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وقتى سالمت استخوان هایتان به خطر مى افتد922 هزار اصفهانى فشار خون باال دارندحضور متفاوت  حامد بهداد در «جان دار»بابک زنجانى وزیر نفت را تهدید کرد فرشته نجات از امارات آمد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

عالیمى که خبراز 
افت فشار خون 

مى دهد

پایان مالکیت دولت بر پاالیشگاه و فوالد مبارکه
3
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پلمب 300 واحد تجارى 
در مقابله با روزه خوارى

سفر محرمانه استاندار 
به شرق استان 

مدارس الکچرى 
به تعداد انگشتان 

یک دست هم نیست

5

«اصفهان»، وسط 
سن پترزبورگ

پارك «اصفهان» در راستاى توافقات استاندارى هاى 
سن پترزبورگ و اصفهان در سن پترزبورگ روسیه 
افتتاح مى شود. مهدى سنایى، سفیر ایران در روسیه 
و «کنستانتین سیروف»، شهردار یکى از مناطق 
سن پترزبورگ، ضمن بازدید از فضایى با مساحت 
2 هکتار در منطقه فرونزنســکى این شهر که به 
زودى پارك «اصفهان» در آن افتتاح مى شود، آن 

را گلکارى کردند.
طرح احداث پارك اصفهان در شهر سن پترزبورگ 
یکى از توافقات استاندارى هاى سن پترزبورگ و 

اصفهان...

شمارش معکوس براى جشن طالیى در اصفهانشمارش معکوس براى جشن طالیى در اصفهان
سپاهان سپاهان – – پرسپولیس در دیدار فینال گونه نقش جهانپرسپولیس در دیدار فینال گونه نقش جهان
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با ارائه آخرین سهام هاى در اختیار در بازار بورس تهران محقق خواهد شد؛

خارجى هاى زرد
 آماده اند

هافبک و مهاجم تیم سپاهان مشکلى براى حضور در مسابقه 
امشب ندارند.

تیم سپاهان اصفهان امشب در دیدارى حساس و در مرحله 
نیمه نهایى جام حذفى به مصاف پرسپولیس خواهد رفت.

والدیمیرکومان و کى روش استنلى...
8
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

■ یکى از توافقات استاندارى هاى سن پترزبورگ 
روسیه و اصفهان احداث پارك اصفهان بود که 

حاال در حال اجراست

جزییات برگزارى 
مراسم روز قدس و مراسم 
ارتحال امام خمینى(ره) 

در اصفهان

رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان تشریح کرد:

«آرایش» با چاشنى هرج و مرج!
دبیر و رئیس اتحادیه هاى آرایشگران زنانه و مردانه اصفهان مى گویند آرایشگاه ها نرخنامه مصوب ندارند
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چشمک وسوسه انگیزچشمک وسوسه انگیز
 به قلـعه و  به قلـعه و 

تراکتورى هاى سابقتراکتورى هاى سابق

بدین وسیله از کلیه ســهامداران دعوت مى گردد که در جلسه مجمع 
عمومى فوق العاده که در ســاعت 9 صبح مورخ 98/03/24 به نشانى: 
اصفهان، خ امام خمینى، بعد از چهارراه شریف، کوى عدالت، مجتمع 

لوتوس، طبقه 2، واحد 4 تشکیل مى گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: انحالل شرکت

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده شرکت 
مهندسین مشاور سادات عقیق نصف جهان سهامى 
خاص، ثبت شده به شماره 44336- اصفهان

مقام دعوت کننده: هیئت مدیره شرکت

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى اصفهان برابر مصوبه شماره 1682488 مورخ 96/11/17 شوراى عالى ادارى و با همکارى دانشگاه 
جامع علمى- کاربردى، و پس از اتمام تشریفات قانونى، احراز صالحیت متقاضى و صدور مجوز توسط دانشگاه جامع علمى کاربردى، 

مرکز آموزش علمى کاربردى فرهنگ و هنر شماره 1 را به مؤسسات فرهنگى و هنرى چندمنظوره واگذار مى نماید.
جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانى: اصفهان، آبشار سوم، ابتداى خ شهید آوینى اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى- دفتر حقوقى 

مراجعه یا با شماره تلفن 36302781 تماس حاصل نمایید.
- مهلت اقدام از تاریخ انتشار به مدت 10 روز

فراخوان واگذارى مرکز آموزش علمى کاربردى فرهنگ و هنر شماره 1 
وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى

م الف: 483104اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان

نوبت دوم

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

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت، اتاق 292 : تا ساعت : 15:30 روز شنبه به تاریخ 98/03/18
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 98/03/19

دریافت اسناد : سایت اینترنتى
WWW.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا : 36680030-8 - 031

(داخلى 395)

آگهى برگزارى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
نام روزنامه : نصف جهان

تاریخ انتشار : 1398/03/08

مبلغ تضمین (ریال)برآورد (ریال)محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه
3،497،745،663175،000،000جارىبرآورد آسفالت و ترمیم ترانشه در سطح منطقه دو شهر اصفهان98-1-71

لوله گذارى آب توسعه خط آبرسانى به شهرك صنعتى گلستان 98-1-72
6،786،857،952340،000،000جارىوزوان شهر شاهین شهر (با ارزیابى کیفى)

ایستگاه پمپاژ طرح آبرسانى به مورچه خورت و شهرکهاى صنعتى 98-1-73
3،021،781،959152،000،000جارىمورچه خورت و علویجه (با ارزیابى کیفى)

3،859،064،135193،000،000جارىترمیم آسفالت و نوارهاى حفارى سطح منطقه پنج شهر اصفهان98-1-74

شرکت توسعه و عمران امید یکى از معتبرترین شرکت هاى ساختمانى کشور در نظر دارد: تعدادى از واحدهاى خود، 
واقع در شهر اصفهان را به شرح مشــخصات جدول ذیل از طریق مزایده عمومى واگذار نماید. متقاضیان مى توانند 
جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده و کسب اطالعات بیشتر همه روزه از ساعت 8 الى 17 (بجز روزهاى پنج شنبه و 
جمعه و تعطیل) از تاریخ درج آگهى مورخ (98/03/08) لغایت ساعت 14 روز شنبه مورخ (98/03/18) با شماره تلفن 
88739483- 021 تماس گرفته و یا به آدرس دفتر مرکزى در تهران- میدان آرژانتین- خیابان شــهید احمد فصیر 
(بخارست)- خیابان هشتم- پالك 20- طبقه 4 واحد فروش و در استان ها به نمایندگى این شرکت به شرح آدرس ذیل 
مراجعه فرمایند. ضمناً آخرین مهلت تحویل پیشنهادات ساعت 16 مورخ (98/03/18) و جلسه بازگشایى نیز در مورخ 

(98/03/20) در محل دفتر مرکزى برگزار خواهد شد.

آگهى مزایده
فروش ویژه واحدهاى مسکونى، ادارى و تجارى شرکت توسعه و عمران امید

استان اصفهان- شهرستان اصفهان- آدرس دفتر مرکزى: ابتداى بلوار توحید، جنب ساختمان استاد فرشچیان، ساختمان 
پدیده طبقه 6 واحد 602 تلفن: 36293869- 031

شرایط پرداختآدرس پروژهمورد واگذارىنام پروژهردیف

هشت 1
بهشت

15 واحد آپارتمان ادارى با متراژهاى 
تقریبى 49،43 مترمربع

اصفهان- خیابان هشت 
بهشت- مابین چهارراه 

ملک و گلزار- جنب 
بن بست مهرداد

60 % نقد همزمان با عقد قرارداد- 
35 % زمان تحویل واحد- 5 % 
زمان انتقال سند آماده تحویل هشت 2

بهشت
9 واحد تجارى در تنوع متراژى 
تقریبى 13 الى 43 مترمربع

ن رق ب

رضا رشیدپور رضا رشیدپور 
از تلویزیوناز تلویزیون

 به سینما  به سینما 
کوچ کردکوچ کرد
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یک متخصص قلب و عروق، نسبت به عوارض 
افت فشار خون هشدار داد. مهدى شیبانى با 

بیان اینکه فشار خون سیستولیک کمتر از 
90 میلیمتر جیوه، یا فشار خون دیاستولیک 

کمتر از 60 میلیمتر جیوه فشار خون پایین تلقى...

خ

هافبک و مهاجم
امشب ندارند.

تیم سپاهان اصف
نیمه نهایى جام
والدیمیرکومان

ى 
راسم
ى(ره) 

تشریح کرد:

3
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نماینده حقوقى وزارت نفت، شــایعه تهدید وزیر نفت از 
سوى بابک زنجانى را تأیید کرد. اصغر هندى در گفتگو 
با «ایرنا» در پاسخ به اینکه آیا شایعه تهدید وزیر نفت از 
سوى بابک زنجانى پیش از جریان سازى هاى اخیر علیه 
وزیر نفت صحت دارد، اظهار کرد: در ادامه جلساتى که 
با حضور نمایندگان دستگاه هاى ذیربط براى تبادل نظر 
درباره مسائل مرتبط با پرونده در زندان و با حضور بابک 
زنجانى برگزار مى شود، چهارشــنبه اول خرداد 98 نیز 
جلسه اى تشکیل شد که در آنجا آقاى زنجانى ادعاکرد 

که استیضاح آقاى زنگنه در مجلس رأى خواهد آورد.
نماینده حقوقى وزارت نفت همچنین گفت: زنجانى در 

این جلسه مدعى شد که به زودى جاى ما با هم عوض 
خواهد شد و من آزاد و شما زندانى مى شوید!

هندى اضافه کرد کــه البته زنجانــى تاکنون چندین 
شکایت علیه مسئوالن مختلف کشور از جمله وزیر نفت 
به دلیل اخالل در نظام اقتصادى مطرح کرده و دیگر این 

شکایت ها و تهدیدها عادى شده است.
نماینده حقوقى وزارت نفت همچنیــن، تأکید کرد که 
وزارت نفت با کمک و حمایت دستگاه قضایى همچنان 
پیگیر دریافت مطالبات از بابک زنجانى است. دادستان 
کل کشــور هم پیش  تر گفته بود بابــک زنجانى اعدام 

خواهد شد اما باید بیت المال را بازگرداند.

سخنگوى کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مى گوید 
اردوى خارج از کشــور مدارس مغایرتى با قوانین ندارد؛ 
ضمن آنکه تعداد مدارســى که امکان و توان این کار را 

دارند به انگشتان یک دست هم نمى رسد.
ســید حمایت میرزاده درباره فعالیت مدارس الکچرى 
گفت: برخى از فعالیت هایى که در مدرسه انجام مى گیرد 
بر اساس تصمیمات انجمن اولیا و مربیان است که جایگاه 
قانونى دارد. وى ادامه داد: قانون به انجمن اولیا و مربیان 
اختیاراتى داده که بر اساس برخى فعالیت هاى فوق برنامه 
اعم از هنرى، فرهنگى و اردو تصمیماتى بگیرند و فقط 
اگر بخواهند دانش آموزان را به خارج از مدرسه ببرند، باید 

از اداره آموزش و پرورش مجوز دریافت کنند.
میرزاده با بیان اینکه بحث الکچرى بودن صرفاً به اردوى 
خارج از کشور داللت مى کند، افزود: اوًال این امر مغایرتى 
با قوانین ندارد؛ یعنى اگر مدرسه اى بخواهد دانش آموزان 
خود را براى بازدید علمى از یک دانشگاه، موزه یا مرکز 
علمى به خارج از کشور ببرد، منع قانونى ندارد و صرفاً باید 

مجوزهاى الزم را دریافت کند.
میرزاده افزود: فراوانى مدارسى که این امکان و توان را 
دارند که دانش آموزان را به اردوهاى کشورى و خارج از 
کشورى ببرند اصًال زیاد نیست؛ شاید به تعداد انگشتان 

یک دست هم نرسد. 

بابک زنجانى 
وزیر نفت را تهدید کرد

مدارس الکچرى به تعداد 
انگشتان یک دست هم نیست

بررسى همه ابعاد 
رقص ُکردى

  تسنیم| رئیس اداره اطالع رســانى 
و روابط عمومى آموزش  و پرورش آذربایجان 
غربى با تأییــد خبر موضوع رقــص مختلط 
ُکــردى دانش آمــوزان در یکــى از مدارس 
مهاباد اظهار کرد: اداره کل آموزش  و پرورش 
آذربایجان غربــى در جریان ایــن اتفاق که 
اخیراً در فضاى مجازى فیلمى از آن منتشــر 
شده اســت قرار گرفته و این موضوع در دست 
بررســى اســت. مهدى محمدپور افزود: اداره 
بازرســى آموزش  و پرورش آذربایجان غربى 
در حال حاضر مشــغول بررسى ابعاد این اتفاق 

است.

چقدر نوشابه مى خوریم؟
  ایسنا| نتایج نظرســنجى ملى مرکز 
افکارسنجى دانشــجویان ایران (ایسپا) که در 
روزهاى 31 اردیبهشــت و یک خرداد ماه به 
صورت تلفنى با شــهروندان کل کشور (اعم 
از شــهر و روستا) انجام شــده نشان مى دهد، 
28/2 درصد مردم ایران در یکســال گذشــته 
اصًال نوشابه مصرف نکردند. این در حالى است 
که 4/3 درصد پاســخگویان اعالم کرده اند در 
یکسال گذشته هر روز، 16 درصد پاسخگویان 
چند روز در هفته، 26/5 درصد پاسخگویان چند 
روز در ماه و 24/8 درصد پاسخگویان چند بار در 

سال نوشابه مصرف کرده اند.

واردات 5 میلیون دالر 
درپوش!

  میزان | آمار مقدماتى گمرك از تجارت 
خارجى 12 ماهه سال 97 نشان مى دهد که در 
این مدت بیش از یک میلیون و 116 هزار و 693 
کیلوگرم درپوش پالســتیکى وارد ایران شده 
اســت. واردات این حجم درپوش پالستیکى 
باعث خروج پنج میلیــون و 797 هزار و 915 
دالر شده است. گفتنى است این میزان در پوش 
پالستیکى از 26 کشور جهان وارد کشور شده 
است که در این میان کشور ترکیه بزرگ ترین 

صادر کننده این کاال به کشور است.

کنسرت هم گران شد
در حالى که پیش تر کف قیمت    ایسنا|
بلیت کنسرت حدود 45 هزار تومان بود، در حال 
حاضر بلیت یکى از کنسرت ها با کف قیمت 70 
هزار تومان به فروش مى رسد. آیا این نشانه اى 
براى گران تر شــدن بلیت کنسرت هاســت؟ 
کنســرت ها تا به امروز برنامه اى ارزان براى 
عموم مردم محسوب نمى شــدند با این حال 
قانون جدیدى مصوب شده که به گرانى بلیت 
کنسرت ها دامن مى زند. این قانون که موجب 
اعتراضات اهالى موسیقى شده مى گوید وزارت 
ارشــاد 10 درصد بهاى بلیت کنسرت ها را در 
تهران و کالنشهرها اخذ و آن را به خزانه دارى 
کل کشور واریز کند که به نظر مى رسد باال رفتن 
قیمت کف بلیت این کنسرت نیز بى ربط به این 

قانون نباشد.

متوقفتان مى کنیم
   خبر آنالین | وزیــر ارتباطــات تأکید 
کرد که اقدامــات جدى  براى پایــان دادن به 
کارهاى صاحبان ســتاره مربع ها، در راه است. 
محمدجواد آذرى جهرمى در توییتى تازه درباره 
ستاره مربع ها نوشــت: «در احیا، پیرمردى از 
قبض موبایلش گالیه کرد. گوشــى هوشمند 
نداشــت، اما قربانى ســتاره مربع ها شده بود. 
با ســتاره 800 مربع عضویتــش را لغو کردم. 
کالهبرداران! اقدامات  جدى تر ما براى خاتمه 
دادن به کارهاى شما در راهند، على رغم همه 
موج تخریب هایتان، شــما را متوقف خواهیم 

کرد.»

همسر نجفى به قتل رسید
  عصر ایران| براساس اطالعات موجود همسر 
دوم محمد على نجفى، شهردار سابق تهران در خانه 
مسکونى خود در منطقه ســعادت آباد به قتل رسیده 
است. شهریارى، سرپرست دادســراى امور تهران از 
قتل او خبر داد. شهریارى درباره آلت قتاله گفت: این زن 
جوان به علت اصابت گلوله در خانه اش به قتل رسیده

 است.

تمامش کنید
روزنامه «جمهورى اسالمى» درباره    جماران |
انتخابات هیئت رئیســه مجلس نوشــت: این مردم 
محروم که اصًال برایشــان مهم نیست چه کسى باال 
رفته و چه کسى پایین آمده، الاقل بگذارید گوششان 
کمى آرام بگیرد و این همه دعواهاى فراکسیون ها و 
اصالح طلب ها و اصولگراها بر سر اینکه اگر فالن زد 
و بندها نبود، این منصب به آن آقا مى رســید و اگر آن 
نامردى ها نمى شد فالنکس باال نمى رفت و آن دیگرى 
پایین نمى آمد، را نشنوند... منصب ها مبارکتان باشد، 
حاال چرا دعواهایتان را به روزنامه ها و فضاى مجازى 
مى کشانید؟ این همه پستو و راهرو دارد این ساختمان 
مخروطى مجلس، همانجا یقــه همدیگر را بگیرید و 

تمامش کنید دیگر.

خانه سازى مدرن 
شایسته قم نیست 

آیت ا... سبحانى در درس    خبرگزارى حوزه|
تفسیر خود که ماه رمضان در قم برگزار مى شود، گفت: 
خانه سازى در عصر جدید با معیارهاى قرآنى و اسالمى 
تطابق ندارد؛ از نظر اسالم نباید خانه ها به شکلى ساخته 
شوند که بر هم مشرف باشند؛ شایسته نیست که در قم 
به این شکل ساخته شود که اینچنین بلندمرتبه باشد و 
به شکلى هم باشد که بر هم مشرف باشند که یک زن 

در حیاط خانه خود چادر به سر کند.

دریغ از یک فوت
کرباسچى،  غالمحسین    روزنامه اعتماد|
دبیرکل حزب کارگزاران از حــذف مطهرى از هیئت 
رئیســه مجلس به عنوان اشتباه مشــترك «امید» و 
«مســتقلین» یاد مى کند. او مى گوید: به نظر مى رسد 
برخى افــراد که در جریان اصالح طلبى هســتند این 
پیشتازى آقاى مطهرى را در شــرایطى که خودشان 
همیشه ساکت بودند تا جایى که به برخى از آن ها گفته 
شــده بود تا به حال در این مدت نمایندگى یک فوت 
هم در ایــن میکروفن خود نکرده ایــد را به ضرر خود

 مى دیدند.
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پارك «اصفهان» در راســتاى توافقات استاندارى هاى 
ســن پترزبورگ و اصفهان در ســن پترزبورگ روسیه 
افتتاح مى شود. مهدى سنایى، ســفیر ایران در روسیه 
و «کنســتانتین ســیروف»، شــهردار یکى از مناطق 
ســن پترزبورگ، ضمن بازدید از فضایى با مســاحت 2 
هکتار در منطقه فرونزنسکى این شهر که به زودى پارك 

«اصفهان» در آن افتتاح مى شود، آن را گلکارى کردند.

طرح احداث پارك اصفهان در شهر سن پترزبورگ یکى 
از توافقات استاندارى هاى سن پترزبورگ و اصفهان است 
و با  همکارى شهردارى هاى دو شــهر، آماده سازى و 

افتتاح خواهد شد.
ســن پترزبورگ کانون جلب گردشگران است و تنها در 
سال 2018 بیش از هشت  میلیون و 500 هزار توریست 

جذب کرده است.

روزنامه «جوان» در گزارشــى نوشت: یکى از جدى ترین 
انتقادات به رسانه ملى، دریافت مبالغ نجومى از پزشکانى 
است که داوطلب حضور در برنامه هاى تلویزیونى هستند؛ 
پزشکانى که اگرچه بدنه جامعه پزشکى آنها را قبول ندارد، 
اما به هر حال پزشک هستند! احمدرضا جمشیدى، رئیس 
انجمن روماتولوژى ایران در این باره گفته بود: «صدا و سیما 
از برخى پزشکان پول مى گیرد و آنها را دعوت مى کند. این 

در حالى است که برخى از این پزشکان دعوتى صداوسیما، 
پرونده هاى سنگین در نظام پزشــکى دارند و رسانه ملى 
براى دعوت از پزشکان هیچ نظرخواهى از نظام پزشکى و 
انجمن هاى علمى تخصصى نمى کنند.»  گویا این پزشک 
نیز به یکى از همین برنامه ها دعوت شده و براى این دعوت 
مبلغ 10 میلیون تومان از وى خواسته شده تا 20 دقیقه آنتن 

در اختیارش قرار گیرد!

بى شک صداى «صدیق تعریف» روى سریال ماندگار 
«امام على (ع)» یکى از اتفاقات ویژه این مجموعه بود 
که با همکارى «فرهاد فخرالدینى» به بخشى از تاریخ 
موسیقى ایران تبدیل شد. اما این خواننده شهیر و صاحب 
سبک کردســتانى از این تجربه ماندگار به دالیلى این 

روزها حال خوبى ندارد و…
صدیق تعریف گفت : «شــما اگر بیننده ســریال "امام 
على(ع)" باشید متوجه یک اتفاق عجیب در پخش این 
مجموعه مى شوید. شاید باورتان نشــود اما این روزها 
شنیده ام که تیتراژ این سریال را که بخش جداناپذیرى 

از این مجموعه است از ابتداى سریال حذف کرده اند.»
او در پاسخ به علت حذف این اثر فاخر موسیقى از سریال 
«امام على(ع)» گفت: «من هم نمى دانم چرا این اتفاق 
رخ داده اســت! آیا مدیران و مسئوالن تلویزیون متوجه 
عالقه مندى مردم به این موســیقى نیستند، آیا پخش 
این قطعه صدمه اى به جایگاه یا سمت آنها وارد مى کند؟ 

ســریالى که بخش زیادى از مخاطبان خود را به اعتبار 
موسیقى خود دارد چرا باید به یکباره این موسیقى از بدنه 

اش جدا شود؟»
این خواننده سرشناس تصریح کرد: «حتى مى دانم که 
این تیتراژ را از ابتداى این ســریال که در شبکه خانگى 
توسط شرکت "سروش" پخش شــده است هم حذف 
کرده اند. چرا؟ نمى دانم و عالقه مند هستم مقامى مسئول 

پاسخگوى این سئوال باشد.»

رئیس کمیته امداد امام خمینى (ره) بــا تأکید بر اینکه 
نظریه شورش فقرا که از سوى ســران ایاالت متحده 
آمریکا مطرح مى شود، اشتباه است، اظهار کرد: جامعه 
هدف کمیته امداد و بهزیســتى همــواره حامى نظام 
بوده اند و تاکنون هیچگاه آســیبى از جانب آنها به نظام 
وارد نشده است و نظریه اى که درباره شورش فقرا مطرح 
مى شود نظریه اى اشتباه است. چراکه در نظام اسالمى 
این موضوع برعکس آن چیزى اســت که این نظریه 

مطرح مى کند.
پرویز فتاح افزود: طرح ایده شــورش فقــرا براى نظام 
جمهورى اســالمى از سوى ترامپ ناشــى از محاسبه 
اشتباه او و سایر دست اندرکاران ایاالت متحده است؛ آنها 
فکر مى کنند که جامعه هدف بهزیستى و کمیته امداد به 
کف خیابان ها مى آیند اما کور خوانده اند؛ با همت دولت 
محترم و نظام اســالم این اتفاق نخواهد افتاد. به گفته 
وى، حمایت هایــى که از افراد نیازمند مى شــود کافى 

نیست اما جامعه هدف بهزیســتى و کمیته امداد قانع و 
شکرگزار هستند. 

فتاح با تأکید بر اینکه کمر تحریم شکســته شده است 
تصریح کرد: به دلیل آنکه در داخل کشور همه مقاومت 
کرده اند و پاى کار هســتند کمر تحریم شکسته شده 
است. همچنین موضع گیرى هاى مقام معظم رهبرى، 
رئیس جمهورى و ســایر مســئوالن نظــام جمهورى 

اسالمى باعث عقب نشینى آمریکایى ها شده است.

قدرت ا... نوروزى که از شــهریور 96 تا امروز شــهردار 
اصفهان به عنوان سومین کالنشهر بزرگ ایران است، با 
روزنامه «شرق» گفتگوى مفصلى انجام داده که دیروز 
در این روزنامه منتشــر شــد. او در این گفتگو از شیوه 
اعمال مدیریتش در طول این دو سال سخن گفته است. 

بخش هایى از اظهارات نوروزى را بخوانید:
 شهردارى در روز 22 بهمن در سال هاى قبل، با عدد 
میلیاردى، تبلیغات این روز را انجام مى داد. در سال هاى 
بعد با کیفیت خیلى بهتر که همه هم اذعان داشتند با کمتر 
از هزینه  سال هاى قبل کار را انجام دادیم. همه کسانى 
هم که ما را نقد مى کردند یا ممکن اســت غرض ورزانه 
صحبت کننــد، اینجا اعالم رضایــت مى کردند و به ما 
تقدیرنامه دادند. در دهه فجر امسال، هزینه اى که روابط 
عمومى انجام داد، یک چهارم هزینه ها نسبت به دو سال 
قبل در روز 22 بهمن بود. اینها مثال است. فرض کنید 
قبًال اگر همین کار با دو میلیارد انجام مى شد، االن با 500 

میلیون حتى بهتر و تأثیرگذارتر انجام شده است.
 اگر قبًال بودجه ها حیف و میل نمى شد، نباید هزینه ها 
افزایش پیدا مى کرد. اما ما به گونه اى عمل کردیم که آن 
را به بقیه کار ها تعمیم دادیم. مثًال قرار بوده قبل از پایان 
سال خریدى انجام شــود که به ما گفتند چهار میلیارد. 
گفتیم نه، باید ابتدا بررسى و سپس عمل کنیم. نتیجه این 

شد که همان کار را با سه میلیارد انجام دادیم.
 (درپاسخ به سئوالى درباره عملکرد سه شهردار تهران، 
نجفى، افشانى و حناچى)  اصًال فرصت این را که به این 
موضوع بپردازم ندارم. تمام وقتــم را متمرکز مى کنم تا 
خودم از جایى گزیده نشــوم و بتوانیم انسجام و وحدت 
را حفظ کنیم تا دچار سرنوشت هایى نشویم تا اصفهان 
آسیب ببیند. من استاد دانشــگاه هستم. اینجا نباشم به 
دانشــگاه مى روم و درس مى دهم؛ امــا ما مجموعه اى 
هســتیم که مردم به آن امید بسته اند. با رأى باالیى هم 
آمدیم. باید بتوانیم از این رأى پاسدارى کنیم و آن رسالت 

سنگینى را که مردم بر دوشمان گذاشتند، تحقق ببخشیم؛ 
بنابراین تمام کارى که توانســتیم انجــام دهیم و رمز 
موفقیت ما بوده، این است که از متن وارد حاشیه نشدیم.

 من با تمام افراد ذینفوذ در اصفهان وارد گفتگو شــدم 
و مى شوم. اصًال دیپلماسى ما در همین زمینه خیلى هم 
قوى اســت. بپرســید که من چقدر با آیت  ا... مظاهرى 
جلسه داشــته ام. سر زدیم و نظرات ایشــان را شنیدیم. 

چقدر با آیت  ا... طباطبایى نژاد و آیاتى که مى توانند نقش 
مؤثرى داشته باشند، ذینفوذ و مورد وثوق هستند، گفتگو 
کرده ام و با اشخاص دیگر. اما آنچه را الزم است، علنى 
مى کنیم. به دلیل همین شهردارى اصفهان تاکنون موفق 

جلو رفته است.
 اگر آب در زاینــده رود جارى نباشــد، احتمال اینکه 
اصفهان متروکه شود، احتمال اینکه میراث اصفهان که 

واقعًا جزو سرمایه هاى بشرى است، با فرونشست زمین 
تهدید شــود، احتمال اینکه تاالب گاوخونى خشکیده، 
ریزگردهایش بیاید و بیمارى هایى مانند سرطان را زیاد 
کند و به پایتخت و کل ایران هم برساند، زیاد مى شود. به 
همین دلیل مى گوییم همه کشور و مسئوالن باید بسیج 
شوند که مشکل آب زاینده رود حل شود. نه فقط به علت 

فضاى سبز، بخاطر  همه اینها که گفتم.

شهردار اصفهان در گفتگو با روزنامه «شرق»:

تمام وقتم را متمرکز مى کنم تا 
از جایى گزیده نشوم

به نظر مى رســد پروژه موتورهاى جستجوى بومى که 
چند سالى از تصمیم گیرى براى راه اندازى آن مى گذرد، 
به فراموشى سپرده شده و اگر نگوییم به تاریخ اما تا حد 

زیادى به حاشیه پیوستند.
طرح و ایده جســتجوگرهاى بومى تقریبًا در دوره دوم 
دولت احمدى نژاد مطرح شد که موضوعیت آن هم حلقه 
تهدیدات و تحریم هایى بود که علیه ایران مطرح مى شد. 

همین مسئله نیاز به ایجاد گزینه هاى داخلى تولیدات و 
خدمات خارجى را چند برابر مى کرد و مقرر شد مدل هاى 
کسب وکار موتورهاى جستجوى «پارسى جو» و «یوز» 

براى ادامه فعالیت به شوراى راهبرى ارائه شوند.
البته به اذعان مسئوالن، در هیچ کجاى دنیا، جویشگر 
بومى با هدف پر کردن جاى گــوگل و یاهو راه اندازى 
نمى شود و جویشــگرهاى بومى هدف دیگرى را دنبال 

مى کنند که پاسخگویى به نیازهاى کاربران بومى است و 
با توجه به اطالعاتى که سرویس هاى بومى دارند، از یک 

ابزار بومى بهتر از یک ابزار بین المللى برمى آید.
با وجود ایــن، نمى توان انکار کرد کــه على رغم ادعاى 
مسئوالن مبنى بر اینکه جویشگرهاى بومى قرار نیست 
جایگزین گوگل شوند، اما این ابزارهاى بومى هنوز فاصله 
معنادارى با سایر جویشــگرهاى بین المللى دارند و این 

موضوع خصوصًا در میزان اقبــال و جذب کاربران قابل 
مشاهده است.

در شرایط کنونى هم به نظر مى رسد جویشگرهاى بومى 
در ایران على رغم هزینه هایى که تا کنون براى آنها شده، 
به نوعى فراموشى سپرده شــدند که نه کاربران استفاده  
چندانى از آنها مى کنند و نه خبرى جدید از آن ها منتشــر 

مى شود.

کسى از گوگل هاى ایرانى خبر ندارد!

فروش آنتن تلویزیون به پزشکان متخلف!«اصفهان»، وسط سن پترزبورگ 

رئیس کمیته امداد: شورش فقرا نظریه  غلطى استحذف موسیقى تیتراژ سریال «امام  على (ع)» !
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ازدواج شاد مورد توجه باشد
رئیـس دانشـگاه آزاد اسـالمى واحـد شاهین شـهر، 
فرهنگسـازى و افزایـش دانـش جامعـه در راسـتاى 
سیاسـت هاى جمعیتى و نـرخ بارورى کلـى را ضرورى 
برشمرد و مطرح کرد: ازدواج شاد و پایدار با هدف تشکیل 
خانواده و فرزنـدآورى سـالم و صالح به منظور داشـتن 
جامعه اى جوان و پویا باید مورد توجه قرار گیرد. مسعود 
نصرى افزود: آموزش احکام، حقوق خانواده و بازآموزى 
مهارت هاى زندگى براى کاهش نرخ طالق، استحکام 
بنیان خانواده و بهبود روابط میان زوجین بسـیار اثرگذار 

است و باید مورد توجه قرار گیرد.

بررسى آیین هاى موسیقایى
موزه عصارخانه شاهى به عنوان مرکز مطالعات فرهنگ 
عامه و یکى از مراکز هنرى وابسته به سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان امروز چهارشنبه 
هشتم خردادماه ساعت 17 و 30 دقیقه در نهمین نشست 
خود به بررسى مسئله فولکور و فرهنگ عامه با موضوع 
«آیین هاى موسیقایى رمضان» مى پردازد. این نشست با 
حضور هوشنگ جاوید، پژوهشگر پیشکسوت موسیقى در 
محل موزه عصارخانه شاهى واقع در میدان نقش جهان، 

بازار عطارها، ورودى سراى مخلص برگزار مى شود.

سینماى غرب شهر
 در آستانه تجهیز

مدیر منطقـه 11 شـهردارى اصفهان با بیـان اینکه براى 
احداث سینما در این منطقه توافقى با بنیاد سینمایى بهمن 
سـبز انجام شـده اسـت گفت: سـرمایه گذار پس از پایان 
عملیات عمرانى و در بازه زمانى 20 روزه تا یک ماهه سینما 
را تجهیز و آماده بهره بردارى خواهد کرد. حمید اشرفى با 
تأکید بر اینکه براى احداث این سـینما از سازه هاى شبکه 
استفاده مى شود، خاطرنشان کرد: عملیات اجرایى سینما 
مهتاب با ظرفیت 140 نفر از هفته آینده آغاز مى شود، براى 
تجهیز این سینما از وسایل با کیفیت از جمله صندلى هاى 

مبله و صداى دالبى استفاده مى شود.

جذب 58 هزار مشترك جدید 
گاز 

بیش از 58 هزار مشـترك گاز طبیعى طى سال گذشته 
به تعداد مشترکان استان اصفهان اضافه شد. مدیرعامل 
شرکت گاز اعالم کرد: در حال حاضر بیش از یک میلیون 
و 800 هزار  مشـترك گاز طبیعى در سطح استان داریم 
که از این میزان بالغ بر 58هزار و 137مشـترك در سال 
گذشته جذب شده اند. سید مصطفى علوى، گفت: طى 
سـال گذشـته 52 هزار و 911 مشـترك خانگى، 4532 
مشـترك تجارى و 694 مشـترك صنعتى از نعمت گاز 

طبیعى بهره مند شدند.

مرخص شدن مسمومان 
مصرف مشروبات تقلبى 

رئیس بخش مسـمومان بیمارسـتان خورشید اصفهان 
در خصوص آخرین آمار مسـموم شـدگان و فوتى هاى 
مصرف مشـروبات الکلى دست سـاز در اصفهان اظهار 
کرد: از تعداد 46 نفر مسـموم چهـار نفر در بیمارسـتان 
خورشید اصفهان و یک نفر در بیمارستان سپاهان فوت 
شـدند. فرزاد قشـالقى افزود: مابقى افراد پـس از اتمام 
درمان خود از بیمارستان مرخص شده اند و مشکل خاص 
دیگرى نداشته اند. وى خاطرنشان کرد: به دلیل متانول 
زیاد در مشروب مصرفى، این افراد دچار مشکل شده اند.

آزادى پدر و پسر 
محکوم به حبس

مدیر کل زندان هاى استان اصفهان گفت:  دوشنبه شب 
در برنامه تلویزیونى «یک شـهر ضیافت»، با مشارکت 
خیران نیک اندیش اسـتان یک میلیـارد و 600 میلیون 
ریال بدهى پدر و پسر محکوم مالى پرداخت شد. اسدا... 
گرجى زاده با بیان اینکه شاکى این پرونده نیز صد میلیون 
ریال گذشـت کرد، افزود: از ابتداى مـاه مبارك رمضان  
در بیـش از 33 جشـن گلریـزان، 69 زندانى در اسـتان 

آزاد شده اند. 

خبر

معاون بازسازى و مسکن روســتایى بنیاد مسکن انقالب 
اســالمى اســتان اصفهان از احداث و تعمیر 4500 واحد 
مسکونى در شهرســتان پلدختر و 12 روستاى تابعه توسط 

این نهاد خبر داد.
محسن قوى بیان در گفتگو با «تســنیم» با اشاره به سیل 
استان لرســتان و اقداماتى که در راســتاى احداث و تعمیر 
منازل انجام شد، اظهار کرد: در روزهاى اولیه 135 دستگاه 
ماشین سنگین و 40 نفر از همکاران ادارى و فنى بنیاد مسکن 
اصفهان اقدام به گل روبى، الیروبى و تمیز کردن مسیرها و 
منازل کردند و سپس ارزیابى واحدهاى خسارت دیده پلدختر 

و 12 روستاى آن شهرستان انجام شد.

معاون بازسازى و مسکن روســتایى بنیاد مسکن انقالب 
اسالمى استان اصفهان با بیان اینکه ســتاد بنیاد مسکن 
استان در پلدختر مستقر اســت، گفت: 35 نفر همکار و 70 
دستگاه ماشین آالت در حال خدمت رسانى در این شهرستان 
سیل زده هستند. وى تصریح کرد: ستاد بنیاد مسکن انقالب 
اسالمى استان اصفهان احداث و تعمیر 4500 واحد مسکونى 
در پلدختر و 12 روستاى آن شهرســتان را به عهده گرفته 
اســت. قوى بیان ادامه داد: احداث 500 واحد و 2300 واحد 
تعمیرى شهرستان پلدختر و 500 واحد احداثى و 850 واحد 
تعمیرى روستاها از جمله اقدامات بنیاد مسکن اصفهان در 

لرستان است.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان با بیان اینکه 
روزانه 15 تا 20 درصد پرت بلیت در اتوبوســرانى اصفهان 
وجود دارد، مى گوید: پرداخت نکردن کرایه بخش دولتى و به 
ویژه بخش خصوصى که هزینه هاى خود را به تنهایى تأمین 

مى کند، خسارت هاى مالى زیادى بر جا مى گذارد.
قدرت افتخارى در پاسخ به گالیه شهروندان مبنى بر پرداخت 
جریمه در صورت نداشتن کارت بلیت، اظهار مى کند: دریافت 
نقدى بلیت اتوبوس به هیچ وجه جریمه مسافر نیست، هزینه 
یک سفر براى هر مسافر 2400 تومان است درحالى که یک 

چهارم این مبلغ از مسافر دریافت مى شود.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان ادامه مى دهد: 

در صورتى که مسافر از کارت بلیت الکترونیکى خود استفاده 
نکند موظف به پرداخت هزینــه دو برابرى خط به صورت 
نقدى است اما راهبر باید پس از دریافت وجه نقدى کارت 
شارژ خود را استفاده کند، البته در صورتى که راهبر تشخیص 
دهد شــخصى  واقعًا توان پرداخت بلیت اتوبوس ندارد از 

دریافت کرایه نقدى صرف نظر مى کند.
وى اظهار مى کند: در حال بررســى و لحاظ کردن مزیتى 
در کارت هاى بلیت مســافران هســتیم تا اگر کارتى شارژ 
نداشت تا دو کارت حساب کارت منفى شود و پس از شارژ 
کارت توسط مســافر به میزان هزینه دو سفر از مبلغ کارت 

برداشت شود.

20 درصد پرت بلیت اتوبوس 
در روز

عملکرد بنیاد مسکن اصفهان 
در پلدختر 

خبرگزارى «ایمنا» دیروز با دبیر اتحادیه آرایشگران 
زنانه و همچنین رئیس اتحادیه آرایشگران مردانه به 
گفتگو پرداخت که هر دو در گفتگو با این خبرگزارى 
اعالم کردند به دلیل نبــود نرخنامه مصوب، «هرج 

و مرج» بر فعالیت آرایشگران سایه انداخته است.
دبیر اتحادیه آرایشــگران زنانه در ایــن باره گفت: 
از ســال 1394 تا کنون به دلیل نبــودن نرخنامه 
مصوب، شاهد هرج و مرج بسیارى در عرصه فعالیت 
آرایشــگران هســتیم و هر کس به هر میزان که 

بخواهد پول دریافت مى کند.
اختر مالافضــل اظهار کــرد: با اینکــه نرخنامه 
پیشنهادى را قبل از سال 98، براى مسئوالن مربوطه 
(اتاق اصناف، ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
و بازرســى اصناف) ارســال کردیم، هنوز پاسخى 
دریافت نکرده ایم. به همین دلیل از واحدهاى صنفى 
خواسته ایم طبق متراژ سالن و سابقه خود، نرخ معینى 
را به صورت مکتوب در سالن نصب کنند تا مشتریان 
بتوانند با اطالع کافى از قیمت، خدمات مورد نیاز را 

درخواست کنند.
دبیر اتحادیه آرایشگران زنانه با بیان اینکه بیش از 

نیمى از شکایات موجود در مورد نرخ هاى دریافتى 
و از سوى واحدهاى صنفى است، خاطرنشان کرد: 
تا جایى که بتوانیم با متخلفان برخورد مى کنیم اما 
در این خصوص عملکرد ضعیفى وجود داشته است. 
مالافضل تصریح کرد: شیوه برخورد با متخلفان به 
این صورت است که در ابتدا افراد متخلف به اتحادیه 
احضار مى شوند و در صورت پاسخگو نبودن اخطار 
دریافت مى کنند؛ در صورتى که تخلف مربوطه تکرار 
شود مراتب به اداره اماکن ارجاع داده مى شود. وى 
با تأکید بر این مهم که مردم در شرایطى نیستند که 
بتوانند این نرخ ها را بپذیرنــد، گفت: در حال حاضر 
عالوه بر کمیســیون بازرســى، ده بازرس فعال در 
اتحادیه داریم ولى با این حال برخى آرایشــگران را 

نمى توانیم ارشاد کنیم.
دبیر اتحادیه آرایشــگران زنانه با بیــان اینکه نرخ 
اتحادیه براى آرایش عروس بــا وجود گرانى هاى 
اخیر مواد آرایشى بهداشتى، نهایتاً یک میلیون و 500 
هزار تومان اســت، گفت: برخى آرایشگران، هزینه 
آرایش عروس را در حــدود چهار میلیون تومان نیز 

دریافت مى کنند.

مردان هم نرخنامه ندارند
رئیس اتحادیه آرایشــگران مردانه نیز گفت: هنوز 
نرخنامه نداریم و اوضاع واحدهاى صنفى دچار هرج 

و مرج است.
اصغر شــجره طوبى تصریح کرد: بــا وجود اینکه 
پیشــنهاد اتحادیه به کمیســیون نظارت فرستاده 
شده است، هنوز جوابى دریافت نکرده ایم. به همین 
دلیل به واحدهاى صنفى گفته شده تا زمان تصویب 
نرخنامه جدیــد، قیمت خدمات خــود را به صورت 
مکتوب در واحد صنفــى مربوطه نصــب کنند تا 
مشتریان با اطالع کامل نسبت به درخواست خدمات 
اقدام کنند. وى خاطرنشــان کرد: نامه نگارى هاى 
الزم براى دریافت نرخنامه مدت هاست انجام شده 

اما مسئوالن هنوز جوابى به ما نداده اند.
شجره طوبى گفت: در صورت شکایت مردم که باید 
حضورى نیز باشــد، واحد صنفى به اتحادیه احضار 
مى شود و باید در قبال علت دریافت مبلغ مذکور و 
خدمات ارائه شده پاسخگو باشد، اگر پاسخ شخص 
قابل قبول نبود وجه دریافتى به مشترى بازگردانده 

مى شود.

«آرایش» با چاشنى هرج و مرج!
دبیر و رئیس اتحادیه هاى آرایشگران زنانه و مردانه اصفهان مى گویند آرایشگاه ها نرخنامه مصوب ندارند

بانوان بیشترین مبتالیان به پرفشارى خون هستند. 
معاون بهداشــتى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان در 
کارگروه سالمت و امنیت غذایى استان اصفهان با بیان 
اینکه این آمار باتوجه به مراجعه بیشــتر بانوان مبتال به 
فشــارخون باال در مقایســه با آقایان به مراکز بهداشت 
است گفت: فقط 40 درصد مبتالیان به پرفشارى خون 

مراقبت هاى درمانى را دریافت مى کنند.
کمال حیدرى با اشــاره به اینکه شاخص این بیمارى در 
استان اصفهان در بانوان 26 درصد و در آقایان 23 درصد 

است افزود:پیش بینى مى شود که 922 هزار نفر در استان 
اصفهان مبتال به این بیمارى باشند که بیش از 60 درصد 
آنها از بیمارى خود مطلع اند. وى ادامه داد: از هر چهارنفر، 
یک نفر مبتال به فشارخون باالست و در استان اصفهان 
حدود 25 درصد افراد بیش از 30 ساله فشارخون باال دارند.

معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى افزود: پرفشارى 
خون یک بیمارى غیرواگیردار است که با تصحیح روش 
تغذیه و سبک زندگى سالم مى توانیم این بیمارى را که 

امروز به مرز هشدار رسیده است کنترل کنیم.

922 هزار اصفهانى فشار خون باال دارند

شهردار خمینى شهر گفت: با هزینه اى بالغ بر سه میلیارد 
و 500 میلیون تومان فاز اول بلوار ماربین مرکزى آماده 

بهره بردارى است. 
على اصغر حاج حیدرى اظهار کرد: فاز اول بلوار ماربین 
مرکزى با طــول 1300 متر حدفاصــل خیابان آیت ا... 
اشرفى (کهندژ) تا خیابان پروفســور میردامادى بعد از 
آزادســازى، زیرســازى و جدولگذارى در حال آسفالت 
شدن و آماده بهره بردارى اســت. وى افزود: در فاز اول 

این بلوار 7000 مترمربع با هزینــه اى بالغ بر دو میلیارد 
تومان آزادسازى شده است. همچنین 20 هزار مترمربع 
با هزینــه اى بالغ بر یک میلیــارد و 700 میلیون تومان 
زیرسازى و آسفالت شده و روشنایى این بلوار نیز تا هفته 

آینده تأمین مى شود.
حاج حیدرى گفت: توســعه و تعریض بلــوار ماربین در 
کاهش بار ترافیکــى خیابان هاى مرکزى، شــریعتى، 

امام(ره) و منتظرى بسیار مؤثر خواهد بود.

فاز اول بلوار ماربین به بهره بردارى مى رسد

مســعود میرمحمد صادقــى، مدیرعامل شــرکت آب 
منطقه اى اصفهــان گفت: در حال حاضــر طرح هاى 
سخت افزارى مانند احداث سدها به آخر کار خود رسیده و 
اکنون سیاست وزارت نیرو اجراى طرح  هاى نرم افزارى 

اجتماعى و آموزشى مانند طرح «داناب» است. 
تفاهمنامــه داناب یــک و 2 بین مدیرعامل شــرکت 

آب منطقــه اى اصفهان و مدیرکل آمــوزش و پرورش 
اســتان براى مدت دو ســال تحصیلى به امضا رسید. 
این تفاهمنامــه با هدف تحقــق آموزش هاى عمومى 
و بسترســازى فرهنگى حفاظت بهتر از منابع آب و در 
راســتاى تفاهم بین وزارتخانه هاى نیــرو و آموزش و 

پرورش به امضا رسید.

سدسازى ها به آخر کار خود رسیده است

رئیس پلیس امنیت عمومى اســتان اصفهان از بازرسى 
4800 واحد اغذیه فروشى و رســتوران خبر داد و گفت: 
در این بین 305 واحد متخلف شناســایى شدند که این 

واحدها پلمب شدند.
حسن اسماعیلى در گفتگو با «فارس»، عنوان کرد: پلیس 
از چند ماه قبل با دستگاه هاى مربوطه جلساتى را برگزار 

کرده و به استناد قانون ســهم خود را در حوزه پیشگیرى 
موضوعات مختص به جلوگیرى از هنجارشکنى در ماه 

رمضان انجام داده است.
وى با انتقاد از کم کارى مسئوالن در حوزه فرهنگسازى 
خاطرنشان کرد: عدم حضور متولیان امر، برخورد پلیسى را 
به عنوان اولین و آخرین راهکار به ذهن ها متبادر مى کند.

پلمب 300 واحد تجارى در مقابله با روزه خوارى

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان از شناسایى 
واحد متخلف تخلیه کننده پسماندهاى کارگاهى و نفتى 

در اراضى کشاورزى و رودخانه زاینده رود خبر داد.
شامگاه روز پنج شــنبه هفته گذشته بوى شبیه به گاز از 
فالورجان تا شهر اصفهان در مسیر رودخانه زاینده رود 
استشمام مى  شــد که این امر باعث تماس  هاى مکرر 

مردم با سامانه  هاى 115 اورژانس و 125 شد.
با بررسى به عمل آمده توسط تیم  هاى گشت و نظارت 

مشخص شــد در مکانى واقع در مرز درچه و فالورجان 
بقایاى ضایعات نفتى از تانکرى در آب رودخانه و خاك 
اطراف منطقه تخلیه شده است. منصور شیشه فروش در 
این باره مى گوید افزود: بــا پیگیرى هاى به عمل آمده 
این واحد متخلف شناســایى، پلمب و خاطیان تحویل 
قانون شــدند. همچنین پاکســازى محل هاى آلوده 
مطابق با اســتاندارد و برنامه زیســت محیطى اجرایى

 شده است.

عامل بوى بد حاشیه زاینده رود شناسایى شد

مدیر مرکــز تخصصى تئاتر اصفهان گفــت: احتماًال تا 
تجهیز تاالر هنر تمام شــود حدود یکسال طول بکشد 
اما در حال حاضر نمى توان زمان دقیقى براى پایان این 

پروژه اعالم کرد.
مهدى شفیعى اظهار کرد: بازسازى تاالر هنر شروع شده 
است اما چون بحث هایى درباره طرح این تاالر مطرح بود 

و طرح اولیه تعدیل و قرار شد گستردگى تعمیرات کاهش 
پیدا کند نمى توانم پیش بینى دقیقى براى پایان بازسازى 
ارائه کنم. مدیر مرکز تخصصى تئاتر اصفهان با بیان اینکه 
شرایط مالى و اجرایى به ما اجازه نمى دهد که زمان دقیق 
بازگشایى تاالر را بگوییم، گفت: همه در تالش هستند 

که شرایط فراهم و وضعیت تئاتر روز به روز بهتر شود.

بازسازى تاالر هنر یکسال زمان مى برد

روزنامه «ایران» در شــماره دیروز خود، گفتگوى جعفر 
سبحانى، مشاور رئیس ســازمان خصوصى سازى با این 
روزنامه را منتشــر کرد که او از واگذارى سهم دولت در 
پاالیشگاه اصفهان و شرکت فوالد مبارکه خبر داده بود. 
«ایران» نوشت که در جلسه اخیر هیئت واگذارى، دولت 
تصمیم گرفت تا سهام باقیمانده خود در شرکت هایى را 

که تا 20 درصد است نیز به بخش خصوصى واگذار کند.
سبحانى درباره لیست شرکت هایى که قرار است سهام 
باقیمانده دولت در آنها واگذار شود گفت: در مجموع 18 

شرکت و بنگاه دراین لیست قرار دارد.
دراین لیســت نام شش پاالیشــگاه از جمله پاالیشگاه 
اصفهان به چشم مى خورد که دولت 20 درصد از سهام 
هر یک از آنها را در اختیار دارد. همچنین شــرکت فوالد 
مبارکه اصفهان با 17/2 درصد سهام دولتى هم در سال 

جارى واگذار خواهد شد.
براساس گفته هاى سبحانى تمام این شرکت هاى بزرگ 
بورسى به صورت بلوکى و در بورس اوراق بهادار تهران 

واگذار مى شود. 

پایان مالکیت دولت بر پاالیشگاه و فوالد مبارکه

دبیر خانه کشاورز شهرستان اصفهان در خصوص 
سفر اســتاندار اصفهان به منطقه شرق اصفهان، 
گفت: اســتاندار اصفهان روز دوشنبه به صورت 
ســرزده، محرمانه و حتى بدون اطــالع قبلى به 
شوراى شــهر از برخى مزارع خشک این منطقه، 
طرح هاى آبیارى، استخر و... بازدید کرد و سپس 
در منطقه کبوترآباد جلســه اى با شوراى بخش 

برگزار کرد.
حسینعلى میراحمدى در گفتگو با «ایسنا» اظهار 
کرد: متأسفانه در این دیدار استاندار اصفهان حتى 
از تاالب گاوخونى، حریم رودخانــه و چاه هایى 
که با مجوز اما برخــالف قانون در حریم رودخانه 
احداث شده، بازدیدى نداشته اند. وى در خصوص 
صحبت اســتاندار اصفهان در این دیدار، مبنى بر 
اینکه «ما به شــغل هاى جایگزین با کشاورزى 
اعتقادى نداریم، بلکه راه اندازى مشاغل مکمل 
و مرتبط با کشاورزى ضرورى است»، گفت: اگر 
امروز شــغل هاى جایگزین کشاورزى در منطقه 
شرق ایجاد نشــود به طور قطع به دلیل بى آبى تا 
دو سال آینده در این منطقه با بحران شدید بیکارى 
مواجه خواهیم شد و باید شغل هاى وابسته و مکمل 
کشاورزى همچون کشــت گلخانه اى، پرورش 
ماهى، قارچ، بوقلمون و... در این منطقه ایجاد شود 
و توسعه یابد. دبیر خانه کشاورز شهرستان اصفهان 
افزود: متأسفانه عده اى از خشکى زاینده رود ارتزاق 
مى کنند و هر چه زمین هاى کشــاورزان خشک 
باشد برخى از این شرایط سوءاستفاده مى کنند به 
همین دلیل با توجه به اینکه استاندار جدید پیش از 
این در دانشگاه علوم پزشکى و در حرفه پزشکى 
فعال بودند نیازمند اطالعات تخصصى بیشترى 
از سوى مشــاوران و معاونان خود در حوزه آب و 

کشاورزى است. 

معاون فنى اداره کل منابــع طبیعى و آبخیزدارى 
اصفهــان گفــت: کاهش آســیب بــه عرصه 
هاى منابع طبیعى این اســتان بــه ویژه معضل 
آتش سوزى ها نیازمند همکارى و مشارکت بیشتر 
اهالى و گردشگران اســت. عبدالرضا مهاجرى 
خاطرنشان کرد: سال گذشته 220 هکتار از اراضى 
طبیعى این استان طعمه حریق شد و از بین رفت، 
البته میزان یاد شده در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل از آن 10 درصد کمتر شــده بود اما این مقدار 
آتش سوزى باز هم زیاد است و باید به صفر برسد.

وى تصریح کرد:با بیان اینکــه 600 هزار هکتار 
از عرصه هاى طبیعى اســتان به مراقبت خاص 

نیاز دارد.

سفر محرمانه استاندار 
به شرق استان

آتش در 220 هکتار از 
اراضى طبیعى اصفهان
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 مزایده اموال غیر منقول اسناد رهنى
شــماره آگهــى 139803902120000003 تاریــخ آگهــى1398/03/01 شــماره پرونده 
139704002004000296 پرونده اجرایى کالســه 9700337-تمامت شش دانگ یک باب 
منزل مسکونى تحت پالك ثبتى 4 فرعى از پالك 43 اصلى واقع در درچه خیابان شهید نواب 
صفوى محله فودان بخش 9 ثبت اصفهان مســاحت 365,15 متر مربع که سند مالکیت آن در 
صفحه 507 دفتر 283 امالك ذیل شماره 35672 سابقه ثبت و صدور دارد و حدود و مشخصات 
آن عبارت است از شماال در سه قسمت که قســمت دوم آن غربى است اول درب دیوار است به 
طول 1,55متر به کوچه دوم دیواریست به طول 0,66 ســانتى متر به کوچه سوم دیواریست به 
طول10,60  به کوچه شرقا دیواریست به طول 29,60 متر به پالك 43 اصلى جنوبا دیوار به دیوار 
به طول 11,50 متر به پالك چهل و سه اصلى غرببا در سه قسمت که قسمت دوم آن جنوبى است 
اول دیوار به طول 20,90 متر به پالك 43 اصلى دوم دیوار به طول سانتى 0,30 متر به پالك 43 
اصلى سوم به دیوار به طول 9,90 متر به پالك 43 اصلى حقوق ارتفاقى له و علیه ندارد و طبق 
اعالم کارشناسان رسمى دادگسترى مورد مزایده به صورت یک ساختمان مسکونى  2,5 طبقه 
نوساز و یک ساختمان یک طبقه قدیمى ساز متصل به آن مى باشد که مساحت کل عرصه ملک 
365,15 متر مربع است که طبق استعالم از شهردارى از سمت شمال 2,5 متر عقب نشینى دارد و 
اعیانى آن در دو بخش 1- شمالى در یک طبقه با 40 سال قدمت مساحت حدود 100 متر مربع با 
دیوارهاى خشتى و اجرى و سقف تیر چوبى نماى خارجى اندود سیمان 2-جنوبى در 2,5طبقه با 
قدمت حدود 8 سال به مساحت حدود 260 متر مربع با اسکلت بتن آرمه و سقف هاى تیرچه بلوك 
و در هاى داخلى چوبى و درب و پنجره هاى خارجى آهنى و آلومینیومى نماى خارجى آجر نما و 
ســنگ و کف حیاط موزائیک فرش نماى داخلى سفید کارى و کناف کشى نقاشى شده سیستم 
خنک کننده کولر آبى سیستم گرمایش بخارى گازى و داراى انشعابات آب و برق و گاز شهرى 
مى باشد ملکى آقاى محسن مهرابى فرزند حسن به شــماره شناسنامه 262 صادره فالورجان 
متولد1353/06/30 داراى کد ملى 1110162626 ســاکن درچــه خیابان نواب صفوى کوچه 
شهید مهدى صابرى جنب بهدارى پالك 16 که طبق ســند رهنى شماره 95/05/26-7034 
تنظیمى دفتر اسناد رسمى شــماره 281 اصفهان در رهن بانک مهر اقتصاد قرار گرفته است از 

ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 98/03/29 در محل اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان 
واقع در خیابان فردوسى جنب بانک کشاورزى از طریق مزایده به فروش میرسد و مزایده از مبلغ 
5/100/000/000 ریال (پنج میلیارد و یکصد میلیون ریال )  شروع و به باالترین قیمت پیشنهادى 
نقداً فروخته مى شود الزم به ذکر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب برق گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف ونیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از این که رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در 
صورت وجود مازاد وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد 
خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول مى گردد ضمنا طبق اعالم بستانکار مورد مزایده 
فاقد سابقه بیمه مى باشد . لذا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان در 
تاریخ 1398/03/08 درج و منتشــر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول 
مى گردد تاریخ انتشار98/03/08 تاریخ مزایده98/03/29 – 478556م الف محسن اسماعیل 

زاده- مدیر واحد اجراى اسناد رسمى فالورجان /3/149 
مزایده اموال منقول 

شــماره : 972345  اجراى احکام شــعبه اول دادگاه حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده 
شماره 972345  اجرائى موضوع علیه شــرکت جهان تجهیزات سپاهان و له سید جالل الدین 
علوى طبابى کوپایى فرزند ســیدعبداله در تاریخ 04/05/ 98 به منظور فروش 1- یک دستگاه 
سوارى پراید هاچ بک مدل 1375 به شماره انتظامى 775 ل 73 ایران 13 به رنگ سفید روغنى 
به شماره موتور 00009540 و شماره شاسى 1442275123045باطرى خوابیده فاقد بیمه نامه 
شخص ثالث چهارحلقه الستیک 50 درصد و خودرو تصادفى بازسازى شده مى باشد به ارزش 
80/000/000 – 2-یک دستگاه سوارى سمند X7 به شماره انتظامى 13 – 622 – ب 28 به رنگ 
بژمتالیک مدل 1383 به شماره موتور 124830021599 و شماره شاسى 3207078 خودرو فاقد 
باطرى ، چهرحلقه الستیک 60درصد فاقد بیمه نامه شخص ثالث به ارزش 185/000/000 ریال 
از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده  در دفتر اجراى احکام دادگاه حقوقى فالورجان اطاق 318 
برگزار نماید . اموال موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 1- 80/000/000 
ریال 2-185/000/000 ریال ارزیابى شده است . شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را 

پیشنهاد نماید ضمناً کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه 
مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را به  حساب سپرده دادگسترى به 
شــماره 2171290288005 ایداع و فیش آن را ارائه و در صورت برنده شدن فى المجلس مابه 
التفاوت تا ده درصد قیمت پیشنهادى را ایداع نماید با انصراف برنده و یا عدم پرداخت ما به التفاوت 
قیمت پیشنهادى در مهلت مقرر ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد.م/الف : 482868 

دادورز اجراى احکام مدنى فالورجان / 3/150 
حصروراثت 

حوا کریمى علویجه داراى شناســنامه شماره 1091894051 به شــرح دادخواست به کالسه 
98/124 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
احمد کریمى علویجه بشناسنامه 23 در تاریخ 1394/5/12 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. خورشــید کریمى علویجه فرزنداحمد 
متولد45/1/6ش ش 1091967458 نسبت با متوفى فرزند ، 2. هما کریمى علویجه فرزنداحمد 
متولد42/10/1ش ش 1091941572 نسبت با متوفى فرزند ، 3. رضا کریمى علویجه فرزند احمد  
متولد4/4/ 56ش ش 1092037667 نسبت با متوفى فرزند 4. شیرین کریمى علویجه فرزنداحمد  
متولد53/6/30 ش ش 1090515200  نسبت با متوفى فرزند ، 5. فاطمه کریمى علویجه  فرزند 
احمد  متولد49/4/4 ش ش 1090515103  نسبت با متوفى فرزند ، 6. طلوعه کریمى علویجه 
فرزند احمد  متولد15 /10/ 46ش ش 0492417717 نسبت با متوفى فرزند ، 7. خسرو کریمى 
علویجه فرزند احمد  متولد38/2/2 ش ش 1091909865 نسبت با متوفى فرزند ، 8. فرزاد کریمى 
علویجه فرزند احمد  متولد4/26/ 75ش ش 1080408274 نســبت با متوفى فرزند، 9. مجید 
کریمى علویجه فرزند احمد  متولد69/8/19 ش ش 1080152997 نسبت با متوفى فرزند ، 10. 
حوا کریمى علویجه فرزند احمد  متولد1/28/ 36 ش ش 1091894051نسبت با متوفى فرزند، 
11. معصومه کریمى علویجه فرزند احمد  متولد1/3/ 34 ش ش 1091878102 نسبت با متوفى 
فرزند، 12. فاطمه عادل فرزند میرزا محمد متولد 35/3/10 ش ش 17 نســبت با متوفى همسر  
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 

تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 478798/م الف 
رئیس شعبه 2 شوراى حل اختالف مهردشت/3/151
 مزایده

در پرونده کالسه 980064 اجرایى و به موجب دستور فروش صادره از شعبه 4 عمومى نجف آباد 
در باب درخواست بر فروش پنج دانگ از شش دانگ که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان 
نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى مهندس علیرضا 
فاضل  به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: شش دانگ ملک واقع در جوزدان خیابان شهدا کوى 
شهید ناصر ابراهیمى نبش بن بست نسترن منزل مسکونى شمالى شرقى با شماره پالك 45 و 
کد پستى به شماره 34651-85851 داراى سند مالکیت شش دانگ طلق (یک قطعه پنج دانگ 
و یک قطعه یک دانگ)با شماره ملک 395/792 واقع در بخش نه ثبت اصفهان داراى مساحت 
عرصه بمتراژ 225/32 مترمربع داراى ابعاد: شــماال بطول 19/45 متر به پالك مجاور و شرقا 
بطول 10/90 متر و غربا بطول 11/90 متــر جنوبا بطول 19/80 متر به گذرهاى موجود محدود 
گردیده اســت. اعیانى احداثى با قدمت بیش از سى ســال (آوارى) بمتراژ 177 متر مربع داراى 
دیوارهاى باربر آجرى و سقف تیر آهن و آجر و نازك کارى انجام شده در عرف انجام گردیده لذا با 
عنایت به موارد فوق موقعیت و متراژعرصه متراژ و شرایط اعیانى موجود لحاظ مالکیت ششدانگ 
و امتیازات موجود با لحاظ عوامل موثر در قیمت ارزش عرصه و اعیانى ملک مورد بازدید بشرح 
فوق با امتیازات بنا جمعا به مبلغ 850000000 ریال برآورد و اعالم گردیده است. که باتوجه به 
مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى 
احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1398/3/29 ســاعت 11 صبح و در همان محل اجراى احکام 
به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب 
که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف 
مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت 
ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/
اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 478784/م الف مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى 

نجف آباد/ 3/147

به تعبیر داریوش ارجمند، یکى از بازیگران اصلى 
ســریال تلویزیونى «امام علــى(ع)»  که نقش 
«مالک اشتر» را ایفا کرد بیست و یکم آبان سال 70 

«امام على(ع)» کلید فیلمبردارى 

خورد. او اعتقاد دارد این سریال به عنوان اولین تولید فاخر تاریخى-مذهبى بعد از انقالب، 
نقطه درخشانى در کارنامه تلویزیون به شمار مى رود. بسیارى از بازیگران همچون چنگیز 
وثوقى («وردان») و سیروس گرجستانى(«اباقطام») احیا شدند و بسیارى به مانند ویشکا 
آسایش(«قطام») و فرهاد اصالنى(«یزید») هم بیشتر شناخته شدند. البته گفته مى شود 
قرار بود به جاى کریم اکبرى مبارکه(«ابن ملجم»)، خسرو شکیبایى این نقش را ایفا کند 

هم منتشر شــد. اگر این اتفاق مى افتاد، بمبى بود که آن و حتى تست گریمش 
سریال «خانه سبز» را منفجر مى کرد.فضــاى رمانتیک 

28 سال  قبل وقتى فیلمبردارى این ســریال آغاز شــد شاید  
هیچکس فکــرش را هم نمى کــرد کارى که جلوى 
دوربین رفته، تبدیل به ســریالى مانــدگار و اثرگذار 
شــود؛ اما این اتفاق، پنج ســال بعد افتاد؛ وقتى که 
اولین قســمت هاى آن روى آنتن شبکه اول رفت. 
خیلى ها تصور نمى کردند این سریال آنقدر دیدنى 
و جذاب باشد که بعد از 22 سال هنوز هم بیننده 

داشته باشد.
داریــوش ارجمند در گفتگو بــا خبرگزارى 
«تســنیم» مى گوید: جالب اســت امروز 
دیالوگ هاى ســریال «امام على(ع)» 
جزیى از ادبیــات مــردم و اهل قلم 
شده  اســت؛ دیالوگ هایى که داود 
میرباقرى و حسین پناهى روزها و 
ماه ها برایش زحمت کشیدند تا نه 
خیلى پیچیده و فلسفى و نه آنقدر 

ادبى و سنگین باشد که فقط خواص از آن سردرآورند. دیالوگ ها در حد فهم عموم نوشته 
شده، بى آنکه حرمت کالم شکسته شود. دیالوگ هاى این اثر بیشتر به شعر مى ماند. 

ارجمند در پاسخ به اینکه چرا دیگر سریال هایى مثل «امام على(ع)» ساخته نمى شوند، 
تصریح کرد: براى اینکه دیگر مشــترى نــدارد. البته نه مردم بلکه مســئوالن دیگر 
مشترى این گونه سریال نیستند. دنبال محصوالت زودبازده هستند و االن دیگر عصر 
«مالک اشــتر» و «عبدالعظیم حسنى ها» نیست. دوره ســاخت «راه آبى ابریشم» و 
«ناخدا خورشید» گذشته و انگار آن گونه ساخت و پرداخت ها و کاراکترها ُمردند و رفتند. 
امروز دوره «هزارپا» و «رحمان 1400» است که چند جوك و دلقک بازى کنار هم قرار 

مى گیرند تا مردم صرفاً بخندند و از این خمودگى دربیایند.
بازیگر نقش «مالک اشتر» در سریال «امام على(ع)»،  افزود: امروز آدم هایى هستند که 
سریال هایى مثل «امام على(ع)» بسازند اما سریال «امام على(ع)» ساخته نمى شود 
چون حاضر نیســتند بهاى آن را بپردازند و حمایتش کنند. وى خاطرنشان کرد: دنیا، 
دنیاى کمّیت هاست و هرچه فیلم بفروشد و سریال پربیننده باشد مهم است. همه دنبال 
زرق و برق و چهره صرف هستند و سینما و تلویزیون هم از این قاعده مستثنى نیست. 
دنبال این هستند کارى دو هفته اى تمام شــود و به آنتن برسد. مهم نیست چه چیزى 

هست و نیست. 
بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون اظهار کرد: متأسفانه امروز فیلم هایى ساخته 
مى شوند که خجالت مى کشــیم با خانواده به تماشایشان بنشینیم. شما در این فضا به 
دنبال ســریالى مثل «امام على(ع)» نگردید. مخاطب آن ســریال، آدم هاى مظلوم، 
ستمکش و ستم دیده بودند قطعًا پورشه ســواران و بنزسواران به دنبال ساخت سریال 
«امام على(ع)» نیستند! وى با اشاره به ساخت این مجموعه تلویزیونى، خاطرنشان کرد: 
جالب اســت بدانید «امام على(ع)» در 19 ماه فیلمبردارى ساخته شد و براى آن 250 
میلیون هزینه کردند. اما آثارى هم ساخته شدند که هزینه باالیى هم صرف شد تا ظهور 

و بروز پیدا کنند و آنطور که باید و شاید نتوانستند تأثیرى بگذارند. 
ارجمند اضافه کرد: کسانى که در ســریال «امام على(ع)» کار مى کردند اصًال بابت 
شــهرت، بازى، پول و چیزهاى دیگر نیامده بودند. فقط مى خواســتند ارادتشــان به 
امیرالمؤمنین على(ع) را نشان دهند. جالب اســت بدانید داود میرباقرى روزهایى که 
فیلمنامه «امام على(ع)» را مى نوشت پدرش مرحوم شد. به من مى گفت، پدرم از من 
پرسید چه چیزى مى نویسى گفتم فیلمنامه سریال «امام على(ع)»؛ به من گفت پس 
چرا ریشت را مى زنى! آنقدر این حرف تأثیرگذار بود که کسى تا به امروز داود میرباقرى 
را بدون ریش ندیده است. در ادامه وسط فیلمبردارى برادرش را شکاربان ها در «خیج 
شاهرود» کشتند. اما با تمام این مشــکالت، خداوند یک وضعیتى براى او پیش آورد 
سریال «امام على(ع)»  را بسازد. از طرفى دیگر حضور حسین پناهى در سریال «امام 
على(ع)»  بســیار تأثیرگذار بود. خداوند این بازیگر و نویسنده پژوهشگر را بیامرزد که 

واقعاً نابغه اى بى نظیر بود. 
ارجمند در پاسخ به اینکه چطور شد نقش «مالک اشتر» را پذیرفت، تأکید کرد: خیلى 
ساده این نقش را نپذیرفتم و بسیار مى ترســیدم از اینکه «مالک اشتر» سریال «امام 
على(ع)» بشوم. در این سریال  خیلى صحنه ها رنجم داد، رنج روزهاى نبودن على(ع) 
و روزگارى که او مى کشید. چرا که، هم دردهاى على(ع) را مى خواندم و هم به تصویر 
مى آوردیم. مخصوصًا آن پالن هاى مربوط به نبرد صفین و قرآن َســِر نیزه کردن که 
اعتقاد دارم این منش ها همچنان ادامــه دارد و این ریا را به عینه مى بینیم. اعتقاد دارم 
براى بازى در نقش «مالک اشتر» هم مبعوث شدم. هرکسى براى هر نقشى مبعوث 
مى شود به شــرطى که قدر آن را بداند و بفهمد. کار آسانى نبود نقش «مالک اشتر» را 
بازى کنم. یک مقدارى وسواس به خرج دادم و خواستم لباس  زره چرم و چکمه چرم 
براى «مالک» تهیه شود. گفتم خودم شمشیرم را انتخاب  مى کنم و عمامه ام را عبدا... 

اسکندرى(گریمور) بگذارد.

مارال فرجاد، بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون درخصوص 
نحوه حضورش در ســریال رمضانى «برادر جان» گفت: 
این ســریال دومین همکارى من با سعید نعمت ا... است، 
پیش از این من در ســریال «خواب زده» افتخار همکارى 
با وى را داشــتم و به همین واسطه با نظر محمدرضا آهنج 
به این سریال نیز اضافه شــدم. وى درباره روند صعودى 
خود در عرصه بازیگرى طى دو سال گذشته افزود: من طى 
سال هاى اخیر تمام تمرکزم روى تئاتر بوده است، در این 
بین سریال هم پیشنهاد مى شد اما به واسطه مشغولیتم با 
تئاتر سعى مى کردم در هر اثرى حضور پیدا نکنم، به عنوان 
مثال یکى از همان آثارى که به دلیل کیفیت باال قبول کردم 
ســریال «رهایم کن» بود که در آن با امین تارخ همبازى 
بودم. بازیگر سریال «برادر جان» درباره اهمیت فیلمنامه 
براى پذیــرش نقش تأکید کرد: درجــه اول اهمیت براى 
انتخاب یک نقش از نظر من فیلمنامه است، سعید نعمت ا... 
در سریال «برادرجان» خیال هر بازیگرى را از لحاظ متن 
راحت کرده و در بخــش دوم دلیل من براى حضور در این 
سریال بازیگرانى بودند که به درستى و بنا به نقش در این اثر 

به ایفاى نقش مى پردازند. 
بازیگر ســریال «رهایم کن» درباره اســتقبال دو سریال 
رمضانى خود طى دو سال گذشته افزود: خوشحالم که طى 
دو سال گذشته این اتفاق براى من افتاده است، به هر ترتیب 
مردم همواره از آثار رمضانى استقبال مى کنند اما خوشبختانه 
دو ســریالى که طى دو سال گذشــته به قول معروف گل 
کرده اند آنهایى بوده که من در آنها به ایفاى نقش پرداختم.

فرجاد یکى از دالیل اصلى موفقیت «برادرجان» را محیط 
آرام تیم تولید دانست و اضافه کرد: براى من بازیگر حضور در 
محیطى آرام و بدون تنش بسیار با اهمیت است. محمدرضا 
آهنج پشت صحنه به شدت امن و آرامى را براى بازیگران 
به وجود آورده بود و از طرفــى تمامى تعهدات مالى پروژه 
هم به موقع پرداخت مى شــد و همین عاملى بود تا تمامى 
تمرکز گروه روى کیفیت هر چه بهتر اثر باشد. وى افزود: 
از نظر من یکى از نقاط قوت «برادرجان» چیدمان درست 
بازیگران اســت، بازیگرانى که اکثریت از تئاتر آمده اند و 
همین باعث شده نقش ها بهتر درك و بازى شوند. بازیگر 

فیلم «جاودانگى» در همین رابطه تصریح کرد: خوشبختانه 
انتخاب بازیگران سریال «برادرجان» تنها به دلیل معروفیت 
و یا داشتن فالوور زیاد انتخاب نشدند و تنها به بازیگر بودن 

آنها توجه شد.
وى در خصوص اســتقبال مردمى از سریال «برادر جان» 
ادامه داد: استقبال مردم از «برادرجان» براى من شگفت آور 
و تعجب برانگیز است، مردم به شدت این سریال را دوست 
دارند و من هر جا مى روم صحبت از «برادرجان» اســت و 

همه با آن ارتباط برقرار کرده اند.
مارال فرجاد درباره تأثیر جلیل فرجــاد در موفقیت وى در 
بازیگرى اضافه کرد: اینکه بگویم پدرم در بازیگر شــدن 
من و یا مونا خواهرم بى تأثیر بوده درســت نیست زیرا ما 
وقتى چشممان را باز کردیم با دنیاى سینما و بازیگرى آشنا 
شدیم، پدر ما را به کالس بازیگرى فرستاد و حتى یکسال 
مدام نقشى را در کنار من بازى کرد تا بتوانم بازیگرى را به 
صورت درست یاد بگیرم. در گذشته بازى روى صحنه تئاتر 
اینقدر ساده و سریع اتفاق نمى افتاد، براى یک اثر یکسال کار 
مى شد، در همان سال هاى نوجوانى من یکسال تمام تنها 
یک صفحه دیالوگ را بازى مى کردم.وى افزود: من پیش از 
اینکه شناخته شوم به نام دختر جلیل فرجاد نامیده مى شدم 
اما از یکجایى به بعد دیگر نــام پدر نه براى من بلکه بر هر 
فردى تضمین کننده ادامه راه نیست بلکه مابقى به تالش 

خودمان براى بازى بســتگى دارد. بازیگرى تمامًا تالش 
بازیگر است، زیبایى، نسبت خانوادگى و یا پول تا یک جایى 
جوابگو هستند و بعد از آن توانمند نباشى خود بازیگرى شما 

را حذف مى کند.
این بازیگر جــوان دربــاره تجربه بازى کنــار پدرش در 
«برادرجان» افزود: بازى کنار پدر همیشه براى من شگفت 
انگیز، زیبا و پر از احساس خوب است، حتى سعید نعمت ا... 
در این سریال لطف کرد و سکانسى را براى من و پدر نوشت 

تا به یادگار برایمان بماند.
وى درباره فضاى نقد بین خانواده فرجاد تأکید کرد: همیشه 
این اتفاق مى افتد، البته همیشه نظر اصلى نظر کارگردان 
است اما ما همواره در خانواده براى بهتر شدن نقش، یکدیگر 
را نقد و تحلیل مى کنیم و همیشــه کنار یکدیگریم، حتى 
گاهى پدر پیش از یک تئاتر به من زنگ زده و مرا به آرامش 

پیش از اجرا دعوت مى کند.
فرجاد خاطرنشان کرد: ادامه و پایان سریال «برادرجان» به 
هیچ وجه مانند سریال هایى که تاکنون دیده ایم نیست زیرا 
نعمت ا... به نحوى سریال مى نویسد که حتى ما به عنوان 
بازیگر هم همواره شگفت زده و غافلگیر مى شویم، به عنوان 
مثال در صحنه بازى من با «حنیف» این اتفاق براى خودم 
افتاد، من نمى توانم داســتان را لو بدهم اما مطمئن باشید 

پایان «برادرجان» مثل هیچ سریالى نیست.

2 دهه بعد از بازى در نقش ماندگار سریال «امام على(ع)»؛

داریوش ارجمند: براى نقش «مالک اشتر» مبعوث شدم
به تعبیرداریوش ارجمند، یکى از بازیگران اصلى 
ســریال تلویزیونى «امام علــى(ع)»  که نقش 
0«مالک اشتر» را ایفا کرد بیست و یکم آبان سال 70

«امام على(ع)» کلید فیلمبردارى 

خورد. او اعتقاد دارد این سریال به عنوان اولین تولید فاخر تاریخى-مذهبى بعد از انقالب، 
نقطه درخشانى در کارنامه تلویزیون به شمار مى رود. بسیارى از بازیگران همچون چنگیز 
وثوقى («وردان») و سیروس گرجستانى(«اباقطام») احیا شدند و بسیارى به مانند ویشکا 
آسایش(«قطام») و فرهاد اصالنى(«یزید») هم بیشتر شناخته شدند. البته گفته مى شود 
قرار بود به جاى کریم اکبرى مبارکه(«ابن ملجم»)، خسروشکیبایى این نقش را ایفا کند 

هم منتشر شــد. اگر این اتفاق مى افتاد، بمبى بود که آن و حتى تست گریمش 
سریال «خانه سبز» را منفجر مى کرد.فضــاى رمانتیک 

قبل وقتى فیلمبردارى این ســریال آغاز شــد شاید 28 سال 
هیچکسفکــرش را هم نمى کــرد کارىکه جلوى

دوربین رفته، تبدیل به ســریالى مانــدگار و اثرگذار 
شــود؛ اما این اتفاق، پنج ســال بعد افتاد؛ وقتى که 
اولین قســمت هاى آن روى آنتن شبکه اول رفت. 
آنقدر دیدنى نمى کردند این سریال خیلى ها تصور

2و جذاب باشد که بعد از 22 سال هنوز هم بیننده 
داشته باشد.

داریــوش ارجمند در گفتگو بــا خبرگزارى 
«تســنیم» مى گوید: جالب اســت امروز 
دیالوگ هاى ســریال «امام على(ع)» 
جزیى از ادبیــات مــردم و اهل قلم 
شده  اســت؛ دیالوگ هایى که داود 
میرباقرى و حسین پناهى روزها و 
ماه ها برایش زحمت کشیدند تا نه 
خیلى پیچیده و فلسفى و نه آنقدر 
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ش برى رج ریوش

مارال فرجاد:

 قصه را لو نمى دهم اما «برادرجان» همه را غافلگیر مى کند 
رضا رشیدپور از تلویزیون به سینما کوچ کرد

حضور متفاوت  حامد بهداد در «جان دار»

رضا رشیدپور بعد از پایان برنامه «حاال خورشید» این روزها 
در تدارك ساخت یک فیلم سینمایى با گروه جوانش است و 
به زودى پیش تولید این فیلم را آغاز مى کند. مجرى برنامه 
«حاال خورشید» یکى از چهره هاى شناخته شده دنیاى هنر 
است که چند سال اجراى برنامه «حاال خورشید» را برعهده 
داشت. رشیدپور بعد از پایان این برنامه به سراغ ساخت یک 

فیلم سینمایى رفت.
رضا رشــیدپور عالوه بر حضور در دنیــاى هنر و تجربه 
بازیگرى و اجرا، دوره خلبانى را هم دیده اســت و در این 
حوزه هم به فعالیت مى پردازد و ساخته جدید سینمایى اش
 هم در همین حوزه اســت. او صفحه اینستاگرامش را با 
انتشار خبر ساخت یک فیلم سینمایى در کنار گروه جوانش 
به روز کرد.  این تهیه کننده و مجرى در صفحه شخصى 
خود در اینستاگرام خبر از ســاخت فیلم «در رادار بمانید» 

داد و نوشت: «فیلم ســینمایى "در رادار بمانید" قصه اى 
اجتماعى دارد. خلبان یک هواپیماى مسافربرى مجبور 
مى شــود که در ارتفاع 33 هزار پایى خبرى وحشتناك را 
که همان لحظه روى زمین اتفاق افتاده ، براى مسافرانش 
بازگو کند... من و گروهم پس از عید فطر، پیش تولید این 
پروژه جذاب را آغاز خواهیم کرد. مثل همه  پروژه هاى 
قبلى که انجام داده ام، تعــداد زیادى از اعضاى تیم، 
جوان هســتند. حتى کارگردانمان که جوان و فیلم 
اولى، اما نخبه اســت. نقش خلبــان که یکى از 
محورى ترین نقش هاى قصه است به یک بازیگر 

خارجى سپرده مى شود و نیز افتخار همکارى با چند 
چهره  مقتدر از سینماى کشورمان را خواهیم داشت. براى 
یک نقش هم به دنبال تســت بازیگرى از عالقه مندان 

هستیم که به زودى نحوه انجام آن منتشر خواهد شد.»

 براساس اعالم شــوراى پروانه نمایش فیلم سینمایى 
«جان دار» نخستین تجربه سینمایى دو کارگردان جوان 
سینما توانســت مجوز اکران را دریافت کند، اتفاقى که 
«جان دار» را به عنوان یکى از شانس هاى اصلى اکران 

دوم عید فطر معرفى مى کند.
فیلم سینمایى «جان دار» به کارگردانى حسین امیرى 
دومارى و پدرام پــور امیرى و تهیــه کنندگى کامران 
مجیدى براى نخستین بار در سى و هفتمین جشنواره 
فیلم فجــر روى پرده رفت و نظــرات متفاوتى را براى 
خود به همراه داشــت. این فیلم در سى و هفتمین دوره 
جشنواره فیلم فجر نامزد بهترین فیلم در بخش نگاه نو 

شد اما نتوانست این جایزه را به خانه ببرد.
فیلمى که از یک نگاه، اثرى از دو کارگردان نوپاى سینما 
بوده و براى نخســتین فیلم اتفاق قابل قبولى محسوب 
مى شــود و از طرف دیگر به دلیل مشــکالت واضح در 
فیلمنامــه پایانى نافرجــام براى این اثر ســینمایى رقم 
مى زند. یکى از نقاط قوت فیلم ســینمایى «جان دار» را 

بدون شک باید در چیدمان و کیفیت بازیگران اثر دانست. 
حامد بهداد، جواد عزتى، مسعود کرامتى، على شادمان، 
گیتى قاسمى، محمدعلى محمدى و امیراحمد قزوینى، 
بازیگرانى هستند که در این فیلم مقابل دوربین رفته اند.

قرارگیرى حامد بهداد، در کنار جواد عزتى به عنوان دو 
شــخصیت متضاد، اثر را دچار فراز و فرودهاى فراوان 
کرده و بهداد در این فیلم نقشــى تقریبًا متفاوت از آثار 

پیشین خود را بازى مى کند. 
«جان دار» شــاید فیلمى ایده آل در ســینما محسوب 
نشــود اما اتفاقات متفاوتى را به همــراه دارد که براى 
سینما نویدبخش کارگردانانى از نســل دهه 70 باشد. 
نسلى که به تازگى پا به عرصه حرفه اى گذاشته و حال 
خود را در مواجهه با جشنواره فیلم فجر و اکران عمومى 
مى بیند. این فیلم در جشنواره نســبت به پایان بندى 
نقدهاى متفاوتى را به همراه داشــت و حال باید دید با 
توجه به این انتقادات آیا در اکــران عمومى تغییرى در 

نسخه نهایى شکل خواهد گرفت یا نه.
در خالصه داستان «جان دار» آمده است: «به خدا اگه یه 
بار دیگه بگین شام چى شد، غذا چیه، همین وسط خودم 
رو دار مى زنم که غذاخوردن یادتون بره. بابا از گشنگى 

نمردین که؟»

ى «مالک» تهیه شود. گفتم خودم شمشیرم را انتخاب  مى کنم و عمامه ام را عبدا... 
کندرى(گریمور) بگذارد.

کوچ کرد
در رادار بمانید" قصه اى 
ماى مسافربرى مجبور 
ایىخبرى وحشتناك را

 افتاده ، براى مسافرانش 
ید فطر، پیش تولیداین
 مثل همه  پروژه هاى 
ادى از اعضاى تیم، 
ن که جوان و فیلم 
بــان که یکى از 
ت به یک بازیگر 

ار همکارى با چند 
ن را خواهیم داشت. براى 
زیگرى از عالقه مندان 

نمنتشر خواهد شد.»
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 دیدار نیمه نهایى جام حذفى فصل 97-98 ســاعت 21  
امشب (چهارشنبه) در ورزشــگاه نقش جهان اصفهان در 
حالى برگزار مى شود که بیش از یک هفته است دو تیم در 
فضاى رسانه اى کشــور در حال زورآزمایى براى تصاحب 
سکوهاى بیشتر ورزشگاه هستند! پرسپولیسى ها خواهان 
تقسیم مساوى ســکوها هستند اما ســپاهان به درستى  
مى گوید میزبان هستیم و باید تماشاگر بیشترى در ورزشگاه 
خانگى داشته باشیم. تا لحظه نوشتن این مطلب 70 درصد 
از ظرفیت ورزشگاه نقش جهان به سپاهان اختصاص داده 

شده و 30 درصد به پرسپولیسى ها. 
همین اتفاقات در حالى رقم خورده که به جذابیت هاى فنى 
و زیبایى این مسابقه در رسانه ها کمتر پرداخته شده است. 
مسابقه اى که بین تیم هاى قهرمان و نایب قهرمان لیگ 
برتر برگزار مى شود و مى تواند بهترین بازى فصل از نظر فنى 
محسوب شود. مسابقه اى که جمعى از بهترین هاى فوتبال 
کشورمان در آن حضور دارند از بازیکنان گرفته تا سرمربیان 
دو تیم. شاید به همین دلیل است که به این مسابقه لقب ال 

کالسیکو ایرانى داده شده است.
با این حال از آخرین مسابقه دو تیم در لیگ برتر صحنه هاى 
دلخراشى در اذهان ورزش دوســتان و اهالى فوتبال ثبت 
شد. درگیرى و سنگ پرانى و کتک کارى روى سکوهاى 
ورزشگاه آزادى آنقدر تلخ و ســیاه بود که حتى نمایندگان 
مجلس شوراى اســالمى به ماجراهاى این مسابقه ورود 
کردند! هواداران پرســپولیس علیه ســرمربى و بازیکنان 
سپاهان شعار دادند و هواداران سپاهان علیه پرسپولیسى ها! 

اینها تمام تصاویرى بود که از ال کالسیکوى ایرانى ثبت 
شد. 

با این شرایط شاید حق با رسانه هاست که فقط به حواشى 
این بازى مى پردازند و نمى گویند که قهرمان سه دوره لیگ 
برتر مقابل سپاهانى قرار مى گیرد که تهاجمى ترین تیم این 
فصل مسابقات بوده است. هرچند مدیران دو باشگاه تالش 

کردند خاطرات ســیاه آن بازى را پاك کنند و سپاهان به 
مناسبت قهرمانى پرسپولیس تبریک گفت و پرسپولیس هم 
به این نامه پاسخ محبت آمیزى داد ولى هنوز کلنجار رفتن 

دو باشگاه بر سر اختصاص ظرفیت ورزشگاه ادامه دارد.
برانکو که با پرسپولیس در قهرمانى لیگ برتر هت تریک 
کرده در جام حذفى یک ناکام بزرگ بوده است. پرسپولیس 

با او مقابل قشقایى شیراز باخت، از ذوب آهن و صنعت نفت 
آبادان هم در دو دوره مختلف جام حذفى شکست خورد و 
از گردونه رقابت ها کنار رفت اما پرفسور برانکو قطعاً در این 
بازى به دنبال کســب دومین جام قهرمانى در یک فصل 

است. او مى گوید براى بازى با سپاهان هیجان زده است. 
در آن ســوى میدان هم ســپاهان بــا امیــر قلعه نویى 

انگیــزه هاى زیــادى براى پیــروزى در این مســابقه و 
فینالیست شدن در جام حذفى دارد. بسیارى از کارشناسان 
این مسابقه را فینال واقعى جام حذفى مى دانند و مى گویند 
برنده این بازى قهرمان خواهد شد البته داماش گیالنیان که 
تیم دسته دومى است را نمى توان از پیش بازنده دانست ولى 
حداقل روى کاغذ شانس این تیم براى قهرمانى زیاد نیست. 
به هر حال مى توانیم امیدوار باشیم که یک جشن بزرگ و 

طالیى امشب در انتظار اصفهانى ها خواهد بود.
 در کنار آرزو براى پیروزى سپاهان، امیدواریم چهارشنبه 
شب در ماه مبارك رمضان شاهد یک بازى جذاب فوتبالى 
باشــیم با کمترین حاشــیه و درگیرى ها و خشونت هاى 
بى مورد روى سکوها! باید فوتبالدوستان ایرانى این نکته 
مهم را به خودشان یادآورى کنند که بازنده شدن در یک 
مسابقه به معناى پایان دنیا نیســت. بارسلونا در چند روز 
اخیر دو جام مهم قهرمانى را از دســت داد. ابتدا حذف از 
لیگ قهرمانــان اروپا و بعد هم جام حذفى در اســپانیا اما 
هواداران مغموم بارسلونا نه سنگى پرتاب کردند نه روى 
سکوهاى ورزشــگاه کتک کارى کردند، آنها فقط زانوى 
غم بغل کردند و روى سکوهاى ورزشگاه شاهد جشن تیم 
برنده بودند و آرام اشــک ریختند! کاش بدانیم که فوتبال 
براى دوستِى بیشتر است و میدان جنگ و نبرد نیست آن 
هم بین هموطنان در دو شهر مختلف. هواداران سپاهان 
امشب یک حماســه بزرگ در نقش جهان را خلق کنند و 
البته بهترین مهمان نوازى را براى رقیب ســنتى خود هم 

به نمایش گذارند.

سپاهان - پرسپولیس در دیدار فینال گونه نقش جهان

شمارش معکوس براى جشن طالیى در اصفهان
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 باشگاه تراکتورســازى تبریز که لیگ هجدهم را با 
جان توشاك ولزى آغاز کرد و با جرج لیکنز بلژیکى 
به پایان رساند، نتوانست نتایج قابل قبولى بگیرد و 
براى لیگ نوزدهم به دنبال انتخاب سرمربى جدید 
است. در روزهاى گذشــته صحبت هاى زیادى در 
مورد گزینه هاى مد نظر این باشگاه شنیده شده است. 
شناخته شده ترین فردى که پیشنهاد تراکتورسازى را 
دریافت کرده، امیر قلعه نویى، پرافتخارترین سرمربى 
تاریخ لیگ برتر است. او که پیش از این در دو دوره 
هدایت سرخپوشــان تبریزى را بر عهده داشــته و 
توانسته همراه با این تیم نایب قهرمان لیگ برتر هم 
شود حاال پیشنهاد مسئوالن باشگاه تراکتورسازى را 

روى میز خود مى بیند.
قلعه نویى که این فصل توانست نتایج قابل قبولى با 
سپاهان بگیرد و نایب قهرمان لیگ برتر شد و همراه 
با این تیم به نیمه نهایى جام حذفى هم رسیده است، 
براى فصل بعد در دوراهى تبریز-اصفهان قرار دارد. 
قلعه نویى رابطه  خوبى با زنوزى، مالک تراکتورسازى 

دارد و احتمال اینکه او را فصل آینده در تبریز ببینیم، 
کم نیست. به نظر مى رسد قلعه نویى پس از پایان کار 
سپاهان در جام حذفى  تصمیم خود را خواهد گرفت. 
احتماًال با بازگشت قلعه نویى به تبریز بازیکنانى مانند 
مهدى کیانــى و محمد ایران پوریان هم در مســیر 

بازگشت به تراکتورسازى قرار مى گیرند.

هافبک و مهاجم تیم سپاهان مشکلى براى حضور 
در مسابقه امشب ندارند.

تیم سپاهان اصفهان امشــب در دیدارى حساس 
و در مرحله نیمــه نهایى جام حذفــى به مصاف 

پرسپولیس خواهد رفت.
والدیمیرکومان و کى روش اســتنلى که به دلیل 
آسیب دیدگى قادر به شرکت در تمرینات گروهى 
نبودند، حاال با پشــت سرگذاشتن دوره درمانى به 
آمادگى الزم رسیده اند و در صورت صالحدید کادر 
فنى، مشکلى براى بازى مقابل پرسپولیس ندارند.

خارجى هاى زرد آماده اند

تیم فوتبــال ذوب آهن اصفهان در آخریــن بازى معوقه 
خود در لیگ قهرمانان آسیا به مصاف تیم النصر عربستان 

مى رود.
 ذوب آهن براى انجام بازى با تیم النصر عربستان مجبور 
شد دو بار به سفر خارجى برود آن هم در حالى که ذوب آهن 
میزبان این مسابقه است! سبزپوشان اصفهانى اولین بار 
به عراق ســفر کردند و منتظر برگزارى مسابقه بودند که 
AFC اعالم کرد مســابقه به دالیل امنیتى لغو شده آن 
هم در شرایطى که النصر عربستان اصًال به سوى عراق 

پرواز نکرده بود!
به هر حال ذوبى ها مجبور شدند این مرتبه به قطر سفر کنند 
تا این بازى معوقه را انجام بدهند. صعود سبزپوشان ایرانى و 

النصر عربستان به مرحله یک هشتم لیگ قهرمانان قطعى 
است با این حال دو تیم براى صدرنشینى رقابت مى کنند. 
صدرنشین این گروه به مصاف االتحاد عربستان خواهد 
رفت و تیم دوم باید مقابــل الوحده امارات به میدان برود. 
شاید براى اینکه ذوب آهن مجبور نباشد دو دیدار مرحله بعد 
را در خارج از خانه و با نماینده عربستان برگزار کند، بد هم 
نباشد که بى خیال برترى در این بازى و صدرنشینى شود.

ذوب آهن در این فصل با بازگشت هاى طالیى توانست 
شرایط خوبى براى خود و فوتبال ایران رقم بزند و اکنون 
تنها نماینده کشورمان در لیگ قهرمانان است. ذوب آهن 
بعد از این مسابقه به تعطیالت خواهد رفت و مسابقه مرحله 
یک هشتم نهایى نیز در مرداد ماه آغاز مى شود.  ذوب آهن 

در این مسابقه اوســاگوآنا و میالد فخرالدینى را به دلیل 
محرومیت در اختیار ندارد. اوســاگوآنا را مى توان مروارید 
سیاه ذوب آهن نامید که گل هاى حساسى براى این تیم 
زده است. به نظر مى رسد علیرضا منصوریان فصل آینده 
هم سرمربى ذوب آهن باشد و به همین دلیل این تیم براى 
مرحله حذفى لیگ قهرمانان قطعــًا تالش مى کند که با 

جذب نفرات جدید بهتر و قدرتمندتر شود.
زمان برگزارى مســابقه ذوب آهن همزمان با مســابقه 
پرسپولیس و ســپاهان در نیمه نهایى جام حذفى شده و 
به همین دلیل این بازى حساس ذوب آهن احتماًال کمتر 
مورد توجه قرار خواهد گرفت هرچند از نظر نتیجه براى 

فوتبالمان مى تواند اهمیت فراوانى داشته باشد.

یگان ویژه اســتان اصفهان، بــا ناقضان قانون و 
حامالن سالح هاى ســرد و مواد محترقه شدیداً 

برخورد خواهد کرد.
بنا بر اعالم یگان ویژه و دســتور دادستان استان 
اصفهان، در روز برگزارى مسابقه تیم هاى فوالد 
مبارکه سپاهان و پرســپولیس تهران، با هرگونه 
نقض قانون و حمل سالح هاى خطرناك و مواد 
محترقه و مسببان آنها به شدت برخورد خواهد شد.
لذا از کلیه تماشــاگران و هواداران تقاضا مى شود 
از حمل و آوردن موارد ممنوعه به داخل ورزشگاه 

نقش جهان به شدت پرهیز کنند.

هشدار بزرگ براى دیدار 
امشب

پیشکسوت تیم فوتبال سپاهان در گفتگویى، در مورد بازى 
امشب پرسپولیس و سپاهان در نیمه نهایى جام حذفى گفت: 
شرایط به گونه اى است که تیم برنده شانس 90 درصدى 
براى قهرمانى در جام حذفى دارد هر چند باید براى داماش 
گیالنیان هم احترام قائل بود. با این حال شرایط مسابقه به 
گونه اى پیش رفته که انگار قرار است دو تیم به جاى زمین 
چمن روى سکوها با هم بازى کنند و این اصًال خوب نیست.

مجید بصیرت افزود: مسئوالن دو تیم مدام در مورد تقسیم 
ظرفیت ورزشگاه سخن مى گویند و مشکالتى در این زمینه 
پیش آمد. فوتبال ورزشى است که باید از آن لذت برد نه اینکه 
چنین شرایطى پیش بیاید. کشیده شدن فوتبال به خشونت 
نه تنها براى فوتبال بلکه براى جامعه ما هم خوب نیست. 

مسابقه این دو تیم هم بسیار حساس است.
بصیرت تصریح کرد: متأســفانه مدام بــراى این بازى 
صحبت از تقســیم 90 به 10 یــا 70 بــه 30 و... روى 
سکوهاست و در مورد مســائل فنى بازى کمتر صحبت 
مى شود. وى با اشاره به دو مســاوى دو تیم در لیگ برتر 

اظهار کرد: هر دو مســابقه در تهران و اصفهان با نتیجه 
مساوى تمام شد و این نشــان مى دهد که هیچ تیمى 
از نظر فنى سرتر از حریف نیســت اما این بازى در جام  
حذفى است و باید یک تیم برنده شود و همین مسئله 
حساسیت مسابقه را دو چندان کرده است. جالب است 
بگویم که دو تیم بدترین بازى هایشان را در لیگ مقابل 

هم انجام دادند و بازیکنان نتوانستند قابلیت فنى شان را 
به نمایش بگذارند.

وى افزود: در بازى آخــر در تهران حتى بازیکنان در داخل 
میدان حواسشان روى ســکوها بود و دیدید که در پایان 
مسابقه هم بازیکنان احساســى شدند و مصاحبه هایى 
را انجام دادند. شرایط بازى پرسپولیس و سپاهان کم کم 

دارد به شرایط بازى استقالل و پرسپولیس مى رسد که 
حساسیت بیش از اندازه آن باعث مى شد پرسپولیس 
و استقالل بدترین بازى هایشان را مقابل هم انجام 
دهند و حتى داور ایرانى دیگر جرأت نداشــت این 

بازى را قضاوت کند.

مجید بصیرت:

کم کم داوران ایرانى جرأت قضاوت این دیدار را ندارند

ذوب آهن ایران و النصر عربستان امشب به مصاف هم مى روند

مدیران اســتقالل خطر بزرگــى را در قبال قرارداد صدرنشین هم نشدى، نشدى!
سرمربى فصل گذشته خود از سر گذراندند.

وینفرد شفر در پایان بازى با پدیده و در شرایطى که 
شانس قهرمانى استقالل به طور کامل از دست رفته 
بود از کار برکنار و فرهاد مجیدى به عنوان سرمربى 

موقت این تیم انتخاب شد.
زمانى که شفر از کار برکنار شد خیلى ها پیش بینى 
مى کردند که شفر به دلیل سن باالیش بسیار بعید 
است با پیشــنهادى براى فصل بعد روبه رو شود و 
مدیران استقالل احتماًال مجبور هستند تمام قرارداد 

فصل بعدش را پرداخت کنند.
شــفر براى فصل آینده قرارداد یک میلیون و 200 
هزار دالرى با استقالل دارد و طبیعى است با توجه 
به قیمت ارز پرداخت این مبلغ نیمى از بودجه فصل 
آینده آبى ها را مصرف مى کند. این در شرایطى است 
که اســتقالل در لیگ هجدهم با مشکالت عدیده 
مالى روبه رو بود و  ادامه دار بودن مشــکالت مالى 
براى فصل آینده مى تواند باشــگاه را با مشکالت 

زیادى مواجه کند.
اما حدود دو هفته اســت که خبر پیشــنهاد باشگاه 
بنى یاس امارات به وینفرد شــفر موجــى از امید را 
در دل مدیران اســتقالل ایجاد کرده است چراکه 
اگر او این پیشــنهاد را قبول مى کرد دیگر مدیران 
استقالل مجبور نبودند قرارداد سال آینده این مربى 

را پرداخت کنند.
دیروز رسانه هاى اماراتى خبر دادند که شفر سرمربى 
تیم بنى یاس امارات شد، اتفاقى که شاید مهمترین 
خبر ممکن براى باشگاه استقالل باشد چراکه حاال 

پرداخت غرامتى بزرگ از شــانه هاى مدیران این 
باشگاه برداشته شده است.

با این شرایط در صورتى که قرارداد شفر با بنى  یاس 
نهایى شده باشد، باشگاه استقالل از پرداخت غرامتى 
15 میلیارد تومانى نجات پیدا کرده است و این بهترین 
خبر ممکن براى این باشگاه در آستانه شروع فصل 

نقل و انتقاالت خواهد بود.
این اتفاق، هم مى توانــد در راه پرداخت باقیمانده 
قرارداد بازیکنان مؤثر باشد، هم به جذب بازیکن جدید 
کمک کند و هم حاال این باشــگاه مى تواند بودجه 
بیشترى را صرف جذب سرمربى جدید این تیم کند.

فرهاد مجیدى از زمانى که سرمربیگرى استقالل را پذیرفت در دوگانگى قرار داشت. 
او به مسئوالن باشگاه گفته بود که سرمربى فصل آینده نخواهد شد اما پس از گذشت 
چند بازى او تغییر موضع داد و اعالم کرد که مى خواهد ســرمربى استقالل باشد. 
مسئوالن باشــگاه به او اعالم کردند که سیاست باشگاه انتخاب سرمربى خارجى 
است. مجیدى در ابتدا عقب نشــینى کرد و حتى از پیشکسوتانى که او را بى تجربه 
خواندند، انتقاد هاى تندى کرد اما در تازه ترین صحبت هایش با مدیران استقالل به 
آنها گفته که با هر مربى خارجى براى فصل بعد خواهد بود و دستیار هر مربى خارجى 
مى شود. این موضوع مى تواند دو نکته داشته باشد، اول اینکه مجیدى مى خواهد 
استقالل را تحت هر شرایطى به اوج برساند و دوم اینکه به دیگران نشان دهد همه 

اهدافش سرمربیگرى نبوده است.

فرهاد دستیار مى شود

صفهان با نتیجه 
د که هیچ تیمى
ین بازى در جام  
و همین مسئله 
ت. جالب است 
را در لیگ مقابل 

بلیت فنى شان را 

بازیکنان در داخل 
یدید که در پایان 
 مصاحبه هایى 
 سپاهان کم کم 

س مى رسد که 
 پرسپولیس 
 هم انجام
ــت این 

وت این دیدار را ندارند
چشمک وسوسه انگیز به قلعه و تراکتورى هاى سابق

فرشته نجات از امارات آمد

 ظاهراً  آنطــور کــه در خبرها آمده بــود، نحوه 
تقسیم سکوها در دیدار حســاس دو تیم سپاهان 

و پرسپولیس 70-30 خواهد بود.
این تصمیم تا لحظه نگارش خبر (اگر در دقیقه 90 
تصمیم گیرى ها تغییر پیدا نکند)، در پى ماجراهایى 
که پس از اعالم ســازمان لیگ مبنى بر 50-50 
بودن سکوها پیش آمد و به عنوان راه حل نهایى در 
نظر گرفته شده و در مسابقه نیمه نهایى جام حذفى 

اجرا خواهد شد.
با توجه به اینکه پس از اعالم مدیران سازمان لیگ 
مبنى بر اینکه میزبانى در جام حذفى، تنها معطوف 
به زمین اســت و ســکوهاى هوادارى باید بین 
تماشاگران 50-50 تقسیم شود جنجال بزرگى در 
فوتبال ایران کلید خورد و سپاهانى ها اعالم کردند 
در هیچ شرایطى به جز شــرایط کامل میزبانى و 
تقسیم ســکوها به صورت 90-10 برگزارى این 
مسابقه را نخواهند پذیرفت و حتى ممکن است از 

جام حذفى کناره گیرى کنند.
با این حساسیت نهادهاى دیگر هم وارد موضوع 
برگزارى بازى شــدند و در نهایت و در ســکوت 
خبرى تصمیم بر این شــده اســت که 70 درصد 
سکوهاى نقش جهان در اختیار سپاهانى ها باشد 
و پرسپولیسى ها نیز 30 درصد ورزشگاه را پر کنند.

این مســابقه اى اســت که به دالیل  مختلف از 
حساسیت بیش از حدى برخوردار شده و با توجه به 
احتمال تنشى که بین هواداران دو تیم وجود دارد 
در شرایط امنیتى به خصوصى برگزار خواهد شد تا 
اتفاق ناگوارى دراین مسابقه رخ ندهد. اینکه چه 
کسى در ابتدا پیشنهاد تغییر درصدهاى میزبانى را 
داده مشخص نیست اما قاعده ایرانى «نه چیزى که 
تو گفتى، نه چیزى که من گفتم، "وسطش"» در 
آن رعایت شده که به نوعى قانون گریزى فوتبال 

در ایران را اثبات مى کند.
نکته اینجاست اگر قانون مصوب و ابالغ شده اى 
وجود داشت باید اجرایى مى شد و اگر نه سپاهان 
باید در شــرایط 90-10 از پرســپولیس میزبانى 
مى کرد اما وضعیت فعلى نشــانگر این است که 

کدخدامنشى جاى همه چیز را گرفته است. 

نه حرف تو، نه حرف من؛ 
وسطش!

بههر حال ذوبى ها مجبور شدند این مرتبه به قطر سفر کنند 
تا این بازى معوقه را انجام بدهند. صعود سبزپوشان ایرانى و 

بعد از این مسابقه به تعطیالت خواهد
یک هشتم نهایى نیز در مرداد ماه آغ

احمد خلیلى

محمد مؤمنى

امروز ورود هرگونه تاکسى و تاکسى اینترنتى به 
محدوده ورزشگاه نقش جهان ممنوع است.

بر اساس دستورالعمل نیروى انتظامى اصفهان و 
به منظور کنترل ترافیک و تسهیل در عبور و مرور 
تماشاگران به ورزشگاه نقش جهان در روز دیدار 
تیم هاى فوالد مبارکه سپاهان و پرسپولیس تهران 
در چارچوب مرحله نیمه نهایــى رقابت هاى جام 
حذفى باشگاه هاى کشــور ورود هرگونه تاکسى، 
تاکسى هاى اینترنتى و آژانس به محدوده ورزشگاه 

ممنوع است.

ورود تاکسى ، ممنوع 
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالك مهردشت
1.برابــر راى شــماره 139760302177001105 مورخــه 1397/12/18 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم 
فاطمه محمد هاشمى دهقى فرزند احمد بشماره شناســنامه 989 نجف آباد و شماره ملى 
1092343581 در ششدانگ یکباب خانه برروى قسمتى از پالك 1838فرعى واقع در دهق 
4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 149/90مترمربع انتقالى از مالک رسمى محمد 

على هاشمى دهقى محرز گردیده است.
2.برابر راى شماره 139760302177001106 مورخه 12/18 /1397 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى على 
یوسفى دهقى فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه 132 نجف آباد و شماره ملى 1091981256 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه برروى قسمتى از پالك 715 فرعى واقع در دهق 
4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 174/41 مترمربع انتقالى از مالک رسمى خانم 

مریم خسروى دهقى و آقاى احمد مومنى محرز گردیده است.
3.برابر راى شماره 139760302177001107 مورخه 1397/12/18 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم منیژه 
مومنى دهقى فرزند یداله بشماره شناسنامه 138 نجف آباد و شماره ملى 1091971005 در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه برروى قسمتى از پالك هاى715 فرعى و 457 
فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 174/41 مترمربع انتقالى از 

مالک رسمى خانم مریم خسروى دهقى و آقاى احمد مومنى محرز گردیده است.
4.برابر راى شماره 139760302177001064 مورخه 1397/11/27 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى مجتبى 
زمانى فرزند حسن بشماره شناسنامه 151نجف آباد و شــماره ملى 1091961468 در سه 
دانگ  مشاع از ششــدانگ یکبابخانه برروى قســمتى از پالك 1855فرعى واقع 4 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 345 مترمربع انتقالى از مالک رسمى خانم ثریا حجارى 

محرز گردیده است. 
5.برابر راى شماره 139760302177001065 مورخه 1397/11/27 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم طاهره 
صالحى نجف آبادى فرزند محمد تقى بشماره شناســنامه 19818نجف اباد و شماره ملى 
1090196105 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه برروى قسمتى از پالك 1855 
فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 345 مترمربع انتقالى از مالک 

رسمى آقاى وراث حسن زمانى محرز گردیده است .
6. برابر راى شماره 139760302177001066 مورخه 1397/11/27 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى احمد 
خسروى دهقى فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه 126نجف اباد و شماره ملى 1092068961 
در ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى قســمتى از پالك 491 فرعى واقع در دهق 4 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 166/90مترمربع انتقالى از مالک رسمى وراث رحمت 

اله خسروى محرز گردیده است .
7. برابر راى شماره 139760302177001055 مورخه 1397/11/21 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى رجبعلى 
رجب پور دهقى فرزند اسداهللا بشماره شناسنامه 5195نجف اباد و شماره ملى 1090569106 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه برروى قسمتى از پالك 148 فرعى واقع در دهق 4 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 264 مترمربع انتقالى از مالک رسمى وراث اسداهللا 

رجب پور محرز گردیده است .
8. برابر راى شماره 139760302177001056 مورخه 1397/11/21 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم اقدس 
کالنترى دهقى فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه 35نجف اباد و شماره ملى 1091915636 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از پالك 148 فرعى واقع 
در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 264 مترمربع انتقالى از مالک رسمى 

آقاى وراث اسداهللا رجب پورمحرز گردیده است .
9. برابر راى شماره 139760302177001054 مورخه 1397/11/21 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى قدرت اله 
مومنى دهقى فرزند اسد اهللا بشماره شناسنامه 101نجف اباد و شماره ملى 1091960968در 
چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از پالك 2079 فرعى واقع 
در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 179 مترمربع انتقالى از مالک رسمى 

آقاى سروش مومنى محرز گردیده است .
10. برابر راى شــماره 139760302177001053 مورخــه 1397/11/21 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم 
زهرا مال احمدى دهقى فرزند محمد على بشماره شناســنامه 221نجف اباد و شماره ملى 
1092033408دردو دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از پالك 
2079 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 179 مترمربع انتقالى 

از مالک رسمى آقاى قدرت اله مومنى مومنى محرز گردیده است .
11. برابر راى شماره 139760302177001057 مورخه 1397/11/21 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم زهرا 
رجب پور دهقى فرزند اسداهللا بشماره شناسنامه 68نجف اباد و شماره ملى 1091934381در 
ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از پالك 148فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان به مساحت 162/95 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى عباسعلى جبارى 

و وراث مصطفى رجب پور محرز گردیده است .
12. برابر راى شــماره 139860302177000029 مورخــه 1398/01/26 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى جعفر باقریــان فرزند قنبر على بشــماره شناســنامه 100نجف اباد و شــماره ملى 
1092018328درچهاردانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از پالك 
1965 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 191/70 مترمربع 

انتقالى از مالک رسمى خانم محترم احمدى دهقى محرز گردیده است .
13. برابر راى شــماره 139860302177000030 مورخــه 1398/01/26 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
خانم زهرا کبیرى دهقى فرزند حســینعلى بشماره شناســنامه 121نجف اباد و شماره ملى 
1092006540دردودانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از پالك 
1965 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 191/70 مترمربع 

انتقالى از مالک رسمى خانم محترم احمدى دهقى محرز گردیده است.
14. برابر راى شــماره 139860302177000023 مورخــه 1398/01/26 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
عبدالعلى میرزارضى دهقى فرزند عباســعلى بشماره شناســنامه 2نجف اباد و شماره ملى 
1091854637در ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از پالك 2771 فرعى واقع 
در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 554/10 مترمربــع انتقالى از مالک 
رسمى آقایان عباسعلى و کرمعلى و عبدالغفار شهرت همگى میرزارضى محرز گردیده است.

15. برابر راى شماره 139860302177000024 مورخه 1398/01/26 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى عباس 
کالنترى دهقى فرزند تراب بشماره شناسنامه 4874نجف اباد و شماره ملى 1090565895در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثى برروى قسمتى از پالك 2101 فرعى واقع در دهق 4 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 13/65 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى فتحعلى 

حسین هاشمى دهقى محرز گردیده است.
16. برابر راى شماره 139860302177000026 مورخه 1398/01/26 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى مرتضى 
رجب پور دهقى فرزند اسداهللا بشماره شناسنامه 91نجف اباد و شماره ملى 1091925801در 
سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه احداثى برروى قسمتى از پالك 148 فرعى واقع در 
دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 404/90 مترمربع انتقالى از مالک رسمى 

خانم فاطمه بافنده محرز گردیده است.
17. برابر راى شماره 139860302177000025 مورخه 1398/01/26 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم سکینه 
بافنده دهقى فرزند کرمعلى بشماره شناسنامه 67نجف اباد و شماره ملى 1091934371درسه 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب مغازه احداثى برروى قسمتى از پالك148فرعى واقع در 

دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 404/90 مترمربع انتقالى از مالک رسمى 
آقاى اسداله رجب پور محرز گردیده است.

18. برابر راى شماره 139860302177000044 مورخه 1398/01/27 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى رحمت 
اله نظرى فرزند محمد بشماره شناسنامه 102نجف اباد و شــماره ملى 1092056041در 
ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى ششدانگ پالك254فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان به مســاحت 202/05 مترمربع انتقالى از مالک رسمى حسین فاتح پور و 

سلمان نظرى محرز گردیده است.
19. برابر راى شماره 139860302177000027 مورخه 1398/01/26 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم لیال 
کالنترى دهقى فرزند محمد بشماره شناسنامه 22نجف اباد و شماره ملى 1092044981در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از پالك3252فرعى واقع در 
دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 204/20 مترمربع انتقالى از آقاى نعمت 

اله آقا بابایى محرز گردیده است.
20. برابر راى شــماره 139860302177000028 مورخــه 1398/01/26 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى فضل اله آقابابایى دهقى فرزند غالمرضا بشــماره شناســنامه 48نجف اباد و شماره 
ملى 1092045244در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از 
پالك3252فرعى واقع در دهــق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 204/20 

مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى نعمت اله آقا بابایى محرز گردیده است.
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
و برحسب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى شود تا شخص 
یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تســلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند 
نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند 
و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضاء مهلت و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع 
از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1398/02/23 تاریخ 
انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1398/03/08 -  462118/م الف ابوالفضل ریحانى - کفیل 

اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت /2/401
فقدان سند مالکیت

شــماره: 139821702023002352 نظر به اینکه محمد سیالنى فرزند محمدرضا اعالم 
نموده سند مالکیت 9/6 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك 2629/12 بخش یک ثبت 
اصفهان که در شــماره دفتر الکترونیکى 139820302023001959 ثبت و سند بشماره 
چاپى 954482- 97- ب دارد و طى گواهى شهود ان بشماره 139802155713000076- 
دفترخانه 298 اصفهان رسما گواهى شده است که سند فوق الذکر مفقود گ شته است و چون 
درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى میشود که هر کس مدعى انجام معامله غیر از آنچه در این 
آگهى ذکر شده نسبت به آن باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند با ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم 

خواهد شد. م الف: 481025 صفائى نائینى- رئیس ثبت منطقه مرکزى اصفهان /3/131
فقدان سند مالکیت

شماره: 139885655624000012- 98/3/5 نظر به اینکه محمدمهدى اشرف خراسانى 
فرزند عباس اعالم نموده سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ پالك 1950 باقى مانده 
بخش چهار ثبت اصفهان که در دفتر 167 صفحه 578 ثبت و سند دارد و طى گواهى شهود 
ان بشــماره 139702155827000346- دفترخانه 192 اصفهان رسما گواهى شده فوق 
الذکر مفقود گ شته است و چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق 
تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى میشود که هر کس مدعى 
انجام معامله غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده نسبت به آن باشد از تاریخ انتشار این آگهى 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و ســند 
معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند با ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد ضمنا تمامت طى سند رهنى 120124 
در رهن بانک صادرات نهاوند قرار دارد. م الف: 481042 صفائى نائینى- رئیس ثبت منطقه 

مرکزى اصفهان /3/132
فقدان سند مالکیت

شماره: 139821702023002352 نظر به اینکه مهرى سیالنى فرزند محمدمهدى اعالم 
نموده سند مالکیت 14/4 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك 2629/12 بخش یک ثبت 
اصفهان که در شماره دفتر الکترونیکى 139720302023022804ثبت و سند بشماره چاپى 
027428 ج-97 دارد و طى گواهى شهود ان بشماره 139802155713000077- دفترخانه 
298 اصفهان رسما گواهى شده است که سند فوق الذکر مفقود گ شته است و چون درخواست 
صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى میشود که هر کس مدعى انجام معامله غیر از آنچه در این آگهى ذکر 
شده نسبت به آن باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند با ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 

481020 صفائى نائینى- رئیس ثبت منطقه مرکزى اصفهان /3/133
فقدان سند مالکیت

شماره: 139885655624000012- 98/3/5 نظر به اینکه علیرضا اشرف خراسانى فرزند 
عباس اعالم نموده سند مالکیت چهار دانگ مشاع از ششــدانگ پالك 1950 باقى مانده 
بخش چهار ثبت اصفهان که در دفتر 167 صفحه 575 ثبت و سند دارد و طى گواهى شهود 
ان بشــماره 139702155827000345- دفترخانه 192 اصفهان رسما گواهى شده است 
که طى ســند قطعى 92042- 68/02/23 دفتر 44 تمامت چهار دانگ به نسبت سه دانگ 
به علیرضا اشرف خراسانى و یک دانگ مشاع به ســید مهدى اشرف خراسانى انتقال شده 
فوق الذکر مفقود گ شته است و چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى میشود که هر کس 
مدعى انجام معامله غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده نسبت به آن باشد از تاریخ انتشار این 
آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد ضمنا تمامت طى سند رهنى 120124 
در رهن بانک صادرات نهاوند قرار دارد. م الف: 481043 صفائى نائینى- رئیس ثبت منطقه 

مرکزى اصفهان /3/134
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- آقاى حبیب ا... مالحیان  دادخواستى به 
مبلغ الزام به انتقال سند مقوم به 60/000/000 ریال بطرفیت آقاى امید حاجى پور که اعالم 
شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 125/98 در شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف 
لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا 
به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز شنبه مورخ 98/4/15 
ساعت 15/00 عصر در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و 
شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 481013 شعبه هفتم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /3/135
ابالغ وقت دادرسى

آگهى ابالغ وقت دادرسى  و ضمائم به آقاى فالح اغباسى کالســه پرونده: 565/97 وقت 
رسیدگى: 98/5/16 ســاعت 5 عصر خواهان: ناصر موسوى خوانده: فالح اغباسى خواسته: 
انتقال سند خواهان دادخواستى تسلیم شوراى حل اختالف نموده و جهت رسیدگى به شعبه 
1 حقوقى ارجاع گردیده و وقت رسیدگى تعین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به 

درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 آئین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت 
در روزنامه هاى کثیر النتشار ایران آگهى مى شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهى ظرف 
مدت ده روز به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگى حضور بهم رساند ضمنا چنانچه 
بعدا ابالغى بوسیله آگهى الزم شود در یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود بدیهى 
است در صورت عدم حضور در جلسه شورا غیابا رسیدگى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى نماید. 

م الف: 479316 کریمى- رئیس شعبه 1 حقوقى شوراى حل اختالف باغبادران /3/148
ابالغ رأى

آگهى راى شورا - شماره پرونده : 97 / 705ش 2 ح  شماره دادنامه 12مورخ 98/2/7تاریخ 
رسیدگى : 24/ 1 /98 درخصوص دادخواست  خواهان آقاى مجید حبیبى پورفرزند مرادبه 
نشانى گلدیس خ سلمان نبش فرعى 1سوپر مارکت ابراهیمى به  طرفیت آقاى حمیدکاووسى 
به نشانى مجهول المکان به خواســته تقاضاى مطالبه مبلغ 7/500/000ریال بابت فروش 
اجناس درمغازه به انضمام خسارت تاخیرتادیه وهزینه هاى دادرسى شورا باتوجه به محتویات 
پرونده وخواسته خواهان واسنادومدارك وى واردنموده است .بنابراین شورادعوى مطروحه 
را ازناحیه خواهان وارد ومستندابه مواد 515-198- 519- 522ازقانون آیین دادرسى دادگاه 
هاى  عمومى وانقالب درامورمدنى خوانده رابه پرداخت مبلغ 7/500/000ریال بابت اصل 
خواسته وهزینه دادرسى والصاق تمبربه انضمام خســارت تاخیرتادیه ازتاریخ دادخواست 
(97/11/29) لغایت زمان پرداخت براســاس شاخص اعالمى ازســوى بانک مرکزى که 
توســط اجراى احکام محاسبه خواهد شــد و مبلغ 1/093/750ریال بابت هزینه رسیدگى 
درحق خواهان  صادرواعالم مى نماید . راى صادره غیابى بوده وظرف مدت بیست روز پس 
ازابالغ قابل واخواهى دراین شورا وسپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر درمحاکم 
عمومى حقوقى شاهین شهر مى باشد م الف 476822– قاضى شعبه دوم  حقوقى شوراى 

حل اختالف شاهین شهر /3/136 
اخطار اجرایى

محکوم علیه سیدباقرمیرعظیمى به نشانى مجهول المکان و محکوم له قباد عکاشه فرزند 
یداله  بنشانى شاهین شهر خ  عطارفرعى 7شــرقى پ 41 به موجب راى شماره 748 تاریخ 
23 / 11 / 97 حوزه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر محکوم علیه 
محکوم است به پرداخت مبلغ 31/200/000ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 1/390/000ریال 
هزینه دادرســى والصاق تمبروپرداخت خســارت تاخیرتادیه وفق شاخص اعالمى بانک 
مرکزى بامحاسبه دایره اجرا احکام ازتاریخ تقدیم دادخواست 97/9/12لغایت زمان پرداخت 
درحق محکوم له وهزینه اجراى احکام که برعهده محکوم علیه مى باشد پیروتامین خواسته 
شماره 550/97مورخ 98/1/31- ماده 34 قانون اجراى احکام همین که اجراییه به محکوم 
علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از 
آن میســر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم 
نماید   . مهلت ارائه دادخواست اعسار تا30روز ازتاریخ ابالغ اجرائیه مى باشد . 476827 /م 
الف  مجتبى رضوانى  -  قاضى شعبه دهم  حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 3/137 

ابالغ رأى
آگهى راى شورا - شماره پرونده : 90/837 ش 8 ح   تاریخ رسیدگى : 91/3/6 درخصوص 
دادخواست  موسسه مالى واعتبارى مهر بانمایندگى مرادعلى نیکوپناه به نشانى اصفهان خ 
توحید جنب فرشچیان سرپرست موسسه  مهربسیجیان  باوکالت آقاى سیدامین طه امامى 
وخانم فاطمه جعفرى به طرفیــت آقایان على اکبر صابرى على آبــادى ومنوچهرصابرى 
کهروئى وفرهادصابرى کهروئى به خواسته مطالبه مبلغ 45/430/000ریال وبااین توضیح 
که خوانده ردیف اول وام گیرنده اصلى مى باشد که بازپرداخت تسهیالت توسط خواندگان 
ردیف دوم وسوم به موجب چک هاى شماره 356360بانک صادرات و200694بانک ملى 
هرکدام به مبلغ 65/000/000ریال ضمانت شده است وخوانده ردیف دوم نیز ظهرهردوچک 
راامضانموده اســت .باتوجه به محتویات پرونده ، عدم حضورخواندگان درجلسه شورا على 
رغم ابالغ قانونى ، خواســته خواهان مقرون به صحت تشــخیص داده شده به استنادمواد 
309و313و314ناظربه ماده 249قانون تجارت ، خواندگان رامتضامنا محکوم به پرداخت 
مبلغ 45/430/000ریال بابت اصل خواسته مى نماید .وبه استنادمواد 515- 519- قانون 
آیین دادرسى مدنى وتبصره الحاقى به ماده 2قانون صدورچک ، خواندگان رابه پرداخت مبلغ 
سى هزارریال بابت هزینه دادرسى وحق الوکاله وکیل برابرتعرفه وخسارت تاخیرتادیه که 
محاسبه آن ازتاریخ چک تازمان وصول بااجراى احکام است محکوم مى گردد .راى صادره 
نسبت به هرسه خوانده غیابى است وظرف مهلت بیســت روز پس ازابالغ قابل واخواهى 
دراین شورا وسپس ظرف بیســت روز قابل رســیدگى درمحاکم عمومى حقوقى شاهین 
شهر مى باشد476825 /م الف قلى زاده- قاضى  شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف  

شاهین شهر/  3/138 
مزایده اموال غیر منقول ( اسناد رهنى) 

شــماره آگهى : 139803902141000003 تاریخ آگهى : 8/ 2/ 1398 شــماره پرونده : 
9000400200400003 آگهى مزایده پرونده شــماره بایگانى : 9300283 تمامت شش 
دانگ پالك 406/9840 واقــع در  بخش 16 ثبــت اصفهان به نــام محمدالهیجانیان 
درص 318 دفتر 250 ذیل ثبت 56285 به شــماره چاپى سندمالکیت 949110سابقه ثبت 
صدور ســندمالکیت دارد وبه موجب ســندقطعى 101980- 90/11/17دفتر71اصفهان 
ششدانگ بالسویه به حسنعلى مساح بوانى وخانم شــوکت مساح بوانى انتقال یافته که سه 
دانگ ملکى شوکت مســاح بوانى ذیل ثبت اولیه وســه دانگ ملکى حسنعلى مساح بوانى 
در ص 254دفتر257بنامش ثبــت گردیده وبه موجب ســندقطعى 73- 85/6/265دفتر 
215شاهین شهر ششدانگ به صادق غفورى انتقال یافته اســت که به موجب سندرهنى 
74458- 86/7/26دفتر104شــاهین شــهر نزدبانک صادرات اصفهان دررهن است وبه 
موجب نامه شماره 900563- 90/3/23دادستان عمومى انقالب شاهین شهردرقبال مبلغ 
100000000ریال بازداشت است حدود ومشخصات آن بدین شرح است : شماال به طول 
10متر به پالك 9948فرعى شرقا به طول 22/50متربه پالك 9860فرعى جنوبا به طول 
10متر به خ 12مترى غربابه طول 22/50متر به پالك 2383فرعى وتامورخ 91/12/8سابقه 
دیگرى دردفترامالك مشهودنیســت – طبق نظر کارشناس رســمى  دادگسترى : محل 
موردنظر واقع درشاهین شهر ، خ عطار فرعى 4شرقى پالك 107 کدپستى 8313633345- 
8313633344- پــالك ثبتــى 406/9840درحال حاضربه صورت ســاختمان دوطبقه 
بازیرزمین مسکونى شمالى داراى 225مترمربع عرصه حدود اربعه شماال به طول 10متربه 
پالك ، شرقا به طول 22/5متربه پالك جنوبا به طول 10متر به گذر وغربا به طول 22/5متربه 
پالك واقع مى باشد سیستم سازه اى ساختمان دیوار بابرآجرى ، سقف هاتیرچه وبلوك ، درب 
هاى داخلى چوبى قدیمى ، پنجره ها آلومینیوم ، دیوارهاگچى ، کف موزاییک ، آشــپزخانه 
قدیمى سیستم گرمایش بخارى گازى وسرمایش کولر آبى ، نماى ساختمان سنگ ، مجموع 
مساحت اعیانى شامل زیزمین ، همکف وطبقه اول حدود400مترمربع مى باشد همچنین 
پالك داراى خدمات آب وبرق وگاز مى باشد .ب) نتیجه گیرى : باتوجه به  بازدیدانجام شده 
، بررسى وتحقیقات صورت گرفته ودرنظرگرفتن جمیع جهات موثردرکارشناسى وارزیابى از 
جمله موقعیت ، مساحت وقدمت ساختمان ، ارزش ششدانگ پالك ثبتى 406/9840شامل 
عرصه ، اعیانى وخدمات درحال حاضر مبلغ 7/200/000/000ریال معادل ( هفتصدوبیست 
میلیون تومان تعیین ،برآوردواعالم مى گردد . بنابراعالم بستانکارتاتاریخ 98/8/23بیمه مى 
باشد بنابرگزارش ماموراجرا درزمان ارزیابى درتصرف مالک آقاى صادق غفورى مى باشد 
که ازساعت 9الى 12روزدوشنبه مورخ 98/4/3درواحداجراى اسنادرسمى شاهین شهر واقع 
درشاهین شهر خ مدرس به مزایده گذارده مى شود .مزایده ازمبلغ 7/200/000/000ریال 
معادل ( هفتصدوبیست میلیون تومان ) شــروه وبه هرکس خریدارباشد به باالترین قیمت 
پیشنهادى فروخته مى شــود . الزم به ذکراســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب وبرق 
وگاز اعم ازحق انشــعاب ویاحق اشــتراك ومصرف درصورتى که مزایده داراى آنهاباشد 
ونیزبدهى هاى مالیاتى وعوارض شــهردارى وغیره تاتاریخ مزایده اعم ازاینکه رقم قطعى 
آن معلوم شده یانشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس ازمزایده درصورت 
وجودمازاد وجــوه پرداختى بابت هزینه هاى فــوق ازمحل مازاد به برنده مزایده مســترد
مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه چاپ اصفهــان مورخ 8/ 3 / 98 درج و 
منتشر مى گردد و در صورت تعطلیى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد توضیحا جهت 
شرکت در جلسه مزایده برنده باید مبلغ ده در صد از پایه مزایده طى فیش مخصوص اداره 
اجرا به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناســائى معتبر الزامى است ضمنا برنده مزایده 
باید کل مبلغ خرید را تاپایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حســاب اداره 
ثبت اسناد و امالك سپرده نماید . 451209 / م الف سلطانیان – مسئول واحد اجراى اسناد 

رسمى شاهین شهر/ 3/139 

ابالغ
درپرونده کالسه 960733شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى وانقالب شاهین شهر آقاى 
احمد بیک محمدى به نشــانى نامعلوم متهم به فروش پژوســرقتى تحت تعقیب قراردارد 
به علت مجهول المکان بودن وى وعدم دسترســى به نشــانى اومراتب دریکى از روزنامه 
کثیراالنتشار آگهى وابالغ مى شود که نامبرده شخصا ظرف یک ماه ازتاریخ انتشاراین آگهى 
دراین شعبه حاضروازاتهام انتســابى دفاع نمایید درغیراین صورت تصمیم مقتضى اتخاذ 
خواهدشد 476425 م الف. شاهین برزن - بازپرس شــعبه اول دادسراى عمومى وانقالب 

شاهین شهر /3/140 
اخطار اجرایى

محکوم علیه 1- سعید جوانى فرزند اکبر  2- امیررضا جوانى  فرزند عباس به نشانى مجهول 
المکان و محکوم له  بانک مهراقتصاد به نمایندگى علیرضازمانى باوکالت الهام فخرنائینى  
به نشــانى اصفهان – نیکبخت – روبه روى دادگسترى – ســاختمان ماکان واحد 45  به 
موجب راى شماره 131 تاریخ 29 / 12 / 92 حوزه 8حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 
شاهین شهر محکوم علیه محکوم است به محکومیت خوانده ردیف 2(امیررضاجوانى ) به 
پرداخت مبلغ 38/000/000 ریال اصل دین وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ 90/5/24تازمان 
وصول ومحکومیت خوانده ردیف اول ( سعیدجوانى ) به پرداخت مبلغ 6/750/000ریال به 
استنادبندهاى 3و9قرارداد وپرداخت مبلغ سى هزارریال بابت هزینه دادرسى وحق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه درحق محکوم له ، هزینه عملیات اجرایى برعهده محکوم علیه مى باشد .  
ماده 34 قانون اجراى احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را 
قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت 
اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید  476824 /م الف .  حبیب اسالمیان 

-  قاضى شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 3/141 
اخطار اجرایى

محکوم علیه رســول میرزائى دستجردى به نشــانى مجهول المکان و محکوم له اسحاق 
پارادفرزند مختاربه نشانى گزخ فردوسى ك شهیدتقیان پ 3به موجب راى شماره 887 تاریخ 
4 /12 / 97 حوزه 6 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان گز محکوم علیه محکوم است به 
پرداخت مبلغ سیزده میلیون ریال بابت اصل خواسته ومبلغ یک میلیون ودویست ونودودو 
هزاروپانصد ریال بابت هزینه دادرسى وپرداخت خسارت تاخیرتادیه وفق شاخص اعالمى 
بانک مرکزى بامحاسبه دایره اجراازتاریخ سررسیدچک 96/8/10لغایت زمان اجراى حکم 
درحق خواهان وپرداخت نیم عشــر اجرایى درحق صندوق دولت - ماده 34 قانون اجراى 
احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که 
اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 

اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید – م الف 476819 شعبه ششم حل اختالف گز/ 3/142 
احضار متهم 

شــماره پرونده : 972116 تاریخ 29 / 2/ 1398 نظر به اینکه آقاى  مصطفى خراســانى به 
اتهام تسبیب درایرادصدمه بدنى غیرعمدى به میزان 60درصدتقصیر ازطرف این دادسرا به 
شکایت على اصغرپاسبان مطلق فرزندخان بابا تحت تعقیب مى باشد وابالغ واحضاریه به 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت اوممکن نگردیده بدینوسیله در اجراى ماده 174 قانون آیین 
دادرسى کیفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهى در شعبه دوم 
باز پرسى دادسراى عمومى و انقالب شاهین شهر حاضر شود در صورت عدم حضور پس از 
یک ماه انتشار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد م الف 476826. فرهادابراهیمى- دادیار 

شعبه دوم دادسراى شاهین شهر و میمه/ 3/143 
ابالغ قرار تأمین

قرارتامین خواسته- کالسه پرونده :2 / 98 شماره دادنامه : 57- 31/ 1 / 98  - در خصوص 
درخواست خواهان محمدهادى قدسى نیا فرزندعلیرضا به نشانى خ فردوسى فرعى 3شرقى 
پ 66به طرفیت خواندگان 1- فاطمه جنتى راد 2- ارشیاایهامى 3- نسرین جهانبین همگى 
به نشانى مسکن مهر خ دى فرعى یک جنوبى پالك 297  دائربرصدورقرارتامین خواسته به 
مبلغ 20/000/000ریال ازتوجه به مجموع اوراق ومحتویات پرونده ونظربه این که متقاضى 
حسب قبض سپرده شماره 460408نسبت به تودیع خسارت احتمالى معینه اقدام نموده است 
واینکه شرایط وارکان اجابت خواسته فوق فراهم مى باشد لذامستندابه بند(د) ماده 108 قانون 
آئین دادرسى مدنى مباردت به صدور قرارتامین خواسته ازمطلق اموال بالمعارض خواندگان 
به مبلغ 20/000/000ریال متضامنا مى نماید.  قرار صادره ظرف مدت ده روز از ابالغ قابل 
اعتراض در این شعبه مى باشد-476821/م الف  سعیدمهدى پور  – قاضى شعبه4 شوراى 

حل اختالف شاهین شهر / 3/144 
مزایده

در پرونده کالســه 970391 م دوم مدنى اجرایى و پرونده کالسه 1153/97 ش اجرایى و 
1100/97 ش اجرایى و 1154/97 و 3193/97 ش اجرایى محکوم علیه علبداد جالل الدین 
صالحى در حق محکوم له آزاد آزادى  محکوم اســت به پرداخت جمعًا1/868/172/150 
ریال  بابت محکوم به به انضمام هزینه دادرسى و مبلغ 74/079/000 ریال نیم عشر درحق 
صندوق دولت و در پرونده کالســه971042م 1 اجرا محکوم علیه فوق محکوم اســت به 
پرداخت مبلغ 856/540/705 ریال بابت محکوم به به انضمام هزینه دادرسى و حق الوکاله 
در حق صندوق قرض الحسنه فرهنگیان ولیعصر نجف آباد و تیران با وکالت آقاى پاینده و 
در پرونده کالسه 2306 ش اجرا محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 254/953/273 
ریال بابت محکوم به در حق حسین نقى زاده و پرداخت مبلغ6/500/000 ریال بابت نیم عشر 
دولتى در حق صندوق دولت و در پرونده کالســه 3373/95 ش اجرا محکوم علیه محکوم 
اســت به پرداخت مبلغ 182/170/000 ریال بابت محکوم به و مبلغ 4500000 ریال بابت 
نیم عشــر دولتى در حق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام ملک ذیل جهت استیفاء 
مبلغ محکوم به توقیف فیزیکى شده و توسط هیات 5 نفره کارشناسى  ارزیابى شده است: که 
ملک واقع در نجف آباد یزدانشهر بلوار انقالب نبش کوچه نگین – کد پستى 8519645674 
عرصه پالك مذکور طبق سند مالکیت 117,45 متر مربع که در دو طبقه ساخته شده طبقه 
همکف داراى دو باب مغازه به مساحت 58 متر مربع و مابقى آن با زیر بناى 59/45 متر مربع 
به صورت مسکونى مى باشد.ساختمان با سقف تیرچه و بلوك نماى داخل مغازه ها سرامیک 
و درب ورودى کد کد هاى و یک از مغازه ها سکوریت و کرکره اى مى باشد ساختمان طبقه 
اول با نماى داخلى گچ،سرویس بهداشتى و حمام کاشى و سرامیک درب هاى داخلى  چوبى 
پنجره هاى نماى خارجى فلزى گرمایش گاز و سرمایش کولر آبى  و داراى انشعابت آب برق 
و گاز مى باشد و ارزش شش دانگ ملک شامل دو باب مغازه و مسکونى طبقه همکف و اول 
جمعًا به مبلغ 3,789,500,000 ریال  ارزیابى گردیده است. که با کسر بدهى شهردارى به 
مبلغ 3,568,565,550 ریال ملک به مزایده گذاشته مى گردد. که باتوجه به مراتب فوق و 
عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى ملک معرفى شده ازطریق اجراى احکام 
حقوقى نجف آباد درتاریخ 1398/03/26  ساعت 11 صبح و در محل اجراى احکام به فروش 
میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناســى باالترین قیمت را انتخاب که 
بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف 
مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق 
دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریــدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از 
مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 481085/ م الف اجراى احکام  اول 

حقوقى دادگسترى نجف آباد /3/145
 حصروراثت 

بتول رضائى حیدرى داراى شناسنامه شــماره 807 به شرح دادخواست به کالسه 314/98 
از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین 
قائدى حیدرى  بشناســنامه 807 در تاریخ 96/9/18 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. مهدى قائــدى حیدرى  ش ش 
1080765360 ، 2. مائده قائدى حیدرى  ش ش 1081031557 ، 3. محمد حسن قائدى 
حیدرى  ش ش 1081284811 (فرزندان متوفــى )، 4. بتول رضائى حیدرى  ش ش 807 
( همسر متوفى ) ، 5. رقیه اسکندرى بردشــاهى ش ش 324 (مادر متوفى ) 6. احمد قائدى 
حیدرى  ش ش 88 (پدر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 477378/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد /3/146
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طى دهه گذشــته محبوبیت الك هاى ژله اى افزایش یافته اســت و علت محبوبیت این 
الك ها ظاهر زیبا و دوام زیاد آنهاست. با وجود این، این دســته از الك ها خطراتى هم به 
همراه دارند که از آن جمله مى توان به آسیب پوست در اثر نور ماوراء بنفشى که براى خشک 
شدن الك استفاده مى شود اشاره کرد. البته اگر الك به درستى و با حفاظت کامل از اشعه 
ماوراء بنفش زده شود، بدون اینکه خطرى شما را تهدید کند مى توانید از فواید آن بهره ببرید.

 ســال هاى زیادى از تولید الك ژله اى مى گذرد اما در طول ده سال گذشته محبوبیت آن 
افزایش یافته است، زیرا فرمول الك ها طى این سال ها پیشرفت کرده است و استفاده و پاك 
کردن آنها به مراتب آسان تر شده است. امروزه استفاده از یک الك ژله اى تقریبًا همانقدر 

زمانبر است که یک الك سنتى؛ با این تفاوت که الك ژله اى نتیجه بهترى دارد.
اگر الك ژله اى به درستى زده شود مثل 
الك هاى ســنتى ظرف چند 
روز خورده نمى شود. مى 
توان گفت الك ژله اى 
از لحــاظ طول عمر و 
اســتحکام بــا ناخن 
مصنوعى برابرى مى 
کند، با این تفاوت که 
نگهــدارى و مراقبت 
ناخن مصنوعــى را هم 

الزم ندارد.

انسان نیز مانند سایر موجودات جهان 
داراى روند تکاملى خاص خود بوده 
و حواس پنج گانه اش طى این روند 
تکاملى، رشــد کرده است. اگرچه 
انسان نسبت به بسیارى از حیوانات 
داراى قدرت بینایى، شنوایى و بویایى 
ضعیف ترى است اما باوجود ضعیف تر 
بودن این حواس، آنها همچنان براى بقاى نسل بشر سودمند بوده و مفید هستند. 
در این میان سئوال مهمى وجود دارد که بر اساس آن این موضوع مطرح مى شود 
که آیا حس بویایى انسان بر مبناى تشخیص خوب و بد شکل گرفته و اشیا و موادى 
که از نظر انسان بدبو هستند، براى وى مضرند و خطرناك محسوب مى شوند؟ 
پاسخ دانشمندان به این سئوال، مثبت است زیرا روند تکاملى حس بویایى انسان 
به  گونه اى است که حساسیت زیادى نسبت به بوى مواد سمى و خطرناك دارد و 

نسبت به فساد مواد نیز حساس است.
براى نمونه حس بویایى انســان از بوى ماهى گندیده و فاسد، بیزار است و این 
موضوع به دلیل وجود آلودگى باکتریایى شدید در الشه ماهى هاست که ساختار 

تکاملى انسان به نوعى شکل گرفته که نســبت به این بو واکنش نشان دهد 
و به فرد نسبت به خطر بیمار شــدن براثر تماس با ماهى آلوده یا مصرف آن 
هشدار دهد و وى را نســبت به این ماده، بى رغبت مى کند. از سوى دیگر این 
مســئله نیز حقیقت دارد که انسان نســبت به بوى مواد غذایى که به واسطه 
مصرف آنها یک بار مسموم شده است، حساس تر بوده و این تجربیات قبلى در 

تصمیم گیرى وى براى تماس و دریافت برخى مواد، تأثیرگذار است. این تجربه 
به صورت فردى توسط همه انسان ها دیده مى شــود اما تکامل انسان به نوعى 
است که اگر شما هیچگاه بوى تعفن ناشى از تجزیه جسد را حس نکرده باشید هم 
نسبت به این بو احساس نامطبوعى دارید و از تماس با آن اجتناب خواهید کرد. این 
خصیصه، ناشى از روند تکاملى انسان بوده و به منزله نوعى سیستم دفاعى است. 
به باور پژوهشگران، حس نفرت از بوى گندیدگى اجساد، بین انسان و بسیارى از 
حیوانات به صورت مشترك دیده شده و در نتیجه روند تکاملى رخ داده در حدود 

420 میلیون سال پیش است.

اختالل در صحبت کردن، صــورت و چهره کج، ناتوانى 
در حرکت، گیجى و اختالل بینایى مى توانند نشان دهنده 
سکته مغزى باشند. وقفه در صحبت کردن، حرف هاى 
بى ربط زدن، اختالالت رفتارى و گفتارى، گم کردن راه، 
تلو تلو خوردن و اختالل میدان بینایى و تعادل باید جدى 

گرفته شود. 
عوامل خطر سکته مغزى کدام است؟

مهمترین عامل خطر افزایش فشارخون است . فشار خون 
به تنهایى یک طرف و بقیه عوامل خطر یک طرف قرار 
مى گیرند. از سال 1950 داروى ضد فشارخون باال به بازار 
دارویى آمد و بروز ســکته مغزى به نصف رسید. عوامل 
مؤثر بر فشــارخون باال عبارت اند از وزن زیاد، تغذیه بد، 

سبک زندگى ناسالم، کم تحرکى و...
آیا بى قرارى فردى که سابقه سکته مغزى 

دارد با سکته مغزى مرتبط است؟
بله، مى تواند مرتبط باشــد. ناتوانى چنین شخصى باعث 
بى قرارى و افســردگى و افســردگى باعــث بى خوا بى 
مى شود. فرد دچار سکته مغزى دچار بى تحرکى در طول 
روز و در شب بى خواب مى شود. باید این فرد تحت درمان 

دارویى توسط متخصص مغز و اعصاب قرار بگیرد.
علت ایجاد سرگیجه، هنگام گذاشتن سر 

روى بالش چیست؟

این سرگیجه، سرگیجه وضعیتى است که به مجارى نیم 
دایره اى گوش مربوط مى شــود و خوش خیم است. این 
نوع سرگیجه بعید اســت علت مغزى داشته باشد. البته 
باید بــا متخصص مغز و اعصاب و گــوش، حلق و بینى 

مشورت شود.
براى کسى که سکته مغزى کرده تا رسیدن 

اورژانس چه کارى باید انجام بدهیم؟
اگر بیمار هوشیارى دارد و راه تنفسى اش مشکل ندارد، کار 

مهمى نیاز ندارد اما از دادن مایعات به وى باید خوددارى 
کنید. اگر شخص کاهش هوشــیارى دارد باید به پهلو 
خوابانده شود. الزم نیســت فشارخون او را بگیرید. چون 
افزایش فشارخون اولیه بعد از سکته مغزى، یک واکنش 
دفاعى مغز است و آن فشار باال از مغز دفاع مى کند و فقط 
با اورژانس تماس بگیرید و دارو هم به بیمار ندهید. حتى 
رقیق کننده هم ندهید  اما مصرف آسپیرین در فردى که 

مشکل گوارشى ندارد، مشکلى ندارد.

یک متخصص قلب و عروق، نسبت به عوارض افت فشار 
خون هشدار داد.

مهدى شیبانى با بیان اینکه فشار خون سیستولیک کمتر 
از 90 میلیمتر جیوه، یا فشار خون دیاستولیک کمتر از 60 
میلیمتر جیوه فشار خون پایین تلقى مى شود، گفت: فشار 
خون خیلى از افراد پایین اســت و هیچ مشکل و عالمت 
مشخصى ندارند و این افراد به مداخله نیازى ندارند. وى 
افزود: معموًال فشار خون پایین را زمانى فشار خون پایین 
در نظر مى گیرند که براى فرد عالمتى مانند سرگیجه و 

سیاهى رفتن چشم ایجاد کرده باشد.
شیبانى، افت ناگهانى فشارخون را مسئله اى حائز اهمیت 
عنوان کرد و گفت: براى مثال فردى که فشارش 13 بوده 
و به صورت ناگهانى به 10 افت کرده، ممکن است عالیم 
فشارخون پایین را احساس کند، در صورتى که فشارش 

به آستانه 9 نرسیده است.
وى درباره عالیم فشــارخون پایین توضیح داد: عالیم 
افت فشــارخون درجات مختلفى دارد که از خفیف ترین 
آنها مى توان به سیاهى رفتن چشم ها، احساس ضعف و 
بى حالى، احساس سبکى سر و سرگیجه به خصوص در 

هنگام بلند شدن اشاره کرد.
شیبانى ادامه داد: زمانى که فشــار خون شدیداً افت کند 
ممکن است بیمار دچار حالت شوك شود و در بیمار عالیم 
شــدیدترى همچون کاهش خون رسانى به ارگان هاى 
حیاتى، افت هوشیارى، تنفس هاى سطحى، کاهش حجم 

ادرار و کاهش خون رسانى مشاهده شود.
وى درباره اینکه چه کسانى در معرض افت فشار دائمى 
قرار دارند، توضیــح داد: افرادى کــه داروهاى کنترل 
فشــارخون مصرف مى کنند، به دلیل عــوارض دارویى 
ممکن است افت فشار خون داشته باشند. شیبانى افزود: 
همچنین بعضى از داروهاى اعصاب و پارکینسون ممکن 

است باعث افت فشــار خون شــوند. وى افراد مسن را 
مستعد افت فشار خون عنوان کرد و گفت: همچنین افراد 
مبتال به دیابت پیشرفته که مکانسیم هاى جبرانى حفظ 
فشارخونشان مختل شده ممکن است در خطر افت فشار 
خون که معموًال در هنگام بلند شدن از جا رخ مى دهد قرار 
داشته باشند. وى درباره عوارض فشار خون پایین توضیح 
داد: کسى که عالمت افت فشار ندارد معموًال مشکلى پیدا 
نمى کند اما مطالعات نشان داده است کنترل بسیار شدید 
فشار خون به طورى که فشار سیستولیک دائمًا زیر 120 
میلیمتر جیوه یا فشار دیاســتولیک زیر 70 میلیمتر جیوه 

باشد مناسب نیست و با بهبود نتایج همراه نبوده است.
شیبانى با بیان اینکه دسته دیگرى از بیماران به دالیلى 
مرتب حمالت افت فشــار پیدا مى کنند، گفت: در موارد 
خفیف شــاید فقط عالیم ضعف و بى حالى در این افراد 
مشاهده شود اما اگر افت فشار خیلى شدید باشد ممکن 
است عوارضى مانند آســیب هاى کلیوى، کبدى و حتى 

آسیب هاى مغزى و قلبى رخ بدهد.
وى درباره اقدامات اورژانسى براى فردى که به صورت 
ناگهانى دچار افت فشار شده است، توضیح داد: کارى که 
مى توان بیرون از بیمارستان براى فرد انجام داد، این است 
که بیمار روى زمین دراز بکشد و پاهایش را باال نگه دارند 

و اگر هوشیارى خوبى دارد مایعات استفاده کند.
شیبانى ادامه داد: اگر در منزل توانستند فشار خون بیمار را 
بسنجند و از افت فشار مطمئن شوند، باید مایعات همراه 
با ترکیبات نمک به بیمار بدهند تا به صورت موقت فشار 

بیمار باال بیاید.
این متخصص قلب و عروق، بلند نشدن از جا، دراز کشیدن 
و باال گرفتن پاها را اقدامات مناسب براى زمانى که بیمار 
بیرون از بیمارستان دچار افت فشار شده است عنوان کرد 
و گفت: در موارد شــدیدتر به خصوص در افت فشار در 
زمینه بیمارى هاى زمینه اى نیاز به بســترى و درمان در 

بیمارستان وجود دارد.

هر یک از ما در طول روز کارهایى انجام 
مى دهیم که مى تواند اســتخوان ها را در 
معرض بیمارى هاى مربوط به استخوان 
همچون پوکى استخوان قرار دهد. اگرچه 
ممکن است در حال حاضر تأثیر منفى این 
کارها بر سالمت استخوان ها را احساس 
نکنیم و پیامدهاى جــدى آن بعدها و در 

سنین باالتر مشاهده خواهد شد.   
پوکى استخوان بیمارى  است که موجب 
تضعیف اســتخوان ها مى شــود، آنها را 
شکننده مى کند و در معرض آسیب قرار 
مى دهد. این بیمارى به تدریج پیشرفت 
مى کند و معموًال پس از آســیب دیدگى 
استخوان در ســنین باال تشخیص داده 
مى شــود. از جمله عادات روزمره اى که 
اســتخوان ها را در معرض بیمارى پوکى 
استخوان قرار مى دهند، مى توان به موارد 

زیر اشاره کرد:   
میزان کافى از نور خورشــید 

دریافت نکردن
قرار گرفتن در معرض آفتاب به باال رفتن 
ســطح ویتامین D کمک مى کند. این 

ویتامین سالمت استخوان ها را حفظ  کرده 
و به بدن در جذب کلسیم کمک مى کند. 
در صورتى که میزان ویتامین D کافى از 
طریق قرار گرفتن در معرض نور خورشید 
تأمین نشود پزشکان مصرف مکمل هاى 

این ویتامین را توصیه مى کنند.
تحرك کافى نداشتن

به هر میزان که تحرك بدنى بیشــترى 
داشته باشــیم اســتخوان ها استحکام 
بیشــترى پیدا خواهند کــرد. همچنین، 

ورزش نه تنها ماهیچه ها را محکم مى کند 
بلکه اســتخوان ها را نیز مقاوم مى سازد. 
ورزش کــردن، پیــاده روى و دویدن از 
جمله کارهایى هســتند کــه انجام آنها 
براى داشتن استخوان هایى سالم توصیه 

مى شود.  
سیگار کشیدن

استعمال ســیگار نه تنها سالمت ریه ها 
را تهدید مى کند بلکه به اســتخوان ها 
نیز آسیب مى زند. نتایج مطالعات متعدد 

نشان مى دهد استعمال سیگار خطر ابتال 
به پوکى اســتخوان را افزایش مى دهد. 
مصرف سیگار بر فعالیت استئوبالست ها 
(سلول هاى استخوان ساز) و استئوکالست 
(سلول هاى تخریب کننده استخوان هاى 
فرســوده) اثر مى گذارد که در نهایت به 

تضعیف استخوان ها منجر مى شود.
الگوى خواب سالمى نداشتن

بى توجهى به نقش الگوى خواب ســالم 
در میان بسیارى از افراد متداول است اما 
این عادت اشتباه تأثیر جدى بر سالمت 
دارد. در مطالعــات متعددى بــر ارتباط 
بین اختالل آپنه خــواب و بیمارى هاى 

استخوانى تأکید شده  است.
دچار کاهش وزن شدن

کنترل وزن براى ســالمتى اهمیت 
دارد اما کاهش میــزان قابل توجهى 
از وزن بــراى بدن ضــرر دارد. نتایج 
برخى مطالعات حاکى از آن است که 
شاخص توده بدنى (BMI) کمتر از 
18/5 خطر پوکى استخوان را افزایش 

مى دهد.

۱۱  اشتباه بزرگ که موجب نابودی دندان می شود  استفاده از مسواك کهنه: یکى از اشــتباهات رایج مردم 
استفاده از مسواك کهنه است یک مسواك حدود سه ماه کاربرد 

دارد و بعد از آن خراب مى شود و تأثیرى در تمیزى دندان ندارد.

مدت زمان مسواك زدن: براى تمیز کردن دندان سه دقیقه 
حداقل باید مسواك بزنید اما برخى افراد 45 ثانیه بیشتر این کار 
را انجام نمى دهند و این زمان براى از بیــن بردن میکروب ها 

کافى نیست.

روزى دوبار مسواك نزدن: روزى دو بار مسواك زدن باعث 
از بین رفتن باکترى ها و میکروب ها مى شود و شانس پوسیدگى 

و بیمارى هاى زبان را کاهش مى دهد.

نگهدارى مســواك در محیط مرطوب: حمام و توالت 
محیط مرطوب و پر از باکترى هستند. مسواك را در محیط هاى 

استفاده نکردن از آب هنگام شستشوى دهان: خمیر باز قرار دهید که میکروب و باکترى جذب نکند.
دندان هاى معمولى فلوراید زیادى دارند که چســبناك هستند 
و داخل دهان مــى مانند بعضى افراد به جاى اســتفاده از آب از 

دهانشوى براى شستشوى دهان استفاده مى کنند.
بارها مسواك زدن در طول روز: بیشتر از دو بار مسواك 
زدن در روز باعث ساییدگى و آسیب هاى میناى دندان مى شود.

مراقبت نکردن از زبان: زبان تمیز بخــش جدایى ناپذیر 
سالمت دندان است. بیشــتر مردم روزى یک یا دوبار مسواك 

مى زنند، مراقبت از زبان تنفسى دلپذیر را به همراه دارد.

سرکه سیب: سرکه سیب فواید زیادى براى کاهش وزن دارد 
و متابولیسم را باال مى برد اما اسید موجود در آن باعث ساییدگى و 

آسیب به میناى دندان و حساسیت دندان مى شود.

سیگار کشیدن: سیگار براى ریه ها و قلب و دندان بسیار مضر 
است کم کردن سیگار اولین قدم براى بهبود در سالمت دهان 

و دندان است.

مراجعه نکردن به دندانپزشک: منظم مراجعه کردن به 
دندانپزشک براى بهداشت و سالمت کل دندان ضرورى است 
مراجعه به پزشک از درد و پوسیدگى نابهنگام جلوگیرى مى کند.

استفاده نکردن از کلســیم و ویتامین D: مواد معدنى و 
ویتامین ها در ساخت استخوان ها و در نهایت دندان مناسب هستند 
که کمبود هرکدام از این مواد باعث بروز مشکالتى از قبیل پوسیدگى 

دندان مى شود. همینطور که بیشتر ما روى پوست حساس هستیم که مبادا دچار جوش و لک شود و اگر هم شد سریع در صدد از بین بردن آن بر آییم، بعضاً باید در مراقبت دندان دقت 
بیشترى داشته باشیم. در ذیل لیستى از اشتباهاتى که در مراقبت از دندان اتفاق مى افتد و باید از آنها اجتناب کنید را به شما معرفى مى کنیم.

زنگ خطر سکته مغزى را بشنویدعالیمى که خبر از افت فشار خون مى دهد

بوى بد نشانه خطر است

وقتى سالمت استخوان هایتان به خطر مى افتد

الك ژله اى و عواقب دردسرساز آن
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آگهى مفقودى
سند مالکیت موتورسیکلت با سیســتم جترو به شماره 
موتور: NCW 130 HA 32012 و شماره تنه: 9210411 
و به شماره انتظامى 91425/627 به نام على زیبا فرزند 
عبدالرســول به کدملى: 1142288439 مفقود گردیده 

است و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.



پیامبــر(ص) دنیــا را کوچــک شــمرد و در چشــم دیگــران آن را ناچیــز
جلــوه داد. آن را خــوار مــى شــمرد و در نــزد دیگران خــوار و بــى مقدار 
معرفــى فرمــود. و مــى دانســت کــه خداونــد بــراى احتــرام بــه ارزش او 
دنیــا را از او دور ســاخت و آن را بــراى ناچیــز بودنــش بــه دیگــران 
بخشــید. پیامبر(ص) از جــان و دل به دنیا پشــت کــرد و یــاد آن را در دلش 

موال على (ع)میراند.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاى روز بیست و سوم ماه مبارك رمضان:
اَللّـُهمَّ اْغِسْلنى فیِه ِمَن الذُُّنوِب، َوَطهِّْرنى فیِه ِمَن الُْعُیوِب، َواْمَتِحْن َقْلبى 

فیِه بَِتْقَوى الُْقُلوِب، یا ُمقیَل َعَثراِت الُْمْذنِبیَن.
خدایا شستشــویم ده در ایــن روز از گناهان و پاکم کــن در آن از 
عیب ها و آزمایش کن در آن دلم را به پرهیزکارى دل ها اى نادیده 

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىگیرنده لغزش هاى گنهکاران.

«مراسم روز جهانى قدس در اصفهان، امسال در میدان امام 
خمینى(ره) رأس ساعت 11 صبح روز جمعه دهم خرداد با 
سخنرانى جانشین فرمانده نیروى قدس سپاه برگزار مى شود 
و نماز این روز به امامت آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد، 
نماینده ولى فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان، اقامه 

مى شود.»
رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى، ستاد روز جهانى 
قدس و ستاد مراسم ســالگرد ارتحال امام خمینى(ره) در 
نشســتى خبرى، با بیان مطلب فوق گفــت: وظیفه امت 
اسالمى همواره دفاع از مظلوم بوده و به ابتکار امام راحل(ره) 
آخرین جمعه ماه مبارك رمضان در 16 مرداد سال 1358 به 
نام روز جهانى قدس نامگذارى شد تا با راهپیمایى در این 

روز، شاهد دفاع از مظلومان فلسطین باشیم.
جعفر عســگرى روز قدس را روز نمایش وحدت اسالمى 
در مقابله با تجاوزگران و اشــغالگران صهیونیست دانست 
و افزود: روز قدس، به عنوان روز امت اسالمى و روز فریاد 
رساى مســلمانان علیه غده ســرطانى و جرثومه فساد و 
فتنه انگیزى در منطقه، نماد صف بندى حق در مقابل باطل 
و نشانه دلبستگى انقالب اســالمى و ملت مسلمان ایران 
براى زنده کردن یاد و نام قدس شریف و مظهر ایستادگى 
جمهورى اســالمى در مقابل سیاســت هاى خباثت آلود 
صهیونیسم جهانى براى به فراموشى سپرده شدن مسئله 
فلسطین و ایجاد امنیت براى رژیم غاصب قدس است، لذا با 
توجه به شرایط حاکم بر منطقه و تالش برخى از دولت هاى 
اسالمى براى عادى ســازى رابطه با رژیم صهیونیستى، 
برگزارى هرچه باشــکوه تر روز قدس عالوه بر ابراز انزجار 
و تنفر از سازشــکارى خودفروختــگان و نمایش اتحاد و 
همبستگى ملت شــریف ایران در حمایت از آرمان مردم 
فلسطین، گامى است در جهت تحقق وحدت اسالمى مورد 
نظر امام راحل(ره) که توجه بیش از پیش ستادهاى قدس و 

انتفاضه را در سراسر کشور ایجاب مى کند.
وى ادامه داد: این موضوع در آغازین سال از گام دوم انقالب 
اسالمى اهمیت صد چندانى مى یابد. بیانیه گام دوم راهبردها 
و مواضع ایران اســالمى و جهان اســالم در قبال محور 
مقاومت و حزب ا... و خاصه مسئله فلسطین را به نیکى تبیین 

و راهکارهاى عملیاتى ارائه مى کند. 
رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان 
تبیین چرایى و ترسیم پیامدهاى راهبردى ابتکار حضرت 
امام(ره) در نامیدن آخرین جمعه ماه مبارك به عنوان روز 
جهانى قدس، بازنمایى روز جهانى قدس به عنوان محور 
وحدت جهان اســالم و نمایش اتحــاد و یکپارچگى امت 

اسالمى به ویژه ملت مسلمان ایران در موضوع فلسطین 
و حمایت از آرمان قدس شریف به مثابه مسئله اول جهان 
اسالم، معرفى رژیم صهیونیســتى و جنایات آن به عنوان 
دشمن مشترك امت اســالمى و معطوف سازى نگاه ملل 
اســالمى به آن، تببین جوانب گوناگون مسئله فلسطین 
و ضرورت حمایت از ملت فلســطین در وصول به حقوق 
خویش و مبــارزه با صهیونیزم جهانــى از طریق اقدامات 
گسترده فرهنگى، هنرى، تبلیغى، خبرى و برگزارى مراسم 
و مجالس گوناگون، روشنگرى پیوند آمریکا و صهیونیسم 
و پیوستگى و همدستى کاخ سفید و رژیم صهیونیستى در 
تحوالت منطقه به ویژه اقدامات انجام شده از سوى آمریکا 
در تغییر پایتخت رژیم صهیونیستى و به رسمیت شناسى 
حاکمیت این رژیم بر بلندى هاى جوالن را از اهداف برشمرد 
و گفت: تأکید بر نابودى رژیم غاصب اســرائیل به عنوان 
مهمترین دشمن مســلمانان، توجه و تأکید بر لزوم ایجاد 
وحدت و نفى عوامل نفاق و اختالف (اسرائیل و حامیانش) 
به منزله مهمترین عامل افزایش اقتدار و عزت مسلمانان، 
جهانى سازى اعتراض و خروش جهان اسالم و ملل آزاده و 
حق طلب علیه رژیم صهیونیستى و راهبردها و سیاست هاى 
نوین منطقه اى آمریکا با محوریت جنگ هاى نیابتى و ایجاد 
تضادهاى هویتى و مذهبى و شــکاف بین امت اسالمى، 
تبیین ابعاد اثرگذارى و نقش آفرینى تعیین کننده روز جهانى 
قدس در روند تضعیف، تزلزل و فروپاشى رژیم صهیونیستى 
و برجسته سازى نقش و دســتاوردهاى پیروزمندانه جبهه 
مقاومت ضد صهیونیستى و ایستادگى ملت مظلوم فلسطین 
در برابر اسرائیل غاصب با تأکید بر پیروزى در جنگ هاى 33 
روزه، 22 روزه، 9 روزه و 51 روزه، تبیین دامنه و عمق جنایات 
ضد بشرى رژیم اشــغالگر صهیونیستى در سرزمین هاى 
اشــغالى و نیز همراهى آن با آمریــکا و ارتجاع منطقه در 
جنگ آفرینى و جنایت پیشــگى علیه کشورهاى مسلمان 
عراق سوریه، یمن و...، تبیین اهداف و سیاست هاى نظام 
سلطه، رژیم صهیونیستى و ارتجاع عرب در تجهیز و حمایت 
از داعش و تروریســت هاى اجاره اى سلفى و تکفیرى در 
سوریه و عراق، برجسته سازى نقش وحدت، یکپارچگى و 
همگرایى امت اســالمى و گروه هاى فلسطینى در تقویت 
انتفاضه و ارتقاى روحیه مقاومت و جهاد نزد ملت فلسطین، 
تبیین نقش و جایگاه روز جهانى قدس در زنده نگهداشتن 
عزم، اراده و حمایت مســلمانان از آرمان قدس و اعتراض 
جهان اسالم علیه اســرائیل و نیز تداوم مقاومت و مبارزه 
ملت فلســطین در داخل کشورشــان از اصول اساسى به 

شمار مى رود.
وى همچنین به تشریح سیاست هاى برگزارى روز قدس 

اشاره کرد و گفت: معرفى جمهورى اسالمى به عنوان مبدع 
روز جهانى قدس و برجسته سازى نقش حضرت امام(ره)، 
مقام معظم رهبرى (مدظله العالى) و ملت رشــید ایران در 
شکل گیرى جبهه مقاومت اسالمى و خط حمایت از مردم 
فلسطین و مخالفت با رژیم صهیونیستى، اعالم مواضع فاخر 
و انقالبى جمهورى اسالمى و رهبرى انقالب و ملت ایران 
نسبت به رژیم اشــغالگر صهیونیستى، انتفاضه فلسطین، 
مقاومت اسالمى منطقه و جنگ هاى نیابتى و تروریستى 
در سوریه، عراق و یمن، بهره گیرى مطلوب از فرصت روز 
جهانى قدس در گسترش دامنه نفرت و انزجار جهان اسالم 
علیه اســرائیل و حامیان رژیم صهیونیستى و محکومیت 
سیاست هاى نوین منطقه اى نظام سلطه و حمایت آمریکا و 
متحدان غربى و عربى از داعش و تروریست هاى تکفیرى- 
ســلفى (به عنوان مولود صهیونیســم)، تأکید بر اصالت، 
هویت و حق ملت فلسطین در حاکمیت بر سرزمین قدس 
و تعیین سرنوشت آینده این کشــور با برگزارى انتخابات 
آزاد فلســطین، ترویج و تعمیق همگرایى ملى- اسالمى 
بین ملل و دولت هاى اســالمى در محور حمایت و دفاع از 
ملت فلسطین و تالش در حذف اسرائیل از صفحه روزگار، 
افشاى اتحاد و همراهى شوم آمریکا، رژیم صهیونیستى و 
برخى کشورهاى اروپایى و عربى در ظلم و جنایت علیه ملت 
فلسطین و فتنه انگیزى علیه دولت و مردم کشورهاى سوریه، 
عراق و لبنان و همچنین حزب ا...، معطوف سازى توجه افکار 
عمومى جهانیان و نیز سازمان ها و نهادهاى حقوق بشرى به 

مسئله بازگشت آوارگان فلسطین، استفاده مطلوب از فضاى 
وحدت و یکپارچگى جهان اسالم در روز قدس براى مقابله 
با خط ایجاد شکاف و نزاع بین مذاهب اسالمى و جلوگیرى 
از دامن زدن به تضادهاى هویتى و مذهبى از جمله جنگ 
شیعه و سنى در جنگ تروریستى در عراق، ترویج مشارکت 
عمومى در پاسداشت روز قدس و تقویت نگاه فراجناحى و 
فراایرانى در موضوع فلسطین و حمایت از مقاومت اسالمى، 
توجه و تأکید بر لزوم قطع هر گونه رابطه سیاسى، اقتصادى 
و نظامى با اسرائیل و ضربه زدن به منافع این رژیم در راستاى 
دشــمنى همه جانبه با آن، توجه به قدس شریف به عنوان 
اولین قبله گاه مســلمانان و نماد وحدت اسالمى در قبال 
اشغالگرى و سلطه جویى منبعث از تفکر و اندیشه منحط و 
انسان مدار غربى، توجه و تأکید بر قدس به عنوان پایتخت 
فلســطین، محکوم کردن انتقال پایتخت رژیم اسرائیل 
از تل آویو به بیت المقدس و تشــریح اهداف و پیامدهاى 
یهودى سازى قدس بخشى از سیاست هاى برگزارى مراسم 

روز قدس است. 
عســگرى در ادامه گفت: راهپیمایى مراسم روز قدس از 
مسیرهاى هشت گانه در اصفهان آغاز و تجمع راهپیمایان از 

ساعت 10 و 30 دقیقه صبح آغاز مى شود.
وى میدان امام(ره) اصفهان را نماد برگزارى مناسبت هاى 
ویژه خواند و اظهار امیدوارى کرد مردم همیشه در صحنه 
اصفهان به خصوص جوانان، با حضور گسترده در مراسم 
راهپیمایى روز قدس، پیام دفــاع از مظلومان جهان را به 

خوبى برسانند. رئیس ستاد مراسم ارتحال امام راحل(ره) 
با بیان اینکه امســال مقارن با ســى امین سالگرد ارتحال 
امام خمینى(ره) اســت، گفت: به علت تقارن ایام ارتحال 
امام خمینى(ره) با عید سعید فطر، قرار شد مراسم سى امین 
ســالگرد ارتحال امام خمینى(ره) روز 13 خرداد ماه سال 

جارى برگزار شود. 
عسگرى از برنامه هاى گســترده و تبیین شخصیت امام 
راحل(ره) براى جوانان در مراسم سى امین سالگرد ارتحال 
امام خمینى(ره) خبر داد و گفت: این مراسم ساعت 9 صبح 
روز 13 خرداد ماه ســال جارى در خیمه گلستان شهداى 
اصفهان با سخنرانى آیت ا... دوالبى، عضو مجلس خبرگان 
رهبرى برپا خواهد شد. همچنین همزمان با شب 14 خرداد 
در حســینیه بنى فاطمه و روز 14 خرداد مؤسسات قرآنى 
برنامه هایى را پیش بینى کرده اند و عصر روز 14 خرداد بعد از 
نماز ظهر و عصر نیز زائران به مرقد مطهر امام خمینى(ره) در 

تهران اعزام مى شوند تا در مراسم شرکت کنند.
وى در ادامه افزود: مراسم بزرگداشت قیام 15 خرداد به دلیل 
تقارن با عید سعید فطر، در اصفهان روز 17 خرداد ماه سال 
جارى با سخنرانى مشــاور عالى فرهنگى سپاه پاسداران 
انقالب اسالمى ساعت 10 صبح در سالن همایش صدا و 
سیماى مرکز اصفهان در پل خواجو به منظور ارج نهادن به 

حماسه سازان این واقعه مهم برگزار مى شود.
عسگرى تصریح کرد: حادثه تعیین کننده، مهم و تاریخ ساز 
قیام جاودانه 15 خرداد در ســال 1342 نشان دهنده پیوند 
مردم با روحانیت است و زنده نگاهداشتن یاد و خاطره آن 
به عنوان مهمترین فصل خونین مبارزه ملت مسلمان ایران 
و مبدأ نهضت اسالمى و به تعبیر رهبرى روشن کننده خط 
مبارزه با محوریت سه عنصر مردم، امام و انگیزه مذهبى و 
روح شهادت طلبى و فداکارى براى خدا، مجال ارزشمندى 
است تا روشنایى بخش مسیر آینده انقالب اسالمى در دهه 
پنجم در پرتو اندیشه هاى حضرت امام خمینى(ره) و حضرت 

آیت ا... العظمى امام خامنه اى (مدظله العالى) باشد.
عسگرى در ادامه خاطرنشان کرد: امسال همچنین سى امین 
ســال رهبرى داهیانه رهبر معظم انقالب اسالمى ایران 
را پشت سر مى گذاریم و ایشــان در همه حوزه هاى تقوا، 
شــجاعت، انقالبیگرى، سیاســت و... به اذعان دوست و 
دشــمن، صاحب نظر بوده اند و اگر مسئوالن در برهه هاى 
مختلف زمانى در 40 ســال گذشــته از فرمایشــات امام 
راحل(ره) و رهبر معظم انقالب، تبعیــت مى کردند امروز 

شاهد مشکالت در حوزه هاى مختلف نبودیم.
وى ادامه داد: مسئوالن بعضاً با خودمحورى و جدى نگرفتن 

دستورات موجب بروز این مشکالت شده اند.

عسگرى تأکید کرد: امروز باید قدر نعمت والیت را که برکت 
خداوندى است دانسته و حفظ کرده و ویژگى این نعمت را 

بیش از پیش براى جوانان تبیین کرد.
رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان 
بار دیگر از مردم فهیم، روزه دار و همیشه در صحنه اصفهان 
خواست تا با حضور خود در راهپیمایى روز قدس ترفندهاى 

دشمنان را خنثى سازند.
■■■

معاون اطالعات و اخبار صدا و سیماى مرکز اصفهان و یکى 
از اعضاى ستاد روز جهانى قدس هم گفت: براى پوشش 
تصویرى و خبرى روز جهانى قدس در اســتان اصفهان، 
15 اکیپ در چهار حوزه صدا، سیما، خبر و فضاى مجازى 
تجهیز شده اند تا مسیرهاى هشت گانه به ویژه مراسم میدان 

امام(ره) پوشش داده شود.
محسن طباطبایى افزود: راهپیمایى روز قدس که امسال 
چهلمین سال آن سپرى مى شــود داراى اهمیت است و 
روز قدس نماد وحدت مسلمانان در جهان به ویژه در ایران 

اسالمى است و ما برنامه هاى مختلفى تدارك دیده ایم.
■■■

معاون فرهنگى و هنرى ســپاه صاحب الزمان(عج) استان 
اصفهان هم اظهار کرد: در روز قدس، پایگاه هاى بسیج در 
سطح استان اصفهان، میزبان مردم روزه دار براى حرکت 
به سوى میدان امام(ره) اســت و ساعت 10 صبح مردم در 
این پایگاه ها تجمع کرده و 10 و 30 دقیقه حرکت به سوى 
میدان امام(ره) را آغاز مى کنند و ساعت 11 صبح در میدان 
امام(ره) استقرار مى یابند. میثم رضوان پور برپایى غرفه هاى 
فرهنگى، اجراى زنده 400 گروه سرود با موضوع روز قدس 
و نشست هاى روشنگرى با موضوع افول صهیونیست در 
مساجد و پایگاه هاى بسیج را از جمله دیگر برنامه ها برشمرد.

وى گفت: به علــت تقارن ماه مبارك رمضان با مراســم 
ارتحال امام راحل(ره)، امســال نیز 2500 نفر از زائران از 
چهار شهرستان اردستان، کاشان، آران و بیدگل و نطنز، بعد 
از نماز ظهر و عصر روز 14 خرداد، عازم مرقد امام راحل(ره) 
مى شوند و در مراسم سالگرد در مرقد مطهر امام خمینى(ره) 

شرکت خواهند کرد.
■■■

ابراهیم پرچمى، قائم مقام ستاد نماز جمعه اصفهان هم در 
این نشست گفت: روز قدس، مختص ایران اسالمى نیست 
بلکه جهانى است و همه با هم و در کنار هم در مراسم روز 
قدس شرکت مى کنیم و امید است مردم اصفهان همچون 
گذشته، حضورى گســترده در این مراسم داشته باشند که 

حضور مردم به مقاومت روح مى بخشد. 

رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان تشریح کرد؛

جزییات برگزارى مراسم روز قدس و مراسم ارتحال امام خمینى(ره) در اصفهان
ساسان اکبرزاده

هشــتمین مراســم گلریزان شــرکت فــوالد مبارکه و 
شــرکت هاى زیرمجموعه این شــرکت، ویژه آزادسازى 
زندانیان جرائم غیرعمد در مجموعه فرهنگى-ورزشــى 

فردوس فوالد مبارکه برگزار شد.
مدیرعامل فوالد مبارکه در این مراســم گفت: حضور در 
مراسم پرفیض و معنوى گلریزان نوعى قرار آسمانى است؛ 
چراکه در واقع خّیران حاضر در گلریزان به دعوت خداوند، 
این کار خیر را انجام مى دهند و این امر براى بنده و ســایر 

عزیزان حاضر، توفیق و افتخار بزرگى است.
مهندس عظیمیان، تعهد به مســئولیت اجتماعى را نشانه 
تعالى هر ســازمان و میزبانى فوالد مبارکه را مایه مباهات 
دانســت و تصریح کرد: همه ما در هر جایگاه و مسئولیتى، 
هرگاه کارى انجام داده ایم، از ســوى خلــق خدا از جمله 
مسئوالن شهرستان، استان و کشور مورد لطف و قدردانى 

قرار گرفته ایم. حتى هنگام وقوع حوادث و بالیاى طبیعى، 
وقتى سایر کشــورها به مدد همنوعان خود برمى خیزند، 
مسلماً خیرخواهى آنها دیده شده و مورد تقدیر واقع مى شود. 
وى در همین خصوص ادامه داد: با کمــى دقت در فرایند 
مذکور مالحظه خواهیم کرد که مسلماً کار نیک انجام شده 
همواره قدردانى مخلوق را نیز در پى دارد؛ پس باید به خاطر 
داشته باشیم خداوند متعال که خالق بى نیاز است، چنانکه در 
بسیارى آیات قرآن ازجمله سوره بقره به کرات آمده است، 
از کارهاى خیرخواهانه اى که بــا آگاهى و نیت خیر انجام 
مى شود، مانند جشن هاى گلریزان، آنگونه که خود صالح 

مى داند قدردانى خواهد کرد.
وى بــروز حــوادث در کارخانه هاى صنعتــى را محتمل 
دانست و با تأکید بر اینکه بســیارى از حوادث نیز همواره 
به خیر مى گذرند، تصریح کرد: به یقین قدم هاى خیرى که 

سازمان ها در راستاى مســئولیت هاى اجتماعى شرکت بر
مى دارند و از همنوعان خود دستگیرى مى کنند، اثر مثبت 
خود را بر ســالمتى کارکنان و موفقیت سازمان ها خواهد 
گذاشت، چنانکه در شرکت فوالد مبارکه نیز این گونه بوده 

است و این همان تشکر خداوند از بندگان است.
مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامه با اشــاره به سوره مبارکه 
فجر خاطرنشان کرد: خداوند متعال احوال انسان ها را در این 
سوره متذکر شده و مى گوید انسان ها در روز حساب افسوس 
آن را مى خورند که کاش براى سراى جاوید و زندگى ابدى 
توشه هاى بیشترى برداشته بودند؛ و کمک به همنوعانى که 
ناخواسته در زندان ها گرفتار شده اند همان توشه هایى است 

که خداوند به آن اشاره فرموده  است.
وى با بیان اینکه جشــن هاى گلریزان فــوالد مبارکه و 
شرکت هاى زیرمجموعه آن از سال 1391 آغاز شده است، 
گفت: بنابر آمار موجود، طى این سال ها با جمع آورى حدود 
13 میلیارد تومان نزدیک به 1500 زندانى جرائم غیرعمد به 
آغوش گرم خانواده و جامعه بازگشته اند و دوباره از موهبت 

آزادى بهره مند شده اند.
عظیمیان حضور ذینفعان و شرکاى تجارى کسب وکار فوالد 
مبارکه و به  طور کلى مدیران و صاحبان صنایع در این جشن 
گلریزان را نشــانه فرهیختگى جامعه و نه فقط برانگیخته 
شدن احساسات و عواطف انسانى دانست و گفت: به یقین 
انسان هاى خالق و فرهیخته عالوه  بر مطالعات گسترده 
صنعتى، از مشکالت پیرامون و اجتماع خود نیز باخبرند و در 
چنین مواقعى به حضور در چنین مجالسى براى ذخیره آخرت 
خود پاســخ مثبت مى دهند. وى در بخش پایانى سخنان 
خود تصریح کرد: فوالد مبارکه در راستاى مسئولیت هاى 

اجتماعى خود همواره در کنار مردم است.

نخستین جلســه کمیســیون حقوقى و پارلمانى اتاق 
بازرگانى اصفهان با حضور رئیس اتــاق، تیم مدیریتى 
و اعضاى کمیســیون در تاالر هیئــت نمایندگان اتاق 

بازرگانى اصفهان برگزار شد.
رئیس اتــاق بازرگانــى اصفهان در این جلســه گفت: 
اتاق هاى نسل اول با تمرکز بر البیگرى تالش مى کنند 
که مسائل و مشکالت اعضاى خود را برطرف کنند و از 
این رو کمیسیون حقوقى و پارلمانى با همکارى نمایندگان 
مجلس شوراى اسالمى مى توانند زمینه حل مسائل اعضا 

را فراهم کنند.
مسعود گلشــیرازى تأکید کرد:کمیســیون هاى اتاق با 
رویکرد چندجانبه گرایى موضوعــات مرتبط با فعاالن 
اقتصادى را مورد بررسى قرار مى دهند. وى تصریح کرد: 
اتاق هاى پیشرو پس از گذراندن نسل اول در  نسل دوم به 
توسعه کسب و کار اعضا و در نسل سوم به افزایش درآمد 

منطقه معطوف شــدند و اتاق بازرگانى اصفهان در دوره 
نهم تالش مى کند به سه حوزه نگاه ویژه اى داشته باشد.   
مســئول کمیســیون حقوقى و پارلمانى اتاق بازرگانى 
اصفهان نیز در این جلســه گفت: این کمیسیون براى 
نخستین بار در اتاق بازرگانى اصفهان و در بین اتاق هاى 

بازرگانى استان ها تشکیل مى شود.
رضا برادران اصفهانى با اشــاره به اینکه شاخص استان 
اصفهان در حل اختالف فعــاالن اقتصادى با یکدیگر و 
با  ارگان هاى دولتى و طرف هاى خارجى جزو ده استان 
اول کشور نیست افزود: این کمیسیون تالش مى کند با 
تقویت مرکز داورى و میانجیگرى زمینه ارتقاى شاخص 
حل دعاوى را در استان اصفهان فراهم سازد. وى افزود: 
مسائل حقوقى و دعاوى تجارى امروز به عنوان یکى از 
دغدغه هاى اصلى تولیدکنندگان شده است و این در حالى 

است که تولیدکنندگان باید دغدغه تولید داشته باشند.

همایش کوهنوردى به مناسبت گرامیداشت سوم خرداد، سالروز آزادسازى 
خرمشهر در مخابرات منطقه اصفهان برگزار شد.

به همت گروه کوهنوردى مخابرات منطقه اصفهان به مناسبت فرارسیدن 
سوم خرداد؛ سالروز آزادسازى خرمشــهر توسط دالورمردان حماسه ساز 
ایران اسالمى؛ همایش کوهنوردى درمنطقه کوهستانى صفه با حضور 
مدیر مخابرات منطقه اصفهان، جمعى از مدیران، کارکنان و بازنشستگان 

و خانواده هاى ایشان برگزار شد.
گفتنى است در حاشیه این مراســم که تا افطار به طول انجامید، حضار با 
زیارت مزار شــهداى گمنام صفه با آرمان هاى امام راحل (ره) و شهیدان 

عزیز تجدید بیعت کردند.

همایش کوهنوردى به مناسبت 
گرامیداشت آزادسازى خرمشهر 

در مخابرات منطقه اصفهان

شاخص حل اختالف دعاوى تجارى در استان اصفهان
 پایین تر از 10 استان دیگر است

 مدیرعامل فوالد مبارکه در جشن گلریزان ویژه آزادسازى زندانیان جرائم غیرعمد:

 فوالد مبارکه از سال91 تا کنون 
1500 زندانى را آزاد کرده است


