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تأثیر چاى سبز بر کبد چربرشد 58 درصدي صادرات کاال از استان قورباغه ها از نردبان فروش باال مى روند! بده بستان هاى عجیب براى جلوگیرى از یک استیضاح سالمتاستانفرهنگ راننده مست، جان 5 کارگر را گرفت حوادث جهان نما

از فردا،27 پرواز از اصفهان راهى سرزمین وحى مى شوند

کشف گلوله توپ در کاخ چهلستون
11

4

11

3

چاوشى به زودى 
با «ابراهیم» مى آید 

نقش جهانى تاریک و بى روح

پیاز و سیب زمینى 
امسال خوراك 

دام ها شد 5

حوض مرکزى 
میدان امام(ره)
حذف مى شود

مدیرکل میراث فرهنگى
 استان اصفهان خبر داد؛

9

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت: 27 پرواز از فرودگاه اصفهان 
در بازه زمانى هشتم تا 19 مرداد ماه در قالب مدینه قبل و بعد وارد سرزمین 

وحى مى شود.
غالمعلى زاهدى با بیان اینکه در سال جارى از استان اصفهان 6597 نفر 

در قالب 45 کاروان در ایام حج راهى سرزمین وحى مى شوند،
 اظهار کرد: از این تعداد، 41 کاروان از استان اصفهان، سه کاروان

 از استان چهارمحال و بختیارى و یک کاروان از یزد از...

مدیــرکل میــراث فرهنگى، صنایع دســتى و 
گردشگرى استان اصفهان با بیان اینکه میراث 
فرهنگى با آب تنى مردم در میدان امام(ره) مخالف 
است، گفت: این حوض جزو طراحى اولیه میدان 
امام(ره) نبوده و عمر آن نزدیک به 70 سال است 
که در آینده اى نزدیــک از میدان امام(ره) حذف 

خواهد شد. 
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اصفهان اسیر «جزیره گرمایى» شده استاصفهان اسیر «جزیره گرمایى» شده است
آیا گرماى امسال شدیدتر از سال هاى قبل است؟آیا گرماى امسال شدیدتر از سال هاى قبل است؟

2

صبح دیروز اتفاق افتاد؛

گفتگو با مرجانه گلچین به بهانه 
پخش سریال «شب عید»:

 نمى خواهم 
صرفــاً بازیگر طنز 

شناخته شوم

بررسى   مثل انفجار بمب!
پیش فروش مشکوك 

مزدا 3 
مثل انفجار بمب. این توصیــف جالب  مدیر برنامه هاى 
علیرضا جهانبخش درباره پیوســتن او به برایتون است. 
امیر هاشمى مقدم در مصاحبه اى گفته: من سال هاى دور 
در انگلستان بازى کرده بودم و تماشاگران این کشور را 
مى شناسم. برایم عجیب بود این انتقال مثل بمب صدا 

کرد ...
4

آگهى مزایده نوبت سوم

شهردارى چرمهین براساس مصوبه هاى شماره 5/256/ش مورخ 1396/12/09 و 5/48/ش مورخ 
97/02/16 شوراى محترم اسالمى شهر و به موجب ماده 13 آیین نامه مالى شهردارى در نظر دارد 
تعداد 12 پالك زمین خود را واقع در شهر چرمهین به اشخاص حقیقى یا حقوقى واجد شرایط از طریق 
مزایده طبق نظر کارشناسى با قیمت پایه به شرح جدول زیر به فروش برساند. لذا متقاضیان مى توانند 
از تاریخ انتشار آگهى تا روز دوشنبه 97/05/22 به واحد امور قراردادهاى شهردارى مراجعه و اسناد 
شــرکت در مزایده را دریافت و تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1397/05/23 به دبیرخانه 
محرمانه (حراست) شهردارى ارائه نمایند. الزم به ذکر است هزینه درج آگهى به عهده برنده در مزایده 
خواهد بود. شرکت کنندگان جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانند به سایت شهردارى چرمهین به 
آدرس: www.chermahin.ir مراجعه و یا با شــماره تلفن هاى 5- 52552444- 031 تماس 

حاصل فرمایند.

ثابت راسخ- شهردار چرمهینثابت راسخ- شهردار چرمهین

چاپ 
اول

شماره ردیف
قیمت روز آدرسکاربرىمساحتپالك

کارشناسى (ریال)

720/500/000چرمهین- بلوار آبشار (مجموعه تفکیکى آبشار)مسکونى1664250

تجارى 211134/60
1/026/998/000چرمهین- بلوار آبشارمسکونى

تجارى 312131/20
999/744/000چرمهین- بلوار آبشارمسکونى

265/000/000چرمهین- بلوار بسیج- خیابان قدس- شهرك والیتمسکونى4164225

353/840/000چرمهین- بلوار بسیج- خیابان قدس- شهرك والیتمسکونى5178252/40

446/960/000چرمهین- بلوار بسیج- خیابان قدس- شهرك والیتمسکونى6193310/6

307/320/000چرمهین- بلوار بسیج- خیابان قدس- شهرك والیتمسکونى7141195/2

435/600/000چرمهین- بلوار بسیج- خیابان قدس- شهرك والیتمسکونى8155303/5
532/000/000چرمهین- بلوار بسیج- خیابان قدس- شهرك والیتمسکونى9126388
412/300/000چرمهین- بلوار بسیج- خیابان قدس- شهرك والیتمسکونى10208308/2

536/240/000چرمهین- بلوار بسیج- خیابان قدس- شهرك والیتمسکونى11223366/4

463/400/000چرمهین- بلوار بسیج- خیابان قدس- شهرك والیتمسکونى12238302

آگهى مزایده عمومى-مرحله دوم
 شهردارى مجلسى در نظر دارد به استناد مجوز شماره 97/149 مورخ 97/4/6 شوراى اسالمى شهر مجلسى، پارکینگ عمومى شهر 
را با قیمت پایه کارشناسى به مبلغ 96،000،000 ریال براى مدت یکسال شمسى از طریق مزایده عمومى به اشخاص حقیقى و یا حقوقى 
واجد شرایط واگذار نماید. بنابراین از کلیه اشخاص مذکور دعوت مى گردد، حداکثر ظرف مدت هفت روز کارى از تاریخ انتشار آگهى، 

جهت اخذ اسناد مزایده به امور مالى و ادارى شهردارى مجلسى مراجعه نمایند.
 شرایط شرکت در مزایده:

 1- پیشنهاد دهندگان باید قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتى را رعایت نمایند.
 2- پیشنهاد دهندگان باید نسبت به واریز مبلغ 4،800،000 ریال معادل 5 ٪ کل مبلغ کارشناسى تحت عنوان  سپرده شرکت در مزایده 

به حساب شماره 110309651009 شهردارى نزد بانک ملى ایران شعبه مجلسى اقدام  و یا ضمانت نامه بانکى معتبر ارائه نمایند.
 3- در صورتى که برندگان اول، دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنها به ترتیب و به نفع  شهردارى مجلسى 

ضبط خواهد شد.
 4- هزینه درج آگهى در روزنامه به عهده برنده مزایده مى باشد.
 5- شهردارى در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

 جهت کســب اطالعات بیشــتر به ســایت شــهردارى مجلســى به نشــانى www.Majlesicity.ir مراجعــه و یا با
 شماره تلفن 52472852-031 (امور قراردادهاى شهردارى) تماس حاصل نمائید.

نشانى: استان اصفهان- شهرستان مبارکه- شهر مجلسى- میدان امام (ره) - شهردارى مجلسى

سید امین اله موسوى -  شهردار مجلسىسید امین اله موسوى -  شهردار مجلسى

نوبت 
اول

آگهى مناقصه

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

1- خرید آسفالت 5 و 0-12 
- مبلغ اولیه اعتبار: 5/000/000/000 ریال 

- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 250/000/000 ریال
- مبلغ تأمین اعتبارات: اعتبارات شهردارى 

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 97/5/17 
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر 

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر 
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 97/5/18 

- مدت اعتبار پیشنهادها: روز یک شنبه 97/5/28 
-  اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشــنهادها نیز در زمان مقرر و محل تســلیم پیشــنهادها انجام 

نمى شود. 

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهرعلى اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

چاپ 
دوم
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حوض
میدان
حذف

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدیر
 استا

مدیــرکل میــ
گردشگرى است
فرهنگى با آب تن
است، گفت: این
امام(ره) نبوده و
در آینده اىن که

خواهد شد. 

قلعه نویىقلعه نویى
 مجازى و حقیقى! مجازى و حقیقى!

مثلك
علیرض
امیره
انگ در
مى ش
کرد.
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ششناخته شوم ا ومشناختهشومش

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به پیش فروش 
مشــکوك و بحث برانگیز مزدا 3 دستور داد ضمن 
بررسى این طرح فروش، لیســت خریداران اعالم 

شود...
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عضو کمیســیون اجتماعى مجلس با بیــان اینکه 18 
صندوق از 20 صندوق بازنشســتگى کشور ورشکسته 
هستند، گفت: برخى از صندوق ها به ازاى دو نفر پرداختى 

به یک نفر مستمرى مى دهند.
رســول خضرى در خصوص وضعیت صنــدوق هاى 
بازنشستگى کشــور اظهار کرد : ما امروز سه ابَر چالش 
در کشــور داریم که یکى از آنها مســئله صندوق هاى 

بازنشستگى است.
نماینده مردم پیرانشهر و سردشــت ادامه داد: صندوق 
بازنشستگى کشورى از دولت کمک  مى گیرد و صندوق 
تأمین اجتماعى نیز به ازاى هــر 5/6 نفر که پول واریز

 مى کنند یک نفر مســتمرى بگیر دارنــد در حالى که 
استاندارد این حوزه این است که از 6/5 نفر که پول واریز 
مى کنند یک نفر باید مستمرى بگیرد؛ اگر از این نسبت 

کاهش پیدا کند صندوق دچار مشکل مى شود. 
خضرى با بیان اینکه در شــرایط کنونى دچار سونامى 
ورشکســتگى در صندوق هاى بازنشســتگى هستیم، 
گفت: تنها صندوق تأمین اجتماعى و  تا حدودى صندوق 
بانک ها ورشکسته نیستند. وى تصریح کرد: هیچ جاى 
دنیا این همه صندوق بازنشســتگى متنوع وجود ندارد، 
معلوم است وقتى ما 20 صندوق داریم کنترلش مشکل 

مى شود و امکان فساد باال مى رود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشــاره بــه پیش فروش 
مشــکوك و بحث برانگیز مزدا 3 دستور داد ضمن بررسى 
این طرح فروش، لیســت خریداران اعالم شــود. محمد 
شریعتمدارى در توییت خود نوشــت: نحوه پیش فروش 
مزدا3 گروه خودروى بهمن به دلیل حاشــیه سود و قطع 
و وصل هاى مشکوك بحث برانگیز شده، به مرکز روابط 
عمومى وزارت صمت دســتور دادم با همکارى ســازمان 
حمایت از مصرف کنندگان ضمن بررسى روند پیش فروش 
نسبت به شفافیت لیســت خریداران اقدام کند. به گزارش 
«تسنیم»، براساس اعالم شــرکت بهمن قرار شد فروش 
اینترنتى مزدا3 از ســاعت 9 صبح چهارشنبه (3مردادماه 

امسال) آغاز شــود. اما از همان دقیقه نخست آغاز ثبت نام 
داستان تکرارى ســرگردانى مردم در خریدهاى اینترنتى 
خودرو تکرار شد و کمتر کسى توانست حتى به سایت فروش 
گروه بهمن دسترسى پیدا کند. اختالف قیمت بسیار باالى 
مزدا3 از کارخانه تا بازار عاملى شده بود تا مشتریان زیادى به 
سایت فروش مراجعه کنند اما به اعتقاد فعاالن بازار خودرو 
این فروش سرکارى بوده و کمتر کسى توانست حتى ثبت 
نام اولیه خرید این خودرو را با موفقیت انجام دهد. در حال 
حاضر مزدا3 در بازار 220 میلیون تومان معامله مى شود که 
در این فروش کارخانه قیمت 142میلیون تومانى را براى 

این خودرو تعیین کرده بود.

18 صندوق از 20 صندوق 
بازنشستگى ورشکسته هستند

بررسى پیش فروش مشکوك 
مزدا 3 

تا یک قرن دیگر...
ســردار محمدرضا    خبرگزارى دانشجو |
نقدى، معاون فرهنگى و اجتماعى ســپاه گفت: رشــد 
اقتصادى ایران هیچ ارتباطى با اقدامات «دونالد ترامپ» 
ندارد و اگر تمام راه ها را بر کشــورمان ببندند تا صد سال 

آینده نیز مى توانیم خودکفا باشیم.

هسته مقاومت، رمز پیروزى
  خبرگزارى دانشجو | محمدجواد نیک روش، 
مســئول ســازمان بســیج دانشــجویى با بیان اینکه 
پیشرفت هاى کشــور مدیون اطاعت از ولى فقیه است 
اظهار کرد: نمونه بارز این موفقیت در عرصه موشکى، ثمره 
مقاومت و تشکیل هسته مقاومت شهید تهرانى مقدم است.

آغاز «سئوال از رئیس جمهور»
  مهر | محمدرضا پورابراهیمى، رئیس کمیسیون 
اقتصادى مجلس شــوراى اســالمى از تقدیم گزارش 
کمیسیون اقتصادى مجلس درباره سئوال از رئیس جمهور 
به هیئت رئیسه خبر داد و گفت: هیئت رئیسه مجلس این 
هفته باید مجدداً تعداد امضاهاى سئوال از رئیس جمهور 
را بررســى کند و در صورتى که بیــش از 74  نماینده بر 
درخواست خود اصرار داشتند، طرح سئوال از رئیس جمهور 

اعالم وصول شود.

لحظات به یادماندنى سپنتا
  تابناك | ســپنتا نیکنام، عضو زرتشتى شوراى 
شــهر یزد در گفتگو با روزنامه «آرمان» در پاسخ به این 
سئوال که استقبال اعضاى شوراى شهر از بازگشت شما 
به شورا چگونه بوده است گفت: بى نظیر بود. ورود من به 
شورا یک حس دوگانه اشک ها و لبخندها با خود به همراه 
داشت. فکر مى کنم عکســى که روزنامه «ایران» در 
صفحه اول خود منتشر کرد گویاى همه چیز باشد. از 
یک سو من به عنوان کسى که مدت ها از شورا دور بودم 
خوشحال از بازگشت به جایگاه خدمت رسانى بودم و 
خانم عامرى همکار ما در شورا از این نمود دموکراسى 
در تصمیم گیرى اشک مى ریختند. عده اى از مردم یزد 
هم که همیشه به من لطف داشتند کیکى با میزان رأى 
من در انتخابات به صحن آوردند و چند گل براى هدیه، 
که من را شرمنده کردند. در کل لحظاتى را تجربه کردم 

که برایم قابل باور نیست.

اگر زمان به عقب برگردد...
صادق زیبــاکالم گفت: از    اعتماد آنالین |
بیست و نهم اردیبهشت ماه 96 تاکنون هیچکس به 
اندازه من تلخ ترین، تندترین و گزنده ترین انتقادات را به 
روحانى وارد نکرده است. این درحالى است که به شدت 
از انتخاب روحانى دفاع کردم و همواره به دانشجویان 
گفته ام که کار ما در بیست و نهم اردیبهشت درست 
بوده است. با تمام انتقاداتى که دارم، اگر زمان به عقب 
برگردد همچنان با تمام وجــود براى روحانى فعالیت 

انتخاباتى مى کنم تا وى انتخاب شود.

رمزگشایى از گفته جهانگیرى 
  ایسنا| الیاس حضرتى، قائــم مقام دبیرکل 
حزب اعتماد ملى با اشاره به اظهارات اخیر جهانگیرى 
مبنى بــر در کنار هــم قرار گرفتن شــخصیت هاى 
برجسته نمادین و شــکل گیرى وحدت در کشور طى 
روزهاى آتى، اظهار کرد: تالش آقاى جهانگیرى رفع 
محدودیت هاى آقاى خاتمى اســت تا در جلسه اى با 
حضور بزرگان نظام ایشــان نیز حضور داشته باشند و 

بتوانیم تجلى از وحدت و انسجام به نمایش بگذاریم.

خدا را شکر!
  تسنیم| مرتضــى حاجى، وزیــر آموزش 
و پرورش دولــت اصالحات و عضو شــوراى عالى 
سیاســتگذارى اصالح طلبان، درباره تغییر رئیس کل 
بانک مرکزى اظهار کرد: آقاى سیف باید زودتر عوض 
مى شد ولى با تأخیر این کار انجام شد. البته خدا را شکر 

که این تغییر صورت گرفت.

خبرخوان
تقاضا زیاد هم هست

محمد محب خدایــى، معاون   چمدان|
گردشگرى کشور گفت: در حال حاضر مسافران 
خروج از کشــور به اندازه اى هســتند که بلیت 
هواپیما براى کشورهایى همچون تایلند، چین و 
هندوستان پیدا نمى شود اما آژانس ها مدعى شدند 
که این ایرالین ها توسط برخى دیگر بسته شده 
است. این موضوع به هیچ وجه درست نبوده و اتفاقًا 
بلیت ها توسط خود آژانس ها خریدارى شده است. 

افزایش کشتار خانوادگى
  دیده بان ایران | احمــد بخارایــى، 
مدرس دانشگاه، با اشــاره به قتل هایى که قاتل 
و مقتول عضو یک خانواده هســتند مى گوید: 
بر اساس آمارها، در ســال 96 حدود 300 مورد 
قتل خانوادگى رخ داده و این عدد تنها بخشــى 
از آمارى است که به طور رسمى ثبت شده است. 
این مدرس دانشــگاه همچنین از افزایش سه 
برابرى آمار قتل هاى خانوادگى در سه دهه اخیر 

خبر مى دهد.

راضى نیستیم
عضو کمیسیون کشاورزى،    خانه ملت |
آب و منابــع طبیعى مجلس با تأکیــد بر اینکه 
محدودیت کشــت برنج در تعدادى از استان ها 
قطعى اســت، خاطرنشــان کرد: الگوى کشت 
باید رعایت شــود اما تاکنــون از انجام وظایف 
وزارت جهاد کشــاورزى در زمینه الگوى کشت 

راضى نیستیم.

لیست سفید
  فارس| ســخنگوى وزارت بهداشت با 
اشاره به اینکه اکثر داروها و تجهیزات پزشکى در 
لیست سفید تحریم ها هستند، گفت: در صورت 
بروز مشــکل در زمینه تبادل مالى، روش هاى 
جایگزین در نظر گرفته شده و در صورت لزوم از 

آن طریق اقدام خواهد شد.

افزایش تازه واردها 
در قاچاق

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر    ایسنا|
ناجا از کاهش یکى دو ساله سن اعتیاد در کشور 
خبر داد و گفت: ســن قاچاق در کشــور داراى 
تغییراتى شــده و افراد تــازه وارد در این حوزه 
افزایش یافته اند. سردار مسعود زاهدیان درباره 
سن اعتیاد نیز گفت: ســن اعتیاد یک مقدارى 
پایین آمده اســت و حدود یکى دو سالى کمتر 

شده است. 

صداى پایى مى آید
  تسنیم| براساس برخى شنیده ها قرار 
است از آخر شــهریور دو اپلیکیشن «هاتگرام» 
و «تلگرام طالیى» به جاى اینکه به «تلگرام» 
متصل شوند و از آن خدمات بگیرند، به پیام رسان 
جدیدى به اسم «سیگنال» متصل شوند. سیگنال 
یک پیام رسان روسى است که متعلق به حاکمیت 
روس است و نســبت به رقیب خود (تلگرام) به 

قوانین کشورها پایبند است.

بیشترین و کمترین حقوق 
بازنشستگى 

  باشگاه خبرنگاران جوان | مدیرکل 
دفتر برنامه ریزى و توسعه سیستم هاى صندوق 
بازنشستگى کشورى خاطرنشان کرد: کمترین 
مبلغ حقوقى که در حال حاضر به بازنشستگان 
عضو صندوق بازنشستگى کشــورى پرداخت 
مى شــود یک میلیون و 300 هزار تومان است 
و بیشــترین مبلغ نیز باالى 15 میلیون تومان 
بوده و به اساتید دانشگاه که عضو هیئت علمى

 دانشگاه ها هستند، پرداخت مى شود.  

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه به دنبال 
طرح اســتیضاح وزیر اقتصاد تحرکات و فعالیت هاى ایشان 
افزایش یافت،گفت: از سوى دیگر دیپلماسى فعالى در مجلس 
راه افتاده و رایزنى گسترده با نمایندگانى که طرح را امضا کرده و 
حتى آنهایى که استیضاح را امضا نکرده اند نیز ایجاد شده است. 
حسینعلى حاجى دلیگانى در گفتگو با «تسنیم»، با اشاره به 
فضاى ســنگین رایزنى ها، انتصاب هاى مشکوك و بده و 
بستان هاى عجیب براى جلوگیرى از استیضاح وزیر اقتصاد 
گفت: هرچه جلوتر مى رویم به درستى استیضاح مذکور بیشتر 
پى مى بریم. وى افزود: متأسفانه برخى نمایندگان مجلس که 
اسمشــان را نمى آورم به دنبال دریافت  امتیاز در این شرایط 
هستند. در روزهاى نخســِت مطرح شدن استیضاح، یکى از 
نمایندگان مجلس در روز چهارشــنبه بعد از ظهر به دفترى  
مــى رود و در آنجا قول داده بود تالش کند اســتیضاح رأى 
نیاورد. دلیگانى تأکید کرد: در این بین در برخى شرکت ها و 
مجموعه هایى که احکام مدیرانش توسط وزیر امضا مى شود، 

بایســتى انتصاباتى صورت گیرد. وى گفت: از سوى دیگر 
مدیرکل یکى از گمرکات  غرب کشور اخیراً منصوب شده که 

حواشى جدى پشت سر این انتصاب وجود دارد.
حاجى دلیگانى گفت: اشکاالت در چهارسالى که ایشان در 
گمرك بوده و یکسالى که در وزارت اقتصاد بوده اند همچنان 
وجود دارد و محورهاى اصلى اســتیضاح بــر مبناى برنامه 
خود آقاى وزیر است و در روز استیضاح خواهید دید که روند 

سئواالت ما به چه شکل است.  

طى روزهاى گذشــته فیلمى از یک گردشگر خارجى که در 
مشهد گرفتار سارقان شــده به سرعت در فضاى مجازى در 
حال انتشار است. این گردشگر که در شهر مشهد حضور دارد با 
عصبانیت عنوان مى کند که پلیس او را نگه داشته و بخشى از 
پول هایش را سرقت کرده است. اعتراض و انتقاد تند او درباره 
سرقت باعث شده که برخى با زیرنویس کردن این فیلم و سوء 
استفاده از آن جو منفى براى گردشگرى کشور به راه بیاندازند.

توضیحات این گردشــگر از همان ابتدا نشان مى دهد که او 
گرفتار کف زنى شده است. کف زنى شــیوه مرسومى براى 
سرقت از گردشگران است. کســانى با جعل عنوان پلیس، 
گردشگران را در خیابان به تور مى اندازند و با توجه به اینکه 
آنها زبان متوجه نمى شوند مدارك و کیف پول آنها را بازرسى 
مى کنند و در این حین از آنها ســرقت مى کنند. با وجود این، 
فیلمى که گردشگر پس از این حادثه از خود با تأکید بر شهر 

مشهد منتشر کرده بود حواشى بسیارى داشت.

«کریستوفر» که این روزها براى بار دوم در ایران حضور دارد 
یک گردشگر اروپایى است که از چین به آلمان مى رود. او در 
ویدئویى که به تازگى از خود منتشــر کرده است، مى گوید: 
«متوجه انتشــار ویدئویى در فضاى مجازى از خودم شدم 

که مربوط به سال گذشته و حادثه اى در مشهد بوده است.»
کریستوفر به توضیح ماجرا مى پردازد و ادامه مى دهد: «دو مرد 
از ماشین پیاده شدند و ادعا کردند که پلیس هستند. آنها به من 
کارت شناسایى نشان دادند اما من نمى توانستم فارسى بخوانم 
و بخاطر تجربه اي که با پلیس داشتم اطاعت کردم. من یک 
آلمانى هستم. من با آنها صحبت کردم و آنها از من سئوال هاى 
زیادى پرسیدند. بعد آنها خواســتند پول هاى مرا ببینند. من 

نشان دادم و آنها گرفتند و دزدیدند.»
کریستوفر که دوباره در ایران است مى گوید: «بد و خوب اتفاق 
مى افتد و این جریان زندگى است. شما اینجایید و بابت تمام 

قرمه سبزى ها ممنونم!» 

 به تازگى و بعد از حضور على فروغى در مدیریت شبکه سوم 
سیما، مهدى آذرپندار از نویسندگان سابق سایت «رجانیوز» و 
نویسنده فیلم ضدفتنه «ماه گرفتگى» که دو سال تولید شده 
اما مشترى براى اکران پیدا نکرده است، به مدیریت گروه فیلم 

و سریال این شبکه خواهد رسید.
به موازات این خبر هم برنامه اى فرهنگى-هنرى در شبکه 3 
روى آنتن رفته با نام «کیوسک» که سردبیرى اش به امیر ابیلى 
سپرده شده که او نیز سابقه نویسندگى براى «رجانیوز» را دارد.

این برنامه نه به صورت زنده بلکه به صورت تولیدى روى آنتن 
خواهد رفت و تهیه کننده اش محمدامین نوروزى است که او 

نیز بارها نوشته  هایش در «رجانیوز» منتشر شده است.
به گزارش «سینماروزان»، حضور نویسندگان «رجانیوز» در 
شبکه 3 به بهانه جوانگرایى صورت گرفته اما آیا جوانگرایى 
خط کشیده و با تمرکز بر به کارگیرى آدم هایى متعلق به یک 
اردوگاه خاص سیاسى مى تواند موتور محرکه اى براى این 

شبکه باشد؟

نصف جهان در حالى که رئیس مرکز ملى خشکسالى 
و مدیریت بحران سازمان هواشناسى مى گوید: ایران 
در ده ماه گذشته نسبت به شــاخص هاى بلندمدت، 
بیش از یک درجه افزایش دما داشــته است، رئیس 
سازمان هواشناســى خبر از مشــکلى به نام جزایر 
گرمایى در شهرهایى مثل اصفهان و سایر کالنشهرها

 داده است.
ایــن روزها دمــاى هــوا در اصفهان باالســت که
خیلى ها معتقدند در سال هاى قبل چنین گرمایى را 
تجربه نکرده اند. البته اداره کل هواشناسى اصفهان 
چیزى درباره بى سابقه بودن گرماى امسال هوا نگفته 
اما رئیس سازمان هواشناسى کشور معتقد است روند 
گرم شدن کره زمین در ایران هم احساس مى شود. 
داود پرهیزکار مى گوید: گرمایش جهانى پیامدهایى 
از جمله افزایش رخداد طوفان، کاهش امنیت غذایى، 
افزایش انواع بیمارى هاى انسان، دام و گیاه، افزایش 
خسارت ناشى از حوادث غیرمترقبه و کاهش اعتماد 
به برنامه ریزى و بودجه ســاالنه را در کشور به دنبال 

خواهد داشت.
وى با اشــاره به تأثیرات تغییر اقلیم در کشور تصریح 
کرد: در 49 ســال اخیــر (1347-1395) میانگین 
دماى کشور با شیبى حدود 0/4 درجه بر دهه افزایش 
یافته اســت و اثر آن بر دماى کمینه آشکارتر است. 
این وضعیت در کالنشهرهاى رو به توسعه همچون 
تهران، اصفهان و شیراز به سبب شکل گیرى پدیده 

جزیره گرمایى بارزتر است.
پرهیزکار گفت: از ســال 1384 تاکنون دهک هاى 
نمایه خشکسالى کشور منفى بوده و همچنین تعداد 
ســاعات آفتابى به طور میانگین 11 ساعت بر سال 
افزایش یافته و میانگین سرعت باد در بسیارى از نقاط 
کشور به ویژه در شهرهاى بزرگ، عالوه بر نوسانات 

شدید داراى روند کاهشى نیز بوده است.

جزیره گرمایى چیست؟
جزیره گرمایى سطحى از شهر اســت که به میزان 
قابل توجهى از مناطق روستایى اطراف گرم تر است. 
به صورت فصلى جزایر گرمایى هم در تابستان و هم 
در زمستان دیده مى شود. علت اصلى جزایر گرمایى 
شهرى تغییر سطح زمین در اثر توسعه شهرى است. 
هنگامى که مراکــز پرجمعیت رشــد مى کنند، آنها 
منجر به ایجاد سطوح بزرگ تر مى شوند و یک رابطه 
متناظر با میانگین دما دارند. گذشــته از تأثیر بر دما، 
جزایر گرمایى مى توانند تأثیرات فرعى شــامل تغییر 
الگوى بادهاى محلى، گســترش ایجاد ابرها و مه، 
رطوبت و میزان بارش هم داشــته باشــند. افزایش 
درجه حرارت شهرها به نسبت اطراف یکى از اثراتى 
است که به دخالت مستقیم انســان ها مرتبط است. 
گرمایش ساختمان ها، آلودگى هوا و استفاده از مصالح 
نامناسب مانند آسفالت که جاذب نور خورشید است، 
در کف ســازى خیابان ها و کوچه ها، از جمله عوامل 

تأثیرگذار بر  ایجاد اثر جزایر گرمایى هستند. 

صادق سمیعى، مدیر انتشــارات کتابسرا در گفتگو با 
خبرگزارى «مهر» درباره کتاِب رئیس دفتر «جیمى 
کارتر» که آیت ا... هاشمى رفسنجانى هم در خطبه هاى 
نمازجمعه تهران به آن پرداخت خاطره جالبى نقل کرد.

او در این باره گفت: اولین کتابى که منتشر کردم، کتابى 
مربوط به گروگانگیرى بود کــه «همیلتن جردن»، 
رئیس دفتر جیمى کارتر رئیس جمهورى وقت آمریکا 
نوشته بود. عنوان کتاب «بحران» بود... این کتاب به 
دست آقاى رفسنجانى رسید. شبى مادرم از من پرسید 
به تلویزیون دسترسى دارى؟  گفتم بله. گفت بزن آن 

کانالى که دارد نمازجمعه را پخش مى کند. من هم آن 
کانال را گرفتم و دیدم آقاى رفســنجانى دارد درباره 
کتاب «بحران» صحبت مى کند. خیلى از کتاب تعریف 
کرد. اگر اشتباه نکنم چاپ دومش را تمام کرده بودیم. 
آن موقع رقم تیراژ باال بود. چاپ اولش 5000 نسخه 
و چاپ دومش 3000 نســخه بود. تا حرف هاى آقاى 
رفسنجانى را شنیدم گفتم تا یک چاپ ده  هزارتایى از 
این کتاب منتشر کنند. آن زمان وزارت ارشاد سر قیمت 
کتاب ها دخالت مى کرد. ســر قیمت این کتاب هم با 

ارشاد بحث کردم و به توافق نرسیدیم.

نصف جهان  بعد از آنکه گفته شــد ساعت و کیفیت کار 
ســارقان منازل تغییر کرده اســت، حاال اعالم شده که 

دزدهاى خودرو هم در کار خودشان تغییراتى داده اند.
سال گذشته بود که سردار محمدرضا مقیمى، رئیس پلیس 
آگاهى درباره روند سرقت از منازل در کشور گفت: شگرد 
این نوع سرقت در چند سال گذشته، تغییر کرده و سارقان 

به دنبال پول، طال، سکه و ارز به دلیل سبکى هستند. 
سردار مقیمى درباره تغییر ساعت سرقت از منازل هم به 
این اشاره کرده بود که سارقان، زمان سرقت را از ساعات 
پایانى و بامداد به سر شب هاى شلوغ (ساعت 19 تا 21) 
تغییر داده اند چون مالکان منازل در این ســاعت ها به 
دلیل بیدار بودن دیگر همسایه ها و وجود تردد در کوچه و 

خیابان نکات ایمنى را به کار نمى برند.
خودرو دزدهاى مدرن! 

اما تغییر در کیفیت کار سارقان منازل به سارقان خودرو 
هم کشیده شده است. دیروز معاون مبارزه با سرقت پلیس 
آگاهى در گفتگو با «ایرنا» اظهار کرد: بر اســاس آمار و 
اطالعات موجود، دزدان حرفه اى و تازه کار خودرو هم 
اکنون مدتى است تمایل بیشترى به سرقت لوازم جانبى 
خودرو از خود نشان داده و دنبال اشیاى سبک و قیمتى آن 
هستند. سرهنگ رضا مؤذن افزود: عده اى از این دزدان 
نیز به لحاظ رعایت سرعت عمل و فرار از محل سرقت به 
دنبال قطعات سبک و گرانقیمت خودرو از قبیل سیستم 
رایانه وسایل نقلیه هستند. وى گفت: یکى از دالیل تغییر 
نگرش دزدان از خودرو به سمت لوازم و قطعات مى تواند 
باال رفتن سطح ایمنى خودروها و نصب سیستم ایمولیزر 

سوئیچ وسایل نقلیه باشد.

دزدها در کدام استان ها بیشتر فعالند؟
در همین حال مرکز آمــار ایران هم اعــالم کرده که 
بیشــترین ســرقت ها در یک بازه زمانى مشــخص 
به دزدى از اتومبیل هــا مربوط بوده اســت. بنابر این 

گزارش، در سال 1395،   پانصد و هشــتاد و پنج هزار 
و 906  فقره ســرقت رخ داده که 40 درصد ســرقت ها 
از لوازم خــودرو و وســایل داخــل آن و 14 درصد از 
منازل بوده اســت که بیشــترین نوع سرقت محسوب 

مى شود. بیشترین سرقت ها نیز به ترتیب در استان هاى 
تهران با 36 درصد، خراســان رضوى 12 درصد، البرز 
8 درصد، خوزســتان 5/5درصد و اصفهان با 5 درصد 

بوده است.

چه درباره دزدى خودرو، چه درباره دزدى منزل؛

کیفیت سرقت ها تغییر کرده است!

برنامه سازى «رجانیوز»ى ها براى شبکه 3

افشاگرى نماینده شاهین شهر نشان مى دهد؛

 بده بستان هاى عجیب براى جلوگیرى از یک استیضاح

ماجراى فیلم جنجالى دزدى از یک گردشگر خارجى در مشهد 

براى تمام قرمه سبزى ها ممنونم اما...

ماجراى تعریف آیت ا...هاشمى رفسنجانى از یک کتاب

اصفهان اسیر «جزیره گرمایى» شده است
آیا گرماى امسال شدیدتر از سال هاى قبل است؟
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داریوش ارجمند، بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون شمع تولد 73 سالگى خود را خاموش 
کرد.

داریوش ارجمند با بازى در «ناخدا خورشید» اثر تحسین شــده ناصر تقوایى مورد اقبال عموم و 
منتقدان قرار گرفت و همان سال جایزه بهترین بازیگر مرد را براى ایفاى این نقش دریافت کرد. 
«ناخدا خورشــید» نقطه عطفى در آثار ارجمند بود و پس از آن در آثار معتبرى همچون «کشتى 
آنجلیکا»، «ناصرالدین شاه آکتور ســینما»، «آدم برفى»، «اعتراض» و «مسافر رى» به ایفاى 

نقش پرداخت.
داریوش ارجمند با بازى در فیلم «ناخدا خورشید» ساخته ناصر تقوایى به سینما آمد و در سال 1365 
با دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد از پنجمین جشنواره فیلم فجر جاى خود را 
به عنوان یک بازیگر خوب و قابل قبول تثبیت کرد. وى در دهه 60 در سه فیلم «کشتى آنجلیکا»، 
«پرده آخر» و «جستجوگر» به ایفاى نقش پرداخت. ارجمند در دهه 70 گزیده کار شد و در سه 

فیلم «آدم برفى»، «اعتراض» و «سگ کشى» هنرنمایى کرد.
دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش دوم مرد براى فیلم «سگ کشى» از نوزدهمین دوره 
جشنواره فیلم فجر نیز در کارنامه وى به چشم مى خورد. همچنین وى در تلویزیون در سریال امام 
على(ع) در نقش «مالک اشتر» بازى ماندگارى از خود نشان داد. ارجمند در سال 1391 طى حکمى 

از سوى محمدرضا طالقانى به عنوان سخنگوى فدراسیون پهلوانى و زورخانه اى منصوب شد.
در مراسمى در تیر ماه 1392 نشــان درجه یک فرهنگ و هنر را دریافت کرد. ارجمند عالوه بر 
بازیگرى، از سال 1382 تا ســال 1389 به عنوان مجرى با مجموعه تلویزیونى «طلوع ماه» به 
تهیه کنندگى رضا خوشدل راد همکارى کرد. وى از ســال 1396 جزو استادان رشته سینماى 

دانشگاه پارس شد.
پس از «سگ کشى» ارجمند با حضور در فیلم «قاعده بازى» بار دیگر چشم ها را به سوى خود 
معطوف کرد. اثرى متفاوتى که از نظر اهالى سینما و منتقدین یکى از بهترین و پیشروترین آثار 

سینماى ایران بود.
ارجمند در ده سال گذشته فیلم هاى زیادى بازى کرده، اما به جز «گزارش یک جشن» که البته آن 
هم اکران نشد سایر آثار وى به هیچ وجه قابل دفاع نیستند. نکته جالب توجه در مورد این بازیگر 
کهنه کار این است که وى در بخش سینما و تلویزیون به صورت کامًال مجزا عمل کرده و حتى 

مى توان گفت: وى در تلویزیون بسیار بیشتر از سینما مورد توجه عموم مردم قرار گرفته است.
وى در عرصه تلویزیون نقش هاى فراوانى را بازى کرده، اما دو نقش از اینها همواره در یاد و خاطره 
ایرانیان جاویدان خواهد ماند. ارجمند در سال 1370 انتخابى کرد که به گفته خود زندگى هنرى 
و اخالقى وى را تغییر داد. در همین سال بود که وى پیشنهاد داود میرباقرى براى بازى در سریال 

امام على (ع) را قبول کرده و به «مالک اشتر» ایرانیان تبدیل شد.
بازى در این نقش ارزشى براى ارجمند محبوبیتى را به همراه داشت که هنوز هم با وجود گذشت 

25 سال از آن بسیارى وى را به نام «مالک اشتر» مى شناسند.
نقش مؤثر دیگرى که او در کارنامه تلویزیونى خود دارد بازى در ســریال «ســتایش» در نقش 
«حشمت فردوس» است. سریالى که در چند سال پیش نسخه دوم خود را در قاب تلویزیون دید. 

ارجمند هم اکنون بازى در سرى سوم سریال «ستایش» را پشت سر مى گذارد.

مذاکرات بــا کارگــردان فیلــم «محمد رســول ا...
(ص)» آغاز شــده که اگر منتــج به توافق شــود به 
زودى شاهد اکران این فیلم ایرانى در سنگال خواهیم 

بود.
هجدهمین دوره جشنواره سینمایى «تصویر و زندگى» 
سنگال از چهاردهم تا هجدهم مهرماه در داکار پایتخت 

سنگال برگزار مى شود. 
مدیران این جشــنواره براى گرم 

کردن تنور اکران هایشــان به 
این فکــر افتاده اند یک فیلم 
ایرانى هم به سبد فیلم هاى 
جشنواره افزوده شود. از این 

جهت مذاکرات خودشان را با مجید مجیدى، کارگردان 
فیلم «محمد رســول ا...(ص) آغاز کرده انــد که اگر او 
بپذیرد به زودى شــاهد اکران این فیلم بر پرده نقره اى 
ســنگال که براى نخســتین بار در قــاره آفریقا انجام 

مى شود، خواهیم بود.
شنیده ها حاکى از آن اســت که رایزن فرهنگى ایران 
در ســنگال با مدیر جشنواره ســینمایى «تصویر و 
زندگــى» ســنگال دیــدار و با وى 
درباره نمایش فیلم ســینمایى 
«محمد رســول ا... (ص)» در 
این جشــنواره گفتگــو کرده 

 است.

 پس از دو سال و با گذشت آلبوم «امیر بى گزند» در خرداد 
ماه سال 95 ، محسن چاوشى به زودى با «ابراهیم» مى آید 
و به تمام شایعات پاسخ خواهد داد. اخیراً محسن چاوشى 
یک آهنگ با نام «خوزستان» از سروده هاى حسین صفا 
خوانده است که در روز سوم خرداد ماه به مناسبت سالروز 
آزادسازى خرمشهر منتشر کرد که بیانگر حال این روزهاى 
خوزستان است و بسیار مورد استقبال قرار گرفت. بعد از 
منتشر شدن این آهنگ، شــایعه ممنوع کارى محسن 
چاوشى در فضاى مجازى غوغا کرد. چاوشى در این قطعه 
که مى گویند محکم ترین و مردمى ترین و تلخ ترین قطعه 
چاوشى است، از همان ابتدا درد را فریاد مى زند و با بغضى 
در گلویش ســراغ «بارون» را از مردم مى گیرد و سراغ 

«کارون» را از« بارون». 
 شــایعه ممنوع الفعالیتى  چاوشى نخســتین بار نیست 
که مطرح مى شــود. این خبر بارها و بارها به بهانه هاى 
مختلف مطرح شده؛ آخرین بار به بهانه همکارى با سریال  
«هاتف» در آخرین ماه هاى  سال گذشته منتشر شد و به 
دلیل تکرار این موضوع اســت که خیلى ها عقیده دارند 
انتشــار اخبار ممنوع الفعالیتى مى تواند بازارگرمى این 
خواننده یا مدیر برنامه اش باشــد که از شور هواخواهان 
پرتعداد این خواننده براى افزایش محبوبیت او اســتفاده 

مى کنند.
خبر ممنوع کارى خواننده جوان موسیقى پاپ کشورمان به 

سرعت در فضاى مجازى دست به دست مى شد تا اینکه 
چاوشــى در کانال تلگرامى اش ممنوع کارى را تکذیب 
کرد. اما همچنان این شایعات در فضاى مجازى رد و بدل 
مى شد تا اینکه همین چند روز پیش رئیس واحد نظارت و 
ارزشیابى دفتر موسیقى در گفتگویى با باشگاه خبرنگاران 

خبر ممنوع کارى محسن چاوشى را تکذیب کرد.
محسن چاوشــى خواننده اى اســت که هم محبوبیت 
دارد و هم حاشیه. او با اینکه هواداران میلیونى دارد، تنها 
خواننده اى اســت که بعد از ده سال فعالیت در موسیقى 
تاکنون هیچ کنسرتى نداشته و خیلى ها  او را به باد انتقاد 
گرفتند که چاوشــى نمى تواند برنامه زنده اجرا کند ولى 
این هنرمند در ویدئویى اعالم کرد صداى او در آهنگ ها 
صداى واقعى خودش است و با هیچ نرم افزارى اصالح و 

یا تغییر داده نمى شود.
با این همه محســن چاوشــى، خواننده پاپ در صفحه 
شــخصى خود از انتشــار آلبــوم «ابراهیــم» در آینده 
نزدیک خبــر داد. وى همچنین باز گریز زد به شــایعه 
ممنوع الفعالیتى اش و خاطرنشان کرده است عده اى دنبال 

داغ کردن تنور رسانه خود هستند.
به هر حال این خواننده 39 ساله پس از دو سال با ترانه هایى 
از حســین صفا بار دیگر به ویترین موســیقى کشور باز 
مى گردد. باید دید این موضوع پیش از فرا رســیدن ماه 
محرم محقق مى شود یا انتشار آلبوم «ابراهیم» پس از ایام 

سوگوارى ماه محرم خواهد بود.

مرجانه گلچین، بازیگر ســینما، تئاتــر و تلویزیون این 
شب ها با مینى سریال «شب عید» به کارگردانى سعید 

آقاخانى از شبکه اول سیما مهمان خانه هاست.
او در گفتگو با «هنرآنالین» درباره همکارى با ســعید 
آقاخانى در ســریال «شــب عید» بیان کــرد: همواره 
همکارى با سعید آقاخانى براى من جذاب بوده و هست 
چرا که سلیقه کارى اش با سلیقه من جور است و حرف 
همدیگر را پس از ســال ها همکارى بــه خوبى متوجه 
مى شویم. زمانى که قرار شد این سریال را کار کند از من 
دعوت کرد و من هم با افتخار پذیرفتم تا در این سریال 
حضور داشته باشم. ضمن اینکه من در این ده سالى که به 
تلویزیون برگشتم بیشتر در حوزه طنز کار کردم و پس از 
مدت ها با سریال «نفس گرم» از فضاى طنز دور شدم به 
این علت که نمى خواستم فکر کنند من بازیگر طنز هستم 
و نقش هاى دیگر را نمى توانم بازى کنم. در واقع «نفس 
گرم» براى من یک جور تنفس بود. پس از آن، این سریال 
به من پیشنهاد شد و حس کردم که فضاى مناسبى است 
که به عرصه طنز باز گردم چرا که این روزها با وضعیت 

اجتماعى و اقتصادى موجود مخاطب خیلى حال خوشى 
ندارد و این وظیفه من است که براى مدتى هرچند کوتاه 

از این فضا او را دور کنم.
گلچین ادامه داد: «شب عید» در واقع یک مینى سریال 
است که به بخشــى از زندگى عده اى مسافر که در شب 
عید به مشهد ســفر کرده اند و حاال در یک هتل اسکان 
پیدا کرده اند مى پردازد. هر کدام از این مســافران قصه 
خود را دارند و من هم در ایــن مجموعه با حمید لوالیى 
نقش زوجى را بازى مى کنیم که قصــد جدایى از هم را 
دارند و یکى از شــروط جدایى آنهــا پرداخت مهریه از 
سوى مرد است که سفر به مشــهد هم جزئى از آن بوده 
است. حاال خانم از این اتفاق ناراحت است و نمى خواهد 
پیوندشــان گسسته شــود و مى خواهد آن را مستحکم 

نگه دارد.
بازیگر «دزد و پلیس» درباره تفاوت این مینى ســریال 
با مجموعه هــاى دیگر و افزودن لهجه به شــخصیت 
بیان کرد: تفاوت مینى سریال با مجموعه درست مانند 
تفاوت رمان با داستان کوتاه اســت. در رمان شما زمان 

زیادى دارید تا بتوانید شــخصیت را پردازش کنید و آن 
را به درســتى به مخاطب معرفى کنید، اما در داســتان 
کوتاه این زمان بســیار اندك اســت و باید خیلى سریع 
اطالعات اولیه به مخاطب داده شود. در این داستان هم

 این اتفــاق رخ داد و مــن فکر کردم اگر ایــن نقش را 
معمولى اجرا کنم شــاید خیلى اتفاق عجیبى رخ ندهد، 
اما با پیشنهاد خودم به دلیل تسلط به زبان شمالى حس 
کردم بار شــیرینى قصه مى تواند شکل دیگرى به خود 
بگیرد و اوقات خوشــى را براى مخاطــب فراهم کند. 
من دوســت ندارم از لهجه اى که به آن تسلط ندارم در 
کار اســتفاده کنم. ما در اغلب آثــار مى بینیم که بازیگر
 از یک لهجه اى که به آن تســلط ندارد استفاده مى کند 
و بعد در جاهایى از قصه کامــًال آن را فراموش مى کند 
و این در ســریال سازى بســیار زیاد بوده است. یا حتى 
گاهى از آواهاى شــمالى در کارها اســتفاده شده است 
که مِن گیلکــى به خوبى متوجه مى شــوم که این تنها 
اداســت؛ بنابراین از گویشــى که به آن تســلط داشتم
 و آشنایى من نســبت به آن کامل بود استفاده کردم تا 

به کســى برنخورد. اســتفاده از لهجه در آثار باید بسیار 
محتاطانه باشــد چون اکثراً  ناموفق بوده است. اگر هم 
قرار است من بازیگر از لهجه اى که به آن آگاهى کامل 
ندارم استفاده کنم باید زمان کافى در اختیار باشد تا آن را 
درك کنم و درست و اصولى ارائه دهم تا دل آزردگى در 

پى نداشته باشد.
 وى افزود: امیدوارم کار خوب باشــد چرا که تم قشنگى 
دارد و جذابیت خــودش را دارد. قرار بود این ســریال 
طوالنى تر گلچین همچنین درباره ایفاى نقش در مقابل 
حمید لوالیى و نقش جدى که او ایفا کرده است نیز اظهار 
کرد: کار با حمید لوالیى را بسیار دوست دارم چرا که پارتنر 
بسیار خوبى است. در این کار همانطور که گفتم فاصله 
زمانى ما بسیار کم بود و اگر مى خواستیم موضوعات دیگر 
را براى عدم تفاهم این زوج اســتفاده کنیم خیلى جواب 
نمى داد؛ بنابراین از عمد زوجى انتخاب شد که مرد جدى و 
عبوس باشد و زن بذله گو و همین عامل هم موجب عدم 
تفاهم این زوج شده است. همین امر کاراکتر لوالیى را 

تبدیل به یک شخصیت جدى کرد.

گفتگو با مرجانه گلچین به بهانه پخش سریال
 «شب عید»:

 نمى خواهم 
صرفــًا بازیگر طنز 

شناخته شوم

 «مالک اشتر» تلویزیون 73 ساله شد

داریوش ارجمند، از «ناخدا خورشید» 
تا سریال «ستایش»

ایران آرت: رضا صادقى، خواننده و آهنگساز پاپ به نبود کپى رایت و دانلود غیر قانونى 
آلبوم هاى موسیقى واکنش نشان داد.

صادقى به فروش آلبوم ها هم اشــاره کرده و گفته اینکه مى گوینــد آلبوم رضا صادقى 
فالنقدر فروش کرد، یک دروغ مسخره است. یادداشتى که از صادقى در «ایران آنالین» 

منتشر شده را بخوانید:
رضا صادقى بودن دو وجه دارد. یکى رضا صادقى اســت که با مردم است و اصًال خسته 
نمى  شــود از این با مردم بودن و هر چندتا هم که عکس بگیرند و با آنها باشــم خسته 
نمى  شوم؛ اما یک چیزى هست که مرا خسته مى کند. خسته که نه، کدرم مى کند و آن هم 
این است که رضا صادقى  یکجاهایى حرمتش نگه داشته نمى  شود. مانند پروسه اجرایى 
تهیه یک آلبوم و از این دست چیزها. بعضى وقت ها آنقدر رنج آور مى شود که مى  گویم ول 
کن بابا. اینجا فرقى نمى  کند تو رضا صادقى باشى یا صادق رضایى. اینجا فرقى نمى کند 
که بیایى تفکرى در موسیقى ات ارائه کنى یا اینکه یک موسیقى کم ارزش منتشر کنى. 

با این حال رضا صادقى که همیشه در کنار مردم است براى من لذت بخش است. خیلى ها 
از من مى پرســند با این گرفتارى ها و دانلود هــاى بى اجازه و... پس چرا آلبوم منتشــر
 مى  کنید؟ خب مشخصًا براى اینکه دلمان خوش باشد. براى اینکه بتوانیم کارمان را ارائه 
کنیم. همین. منتها وقتى بحث مجوزهاى موســیقى حل شد و توانستیم آلبوم موسیقى 
تولید کنیم، چیزى که درست ارائه نشد این بود که فرهنگ موسیقى درست در میان مردم 
تزریق نشده بود و چون تزریق نشده بود من حق مى  دهم به آن کسى که در عین دوردست 
بودنش از شرایط تولید و انتشــار آلبوم، مى  آید و این آلبوم را دانلود مى کند. کسى که در 
شرایط بدى از نظر فکرى، لحظه  اى و حتى دسترســى به آلبوم موسیقى به سر مى  برد، 
چه توقعى از او دارم که بخواهد آلبوم من را خریدارى کند. هر وقت توانســتم به مردمم 
بگویم این فرهنگ موسیقى سالم است، آن وقت مى توانم بگویم چرا مردم کپى یا دانلود 

غیرقانونى مى کنند.
موزیسین بودن سخت است. یعنى ســختى اش آنجا چندبرابر مى شود که در عین اینکه 
جایى براى ارائه کردنش وجود ندارد باید کارش را هم ارائه کند. همینقدر پارادوکسیکال. 
یک دروغ مسخره  در دنیاى موسیقى وجود دارد، مثًال مى گویند آلبوم رضا صادقى اینقدر 
فروش کرد. نه آقا! کدام فروش؟ فروشى وجود ندارد، براى هیچکس فروش وجود ندارد. 
آلبوم من شب منتشر شد، فردا ظهر خودم آلبومم را دانلود کرده ام ببینم چه مزه  اى مى  دهد. 
در چنین شرایطى فروشى به وجود نمى آید و اتفاقى هم در فروش نمى افتد که بخواهیم 
بگوییم پرفروش شده  ایم. همیشــه گفته  اند که با بال شکسته پرگشودن هنر است. این 
را همه پرندگان مى دانند اما بقیه این را نمى دانند. ما داریم با یک بال شکســته بال بال

 مى  زنیم و با چنین شرایطى به هیچ اوجى نمى رسیم. 

خودم هم آلبومم را دانلود مى کنم!

قورباغه ها از نردبان فروش باال مى روند!

رضا صادقى: 

پس از گذشت چهار هفته از اکران فیلم موزیکال «خاله قورباغه»  و با پخش تیزرهاى آن از تلویزیون 
فروش این اثر سینمایى رشد چشمگیرى داشته است.

بیشترین تبلیغ براى فیلم سینمایى «خاله قورباغه» به کارگردانى افشین هاشمى و تهیه کنندگى فرشته 
طائرپور را تاکنون خانواده هایى که به سینما آمده اند، انجام داده  اند و با رضایت تماشاى آن را به دیگران 

نیز توصیه کرده اند.
همچنین آغاز پخش تیزرهاى تلویزیونى از هفته گذشته نیز تأثیر زیادى در اطالع رسانی اکران این فیلم 

کودك سالم و شاد به خانواده ها داشته است.
«خاله قورباغه» به مدد تأیید و تبلیغ خانواده ها اکنون در رتبه سوم جدول فروش فیلم هاى  روى پرده 

(بعد از کمدى  هاى «هزارپا» و «تگزاس») قرار گرفته است. 
این فیلم در برخى پردیس هاى سینمایى مانند باغ کتاب در ردیف دوم فروش قرار دارد. 

همچنین در سالن برخى از سینماها مانند سینماى جدید االحداث شهرك غرب، خانواده ها حتی کودکان 
زیر دو  سال خود را با کالسکه به سینما مى آورند.

و ى ر ز ر ل
مدیران این جشــنواره براى گرم 

کردن تنور اکران هایشــان به 
این فکــر افتاده اند یک فیلم 
ایرانى هم به سبد فیلم هاى 
جشنواره افزوده شود. از این 

و ر و ى ر و ر ل ر
زندگــى» ســنگال دیــدار و با وى
درباره نمایش فیلم ســینمایى
«محمد رســول ا... (ص)» در
این جشــنواره گفتگــو کرده 

 است.

پخش«محمد رسول ا...(ص)» روى پرده نقره اى آفریقا چاوشى به زودى با «ابراهیم» مى آید 
محیا حمزه
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نقش جهانى تاریک و بى روحنقش جهانى تاریک و بى روح

جدایى رامین رضاییان از تیم بلژیکى اوستنده قطعى شده و 
این بازیکن منتظر پیشنهادات جدید براى فصل پیش رو است.

  رامین رضاییان که در جام جهانى 2018 روسیه براى تیم   ملى فوتبال ایران 
به میدان رفت، یکى از سه بازیکنى است که با نظر سرمربى  این تیم براى فصل 

جدید کنار گذاشته خواهد شد.
گرت ورى هن، سرمربى اوستنده اعالم کرده است که به سه بازیکن تیمش 

از جمله رامین رضاییان نیاز ندارد و این بازیکنان باید تیم جدید خودشان 
را انتخاب کنند.

رضاییان منتظر پیشنهادات رسمى خواهد بود تا تیم جدید خود 
را براى فصل آتى معرفى کند. در این بین باشگاه 
بلژیکى نیز امیدوار است با فروش رضاییان، 
پول خوبى در فصل نقــل و انتقاالت به 

دست بیاورد.

در انتظار پیشنهاد

نصف جهان  با تصمیم مالک باشگاه تراکتورسازى، معاونت ورزشى جاى مدیرعامل در این تیم را خواهد گرفت 
تا این تیم به شیوه اى کامال اروپایى اداره شود.

محمدرضا زنوزى، مالک تیم تراکتورسازى در اولین کنفرانس مطبوعاتى خود کرده:
ما در آینده به دنبال تیمدارى در دو رشته والیبال و بسکتبال هستیم و به همین دلیل به دنبال یک فرد ورزشى 
براى مدیریت تراکتورسازى خواهیم بود. در ضمن همین جا اعالم مى کنم که پست مدیرعاملى در این باشگاه 

وجود ندارد و همه وظایف بر عهده معاونت ورزشى خواهد بود.
 به عقیده سایت هاى ورزش سه و تسنیم، این نوع مدیریت بیشتر در کشورهاى اروپایى رایج است و تا به االن 
تجربه موفقى در فوتبال ایران نداشته است. حاال باید دید در آینده با این تصمیم زنوزى چه سرنوشتى در انتظار 

سرخپوشان تبریزى است و باعث پیشرفت آن ها خواهد شد یا خیر.

کار متفاوت 
زنوزى

سروش رفیعى که چندى پیش با امضاى قراردادى 
راهى فوالد شد شماره پیراهن جالبى را بارى فصل 
جدید انتخاب کرده اســت. این هافبک خالق که 
پیش از این در فوالد، تراکتورســازى و پرسپولیس 
با شماره 7 و 10 به میدان رفته بود و در فصل جدید 
با پیراهن شــماره 37 در فوالد به میــدان خواهد

 رفت.
ســایت مدال درباره این موضوع نوشــته: انتخاب 
شماره 37 از سوى رفیعى از این بابت بوده که در این 
شــماره پیراهن عدد 7 به کار رفته و از سوى دیگر 
مجموع 3 و 7 برابر 10 خواهــد بود تا رفیعى با این 
انتخاب، با یک تیر 2 نشــان زده باشد. سروش در 
فوالد از شماره 7 و 10 دور مانده چرا که این باشگاه 
در فصل جدید پیراهن شــماره 7 خود را به حسن 
بیت سعید داده و شــماره 10 این تیم نیز در اختیار 
عبدا... کرمى اســت. همچنین شماره 70 و 77 نیز 
به ترتیــب در اختیار میالد بدرقــه و رضا میرزایى 

خواهد بود.

مثــل انفجــار بمــب. ایــن توصیــف جالــب 
مدیــر برنامه هــاى علیرضا جهانبخــش درباره 
پیوستن او به برایتون است. امیر هاشمى مقدم در 
مصاحبه اى گفته: من ســالهاى دور در انگلستان 
بازى کرده بــودم و تماشــاگران این کشــور را 
مى شناسم. برایم عجیب بود این انتقال مثل بمب 
صدا کرد نه تنها در برایتون بلکه در کل انگلستان. 
همان یکساعت اول که علیرضا به برایتون پیوست 
سه چهار هزار طرفدار به شبکه هاى اجتماعى برایتون 
اضافه شــد. ایرانى هاى زیــادى در انگلیس داریم. 
برایتون یکســاعت با لندن فاصله دارد. جالب است 
که انگلیســى ها هم خیلى طرفدار علیرضا شده اند. 
این یک افتخار اســت و انگیزه بیشــترى در علیرضا 

ایجاد  مى کند. 

نصف جهــان  طى روزهاى گذشــته از زالتکو دالیچ 
به عنــوان گزینه ســرمربیگرى تیم ملــى ایران و 

جانشــینى کى روش نام برده و گفته شد برانکو او 
را به مسئوالن فدراسیون پیشنهاد داده. در چنین 
شرایطى از تیم ملى فوتبال مصر به عنوان مقصد 
احتمالى سرمربى موفق تیم ملى کرواسى نام 
برده مى شــود و جالب اینکه مصــر یکى از 
گزینه هاى احتمالى کــى روش در صورت 
جدایى از تیم ملى بوده. ایسنا از قول روزنامه 
اســتاد الدوحه قطر درباره ایــن موضوع 
نوشــته:» دالیچ از تیم هاى ملى فوتبال 
کره جنوبــى، ایران، مالى، قزاقســتان و 
ژاپن پیشــنهاد دارد اما به نظر مى رســد 
که پیشــنهاد مصر جدى تر باشد تا جایى 
که فدراسیون فوتبال مصر حاضر است که 
شش برابر حقوقى را که فدراسیون فوتبال 

کرواسى به دالیچ مى دهد به او پرداخت کند. 
مصرى ها حاضر هستند که سه میلیون یورو در 

سال را به این مربى پرداخت کنند.»

دالیچ 
به سوى فراعنه؟!

ا ا ا ک

بخاطر 7

مهدى کیانى مى گوید که سپاهان مى تواند در فصل جارى بهترین بازى ها را انجام دهد.
مهدى کیانى کاپیتان تیم فوتبال سپاهان در مورد تساوى این تیم برابر صنعت نفت آبادان و کیفیت 
پایین بازى گفت: بازى هاى اول کیفیت خوبى ندارد ولى در نیمه دوم با صحبت هاى آقاى قلعه نویى 
بهتر شدیم و موقعیت هاى بهترى به دست آوردیم بازى اول بود و امیدوارم در بازى هاى آینده بهتر 

شویم.
وى در مورد شرایط چمن نقش جهان  و کنده شــدن آن نیز توضیح داد: چمن لیز بود ولى چمن و 

استادیوم خوبى داریم و امیدوارم در بازى هاى آینده بهتر استفاده کنیم.
کیانى در مورد شرایط تیم سپاهان در فصل جارى نیز بیان کرد: صد در صد سپاهان 
پتانسیل باال، کادر فنى و بازیکنان خوبى دارد؛ مى توانیم امسال بهترین بازى ها را 

انجام دهیم.

چمن لیز بود!

نصف جهان  نقش جهان در اولین هفته لیگ برتر  شب جالبى 
را سپرى نکرد. یک شب تاریک و بى روح!

تیم فوتبال ســپاهان در شــبى که هواداران خود را به دلیل 
محرومیت در اختیار نداشت، با تساوى بدون گل به کار خود در 

در هفته اول لیگ خاتمه داد.
  تیم فوتبال سپاهان در شــرایطى به مصاف حریف خود تیم 
صنعت نفت آبادان رفت که حمالت بیشترى نسبت به حریف 
خود روى دروازه حریف ترتیــب داد ولى عدم هماهنگى و بى 
دقتى مهاجمان این تیم در زدن ضربات نهایى سبب شد تا این 

مسابقه براى آنها گلى به همراه نداشته باشد.
البته سپاهانى ها در این مسابقه به دلیل محرومیت هواداران 
خود را در اختیار نداشتند و همین موضوع سبب شد تا بازى از 
هیجان خیلى خوبى برخوردار نباشد و در نهایت نیز یک امتیاز 

حاصل کار دو تیم در افتتاحیه لیگ براى آنها شد.
نیمه اول این مسابقه با برترى شاگردان امیرقلعه نویى همراه 
بود و سپاهانى ها در چند صحنه فاصله اى با گلزنى نداشتند، 
اما ضربات آنها در چارچوب دروازه جاى نگرفت تا این مسابقه 
در نیمه اول با تســاوى بدون گل خاتمه پیدا کند. البته صنعت 
نفت هم در این مسابقه چشم به استفاده از ضدحمالت و البته 
شوت هاى راه دور بازیکنانش به خصوص اکبر ایمانى دل بسته است.

  نیمه دوم از برترى مطلق شاگردان امیرقلعه نویى کاسته شد 
و تیم صنعت نفت آبادان با آرامش بیشــترى به دفاع از دروازه 
خود پرداخت. البته تالش این تیم براى پیروزى در نیمه دوم هم 
ادامه داشت و شاگردان سرجیو هم چند موقعیت گلزنى داشتند. 
با این حال در روزى که امیرقلعه نویى ســرمربى سپاهان هم 
اصال از عدم حضور هواداران تیمش راضى نبود، تساوى بدون 

گل حاصل کار دو تیم شد.
 بى شک حضور هواداران در اســتادیوم مى توانست جذابیت 
و حرارت بیشترى به  این مسابقه ببخشد. موضوعى که مورد 
اعتراض شــدید امیرقلعه نویى هم واقع شــد و این چهره از 
پس از پایان بازى از مســئوالن فدراســیون فوتبال خواست 
که محرومیت دو تیم تراکتورســازى و صنعت نفت آبادان را 

ببخشند.
این دومین افتتاحیه لیگ براى سپاهان است که بدون تماشاگر 
از رقیبش پذیرایى کرد؛ در لیگ ســیزدهم نیز سپاهان هفته 
اول میزبان فوالد بود و در آن بازى با دو گل در ورزشگاه خالى 

فوالدشهر پیروز شد .
همچنین دومین بار است که سپاهان در افتتاحیه لیگ برتر به 

مصاف نفت آبادان مى رفت؛ نخستین بار در لیگ دوم این اتفاق 
افتاد و سپاهان با برد پرگل 4-1 کارش را شروع کرد و در نهایت 
قهرمان شد. آن بازى در واقع افتتاحیه لیگ  برترى نقش جهان 

در سال 81 هم محسوب مى شد.
 اما یک نکته دیگر در مورد این دیدار،پیش از آغاز رقابت هاى 
لیگ برتر صحبت هاى زیادى در مورد اینکه چه کسى کاپیتان 

سپاهان در فصل جارى خواهد بود، وجود داشت.
حسین پاپى به دلیل تجربه باالیى که در سپاهان دارد و اینکه از 
ابتدا در ترکیب اصلى طالیى پوشان حضور دارد، در دیدار برابر 
صنعت نفت بازوبند کاپیتانى را به بازو بســته بود ولى با خروج 

این بازیکن از زمین مسابقه کاپیتانى به مهدى کیانى رسید.
کیانى فصل گذشــته کاپیتان تراکتورســازى بود و حاال در 
ســپاهان، کاپیتان دوم این تیم پس از حســین پاپى به شمار 

مى رود.
 و باالخره اینکه سپاهان در شرایطى اولین دیدار خود در لیگ 
هجدهم را برگزار کــرد  که از ترکیب این تیــم پیام نیازمند، 

محمد ایران پوریان، مهدى کیانى، سجاد شهباززاده و استنلى 
کى روش ورودى هاى این تیم در فصل نقــل و انتقاالت به 

شمار مى روند.
پیــام نیازمند از تیــم فوتبال پیــکان به این تیم پیوســته و 
محمد ایران پوریان و مهدى کیانى نیــز دو بازیکن با تجربه 
تراکتورسازى در فصل گذشته بودند که در این بازى براى اولین 
مرتبه در یک دیدار رسمى براى طالیى پوشان به میدان رفتند.
دو بازیکن جدید دیگر تیم سجاد شهباززاده و استنلى کى روش 
هستند که در ترکیب اصلى اولیم دیدار قرار گرفتند. شهباززاده 
فصل گذشته در خارج از کشور  فوتبال بازى مى کرد و کى روش 
هم نمایش هاى خوبى در تیم ذوب آهن ارائه داد. سپاهانى ها 
امیدوارند در ادامه با این یاران جدید بتوانند امتیازاتى که ممکن 
است بعدها حسرت آن را بخورند به اندوخته هاى خود اضافه 

کنند.

ورزشــگاه امام رضاى مشــهد از فصل گذشته آماده 
بهره بردارى شــده بود. این ورزشگاه با برگزارى یک 
بازى نمادین بین تیم هاى منتخب مشــهد و منتخب 
کربال افتتاح شده بود. یک افتتاح کامال سرد و بى روح 
با کمترین بازخورد رسانه اى در داخل و خارج از کشور. 
این در حالى بود که چنــد هفته قبــل از این اتفاق، 
ورزشگاه جدید بصره در کشــور عراق با دعوت از تیم 
منتخب جهان و ســتاره هایى مثــل پائولو مالدینى، 
ادگار داویدز، پاتریک کالیورت، رونالدینیو، ریوالدو، 
کالرنس ســیدورف، ادوین فن درسار، دیوید ترزگه، 
هرنان کرسپو و میشل ســالگادو و ... افتتاح و تصاویر 
آن مراسم و آن بازى در تمام رسانه هاى جهان منتشر 
شــده بود. اما مراسم افتتاح ورزشــگاه امام رضا 
در ســکوت خبرى کامل برگزار شده بود. با 
این حال فوتبالدوستان امیدوار بودند که 
بازى هاى نمایندگان مشهد در لیگ 
برتر در این ورزشگاه شیک برگزار 
شود ولى این هم چیزى جز یک 
خوش خیالى بــزرگ نبود. در 

نهایت از 30 بــازى که به میزبانى دو تیم مشــهدى 
برگزار شد کمتر از 10 بازى آن هم با رایزنى هایى در 
حد التماس و خواهش و البته پیگیرى رسانه ها در این 
ورزشگاه انجام شد و سایر بازى ها در ورزشگاه   قدیمى 
و پیر ثامن برگزار شــدند. جالب تر این که هرگز اجازه 
برگزارى بازى هاى تیم هاى مشــهدى با استقالل و 
پرسپولیس در ورزشــگاه امام رضا داده نشده بود. آن 
هم به دالیلى که هرگز مشخص نشد و البته شوراى 
تامین شهر مشهد و آســتان قدس دو پاى ثابت این 
داســتان ها بودند. حتى بارها به صراحت اعالم شد 
که از همان ابتدا هم قرار بر این بود که بازى تیم هاى 
پرطرفدار پرسپولیس و استقالل در ورزشگاه امام رضا 

برگزار نشود.
ســرانجام این طلســم   شکســت و بازى پدیده و 
پرسپولیس در ورزشــگاه امام رضا برگزار شد. البته تا 
روزهاى آخر احتمال انتقال بازى به ورزشــگاه ثامن 
هم وجود داشت و حتى قرار بود بازى 2 ساعت زودتر 
از ساعت اعالم شده برگزار شود اما سرانجام دوستان 
در مشهد کوتاه آمدند و با برگزارى بازى در ساعت از 

پیش اعالم شده موافقت کردند و بازى راس ساعت در 
ورزشگاه امام رضا آغاز شد. البته مشکالتى قبل و در 
حین برگزارى بازى وجود داشــت اما در نهایت بازى 
بدون اتفاق تلخ و حاشیه عجیبى برگزار شد و همه چیز 

به خوبى و خوشى به پایان رسید.
حاال شاید دوستانى که یک سال تمام در برابر برگزارى 
بازى هاى لیــگ برتــر در این ورزشــگاه مقاومت 
مى کردند فهمیده باشــند که چــه مقاومت بیهوده و 
اشتباهى داشــتند. حاال حتما متوجه شــده اند که در 
تمام این مدت، نگرانى هاى آنها بى مورد بوده و آنها به 
شکلى کامال غیرمنطقى یک سال تمام تماشاگران و 
عاشقان فوتبال را از حضور در این استادیوم زیبا و دیدن 

بازى هاى جذاب محروم کرده اند!
این تجربه هر چند دیر اما باالخره به دست آمد و اگر 
دوستان بهانه جدیدى پیدا نکنند و مانع تازه اى ایجاد 
نکنند از این به بعد تمام بازى هاى پدیده در لیگ برتر 
در ورزشگاه امام رضا برگزار خواهد شد و بر زیبایى هاى 
فوتبال این شهر و ایران افزوده خواهد شد. حاال باید از 

ورزشگاه امام رضا لذت ببریم.

از ورزشگاه امام رضا(ع) لذت ببرید

  مثل انفجار بمب!

امین رضاییان از تیم بلژیکى اوستنده قطعى شده و 
فن منتظر پیشنهادات جدید براى فصل پیش رو است.

8اییان که در جام جهانى 2018 روسیه براى تیم   ملى فوتبال ایران 
ت، یکى از سه بازیکنى است که با نظر سرمربى  این تیم براى فصل 

کنار گذاشته خواهد شد.
بورى هن، سرمربى اوستنده اعالم کرده است که به سه بازیکن تیمش  ورت

جدید خودشان  این بازیکنان باید تیم ااز جمله رامین رضاییان نیاز ندارد و
انتخاب کنند. را

رضاییان منتظر پیشنهادات رسمى خواهد بود تا تیم جدید خود 
را براى فصل آتى معرفى کند. در این بین باشگاه

بلژیکى نیز امیدوار است با فروش رضاییان، 
پول خوبى در فصل نقــل و انتقاالت به 

دست بیاورد.

تظار پیشنهاد
جدایى رام
این بازیکن
  رامین رضا

به میدان رفت
جدید ک
گر

در انت

ــاعت با لندن فاصله دارد. جالب است 
ند. ى ها هم خیلى طرفدار علیرضا شده ان
ضار اســت و انگیزه بیشــترى در علیرض

د.

یچ  طى روزهاى گذشــته از زالتکو دالی
ن وزینه ســرمربیگرى تیم ملــى ایران
وى روش نام برده و گفته شد برانکو او 

ن فدراسیون پیشنهاد داده. در چنین 
م ملى فوتبال مصر به عنوان مقصد 
موفق تیم ملى کرواسى نام  ربى
ود و جالب اینکه مصــر یکى از 
حتمالى کــى روش در صورت 
 ملى بوده. ایسنا از قول روزنامه 
حه قطر درباره ایــن موضوع
لیچ از تیم هاى ملى فوتبال 
، ایران، مالى، قزاقســتان و 
هاد دارد اما به نظر مى رســد 
مصر جدى تر باشد تا جایى  د
 فوتبال مصر حاضر است که 
قوقى را که فدراسیون فوتبال 

لیچ مى دهد به او پرداخت کند. 
ضر هستند که سه میلیونیورو در

 مربى پرداخت کنند.»

دالیچ 
سوى فراعنه؟!

مهدى کیانى مىگوید که س
مهدى کیانى کاپیتان تیم فو
پایین بازى گفت: بازى هاى
بهتر شدیم و موقعیت هاىب

شویم.
وى در مورد شرایط چمن نق
استادیوم خوبى
کیانى در مور
پتانسیل باال
انجام دهیم

ورزشگاه جدید بصره در کشــور عراق با دعوت از تیم 
منتخب جهان و ســتاره هایى مثــل پائولو مالدینى، 
ادگار داویدز، پاتریک کالیورت، رونالدینیو، ریوالدو، 
کالرنس ســیدورف، ادوین فن درسار، دیوید ترزگه، 
... افتتاح و تصاویر هرنان کرسپو و میشل ســالگادو و
آن مراسم و آن بازى در تمام رسانه هاى جهان منتشر

رضا  اما مراسم افتتاح ورزشــگاه امام شــده بود.
ســکوت خبرى کامل برگزار شده بود. با  در
این حال فوتبالدوستان امیدوار بودند که 
بازى هاى نمایندگان مشهد در لیگ 
برتر در این ورزشگاه شیک برگزار 
شود ولى این هم چیزى جز یک 
خوش خیالى بــزرگ نبود. در

پرسپولی
د هم به
تامینش
داســت
که از ه
پرطرفد
ن برگزار

ســرانج
پرسپولی
روزهاى
هم وجو
از ساعت
در مشه
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امیر قلعه نویى در سال هاى گذشــته تغییراتى انکارناپذیر در رفتارش 
داشته است. او به شــدت سعى کرده شــبیه کاراکترهاى شبکه هاى 
اجتماعى باشد. اینســتاگرامش گاه به قدرى با خودش تفاوت دارد که 
حتى نزدیکانش را شوکه مى کند. آیا او وقت نوشتن، ادبیاتش با زمان 
حرف زدن فرق دارد یا ادمین این اکانتش خیلى تسلط به ادبیات فارسى 
دارد؟ فارغ از این تردید که شــخصیت مجازى قلعه نویى را شــبیه به 
نویســنده اى گاه چون دولت آبادى یا فعالى اجتماعى چون زیباکالم

مى کند، او تازگى ها در کنفرانس هاى خبرى اش هم سعى مى کند یک 
منتقد اجتماعى باشــد و گاه چنان تند سخن مى گوید که شوکه کننده

 باشد.
فارغ از این گفته ها که این روزها زیاد به زبان مــى آورد، او که خارج 
از عــرف برنامه ویژه لیــگ برتر یکبــاره روى خط آمد تــا خبرنگار 
هیجان زده مرکز اصفهان از او طورى بپرســد که از حق خورده شده

 اصفهانى ها سخن بگوید، این مربى حرف هاى فوتبالى مهمى به زبان 
آورد. او در پایان اولین بازى تیمش از یک حق گفت. از حکم غلطى که 
حتى در دوره چهره فوتبالى قابل احترامى چون رضا جاودانى هم گرفته 
مى شود. نالید از اینکه سپاهان در همان شروع لیگ چرا باید بازى ها 
را بى تماشاگر برگزار کند؟ اینکه فوتبال بى تماشاگر حتى از یک بازى 
لیگ یکى هم هیجانش کمتر اســت، اینکه همه دنیا هزینه مى کنند 
که بازى هاى فوتبالشان پر از تماشــاگر باشد، همه و همه حرف هاى 
ارزشمندى بودند که قلعه نویى با ادبیات خودش گفت. تند و همراه با 
طعنه که شباهتى به ادبیات و نوشــته هاى شبکه هاى اجتماعى اش 

ندارند.

او در همین حضــور تلویزیونى ناگهانى -که قبًال ســابقه نداشــت 
مســابقه اى کــه روى آنتن نرفتــه، ســرمربى اش روى آنتن آورده 
شود-حرف هایى زد که حتمًا باید رســیدگى شود و رئیس فدراسیون 
فوتبال حتمًا باید پاسخگویشان باشد. اینکه او گفت براى حل مشکل 
بازى بى تماشــاگر تبریز و آبادان تماس گرفته مى شــود و براى حل 
مشــکل قرارداد بازیکنى چون حســن جعفرى زنگ زده مى شود اما 
چون تاج و ســاکت اصفهانى هســتند و براى نبودن هر شــائبه اى،
 هیچ قدمى براى ســپاهان برداشــته نمى شــود، چالشــى بود که 
رئیس فدراســیون 5 ســتاره فوتبال بایــد درباره اش شفافســازى 

کند!
او چه تماســى براى چه بازیکنى گرفته؟ منصوبانش دقیقًا چه کارى 
کرده اند که قلعه نویى اینقــدر راحت درباره شــان روى آنتن از آنها 
ســخن مى گوید؟ قلعه نویى که البته خیلى ســعى کرد مدرن درباره 
فوتبال با تماشــاگر و زمین چمن خوب ورزشــگاه نقش جهان سخن 
بگوید، از این بگوید که هواداران تبریز و نفت آبادان را ببخشــید؛ چرا 
باید خیلى ســنتى بخواهد همه چیز را بیاندازد گردن داور؟ مسابقه اى 
که درباره اش حرف مــى زد را که بینندگان آن برنامه که او داشــت 
درباره آن ســخن مى گفت را ندیــده بودند! قلعه نویــى بى تردید در 
شروع فصل امسال بیشترین امکانات و تدارك براى آماده سازى یک 
تیم مدعى را داشته اســت. او آیا باز از همان هفته نخست مى خواهد 
با انتقــاد از داورى و بهانه هایى از این دســت تیمــش را پیش ببرد؟ 
حرف هایش در پایان مســابقه نخســت نشــان از چنین رویکردى 

داشت. 

قلعه نویى مجازى و حقیقى!
قلعه نویى در سال هاى گذشــته تغییراتى ان امیر
داشته است. او به شــدت سعى کرده شــبیه کار
اجتماعى باشد. اینســتاگرامش گاه به قدرى با خ
حتى نزدیکانش را شوکه مى کند. آیا او وقت نوش
حرف زدن فرق دارد یا ادمینایناکانتش خیلى تس
دارد؟ فارغ از این تردید که شــخصیت مجازى قل
نویســنده اى گاه چون دولت آبادى یا فعالى اجت
مى کند، او تازگى ها در کنفرانس هاى خبرى اش
منتقد اجتماعى باشــد و گاه چنان تند سخن مى

 باشد.
گفته ها که این روزها زیاد به زبان مـ این فارغ از
از عــرف برنامه ویژه لیــگ برتر یکبــاره روى
ک هیجان زده مرکز اصفهان از او طورى بپرســد
 اصفهانى ها سخن بگوید، این مربى حرف هاى ف
آورد. او در پایان اولین بازى تیمش از یک حق گف
حتى در دوره چهره فوتبالى قابل احترامى چون رض
مى شود. نالید از اینکه سپاهان در همان شروع ل
را بى تماشاگر برگزار کند؟ اینکه فوتبال بى تماش
اســت، اینکه همه هیجانش کمتر لیگ یکى هم
که بازى هاى فوتبالشان پر از تماشــاگر باشد، ه
ارزشمندى بودند که قلعه نویى با ادبیات خودش
طعنه که شباهتى به ادبیات و نوشــته هاى شبک

ندارند.

قلعه نویىلعه نویى
 اینکه فوتبال 

بى تماشاگر حتى از 
یک بازى لیگ یکى 
هم هیجانش کمتر 

است، اینکه همه دنیا 
هزینه مى کنند که 

بازى هاى فوتبالشان 
پر از تماشاگر باشد، 

همه و همه حرف هاى 
ارزشمندى بودند که 
قلعه نویى با ادبیات 
خودش گفت. تند 
و همراه با طعنه که 

شباهتى به ادبیات و 
نوشته هاى  شبکه هاى 

اجتماعى اش 
ندارند

مهاجم تیم ذوب آهن اعالم کرد تصمیم گیرى درباره استقاللى شــدنش دراختیار مسئوالن باشگاه 
است و دخالتى در این خصوص ندارد.

 تیم ذوب آهن در هفته نخست لیگ برتر هجدهم مقابل نساجى به برترى یک بر صفر رسید تا گام اول را محکم 
بردارد. شاگردان امید نمازى در این مسابقه عملکرد خوبى داشتند و امیدوارند در آینده نیز روال خوبشان ادامه 

پیدا کند.
مرتضى تبریزى، مهاجم تیم ذوب آهن درباره این مســابقه عنوان کرد: ما 40 روز تمرین کرده بودیم و به نظرم 

نتیجه خوبى برایمان در قائمشهر رقم خورد. خوشــحالم که تالش هایمان به نتیجه نشســت. ما چند سال بود 
نمى توانستیم لیگ را خوب شروع کنیم اما خوشبختانه این طلسم شکست و با برد استارت زدیم.بازى خوبى نیز انجام 

دادیم و خیلى خوش موقع به گل رسیدیم و به خوبى توانستیم مدیریت کنیم. خودم یک فرصت گلزنى داشتم که با 
بدشانسى از دست دادیم، یک پاس هم به حسینى دادم که او نیز نتوانست گل بزند. اگر موقعیت هاى ما به گل تبدیل 
مى شد مى توانستیم گل هاى بیشــترى هم بزنیم اما به هر حال همین که با برد بازى را پشت سر گذاشتیم،  خوب 

است.
وى ادامه داد: در دقایق پایانى مسابقه طبیعى بود تیم نساجى فشار بیاورد تا نتیجه را جبران کنیم. آنها 
در ده دقیقه پایانى خطرناك ظاهر شدند اما همانطور که گفتم براى هفته اول بازى خوبى انجام 
دادیم. ما مدیون این نکته بودیم که اسکلت تیم مان از فصل گذشته حفظ شده و همین 

موضوع به ما کمک مى کند تا شرایط خوبى را تجربه کنیم. 
تبریزى در پایان درباره پیشــنهاد اســتقالل افزود: من دوست ندارم درباره 

این موضوع صحبتى داشته باشم. صحبت هاى دو باشگاه ادامه 
دارد و منتظــرم ببینم در نهایت چــه اتفاقى مى افتد و 

چه تصمیمى گرفته مى شــود. همه چیز در 
این باره دست باشگاه ذوب آهن

  است.

تبریزى: انتقالم دست 
باشگاه است

نصف جهان  ذوب آهن که بعد از نایب قهرمانى در لیگ هفدهم در این فصل امید نمازى را جایگزین امیر 
قلعه نویى کرده، در اولین دیدار خود مقابل نساجى مازندران به برترى یک بر صفر رسید. تک گل این بازى 
را «گابریل هرناندز» روى پاس عرضى محمدرضا حسینى در دقیقه 15 به ثمر رساند. حسینى که فصل 
قبل یکى از بهترین بازیکنان تیمش بود، این فصل را نیز با ثبت یک پاس گل آغاز کرد تا همچنان یکى 

از مؤثرترین بازیکنان ذوبى ها باشد.
حسینى در لیگ هفدهم شش گل براى تیمش به ثمر رســاند و در لیگ قهرمانان آسیا نیز در بازى رفت 
مقابل لوکوموتیو تاشکند موفق به گلزنى شد و چهار پاس گل هم در لیگ برتر داد تا یکى از ارزشمندترین 
بازیکنان تیمش لقب بگیرد. او این فصل نیز یکى از مردان ثابت نمازى خواهد بود و امیدوار است با تکرار 
درخشش خود در فصل قبل شانس حضور در تیم ملى و جام ملت هاى آسیا را کسب کند. حسینى در این 
فصل رقیب قدرتمندى همچون محسن مسلمان را کنار خود مى بیند که با ثبت ده پاس گل در فصل قبل 

عنوان بهترین پاسور لیگ را به خود اختصاص داد.

هفته اول لیگ هجدهم با رد و بدل شــدن تنها ده گل به پایان رسید تا کم گل ترین شروع 
تاریخ لیگ برتر ثبت شود. در ادوار گذشته لیگ در هفته هاى نخست به علت عدم آمادگى 

تیم ها بازى ها از سطح کیفى مطلوبى برخوردار نبود. 
در این دوره با توجه به نزدیکى زمان آغاز لیگ با جام جهانى بیم آن مى رفت که این مســئله 

شدیدتر از قبل شــود. اما آغاز لیگ هجدهم نه تنها از نظر کیفیت فنى چنگى به دل نزد بلکه بسیار 
کم گل هم از آب در آمد. هفته اول لیگ هجدهم تنها ده گل داشــت تا کم گل ترین هفته تاریخ لیگ 
برتر رقم بخورد. تا پیش از این هفته اول لیگ ســیزدهم با تنها 12 گل کم گل ترین شــروع لیگ

 بود.
هفته اول لیگ هجدهم نه تنها کم گل ترین هفته آغاز لیگ برتر است بلکه پنجمین هفته کم گل تاریخ 

این مسابقات محسوب مى شود.

هیاهو براى هیچ!

همچنان 
پر فروغ 

براى 
ذوبى ها

سپاهانى ها 
محرومیت 

خود را 
تالفى کردند!

نصــف جهان  نهمیــن ویژه برنامه «فوتبــال به وقت 
اصفهان» به همت معاونت فرهنگى شهردارى منطقه2 

اصفهان برگزار شد.
این ویژه برنامه ها با محوریت پخش دیدارهاى مهم و 
جذاب فوتبال داخلى و بین المللى همچون رقابت هاى 
جام جهانى، لیگ برتر ایران، جام ملت هاى اروپا و آسیا، 
لیگ قهرمانان اروپا و آسیا، دیدارهاى مهم و حساس 
لیگ هاى معتبر اروپا به همراه آیتم هاى جذاب دیگر، 
میزگردهاى ورزشى و تحلیل و بررسى بازى ها با حضور 

ستارگان و بزرگان فوتبال برپا شده است.
نهمین ویژه برنامه این سلسله از  همایش ها با محوریت 
پخش دیدار تیم هاى فوتبال سپاهان اصفهان و صنعت 

نفت آبادان همراه بود.
کریم قنبرى، حســام فتاحــى و احمد باغبانباشــى

(سه پیشکسوت باشــگاه ســپاهان) از مهمانان این 
برنامه بودند.

اما حاشیه هاى جالب این ویژه برنامه:
■ استقبال از این برنامه باشــکوه بود، به گونه اى که 
تعداد قابل توجهى از هواداران به صورت ایستاده این 

دیدار را دنبال مى کردند.
■  ابراهیم بابایى، لیدر ســپاهان به درخواست مجرى 
برنامه پشــت تریبون آمد وبــراى تداعى خاطره حال 
و هواى ورزشــگاه نقش جهان برخى از شــعارهاى 
سپاهانى را اجرا کرد که با همراهى و استقبال حاضرین 

همراه بود.
■  مجرى این ویژه برنامه از لیدر ســپاهان و ســایر 
هواداران خواســت براى کرى خوانى براى استقالل 
و پرســپولیس از کلماتى که یادآور ادوات حمام است 
کمتر اســتفاده کنند که این تذکر با خنده حضار همراه

 بود.
■  محسن کدخدایى یکى از خوانندگان جوان سپاهان 
و همچنیــن ابراهیم بابایى دو آهنــگ پاپ در وصف 

سپاهان اجرا کردند.
 ■ کریم قنبرى، احمد باغبانباشى و حسام فتاحى قبل از 
شروع بازى و بین دو نیمه در مورد سپاهان امسال سخن 
گفتند و ابراز امیدوارى کردند امسال، سال سالم دوباره 
سپاهان به قهرمانى باشد. این پیشکسوتان همچنین 
خاطرات جالبى از زمان حضور خود در سپاهان را بیان 

کردند.
■ هواداران ســپاهان که قبل از آغاز برنامه به شدت 
ســپاهان را تشــویق مى کردند و ســرود قهرمانى
سر مى دادند، در طول پخش بازى هم با موقعیت هایى 
که سپاهان بر روى دروازه صنعت نفت ایجاد مى کردند 

به شدت به وجد مى آمدند.
■  رمضانى راد، مجرى و مدیر سلسله ویژه برنامه هاى 
« فوتبال به وقت اصفهان» اعالم کــرد که در ادامه 

عمده دیدارهاى خارج از خانه سپاهان از طریق 
این برنامه در فرهنگسراى اسوه پخش 

مى شــود و از حضار خواست در 
ادامه هم از ایــن ویژه برنامه ها 

استقبال کنند.
■ محمد مصطفایــى، معاونت 

فرهنگــى شــهردارى منطقه 2 
 اصفهان و اسما نکویى، مدیر 

فرهنگسراى اسوه نیز در 
ایــن برنامــه حاضر 

بودند.

بازیکن تیم فوتبال سپاهان گفت: درست است که هر 
دو تیم بازى بى کیفیتى انجــام دادند اما وضعیت چمن 
ورزشگاه نقش جهان هم بر شرایط بازى بى تأثیر نبود. 
محمد ایران پوریان در مورد تســاوى بدون گل مقابل 
صنعت نفت آبــادان در اولین دیدار از مســابقات لیگ 
برتر اظهار کرد: بازى تحت تأثیر بدنســازى اول فصل 
قرار گرفته بود و هر دو تیم خیلى بى کیفیت ظاهر شدند. 
وى ادامه داد: در نیمه اول یکى دو موقعیت خیلى خوب 
داشتیم که متأسفانه نتوانســتیم از آنها استفاده کنیم 
اما در مجموع شــرایط خیلى خوبى نداشــتیم و خوب 
فوتبال نکردیم و در نهایت هم موفق به کسب نتیجه 
الزم نشــدیم.  ایران پوریان افزود: مطمئناً بازى بدون 
حضور تماشــاچى بى روح اســت و بدترین تنبیه این 
است که هواداران را از حضور در ورزشگاه محروم کنند 
چون لذت فوتبال به هوادارانش اســت. در این دیدار 
انرژى مضاعفى که از هواداران مى گرفتیم را نداشتیم و 
متأسفانه نتوانستیم نتیجه قابل قبولى را به دست آوریم. 
بازیکن تیم فوتبال سپاهان تصریح کرد: چمن ورزشگاه 
نقش جهان واقعاً کیفیت مناسبى نداشت.در دو روز قبل 
از بازى در این ورزشگاه تمرین داشتیم و با این وضعیت 
چمن حتى نتوانستیم تمرین خوبى انجام دهیم. این موارد 
بهانه نیست و واقعاً کیفیت چمن ورزشگاه نقش جهان 

به نحوى بود که نتوانستیم در زمین خوب ظاهر شویم.

نصف جهان  سایپا اولین بازى خود در لیگ هجدهم را با 
برد آغاز کرد و با برترى 3 بر صفر مقابل سپیدرود اولین 3 

امتیاز این فصل را کسب کرد. 
آرمان رمضانى، مهاجم خوش استایل نارنجى پوشان در 
این بازى گل سوم تیمش را به ثمر رساند تا بازى خوب 
خود را با این گل تکمیل کند. او در نیمه اول نیز روى یک 
حرکت انفرادى موفق به گرفتن ضربه پنالتى به ســود 
تیمش نیز شد که ضربه مهدى ترابى را کورش ملکى 
گلر سپیدرود دفع کرد. رمضانى که بعد از درخشش در 
تیم اکسین البرز از نیم فصل دوم لیگ هفدهم به جمع 
شاگردان دایى پیوســت، در دور برگشت به مهره ثابت 
نارنجى پوشان تبدیل شد و موفق به زدن پنج گل هم 
شد. او به خوبى جاى خالى محمد عباس زاده را در تیمش 

پر کرد و پاسخ مناسبى به اعتماد سرمربى تیمش داد.
او این فصل از ابتــداى راه در ترکیب ثابت تیمش قرار 
گرفته و این فرصت را دارد تا شانس خود را براى کسب 
عنوان آقاى گلى بیازماید. کار دشوارى که فوروارد جوان 
سایپا در رقابت با مهاجمانى همچون على علیپور، «کى 
روش استنلى»، مرتضى تبریزى، محمد قاضى و... در 

پیش خواهد داشت.
 

مهاجم تیم ذوب
است و دخالتى در این خصوص ندارد.

 تیم ذوب آهن در هفته نخست لیگ برتر هجدهم مقابل نساجى به برترى یک بر صفر رسید تا گام اول را مح
بردارد. شاگردان امید نمازى در این مسابقه عملکرد خوبى داشتند و امیدوارند در آینده نیز روال خوبشان

پیدا کند.
0مرتضى تبریزى، مهاجم تیم ذوب آهن درباره این مســابقه عنوان کرد: ما 40 روز تمرین کرده بودیم
نتیجه خوبى برایمان در قائمشهر رقم خورد. خوشــحالم که تالش هایمان به نتیجه نشســت. ما
نمى توانستیم لیگ را خوب شروع کنیم اما خوشبختانه این طلسم شکست و با برد استارت زدیم.بازى
دادیم و خیلى خوش موقع به گل رسیدیم و به خوبى توانستیم مدیریت کنیم. خودم یک فرصت گل
بدشانسى از دست دادیم، یک پاس هم به حسینى دادم که او نیز نتوانست گل بزند. اگر موقعیت هاى
حال همین که با برد بازى را پشت سر بزنیم اما به هر مى شد مىتوانستیم گل هاى بیشــترى هم

است.
وى ادامه داد: در دقایق پایانى مسابقه طبیعى بود تیم نساجى فشار بیاورد تا نتیجه را جب
در ده دقیقه پایانى خطرناك ظاهر شدند اما همانطور که گفتم براى هفته اول بازى
دادیم. ما مدیون این نکته بودیم که اسکلت تیم مان از فصل گذشته حفظش

تجربه کنیم. موضوع به ما کمک مى کند تا شرایط خوبى را
تبریزى در پایان درباره پیشــنهاد اســتقالل افزود: من دوست ندارم
این موضوع صحبتى داشته باشم. صحبت هاى دو باشگاه اد
نهایت چــه اتفاقى مى افتد و دارد و منتظــرم ببینم در

چه تصمیمى گرفته مى شــود. همه چیز در 
این باره دست باشگاه ذوب آهن

 است.

 آهن اعالم کرد تصمیم گیرى درباره استقاللى شــدنش دراختیار مسئوالن باشگاه 
ر این خصوص ندارد.

تبریزى: انتقالم دست 
باشگاه است

انرسید تا کم گل ترین شروع 
ى نخست به علت عدم آمادگى 

ى بیم آن مى رفت که اینمســئله 
کیفیت فنى چنگى به دل نزد بلکه بسیار 
شــت تا کم گل ترین هفته تاریخ لیگ 
12 گل کم گل ترین شــروع لیگ 2 تنها

ر است بلکه پنجمین هفته کم گل تاریخ 

چ!

ن تذکر با خنده حضار همراه

 از خوانندگان جوان سپاهان 
ى دو آهنــگ پاپ در وصف 

نباشى و حسام فتاحى قبل از 
ر مورد سپاهان امسال سخن 
ند امسال، سال سالم دوباره 
. این پیشکسوتان همچنین 
ضور خود در سپاهان را بیان 

این برنامه در فرهنگسراى اسوه پخش 
مى شــود و از حضار خواست در 
ادامه هم از ایــن ویژه برنامه ها 

استقبال کنند.
■ محمد مصطفایــى، معاونت 
2فرهنگــى شــهردارى منطقه 2

اصفهان و اسما نکویى، مدیر 
فرهنگسراى اسوه نیز در

ایــن برنامــه حاضر 
بودند.

چمن بد بود! 

مه

به نظرم 
سال بود  د

ى نیز انجام 
داشتم که با
به گل تبدیل
خوب اشتیم، 

ن کنیم. آنها 
وبى انجام 
 و همین 

اره

 
ل

رؤیاى آقاى گلى دارد
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خواص چاى سبز
چاى سبز خواص بسیارى براى سالمت انسان دارد که به 

برخى از آنها اشاره مى کنیم.
سرطان

نوشیدن چاى ســبز را عاملى براى جلوگیرى از ابتال به 
ســرطان مى دانند، چرا که میزان آنتى اکســیدان هاى 
موجود در آن صدبرابر تأثیرگذارتــر از ویتامین C و 25 
برابر تأثیرگذارتــر از ویتامین E اســت. توجه کنیم که 
ویتامین هاى C و E به عنوان دو آنتى اکســیدان مهم 

مطرح هستند.
جوانى و زیبایى

دلیل اصلى ضد پیرى بودن چاى سبز، وجود میزان قابل 
توجه آنتى اکسیدان به ویژه آنتى اکسیدان هاى مؤثر در 
حفظ شــادابى و جوانى موجود در چاى سبز است. آنتى 
اکســیدان ها یکى از شــاخص ترین عوامل براى حفظ 
سالمتى و شادابى سلول هاى بدن، با به تعویق انداختن 

شروع روند پیرى سلول ها هستند.
کاهش وزن 

اگر تصمیم دارید با مصرف چاى سبز، با چاقى و اضافه وزن 
خداحافظى کنید، باید براى مصرف آن در طول روز برنامه 

ریزى داشته باشید و از مصرف این نوشیدنى گیاهى بدون 
برنامه پرهیز کنید.

محافظت از پوست 
آنتى اکسیدان هاى موجود در چاى ســبز، سلول هاى 
پوست را در مقابل آســیب ها به ویژه رادیکال هاى آزاد، 
یکى از عوامل ایجاد سرطان و افتادگى و آسیب به پوست، 
محافظت مى کند. به این ترتیب چاى ســبز مانع از بروز 
سرطان، افتادگى و چروك خوردن پوست به ویژه پوست 

صورت مى شود.
کاهش کلسترول

یکى دیگر از اثرات مثبت چاى ســبز، کاهش قابل توجه 
میزان کلسترول خون است. به ویژه آنکه چاى سبز باعث 
کاهش میزان کلســترول بد و افزایش میزان کلسترول 
خوب مى شود. این تأثیر نه تنها میزان کلسترول بدن را در 
حد متعادل نگه داشته و میزان کلسترول خوب را افزایش 
مى دهد، بلکه مانع از بروز سکته قلبى و سایر بیمارى هاى 

قلبى - عروقى مى شود.
تأثیر چاى سبز بر درمان کبد چرب

تحقیقات جدید نشــان مى دهد که مصرف چاى ســبز 
مى تواند اثر رادیــکال هاى آزاد و مواد مضــر در کبد را 

پاکسازى کند. همچنین نوشیدن چاى سبز در پیشگیرى 
از تجمع و رســوب چربى ها در اطراف کبد مؤثر است و 

مى تواند تا حدودى کبد چرب را درمان کند. 
البته در کنار نوشیدن چاى سبز، رژیم غذایى سرشار 
از ســبزیجات و میوه ها در برنامه غذایى ضرورى 
است. درمانگران بر این باورند که نوشیدن این چاى 
گیاهى به طور مســتمر مى تواند از ابتال به سرطان 
کبد نیز پیشــگیرى کند. همچنین مى توانید براى 
افزایش تأثیر این چاى در درمان کبد چرب، زنجبیل 
تازه به چاى سبز اضافه کنید. زنجبیل با افزایش میزان 
متابولیسم و سوخت و ساز بدن و کاهش جذب چربى ها، 

به سالمت بیشتر بدن و کبد کمک مى کند.
در مصرف چاى سبز زیاده روى نکنید

توجه به این نکته بسیار اهمیت دارد که نباید در مصرف 
چاى سبز زیاده روى کنید، زیرا با نوشیدن بیش از حد چاى 
سبز در طول روز، بدن عالوه بر آنکه با مشکل تحریک 
پذیرى پایانه هاى عصبى روبه رو مى شــود، با اختالل 
دفع آب و الکترولیت هاى بدن مواجه مى شود. بنابراین 
نوشیدن بیش از دو تا سه فنجان کوچک چاى سبز در روز 

توصیه نمى شود.

یک متخصص پزشــکى ورزشــى گفت: گاهى اوقات 
دردهاى عضالنى و استخوانى در ساق و ران پا مى تواند به 
دلیل کمبود برخى از ویتامین ها به ویژه ویتامین D رخ دهد 
که در این صورت باید نوع تغذیه و فعالیت فرد بیمار تغییر 
کند. شاهین صالحى افزود: پا درد مى تواند دالیل مختلفى 
داشته باشــد که از آن جمله مى توان به راهپیمایى هاى 
طوالنى، کوهنوردى و حرکات سنگین ورزشى اشاره کرد 
که البته در برخى از موارد هم کمبود ویتامین ها مى توانند 

عامل بروز دردها باشند.
وى ادامــه داد: کمبود ویتامیــن D مى تواند در کارکرد 
عضالت اختالل ایجاد کند که این اختالل ها مى تواند به 

بروز دردهاى عضالنى و ادامه دردهاى استخوانى منجر 
شود. صالحى با اشاره به اینکه اختالالت الکترولیتى هم 
دلیل دیگرى در بروز دردهاى عضالنى و اسپاسم است، 
تصریح کرد: کسانى که منیزیم و کلسیم خونشان پایین 
است یا آب بدنشان را از دست مى دهند، هم دچار اسپاسم 
عضالت تحتانى مى شوند. این متخصص پزشکى ورزشى 
با اشاره به اینکه در فصل تابستان این مورد بیشتر دیده 
مى شــود، اضافه کرد: در این فصل افــرادى که فعالیت 
بیشــترى دارند و آب کمترى مصرف مى کنند، مستعد 
اختالالت الکترولیتى و اسپاسم هاى عضالنى و متعاقب 
آن درد در ناحیه پا مى شــوند، به همین دلیل مهم است 

که افراد در زمان فعالیت هاى بدنى، به ویژه فعالیت هاى 
فشــرده آب کافى مصرف کند. وى اضافــه کرد: گاهى 
اوقات دردها براى خود پا نیستند و از جاى دیگرى نشأت 
گرفته و به پا مى رسند، ممکن اســت فرد در نوجوانى و 
جوانى کارهاى سنگین کرده باشد و به همین دلیل هم 
دچار دیسک کمر شود که در بررسى ها مشخص خواهد 
شد که این دردها از ریشه عصب به پاها منتقل مى شود. 
صالحى تأکید کرد: علت دیگرى که براى ساق پا یا زانوها 
مى توانیم معرفى کنیم، نداشتن فعالیت به مدت طوالنى 
و شروع یکباره فعالیت هاى فشرده است که این موضوع، 

فشار زیادى به عضالت و استخوان هاى پا مى آورد.

رئیس مرکز تحقیقات پوست و جذام دانشگاه علوم پزشکى 
تهران گفت: برنزه کردن در سالن هاى زیبایى یا قرار گرفتن 
در معرض تابش نور خورشید، خطر ابتال به سرطان پوست را 
افزایش مى دهد. علیرضا فیروز افزود: امواج ماوراى بنفش از 
طریق نورخورشید یا المپ هاى برنزه کردن در سالن هاى 
زیبایى، اثرات زیانبارى را بر روى پوست مى گذارد. وى با 
بیان اینکه بسیارى از افراد به ویژه زنان تمایل زیادى به برنزه 
شدن پوست دارند، اظهار کرد: در حالى که آنها از عوارض 
برنزه کردن بى خبر هستند، این عمل در کوتاه مدت باعث 
قرمز شدن و سوختگى پوست مى شود و در طوالنى مدت 

به ابتالى فرد به ســرطان و پیرى پوست منجر مى شود و 
فرد شادابى خود را از دست مى دهد. این متخصص پوست 
ادامه داد: افرادى که در سنین پایین تر به برنزه کردن پوست 
اقدام مى کنند، خطر ابتال به سرطان پوست در آنها افزایش

 مى یابد و همه افراد از ســنین نوزادى تا میانسالى باید از 
تماس امواج ماوراى بنفش به دور باشند.

فیروز ادامه داد: 90 درصد پرتوهاى آفتاب به چین و چروك 
پوست منجر مى شود. اشــعه ماوراى بنفش چه مصنوعى 
باشد و چه به همراه نور خورشــید، براى بدن مضر است و 

این اشعه ها قادرند جهش هاى ژنتیکى در بدن ایجاد کنند.

هنگامى که در حال باال رفتن یا پایین آمدن از پله هســتید، 
وقتى رانندگى مى کنید و مدت هاســت که پشــت فرمان 
اتومبیلتان نشسته و زانوهاى تان را حرکت نداده اید، زمانى که 
دویده اید و... به احتمال خیلى زیاد درد زانو به سراغتان مى آید.

بعضى دردهاى زانو با مراقبت و استراحت به طور کامل برطرف 
مى شوند، اما بعضى دردها هم حاکى از ابتال به مشکالت دیگر 
سالمت هستند و نیاز به پیگیرى هاى جدى تر و حتى مراجعه 

به پزشک دارند.
عفونت: عفونت مفصل زانو از اورژانس  هاى پزشکى است. 
عالیم عفونت زانو به صورت درد و تورم زانو و تب است. درمان 
آن در اکثر اوقات عمل جراحى و استفاده از آنتى  بیوتیک است. 
گاهى عفونت زانو مزمن مى  شود. در این صورت ممکن است 
موجب آسیب استخوان  هاى اطراف مفصل هم بشود. در موارد 
مزمن، درمان استفاده همزمان از عمل جراحى و مصرف آنتى 

 بیوتیک است.
روماتیسم: روماتیسم معموًال تمام بدن را درگیر مى  کند. 
البته مفاصل از محــل  هاى عمده درگیرى در روماتیســم 
است. مفصل زانو هم ممکن است درگیر شود. عالمت عمده 
درگیرى روماتیســمى زانو، درد و تورم آن است. در مراحل 
پیشرفته، مفصل زانو تغییر شکل مى  دهد. درمان روماتیسم 
زانو به  صورت مصرف دارو و انجام نرمش  هایى براى افزایش 
دامنه حرکات زانو و تقویت عضالت اطراف مفصل است. در 
موارد شــدید بیمارى، از تعویض مفصل براى درمان کمک 

گرفته مى  شود.
چاقى: در یک مطالعه مشخص شده است که در افراد خیلى 
چاق، احتمال آرتروز و ســاییدگى زانو شش برابر افراد الغر 
است. در نتیجه چاقى، اســتخوان  ها به هم نزدیک و حتى 
ساییده مى  شوند و درد زیادى را براى فرد موقع اعمال فشار به 
مفصل زانو ایجاد مى  کنند. این شرایط در بلندمدت مى تواند 
باعث اختالل در فعالیت  هاى روزمره و کارکرد پاها شــده و 

همچنین باعث ناتوانى فرد چاق شود.

انجام ورزش هاى ســنگین: مطالعات نشــان داده 
کســانى که بیش از حد ورزش مى کنند، بیشتر احتمال دارد 
که به دژنراسیون غضروفى مبتال شوند. کسانی که مشکالت 
عضالنی اسکلتی دارند، به شرطی می  توانند ورزش کنند و 
پیاده  روي داشته باشند که درد زیادي نداشته باشند. به عنوان 
مثال کسی که استئوآرتریت زانو یا آرتروز مزمن دارد و دو تا سه 
سال است با این مشکل دست  و پنجه نرم می  کند، می  تواند 
پیاده  روي را در جلسات ده دقیقه  اي انجام دهد، ولی اگر پس از 
این پیاده  روي دچار درد زانو شود و درد بیش از دو ساعت طول 
بکشد، باید دست نگه دارد و پیاده  روي را قطع کند چون این 

درد، نشانه آسیب به مفصل است.
بیمارى گوارشى کرون: قریب به 20 درصد از مبتالیان 
به بیمارى کرون از بیمارى دژنراتیو مفصل رنج مى برند. این 
بیمارى مفاصل زانو، مچ پا، دســت، کمر و شانه ها را درگیر 
مى کند. پزشــک براى کاهش درد مفاصل، مصرف دارو و 
استراحت را توصیه مى کند. خوشبختانه این نوع آرتریت باعث 
آسیب دائمى نمى شود. با از بین رفتن عالیم بیمارى کرون، 

درد مفاصل نیز معموًال از بین مى رود.
افســردگى: مطالعات مختلف ارتباط بیــن اضطراب و 
افسردگى و درد زانو را مورد بررســى قرار داده اند. تحقیقات 
بیشتر نشان داده اند که افســردگى تأثیرات فیزیولوژیک بر 
بدن مانند درد مزمن دارد. بسیارى از افراد مبتال به افسردگى 
از دردهاى مزمن مانند درد زانو رنج مى برند و البته ثابت شده 
با مصرف داروهاى ضد افســردگى، درد زانو نیز در این افراد 

کاهش مى یابد.
نقرس: نقرس یک نوع از آرتریت است و بیشتر افرادى را 
درگیر مى کند که گوشــت قرمز را به میزان زیاد مى خورند. 
رایج ترین محل ابتال به بیمارى نقرس در بدن انگشت شست 
پاست. این بیمارى همچنین مى تواند زانو، دست ها، انگشتان 
شست، قوزك و مچ ها را نیز تحت تأثیر خود قرار دهد. مفاصل 
مختلفى در کف پا وجــود دارد و نقرس باعــث درد کف پا 
مى شــود. عالیم نقرس ناحیه زانو زمانى ایجاد مى شود که 
زانوى فرد به یکباره و بدون عالیم قبلى دچار احساس گرما، 

درد، قرمزى، ورم و التهاب شود.

وانیل شهرت زیادى به دلیل عطر و طعم دلپذیرش دارد، 
اما فواید آن تا حدودى ناشناخته است. در این مطلب شما 
را با چند خاصیت وانیل آشنا مى کنیم تا بیشتر از آن بهره 

ببرید.
بهبود هضم غذا

وانیل عالوه بر عطر خوبى که دارد، یک ماده مفید براى 
سالمتى است. این ادویه باعث تحریک اشتها شده و هضم 
غذا را راحت مى کند. در واقع وانیل باعث تحریک و کنترل 

ترشحات معده مى شود.
ضد استرس است

تأثیر وانیل در سیســتم عصبى ما همانند تأثیر شکالت 
است. وانیل باعث تحریک سیستم عصبى شده و استرس 
و نگرانى را کاهش مى دهد. عــالوه بر این، بوى مطبوع 
این ادویه آرام بخش است و افسردگى را کاهش مى دهد. 
بنابراین بهتر اســت در مواردى که مضطرب یا افسرده 

هستید، بیشتر از وانیل بهره ببرید.
پیرى را به تأخیر مى اندازد

وانیل براى پوست، مو و ناخن ها فوق العاده است. در واقع 
این ادویه گرمســیرى، سرشــار از فنول است که باعث 
کاهش اثرات مخرب رادیکال هاى آزاد روى سلول هاى 
سالم مى شــوند. به همین دلیل نیز مصرف وانیل پیرى 

سلولى را به تأخیر مى اندازد.
ضد خستگى و ضد بى خوابى است

وانیل با خستگى مغز و خستگى جسمى مقابله مى کند و 
براى افرادى که به دنبال درمان بى خوابى و داشتن خوابى 
راحت هستند، توصیه مى شود. براى این کار کافى است 
که قبل از خواب یک لیوان شیر با وانیل و عسل میل کنید.

ضدعفونى کننده طبیعى
عصاره وانیل، یک ضدعفونى کننده طبیعى است. در واقع 
از این ادویه براى درمان گزش و نیش حیوانات و حشرات 
استفاده مى کنند. براى اینکه از فواید ضدعفونى کنندگى 
آن بیشترین اســتفاده ببرید، توصیه مى شود که آن را با 
اندکى روغن وانیل طبیعى به طور مســتقیم روى جاى 

نیش بزنید.

همیار الغرى
از آنجایى که وانیل به طور مؤثر با بى خوابى مقابله کرده و 
استرس، اضطراب و فشارهاى عصبى را کاهش مى دهد، 
مى تواند به طور مشهودى با میل به پرخورى و ریزه خوارى 
نیز مقابله کند. نتایج برخى مطالعات حاکى از این است که 
حتى انتشار عطر وانیل نیز مى تواند با اعتیاد و اشتیاق وافر 

نسبت به شیرینى جات مقابله کند.

تأثیر چاى سبز
 بر کبد چرب
سبز
رب

کبد چرب از جمله بیمارى هاى خطرناکى است که بر اثر تجمع 
بیش از حد چربى در بافت کبد ایجاد مى شود. در صورت عدم 
توجه و درمان مى تواند عواقب بدى به همراه داشته باشد و در اثر 
پیشرفت زیاد، به نارسایى کبد یا سیروز کبدى تبدیل شود. طب 
سنتى توصیه هاى مؤثرى براى کمک به درمان کبد چرب دارد، 
یکى از این توصیه ها استفاده از چاى سبز است. 

برنزه کردن پوست، سرطان زاست

علت بروز دردهاى استخوانى

ایزدى، متخصص جراح چشــم بیان کرد: خراش و ورم 
قرنیه معموًال با سوزش و قرمزى خشکى همراه است یا 
ساییدگى قرنیه حالتى است که به علت هاى مختلف قرنیه 

دچار خراش یا ساییدگى مى شود. 
وى افزود: یکــى از عالیم خــراش و ورم قرنیه با درد و 
قرمزى و حساسیت به نور و احســاس جسم خارجى در 

چشم ایجاد مى شود.
این متخصص و جراح چشم گفت: ناخنک هم یکى دیگر 
از بیمارى هایى است که به صورت یک برجستگى بغل 
سیاهى چشم دیده مى شود که گاهى اوقات تا توى سیاهى 
چشم هم کشیده مى شود. ناخنک و بیمارى هاى چشم در 

بعضى از افراد داراى رشد سریع پرخون و داراى رگ هاى 
خونى بسیار زیاد است که باعث تحریک چشم و سوزش 

و قرمزى مى شود. 
وى افزود: کاتــاراك یا آب مروارید به کدورت عدســى 
طبیعى چشم گفته مى شود که در پشت عنبیه و مردمک 

قرار دارد.
عدسى یا لنز چشم، مانند لنز دوربین عکاسى کار مى کند 
و نور را بر روى پرده شــبکیه چشــم، که در عقب چشم 
قرار دارد متمرکز مى کند و موجب ایجاد دید عالى در ما 
مى شود که باعث تارى دید مى شود. ایزدى گفت: افراد 

باید سالیانه براى تست به چشم پزشکى مراجعه کنند.

بیمارى هاى چشمى را جدى بگیریم

هلو میوه اى خوشمزه است که عالوه بر خوشمزگى، 
خواص زیاد دیگرى هــم دارد. در این مطلب به طور 

کامل به خواص هلو اشاره مى کنیم.
مراقب باشــید اندازه کوچک هلو و پوست نازك آن 
شما را فریب ندهد. یک هلوى کوچک 15 درصد از 
ویتامین C مورد نیاز روزانه شما را تأمین مى کند. این 
ماده مغذى، به بدن کمک مــى کند زخم ها را بهبود 
بخشد و سیســتم ایمنى را تقویت کند. به عالوه، به 
بدن کمک مى کند از شر رادیکال هاى آزاد رها شود. 
رادیکال هاى آزاد مواد شیمیایى هستند که مى توانند 

به سلول ها آسیب بزنند و منجر به سرطان شوند.
به بهبود بینایى کمک مى کند

یک آنتى اکســیدان به نــام «بتا کاروتــن» باعث 
رنگ طالیى- نارنجى هلو مى شــود. زمانى که هلو 
مى خورید، بدن آن را به ویتامین A تبدیل مى کند 
که براى سالمت بینایى ضرورى است. به عالوه، این 
ویتامین به دیگر بخش هاى بدن، مانند سیستم ایمنى 

کمک مى کند عملکرد مناسبى داشته باشند.
به عملکرد سیستم گوارش کمک مى کند

یک هلوى متوسط مى تواند به اندازه 9 درصد از فیبر 

مورد نیاز روزانه بدن را تأمین کند. غذاهاى حاوى فیبر 
باال مى توانند از بدن در مقابــل بیمارى هایى مانند 
دیابت، بیمارى قلبى و سرطان و روده بزرگ محافظت 
کنند. اما بزرگ ترین مزیتى که از فیبر دریافت مى کند، 
مربوط به سیستم گوارشى اســت که از بروز یبوست 

پیشگیرى مى کند.
به کنترل وزن کمک مى کند

هلو داراى کمتر از 60 کالرى است و هیچ چربى اشباع 
شده، کلسترول یا سدیمى در این میوه وجود ندارد و 
بیش از 85 درصد هلو را آب تشکیل مى دهد. به عالوه 
غذاهایى که حاوى فیبر باالیى هستند، باعث مى شوند 
مدت بیشترى سیر بمانید. زمانى که هلو مى خورید، 

دیرتر گرسنه مى شوید.
ویتامین E بدن را تأمین مى کند

آجیل ها و دانه ها بهترین منابع ویتامین E هســتند، 
عالوه بر آن هلوى رسیده هم سرشار از این ویتامین 
است. این آنتى اکسیدان براى سلول هاى بدن بسیار 
مهم است. به عالوه به حفظ سالمت سیستم ایمنى 
کمک کرده و باعث گشاد شدن عروق خونى شده و 
از بروز لخته خون در داخل رگ ها جلوگیرى مى کند.

به حفظ سالمت اســتخوان ها کمک 
مى کند

پتاسیم مى تواند تأثیرات یک رژیم غذایى سرشار از 
سدیم را متعادل کند. به عالوه به کاهش فشار خون 
کمک کرده و از بروز ســنگ کلیــه و کاهش تراکم 
استخوانى کمک مى کند. بدن شما به چهار هزار و 700 
میلى گرم پتاسیم در روز نیاز دارد و بهتر است پتاسیم 
را از غذا دریافت کنید و نه از مکمل ها. یک هلو حاوى 

250 میلى گرم پتاسیم است.
حرکت در روده راحت انجام مى شود

اگر مشکل معده دارید، خوردن هلو به عنوان یک میان 
وعده بسیار مؤثر خواهد بود. هلو داراى یک بافت نرم 
اســت و محتواى فیبر آن کم است و در نتیجه هضم 
آن راحت است. کنسرو هلو به عنوان غذایى مناسب 
سیستم گوارشــى مى تواند به بهبود مشکالت معده 

کمک کند و اسهال و گاز معده را برطرف کند.
به سالمت و ســفیدى دندان ها کمک 

مى کند
هلو با وجود شیرین بودن و به دلیل اینکه حاوى فلوراید 
است، به ســالمت دندان ها کمک مى کند. این ماده 
معدنى کــه در خمیر دندان ها وجــود دارد، در برخى 
غذاها از جمله هلو نیز موجود اســت. هلو همچنین 
به رفع میکروب هاى دهان که منجر به پوســیدگى 

دندان ها مى شوند، کمک مى کند.

هلو بخورید تا سالم و زیبا شوید

علت بروز دردهاى استخوانى

از بروز لخته خون در داخل رگ ها جلوگیرى مى کند.9یک هلوى متوسط مى تواند به اندازه 9 درصد از فیبر 
به حفظ سالمت اســتخوان ها کمک 

غذاها از جمله هلو نیز موجود اســت. هلو همچنین 
به رفع میکروب هاى دهان که منجر به پوســیدگى 

ان تتخ ااااا ها ز لت

م وان ا ال ب
مى کند

ى ی پو ب جر ن ى روب ی ع ر ب
دندان ها مى شوند، کمک مى کند.

6 خاصیت وانیل براى سالمتى

زانوها چگونه منعکس کننده وضعیت سالمت هستند؟
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خواب  آلودگى و مســتى راننده 206 جــان 5 کارگر 
شــهردارى را گرفت. صبح دیروز در بزرگراه شهید 
بابایى و جان باختن پنج نفر از کارگران فضاى ســبز 
شــهردارى تهران به دلیل شــدت برخورد خودروى 

یادشده با آنها خبر داد.
رئیس پلیــس راهور تهــران بزرگ با اعــالم این 
خبر گفــت: ســاعت 6و40 دقیقه صبح روز شــنبه 
یک دســتگاه خودروى 206 که در مســیر غرب به 
شــرق بزرگراه بابایى در حال حرکت بــوده، در روى

 پل از مسیر خود منحرف مى شــود و به گاردریل کنار 
بزرگراه برخورد مى کند.

ســردار محمدرضــا مهمانــدار در ایــن رابطــه 
اظهــار کــرد: متأســفانه در این حادثــه خودروى 
یاد شــده با شــش نفــر از کارگران فضاى ســبز 
شــهردارى برخورد مى کنــد که منتظر ســرویس 
خود براى جابه جایى بوده و در فضاى حاشیه بزرگراه 

نشسته بودند. 
وى افزود: در اثر این برخورد ســه نفر در دم جان خود 
را از دست مى دهند و ســه نفر نیز به بیمارستان منتقل 
مى شوند که دو نفر از آنها نیز در بیمارستان جان خود را 
از دست مى دهند. شدت ضربه به حدى بوده که دو نفر 
از این افراد در اثر برخورد با خودرو به فضاى سبز اطراف 

پرتاب مى شوند.
رئیــس پلیس راهنمایــى و رانندگى تهــران بزرگ 
همچنیــن اظهار کــرد: متأســفانه در تســتى که 
از راننده و سرنشــینان ایــن خودرو بــه عمل آمد 
مشــخص شــد که ســه نفر از این افــراد حالت 
طبیعى نداشــته و مشــروبات الکلى مصــرف کرده

 بودند.
 وى افزود: عدم توانایى در کنترل وســیله نقلیه علت 
اصلى حادثه بــوده اما راننده هــم خواب آلوده بوده و 
استفاده از مشــروبات الکلى نیز در بروز این سانحه 

مؤثر بوده است.

 راننده مست، جان 5 کارگر را گرفت

آدم ربایى و قتل نافرجام
 براى سرقت عتیقه جات

اسکلت 5000 ساله یک زن و مرد در کنار اسکلت اسب هایى که قربانى شده بودند تا ارابه 
مردگان را به جهان پس از مرگ برسانند در قزاقستان کشف شد.

به گزارش «دیلى میل»، قبرى شامل اسکلت 5000 ساله یک زن و مرد که در کنار یکدیگر 
دفن شده اند در قراغندى قزاقستان کشف شد. در مجاورت این قبر، اسکلت دو اسب دفن 
شده که آن زمان قربانى شده اند تا ارابه مردگان را به جهان پس از مرگ برسانند. به همراه 
اســکلت مرد، تیر و کمان و خنجرى فلزى و در و به همراه اســکلت زن، یک گردنبند با 
سنگ هاى سبزرنگ کشف شده است. باستان شناسان احتمال مى دهند اسکلت مرد، متعلق 

به یکى از درشکه چیان ممتاز عصر برنز باشد.

پزشک سرشناس آبادانى که یک شنبه هفته پیش با خوردن 170 عدد قرص آرام بخش اقدام به 
خودکشى کرده بود، صبح دیروز به هوش آمد و از بیمارستان با مسئولیت خودش به خانه رفت.
مدیرعامل سازمان آتش نشانى شهرستان آبادان در این خصوص گفت: در تماس تلفنى با مرکز 
125 گزارشى در خصوص اینکه در منطقه بهار یکى از پزشکان معروف آبادان در ساختمانش 

حضور دارد اما در خانه را باز نمى کند اعالم شد.
مجید فراهانى پور ادامه داد: با توجه به اینکه ممکن بود اتفاق ناگوارى براى این پزشک رخ داده 
باشد نیروهاى آتش نشانى در خانه را که ضد سرقت بود با دستگاه قفل شکن باز کردند و شخص 
مورد نظر را که وسط خانه مذکور نیمه جان افتاده بود تحویل اورژانس دادند. وى افزود: پزشک 
مذکور به قسمت آى سى یو بیمارستان امام(ره) انتقال یافت و پس از تالش پزشکان بیمار که 
حال خوبى نداشت صبح روز شنبه به هوش آمد و به بخش بیمارستان منتقل شد.این پزشک 
معروف  باتوجه به مشکل روحى که برایش به وجود آمده بود با رضایت شخصى اش از محل 

بیمارستان به خانه بازگشت و هنوز علت خودکشى وى مشخص نشده است.

بر اثر واژگونى یک دستگاه وانت حامل علوفه، یک دامدار 
در شهرستان تکاب واقع در استان آذربایجان غربى جان 

خود را از دست داد.
دبیر شوراى هماهنگى مدیریت بحران تکاب با اشاره به 
اینکه این دامدار روز جمعه در حال بارگیرى علوفه بوده، 
اظهار کرد: وانت بدون سرنشین این مرد بر اثر سراشیبى 

حرکت کرده و بر روى مالکش واژگون شده است.
حبیب ا... شــیوخى گفت: این دامدار 50 ساله از اهالى 
روســتاى دورافتاده «جداقیه» بخش تخت سلیمان در 
65 کیلومترى شهر تکاب بود. وى افزود: در حال حاضر 
فصل جمع آورى علوفه است و کشاورزان و دامداران باید 

در بارگیرى، حمل و ذخیره سازى علوفه، نکات ایمنى را 
در جاده هاى روستایى و راه هاى دسترسى به انبارهاى 

علوفه رعایت کنند.

تصویرى که یک بازدیدکننده از باغى وحشــى در مصر 
با کاربران فضاى مجازى به اشــتراك گذاشــت جنجال 

برانگیز شد.
«محمود سرحان» اهل استان «پورت سعید» که از یک 
باغ وحش در شــهر نصر بازدید کرده بود با مشاهده یک 
حیوان عجیب که ماهیتش مشخص نبود با دوربین خود 

از آن عکس گرفت و با دیگر کاربران به اشتراك گذاشت.
بنابر «اعالم العربیه»، به نظر محمــود آنچه در قفس به 
چشم مى خورد یک خر بود که با حیله گرى براى جا زدن 
به جاى گورخر براى مردم در معرض نمایش قرار داده شده 
بود. اکثر کاربران از جمله چند دامپزشــک با پخش شدن 
رنگ ها بر اثر موج گرما در برخى قسمت هاى بدن حیوان 
حرف محمود ســرحان را تأیید کرده بودنــد در حالى که  

«سرلشکر محمود سلطان»، مدیر پروژه باغ وحش ها تمامى 
این ادعاها را تکذیب و اعالم کرد پروتکلى میان مدیریت 
پروژه و باغ وحــش در الجیزه بــراى وارد کردن حیوانات 
به باغ وحش بین المللى وجــود دارد و این حیوانات ضمن 

گذراندن معاینات دوره اى به خوبى نگهدارى مى شوند.

اعضاى یک تیم شش نفره سارقین به عنف، پس از 
آشــنایى با یکدیگر در زمان تردد در قهوه خانه اى در 
منطقه ســلطان آباد تصمیم به تشکیل گروه سرقت  
به عنف گرفتنــد و با تردد در مناطق مختلف شــهر 
تهران اقدام به زورگیرى از افــراد رهگذر و عابرین 

پیاده مى کردند.
به گزارش خبرآنالین، در ادامه اقدامات پلیس آگاهى 
در برخورد با سارقین خشــن، کارآگاهان اداره پنجم 
پلیس آگاهى تهران بزرگ اطالع پیدا کردند که یکى 
از متهمین تحت تعقیب این اداره به نام «مسعود.م» 
27 ساله که از اواخر سال گذشته و پس از دستگیرى 
گروهى از سارقین خشن و زورگیر تحت تعقیب قرار 
گرفته، به تازگى اقدام به تشــکیل گروه جدیدى از 

سارقین به عنف کرده است.
کارآگاهان با اطمینان از صحت اطالعات به دســت 
آمده و با بهره گیرى از سوابق مسعود اقدام به شناسایى 
محل تردد وى در قهوه خانه هاى منطقه سلطان آباد 
کردند و به منظور شناسایى دیگر اعضاى گروه جدید 
سارقین، این محل را تحت مراقبت هاى نامحسوس 
پلیسى قرار دادند و موفق به شناسایى پنج عضو دیگر 
این گروه از ســارقین زورگیر به نام هاى «مرتضى» 
29 ساله، «میثم» 27 ساله، «امیر» 29 ساله، «نادر» 
24 ساله و «وحید» 22 ساله و در ادامه مخفیگاه هاى 
آنها در شهرستان هاى اسالمشهر و بهارستان شدند.

همزمــان بــا اقدامات نامحســوس پلیســى براى 
شناسایى این گروه از ســارقین و مخفیگاه هاى آنها، 
شــکایت هاى مشــابهى مبنى بر زورگیرى از افراد 

رهگذر و عابران پیاده در ســطح شهر تهران به ویژه 
در مناطق یافت آباد، عبدل آبــاد، نواب، تهرانپارس، 
نعمت آباد، جیحون، فالح و... بــه اداره پنجم پلیس 
آگاهى اعالم شــد مبنى بر اینکه گروهى از سارقان 
زورگیر با اســتفاده از موتورسیکلت هاى طرح هوندا 
125 و آپاچــى، در قالب گروه هاى دو، ســه و بعضًا 
چهار نفــره اقدام به زورگیرى و ســرقت وجوهات و 

گوشى هاى تلفن همراه آنها کردند.
همزمان با شناســایى تمامى اعضاى ایــن گروه از 
ســارقان خشــن در منطقه ســلطان آبــاد و وقوع 
سرقت هاى مشــابه زورگیرى در تهران، تصاویر به 
دست آمده از متهمین از ســوى ده ها مالباخته مورد 
شناسایى قرار گرفت. بالفاصله هماهنگى هاى الزم 
با شعبه سوم بازپرسى دادسراى ناحیه 34 تهران انجام 
شد و کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهى با اخذ نیابت 
قضائى به شهرستان هاى اسالمشــهر و بهارستان 
اعزام، کلیه متهمین دســتگیر و به اداره پنجم پلیس 

آگاهى تهران بزرگ منتقل شدند.
متهمین دستگیر شده در تحقیقات اولیه منکر هرگونه 

ســرقت و عضویت در گروه سارقین شــده اما پس 
از اطالع از دســتگیرى دیگر همدســتان خود، ارائه 
مســتندات  انکارناپذیر و نهایتًا مواجهه حضورى با 
مالباختگان و شناسایى دقیق آنها از سوى شکات، به 
ناچار لب به اعتراف گشودند و صراحتًا به سرقت هاى 
به عنف و زورگیرى از عابران پیاده و افراد رهگذر به 
شیوه پرسه زنى با موتورســیکلت در مناطق مختلف 

شهر تهران اعتراف کردند.
در زمــان دســتگیرى متهمیــن و در بازرســى از 
مخفیگاه هاى آنها، چندین دستگاه موتورسیکلت طرح 
هوندا 125 و آپاچى متعلق به اعضاى گروه نیز توقیف و 
به پلیس آگاهى منتقل شد که متهمین صراحتاً به انجام 

سرقت هاى خود با آنها اعتراف کردند.
ســرهنگ کارآگاه داوود فــرد، معــاون مبــارزه با 
سرقت هاى خاص پلیس آگاهى تهران بزرگ در این 
خصوص گفت: با توجه به اعتــراف صریح متهمین 
به ده ها فقره گردنبند قاپــى و موبایل قاپى همراه با 
استفاده از سالح سرد و شناســایى دقیق متهمان از 
سوى تعدادى از شــکات و مالباختگان، قرار قانونى 
از ســوى بازپرس محترم پرونده صادر شد و متهمان 
براى ادامه تحقیقات و شناسایى دیگر جرائم ارتکابى 
در اختیار اداره پنجم پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار 
گرفتند؛ لذا از کلیه شکات و مالباختگانى که بدین شیوه 
و شگرد مورد ســرقت قرار گرفتند دعوت مى شود تا 
به منظور شناسایى متهمان و پیگیرى شکایات خود 
به اداره پنجم پلیس آگاهــى تهران بزرگ در خیابان 

وحدت اسالمى مراجعه کنند.

فرمانده انتظامى اســتان البرز گفت: با تالش مأموران پلیس آگاهى، دو نفر که پس از 
سرقت اشیاى قیمتى و با ارزش دوستشــان، او را از منزلش در مهرشهر کرج ربوده و با 
خودروى شخصى اش به داخل دره اى در شهرستان طالقان پرتاب کرده بودند، دستگیر 

شدند و پرونده آنها در حال رسیدگى است.
سردار عباسعلى محمدیان در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پى مراجعه فردى به 
کالنترى 22 مهرشهر و تشکیل پرونده مبنى بر فقدان برادرش، پرونده براى رسیدگى و 
پیگیرى موضوع به اداره مبارزه با جرایم جنائی پلیس آگاهى استان البرز ارجاع شد. وى 
افزود: اقدامات و تحقیقات گسترده اي در خصوص یافتن نامبرده انجام شد تا اینکه از 
طریق یکى از بیمارستان هاى شهر قزوین مطلع شدند که فردى با مشخصات مذکور به 
علت سقوط به دره اى از ارتفاعات طالقان، توسط اورژانس جاده اى به بیمارستان منتقل 

شده است و در حال حاضر تحت مداوا و مراقبت هاي ویژه قرار دارد.
سردار محمدیان خاطرنشان کرد: مأموران بالفاصله به بیمارستان اعزام و در تحقیقات 
کامل از نامبرده مطلع شدند که وى قصد مسافرت به خارج از کشور را داشته که یک روز 
از قبل از سفر، یکى از دوستانش به دیدن وى مى رود و پس از گذشت دقایقى از ترك 
منزل، دو نفر نقابدار وارد منزل وى مى شــوند و او را به شدت مورد ضرب و شتم قرار 
مى دهند و دست و پا و دهانش را مى بندند و پس از جمع آوري وسایل آنتیک، اشیاى 
قیمتی و دســته چک، او را با خودروى متعلــق به خودش به جــاي نامعلومی انتقال 
مى دهند و پس از آن با خوراندن مواد خواب آور او را پشــت فرمان خودرو گذاشته و به 
ته دره سرازیر مى کنند که در نهایت پس از چند ساعت با حضور پلیس راهور و عوامل 
اورژانس و آتش نشــانی او را از داخل خودرو خارج مى کنند و به بیمارســتان انتقال 

مى دهند.
این مقام انتظامى افزود: با توجه به اظهارات شــاکی، تحقیقات گســترده اى از محل 
سکونت و سقوط خودرو، انجام شد تا اینکه هویت متهمان که یکى از آنها ساکن شهر 
تهران و دیگرى غرب استان تهران بود شناسایى و مأموران با دریافت نیابت قضائى به 
شهر مذکور اعزام شدند و در دو عملیات جداگانه و همزمان، هر دو متهم را دستگیر و در 
بازرسی از منزل آنها مقداري اجناس آنتیک و قدیمی و اشیاى قیمتى که متعلق به فرد 

ربوده شده بود، کشف شد.
فرمانده انتظامى اســتان البرز ادامه داد: متهمان دســتگیر شــده در بازجویى هاى 
مأموران، ابتدا منکر مشــارکت در آدم ربایی و اقدام به قتل نافرجام شــدند اما در برابر 
بازجویی تکمیلى کارآگاهان به ناچار لب به اعتراف گشوده و اذعان کردند که با توجه 
به شناختى که از نامبرده داشته و مى دانســتند که وى از افراد سرشناس و پولدار است 
و در منزلش عتیقه جــات و اجناس قدیمی نگهداري می کند، به همین دلیل نقشــه 
ربودن و سرقت وســایل منزل او را طراحى کردند و پس از سرقت اموالش براي اینکه 
شاکی نتواند از آنها شکایت کند با صحنه سازي او را سوار بر خودروى شخصى اش از

 ارتفاعات طالقان به داخل دره رها کردند.
به گفته ســردار محمدیان، متهمان دســتگیر شــده به اتهام آدم ربایــی، با صدور 
قرار بازداشــت موقت به منظور تکمیل تحقیقات در اختیار پلیس آگاهى استان البرز 

قرار دارند.

بامداد دیــروز درگیرى تازه دامــاد خانواده با 
برادرزن  در خیابان مولوى تهران، رنگ خون 

گرفت. 
رئیــس کالنتــرى 116 مولوى تهــران از 
دستگیرى پسرى 17 ســاله که اقدام به قتل 

داماد خانواده شان کرده بود، خبر داد.
ســرهنگ محمدقربان منصورى دراین باره 
گفت: حوالى ساعت 2و25دقیقه بامداد شنبه 
خبر وقوع نزاع و درگیرى به مرکز فوریت هاى 
پلیسى 110 اطالع داده شد که درپى آن عوامل 
کالنترى 116 مولوى به محل حادثه در خیابان 
مولوى اعزام شــدند. وى با اشــاره به حضور 
عوامل کالنتــرى در محل گفــت: با حضور 
مأموران مشخص شــد که درگیرى میان دو 
تن از اتباع کشور افغانستان رخ داده و درپى آن 
پسرى 17 ساله با داماد 23 ساله خانواده شان 
درگیر شده است و با چاقو ضرباتى را به او وارد 
کرده که به تأیید کارشناسان حاضر در صحنه 

منجر به مرگ او شده است.
سرهنگ منصورى با اشاره به حضور بازپرس 
ویژه قتــل در محل افــزود: عوامل کالنترى 
این پسر را بازدداشــت کردند و او در اعترافات 
اولیه اش گفت که حدود یکســال اســت که 
خواهرش به عقد این مرد درآمده بود اما هنوز 
به خانه خود نرفته بودند و باید مطابق با قوانین 
خانه پــدرى خواهرش شــب ها زود به خانه

 مى آمده، اما داماد خانواده خواهرش را دیروقت 
به خانه بازگردانده است.

رئیس کالنترى 116 مولوى با بیان اینکه این 
افراد از قبل نیز داراى سابقه اختالف و درگیرى 
بودند، اظهارکرد: جسد با دستور مقام قضائى به 
پزشکى قانونى منتقل شد و متهم نیز درحالى 
که از ناحیه دست و سینه دچار آسیب دیدگى 
شده بود به بیمارستان منتقل شد تا پس از آن 
به جرمش رسیدگى شــود. به گفته سرهنگ 
منصورى، این پرونده در اختیار مأموران پلیس 

آگاهى پایتخت قرار گرفته است.

عروس 
دیر به خانه برگشت 

داماد کشته شد

کالهبردارى با ترفند 
فروش اقساطى خودرو

 در اصفهان
فرد کالهبردارى که با ترفند فروش اقساطى 
خودرو در فضاى مجازى، مبلغ هشت میلیارد 
ریال از شهروندان برداشــت کرده بود توسط 
مأموران پلیس فتاى استان شناسایى و دستگیر 

شد.
 رئیس پلیس فضــاي تولید و تبادل اطالعات 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان بیان کرد: 
در پی شــکایت تعدادي از شهروندان مبنی بر 
واریز مبلغ 61 میلیون و 500 هزار ریال براى 
خرید اقساطی و عدم دریافت خودرو و پاسخگو 
نبودن شــرکت موردنظر، بررسی موضوع در 

دستور کار این پلیس قرار گرفت.
سرهنگ سید مصطفی مرتضوي عنوان کرد: 
شــاکیان پس از مشــاهده آگهى تبلیغاتی با 
عنوان فــروش خودروهاي داخلی با اقســاط 
70 ماهه بدون پیش پرداخت و تحویل فوري، 
در کانال هاى مجازى با شخص آگهى دهنده 
تماس گرفتــه و مبلــغ مذکور را بــه عنوان 
هزینه هاى بیمــه و... پرداخت کرده بودند که 
فرد کالهبردار پــس از دریافت مبلغ مربوطه 
تلفن همراه خود را خاموش کرده و پاسخگوي 
خریداران نبوده است. وي افزود: مأموران پلیس 
فتاى اصفهان پس از انجام تحقیقات تخصصی 
در فضاي مجازي، متهم را که مبلغ هشــت 
میلیارد ریال در استان اصفهان و چندین استان 
دیگر کشور کالهبردارى کرده بود، شناسایى 
و پس از نیابت قضائى در یکى از اســتان هاى 

شمالى کشور دستگیر کردند.
سرهنگ مرتضوي با اشاره به اینکه متهم براى 
اقدامات قانونى به مراجع قضائى تحویل داده 
شد، خاطرنشان کرد: در صورتى که از این طریق 
از  آنها کالهبرداري شده است به پلیس فتاى 
اصفهان واقع در خیابان قائمیه، کوچه فضیلت 

مراجعه کنند.

 کشف اسکلت سرنشینان ارابه مرگ

آخرین جزئیات از خودکشى پزشک مشهور 

 مرگ دامدار در واژگونى وانت علوفه

 گورخر یا خر؛ مسئله این است!

سرقت از رهگذران  با تشکیل تیم زورگیرى
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اى مردم از خدا بترســید، هیچکــس بیهوده آفریده نشــد تا به بازى 
پردازد و او را به حال خود وانگذاشته اند تا خود را سرگرم کارهاى 
بى ارزش کند و دنیایى که در دیده ها زیباست، جایگزین آخرتى نشود 
که آن را زشــت مى  پندارید و مغرورى که در دنیا بــه باالترین مقام 
رسیده، چون کسى نیســت که در آخرت به کمترین نصیبى رسیده 

موال على (ع)است.

آگهى مزایده عمومى

شهردارى نطنز در نظر دارد با توجه به مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر نطنز نسبت به برگزارى مزایده عمومى و تجدید آن به شرح ذیل اقدام نماید. 
1- اجاره واحد تجارى شماره 9 از طبقه همکف از مجموعه تجارى پاساژ واقع در خیابان امام خمینى(ره). 

2- اجاره 2 واحد تجارى به شماره هاى 2 و 24 طبقه اول از مجموعه تجارى پاساژ واقع در خیابان امام خمینى(ره). 
متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و ارائه پیشنهادات خود حداکثر تا تاریخ چهارشنبه 05/24/ 97 به شهردارى نطنز مراجعه نمایند. 

تلفن تماس: 54222119- 031 
على پیراینده- شهردار نطنزعلى پیراینده- شهردار نطنز

نوبت 
اول

آگهى مزایده

بدینوسیله شهردارى دستگرد به استناد مصوبه شوراى اسالمى در نظر دارد نسبت به فروش 
2 قطعه زمین با کاربرى مسکونى و تجارى اقدام نماید. لذا شرکت کنندگا ن در مزایده جهت 
اخذ اوراق مزایده حداکثر تا تاریخ 1397/05/16 به واحد مالى شهردارى مراجعه و پیشنهادات 
خود را تا پایان وقت ادارى مورخ 1397/05/17 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند.

مشخصات پالك هاى مورد مزایده: 

سید محسن تجویدى- شهردار دستگردسید محسن تجویدى- شهردار دستگرد

نوبت 
دوم

موقعیتمدركکاربرىمساحت مترمربعشماره پالك

واقع در طرح تفکیکى منطقه عادىمسکونى254 مترمربع245
مسکونى شمال شرق

واقع در طرح تفکیکى تجارى عادىتجارى50 مترمربع21
بعد از پمپ بنزین

آگهى مناقصه عمومى- شماره مجوز (1961، 1397)
شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد مناقصه اى با موضوع و شرایط زیر به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید: 

موضوع مناقصه: اجراى عملیات اجراى تکمیل ایستگاه CGS نصیرآباد مبارکه
میزان تضمین: 150/000/000 ریال (صد و پنجاه میلیون ریال) 

کد فراخوان: 3169898
نام و نشانى دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، شرکت گاز استان اصفهان

مهلت اعالم آمادگى: حداکثر تا تاریخ 97/05/17
مناقصه گران مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اطالع رسانى الکترونیکى شرکت گاز استان اصفهان به آدرس www.iets.mporg.ir، www.nigc-isfahan.ir     یا 

با شماره تلفن هاى 5- 36271031- 031 امور قراردادهاى شرکت گاز استان اصفهان تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومى  شرکت گاز استان اصفهانروابط عمومى  شرکت گاز استان اصفهان

نوبت 
اول

شرکت گاز استان اصفهان

170 مگاوات برق تولید شــده در نیروگاه فوالدمبارکه به 
شبکه سراسرى تزریق شد.

مدیر ناحیه انرژى و ســیاالت فــوالد مبارکه ضمن اعالم 
این خبر گفت: شــرکت فوالد مبارکه با اجراى پروژه هاى 
متعدد در بخش هاى مختلف شرکت، به یکى از نمونه هاى 
موفق کاهــش مصرف برق و مدیریت پیک بار در اســتان 
اصفهان مبدل شــده اســت، به گونه اى که در این راستا 
با برنامه ریزى هاى مدون توانســته اســت نه تنها میزان 
مصرف خود را در زمــان اوج مصرف کاهــش دهد، بلکه 
با تولید بــرق در نیروگاه هاى داخلى، شــبکه سراســرى
 برق کشــور را نیــز بــا تزریق برق خــود یــارى کرده

 است.
عبــاس اکبرى محمدى افــزود: فوالد مبارکــه به عنوان 
بزرگترین فوالدساز کشــور، براى حفظ مزیت رقابتى خود 
و در راســتاى عمل به مســئولیت هاى اجتماعى، مدیریت 
انرژى را به عنوان یک اصل، همیشــه در اولویت قرار داده 
اســت. به نحوى که عالوه بر کاهش 50 درصدى مصرف 
برق در خطوط تولید در ساعات اوج بار، تولید نیروگاه بخار 
200 مگاواتى شــرکت را در زمان اوج مصــرف، در اختیار 
شبکه سراسرى و شهروندان محترم قرار داده است و بدین 
ترتیب موجبات کاهش قطعى برق را در سطح شهر فراهم 

کرده است.
وى در ادامــه افــزود: پروژه هاى بازیافت انــرژى ازجمله
راه هاى کنتــــرل مصــــرف انرژى در کارخـــانه هاى 
فوالدى است که تاکنون نمونه هاى موفقى از آن در فوالد 

مبارکه اجرا شده است.
مدیر بخش انرژى و سیاالت فوالد مبارکه در ادامه به وجود 
دو نیروگاه گازى و بخار در فوالد مبارکه اشاره کرد و گفت: 
طرح پیوسته کردن این دو نیروگاه به منظور افزایش بازدهى 
و توان خروجى آنها در مراحل پایانى اســت و تا پاییز سال 

جارى به بهره بردارى خواهد رسید.
اکبرى خاطرنشان کرد: در این طرح، حرارت خروجى نیروگاه 
گازى در نیروگاه بخارى به کار گرفته مى شود که در صورت 
اجرا شدن این طرح و با اعمال برنامه هاى اقتصادى تولید 
برق، بازدهى این دو نیروگاه از 29 و 31 درصد به متوســط 
40 درصد مى رســد که با این اقدام یک بویلر از مدار خارج

 مى شود و نیازى به روشن کردن آن نیست.

وى تــوان نیــروگاه گازى را 100 مــگاوات و تــوان 
نیروگاه بخــارى را 250 مگاوات عنوان کــرد و ادامه داد: 
صرفه جویى در مصرف گاز، پایدارى تولید انرژى و کاهش 

مصرف آب ازجمله نتایج این طرح است.
مدیر انرژى و ســیاالت فوالد مبارکه در خصوص ســایر 
طرحهاى مربوط به بهینه ســازى و کاهــش مصرف برق 
در این شــرکت اعالم داشــت: انجام تعمیرات در خطوط 

تولیــد، در زمان هــاى اوج مصــرف برق، بهینه ســازى 
فرایندهاى تولید، به روزرســانى موتورهــا و تجهیزات و 
حذف قســمت هاى پرمصرف ازجمله طرح هایى است که

 مصرف ویژه برق به منظور تولید هــر تن فوالد را کاهش 
داده است.

اکبرى ادامه داد: انجام اصالحــات در درایوهاى خط نورد 
گرم، بهبود فرایندها در واحد فوالدسازى و پروژه هات شارژ 

در واحد نورد گرم ازجمله این طرح ها بود که مصرف ویژه 
انرژى را کاهش داده است.

وى در تشــریح مصرف ویژه تصریح کرد: مصرف ویژه به 
معناى میزان انرژى موردنیاز بــراى تولید هر تن محصول 
نهایى است که میزان آن در واحد فوالدسازى شرکت برابر 

با 8/84 گیگاژول به ازاى هر تن تولید است.
مدیر انرژى و ســیاالت فوالد مبارکــه در خصوص میزان 
تقاضاى برق این مجتمع خاطرنشــان کرد: میزان تقاضاى 
برق فوالد مبارکه در اوج مصرف برابر با هزار و 200 مگاوات 
اســت که با توجه به شــرایط کمبود برق در کشور، تالش 
ویژه اى براى کاهش تقاضا در ســاعات اوج بار شده و عدد 

آن به 600 مگاوات در ساعات اوج بار کاهش یافته است.
اکبرى در خصــوص راهکارهاى اجراشــده براى کاهش 
50 درصدى مصرف برق در ســاعات اوج بار مصرف اظهار 
داشت: توقف هاى بلندمدت خطوط تولید در فاصله بین 15 
خرداد تا 15 شهریور برنامه ریزى شده تا از وارد آمدن فشار 

به شبکۀ برق سراسرى پیشگیرى شود.
وى ادامه داد: برنامه تعمیرات روزانه نیز در ســاعات اوج بار 
مصرف تنظیم شده و با وجود مشکالتى که براى تولید ایجاد 
مى شود، تالش شــده حتى المقدور، مصرف انرژى در این 

ساعات کاهش یابد.
او خاطرنشــان کــرد: فوالد مبارکــه در راســتاى اجراى
 مســئولیت هاى اجتماعى خود نه تنها مصرف برق خطوط 
تولید در ســاعات اوج بار را 50 درصد کاهــش داده، بلکه 
نیــروگاه بخارى خود را در این ســاعات در اختیار شــبکه 

سراسرى قرار داده است.
وى گفت: تزریق برق به شــبکه سراســرى از سوى فوالد 
مبارکــه از ابتداى تیرماه عملیاتى شــده اســت و این کار
تا زمانى که شبکه نیاز به کمک داشــته باشد، ادامه خواهد 

یافت. 

تزریق 170 مگاوات برق
 نیروگاه فوالد مبارکه به شبکه سراسرى



استاناستان 09093278 سال پانزدهمیک شنبه  7 مرداد  ماه   1397

راه اندازى سالن اجتماعات 
1000نفره تیران

فرمانـدار تیران و کـرون گفـت: سـالن اجتماعات و 
هنرهاى نمایشى هزار نفره شهرستان تیران و کرون، 
با تأمین هزینه ده میلیارد ریال توسـط یکى از خّیران 
شـهر احداث مى شـود. مجید حججى افـزود: براى 
احداث چنین پروژه اى، اعتبارات شهرسـتان تیران و 
کرون پاسخگو نیسـت و دوراندیشى و نگاه ویژه خّیر 
این شهرستان توانست این مشکل و نیاز مهم را پاسخ 
دهد. وى با بیان اینکه پروژه احداث سالن 1000نفره 
این منطقه به همـت «رضا بهنیا» احداث مى شـود، 
تصریح کرد: خانواده بهنیا در شهرستان تیران و کرون 
مشـارکت خوبى براى احداث بیمارسـتان، مدرسه و 

مجموعه هاى فرهنگى و آموزشى داشته اند.

ارائه خدمات روانشناسى و 
مشاوره در اصفهان

بیـش از 200 مرکز عمومـى و تخصصى در اسـتان 
اصفهان به شهروندان خدمات مشاوره ارائه مى کنند.

معاون پیشگیرى اداره کل بهزیستى استان اصفهان 
گفت: به منظور کاهـش و جلوگیرى از آسـیب هاى 
اجتماعى و تقویـت بنیان خانـواده، این تعـداد مرکز 
تخصصـى و عمومـى بهزیسـتى در این اسـتان، به 
متقاضیان مشاوره تحصیلى، ازدواج و تربیتى خدمات 

ارائه مى کنند. 
محمدسعید محمدى از فعالیت بیش از 600مددکار و 
روانشناس در این مراکز خبر داد و افزود: روزانه بیش از 
ده تا15نفر از شهروندان، از خدمات مشاوره این مراکز 
استفاده مى کنند. وى گفت: ارائه این خدمات به افراد 

بى بضاعت و مددجویان بهزیستى رایگان است.

برگزارى مسابقات قرآن و 
معارف خانواده فوالد مبارکه

سـى امین دوره مسـابقات قرآن و معارف کارکنان و 
خانواده هاى شـرکت فوالد مبارکه در اردوگاه شهید 

بهشتى اصفهان برگزار شد.
مدیر امور فرهنگى شـرکت فوالد مبارکـه، این دوره 
از مسـابقات را ویژه نوجوانان، جوانان و بزرگسـاالن 
در  بخش هاى آقایان و بانوان دانست و گفت: در این 
مسـابقات، 6115 نفـر در قالب 3000 مـرد و بیش از 
3000بانو شرکت کردند که 1048 نفر  در رشته هاى 
شفاهى شـامل حفظ جزء 30، جزء اول، سه جزء، پنج 
جزء، هفت جزء و حفظ سـایر جزءهـا، قرائت، ترتیل، 
ترتیل سـوره انعام، قرائت تخصصى و اذان و بیش از 

پنج هزار نفر هم در بخش کتبى به رقابت پرداختند.
محمود فروغى افـزود: در ایـن مسـابقات، 48 نفر از 
داوران کشـورى و بین المللـى از این اسـتان، پس از 

داورى، برگزیدگان قرآنى را معرفى مى کنند.

 برپایى ورك شاپ براى 
کاریکاتوریست ها

مدیر خانـه کاریکاتور حـوزه هنرى اصفهـان گفت: 
قرار اسـت از مـاه آینـده، یک ورك شـاپ با اسـاتید 
تهـران بـا هـدف افزایـش آمـوزش سـطح کیفـى 

کاریکاتوریست هاى اصفهان برگزار شود.
پیـام پورفـالح  بیـان کـرد: ایـن ورك شـاپ بـا  
موضوع هاى  تکنیک و اجرا و سوژه یابى است و مشابه 

این کارگاه را قبًال داشته ایم.

ساماندهى کشتارگاه هاى 
صنعتى تیران و کرون 

مدیر شـبکه دامپزشکى شهرسـتان تیران و کرون از 
اجراى طرح ساماندهى کشتارگاه هاى صنعتى دام و 
طیور این شهرستان خبرداد. فضل ا... صالحى افزود: 
در قالب این طرح، سالن پیش سرد کشتارگاه دام این 
شهرسـتان براى نگهدارى دام ذبح شده، با همکارى 
شهردارى و سرمایه گذاران بخش خصوصى راه اندازى 
شـد. وى تصریح کرد: از فعالیت کشـتارگاه هاى فاقد 
اتاق پیش سرد در شهرستان تیران و کرون جلوگیرى 
مى شـود و مسـئولیت این موضوع برعهـده اتحادیه 

عرضه گوشت و شهردارى هاست.

خبر

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان گفت: 
58 مرکز نیکوکارى در استان اصفهان فعال است و افزایش 

این مراکز در دستور کار قرار دارد.
محمدرضا متین پور با بیان اینکــه 58 مرکز نیکوکارى در 
استان اصفهان فعالیت دارد، اظهار کرد: این مراکز با ساختارى 
خودگردان به منظور تسهیل در شناسایى نیازمندان واقعى هر 
منطقه، چابکى در جمع آورى کمک هاى مردمى و افزایش 
دقت و کارایــى در توزیع و ارائه خدمــات حمایتى نقدى و 
غیرنقدى در کمترین زمان و تحت نظــارت کمیته امداد 

اصفهان فعالیت دارند.
وى میــزان کمک هاى جمع آورى شــده توســط مراکز 

نیکوکارى استان اصفهان در سه ماهه امسال را بیش از دو 
میلیارد و 500 میلیون تومان اعالم کرد و گفت: این میزان 
کمک به شکل صدقه، زکات، کمک هاى مستقیم، سبد کاال 
و بر اساس نیاز افراد تحت حمایت، توسط مردم خّیر اصفهان 

در اختیار این مراکز قرارگرفته است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان از 
برنامه این نهاد براى گســترش این مراکز خبر داد و گفت: 
در ســال جارى 56 مرکز دیگر به مراکز نیکوکارى استان 
اصفهان افزوده مى شود. وى افزود: بیشتر مراکز نیکوکارى 
در مساجد و تحت نظارت امام جماعت محل و یا امام جمعه 

شهر شکل گرفته اند.

مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهان گفــت: 27 پرواز از 
فرودگاه اصفهان در بازه زمانى هشتم تا 19 مرداد ماه در قالب 

مدینه قبل و بعد وارد سرزمین وحى مى شود.
غالمعلى زاهدى با بیان اینکه در ســال جارى از اســتان 
اصفهان 6597 نفر در قالــب 45 کاروان در ایام حج راهى 
سرزمین وحى مى شوند، اظهار کرد: از این تعداد، 41 کاروان 
از استان اصفهان، سه کاروان از استان چهارمحال و بختیارى 
و یک کاروان از یزد از فرودگاه اصفهان پرواز مى کنند. وى 
با بیان اینکه نخستین پرواز از فرودگاه اصفهان به عربستان 
8مرداد انجام مى شود، افزود: در مجموع 27 پرواز از فرودگاه 
اصفهان به عربستان خواهیم داشــت و اعزام حجاج تا 19 

مرداد ادامه مى یابد.
مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان با بیان اینکه 14 کاروان 
از استان اصفهان در قالب مدینه قبل به مدینه سفر مى کنند، 
ادامه داد: همچنین 31 کاروان نیــز در قالب مدینه بعد، از 

اصفهان به جده پرواز مى کند.
وى با بیان اینکه تمام خدمات بهداشتى و درمانى از سوى 
هالل احمر و از تهران براى زائران تأمین مى شــود، افزود: 
پزشکان هالل احمر در این ایام در هتل هاى حجاج مستقر 

هستند.
زاهدى زمان برگشت حجاج استان اصفهان از سرزمین وحى 

را نیز از 8 تا 13 شهریور ماه اعالم کرد.

از فردا،27 پرواز از اصفهان 
راهى سرزمین وحى مى شوند

58 مرکز نیکوکارى در اصفهان 
فعال است

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان 
اصفهان با بیان اینکه میراث فرهنگى با آب تنى مردم در 
میدان امام(ره) مخالف است، گفت: این حوض جزو طراحى 
اولیه میدان امام(ره) نبوده و عمر آن نزدیک به 70 ســال 
است که در آینده اى نزدیک از میدان امام(ره) حذف خواهد 
شد.  فریدون اللهیارى اظهارکرد: درصدد اجراى طرحى 
هســتیم تا فضاى باز میدان امام(ره) را به شاخص هاى 
اســتاندارد بازى چوگان در دوران صفوى بازگردانیم که 
در این طرح، حوض مرکزى از آن حذف خواهد شد. وى 
افزود: در دوران حکومت صفویه، فضاى میدان امام(ره) به 
صورت یک دست و با سنگ ریزه پوشیده شده بود و تمامى 

درختان، حوض ها و چمنکارى هاى کنونى نیز در 80 تا 90 
سال اخیر ایجاد شده است. وى ادامه داد: در دهه هاى قبلى 
نیز درختان مرتفعى در این میدان بود که منظر آن را از میان 

برده بود و به همین دلیل قطع شد.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اســتان اصفهان افزود: البته حوض هاى کوچک ترى که 
در ورودى مســجد امام(ره) و ســردر بازار قیصریه وجود 
دارند، جزو طرح اولیه میدان امــام(ره) در دوران صفوى 
هستند. وى خاطرنشــان کرد: به دلیل برگزارى ساالنه 
بازى چوگان در میدان امام(ره)، میراث فرهنگى درصدد 
ایجاد شرایطى مشابه با دوران صفویه در این میدان است؛ 

البته میراث فرهنگى قصد هیچگونه محدودیتى در تفریح 
مردم ندارد، چراکه این محدودیت ها تبعات منفى اجتماعى 
زیادى به دنبال خواهد داشت. اللهیارى گفت: طى انعقاد 
تفاهمنامه هایى میان سازمان میراث فرهنگى و فدراسیون 
چوگان جمهورى اسالمى، مقرر شده تا برخى از بازى هاى 
بین المللى چوگان پس از فراهم شدن شرایط مناسب در 
میدان امام(ره) اصفهان برگزار شود. وى با بیان اینکه تغییر 
کاربرى میدان امام(ره) یک شبه امکانپذیر نیست و زمانبر 
اســت، افزود: رطوبت حاصل از فواره هاى حوض میدان 
امام (ره) در درازمدت ممکن است به ایوان چوبى عالى قاپو 

آسیب وارد کند.

مدیرکل میراث فرهنگى استان اصفهان خبر داد؛

حوض مرکزى میدان امام(ره)
حذف مى شود 

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان با بیان اینکه مردم 
ســرمایه اجتماعى نیروى انتظامى هســتند، گفت: 
اعتمادســازى در بین مــردم، یکــى از اصلى ترین 

برنامه هاى پلیس است.
مهدى معصوم بیگى اظهار کرد: یکى از اقداماتى که 
در برنامه ویژه تحول کالنترى ها و پاسگاه ها قرار دارد، 
تکریم ارباب رجوع، خدمت رسانى بهتر و سریع تر به 

مراجعان و اهتمام به رضایتمندى آنان است.
وى ســپس به افزایش 27 درصدى تمــاس مردم 

اســتان با ســامانه 197 در چهار ماهه امسال نسبت 
به مدت مشابه ســال قبل اشــاره کرد و افزود: برابر 
ارزیابى هاى صورت گرفته از سوى بازرسى کل ناجا، 
رضایتمندى مردم استان اصفهان از عملکرد مأموران 
نیروى انتظامى در این مدت 76 درصد رشد داشته که 
مى توان اذعان کرد، پلیس استان در حوزه اجتماعى و 

مردم دارى بسیار موفق عمل کرده است.
فرمانده انتظامى استان اصفهان از رشد 400 درصدى 
تماس هاى تقدیر مردم اصفهان از عملکرد کارکنان 
پلیس خبــر داد و گفــت: برابر این گــزارش، میزان 
شکایت هاى مردمى از عملکرد کارکنان پلیس نیز 25 

درصد کاهش یافته است.
وى مردم را سرمایه اجتماعى نیروى انتظامى دانست 
و عنوان کرد: اعتمادســازى در بین مــردم، یکى از 
اصلى ترین برنامه هاى پلیس است، به گونه اى که امروز 
مردم از پیر و جوان و زن و مرد، اسرار زندگى خود را با 
کارشناسان و مشاوران پلیس در میان مى گذارند و آنها 

را امین و محرم خود قلمداد مى کنند.

فرمانده انتظامى استان اصفهان مطرح کرد؛
اعتمادسازى، اصلى ترین برنامه پلیس

بخش عمده اى از فیلم مرتضــى آتش زمزم با بازى 
محمدرضا هدایتى و الله اسکندرى در کنار زاینده رود 

و تاالب گاوخونى فیلمبردارى مى شود.
فیلم سینمایى «سیمین» به تهیه کنندگى و کارگردانى 
مرتضى آتش زمزم به تازگى در اصفهان کلید خورده 
است. گروه تولید، فیلمبردارى بخش هاى مربوط به 
گاوخونى و خانه هاى تاریخى را به اتمام رســانده اند 
و طى روزهاى آینده، کار در بســتر رودخانه خشک 

زاینده رود ادامه مى یابد.
«سیمین» فیلمى درباره علت خشک شدن زاینده رود 
و تأثیرات آن بر زندگى مردم به ویژه کشاورزان است. 

ادامه فیلمبردارى «سیمین» در اصفهان

پردیس ســینمایى چهارباغ اصفهــان در روزهاى گرم 
مرداد در تازه ترین اکران هــاى خود فیلم هاى «مرداد» 
و «کاتیوشا» را به روى پرده نمایش مى دهد. «کاتیوشا» 
نام تازه ترین اثر ســینمایى على عطشــانى است که در 
پردیس سینمایى چهارباغ به روى پرده رفته است. این 
فیلم با هنرنمایى بازیگرانى چون هادى حجازى فر، احمد 
مهرانفر، لیال اوتادى، میترا حجار، ارژنگ امیرفضلى، بیژن 

بنفشه خواه ونیما شاهرخ شاهى به نمایش درآمده است.
■■■ 

«من دیوانه نیســتم» دیگر فیلم ســینمایى است که در 
پردیس سینمایى چهارباغ به روى پرده رفته است. این فیلم 
به کارگردانى علیرضا امینى است و بازیگرانى چون مهران 
احمدى، مجید صالحى، برزو ارجمنــد، هادى کاظمى، 
محمدرضا هدایتى، ســیروس کهورى نژاد، محمدرضا 
داودنژاد، دانیال مقدم، امید روحانى، مهدى ماهانى و پژمان 

جمشیدى در آن به ایفاى نقش پرداخته اند.
■■■ 

«مرداد»تازه ترین اثر ســینمایى بهمن کامیار است که 
بازیگرانى چون محمدرضا فروتن ، مهتاب کرامتى، رعنا 
آزادى ور، بهنوش بختیارى و اندیشه فوالدوند در آن به 
ایفاى نقش پرداختند. «مرداد» روایتگر  داستان زوج جوان 
پرستارى است که بعد از سال ها زندگى مشترك مى خواهند 

صاحب فرزند شوند، اما با موانعى روبه رو هستند.
■■■ 

فیلم طنز اجتماعى «هزارپا»ساخته ابوالحسن داودى نیز 

در پردیس سینمایى چهارباغ به روى پرده است.
این فیلم روایتگر دزدى است که اتفاقى متوجه راز یک 
دختر مى شود و سعى مى کند از این موقعیت سوء استفاده 
کند که رضا عطاران، جواد عزتى، ســارا بهرامى، مهران 
احمدى، شهره لرســتانى، الله اسکندرى، امید روحانى، 
سپند امیر ســلیمانى و امیرمهدى ژوله در آن به ایفاى 

نقش مى پردازند.
■■■ 

همچنین فیلم شاد و کودکان «خاله قورباغه»تازه ترین 
اثر ســینمایى افشــین هاشمى اســت که در پردیس 
ســینمایى چهارباغ در حــال اکران اســت. این فیلم 
خاطره انگیز با صداپیشــگى شــبنم مقدمى، مرضیه 
برومند، غزل شــاکرى، نگار اردالن، آناهیتا خسروى، 
علیرضا علیمردانى، احســان کرمى، علیرضا ناصحى 
و شهراد بانکى تولید شده اســت و تهیه کنندگى آن را 

فرشته طائرپور برعهده دارد.
■■■ 

«شماره 17 سهیال» آخرین ساخته محمود غفارى است 
که روایت کننده داستان دخترى میانسال است که زمان 
ازدواج او به تأخیر افتاده و با توجه به مشکل ژنتیکى که 
دارد، در تالش است که هر چه سریع تر ازدواج کند تا بچه 
دار شود. زهرا داودنژاد، بابک حمیدیان، احسان امانى و 
مهرداد صدیقیان در این فیلم به ایفاى نقش مى پردازند 
که عالقه مندان مى توانند این فیلم اجتماعى را در سالن 

کافه رادیو پردیس سینمایى چهارباغ تماشا کنند.

«مرداد» و «کاتیوشا» 
بر پرده پردیس سینمایى چهارباغ 

طرح غربالگرى بینایى و شــنوایى براى کودکان و 
نوزادان اصفهانى اجرا مى شود.

معاون پیشگیرى اداره کل بهزیستى استان اصفهان 
گفت: این طرح، هم اکنون، با هدف پیشــگیرى از 
تنبلى چشم کودکان سه تا شش سال و شنواسنجى 

نوزادان و شیر خواران در این استان اجرا مى شود.
محمد ســعید محمدى افــزود: در ایــن دو طرح 
بهداشتى، با همکارى کارشناســان دانشگاه علوم 

پزشــکى 750 پایگاه ســیار و 171پایگاه ثابت این 
اســتان، در ســه مرحله معاینه، شــنوایى یا بینایى 
ســنجى و ارجاع به متخصص، آماده خدمت رسانى 

به متقاضیان هستند.
وى اجراى این طرح براى خانواده هاى زیر پوشش 
بهزیستى و بى بضاعت را، رایگان اعالم و پیش بینى 
کرد: تا پایان امسال، بیش از 300 هزار کودك و نوزاد 

این  استان، بینایى و شنوایى سنجى شوند.

غربالگرى بینایى و شنوایى کودکان اصفهانى

با اجراى عملیات نوســازى شــبکه آب و فاضالب شهرى 
اصفهان در خیابان میرفندرسکى، فرونشست هاى پیاپى در 

این خیابان تا آخر شهریورماه سال جارى به پایان مى رسد.
لوله هاى فاضالب شــهر اصفهان از جنس بتن بوده و طى 
سالیان متمادى در اثر گاز فاضالب دچار آسیب شده است. 
هزینه هاى لوله کشى آب و فاضالب بسیار سنگین است، به 
طورى که زیان این شرکت در سال 95 درحدود 170 میلیارد 

تومان بوده است.
به  رغم اینکه بازسازى شبکه آب و فاضالب شهر اصفهان 
جزو اولویت هاى ملى تعریف شــده، اما کمترین اعتبارات 
در این خصوص به اصفهان داده شده است؛ پروژه عملیات 
بازســازى خطوط اصلى و نیمه اصلى شبکه فاضالب شهر 
اصفهان با  تأمین مالى از طریق فاینانس خارجى و استفاده 
از تکنولوژى روز دنیا و اســتانداردهاى کشور آلمان در حال 

اجراست.
اکبر بنى طبا، ســخنگوى شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان گفت: عملیات بازســازى شبکه فاضالب شهرى 
اصفهان از 30 ماه گذشته آغاز شده و در حال حاضر در خیابان 
میرفندرسکى در حال اجراست که در ادامه تا خیابان آبشار 

ادامه خواهد داشت.
وى از اختصاص اعتبار 180 میلیارد تومانى براى انجام این 
پروژه خبــر داد و افزود: قطر لوله هاى جدید در این شــبکه 

فاضالب، 1400میلیمتر است که اطراف آن باید بین 2/5 تا 3 
متر تیرچه بلوك قرار گیرد.

سخنگوى شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان گفت: 
عملیات بازسازى شبکه فاضالب شــهر اصفهان، یکى از 
حساس ترین پروژه هاى آب و فاضالب در سطح کشور است 
که در چهار فاز انجام خواهد شــد؛ به فاز نخست این پروژه 

اعتبارى بالغ بر 50 میلیون یورو اختصاص یافته است.
وى تصریح کرد: فرسوده ترین و قدیمى ترین شبکه فاضالب 
شهرى اصفهان در خیابان میرفندرسکى قرار دارد و به همین 
دلیل، با مشکالت زیادى مواجه شــد و به بازسازى نیاز پیدا 
کرد؛ اگر قسمت هاى فوقانى لوله هاى فاضالب خالى بماند، 
تولید گاز متان که خورنده بتن هاى سیمانى است، باعث از 

بین بردن لوله خواهد شد.
بنى طبا با بیان اینکه ساختار شبکه هاى قدیمى آب و فاضالب 
شهر اصفهان بتنى بوده و مثل زمان کنونى از جنس پلى اتیلن 
نیست، اذعان کرد: اگر تاج لوله هاى شبکه فاضالب خالى 
بماند، تالطم فاضالب و گاز متان تولیدشــده، لوله ها را از 

بین خواهد برد.
وى اضافه کرد: تاج و جــدار لوله هاى فاضالب خیابان هاى 
میرفندرسکى، نظر شرقى و نظر غربى به صورت کامل ساییده 
و پوسیده و فاضالب در بافت هاى زمین نشت پیدا کرده بود؛ 
خطوط سابق شبکه فاضالب شهرى در این خیابان ها از مدار 

خارج شده و خطوط جدید جایگزین آنها شده است.
سخنگوى شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان بیان 
کرد: تنها 100 متر از طول عملیات نوســازى شــبکه آب 
و فاضالب خیابان میرفندرســکى باقى مانده اســت که تا 
چهارراه جهانگیرخان قشــقایى نیز ادامه دارد و براســاس 
برنامه ریزى هاى صورت گرفته، تا پایان شــهریورماه سال 
جارى به اتمام مى رســد. وى با بیان اینکه از ابتداى مهرماه 
با افزایش عبور و مرور و تــردد در خیابان ها، این عملیات در 
خیابان میرفندرسکى به پایان خواهد رسید، یادآور شد: فاز دوم 
عملیات نوسازى شبکه فاضالب شهرى اصفهان از چهارراه 
جهانگیرخان قشقایى تا میدان فیض، به طول 500 متر است 

که تا پایان سال 97 به پایان مى رسد.

 مردم تا شهریور صبور باشند

به زودى؛ پایان فرونشست هاى خیابان میرفندرسکى
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رئیس هیئت ورزش هاى روستایى و بازى هاى بومى محلى 
اصفهان گفت: همه بیماران خاص و نیازمند پیوند اعضاى 

روستاها بیمه مى شوند.
مهدى اسدى اظهار کرد: با مســاعدت و همکارى هیئت 
ورزش هاى روســتایى و بازى هاى بومى محلى اســتان 
اصفهان، افرادى که داراى بیمارى هاى خاص هســتند، 
اما به ورزش کردن عالقه دارند، مى توانند در کالس هاى 
ورزشى و حتى دوره هاى مربیگرى شرکت کنند تا در آینده 
ورزشکاران و مربیانى از روستاها و شهرستان هاى اطراف 
اصفهان نیز داشته باشیم. وى افزود: ورزشکارانى که داراى 
بیمارى هاى خاص از جمله بیمــارى هاى خونى، کلیوى، 

کبدى، تاالسمى و... هستند، عضوى از بدن ما محسوب شده 
و حق دارند در مسابقات گروهى و مسابقات ملى شرکت کنند.  
اســدى با بیان اینکه تا به حال چنین اتفاقى در روستاهاى 
اطراف نداشته ایم، گفت: این براى اولین بار است که بیمه 
و سرویس براى اســتفاده از مکان هاى ورزشى در اختیار 
روســتاییان قرار مى گیرد اما امیدواریم با شناسایى دقیق 
بتوانیم کمک هاى بیشترى را در اختیار این قشر قرار دهیم. 
وى افزود: اگرچــه این ورزشــکاران داراى بیمارى هاى 
خاص و بعضًا صعب العالج هســتند، امــا 90 درصد این

 بیمارى ها با ورزش کردن خوب مى شود و ورزش اهمیت 
زیادى در بهبودى این بیمارى ها خواهد داشت.

رئیس شوراى اسالمى شــهر اصفهان گفت: انبوه سازان 
اصفهان از بخشودگى عوارض ساخت و ساز استقبال کردند.

فتح ا... معین با بیان اینکه شهردارى و شوراى شهر اصفهان 
به منظور به روزرسانى عوارض خودرو و عوارض نوسازى، 
الیحه اى مبنى بر بخشودگى دیرکرد این عوارض را تدوین 
و به شوراى شهر ارائه کرد، اظهار کرد: شوراى شهر اصفهان 
با تصویب این دو الیحه، زمینه را براى اخذ مفاصاحســاب 
توسط شهروندان با استفاده از بخشودگى هاى مزبور فراهم 
کرد. وى افزود: همچنین در راستاى ایجاد تسهیالت الزم و 
اقتصادى تر شدن هر چه بیشتر ساخت و ساز و تولید مسکن، 
به دنبال مشورت وبرگزارى جلسات با انبوه سازان مسکن، 

شوراى شهر اصفهان نسبت به کاهش عوارض تراکم هاى 
مختلف در شهر براى مدت سه ماه اقدام کرده است. به گفته 
رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان، هدف از برقرارى این 
بخشودگى، همراهى در جهت رونق هر چه بیشتر صنعت 

ساختمان در اصفهان است.
معین با بیان اینکه تعریف بسته هاى تشویقى در حوزه ساخت 
و ساز و عوارض خودرو، در سال هاى گذشته نیز اتفاق افتاده 
است، افزود: این بخشــودگى ها، هر ساله در مقاطع زمانى 
تعریف مى شد و امسال نیز با توجه به پیش بینى افزایش نرخ 
مصالح ساختمان در ماه هاى آینده، این بخشودگى ها طى سه 

ماه آینده پیش بینى شده است.

بیماران خاص و نیازمند 
پیوند اعضا بیمه مى شوند

استقبال انبوه سازان از 
بخشودگى عوارض 

راه اندازى دفتر خدمات 
الکترونیک قضائى در نطنز

دفتر خدمات الکترونیک قضائى شهر نطنز افتتاح و بهره 
بردارى از آن آغاز شـد. معاون آمار و فنـاورى اطالعات 
دادگسترى کل استان اصفهان گفت: مراجعه کنندگان 
به شـوراهاى حل اختالف مى توانند با مراجعه به دفاتر 
خدمات الکترونیک قضائى، دادخواست خود را ارائه کنند.
محمدحسـین آقایى افـزود: دفاتر خدمـات الکترونیک 
قضائى نیز این دادخواست ها را براى تمام شعب شوراهاى 
حل اختالف کشور که به سامانه «سنا»متصل هستند، 
ارسـال مى کنند. وى با بیان اینکه براى راه اندازى این 
دفتر، در حدود صد میلیون ریال هزینه شده است، گفت: 
یکـى از اهـداف راه اندازى دفاتـر خدمـات الکترونیک 
قضائى، برون سپارى بخشى از امور حاکمیتى قوه قضائیه 

به بخش خصوصى است.

کشف محموله چوب بلوط 
قاچاق در فالورجان

400 کیلوگـرم چـوب بلـوط قاچـاق در شهرسـتان 
فالورجان کشف شد. 

فرمانده انتظامى فالورجان گفت: مأموران کالنترى 
14 این شهرستان، در گشتزنى به خودروى سمندى 
مشکوك و در بازرسى از این خودرو، این میزان چوب 
بلوط قاچـاق را از صندوق عقب و صندلى ها کشـف 
کردند. حسـن نیکبخـت ارزش ایـن محموله قاچاق 
را، چهارمیلیون ریال عنـوان کرد و افـزود:  دو متهم  

دستگیر و  به مراجع قضائى تحویل شدند.

خبر

مزایده اموال منقول 
اجراى احکام حقوقى شــعبه 13 اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالســه 962146ج/13 له خانم اکرم عبداللهى و علیه آقاى محمد حســن نظام زاده 
مبنى بر مطالبه مبلغ 140 عدد ســکه بهار آزادى بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق 
االجراى دولتى در تاریخ 1397/6/3 ســاعت 8/30 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى 
اصفهان طبقه زیرزمین خیابان شــهید نیکبخت جهت فروش سوارى پراید به شماره انتظامى 
195د86 ایران 53 که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه 
وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نمایــد. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز 
قبل از جلسه مزایده به نشــانى اصفهان کالنترى شــماره 15 خیابان میرزا طاهر مراجعه و از 
اموال بازدید و با همراه داشــتن 10٪ درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى 
در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شــرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود. تســلیم مال پس از پرداخت تمام بهــاى آن صورت خواهد گرفت و 
هزینه هاى اجرایى برعهده محکوم علیه مى باشد. لیست اموال مورد مزایده: سوارى پراید- به 
شــماره 195د86 ایران 53- مدل 1381 به رنگ یشمى- شماره شاسى 1412281790911 
شماره موتور 327800 نظریه کارشناســى: از وســیله فوق در پارکینگ نصر اصفهان بازدید 
گردید برابر اعالم خواهان وسیله از اواخر سال 1395 توقیف بوده- موتور و گیربکس خاموش 
بود- باطرى وسیله خوابیده- اســناد و مدارك وســیله رویت نگردید- دور رنگ بود- سقف 
فرورفتگى دارد- هردو گلگیر جلو تصادفى- سپر جلو شکسته- شیشه جلو شکسته- الستیک 
ها فرسوده- آئینه بغل چپ شکسته- تودوزى فرسوده- قیمت پایه کارشناسى خودرو با توجه 
به وضعیت ظاهرى و مدل آن در بازار روز امروز جهت فروش به صــورت مزایده حدودا مبلغ 
35/000/000 ریال ارزیابى مى گردد. م الف: 198847 دادورز  اجراى احکام حقوقى دادگسترى 

اصفهان /4/456
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 653 شــماره پرونده: 355/96 تاریخ تنظیم: 96/9/27 خواهان: شنبه قربانى 
فرزند على داد به نشانى اهواز- زیتون کارمندى خیابان نرگس پالك 79 خوانده: رضا اکبرى 
فرزند رحیم به نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه اجور معوقه گردشکار: با عنایت به اوراق 
و محتویات پرونده اظهارات طرفین و نیز نظریه اعضاى محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگى 
با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى شورا: درخصوص دعوى شنبه 
قربانى فرزند على داد به طرفیت رضا اکبرى فرزند رحیم به خواسته مطالبه مبلغ 40/000/000 
ریال بابت اجور معوقه به انضمام هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه با این توضیح که خواهان 
طى شرح خواســته خود اظهار نموده که به موجب قرارداد اجاره مورخ 94/12/7 یکباب منزل 
واقع در شاهین شهر خیابان عطار بین فرعى 1 و 2 غربى را به خوانده اجاره نمودم که ایشان از 
پرداخت اجاره بها به مدت 8 ماه امتناع که تقاضــاى محکومیت وى را دارم خوانده که با ابالغ 
اخطار و اطالع از جریان رسیدگى در جلسه 96/1/27 مقرر حضور نیافته و نسبت به مستندات 
ابرازى خواهان هیچگونه ایراد و تکذیبى را به عمل نیاورده است لذا شورا با توجه به محتویات 
پرونده و اظهارات خواهان و قرارداد اجاره مورخ 96/1/27 و احراز مالکیت خواهان و احراز رابطه 
استیجارى مستندا به مواد و 198 و 519 و 515 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و قانون روابط 
موجر و مستاجر سال 1376 و ماده 490 قانون مدنى راى به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
40/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/550/000 ریال بابت هزینه دادرسى 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/6/13 لغایت اجراى حکم که محاسبه آن 
با واحد اجراى احکام اســت در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد راى صادره غیابى و ظرف 
مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــورا و ظرف همان مــدت قابل تجدیدنظر 
خواهى در دادگاههاى عمومى حقوقى شاهین شهر ا ست. م الف: 208473 سید سیروس فتحى 

فرد- قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر /5/164
اخطار اجرایى

شماره: 619/96 ش 11ح به موجب رأى شماره 22 تاریخ 97/1/28 حوزه یازدهم شوراى حل 
اختالف شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه عباس رمضانى گهروئى 
نشانى: مجهول المکان محکوم است به: انتقال و تنظیم ســند رسمى خودرو سوارى پراید به 
شماره انتظامى 644 م 44 ایران 53 به نام محکوم له شکراله آسیابان زاده فرزند حبیب نشانى: 
شاهین شهر- ردانى پور خ امام فرعى 7 جنوبى پالك 38 و پرداخت مبلغ 332/500 ریال بابت 
هزینه دادرســى و الصاق تمبر در حق محکوم له. ضمنًا پرداخت هزینه اجراى حکم به عهده 
محکوم علیه مى باشد. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى 
خود را قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 208400 شعبه 

یازدهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک)  /5/165
اجراییه

شــماره اجراییــه: 9710426796200035 شــماره پرونــده: 9609986796200792 
شــماره بایگانى شــعبه: 960795 به موجب درخواســت اجــراى حکم مربوطه به شــماره 
9710096796200036 و شــماره دادنامه مربوطــه 9609976796202430 محکوم علیه 
حسین نورى دیزیچه فرزند حبیب اله به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
35/000/000 ریال بابت اصل خواسته (یک فقره چک به شماره 710298 مورخ 96/04/30) و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف تا تاریخ اجراى حکم و با احتساب نیم عشر 
دولتى. مشخصات محکوم له: رها مهمدى فرزند غالمعلى به نشانى اصفهان، خ کاوه، نزدیک 
بیمارستان سوانح سوختگى، مج تمع ماه نوش، طبقه دوم، واحد 37. 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 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 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 محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبــس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجــراى محکومیت مالى 1394) 
5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین بــه 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 شــود. (ماده 21 قانون نحوه اجــراى محکومیت مالى 
1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یــا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. 
(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). اصفهان، خیابان سجاد، خیابان 
آیت اله ارباب، روبروى مدرسه نیلى پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57. م الف: 208778 شعبه 

32 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهید حججى) /5/166
اجراییه

شــماره اجراییــه: 9710426794300155 شــماره پرونــده: 9609986794300873 
شــماره بایگانى شــعبه: 960874 به موجب درخواســت اجــراى حکم مربوطه به شــماره 
9710096794300159 و شماره دادنامه مربوطه 9609976794304161 محکوم علیها 1- 
حسین لطیفى پور 2- ابراهیم میرى هر دو به نشانى مجهول المکان محکومند به نحو تضامنى 
به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال چک شــماره 276510 مــورخ 96/4/16 عهده بانک 
سپه به انضمام خســارات قانونى و 2/975/000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى 
با احتساب اجرا و حق الوکاله وکیل مرضیه عظیمى منش فرزند مرتضى به نشانى باغبهادران 
میدان بسیج ابتداى خیابان امام حسین(ع) روبروى بانک مهر اقتصاد پالك 24 طبقه اول طبق 
تعرفه و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول در حق محکوم له حمزه 
على فرهمند کاهریزى فرزند نادعلى به نشــانى استان اصفهان، شهرستان لنجان، شهر زرین 
شهر، روستاى کاهریز، منزل شخصى با احتساب نیم عشر دولتى. 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 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 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 محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبــس 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 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 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). اصفهان، خیابان سجاد، خیابان آیت اله ارباب، 
روبروى مدرسه نیلى پور، جنب ســاختمان صبا، پالك 57. م الف: 208776 شعبه 13 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان  اصفهان (مجتمع شهید حججى) /5/167
ابالغ راى

کالسه پرونده: 961305 شماره دادنامه: 9709976794200256 تاریخ رسیدگى: 97/2/20 
مرجع رسیدگى: شــعبه 12 شــوراى حل اختالف خواهان: اکبر میرزایى به نشانى اصفهان، 
چهارراه جهاد اول اتوبان خیام اکواریم الماس وکیل: اســداله حســین پور به نشانى اصفهان، 
چهارراه جهاد اول خیام ساختمان کیان طبقه 4 واحد 112 خواندگان: اصغر لباف زاده به نشانى 
مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال وجه دریافتى به انضمام هزینه هاى 
دادرسى و تاخیر تادیه گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضا، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شــورا: در خصوص دعوى خواهان آقاى اکبر 
میرزایى با وکالت آقاى اسداله حســین پور به طرفیت خواندگان آقایان عباس خادم خراسانى 
و اصغر لباف زاده به خواســته مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال وجــه به انضمام هزینه هاى 
دادرسى و تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و مدارك پیوستى و اظهارات وکیل خواهان 
در جلسه رسیدگى مورخ 96/12/20 به شرح دادخواست تقدیمى مبنى بر اینکه اظهار داشته که 
موکل مبلغ مورد خواسته را به جهت اخذ پروانه ساختمان از شهردارى توسط خواندگان پرداخت 
نموده و لیکن هیچ اقدامى از ناحیه آنها صورت نگرفته است و با توجه به دفاعیات خوانده ردیف 
اول که اعالم داشته که مبلغ 120/000/000 ریال طى یک فقره چک بوده که توسط خوانده 
ردیف دوم وصول گردیده است  لذا شورا با استعالم به عمل آمده از بانک مربوطه و وصول پاسخ 
به شــماره هاى ثبت 9609576 مورخ 96/12/20 و 9608884 و مورخ 96/10/26 که اعالم 
داشته چک توسط خوانده ردیف دوم وصول گردیده و نیز مبلغ 30/000/000 ریال نیز از طریق 
کارت از حساب خواهان به حســاب خوانده ردیف نیز وارد گردیده است و نظر به اینکه خوانده 

ردیف دوم علیرغم ابالغ از طریق نشر آگهى در جلسه حضور نیافته و هیچگونه دلیل و مدرك 
مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض به خواسته خواهان ابراز و ارائه ننموده است لذا شورا 
دعوى خواهان را نســبت به خوانده ردیف دوم (آقاى اصغر لباف زاده) وارد دانسته و مستنداً به 
مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم به 
پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/945/000 ریال بابت هزینه دادرسى 
و 120/000 ریال بابت هزینه نشر آگهى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 
96/10/14 لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید و در 
خصوص خوانده ردیف اول آقاى عباس خادم خراسانى نظر به اینکه دعوى مطروحه متوجه وى 
نمى باشد لذا مستندا به بند 4 از ماده 84 قانونى آیین دادرسى مدنى قرار رد دعوى صادر و اعالم 
مى گردد. راى صادره در قسمت محکومیت غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در 
محاکم عمومى و حقوقى اصفهان مى باشد و در قسمت رد دعوى ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى و حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 208773 

شعبه 12 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /5/168
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9710423759100144 شــماره پرونده: 9509983759101076 شماره 
بایگانى شعبه: 951084 تاریخ تنظیم: 1397/04/23 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به 
شماره و شماره دادنامه مربوطه 9709973759100058 محکوم علیه 1- رضا اسماعیلى فرزند 
حسین نشانى: شاهین شهر خ حافظ شمالى فرعى 3 دفتر اسناد رسمى 33، 2- سعید فرهادیان 
فرزند بابا نشــانى: گرگاب انتهاى بلوار امام خمینى روبروى دبیرستان عترت خ شهید رجایى 
فرعى 24 پ 8 محکوم است به پرداخت سهم االرث خواهان ها 1- منور فرهادیان فرزند بابا 
نشانى: استان اصفهان- شهرستان شاهین شهر و میمه- شهر شاهین شهر- خ مخابرات فرعى 
6 غربى نیم فرعى 1 شمالى پالك 8 زنگ باال 2- على فرهادیان فرزند بابا نشانى: شاهین شهر 
خ مخابرات فرعى 6 غربى نیم فرعى 1 شمالى سمت راست پ 8 جنوبى زنگ باال 3- همایون 
فرهادیان فرزند بابا نشــانى: استان اصفهان- شهرستان شاهین شــهر و میمه- شهر شاهین 
شهر- خ مخابرات فرعى 6 غربى نیم فرعى 1 شــمالى پالك 8 زنگ باال وفق گواهى انحصار 
وراثت نسبت به قیمت پالك ثبتى موضوع ســند شماره 133975 که توسط کارشناس سیصد 
و هشتاد و هفت میلیون و پانصد هزار تومان ارزیابى شده است و پرداخت 27/807/500 ریال 
به عنوان خسارت دادرســى در حق محکوم له و هزینه اجرا به مبلغ 304/250 ریال بر عهده 
محکوم علیه مى باشد. 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 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 مشــروح 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 امــوال 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 هر نحو یا انگیزه فرار 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 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). استان 
اصفهان- شهرستان شاهین شهر- میدان امام حســین (ع)- خیابان شهید منتظرى- خیابان 
شهید توالیى- دادگسترى شاهین شــهر. م الف: 205711 سید سیروس فتحى فرد- دادرس 

 شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر /5/169
اجراییه

شــماره اجراییــه: 9710426796300260 شــماره پرونــده: 9609986796301666 
شــماره بایگانى شــعبه: 961667 به موجب درخواســت اجــراى حکم مربوطه به شــماره 
9710096796300270 و شــماره دادنامه مربوطه 9709976796300268 محکوم علیها 
1- کوشییار حاجیان فرزند غالمحسین به نشانى اســتان اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر 
بهارستان، خ ولیعصر جنوبى، نبش خ ارم ساندویچ اردو 2- اسماعیل کاظمى اسفه فرزند على 
اکبر به نشــانى مجهول المکان 3- ایرج عجمــى بختیاروند فرزند خلیل به نشــانى مجهول 
المکان محکوم اســت به حضور در دفترخانه و انتقال رســمى یک دســتگاه خودروى سمند 
921ل76- ایران 53 و  محکومیت خواندگان به صورت تســاوى بــه مبلغ 2100000 ریال 
بابت هزینه دادرسى در حق محکوم له فرهاد ایزدى فرزند خلیل اله به نشانى استان اصفهان، 
شهرستان اصفهان، شهر اصفهان، بلوار کشاورزى، کوچه گلزار شــهدا، کوچه میرزا رضایى، 
پالك سوم سمت چپ و پرداخت نیم عشر حق االجرا. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفــاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانــون 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 موسســات 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 فهرســت 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 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 هر نحو یا انگیزه فرار 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 محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شــود 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: 208763 شعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف 

اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /5/170
حصر وراثت

مهدى میرزائى بشماره شناســنامه 5100193778 با استناد به شــهادتنامه و گواهى فوت و 
رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى بشماره پرونده 269 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار 
داشته است که شادروان هادى میرزائى فرزند احمد به شماره شناسنامه 775 در تاریخ 97/4/7 
درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از: 1- فاطمه تقیان فرزند حسینعلى شماره 
شناسنامه 1168 نسبت با متوفى مادر 2- عزت صادقیان فرزند عزیزاله شماره شناسنامه 338 
نسبت با متوفى همسر 3- مهدى میرزائى فرزند هادى شماره شناسنامه 5100193778 نسبت 
با متوفى فرزند 4- امیرمحمد میرزائى فرزند هادى شماره شناسنامه 5100378700  نسبت با 
متوفى فرزند 5- میالد میرزائى فرزند هادى شماره شناسنامه 5100436875 نسبت با متوفى 
فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مذبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کس اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت 
یک ماه به شوراى تقدیم و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 206004 شعبه اول شوراى 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /5/172
اجراییه

شــماره اجراییــه: 9710426796900112 شــماره پرونــده: 9609986796900228 
شــماره بایگانى شــعبه: 960228 به موجب درخواســت اجــراى حکم مربوطه به شــماره 
9610096796900288 و شــماره دادنامه مربوطــه 9609976797500141 محکوم علیه 
آقاى 1- امیرحســین عارف نیا فرزند احمدرضا 2- عبدالخالق رشیدى رام هرمز فرزند جاسم 
هردو به نشانى مجهول المکان، آقاى عبدالخالق رشــیدى رامهرمز  محکوم است به پرداخت 
مبلغ 2/370/000 ریال بابت هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل و آقاى امیرحسین عارف نیا 
محکوم است به حضور در دفترخانه و انتقال سند یک دستگاه خودرو سوارى سمند مدل 1386 
به شــماره انتظامى 157ق74 ایران -53 و نیم عشر حق االجرا. مشخصات محکوم له: محمد 
جواهرى فرزند رضا به نشانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر اصفهان، خیابان کاوه، 
خیابان شمس آباد، کوچه شهید رفیعى، پالك 64171. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفــاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانــون 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 موسســات 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 فهرســت 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 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 هر نحو یا انگیزه فرار 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 محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شــود 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: 208760 شعبه 39 حقوقى شوراى حل اختالف 

اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /5/173
تحدید حدود اختصاصى

شــماره صادره 1397/08/509411- تاریخ ثبت صادره : 05/04/ 1397  نظر با اینکه تحدید 
حدود ششدانگ یکبابخانه پالك شــماره 19/985 واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان که 
طبق سوابق و پرونده ثبتى به موجب رأى شماره 7005250 – 1395/11/06 در اجراى قانون 
تعیین تکلیف اراضى فاقد سند رسمى به نام آقاى ابراهیم کشاورزیان کلیشادى فرزند مصطفى 
در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونى آن به عمل نیامده است . اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز سه 
شنبه مورخ 1397/05/30 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد ، لذا به موجب 
این آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهى در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. - م الف / 507  حبیب اکبرى- معاون اداره ثبت 

اسناد وامالك فالورجان/5/181

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اصفهان گفت: 
بیابان هاى آران و بیدگل و تاالب گاوخونى دو سرچشــمه 

ریزگردهاى اصفهان است.
بهرام شــارقى با اشــاره به اینکه براى نیمه دوم  امســال، 
دراصفهان بارش هایى پیش بینى شده است که قطعاً با وارد 
شدن توده هاى بارشى، توده هاى گرد و غبار نیز فعال خواهد 
شد، اظهار کرد: در حال حاضر نمى توان براى ورود گرد و غبار 
به اصفهان در نیمه دوم سال جارى پیش بینى داشت و در این 

مورد، پیش بینى ها به صورت هفتگى انجام مى شود.
وى ادامه داد: چشــمه هاى گرد و غبار اســتان اصفهان در 
شمال یعنى بیابان هاى آران و بیدگل و نیز تاالب خشک شده 

گاوخونى است. رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
اصفهان با اشــاره به اینکه اگر در نیمه دوم  ســال جارى، 
همزمان با ورود گرد و غبار، بارش ها نیز صورت گیرد، بارش 
به صورت رطوبت عمل کرده و ذرات غبار را روى زمین نگه 
مى دارد، گفت: اما اگر بارشى نداشته باشیم، با وزش باد، گرد 

و غبار در هوا پراکنده مى شود.
وى ادامه داد: یکى از دالیل تشدید گرد و غبارها در سال هاى 
اخیر، عدم مالچ پاشى از سوى کشور عراق است، به طورى 
که با شکل گیرى جنگ در این کشور، سیاست ها و وضعیت 
اقتصادى این کشور تغییر کرد و اکنون با کوچک ترین وزش 

باد، گرد و غبار به سوى ایران مى آید.

شــارقى در بخش دیگرى از صحبت هاى خود با اشاره به 
مضرات اشعه «UV» در فصل تابســتان به خصوص در 
شهر اصفهان نیز اظهار کرد: میزان اشعه در این خصوص با 
دیتاهاى ماهواره اى استخراج مى شود که میزان استاندارد 
تابش این اشعه 10 است که اگر بیش از این مقدار باشد، در 

شرایط هشدار قرار مى گیریم.
وى اضافه کــرد: اگر میــزان تابش اشــعه فرابنفش بین

 8 تا 10 هم باشــد، باز هم ما آن را در محدوده اعالم هشدار 
تلقى مى کنیم که در حال حاضر بین ساعات 12 ظهر تا 16، 
بیشــترین میزان تابش وجود دارد و توصیه مى شود در این 

ساعات مردم کمتر از خانه بیرون بیایند.

ارزش صادرات کاال از گمرکات استان اصفهان به خارج 
از کشور 51 درصد افزایش یافت.

مدیر کل گمرك استان اصفهان گفت: چهارماهه امسال  
794هزار تن کاال به ارزش بیش از 745 میلیون و 242 

هزار دالر به خارج از کشور صادر شده است.
اسد ا... احمدى ونهرى، تعداد اقالم کاالى صادر شده به 
مقصد 85 کشور جهان را 612 قلم عنوان کرد و افزود: 
وزن کاالهاى صادر شده،  32 درصد و ارزش  آن هم 58  
درصد افزایش  یافته است. وي عمده  کاالهاي صادراتی 

اســتان اصفهان را آهن آالت و فــوالد، محصوالت 
پتروشیمى و فرش عنوان کرد و  گفت: کشورهاى عراق، 
افغانســتان، امارات متحده عربی وپاکستان بازار هدف 
صادرات کاالى استان اصفهان است. مدیر کل گمرك 
استان اصفهان افزود: در این مدت همچنین  21 هزار و 
708  تن کاال به ارزش 102 میلیون و 678 هزار دالر به 
گمرك اصفهان وارد شده که در مقایسه با مدت مشابه 
پارسال،  از نظر وزن 30 درصد و از لحاظ ارزش 29 درصد 

کمتر شده است.

رشد 58 درصدي صادرات کاال از استان 

احداث هتل هما در دامنه کــوه صفه اصفهان که از 
ســال 1394 کلنگ آن توسط معاون رئیس جمهور 
و اســتاندار وقت به زمین زده شــده بــود به دلیل 
دستیابى به اسنادى متعلق به سال 1372 و همچنین 
تالش مدیران اســتانى، متوقف و به مکان دیگرى

 موکول شد. 
احســان رعنایى، فعــال محیط زیســت و حقوق 
شــهروندى از توقف قطعى پروژه احداث هتل هما 
در کوه صفه خبــر داد و گفت: به دنبــال مطالبات 
شــهروندى و قاطعیت مراجع قضائــى، پس از 25 
سال، سال 94 بعد از مشــکالت متعدد، مصوبه اى 
گذرانده شد و قرار بر این شد که این هتل ساخته شود 
و اســتاندار وقت نیز به همراه معاون رئیس جمهور 
کلنگ آن را بر زمین زدند. این فعال شهروندى ادامه 
داد: اداره راه و شهرسازى اصفهان در خصوص تعداد 

طبقات این پروژه سئواالت و اشکاالتى را وارد کرده 
بود و این نگرانى وجود داشــت که ارتفاع بلند این 
سازه، به جریان رفت و بازگشــتى باد در کوه صفه 

آسیب بزند. 
رعنایى افزود: در ســال 1395 ســندى پیدا شد که 
نشان مى داد ســال 1372 این زمین به فضاى سبز 
تعلق گرفته و ساخت وســاز ممنوع است ودر همان 
سال در اداره راه و شهرسازى متوجه شدیم که تنها 
سازه اى که در صفه، کمیســیون ماده 5 دارد هتل 
هماست. این فعال محیط زیســت گفت: همزمان 
با این اتفاق، شــنیده ها حاکى از این بود که متولیان 
ساخت هتل مشغول اســتفاده از زمین هاى اطراف 
بودند و مجموع این اتفاقات موجب شــد دادستانى 
اصفهان وارد شد و پروژه را متوقف کرد و این زمین 

بخشى از اراضى ملى محسوب  شد.

توقف احداث هتل هما قطعى شد

بیابان هاى آران و بیدگل و 
گاوخونى، سرچشمه ریزگردهاى اصفهان
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فعالیت 1400نجات غریق در 
استخر ها

1400 نجات غریق در 120 استخر شناى استان اصفهان 
به شناگران خدمات ارائه مى دهند. رئیس کمیته آموزش 
فدراسیون نجات غریق کشور، 70درصد از استخرهاى 
این استان را دولتى و بقیه را خصوصى عنوان کرد و گفت: 
80درصد آب استخرهاى شناى این استان از چاه تأمین 
مى شود و این اسـتخرها مجهز به سـامانه گندزدایى و 
میکروب کشـى هسـتند. محسـن تابش فـر افـزود: با 
تجهیز 30درصد از  اسـتخرهاى فعال اسـتان به سامانه
 دوش هاى کاهنده آب، مصرف و هدر رفت آب به یک 

سوم کاهش یافته است.

شاخص UV در اصفهان 
رو به کاهش است

مدیر اداره تحقیقات هواشناسى کاربردى استان اصفهان 
گفت: شاخص UV در اصفهان، با توجه به افزایش ابر 
و گرد و غبار رو به کاهش است. لیال امینى با بیان اینکه 
امروز شـاخص UV در اصفهان، بـر روى عدد 10قرار 
دارد، اظهار کرد: با توجـه به افزایش ابر در برخى مناطق 
اصفهـان، پیش بینى مى شـود که این شـاخص در حال 
حاضر روند کاهشـى داشـته باشـد. وى با بیان اینکه در 
شرایط فعلى شـهروندان نباید در طوالنى مدت و بیشتر 
از 15 دقیقه زیر نور مستقیم آفتاب قرار بگیرند، افزود: در 
این شرایط، کسانى که شـغلى در محوطه آزاد دارند، هر 
 SPF چند در سـایه باشـند نیز باید از کرم ضد آفتاب یا
باالى 60 استفاده کنند، چرا که سـایه هم مى تواند این 

اشعه را به پوست انتقال دهد.

خبر

معاون اشــتغال و خودکفایــى کمیته امــداد امام 
خمینى(ره) اســتان اصفهان گفت: 52 هزار خانواده 

با سرپرست زن تحت حمایت کمیته امداد است.
بهرام سواد کوهى با اشــاره به اینکه سیاست کمیته 
امداد اصفهــان به جــاى کمک مالى مســتقیم، 
توانمندســازى مددجویان به ویژه زنان سرپرست 
خانوار اســت، اظهار کــرد: در همین راســتا، زنان 
سرپرســت خانوار در اصفهان توانسته اند 60 درصد 

از طرح هاى اشتغالزا را اجرایى کنند.
وى ادامــه داد: با توجــه به این موضــوع، حتى در 
برخى موارد طرح ها به زنان سرپرســت ارائه شده 

است، اما مرد خانواده توانسته اســت آن را اجرایى 
کند که بــه همین لحاظ، خانواده از تحت پوشــش 
کمک هاى مســتقیم کمیته امداد خــارج و توانمند

 شده است.
معاون اشــتغال و خودکفایى کمیته امداد اســتان 
اصفهان تصریح کــرد: کمک هاى مالــى کمیته 
امداد چندان زیاد نیســت، به همین علت بهتر است 
با اجراى طرح هــاى خوداشــتغالى، مددجویان به 
مرحلــه خودکفایى برســند تــا عالوه بــر ایجاد 
شغل براى خودشــان، براى ســایر افراد هم شغل 

ایجاد شود.

معاون ســواد آموزى اداره کل آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان با بیان اینکه امسال 212 نفر از اتباع استان اصفهان 
با هزینه سازمان ملل که امســال از سوى کشور دانمارك 
پرداخت مى شــود، تحصیل مى کنند، گفــت: هزینه براى 
هریک از این ســوادآموزان بین 500 تــا 700 هزار تومان 

برآورد شده است. 
بهمن امیدقایمى با بیان اینکه 8333  نفر در ســوادآموزى 
استان اصفهان تحصیل مى کنند، اظهار کرد: از این تعداد، 
در حدود 15000نفر اتباع بیگانه هستند. وى با بیان اینکه 
نهضت سواد آموزى بازه سنى ده تا 49 سال  را تحت پوشش 
خود قرار مى دهد، افزود: در حال حاضر 20 تا 35 ســاله ها 

بیشترین مخاطبان نهضت ســوادآموزى استان اصفهان 
هستند. امیدقایمى با بیان اینکه نهضت سوادآموزى مدرسه 
ندارد، افزود: همه اقدامات این بخش، برون سپار شده است  
و در حال حاضر 12 مرکز یادگیرى محلى در اســتان فعال 
است که عالوه بر خواندن و نوشتن، آموزش هاى اجتماعى، 

فرهنگى، سیاسى و دینى را نیز دریافت مى کنند.
وى با بیان اینکه در سال گذشــته 400 کودك کار تحت 
پوشش خدمات آموزشى نهضت سواد آموزى استان اصفهان 
قرار گرفته اند، گفت: جامعه هدف تعریف شــده براى سال 
جارى، 200 کودك کار اســت که امکان افزایش این آمار 
نیز وجود دارد که بیشتر در بازه سنى ده تا 20 سال قرار دارند.

212 نفر در اصفهان با بودجه 
دانمارك تحصیل مى کنند

52 هزار خانواده با سرپرست 
زن، تحت حمایت کمیته امداد 

اجراییه
شماره اجرائیه: 9710426796300237 شماره پرونده: 9609986796300329 شماره بایگانى شعبه: 
960330 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره 9710096796300245 و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976796301371 محکوم علیه مســعود بهرامى نشــانى: مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ 159440000 ریال بابت اصل خواســته و 1937500 ریال بابت هزینه دادرســى و حق 
الوکاله وکیل علیرضا هاشمیان فرزند محمدحسین نشانى: خمینى شهر میدان قدس ابتداى بلوار آزادگان 
جنب بانک ملت مجتمع امیر طبقه ســوم واحد 6 طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست 96/3/23 لغایت تاریخ اجراى حکم و هزینه نشر اگهى به مبلغ 120000 ریال در حق محکوم له 
نعمت اله حاج هاشمى فرزند محمد نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- شهرك 
صنعتى محموداباد- سنگ برى جهان ســنگ و پرداخت نیم عشر حق االجرا. محکوم علیه مکلف است 
از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بــه 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 ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت 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 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 شیخ صدوق- چهارراه 
وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شــوراى حل اختالف. م الف: 208764 شعبه 33 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم ) /5/174
اخطار اجرایى اصالحى

شماره: 960528 ش 13 تاریخ: 97/4/27 به موجب رأى شماره 301341- 96099 تاریخ 96/7/29 حوزه 
سیزده شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- قدرت صفرى 
2- کوکب صفرى 3- میترا صفرى نشانى: همگى مجهول المکان محکوم است به: نسبت به سهم االرث 
خود به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال رسمى یکدستگاه خودروى سوارى پژو 206 به شماره 
انتظامى 154 ب 12- ایران 34 مدل 1384 به رنگ خاکسترى روشن متالیک به شماره شاسى 19807627 
و شماره موتور FSS 15027012 10 به نام محکوم له على عابدینى فرزند جعفر نشانى: اصفهان- ملک 
شهر- خ بهارستان غربى بن 61 کلینیک تخصصى اتومبیل و پرداخت مبلغ 935/000 ریال بابت هزینه 
دادرسى و هزینه نشر آگهى با احتســاب اجرا در حق محکوم له همراه با نیم عشر دولتى. ماده 34 قانون 
اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 208783 

شعبه 13 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان  (مجتمع شماره یک) /5/175
مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنى ) 

شماره اگهى: 139703902133000008 شماره پرونده: 139604017094000256- بر اساس پرونده 
اجرایى کالسه 9600113 تمامت شش دانگ عرصه و اعیان  پالك ثبتى دوهزار و سیصد و شصت و هشت 
فرعى مجزى  شده از هفتصد و نود اصلى واقع در قطعه 8 نجف اباد بخش 11 ثبت اصفهان به انضمام کلیه 
توابع و لواحق عرفیه و انشعابات و اشتراکات منصوبه و غیر منصوبه در ان ملکى اقاى حسین کریمى فرزند 
مهر على که به موجب سند شماره 226375 مورخ 1393/04/10 تنظیمى در دفتر اسناد رسمى شماره 16 
دزفول در رهن بانک ملت شعبه مرکزى دزفول قرار دارد  و برابر نامه شماره 139785602030001552 
مورخ 1397/04/02 اداره ثبت اسناد و امالك نجف اباد در صفحه 552 دفتر جلد 262 امالك بخش مربوطه 
به نامش سابقه ثبت و سند مالکیت دارد و شش دانگ ان به مساحت دویست و نود متر مربع محدود است 
به : شماال به طول 10 متر درب و دیواریست به خیابان دوازده مترى شرقا به طول 29 متر دیواریست به پى 
پالك 2367 جنوبا به طول 10 متر دیواریست به پى پالك 2325 غربا به طول 29 متر  دیواریست به پى 
پالك  1037 فرعى از 1067 باقیمانده اصلى و حقوق ارتفاقى معرفى نگردیده است از ساعت 9 صبح تا 12 
روز سه شنبه مورخ 1397/05/23 در محل واحد اجراى اسناد رسمى اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 
نجف اباد  واقع در خیابان منتظرى شمالى از طریق مزایده حضورى به فروش میرسد و مورد مزایده از مبلغ 
دو  میلیارد و نهصد و نود میلیون ریال قیمت ارزیابى شده توسط کارشناس رسمى شروع و به هرکس خریدار 
باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته میشود و کلیه هزینه ها و بدهى هاى احتمالى و همچنین بدهى 
هاى مربوط به اب ،برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض هاى 
شــهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از قطعى یا غیر قطعى بعهده برنده مزایده مى باشد. طبق گزارش 
کارشناس مربوطه مورد مزایده داراى دویست و نود مترمربع عرصه در دو طبقه شامل زیرزمین به مساحت 
شصت مترمربع با دیوارهاى پیرامونى باربر آجرى، سقف ها تیرآهن، ســطوح داخلى اندود گچ و سیمان 
سفید و کف موزائیک و طبقه اول با زیربناى یکصد و هفتاد و سه مترمربع اعیانى با دیوارهاى پیرامونى باربر 
آجرى ، سقف ها تیرآهن و آجر، سطوح داخلى بعضى از نقاط تا یک متر سنگ و اندود گچ، کف سرامیک، 
آشپزخانه تا سقف کاشى با کابینت هاى معمولى، درب هاى داخلى چوبى معمولى و درب و پنجره به حیاط 
پروفیل،سیستم گرمایش بخارى گازى، سیستم سرمایش کولر آبى و داراى امتیازات آب ،برق،گاز و تلفن 
مى باشد. و طبق اعالم بســتانکار مورد مزایده در حال حاضر تحت پوشش هیچ گونه بیمه اى قرار ندارد. 
کسانى که مایل به خرید و شرکت در مزایده مى باشند میتوانند از مورد مزایده به آدرس نجف آباد ویالشهر 
بلوار ولیعصر خیابان 128 اصلى پالك 19 کدپستى 8581915178 دیدن نمایند. این آگهى در یک نوبت 
در تاریخ 97/05/07 در روزنامه درج و منتشــر مى گردد. درضمن چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل 
رسمى باشد روز بعد از تعطیلى روز برگزارى مزایده خواهد بود. 209956 /م الف- فاتحى-مدیر واحد اجراى 

اسناد رسمى نجف آباد/5/177
 حصر وراثت

آقاى على بکرانى باالنى بشناسنامه شــماره  545  به شرح دادخواست کالســه 97/799  از این دادگاه 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشــته که شادروان حسن بکرانى باالنى  بشناسنامه 
شماره 19  در تاریخ 97/01/13  درگذشته و ورثه وى درهنگام درگذشت عبارتند از :  1- على بکرانى باالنى 
شماره شناسنماه 545 نسبت فرزند 2- الهام بکرانى باالنى شماره شناسنماه 84 نسبت فرزند 3- سهیال 
بکرانى باالنى شماره شناسنماه 109 نسبت فرزند 4- آمنه خانون ستارى خونسارکى شماره 311 نسبت 
همسر ، پس از تشریفات قانونى درخواست مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید تا هرکسى هر اعتراضى دارد 
و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت 
گواهى حصر وراثت صادر خواهد شد م الف 505 دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان/5/178

مزایده اموال غیر منقول
شــماره :970897  - اجراى احکام شــعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده 
شماره 970897 اجرائى موضوع علیه آقاى عبدالرضا قاسمى جوجیلى فرزند امین اله  وله طاهره قاسمى 
جوجیلى فرزند صفرعلى درتاریــخ 1397/06/3   به منظور فروش نیم دانگ از کل شــش دانگ منزل 
مسکونى واقع در جوجیل – خ امام رضا – کوچه شــقایق پ 2249 ملکى خانم طاهره قاسمى جوجیلى 
فرزند صفرعلى که داراى سابقه ثبتى نمى باشد و ملک مذکور مشــاع مى باشد و متعلف به حق غیر مى 
باشد/ نمى باشد از ساعت 10 الى 11 صبح جلســه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان اطاق 
318 برگزار نماید . ملک موضوع مزایده توســط کارشناس رسمى دادگســترى به مبلغ 151/670/000 
ریال ارزیابى شده اســت . 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 
پیشــنهاد نماید. ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کســانى مى توانند در جلسه 
مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شــده 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 :  501 اجراى احکام جقوقى فالورجان /5/179
مزایده اموال منقول 

شماره : 971128  اجراى احکام دادگاه حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 971128  اجرائى 
موضوع علیبه آقاى عبدالصمد باقرى وله حسن جعفرى در تاریخ 05/28/ 97 به منظور فروش یک دستگاه 
خودرو سوارى چرى ویانا به شماره انتظامى 43 – 728 ى 62 مدل 1390 رنگ قهوه اى روشن  به شماره 
موتور D 00972 و شماره شاســى s 002366 داراى چهار حلقه الســتیک 50٪   از ساعت 10 الى 11 
صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام شــعبه اول دادگاه حقوقى فالورجان  اطاق 318 برگزار نماید . 
اموال موضوع مزایده برابر نظر کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 185/000/000  ارزیابى شده است 
. متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل اجراى احکام از موقعیت اموال مطلع 
شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمناً 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 نموده باشد و 
در صورت انصراف برنده مزایده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد همراه داشته باشند.م/الف 

: 503 دادورز اجراى احکام شعبه اول دادگاه حقوقى فالورجان /5/180
ابالغ راى

کالسه پرونده: 951377 شــماره دادنامه: 9600382- 96/2/24 مرجع رسیدگى: شعبه 12 شوراى حل 
اختالف خواهان ها: عباس نظیرى و جواد شــفیعى به نشــانى جاده حبیب آباد، خ شهید شالباف کارخانه 
آجر ارس طباطبایى وکیل: خانم اختر شفیعى خوانده: سیدجواد موسویان ریزى به نشانى مجهول المکان 
خواســته: مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال بابت دو فقره چک به انضمام هزینه دادرسى و حق الوکاله 
وکیل و تاخیر تادیه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات 
قانونى و اخد نظریه مشورتى اعضا، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى خواهان آقاى جواد شفیعى با وکالت آقاى على پریسوز به 
طرفیت خوانده آقاى سیدجواد موسویان ریزى به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 176810- 
95/10/10 به انضمام هزینه دادرسى و تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و مدارك پیوستى و اظهارات 
وکیل خواهان در جلسه 96/2/2 به شرح دادخواست تقدیمى و نظر به اینکه بقاى اصول مستندات در ید 
خواهان و گواهى عدم پرداخت صادره از سوى بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و با توجه به اینکه خوانده علیرغم ابالغ از طریق نشر اگهى در جلسه 
رسیدگى حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیه مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض به خواسته 
خواهان ابراز و ارائه ننموده است لذا دعوى خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت 
و 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و 2/700/000 ریال بابت هزینه دادرسى و نشر آگهى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید مورخ 95/10/10 تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى بر 
عهده اجراى احکام مى باشــد و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. در 
خصوص خواسته خواهان آقاى عباس نظیرى با وکالت على پریسوز به طرفیت سیدجواد موسویان ریزى 
با توجه به الیحه به شماره ثبت 961170 مورخ 96/2/11 وکیل خواهان با درنظر گرفتن داشتن وکالت در 
استرداد دادخواست دعوى موکل خودش مسترد نموده لذا به استناد بند الف از ماده 107 قانون آیین دادرسى 
مدنى قرار ابطال دادخواست صادر و اعالم مى گردد راى صادره در قسمت  محکومیت غیابى و ظرف مهلت 
بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و ســپس ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى و حقوقى اصفهان مى باشد و در قسمت رد دعوى ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى و حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 208765 

شعبه 12 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /5/171
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـین تکلیــف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى شهرســتان لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا 
مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
در روزنامه هاى نصف جهان و عصر اصفهان آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند ، مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود 

را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
، دادخواســت خود را به مرجع صالح قضایى تقدیم نمایند . بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شــماره 139660302015001333 مورخ 96/09/26  یداله نوروزى چم کهریزى فرزند احمد 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 236,13 مترمربع مفروزى از پالك 290 - اصلى واقع در چم 

کهریز بخش 9 ثبت اصفهان که شخص متقاضى مالک رسمى ملک مزبور مى باشد .
2 - راى شماره 139660302015002093 مورخ 96/11/29  حبیب اله عباس زاده ریزى فرزند محمد 
على نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 139,65 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در 

زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
3 - راى شــماره 139660302015002094 مورخ 96/11/29  عباس قاسمى چرمهینى فرزند نادعلى 
نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 489,26 مترمربع مفروزى از پالك 379 - اصلى واقع در 

نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عباس ابراهیمى .
4 - راى شــماره 139760302015000101 مورخ 97/01/20  محمد رضا معین ریزى فرزند خدامراد 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 187,73 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
5 - راى شماره 139760302015000715 مورخ 97/03/23  منوچهر عزیزى ملک آبادى فرزند مصطفى 
نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 325,43 مترمربع مفروزى از پالك 320 - اصلى واقع در 
ملک آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالقاسم کریمى ملک آبادى .
6 - راى شــماره 139760302015000719 مورخ 97/03/23  بهرام اسکندرى دورباطى فرزند بختیار 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 172,53 مترمربع مفروز از پالك 321 - اصلى واقع در دورباط 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین اسکندرى دورباطى .
7 - راى شماره 139660302015000720 مورخ 97/03/23  مجید براتى ریزى فرزند حسین نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 117,41 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
8 - راى شماره 139760302015000724 مورخ 97/03/23  ســید مهدى احمدى شیخ شبانى فرزند 
سید جمعه نسبت به 3 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 194,27 مترمربع مفروزى از 
پالك 106 - اصلى واقع در کمال آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

اسماعیل حبیبى ریزى .
9 - راى شماره 139760302015000725 مورخ 97/03/23  مهوش ترکى هرچگانى فرزند پرویز نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 194,27 مترمربع مفروزى از پالك 106 - اصلى 
واقع در کمال آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى اسماعیل حبیبى ریزى .
10 - راى شماره 139760302015000730 مورخ 97/03/23  محمد توانگر ریزى فرزند عباسعلى نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 180,80 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
11 - راى شماره 139760302015000733 مورخ 97/03/23  گوهر شیخ االسالمى فرزند جمال نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 161,62 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
12 - راى شماره 139760302015000734 مورخ 97/03/23  محمد احمدى بنى فرزند حسن آقا نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 250,59 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
13 - راى شماره 139760302015000736 مورخ 97/03/23  مهین بازرگانى باغبادرانى فرزند مهدیقلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 180 مترمربع مفروزى از پالك 1413 فرعى از 131 - اصلى 

واقع در باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى پالك مزبور مى باشد .
14 - راى شماره 139760302015000737 مورخ 97/03/23  عضنفر سلحشورى فرزند جعفر نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 218,20 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
15 - راى شماره 139760302015000753 مورخ 97/04/02  احسان جعفرى ملک آبادى فرزند امید 
على نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 289,76 مترمربع مفروزى از پالك 320 - اصلى واقع در 

ملک آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى امید على آقایى ملک آبادى .
16 - راى شــماره 139760302015000777 مورخ 97/04/04  سید علیمراد دادور فرزند سید اسداله 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 306,15 مترمربع مفروزى از پالك 40 و 41 
و 46 فرعى از 103 - اصلى واقع در چمگردان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى رمضان حسین پور چمگردانى و غیره .
17 - راى شماره 139760302015000778 مورخ 97/04/04  حواء احمدى بابادى فرزند تیمور نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 306,15 مترمربع مفروزى از پالك 40 و 41 و 46 
فرعى از 103 - اصلى واقع در چمگردان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

رمضان حسین پور چمگردانى و غیره .
18 - راى شــماره 139760302015000784 مورخ 97/04/12 محمد نوروزى فرزند رضا نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 108,07 مترمربع مفروزى از پالك 104,1 - اصلى (که به شماره 
1943 –اصلى تبدیل شده) واقع در باباشــیخعلى بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از 

مالک رسمى رضا نوروزى باباشیخعلى .
19 - راى شماره 139760302015000785 مورخ 97/04/12  امین کاروانى ریزى فرزند احمد نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 265,25 مترمربع مفروزى از پالك 106 - اصلى واقع در کمال آباد 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عباسعلى یادگارى ریزى .
20 - راى شماره 139760302015000786 مورخ 97/04/12  داود مرادى فرزند حمزه على نسبت به 
ششدانگ قسمتى از یکباب ســاختمان و باغچه متصله به مساحت 548,80 مترمربع مفروزى از پالك 
325 - اصلى واقع در چم آسمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى رحیم 

زارعى چم آسمانى .
21 - راى شــماره 139760302015000787 مورخ 97/04/12  گوهر امینى چرمهینى فرزند محمد 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 2087,75 مترمربع مفروزى از پالك 375 - اصلى واقع در گنج 
آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمود و علیار ابراهیمى .

22 - راى شــماره 139660302015000790 مورخ 97/04/12  روشــنک فرهمند کاهریزى فرزند 
عزیزقلى نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 352,56 مترمربع مفروزى از پالك 6 فرعى 
از 372 - اصلى واقع در قریه کاریز بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى 

عزیزقلى فرهمند کاهریزى .
23 - راى شــماره 139760302015000792 مورخ 97/04/16  محمد مهــدى رحیمى ریزى فرزند 
محمد نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 230,29 مترمربع مفروزى از پالك 
106 - اصلى واقع در کمال آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمد 

رحیمى ریزى  .
24 - راى شماره 139760302015000793 مورخ 97/04/16  ام البنین مدحى ریزى فرزند ناصرقلى 
نسبت به 3 دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 230,29 مترمربع مفروزى از پالك 
106 - اصلى واقع در کمال آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمد 

رحیمى ریزى  .
25 - راى شماره 139760302015000794 مورخ 97/04/16  محمود طغیانى ریزى فرزند على نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 97,86 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
26 - راى شماره 139760302015000799 مورخ 97/04/17  اصغر عطائى قلعه قاسمى فرزند على 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 319,27 مترمربع مفروزى از پالك 111 - اصلى واقع در 
حاجى آباد قلعه قاسم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى غالمرضا ملک 

زاده قلعه قاسمى  .
27 - راى شــماره 139760302015000800 مــورخ 97/04/17  فتحعلــى حیــدرى چرمهینــى 
فرزند  قربانعلى نســبت به ششــدانگ یکبــاب خانه بــه مســاحت 451,37 مترمربع مفــروزى از 
پــالك 10 فرعــى از 370 - اصلى واقــع در مزرعه مریم بیگــم چرمهین بخــش 10 ثبت اصفهان 
مع الواســطه خریدارى شــده از مالک رســمى  حســین امینى فرد چرمهینى  . تاریخ انتشــار نوبت 
اول:  روز  شــنبه  مورخ 1397/04/23 تاریخ انتشــار نوبت دوم : روز یکشــنبه مــورخ 1397/05/07 

م الف:203457 محمد رضا رئیسى زاده - رئیس ثبت اسناد و امالك لنجان  /4/480
مزایده

در پرونده کالســه 971181 اجرایى و به موجب دادنامه 2989-95 صادره از شــعبه 3 عمومى نجف 
آباد محکوم علیه اجرایــى آقاى عبدالرحیم-عبد المجید-محمدرضا-حاجیه خاتون-شــهناز-مریم-

عبدالحمید-معصومه-غالمحســین-عبدالکریم-محمدعلى زادگان حسنى  محکوم است به پرداخت 
30/730/500 ریال  بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 1530000 
ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال 
ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى لطفعلى محمودى به شرح ذیل ارزیابى 
گردیده است: یکباب منزل مسکونى واقع در امیراباد خ شهردارى جنب خ خاقانى پالك 91 عرصه منزل 
225 مترمربع و اعیانــى آن در طبقه همکف با زیر بنا 135 مترمربع با ســقف آهن و آجر و نماى داخلى 
گچ و ســنگ و نقاضى-کف موزائیک داراى انشعابات و داراى ســوابق ثبتى-برق-گاز جمعا به مبلغ 
1/816/000/000 ریال ارزیابى گردیده است.که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به 
نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 97/05/21 ساعت 
10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى 
باالترین قیمت را انتخاب که بایســتى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 
واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع 
صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده 
از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 212474/م الف مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى 

نجف آباد/5/197
 فقدان سند مالکیت 

شــماره: 139785602030001538 آقاى حمید زمانه فرزند قنبرعلى باستناد 2 برگ استشهاد محلى 
شــماره 18106 مورخ 1397/03/24 که هویت و امضاء شــهود رسما گواهى شــده مدعى است که 
شش-هفتم دانگ مشاع به استثناء ثمنیه اعیانى تا ســه دانگ از پالك ثبتى شماره 978 واقع در قطعه 
6 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 266 دفتر 582 امالك  بموجب ســند انتقال شــماره 
13583 مورخ 1388/09/19 دفترخانه 199 نجف اباد و به ذیل ثبت شــماره 132368 و سند به شماره 
سریال 0541164-الف 87 مع الواسطه به نامش صادر و تسلیم گردیده و بموجب نامه شماره 950349 
مورخ 1395/07/05 از طرف شعبه چهارم حقوقى نجف آباد بازداشت دائم مى باشد و معامله دیگرى هم 
انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى ســند 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 97/05/07  212455/م 

الف- حسین زمانى علویجه-رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/5/198
 ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9710463730100008 شماره پرونده: 9709983730100189 شماره بایگانى شعبه 
: 970190 خواهان مجتبى هوایى باوکالت آقاى على لطفى و آرزو لطفى دادخواســتى بطرفیت خوانده 
على رضا کریمى  به خواسته مطالبه حق والوکاله وکیل و خســارت دادرسى و مطالبه خسارت تاخیردر 
تادیه و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرســتان نجف آباد نموده که جهت رسیدگى به 
شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 970190 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگى آن 97/06/07 و ساعت 10 صبح تعیین شده. به علت مجهول المکان بودن خوانده فوق و 
درخواست خواهان/شاکى و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده/ على رضا 
کریمى پس از  نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. 212584/ م الف شعبه 

1 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/5/199

قیمت پایین ســیب زمینى و پیاز در اصفهان موجب شد 
کشاورزان محصول امسال را برداشت نکنند.

کشاورزان شرق اصفهان با ابراز ناراحتى از اینکه هرکیلو 
ســیب زمینى و پیاز اکنون بین 200 تــا 300 تومان از 
کشاورز خریدارى و بین هزار و 300 تا هزار و 500 تومان 
به مشــترى فروخته مى شــود، مقرون به صرفه نبودن 
برداشت محصول  و ضرورت پاکسازى زمین زراعى براى 
کشت سال آینده  را، علت خوراك دام شدن این محصول  

اعالم کردند.
به گفته آنها، کشاورزان زمین هاى خود را براى چراى دام 

در اختیار دامداران گذارده اند.
کارشناس ســبزى و صیفى ســازمان جهاد کشاورزى 
استان اصفهان هم پیش از این، از اختصاص 3000 هکتار 
از اراضی شهرستان هاي مبارکه، نجف آباد، فالورجان و 

اصفهان به کشت این محصول خبر داده بود.
فرزین ابراهیمى متوسط عملکرد این محصول را در هر 
هکتار درحدود 40 ُتن اعالم کرد وگفت: استان اصفهان 

رتبه برتر این محصول را از نظر عملکرد در کشور دارد.
وي افزود: ســیب زمینی اصفهان به شهرهاي تهران و 

استان هاي سردسیر کشور صادر می شود.

پیاز و سیب زمینى امسال 
خوراك دام ها شد

کشف گلوله توپ در 
کاخ چهلستون

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
استان اصفهان از کشف گلوله توپ جنگى متعلق به 

صد سال قبل در محوطه باغ کاخ چهلستون خبر داد.
فریدون اللهیارى اظهارکرد: صبح روز شنبه مرمتگران 
در جریان اجراى طرح سنگ فرش و آجرفرش کردن 
خیابان ضلع شمال غربى باغ بزرگ مجموعه جهانى 
کاخ چهلســتون و در جریان خاکبردارى، گویى فلزى 
را کشــف کردند. وى افزود: بررسى هاى اولیه توسط 
مدیریت و کارشناســان مســتقر در مجموعه جهانى 
کاخ موزه چهلســتون حاکى اســت با توجه به اینکه 
مجموعه کاخ چهلستون و بناهاى اطراف به ویژه تاالر 
تیمورى و باغ کاج در ضلع غربى کاخ چهلستون و در 
بخش شمال غربى مجموعه عظیم دولتخانه صفوى، 
در اواخر دوران قاجار و اوایل دوران پهلوى یکى از مراکز 
مهم استقرار نظامیان بوده و همچنین بخشى از توپخانه 
قشون اصفهان در آن عصر در محوطه کاخ چهلستون 
استقرار داشــته، این گوى فلزى که شباهت زیادى به 
گلوله توپ دارد و یکى از گلوله هاى توپ هاى جنگى آن 
دوران است که صبح روز شنبه در جریان حفارى محوطه 
شمال غربى باغ بزرگ کاخ چهلستون توسط مرمتگران 
کشف شــد. عاصفه بدر، مدیر مجموعه جهانى کاخ 
چهلستون نیز در این باره گفت: باغ بزرگ کاخ چهلستون 
با مساحتى در حدود 70 هزار مترمربع، بخش باقیمانده 
از باغ بزرگ جهان نماســت که در محور شمال غرب 
دولتخانه صفوى در عصر سالطین صفوى ایجادشده 
بود. وى ادامه داد: از نیمه دوم ســال 1396 همزمان با 
اجراى ده طرح مرمتى کاخ چهلستون، عملیات مرمت و 
احیاى خیابان هاى باغ کاخ چهلستون با هزینه اولیه بالغ  

بر 600 میلیون ریال آغاز شد.

 شهردار اصفهان با بیان اینکه منطقه 12 شهردارى 
یکى از بزرگ ترین مناطق 15 گانه اصفهان به شمار 
مى رود، گفــت: بودجه این منطقه در ســال جارى با 
جمعیتى بالغ بر 150 هزار نفــر، 160 میلیارد تومان 

است.
قدت ا... نوروزى، تصریح کرد: براى منطقه 8 شهردارى 
اصفهان نیز با 2050هکتار وســعت، 129 میلیارد تومان 
بودجه در ســال جارى اختصاص یافته است، همچنین 
منطقه 7 با 150 هزار نفر جمعیــت، 130 میلیارد تومان 
بودجه دارد و در مجموع مى توان گفت سه منطقه 7، 8 و 

12 شهردارى اصفهان 13 هزار و 100 هکتار زمین هاى 
کالنشهر اصفهان را به خود اختصاص داده اند.

وى با بیان اینکه احداث خط انتقال پساب شاهین شهر 
حدفاصل بختیار دشــت تا میدان استقالل در دستور کار 
قرار گرفته اســت، اظهارکرد: با توجه به شرایط کم آبى 
و مشکالت موجود براى آبیارى فضاى سبز و حفظ این 
میراث  ارزشمند طبیعى که در معرض خشکى قرار دارد، 

انتقال پساب از ضرورى ترین اقدامات است.
نوروزى تأکید کرد: اگر اصفهان شهرى تاریخى و جهانى 
اســت و همه ملت ایران به وجود آن افتخار مى کنند، به 

علت هویت هاى میراثى و درختان چنار 150 ساله شهر 
است، از این رو براى زنده ماندن این درختان باید از هیچ 

کوششى دریغ نورزیم.
وى با بیــان اینکه در حال حاضــر 5000 هکتار فضاى 
ســبز در شــهر اصفهان وجود دارد، تصریح کرد: از این 
5000 هکتار، 3000هکتار در اختیار شهردارى و بقیه در 
اختیار ادارات، سازمان ها، مراکز نظامى و بخش خانگى 
است، اما با استفاده از شیوه هاى جدید آبیارى و استفاده 
از پساب، براى حفظ فضاهاى ســبز تالش هاى زیادى 

انجام شده است.

احداث خط انتقال پساب شاهین شهر تا میدان استقالل
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مدیر مرکز خالقیت و فناورى هاى نوین شهردارى اصفهان 
گفت:  ایده هاى جدید شــهروندان و نخبــگان، دریافت، 

دسته بندى و به مدیریت ارشد شهر ارایه مى شود.
محمد حسین قورچانى اظهارداشت: مدیریت مرکز خالقیت 
و فناورى هاى نوین شهردارى اصفهان داراى تعامل سازنده 
و مؤثر با بدنه مدیریت شــهرى است. وى افزود: مهمترین 
اهداف مدیریت خالقیت و فناورى هاى نوین شــهردارى 
اصفهان، توســعه پایدار شــهرى مبتنى بر اقتصاد خالق، 
تسهیل گرى در توسعه صنایع خالق، ارتقاى کمى و کیفى 
طبقه خالق، توسعه نگاه خالقانه در مدیریت شهرى، بهبود 
اکوسیستم کارآفرینى شــهر، جذب مشارکت شهروندان و 

نگاه شهروند محور، یافتن راهکارهاى فناورانه در جهت رفع 
مسایل شهرى، بهره گیرى از متخصصان و نیروى انسانى 
کارآمد و خالق در حفظ و توســعه خالقیت شهرى، جذب 
و ارتقاى ایده و کمک به اجراى آن در شهر، تسهیل شرایط 
براى رشد و توسعه استارت آپ ها و شرکت هاى دانش بنیان، 
ایفاى نقش مؤثر در تکمیل چرخه علم و فناورى در شهر و 
ارتقاى ارتباطات ملى و بین المللى در حوزه شبکه شهرهاى 
خالق یونسکو اســت. قورچانى ادامه داد: چرخش حرکت 
شهر از نگاهى صرفاً کالبدى به نگاه زنده، انسانى و ارگانیک، 
از آرزوهاى دیرینه شــهروندان اصفهان و دوستداران این 

اسطوره شهر در سراسر جهان بوده است.

یک عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس شوراى 
اسالمى گفت: ایراد اصلى در افزایش حقوق معلمان این است 
که برخى ردیف ها در فیش حقوقى معلمان را حذف یا کاهش 
داده اند و این یعنى عمًال افزایش حقوقى انجام نشده است.  
محمدجواد ابطحى در خصوص افزایش جزیى حقوق معلمان 
اظهار داشت: گزارشى از وضعیت افزایش حقوق فرهنگیان 
از آموزش و پرورش دریافت کــرده ام و در این گزارش در 
خصوص افزایش ضریب حقــوق فرهنگیان آمده که یک 
تصویب نامه اولیه از هیئت دولت به تاریخ 16 اردیبهشــت 
97 داریم و یک تصویب نامه دیگر به تاریخ 19 خرداد 97. بر 
اساس این تصویب نامه ها، براى مثال حقوق یک میلیون و 

200 هزار تومانى به یک میلیون و 242 هزار تومان رسیده 
اســت. وى در همین خصوص افزود: در بند تصویب نامه 
اولیه ضریب شش درصد اضافه شده بود و ضریب ثابت در 
بخشنامه اولیه شش درصد و ضریب تعدیل حداکثر 9 درصد 
است.  وى ادامه داد: در بخشــنامه دوم این ضرایب انجام 
شده، ولى حداقل حقوق یک میلیون و 200 هزار تومان به 

یک میلیون 242 هزار تومان افزایش یافته است.
نماینده مردم خمینى شهر در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
ایراد اصلى این اســت که برخى ردیف ها در فیش حقوقى 
معلمان را حذف یا کاهش داده اند و این یعنى عمًال افزایش 

حقوقى انجام نشده است. 

آماده دریافت ایده هاى جدید 
شهروندان هستیم

حقوق معلمان
 اضافه نشده است

در گلپایگان کودك آزارى 
وجود دارد

کارشـناس مسـئول امـور اجتماعـى اداره بهزیسـتى 
شهرسـتان گلپایگان گفت: نمى خواهم مردم را نگران 

کنم، اما در گلپایگان کودك آزارى وجود دارد.
شهربانو طبرزدى در خصوص کودك آزارى خاطر نشان 
کرد: بسیارى از ارجاعات ما در این بخش از طریق آموزش 
و پرورش است و در مواقعى هم که جراحت زیاد و کودك 
به بیمارستان منتقل شده باشد، از طریق شبکه بهداشت 

و درمان از کودك آزارى مطلع مى شویم. 

همایش «سفیران آفتاب» در 
شهرضا

دبیـر همایش سـفیران آفتـاب گفت: همایش سـفیران 
آفتاب به منظور نکوداشت و بزرگداشت دبیران بازنشسته 
شهرضایى برگزار شد. حمید صدرى گفت: این همایش 
به صورت خود جوش بیـن دانش آموزان دهـه 60 و 50 
شکل گرفته تا از معلمان خود تجلیل کنند. وى تصریح کرد: 
دبیرانى که 30 سال خدمت مى کنند و بعد تنها در خاطره ها 
مى مانند و گاهى کم کم فراموش شـده یا به کنار مى روند 
و در گوشه اى به انزوا مى نشینند را بار دیگر دور هم جمع 

مى کند و به آن ها مى گوید ما به یاد شما هستیم.

5000 نفر ماه گرفتگى را در 
میدان امام(ره) رصد کردند

کارشناس مرکز نجوم ادیب اصفهان گفت: بیش از پنج 
هزار نفر، طوالنى ترین ماه گرفتگى قرن را شامگاه جمعه 
و بامداد شـنبه در میدان امام (ره) اصفهان رصد کردند. 
ابوذر دبیرى افزود: در این برنامه، 35 نفر از کارشناسان 
نجوم اصفهان با اسـتفاده از هفت دستگاه تلسکوپ، به 
راهنمایى مـردم براى رصد ماه گرفتگـى و پخش زنده 
آن از طریق تلویزیون شـهرى در محل میدان امام (ره)

پرداختند. وى بازخورد این برنامه را مناسب ارزیابى کرد و 
افزود: اجراى چنین برنامه هایى براى رصد رویدادهاى 
خاص و منحصر به فرد عالوه بر فرهنگ سازى به ایجاد 

جاذبه هاى گردشگرى نیز منجر مى شود.

علیرضا قربانى
 در اصفهان مى خواند

کنسرت موسیقى علیرضا قربانى در سالن کوثر اصفهان 
برگزار مى شــود. قربانى ازجمله خوانندگانى است که 
آشنایى با على تجویدى و فرهاد فخرالدینى دریچه هاى 
جدیدى از دنیاى موسیقى ایران را به روى وى گشود و 
تجربه هاى جدیدى از موســیقى ایرانى را تجربه کرد. 
علیرضا قربانى متولد سال 1351 و خواننده سنتى ایرانى 
است. وى از ســال 63 به طور جدى به فراگیرى ردیف 
آوازى، تلفیق شعر و موسیقى، بینش و زیبایى شناسى 
در آواز ایران پرداخت. کنســرت موســیقى «علیرضا 
قربانى» 17 مردادماه در دو سانس ساعت هاى 18 و 21 
در سالن کوثر، واقع در خیابان حکیم نظامى، مجموعه 
ارتش برگزار مى شود. عالقه مندان براى تهیه بلیت و 
دریافت اطالعات بیشــتر مى توانند به نشانى اینترنتى 

melliconcert.com مراجعه کنند.

عدالت محورى 
در دستور کار جشنواره کودك

رئیس کمیسیون فرهنگى شـوراى شهر اصفهان با بیان 
اینکه عدالت محورى از مهم ترین سیاسـت هاى سـى و 
یکمین جشنواره بین المللى فیلم هاى کودکان و نوجوانان 
اسـت، گفـت: سـرویس هایى را در ایـام جشـنواره براى 
جابجایى کـودکان از محـالت مختلف بـراى حضور در 
برنامه ها و تماشاى فیلم هاى جشنواره در نظر گرفته ایم. 
فریده روشـن با بیان اینکه اعالم فراخـوان داوران جوان 
و خبرنگاران نوجوان انجام و با اسـتقبال خوبى نسبت به 
سال هاى گذشته روبه رو بوده است، ادامه داد: انتخاب افراد 
در این بخش نیز بر اساس شایستگى ها بوده است. وى با 
بیان اینکه عدالت محورى از مهم ترین سیاست هاى سى 
و یکمین جشنواره بین المللى فیلم هاى کودکان و نوجوانان 
است، افزود: براى این امر سرویس هایى را در ایام جشنواره 
براى جابجایى کودکان از محالت مختلف براى حضور در 

برنامه ها و تماشاى فیلم هاى جشنواره در نظر گرفته ایم.

خبر

براساس اعالم پزشکى قانونى اســتان اصفهان، مرگ 
ناشى از برق گرفتگى در ســه ماهه نخست سال جارى، 

نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.
در 3 ماهه نخست سال 97، تعداد 10 مورد فوتى به دلیل 
برق گرفتگى به مراکز پزشــکى قانونى استان اصفهان 

ارجاع شده است.
در این مدت، آمار فوت شــدگان ناشى از غرق شدگى نیز 
تعداد 11 مورد فوتى(10 مرد و یک زن) بوده که نســبت 
به مدت مشابه سال قبل(17 نفر شامل 2 زن و 15 مرد) 

کاهش داشته است.
آمار تلفات غرق شدگى طى سه ماهه نخست سال جارى، 
در استخر کشــاورزى 10 نفر و دریا یک نفر بوده است؛ 
همچنین در سه ماهه نخست ســال 1397 تعداد 209 
نفر براى دریافت مجوز ســقط درمانى به مراکز پزشکى 
قانونى استان اصفهان مراجعه و 165 نفر از آن ها مجوز 

سقط درمانى دریافت کرده اند.
آمار متقاضیان دریافت سقط درمانى در سه ماهه نخست 
سال جارى نسبت به مدت مشــابه سال قبل 2/8درصد 

کاهش داشته است.

وضعیت کنونى اقتصاد افزایش تلفات ناشى از برق گرفتگى در اصفهان
دنیاى فرصت است

رئیس کمیسیون ســرمایه گذارى اتاق بازرگانى، 
صنایع، معادن و کشــاورزى اصفهــان گفت: به 
رغم وجــود چالش هــا و مشــکالت اقتصادى 
بى شــمار، هنوز وضعیــت فعلى اقتصــاد ایران 
بــراى کار آفرینان تهدید نیســت، بلکــه دنیاى 
فرصت است. قاســمعلى جبارى رشد نقدینگى و 
متعاقب آن تــورم لجام گســیخته را،  ایدز اقتصاد 
کشــور نامید و تاکید کرد: به رغم وجود چالش ها 
و مشــکالت اقتصادى بى شــمار، هنوز وضعیت 
فعلى اقتصــاد ایران بــراى کار آفرینــان تهدید 
نیست.  وى افزود: متاســفانه چالش هاى موجود 
در زمینه بازار ارز به گونه اى اســت که واحدهاى 
تولیــدى و صنعتى و همچنین صــادر کنندگان با 
مشــکالت عدیده اى به منظور تامیــن ارز مورد 
نیاز فعالیت یا دریافت ارز حاصــل از صادرات خود

 مواجه هستند. این عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانى 
اصفهان، ورود قهرى دولت و نهاد هاى انتظامى به 
بازار ارز و امنیتى ساختن فضا در این بازار را، از یکسو 
سبب تشدید هیجانى شدن بازار و رشد تقاضاى ارز 
توسط شهروندان به منظور تثبیت قدرت خرید دارایى هاى 
خود  و از سوى دیگر ،سبب ایجاد مشکالت عدیده 
براى تامین ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه و ماشین 

آالت واحدهاى تولیدى و صنعتى  دانست.

کاهش 80 درصدى
 ورودى آب سد گلپایگان

ورودى آب سد گلپایگان نسبت به سال گذشته 80 
درصد کاهش یافت. مدیر امور منابع آب گلپایگان 
از کاهش 80 درصدى ورودى آب سد گلپایگان در 
سال زراعى 97 نسبت به سال زراعى 95-96 خبر 
داد و گفت: آب ورودى به ســد گلپایگان در سال 
جارى 18 میلیون متر مکعب است، در صورتى که 
این میزان در سال زراعى 95 -96 حدود 90 میلیون 
متر مکعب بوده است. بهمن نکویى افزود: بارندگى 
در شهرستان گلپایگان در سال جارى 200 میلیمتر 
بوده است، در صورتى که این میزان در سال گذشته 
347 میلیمتر بوده و این نشــان دهنده کاهش 40 
درصدى بارندگى سال جارى نسبت به سال گذشته 

در شهرستان گلپایگان است.
وى گفت: سد گلپایگان در حال حاضر 10 میلیون متر 

مکعب آب در خود ذخیره دارد.

معافیت پروژه هاى خیرساز 
از عوارض پروانه ساختمانى 

در کاشان
رئیس کمیسیون خدمات شهرى شوراى اسالمى شهر 
کاشان، از لزوم معافیت پرداخت پروژه هاى خیرساز 
سالمت از عوارض پروانه ساختمانى در این شهرستان 
خبر داد. علیرضا مفرح با اشاره به معافیت پروژه هاى 
دانشــگاهى از پرداخت عوارض، درخواســت کرد:

پروژه هاى خیر ساز دانشــگاه را از پرداخت عوارض 
پروانه ساختمانى معاف کنند. وى  افزود: بدهى دانشگاه 
علوم پزشکى کاشان که شهردارى قرار بود از طریق 
سامانه «ســما» به اســتاندارى اعالم کند و اوراق 
خزانه اســالمى را بابت مطالبات شهردارى دریافت 
کنند، در ســال 96 و 97 متوقف مانده اســت و این 
مسئله براى دانشگاه نگران کننده شده که مبادا این 
بدهى براى دانشــگاه چالش ایجاد کنــد. این عضو 
شوراى اسالمى شهر کاشان  با بیان اینکه درخواست 
سازمان نظام پزشــکى و افزایش تعرفه جمع آورى 
پسماندهاى مشاغل پزشکى بخش خصوصى شامل 
کلینیک ها، مطب ها، آزمایشگاه ها و... در سال 96 تا 
97 غیر منطقى بوده، خاطرنشان کرد: خروج بعضى 
مراکز ترك اعتیاد توســط همکاران پزشک عمومى 
در مراکز درمان سوء مصرف مخدر از لیست خدمات 
شهرى که پســماند عفونى ندارد، از دیگر مصوبات 

کمیسون خدمات شهرى است.
وى با اشاره به لزوم نامگذارى یک میدان یا خیابان به 
نام «حاج محمد صادق نقوى» خیر بیمارستان نقوى، 
خاطرنشان کرد: محمد صادق نقوى خیر بیمارستان 
نقوى، عالوه بر این بیمارستان، خدمات خوب دیگرى 
ارایه کرده است که به پاس این حسن نیت مى توانیم 
یک میدان یا خیابان به نام این خیر در سطح شهر با 
توجه به انتقال بیمارستان نقوى در بیمارستان جدید 
بقیه ا... و تغییر کاربرى ساختمان نقوى صورت بگیرد.

مدیرکل اوقــاف و امــور خیریه اســتان اصفهان 
گفت:قریب به ســه هزار امامزاده در سطح کشور و 
در استان اصفهان 450 امامزاده، مکان مناسبى براى 

فرائض دینى و خدمات به زائران وجود دارد.
حجت االسالم رضا صادقى تصریح کرد: در استان 

اصفهان امامزاده بالفصل از جمله امامزاده مشــهد 
اردهال که فرزند امام باقر(ع) و برادر امام صادق(ع) 
است، وجود دارد که به عنوان کربالى ایران نامیده 
شده و همچنین امامزاده ســید ابراهیم(ع) که فرزند 

امام کاظم(ع) است در منطقه دولت آباد اصفهان.
صادقى یادآور شــد: در حکمى که رهبر انقالب به 
تولیت آســتان قدس دادند بر لزوم تکریم نیازمندان 
توصیه کردند، ما هم در اصفهان بر این باوریم که در 
حاشیه امامزاده ها توجه ویژه به این قشر داشته باشیم.
وى بیان داشت: این نیست که اداره اوقاف به دنبال 
وقف کردن باشــد تا مالکیت موقوفــه را به نام خود 
داشته باشــد، بلکه هر کس مى تواند وقفى را به نام 

خودش داشته باشد.

در استان 450 امامزاده براى انجام 
فرائض دینى وجود دارد

آغاز مرمت و احیاى خانه
« بنیادى» نایین 

در مراسمى، عملیات ساخت ساختمان جدید اداره ثبت 
اسناد و امالك گلپایگان آغاز شد.

این ساختمان با 20 میلیارد ریال اعتبار، در زمینى به 
مساحت پنج هزارو 104 متر مربع و زیربناى961 متر 

مربع، در مدت یک سال ساخته مى شود.
مدیر کل ثبت اسناد وامالك استان اصفهان در آیین 
آغاز ساخت ساختمان جدید اداره ثبت اسناد و امالك 
گلپایگان با اشاره به الکترونیکى شدن پرونده هاى 
ثبتى دراستان گفت: در حال حاضر بیش از 70 درصد 
از پرونده هاى ثبتى اســتان اصفهــان الکترونیکى 

شده اند و از چهار سال گذشته، تمام اسناد ثبتى استان 
به صورت الکترونیکى صادر مى شود.

على بهبهانى افزود: از مهمترین اهداف الکترونیکى 
کردن پرونــده ها ى ثبتــى، شناســایى امالك و 
مستقالت و جلوگیرى از زمین خوارى،  رانت خوارى 
و دیگر جرایم ثبتى اســت. وى با بیان اینکه در حال 
حاضر 85 درصد ازفعالیت هاى ادارات ثبت اســناد 
استان به صورت الکترونیکى انجام مى شود، گفت: 
استان اصفهان رتبه اول الکترونیکى کردن اسناد و 

پرونده هاى ثبتى را در کشور دارد.

آغاز ساخت ساختمان جدید
اداره ثبت اسناد گلپایگان

فرماندار خمینى شهر گفت: شهرستان خمینى شهر با 
تراکم باالیى که دارد، بعد از تهران دومین شهر کشور 
از این جهت محسوب مى شود و مدیریت خاص خود 

را مى طلبد.
محمود مســلم زاده با بیان این که در خمینى شــهر 
هم دست به گریبان خشکسالى هستیم، یادآور شد: 
بحران خشک شدن درختان، باغ ها را تهدید مى کند، 
در کنار راه حل کوتاه مدت که حتى شده با تانکر آب 
برسانیم، باید این کار را انجام دهیم و باید براى آینده 

و بلندمدت هم برنامه ریزى داشته باشیم.
وى با اشاره حاشیه نشینى به عنوان یکى از چالش ها در 
این شهرستان گفت: برنامه داریم تا محله محور عمل 
کنیم تا با رسیدگى به محله هاى کمتر برخوردار، کمتر 

شاهد حاشیه نشینى باشیم.

فرماندار خمینى شــهر اضافه کرد: به محله اى مانند 
جوى آباد کم محلى شده، بررسى که از سرانه خدمات 
و امکانات صورت گرفته، پایین بودن امکانات در این 
منطقه را نشان مى دهد که همین باعث شده شرایط 

ویژه اى پیدا کند.

براى محالت حاشیه  خمینى شهر
 برنامه داریم

مدیر جهاد کشــاورزى خور و بیابانک از کاهش 90 
درصدى تولید محصول پسته طى سالجارى زراعى 

در این شهرستان خبر داد.
حکمت موســوى گفت: پیش بینى مى شود از 250 
هکتار باغ هاى بارور پســته در خور و بیابانک، تنها 

درحدود 25 تن محصول برداشت شود.
وى علت کاهش تولید پسته را، گرماى زودرس هوا 
در زمان گرده افشانى درختان و نیز خشکسالى عنوان 
کرد و گفت: مزارع اسالم شهر روستاى چاهملک و 
خرمدشت با 100 هکتار داراى بیشترین باغ پسته در 

خور و بیابانک است.

موسوى فصل برداشت پسته را از نیمه دوم شهریور 
تا پایان مهر عنوان کرد و گفــت: 180 بهره بردار به 
صورت مستقیم کار برداشت پسته را انجام مى دهند.

کاهش 90درصدى تولید پسته
 در خور و بیابانک 

مدیر درمان تامیــن اجتماعى اصفهان 
با اعالم خبر راه انــدازى میز خدمت در 
واحد هاى تابعه این مدیریت گفت: توجه 
به رعایــت حقوق شــهروندى و الزام به 
صیانت از آن، نه تنها در قالب میز خدمت، 
بلکه باید به عنوان یک برنامه محورى در 

دستور کار سازمان ها قرار گیرد.
على اعتصام پور اظهار داشــت: با توجه 
به ماهیــت عملکرد واحدهــاى درمانى 
تامین اجتماعى در سطح استان، الزاماً باید 
مراجعه حضورى وجود داشته باشد، ولى با 
تمهیدات پیش بینى شده، تالش بر این 
است که از حضور غیرضرور و چندین باره 
بیمه شــدگان براى پیگیرى امور مربوط 
به دفتر رسیدگى به اسناد پزشکى تامین 

اجتماعى جلوگیرى بعمل آید.

وى افزود: در حال حاضر در دفتر اســناد 
پزشکى شــش نوع فعالیت در قالب میز 
خدمت به بیمه شدگان سازمان و مراکز 
طرف قرارداد ارائه مى شــود که شامل 
پذیرش نســخ، پذیرش درخواست  عقد 
قرارداد بــا مراکز متقاضــى همکارى با 
سازمان،  تشــکیل پرونده بیمارى هاى 
خاص، تشــکیل پرونــده  دارویى، تایید 
خدمــات پاراکلینیــک و دارو و ثبت نام 
پزشــکان در طرح نســخه الکترونیک 

سالمت مى باشند.
وى افزود: در هر چهار خدمت ارائه شده، 
فقط یکبار مراجعه نیاز مى باشــد که آن 
هم به جهت الزام به رویت اصل مدارك 
درمانى و انطباق آن با دستورالعمل هاى 
سازمانى در جهت ارائه خدمات مى باشد. 

مدیر درمــان تامین اجتماعى اســتان 
تشــکیل پرونده هاى دارویى را در مدت 
زمان بســیار کوتاه، کاهش مدت زمان 
پذیرش و رسیدگى به نســخ پزشکان و 
مراکز طرف قــرارداد و همچنین امکان 

تایید نسخه هاى دارویى در سراسر کشور 
پس از یکبار تشکیل پرونده در دفتر اسناد 
را، از زیر خدماتى عنوان کرد که در راستاى 
ارتقاى سطح رضایتمندى و تکریم بیمه 
شدگان در سازمان در حال اجرا مى باشد.

ارائه خدمات در میز خدمت مدیریت درمان تأمین اجتماعى

مرمت و احیــاى خانه موقوفه بنیــادى نایین 
توســط نماینــدگان دانشــکده معمــارى و 
شهرسازى شهید بهشتى تهران انجام مى شود.

این خانه توسط خیر نیکوکار رضا بنیادى نایینى 
وقف مسجد بابا عبدا... نایین شده است.

به دلیل آسیب هاى وارد آمده به این خانه نیاز 
فورى به بازسازى و مرمت دارد که با همکارى 
متولیان ایــن موقوفه در آینــده اى نزدیک به 
این دانشــکده واگــذار خواهد شــد و مرمت 
هاى اساسى این خانه توســط دانشکده انجام 

خواهد شد.
این خانه بعد از مرمت و احیا به پایگاه پژوهشى 
- آموزشى این دانشگاه در شهر تاریخى نایین 

تبدیل مى شود.


