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عطسه کردن بعد از مصرف غذا چه علتى داردکمبود شدید دفتر در آستانه سال تحصیلىدیدن «آل پاچینو» 950 یورو آب مى خورد!با این پول مى شد شرکت بنز را خرید! سالمتاستانفرهنگ  هواى تازه در همین اصفهان است ورزش جهان نما

نور آبى موبایل، روند نابینایى را سریع تر مى کند

مهرعلیزاده پاییز اصفهان را دوباره مى بیند؟ 
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به مراسم اسکار مى رویم 
تا به دولت آمریکا فشار بیاوریم 

ایران در آستانه بحران سالمندى

راه اندازى گشت هاى 
ویژه مقابله با احتکار
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حاشیه ها 
دست بردار

«ابراهیم» نیست
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تحقیقات جدید دانشمندان حکایت از آن دارد که نور آبى ساطع شده از تلفن هاى همراه 
هوشمند و تبلت ها، روند نابینایى را تسریع مى بخشد.

محققان دانشگاه «تولدو» در اسپانیا بر این باورند که خیره شدن طوالنى مدت به نور 
آبى تلفن  همراه، تبلت و تلویزیون، بینایى را تحت تأثیر قرار مى دهد

ظاهراً قرار نیست حاشیه ها دســت از سر آلبوم جدید 
محســن چاوشــى بردارد. این بار بهــروز صفاریان، 
آهنگساز و تنظیم کننده که در آلبوم  «امیر بى گزند» و 
موسیقى سریال «شهرزاد» با محسن چاوشى به عنوان 
تنظیم کننده همکارى کرده اســت، ماجراى تأخیر در 
انتشــار آلبوم جدید چاوشــى و اخبار مربوط به مجوز 
نگرفتن آلبوم این خواننده را یک بازى تبلیغاتى مى داند. 
این  تنظیم کننده استداللش را این گونه بیان مى کند: 
«سیســتم موجود، از نظر خودش آدمــى موجه تر از 

محسن چاوشى دارد؟!

6

4

اصفهان مى توانست میزبان نشست پوتین، اردوغان و روحانى شود اگر...
در رثاى پروژه اى که همچنان نیمه تمام استدر رثاى پروژه اى که همچنان نیمه تمام است

2

تأیید قانونى که کرسى استاندارى اصفهان را  به استاندار جدید مى بخشد 

بختیار تا حاال
 بى اختیار!

 جریمه مى کنیم و شاید اخراج!
 امیر قلعه نویى به رغم پیروزى 3 بر یک تیمــش در جام حذفى به بازیکنان خود 

تاخت و آنها را مورد انتقاد قرار داد. 
امیر قلعه نویى در مورد میزان رضایت خود از عملکــرد بازیکنانش اظهار کرده: 
«بازى خوبى نبــود. من اگر جاى آقــاى تابش بودم، همــه بازیکنان را جریمه 

مى کردم؛ بعد از اینکه گل سوم را زدیم، تبدیل به یک تیم مبتدى شدیم.
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هر چه قلعه نویى بگوید عمل مى کنیم

جناب آقاى دکتر
 بهرام سبحانى

روابط عمومى شرکت فوالد امیرکبیر کاشان

انتخاب مجدد جنابعالى به ریاست انجمن تولید کنندگان فوالد ایران، گواهى بر تخصص، 
تعهد، توانمندیها و شایستگى هاى مدیریتى شما در عرصه ى اقتصاد کشور بویژه در 

صنعت فوالد ایران بعنوان بزرگترین تولید کننده فوالد قاره کهن، آسیا مى باشد.
تدبیر اعضاى انجمن تولید کنندگان فوالد ایران در انتخاب مجدد جنابعالى، به ریاست 
این انجمن، نوید آینده اى پر امید و سرشار از موفقیت براى صنعت فوالد کشور و 

صنایع معدنى ایران باالخص در جایگزینى، معادن به جاى نفت در اقتصاد ملى مى دهد.
با نهایت مسرت، این انتخاب آگاهانه را صمیمانه تبریک عرض نموده، از درگاه خداوند رحمان، برایتان تداوم 

سالمتى، موفقیت ، سربلندى و عزت روز افزون مسالت داریم.

مدیرعامل محترم شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

آگهى مزایده و تجدید مزایده
سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان در نظر دارد نسبت به فروش امالك خود مطابق 
لیست زیر از طریق مزایده و تجدید مزایده اقدام نماید. متقاضیان جهت بازدید و دریافت 
اسناد مى توانند از تاریخ نشر آگهى به سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان واقع 
در زرین شهر- بلوار جانبازان- جنب مرکز معاینه فنى خودرو مراجعه و پیشنهادات خود 
را حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 97/07/04 به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند. الزم به 

ذکر است سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.
1- یک قطعه زمین با کاربرى تجارى- کارگاهى واقع در زرین شهر بلوار خلیج فارس- سایت 

مشاغل مزاحم شهرى به شماره L 76 به مساحت حدود 90 مترمربع (تجدید مزایده)
2- یک باب واحد تجارى واقع در فوالدشهر محله B7 بازارچه شهریار (تجدید مزایده)

3- فوالدشهر- خ شهدا- جنب بانک سپه- مجتمع تجارى صدرا پالك 103 (مزایده)

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان

نوبت دوم

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى

امور پیمان هاى شرکت  شهرك هاى صنعتى استان اصفهان

نوبت دوم

شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان در نظر دارد اجراى پروژه هاى زیر را به پیمانکاران واجد 
شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ســتاد) واگذار نماید. کلیه مراحل برگزارى 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى 
را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشــار مناقصه در سامانه تاریخ 1397/06/24 

مى باشد.
آخرین مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز یکشنبه تاریخ 1397/07/01 

آخرین مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 13:30 روز پنجشنبه تاریخ 1397/07/12
زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 8:30 صبح روز شنبه تاریخ 1397/07/14

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه 
پاکت الف: آدرس اصفهان خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، شرکت شهرك هاى صنعتى 

استان اصفهان و تلفن 0311570
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

 مرکز تماس 41934- 021
دفتر ثبــت نــام در تهــران: 88969737 و 85193768- 021 و دفتر ثبت نــام در اصفهان: 

5- 03132645870 (داخلى 3299)
هزینه درج آگهى روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد.

موضوع مناقصه: بهره بردارى شبکه جمع آورى، ایستگاه هاى پمپاژ و تصفیه خانه فاضالب شهرك 
صنعتى جى (شماره 200971281000050 در سامانه ستاد)

مبلغ برآورد اولیه: 7/680/000/000 ریال و براساس قیمت روز (اعتبار طرح جارى)
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 384/000/000 ریال

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته تأسیسات و تجهیزات
مدت اجرا: 12 ماه

موضوع مناقصه: اصالح هندسى و دفع آب هاى سطحى تقاطع چهارم مرکزى و 30 مترى شرقى 
شهرك صنعتى اسفیدواجان (شهداى رضوانشهر) (شماره 200971281000049 در سامانه ستاد)

مبلغ برآورد اولیه: 10/140/791/324 ریال و براســاس فهارس بهاى سال 1397 سازمان برنامه و 
بودجه کشور (اعتبار طرح جارى) 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 507/040/000 ریال
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته راه و ترابرى

مدت اجرا: 7 ماه
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اگر  دشمن اگر  دشمن 
به اندیمشک مى رسید به اندیمشک مى رسید 
خوزستانخوزستان
 جدا شده بود جدا شده بود

حاال نوبت بهروز صفاریان شده است

مشکل اصلى بازار اصفهان گرانى است نه گرانفروشى

سریع تر مى کند
ه از تلفن هاى همراه

والنى مدت به نور 
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تا حاالخ ححار االبب تا حاختیا ت ر االبختی تا ا تا حاالخ بختیار
 بى اختیار!خاختخختیار!! بى اختیار!خى بى اختیار!
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مدیر عامل انجمن آلزایمر ایران ضمن تشــریح عوامل 
خطر در بروز بیمارى دمانــس و آلزایمر، در عین حال از 
تدوین «سند ملى دمانس» با هدف تشخیص زود هنگام، 

درمان مؤثر و کاهش ابتال به آلزایمر در کشور خبر داد.
معصومه صالحى گفت: جمعیت ســالمندى در جهان و 
ایران رو به افزایش است؛ به گونه اى که ایران در افزایش 
جمعیت سالمندى در رتبه ســوم جهان قرار دارد. وى با 
اشاره به پایین بودن رشد موالید در ایران، گفت: نرخ زاد و 
ولد در کشور ما نسبت به افزایش جمعیت سالمندى کمتر 
شــده، بنابراین باید به فکر برنامه ریزى براى جمعیت 
سالمندى کشور طى سال هاى آتى باشیم؛  اگر چه در این 

راستا کارهایى شروع شده و در حال انجام است.
صالحى، آلزایمر را از بیمارى هاى دوران سالمندى دانست 
و گفت: بیمارى آلزایمر شایع ترین نوع ِدمانس (اختالل 
شناخت و حافظه) با شــروع تدریجى و پیشرفت مداوم 
است که به مرور حافظه و توانایى هاى ذهنى دیگر مانند 
تفکر، استدالل و قضاوت فرد را تحت تأثیر قرار مى دهد  
و فرد را در انجام وظایف روزانه زندگى با مشکل مواجه 
مى کند. مدیرعامــل انجمن آلزایمر ایــران با تأکید بر 
اهمیت برنامه ریزى براى آینده سالمندى کشور، گفت: 
طى دو دهه آینده ســالمندان حدود 25 درصد جمعیت 

کشور را به خود اختصاص مى دهند.

امام جمعــه تهــران گفت: چــرا ما بى خــودى فکر
 مى کنیم محور اقتصادمان دالر است و اگر دالر گران 
شد همه چیز باید گران شــود؟ مگر همه چیز از خارج 
مى آید؟ تولیدات خودمان ربطى بــه دالر ندارد. اصًال 
به دالر اعتنا نکنیــد. چند درصد از زندگــى ما به دالر 
وابســته اســت؟ در مــورد ماشــین همینطــور! ما 
حرف هاى مردم را حق مى دانیم، با بازاریان نشســت 
داشــتیم. آنها مطالبات بحقى دارند، بر مسئولین است 
که به داد آنها برســند. مــردم ما اگر هیچى نداشــته 
باشــند امام حســین(ع) و خدا را دارند. مــا دیدارى با

 اساتید دانشگاه علم و صنعت داشتیم ماشینى طراحى 

کردند که هر 109 کیلومتر 5 لیتر بنزین مصرف مى کند. 
اجازه دهید این اساتید دین باور و متدین تولیداتشان را به 
بازار بیاورند؛ چرا منت فرانسه را بکشید و به دانشگاهیان 

میدان ندهید؟
به گزارش «ایســنا»، حجت االســالم و المســلمین 
صدیقى اظهار کرد: حواســتان به مدرســه دخترتان 
هســت کــه بــه او عفــاف و عفــت بیاموزنــد

یــا نــه،  در آن مدرســه دارنــد ســند 2030 را اجرا 
مى کننــد؟ چرا ســاکتید و به داد بچه هــاى خودتان 
نمى رســید؟ چرا از دختران خود حفاظــت و مراقبت 

نمى کنید؟ 

ایـــران 
در آستانه بحران سالمندى

امام جمعه موقت تهران:
 اصالً به دالر اعتنا نکنید

حمیرا ریگى سفیر مى شود؟
 اعتمادآنالین | بهرام قاسمى، سخنگوى 
وزارت امور خارجه درباره خبر انتخاب حمیرا ریگى 
به عنوان اولین زن اهل سنت براى حضور در سفارت 
کشور برونئى بیان کرد: وزارت امور خارجه تا مراحل 
انتخاب یک ســفیر پایان نیابد، نام فــرد را اعالم 
نمى کند چراکه انتخاب ســفیر، پروسه اى زمانبر 
و پیچیده است و ممکن اســت در هر مرحله اى با 
مشکل مواجه و متوقف شود. ریگى اولین فرماندار 
زن در دولت یازدهم و اولین فرماندار زن اهل سنت 
اســت. وى پیش از این نیز بخشــدار شهر بندرى 

چابهار بوده است. 

دستور توقیف 
یک روزنامه

در پى هتک حرمت به ساحت مقدس    فارس|
حضرت رقیــه (س) در یکــى از روزنامه ها، حجت 
االسالم و المسلمین منتظرى، دادستان کل کشور 
طى نامــه اى به دادســتان ویــژه روحانیت تهران 
خواستار توقیف این نشریه و برخورد با عامالن این 
اقدام شد. در این نامه آمده است: روزنامه «صداى 
اصالحات» در شماره 623 مورخ پنج شنبه 97/6/22 
و درســت در روزى که همه عاشــقان و عزاداران 
حســینى به نام حضرت رقیــه (س) دختر گرانقدر 
حضرت سید الشهدا(ع) به سوگوارى مى پرداختند، با 
کمال تأسف عکس و عنوانى را در تیتر صفحه اول 
خود منعکس کرده که مصــداق بارز هتک حرمت 

خاندان عصمت و طهارت است. 

خودم دیدم!
  فارس| «مایک پامپئو»، وزیر امور خارجه 
آمریکا به دیدارهاى «جان کرى»، وزیر امور خارجه 
سابق آمریکا با «محمد جواد ظریف» واکنش نشان 
داد. او در پاسخ به سئوالى درباره این دیدارها، گفت: 
کارى که وزیر کرى انجام داده نامناسب و بى سابقه 
بوده است. پامپئو در ادامه خاطرنشان کرد در جریان 
کنفرانس امنیتى مونیخ، جان کرى، «ارنست مونیز» 
وزیر انرژى سابق آمریکا و «وندى شرمن» معاون 
ســابق وزیر خارجه آمریکا را با چشــمان خودش 
دیده اســت. او گفت مطمئن است که این سه نفر با 

نمایندگان سه کشور اروپایى دیدار کرده اند.

ترامپ، شمر است
  جماران| على مطهرى در روزنامه «اعتماد» 
نوشت: در محرم امســال باید بگوییم «شمر امروز 
ترامپ است» زیرا او تمام قد در مقابل اسالم ایستاده 
است و به یک معنى آب را به روى سپاه اسالم بسته 
اســت. او امروز به ما مى  گوید اشغال فلسطین را به 
رسمیت بشناسید و از آرمان آزادى فلسطین دست 
بردارید تا من روابط مالى و بانکى دنیا با شــما را به 
حال عادى درآورم. مى گوید از مظلومان یمن حمایت 
نکنید تا من تحریم ها را بردارم؛ مرا در سوریه و عراق 
و لبنان آزاد بگذارید تا به شــما رفاه بدهم. اما پاسخ 
مردم مؤمن ما که آرمان هاى اسالم را دنبال مى کنند 
این است که هیهات مّنا الذله ما کجا و تن به خوارى 
دادن کجا؟! ما مقاومت خواهیم کرد و همه سدها را 

خواهیم شکست و به رفاه هم خواهیم رسید.

بازداشت
 3 گردشگر خارجى 

  ایسنا| دادستان مرکز اســتان مازندران از 
بازداشت سه گردشگر خارجى و دو زن ایرانى به اتهام 
دایر کردن مرکز فساد و فحشا خبر داد. سید یونس 
حسینى عالمى در جمع خبرنگاران در این باره اظهار 
کرد: حسب اعالم کالنترى مرکزى عباس آباد مبنى 
بر تشکیل خانه فساد و اعمال برخالف اخالق و عفت 
عمومى که موجب نارضایتى مــردم و اهالى محل 
شده بود این موضوع به ســرعت در دستور کار این 
مرجع قضائى قرار گرفت و متهمین در حین اعمال 
خالف شرع با فرد نامحرم و به اتهام دایر کردن مرکز 
فساد و فحشا و تمرد نسبت به مأ مورین دولت حین 

انجام وظیفه دستگیر شدند. 

خبرخوان
خفگى در زاینده رود خشک

عضو شوراى شــهر تهران گفت:   چمدان|
طبیعت ایران در حال از بین رفتن اســت. با کسى 
تعارف نداریم؛ زاینده رود و چشمه على (در جنوب 
تهران) خشک شدند و کارون در معرض آسیب قرار 
دارد. احمد مسجدجامعى در نهمین اجالس شوراى 
عالى استان ها، با اشــاره به تابلوى خطر مرگ در 
زاینده رود اظهار کرد: مرگ ناشى از خشک شدن 
زاینده رود به مراتب سخت تر از خفگى در آب زاینده 
رود است که تابلوى آن از گذشته در کنار زاینده رود 

باقى مانده است.

ماجراى یک پیامک اشتباهى 
  خبرآنالین | طى دو سه روز گذشته پیامکى 
از ســوى شــرکت مخابرات ایران بــراى برخى 
مشترکان ارسال شــده که درآن نوشته شده است: 
«یک عدد سرویس تلفن ثابت به شماره... با کدملى 
شــما در اپراتور مخابرات ایران ثبت شده است، در 
صورت وجود مغایرت با شماره 2020 تماس حاصل 
فرمایید.» نکته جالب اینجاست که وقتى مشترکین 
با شــماره 2020 تماس مى گیرند اپراتور مى گوید 
این شماره اشتباه در پیامک ذکر شده است. اینکه 
چطور براى عده اى سرویس تلفن ثابت ثبت شده 
که خودشــان خبر ندارند یک طرف اما درج شماره 
تلفن اشتباه براى پیگیرى این اشتباه هم ماجراى 

جالب دیگرى است.

اُفت 40 درصدى 
خرید ساندویچ

 ... اســدا   باشگاه خبرنگاران جوان | 
احمدى، رئیس اتحادیه اغذیه فروشان مواد غذایى، 
درباره آخرین وضعیت اغذیه فروشى گفت: درحال 
حاضر میزان خرید ســاندویچ 30 تا 40 درصد اُفت 
کرده چرا که قیمت مواد اولیه آن باال رفته و به تبع آن 
قدرت خرید مردم کاهش یافته است. وى، در ادامه از 
کمبود مواد اولیه همچون گوشت و روغن خبر داد و 
تصریح کرد: واحد هاى صنفى دچار مشکل هستند 

و احتمال تعطیلى آنها دور از انتظار نیست.

کارتخوان ها 
مالیاتى مى شوند

رئیس امور    باشگاه خبرنگاران جوان |
مالیاتى کشــور از دریافت مالیات از کارتخوان ها 
در ســال آینده خبر داد. کامل تقوى نژاد با اشاره به 
اصناف داراى اولویت براى دریافت مالیات از طریق 
کارتخوان هاى بانکى فعال در این دسته از اصناف 
اظهار کرد: هفت صنف خاص از جمله رستوران ها 
در اولویت طرح دریافــت مالیات از کارتخوان هاى 

بانکى قرار گرفته اند.

سینما ها 5 روز تعطیل شد
  میزان | به مناسبت فرا رسیدن ایام شهادت 
امام حسین (ع) و عاشورا و تاسوعاى حسینى، تمامى 
سینماهاى کشور از ســاعت 17 روز سه شنبه 27 
شهریور ماه تا شنبه 31 شهریور ماه که شهادت امام 
زین العابدین (ع) است تعطیل بوده و از یک شنبه 
اول مهر ماه سینماهاى سراسر کشور دایر است. بر 
اساس این گزارش، اکران فیلم هاى کمدى از روز 
سه شنبه 20 شهریور تا آخر دهه اول محرم متوقف 
شده است و درباره ادامه اکران آنها بعد از این دهه 

تصمیم گیرى مى شود.

سکه 4میلیون و 400هزارى 
  تسنیم| دیروز قیمت ســکه تمــام بهار 
آزادى چهار میلیون و 400 هزار تومان ثبت شــد. 
سکه تمام بهار آزادى طرح قدیم هم چهار میلیون و 
51 هزار تومان معامله شد. در بازار آزاد هر قطعه نیم 
سکه بهار آزادى دو میلیون و صد هزار تومان، ربع 
سکه یک میلیون و صد هزار تومان و هر قطعه سکه 
گرمى 630 هزار تومان فروخته مى شــد. هر گرم 
طالى 18 عیار نیز 375 هزار تومان ارزش گذارى 

شده بود.

روزنامه «جمهورى اسالمى» نوشت: چند روز 
پیش در یــک دقیقه زمان، شــش میلیون نفر 
پول منتقل کردند به حســاب شرکت سایپا. هر 
نفر 25 میلیون تومان، یعنــى 150 هزار میلیارد 
تومان... اگر ملت بخواهند در یک سرمایه گذارى 
بسیار سودآور سهیم باشــند با همین مبلغ پول
مى توانســتند یکى از شــرکت هاى بنـــــز، 

BMW، المبورگینــى، شــورولت، فــورد، 
GMC، تویوتــا، KIA و فیــات را به طور 
کامل خریدارى و به صورت سینه خیز به ایران 
احضار کنند...!، که ضمن اشتغالزایى کل بیکاران 
جوان متخصص وتحصیلکــرده ایران و ضمن 
کسب سود کالن، رونق کامل مى شد و دغدغه 
حداقل دســتمزد را هم نمى داشتیم... ولى صد 
افسوس که ملت به اینگونه مسیرهاى رشد توجه 
نمى کنند و پول هاى خود را به جیب سایپا سرازیر 

مى کنند که تابوت خود را پیش خرید کنند...!
از این موضوع غافل بودند که ســایپا با همین 
پول مى تواند 15 بار شرکتش را شخم بزند و از 
نو بسازد. تولید 9 سال شرکت پیش فروش شد و 
زمان تحویل هم به نرخ روز محاسبه قیمت انجام 

مى شود...! کاله از این گشادتر.. .!

نصف جهان تأیید نهایى طرح اصالح قانون منع به کارگیرى 
بازنشستگان در شوراى نگهبان، یکى از مهمترین خبرهاى 
دیروز روزنامه هاى کشور بود. با تأیید نهایى این قانون، حاال 
تعداد زیادى از مدیران ارشد دولتى که سن بازنشستگى را رد 

کرده اند، در شرف واگذارى شغلشان قرار گرفته اند.
روزنامه «فرهیختگان» در صفحه اول شــماره دیروز خود، 
با چاپ تصویر بعضى از این پیرمردان شــاغل، نوشت که با 
تأیید قانون منع به کارگیرى بازنشســتگان، آنها هم باید به 
خانه هایشان بازگردند. بر اساس گزارش این روزنامه، 1970 
مدیر بازنشسته شامل 18 استاندار و 96 معاون وزیر باید حداکثر 
تا دو ماه آینده صندلى خود را تحویــل دهند. این آمار البته تا 
امروز بارها تغییر کرده و از جمله روزنامه «ایران» که رســانه 
رسمى دولت است، در شماره روز گذشته خود، 14 استاندار، 14 
معاون استاندار، سه سفیر و 115 مدیر و معاون را آمار رسمى 
کسانى اعالم کردکه باید با پست هاى دولتى خود وداع کنند.

اما در میان همه مدیران بازنشســته اى که سرنوشتشــان 
بیشترین توجه رسانه ها را به خود معطوف کرده، شهردار تهران 
و رئیس سازمان صدا و سیما شاخص تر از همه هستند اگرچه 
به نوشته روزنامه «ایران»، «شاید جابه جایى 14 استاندار بیش 
از بقیه جابه جایى ها به چشم بیاید، چرا که به این ترتیب نزدیک 
به نیمى از استانداران دولت ظرف مدت تنها دو ماه باید خود را 
براى رفتن آماده کنند و دولت هم باید خود را مهیاى انتخاب 

14 استاندار جدید کند».
یکى از این اســتانداران که نــام و تصویرش مــورد توجه 
شــماره دیروز روزنامه «فرهیختگان» قرار گرفت، محسن 
مهرعلیزاده، اســتاندار اصفهان است که ظاهراً بر اساس این 

قانون باید از ســمتش خداحافظى کند. او که 62 ساله است،  
7 آبان 1396 بعد از کش و قوس هاى فراوان و مطرح شدن

نام هاى بســیار، به عنوان اســتاندار اصفهان انتخاب شد. 
مهرعلیزاده البته تا امروز به طور صریح درباره آینده کارى اش 
چیزى نگفته اما احتمال اینکه پایان سال اول استاندارى او، 

پایان کارش در این سمت باشد کم نیست. 
گمانه زنى هاى جدى درباره ماندن یا نماندن این مدیر باسابقه 
کشور در کرسى اســتاندارى اصفهان از همان روزى مطرح 
شد که قانون منع به کارگیرى بازنشســتگان در مجلس به 
تصویب رســید. در همین حال موافقت ضمنى دولت با این 
مصوبه، اجــراى آن را بیش از پیش محتمــل و خداحافظى 
مهرعلیزاده با اصفهان را نیز جدى تر کرده بود. اما با توجه به 
عدم تأییــد قانون مزبور در شــوراى نگهبان، هنوز کســى 
نمى توانســت به طــور قطعى دربــاره اجرایى شــدن آن 

تصمیم گیرى کند.
حاال که سخنگوى شوراى نگهبان به طور رسمى خبر تأیید 
نهایى طرح اصالح قانون ممنوعیت به کارگیرى بازنشستگان 
را در شــوراى نگهبان داده و از طرفى روزنامه دولت که بیان 
کننده رسمى نظرات دولت جمهورى اسالمى است، موضع 
منفى در قبال این قانــون اتخاذ نکرده بلکــه اجراى آن را 
«فرصت» دانسته و آمادگى وزارت کشور دولت روحانى براى 
جایگزینى استانداران در شرف وداع با شغلشان را هم اعالم 
کرده است، به نظر مى رسد پایان کار مهرعلیزاده در اصفهان 
حتى نزدیک تر از آن دو ماهى باشد که براى اجراى این قانون 
در نظر گرفته اند. آیا محســن مهرعلیزاده یک  بار دیگر پاییِز 

اصفهان را خواهد دید؟  

عضو اتاق بازرگانى ایران گفت: دولت افغانستان 
در راســتاى تحریم هاى آمریــکا ورود برخى 
کاالهاى صنعتــى همچون فوالد، ســیمان،

آهن آالت و میلگرد از ایران را ممنوع کرد. 
على شــریعتى در گفتگو با «ایلنا» در خصوص 
بخشنامه جدید افغانســتان مبنى بر ممنوعیت 
واردات برخى از کاالها از ایران گفت: پنج شنبه 
گذشته دولت افغانستان در راستاى تحریم هاى 
آمریکا ورود برخــى کاالهاى صنعتى همچون 

فوالد، ســیمان، آهن آالت و میلگرد را از ایران 
ممنوع کرد. عضو اتاق بازرگانــى ایران افزود: 
کاشى و ســرامیک و فرآورده هاى نفتى نیز از 

جمله این کاالها هستند.
گمرك افغانســتان بــا تعیین ضــرب االجل 
چند روزه به تاجــران این کشــور اخطار داده 
تا هرچه ســریع تر نسبت به تســویه حساب یا 
واردات کاالهایى کــه از قبل خریدارى کردند، 

 اقدام کنند.

نصف جهان بعد از گذشت بیش از یک هفته از برگزارى 
نشست مهم تهران که در آن سه کشور ذینفع در سوریه 
شــرکت کردند، حاال اعالم شــده از ابتدا قرار نبود این 
اجالس در تهران برگزار شود و حتى اصفهان به عنوان 
یکى از شهرهایى پیشنهاد داده شد که براى میزبانى از 
اجالس سران سه کشور ایران، روسیه و ترکیه مناسب 

است اما این پیشنهاد رد شد. 
دور سوم مذاکرات ســران ایران، روسیه و ترکیه درباره 
ســوریه جمعه 16 شــهریور با حضور حســن روحانى، 
«والدیمیر پوتین» و «رجب طیب اردوغان» به عنوان 
رؤساى جمهور سه کشــور به میزبانى تهران و در سالن 

اجالس سران برگزار شد.
بهمن حســین پور، معاون مراســم و تشــریفات دفتر 
رئیس جمهورى که مسئولیت برگزارى این اجالس را بر 
عهده داشت مى گوید: در ابتدا بر اساس ابالغى از سوى 
دفتر رئیس جمهورى مبنى بر فراهم کردن اقدامات الزم 
براى برگزارى اجالس در یکى از شهرستان هاى کشور 
به معاونت مراسم و تشریفات دفتر رئیس جمهورى، تیمى 
هفت نفره به جزیره کیش، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز 

و محمود آباد براى بررســى امکانات این شهرها اعزام 
شدند اما بر اساس گزارشــاتى که از سوى این تیم ارائه 

شد، این شهرها مورد تأیید واقع نشد.
وى که با خبرگزارى «ایسنا» گفتگو مى کرد، با اشاره به 
ارزیابى هاى انجام شــده در این شهرها در زمینه فراهم 
بودن امکانات میزبانى اجالس ســه جانبه، اظهار کرد: 
امکاناتى از قبیــل محل هایى مناســب براى اجالس، 
مصاحبه مطبوعاتى و ضیافت عصرانه رؤساى جمهور، 
اتاق مالقات هاى دو جانبه، محل اقامت رؤساى جمهور 
و همچنین فراهم بودن شــرایط فرودگاه ها براى فرود 
هواپیماهاى مهمانــان از جمله موارد مــورد توجه تیم  
ارزیابى بود که متأســفانه هیچکدام از شهرهاى مورد 
نظر، شــرایط ایده آل براى میزبانى اجالس را نداشتند؛ 
مثًال در تبریز محل مناسبى براى اقامت رؤساى جمهور 
وجود نداشــت یا اینکه در جزیره کیــش محلى براى 
برگزارى اجالس یافت نشــد. در اصفهان نیز عالوه بر 
محل اقامت، محل مناسبى براى اجالس وجود نداشت. 
مشهد با وجود دارا بودن هتل هاى بسیار، محلى مناسب 
براى اقامت و اجالس رؤســاى جمهور نداشت؛ شیراز 

هم اصًال هیچکــدام از امکانــات الزم را براى میزبانى 
اجالس نداشت.

حسین پور در بخش دیگرى از اظهاراتش با انتقاد از عدم 
وجود یک مرکز اجالس مناســب در کشور، اظهار کرد: 
متأسفانه در حال حاضر تنها محل مناسب براى برگزارى 
اجالس ها در کشور، ســالن اجالس سران است که این 
محل نیز فقط براى جلســات بزرگ مناسب است. باید 
یک مرکز کنفرانس هاى چندمنظوره در کشــور ساخته 
شــود؛ زیرا همه اجالس ها که با حضور تعداد افراد باال 
و کشورهاى زیاد برگزار نمى شود، بلکه ممکن است ما 

میزبان اجالس هایى سه جانبه و بیشتر باشیم.

آب در کوزه و...
معاون مراسم و تشریفات دفتر رئیس جمهورى در حالى 
از نبود یک مرکز کنفرانس هاى چندمنظوره در کشور 
گالیه مى کند که خودش خوب مى داند چنین مرکزى 
در اصفهان در حال ساخت است اما به دلیل عدم توجه 

جدى به آن، کار احداث به کندى پیش مى رود. 
سال 1389 و زمانى که ایران به عنوان میزبان اجالس 

سران کشــورهاى عضو عدم تعهد انتخاب شده بود، 
مقامات کشــور به فکر ایجاد مکانى بــراى میزبانى از 
مهمانان خارجى افتادند. بر همین اســاس چند شــهر 
از جمله تهران، اصفهان، شــیراز، کیش و... کاندیداى 
میزبانى این اجالس شدند که در نهایت اصفهان میزبان 

اجالس سران غیر متعهد شد.
فروردین سال 1390 با حضور مقامات کشورى کلنگ پروژه 
اجالس ســران در اصفهان به زمین زده شد. قرار بر این بود 
این پروژه عظیم در کمتر از 18 ماه ســاخته و تجهیز شود. 
دولت در ابتدا قول داد صد میلیارد تومان از هزینه ساخت 
آن را متعهد شود و در کنار آن نیز، شهردارى زمینى به 
مساحت 50 هکتار در شرق اصفهان خریدارى کرد و قرار 
شد چنانچه به هزینه اى بیش از صد میلیارد تومان نیاز 

باشد، آن را متقبل شود.
پایگاه اطالع رســانى «اصفهان نما» نوشته: «ساخت 
ســالن اجالس اصفهان تازه به یک سالگى رسیده بود 
که فاتحه آن خوانده شد! نمایندگان مجلس که از ابتدا 
مخالف اجراى این طرح در اصفهان بودند، با پرداخت 
هزینه توسط دولت به شــهردارى مخالفت کردند و در 
حالى که پروژه به پیشرفت بیش از 45 درصدى رسیده 
بود، بار ادامه ساخت آن را بر دوش شهردارى اصفهان 
انداختند. گذشــته از این، ایران گرفتار یکى از بدترین 
تحریم هاى تاریخ خود شده بود که عالوه بر چند برابر 
کردن هزینه ساخت به دلیل افزایش قیمت دالر، دولت 
را نیز با محدودیت بودجه مواجه کرده بود. به هر حال 
اجالس سران غیر متعهد در تهران برگزار شد و اصفهان 
ماند و پروژه اى عظیم که هزینه ساخت آن تا نیمه را نیز 
خود پرداخته بود. در چنین شرایطى شهردارى تصمیم 

گرفت اقدام به تکمیل آن با بودجه شهرى کند.»

چشم انتظار خصوصى ها 
در حالى که بیشــترین انتظار از دولت این است که به هر 
طریق ممکن در به ســرانجام رســاندن این پروژه ملى 
همکارى کند، خرداد ماه امســال شــهردار اصفهان آب 
پاکى را روى دست همه ریخت و گفت با توجه به وضعیت 
اقتصادى موجود، هیچ انتظارى از دولت براى تکمیل سالن 
اجالس اصفهان نداریم. قدرت ا... نوروزى، هدفگذارى 
شهردارى در این باره را بخش خصوصى دانست و گفت 
که اگر بتوانیم بخش تجارى و هتل را به بخش خصوصى 
قوى واگذار کنیم تا احداث شــود آن زمان مى توان گفت 

این سالن، سالن اجالسى به معناى واقعى است.
اما آیا هیچ شرکت بخش خصوصى وارد این کار پر هزینه 
و با آینده مبهم خواهد شــد؟ نوروزى مى گوید با بانک ها 
و ســرمایه گذاران صحبت شــده و حتى نمایندگان یک 
شرکت از این پروژه بازدید کرده اند اما اینکه آخر و عاقبت 
این پیگیرى ها به کجا رسیده، فعًال چیزى معلوم نیست. 
آنچه اما مشخص اســت این که این ابَر پروژه نیمه تمام 
در کنار ده ها پروژه اینچنینى دیگر، چشــم انتظار گوشه 
چشمى از پایتخت اســت تا به حسرت هاى آقاى معاون 
مراسم و تشــریفات دفتر رئیس جمهورى براى همیشه 

خاتمه داده شود.

در رثاى پروژه اى که همچنان نیمه تمام است

اصفهان مى توانست میزبان نشست 
پوتین، اردوغان و روحانى شود اگر...

تأیید قانونى که کرسى استاندارى اصفهان را  به استاندار جدید مى بخشد 

مهرعلیزاده پاییز اصفهان را دوباره مى بیند؟ با این پول مى شد شرکت بنز را خرید!

افغانستان هم تحریممان کرد! 
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توزیع نوشت افزار 
بین دانش آموزان بى بضاعت

در آستانه سال تحصیلى جدید، ده هزار بسته نوشت افزار 
براى کمک به دانش آموزان بى بضاعت در مناطق محروم 

استان اصفهان تهیه شد.
رئیس سازمان بسیج سازندگى اســتان اصفهان گفت: 
این تعداد بسته«مهر تحصیلى» به عنوان کمک هزینه 
تحصیلى بین دانش آموزان بى بضاعت در روســتاهاى 
محروم این استان ازجمله فریدن، فریدونشهر، شهرضا، 

سمیرم و اصفهان توزیع شد.

هوا 5 درجه خنک مى شود
کارشناس پیش بینى هواى استان اصفهان گفت: افزایش 
رطوبت در هواى اصفهان، منجر به کاهش 3 تا 5 درجه اى 

دما در اکثر مناطق استان شده است.
نازنین زهرا سیدان با اشاره به بررسى نقشه هاى هواشناسى 
اســتان اصفهان طى دو روز آینده اظهار کرد: در این بازه 

زمانى، جوى تقریباً پایدار بر آسمان استان حاکم است.
وى به افزایش رطوبت در جو استان اصفهان اشاره کرد و 
افزود: در این شرایط، با افزایش ابر در بعد از ظهر روبه رو 
خواهیم بود که بیشــترین افزایش را در شهر اصفهان، 

مناطق جنوبى و غربى استان شاهد خواهیم بود.

اجراى 4 شبکه اینترنت 
پرسرعت در شهرضا

مدیر اداره مخابرات شهرضا از اجراى چهار شبکه اینترنت 
پر سرعت در مناطق مختلف شهر خبر داد.

مهدى عمران پور از اجراى 15 طرح مخابراتى از ابتداى 
امسال تاکنون در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این 
طرح ها با اختصاص اعتبارى بالغ بر ده میلیارد ریال اجرا 

شده است.

ایجاد250 فرصت شغلى 
در خمینى شهر

«بنیاد برکت» وابسته به ســتاد اجرایى فرمان حضرت 
امــام(ره) در قالــب طــرح توانمندســازى اقتصادى 
اجتماع محور «مهتاب» 250 فرصت شغلى در شهرستان 
خمینى شهر ایجاد مى کند.براســاس این گزارش، مدت 

اجراى این طرح از ابتداى مهرماه 97 تا پایان سال است. 
طرح اجتماع محور «مهتاب» بر مشاغل و کسب  و کارهاى 
خرد و خانگى متمرکز است و در خمینى شهر با توجه به 
ظرفیت ها و قابلیت هاى اقتصادى منطقه، در زمینه هایى 
هم چون زنبوردارى، قالیبافى، صنایع دستى و گردشگرى 

اجرا مى شود.

مرتضایى قهرودى
 فرماندار کاشان شد

در حکمى از سوى استاندار اصفهان، على اکبر مرتضایى 
قهرودى به سمت سرپرست فرماندارى ویژه شهرستان 

کاشان منصوب شد.
گفتنى است؛ على اکبر مرتضایى قهرودى مدیریت دفتر 
برنامه ریزى، نوسازى و تحول ادارى استاندارى سمنان، 
معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانى استاندارى قم و 
مســئولیت گروه برنامه ریزى دفتر برنامه ریزى و بودجه 

وزارت کشور را در کارنامه خود دارد.

14 هزار دِرَهم تقلبى در اصفهان 
کشف شد

فرمانده انتظامى شهرســتان اصفهان از کشف 14 هزار 
ِدرَهم تقلبى و دستگیرى دو نفر در این رابطه خبر داد.

حســن یاردوســتى اظهارکــرد: در پى اعــالم مرکز 
فوریت هاى پلیسى 110مبنى بر نزاع و درگیرى بین دو 
فرد در یکى ازخیابان هاى شهر اصفهان، گشت انتظامى 
به منطقه اعزام شــد.وى گفت: مأموران گشت انتظامى 
هنگامى که به محل اعزام شدند، متوجه شدند یکى از این 
دو فرد قصد خرید و فروش درهم تقلبى به دیگرى را داشته 

که خریدار متوجه و با یکدیگر درگیر مى شوند.
 یاردوســتى افزود: در این رابطه 14 هــزار درهم تقلبى

 کشف شــد و هر دو متهم به مراجع قضائى تحویل داده 
شدند.

خبر

استاندار اصفهان گفت: استان اصفهان در شرایط کنونى 
نیازمند طرح هاى اشتغال زودبازده و پایدار است.

محســن مهرعلیزاده بابیان اینکه در شــرایط کنونى 
اســتان اصفهان نیازمند طرح هاى اشــتغال زودبازده 
و پایدار هســتیم، گفت: براى تحقق چنین شــرایطى 
باید الزامًا به ویژگى هــا و مزایاى خاص نواحى مختلف

 استان و همچنین چالش ها و تهدیدهاى پیش رو توجه 
کنیم.

وى منطقه شرق اصفهان را یکى از مناطق مهمى دانست 
که باید با توجه به شــرایط جدید، الگوى کسب وکار و 
معیشــت در آنها تغییر کند و تأکید کرد: در این مناطق 

باید به ســمت کشــت هاى با نیاز آبى کم و کشاورزى 
گلخانه اى برویم و در زمینه دام پــرورى نیز طرح هایى 
نظیر پــرورش شــتر و شــترمرغ باید در دســتور کار 

قرار گیرد.
وى با اشاره به برنامه هاى در دست اجرا براى جمع آورى و 
هدایت پساب شهرى در استان اصفهان، گفت: با توجه به 
هزینه هاى گسترده جمع آورى و تصفیه فاضالب، نیازمند 
استفاده بهینه از این آب هستیم و در کشاورزى گلخانه اى 
امکان استفاده از آب حاصل از پساب در همه فصول سال 
امکانپذیر است و باعث کسب بیشــترین بهره ورى در 

زمینه کشاورزى مى شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: 
روزانه حــدود 800 هزار خودرو در شــهر اصفهان تردد 

مى کند که تنها حدود 20 درصد از آنها معاینه فنى دارند.
علیرضا صلواتى اظهارکرد: همزمان با فصل پاییز، آغاز 
بازگشــایى مدارس و افزایش ترافیک شهر، همچنین 
برودت هوا در ماه هاى آذر و دى، پدیده وارونگى هوا بر 
آسمان کالنشهرهایى همچون اصفهان سایه مى افکند 
و به نوعى چالش جدى خواهد بود. وى با بیان اینکه یکى 
از راهکارهایى که مى تواند به کاهش آلودگى هوا در شهر 
اصفهان کمک کند، معاینه فنى خودروهاست، افزود: با 
توجه به اینکه بخش عمــده اى از آلودگى هوا مربوط به 

وسایل نقلیه متحرك شامل خودروهاى سبک، سنگین، 
اتوبوس ها و کامیون هاست، با همکارى خوب شهروندان 

مى توان از میزان آلودگى هاى جّوى کاست. 
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان از فعالیت 
هشت مرکز معاینه فنى به صورت فعال در سطح  شهر 
اصفهان خبر داد و تصریح کرد: پراکندگى مراکز معاینه 
فنى در نقاط مختلف شهر بســیار خوب جانمایى شده 
اســت و تعداد 13 خط مکانیــزه معاینه فنى در شــهر 
اصفهان به صورت هوشمند از ساعت 8 صبح تا ساعت 
15 خدمات رسانى مى کند که در صورت نیاز و استقبال 
شهروندان، شیفت بعدازظهر این مراکز قابل تمدید است.

تنها 20 درصد خودروهاى
 در حال تردد معاینه فنى دارند

نیازمند طرح هاى اشتغال 
زودبازده و پایدار هستیم

 نایب رئیــس اتحادیه کتــاب و لــوازم التحریر 
اصفهان با اشــاره به معطل ماندن 1800 کانتینر 
لوازم التحریر در گمرك طى ماه هاى گذشــته، 
گفت: امسال با کمبود شدید دفتر مواجه هستیم، 
همچنین سایر لوازم التحریر نیز با افزایش بسیار 

زیاد قیمت مواجه شده است.
محسن ســعیدى تصریح کرد: سال گذشته یک 
کارتن 150 عددى دفتر 40 بــرگ معمولى، 82 
هزار تومان قیمت داشــته اســت، اما امسال تا 
این لحظه هر کارتن 150 هزار تومان به فروش

 مى رسد. 
وى با بیان اینکه بیشترین کمبود در دفاتر معمولى 
اســت، گفت: دفاتر فانتزى به دلیــل قیمت باال، 

کمتر مورد توجه خریداران است.
نایب رئیــس اتحادیه کتــاب و لــوازم التحریر

اصفهان علــت این افزایش قیمــت را، باالرفتن 
نــرخ ارز عنوان کــرد و افزود: مــواد اولیه کاغذ 
دفاتر، مقــواى جلد آن و مرکبى کــه براى چاپ

جلــد آن اســتفاده مــى شــود، وارداتــى 
است. 

وى با اشــاره به افزایش قیمت دیگر اقالم لوازم 
التحریر در اصفهان، اظهارکــرد: به عنوان مثال 
مدادرنگى جعبــه فلزى 12 عــددى از یک برند 
ایرانى تا شــش ماه قبل 98 هــزار تومان بود اما 
همین محصول اکنون با قیمت 155 هزار تومان 

به فروش مى رسد. 

سرپرســت معاونت داوطلبان جمعیت هالل احمر اســتان 
اصفهان گفت: بیش از 50 پروژه داوطلبانه در راستاى کمک 
به محرومان و دستگیرى از نیازمندان جامعه توسط داوطلبان 

جمعیت هالل احمر اصفهان اجرا شد. 
على محمد هاشــمى افزود: این پروژه ها با مشــارکت 207 
داوطلب در شعب سراسر استان اصفهان، در قالب کمک هاى 
حمایتى و معیشتى و به منظور رفع مشکالت اقشار محروم 
انجام شده اســت. وى گفت: این کمک ها به اقشار محروم، 
به ویژه به بیماران نیازمند شامل اهداى هزینه دارو و درمان، 

اهداى کمک جهیزیه، ویزیت رایگان توسط پزشکان داوطلب، 
تجهیزات بانک امانات تجهیزات پزشــکى، اهداى هزینه 
تحصیل مددجویان، اعزام مددجویان به ســفرهاى زیارتى، 
برپایى ایستگاه سالمت، توانمندسازى زنان بى سرپرست و 
بد سرپرست، توزیع سبدهاى غذایى بین نیازمندان و اعزام 
کاروان هاى ســالمت به مناطق محروم، اهداى پوشــاك، 
پروژه هاى حمایتى است. هاشمى خاطرنشان کرد: با اجراى 
پروژه هاى داوطلبى، بیش از 16 هــزار مددجو از مزایاى آن 

بهره مند شدند.

مدیرکل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان گفت: طى 
سه سال اخیر، ده میلیون نفر از مراجعات ادارات ثبت اسناد 

و امالك استان اصفهان کم شد.
على بهبهانى دیروز در آیین افتتاح ساختمان جدید ادارات 
ثبت اسناد و امالك شرق و شمال اصفهان اظهار کرد:  
این ساختمان، نوید اتفاقات جدید در اصفهان را مى دهد 
که مهمترین آنها حذف پرونده هاست و همه آرشیو شده 

است و همه غیر مکتوب و الکترونیکى شده است.
وى افزود: طى سه سال اخیر ده میلیون مراجعه کم شده 

و این موفقیت بزرگ ماست.
بهبهانى در خصوص الکترونیکى شدن امور ثبت اسناد و 

امالك گفت: با این اقدامات، اکثر امور که قبًال حضورى 
بوده است، اینترنتى شــده و این براى مردم خیلى خوب 

است و از آن به شدت راضى هستند. 

معاون فنى و نظارت اداره کل راهــدارى و حمل ونقل 
جاده اى استان اصفهان خواستار ایجاد جایگاه مخصوص 

اتوبوس هاى استان اصفهان در مرز مهران شد.
محمــد علــى صلواتــى اظهار کــرد: ســکوى ویژه 
اتوبوس هاى مسافربرى اســتان اصفهان، ساماندهى 

اتوبوس ها و عدم سرگردانى مسافران را در پى دارد.
وى با اشاره به لزوم اطمینان خاطر مسافران از هزینه سفر 
با اتوبوس و جلوگیرى از بى نظمــى، اضافه کرد: ایجاد  
گیشه فروش بلیت برگشت و نصب نرخ نامه در معرض 
دیدعموم در پایانه مهران و حتى پیش فروش بلیت هاى 
برگشت، تا حدود زیادى به حل مشکالت شهروندان و 

شرکت هاى مسافربرى کمک مى کند. 

سال تحصیلى جدید 98 - 97 با حضور 280 هزار دانشجو 
در دانشگاه هاى استان اصفهان آغاز شد.

اصفهان به عنوان دومین اســتان دانشگاهى کشور پس 
از تهران، داراى حدود 170 دانشگاه، دانشکده و مؤسسه 

آموزش عالى با 280 هزار دانشجو است.
هر چند برخى دانشــگاه ها کمى دیرتر به پیشــواز سال 
تحصیلى جدیــد مى روند و ممکن اســت تعــدادى از 
دانشــجویان به دلیل تعطیالت ایام محرم، از هفته آینده 

در کالس ها حاضر شوند.
دانشگاه اصفهان به عنوان دانشگاه مادر و قدیمى ترین 
مؤسســه آموزش عالى در این اســتان، فعالیت درسى و 

آموزشى ترم تحصیلى جدید را از دیروز آغاز کرده است.
کارهاى مربوط به ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان از 
17 تا 21 شهریور در این دانشگاه انجام شده و تاریخ پایان 

کالس ها، 12 دى امسال اعالم شده است.
ترم اول ســال تحصیلى 98 - 97 در دانشگاه اصفهان با 

پایان یافتن امتحانات در 26 دى، خاتمه مى یابد.
این دانشگاه با حدود 15 هزار دانشجو و 660 عضو هیئت 

علمى، یکى از دانشگاه هاى برتر و بزرگ کشور است.
***

کالس هــاى درس دانشــگاه صنعتى اصفهــان نیز از 
دیروزآغاز شده است و بر اساس تقویم آموزشى ارائه شده، 

12 دى امسال پایان مى یابد.
امتحانات پایــان ترم تحصیلى این دانشــگاه از 15 دى 

امسال آغاز مى شود و تا 30 دى ادامه مى یابد.
دانشگاه صنعتى اصفهان با 11 هزار دانشجو و 500 عضو 
هیئت علمى به عنوان یکى از دانشــگاه هاى برتر کشور 

مطرح است. 

***
کالس هاى درس دانشــگاه هاى آزاد اسالمى در استان 

اصفهان نیز همزمان با سراسر کشور آغاز شده است.
کالس هاى درس در دانشگاه هاى آزاد تا 13 دى امسال 
برپا خواهد بود و تاریخ شروع و پایان امتحانات 15 تا 27 

دى است.
دانشگاه آزاد اسالمى اســتان اصفهان داراى 25 واحد و 
مرکز دانشــگاهى، حدود 85 هزار دانشجو و 1650عضو 

هیئت علمى است.
***

دانشگاه هاى پیام نور اســتان اصفهان نیز تاریخ شروع 
کالس هاى درس خود را 24 شهریور و پایان کالس ها را 

28 آذر امسال اعالم کرده اند.
امتحانات پایان ترم تحصیلى در این دانشگاه از یکم تا 24 

دى برگزار مى شود.
دانشگاه پیام نور استان اصفهان 44 مرکز و واحد با 53 هزار 
دانشــجو در مقاطع مختلف تحصیلى، 350 عضو هیئت 

علمى و 2000مدرس دانشگاهى دارد.
***

دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى اصفهان 
هم تاریخ شروع کالس هاى درس خود را از 31 شهریور 

امسال اعالم کرده است.
کارهاى ثبت نام و انتخاب واحد در این دانشــگاه از 10 تا 
16 شهریور امسال انجام شده و کالس هاى درس در این 

دانشگاه 12دى امسال پایان مى یابد.
امتحانات پایان ترم تحصیلى در دانشــگاه علوم پزشکى 
اصفهان از 15 دى آغاز مى شــود و تا پنجم بهمن ادامه 

مى یابد.
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با ده هزار دانشجو و 800 
عضو هیئت علمى در 11 دانشکده و 47 مرکز تحقیقاتى 
و پژوهشکده، یکى از دانشــگاه هاى علوم پزشکى برتر 

کشور است. 
***

دانشگاه جامع علمى کاربردى استان اصفهان نیز تاریخ 
ثبت نام و انتخاب واحد درســى در مراکز آموزشــى این 
دانشگاه را از 17 تا 27 شهریور و شروع کالس هاى درسى 

را یکم مهر امسال اعالم کرد.
امتحانات پایان ترم تحصیلى در این دانشــگاه از 22 دى 

آغاز مى شود و 6 بهمن امسال خاتمه مى یابد.
دانشگاه جامع علمى کاربردى استان اصفهان داراى 20 

هزار دانشجو در حدود 40 مرکز آموزشى است.
***

در سال تحصیلى جدید نزدیک به 7500 دانشجو در 154 
رشته و گرایش دوره هاى کارشناسى، کارشناسى ارشد و 

دکترا در دانشگاه کاشان مشغول تحصیل خواهند شد.
مراکز آموزش عالى در اصفهان شامل 9 دانشگاه و مرکز 
آموزش عالى، 12 دانشکده و آموزشکده فنى و حرفه اى، 
پنج پردیس و مرکز آموزشى وابسته به دانشگاه فرهنگیان، 
44 مرکز و واحد پیام نــور، 40 واحد علمــى کاربردى، 
31 دانشــگاه و مرکز غیــر انتفاعى، 25 واحــد و مرکز 
آزاد، هفت مؤسســه آمــوزش عالى آزاد و دو دانشــگاه 

پزشکى است.

آغاز  سال تحصیلى جدید دانشگاه هاى اصفهان کمبود شدید دفتر
 در آستانه سال تحصیلى

در مرداد و شهریورماه امسال 

اجراى 50 پروژه داوطلبى توسط هالل احمر

کاهش 10 میلیون نفرى مراجعات به ادارات ثبت اصفهان

لزوم ایجاد جایگاه ویژه اتوبوس هاى اصفهان در مرز مهران

معاون حمــل ونقــل اداره کل راهــدارى و حمل و 
نقل جاده اى اســتان اصفهان از آمــاده باش کامل 
ناوگان حمل ونقل مسافر استان اصفهان از نیمه دوم 

شهریورماه خبر داد.
علیرضا جعفرى با اشــاره به افزایش تقاضاى سفر در 
نیمه دوم شهریورماه سال جارى گفت: ناوگان حمل 

ونقل مسافر اســتان اصفهان در آمادگى کامل قرار 
دارد. وى با اشــاره به ضرورت آمادگى کامل ناوگان 
مسافربرى اســتان اصفهان خاطرنشان کرد: با توجه 
به شــرایط موجود، انتظار مــى رود تقاضاى مردم 
نسبت به استفاده از حمل ونقل جاده اى بیش از پیش 

افزایش یابد.

معاون حمل ونقل اداره کل راهــدارى وحمل ونقل 
جاده اى اســتان اصفهان عملکرد نــاوگان حمل و 
نقل عمومى استان اصفهان در ارائه خدمات را خوب 
ارزیابى کرد و گفت: ناوگان حمل ونقل مسافر و تمام 
دستگاه هاى ذیربط در امور ســفر باید نسبت به رفع 

مشکالت و موانع  پیش رو اقدام کنند.

آماده باش کامل ناوگان حمل ونقل مسافر استان 

راه اندازى گشت هاى ویژه مقابله با احتکار

اجاره منزل مسکونى به عنوان انبار کاال ممنوع است

فرمانده نیروى انتظامى استان اصفهان از شناسایى انبار 
کاالى احتکار شــده ابزار و یراق آالت، لوازم بهداشتى 
ساختمانى و پمپ آب ایرانى و خارجى خبر داد و گفت: 
گشــت هاى ویژه پلیس براى مقابله با موضوع احتکار 

کاال راه اندازى شده است.
مهــدى معصوم بیگى اظهار کــرد: در ادامه مأموریت 
مقابلــه بــا محتکــران کاالى مــورد نیــاز مردم، 
عملیات«مرصاد11» از سلسله عملیات هاى قرارگاه 

عملیاتى اقدام و عمل طراحى و به اجرا گذاشته شد.
وى افزود: در این عملیات، کارآگاهان پلیس آگاهى با 

رصد و کنترل فعالیت انبارهاى شهر موفق شدند، انبارى 
که نزدیک به یکســال از دپوى کاال در آن مى گذرد و  

هیچگونه خروجى به بازار نداشته را شناسایى کنند.
فرمانده نیــروى انتظامى اســتان اصفهــان گفت: 
کارآگاهان پس از شناســایى محل، همراه با بازرسان 
اداره صنعت، معدن و تجــارت از آن بازدید و در نهایت 
یک محموله شامل ابزار و یراق آالت، لوازم بهداشتى 

ساختمانى و پمپ آب ایرانى و خارجى را کشف کردند.
وى با بیان اینکه ارزش این کاالها از سوى کارشناسان، 
145 میلیارد ریال اعالم شــده است، خاطرنشان کرد: 

با توجه به اینکه موجودى انبــار تاکنون به هیچ مرجع 
قانونى اعالم نشده و در هیچ ســامانه به ثبت نرسیده 
بود، احتکار بودن آن به اثبات رســید که در این رابطه 

یک متخلف شناسایى و به مراجع قضائى معرفى شد.
معصوم بیگى از راه اندازى گشت هاى ویژه پلیس براى 
مقابله با موضــوع احتکار کاال خبــر داد و عنوان کرد: 
گشــت هاى مذکور که به صورت مشترك با بازرسان 
اداره صنعــت، معدن و تجارت انجام مى شــود،روزانه
 به طور متوسط پنج یا شــش انبار را مورد بازدید قرار 

مى دهند. 

مدیر نظــارت و بازرســى اصنــاف اســتان اصفهــان گفــت: با افــرادى که
 منزل مسکونى خود را براى انبار کاال اجاره مى دهند طبق قانون به شدت برخورد 

مى شود.
محمد جواد محمدى فشارکى اظهار کرد: با توجه به شدت بازرسى ها در سطح بازار 
و شناسایى انبارهاى بدون مجوز و برخورد با آنها، سودجویان انبارهاى کاالى خود 

را به کوچه و پس کوچه ها و منازل مسکونى بردند.
وى بیان کرد: در همین ارتباط، به اتحادیه امالك نامــه زده ایم که از اجاره دادن 

هرگونه منزل مسکونى به افراد براى انبار کاال خوددارى کنند و به ما اطالع دهند.
مدیر نظارت و بازرســى اصناف اســتان اصفهان تصریح کرد: همچنین از مردم 
مى خواهیم هر گونه انبار کاالیى که در محله خود در منزل مسکونى مشاهد کردند 

با تماس به شماره تلفن هاى 32352012 تا 13 تماس بگیرند و گزارش بدهند.
وى خطاب به مردم گفت: مردم باید هوشیار باشند که اجاره دادن منازل استیجارى 
خود براى انبار کاال جرم و تخلف اســت و طبق قانون با مالکین به شدت برخورد و 

منزل آنها پلمب مى شود. 
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هیئت انتخاب فیلم ایرانى براى رقابت در رشته اسکار 
بهترین فیلم خارجى زبان طى بیانیه اى فیلم «بدون 
تاریخ، بدون امضاء» بــه کارگردانى وحید جلیلوند را 
براى نمایندگى سینماى ایران در نود و یکمین دوره 

اسکار برگزیدند.
این هیئت در بیانیه اى که به همین منظور منتشــر 
کردند، در دفاع از تصمیم خود مقابل کسانى که معتقد 
بودند، مراسم اسکار باید تحریم شود آورده اند: هیئت 
انتخاب فیلــم نماینده ایران، ضمــن احترام به نظر 
گروهى که از ســر خیرخواهى و غیرت دینى و ملى، 
خواهان تحریم اسکار و عدم معرفى فیلم به آکادمى 

هستند، بر این باور است که آکادمى نهادى غیر دولتى 
و متعلق به آحاد سینماگران آمریکاست. در این نهاد 
عالوه بر سینماگران آمریکا، ســینماگران اروپایى، 
التین تبارها، آفریقایى ها و ســینماگران آسیایى از 
جمله تعداد قابــل توجهى از ســینماگران پرافتخار 

ایرانى عضویت دارند. 
سینماى ایران به عنوان بخشى از دیپلماسى فرهنگى 
و در چارچوب دیپلماسى عمومى مى تواند از فرصت 
شرکت در این مراسم براى تقویت ارتباط بین ملت ها، 
تأثیر بر افکار عمومى و الجرم افزایش فشار بر دولت 

آمریکا استفاده کند. 

به مراسم اسکار مى رویم 
تا به دولت آمریکا فشار بیاوریم 

تهیه کننده ســریال «گشــت پلیس» گفت: طبق 
برنامه ریزى انجام شده قرار است این سریال همزمان 
با شروع هفته نیروى انتظامى در مهرماه 97 روى آنتن 
رسانه ملى برود که زمان دقیق و شبکه پخش آن در 

آینده اطالع رسانى خواهد شد.
سعید پروینى گفت: تصویربردارى این سریال دو هفته 
پیش پس از دو و نیم ماه کار سخت در لوکیشن هاى 
مختلف به پایان رسید و هم اکنون مراحل فنى خود 

را طى مى کند.
این تهیه کننــده درباره مراحل فنــى کار بیان کرد: 
«گشت پلیس» ابتدا قرار بود 13 قسمت تولید شود 

که با توجه به شرایط مالى در هفت قسمت تولید شد. 
ســریال تلویزیونى «گشــت پلیس» به کارگردانى 
مهرداد خوشــبخت و تهیه کنندگى سعید پروینى به 
سفارش ناجا و با مشارکت سازمان صداوسیما تولید 
مى شود و داستان آن در یک اداره پلیس مى گذرد که 

درگیر عملیات هاى شهرى ویژه مى شوند.
فرهاد قائمیان، امیررضا دالورى، برزو ارجمند، بهرام 
ابراهیمى، رضا کریمى، فرج ا... گل ســفیدى، اصغر 
حیدرى و... ترکیب اصلى بازیگران این ســریال را 
تشــکیل مى دهند و با توجه به داســتان، بازیگران 

مهمان دیگرى نیز به تیم اضافه مى شوند.

«گشت پلیس»
 در 7 قسمت آماده مى شود

کارگردان فیلــم «ازدواج بــه ســبک ایرانى» به 
درگذشت بازیگر این فیلم واکنش نشان داد. 

حسن فتحى که ســابقه همکارى با سعید کنگرانى 
در فیلم سینمایى «ازدواج به سبک ایرانى» را داشت 
درباره وى نوشت: «سعید کنگرانى هم رفت؛ با دنیایى 
آرزو و امید سرشکسته و ســرخورده براى بازگشت 
به ســینما، که با خود به آخرت بــرد! روح رنجور و 

دردمندش قرین آرامش باد.»
سعید کنگرانى بعد از 16 ســال دورى از سینما سال 
83 با فیلم «ازدواج به ســبک ایرانى» به کارگردانى 
حسن فتحى به سینما بازگشته بود. ا ین بازیگر قرار 
بود در روزهاى آتى در مجموعه «رقص روى شیشه» 

مقابل دوربین بــرود. مهدى گلســتانه، کارگردان 
مجموعه «رقص روى شیشــه» درباره حضور این 
هنرمند در این ســریال گفت: «بازى آقاى کنگرانى 
متأسفانه هنوز در سریال شروع نشده بود و قرار بود 
ایشان از هفته آینده مقابل دوربین بروند اما با تأثر و 
تأسف این اتفاق افتاد.» او ادامه داد: «قرار بود تست 
گریم و لباس، این هفته انجام شود و بعد هم ایشان 

بازى شان را شروع کنند.»
گلستانه درباره سابقه بیمارى این بازیگر نیز توضیح 
داد: «ایشــان هیچ بیمارى قبلى نداشتند و صحیح 
و ســالمت بودند. در تمام جلسات دورخوانى حضور 

داشتند و همه چیز هم به خوبى پیش مى رفت.»

حسن فتحى: 
سعید کنگرانى با روحى رنجور رفت

«آل پاچینو»، هنرپیشه نامدار آمریکایى در روزهاى 22 و 
23 اکتبر در تئاترى در پایتخت فرانسه اجرا خواهد داشت. 
او در این نمایش به بازگویى نکات برجســته دهه هاى 

فعالیت بازیگرى اش مى پردازد.
براى این دو شــب نمایش، حدود 2000 صندلى از روز 
سه شــنبه در اینترنت در معرض فروش قرار داده شــد. 
بالفاصله در ســاعات اولیه بلیت هاى 90، 190 و 370 
یورویى این نمایش به پایان رسیدند و اکنون تنها امکان 

خرید بلیت هاى گرانقیمت550 تــا 950 یورویى وجود 
دارد. این قیمت هاى گزاف بسیارى از هواداران را که امید 
بسیارى براى دیدن زنده پاچینو در پاریس داشتند ناامید 
کرده است. به خصوص زمانى که بدانیم این قیمت براى 
بسیارى از اهالى ساکن پاریس که در آن گران ترین اپراها 
و نمایش ها بین 250 تا 350 یورو تخمین زده مى شــود 

بسیار سنگین است.
در صفحات اجتماعى توییتر بســیارى از کاربران با بیان 

اینکــه ترجیح مى دهند پــول را صــرف هزینه تغذیه 
فرزندانشان یا اجاره بها کنند تا اینکه به این تئاتر بروند، به 

قیمت بلیت ها واکنش نشان دادند.
سئوال اینجاست چقدر حاضرید براى نمایش «آل پاچینو» در 

پاریس پول پرداخت کنید؟ بین لذت بردن به مدت 
یک ساعت و غذا خوردن براى دو سال، با وجود 

نارضایتى عده زیادى از مــردم باید گفت 
بسیارى گزینه اول را انتخاب مى کنند.

دیدن «آل پاچینو» 950 یورو آب مى خورد!

نمایش سراسرى «همه مى دانند» از جمعه شب 23 شهریور ماه در تعداد زیادى از سینماهاى شهرهاى اسپانیا 
آغاز شد. این در حالى است که اولین نمایش عمومى «همه مى دانند» فیلم اسپانیایى اصغر فرهادى در مادرید 
برگزار شد. «خوسه گیرائو» وزیر فرهنگ، «ماریا خسوس مونترو» وزیر دارایى اسپانیا و صدها تن از اهل 

فرهنگ و هنر این کشور به تماشاى این فیلم در مجموعه سینمایى «کایائو» نشستند.
«پنه لوپه کروز»، «خاویر باردم» و دیگر بازیگران فیلم به همراه گروه همکار فرهادى در ساخت این اثر در 
این نمایش حضور داشتند. قبل از نمایش فیلم، اصغر فرهادى گفت که قدردان سینما و مردم اسپانیا به عنوان 
میزبانى بسیار دلپذیر است. وى همچنین همراهى و همدلى بازیگران و دیگر اعضاى گروهش را عالى خواند 

و از آنان سپاسگزارى کرد.
در پایان نمایش فیلم، تماشاگران حاضر در دو سالن سینما چند دقیقه به افتخار اصغر فرهادى و بازیگران 

دست زدند.
خوسه گیرائو، وزیر فرهنگ اسپانیا نیز شخصاً به نزد فرهادى آمد و به این هنرمند تبریک گفت؛ وى «همه 

مى دانند» را فیلم ارزشمندى براى سینماى اسپانیا خواند و براى موفقیت آن ابراز امیدوارى کرد.

 
ظاهراً قرار نیســت حاشیه ها دست از ســر آلبوم جدید 
محسن چاوشى بردارد. این بار بهروز صفاریان، آهنگساز 
و تنظیم کننده که در آلبوم  «امیر بى گزند» و موســیقى 
سریال «شهرزاد» با محسن چاوشى به عنوان تنظیم کننده 
همکارى کرده است، ماجراى تأخیر در انتشار آلبوم جدید 
چاوشى و اخبار مربوط به مجوز نگرفتن آلبوم این خواننده 
را یک بازى تبلیغاتى مى داند. این  تنظیم کننده استداللش 
را این گونه بیان مى کند: «سیستم موجود، از نظر خودش 
آدمى موجه تر از محسن چاوشى دارد؟! کسى که هم در 
20:30 جا داشته باشد، هم در مؤسسه اوج، هم آدم هاى 
بدنه سیستم دوستش داشته باشند و هم مردم عادى، خب! 

این یعنى اوج موجه بودن یک خواننده!»
چاوشى یکسال پیش(مرداد 96) آلبوم «ابراهیم» را براى 
دریافت مجوز به ارشاد ارائه داده و کار صدور مجوز به درازا 
کشید. همه ترانه ها و موســیقى هاى این آلبوم سروده 
حسین صفاست که همکارى هاى او و چاوشى معموًال 
موفقیت آمیز بوده اســت. در حواشــى آلبوم «ابراهیم» 
چاوشى خبرهایى مبنى بر اصالحیه پنج قطعه از این آلبوم 
منتشر شد. اصالحیه هایى که گویا محسن چاوشى حاضر 
به انجام آنها نشده بود و مدیرکل دفتر موسیقى هم مجوز 
الزم را صادر نکرد. کار به جایى رسید که خواننده محبوب، 
تهدید کرد که آلبوم را به صورت غیرقانونى منتشر مى کند 
تا بار دیگر پس از حدود یک دهه، به خوانندگان زیرزمینى 
بپیوندد. با این حال، شامگاه 20 مرداد ماه سال جارى او 
بخش کوچکى از یکى از قطعات این آلبوم را به شکل دمو 
در فضاى مجازى منتشــر کرد. این موضوع نشان داد او 
کامًال به تهدیدش عمل نکرده و آلبوم را در موعد مقرر به 

شکل کامل منتشر نکرده است.
صفاریان در همین راســتا و در ادامه استداللش از تبلیغى 
بودن حواشى «ابراهیم» مى گوید: «چاوشى یک دفعه به 

سراغ شعرى عجیب و غریب مثًال به سبک شاهین نجفى 
نرفته است و همان فرمى را ادامه داده که قبًال هم انجام 
مى داده است و همه اینها باعث مى شود من فکر کنم این 

یک اتفاق تبلیغاتى بوده مثًال از طرف تهیه کننده که فکر 
کرده اینطور باشد بهتر اســت. وگرنه من فکر نمى کنم 
کسى به آدمى مثل حسین صفا گیر بدهد که کارت ایراد 

ادبى دارد، محتوایش هم که مشــابه اش در بازار هست و 
محسن چاوشى هم آدم غیرموجهى نیست که به او مجوز 
ندهند. پس اینجا یک حلقه مفقوده هست که ما نمى دانیم 

چیست.»
 البته صفاریان حلقه مفقوده اى که به آن اشــاره مى کند 
را تبلیغ مى دانــد. همزمان با آهنگ خوزســتان و این 
مســائل؛ خبر تا جایى پیش رفت که حتى شــایعه شد 
محسن چاوشى ممنوع الفعالیت شده است. البته رئیس 
واحد نظارت و ارزشــیابى دفتر موسیقى وزارت فرهنگ 
و ارشاد خبر ممنوع الفعالیت شــدن محسن چاوشى را 
تکذیب کرد. او حتى به نوعى با یک تهدید واضح، جدال 
با مسئوالن ارشاد را در این بین به سطحى جدید رساند 
و در یک پست اینستاگرامى نوشــت: «وقتى خونه ات 
کوچیک شد عوضش کن، وقتى محله ات خسته ات کرد 
عوضش کن، وقتى شهر، کشورت خفه ات کرد عوضش 
کن.» تهدیدى که به نظر جواب داد. بیســت و چهارم 
مرداد 97 سرانجام خبر دریافت مجوز آلبوم «ابراهیم» 
صادر شد. آلبوم «ابراهیم» محسن چاوشى که قرار بود 
5 شهریورماه منتشر شود، با یک هفته تأخیر در تاریخ 11 

شهریورماه به بازار آمد.
اما صفاریان در مورد آلبوم «ابراهیم» هم گفت: «در آلبوم 
"ابراهیم" که موفق شدم بشنومش متوجه شدم با وجود 
آنکه در یکى دو قطعه به محسن چاوشى کمک کرده ام و 
اُِورتور کارها و سکشن سازهاى زهى  را نوشته ام ولى هیچ 
نامى از من نیست و برایم عجیب بود که محسن از ترابرى 
ترمینال هم تشــکر کرده بود اما از من نه! این از محسن 
چاوشى عجیب بود چون او آدمى است که اینطور چیزها را 

خیلى مدنظر مى گیرد.»  
او در جواب اینکه حداقل 9 مــاه در انتظار مجوز ماندن 
«ابراهیم» چه معنایى دارد، گفت: «شاید مى خواسته اند 

به دنیا بیاید!» 

حاال نوبت بهروز صفاریان شده است

حاشیه ها دست بردار «ابراهیم» نیست

فیلم ســینمایى «تنگه ابوقریب» اولین نمایشــش را در 
جشنواره فیلم فجر سال گذشته پشــت سر گذاشت و در 
ادامه نظر مثبت اهالى رســانه و منتقدان را در پى داشت. 
بازیگران زیــادى در این اثر مقابــل دوربین بهرام توکلى 
رفته انــد، حمیدرضا آذرنگ یکى از آنهاســت که با لهجه 
شیرین جنوبى اش در قامت قهرمانى ظاهر شده است که در 
روزهاى سخت و طاقت فرساى جنگ به دفاع از کشورش 
مى پردازد. آذرنگ در گفتگو با «خبرآنالین» از تجربه بازى 

در این فیلم گفته است. بخشى از اظهارات او را بخوانید:
*من هشت سال جنگ را اندیمشــک بودم، براى همین 
همه جا مى گویم فرزند خوزستان هستم، فرقى هم نمى کند 
کجاى خوزستان. من زاده تهران هستم، یک سالم بود که 
به علت ضرورت شغل پدرم که تکنسین لوازم برودتى بود 
به اندیمشــک مهاجرت کردیم و 18 سال در آنجا ماندگار 
شدیم. شــکل گیرى شــاکله روحى و روانى من در آنجا 
اتفاق افتاد و هشــت سال را در جنگ ســپرى کردیم. در 
دقیق ترین و عمیق ترین جایى از زندگى که آدم مى تواند 
همه چیزش درست شکل بگیرد و قوام پیدا کند در جنگ 
بودم. این روز به خصوص را من دقیقًا به یاد دارم، آن روز، 
روزى بود که صحبت از پذیرش قطعنامه بود و همه مردم 
مثل روزهاى قبل از عید زندگى شان را مى کردند. آن روز 
حجم عظیمى سرباز از شهر در حال بازگشت بودند، تعداد 
زیادى از آنها حتى اسلحه هایشان را هم تحویل داده بودند. 
دقیقًا یادم هست دو طرف بلوار راه آهن اندیمشک که یک 
مسیر حدوداً یک کیلومترى است، تعداد بسیار زیادى زن، 

مرد، کودك و نوجوان ایســتاده بودند، ماشین هاى 
نظامى، شــخصى، بارى و... پشــت ســر هم 

مى آمدند و مجــروح و زخمى و شــیمیایى 
مى آوردند. بیمارســتان شــهید بهشــتى 

اندیمشک دیگر براى مجروحان جا نداشت.
اوضاع آنقدر بحرانى بود که همانجا یک تانکر 
آب یخ گذاشته بودند و مجروحان یک سطل 
آب روى خودشان مى ریختند. من آن روز 

را به چشم خودم دیدم و به عنوان یکى از 
ساکنان آن شهر که هشت سال جنگ 
را لمس کرده بودم نمى دانســتم که 

آن جلو چه خبر بود. مجروحــان را مى دیدیم اما هیچکس 
نمى دانســت یک تعداد آدم گمنام بدون اینکه اسمشان را 
فریاد کنند و چیزى را به رخ بکشــند براى دفاع مى روند. 
تا زمانى که فیلمنامه «تنگه ابوقریب» پیشنهاد نشده بود 
خودم هم نمى دانستم که آن زمان که آن روز را تجربه کردم 

یک تعداد آدم براى ادامه دفاع رفته بودند.
همه مردم اندیمشک آن روز را دیده بودند اما نمى دانستند 
چه اتفاقى آنطرف در حال رخ دادن است، اى کاش کسى از 
میان هنرمندان که دغدغه و داعیه اش را دارد مستندى از 
این واقعه را در همان شهر اندیمشک بسازند و مردمى که 
آن روز را تجربه کردند را بیاورند و با آنها حرف بزنند تا ببینند 
این فیلمنامه چقدر درست جلو رفته است، بى اطالعى که آن 

روزها بود دقیقاً در جریان فیلمنامه  هم نشان داده مى شود.
یک نامردى اتفاق افتاد و قــرار بر پذیرش قطعنامه بود اما 
عراق یکدفعه با همه توانش هجوم آورد. اگر آن روز دشمن 
به اندیمشــک و خــط ارتباطى 
اندیمشک به اهواز رسیده 
بود، خوزســتان از ایران 
جدا شــده بود و براى 
زپس گیــرى اش  با
مطمئنًا ســال هایى 
شاید بیشتر از جنگ 

باید تاوان مى دادیم.

حمیدرضا آذرنگ، بازیگر «تنگه ابوقریب»:

اگر  دشمن به اندیمشک مى رسید 
خوزستان جدا شده بود

صدها چهره  فرهنگى در نمایش فیلم فرهادى 
در مادرید

جواد نوروزبیگى، تهیه کننده فیلم سینمایى «مارموز» در ارتباط با زمان اکران قطعى این فیلم سینمایى به 
«صبا» گفت: فیلم سینمایى «مارموز» به کارگردانى کمال تبریزى با پایان ماه صفر در سینماهاى کشور 

اکران خواهد شد.
گفتنى است؛ «مارموز» به کارگردانى کمال تبریزى که براى اولین بار در جشنواره جهانى فجر به نمایش در 
آمد، فیلمى است که بى شباهت به فیلم «مارمولک»؛ دیگر ساخته جنجالى این کارگردان نیست. با توجه 
به مضمون ملتهب و سیاسى این فیلم از همین حاال مى توان پیش بینى کرد که فیلم جدید تبریزى در زمان 

اکران قرار است سر و صداى زیادى به پا کند.
حامد بهداد، ویشکا آسایش، آزاده صمدى، رضا ناجى و مانى حقیقى و محمد بحرانى، عیسى یوسفى پور، 
همراه با گروه موسیقى «بُمرانى» و ســیاوش چراغى پور، مرتضى زارع، بهزاد قدیانلو و فرهان معین زاده 

بازیگران «مارموز» هستند.
این فیلم با مضمونى کمدى و سیاسى روایتگر داستان زندگى شخصى به نام «قدرت» با بازى حامد بهداد 

است که سوداى رسیدن به قدرت را دارد...

اکران «مارموز» پس از محرم و صفر

ج ر ن ى رو ىو رو
ل را در جنگ ســپرى کردیم. در 
 جایى از زندگى که آدم مى تواند 
ل بگیرد و قوام پیدا کند در جنگ 
ص را من دقیقًا به یاد دارم، آن روز، 
پذیرش قطعنامه بود و همه مردم 
 زندگى شان را مى کردند. آن روز 
شهر در حال بازگشت بودند، تعداد 
هایشانرا هم تحویلداده بودند. 
فبلوار راه آهن اندیمشک که یک 
رى است، تعداد بسیار زیادى زن، 

ســتاده بودند، ماشین هاى 
ى و... پشــت ســر هم
 زخمى و شــیمیایى 
ن شــهید بهشــتى 

روحان جا نداشت.
ههمانجا یک تانکر 
جروحان یک سطل 
روز ختند. من آن
ه عنوان یکى از 
تسال جنگ 
دانســتم که 

ن نروز ر ور جوم ش و ب قی ر
به اندیمشــک و خــط ارتباطى 
اندیمشک به اهواز رسیده 
بود، خوزســتان از ایران 
جدا شــده بود و براى 
زپس گیــرى اش  با
مطمئنًا ســال هایى 
شاید بیشتر از جنگ 

باید تاوان مى دادیم.

فهزینه تغذیه
تئاتر بروند، به 

«آل پاچینو» در 
مدت 

د

محیا حمزه
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مستر «جان»، جان به لب شد!
شوك به میلیاردرها

نصف جهان  همانگونه که در خبرها خواندید در یک بازى جنجالى سپیدرود رشت موفق شد با شکست ملوان بندرانزلى به مرحله یک هشتم نهایى جام حذفى صعود کند. این بازى 
در انزلى برگزار مى شد و به همین دلیل برد سپیدرود طعم دیگرى داشت. بعد از پایان بازى اتفاق جالبى در رختکن سپیدرود افتاد و بازیکنان سپیدرود همگى یکصدا به تشویق 

سرمربیشان پرداختند. آنها با سر دادن شعار معروف «از اینجا تا خدا هشت  تا بهشته، على کریمى سلطان عشقه» سرمربى جدید تیمشان را تشویق کردند.

روزنامه دولتى «ایران ورزشى» و سایت منتسب به آن با انتشار 
مطلبى که در آن از افت رشید مظاهرى گفته است سعى کرده 
اینطور القا کند که راه نجات رشــید در پیوستن به پرسپولیس 
اســت. این مطلب را با هم مى خوانیم تا در ادامه به آن پاســخ 

دهیم:
«نتایج ذوب آهن در لیگ هجدهم، هیچکس را امیدوار نمى کند. 
نه بازیکنان، نه کادر فنى و نه هواداران این تیم که منتظر بودند 
درخشش فصل قبل ادامه پیدا کند و ذوب آهن بتواند در قامت 
یک مدعى ظاهر شود. این تیم در لیگ برتر، شش بازى انجام 
داده و 8 امتیاز کســب کرده. دو برد، دو تســاوى و دو شکست 
حاصل کار ذوب آهن با مربیگرى امید نمازى بوده است. نتایجى 
که نه شبیه نتایج فصل قبل است و نه مى تواند نمازى و بازیکنان 
این تیم را از انتقادها مصون نگــه دارد. لیگ را کنار مى گذاریم 
و به جام حذفى مى رســیم. باز هم یک نتیجه ضعیف از سوى 
ذوب آهن و این بار شکست دوباره مقابل پدیده. تیمى که هم در 
لیگ برتر ذوب آهن را از پیش رو برداشت و هم در جام حذفى این 
تیم را از دور رقابت ها خارج کرد. ناکامى هایى که یکى از دالیل 
آن افت رشید مظاهرى درون دروازه ذوب آهن است. دروازه بانى 
که در همه اردوهاى تیم ملى طى سه سال اخیر حضور داشته و 

با ایران به جام جهانى نیز رفته است.
مظاهرى در چهار سال اخیر، یکى از بازیکنان کلیدى ذوب آهن 
بوده و در دروازه این تیم درخشــیده اســت. به قدرى که حتى 
«کارلوس کى روش» ســختگیر را مجاب کرد تا نــام او را در 
فهرست تیم ملى قرار بدهد و در سه بازى رسمى از وجودش در 
ترکیب ایران استفاده کند. مظاهرى فصل 96-95 در 30 بازى 
30 گل دریافت کرد. یعنى به ازاى هر بازى یک گل خورده در 

کارنامه او ثبت شد.
آمار مظاهرى در فصل 67-96 نیز همین بود. 30 گل خورده در 
30 بازى. آمارى که او را همچنان در تیم ملى حفظ کرد و باعث 
شد کى روش نام او را در فهرست مسافران جام جهانى قرار بدهد. 
براى فصل جدید، مظاهرى شــش بار در لیگ براى ذوب آهن 
بازى کرده و هفت گل خورده. آمــارى که نمى تواند براى یک 
دروازه بان ملى پوش، آمار ویژه و خیره کننده اى باشــد. همین 
گل هاى خورده و دورى مظاهــرى از آمادگى آرمانى مى تواند 
یک دلیل مهم براى افت ذوب آهن و ناکامى این تیم باشد. رشید 
نه تنها در لیگ بلکه در جام حذفى هــم توفیقى درون دروازه 
ذوب آهن به دست نیاورده اســت. او مقابل پدیده دو گل خورد 
تا ذوب آهن مقابل تیمى شکســت بخورد که سرمربیگرى اش 
را یحیى گل محمدى بر عهده دارد. آمار کلى مظاهرى در این 

فصل، انجام هفت بازى و دریافت 9 گل است. اتفاقى که عجیب 
است و کمى غیرمعمول. آن هم براى دروازه بانى که در فصول 
گذشته همیشــه بین بهترین ها بوده و یکى از عوامل پیشرفت 

ذوب آهن.
مظاهــرى در اردوى اخیر تیم ملى، از کــى روش اجازه گرفت 
و در تمرین ها شــرکت نکرد. بیمارى فرزند، دلیل این تصمیم 
بود. اتفاقى که او را از ترکیب تیم ملى دور کرد تا فرصت به امیر 
عابدزاده برسد و دروازه بان ماریتیمو در ترکیب ثابت ایران قرار 
بگیرد. این مشــکل خانوادگى و البته حضور تکرارى در دروازه 
ذوب آهن(؟!) باعث شده تا مظاهرى دیگر آن دروازه بان رشید 
و آماده گذشته نباشد. او به هواى تازه اى نیاز دارد، به حضور در 
تیمى جدید. شاید نام این تیم پرسپولیس باشد تا دوباره رشید را 
در اوج ببینیم. اتفاقى که مى تواند دروازه بان ملى پوش ذوب آهن 
را از این مخمصه نجــات بدهد، احیا کنــد و او را همچنان در 

فهرست کارلوس کى روش نگه دارد.»
به گزارش «نصف جهان»، این براى اولین بار نیست که ورزشى 
نویســان روزنامه دولتى «ایران ورزشى» و سایر روزنامه هاى 
سراسرى چاپ تهران در هماهنگى و  شاید تعاملى(!) که با دست 
اندرکاران دو باشگاه تهرانى دارند  سعى مى کنند به بازیکنان 
شاخص سایر تیم ها القا کنند که راه نجات و پیشرفتتان حضور 

در تهران و یکى از دو تیم مطرح این شهر است تا نسبت به تداوم 
حضور در باشگاه فعلیشان ناامید شوند. دروازه بان هاى جوان کم 
نبوده اند که از تیم هاى گمنام به استقالل و پرسپولیس رفته و 
در نهایت از این تیم ها دیپورت شدند و حتى فوتبالشان در سنین 
قبل از 27 سالگى به پایان رسید، براى رشید مظاهرى این اتفاق 
چندین سال پیش مى توانست رخ دهد اما فراموش نمى کنیم 
این ذوب آهن بود که با هواى سالم خود از رشید مظاهرى یک 
گلر ششدانگ ســاخت و او را به کى روش تحویل داد تا امروز 
همه تیم ها در حسرت داشتن گلرى مانند رشید باشند. اگر بنا 
به هواى تازه باشد این هوا در اصفهان و همین ذوب آهن است.   
روزنامه هاى چاپ تهران یادشان باشد که هواى تازه شهرشان و 
باشگاه هایشان  براى  بازیکنان سابق سپاهان و ذوب آهن که به 
تهران هجرت کردند را زیاد دیده ایم و در نهایت  لبخند زده ایم!

بازیکنى مانند شــهاب گردان که قرار بود ســال هــا دروازه 
پرسپولیس را بیمه کند، پس از انتقال از ذوب آهن به پرسپولیس 
حضورش در جمع سرخ ها چند ماه بیشتر به طول نیانجامید. و یا 
امثال پیام صادقیان، محمد قاضى، همامى، جالل اکبر، جعفرپور 
و کلکسیونى از اسم هاى دیگر که در این هواى مثًال تازه شما 
خفه شده اند! پس لطفاً این کلمه تبسم و شاید هم قهقهه بر انگیز 

«هواى تازه در پرسپولیس است»  را کمتر به کار ببرید.

نصف جهان   گران ترین تیم تاریخ لیگ برتر 
ایران در اولین گام از رقابت هاى جام حذفى  
شکست خورد تا شــوك بزرگى به این تیم 

وارد شود.
حاال اکثر هواداران تراکتور «جان توشاك» را 
مقصر اصلى از دست رفتن اولین جام فصل 
مى دانند؛ جامى که براى تراکتور که در اولین 
دیدار تا دقیقه 81 از نفت آبادان 3 بر یک پیش 

بود، کامالً در دسترس به نظر مى رسید. 
تراکتورسازى در صورت پیروزى مقابل نفت 
آبادان این فرصت را داشــت که با توجه به 
امتیاز میزبانى در بازى بعــدى راه خود را به 
سمت یکى از دو جام فوتبال ایران هموار کند، 
اما حاال تراکتور است و یک لیگ برتر. رقابتى 
که قهرمانى در آن اگرچه غیرممکن نیست اما 

طبعاً به دشوارى حاصل خواهد شد.
شکست تراکتورسازى اما نه فقط یک باخت 
ســاده که یک ناکامى نمادین براى مردى 

بود که البته نمى شود از او گفت و به سابقه و 
بزرگى اش اشــاره نکرد، اما چطور ممکن 
است با چنین ستاره ها و نیمکت پربضاعتى 
مسابقه اى که با نتیجه 3 بر یک به سود تیم 
شماست، از دست برود. جالب اینکه در آبادان 
همه از تعویض ها به خصوص خروج «یوکیا 

سوگیتا» تعجب کرده بودند.
چیزى که در بیــن دو نیمه وقت اضافه اتفاق 
افتاد و باعث درگیرى لفظى اشــکان دژآگه 
و ســرمربى تراکتورســازى شــد، ظاهراً 
ریشه هایى در هفته هاى گذشته دارد. ریشه 
در تصمیم سرمربى به تعویض و البته شاید 
تفاوت بین رفتار او بیــن بازیکنانى که با او 

همزبانند و همزبان نیستند.
در نوشتن از ناکامى همچنین باید از مصاحبه 
مطبوعاتى توشــاك صحبت کرد که اگرچه 
دلنشین حرف مى زند اما وقتى براى بار دوم 
در یک نیم فصل کوتاه از اشتباهش در به کار 

گیرى شجاعى و دژآگه مى گوید آن وقت است 
که باید به خیلى چیزها شک کرد. چیزهایى مثل 
اینکه چطور ممکن است تیمى مثل تراکتور 
بازى 3 بر یک برده را در شرایطى که هواداران 
نفت آرام آرام مشغول شعار علیه سرمربى 

تیمشان هستند چنین از دست بدهد.
اگر توشاك براى قهرمانى با تراکتور به تبریز 
آمده مسیر را کامالً اشتباه مى رود. آنقدر اشتباه 
که شاید پروژه پرستاره دوست داشتنى زنوزى 
خیلى زود زمینگیر بشود. چیزى که هیچکدام از 
اهالى فوتبال آن را نمى خواهند. چرا که تراکتور 
امسال گرمابخش لیگ و یکى از جذاب ترین 
هاى فوتبال ما ست که باید تا روز آخر براى 

قهرمانى نبرد کند.
راستى چرا توشاك هرگز درحال تهییج تیم 
و کوچینگ کنار زمین نیست؟ آیا این هم مثل 
آنالیز نکردن حریفان است به این بهانه که ما 
راه خود را مى رویم و به حریف کارى نداریم؟

سلطان عشقه!

  هواى تازه در همین اصفهان است  هواى تازه در همین اصفهان است
تالش روزنامه دولتى براى هوایى کردن رشید مظاهرىتالش روزنامه دولتى براى هوایى کردن رشید مظاهرى

نصف جهان  امیر قلعه نویى به رغم پیروزى 3 بر یک تیمش در 
جام حذفى به بازیکنان خود تاخت و آنها را مورد انتقاد قرار داد. 
امیر قلعه نویــى در مورد میــزان رضایت خــود از عملکرد 
بازیکنانش اظهار کرده: «بازى خوبى نبود. من اگر جاى آقاى 
تابش بودم، همه بازیکنان را جریمه مى کردم؛ بعد از اینکه گل 
سوم را زدیم، تبدیل به یک تیم مبتدى شدیم. فکر مى کنم که 
لباس سپاهان براى خیلى از بازیکنان ما بزرگ است و اگر تغییر 
نگرش ندهیم به مشکل مى خوریم. خیلى از بازیکنان ما در حد 
سپاهان نیستند. نگرش مشکل بازیکنان است؛ نمى دانند که در 
چه تیم بزرگى هستند و چه بازیکنان بزرگى در این تیم بوده اند. 
نمى دانم چه طورى به این تیم رسیده اند؛ فکر مى کنم که خیلى 
راحت به این پیراهن رســیده اند و قدر نمى دانند ولى سپاهاِن 
امیر قلعه نویى نمى تواند این مسائل را تحمل کند. 100 در صد 
با بازیکنان برخورد مى کنم. اگر بشود شاید بعضى از آنها را هم 
در اختیار باشگاه بگذارم. صحبت من در مورد بازیکنانى است 

که بازى کردند نه نیمکت نشین ها. ما از سه قدم، شش قدم 
توپ هایمان را گل نمى کنیم. وقتى بازى 3 بر صفر بود مهرداد 
محمدى گل نمى زند، ایران پوریان نمى زند، ساسان انصارى 
نمى زند چه کنیم؟ اینها مشــکل ماست که باید حتمًا برخورد 
شود. بعضى ها را هم ممکن است در اختیار باشگاه بگذارم؛ این 

روحیات با من سازگار نیست!»

اما مدیرعامل سپاهان هم در مورد این دیدار و صحبت هاى 
قلعه نویى حرف هاى جالبى را بیان کرده است. وى در مورد 
درخواست قلعه نویى مبنى بر جریمه و کنار گذاشتن بازیکنان 
گفت: « قلعه نویى سرمربى تیم اســت و نسبت به این موارد 
اختیار تام دارد. او به ما فهرســت بدهد و نــام بازیکنان مورد 
نظرش را اعالم کند، در صورت نیاز، هم جریمه مى  کنیم و هم 
الزم باشد کسى را کنار مى گذاریم. ما با کسى تعارف نداریم.»

مدیرعامل ســپاهان در واکنش به صحبت هاى سرمربى تیم 
که گفته بود برخى بازیکنان در حد سپاهان نیستند و پیراهن 
سپاهان برایشان بزرگ اســت هم عنوان کرد: «به هر حال 
ایشــان از عملکرد بازیکنان عصبانى بودند و نظراتشــان را 
اعالم کردند. همانطور کــه گفتم هر تصمیمى بگیرد حمایت 
مى کنیم و همانطور که بعد از نتایج خوب و عملکرد خوبشان 
پاداش در نظر مى گیریم در این شرایط هم الزم باشد برخورد 

مى کنیم.» 

 جریمه مى کنیم و شاید اخراج!
هر چه قلعه نویى بگوید عمل مى کنیم

بختیار تا حاال بى اختیار!
نصف جهان  سایت «متریکا» آمار و مطالبى از بختیار رحمانى منتشر کرده 
است. که نشان مى دهد این بازیکن براى اینکه بتواند پروژه اوج گیرى خود 

از سپاهان را کلید بزند باید بیش از پیش تالش و مبارزه کند.
همکارى سپاهان و بختیار رحمانى با امید بازگشت به اوج براى هر دو طرف 
شروع شد. اما با گذشت شش هفته، یا بازى نکرده است یا یک طرف تعویض 
بوده  حتى گل یا پاس گلى هم برایش ثبت نشــده است. اما کمتر کسى از 
پتانسیل رحمانى بى خبر است. بازیکن توانایى که ملى پوش هم شد و در حال 

حاضر هدفش بازگشت دوباره به تیم ملى است.
در ابتدا همکارى او و مربى سابقش ساده به نظر مى رسید اما فعًال یکى از 
دشــوارترین کارهاى کادر فنى تیم جا دادن او در ترکیب است. او در یکى 
از مصاحبه هایش گفته: «فوتبال زیر نظر قلعه نویى سخت است.» رحمانى 
یک بار به جاى هافبک هجومى تیم و سه بار به جاى وینگر تیم بازى کرده 
است، در پست  هایى که به دلیل سبک بازى تیم مهاجمانى سر زن و تمام 
کننده بازى مى کنند. در سپاهان همیشه چهار مهاجم در لحظه ارسال سانتر 
وارد محوطه مى شوند تا عالوه بر افزایش احتمال گلزنى، احتمال گرفتن 
توپ برگشتى در محوطه هم باشــد. اما بختیار با 177 سانتیمتر قد هرگز 
در این مورد موفق نبوده و براى او آمار پنــج نبرد هوایى ناموفق و فقط دو 
نبرد هوایى موفق ثبت شده است. هر چند قبل از این هم با مربى اش کار 
کرده اما با وجود انصارى، محمدى و شــهباززاده، اوضاع فرق کرده است. 
از طرفى حضور او مى تواند تنوع بیشترى به نقشه هاى هجومى تیم بدهد. 
قدرت شوت زنى، ارسال پاس هاى دقیق و دریبل زنى اش در کنار هوش 
و خالقیت او این تنوع را به تیم مى دهد و دفاع مقابل ســپاهان سخت تر 
خواهد شــد. ضمنًا میانگین 72 لمس توپ در 90 دقیقه و رتبه دوم تیم از 
این حیث هم نشــان مى دهد تحرك زیادى براى تأثیرگذارى در حمالت 
داشته است. از معدود مســائل دیگرى که بختیار را از ترکیب دور کرده، 

نبودن شــرایط او براى بازى است. رحمانى مناســب 
دیرتر به تمرینات اضافه شد اما بازى کردن او 
کنار هم تیمى هاى جدیدش، مى تواند باعث 
هماهنگى بیشتر شــود. فعًال در شش هفته 
فقط 90 دقیقه بازى کرده است. بازى قبل به 
دلیل اشتباه و عدم تمرکز، دقیقه 20 از بازى 
بیرون رفت و حتى در بازى دوستانه 
مقابل جوانان ســپاهان هم یک 
نیمه بازى کرد. تعطیالت فعلى 
لیگ فرصت مناســبى است تا 
با بازى کردن در کنار دیگران 
عالوه بر هماهنگى، بر خالف 
چیزى که در مصاحبه گفته، به 
یک احساس ارزشمند یعنى 
لذت بــردن از فوتبال بازى 
کردن هم برسد. احساسى 
که تمرکز بیشــتر هم به 
همراه دارد. این تعطیالت 
همچنیــن فرصتى براى 
و  او  بیشــتر  تطبیــق 
تاك تیک هاى تیم اســت 
تا همان طور کــه مى خواهد، هم 
ســپاهان و هم خــودش به اوج 

برگردند.
 

باشگاه ذوب آهن اصفهان بابت نحوه قضاوت داور دیدار این تیم مقابل پدیده به کمیته داوران فدراسیون فوتبال اعتراض کرد.
باشگاه ذوب آهن اصفهان بعد از اینکه تیم فوتبالش در مرحله یک شانزدهم جام حذفى مقابل پدیده مشهد با نتیجه 2 بر یک 
شکست خورد و از این مسابقات حذف  شد، با ارسال نامه اى به کمیته داوران فدراسیون فوتبال به نحوه قضاوت داور این بازى 

رسماً اعترض کرد.
ذوبى ها اعتقاد دارند داور باید در نیمه اول این دیدار، دو ضربه پنالتى براى آنها مى گرفت. آنها فیلم این صحنه ها را نیز به همراه 

نامه اعتراضشان به کمیته داوران ارسال کرده اند. 
 قضاوت این بازى برعهده سیدمهدى سیدعلى بود.

2 پنالتى مان سوخت

 مرتضى رمضانى راد

روحیاتیار باشگاه بگذارم. صحبت من در مورد بازیکنانى است 

باش
باش
شک
رس
ذوب
نام
 قض

داشته است. از معدود مســائل دیگرى که بختیار را از ترکیب دور کرده،
ننبودن شــرایط او براى بازى است. رحمانىمناســب 

دیرتر به تمرینات اضافه شد اما بازى کردن او
کنار هم تیمى هاى جدیدش، مى تواند باعث
فعًال درشش هفته هماهنگى بیشتر شــود.
0فقط90 دقیقه بازى کرده است. بازى قبل به
0دلیل اشتباه و عدم تمرکز، دقیقه 20 از بازى
بیرون رفت و حتى در بازى دوستانه
مقابل جوانان ســپاهان هم یک
نیمه بازى کرد. تعطیالت فعلى
لیگ فرصت مناســبى است تا
کنار دیگران دیگرانبا بازىکردن در کنار در بازىکردن با
عالوه بر هماهنگى، بر خالف
چیزى که در مصاحبه گفته، به
یک احساس ارزشمند یعنى
لذت بــردن از فوتبال بازى
کردن هم برسد. احساسى
که تمرکز بیشــتر هم به
همراه دارد. این تعطیالت
همچنیــن فرصتى براى
و او  بیشــتر  تطبیــق 
تاك تیک هاى تیم اســت
تا همان طور کــه مى خواهد، هم
ســپاهان و هم خــودش به اوج

برگردند.
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ابالغ وقت رسیدگى
درخصوص پرونده کالسه 970816 خواهان محمود رعیتى دادخواستى مبنى بر مطالبه چک به طرفیت مسعود 
امینى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى مورخه 97/8/6 ساعت 10 صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا پالك 57- کدپستى 
8165756441 مجتمع شوراى حل اختالف اصفهان- شعبه 13 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى 
اتخاذ مى شود. م الف: 246698 شعبه 13 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /6/509 

ابالغ وقت رسیدگى
درخصوص پرونده کالسه 970817 خواهان محمود رعیتى دادخواستى مبنى بر مطالبه چک به طرفیت محمد 
ابراهیم نژاد تقدیم نموده است. وقت رســیدگى براى مورخه 97/8/6 ساعت 9/30 تعیین گردیده با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا پالك 
57- کدپستى 8165756441 مجتمع شوراى حل اختالف اصفهان- شعبه 13 شوراى حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى 
و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 246700 شعبه 13 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره یک)  /6/510
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالسه 970771 خواهان محمود رعیتى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت بهرام طالئى 
اکمل تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى مورخه 97/8/15 ساعت 11/30 تعیین گردیده با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا پالك 57- کدپستى 
8165756441 مجتمع شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 246699 شعبه 

32  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /6/511
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106793403257 شــماره پرونده: 9709986793400669 شماره بایگانى شعبه: 
970708 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به اسداله حاتمى- خواهان آقاى منوچهر کاظمى ثانى 
دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى اسداله حاتمى به خواســته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 9709986793400669 شعبه 4 خانواده شــوراى حل اختالف اصفهان ثبت و وقت 
رسیدگى مورخ 1397/08/05 ساعت 8:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 
دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در 
دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان 
صبا- پالك 57. م الف: 246724 شعبه 4  خانواده شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

یک) /6/512
وقت اجراى قرار تحریر ترکه

مرجع رسیدگى: شعبه 20 شوراى حل اختالف اصفهان بدینوسیله اعالم مى نم اید به موجب درخواست مهر و 
موم تحریر ترکه به طرفیت ناصر و منصور و محمدرضا و شهین همگى دبیرزاده و حورین تاج دبیرى و شهال و 
خسرو همگى دبیرزاده قرار تحریر ترکه مرحوم محمدعلى دبیرزاده طى شماره 970432 در شوراى حل اختالف 
شهید حججى صادر و وقت اجراى قرار ساعت 15/30 روز 2 شــنبه مورخ 97/8/7 تعیین گردیده است لذا از 
ورثه یا نماینده قانونى آن ها، بستانکاران و مدیونین به متوفى و کسان دیگرى که حقى بر ترکه متوفى دارند 
دعوت مى شود در موعد مذکور در محل این شورا واقع در شهرستان اصفهان با آدرس خ ارباب حاضر شوند. 
عدم حضور مدعوین مانع اجراى قرار نخواهد بود. م الف: 246708 شعبه 20 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک) /6/513
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106794601591 شــماره پرونده: 9709986794600040 شماره بایگانى شعبه: 
970040 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: حسن محمدپور نشانى: مجهول المکان تاریخ حضور: 1397/08/02 
چهارشنبه ساعت: 16:00 محل حضور: اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع 
حرم شوراى حل اختالف درخصوص دعوى غالمعلى حبیبى جونى به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 246706 شعبه 16 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)  /6/514
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 974202511690706- 97/6/21 نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شرق اصفهان و لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در 

صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
1- راى شــماره 139760302210000797 مورخ 1397/06/21 هیات اول آقــاى جعفر هادى منش به 
شناســنامه شــماره 7217 کدملى 1170309631 صادره از لنجان فرزند یداله بر ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 270 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 99 اصلى واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق 
اصفهان. انتقال عادى از طرف رجبعلى علیزاده کافشانى موضوع سند شماره 129061 مورخ 1365/12/26 
دفترخانه 2 اصفهان. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/6/25 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/7/10 م الف: 247811 

میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /6/532
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106793503071 شــماره پرونده: 9709986793500585 شماره بایگانى شعبه: 
970589 خواهان آقاى رضا دادخواه دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى مهدى عظیمى کیا به خواسته مطالبه 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986793500585 شعبه 5 حقوقى شوراى حل 
اختالف اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/08/05 ساعت 8:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى 

مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 246702 شــعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 
(مجتمع شماره دو)  /6/515

ابالغ وقت رسیدگى
درخصوص پرونده کالســه 970725 خواهان محمدرضا امینى دادخواستى مبنى بر مطالبه وجه به طرفیت 
صدیقه مطور و زهرا قلیانى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى مورخه 97/8/6 ساعت 8/30 تعیین گردیده 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان 
صبا پالك 57- کدپستى 8165756441 مجتمع شوراى حل اختالف اصفهان- شعبه 13 شوراى حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ 
شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 246622 شعبه 13  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک) /6/516
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9710460350900099 شــماره پرونده: 9709980350900479 شماره بایگانى شعبه: 
970527 درخصوص دعوى خواهان محمد کیانى فرزند رمضانعلى بطرفیت خوانده سعید ابراهیمى درمیانى 
فرزند قاسمعلى بخواسته مطالبه وجه دادخواستى را به شعبه نهم حقوقى اصفهان ارائه نموده است که دادخواست 
مذکور در این شــعبه ثبت و به تاریخ 1397/08/05 راس ساعت: 11/30 داراى وقت رسیدگى مى باشد. نظر 
به مجهول المکان بودن احدى از خواندگان به نام سعید ابراهیمى درمیانى  فرزند قاسمعلى و بنا به درخواست 
خواهان با عنایت به ماده 73 قانون ائین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در جراید کثیراالنتشار چاپ تا خوانده 
ضمن اطالع از دادخواست مطرح شده در جلسه رســیدگى حاضر گردد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه سوم- اتاق شماره 352. م الف: 246630 شعبه 9 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /6/517
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100351306366 شــماره پرونده: 9609980351301268 شماره بایگانى شعبه: 
961451 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى یاسر رزاززاده فرزند علیرضا- خواهان شهردارى 
اصفهان دادخواستى به طرفیت خوانده 1- آقاى یاسر رزازاده فرزند علیرضا 2- خانم زهرا باقرى فرزند حسن 
به خواسته مطالبه وجه چک- خسارات دادرسى و تاخیر تادیه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9609980351301268 شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى 
مورخ 1397/09/25 ساعت 9:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى 
مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. 
اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 3- اتاق ش ماره 

355. م الف: 246633 شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /6/518
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106795201367 شــماره پرونده: 9709986795200207 شماره بایگانى شعبه: 
970207 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: ســید محمد میرزائى فرزند سید آقا  نشانى: مجهول المکان تاریخ 
حضور: 1397/08/9 چهارشنبه ساعت: 15:30 محل حضور: اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- 
روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57 درخصوص دعوى فرزاد حسن توکلى به طرفیت 
شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 246637 شعبه 22 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /6/519
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106797201562 شــماره پرونده: 9709986797200456 شماره بایگانى شعبه: 
970456 مشخصات ابالغ شــونده حقیقى: على عطارد فرزند مصطفى قلى کدملى: 6219404521 نشانى: 
اصفهان- ملک شهر- بهارستان- کوچه شهید صبورى- بن بست شقایق (فعال مجهول المکان) تاریخ حضور: 
1397/08/02 چهارشنبه ساعت: 15:30 محل حضور: اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى 
مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57 درخصوص دعوى مصطفى مالاسماعیلى دهقى به طرفیت 
شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 246640 شعبه 42 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /6/520
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106794402875 شــماره پرونده: 9709986794400464 شماره بایگانى شعبه: 
970464 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقایان مهدى کاظمى اسفه ء فرزند ابوالقاسم و شهناز 
محمدى فرزند جان محمد- خواهان خانم ملوك صادقیان دادخواستى به طرفیت خوانده آقایان مهدى کاظمى  
اسفه ء فرزند ابوالقاسم و شهناز محمدى فرزند جان محمد به خواسته الزام به تنظیم خودرو مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986794400464 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 
ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/08/01 ساعت 8:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى 
از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 
در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل 
اختالف. م الف: 246642 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /6/521

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9710106793503019 شــماره پرونده: 9709986793500454 شماره بایگانى شعبه: 
970458 خواهان آقاى مرتضى قوم ســراج دادخواســتى به طرفیت خوانده آقاى حامد کاوسى فرزند داود 
به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9709986793500454 شعبه 
5 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان ثبت و وقت رســیدگى مورخ 1397/08/05 ساعت 9:00 تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه 
وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 246678 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)  /6/522
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100354505585 شــماره پرونده: 9709980365800482 شماره بایگانى شعبه: 
971271 شاکى حســین رضائى فرزند قدیر شــکایتى علیه اصغر داورى دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدى با 
چاقو تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 119 دادگاه 
کیفرى دو شهر اصفهان (119 جزایى سابق) واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان 

دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 343 ارجاع و به کالسه 971271 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگى آن 1397/10/5 و ساعت 9 الى 9:30 تعیین شده است. و نظر به اینکه متهم مجهول المکان مى باشد 
به استناد ماده 174 قانون ایین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنام ه هاى کثیراالنتشار محلى 
طبع و نشر مى شود و از متهم دعوت مى گردد جهت رسیدگى در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 
احضاریه ابالغ شده تلقى و دادگاه تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. م الف: 246793 شعبه 119 دادگاه کیفرى 

دو شهر اصفهان (119 جزایى سابق) /6/523
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106793403258 شــماره پرونده: 9709986793400723 شماره بایگانى شعبه: 
970762 ابالغ وقت رســیدگى و دادخواســت و ضمائم به معصومه یزدانیان فرزند مرتضى- خواهان آقاى 
محمدرضا مزروعى سبدانى دادخواستى به طرفیت خوانده خانم معصومه یزدانیان به خواسته مطالبه خسارت 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986793400723 شعبه 4 خانواده شوراى حل 
اختالف اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/08/05 ساعت 9:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه 
نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57. م الف: 246727 شعبه 4 خانواده شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک)  /6/534
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 712/97-1397/05/27 مرجع رسیدگى: شعبه پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: 
محمد جواد محمدى نشــانى: اصفهان خیابان باغ دریاچه ك باغ برج پ 85 کدپستى 8138765338  وکیل 
خواهان: جعفر چرغان نشانى: نجف آباد خ امام چهارراه شهردارى مجتمع نخل طبقه 2 واحد 2 خوانده: رضا 
عباسى سرارودى نشانى: مازندران بابل جنب آژانس مهدیه خواسته: مطالبه. گردشکار: پس از ارجاع به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را 
اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى اعالم و به شرح 
آنى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعوى محمد جواد محمدى به طرفیت رضا 
عباسى سرارودى با موضوع مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال بشماره 618371 
بعهده بانک ملى  و خسارت تاخیر تادیه از زمان 1396/04/20به انضمام خسارات دادرسى ، نظر به بقا اصول 
مستندات در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و نظر به عدم حضور خوانده على رغم ابالغ 
قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى بر برى ذمه بودن ایشان یا بطالن دعوى لذا دعوى مطروحه مقرون به صحت 
تلقى و مستندا به ماده  512 و 515 و 522 و198 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
راى بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و هشــتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته پرداخت مبلغ دو 
میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال هزینه دادرسى و خسارت تاخر در تادیه از مورخ 1396/04/20 لغایت اجراى 
احکام و حق الوکاله وکیل درحق خواهان اعالم وصادر مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل اعتراض دراین شعبه و ظرف بیست روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى در 

محاکم عمومى نجف آباد مى باشد. 247806/م الف قاضى شعبه پنجم شوراى حل اختالف امیرآباد/6/526
 حصروراثت 

سلطان اسماعیلى جالل آبادى داراى شناسنامه شماره 17 به شرح دادخواست به کالسه 778/97 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه نادعلى بشناسنامه 22860 در 
تاریخ 1397/06/02 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
: 1. سلطان اســماعیلى جالل آبادى ش ش 17 (مادر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

247818/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /6/527
اجراییه

 اجرائیه شماره 9710423730400147 شماره پرونده: 9609983730400656 شماره بایگانى شعبه: 960661 
مشخصات محکوم لهم: 1.امیر گلى نجف آبادى فرزند رضا 2.الهام قائدى فرزند ابراهیم نشانى: 1.نجف آباد 
خیابان منتظرى شمالى 2. نجف آباد خیابان منتظرى شمالى مشخصات محکوم علیهم: 1.محترم بیگم معینى 
2. رضا گلى 3. طاهره بیگم معینى  به نشــانى 1.مجهول المکان 2.نجف آباد خیابان منتظرى شمالى کوى 
خرم(127) پالك 42 3. مجهول المکان. وکیل محکوم له: مرجان منتظرى نجف آبادى نام پدر: محمدرضا 
به نشانى نجف آباد خیابان امام بعد از شهردارى منطقه 1 مجتمع پرشیا ط5 واحد 26  محکوم به: بسمه تعالى 
بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به دادنامه شــماره مربوطه 9709973730400388  محکوم علیه 
خوانده ردیف دوم  طاهره بیگم معینى   ملزم به انتقال سند 2 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملک به شماره 542 
ق 3 بخش 11 ثبتى اصفهان در حق محکوم له محکوم پرداخت مبلغ 10100000 بابت نیم عشر دولتى توضیحا 
هزینه دادرسى متوجه خواندگان نمى باشد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد. 
3- مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 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 بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا 
خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحونزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان 
یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید واال به درخواست 
محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال 
مال به دیگرى به هرنحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى 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) 248122/ م الف سید امید قاضى عسگر - قاضى 

شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد /6/528
ابالغ رأى

 راى شورا-کالسه پرونده99/97 شماره دادنامه603-1397/06/17 مرجع رسیدگى کننده: شعبه دوم حقوقى 
شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: عظیمه صادق نشــانى: نجف آباد خیابان امام کوى شهامت خوانده: 
مهدى سرفراز نسب به نشانى مجهول المکان خواسته: الزام و انتقال سند خودرو گردشکار: پس از ارجاع به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را 

اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعوى خواهان خانم عظیمه 
صادقى بطرفیت خوانده مهدى سرفراز نسب به خواسته الزام خوانده به حضور در دفترخانه و انتقال رسمى یک 
دستگاه خودرو 206 به شماره انتظامى 67-788 ب 26 با احتســاب هزینه هاى دادرسى با عنایت به قرارداد 
عادى که به امضاى طرفین رسیده و باتوجه به صحت قولنامه و با توجه به جوابیه استعالم راهور که مالکیت 
خوانده محرز گردیده، لذا دعوى مطروحه را ثابت تشخیص و مستندا به  مواد 219 و 220 و 221 قانون مدنى 
و ماده 198 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به حضور در دفترخانه و انتقال سندرسمى 
خودرو پژو 206 به شــماره انتظامى 67-778 ب 26 به نام خواهان  و پرداخت هزینه دادرسى به مبلغ نهصد 
هزار ریال درحق خواهان محکوم مى نماید. راى صادره نسبت به خوانده غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل اعتراض دراین شــعبه و بیســت روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى درمحاکم 
عمومى حقوقى نجف آباد مى باشد. 246320/م الف-قاضى شــوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى حوزه 

قضایى نجف آباد/6/530
 اجراییه

اجرائیه شماره9710423730200144 شماره پرونده: 9609983730200852 شماره بایگانى شعبه: 960864 
مشخصات محکوم له: شرکت بردبار یدك سپاهان به مدیریت ســید مجید حسینى نشانى: نجف آباد منطقه 
صنعتى پلیس راه ابتداى فاز 2 مشخصات محکوم علیهم: 1.شرکت غزال 2.نادر عابدینى  به نشانى 1.مجهول 
المکان 2. مجهول المکان. وکیل محکوم له: حمید محمدکبیرى نجف آبادى نام پدر: محمدعلى به نشانى نجف 
آباد خیابان امام غربى (چهارباغ) روبروى تاالر محمدعلى چهارباغ جنب مسجد امام حسن مجتبى(ع) پالك 
765 کد پستى 34583- 85186 محکوم به: بسمه تعالى بموجب درخواست به اجراى حکم مربوطه به شماره و 
شماره دادنامه مربوطه 9709973730200240 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ سه میلیارد و هفتصد 
و شصت و هشت میلیون و پانصد و شصت و شش هزار و پانصد بیست ریال بعنوان اصل دین برابر نظر کارشناسى 
و پرداخت هزینه دادرسى به ماخذ محکوم به و پرداخت خسارت تاخیردر تادیه مبلغ یاد شده برابر تورم شاخص 
بانک مرکزى ازتاریخ تقدیم دادخواســت (1396/07/18)  و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه که محاسبه آن با 
اجراى احکام است درحق محکوم له اجرایى و به انضمام پرداخت مبلغ 138428326 بابت نیم عشر دولتى درحق 
صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
(ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالى معرفى کند که اجراى 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 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 بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحونزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث 
و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت مى 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 هرنحو با 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) 246110/ م الف قلى زاده - رئیس شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد/6/531
 تحدید حدود اختصاصى

شماره صادره 1397/08/520175- تاریخ ثبت صادره : 06/21/ 1397  نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ 
خانه ومغازه پالك شماره 9/361 واقع در جولرســتان بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتى به 
نام آقاى قاسمعلى ترکى جولرستانى فرزند نعمت اله در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونى آن به 
عمل نیامده است . اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود 
پالك مرقوم در روز شــنبه مورخ 1397/07/21 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد ، لذا به 
موجب این آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت 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. تاریخ انتشار :1397/06/25- م الف / 718  حبیب اکبرى- معاون اداره ثبت اسناد وامالك 

فالورجان/6/535
ابالغ رأى

دادنامــه- شــماره دادنامــه : 9709973653400687 – تاریــخ :  1397/05/16 – شــماره پرونــده : 
9609983653400608–  شماره بایگانى : 960789 – پرونده کالســه 9609983653400608 شعبه 1 
دادگاه خانواده دادگسترى شهرستان فالورجان ( 2 حقوقى سابق) تصمیم نهایى شماره 9709973653400687 
خواهان :خانم نصرت جمالى قهدریجانى فرزند عباسعلى به نشانى اســتان اصفهان – شهرستان فالورجان 
– شــهر قهدریجان – خیابان کاشــانى جنب کانال محله مقداد ك یاس خوانده: آقاى محمود صدقى فرزند 
حسین به نشانى خواســته: طالق به درخواســت زوجه- دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظریه قاضى 
مشاور محترم ختم رســیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید . در خصوص دعوى 
خانم نصرت جمالى قهدریجانى فرزند عباســعلى متولد 1336/01/09 به طرفیت آقاى محمود صدقى فرزند 
حسین به خواسته الزام زوج به طالق به جهت عســر و حرج به لحاظ غیبت خوانده ، و ترك زندگى خانوادگى 
بدون عذر موجه ، دادگاه با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمى ، احراز رابطه زوجیت دائم فى مابین بنا بر تصویر 
مصدق سند رسمى ازدواج 1353/01/20 ،اظهارات در خور توجه خواهان در جلسات رسیدگى ، گواهى شاهد 
تعرفه شــده و نیز تحقیقات محلى صورت گرفته توســط مرجع انتظامى که در مجموع حاکى از ترك زندگى 
خانوادگى بدون عذر موجه توســط زوج به مدت حدود هفده سال مى باشــد و اینکه نامبرده به رغم دعوت از 
طریق نشر آگهى در جلسات دادرســى حضور نیافته و دلیل و مدرکى بر رد ادعاى خواهان ارائه ننموده است 
، نظریه داوران منتخب و عــدم توفیق این محکمه و داوران در اصالح ذات البیــن و اصرار زوجه بر طالق لذا 
نظر به مراتب فوق دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه میباشــد و ادامه زندگى را براى وى با مشقت همراه 
ساخته و یقینا تحمل آن مشکل است نتیجتا با نظر موافق قاضى مشــاور محترم، دعوى معنونه را وارد و ثابت 
تشــخیص مســتندا به مواد 1130 ، 1143 و 1144 قانون مدنى و 26 و 27 و 28 و29و 33 و 37و 39 از قانون 
حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 ، حکم بر الزام زوج به طالق صــادر و اعالم مى دارد . مدت اعتبار حکم 
مذکور 6 ماه پس از تاریخ ابالغ رأى فرجامى یا انقضاى مهلت فرجام خواهى مى باشد . و با توجه به بزل تمام 
مهریه و سایر حقوق مالى منجمله نفقه ، اجرت المثل ایام زوجیت و نحله توسط خواهان در قبال طالق و نظر 
به یائسه بودن ایشان ، نوع طالق صادره بائن است و  جهیزیه در تصرف زوجه است و فرزندان مشترك همگى 
کبیر هستند ، رأى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى دراین دادگاه و سپس 
ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان وسپس قابل فرجام 
خواهى در دیوان عالى کشور است . م الف 721 حسین زراعتى - رئیس شــعبه اول دادگاه خانواده شهرستان 

فالورجان/6/536 

مدیر بازرسى و نظارت اصناف استان اصفهان درباره کشف 
انبارهاى احتکار کاال در اصفهان گفت: طى روزهاى اخیر، 
این شهر همانند دیگر نقاط کشور با موضوع کشف انبارهاى 
احتکار کاال مواجه بود و انبارهــاى احتکار کاال، با پیگیرى 
تعزیزات حکومتى و سازمان صنعت، معدن و تجارت کشف 

و اجناس وارد سطح عرضه شد.
جواد محمدى فشــارکى با بیان اینکه از انبارهاى احتکار 
کاالى اصفهان، کاالیى همچون الســتیک خودرو، آهن، 
میلگرد و ورق، حبوبــات، آب معدنى، انــواع مواد غذایى، 
چسب کفش و لوازم خانگى کشف شده است، اظهار کرد: 
حدود 28 انبار ظن به احتکار را به سازمان صنعت، معدن و 

تجارت استان معرفى کردیم که بسیارى از انبارهاى احتکار 
کاال در منازل مسکونى بود که کاربرى آنها تغییر یافته است. 
وى درباره اینکه در راستاى احتکار کاال در انبارهاى بزرگ 
و منازل مسکونى اطالعات بسیارى را به سازمان تعزیزات 
حکومتى تحت عنوان ظن به احتکار معرفى و ارائه کرده ایم، 
افزود: در موضوع احتکار، بازرسى اصناف استان انبارهاى 
بسیارى را شناســایى مى کند اما براســاس دستورالعمل 
وزارتخانه که آیا این انبارها احتکار است یا خیر، تشخیص آن 
برعهده سازمان صنعت، معدن و تجارت است و آمارهایى 
که این ســازمان و تعزیرات حکومتى ارائه مى کنند بسیار 

دقیق و شفاف است.

معاون ورزشى- تفریحى ســازمان فرهنگى،اجتماعى 
و ورزشــى شــهردارى اصفهــان گفــت: در طــرح

 «همدلى با هم رکابى» دوچرخه هاى بدون اســتفاده 
شــهروندان در مناطــق کم برخــوردار شــهر توزیع 

مى شود.
حبیــب ا... ناظریان اظهــار کرد: برخى شــهروندان و 
دوچرخه سواران در منزل دوچرخه هایى در اختیار دارند که 
به هر دلیلى از آنها استفاده نمى کنند و در طرح «همدلى با 
هم رکابى» این دوچرخه ها توسط شهردارى جمع آورى 
مى شــود و پس از تعمیر، در اختیار افرادى که بضاعت 

خرید دوچرخه ندارند، قرار مى گیرد.

وى افزود: این دوچرخه ها تا پایان مهرماه، با مشــارکت 
آموزش و پــرورش اصفهان توســط خیــران از مردم 
خریدارى شــده و پس از تعمیر، در قالب مسابقاتى که 
در محالت کم برخوردار برگزار مى شــود، توزیع خواهد

 شد.
ناظریان در مورد چگونگى مشارکت شهروندان در طرح 
«همدلى با هم رکابى» تصریح کرد: 15 مرکز شهردارى 
و شش مرکز نیز از سوى آموزش و پرورش اصفهان براى 
تحویل دوچرخه ها مشخص شــده است که شهروندان 
مى توانند اطالعات این مراکز را از سامانه 137 شهردارى 
و یا هیئت دوچرخه سوارى استان اصفهان دریافت کنند.

مشکل اصلى بازار اصفهان 
گرانى است نه گرانفروشى

توزیع دوچرخه هاى بدون 
استفاده در مناطق کم  برخوردار 

امضاى2تفاهمنامه همکارى 
با محوریت توسعه بوم گردى

معاون ساماندهی و توانمندسازي صندوق کارآفرینی امید 
کشور در چادگان گفت: در تفاهمنامه اى با سازمان میراث 
فرهنگى، گردشگرى و صنایع دســتى مقرر شده ارائه 
تسهیالت اشتغال روستاییان و توسعه بومگردى در کشور 

در اولویت برنامه هاى این سازمان قرار گیرد. 
على اصحابى افزود: همچنین در تفاهمنامه اى دیگر با 
محوریت افزایش انگیزه روســتاییان کشور به اشتغال، 
صندوق بیمه روستاییان کشور متعهد به پرداخت تسهیالت 

در قالب بیمه روستایى و عشایر شده است.

344  بقعه متبرکه 
میزبان عزاداران حسینى

مدیرکل اوقاف و امــور خیریه اســتان اصفهان گفت: 
همزمان با فرارســیدن ماه محرم الحرام و ایام عزادارى 
اباعبدا... الحسین(ع) 344 بقعه متبرکه و امامزادگان استان 
اصفهان با حضور 500 ُمبلّغ دینى اعزامى و بومى میزبان 

عزاداران حسینى است.
رضا صادقى افزود: حضور هیئات مذهبى، برپایى خیمه 
معرفت، ایســتگاه «همه واقف باشــیم» و توزیع اطعام 
حسینى، از جمله برنامه هایى است که در این اماکن متبرکه 
اجرا مى شود. وى خاطر نشان کرد: اداره اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان در ظهر تاسوعا و ظهر عاشورا میزبان هیئات 
مذهبى شهر و عزاداران حســینى در انگورستان ملک، 

همراه با مراسم مقتل خوانى خواهد بود.

خبر

مدیرکل زندان هاى اســتان اصفهان گفت: 22 درصد 
از زندانیان ورودى به زندان  هاى این اســتان، جرائمى 
در زمینه سرقت دارند که بیشترین سهم نسبت به سایر 

جرائم را شامل مى شود.
اسدا... گرجى زاده اظهار کرد: پس از سرقت، 20 درصد 
زندانیان بــه دلیل مــواد مخدر و 18 درصــد به دلیل 

محکومیت هاى مالى گرفتار شده اند.
وى تصریــح کــرد: ســال گذشــته جرائــم مربوط 
به مواد مخدر در رتبه نخســت جرائم زندانیان استان 
اصفهان قرار داشت، اما در سال جارى، سرقت از مواد 

مخدر پیشى گرفته است.
گرجــى زاده تعــداد زندانیــان اســتان را حــدود

32 هزار نفــر اعالم و اضافــه کــرد: در مجموع 80 
هزار نفر در خانواده هــاى افراد زندانى دچار آســیب 

شده اند. 
به گفته وى، حدود 50 درصد زندانیان اســتان داراى 
مشکالت شخصیتى و همه آنها به نوعى دچار افسردگى 

هستند.
مدیرکل زندان هاى اســتان اصفهان بــا بیان اینکه 
2درصد از زندانیان اســتان را زنان تشکیل مى دهند، 
گفت: همچنین 92 درصد از زندانیان داراى تحصیالت 

دیپلم و زیردیپلم هستند.

جلوس سرقت 
 بر صدر جرائم زندانیان در اصفهان 

مدیــر کل میــراث فرهنگى، صنایع دســتى و 
گردشــگرى استان اصفهان، شــهر اصفهان را 
برخوردار از یکى از بزرگ تریــن مراکز درمانى 
بیماران صعب العالج کشور دانست و گفت: این 
مهمانپذیر با مشارکت بخش خصوصى، در کنار 
بیمارستان سیدالشهدا(ع) اصفهان به منظور رفاه 
حال خانواده بیماران ســرطانى مراجعه کننده از 

نقاط مختلف کشور راه اندازى مى شود.
فریــدون اللهیارى اعتبار ســاخت و تجهیز این 
مهمانپذیر را، بیش از ســه میلیارد و 500میلیون 

ریال عنوان کرد و افزود: این مرکز اقامتى 30 اتاقه، ظرفیت پذیرش روزانه 70مسافر را دارد.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشــگرى استان اصفهان پیش بینى کرد: این مهمانپذیر تا 

چند ماه آینده به بهره بردارى برسد. 

صدور مجوز راه اندازى مهمانپذیر 
ویژه بیماران سرطانى 

رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و اتاق بازرگانى 
اصفهان گفت: در جنگ تمام عیار اقتصادى هستیم و 
برخى موانع داخلى از جمله توزیع نامناسب مواد اولیه، 

تولید کنندگان را با مشکل جدى روبه رو کرده است.
عبدالوهاب ســهل آبادى اظهار کرد: تولیدکنندگان 
براى تأمین مواد اولیه خود دچار مشــکل شده اند و 
نظارت بــر توزیع مواد اولیه در بــورس وجود ندارد و 
همین مســئله، وضعیت را بسیار سخت کرده و براى 
برخى افراد زمینه واســطه گرى و داللى با سودهاى 
فراوان و غیرقابل تصور را فراهم کرده اســت. رئیس 
اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و اتاق بازرگانى اصفهان 

خواستار نظارت جدى بر توزیع مواد اولیه صنعت شد و 
افزود: در بخش هاى فوالد و پتروشیمى واسطه هاى 
زیادى پیدا شده اند و سودهاى غیرقابل تصورى از این 

وضعیت به دست مى آورند.
سهل آبادى گفت: در ماه هاى گذشته تعداد زیادى از 
بخشــنامه و آیین نامه ها مرتب تغییر مى کنند و این 
مسئله منجر به بالتکلیفى تولیدکنندگان شده است.

وى بالتکلیفى تولیدکننــدگان را در وضعیت فعلى 
غیرقابل قبول دانست و افزود: کارگران ما فقیرترین 
اقشار جامعه هستند و در برخى موارد درحدود سه ماه 

است که حقوقى دریافت نکرده اند.

کارگران فقیرترین قشر جامعه اند
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کاهش فشار خون باال
کشــمش حاوى گلوکز است، فشــار خون را کاهش 
مى دهد و از ســالمت قلب محافظت مى کند. اگر ما 
به عنوان مثال در روز تعداد انگشت شمارى (حدود 25 
گرم) کشمش استفاده کنیم، مى توانیم به تنش رگ هاى 
خونى و کاهش فشــار خون کمک کنیم. همچنین اگر 
همراه صبحانه این میوه خشک را بخورید، از سالمت 

قلب و عروق خودتان مراقبت کرده اید.
مبارزه با کم خونى

کشــمش حاوى مقدار قابــل توجهى از آهن اســت 
که براى معجزه خوردن کشــمش به صورت ناشــتا 
کمک بســیارى مى کند. همچنین کشــمش حاوى 
ویتامین هاى غنى از گروه B است. ویتامین هاى گروه 
B باعث کاهش استرس و افسردگى و سالمتى پوست 
و اعصاب مى شوند. همچنین در تحقیقى نشان داده شده 

اســت که افرادى که ویتامین B زیادى در خون خود 
دارند، حتى اگر سیگارى باشند، با خطر کمترى در ابتال 
به سرطان ریه مواجه هستند. از سوى دیگر ما نمى توانیم 
فراموش کنیم که هر صبحانه خوب باید پر انرژى باشد 

و کشمش نیز غنى از کربوهیدرات است.
کاهش ابتال به بیمارى هاى دهان و لثه

برخالف آنچه از یک خوراکى شیرین و چسبنده انتظار 
مى رود، کشمش مى تواند ســالمت دهان و دندان را 
بهبود ببخشد. خوردن کشمش یکى از راه هاى طبیعى 
بازیابى کرم خوردگى ها و التیام پوسیدگى دندان است. 
بر اساس تحقیقات انجام شده، کشــمش داراى مواد 
ضدمیکروبى است که رشد باکترى هاى دهانى مرتبط با 
پوسیدگى دندان و بیمارى هاى لثه را سرکوب مى کند، 
بنابراین با وجود اینکه کشمش شیرین است، مانع کرم 

خوردگى دندان ها مى شود.

تصفیه بدن
یک راه جالب براى استفاده کامل از تمام انرژى طبیعى 
کشمش، خیس خوردن کشــمش با آب به مدت چند 
ساعت است. اگرچه ارگانسیم بدن ما داراى مکانیسم 
خاص خود براى تصفیه طبیعى بدن با اســتفاده از کبد 
و کلیه است، اما استفاده از کشــمش مى تواند کمک 

خوبى باشد.
رفع یبوست

اگر مى خواهید با یبوست خداحافظى کنید، به کشمش 
سالم کنید. جالب است بدانید که کشمش بیشتر براى 
رفع یبوست استفاده مى شود.  وقتى کشمش را قورت 
مى دهید، فیبر موجود در آن شروع به تورم، با توجه به 
مایعات طبیعى بدن مى کند. این فرم کشمش خشک 
منقبض شــده به مواد غذایى در حال حرکت از طریق 
دستگاه گوارش اضافه مى شــود و به تسکین یبوست 

کمک مى کند.
نوع فیبر در نظر گرفته شده در کشمش فیبر نامحلول 
است و عالوه بر کاهش یبوست، کشمش نیز مى تواند به 
متوقف کردن مدفوع شل کمک کند، زیرا دوباره با جذب 
مایع مدفوع شل، دفعات اسهال را به صورت غیر قابل 

پیش بینى کاهش مى دهد.
کنترل دیابت

مطالعات نشان مى دهد کســانى که معموًال بعد از غذا 
کشمش مى خورند، قند خونشان نسبت به کسانى که از 
سایر تنقالت فرآورى شده استفاده مى کنند، 23 درصد 
کاهش دارد و کسانى که ناشتا کشمش مى خورند، فشار 

خونشان 19 درصد کاهش مى یابد.
بنابراین مشخص مى شود که در هر صورت، مصرف 
کشمش به عنوان یک میان وعده براى افراد مبتال به 
دیابت نوع2 انتخاب کامًال مناسبى است. فیبر موجود در 

کشمش، قند موجود در آن را پردازش مى کند و مانع به 
هم خوردن تعادل انسولین خون مى شود و به صورت 

کامًال طبیعى دیابت را مدیریت مى کند.
مراقبت از استخوان ها 

کلســیم که عنصر اصلى اســتخوان هاى ماست، در 
کشــمش وجود دارد و این میوه هاى خشک نیز یکى 
از بهترین منابع «بور» مى اســت. بور براى تشــکیل 
استخوان مناسب و کارآمد و جذب کلسیم حیاتى است. 
به خصــوص در جلوگیرى از پوکى اســتخوان دوران 
یائسگى در زنان مفید است و نشان داده شده که براى 

استخوان ها و مفاصل بسیار مفید است. 
پتاســیم یکى دیگر از مواد مغذى ضرورى است که در 
سطوح باال در کشمش وجود دارد و مى تواند به تقویت 
و رشد استخوان ها کمک کند. در نتیجه احتمال پوکى 

استخوان را کاهش مى دهد.

موادغذایى مفید براى 
ارتقاى عملکرد کلیه

بهره مندى از کلیه هایى سالم براى سالمت کلى انسان از 
اهمیت ویژه اى برخوردار است. کلیه ها نه تنها مواد زاید را 
پاالیش مى کنند، بلکه خون انسان را نیز پاالیش کرده و 

در تولید برخى هورمون هاى مهم نیز نقش دارند. 
اما باید این نکته را به خاطر داشــته باشــید که بدون 
آنها بدن ما مســموم خواهد شــد و در مــدت زمانى 
کوتاه، دیگــر بخش هاى بــدن نیز تحــت تأثیر قرار 
خواهند گرفت. بر همین اســاس، پیروى از عادت هاى 
خوب زندگى ضرورى اســت. منابع فیبر، همانند آنتى 
اکسیدان ها و آنزیم ها، براى تشــویق سم زدایى عالى 
هستند. در ادامه با چند نمونه از بهترین مواد غذایى که 
براى حفظ سالمت کلیه ها باید در رژیم غذایى خود جاى 

دهید، بیشتر آشنا مى شوید.
فلفل هاى قرمز موادى ادرارآور وداراى آنتى اکسیدانى 
هســتند. پس از گوارش، آنها عملکرد کلیــه را بهبود 
مى بخشند. این شــرایط تخلیه مایعات باقى مانده در 
بافت هاى بدن را تسریع مى کند. فلفل هاى قرمز منبع 
خوبى براى پتاسیم و سدیم هستند. تعادل این دو ماده به 

تثبیت فرایندهاى التهابى کمک مى کند.
 موادمعدنى و ویتامین هــاى موجود در فلفل هاى قرمز 
از بازتولید ســلولى و کاهش اثرات منفى رادیکال هاى 
آزاد در بافت هاى ســالم پشــتیبانى مى کنند. مصرف 
فلفل هــاى قرمز بــه بیمــاران مبتال به نارســایى و 
عفونت هاى کلیوى توصیه شده است، زیرا آنها با التهاب 

مبارزه مى کنند. 
■■■

مغزهاى خوراکى نیز سرشــار از اسیدهاى چرب مفید، 
اسید آمینه ها و آنتى اکسیدان ها هســتند و موادغذایى 
سالمى محسوب مى شوند که مى توانند سالمت کلیوى 
شــما را ارتقا دهند. مصرف مغزهاى خوراکى در مقادیر 
متوســط از بیمارى هاى التهابى پیشــگیرى مى کند. 
همچنین، آنها خطر پیرى زودرس را کاهش مى دهند. 
مغزهاى خوراکى حاوى مواد معدنــى و ویتامین هایى 
هستند که از فرایند پاکسازى اندامى پشتیبانى مى کنند. 
همچنین آنها از التهاب و بیمارى پیشــگیرى مى کنند. 
مصرف مغزهاى خوراکى روشــى خوب براى افزایش 
احساس سیرى اســت و از این رو به کنترل هوس هاى 

غذایى کمک مى کنند.
■■■

ماهى هاى چرب یکى دیگراز مهمترین منابع اسیدهاى 
چرب امگا3 هستند که مى توانیم آنها را در رژیم غذایى 

خود جاى دهیم. 
این چربى هاى مفید در کنار اسیدآمینه ها و موادمعدنى، 
بیمارى هاى التهابى را کاهــش مى دهند. آنها بازتولید 
ســلولى در کلیه ها را نیز افزایــش مى دهند. مصرف 
ماهى هاى چرب، مانند سالمون به طور منظم به کنترل 
کلسترول باال و پیشگیرى از فشار خون باال کمکمى کند. 
مصرف ماهــى چــرب عــدم تعــادل در نمک ها و 
پروتئین هاى موجــود در ادرار را کاهش مى دهد. این 
شرایط از شــکل گیرى ســنگ هاى کلیه و انسدادها 

پیشگیرى مى کند.

تحقیقات جدید دانشــمندان حکایت از آن دارد که نور آبى ساطع 
شده از تلفن هاى همراه هوشمند و تبلت ها، روند نابینایى را تسریع 

مى بخشد.
محققان دانشگاه «تولدو» در اسپانیا بر این باورند که خیره شدن 
طوالنى مدت به نور آبى تلفن  همراه، تبلــت و تلویزیون، بینایى 
را تحت تأثیر قرار مى دهد و ســبب تولید مولکول هاى سمى در 
سلول هاى حساس به نور چشم مى شود که بیمارى هاى چشمى 
مانند «دژنراســیون ماکوال» را سرعت مى بخشــد. دژنراسیون 
ماکوال، تارى یا از دست دادن بینایى در مرکز دید است که در حالت 
طبیعى با افزایش سن بروز مى کند اما در حال حاضر به دلیل استفاده 
از تلفن هاى همراه، تبلت و تلویزیون، 11 میلیون نفر در آمریکا به 
آن دچار هستند. در این تحقیقات که نتیجه آن ماه گذشته منتشر 
شد، محققان، سلول هاى زنده را در معرض نورهاى مختلف قرار 
دادند و متوجه شدند که قرار گرفتن در معرض نور آبى به واکنشى 
در سلول هاى شبکیه چشم منجر مى شــود که حاصل آن تولید 

مولکول هاى سمى است.
هرچند نگاه کردن به نور آبى ساطع شده از گوشى موبایل، تبلت یا 
تلویزیون، براى کاربران، آزاردهنده نیست اما اثر خودش را مى گذارد 
و همین سبب شده برخى شرکت هاى تولیدى در صفحه نمایش 
محصوالت خود از فیلتر نور آبى استفاده کنند که ایده بسیار خوبى 

است.

خواص اعجاب انگیز کشمش

کشمش، قند موجود در آن را پردازش مى کند و مانع بهکمک مى کند.تصفیه بدن

«کشمش» سرشار از خواص آنتى اکسیدانى است و از سیســتم ایمنى بدن محافظت و از تخریب سلولى آن پیشگیرى 
مى کند.

کشمش فواید بسیارى براى کاهش فشار، کنترل دیابت و حفظ سالمت دارد. کشمش هضم  کننده غذا و گرم  کننده تمام بدن 
به خصوص کلیه و مثانه است. همچنین کشمش باعث باز شدن رگ  هاى خونى هم مى شود و مدر(ادرار آور)، ملین و... است.
مصرف کشمش مى تواند به افزایش حافظه، قدرت فهم، تسکین صفرا، دفع بلغم و اصالح خلق  و خو هم کمک کند. مصرف 
کشمش به صورت ناشتا باعث حفظ سالمت دهان و دندان و همچنین خوشبو شدن دهان مى شود. در ادامه شما را با سایر 

فواید مصرف کشمش به صورت ناشتا آشنا مى کنیم.

نور آبى موبایل، روند نابینایى را 
سریع تر مى کند

یکى از مشکالتى که در خیلى از افراد، برخى اوقات بسیار 
اذیت کننده مى شــود، ترك خوردن گوشه هاى لب است. 
در این مطلب با علت و درمان این مشــکل بیشــتر آشنا 
خواهیم شد. ترك گوشه لب شرایط دهانى است که در آن، 
گوشه هاى دهان ملتهب مى شوند. شرایطى همانند قارچ یا 
عفونت باکترى، سیفلیس یا رژیم غذایى نامناسب مى تواند 

باعث این حالت بشود.
ترك لب دردناك است؛ خوردن را دشوار مى کند و کًال با باز 
شدن دهان، دردناك مى شود. اگر درمان نشود، هفته ها طول 

مى کشد تا بهبود پیدا کند. با استفاده از درمان مناسب، مى 
توان ترك گوشه لب را، در یک روز درمان کرد.

به طور کلى، 90 درصد ترك گوشه لب، به علت رژیم غذایى 
نامناسب اســت. در حقیقت، با مصرف غذاى مناسب، شما 
مى توانید از برگشــت این زخم جلوگیرى کنید. تحقیقات 
آزمایشگاهى نشان مى دهند که اگرچه تغییر رژیم غذایى 
و روى آوردن به مواد مغذى عالى مانند میوه و سبزیجات، 
ریشه کن شدن زخم گوشــه لب را ضمانت نمى کنند، مى 

توانند احتمال وقوع آن را کم کنند.

علت و راه درمان ترك گوشه لب

آگهى مزایده نوبت اول
واگذارى به اجاره یکباب زیرزمین از موقوفه مسجد و حسینیه امام حسین (ع) واقع در شاهین شهر بلوار امام جنب مسجد 
به مدت یکسال با مبلغ پیشنهادى اجاره ماهیانه 35/000/000 ریال مهلت ثبت نام تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 07/ 97/07 

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45247060 تماس حاصل فرمائید. 

م الف: 248842اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

آلرژن هاى غذایى و ذرات موجود در هوا مى توانند 
باعث ایجاد عطسه هاى پى در پى در برخى افراد بعد 

از خوردن غذا شوند.
به گفته مریم محلوجى راد، فــوق تخصص آلرژى 
و ایمونولوژى بالینى، برخى مــواد غذایى محرك 
هستند و ممکن اســت پس از مصرف، موجب بروز 
عطسه هاى پى در پى و شدید شوند. براى مثال افرادى 
که فلفل مصرف مى کنند، به دلیل وجود ماده اى در 
فلفل به نام «کپسایســین» دچار عطسه و آبریزش 
بینى مى شوند که این امر نوعى رینیِت بینى یا التهاِب 
بینى اســت. البته برخى افراد نیز به دنبال مصرف 

برخى داروها دچار التهاب بینى مى شوند.
عطسه و آبریزش بینى عالمت غالب آلرژى غذایى 
نیست و این نوع آلرژى ها بیشــتر با عالیم پوستى 

تظاهر مى یابند.
عضو هیئت مدیــره کلینیک آســم و آلرژى جهاد 
دانشگاهى علوم پزشکى تهران با بیان اینکه برخى 

افراد ممکن است به دلیل عوامل محیطى 
پس از خوردن غذا دچار عطسه 
شوند، خاطرنشــان کرد: براى 
مثال ممکن است فردى به دنبال 

ذره ها و گرد و غبار موجود در هوا دچار عطسه شوند.
محلوجى راد در خصوص روش هــاى درمان و رفع 
عطســه پس از مصرف غذا، گفت: اگر التهاب ِ بینى 
افراد خفیف باشد با مصرف آنتى هیستامین برطرف 
مى شود، اما اگر شدید باشد نیاز به انجام بررسى هاى 

دقیق پزشکى دارد.
افرادى هم که به دلیل ذرات موجــود در هوا دچار 
عالیم مى شوند باید به پزشک مراجعه کنند و پس از 
مشخص شدن علت بروز و نوع ماده آلرژن نسبت به 

درمان اقدام کنند.

عطسه کردن بعد از مصرف غذا
 چه علتى دارد

آگهى تعیین هیأت تصفیه
آگهى تعیین هیأت تصفیه شرکت تعاونى منحله مصرف 
کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان خمینى شهر 
به شماره ثبت 161 و شناســه ملى 10260042020 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عــادى مورخ 
1397/04/07 و نامه شماره 8117 مورخ 1397/05/10 
صادره از اداره تعاون شهرستان خمینى شهر تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - احمدرضا اکبرى دستگردى به کدملى 
1142190765، عبدالمجیــد ابراهیمــى بــه کدملى 
1140827847 و محمود صفرى فروشــانى به کدملى 
1140474650 به ســمت اعضاى هیأت تصفیه براى 
مدت دو ســال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات 

غیرتجارى خمینى شهر (248281)

آگهى تغییرات
آگهــى تغییــرات شــرکت وراء صنعت شــرق 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 239 و شناسه ملى 
10101827084 به اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ 1396/11/24 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم پالیزا رضاپور جدیدى 
با شماره ملى 0075047861، خانم مژگان علوى با 
شماره ملى 0044390718 و خانم دینا توکلى طرقى 
با شماره ملى50 04406573  به سمت عضو هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجارى نطنز (248282) 

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات مؤسســه خیریــه مریدان حضرت 
سیدالشهداء ع اصفهان به شــماره ثبت 4675 و 
شناسه ملى 14005890171 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مــورخ 1396/12/06 
و به اســتناد نامه شــماره 2892/24/20 مورخ 
1397/06/06 دفتــر امور اجتماعى اســتاندارى 
اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل مؤسسه در 
شهرستان اصفهان- بخش مرکزى- شهر اصفهان- 
محله جمهورى- خیابان امام خمینى- کوچه توحید 
[1 – 2]- پــالك- 14- طبقه همکف- کدپســتى 
8139613181 تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و 

مؤسسات غیرتجارى اصفهان (248128)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات مؤسســه خیریــه مریدان 
حضرت سیدالشــهداء ع اصفهان به شماره 
ثبت 4675 و شناسه ملى 14005890171 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1396/12/06 و به اســتناد 2892/24/20 
مورخ 1397/06/06 دفتــر امور اجتماعى 
استاندارى اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
آقاى سعید صادقى به کدملى 1090934122 
به عنوان رییس هیأت مدیره و آقاى خداداد 
عصیانى به کدملى 1141525062 به عنوان 
نایب رییس هیأت مدیره و آقاى سید حسن 
موسوى به کدملى 1141082802 به عنوان 
خزانه دار و آقاى محمدجواد آذین کیا به کدملى 
1285456491 به عنوان مدیرعامل مؤسسه 
براى مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد 
و اوراق بهادار به شرح زیر است کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور با امضاى مدیرعامل و 
خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضاى رییس 
هیأت مدیره و با مهر مؤسسه معتبر مى باشد 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجارى 

اصفهان (248127)

آگهى تعیین هیأت تصفیه
آگهى تعیین ســمت هیات تصفیه شرکت تعاونى منحله 
مصرف کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان خمینى 
شهر به شماره ثبت 161 و شناسه ملى 10260042020 
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ 1397/04/07 
و نامه شماره 8117 مورخ 1397/05/10 صادره ازاداره 
تعاون شهرستان خمینى شهر احمدرضا اکبرى دستگردى 
به کدملى 1142190765 به ســمت مدیــر تصفیه و 
منشــى هیأت تصفیه، عبدالمجیــد ابراهیمى به کدملى 
1140827847 به سمت رئیس هیات تصفیه و محمود 
صفرى فروشانى به کدملى 1140474650 به سمت نایب 
رئیس هیأت تصفیه براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
کلیه اســناد و ارواق مالى و تعهدآور و قراردادها با امضاء 
احمدرضا اکبرى دستگردى (مدیر تصفیه) و عبدالمجید 
ابراهیمى (رئیس هیأت تصفیــه) و در غیاب رئیس هیات 
تصفیه، با امضاى محمود صفرى فروشانى (نائب رئیس 
هیأت تصفیه) و مهر هیأت تصفیه معتبر مى باشد. اوراق 
و نامه هاى عادى با امضاى احمدرضا اکبرى دســتگردى 
(مدیر تصفیه) و مهر هیأت معتبر اســت. نشــانى محل 
تصفیه استان اصفهان- شهرستان خمینى شهر- محله 
بسته- کوچه شهید حمیدى- خیابان جوى گاردر مرکزى- 
طبقه زیرزمین- تعاونى مصرف کارکنان شبکه بهداشت 
و درمان خمینى شهر- کدپستى 8413866161 تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجارى خمینى شهر 

(248280)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات مؤسســه خیریه مریدان حضرت 
سیدالشهداء ع اصفهان به شــماره ثبت 4675 
و شناســه ملــى 14005890171 به اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 
مورخ 1396/12/06 و به اســتناد نامه شــماره 
2892/24/20 مــورخ 1397/06/06 دفتــر 
امور اجتماعى اســتاندارى اصفهــان تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه ســال 1396 تصویب 
گردید. آقاى سعید صادقى نجف آبادى به کدملى 
1090934122 و آقاى خداداد عصیانى خوزانى 
به کدملــى 1141525062 و آقــاى محمدجواد 
آذین کیا به کدملى 1285456491 و آقاى ســید 
حسن موسوى به کدملى 1141082802 و آقاى 
حمیدرضا قمى به کدملى 1285551044 به سمت 
اعضاى اصلى هیأت مدیره و آقاى حبیب اله مهترى 
به کدملى 1198993928 و سید محمد هاشمى 
فشــارکى به کدملى 1281729116 به ســمت 
اعضاى على البدل هیأت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شدند. آقاى حســن ابراهیمى به کدملى 
6609791716 به عنوان بــازرس اصلى و آقاى 
محمدرضا زینلى به کدملــى 1219308145 به 
عنوان بازرس على البدل براى مدت یکسال انتخاب 
شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجارى اصفهان 

(248126)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت صنف درودگران 
نجــار خمینى شــهر و حومه شــرکت 
تعاونى به شماره ثبت 12 و شناسه ملى 
10260003990 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومــى عادى ســالیانه مورخ 
1397/04/21 و نامه شــماره 7919 
مــورخ 97/05/08 اداره تعاون خمینى 
شهر تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه 
منتهى بــه 1396/12/29 به تصویب 
مجمع عمومى رسید. آخرین رقم سرمایه 
به مبلغ 4512640000 ریال به ســمع 
اعضاء حاضر در جلســه رسید. رمضان 
ماندگارى 1141704250 على محمد 
معنــوى زاده 1140949411 ابراهیم 
فخارى 1140981587 بازرسان اصلى 
اکبر پناهى نژاد 1141837511 به عنوان 
بازرس على البدل شــرکت تعاونى براى 
مدت یکسال مالى انتخاب گردیدند اداره 
کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
مرجــع ثبت شــرکت ها و مؤسســات 

غیرتجارى خمینى شهر (248279)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت تعاونى مصرف 
دخانیــات شهرســتان خمینى شــهر 
به شــماره ثبــت 888 و شناســه ملى 
10860078121 به استناد نامه شماره 
9087 مورخ 1397/05/24 اداره تعاون، 
کار و رفاه اجتماعى شهرســتان خمینى 
شهر و صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
سالیانه مورخ 1397/04/24 تصمیمات 
ذیــل اتخاذ شــد: - ترازنامــه منتهى 
به 1396/12/29 بــه تصویب مجمع 
عمومى رســید. – آخرین رقم ســرمایه 
به مبلــغ 723000000 ریال به مجمع 
گزارش گردید. – رمضان رئیســى نیا به 
شــماره ملى 1209298041 به عنوان 
بازرس اصلى و رحیــم مهدیان خوزانى 
به شماره ملى 1287965946 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یک ســال 
مالى انتخاب گردیدنــد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و مؤسسات غیرتجارى خمینى 

شهر (248278)
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بدانید که شما در این روزهاى عمر غرق امیدها و آرزوهایید 
و حال آنکه مرگ پشت سر شــما کمین کرده است. هر کس در 
این روزها، پیش   از رســیدن مرگــش براى خــود کارى کند، 
کارش   بدو سود رســاند و مرگش زیان نرســاند و هر که، در 
این روزها، قصور ورزد و براى خود کارى نکند، کارش سود 

موال على (ع)ندهد و مرگش زیان رساند.

آگهى مزایده
شــهردارى کوهپایه در نظر دارد به اســتناد مجوز شماره 24 مورخ 
1397/04/13 شوراى اسالمى شهر کوهپایه، نسبت به فروش دو واحد 
ساختمانى خود با کاربرى بهداشــتى و انتفاع تجارى با اولویت پنج 
سال خود واقع در خیابان حافظ غربى از طریق آگهى مزایده به فروش 
برساند. متقاضیان مى توانند جهت دریافت مدارك و بازدید از محل از 
تاریخ 1397/06/25 لغایت 1397/07/08 به شهردارى کوهپایه مراجعه 

نمایند.
«الزم به ذکر اســت کلیه هزینه هاى آگهى، مالیات، عوارض، بیمه، 

کارشناسى و... به عهده برنده مزایده مى باشد»
محسن علیخانى  - شهردار کوهپایه

نوبت اول

آگهى مزایده 
شماره 1030/ص/97 مورخ 1397/06/18 مرحله اول

شهردارى نیک آباد قصد دارد به استناد بند 1 صورتجلسه شماره 35 
منضم به نامه شماره 180 مورخ 1397/06/13 شوراى اسالمى محترم 
شهر نیک آباد بهره بردارى از جایگاه گاز طبیعى سى ان جى نیک آباد 
را از طریق مزایده عمومى به شــرکت هاى واجد شرایط واگذار نماید 
متقاضیان مى توانند از تاریخ 97/06/19 لغایت پایان وقت ادارى مورخ 
97/07/04 به شهردارى مراجعه و نسبت به دریافت مدارك و شرکت 

در مزایده اقدام نمایند.
سید مرتضى حسینى  - شهردار نیک آباد

نوبت دوم

آگهى مزایده 
شماره 97/1031/ص مورخ 97/06/18 (مرحله دوم)

شهردارى نیک آباد قصد دارد به استناد بند 1 تا 4 صورتجلسه شماره 
27 مورخ 1397/03/22 شوراى اسالمى شهر و ارزیابى قیمت کارشناس 
رسمى دادگسترى، نســبت به فروش تعدادى از پالك هاى تجارى و 
مسکونى شهرك غدیر و جنب میدان بسیج و تجارى روبروى کانون 
والیت از طریق مزایده عمومى اقدام نماید متقاضیان مى توانند حداکثر 
تا تاریخ 97/07/11 در ساعات ادارى به شهردارى مراجعه و نسبت به 

دریافت مدارك و شرکت در مزایده اقدام نمایند. 
سید مرتضى حسینى  - شهردار نیک آباد

نوبت دوم

رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشــاورزى 
اصفهــان با اشــاره به انتقــادات مطرح شــده در 
کارگروه اشتغال اســتان اصفهان گفت: گالیه ما از 
سیاست هاي حاکم بر سازمان تأمین اجتماعی است 
و انتقاد به معناي چشم پوشیدن بر زحمات مدیران 

این سازمان در استان اصفهان نیست.
سهل آبادي ادامه داد: شرایط حاکم بر کشور ، ناشی 
از بی تدبیري و ســهل انگاري مسئوالن است؛ در 

واقع هنوز تحریم هــاي جدید بر اقتصــاد ما تاثیر 
نگذاشــته اســت که وضعیت کنونی را ناشی از آن

 بدانیم.
وي افــزود: بــراى بهبــود اوضــاع، ما نیــاز به 
پیشــرفت داریم، امــا مســئله مهم در ایــن راه 
این اســت که متوجه اولویت هاى علــم و قدرت

 باشیم. 
وى ادامه داد: از دیدگاه ما مهم ترین خطاى راهبردى، 

از کارافتادگى سیستمى است و از کار افتادگى سیستم 
مى تواند لطمات زیادى به ما بزند و از گذشته تاکنون 
نیز این گونه بوده اســت، اما هر قدر به زمان کنونى 
نزدیک مى شویم، ابعاد این کار افتادگى سیستمى 

بیشتر هویدا مى شود.
رئیس اتاق بازرگانــی اصفهان ادامــه داد:فعاالن 
اقتصادى دیگر به شــوك هاى اقتصــادى عادت 
کرده اند، اما متاســفانه دولت هنوز از این وضعیت و 
این اتفاقات درس نگرفته است و این نکته را یادآور 
می شوم که در حال حاضر فعاالن بخش خصوصى 
و اتاق بازرگانى هیچ مشارکتى در تصمیم گیري ها

 ندارند.
وي افزود: کارگران که بخشی از خانواده کارفرمایان 
هستند، به سختی معیشت خود را تأمین می کنند و در 
برخی موارد حقوق اندك آنها ماه ها به تعویق افتاده، 
اما همچنان مجاهدانه به کار شبانه روزي خود ادامه 
می دهند و باید براي آنان و همچنین کشــاورزان 
اصفهانی که این روزها به شــدت در مضیقه مالی 

هستند، چاره اندیشی شود.
ســهل آبــادي در پایان ســخنان خودگفــت: با 
همه این احــوال، فعــاالن اقتصادي ، کشــور را 
در بن بســت نمی بیننــد و معتقدنــد در صورت 
اصــالح روش هــا و بــه کارگیري تــوان بخش 
خصوصــی مــی تــوان از بحــران فعلــی عبور 

کرد.

 مخابرات منطقه اصفهان اطالعیه اى را در خصوص یکپارچه سازى سیستم جامع مشترکین تلفن ثابت در اصفهان صادر کرد.
بر اساس این گزارش،  در راستاى یکپارچه سازى سیستم جامع مشترکین( CRM) از تاریخ 24 شهریورماه ارائه خدمات 

امور مشترکین تلفن ثابت به مدت یک ماه دچار اختالل و قطعى خواهد بود.
قابل ذکر است  خدمات آبونمان تلفن ثابت ( خدمات قبوض و ...)  همانند گذشته ارائه خواهد  شد.

ضمناً شماره تلفن 2021 سامانه ارتباط مردمى (صداى مشترى) پاسخگوى سواالت در این خصوص مى باشد .

رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان:

  دولت هنوز از شوك هاى اقتصادى 
درس نگرفته است 

یکپارچه سازى سیستم
 امور مشترکین تلفن ثابت در سطح استان 


