خداحافظى منجر 
شود مگر این که مثل فصل گذشته تیمى پیدا شود که به 
دلیل نبودن بازیکن بعضى از بازیکنان نفت را به دنیاى 

فوتبال برگرداند.

هاشم بیک زاده 
 او هم شرایطى مشابه بنگر 
دارد. یا در 35 سالگى تیمى 
پیدا مى کنــد و یا مجبور به 

خداحافظى از فوتبال مى شود.

آندرانیک تیموریان 
 رکــورددار تعویــض تیم در 
دوران بــازى، ایــن فصل 
نقــل و انتقاالت را بســیار 
آرام و بى سروصدا مى گذراند. 

بازیکنى که با کیفیت باالیش در هر سن و سالى همیشه 
مشتریان پروپا قرصى داشت حاال انگار به نزدیکى هاى 

آخر خط رسیده است.

ایمان مبعلى 
 به گفته خــودش در دوراهى 
خداحافظى و بازى کردن 
است. اگرچه دلش نمى آید 
که از فوتبــال دل بکند اما تیم 
خوبى را هم خواهان خود نمى بیند. 
این بازیکن که سابقه ســال ها بازى کردن در فوالد را 
دارد از این که این طور از تیمش جدا شده ناراحت است 
و انتظار داشــت حداقل شــرایطى مانند رجب زاده در 

ذوب آهن پیدا کند.
 البته نگاهى به لیســت تیم هاى این دو بازیکن نشان 
مى دهد که این توقع شــاید بیش از حد باشد. رجب زاده 
اولین بار در ســال 82 به ذوب آهن پیوســت و تا پایان 
ســال 97 تنها 4 ســال را در تیم هاى دیگرى فوتبال 
بازى کــرد اما مبعلــى از ســال 79 تا 97، 13 ســال 
را در تیم هــاى دیگر بــازى کــرد و به هیــچ تیمى

 نه نگفت!

اسماعیل شریفات 
 فصل گذشــته به ذوب آهن 
رفــت و در میانــه فصل 
راهى اســتقالل خوزستان 
شــد و حاال گفته مى شود که 
باز هم گزینه ویســى براى نفت 
مسجد سلیمان اســت. با این حال هنوز خبرى از ثبت 

قرارداد نیست و شریفات فعال بالتکلیف است.

فرزاد حاتمى 
 حاصــل اردوى ترکیــه 
خــط  تراکتورســازى 
خــوردن فــرزاد حاتمى از 
لیست توشــاك بود. توشاك 
بعــد از بازگشــت از ترکیه اعالم 
کرد که عالقه اى به جذب حاتمى نــدارد و این مهاجم 
که با نظر مهاجرى راهى اردو شــده بود تا شــاید نظر 
سرمربى را جلب کند، چند روز مانده به شروع لیگ بدون 

تیم  است. 
نکته نگران کننده تــر براى این بازیکن این اســت که 
مربى مــورد عالقــه اش یعنى قلعه نویى هــم بیش از 
تعداد مجاز بازیکن جذب کــرده و جایى براى حاتمى 

ندارد.

جابر انصارى 
 جابــر انصــارى دو فصل 
گذشته هم از استقالل جدا 
شد و حتى با ماشین سازى 
توافق کرد امــا مجددا به جمع 

آبى پوشان بازگشت. 
این فصــل هم هنوز وضعیت او مشــخص نشــده اما 
شــاید باز هم بعضى از اتفاقات داخل باشــگاه و جذب 
نشدن بازیکنان مورد نظر او را یک فصل دیگر ماندنى 

کند.

ارسالن مطهرى 
 یکى از عجیب ترین بازیکنان 
تیم بیرون مانده هاســت. 
مهاجمى که در نفت تهران 
عملکرد خوبى داشــت اما نیم 
فصل گذشــته در پارس جنوبى 
نتوانست گلى به ثمر برساند تا این فصل برخالف یکى، 
دو فصل نقل و انتقاالتى گذشــته مشترى پروپا قرصى 

نداشته باشد. 
بازیکنى که گویا حضورش در تراکتورسازى هم کنسل 
شده است و احتماال جزو خانه نشینان هفته اول خواهد 

بود. 

سال هاست با شروع اردوهاى    آى اسپورت |
تیم هاى ملى چالش بین باشگاه ها و کادر فنى تیم هاى 
ملى آغاز مى شود؛ موضوع کشمکش طرفین هم چیزى 
نیست جز حضور بازیکنان دعوت شده در اردوى ملى. این 
وسط باشگاه اصرار دارد که براى بازیکنش هزینه کرده 
و باید از آن در وقت مناسب و وقت درست استفاده کند، 
در طرف مقابل تیم ملى هم اصرار دارد در تورنمنت هاى 
بین المللى مســاله حیثیت و اعتبار یک کشور در میان 
اســت و باید بهترین ها در اختیار تیم کشورشان باشند. 
این چالشى است که کم و بیش در کشورهاى خارجى و 
صاحب فوتبال درجه یک هم شاهدیم اما اینجا در ایران 
خودمان همه چیز داغ تر، جنجالى تر و حاشیه سازتر پیش 
مى رود و بعضا مشکالتى به وجود مى آورد که براى حل 
کردنش حتى ریش سفیدى مسووالن و پادرمیانى هاى 
رایج هم جواب نمى دهد.این چالــش از نوع بزرگترش 
در اردیبهشــت ماه گذشــته و بین کى روش و مربیان 
تیم هاى حاضر در لیگ قهرمانان آسیا شکل گرفت که 
به درخواست فدراسیون فوتبال با عقب نشینى کى روش 
و کوتاه آمدن او از برنامه هایش مواجه شــد اما جنجال 
ایجاد شــده از این کشــمکش همچنان در الیه هاى 
زیرین دعواى برانکو – کى روش از سوى هر دو طرف 
دنبال مى شود و انگار تمامى ندارد.در ماجراى تیم امید 
یا همان تیم زیر 23 سال مان که قرار است در بازى هاى 
آسیایى شــرکت کند هم این چالش از یک ماه قبل و با 
شروع اردوهاى این تیم شــکل گرفته و هر روز ماجرا 
پیچیده تر، دردناك تر و حاشیه سازتر مى شود. چندى قبل 
و با اصرار حمید استیلى به عنوان مدیر تیم امید و البته کادر 
فنى تیم زیر 23 ســال، هیات رییسه فدراسیون فوتبال 
قانونى تصویب کرد تا باشگاه ها مجاب شوند بازیکنان 
دعوت شده به اردو را در اختیار کرانچار و همکارانش قرار 
دهند. با تصویب این قانون به نظر 
مى رسید مشکالت یک بار براى 
همیشه حل شده و باشگاه ها از 
قانون وضع شده و تنبیهاتى که 
درصورت اجــرا نکردنش اعمال 
خواهد شد تمکین مى کنند اما 
باز هم شــرایط آنطور که 
کرانچــار و همکارانش 
فکر مى کردند پیش 
نرفت و در تمرین 
دیروز امیدها 
حدود نیمى 
نفــرات  از 
دعوت شــده 
به محل اردو نیامدند.

واقعیت این اســت که 
حتى اگــر قانون وضع 
شده در جزییات و نحوه 
اجــرا شــدنش ایرادى 
نداشــته باشــد مى توان 
ریشه هاى این مشکالت 

را در نوع رفتار و منش استیلى و کرانچار به عنوان همه کاره 
و مســئوالن این تیم پیدا کرد. اســتیلى را در تمام این 
سال ها خوب شناخته ایم. او فردى نیست که بعد از بروز 
مشکالت اینچنینى لب به اعتراض علنى بگشاید یا با 
استمداد از رسانه ها دنبال شــلوغ کارى و عوض کردن 
فضا به سود خودش یا مجموعه تحت اختیارش باشد.او 
حتى در روزهایى که تمام باشگاه هاى کشور با دالیلى نه 
چندان منطقى کار را برایش سخت کرده بودند از موضع 
طلبکار وارد بحث نمى شد و آنقدر آرام بود که حتى حرص 
مخالفانش را در مى آورد. استیلى البته از یک ماه قبل و با 
بروز نخستین مشکالت در اردوهاى تیم امید اعتراضش 
به عدم تعامل و همکارى باشگاه ها را رسانه اى کرده بود 
اما هیچ وقت محکم و سمج نایستاد تا بگوید این کارى 
که باشگاه ها در حق تیم امید مى کنند همه چیز را به هم 

خواهد ریخت.
از زالتکو کرانچار چقدر شناخت دارید؟ کرانچار را یک 
مربى با دیسیپلین و فوق العاده جنتلمن و فنى مى شناسیم 
که در برخورد با رسانه و هوادار و بازیکن برخوردى در حد 
کمال دارد. از کرانچار در تمام این سال ها نه حاشیه سازى 
دیده ایم نه بى انضباطى. او به نوعى ورژن ایرانى حمید 
استیلى خودمان است و اصطالحا در و تخته به هم جور 
شده اند.کرانچار در عصبانى ترین حالت و با تندترین کالم 
اعتراض خفیفى مثل مصاحبه اخیرش تحویل رسانه ها 
مى دهد و از این کروات بى سر و صدا نیز نمى توان توقع 
برخوردى چکشى و محکم داشت. در واقع نه استیلى نه 
کرانچار از جنس آدم هایى نیستند که با داد و قال شرایط 
را به نفع خودشان تغییر بدهند و در این شرایط شاید تنها 
باید منتظر اجراى قانونى باشیم که هنوز به مرحله بلوغ 
نرسیده و کامًال نوپاســت. قانونى که چنانچه از همین 
امروز جزییاتش مشخص نشود یا فدراسیون روى اجرا 

شدنش تاکید نکند کار را 
براى تیم امید دشوار 

خواهد کرد.
در واقع شاید تنها با 
ارعاب باشگاه ها از 
طریق همین قانون 

بتوان تیم کرانچار را 
در فاصله کوتاه مانده تا 

بازى هــاى جاکارتا 
جمع و جــور کرد 
وگرنه از حاال نه 
باید روى مدال 
ایــن بازى هــا 
حساب کرد نه 
اینکه به پایان 
یافتن حسرت 
44 ســاله مان 
در راه رسیدن 
بــه المپیک 

فکر کرد.

نصف جهان رســانه ها پنجشنبه هفته گذشته 
یک خبر نگران کننده را براى پرسپولیس منتشر 
کردند.قانون جدید منع بکار گیري بازنشستگان 
در دولت، به تصویب مجلس رسیده و براي تایید 

به شوراي نگهبان رفت.
این قانون که اصالحیه اي بر قانون قبلی و در 
حال اجراي فعلی اســت ، تبصره هاي قبلی را 
محدود کرده به نحوي که مثال قبال ایثارگران 
(داراي ســابقه حضور در جبهه) را مســتثنی 
می کرد ولی اکنــون ایثارگــران از این دایره 
خارج شده اند.به موجب این مصوبه تنها اجازه 
بکارگیرى بازنشســتگان بندهــاى الف، ب و 
ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشــورى 
که شامل روساى ســه قوه،  معاون اول رییس 
جمهور،  نواب رییس مجلس شوراى اسالمى، 
اعضاى شــوراى نگهبــان، وزرا، نمایندگان 
و معاونــان رئیــس جمهــور هســتند، داده 
مى شود و مشموالن بندهاى (د) و (ه) که شامل 
استانداران و معاونان استانداران همطراز سفرا 

و معاونان وزرا هستند، از قانون حذف شدند.
حمید رضا گرشاســبی که به ســبب سوابق 
ایثارگــري مدیریت پرســپولیس را عهده دار 
شــده در صورت تصویب این قانون، احتماال 
باید از پرسپولیس جدا شود.جدایی او که آرامش 
را در این باشــگاه حاکم کرده نمی تواند خبر 

خوبی باشد.

نصف جهان  لیگ هجدهم از پنج شنبه هفته گذشته  
اســتارت خورد. بازیکنان جوان زیادى هستند که 
امیدوارند در این فصل و لیگى که آغاز شده بدرخشند.

 بازیکنان کم سن  و سالى که فصل قبل با وجود حضور 
کوتاه مدت در زمین، قابلیت باالى شان را نشان دادند 
و شاید در فصل جدید همه را غافلگیر کنند. در بین 
این پدیده هاى احتمالى، نام بازیکنان فوالد خوزستان 

با سه نماینده بیشتر از بقیه تیم ها مى درخشد. 
یوســف کى شــمس 20 ســاله فقــط 31 دقیقه 
در فصــل گذشــته بــازى کــرد کــه در ایــن 
نیم ســاعت، یــک گل هــم زد. صابــر حردانى 
در 21 ســالگى دو گل زد و یک پــاس گل داد. در 
حالى که فقــط 582 دقیقه در فصــل قبل بازى 
کرد. هادى حبیببى نژاد 22 ساله هم در 241 دقیقه 
حضور در لیگ هفدهم، موفق به زدن یک گل شد. 

پدیده احتمالى این فصل ســپاهان، رضا دهقانى 
اســت. بازیکن 20 ســاله اى کــه 374 دقیقه از 
لیــگ هفدهــم را تجربه کــرد و در ایــن مدت 
کوتــاه 2 گل زد. همچنین فــراز امامعلى بازیکن 
23 ســاله پیــکان در دوازده بــازى فیکــس

 و چهار تا هم تعویضى حضور داشت و 3 گل براى 
تیم مجید جاللى زد. 

دوباره
 تغییر مدیریت؟

رضا دهقانى 
شاید پدیده امسال

نصف جهــان رســانه هاى اســتقاللى و آبى نویسان 
همچنان در شــوك و غم خداحافظى امید ابراهیمى 
با تیم محبوبشــان هســتند و بــازار تحلیــل ها و 
دلنوشته هاى آنها در این باره هنوز داغ است. استقاللى  
نویسان هر چند روز یک بار به او کنایه و بحث دالرهاى 
شیخ نشــینان حوزه خلیج فارس را به پتکى بر سر او 
تبدیل کرده اند. یکى از این مطالب را با هم مى خوانیم:
بازیکن 27 ســاله ســپاهان بود که پــس از مدت ها 
بحث با قــراردادى یک ســاله به اســتقالل تهران

پیوســت. مورد عالقه سرمربى وقت اســتقالل بود 
و رابطه خوبــى با او داشــت. آن زمــان قلعه نویى و 
هواداران اســتقالل امیدوار بودند کــه امید ابراهیمى 
بتواند جانشــین شایســته اى براى جــواد نکونام در 
خط میانى این تیم باشــد. بازیکنى که در ســه فصل

گذشته اش در رقابت هاى لیگ برتر و جام حذفى 
ســه قهرمانى را تجربه کــرده بود، براى 

فصل آینده هم مورد توجه على دایى بود، 
اما در نهایت با استقالل به توافق رسید.
ابراهیمى در نخستین فصل حضورش 
در استقالل توانست شایستگى خودش 

را به سرمربى و هواداران ثابت کند و جانشین مناسبى 
براى نکونام باشد. در ســه فصل حضور در استقالل با 
قلعه نویى، مظلومى و منصوریــان کار کرد. در 83 بار 
بازى با پیراهن استقالل 74 بار در لیگ برتر و 9 بار هم 
در جام حذفى میدان رفت، 23 گل به ثمر رساند و همه 
یازده پنالتى را که براى استقالل زد، به گل تبدیل کرد.

 امید ابراهیمى که سال گذشــته باز هم قراردادش را 
تمدید کرده بود، به خاطر مصدومیتى که دچارش شد 
بازى هاى زیادى را از دست داد؛ با این حال هواداران 
استقالل او را تنها نگذاشتند و کامال از او حمایت کردند. 
با پیوستن وینفرد شفر به استقالل از پاییز 96 استقالل 
احیا شد و ابراهیمى هم با تعریف و تمجیدهاى فراوان 
شــفر و گرفتن لقب فرمانده از او، بازیکنى قدرتمندتر 
و جنگنده تر از قبل شــد؛ تا جایى که توانست در جام 
جهانى 2018 بازیکن فیکس تیم ملى باشد و نمایشى 
درخشان ارائه دهد. ســرانجام پس از پایان جام 
جهانى هواداران استقالل مشتاق و منتظر تمدید 
فرمانده تیم شان بودند اما دالرهاى شیخ نشینان 
خلیج فارس او را وسوسه و از استقالل دور و 

هواداران را آزرده خاطر کرد.

 باشگاه هاى بزرگ اســتقالل و پرسپولیس بازیکنان 
بزرگ و نام آور زیادى داشتند که آمده اند و رفته اند اما 
این نام بزرگ باشــگاه و هواداران است که مى ماند و 
باشــگاه هاى بزرگ به بازیکنان متکى نیستند. هیچ 
هوادارى گله ندارد که ستاره تیم شان ترقى و پیشرفت 
کند، لژیونر شــود و باعث افتخار شــود؛ اما جاى این 
پرســش از امید ابراهیمى باقى  اســت که ترقى او در 
کدام تیم اروپایى قرار است رقم بخورد؟ به کدام لیگ 
لژیونر شده؟ جزیره یا اللیگا؟ سرى آ یا بوندس لیگا؟ 
کدام پیراهن را به یکى از پرافتخارترین تیم هاى آسیا 
ترجیح داده است؟ آیا رسم فرمانده بودن رها کردن تیم 
در مسیر کسب ستاره سوم بود؟ به هر حال پرسپولیس، 
اســتقالل از تیم هاى پرطرفدار و محبوبى هستند که 
بازیکنان براى پوشیدن پیراهن این باشگاه ها سعادت 

پیدا مى کنند.
به گزارش نصف جهان، در مورد بحث امید ابراهیمى 
و پول پرســتى اش که در روزهاى اخیــر زیاد مطرح 
شــده به زودى موضوعــى را مطرح مــى کنیم که 
شاید براى خوانندگان جالب باشــد. به زودى منتظر 

باشید !

 و همچنان سرکوفت 
دالرهاى شیخ نشین هـــا!

علیرضا جهانبخش که بعد از درخشش خیره کننده در آلکمار به عنوان آقاى 
گلى و سومین پاسور برتر لیگ اردیویسه رسید، با پیشنهادات خوبى مواجه 
شــد و در نهایت تصمیم گرفته راهى برایتون انگلیس شود تا در شرایط 

جدید و لیگ معتبرترى کارش را پیش ببرد.
این ستاره ملى پوش ایرانى که دو ســال دیگر با باشگاه آلکمار قرارداد 
داشت، چهارشــنبه پیش از پاریس به انگلیس ســفر کرد تا شایعات 
حضورش در برایتون را جدى تر از قبل کند و روز پنجشنبه هم تست هاى 
پزشکى این باشــگاه را با موفقیت پشت سر گذاشت تا مراحل مقدماتى 

انتقال خود را نهایى کرده باشد.
بعد از تست هاى پزشکى، باشــگاه برایتون انگلیس با انتشارى عکس 
و کلیپى از ســتاره ایرانى در پیراهــن این تیم تایید کرد کــه با علیرضا 
جهانبخش قراردادى پنج ساله امضاء کرده اند که گفته مى شود رقم این 

انتقال 17 میلیون پوند است.
قراردادى که علیرضا جهانبخش با باشــگاه برایتون انگلیس به امضاء 
رساند، او را تبدیل به گران قیمت ترین بازیکن تاریخ فوتبال ایران و این 

تیم کرد .

قرارداد 5 ساله ستاره ایرانى با باشگاه انگلیسى

ستاره هاى سرگـــردان

با اخالق کرانچار و استیلى بى فایده است!

ى م ج و ر بر ی ى ب ر ر ش
ســه قهرمانى را تجربه کــرده بود، براى
فصل آینده هم مورد توجه على دایى بود، 
اما در نهایت با استقالل به توافق رسید.

ابراهیمى در نخستین فصل حضورش 
در استقالل توانست شایستگى خودش 

ى ی و ب ى یم س ی ن زی ب ى جه
جام پس از پایان درخشان ارائه دهد. ســرانجام

جهانى هواداران استقالل مشتاق و منتظر تمدید 
فرمانده تیم شان بودند اما دالرهاى شیخ نشینان 
خلیج فارس او را وسوسه و از استقالل دور و 

هواداران را آزرده خاطر کرد.

علیرضا جها
گلى و سومی
ن شــد و در
جدید و لیگ
م این ستاره
داشت، چه
حضورش د
پزشکىاین

ید نکند کار را 
ید دشوار 

د تنها با 
گاه ها از

ن قانون 
رانچار را 

وتاه مانده تا 
ى جاکارتا
کرد ـور
حاال نه
مدال
 هــا 
د نه 
یان
رت 
مان 
ن 
ک

دهند. با تصویب این قانون
مى رسید مشکالت یک با
همیشه حل شده و باشگ
تنبیها قانون وضع شده و
درصورت اجــرا نکردنش
خواهد شد تمکین مى ک
باز هم شــرایط آنط
کرانچــار و همک
فکر مى کردند
نرفت و در
دیروز
حدود
نفـ از 
دعوت
به محل اردو نی
واقعیت این اســ
حتى اگــر قانون
شده در جزییاتو
اجــرا شــدنشا
نداشــته باشــد م
ریشه هاى این مش

زیکنان
ه اند اما 
ى ماند و 
هیچ  د.
شرفت 
اىاین 
ى او در 
لیگ م
س لیگا؟ 
ى آسیا 
دنتیم

ولیس، 
تند که 
سعادت 

اهیمى 
 مطرح 
نیم که 
 منتظر 
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یک فوق تخصص غدد گفــت: عوامل مختلفى ممکن 
است در بروز اختالل کوتاهى قد مؤثر باشد، اما موضوع 
مهمتر این است که در اکثر مواقع و مراجعه ها، مشکل 

جدى اى وجود ندارد و قابل حل است.
صمدانى فرد افزود: با توجه بــه اینکه اطالعات مردم 
افزایش یافته اســت و خواســته هاى آنها بیشتر شده 
است، دوست دارند تا بچه هایشــان هم بلند قد باشند و 
متأسفانه مقایســه هاى زیادى بین فرزندان کوتاه قد و 
بلند قد صورت مى دهند. وى اضافه کرد: اکثر بچه ها 
هم مشکلى ندارند و صرفًا این یک مقایسه است و 
همساالن آنها در جامعه در یک سطح قدى هستند. 
صمدانى فرد اضافه کرد: زمانى که والدین قد بلندى 
ندارند، نمى توان انتظار داشت که فرزندان هم بلندقد 
باشند و طبیعتاً بچه هم تابع همان وضعیت است. وى 
معتقد است: کسانى که با مشکل رشد قد مراجعه 
مى کنند مشکل جدى اى نه در ترشح هورمون ها 
دارد و نه در سیر رشد قد؛ درصدى هم هستند که قد 
آنها زیر اعداد معمول رشد قدى است و اگر اینها مراجعه 
کنند، باید مورد بررسى هورمونى قرار بگیرند و مى توان 

رشد استخوانى آنها را نیز بررسى کرد.
صمدانى فرد افزود: درصورتــى که میزان قد این 
افراد کمتر از متوســط قد پدر و مادرشان باشد، 
تحت شرایطى باید به این افراد هورمون رشد 
داده شود و این اختالل ممکن است به دلیل 
مشکالت در تیروئید، هورمون رشد یا کمبود 
برخى از مواد غذایى بروز کرده باشد.  وى تصریح 
کرد: والدین جدول سالمت دارند و اگر سرعت رشد قد 
بچه ها خوب باشد که مشکلى ندارد و اگر مشکلى در 

رشد قد بچه ها دیدند، باید به پزشک مراجعه کنند.

یک متخصص مغــز و اعصاب با اشــاره به اینکه 
مهمتریــن عامــل در بهداشــت خــواب، زمان 
مناســب خوابیدن اســت، گفت: اصالح ســبک 
زندگى الزمه داشــتن بهداشــت خواب مناســب

 است.
الهه تقوایى با اشاره به اینکه خواب یک مقوله شایع 
و مهمى است که مطالعات زیادى پیرامون آن انجام 
شده، اظهار کرد:  در سال هایى که مطالعات زیادى 
در مورد خواب انجام شــد به این نتیجه رسیدند که 
برخالف تصورى که در گذشته وجود داشته، خواب 
یک پرسه غیر فعال نیست بلکه در مراحلى از خواب 
فعالیت ارگان هاى بدن مانند مغــز و قلب افزایش 

مى یابد.
 وى با بیان اینکه به طور کلى سیکل خواب دو مرحله 
اساسى دارد که یک مرحله از خواب با حرکات سریع 
چشم و مرحله دیگر خواب بدون حرکات سریع چشم 
است، گفت: خواب آرام یا خواب بدون حرکات سریع 
چشم خود به چهار مرحله تقسیم بندى مى شوند که 

هر یک به ترتیب بیانگر عمق خواب است.
وى با اشاره به اینکه ســیکل خواب تقریبًا در مدت 
90 تا 120 دقیقه اتفاق مى افتد، خاطرنشــان کرد: 

این ســیکل متناســب با مدت زمان خــواب فرد، 
ممکن است چندین بار تا بیدار شدن فرد ادامه پیدا 

کند.
تقوایى با بیان اینکه شــخص بعــد از خواب رفتن 
و رســیدن تدریجى به مراحل عمیق تــر، ناگهان 
به مراحــل خیلى ســطحى برمى گــردد، گفت: 
این عمل اغلب با حــرکات ناگهانى بــدن همراه 

است. 
این متخصص مغز و اعصاب، نسبت مراحل خواب 
را در ســنین مختلــف متفاوت دانســت و تصریح 
کرد:  افراد پیر در شب بیشــتر بیدار مى شوند و اکثر 
خواب را در مراحل اول و دوم یعنى ســطحى ترین 
مرحلــه خــواب و خــواب ســبک مى گذرانند و 
به طور کلى در یک شــب کمتر در خــواب واقعى

 هستند.
 وى در ادامه نکته حائز اهمیتى را درباره میزان نیاز 
افراد به خواب عنوان کرد و گفت:  براى نیاز افراد به 
خواب، اســتاندارد یا عدد ثابتى وجود ندارد، اما باید 
میزان خواب فرد از نظر کّمیت و کیفیت به اندازه اى 
باشد که قواى جســمى و روحى او را به حد مطلوب 

برساند.

دانشــمندان دانشــگاه تگزاس براین باور هستند که 
خمیردندان باعث ایجاد دیابت نوع 2 در انسان مى شود.

در تازه ترین بررسى محققان آمریکایى، وجود افزودنى 
شیمیایى E 171 (دى اکسید تیتانیوم) مى تواند باعث 
ایجاد دیابت شود. به گفته آنها، افزایش شمار مبتالیان 
به دیابت نوع 2 در جهان، با رشد فزاینده مصرف خمیر 
دندان هاى شیمیایى و لوازم آرایشى و بهداشتى که در 

آن از ماده شیمیایى E 171 اســتفاده مى شود، کامًال 
مرتبط است. 

دانشــمندان در یــک مطالعــه گروهــى، 11 نفر را 
تحت بررســى قرار دادند که از محصوالت آغشــته 
بــه دى اکســید تیتانیوم اســتفاده کــرده بودند، در 
این میان هشــت نفر آنــان مبتال به دیابــت نوع 2 

شده اند.

حجامت به عنوان روش طب ســنتى براى سالم ســازى بدن همچنان 
در جامعــه ایرانــى دنبال مى شــود امــا طبق تــازه تریــن تحقیقات 
این روش براى عده اى خطرناك اســت.  حجامت زیر ســن دو ســال 
و بــاالى 60 ســال در منابع مکتــوب و معتبر طب ســنتى منع شــده

 است.
رئیس سالمتکده طب ســنتى گفت: حجامت باید در محیطى استاندارد و 
حتماً تحت نظر متخصص انجام شود و عمل حجامت به صورت خودسرانه 
نه تنها فوایدى ندارد، بلکه در بعضى موارد عوارض جبران ناپذیرى در پى 

خواهد داشت.
مجید امتیازى با بیان اینکه حجامت به عنوان یک شیوه درمانى و بعضى 
موارد یک روش پیشگیرى است، گفت: انجام عمل حجامت داراى شرایط 

خاصى است که افراد حجامت کننده باید با آنها آشنا باشد.
این متخصص طب سنتى گفت:  انجام حجامت در افرادى که اختالالت 

انعقادى دارند ممنوع است. 
وى تأکید کرد: باید توجه داشــت که حجامت در حال گرسنگى نیز منع 
شده است. امتیازى در مورد نحوه حجامت در بانوان افزود: بانوان از انجام 

حجامت در تمام روزهاى عادت ماهیانه و نیز زمان باردارى بپرهیزند.

بمـب هاى  انـرژى صبـحگاهىبمـب هاى  انـرژى صبـحگاهى
عوامل بســیارى مى توانند در احســاس خســتگى 
صبحگاهى نقش داشته باشــند. این شرایط اغلب به 
واسطه استراحت شبانه ناکافى یا بیش از حد سخت کار 
کردن طى روز رخ مى دهد. کمبود برخى مواد مغذى 
ضرورى نیز مى تواند به احساس خستگى صبحگاهى 
منجر شود؛ به ویژه اگر یک رژیم غذایى سالم و متعادل 

را دنبال نکنید.
یک رژیم غذایى سالم و متعادل انرژى مورد نیاز بدن را 
تأمین مى کند و بر همین اساس ارائه بهترین عملکرد 
در طول روز امکانپذیر مى شــود. در نتیجه زمانى که 
دریافت مواد مغذى مهم نادیده گرفته مى شود، تجربه 
خستگى جسمانى یا روانى چندان دور از انتظار نیست.

افراد بســیارى تــالش مى کننــد از طریق مصرف 
نوشیدنى هاى انرژى زا و محصوالت تجارى دیگر که 
اثرى کوتاه مدت دارند و تنها مشکل را پنهان مى کنند 
با این شرایط مقابله کنند. حتى اگر مصرف این قبیل 
محصوالت به تقویت سطوح انرژى شما کمک کند، 
مصرف مواد غذایى طبیعى همچنان ایده بهترى است. 
حال در ادامه برخى از این بمب هاى انرژى صبحگاهى 

را معرفى مى کنیم.

جوى دوسر
جوى دوسر یک ماده غذایى مقوى با ارزش تغذیه اى 
باالست. این ماده غذایى، همواره باید در رژیم غذایى 
شما حضورى ثابت داشته باشد، زیرا منبع انرژى مهمى 
محسوب مى شــود. جوى دوســر حاوى فیبر غذایى 

فراوان اســت که این ماده مغذى، به بهبود گوارش و 
تنظیم اشتها کمک مى کند.

ویتامین ها و مــواد معدنى موجود در جوى دوســر، 
گردش خون، ســوخت و ســاز و عملکرد شناختى را 

بهبود مى بخشند.
همچنین جوى دوسر غذایى ایده آل براى قلب است، 
زیرا بر سطوح ترى گلیسیرید و کلسترول تأثیر مى گذارد.

شیر
افــرادى که به عــدم تحمل الکتوز مبتال نیســتند، 
مى توانند از فواید مصرف شــیر بهره ببرند، زیرا این 
نوشیدنى از احساس خستگى هنگام صبح پیشگیرى 

مى کند.
شیر حاوى اسید آمینه ها و ویتامین هایى است که پس 

از جذب در بدن، سطوح انرژى را بهبود مى بخشند.
تریپتوفان، یکى از اسیدآمینه هاى موجود در شیر است 
که ترشح سروتونین، یک انتقال دهنده عصبى مرتبط 

با خوشى و بهزیستى، توسط مغز را تحریک مى کند.

مغز هاى خوراکى
اگر چه بهتر است اعتدال در مصرف آنها رعایت شود، اما 
مغز هاى خوراکى از جمله مواد غذایى سرشار از انرژى 
هستند که مى توانند به پیشگیرى از احساس گرسنگى 

و خستگى صبحگاهى کمک کنند.
تراکم باالى ویتامین هاى B و اسید هاى چرب مفید در 
مغز هاى خوراکى براى سیستم عصبى مفید است که به 

تقویت تمرکز و سالمت روانى کمک مى کند.

همچنین مغز هــاى خوراکى حاوى فیبــر غذایى و 
آنتى اکســیدان ها هســتند که از درد هاى عضالنى، 

سردرد و اضطراب پیشگیرى مى کنند.

عدس
عدس یکى از ســالم ترین مواد غذایــى بین حبوبات 
محسوب مى شود. عدس حاوى مواد مغذى مفید براى 

سالمت جسمانى و روانى انسان است.
محتواى آهن عدس و پروتئین با کیفیت باالى آن، به 
پیشگیرى از هر گونه عوارض جانبى منفى کم خونى 

کمک مى کنند.
مصرف عدس گردش خون را بهبود مى بخشــد و در 
همین راســتا اکســیژن و مواد مغذى کافى در اختیار 

سلول هاى بدن انسان قرار مى گیرند.
این کربوهیدرات ها به عنوان ســوخت براى سلول ها 
عمل مى کنند کــه در افزایش ســطوح انرژى بدن 

نقش دارد.

شکالت
اگر چه مصرف بیــش از اندازه شــکالت ایده خوبى 
نیست، اما 20 تا 30 گرم شکالت تلخ مى تواند به بهبود 

عملکرد شما در طول روز کمک کند.
شکالت حاوى چربى و کربوهیدرات هاست که یک 
منبع انرژى براى ســلول هاى بدن انسان محسوب 

مى شوند.
مصرف شــکالت تلخ سیســتم عصبى را تحریک 
مى کند، ســالمت قلب را بهبود مى بخشد و از مغز در 

برابر استرس محافظت مى کند.

دانه هاى خوراکى
انواع مختلفــى از دانه هاى خوراکى وجــود دارند که 
مى توانند با خستگى صبحگاهى مقابله کنند. این مواد 
غذایى، کالرى کمى دارند و سرشار از مواد مغذى هستند 
که به حفظ و تقویت سالمت بدن کمک مى کنند. به 
عنوان مثال دانه هاى کتان سرشار از اسید هاى چرب 
امگا3 هستند که براى سیستم قلبى-عروقى و سالمت 

شناختى انسان مفید هستند.
اسید آمینه ها و مواد معدنى موجود در دانه هاى خوراکى 
نیز گردش خون را بهبود بخشیده و از نوسانات خلقى 
پیشگیرى مى کنند. دانه هاى آفتابگردان، کدو تنبل و 
کنجد نیز از دیگر گزینه هایى هستند که مى توانید مد 

نظر قرار دهید.

موز
براى چند دهه، موز سوژه برخى باور هاى پرسش برانگیز 
و مشکوك بود. افراد بسیارى از مصرف این ماده غذایى 
به دلیل نگرانى از افزایــش وزن پرهیز مى کردند، اما 
امروزه آن باور هاى نادرســت از بین رفتــه و موز به 
عنوان یک ابَرماده غذایى خوشمزه و مفید براى انسان 

شناخته مى شود.
کربوهیدرات ها و قند هاى طبیعى موجود در این میوه، 
سطوح انرژى و عملکرد انسان را بهبود مى بخشند. موز 
مى تواند فعالیت سیستم عصبى را متعادل ساخته و خلق 

و خو را بهبود  بخشد.

تبخال نوعى بیمارى ویروسى است که به صورت 
تاول هاى کوچک یا زخم التهابــى قرمز، روى 
لب ها ظاهر مى شــود. در واقع تب خال، نتیجه 
حمله ویروس «هرپس» ساده نوع یک است که 

به سادگى سرایت مى  کند.
در هر حال، تبخال مشکلى است که بسیارى از ما 
ممکن است به آن دچار شویم. در این مطلب با 
روش هاى کامًال طبیعى براى درمان تبخال آشنا 

مى شوید.

درمان سریع تبخال با شیر سرد
شــیر حاوى ترکیب شناخته شــده  اى به نام 
«لیزین» اســت که با جذب شــدن در پوست، 
فعالیت ویروس منشأ تبخال را از کار مى اندازد. 
 pH اســتفاده موضعى از شــیر، باعث تنظیم
پوست مى شــود و به بهبود سریع تبخال کمک 

مى کند.

درمان سریع تبخال با گوجه فرنگى
آنتى  اکســیدان هاى موجــود در گوجه فرنگى 
بــراى تحریک احیاى ســلولى قســمت هاى 
تبخال زده فوق  العاده اســت. این خواص آنتى 
اکسیدانى، رشــد میکروارگانیسم ها را متوقف 
مى کند و سوزش و خارش تبخال لب را کاهش 

مى دهد.

درمان سریع تبخال با ماست 
اسیدالکتیک موجود در ماست، یک ترکیب مؤ ثر 
براى کنترل pH پوست لب هاست و مانع از رشد 
و تکثیر تبخال لب مى شــود. خواص موجود در 
ماست، خارش ناشى از تبخال را تسکین مى دهد 

و به درمان سریع عفونت کمک مى کند.

درمان سریع تبخال در خانه

یک فوق تخ
است در برو
مهمتر این
جدى اى وج
صمدانى فر
افزایش یاف
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آنها زیر اعد
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رشد است
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تح

م
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یک تور غیرمجاز تیوب ســوار در رودخانــه منطقه «چال 
کندى» و «کول خرسان» واقع در شهرستان دزفول استان 
خوزستان تیرماه سال گذشته پنج کشته داد اما امسال دوباره 

مشابه آن تور در این منطقه برگزار مى شود.
 تیر ماه سال گذشــته یک تور غیر مجاز اهواز در رودخانه 
منطقه چال کندى و کول خرســان دچار حادثه شد و از 19 
گردشگر حادثه دیده پنج نفر کشته شدند. در دقایق اولیه 14 
نفر نجات یافتند و دو نفر غرق شدند. پس از جستجوهاى 
چند روزه مشخص شد که تور لیدر این تور به همراه دو فرد 
16 و 54 ساله نیز غرق شــده اند که همچنان جسد نفر آخر 

پیدا نشده است.
بالفاصله پس از ایــن حادثه اداره کل میــراث فرهنگى 
خوزســتان اعالم کرد که این تور فاقد مجوز بوده است. از 
سوى دیگر کارشناسان طبیعت گردى معتقد بودند که این 
تور اســتانداردهاى حضور در رودخانه را رعایت نکرده و به 
دلیل استفاده از تیوب نامناسب براى رودخانه نوردى و وصل 

بودن تیوب ها با طناب به یکدیگر این حادثه رخ داده است.
تصاویرى که به دست پایگاه خبرى «چمدان» رسیده است 
نشان مى دهد با وجود حادثه سال گذشته و کشته شدن پنج 
نفر در این منطقه، عده اى تورى مشابه را دقیقاً در همان نقطه 

و با شرایط همان تور حادثه دیده برگزار مى کنند.
رئیس انجمن رفتینــگ ایران دربــاره وضعیت حضور در 
آب هــاى این منطقه مى گویــد: رودخانه نــوردى اصول 
و اســتانداردى دارد که باید رعایت شــود. در گردشگرى 
ماجراجویانه که وارد محیط هاى پرخطر مى شــویم باید با 

رعایت استاندارد و نکات ایمنى ســعى کنیم خطرات را به 
حداقل برسانیم. 

کیانوش محرابى در ادامه مى گوید: براى جلوگیرى از حادثه 
در رودخانه نوردى باید ســه نکته را در نظر گرفت. نخست 
اینکه در رودخانه به هیچ وجه افراد را به هم یا به شىء دیگر 
با طناب گره نزنیم. نکته دوم کــه موجب حادثه در این تور 
نیز شده این اســت که به هیچ عنوان داخل تیوب نشویم و 
عمود بر آب قرار نگیریم. وقتــى آب جریان دارد، روى آب 
دراز مى کشیم. قانون ســوم نیز این است که از موانع داخل 

آب دورى کنیم.
معاون امداد و نجات هالل احمر خوزستان که سال گذشته 
در جریان عملیات امداد و نجات تور حادثه دیده حضور داشت 
نیز درباره برگزارى دوباره این تورها به «چمدان» مى گوید: 
در جلسه مدیریت بحران این موضوع را هشدار داده ایم. با 
گرم شدن هوا دوباره عده اى براى درآمدزایى این تورهاى 
خطرناك را تبلیغ مى کنند و گردشگرانى که به دنبال هیجان 

هستند در این تورها شرکت مى کنند.
صادق سالمت با اشاره به استاندارد نبودن این منطقه براى 
ورود تورهاى گردشــگرى مى گوید: کول خرسان و چال 
کندى به عنوان مناطق خطرناك شناخته  مى شوند. اما چون 
خارج از شهر است کسى به این موضوع توجه نمى کند و افراد 
بدون تجهیزات مناسب وارد آن مى شوند. وى درباره حادثه 
سال گذشته نیز مى گوید: سال گذشته 19 نفر در قالب یک 
تور غیر مجاز در تیرماه وارد رودخانه شــدند که پنج کشته 

برجاى گذاشت و جسد یک نفر از آنها نیز پیدا نشد.

آمار غرق شدگى در خوزستان باالست
با گرمى هوا، رودخانه ها و دریاچه سدها در خوزستان تبدیل 
به مقاصدى براى سفر و پیک نیک مى شوند و بى احتیاطى 

باعث غرق شدگى و مرگ در این مناطق شده است.
معاون امداد و نجات هالل احمر خوزستان در این باره به 
«چمدان» مى گوید: امسال با گرم شدن هوا مردم بیشتر 
به ســوى آب هاى جارى و دریاچه ها مى روند. با وجود 
اینکه در بسیارى مناطق محیط هاى استانداردى وجود 
دارد اما افــراد به آن توجه نمى کنند. مدتى پیش جســد 
یک غرق شــده را دقیقًا از زیر تابلو اخطار ممنوعیت شنا 

بیرون آوردیم.
سالمت مى افزاید: گردشــگران باید از محیط هاى امن و 
استاندارد استفاده کنند. اما متأسفانه به دلیل هیجان به محیط 
خطرناك وارد مى شــوند و گاهى فراتر مى روند و با شرط 
بندى بیشتر وارد محوطه هاى خطرناك مى شوند که منجر 
به حادثه مى شود. براى اصالح این اتفاق باید کار فرهنگى 
کنیم اما در حال حاضر با رشد حادثه باید قوه قهریه را به کار 
گیریم تا بیش از این افراد جان خود و دیگران را در معرض 

خطر قرار ندهند.
نظارت نکردن روى تورهاى طبیعتگردى در روزهایى که 
گرماى هوا و تعطیالت بازار این تورها را داغ کرده باعث شده 
که تورها بدون آموزش و امکانات الزم وارد مناطقى شوند که 
جان گردشگران در معرض خطر قرار مى گیرد. طى روزهاى 
گذشته از تابستان امسال تعداد بسیارى در سواحل، رودخانه ها 

و دریاچه سدها غرق شده اند.

«دره مرگ» خوزستان امسال هم 
قربانى مى گیرد؟  دزدى که عاشــق کتانى هاى برند و گرانقیمت بوده 

و با پرشیاى ســفید دســت به صدها فقره زده بود، 
دستگیر شد.

سرهنگ مسلم قاسم آبادى با اشــاره به دستگیرى 
سارقى که با پرشــیایى ســفید، مبادرت به سرقت 
کتانى هاى برند از آپارتمان هاى مســکونى مى کرد، 

اظهار کــرد: به دنبال چندین گــزارش  در خصوص 
ســرقت کتانى هاى خاص و گرانقیمت در محدوده 
خیابان نواب، همکاران ما موفق شدند از چند دوربین 
مداربسته که تصاویر بخشى از سرقت ها را ضبط کرده  
بودند، چند شــماره از پالك این خودرو را شناسایى 
کنند. وى گفت: پس از تکمیل اطالعات شماره پالك 
خودروى سارق، مشخصات مالک خودرو استخراج 

شد و با هماهنگى مقام قضائى، سارق کتانى هاى برند 
و به اصطالح اورجینال دستگیر شد.

رئیس کالنتــرى 108 نواب ادامــه داد: نکته جالب 
توجه آن بود، این فرد که حدوداً 35 سال سن دارد در 
خصوص انگیزه خود از سرقت کتانى ها به مأموران 
اعالم کرد که به دلیل عالقه شدید و به نوعى عشقش 
بــه کتانى هــاى اورجینال و 
گرانقیمت، دســت بــه این 
سرقت ها زده و به جز تعدادى 
از این کتانى هاى سرقتى که 
آنها را فروخته بود، 160 جفت 
کتانى اصل و داراى برند خاص 
را براى خود نگاه داشته و از آنها 
استفاده مى کرده است. قاسم 
آبادى با بیان اینکه این سارق 
با اســتفاده از غفلت ساکنان 
آپارتمان هاى مسکونى و با شیوه و شگردهاى ساده، 
وارد مشاعات ســاختمان ها مى شد، افزود: این متهم 
که داراى ســوابق قبلى هم هست پس از دستگیرى 
به بیش از صد فقره سرقت اعتراف کرده و در محل 
زندگى اش عالوه بر کشف 160 جفت کتانى، تعدادى 
لپ تاپ، عروسک، دوربین مداربســته و تعداد قابل 

توجهى فلش ممورى کشف شد.

سرقت صدها جفت کتانى  برند
 فقط بخاطر عالقه

رئیس کالنترى 133 شهرزیبا، با اعالم خبر دستگیرى 
یک جاعل عنوان در محدوده غرب تهران، گفت: این 
متهم با جعل عنوان مأمور قالبى مؤسسه خیریه، سعى 
در خالى کردن صندوق هاى این مؤسسه داشت که با 

هوشیارى مردم و تالش پلیس دستگیر شد.
 سرهنگ عظیم شــبى پورگفت: ظهر روز سه شنبه 

یکى از شهروندان ضمن تماس با مرکز فوریت هاى 
پلیســى 110 اظهار کرد که فردى مشکوك ضمن 
پرسه در خیابان ســازمان آب، اقدام به خالى کردن 
صندوق هاى مؤسسه خیریه محک مى کند. وى افزود: 
با اعالم این خبر، مأموران به محل اعزام شدند و در 

بررسى و تحقیقات انجام شده این فرد را در حال خالى 
کردن یک صندوق مؤسسه مذکور مشاهده کردند و 
براى روشن شدن موضوع به سمت وى رفتند. این فرد 
به محض دیدن مأموران سعى کرد بدون جلب توجه 
از محل دور شود که با سرعت عمل پلیس متوقف شد 
و زمانى که در پاسخ به سئواالت پلیس به ضد و نقیض 
گویى پرداخت، مأموران وى را 
بازداشت و به کالنترى منتقل 

کردند.
ســرهنگ شــبى پور اظهار 
کرد: متهم در کالنترى تحت 
بازجویى قرار گرفت که طى 
آن به جرم خود مبنى بر جعل 
عنوان و سرقت از صندوق هاى 
این مؤسسه اعتراف کرد و در 
بازرسى از وســایل وى یک 
عدد کارت شناســایى جعل این مؤسسه، یک کیف 
دســتى و 285 هزار تومان وجه نقد که از صندوق ها 
به سرقت برده بود، کشف شد. وى افزود: با توجه به 
شکایت نماینده قانونى این مؤسسه، متهم براى سیر 

تحقیقات قضائى به دادسرا منتقل شده است.

مأمور قالبى 
حین سرقت از صندوق خیریه به دام افتاد

پســرى که با شلیک اســلحه مادرش را در شهرك 
رسالت کرمانشاه مجروح کرده بود، دستگیر شد.

فرمانده انتظامى شهرستان کرمانشاه اظهار کرد: به 
دنبال اعالم مرکز فوریت هاى پلیسى 110 مبنى بر 
یک فقره تیراندازى منجــر به مصدومیت بالفاصله 
مأموران کالنترى براى بررســى موضوع به محل 

اعزام شــدند. وى افزود: پس از حضــور مأموران در 
محل، زنى حدوداً 50 ساله به آنها مراجعه و عنوان کرد 
که سه فرد ناشــناس با مراجعه به در منزل، وى را از 
ناحیه هر دو پا مصدوم کردند و قبل از حضور پلیس از 

محل متوارى شدند.
ســرهنگ برارى ادامه داد: با توجه به حساســیت 
موضوع، پلیس تحقیقات دامنــه دارى را آغاز کرد و 
در نهایت مشخص شد که دو نفر از عوامل تیراندازى 

همسر و فرزند شخص مصدوم بوده اند.
فرمانده انتظامى کرمانشاه خاطرنشان کرد: مأموران 
در نهایــت بــا اســتفاده از 
شگردهاى پلیســى و انجام 
کارهــاى اطالعاتــى محل 
اختفــاى یکــى از متهمان 
که فرزنــد فرد شــاکى بود 
را شناســایى و نســبت بــه 
دســتگیرى وى اقدام کردند. 
وى یادآور شد: متهم دستگیر 
شده در بازجویى هاى انجام 
شده علت اصلى تیراندازى را 
اختالفات خانوادگى عنوان کرد. ســرهنگ برارى با 
تأکید بر اینکه تالش براى دســتگیرى سایر عوامل 
تیراندازى ادامه دارد از معرفى متهم دستگیر شده به 

دستگاه قضائى خبر داد.

پسر و شوهر زن میانسال
او را به گلوله بستند

با تالش نیروهاى یگان حفاظت اســتان چهارمحال و 
بختیارى اعضــاى باند خرید و فروش اشــیاى تاریخى 
دستگیر شدند و مقادیرى اشیاى تاریخى و بدل از جنس 
طال کشف و ضبط شد. فرمانده یگان حفاظت استان چهار 
محال و بختیارى در بیــان جزئیات این خبر گفت: یگان 
حفاظت استان در ادامه روند دستگیرى قاچاقچیان اموال 
تاریخى، به محض کسب اخبار واصله از دوستداران میراث 
فرهنگى مبنى بر خرید و فــروش و معامله قریب الوقوع 

مقادیرى اشیاى عتیقه، انجام اقدامات و بررسى هاى اولیه 
و احراز صحت خبر را در دستور کار قرار داد.

سردار امیر رحمت اللهى تصریح کرد: یگان حفاظت استان 
با تشکیل تیمى زبده از کارکنان و انجام تحقیقات گسترده، 
پس از چندین روز تالش بى وقفه  به محض شناســایى 
افراد دخیل در امر قاچاق اموال تاریخى با همکارى عوامل 
انتظامى و قضائى در عملیاتــى غافلگیرانه با مراجعه به 
منزل یکى از قاچاقچیان عتیقه و دستگیرى سه نفر متهم 

در این خصوص، مقادیرى اشــیاى قدیمى از جنس طال 
و ترکیبى از فلز زردرنگ  شامل 47  قطعه سکه، خنجر، 
پیکره  بزکوهى، یک جفت گوشواره و...  از این افراد کشف 
و ضبط شد. وى در ادامه افزود: در پى کارشناسى هاى فنى 
انجام شده از سوى کارشناسان اداره کل میراث فرهنگى، 
اصالت بخشى از اشیاى مکشوفه تأیید و قدمت آنها دوران 
سلوکى و بخش دیگرى از اشیا جعلى و به تقلید از دوران 

اسالمى و دوران تاریخى تخمین زده شده است.

کشف اشیاى تاریخى طالیى

زورگیرى مسلحانه در 
مناطق گردشگرى

فرمانده انتظامى شهرستان گچساران گفت: چهار 
نفر زورگیر در مناطق گردشگرى این شهرستان از 

سوى مأموران شناسایى و دستگیر شدند.
سرهنگ سید محمد موسوى اظهار کرد: مأموران 
کالنترى 12 شهرى گچســاران پس از مراجعه 
یکى از شــهروندان مبنى بر زورگیرى افرادى در 
مناطق گردشگرى با استفاده از سالح گرم و سرد 
با تشــکیل کارگروهى از کارآگاهان خبره براى 
شناسایى و دستگیرى متهمان وارد عمل شدند. 
وى بیان کرد: مأموران با به کارگیرى شگردهاى 
پلیســى و انجام اقدامات اطالعاتــى متهمان با 
هویت معلوم را شناســایى و با هماهنگى مراجع 
قضایى در چند عملیات همزمان دستگیر و روانه 

زندان شدند.
سرهنگ موســوى تصریح کرد: متهمان پس از 
تشکیل پرونده و تحقیقات مقدماتى تحویل مراجع 
قضائى شدند. فرمانده انتظامى گچساران عنوان 
کرد: اموال سرقتى از متهمان کشف و خودروهاى 

آنان نیز توقیف و به پارکینگ منتقل شد. 

نابرده رنج
گنج میسر شد! 

زندگى مرد خوش شانس با کشفى بزرگ در رودخانه 
اسکاتلند به شکلى باورنکردنى یک شبه زیر و رو 
شد. مردى عالقه مند به جویندگى طال طى اولین 
فعالیت هــاى خود در پایین رودخانه اســکاتلند با 
خوش شانسى تمام، نزدیک به 85/7 گرم (2/76 
اونس) طال یافت. طبق ادعــاى «لئون کرك»، 
بنیانگذار شرکت  Gold Panning در انگلیس 
که در زمینه فروش تجهیزات براى استخراج طال 
نیز فعالیت دارد، ارزش این مقدار طال برابر 50 هزار 
پوند استرلینگ است. یابنده این طال از مدت ها پیش 
تاکنون کشف خود را همانند یک راز بزرگ مخفى 
نگاه داشته بود و در حال حاضر هم نمى داند باید با 

یافته خود چه کند. 

سوسک آلمانى در گوش 
زن چینى!

زن بیمارى که به علت گوش درد شدید به پزشک 
مراجعه کرده بود با واقعیتى تلخ مواجه شد.

ورود یک سوســک به گوش یک زن جوان چینى 
در اســتان گوانگ دونگ موجب شــد تا او یکى از 
گوش هایش را از دست بدهد. پس از انجام آزمایش 
مشخص شد که این سوسک پس از خزیدن، خود را 
به پرده گوش «لیائو» رسانده و سوراخى را در پرده 
گوش او ایجاد کرده است. پزشک بیمارستان این 
سوسک مرده را از داخل گوش این زن 20 ساله خارج 
کرد. زن جوان در این خصوص گفت: «هنگامى که 
خواب بودم درد شــدیدى را در گوش سمت راستم 
احساس کردم. ابتدا فکر کردم حشره اى وارد گوش 
من شده باشد و چند بار سعى کردم با انگشتم آن را 
خارج کنم که موفق به این کار نشــدم. سپس چند 
قطره روغن بادام زمینى در گوشم ریختم و متوجه 

شدم که دیگر حرکت نمى کند.»
انتظار مى رود با انجام درمان هاى ویژه و مراقبت 
صحیح این دختر جــوان بتواند بهبــودى خود را 
ظرف یک ماه تــا دو مــاه آینده به دســت آورد. 
«هوآنگ» پزشــک معالج این دختر جوان در این 
خصوص گفت: «این نوع سوســک ها معروف به 
سوســک هاى آلمانى هســتند که حدود یک تا 3 
ســانتیمتر طول دارند و اکثراً در داخل سوراخ هاى 
کوچک مى خزند. هرگز پس از بروز چنین اتفاقات 
مشابهى بیمار نباید از انگشت یا هر وسیله دیگرى 
براى خارج کردن یا کشتن حشره استفاده کند چون 

حشره مرده به عفونت گوش منجر مى شود.»

انفجار گاز به صورت عمدى به قصد خودکشى در 
اهواز حادثه آفرید و منجــر به مصدومیت چندین 
نفر از جمله دو آتش نشــان شد.  حدود ساعت 21 
چهارشنبه 3 مرداد سال جارى اقدام به خودکشى 
فردى در خیابان 12 رشد منطقه فرهنگشهر اهواز 
به سامانه 125 سازمان آتش نشانى این شهرستان 
اطالع رسانى شد. این فرد به قصد خودکشى اقدام 

به آزادسازى گاز در سوپرمارکت خود کرده بود.
نیروهاى عملیاتى سازمان آتش نشانى بالفاصله 
به محل حادثه اعزام شدند و علیرغم تالش آتش 
نشــانان براى منصرف کردن این فرد از تصمیم 
خود، او نیت خــود را عملى کرد و ســبب انفجار 
محیط شد. این حادثه سبب مصدوم شدن دو آتش 
نشــان و هفت نفر از شــهروندان شد. مصدومان 
حادثه از محل خارج و به آمبوالنس هاى اورژانس 
115 منتقل شدند.  رئیس مرکز مدیریت حوادث 
و فوریت هاى پزشــکى خوزســتان در خصوص 
وضعیت مصدومان حادثه اظهار کرد: سه نفر از این 
مصدومان توسط تکنسین هاى اورژانس 115 به 
بیمارستان گلستان و شش فرد دیگر به بیمارستان 
سوانح و سوختگى آیت ا... طالقانى انتقال یافتند. 
شهیار میرخشــتى افزود: یکى از مصدومان این 
حادثه جوان 23 ساله اى است که دچار 100 درصد 

سوختگى شده است.

خودکشى خونین در 
سوپر مارکت

پسر جوانى که به صورت پنهانى سوئیچ خودروى 
پدرش را برداشــته بود، پس از ورود با ماشین به 

خیابان فاجعه آفرید.
ویدئویى که به تازگى منتشــر شده است لحظه 
تصادف یک نوجوان 18 ساله را با پنج عابر پیاده 
در یکــى از خیابان هاى منططقه «اســکس» 
انگلیس بــه تصویر مى کشــد. «مکس مکس 
ول» که حــدود پنج روز از دریافــت گواهینامه 
رانندگى اش مى گذشت، با پنج نفر از دوستانش 
که مشــغول قدم زدن در خیابان بودند تصادف 

کرد.
در ویدئویى که منتشــر شــده اســت مشاهده 
مى شود خودروى BMW آبى رنگ به طرف دیگر 
خیابان منحرف مى شــود و با برخورد شدید این 

عابران را به جلو پرتاب مى کند.
بنا به گفته پلیس محلى انگلیس همه عابران 20 
سال داشــتند که از این تصادف مرگبار با خوش 
شانســى از مرگ گریختند. بنا به گزارش پلیس 
همه عابران دچار جراحت شــدید و جدى شدند. 
مکس بالفاصله پس از این تصادف متوارى شد 
و پلیس 20 ساعت بعد توانست او را دستگیر کند. 
بنا به رأى دادگاه این نوجوان باید سه سال و سه 
ماه را در زندان بگذراند و تا پنج سال و هفت ماه 

نیز حق رانندگى نخواهد داشت.

عاقبِت کش رفتن 
سوئیچ خودروى پدر! 

فرمانده انتظامى استان خوزســتان گفت: قاتلى که 
با کتمان حقیقت ســعى مى کرد در روند رســیدگى 
پرونده خللى به وجود بیاورد ســرانجام توسط پلیس 

دستگیر شد.
ســردار حیدر عباس زاده گفت: در ســال 92 در پى 
یک فقره نزاع دســته جمعى مســلحانه در یکى از 
روستاهاى توابع هندیجان و کشــته شدن سه نفر، 
پلیس تحقیقاتش را براى دستگیرى عامالن جنایت 
آغاز کرد. فرمانده انتظامى اســتان خوزستان افزود: 
در تحقیقات اولیه احدى از شرکت کنندگان در نزاع 
به اتهام قتل دو نفر از طرفین دعوا با استفاده از اسلحه 
شکارى دستگیر شد که در ادامه روند رسیدگى پرونده 
به قتل ارتکابى اعتراف کرد. این مقام ارشد انتظامى 
در ادامه با بیان اینکه یکى از مقتوالن بر اثر تصادف 
عمدى با یک دستگاه خودرو به قتل مى رسد، عنوان 
کرد: دستورات ویژه به منظور شناسایى و دستگیرى 
قاتل در دستور کار پلیس قرار گرفت. سردار عباس زاده 
با اشاره به تالش هاى مستمر پلیس آگاهى شهرستان 
هندیجان براى کشف حقیقت گفت: احدى از متهمین 
ـ ع» که با قرار وثیقه آزاد شده بود پس  به هویت «عـ 
از پنج ســال کتمان حقیقت باالخــره در تحقیقات 
کارآگاهان پلیس و رویارویى با شواهد و قراین به قتل 
ـ ع» اعتراف و عنوان کرد با استفاده از خودروى  «حـ 

کامیونت مقتول را زیر مى گیرد و متوارى مى شود.

راز قتل با خودروى کامیونت 
برمال شد 
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خدا را بندگانى اســت که براى ســود رســاندن به دیگران، 
نعمت هاى خاصى به آنان بخشیده، تا آنگاه که دست بخشنده 
دارند نعمت ها را در دستشــان باقى مى گــذارد و هرگاه از 
بخشش دریغ کنند، نعمت ها را از دستشان گرفته و به دست 

موال على (ع)دیگران خواهد داد.

شهردارى دیزیچه براساس مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر و بموجب ماده 13 آئین نامه 
مالى شهردارى ها در نظر دارد موارد ذیل را براساس قیمت کارشناسى رسمى دادگسترى 
به اشــخاص واجد شــرایط و از طریق تجدید مزایده واگذار و انعقاد قــرارداد نماید. لذا 
شرکت کنندگان مى توانند از تاریخ انتشار این آگهى تا روز پنج شنبه مورخه 97/05/18 به 
امور قراردادهاى شهردارى مراجعه و اسناد شرکت در تجدید مزایده را دریافت و همچنین 
قیمت پیشنهادى خود را تا روز شــنبه مورخه 97/05/20 به دبیرخانه محرمانه (حراست) 
شهردارى ارائه نمایند. الزم به ذکر است شــرکت کنندگان باید رعایت قانون منع مداخله 

کارمندان دولت را بنمایند.
1- واگذارى به صورت اجاره سالن ورزشى وینیچه و زمین چمن مصنوعى (وینیچه) 

2- واگذارى به صورت اجاره زمین چمن مصنوعى دیزیچه

شهردارى پیربکران به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد نسبت 
به فروش دو قطعه زمین به شماره 159 واقع در محله توتستان حدود مساحت 201 و 
شماره 126/1 واقع در خیابان شهید مطهرى کوى پرستو حدود مساحت 155 مترمربع 
با کاربرى مسکونى، از طریق مزایده عمومى و براساس قیمت کارشناسى انجام شده 

اقدام نماید. 
لذا از کلیه متقاضیان دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد 
مزایده حداکثر ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهى نوبت دوم به دبیرخانه  شهردارى 

مراجعه نمایند. 

آگهى تجدید مزایده

آگهى مزایده

على اکبر محمودى- شهردار دیزیچه

مجتبى سلمانى – سرپرست شهردارى پیربکران

نوبت دوم

چاپ  دوم

شهردارى رضوانشــهر به استناد مصوبه شــماره 213- 5- ش- 97 شوراى محترم 
اسالمى شهر رضوانشهر در نظر دارد نسبت به واگذارى توامًا حفظ و نگهدارى فضاى 
سبز و خدمات شهرى شهردارى رضوانشهر با (قیمت پایه فضاى سبز 993402949 
ریال و خدمات شــهرى 699/500/000) ریال را از طریق مناقصه عمومى موضوع ماده 
13 آئین نامه ى مالى شهردارى ها، براســاس قیمت پایه اقدام نماید. از پیمانکاران و 
شرکت هاى داراى صالحیت دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و آگاهى از 
شرایط شرکت در مناقصه و اخذ اوراق و اسناد مناقصه، حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 
1397/05/21 به واحد امور قراردادها این شهردارى مراجعه نمایند. این شهردارى در رد 

یا قبول پیشنهاد مختار است. 

آگهى تجدید مناقصه

هومن شیروانیان- شهردار رضوانشهر 

نوبت اول

شهردارى بادرود در نظر دارد طى تشریفات مزایده عمومى و حسب ضوابط و مقررات آیین نامه مالى 
شهردارى ها، محل استقرار کیوسک هاى سطح شــهر را با کاربرى فروش مواد غذایى طى قرارداد 
اجاره به اشخاص حقیقى و حقوقى واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان درخواست مى گردد از تاریخ 
نشر اولین آگهى جهت بازدید از محل مورد اجاره و دریافت اسناد شرکت در مزایده به واحد حقوقى 

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

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

4- برندگان اول و دوم و ســوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب 
ضبط خواهد شد.

5- پیشنهاددهندگان مى بایست 5 درصد کل مبلغ اجاره بهاء سالیانه را تحت عنوان سپرده شرکت 
در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکى یا اسناد خزانه و یا فیش نقدى به حساب  شماره 106682190001 

نزد بانک ملى بادرود واریز و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

آگهى مزایده نوبت دوم

مجید صفارى- شهردار بادرود

چاپ اول

 یازدهمین نشســت مدیران صنعت نفت اصفهــان با حضور 
مدیران نفــت اصفهان در مرکز آموزش فنــى تخصصى نفت 

اصفهان برگزار شد. 
در یازدهمین نشســت مدیران صنعت نفت اصفهان، مهندس 
علوى مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان ، ضمن تبریک 
دهه مبارك کرامت و والدت با سعادت حضرت امام رضا (ع) و 
تشکر از میزبانى شایسته مرکز آموزش فنى و تخصصى ، موارد 
مورد بحث در جلســه را طرح نمود که موارد زیر مورد تصویب 

قرار گرفت.
در این نشست در راستاى ارتقاء سالمت کارکنان؛کمیته سالمت 
کارکنان نفت اصفهان با حضور روساى HSE  شرکت ها و با 
محوریت مرکز بهداشت و درمان  نفت اصفهان  برگزار و شرکت هاى 
تابعه نسبت به تشــکیل کمیته هاى فرعى و همچنین اجراى 
آیین نامه فوق ونهایتًا، جشنواره سالمت کارکنان اقدام نمایند 

و آییــن نامه اجرایى طرح ســالمت کارکنان  بــا هدف بهبود 
شاخص هاى ســالمت کارکنان  با هدف بهبود شاخص هاى 
ســالمت کارکنان تا پایان مرداد ماه 97 تهیه و به شــرکت ها 

ابالغ گردد.
 در این نشست به تفصیل در مورد برنامه پیاده روى خانوادگى 
کارکنان صنعت نفت؛ نقاط قوت و قابل بهبود آن صحبت شــد 
وبرگزارى برنامه پیاده روى خانوادگى در تابستان 97  تصویب 

گردید.
آماده ســازى تقویم برگزارى آموزش هاى قبل از بازنشستگى 
طى دوره هاى 6 ماهه به صورت متمرکز توسط مرکز بهداشت 
و درمان نفت اصفهــان ، برنامه ریــزى در خصوص برگزارى 
کیفى المپیاد ورزشــى 97  توســط کمیته اجرایى المپیاد، ارائه 
تخفیفات ویژه از ســوى شــرکت پاالیش نفــت اصفهان به 
منظور بهره مندى بیشــتر کارکنان و خانواده آنها از مجموعه 

امکانات ورزشــى شــهرك شــهید محمد منتظرى از دیگر 
مصوباتى بود که در این نشســت مورد بررسى و نهایتًا تصویب

 شد.
گفتنى است ، در ادامه  دکتر على محمدى ، رابط فرهنگى منطقه 
2 نفت در جلسه حضور یافت و ضمن اشاره  به اقدامات صورت 
گرفته در خصوص آموزش تخصصى روحانیون ، برنامه ریزى 
در خصوص آموزش سبک زندگى اسالمى، آموزش روخوانى و 
روانخوانى قرآن کریم و ارسال پیام هاى پاسخگویى به شبهات 
اسالمى از طریق ســامانه اتوماســیون ادارى(برید) خواستار 
همکارى مدیــران در خصوص اجراى برنامــه هاى فرهنگى

 شد.
الزم به ذکر اســت، دوازدهمین نشســت مدیران صنعت نفت 
اصفهان در مهر ماه 97 به میزبانى شــرکت پتروشیمى برگزار 

خواهد شد.

 در بیست و دومین جشنواره فرهنگى ورزشى ایثارگران شرکت ملى گاز 
ایران که در استان گیالن و یزد برگزار شد، استان اصفهان 5 مقام برتر 

را از آن خود کرد.
به گزارش روابط عمومى شرکت گاز استان اصفهان، مسابقات جشنواره 
فرهنگى ورزشى ایثارگران شرکت ملى گاز ایران در قالب تیمى و انفرادى 
در رشته هاى فوتسال، تیر اندازى، شنا، شطرنج برگزار شد که ایثارگران 
شرکت گاز استان اصفهان در رشته تیر اندازى مقام اول، فوتسال مقام 
دوم، شطرنج مقام دوم و شــنا یک مقام دوم و یک مقام سوم را کسب 
نمودند.اعضاء تیم فوتسال؛ یوسف احمدیه، محمد باقر اکبرى، رمضانعلى 
شیخى، مظفر صالحى، مظاهررضایى، قربانعلى فخرایى، پرویز کاظمى 
پور، مهدى مالقلى، مهدى هوشیار منش، محمد رضا نصیرى، محسن 

انصاریان (مربى) و محمد نجاتى( سرپرست)

مقام اول در رشــته تیر اندازى؛ حمید سیروس، مقام دوم رشته شطرنج؛ 
منصور حاتم پور، مقام دوم در رشته شنا؛ رضا بدرى و مقام سوم در رشته 

شنا؛ حمید میرزائى

نهادینه سازى فرهنگ عفاف و حجاب به عنوان یکى از ضرورت هاى 
دینى، مستلزم برنامه ریزى صحیح در سه حوزه فرد، خانواده و جامعه 
است . نقش حکومت اســالمى در ایجاد و ترویج این باور انکار ناپذیر 

بوده و در نگاهى عمیق تر ضرورى و اساسى است.
اجرایى و عملیاتى شدن فرهنگ حجاب و عفاف، نیازمند  حرکت جمعى، 
پویایى در نهاد هاى فرهنگى اعم از؛ خصوصى و دولتى است، شرکت 
گاز استان اصفهان در راستاى مسئولیت هاى اجتماعى خود و با توجه 
به ماهیت خدماتى بودن آن و د اشتن ارتباط تنگاتنگ با مردم، براى  
گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و گرامیداشت هفته عفاف و حجاب، 

برنامه هایى را هر ساله برگزار مى کند.
امسال نیز، سخنرانى حجت االســالم على محمدى، رابط فرهنگى 
منطقه 2 کشــورى نفت در نماز خانه اداره مرکزى به منظور اشــاعه 
فرهنگ عفاف و حجاب برگزار  شــد و نمایشگاه عرضه محصوالت 

عفاف و حجاب با تخفیف ویژه برپا گردید.
همچنین، در طول هفته عفاف و حجاب، هر روز پیام هایى در خصوص 
اهمیت و رعایت نکات مربوط به عفاف و حجاب از طریق اتوماسیون 
ادارى( برید) براى تمامى کاربران توســط پایگاه مقاومت بسیج این 
شرکت ارسال شد و در جلســه کمیته راهبرى با حضور مدیران ارشد 
شرکت  زمانى جهت سخنرانى حجت االسالم باقرى ( امام جماعت 

اداره مرکزى) در خصوص نقش مدیران در توســعه فرهنگ عفاف و 
حجاب اختصاص یافت.

همچنین براى تاکید بیشتر بر گرامیداشــت هفته حجاب و عفاف و 
یادآورى آن به عنوان یک فریضه دینى کتاب خوانى با موضوع “حیا“ 

برگزار و نفرات برتر مورد تقدیر قرار گرفتند.
 الزم به ذکر است، یکى از برنامه هاى شاخصى که امسال به مناسبت 
این هفته اجرایى شــد  این بود که به 20 نفر از مراجعین خانم  در اداره 
مرکزى و  شش منطقه گازرسانى اصفهان که حجاب کاملى داشتند 

هدایایى اهداء شد.

 گردهمایى  مدیران صنعت نفت اصفهان
ا ا ک ا ا ا گ ا ا

گا ل ک ش ا گ ا ا ش گ ف ا ش

گرامیداشت هفته حجاب و عفاف در شرکت گاز استان اصفهان 

کسب 5 مقام قهرمانى در جشنواره فرهنگى ورزشى ایثارگران 
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دستگیرى باند حفارى غیرمجاز 
در محوطه  باستانى

اعضاى دو باند حفارى غیرمجاز محوطه اى باستانى در 
شهرستان کاشان دستگیر شدند.

مدیر اداره میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
کاشـان گفت: یگان حفاظت میراث فرهنگى اعضاى 
هفت نفره ایـن دو بانـد را هنگام حفـارى غیرمجاز در 
یکى از محوطه هاى باستانى این شهر تاریخى دستگیر 
کردند. محسن جاورى افزود: متخلفان به همراه وسایل 

حفارى کشف شده به مراجع قضائى تحویل شدند.

فنى و حرفه اى متولى 
اشتغال نیست

رئیس فنى و حرفه اى اردستان گفت: وقتى هنرجویان 
مدرك فنى و حرفه اى بگیرند و کارى نداشـته باشـند، 

انگیزه اى براى کالس ها ایجاد نمى شود.
مقداد مددى اظها ر کرد: فنى و حرفه اى متولى اشتغال 
نیست و فقط موضوع آموزش را بر عهده دارد. وى افزود: 
فعالیت فنى و حرفه مختـص یک مرکز خاص و داراى 
محدودیت نیست و مربیان ما در روستاها و شرکت هاى 

صنعتى نیز فعالیت دارند.

عمل جراحى موفقیت آمیز 
خارج کردن تومور روده بزرگ

عمل جراحى خـارج کردن تومور روده بـزرگ بیمارى 
81سـاله در بیمارسـتان 9دى منظریه خمینى شـهر با 

موفقیت انجام شد.
مـردى 81سـاله بـا درد در ناحیـه شـکم بـه اورژانس 
بیمارسـتان مراجعه کرده بـود که پـس از معاینه اولیه 
پزشکى، با تشخیص انسداد دستگاه گوارش، اورژانسى 
به اتاق عمل منتقل و پس از چهار سـاعت، با موفقیت 

تومور از بدن این بیمار خارج شد.
پس از خارج کردن توده کولون از بدن بیمارکه موجب 
انسداد روده بزرگ شده بود، بیمار به بخش منتقل شد و 

وضع عمومى بیمار اکنون رضایت بخش است.

افزایش70درصدى 
سطح  کشت نشائى در فریدن

کشـت نشـائى امسـال در شهرسـتان فریدن بیش از 
70درصد افزایش یافت.

رامین رسـتمى، مدیرجهادکشـاورزى فریدن با اشاره 
به صرفه جویى 30تـا40 درصدى آب درکشـت هاى 
نشـایى افزود: بیش از 500هکتار از کشت هاى نشائى 
فریدن مربوط به سبزیجات برگى شـامل کاهو و انواع 
کلم است که 50درصد آن به روش نوارى یا همان تیپ 

آبیارى مى شود.

حمایت فرماندارى شهرضا از 
طرح هاى دانش بنیان 

فرماندار شهرضا از آمادگى این مجموعه براى حمایت 
از طرح هاى دانش بنیان دانشگاه آزاد اسالمى خبر داد.

على اصغر رفیعى نژاد در بازدید از دانشگاه آزاد اسالمى 
شـهرضا گفت: فرماندارى و ادارات شهرسـتان با تمام 
تـوان در خدمـت دانشـگاه هسـتند و در صـورت ارائه 
طرح هـاى دانش بنیان، اعـالم آمادگـى مى کنم همه 
ظرفیت هاى مجموعه فرماندارى در خدمت دانشـگاه 

باشد.

پرونده سارق 17 ساله 
با 7 فقره سرقت بسته شد

فرمانده انتظامى فالورجان گفت: در پى وقوع چندین 
مورد سرقت از مغازه هاى شهرستان فالورجان، بررسى 
موضوع به صورت ویژه دردستورکار مأموران انتظامى 

این فرماندهى قرار گرفت.
حسـن نیکبخت افزود: مأموران پس از انجام یکسرى 
کارهاى تخصصى موفق شـدند سارق را که فردى 17 
سـاله بود، شناسایى و دسـتگیر کنند. وى گفت: سارق 
دستگیر شـده هنگامى که با مسـتندات پلیس روبه رو 
شـد، به هفت فقره سـرقت از مغـازه هاى شهرسـتان 

فالورجان  اعتراف کرد.

خبر

مدیر کل استاندارد استان اصفهان گفت: استاندارد به معناى 
حداقل میزان کیفیت قابل قبول است و تولیدکنندگان نباید 

سطح استاندارد را سطح کیفى محصوالت خود قرار دهند.
غالمحسین شــفیعى اظهار کرد: برخى از تولیدکنندگان 
سطح استاندارد را سطح عالى تولید خود قرار داده و تالشى 
براى افزایش کیفیت محصوالت تولیدى نمى کنند. وى

افزود: انجمن هاى مختلف با همراهى اتاق بازرگانى، اتاق 
اصناف، سازمان صنعت، معدن و تجارت باید از صنعتگران 
بیشتر حمایت کنند و با کوتاه کردن دست دالالن، به تولید 

کاالهاى با کیفیت ایرانى کمک کنند. 
شفیعى با بیان اینکه3000 واحد تولیدى تحت نظارت اداره 

کل استاندارد استان است، تصریح کرد: اداره کل استاندارد 
آمادگى دارد  با انجمن ها وارد تعامل شود و به منظور بازرسى 
و نمونه بردارى از محصوالت تولیدى هر صنف و کمک به 
جلوگیرى از تولید کاالى بــا کیفیت پایین، تفویض اختیار 
کند. وى اظهار کرد: این امر منجر به حمایت از تولیدکننده 
و صنعتگران و رونق اقتصادى استان خواهد شد. شفیعى از 
صدور گواهى اظهاریه انطباق براى واحدهاى تولیدى خبر 
داد و گفت: از این پس، تولید کننده باید کاالى خود را مطابق 
با یک استاندارد ملى، بین المللى، منطقه اى یا کارخانه اى 
اظهار کند و در صورت عدم صحــت این موضوع، مطابق 

قانون به شدت با واحد خاطى برخورد مى شود. 

مدیــرکل راه آهن اســتان اصفهــان از جابــه جایى 
روزانــه 1600مســافر در مســیر اصفهان -مشــهد 
خبــر داد و گفــت: پیش فــروش بلیــت قطارهــاى 
مســافربرى حد فاصل 16 مــرداد تا 31 شــهریور از 
ســاعت 10 صبــح روز پنج شــنبه 4 مرداد مــاه آغاز 

شد.
رضا سادات حســینى با اشــاره به وضعیت جابه جایى 
مسافران در مسیر اصفهان -مشهد اظهار کرد: ظرفیت 
روزانه این مسیر همواره تکمیل است و قیمت بلیت قطار 
بسته به شــرکت هاى مبدأ، کیفیت و نوع قطار متفاوت 

است.

وى با بیان اینکــه قیمت بلیت قطار افزایش نداشــته 
اســت، افــزود: روزانــه دو رام قطــار از اصفهــان به 
طرف مشــهد حرکــت مى کند کــه ظرفیــت آن در 
فصــل تابســتان همــواره ُپــر مى شــود و بلیت ها 
براى ســفر به مشــهد مقــدس ســریعًا بــه فروش 

مى رسد.
مدیــرکل راه آهن اســتان اصفهــان گفــت: در ایام 
و مناســبت هاى مذهبى و تعطیالت رســمى ترافیک 
مسافران به ســمت مشــهدالرضا(ع) افزایش مى یابد 
اما ظرفیت قطار در این مســیر محدود بــه دو رام قطار

است.

قیمت بلیت قطار 
افزایش نداشته است

استاندارد مالك سطح کیفى 
محصوالت نیست

مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان اجراى طرح 
بهینه سازى و بهبود فرایند تولید پاالیشگاه اصفهان را 

ضرورى و حیاتى دانست.
لطفعلى چاووشى اهداف کلى اجراى طرح بهینه سازى و 
بهبود فرایند تولید پاالیشگاه اصفهان را، ارتقاى کیفیت 
محصوالت پاالیشگاه مطابق با استاندارد یورو 5 براى 
پاسخگویى به نیاز کشــور، کاهش آالینده هاى زیست 
محیطى، کاهش خوراك نفت خام پاالیشگاه و تثبیت 
ظرفیت آن از 375 هزار بشــکه به 360 هزار بشکه در 
روز، افزایش تولید محصوالت ســبک به ویژه بنزین و 
کاهش تولید محصوالت سنگین (نفت کوره) و همچنین 
تولید محصوالت جدید شــامل پروپیلن و بنزین سوپر

 برشمرد.
وى بــا تأکید بــر اینکــه قراردادهاى اجــراى طرح 
بهینه ســازى و بهبود فرایند تولید پاالیشگاه اصفهان 
از سال 86 امضا شده، اما اجراى آن متوقف مانده است، 
گفت: براى اجراى طرح تبدیل نفت کوره به محصوالت 
باارزش و سبک همچون بنزین و گازوئیل، به حدود دو 
میلیارد دالر نیاز است و این موضوع علت اصلى اجرایى 

نشدن آن است.
چاووشى تأکید کرد: هزینه اجراى این طرح با درآمدهاى 
شــرکت پاالیش نفت اصفهان تأمین نخواهد شــد و 
انتظار است که بخشى از آن از طریق سهامداران تأمین

شود.
مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان با اشاره به 
اینکه نفت کــوره بخش عمــده اى از محصوالت این 
پاالیشــگاه را تشــکیل مى دهد، گفت: بخشى از این 
محصول تولیدى در طول سال ها در کوره هاى پاالیشگاه 
اصفهان و بخشــى دیگر نیز در نیروگاه هاى تولید برق 
کشور استفاده مى شد، زیرا هیچ دغدغه زیست محیطى 

و ممنوعیتى براى اســتفاده از آن وجود نداشت، اما به 
تدریج به دلیل مسائل زیست محیطى و رعایت الزامات 

آن، استفاده از نفت کوره محدود و ممنوع شد.
وى با بیان اینکه پاالیشــگاه اصفهان براى نوســازى 
و مقابله بــا تهدیدهاى کنونــى و احتمالى پیش روى 
آن از جملــه بحران کم آبى، برنامه بلنــد و راهبردى و 
چشــم انداز تعریف کرده اســت، گفت: این شرکت در 
افق 1400 با تکیه بر ارزش هاى سازمانى، سرمایه هاى 
انســانى و اســتفاده از فناورى هاى نوین بــه منظور 
تأمین منافع ســهامداران و ســایر ذینفعان و دستیابى 
به اســتانداردهاى جهانى فرآورده ها و محیط زیست، 
سرآمد شرکت هاى تولیدکننده فرآورده هاى نفتى کشور 

خواهد بود.
چاووشى با اشاره به اینکه صنعت پاالیش نفت وابستگى 
شــدیدى به آب دارد، افزود: با خشــک شدن رودخانه 

زاینده رود، منبع اصلى تأمین آب پاالیشگاه اصفهان از 
دست رفته است.

وى میزان حقابه پاالیشــگاه اصفهــان از زاینده رود 
را 10 میلیون متر مکعب در ســال اعالم کرد و گفت: 
از ســال 58 که این پاالیشــگاه به بهره بردارى رسید، 
این حقابه از طریق تلمبه خانه اى در شهرســتان ُدرچه 
تأمین مى شــد و هیچ دغدغه خاصى در این خصوص 
وجود نداشــت، اما حاال باید به فکر منابــع جدید آبى

باشیم.
مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان اظهارکرد: 
پاالیشگاه اصفهان امســال به صورت مقطعى و براى 
برخى مصــارف، هر مترمکعب آب را تــا 2500 تومان 
هم خریدارى کرده اســت که باید با اجراى طرح هاى 
مهم، مصرف آب را در پاالیشــگاه به شــدت کاهش

 دهیم. 

مدیرعامل شرکت پاالیش  نفت اصفهان:

اجراى طرح بهینه سازى در پاالیشگاه اصفهان ضرورى است

رئیس مرکز کارآفرینى دانشگاه هنر اصفهان از برگزارى 
دومین رویداد کارآفرینى ( استارتاپ) هنر در اصفهان در 

شهریور امسال خبر داد.
محمد تقى طغرایى بیان کــرد: رویداد کارآفرینى هنر با 
هدف توانمندسازى دانشــجویان براى بهره بردارى از 
فرصت هاى کارآفرینى و آشنایى با بازار کسب و کار، ایده 
پردازى، هم اندیشــى کارآفرینانه، ارتباط با کارآفرینان 
موفق و سرمایه گذاران و آگاهى از فرایند چرخه ایده تا 

بازار برگزار مى شود.
وى با بیان اینکــه این رویداد از هفتم تا نهم شــهریور 
امسال در اصفهان برگزار مى شود، افزود: این رویداد با 
مشارکت کارآفرینان، سرمایه گذاران، افراد صاحب ایده 
و خّیران کسب وکار برگزار مى شود و تالش مى کنیم تا 

ارتباط و پیوند مفیدى بین صاحبان ایده با سرمایه گذاران 
ایجاد شود.

طغرایى، زمینه هاى شــرکت در این رویــداد را، همه 
رشته هاى هنر از جمله صنایع دستى، هنرهاى نمایشى، 
تجسمى، گرافیک و موسیقى عنوان و بیان کرد: مهلت 

ثبت نام براى شرکت در این رویداد تا31 مرداد است.
وى توضیح داد: روز نخست رویداد کارآفرینى هنر شامل 
مطرح کردن ایده ها با ملحق شدن به ایده هاى دیگران، 
روز دوم شامل توسعه طرح و تجارى سازى و تولید ایده 
و روز سوم شامل ارائه و شرح ایده به داوران و آغاز کسب 

و کار است.
■■■

رئیس مرکز کارآفرینى دانشگاه هنر اصفهان همچنین 

با اشــاره به تعریف و طراحى مدل کارآفرینى فرهنگى 
در دانشگاه هنر اصفهان گفت: این مدل به دنبال حفظ و 
احیاى ارزش هاى فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى جامعه 
در کنار یکدیگر است و نه اینکه فقط به مباحث اقتصادى 

و ثروت آفرینى توجه شود.
طغرایى افزود: ما در این مدل کارآفرینى به دنبال احیاى 
ارزش هاى فرهنگى در حال فراموشى مانند صنایع دستى 
رو به زوال هستیم که باعث مى شود با یک تغییر کاربرى، 
عالوه بر حفاظت از ارزش هاى اصیل فرهنگى، ارزش 

افزوده جدیدى براى آنها تعریف شود.
وى ادامه داد: ایــن مدل در دومین رویــداد کارآفرینى 
هنر اصفهان پیاده سازى مى شــود تا سنت هاى رو به 

فراموشى کشورمان احیا شود.

برپایى رویداد کارآفرینى هنر 
در دانشگاه هنر شــهردار زاینده رود گفت: شرایط آب و هوایى 

مساعد و سرســبزى شــهر زاینده رود، زمینه 
مناسبى را براى جذب مســافر و ایجاد اشتغال 
مهیا کرده و قطعًا با مدیریت مى توان این مهم 
را به یک فرصت براى توســعه همه جانبه این 

شهر تبدیل کرد.
ابوالفضل توکلى با اشاره به مسائل و مشکالت 
اقتصادى که امروز شــهردارى ها با آن مواجه 
هستند،  اظهار کرد:  شهردارى ها براى کسب 
درآمد پایدار، راهى جز شناســایى مزیت هاى 
شهر و جذب سرمایه گذار بخش خصوص براى 

رونق اقتصادى ندارند.
وى با بیان اینکه محله «کله مســیح» یکى از 
محالتى است که از ویژگى هاى خاصى براى 
ایجاد منطقه گردشگرى برخوردار است، ادامه 
داد: موقعیت ویژه جغرافیایى شــهر زاینده رود، 
وجود پنج محله و جاذبه هاى طبیعى، به همراه 
میراث فرهنگــى منحصر به فــرد این محله، 

سرمایه مناسبى براى ایجاد درآمد پایدار براى 
شهر و شهردارى به شمار مى آید.

وى عنوان کرد: ایجاد درآمد در حوزه گردشگرى 
شــهرى نیازمند داشــتن برنامه و طرح هاى 
کاربــردى در زمینه تقویت زیرســاخت هاى 
صنعت گردشگرى و ایجاد مجتمع هاى رفاهى 
اقامتى و تفریحــى و بازارچه هاى محلى براى 
ارائه صنایع دستى و محصوالت بومى است و بر 
همین اساس، زمینى به مساحت 5 هکتار براى 
اجراى طرح منطقه گردشگرى شهر زاینده رود 

در نظر گرفته شده است.
شــهردار زاینــده رود گفــت: ظرفیــت ها و 
پتانســیل هاى منطقه گردشگرى شهر زاینده 
رود در قالب بسته هاى سرمایه گذارى مهیاست 
تا بتوانیم آن را در اختیار سرمایه گذاران بخش 
خصوصى قرار دهیم و این منطقه گردشگرى 
را با ســرعت هرچه بیشــتر به بهــره بردارى

 برسانیم.

شــهردار تیران گفــت: پروژه گردشــگرى و 
تفریحى پارك وجین تیــران، با اعتبار دو هزار 
میلیارد ریال و با مشــارکت بخش خصوصى 

اجرایى مى شود.
پیمــان شــکرزاده بــا بیــان اینکــه پروژه 
گردشــگرى و تفریحى پارك وجین تیران با 
مشــارکت بخش خصوصى اجرایــى خواهد 
شــد، اظهار کرد: این پارك در منطقه شمال 
شــهر و با قابلیت هاى طبیعى و گســتردگى 
زمین و همچنین در موقعیت تردد مســافران 
و گردشــگران قرار گرفته کــه فرصت خوبى 
در زمینــه گردشــگرى و تفریحــى ایجــاد 

مى کند.
شهردار تیران اعتبار سرمایه گذارى این پروژه 

را دو هزار میلیارد ریال عنــوان کرد و گفت: با 
اعالم آمادگى ســرمایه گذار بخش خصوص 
براى اجراى ایــن پروژه، موضــوع در کمیته 
اقتصادى شهرســتان بررسى شــد که براى 
انجام مراحل واگذارى زمیــن و مطالعات آن، 
نیازمند همــکارى میــراث فرهنگى، محیط 
زیست، منابع طبیعى، راه و شهرسازى، صنعت، 
معدن و تجــارت و فرماندارى و اســتاندارى 

هستیم.
وى با بیان اینکه این پروژه با هدف ایجاد فضاى 
گردشگرى و محیط تفریحى براى شهروندان 
اجرا مى شود، ادامه داد: این پروژه شامل تاالر، 
محیط بازى، فضاى ســبز و مکان تفریحى و 

امکانات رفاهى خواهد بود.

مدیرعامــل ســازمان مدیریــت و نظــارت 
اصفهــان  شــهردارى  تاکســیرانى  بــر 
گفت: یکــى از دغدغه هــاى این ســازمان، 
تصمیم گیرى در مورد طرح ســامانه هوشمند 

 است.
هادى منوچهرى اظهار کــرد: مطالعات طرح 
سامانه هوشــمند تاکسى از ســال 89 انجام و 
نصب ســامانه بر روى تاکســى ها از ســال 
91 آغاز شــد و بیــش از 7500 ســامانه تا دو 
ســال قبل بر روى تاکســى هاى شهر نصب 

شد.
وى افزود: اکنون در کارگروه هاى مرتبط با این 

موضوع در حال برنامه ریزى هســتیم تا با ارائه 
یک برنامه دقیق و تصمیم گیرى مؤثر نســبت 
به رفع مشکالت سامانه هوشمند تاکسى اقدام

 شود.
وى گفت: متأسفانه ســامانه هوشمند تاکسى 
که با هــدف جمع کردن روش ســنتى روادید 
مالى و محاســبه دقیق کرایه تاکسى اجرا شد،  
آن گونه که شــهروندان، راننــدگان و متولیان 
حمــل و نقــل انتظار داشــتند پیاده ســازى 
نشــد، بنابراین اکنون این طــرح به معضل و 
دغدغــه اى بــراى راننــدگان تبدیل شــده

 است.

مدیر امور سینمایى حوزه هنرى اصفهان گفت: 
بخش عمده بازســازى سینما ســاحل انجام 
شده اســت و این پردیس ســینمایى تا زمان 
برگزارى جشــنواره کودك اصفهــان افتتاح 

مى شود.
مصطفى حســینى در ارتباط با زمــان به اتمام 
رسیدن بازسازى سینما ساحل اظهار کرد: کار 
بازسازى سینما ســاحل تقریبًا به اتمام رسیده 
است و تنها بخشى از خرده کارى هاى آن باقى 

مانده است.
وى افزود: با توجه به شــرایط فعلى اقتصادى 
کشــور، تا حدودى به مشــکل برخوردیم و به 
همین دلیل اتمام بازسازى نسبت به زمان وعده 

داده شده به طول انجامید.
مدیر امور سینمایى حوزه هنرى اصفهان تأکید 
کرد: البته بخش عمده بازسازى سینما ساحل 
انجام شده است و این پردیس سینمایى تا زمان 
برگزارى جشنواره کودك آماده افتتاح مى شود.

حسینى با اشاره به استقبال خوب مردم اصفهان 
از مشاهده فیلم در ســینما پس از بازسازى این 
مکان ها به شــکل پردیس هاى سینمایى چند 
سالنه ابراز کرد: تقریبًا تمامى روزهاى هفته با 
استقبال خوب مردم اصفهان از سینماها روبه رو 
هستیم و بلیت برخى فیلم ها به ویژه در روزهاى 
ســه شــنبه، از روز قبل به شــکل کامل رزرو

مى شود.

آمادگى ظرفیت هاى منطقه گردشگرى 
زاینده رود، در قالب بسته هاى سرمایه گذارى 

2000میلیارد  ریال براى اجراى پروژه 
گردشگرى«پارك وجین» تیران

براى رفع مشکالت سامانه هوشمند تاکسى 
تصمیم گیرى مى شود

افتتاح پردیس سینمایى ساحل
تا جشنواره کودك

مدیر امور سینمایى حوزه هنرى استان اصفهان اعالم کرد؛ 
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مدیرکل ثبت احــوال اســتان اصفهان گفــت: 321 
نوزاد متولد شــده در این اســتان در ســه ماهه امسال 
بــه نــام «رضــا» و نام هــاى مشــتق آن نامگذارى 

شدند.
حسین غفرانى کجانى اظهار کرد: در بین اسامى مشتق 
از نام رضا، نام هــاى علیرضا، محمدرضــا، امیررضا و 
رضــا داراى بیشــترین فراوانى و در صدر نــام ها بوده 

است.
مدیرکل ثبت احوال اصفهان افزود: در این مدت 18هزار 
و 802 نوزاد در اصفهان به دنیا آمده اند و مدارك هویتى 
براى آنها صادر شده که ازاین آمار، 9 هزار و 575 نوزاد، 

پسر و 9 هزار و 227 نوزاد دختر بوده اند.
غفرانى، آمــار متولــدان ســال گذشــته را 80 هزار 
و 557 مــورد اعالم کــرد و گفــت: از این نــوزادان، 
41 هزار و 261 نوزاد پســر بودند که درحــدود دو هزار 
نوزاد بــا نام رضــا و نام هــاى مشــتق آن نامگذارى 

شدند.
براســاس نتایــج سرشــمارى 95، جمعیت اســتان 
اصفهان پنج میلیون و 120 هزار و 850 نفر اســت که 
از این جمعیــت، در حدود دو میلیــون و 600 هزار مرد 
(51 درصــد) و دو میلیون و 520 هــزار زن (49 درصد) 

هستند.

امام جمعــه اصفهان گفــت: هر کارى بــراى زیبایى 
شهر و رفع معایب و کاســتى ها انجام شود، باز هم کم

 است.
آیت ا... یوسف طباطبایى نژاد در دیدار مدیران منطقه6 
شهردارى اصفهان با بیان اینکه شهرها و خدماتى که در 
آنها ارائه مى شود، پیشانى کشور است، اظهار کرد: شوراى 
اسالمى شهر و شــهردارى ها باید در آبادى شهر کوشا 
باشــند و باید بدانیم هنگام حضور گردشگران داخلى و 
خارجى از نقاط مختلف دنیا در یک شهرى مانند اصفهان 
مواردى مانند معمارى، شهرسازى، فضاى سبز، زیبایى 
و تمیزى آن است که در کنار فرهنگ اسالمى- ایرانى 

مردم ما نشانگر فرهنگ و تمدن جامعه ماست.
وى با اشــاره به اینکه هر کارى براى زیبایى شــهر و 
رفع معایب و کاستى ها انجام شــود، باز هم کم است، 
گفت: ما باید به مردم رســیدگى کنیم و مالك خدمت 
به انســانیت هیچگاه نبایــد مادیات و میــزان حقوق 
دریافتى باشــد، چراکه مالك میزان رضایتمندى مردم

 است.
امام جمعــه اصفهان بر توجه ویژه به اهالى و ســاکنان 
بافت هاى فرسوده همچون محله همت آباد تأکید کرد و 
گفت: تغییر بافت فرسوده و آبادى همت آباد، همت بلند 

مى خواهد  .

تولد 18هزار نوزاد از
 ابتداى امسال

هر کارى براى زیبایى شهر 
انجام شود، باز هم کم است

کاهش50درصدى کشت طالبى 
در شهرضا 

مدیر جهاد کشاورزى شهرضا گفت: سطح زیرکشت 
طالبى به دلیل کاهش بارندگى و خشکسالى در مزارع 
این شهرستان، از 400 هکتار در سال گذشته به 200 

هکتار در سال جارى کاهش یافته است.
رضـا باقرى متوسـط تولیـد طالبـى در هر هکتـار از 
مزارع شـهرضا را 40 تن برآورد کـرد و گفت: 8000 
ُتـن طالبـى امسـال در ایـن شهرسـتان برداشـت 

مى شود. 

کاشان؛ میزبان نمایشگاه ملى 
صنایع دستى روستایى

معاون حـوزه صنایع دسـتى اداره میـراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشگرى کاشان با اشاره به انتخاب 
این شهرستان به عنوان شـهر ملى نساجى سنتى، از 
برگزارى نخستین نمایشگاه صنایع دستى روستاهاى 

کشور در این شهرستان خبر داد.
محمد بینوا  افزود: نخسـتین نمایشـگاه ملى صنایع 
دستى روسـتایى در مشـهد اردهال کاشـان برگزار و 
پارچه زرى بافته شـده براى سـنگ مقبـره امامزاده 
سلطانعلى بن امام محمد باقر (ع) نیز رونمایى خواهد

شد.
وى اضافه کرد: هنرمندان شهرستان کاشان تا کنون 
33 نشـان ملـى مرغوبیـت صنایع دسـتى را کسـب 
کردند کـه از این تعداد 32 نشـان در رشـته نسـاجى

 است. 

خبر

فقدان سند مالکیت 
شماره: 951218641047869 چون خانم اعظم والیتى نجف آبادى فرزند مهدى باستناد 2 برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رســما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت 3 دانگ 
مشــاع از ششــدانگ پالك شــماره 34/5 واقع در قطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که 
درصفحه 562 دفتر 166 امالك نجف آباد بنام شهربانو زمانى دره بیدى  فرزند مصطفى ثبت و سند 
صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند قطعى شماره 25813-1390/01/29 دفترخانه 72 نجف آباد 
بنام او انتقال یافته و معامله دیگرى هم انجام نشده اســت. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت 
جابجایى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله 
(غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1397/05/06 1259/م الف- حسین زمانى رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/4/317
 ابالغ راى

شماره ابالغنامه: 9710100352704226 شماره پرونده: 9609980366100384 شماره بایگانى 
شعبه: 970171 متهم: آقاى سعید میســایى به نشــانى فعال مجهول المکان اتهام ها: 1- تهدید 
2- قدرت نمایى گردشکار: دادگاه با بررسى محتویات پرونده و اعالم ختم رسیدگى، به شرح ذیل 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى سعید میسائى و فعال متوارى 
و بدون تامین و با مشــخصات مذکور در کیفرخواســت و به اتهام تهدید و قدرت نمایى با قداره، از 
توجه به شکایت شاکى آقاى عباس محمدحســینى، تحقیقات محلى توسط مرجع انتظامى و مفاد 
صورتجلسه تنظیمى توسط مرجع انتظامى از فیلم تهیه شده از لحظه درگیرى و احراز درگیرى متهم 
با شاکى و با توجه به عدم حضور متهم و فرارى بودن ایشــان و به تبع عدم ارائه دفاع موثر از ناحیه 
ایشان و با عنایت به قرار کیفرخواست و قرار مجرمیت صادره از دادسراى عمومى و انقالب اصفهان 
که متضمن تقاضاى مجازات براى ایشان اســت لهذا دادگاه وقوع بزه توسط متهم را محرز دانسته 
مستندا به ماده 617 از قانون تعزیرات، متهم را به تحمل 2 سال حبس و 74 ضربه شالق تهزیرى 
محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف 
مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. اصفهان، 
خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگســترى کل استان اصفهان، طبقه 3، اتاق شماره 
349. م الف: 208832 میردامادى رئیس شــعبه 101 دادگاه کیفرى 2 شهرســتان اصفهان (101 

جزایى سابق)  /5/134
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9709970354800439 شماره پرونده: 9609980365900835 شماره بایگانى 
شعبه: 961585 پرونده کالسه 9609980365900835 شعبه 122 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان 
(122 جزایى ســابق) تصمیم نهایى شماره 9709970354800439 شــاکى: خانم مریم شیاسى 
فرزند ملک محمد به نشانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر اصفهان، خ زینبیه خ دارك خ 
جماران بن بست مهر پالك 361 متهم: آقاى سیدمحمد جان لوگرى به نشانى اصفهان، اصفهان 
زینبیه شــمالى دارك جنب فضاى ســبز پ 14 اتهام: ایراد صدمه بدنى غیرعمدى براثر تصادف 
رانندگى دادگاه با مالحظه جامع محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم با اســتعانت از خداوند 
متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: اتهام سید 
محمدجان لوگرى فرزند سیدعلى جان دایر بر ایراد صدمه بدنى غیرعمدى ناشى از بى احتیاطى در 
امر رانندگى نسبت به مریم شیاســى فرزند ملک محمد، با عنایت به شکایت شاکیه و مطالبه دیه از 
ناحیه وى، نظریه پزشکى قانونى و کروکى تنظیمى توسط کارشــناس تصادفات که مصون از هر 
گونه ایراد و اعتراض مانده است و اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم در دادسرا و عدم حضور وى 
در جلسه دادرسى باوصف ابالغ و انتظار کافى و سایر قرائن و امارات محرز است لذا دادگاه مستندا 
به اصول سى و ششــم و یکصد و شصت و ششم از قانون اساســى جمهورى اسالمى ایران و مواد 
140- 145- 291- 448- 449- 450- 462- 488- 490- 549- 559- 569- 714 از قانون 
مجازات اسالمى مصوب 1392 متهم را از جهت جنبه خصوصى بزه، به پرداخت شانزده و نیم درصد 
دیه کامل در حق مصدوم، که مهلت پرداخت آن ظرف دو سال قمرى از زمان وقوع جرم مى باشد 
و از جهت جنبه عمومى مســتندا ماده 717 از قانون تعزیرات (کتاب پنجم مصوب 1375) و رعایت 
بند 1 ماده 3 قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصــرف آن در موارد معین مصوب 1373 
با اصالحات بعدى متهم را به پرداخت مبلغ ســى میلیون ریال جزاى نقدى در حق صندوق دولت 
محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بی ست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و 
ظرف بیست روز پس از انقضاى مهلت واخواهى، قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان 
مى باشد. اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، ســاختمان دادگسترى کل استان اصفهان، 
طبقه 3، اتاق شماره 337. م الف: 208843 منصورى رئیس شعبه 122 دادگاه کیفرى دو اصفهان 

(122 جزایى سابق) /5/135
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610420352400225 شــماره پرونده: 9509980352400886 شماره بایگانى 
شــعبه: 951071 بموجب درخواســت اجراى حکم غیابى مربوطــه به شــماره دادنامه مربوطه 
9609970352400319 محکوم علیه 1- شــرکت یکتا نگین ایرانیان نشــانى: تهران خ ولیعصر 
ابتداى خ سید جمال الدین اسد ابادى (یوســف اباد) کوى بوعلى سینا شرقى ساختمان بوعلى پ 5 
طبقه 3 واحد 16 کدپستى 1431693836، 2- شرکت نارگل نگار ایرانیان (نام قبلى شرکت نارگل 
نگار آریا) نشانى: اصفهان- خ حکیم نظامى- خ ارتش- بن بست مانى- پالك 235، 3- شرکت ارم 
نگین البرزان نشانى: اصفهان- اتوبان خیام- خروجى پل فلزى- کوچه شهید فرقدانى- پالك 37- 
کدپستى: 8185689414 محکوم است به 1- مستنداً به مواد 10 و 219 و 220 و 230 قانون مدنى و 
مواد 403 و 404 قانون تجارت و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى خواندگان را متضامنًا به 
پرداخت سى و دو میلیارد و سیصد و نود میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 988/745/392 
ریال بابت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/11/30 لغایت 96/3/2 به ماخذ روزانه 10/518/568 
ریال و پرداخت 1/166/936/488 ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت 246/000/000 ریال بابت 
حق الوکاله وکیل 1- آرش شیرانى فرزند فیض اله نشانى: اصفهان- خیابان فروغى- روبروى بانک 

صادرات- ابتداى کوچه 23- دفتر وکالت- تلفن 09131660069، 2- هلنا عقیلى زاده فرزند فیض 
اله نشانى: اصفهان خیابان توحید بعد از مجتمع تجارى نگین جنب نمایندگى بنتون مجتمع الماس 
طبقه سوم واحد 8 در حق خواهان بانک ملت (شرکت سهامى عام) به مدیریت آقاى هادى اخالقى 
فیض آثار نشانى: اصفهان- خیابان شیخ صدوق شــمالى- مدیریت امور شعب بانک ملت- طبقه 
دوم- اداره حقوقى  محکوم مى نماید. ضمنًا واحد اجراى احکام مکلف است خسارت تاخیر را از تاریخ 
96/3/2 لغایت وصول محکوم به به ماخذ روزانه 10518568 ریــال متضامنًا از خواندگان وصول 
و به خواهان ایصال نماید 2- پرداخت نیم عشــر حق االجرا در حق صندوق دولت 1619500000 
ریال. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد 
(ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند 
که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى 
ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکــوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور 
فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پــى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى 
و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیــت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى 
به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد 
موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى 
شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). 
اصفهان- کنارگذر اتوبان شــهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزاطاهر- مجتمع قضائى 
امور تجارى و بازرگانى. م الف: 208812 شــعبه 24 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع امور تجارى و 

بازرگانى شهرستان اصفهان /5/136
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710426793500019 شــماره پرونده: 9509986793501442 شماره بایگانى 
شعبه: 951446 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره 9710096793500015 و 
شــماره دادنامه مربوطــه 9609976793500910 محکوم علیه عبــاس رزازى فرزند حجت اله 
نشانى: مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 70000000 ریال بابت وجه چک به شماره 
1579/058020/28 مورخ 95/6/25 و مبلغ 2730000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف لغایت اجراى حکم در حق محکوم له حسین صالحى 
فرزند احمد نشانى: اصفهان- اصفهان خوراسگان خ اباذر تانکرسازى صالح و نیم عشر در حق اجراى 
احکام. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد 
(ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند 
که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى 
ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکــوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور 
فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پــى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى 
و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیــت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى 
به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد 
موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى 
شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). 
اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م 
الف: 208814 شعبه 5  حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /5/137

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9709976793700498 شماره پرونده: 9709986793700020 شماره بایگانى 
شعبه: 970020 خواهان: آقاى  ملک محمد امانى دشــتکى فرزند زینل به نشانى اصفهان- خیابان 
الله- کوچه گلرخ- کوچه اسالمى- بن بست رویا- پالك 22 خوانده: عزت موالدوست به نشانى 
مجهول المکان خواسته: الزام به تنظیم سند رسمى امتیاز تلفن گردشــکار: با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور 
رأى مى نماید. دستور قاضى شورا: درخصوص دعواى خواهان آقاى ملک محمد امانى دشتکى فرزند 
زینل به طرفیت خوانده آقاى عزت موالدوست به خواســته الزام خوانده نسبت به انتقال سند یک 
خط تلفن همراه به شماره 09131673487 به انضمام مطلق خسارات قانونى و هزینه هاى دادرسى 
مقوم به 5/000/000 ریال با عنایت به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمى و اظهارات خواهان در 
جلسه رسیدگى مورخ 97/3/7 و استماع شهادت شهود و وصول جوابیه استعالم از شرکت مخابرات 
و اظهارات گواهان که داللت بر صحت ادعاى خواهان دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در 
جلسه رسیدگى حضور ندارد و الیحه دفاعى ارسال ننموده است شورا دعوى مطروحه را وارد و ثابت 
تشخیص داده لذا به استناد ماده 519 و 198 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى و مواد 219 و 223 قانون مدنى حکم بر محکومیت خوانده به حضور در دفترخانه اســناد 
رسمى و انتقال رسمى سند خط تلفن همراه به شــماره 09131673487 به نام خواهان و پرداخت 
مبلغ 212/500 ریال بابت هزینه دادرســى در حق خواهان صادر و اعالم مــى نماید رأى صادره 
غیابى پس از ابالغ به مدت بیســت روز قابل واخواهى در همین مرجع و پس از آن به مدت بیست 

روز قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاه هاى عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد. اصفهان- چهارراه 
شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شــهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 208822 
عبادى- قاضى شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /5/138

اجراییه
شماره اجرائیه: 9710426794700032 شــماره پرونده: 9509986794700638 شماره بایگانى 
شعبه: 950638 شــماره: 95- 1083 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه محکوم علیه برزو پاینده اورگانى محکوم اســت بــه پرداخت مبلغ 17/200/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 655/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک 1 (983671 تاریخ 95/04/30) و (983670 تاریخ 94/10/30) تا اجراى کامل  حکم 
در حق خواهان رســول صادقى فرزند محمود نشانى: اصفهان- خ کاشــانى- روبروى بیمارستان 
کاشانى- شرکت کاوشگر رایانه. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر 
به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک 
ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و 
کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعواى اعسار 
به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى 
شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 
قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فــرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى 
پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات مى شــود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیــت مالى 1394) 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. (تبصــره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394). اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى 
مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 208690 شعبه 17 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /5/139
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710426794700063 شــماره پرونده: 9509986794700603 شماره بایگانى 
شعبه: 950603 شماره: 95- 839 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976794700352 محکوم علیه قربانعلى عباســى طادى محکوم است به پرداخت 
مبلغ 10/500/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 332/500/000 ریال بابت هزینه دادرسى و 
هزینه نشر آگهى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/07/15 لغایت تاریخ اجراى حکم در حق خواهان 
رسول صادقى فرزند محمود نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خ ایت اله 
کاشانى شرکت کاوش رایانه و پرداخت نیم عشر حق االجرا. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر 
باشــد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى 
که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات 
دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت 
را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحــو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى 
که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى 
نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 
1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). اصفهان- چهارراه شــیخ صدوق- چهارراه 
وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 208759 محمدى- رئیس  شعبه 17 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /5/140
ابالغ رأى

شماره پرونده: 16/97 ش 10 ح شماره دادنامه: 225- 97/4/25 تاریخ رسیدگى: 1397/3/28 مرجع 
رسیدگى: شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر خواهان: آقاى هوشنگ طاهرى فرزند 
احمد به نشانى شاهین شهر خ امام على فرعى 2 پ 23 خواندگان: ورثه مرحوم مجید صاحب کرم 1- 
آقاى حسین صاحب کرم 2- خانم عصمت وکیلى سهرفروزانى با کملى 1110356994 و 3- خانم 
زهره ابراهیمى با کدملى 1291054995 و 4- خانم زهرا صاحب کرم با کدملى 1275565875 و 
5- آقاى حمید صاحب کرم با کدملى 1272080293 نشــانى هر پنج نفر مجهول المکان خواسته: 
تقاضاى صدور حکم مبنى بر الزام خواندگان به تنظیم و انتقال سند رسمى یکدستگاه خودرو سوارى 
پیکان مدل 1382 به شماره انتظامى 898 ق 33 ایران 13 با احتساب هزینه دادرسى مقوم به مبلغ 
31/000/000 ریال گردشکار: خواهان دادخواستى بخواســته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته 
که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت مقرر حوزه به 
تصدى امضاءکنندگان ذیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم 
رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رأى مینماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى 
خواهان آقاى هوشــنگ طاهرى فرزند احمد بطرفیت خواندگان ورثــه مرحوم مجید صاحب کرم 
1- خانم عصمت وکیلى ســهرفروزانى با کدملى 1110356994 و 2- خانم زهره ابراهیمى همسر 

با کدملى 1291054995 و 3- خانم زهرا صاحب کرم با کدملى 1275565875 و 4- آقاى حمید 
صاحب کرم با کدملى 1272080293 نشانى هر چهار نفر مجهول المکان به خواسته تقاضاى صدور 
حکم مبنى بر الزام خواندگان به تنظیم و انتقال ســند رسمى یکدستگاه خودرو سوارى پیکان مدل 
1382 به شماره انتظامى 898 ق 33 ایران 13 با احتساب هزینه دادرسى مقوم به مبلغ 31/000/000 
ریال شورا با بررسى اوراق پرونده و استماع شهادت شهود که حاکى از وقوع بیع و انتقال خودرو فوق 
االشاره به خواهان است و پاسخ استعالم از اداره ثبت احوال شاهین شهر به شماره 13/119/258 
مورخ 97/1/30 وراث مرحوم مجید صاحب کرم که در قید حیات مى باشند 1- خانم عصمت وکیلى 
سهرفروزانى و 2- خانم زهره ابراهیمى و 3- خانم زهرا صاحب کرم و 4- آقاى حمید صاحب کرم را 
اعالم داشته است و هم چنین پاسخ استعالم اداره راهور به تاریخ 96/5/18 که مالکیت مورد معامله 
را به نام مجید صاحب کرم اعالم نموده خوانده گان در جلسه شورا حاضر نشده و دفاعیاتى به عمل 
نیآورده لذا شــورا دعوى خواهان را محمول بر صحت دانسته و به استناد به مو اد 220- 362 قانون 
مدنى خوانده گان را محکوم به حضور در یکى از دفاتر اســناد رسمى جهت فراهم نمودن مقدمات 
و انتقال سند رسمى یکدستگاه خودرو سوارى پیکان به شماره انتظامى جدید 873 د 77 ایران 13 
با احتساب مبلغ 163/000 ریال هزینه دادرسى و الصاق تمبر بنام خواهان را صادر و اعالم میدارد 
رأى صادره غیابى ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف بیست روز 
قابل تجدیدنظر در محاکم محترم حقوقى شاهین شهر میباشد. م الف: 208634 مجتبى رضوانى- 
قاضى شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /5/141

مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شماره آگهى: 139703902141000010 شماره پرونده: 9204002004000488 مزایده پرونده 
شماره بایگانى 9400090 ششــدانگ پالك 409/2726 واقع در بخش 16 ثبت اصفهان در ص 
158 دفتر 275 ذیل ثبت 61203 به شماره چاپى ســند 847122 به نام احمد بیدرام گرگابى سابقه 
ثبت و صدور سند مالکیت دارد و به موجب ســند رهنى 979-89/9/1 دفتر 1389 تهران در قبال 
بدهى نزد بانک ملت شعبه وزارت کار در رهن اســت به مساحت 854/29 مترمربع به حدود شماال 
اول به طول 2/10 متر دیواریست به خانه حســن بیدرام پالك 1833 فرعى باقیمانده دوم به طول 
9/77 متر دیوار مشترك است سوم که شرقى است به طول 4 متر دیواریست چهارم به طول 6/97 
متر دیوار خانه اکبر بیدرام پالك 1833 فرعى جنوبا 21/5 متر درب و دیواریست غربا اول به طول 
9/84 متر دوم که شرقى است به طول 0/33 متر سوم به طول 13/84 متر چهارم که شمالى است 
به طول 3/22 متر پنجم به طول 6/7 متر و هشتم که شمالى است به طول 3/22 متر پنجم به طول 
6/7 متر و هشتم که شمالى است به طول 0/15 متر کال دیوار مشترك است نهم به طول 11/5 متر 
دیوار به دیوار خانه محمود بیدرام پالك 1833 فرعى باقیمانده و تا مورخ 92/7/26 در قید تامین و 
بازداشت نمى باشد. طبق نظر کارشناس رسمى دادگسترى به نشانى گرگاب بلوار امام خمینى نبش 
کوچه شــهید منصور بیدرام پالك 11 ملک مورد ارزیابى عبارتســت از مشخصات عرصه و اعیان 
زمین مورد نظر در محدوده شــهرى گرگاب و داراى عرصه اى به مســاحت 827 مترمربع مطابق 
کروکى ذیل که قسمتى از این زمین داراى اعیانى با قدمت بسیار باال و از نوع خشتى بوده که قابلیت 
استفاده از  آن وجود نداشــته و فاقد ارزش اعیانى مى باشــد زمین مذکور از سمت جنوبى به یک 
ساختمان مسکونى و از سمت غربى به کوچه شهید منصور بیدرام که با دیوار خشتى به ارتفاع 2/5 
متر محصور شده و ورودى زمین از این قسمت بوده و از سمت شــمالى به بلوار امام خمینى منتهى 
مى شود الزم به ذکر اســت زمین مذکور فاقد هر گونه انشعابات مى باشد. لذا با توجه به توضیحات 
فوق االشاره و نظر به اینکه قسمت واقع شــده در مجاورت بلوار امام خمینى امکان تجارى شدن 
آن وجود دارد و با در نظر گرفتن جمیع توابــع و امتیازات و متعلقات در ارزیابى شــامل موقعیت و 
لحاظ کردن قیمت زمین تجارى بدون پروانه و نهایتا قیمت هاى معامالتى منطقه در مجموع مبلغ 
7/800/000/000 ریال برآورد و ارزیابى مى گردد بنابر اعالم بســتانکار فاقد بیمه مى باشد که از 
ساعت 9 الى 12 روز دوشــنبه مورخ 1397/06/05 در واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر واقع 
در شاهین شــهر خیابان مدرس به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ 7/800/000/000 ریال 
(هفت میلیارد و هشتصد میلیون ریال) شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى 
فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب 
و یا حق اشــتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشــد و نیز بدهى هاى مالیاتى 
و عوارض شــهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شــده یا نشده باشد 
به عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت 
هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در 
روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 1397/05/6 درج و منتشر مى گردد و در صورتى تعطیلى 
روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ ده درصد از پایه 
مزایده طى فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضاى کتبى به ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى 
است ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص 
در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید. م الف: 208488 سلطانیان- مسئول واحد  اجراى 

اسناد رسمى شاهین شهر /5/142
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده به شماره کالســه 330/97 خواهان على بى گمان به طرفیت پریسا ثریا تقدیم 
شورا نموده است و وقت رسیدگى براى روز یک شــنبه مورخ 1397/06/11 ساعت 16:20 دقیقه 
تعیین گردیده اســت به توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان برابر ماده 
73 قانون آیین دادرسى مدنى مصوب 79 مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى 
به این شعبه به نشــانى مبارکه، میدان جهاد، نبش خیابان 15 خرداد مجتمع شما ره یک شوراهاى 
حل اختالف مبارکه، شعبه دوم شــوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید. بدیهى است در صورت عدم مراجعه وقت رسیدگى ابالغ شــده تلقى و تصمیم مقتضى 
صادر مى گردد. م الف: 210253 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان مبارکه /5/143

 ابالغیه
ابالغیه: شــماره ابالغنامه: 9710103730303356 شــماره پرونده: 9609983730302802 
شماره بایگانى شعبه: 962832 ابالغ شــونده حقیقى: حمیدرضا محمدى فرزند على تاریخ حضور: 
97/06/17 ساعت 11:30 محل حضور: استان اصفهان- شهرستان نجف آباد-کمربندى جنوبى-
دادگسترى نجف اباد. علت حضور: درخصوص دعوى رضیه یوسفى بطرفیت شما مبنى بر حضانت 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى دراین شعبه حاضرشوید.  210178/م الف-شعبه 3 حقوقى دادگاه 

خانواده نجف آباد/5/152

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: با توجه به کاهش بارندگى ها 
این نگرانى وجود دارد که تنها تا هشت ماه دیگر بتوان آب شرب اصفهان را 

تأمین کرد. 
حجت االسالم والمسلمین ناصر موسوى الرگانى در نشست خبرى خود با 
بیان اینکه در بودجه سال جارى از سر جمع بودجه سه هزار میلیارد تومان اضافه 
آمد که در اختیار نمایندگان قرار داده شد، گفت: به هر نماینده شش میلیارد 
تومان پول مى رسید که 12 نماینده استان اصفهان با اینکه مشکالت زیادى 
در شهرستان هاى حوزه انتخابى خود داشتند، این مبلغ را براى سد و تونل سوم 

اختصاص دادند تا زودتر سد تونل سوم کوهرنگ را به نتیجه برسانیم.
وى تصریح کرد: اعتبارى معادل70 میلیارد تومان از سال نود وپنج، 74 میلیارد 
تومان در بودجه 96 و همین مقدار در بودجه 97 براى سد تونل سوم وجود دارد، 
غیر از پولى که در اختیار نمایندگان قرار گرفته است، پول فراهم شده وجلسه اى 
با پیمانکار برگزار شده تا این طرح ظرف دو سال اجرایى شود و چنانچه تأخیرى 

ایجاد شد، پیمانکار به صورت روز شمار خسارت پرداخت کند.
■■■

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان یادآور شد: تاریخ قرارداد با پیمانکار 
سد تونل سوم از 17 فروردین 97 بوده است که قرار شد طى دو سال به اتمام 
برسد، البته فشارها براى تکمیل سد تا یکسال و نیم آینده وارد شده است و 
نکته مهم اینکه، با اجراى این پروژه 250 میلیون مترمکعب آب به پشت سد 

اضافه مى شود.
■■■

حجت االسالم والمسلمین موسوى الرگانى با اشاره به اجراى طرح«طوبى» 
در استان هاى همجوار گفت: باید موضوع طرح طوبى که در استان همجوار 
اجرا و درختکارى هایى مانند بادام و هلو بر روى قله هاى کوه انجام شده، از 
سوى یک گروه بى طرف بررسى، تا مشخص شود که این طرح چقدر هزینه و 

درآمد داشته است؟  این درحالى است که آبى که براى آن مصرف مى شود، در 
ازاى هر متر مکعب 25 هزار تومان هزینه دارد و آیا این آب، با این هزینه پمپاژ 

براى درختان، برگشتى دارد یا خیر؟ 
وى اظهار کرد: نمایندگان تأکیــد دارند اگر طرح طوبــى نتیجه اى ندارد، 
دولت هزینــه باغــداران را پرداخت کنــد و این آب را براى دشــت هاى 
فالورجان که در سال سه مرتبه کشــت در زمین هاى حاصلخیز آن انجام 
مى شــد و اکنون با شرایط ایجاد شــده، تبدیل به کویر شــده، انتقال داده

 شود.

2 پیشنهاد براى انتقال آب از دریا
رئیس مجمع نمایندگان استان در ادامه صحبت هایش در خصوص انتقال آب 
از دریا گفت: براى انتقال آب از دریا دو پیشنهاد وجود دارد، یکى انتقال آب از 
خلیج فارس و دیگرى دریاى عمان است، البته بررسى ها در حال انجام است تا 
بتوانیم آب را از خلیج فارس و دریاى عمان انتقال دهیم.  وى افزود: در صورتى 
که این پروژه وارد فاز اجرایى شود، شرکت فوالد مبارکه کمکى هزار و 500 
میلیارد تومانى خواهد کرد و یک سرمایه گذار دیگر از اصفهان و یک سرمایه 
گذار چینى براى ارائه فاینانس نیز اعالم آمادگى کرده اند. وى بیان کرد: بى 

شک اگر آب به اصفهان برگردد، بسیارى از مشکالت اقتصادى و گردشگرى 
رفع مى شود. وى همچنین گفت: موضوع انتقال آب از بهشت آباد هم در حال 
پیگیرى است تا بتوانیم به یک نتیجه گیرى قابل قبول دست یابیم. رئیس 
مجمع نمایندگان استان اصفهان با بیان اینکه اگر از پتانسیل گردشگرى و 
میراثى که در اصفهان وجود دارد، به خوبى استفاده شود مشکلى در بخش 
اقتصادى نخواهیم داشت، افزود: زیرســاخت هاى الزم در اصفهان براى 
افزایش جذب گردشگر وجود ندارد، هتل به اندازه کافى در استان اصفهان 

نیست و گاهى برخى از هتل ها تا چهار ماه رزرو هستند.
■■■

حجت االسالم والمسلمین موسوى الرگانى در بخش دیگرى از سخنانش به 
بحران فرونشست زمین بر اثر کاهش منابع آب هاى زیرزمینى اشاره و تصریح 
کرد: فرونشست زمین غیر از سى و سه پل، دیگر میراث ارزشمند اصفهان از 
جمله عالى قاپو و مسجد شیخ لطف ا... را تحت تأثیر قرار مى دهد و در این 

ارتباط راهکارى مطرح شد تا پساب بادستگاه هاى پیشرفته بازچرخانى شود.
■■■

وى افزود: تا چند سال پیش همه از پساب فرارى بودند، اما امروز دعواى پساب 
به راه افتاده؛ کشاورزان، آب منطقه اى و شرکت آب و فاضالب شهرى ادعاى 
حق مالکیت پساب را مطرح کرده اند که در این راستا، توافق بهره گیرى از 

پساب در دستور کار است تا میراث باقیمانده حفظ شود.
رئیس مجمع نمایندگان استان با اشاره به تأمین آب شرب اصفهان تأکید کرد: 
با توجه به کاهش بارش ها، این نگرانى وجود دارد که تنها تا هشت ماه دیگر 
بتوانیم آب شرب را تأمین کنیم. وى افزود: متأسفانه در حال حاضر تنها 297 
میلیون متر مکعب آب پشت سد وجود دارد، در حالى که براى بخش شرب 
اصفهان و یزد 400 میلیون مترمکعب آب نیاز است، ضمن اینکه باغات چندین 

ساله خمینى شهر، نجف آباد و فالورجان نیز در حال خشک شدن هستند.

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان هشدار داد

تأمین آب شرب  اصفهان فقط تا 8 ماه دیگر
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راه اندازى مرکز پاسخگویى 
در اردستان

 امام جمعه اردستان از راه اندازى یک مرکز 24 ساعته 
پاسـخگویى به پرسـش هاى شـرعى مـردم در این 
شهرستان خبر داد. حجت االسالم حسن دهشیرى با 
بیان اینکه مردم بهترین قاضى براى سنجش اقدام ها 
هستند، به برگزارى 12 جلسه ستاد نمازجمعه اردستان 
در یک سال گذشته اشاره کرد و افزود: این ستاد شامل 
40 نفر از برادران و 20 نفر از خواهران بوده و میانگین 

حضور مردم در نمازهاى جمعه 850 نفر مى باشد.
 

برگزارى جشنواره محلى و 
سنتى«آب دوغ خیار»  در نطنز

چهارم و پنجم مرداد ماه در منطقه کویر مرکزى ایران، 
در محل کمپ نمونه گردشـگرى متین آباد نطنز که 
محلى کامال سنتى با غذاهاى محلى است، جشنواره 
اى به منظور پاسداشت «آب دوغ خیار» به عنوان یکى 

از غذاهاى سنتى و اصیل ایرانى برگزار شد.
آب دوغ خیار یکى از قدیمى ترین و سـاده ترین انواع 
خوراك ها در منطقه مرکزى و کویرى ایران محسوب 
مى شده است که از دیر باز مردم در فصول گرم، آن را 
در ظروف بزرگ تهیه کرده و به همراه چاشـنى هاى 
مختلف اعم از گردو، سـبزیجات تازه و معطر یا پیاز و 

غیره مصرف مى کردند.
آب دوغ خیار خورى بیشتر و سریع تر خوردن آب دوغ 
خیار، آب دوغ خیار خورى روى شتر، بهترین طراحى 
روى آب دوغ خیار، از جمله مسابقات مهیج و شاد این 
برنامه بود که به نفرات اول تا سوم جوایزى نیز اهدا شد.

خبر

امسال 99هکتار از زمین هاى بستر دریاچه سد زاینده رود 
آزادسازى شد. مدیر رودخانه ها و سواحل شرکت سهامى 
آب منطقه اى اصفهان گفت: به منظــور اجراى تکالیف 
قانونى براى صیانت از کمیت و کیفیت منابع آب، در مجموع 
223مورد اخطار صادر و تصرف هاى داخل بستر دریاچه سد 
زاینده رود به مساحت 99هکتار، با هماهنگى مراجع قضائى 
و انتظامى آزاد شد. احمدرضا صادقى افزود:همچنین بستر 
رودخانه پالســجان به طول بیش از یک کیلومتر از بستر 
رودخانه پالســجان، نهر آزادگان به طول دوهزار و 800 
متر و با هماهنگى مراجع قضائــى درحدود چهارکیلومتر 
از تصرفات غیرقانونى بســتر رودخانه در این دو موقیعت 

جغرافیایى آزادسازى شده است. وى گفت: همچنین طرح 
مطالعات ساماندهى به طول 250کیلومتر از رودخانه ها و 
مسیل هاى این استان از محل اعتبارات ملى، برون سپارى 
و عملیات ساماندهى رودخانه هاى گازرگاه آران و بیدگل، 
مرق کاشان، شهرضا، خوانســار و زاینده رود هم در دست 
اجرا است. مدیر رودخانه ها و سواحل شرکت سهامى آب 
منطقه اى اصفهان افزود: از ابتداى امسال تاکنون در بازه 
روســتاى چم طاق، ابتداى ورودى رودخانه زاینده رود به 
استان تا تاالب گاوخونى بیش از 120پرونده قضائى علیه 
متخلفان تشکیل و بیش از 410 اخطاریه صادر شده و بیش 

از 100دستگاه پمپ غیرمجاز هم جمع آورى شده است.

عضو کمیسیون فرهنگى مجلس شوراى اسالمى گفت: 
نیروى انتظامى نبایــد در موضوع حجاب و عفاف، نوك 

پیکان باشد.
حجت االسالم احمد سالک خاطر نشــان کرد: ما هم 
اکنون قانون حجاب و عفاف را داریم که براى 26 دستگاه 
ابالغ شده و بیش از 300 مأموریت دارد و نیروى انتظامى 
نیز یکى از دســتگاه هاى مجرى این قانون به شــمار 
مى آید، اما امروز به دلیل کم کارى در بخش هاى دیگر، 
بیشترین بار مسئولیت اجراى این قانون بر دوش نیروى 

انتظامى نهاده شده است.
وى با اشــاره به عدم ضمانت اجرایى قانــون عفاف و 

حجاب، گفت: تمام معایب و نواقص این قانون در قانون 
اخالق عمومى رفع شده است.

 نماینده مردم اصفهــان در خانه ملت اظهار داشــت: 
پرداختــن به موضــوع حجــاب و عفاف بــا توجه به

 هجمه هاى دشــمن علیه دین، اعتقادات، ارزش ها و 
باورهاى مردم، از جمله ضروریات جامعه است.

حجت االسالم سالک، نداشتن ضمانت اجرایى، تداخل 
وظایف و عدم باور مســئوالن را از جمله معایب قانون 
حجاب و عفاف عنــوان کرد و گفت: هــم اکنون تمام 
معایــب و نواقص این قانون در قانــون اخالق عمومى 

رفع شده است.

ناجا نباید در حوزه حجاب و 
عفاف نوك پیکان باشد

آزادسازى زمین هاى بستر 
دریاچه سد زاینده رود

حصر وراثت
آقاى هوشنگ بوســاقى فر فرزند بسحاق داراى شماره شناســنامه 654 بشرح دادخواست مطروحه 
به کالسه پرونده 97/370 این شورا، درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان عفت میرزایى نوکابادى فرزند نعمت اله به شماره ملى/ شناسنامه 19 در تاریخ 1396/04/04 
در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى 
جدول ذیل: 1- هوشنگ بوســاقى فر فرزند بسحاق شماره شناســنامه 654 نسبت به متوفى زوجه 
2- حسین بوساقى فر فرزند هوشنگ شماره شناسنامه 248 نسبت به متوفى فرزند 3- مهدى بوساقى 
فر فرزند هوشنگ شماره شناسنامه 15 نسبت به متوفى فرزند 4- ابراهیم بوساقى فر فرزند هوشنگ 
کدملى 1160030901 نســبت به متوفى فرزند 5- زهرا بوساقى فر فرزند هوشنگ شماره شناسنامه 
1235 نســبت به متوفى فرزند 6- اکرم بوساقى فر فرزند هوشنگ شــماره شناسنامه 130 نسبت به 
متوفى فرزند 7- مریم بوساقى فر فرزند هوشنگ شماره شناســنامه 137 نسبت به متوفى فرزند 8- 
فاطمه بوساقى فر فرزند هوشنگ کدملى 1160030911 نسبت به متوفى فرزند 9- کلثوم صادقیان 
فرزند عبدالوهاب شماره شناســنامه 408 نســبت به متوفى مادر اینک با انجام تشریفات مقدماتى، 
درخواست مزبور را یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى 
نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به این شــورا تقدیم دارد، در غیر این صورت 
گواهى صادر خواهد شد. م الف: 208816 علیرضائى- رئیس شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)  /5/144
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710103723102925 شماره پرونده: 9709983723100607 شماره بایگانى 
شعبه: 970824 خواهان: جمیله احمدپور مبارکه فرزند حســینعلى بنشانى  مبارکه خ حافظ شرقى 
کوچه 16 خوانده: مهدى عباسپور فرزند عباس خواسته: طالق نظر به اینکه خواهان باال دادخواستى 
بطرفیت خوانده فوق بخواسته طالق تقدیم این دادگاه نموده و آدرس خوانده مجهول المکان اعالم 
نموده با توجه به تقاضاى خواهان و تجویز دادگاه بدینوسیله به خوانده ابالغ میگردد در وقت مقرر 
1397/6/17 در ساعت 8/30 جهت رسیدگى به پرونده شما که به کالسه 970824 تعیین وقت شده 
حاضر شوید. ضمنا میتوانید یک هفته قبل از وقت فوق جهت اخذ نسخه ثانى دادخواست و ضمایم 
به دفتر شعبه اول دادگاه عمومى مبارکه مراجعه نمایید. م الف: 210227 شعبه اول دادگاه عمومى 

حقوقى دادگسترى شهرستان مبارکه /5/145
ابالغ وقت رسیدگى 

ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رســیدگى - نظر به اینکه آقاى هوشنگ کریمى به طرفیت عباس 
ربیعى به خواســته مطالبه تقدیم که به شــوراى حل اختالف شــعبه دوم حقوقى ارجاع به کالسه 
558/97 ثبت و براى روز مورخ 97/06/06 ســاعت 10:00 صبح وقت رســیدگى تعیین گردیده و 
خوانده مجهول المکان معرفى نموده است . به تقاضاى خواهان و دستور دادگاه و به استناد ماده 73 
ق.آ.م  مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى جرى االنتشار رسمى درج و آگهى شود و از خوانده 
دعوت مى نماید که با مراجعه به دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى فالورجان و اعالم 
نشانى و آدرس دقیق خود و دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم براى وقت مقرر در شوراى حل 
اختالف شعبه دوم فالورجان جهت رسیدگى حاضر شــوید و در غیر اینصورت این آگهى به منزله 

ابالغ محسوب مى شود . م الف  489 مدیر دفتر شعبه دوم حقوقى  فالورجان/ 5/146 
مزایده اموال غیر منقول

شــماره :971112  - اجراى احکام دادگاه عمومى حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 
971112 اجرائى موضوع علیه آقــاى عبدالعلى بیگدلى جونقانى وله خانــم فاطمه مردانى وانانى 
درتاریخ 1397/05/29   به منظور فروش 80 متر مربع عرصــه و حدود 160 مترمربع اعیان داراى 
سیستم باربرآجرى با ســقف تیرچه بلوك ضلع غربى با نماى خارجى آجر زبره و نماى داخلى کف 
ســرامیک بدنه تا یکمتر داراى اشــتراکات آب و برق و گاز ملکى آقاى عبدالعلى بیگدلى واقع در 
کرسگان جولرستان خیابان شهدا کوچه شهید چمران فرعى 4 که داراى سابقه ثبتى به شماره – مى 
باشد و ملک مذکور مشاع مى باشد و متعلف به حق غیر نمى باشد از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه 
مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان اطاق 318 برگزار نماید . ملک موضوع مزایده توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 660/000/000 ریال ارزیابى شــده 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 است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمنًا کلیه هزینه 
هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل 
ده درصد قیمت ارزیابى شده را  به حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290288005  ایداع و 
فیش آن را ارائه نمایند و در صورت انصراف برنده مزایده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد 

شد. م/الف : 497 اجراى احکام جقوقى فالورجان/ 5/147 
ابالغ رأى 

دادنامــه- شــماره دادنامــه : 970997365390055 تاریــخ تنظیم 1397/03/31 – شــماره 
پرونــده : 9509983655700784 – شــماره بایگانــى شــعبه 950596 – پرونــده کالســه 
9509983655700784 شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهرســتان فالورجان ( 101جزایى سابق) 
تصمیم نهایى شماره - شاکى : جهاد کشــاورزى فالورجان با نمایندگى خانم زهره قاسمى فرزند 
ابوالقاسم به نشانى اصفهان – فالورجان – اداره ى جهاد کشاورزى  متهم : جمشید رشیدى فرزند 
على به نشــانى اتهام : تغییر کاربرى اراضى زراعى و باغها – به نام خــدا ، بتاریخ 1397/3/30 در 
وقت فوق العاده جلسه دادرسى شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهرستان فالورجان به تصدى امضاء 
کنندگان ذیل تشکیل پرونده کالســه 950596 از دفتر واصل و تحت نظر است . دادگاه با بررسى 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید . در خصوص اتهام 
آقاى جمشید رشــیدى فر فرزند على دائر بر تغییر کاربرى اراضى زراعى از طریق احداث دیوار به 
میزان 48 متر مربع و ساختمان به میزان 80 متر مربع و محوطه به میزان 200 متر مربع و استخر به 
میزان 35 متر مربع بدون مجوز قانونى در زمین کشاورزى واقع در اراضى مینادشت موضوع گزارش 
و شکایت اداره کشاورزى شهرستان فالورجان ، دادگاه با عنایت به شکایت اداره شاکى ، صورتجلسه 
کمیسیون تقویم و ارزیابى اراضى زراعى و باغها تصاویر محل متنازع فیه مضبوط در پرونده نتیجه 
استعالم به عمل آمده از شهردارى ایمانشــهر مورخ 1397/01/20 که اعالم گردیده محل مذکور 
خارج از محدوده قانونى و داخل حریم شهر مى باشد و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه على رغم 
ابالغ قانونى و سایر محتویات پرونده بزه انتســابى به نامبرده را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به 
مواد 2 و 3 قانون حفظ اراضى زراعى و باغها اصالحى سال 1385 متهم موصوف را به پرداخت  مبلغ 

145200000 ریال جزاى نقدى در حق صندوق دولت به عالوه قلع و قمع مستحدثات فوق االشاره 
محکوم مى نماید . راى صادر شده غیابى و ظرف مدت بیست روز از تاریخ  ابالغ قابل واخواهى در 
این شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز از آن  قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان 

مى باشد . م الف 494 رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهرستان فالورجان / 5/148 
ابالغ وقت دادرسى

خواهان امیرعلى عسگرى دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت خوانده فرود گهرویى باجیگرانى 
به شوراى حل اختالف شعبه 7 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 99/97 
ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/06/11 ســاعت 4:30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده 
مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا 
برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى 
آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین 
شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته 
اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 205329/ 

م الف شعبه 7 شوراى حل اختالف نجف آباد/5/149
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان بهنام صافى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مبنى بر مطالبه به طرفیت خوانده احسان 
شیاسى به شوراى حل اختالف شعبه 8 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
485/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/06/19 ساعت 5عصر تعیین گردیده علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس 
شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه 
شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى 
تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 

209785/ م الف شعبه 8 شوراى حل اختالف نجف آباد/5/150
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان محمد رحیمى دادخواســتى به خواسته مطالبه و خســارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید 
لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خســارت ناشى از دادرســى و حق الوکاله وکیل به طرفیت آقاى 
احمد شاهعلى وند احد به شوراى حل اختالف شعبه 5 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از 
ارجاع به شماره 83/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/06/14 ساعت 8:30 تعیین گردیده 
علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به 
دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه 
به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده 
و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج 

خواهد شد. 210098/ م الف شعبه 5 شوراى حل اختالف نجف آباد/5/151
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان طاهره شریفى دادخواستى به خواسته الزام خوانده انتقال سند به طرفیت خوانده على باقرى 
به شوراى حل اختالف شعبه 3 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 432/97 
ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/06/10 ساعت 4عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده 
مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا 
برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى 
آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین 
شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته 
اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 210247/ 

م الف شعبه 3 شوراى حل اختالف نجف آباد/5/153
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان محمد فاضل دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه طلب به طرفیت خوانده یوسف 
حسن پور به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به 
شــماره 460/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/06/12 ســاعت 9صبح تعیین گردیده 
علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به 
دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه 
به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده 
و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج 

خواهد شد. 210272/ م الف شعبه 11 شوراى حل اختالف نجف آباد/5/154
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان محمد فاضل با وکالت آقاى حمیدمحمد کیمیایى دادخواســتى به خواســته الزام خوانده 
مطالبه طلب به طرفیت خوانده محمد خان بابا به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد 
تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 462/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/06/12 
ساعت 8:30صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى 
نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با 
نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور 
شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد 
آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شــد. 210270/ م الف شعبه 11 شوراى حل اختالف نجف 

آباد/5/155

 ابالغ اجرائیه
شــماره پرونده139704002124000043/2 شــماره بایگانى پرونده: 9700258  شماره ابالغیه: 
139703802133000031 – بدینوسیله به آقاى مهراب مقدسى فرزند جان محمد مقیم : چقیورت 
که برابر گواهى مامور مربوط ابالغ اجرائیه در ادرس اعالمى بســتانکار واقع در یزدانشهر خیابان 13 
غربى منزل حیدر مقدسى به شما امکان پذیر نگردیده ابالغ مى گردد که خانم معصومه سپیانى فرزند 
نورمحمد به استناد سند ازدواج شماره 4272 مورخ 1366/06/16 تنظیمى در دفتر ازدواج شماره 90 
فریدون شهر جهت وصول یک جلد کالم اهللا مجید به هدیه یک هزار ریال و مبلغ یک میلیون ریال 
وجه رایج درخواست صدور اجرائیه شما را نموده است که اجرائیه به کالسه 9700258 در واحد اسناد 
رسمى نجف اباد مطرح اســت لذا طبق ماده 18 آیین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم اجراء مراتب 
فقط یک نوبت در این روزنامه جهت اطالع شما درج و منتشــر تا نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام 
نماید و از تاریخ درج و انتشار در روزنامه که تاریخ ابالغ محســوب مى گردد به مدت ده روز فرصت 
دارید نسبت به پرداخت بدهى خود به بستانکار اقدام نمایید در غیر این صورت به عملیات اجرایى علیه 
شما جریان خواهد یافت و غیر از آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشــر نخواهد شد. 210266/م الف  

فاتحى- مدیر واحد اجراى اسناد رسمى نجف اباد/5/156
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 72/97 دادنامه 515-97/04/27 مرجع 
رسیدگى شعبه 3شــوراى حل اختالف نجف اباد  خواهان: ناصر غیور  نشانى: نجف اباد خ 22 بهمن 
انتهاى کوچه ش دیانى پ16 خوانده: 1.ســمیه حبیب الهى نجف ابادى 2.وحید شــفیعیان 3.سید 
رسول نوریان  نشانى: هر ســه مجهول المکان  گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه 
فوق و طى تشریفات قانونى  و اخذ نظریه  مشــورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شــورا درخصوص دعواى اقاى ناصر غیور به طرفیت 
خانم:1.سمیه حبیب الهى نجف ابادى و آقایان: 2.وحید شفیعیان 3.ســید رسول نوریان  به خواسته 
تقاضاى الزام خواندگان به انتقال ســند یک دستگاه اتومبیل ســوارى پژو پارس به شماره اتنظامى 
846م 28 ایران 43مقــوم به 16 میلیون تومان ، شــورا پس از بررســى اوراق و محتویات پرونده و 
دادخواست تقدیمى از ســوى خواهان و نظر به قول نامه هاى مورخ 1394/12/09 و 1394/12/10 
فى مابین خوانده ردیف دوم و سوم و خواهان که به امضاء طرفین نیز رسیده است و استعالم به شماره 
1465/13-1397/02/02 از اداره راهور که موید مالکیت خوانده ردیف اول  میباشد و باتوجه  به عدم 
حضور خواندگان على رغم نشر اگهى در جلسه رســیدگى مورخ 1397/04/09 و عدم ارائه الیحه یا 
مدرکى مبنى بر رد اداى خواهان ، لذا حکم  به محکومیت خوانده  ردیف اول  به حضور در یکى از دفاتر 
رسمى و انتقال سند خودرو به شماره انتظامى فوق در حق خواهان صادر و اعالم میگردد و نسبت به 
خواندگان ردیف  دوم و سوم به استناد ماده 84 بند 4 ق.آ.د.م رد دعوى خواهان  صادر و اعالم میگردد 
و نسبت به خواندگان ردیف دوم و ســوم محکوم به پرداخت هزینه هاى دادرســى به مبلغ بیست و 
هفت هزار تومان به صورت تضامنى صادر و اعالم میگردد راى صادره غیابى و ظرف 20 روز  پس از 
ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و سپس به مدت بیســت روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومى و 
حقوقى شهرستان نجف اباد مى باشد. 210252/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف 

آباد شعبه 5/157/3
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان آرمان حقیقى دادخواســتى به خواســته الزام خوانده  مبلغ 100/000/000 ریال به طرفیت 
خوانده مصطفى خرمى به شــوراى حل اختالف شعبه 2 حقوقى شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده 
که پس از ارجاع به شــماره 39/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/07/08 ساعت 11:30 
تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى 
خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه 
به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و 
تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد 

شد. 210254/ م الف شعبه 2 شوراى حل اختالف نجف آباد/5/158
 حصروراثت 

آقاى سعید ســعیدى  داراى شناسنامه شــماره 680 به شرح دادخواســت به کالسه 497/97 از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حسینعلى سعیدى 
بشناســنامه 436 در تاریخ 97/02/09 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگــى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به : 1. مهناز ســعیدى ش ش 37 ، 2. سعید سعیدى ش ش 680 ، 3. عاطفه 
سعیدى ش ش 2454 ، 4. عادل ســعیدى ش ش 2188 ، 5. فاضل سعیدى ش ش 6152 (فرزندان 
متوفى)، 6. سکینه شرفى نجف آبادى ش ش 460 ، (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 210264/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/5/159
 اجرائیه 

شماره 9710423730400108 شــماره پرونده: 9609983730400853 شــماره بایگانى شعبه: 
960863 مشخصات محکوم له: حســین یزدانى نجف ابادى فرزند فریدون نشانى: استان اصفهان-
شهرستان نجف اباد-شهر نجف اباد- خ فردوسى شمالى- تقاطع فجر-نبش ابوذر مشخصات محکوم 
علیه: سهراب ربیعى فرزند یاسین به نشــانى مجهول المکان. وکیل محکوم له: مرضیه امیرنیرومند 
نجف آبادى فرزند اسداله به نشــانى اصفهان-نجف اباد-خ 15 خرداد مرکزى- بن بست گلریز-پ 
52 با وکالت: حسین یزدانى نجف ابادى- محکوم به: بســمه تعالى بموجب درخواست اجراى حکم 
غیابى مربوطه به دادنامه شماره 9609973730401375 محکوم علیه محکوم است به فسخ قرارداد 
91/06/23 بانضمام 3000000 ریال بابت هزینه دادرســى و حق الوکالــه 1680000 ریال در حق 
محکوم له و مبلغ 1050000 ریال بابت نیم عشــر دولتى درحق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف 
اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد (ماده 34 قانون اجراى 
احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه 
اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل 

بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالــى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد 
به همراه مشخصات دقیق حســابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحونزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر دراموال مذکور از 
زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید واال 
به درخواست محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى 
درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هرنحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى 
که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى 
نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 
ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 210177/ م الف مجتبى گلفامى- مدیردفتر شعبه 

4 دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد/5/160
آگهی تحدید حدود اختصاصى به صورت جمعى مربوط به قسمتی از بخش 9 
و 10 ثبت اصفهان جزء حوزه ثبتی اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان لنجان

بموجب قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت اسناد و امالك و در اجراى تبصره ذیل ماده 13 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى ، تحدید حدود ابنیه و امالك مشروحه 
ذیل که قبًال به علل مختلف به عمل نیامده ، از ســاعت 8/30 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد ؛ لذا بموجب این آگهى به صاحبان امالك و مجاورین اعالم می شود که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور به هم رســانند . چنانچه هر یک از صاحبان امالك یا نماینده قانونی آنها در موقع تعیین 
حدود حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون ثبت، ملک آنها باحدود اظهارشده از طرف مجاورین تحدید 
حدود خواهد شــد . اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق 
مقررات ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود فقط تا سی روز پذیرفته خواهد 
شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترضى ثبتی ، معترض ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی ، گواهی 

تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید . 
اول : بخش 9 ثبت اصفهان 

1 - ابنیه و امالك واقع در باباشیخعلى به شماره 104/1 – اصلى (که به شماره 1943 - اصلى تبدیل 
شده)و فرعی ذیل :

143 فرعى - محمد نوروزى فرزند رضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 108,07 مترمربع .
براى روز شنبه مورخ 1397/05/27

2 - ابنیه و امالك واقع در زرین شهر به شماره 107 - اصلی و فرعی هاى ذیل :
4504 فرعى - حبیب اله عباس زاده ریزى فرزند محمد على نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به 

مساحت 139,65 مترمربع .
4505 فرعى - مجید براتى ریزى فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 117,41 

مترمربع .
4506 فرعى - محمد توانگر ریزى فرزند عباســعلى نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

180,80 مترمربع .
براى روز یکشنبه مورخ 1397/05/28

4507 فرعى - گوهر شــیخ االسالمى فرزند جمال نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
161,62 مترمربع .

4508 فرعى - محمد احمدى بنى فرزند حســن آقا نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
250,59 مترمربع .

4509 فرعى - غضنفر سلحشورى فرزند جعفر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 218,20 
مترمربع .

براى روز دو شنبه مورخ 1397/05/29
4510 فرعى - محمد رضا معین ریزى فرزند خدامراد نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

187,73 مترمربع .
4511 فرعى - محمود طغیانى ریزى فرزند على نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 97,86 

مترمربع .
براى روز سه شنبه مورخ 1397/05/30

3 - ابنیه و امالك واقع در دورباط باغبهادران به شماره 321 - اصلی و فرعی ذیل :
46 فرعى -  بهرام اســکندرى دورباطى فرزند بختیار نســبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 

172,53 مترمربع .
براى روز پنج شنبه مورخ 1397/06/01 تاریخ انتشار : روز شنبه مورخ 1397/05/06م الف:212611 

محمد رضا رئیسى زاده – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك لنجان/ 5/161
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710103730402401 شماره پرونده: 9709983730400236 شماره بایگانى 
شــعبه: 970238 خواهان آقاى اســماعیل حبیب الهى دادخواستى به خواســته به طرفیت خوانده 
1.عباسعلى حبیب الهى 2.قربانعلى حبیب الهى 3.عبداله حبیب الهى 4.حسین قلى حبیب الهى 5.بتول 
حبیب الهى 6.امیررضــا حبیب الهى 7.رضوان حبیب الهى 8.اکبر حبیــب الهى 9.محمد حبیب الهى  
10.نصرت حبیب الهى  11.ناصر حبیب الهى 12.جعفر حبیب الهــى 13.احمد حبیب الهى  14.على 
حبیب الهى 15.محبوبه حبیب الهى 16.طلعت تقى فارغ به خواســته مطالبه خســارت مطرح که به 
این  شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709983730400236 شعبه 4 دادگاه  عمومى حقوقى 
شهرستان نجف اباد ثبت و وقت رسیدگى مورخ 97/06/06 ســاعت 10:30 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى  به علت مجهول المکان بودن  خوانده و در 
خواست خواهان مراتب یک  نوبت  در یکى از جراید کثیر االنتشار اگهى میگردد تا خوانده ظرف یکماه 
پس از تاریخ انتشار اگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار اگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود،نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد . 211524/ م الف شــعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف 

نجف آباد/5/163 

4  تن از نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شوراى اســالمى، طى نامه اى از اعتراض مردم ورزنه نسبت به برداشت و تخریب کوه سیاه خبر
 دادند.

در این نامه آمده است: طومار پیوست که نظر مردم بخش بن رود و شهر ورزنه پیرامون برداشــت و تخریب کوه سیاه در کنار تاالب گاوخونى 
مى باشد، مورد اعتراض آن ها مى باشد؛ اگر ادامه برداشت صورت گیرد موج تشنج جدید در کنار اعتراض کشاورزان مى باشد و اعتماد داریم پیگیرى 

و اقدام جدى به نفع محیط زیست و مردم خواهد بود و در انتظار اقدام شما هستیم.
ایــن نامــه بــه امضــاى حمیدرضــا فوالدگــر، حجت االســالم احمــد ســالک، ناهیــد تاج الدیــن و حیدرعلــى عابــدى رســیده

 است.

طى نامه اى به استاندار اصفهان اعالم شد؛

اعتراض 
نمایندگان اصفهان 
به تخریب کوه سیاه

اکبر زندى، عضو شـوراى شهرسـتان گلپایـگان درباره 
موضوع انتقال آب از سد کوچرى به قم و تبعات کم آبى در 
این منطقه گفت: در این خصوص باید تصمیمات جدى 
اتخاذ شود و فعال شـورا به این موضوع ورود نکرده است 
و ابتدا باید شـرکت آبفاى گلپایـگان درباره این مسـئله 

تصمیم گیرى کند.
هفته جـارى اعالم شـد کـه آب انتقالى از سـد کوچرى 
گلپایگان به قم نهایتا تا چهار سـال آینـده توانایى تامین 

آب این منطقه را دارد و از همین حاال مسـئوالن قم باید 
راهکارى را بـراى تامین منابـع مالى خود در سـال هاى 
آتى پیدا کننـد؛ موضوعى کـه در عین حال فراتـر از قم، 
آینده گلپایگان را نیز تحت تاثیر قـرار خواهد داد. آن هم 
در شـرایطى که بخش عمده اى از فعالیت هـا و تولیدات 
اقتصادى این منطقه با کشاورزى و دامدارى درگیر بوده 
و از این نظر، این مسـئله اهمیت دوچندانـى براى آینده 

اقتصادى گلپایگان خواهد داشت.

وزیـر ورزش و جوانـان روز پنجشـنبه(دو روز پیـش) از 
طرح هاى ورزشى شمال اصفهان بازدید کرد.

مسـعود سـلطانى فر در سـفر به شهرسـتان نطنـز، ابتدا 
بـا حضـور در آیین غبـار روبـى گلزار شـهداى نطنـز، با 

آرمان هاى شهداى دفاع مقدس تجدید میثاق کرد.
وى سـپس از سـالن هیئـت کشـتى نطنـز با مسـاحت 
300مترمربـع، زمین چمن مصنوعى نوجوانان «شـهید 
منوچهرى» با مساحت هزار و 200 مترمربع، با دومیلیارد 

ریـال هزینـه و از پیشـرفت 80درصـدى رونـد اجـراى 
مجموعـه چند منظوره ورزشـى سـالن کرکـس نطنز و  
مجموعه دیوار صخره نوردى این سالن با یک میلیارد و 

200میلیون ریال اعتبار بازدید کرد.
وزیر ورزش و جوانان همچنین در بازدید از وضعیت چمن 
10هـزار مترمربعـى فوتبـال جوانان شـهید منوچهرى، 
دسـتور تبدیل آن به چمن مصنوعى را داد و براى اجراى 

آن هم 15میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفت.

آینده مبهم انتقال آب از گلپایگان به قم   بازدید وزیر ورزش از مجموعه هاى ورزشى اصفهان

بهــرام ســبحانى، مدیــر عامل شــرکت 
فــوالد مبارکــه درخصوص شــرایط فعلى 
اقتصاد کشــور و لزوم پیاده ســازى اقتصاد 
مقاومتــى اظهارداشــت: صنعــت فــوالد 
یکى از صنایع پیشــران در اقتصاد کشــور 
اســت و شــاهد آن هســتیم کــه اقتصاد 
مقاومتى در این صنعت پیاده ســازى شــده 

است.
وى در ادامــه افزود: کاهش اتــکا به خارج، 
مصداق اصلى پیاده سازى اقتصاد مقاومتى در 
صنعت فوالد است و بر این اساس، مهندسى 
معکوس و تأمیــن نهاده هــاى اصلى تولید 
ازجمله قطعات یدکى، روغن ها، گریس ها، 
نسوزها و تجهیزات از تولیدکنندگان داخلى و 
بومى سازى دانش تولید آن، از جمله مواردى 
است که منجر به تحقق اقتصاد مقاومتى در 

صنعت فوالد شده است.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه یادآور شد: 
فوالد مبارکه حمایت از زنجیرة تأمین داخلى 
را در دستور کار خود قرار داده است و بر همین 
اســاس، در زنجیــرة تأمین فــوالد مبارکه 
درحدود دوهــزار و 800 تأمین کنندة داخلى 
و شــرکت خدماتى وجود دارند که عمدة نیاز 

فوالد مبارکه را رفع مى کنند.
وى تصریــح کرد: فعالیت فــوالد مبارکه در 
راســتاى افزایش بهره ورى و توسعۀ هرچه 

بهتر تأمین کنندگان داخلى است. 

مدیرعامل فوالد مبارکه:

اقتصاد مقاومتى در صنعت 
فوالد اتفاق افتاده است
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تا کنون 7378 ُتن گندم از کشــاورزان شهرســتان هاى 
اردستان، آران و بیدگل، نطنز و کاشان خرید تضمینى شد.

مدیر جهاد کشاورزى شهرستان کاشــان گفت: تاکنون 
بیش از 7378 تن گندم از کشاورزان شهرهاى اردستان، 
آران و بیدگل، نطنز و کاشان خریدارى و تحویل اداره غله 
و کارخانجات آرد شده اســت. مجید کافى زاده تولید این 
محصول زراعى را امسال به سبب خشکسالى و سرمازدگى، 
30درصد کمتر از پارسال عنوان کرد و افزود: 50درصد بهاى 
گندم خریدارى شده از کشاورزان در کمترین زمان ممکن 
به آنها پرداخت شده اســت.وى گفت: هیچ مشکلى براى 
پرداخت بهاى گندم تحویلى کشــاورزان وجود ندارد و به  

طور منظم، با خرید گندم بهاى آن به موقع به گندمکاران 
پرداخت مى شــود. حدود یک ماه پیش نیــز مدیرعامل 
شــرکت غله و خدمات بازرگانى منطقه 10 گفته بود: این 
شــرکت با عاملیت بانک کشــاورزى، تجهیز 28 مرکز 
مباشرین، 14 مرکز ملکى و کارخانجات آرد و در مجموع با 
42 مرکز، با آمادگى کامل اقدام به خرید گندم کشاورزان 
استان مى کند.   رضا نیک نداف افزود: سال زراعى گذشته 
220 هزار ُتن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریدارى شد. وى 
گفت: در استان اصفهان نیز در سال زراعى جارى بر اساس 
پیش بینى سازمان جهاد کشاورزى، 128 هزار ُتن گندم از 

35 هزار و 800 کشاورز خریدارى مى شود.

مســئول مدارج علمى حوزه علمیه اصفهان با اشاره به 
اینکه طالبى که تا کنون براى اخذ مدرك علمى مراجعه 
کرده اند، درحــدود 2300 نفر هســتند، گفت: طالب 
متقاضى به تفکیک در سطح یک 850 نفر، در سطح دو 
1025نفر و در سطح 3 حدود 440 نفر ثبت نام کرده اند و 
تعدادى از آنها پس از طى مراحل قانونى موفق به دریافت 

مدرك شده اند.
حجت االسالم حســنعلى فروغى در خصوص وظایف، 
سیاست ها و مأموریت هاى این واحد، اظهار کرد: بخش 
مدارج علمى، اقدامات مدرکى طالب را در ســه سطح 
انجام مى دهد، سطح یک شــامل پایه اول تا پایه شش 

حوزه که معادل فوق دیپلم است، سطح 2 از پایه هفت تا 
پایه 9 که معادل کارشناسى است و سطح 3که پایان نامه 
و ارزیابى پایه 10 است، معادل کارشناسى ارشد است.  وى 
در خصوص وظایف واحد مدارج در زمینه پایان نامه ها 
گفت: طالب در این سه سطح براى اخذ مدرك به واحد 

مدارج مراجعه مى کنند. 
وى افزود: در اصفهان ســطح 4 نداریم، البته کارهاى 
مقدماتى براى اخــذ مجوز صدور مدرك ســطح 4 در 
اصفهان انجام شــده و آیت ا... طباطبایى نژاد و معاونت 
آموزش حوزه بــراى اخذ این مجوز تــالش هاى قابل 

توجهى کرده اند.

خرید تضمینى گندم
 از کشاورزان 4شهرستان

در اصفهان سطح 4 حوزوى 
نداریم 

ا فزایش 33 درصدى طالق 
در نجف آباد

رئیس دادگسـترى شهرسـتان نجـف آبـاد گفت: در 
یکسـال گذشـته بیش از 3700پرونده خانوادگى در 
دادگسـترى این شهرسـتان تشکیل شـده و نزدیک 
به 960 مورد نیز حکـم طالق توافقى یـا غیرتوافقى 

صادر شده است.
حجت االسالم حسین حسینى اظهار کرد: بیشترین 
فراوانـى پرونده هاى کیفـرى شهرسـتان مربوط به 
ضرب و جرح و پس از آن تصادفات رانندگى است و در 
رده هاى بعدى، نگهدارى مشروبات الکلى، رانندگى 
بدون گواهینامـه رانندگى، نزاع هاى دسـته جمعى، 
خیانت در امانت، مزاحمت تلفنى، تخلفات کارفرمایى 

و صدور چک بالمحل قرار گرفته اند.

آغاز تعریض مسیر دسترسى 
به پیست اسکى فریدونشهر

عملیـات اجرایى تعریض راه روسـتایى فریدونشـهر 
- چغیـورت با هدف کاهـش ترافیک مسـیر عبورى 
پیست اسـکى و تسـهیل در عبور و مرور ساکنان 70 
روستا در این شهرستان با اعتبار 20 میلیارد ریال آغاز

 شد.
مدیر اداره نظارت بر ساخت راه هاى فرعى و روستایى 
اسـتان اصفهان، هدف از اجراى این طرح را، تسهیل 
در عبـور و مـرور و حـذف گلـوگاه ترافیکـى بـراى 
بهره بردارى بیش از 70 روسـتاى پیشکوه و پشتکوه 

شهرستان فریدونشهر اعالم کرد. 
سعید خدابخشى اظهارکرد: به دلیل واقع شدن پیست 
اسکى فریدونشهر در این مسـیر، در فصل سرما و به 
ویـژه در روزهاى تعطیل، راه روسـتایى فریدونشـهر 
- چغیورت با حجم باالى ترافیک مواجه مى شـود و 
تعریض آن در دستور کار اداره راه و شهرسازى استان 

اصفهان قرار گرفت. 

اهداى 30هزار جلد کتاب 
به کتابخانه هاى عمومى

خیران دوستدار کتاب بیش از 30هزار و صدجلد کتاب 
به کتابخانه هاى عمومى استان اصفهان اهدا کردند.

کارشـناس تأمیـن منابـع اداره کل کتابخانـه هـاى 
عمومـى اسـتان اصفهـان گفـت: از ابتداى امسـال 
تاکنـون، این تعـداد کتـاب بـه ارزش چهـار میلیارد 
و 500میلیـون ریال بـا حمایـت خیـران و نهادهاى 
آموزشـى به کتابخانه هاى عمومى اسـتان اهدا شده 

است.
سمیه حسامى بیشـترین موضوع کتاب هاى اهدایى 
را در زمینه آموزشـى و داسـتانى عنوان کرد و افزود: 
بیـش از 299واحد کتابخانـه عمومى در این اسـتان 
به شـهروندان براى ترویج کتابخوانـى خدمات ارائه 

مى دهند.

 استقبال از برگزارى 
طرح هجرت در مدارس

طـرح هجـرت تابسـتان 97 بـا اسـتقبال خـوب 
دانـش آمـوزان شهرسـتان برخـوار همـراه شـد و 
دانـش آمـوزان در زمینـه هـاى مختلـف عمرانـى، 
خدماتـى، آموزشـى، بهسـازى، شـاداب سـازى و 
رنگ آمیـزى نقاشـى مـدارس فعالیت چشـمگیرى 

داشتند. 

خبر

شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 1048 مورخ 97/05/03 شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل نسبت به واگذارى ششدانگ سه 
قطعه زمین قسمتى از پالك ثبتى 3540 فرعى از 2637 اصلى به شرح ذیل واقع در نبش خیابان  24 مترى جمهورى با کاربرى ادارى، تجارى و خدماتى با 
شرایط پرداخت به صورت نقد از طریق مزایده عمومى و شرایط پرداخت به صورت نقد اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل مى آید جهت 

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

1- قطعه زمین شماره یک به متراژ 181/40 م.م به ازاى هر مترمربع 31/000/000 ریال.
2- قطعه زمین شماره 2 به متراژ 155/65 م.م به ازاى هر مترمربع 28/000/000 ریال.
3- قطعه زمین شماره 3 به متراژ 147/05 م.م به ازاى هر مترمربع 28/000/000 ریال.

شرکت منحله در حال تصفیه جهان اندیشه آپادانا سهامى خاص  به شماره ثبت 23099و شناسه ملى 10260439162
پیرو آگهى منتشره انحالل در روزنامه رسمى شماره 21267مورخ 21 / 12 /96 در اجراى ماده 225قانون تجارت بدینوسیله از کلیه 
اشخاص حقیقى و یا حقوقى که ادعا و یا طلبى از شرکت فوق دارند دعوت مى شود با در دست داشتن مدارك مربوطه حداکثر ظرف 
مدت  6 ماه از تاریخ درج اولین آگهى  به آدرس محل تصفیه این شرکت واقع در اصفهان خیابان فالطوري مجتمع  پاسارگاد طبقه 

دوم واحد 2 کدپستی 8193915466 مراجعه نمایند.
بدیهى است پس از انقضا مدت مذکور هیچ گونه ادعایى پذیرفته نخواهد شد.

آگهى مزایده (مرحله اول) آگهى دعوت از بستانکاران

رضا رمضانى- شهردار آران و بیدگل سیدمحمد باقر ابطحى _مدیر تصفیه شرکت منحله در حال تصفیه جهان اندیشه آپادانا -سهامى خاص 

نوبت اول نوبت  سوم

در مراســم اختتامیه چهاردهمین جشــنواره الگوهاى 
تدریس برتر ریاضى کشــور با حضــور معاون آموزش 
متوســطه وزارت آموزش و پــرورش، از نفــرات برتر 

رشته هاى مختلف با اهداى لوح و هدیه تجلیل شد. 
معاون آموزش متوســطه وزارت آموزش و پرورش که 
به عنوان مهمان ویژه در مراسم اختتامیه این جشنواره 
شــرکت کرده بود با قدردانى از تالش هاى انجام شده 
در برگزارى آن گفت: برگزارى چهاردهمین جشــنواره 
الگوهــاى تدریس برتــر در اصفهان کــه داراى خانه 
ریاضیات است مى تواند منشأ خدمات مؤثرى در تقویت 

دروس ریاضى باشد. 
على زرافشان اظهار کرد: ما باید امروز به عنوان تصمیم 
گیران و تأثیرگذاران آموزش ریاضى در کشــور، بیشتر 
اندیشیده و موجبات تقویت و روى آوردن دانش آموزان 
به رشــته ریاضى را بیش از گذشته فراهم سازیم. وى با 
بیان اینکه سال گذشــته تعداد دانش آموزان ریاضى در 
دوره دوم متوسطه نسبت به سایر رشته هاى تحصیلى، 
11 درصد کاهش یافته اســت گفت: این کاهش نشان 
مى دهد دانش آموزان به لحــاظ کّمى تمایل و ترغیب 
به این رشــته تحصیلى ندارند و عمدتًا دانش آموزان به 
سوى رشته تجربى مى روند و سال به سال تعداد دانش 
آموزان رشته ریاضى رو به کاهش است که این پدیده باید 

مدیریت و هدایت شود. 
زرافشان سپس به برگزارى جشنواره الگوهاى تدریس 
برتر ریاضى پرداخت و افزود: مــا مى توانیم با برگزارى 
این جشنواره، ارتقاى شایستگى افراد برتر و سبک خاص 
این استعدادها را شناســایى، انتخاب و معرفى کنیم و به 

شناسایى و روش تدریس آنان کمک کنیم. 
وى ادامه داد: به نظر مى رسد این جشــنواره عالوه بر 
توانمندى افراد، یک وظیفــه اجتماعى را دنبال مى کند 
و آن شناسایى الگوهاى تدریس برتر است که مى تواند 
به ارتقاى کیفیــت دروس کمک کند و شــاید یکى از 
روش هاى استفاده از فناورى براى انتقال تجربیات باشد 

تا تأثیرگذار در آموزش ریاضى باشد. 

■■■ 
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان هم به عنوان 
میزبان به شرکت کنندگان این مراسم از سراسر کشور 
خیرمقدم گفت و افزود: قطعًا برگزارى جشــنواره ها از 
برنامه هاى مهمى اســت که باید هدفگذارى شود و در 

پایان ارزیابى از آن صورت پذیرد. 
على اکبر کمالى روش هــاى نوین تدریس، رقابت بین 
همکاران براى کشف استعدادها، کاربست نظریه هاى 
یادگیــرى و تدریــس، فراهــم آوردن خالقیت علمى 
همکاران، بهبود برگــزارى جشــنواره و... را از اهداف 

برگزارى این جشــنواره برشــمرد افزود: مهمتر از این 
اهداف، بررســى و دســتیابى به این اهداف است و باید 
گزارش داده شــود که جشــنواره به اهداف دست یافته 
است که اگر نرسیده، باید کاستى ها در جشنواره هاى بعد 

مدنظر قرار گیرد و تقویت شود. 
وى با استناد به تحقیقاتى گفت: تحقیقات در چهارگروه 
اثر بخشــى تدریس ریاضى، تدوین کتاب، تحقیقات و 
روش هاى ارزیابى و... نشان مى دهد دانش آموزان در 
کشور نگرش منفى به درس ریاضى دارند که باید براى 
تغییر این نگــرش، اصالح روش هــاى تدریس، جنبه 

عاطفى درس و... مدنظر قرار گیرد و به فلســفه تدریس 
هم توجه شود. 

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان از شرکت 
کنندگان در این جشــنواره خواست تا با ذهن یک اتفاق 

مثبت در جشنواره امسال، آن را به پایان برند. 
■■■ 

مدیرکل دفتر آموزش متوســطه نظرى وزارت آموزش 
و پرورش هم گفت: جوامع بشرى امروز با رشد فزاینده 
در حــوزه تکنولوژى روبه رو هســتند کــه پیچیدگى 
هایى هم براى ســازمان ها ایجاد کــرده و این نیازمند 

مهارت هاى جدید است و این مهارت ها در اختیار آموزش 
و پرورش است. 

عباس ســلطانیان اظهار کرد: باال بــردن انتظارات از 
تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش براى پاســخگویى، 
افزایش اهمیت نظام تعلیم و تربیت در گروه معلمان، از 

خواسته هاست. 
وى ادامه  داد: براى پاسخگویى به این مطالبات، چاره اى 
جز افزایش کیفیت تعلیم و تربیت در گروه معلمان نیست. 
ســلطانیان عنوان کرد: امروز معلمان به عنوان مدیران 
یادگیرى نام برده مى شــوند که فرآیند یادگیرى را آنها 
هدایت و راهبرى مى کنند و مى توانند فرآیند تدریس را 

لذت بخش کنند. 
وى از میزبانى شایســته همه همــکاران در برگزارى 
جشــنواره قدردانى کرد و افزود: بعــد از برگزارى این 
جشــنواره اتفاقات بســیار خوبى مى افتد و روش هاى 
موفق تدریس در اختیار همکاران در سراسر کشور قرار 
مى گیرد تا انگیزه مناسبى براى پرداختن به روش هاى 

نوین تدریس باشد. 
مدیرکل دفتر آموزش متوســطه نظرى وزارت آموزش 
و پرورش با اشــاره به بخش مقــاالت در چهاردهمین 
جشــنواره الگوهاى تدریس برتر ریاضــى، گفت: ما در 
چندین محور، مقاالتى از سراسر کشور دریافت کردیم. 

سلطانیان از برگزارى مسابقات آزمایشگاهى براى  دانش 
آموزان دوره متوسطه در شهریور ماه سال جارى خبر داد. 

■■■ 
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان اصفهان 
هم به نصف جهان گفت: چهاردهمین جشنواره الگوهاى 
تدریس برتر ریاضى از ســوى دفتــر دوره دوم آموزش 
متوســطه با همکارى دبیرخانه ریاضــى در اصفهان 

برگزار شد. 
رحیم محمدى اظهار کرد: این جشنواره در چهار روز در 
بخش هاى آزمون سازى و ته یه و ارائه تدریس، با حضور 
دبیران منتخب ریاضى از استان هاى کشور برگزار شد که 
نفرات اول تا سوم به عنوان برتر از بین 32 شرکت کننده، 

قدردانى و تجلیل شدند.

در اختتامیه جشنواره الگوهاى تدریس برتر ریاضى در اصفهان مطرح شد 

دانش آموزان به درس ریاضى نگرش منفى دارند 

افزایش شــدید دماى هوا در نقاط مختلــف ایران طى 
روزهاى گذشــته افراد زیادى را راهى بیمارستان کرده 
است؛ حتى چند نفرى براثر گرمازدگى جان خود را از دست 
داده اند. هوا به شدت گرم است و همه از این همه گرمى 
به اضافه تابش شدید نور خورشید و قطعى هاى مکرر برق 

گالیه دارند.
دماى هوا دراصفهان تا 40 درجه سانتیگراد هم رسید که 
البته کارشناس مسئول پیش بینى هواى استان اصفهان، 
خور و بیابانک و کاشان را به عنوان گرم ترین نقطه استان 
اصفهان با دماى 45درجه ســانتیگراد باالى صفر اعالم 

کردند.
در این مدت کوتاهى که از تابســتان سپرى شده، هواى 
نصف جهان بیشتر با اخبارى همچون «دماى هوا دراستان 
تغییر محسوسى نداشته است» یا «ناپایدارى  هاى ضعیف 
در روزهاى آینده در وضعیت جــوى اصفهان پیش  بینى 
مى شود» یا «دما افزایش یافت» روبه رو بود. اما بیشترین 
چیزى که زنگ خطر را به صدا در مى آورد، این موضوع بود 
که  اصفهان در روزهاى اخیر شدت اشعه فرابنفش بسیار 

خطرناکى را تجربه مى کند.
میزان اشعه فرابنفش در این روزها چنان که اطالعات به 
دست آمده از بعضى منابع نشان مى دهند از شاخص 11 
هم گذشته است که به شدت خطرناك قلمداد مى شودو 
محافظت در برابر آن حیاتى است. اما این در حالى است که 

رئیس اداره تحقیقات هواشناسى کاربردى استان اصفهان 
گفته است: شاخص تابش اشعه uv (اشعه فرابنفش) در 
اصفهان بر روى عدد 11 قرار داشــته و شرایط هشدار را 

نشان مى دهد.
گرما از یک طرف، تابش شدید نور خورشید و افزایش تعداد 
مارهاى مشاهده شــده در منازل مسکونى شهروندان با 
توجه به افزایش دماى هوا از طرف دیگر، به شدت نگران 

کننده شده است.
البته این در حالى است که به گفته کارشناس اداره پیش 
بینى اداره کل هواشناسى اســتان اصفهان، در صبح روز 
4مرداد ماه دماى هواى کالنشــهر اصفهان در مقایسه با 
روز قبلش  4 درجه کمتر شــده و به 21درجه رسید. البته 

این در حالى است که 3مرداد ماه دماى هواى این استان 5 
درجه سانتیگراد گرم تر از روز هاى گذشته اعالم شده بود.

در شــرایطى که مســئوالن اســتان نگران بحران آب 
هستند، کولرهاى آبى نیز در این گرماى هوا بى وقفه کار 
مى کنند و میزان مصــرف آب در این روزهاى گرم و کم 
آب را افزایش مى دهد. در چنین شرایطى، گرم شدن هوا و 
افزایش هر روزه دما نیز وضعیت را دشوارتر مى کند اما در 
هر حال وضعیت آب و هوایى اصفهان فعًال بر این منوال 
است و بر اساس گزارش هاى هواشناسى، حتى تغییرات 
کوچک طى دو سه روز آینده نیز چندان پایدار نخواهد بود 
و به همان میزان، درجه دماى هــوا نیز در روزهاى آینده 

تغییر محسوسى نخواهد کرد.

هواى اصفهان همچنان گرم مى ماند بیست و یکمین دوره باشگاه مدیران و مشاوران 
در اتاق بازرگانى 

تجلیل از برگزیدگان بخش مهارت آموزى فنى و حرفه اى

بیست و یکمین دوره باشــگاه مدیران و مشاوران استان 
اصفهان با حضور مشاوران و فعاالن اقتصادى و در اتاق 

بازرگانى اصفهان برگزار شد.
در بیست و یکمین دوره باشــگاه مدیران و مشاوران،30 
مشــاوره مجرب در قالب 20 میز تخصصــى، به ارائه 
مشاوره به مراجعان و شــرکت کنندگان در زمینه هاى 
فروش،صادرات،بهــره ورى، تأمیــن مالــى، مدیریت 
مالى، برندینگ و ثبت اختراع، ســرمایه گذارى خارجى، 
فناورى اطالعات(کلیه شاخه ها)، روابط عمومى و رسانه، 
امور حقوقــى و تنظیم قراردادها و تجــارت الکترونیک 
پرداختند. فعاالن اقتصــادى و جوانــان عالقه مند به 

فعالیت هــاى اقتصادى با حضــور در این باشــگاه، با 
مشاوران در زمینه هاى مختلف به گفتگو  پرداختند. سه 
(ICT) پیشخوان بازرگانى، مدیریت و فناورى اطالعات
هر یک شامل چهار مشاوره از ابعاد مختلف در این دوره 
باشگاه به مراجعان خدمات مشاوره رایگان  ارائه کردند. 
باشگاه مدیران و مشاوران به همت کمیته شبکه سازى 
متخصصین کمیسیون آموزش،پژوهش و توانمندسازى 
اتاق بازرگانى  اصفهان و با همکارى شــبکه پژوهش و 
فناورى استان اصفهان، با هدف ارائه خدمات مشاوره به 
اعضاى اتاق بازرگانى،  فعاالن اقتصادى و جوانان عالقه 

مند به فعالیت هاى اقتصادى راه اندازى شده است.

در آیینى از 70برگزیده بخش مهارت آموزى اداره کل فنى 
و حرفه اى استان اصفهان تجلیل شد. 

سرپرســت اداره کل فنى و حرفه اى اســتان اصفهان در 
حاشیه این آیین گفت: این 70 نفر برگزیده بخش مهارت 
آموزى شامل مدیر، سرپرست آموزشگاه، مربى و حرفه آموز، 
پارسال رتبه هاى برتر استانى و کشورى را کسب کرده اند.

 ابوطالب جاللى با اشاره به اجراى سند مهارتى این استان 
در سه سال گذشــته افزود: در این سند مهارتى، اداره کل 

فنى و حرفه اى اســتان اصفهان بر اساس نیاز هر منطقه 
حرفه آموز تربیت مى کند.

وى گفت: براى آشنایى حرفه آموزان با روند کار آفرینى، 
بسته هاى آموزشى در اختیار آنها قرار مى گیرد.

سرپرســت اداره کل فنى و حرفه اى اســتان اصفهان به 
فعالیت 54مرکز آموزشــى فنى و حرفه اى در این استان 
اشاره کرد و افزود: در هر دوره آموزشى،  60هزار حرفه آموز 

آموزش هاى مهارتى را فرا مى گیرند.

محیا حمزه

ساسان اکبرزاده


