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زنبور گزیدگى را جدى بگیریدجارى بودن زاینده رود براى تأمین آب شرب کافى نیستدر پدیده زباله گردى کودکان همه ما مقصریم چند میلیارد تومانى که در روسیه دور ریخته شد آقاى سخنگو علیه سوز و گدازهاى آذرى سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

براى سالمتى قلب خود 
بیش از این مقدار 

قهوه نخورید 

اوج گرماى اصفهان هنوز از راه نرسیده!
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اختالس ها توسط افراد
 باسواد بى تقوا انجام شده است 

دستگیرى 9 اخاللگر ارزى
 و کشف 18 هزار دالر

ترکیه در کیش 
مجموعه اقـــامتى 

مى سـازد
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دورهمى 
ایده پردازان 
گردشگرى در 

اصفهان برگزار شد

قهوه یکى از محبوب ترین نوشیدنى هاست. با این حال مصرف 
بیش از اندازه آن براى قلب مضر است. دانشمندان همواره

 به دنبال یافتن پاسخ این سئوال هستند که نوشیدن
 چه میزان قهوه براى سالمت انسان بى خطر است.  

نخســتین اســتارتاپ ویکنــد گردشــگرى 
نصف جهان در تاالر همایش هاى دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان) برگزار شد. 
در این رویداد، بیش از 60 نفــر از عالقه مندان 
ایده پرداز در 54 ساعت آموزشى طى سه روز در 
دانشگاه آزاد واحد اصفهان (خوراسگان) حضور 

یافتند و پروسه ارائه ایده براى آنان تشریح شد.
ویکنــد  اســتارتاپ  نخســتین  تســهیلگر 
گردشــگرى نصف جهان در زمینه برپایى آن به 
«نصف جهان» گفت: این استارتاپ گردشگرى 

به مدت 54 ساعت  ...
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علل ازدواج دختران جوان با مردان سالمندعلل ازدواج دختران جوان با مردان سالمند
نماینده اصفهان در مجلس تشریح کردنماینده اصفهان در مجلس تشریح کرد

2

منتظر خرماپزان در دهه اول مرداد باشید

بنگر: با سپاهان دوست داشتنى 
به همه افتخارات رسیدم

محسن بنگر که یکى از ُپرافتخارترین بازیکنان فوتبال ایران است  که با سپاهان 
صاحب جام شده و به همراه پرسپولیس به دو نایب قهرمانى در لیگ برتر و جام 
حذفى رسیده، در سن 40 سالگى اعالم بازنشستگى کرد تا وارد عرصه دیگرى 
شود و به جرگه مربیان اضافه شود. او که ازجمله گلزن ترین مدافعان محسوب 

مى شد، با تجربه بازى در تیم هاى ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

44 کشور در جشنواره 
فیلم کودکان و 

نوجوانان اصفهان 
حضور دارند

امسال 40 هکتار از مراتع اصفهان طعمه حریق شد
مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان خبر داد

3

حاال فهمیدید حاال فهمیدید 
جریان چــــــــــیه؟

حراج حضـورى
مؤسسه اى اقتصادى در نظر دارد انواع اقالم مســتعمل و با وضعیت موجود وسایط نقلیه اسقاطى، 

اوراقى و قابل شماره گذارى را از طریق حراج حضورى به فروش برساند:

قد ورت  ید   ھادی را  زمان  غ    پ ب صد  ت ۲۰  ی با رم  ران  یدا
ند. ما ت  وان رپدا گاه کار A ق د  و یا از 

- انواع اقالم مستعمل
- تعداد 2500 دستگاه موتورسیکلت با وضعیت اسقاطى، اوراقى و قابل شماره گذارى

- یک دستگاه کامیون بادسان

زمان بازدید وسایط نقلیه
یک شنبه مورخ 98/04/23 از ساعت 8 صبح تا 14 

زمان بازدید اقالم
دوشنبه مورخ 98/04/24 از ساعت 14 الى 19

زمان برگزارى حراج اسقاطى و اوراقى 
دوشنبه مورخ 98/04/24 از ساعت 9/30 الى 13

زمان برگزارى حراج اقالم و وسایط نقلیه قابل شماره گذارى
سه شنبه مورخ 98/04/25 از ساعت 9/30 الى 13

محل برگزارى حراج:
اصفهان- خیابان هزارجریب، کوى بهار، خیابان شهید غالمى، روبروى دبیرستان باهنر، کانون فرهنگى، تربیتى 

همدانیان
تلفن تماس: 43- 36283540- 031 

محل بازدید وسایط نقلیه و کاال
کاشان- بلوار قطب راوندى- خیابان فرش نگارستان- پارکینگ قائم (موتورسیکلت)
کاشان- بلوار قطب راوندى- مقابل شهرك صنعتى- پارکینگ بهزاد (موتورسیکلت)

اصفهان- جاده نایین- مقابل باغ رضوان- پارکینگ ملت (موتورسیکلت)
قم: جاده اراك- بعد از سیلو- روبروى پاسگاه انتظامى- جنب اداره اتباع خارجى- انبارهاى عمومى (کامیون بادسان)

اصفهان- جاده شیراز- بعد از شهرك آزمایش- قبل از داروسازى فارابى- کوچه تاکسى تلفنى سینا (کاال)

 مصرف 
واره
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ظرفیت متفاوت 
عروسک ها 
از نگاه صداپیشه 
«جناب خان» 
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آیت ا... مکارم شــیرازى در دیدار رؤســاى دانشــگاه 
فرهنگیان سراسر کشور اظهار کرد: اگر تأملى در تاریخ 
داشته باشید، هر جنایت و فسادى که در جهان صورت 
گرفته است از سوى افراد تحصیلکرده و عالم و البته به 
دور از تقوا صورت گرفته است، هر جایى که علم و دانش 

اثر بخش بود، تقواى فردى سهم بسزایى داشته است.
این مرجع تقلید گفت: دانشــگاه فرهنگیــان داراى دو 
رسالت مهم اســت یکى ِصرف دانشگاه بودن و ارتقاى 
علمى انسان ها و تربیت انسان هایى که آینده نظام تعلیم 
و تربیت را در بدنه آموزش و پرورش به دســت خواهند 
گرفت. وى افزود: نظام ما جمهورى اســالمى است که 

اگر 50 درصد را جمهورى و 50 درصد را اسالمى بدانیم، 
بدون تردید رکن دوم بر رکن اول تأثیرگذارى شگرفى 
دارد و خداى ناکرده اگر دانشــگاه هاى ما خالى از تقوا 
شــوند، مصیبت بزرگى دامن جامعه و آینــده را خواهد 

گرفت.
آیت ا... مکارم شــیرازى تصریح کرد: اینکه در کشــور 
بعضًا شــاهد اختالس و دزدى هایى هستیم همه اش 
توسط باسوادان بى تقوا انجام شــده است. لذا اگر همه 
افراد در هر ُپست، مقام و جایگاهى، تقوا را مدنظر داشته 
باشند بسیارى از معضالت و مشکالت موجود در جامعه 

برطرف مى شو د.

رئیس مجلس خبرگان رهبــرى گفت: با ادامه وضعیت 
موجود مشکالت ما حل نمى شود؛ امروز نیروهاى جوان 
و آتش به اختیار آمادگى کامل براى فعالیت دارند. نیازى 
نیســت که این نیروها را در پست هاى باال و حساس به 

کار گیرى کنید. 
آیت ا... جنتى در ششمین جلسه هیئت مشترك رئیسه 
خبرگان رهبرى با کمیســیون داخلى دوره پنجم طى 
سخنانى اظهار کرد: این اواخر نیز این دیوانه آمریکایى 
خیال کرد که مردم ایران جشــن 40 ســالگى انقالب 
خود را نخواهند دید ولى مردم ما با حضور باشــکوه در 
22 بهمن جواب این خیال پردازى ها را دادند. وى افزود: 

متأسفانه امروز بر کشورى که 300 میلیون جمعیت دارد 
فردى رهبرى مى کند که خودش نیــز نمى داند چکار 
انجام مى دهد. مــن نمى فهمم که آمریــکا چرا دنبال 
هرج و مرج در دنیاســت و در خود دنیا هم صداى مردم 
از حرف هاى «دونالد ترامپ» درآمده و مى گویند ترامپ 
مثل ببرى است که فریاد مى زند ولى مثل گربه اى است 
که مى ترسد. اخیراً  نیز نامه اى نوشته است مبنى بر اینکه 
ما اموال تمام کسانى که با ایران ارتباط دارند را مسدود 
مى کنیم و مقام معظم رهبــرى را تحریم مى کند. مگر 
رهبرى در خارج از کشور سرمایه اى دارد که مسدودش 

کنند؟

اختالس ها توسط افراد باسواد 
بى تقوا انجام شده است 

ترامپ مثل ببر فریاد مى زند و 
مثل گربه مى ترسد

تجلیل استاد از استاد
شاعر پیشکســوت و استاد     ایران آرت |
برجســته زبان و ادبیات فارسى دانشگاه تهران 
که سال گذشته شــعرى در وصف سایه نوشته 
بود، بار دیگر این شــاعر پیشکســوت را ستود. 
محمدرضا شفیعى کدکنى گفت که هیچ کالمى 
از هوشنگ ابتهاج نباید براى نسل امروز و فردا، 
نامکتوب باقى بماند. او در انجمن ادبى شاهرود 
گفت که ابتهاج را از جوانى مى شناسم و خیلى از 

شعر ایشان لذت مى برم.

نیم بها تا ساعت 15 
  فارس| شــوراى اکران با تأیید مصوبه 
شــوراى صنفى نمایش فیلم مبنى بر حذف نیم 
بها بودن بلیت سینما در روزهاى شنبه اعالم کرد 
سینماهاى سراسر کشور مى توانند عالوه بر نیم 
بها بودن قیمت بلیت در روزهاى ســه شنبه، دو 
سانس اول خود را تا قبل از ساعت شروع سانس 
15 به صورت نیم بها اکران کنند. این طرح که از 
اول مردادماه سال جارى الزم االجرا خواهد بود.

خبر جدید 
درباره موى سربازان

رئیس اداره ســرمایه انسانى    انتخاب |
ستاد کل نیروهاى مسلح از حذف الزام سربازان 
به تراشیدن موى سر در دوره آموزشى و دوران 
خدمت سربازى خبر داد. او گفت: تراشیدن موى 
سر با نمره 4 از سربازى حذف شد و از این به بعد 
نمره موى ســر کارکنان وظیفه داراى مدرك 
دیپلم و پایین تر در مراکز آموزشى 10 و سرباز و 
سرجوخه در حین خدمت 10 تا 16 خواهد بود. 
وى اضافه کرد: همچنین سربازان داراى مدرك 
فوق دیپلم و باالتر نیز نمره موى سرشــان در 
مراکز آموزشى 16 و افســر و درجه دار در حین 

خدمت نیز 16 تا 20 خواهد بود.

 جرم 70 درصد زندانى ها
معاون مقابله بــا عرضه و امور    تابناك |
بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با اشاره 
به اینکه بیش از 11 درصد تولید ناخالص ایران 
صرف هزینه هاى مقابله با مواد مخدر مى شود، 
افزود: 70 درصد زندانیان ما در کشور مجرمین 
(40 درصد مســتقیم و 30 درصد غیرمستقیم) 

مواد مخدر هستند.

تبلت به جاى کتاب درسى؟
معاون آمــوزش و پــرورش با    ایلنا |
بیان اینکه حذف کتب درســى به دلیل کمبود 
کاغذ قابل قبول نیســت گفت: درست نیست 
که ما به دلیل مشــکالت موجود در زمینه کاغذ 
بخواهیم کتب درســى را حذف کنیم و به جاى 
کتاب، ابزارى در اختیــار دانش آموز قرار بدهیم 
که همــه صاحبنظران حوزه تعلیــم و تربیت و 
حتى کارشناسان سالمت درباره استفاده زیاد از 
اینگونه ابزارها توصیه ها و نظرات جدى دارند. 
به هر حال مشکالت فیزیکى که خیلى از افراد 
به دلیــل ارتباط دائم با گوشــى موبایل و تبلت 
پیدا مى کنند، ناشــى از همین مسئله است، اما 
ما منکر اســتفاده از فناورى اطالعات در روند 

تدریس نیستیم.

رکورد شکنى 
کمک هاى مردمى 

رئیس جمعیت هالل احمر گفت:    میزان |
در حال حاضر رکورد جدیدى براى کمک هاى 
مردمى در کشور ثبت شده و مجموع کمک هاى 
نقدى مردم به هالل احمــر از مرز 200 میلیارد 
تومان عبور کرده است. حدود 55 میلیارد تومان 
از این مبلغ صرف تأمین بسته هاى لوازم خانگى 
شده و نحوه هزینه کرد باقیمانده پولى که مردم 
به هــالل احمــر داده اند نیز بــه زودى اعالم 

مى شود.

بسیج امر به معروف کند
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد،    تسنیم|
نماینده ولى فقیه در استان اصفهان گفت: بسیج باید 
در امر به معروف و نهى از منکر وارد شود و در مقابل 
دشــمن داخلى هم بجنگد، نباید اجــازه داد عده اى 
ولنگارى را ترویج کنند. وى تصریح کرد: بســیجى 
سن خاصى نمى شناسد و باید به این نیروى منسجم 
کمک کرد و با آموزش مداوم به افراد بسیجى به آنها 

کمک شود.

دادگاه نجفى؛ امروز
پرونده قتل میترا اســتاد، همسر دوم    ایسنا|
شهردار پیشین تهران صبح امروز شنبه 22 تیرماه به 
صورت علنى در شعبه نهم دادگاه کیفرى یک استان 
تهران به ریاست قاضى کشــکولى برگزار مى شود. 
پرونده قتل همســر دوم محمدعلى نجفى که در پى 
صدور کیفرخواست براى رسیدگى به دادگاه کیفرى 
یک استان تهران ارسال شده بود، به منظور رسیدگى 
به شعبه نهم دادگاه کیفرى یک استان تهران به ریاست 

قاضى کشکولى ارجاع شد.

دشمنان پیرو فرعون اند
   خبر آنالین | «کیهــان» در یادداشــتى به 
مناســبت روز عفاف و حجاب نوشــت: «دشمنان 
قســم خورده ما... براى بــرده کــردن ملت ها پیرو 
فرعون اند. او مردان را مى کشــت و زنان را به اسارت 
مى برد و اینان با رســانه هاى دجالوار، مــردان را با 
بى غیرتى مى ُکشــند و زنان را با بى حیایى به اسارت 
مى برند. و حجاب مهمترین سد مقابل شیطان است 
و نباید فروریزد که با فروریختنش، جامعه جنســى 
مى شود و خانه بى در و شهر بى دروازه، که بهشت دزدان 
دله اى است که غارتگر شوند. و بى فرهنگ، علف هرز 
و هرجایى است که با لگدى، کنده و سوزانده مى شود و 

خود وانهاده از چه مى تواند مراقبت کند.

دوباره دیدار با «آبه»  
«آبه شــینزو»، نخست وزیر     خبر آنالین |
ژاپن که خرداد سال جارى در تهران با حسن روحانى، 
رئیس جمهورى اسالمى ایران دیدار کرد در نظر دارد 
تابستان امسال نیز بار دیگر با او دیدار و مالقات کند. 
روزنامه «ژاپن تایمز» به نقل از مقامات دولتى توکیو 
نوشت؛ این دیدار قرار است سپتامبر (شهریور 1398) 
امسال و در حاشیه مجمع عمومى سازمان ملل متحد 

برگزار شود.

دیدار سه جانبه
  مهر | «میخائیل بوگدانــف»، نماینده ویژه 
روســیه در امور خاورمیانه اعالم کرد که «والدیمیر 
پوتین»، «رجب طیب اردوغان» و «حسن روحانى» 
رؤساى جمهور روســیه، ترکیه و ایران در اوایل ماه 
آگوست با یکدیگر دیدار خواهند کرد. بوگدانف در جمع 
خبرنگاران گفت: اجالس سران ایران، روسیه و ترکیه 
براى اوایل ماه اوت پیش بینى شده و پس از همایش 

آستانه در نورسلطان برگزار خواهد شد.

فریاد بابک زنجانى
اســحاق جهانگیــرى، معــاون اول    برنا |
رئیس جمهور در همایش فرمانداران سراســر کشور 
گفت: از یک گروه استقبال نشده است و آن میدان دادن 
به گروهى بوده که فکر مى کردند با استفاده از شرایط 
موجود مى توانند بابک زنجانى ها را ایجاد کنند . این 

فریادها فریادهاى بابک زنجانى است.

حیثیت براى آمریکا نمانده
ســید احمد خاتمى، امام جمعه    نامه نیوز |
موقت تهران گفت: آمریکا در خیال خود تصور مى کرد 
پس از فروپاشى شــوروى ابرقدرت جهان خواهد شد 
اما ابرقدرتى به نام جمهورى اسالمى شکل گرفته که 

ذره اى براى دولتمردان آمریکا حیثیت نگذاشته است.

خبرخوان

نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون اجتماعى مجلس گفت: بر اساس 
اطالعات مرکز ملى  آمار در سال 95، نرخ مشارکت اقتصادى زنان به زور به 
12 درصد مى رســد. نرخ بیکارى فارغ التحصیالن زن نیز 65 درصد است. 
70 درصد زنان مطلقه حداقل داراى یک فرزند و تنها 16 درصدشان شاغل 
هستند. با این اوصاف طبیعى است که شاهد دریافت مستمرى از هر روشى 

حتى ازدواج هاى نامتعارف باشیم.
ناهید تاج الدین در گفتگو با «ایسنا» در مورد ازدواج دختران جوان با مردان 
سالمند گفت: یکى از آســیب هاى نوپدید اجتماعى ازدواج دختران جوان با 
مردان سالمند به انگیزه دریافت مستمرى سالمندان پس از فوت است. این 
یک درد اســت که دخترى براى دریافت مستمرى روى به ازدواج با مردان 
سالمندان بیاورد. از نظر من، این پدیده شباهت هایى با کودك همسرى دارد.
وى گفت: متوسط سِن بازنشستگى در ایران 50 سال و این رقم در بسیارى از 
کشورها، نزدیک به 63 سال است. همچنین شاخص امید به زندگى در ایران 
76 سال به شــمار مى رود و این باعث مى شود تا صندوق هاى بازنشستگى 
براى مدت زمان طوالنى یعنى دستکم بیش از 26 سال مجبور باشند بدون 
آنکه از فرد درآمدى داشته باشــند به او حقوق پرداخت کنند. اینکه در اوج 
بحران صندوق هاى بازنشستگى شاهد چنین آسیب هایى چون طالق هاى 
صورى براى برقرارى مستمرى فرزندان اناث یا همین ازدواج دختران جوان 
با سالمندان براى دریافت مستمرى هستیم، نشانه بحران سرمایه اجتماعى 

و بى اعتمادى مردم به صندوق هاى بازنشستگى نیز هست.
تاج الدین در پایــان ازدواج دختران با مردان ســالمند بــه انگیزه دریافت 
مستمرى را یک آسیب نوپدید اجتماعى خواند و تأکید کرد: اگر شرایط را براى 
مشارکت اقتصادى زنان مساعد نکنیم، شــاهد افزایش چنین ازدواج هاى 

سوداگرانه اى خواهیم بود.

نماینده اصفهان در مجلس تشریح کرد

علل ازدواج دختران جوان با مردان سالمند

پس از گذشت یکسال از اعزام گروه     خبر آنالین |
منتخب ارکسترهاى ملى و ســمفونیک به جام جهانى 
روسیه براى اجراى سرود «11 ســتاره»، انتشار جدول 
هزینه هاى این سفر تنها یک معنى پیدا مى کند که چیزى 

جز دور ریختن پول نیست.
سال گذشــته منتخبى از ارکسترهاى سمفونیک و ملى 
ایران به جام جهانى روسیه 2018  اعزام شدند و سرودى 
را با صداى ساالر عقیلى اجرا کردند که امروز حتى کمتر 
کسى نام آن را به خاطر دارد. سرود «11 ستاره» همان 
زمان انتشارش هم مورد استقبال قرار نگرفت. اینک پس 
از گذشت یکسال از اجراى آن، انگار چنین سرودى هرگز 
ساخته، اجرا و خوانده نشده است. امروز اگر از مدیران بنیاد 
رودکى و یا حتى خود ساالر عقیلى بخواهید یک خط از 

این سرود را بخوانند، بعید است حافظه شان یارى کند.
بنیاد رودکى به تازگى در راســتاى شفاف سازى وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمى، هزینه هاى ساخت سرود «11 
ستاره» و سفر هیئت اعزامى به روسیه را منتشر کرده که 
آه از نهاد آدمى برمى آورد. بر این اساس، هزینه کل این 
پروژه، نزدیک به دو میلیارد و 600 میلیون تومان اعالم 
شده است که با توجه به قیمت دالر دولتى در تیر 1397، 
مى توان هزینه این پروژه را بــه ارزش امروز، نزدیک به 

هشت  میلیارد تومان برآورد کرد.
شــاید مدیران بنیاد رودکى، براى توجیــه به پرداخت 
هزینه هاى این پروژه توسط اسپانسر اشاره کنند که عذر 
بدتر از گناه اســت؛ چون در حالى که تاالر وحدت از نظر 
ساختمانى و تجهیزات صحنه و ســالن نیاز به تعمیرات 
اساسى دارد و ارکسترهاى ســمفونیک و ملى به شدت 
نیازمند ســازهاى تازه و مناســب ترى براى نوازندگان 
هســتند، چنین کمکى را به معناى واقعى کلمه در یک 

سفر تفریحى به روسیه دور ریخته اند.

محمدجواد آذرى، وزیر ارتباطات در مراســم رونمایى از 
طرح «نوآفرین» که با حضور اسحاق جهانگیرى، معاون 
اول رئیس جمهورى در سالن همایش هاى کتابخانه ملى 
برگزار شد، با ذکر خاطره اى از دوران نوجوانى اش گفت: 
وقتى کالس سوم دبیرستان را تمام کردم بسیار عالقه مند 
فعالیت هاى اجتماعى و ورزش بودم بنابراین تقریباً درس 
را کنار گذاشته بودم و طبیعتاً با افت کیفیت تحصیلى رو به 
رو شده بودم. روزى به خانه رفتم که به دیوار خانه با پوتین 
آویزان شــده اى برخوردم. از مادر پرسیدم که چیست و 
من را سراغ پدرم فرســتاد. از پدرم این سئوال را پرسیدم 
که گفت من براى تو آینده نگرى کردم و چون به ســن 
سربازى رسیدى برایت پوتین خریدم. وى ادامه داد: من در 
جواب پدرم گفتم که سربازى نمى روم چراکه مى خواهم 
به دانشگاه بروم و پدرم در جواب گفت که با معدل یازده و 

نیم نمى شود دانشگاه رفت.

آذرى جهرمى بابیان اینکه در همان تابستان دیوارى از 
کتاب هایم درســت کردم و روزى 18ساعت به مطالعه 
دروس دوره پیش دانشگاهى پرداختم، اظهار کرد: در ترم 
اول بچه درس خوان ها من را براى رفتن به کالس هاى 
تقویتى همراهى نکردند اما در ترم دوم پیش دانشگاهى 

که با معدل 19/72 قبول شدم همه آنها به سراغم آمدند.
وزیر دولت تدبیر و امید به کسب رتبه 32 در کنکور همان 
سال اشاره کرد و ادامه داد: علت موفقیت من نمایش آینده 
توســط پدرم بود که باعث تغییر مسیر زندگى ام شد. وى 
خطاب به فعاالن حوزه استارت آپى با بیان اینکه من و شما 
دو شــباهت داریم تصریح کرد: شباهت اول ما پافشارى 
کردن در مراحل مختلف زندگى است و همانطور که من 
براى رفتن به دانشگاه پافشارى کردم شما نیز در مقابل 
مشــکالت و موانعى که با آن رو به  رو هستید پافشارى 
مى کنید و کوتاه نمى آیید و محکم مسیر را پیش مى روید.

چند میلیارد تومانى که در روسیه دور ریخته شد

روایت پوتین هاى وزیر ارتباطات که سرنوشتش را 
یک مجموعه بــزرگ اقامتى ،گردشــگرى و تفریحى تغییر دادند

با ســرمایه گذارى صد میلیون دالرى ترکیه در کیش 
ســاخته مى شــود.  تفاهمنامه این ســرمایه گذارى با 
حضور مدیرعامل منطقه آزاد کیــش و مدیران یکى از 

شرکت هاى گردشگرى ترکیه در کیش امضا شد.
این مجموعه که قرار است به زودى عملیات اجراى آن 
شروع شود شــامل 1000 اتاق، مجهز به پیشرفته ترین 
امکانات اقامتى براى پذیرایى از گردشگران، سالن هاى 
پیشرفته براى برگزارى جشــن ها و یا جلسات رسمى و 
همایش ها، رستوران هاى متعدد و مجهز ویژه بانوان و 
فضاهاى خانوادگى، پالژهاى اختصاصى بانوان و آقایان، 
مجموعه ها و زمین هاى ورزشــى ازجمله زمین هاى 
فوتبال، پارك آبى ویژه بانوان، استخر و سالن هاى ماساژ 
مجزا براى استفاده آقایان و بانوان و فضاهاى تفریحى و 
سرگرمى هاى خانوادگى است که در فضایى به وسعت 

10 هکتار ساخته خواهد شد.
قرار داد نهایى این طرح تا دو هفته آینده تنظیم و در یکى 
دو ماه آینده عملیات اجرایى این مجموعه آغاز مى شود.

غالمحســین مظفرى، مدیرعامل منطقه آزاد کیش با 
اشاره به عالقه مندى کشــورهاى منطقه از جمله قطر، 

عمان و عراق براى ســرمایه گذارى و توسعه مبادالت 
تجارى با جزیره کیش گفت: زیرســاخت هاى مناسب 
و امکانات فرودگاهى و بندرگاهى جزیره کیش در کنار 
آرامش، امنیــت و زیبایى هاى طبیعــى منطقه، جزیره 
کیش را به مقصدى مطلوب براى انواع گردشــگرى از 
جمله گردشگرى اسالمى و سالمت تبدیل کرده است. 
وى گفت: ساخت این هتل و مجموعه اقامتى و تفریحى 
بسیار پیشرفته در جزیره کیش، سطح خدمات گردشگرى 
بین المللى را در این منطقه ارتقا داده و با امکانات متعدد 
ویژه بانوان، گردشگرى اسالمى را در منطقه آزاد کیش 

تقویت مى کند.
مجید مالنوروزى، معاون گردشگرى سازمان منطقه آزاد 
کیش نیز با بیان اینکه سالیانه یک میلیون و 800 هزار 
گردشگر به جزیره کیش ســفر مى کنند،  گفت: در حال 
حاضر پروازهاى خارجى مستقیم از مقاصد عمان و دبى 
به جزیره کیش برقرار است که در صورت افزایش تقاضا 
و برقرارى خطوط پروازى جدید بین کیش و کشورهاى 
منطقه از جمله ترکیه، جزیره کیش با زیرســاخت هاى 
مناسب ظرفیت پذیرش و میزبانى شایسته از گردشگران 

بین المللى را دارد.

«گرماى هوا، خوزستان را تعطیل کرد.» این خبر عجیب در 
تابستان اخیر به یک اتفاق عادى تبدیل شده است، اتفاقى 
که زندگى جنوبى ها را زیرورو کرده و به گفته کارشناسان 
مى گویند این روند احتماًال در آینده تا حد خطرناکى ادامه 

پیدا مى کند.
این وضعیتى که امسال در مناطق مختلف کشور به وجود 
آمده است، مشــابه گرمایى اســت که در چند هفته اخیر 
کشورهاى مختلفى در قاره سبز با آن درگیر بودند. در واقع 
به گفته کارشناسان خاورمیانه و اروپا امسال درگیر موج هاى 
گرمایى شدیدى هستند و تعطیلى هاى خوزستان هم ناشى 
از همین موضوع است. در واقع وقتى براى چند روز هواى 
یک منطقه بیش از حالت عادى گرم شده باشد، متخصصان 

مى گویند موج گرمایى وارد آن منطقه شده است.
اما این افزایش دما در فصل تابستان مناطق مختلف کشور، 

اتفاق جدیدى نیست. آمارى که مرکز ملى خشکسالى و 
مدیریت بحران در اختیار «خبرآنالین» قرار داده اســت 
نشان مى دهد که از ســال 1374 تاکنون دماى کشور هر 
تابســتان بیش از میانگین بلندمدت (میانگین براى دوره 
50 ساله) بوده است و در ســال 1397 این اختالف دما به 
بیشترین حد خود رسیده اســت. صادق ضیاییان، رئیس 
مرکز ملى خشکســالى در این رابطه بــه «خبرآنالین» 
توضیح داد: «ایران در ســال 1397 با گرم ترین تابستان 
خود درگیر بــوده و انتظار مى رود امســال هم بین0/5 تا 
یک درجه افزایش دما نسبت به نرمال داشته باشیم.» او 
افزود: «رکورد حداکثر دماى کشور برابر 54 درجه و مربوط 
به تیرماه  سال 1348 در اهواز اســت. هنوز به این رکورد 
نرسیده ایم اما دما تا 50/4 درجه رسیده و هنوز به 51 درجه

 نرسیدیم.»

ترکیه در کیش مجموعه اقامتى مى سازد

بحران گرما در ایران بى  سابقه است؟
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رقابت 800 دانشجو 
در آزمون دکترا 

رئیس دبیرخانه هیئت امناى دانشــگاه آزاد اسالمى 
اســتان اصفهان اعالم کرد: 800 دانشجو در آزمون 
کتبى جامع دانشــجویان دکتراى این استان رقابت 
کردنــد. مســعود جعفرى نژادگفــت: مجموع این 
دانشجویان در طیف متنوعى از نزدیک به صد رشته 
در کل استان اصفهان به تحصیل مشغول هستند. وى 
اضافه کرد: این آزمون با نظارت بازرســان و ناظران 
سازمان مرکزى دانشــگاه آزاد اســالمى و استان 

اصفهان برگزار شد.

مرمت راه پله هاى عالى قاپو 
عملیات حفاظت و مرمت راه پله هاى کاخ با شــکوه 
و نفیس عالى قاپــو در اصفهان آغاز شــد. فریدون 
اللهیــارى، مدیــر کل میــراث فرهنگــى، صنایع 
دستى وگردشــگرى اســتان اصفهان گفت: تردد 
بازدیدکنندگان از این راه پله ها در طول زمان هاى 
طوالنى و آسیب رســیدن به این تزیینات از عوامل 

بسیار مهم آسیب دیدگى پله هاى عالى قاپو است.

آخرین وضعیت 
یک پارکینگ مــهم

مهین شکرانى، مدیر منطقه یک شهردارى اصفهان 
با بیان اینکه عملیات احداث پارکینگ زیرســطحى 
خیابان اردیبهشــت حدفاصل خیابان هاى طالقانى 
تا میرداماد تاکنون 75 درصد پیشرفت داشته است، 
اظهار کرد: احداث این پارکینگ در راستاى تسهیل در 
عبور و مرور شهروندان و کاهش بار ترافیکى خیابان 
طالقانى صورت مى گیرد. ایــن پارکینگ تعداد 103 
خودرو را در خود جاى خواهــد داد. براى احداث این 
پارکینگ شش میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار در 

نظر گرفته شده است.

معرفى جدید رئیس صمت 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمى ایرج موفق را 
به سمت ریاست سازمان هاى صنعت، معدن و تجارت 
اصفهان منصوب کرد. پیش از این اسرافیل احمدیه 
به مدت شش سال ریاست سازمان صنعت، معدن و 
تجارت اصفهان را بر عهده داشــت. ایرج موفق در 
کارنامه کارى اخیر خود سمت مشاور معاون توسعه 
مدیریت، منابع و امور استان ها و مسئول هماهنگى 
امور استان ها و ریاست ســازمان صمت استان البرز 

را دارد.

شتر هم قاچاق مى کنند!
فرمانده انتظامى شهرستان نایین از کشف هفت نفر 
شتر قاچاق توســط مأموران ایستگاه بازرسى شهید 
شرافت این فرماندهى خبر داد. ایرج کاکاوند اظهار 
کرد: مأموران مســتقر در ایستگاه شــهید شرافت 
حین کنتــرل خودروهاى عبورى به یک دســتگاه 
کامیونت مشــکوك شــدند و آن را متوقف کردند. 
این خودرو حامل تعداد هفت نفر شــتر بود که راننده 
مدارك و مجوزهاى مربوطه به حمل احشام را ارائه 
نکرد و خودرو و احشام توقیف شدند. وى با اشاره به 
دســتگیرى یک نفر در این رابطه بیان کرد: ارزش 
شترها توسط کارشناســان 850 میلیون ریال اعالم 

شده است.

بازدیدمقام سورى
 از مراکز فنی و حرفه اي

در راستاي ارتقاي روابط دوجانبه بین دو کشور ایران 
سوریه و همچنین تبادل دانش و  تجربه در حوزه هاي 
کار، اشتغال و کارآفرینى، «یاسر عبداالحمد»، معاون 
وزیر امور اجتماعی و کار ســوریه از دپارتمان هاي 
مهارتی بخــش دولتی و غیردولتــی مراکز آموزش

 فنی و حرفه اي شهید رجایی و شهید بهشتی اصفهان 
بازدید کرد. ایــن بازدید در راســتاي اجراي اهداف 
امضاي سند مشترك همکاري وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی کشور ایران با وزارت امور اجتماعی و 

کار سوریه انجام شد.

خبر

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه دشمنان 
هر روز به دنبال ایجاد نقشه براى ضربه زدن به انقالب 
هستند، گفت: مشکالت کشــور به این دلیل است که 

بعضًا در قاعده و فرامین الهى عمل نکردیم.
دریادار على فدوى در مراســم تودیع و معارفه فرمانده 
ســپاه صاحب الزمان(عج) اســتان اصفهان با اشــاره 
به نقــش اصفهانى ها در دفــاع مقدس اظهــار کرد: 
اصفهان بزرگان و شهدایى مانند شهید خرازى، ردانى 
پور و... دارد  که نــه تنها در ایامى که چشــم ما آنها را 
مى دید بلکــه در ایامــى که مــا نمى توانیــم آنها را 
مشاهده کنیم به واســطه جانفشانى هایشان از نور آنها 

بهره مند هستیم.
وى افزود: این شــهدا کسانى هســتند که نام آنها در 
سراســر ایران در دل افراد دل داده به انقالب اسالمى
 ذوق ایجاد مى کنــد و این ذوق نیز برکــت به همراه

 دارد.
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران تصریح کرد: بیش 
از 30 سال است هنوز کســى جرأت نداشته است حتى 
یک تیر به سمت ایران شلیک کند و در زمان جنگ هاى 
مختلف در منطقه و ما در وســط این آتــش به برکت 
انقالب اسالمى استوار ایســتاده ایم که این موضوع به 

انجام تکالیف الهى باز مى گردد.

مدیر آبرسانى شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
عنوان کرد: افزایش ذخیره سد زاینده رود و جارى بودن 
آب در بســتر رودخانه دلیل بر تأمین آب شــرب پایدار 
مشترکین بدون کوچک ترین خللى نیست و تأسیسات 
آبرسانى موجود شرب و بهداشت شرکت آبفا تکافوى نیاز 

مشترکین در ایام پیک مصرف نیست. 
مجید باقرى اعالم کرد: هرچند ذخیره ســد زاینده رود 
نسبت به سال هاى گذشته افزایش یافته اما در واقع هم 
اکنون آب در تصفیه خانه باباشیخعلى با ظرفیت حداکثرى 
تصفیه مى شود و این امر چالش شرکت آب وفاضالب 
در فصل تابســتان براى تأمین آب شــرب مشترکین 

اســت. وى اظهار کرد: قرار بود در سال 87 با پایان افق 
طرح آبرســانى اصفهان بزرگ، دومین تصفیه خانه آب 
در اصفهان با ظرفیت 10 میلیون متــر مکعب در ثانیه

 به بهــره بــردارى برســدکه مجرى طرح شــرکت 
آب منطقه اى است.

باقرى افزایش دما درنیمه اول سال را در استان اصفهان 
بى سابقه دانســت و تصریح کرد: در سال تابستان سال 
گذشته تنها دو روز دماى هوا به 40 درجه رسید در حالى 
که  در نیمه اول سال جارى اصفهانى ها بیش از ده روز 
دماى 40 درجه را نیز تجربــه کردند. که این امر تأثیر بر 

مصرف آب شرب مشترکین داشته است.

جارى بودن زاینده رود براى 
تأمین آب شرب کافى نیست

نام شهداى اصفهان در دل
 افراد دلداده ذوق ایجاد مى کند

مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان گفت: در سال جارى تاکنون 14 
مورد آتش سوزى در سطح 40 هکتار از مراتع استان اصفهان گزارش شده که البته در 

مقایسه با سال هاى گذشته مساحت آتش سوزى ها کاهش یافته است.
محمدحسین شاملى در گفتگو با «ایمنا» با بیان اینکه مساحت مراتع استان اصفهان 
دو میلیون هکتار است، اظهار کرد: در سال جارى براى جلوگیرى و کنترل حریق، 
حدود 65 تیم گشت و مراقبت در مراتع سراسر استان که احتمال وقوع آتش سوزى 
در آن بیشتر است همچون شهرســتان هاى فریدن، فریدونشهر، بویین میاندشت، 

چادگان، سمیرم، شهرضا و دهاقان به کارگیرى شده است.
وى با بیان اینکه امسال به دلیل بارش هاى مطلوب علوفه مراتع 30 درصد افزایش 
یافته اســت، افزود: علوفه مرتعى از نظر درآمدزایى و همچنین تولید گوشت براى 
دامداران بســیار اهمیت دارد با وجود این، اگر در فصل تابســتان مورد اســتفاده 
قرار نگیرد، براثر افزایش گرماى هوا و برخى بــى احتیاطى ها همچون رها کردن
باقیمانده ســیگار یا روشــن گذاشــتن آتش در این مناطق، احتمال آتش سوزى

 وجود دارد.

سرپرست پلیس آگاهى استان اصفهان از دستگیرى 9 اخاللگر ارزى خبر داد و گفت: 
در نتیجه اجراى این طرح 18 هزار و 505 دالر، 6330 یورو، 513 میلیون و صد هزار 

ریال ایران و تعداد 48 کارت بانکى کشف شد.
حسین ترکیان اظهار کرد: با نابسامانى به وجود آمده در بازار ارز و به تبع آن نوسانات 
و افزایش قیمت ارز در ماه هاى اخیر در این بازار و مشکالت متعددى از جمله رکود، 
گرانى و تورم روزافزون حاصل شــد که طرح شناسایى و دســتگیرى اخاللگران و 

دالالن ارزى خیابانى اجرایى شد.
سرپرست پلیس آگاهى استان اصفهان با اشاره به اینکه این طرح در خیابان هاى سپاه 
و حکیم اصفهان اجرا شد، بیان کرد: در این رابطه 9 نفر از مخالن و دالالن غیر قانونى 

ارزى دستگیر شدند.
وى گفت: در نتیجه اجراى این طرح 18 هــزار و 505 دالر، 858 هزار و 750 دینار، 
6330 یورو، صد ین، ده یوان، 104 لیر ترکیه، 1710 ریال عربستان، 51 هزار و 950 
افغان، 1000 درام ارمنســتان، 1000 روپیه هند، 2235 درهــم امارات، 300 دالر 

استرالیا، 513 میلیون و صد  هزار ریال ایران و تعداد 48 کارت بانکى کشف شد.

ساالنه در یکى از بزرگ ترین نیروگاه هاى بخش 
خصوصى کشــور در اســتان اصفهان بیش از ده 

میلیارد کیلووات ساعت برق تولید مى شود.
مدیر عامل نیروگاه شهید محمد منتظرى اصفهان، 
ظرفیت این نیــروگاه را 1600 مگاوات بیان کرد 
و گفت: این نیروگاه قادر اســت 3/3 درصد برق 
مصرفى سراســر کشــور را تولید و وارد شــبکه 

کند.
عبدالغفــور ضیایى افــزود: این شــرکت بزرگ 
نیروگاهى با مشــکل کمبود نقدینگى و شــفاف 
نبودن قیمت تمام شــده برق رو به رو است. وى 
گفت: طبق آمار مســئوالن کشــورى 60 درصد 
برق کشور را نیروگاه هاى بخش خصوصى تأمین 
مى کنند و بدهى 42 هــزار میلیارد تومانى وزارت 
نیرو به نیــروگاه هاى دولتــى و خصوصى ادامه 
فعالیت این نیروگاه ها را با مشــکل رو به رو کرده 

است.
مدیر عامل نیروگاه شهید محمد منتظرى اصفهان 
افزود: نتیجه این میزان بدهــى مقرون به صرفه 
نبودن ســاخت نیروگاه براى بخش خصوصى و 
به تعویق افتادن بهینه ســازى تجهیزات نیروگاه 

شده است.
ضیایى تأکید کرد: در هر 40 هزار ساعت کارکرد 
نیروگاه، تعمیرات اساسى تجهیزات الزم است به 
طورى  که افزایش بدهى ها موجب شده کارکرد 
ســاعت به بیش از 50 هزار ساعت برسد و امکان 

تعمیرات اساسى فراهم نیست.

اصفهان این روزها، هواى بسیار گرمى را سپرى مى کند 
و عده اى معتقدند شدت گرماى آن نسبت به سال گذشته 
بیشتر است با این حال به گفته کارشناسان هواشناسى، 
اوج گرماى این اســتان در ده روز نخست مرداد امسال 
پیش بینى مى شــود. دماى هواى کالنشهر اصفهان در 
چند روز اخیر در مرز 40 درجه ســانتیگراد قرار داشت و 
گرم ترین نقاط استان از جمله چوپانان و خور و بیابانک 
دماى 45 درجــه را نیز تجربه کردنــد. از طرفى در کنار 
گرماى طاقت فرســاى هوا، وجود گرد و خاك نیز باعث 

افزایش شاخص آالیندگى شده است.
در حالى که اداره کل هواشناسى اصفهان، شرایط ناپایدار 
ضعیفى در مناطق شرقى و شــمالى استان را تا چند روز 
آینده پیش بینى کرده است، به نظر مى آید گرما و گرد و 

غبار همچنان مهمان این خطه خواهد بود.
کارشناس پیش بینى هواى اداره کل هواشناسى اصفهان 
در گفتگو با ایرنا با بیان اینکه دماى هوا در این اســتان 
نسبت به دماى نرمال در مدت مشابه سال گذشته یک 
تا 1/5 درجه سانتیگراد افزایش داشته است، اظهار کرد: 
بیشــترین گرما از اواخر تیر تا اوایل مرداد به ویژه ده روز 

نخست مرداد پیش بینى مى شود. 
ابراهیم هنرمند افزود: پیش بینى مى شــود دماى هوا در 
این مدت تا 2 درجه نیز به ویژه در مناطق شمالى و شرقى 
استان نسبت به میزان نرمال در مدت مشابه سال هاى 

گذشته افزایش یابد.
این کارشناس با اشاره به اینکه این میزان افزایش دما، 
تأثیر بسزایى در افزایش مصرف آب و منابع انرژى خواهد 
داشت، تأکید کرد: الزم اســت مردم و مسئوالن از هم 
اکنون براى این روزهاى بسیار گرم، برنامه ریزى و اقدام 
کنند. وى، بیشینه دماى کالنشهر اصفهان براى روز پنج 
شنبه را 40 درجه ســانتیگراد اعالم و خاطرنشان کرد: 
گرم ترین نقطه اســتان نیز چوپانان با 45 و خنک ترین 

بویین میاندشت با 8 درجه سانتیگراد بود.

هنرمند با اشــاره به تفاوت زیاد دماى هــوا در مناطق  
مختلف اســتان اصفهان، ادامه داد: در حالى که کمینه 
دماى چوپانان در شرقى ترین نقطه استان 32 درجه است، 
بیشینه دماى بویین میاندشت در غربى ترین نقطه استان، 

31 درجه مى باشد.

گرماى بى سابقه در خوروبیابانک
 در همین حال مــوج گرماى کم ســابقه اهالى خور و 

بیابانک که یکى از مناطق گرمسیرى اصفهان است را هم 
با مشکل مواجه کرده است. دماى باالى هوا در روزهاى 
اخیر تا حدى بود که مردم را خانه نشین کرده و آنها شب 
هنگام از منازل بیرون مى آمدند. هفته گذشته دماى هوا 

در خور و بیابانک 45 درجه را هم پشت سر گذشت. 
هواشناسى اعالم کرده که در دوره آمارى 30 سال گذشته 
شهر خور، بیشترین حداقل دما 32 درجه سانتیگراد در تیر 
ماه 90 به ثبت رسیده بود در حالى که این میزان در هفته 

پیش به 34/2 درجه سانتیگراد هم رسید که در این دوره 
آمارى بى سابقه است. طبق پیش بینى ها از 23 تیرماه تا 
10 مرداد 98 اوج گرماى تابستانى را در شهرستان شاهد 
خواهیم بود و انتظار مى رود که در این مدت رکوردهاى 

دمایى به ثبت برسد.
هواشناســى همچنین از مردم خواســته هشــدارها و 
اخطارهاى این سازمان و مدیریت بحران را جدى بگیرند 

و جوانب احتیاط را رعایت کنند.

در حالى کــه خبرگزارى اصولگــراى «فارس» (که 
از جمله رســانه هاى منتقد سیاست هاى شهردارى 
اصفهان محســوب مى شــود) در خبرى اعالم کرد 
علیرضا نصر اصفهانى، نایب رئیس شوراى اسالمى 
شــهر اصفهان در اعتراض به نامه نگارى هاى یکى 
از معاونان شهردار اصفهان از این سمت استعفا کرده 
است، خبرگزارى «ایمنا» که رسانه رسمى شهردارى 
اصفهان اســت از قول نصر نوشــت که هیچیک از 
اعضاى شوراى شــهر اصفهان درخواستى مبنى بر 

استعفا نداشته اند.
خبر «فارس» البته نه معطوف به استعفاى نصر از شورا 
بلکه کنار رفتن اعتراض آمیز او از ِسَمت نیابت شوراى 
شهر اصفهان بود و این در حالى است که «ایمنا» در 
رد این موضوع هم یادآور شده «فضاى همدلى بین 

شهردارى و شورا حاکم است».
اما بــه رغم ترســیم این فضاى دوســتانه توســط 
خبرگزارى شهردارى، این واقعیت کتمان پذیر نیست 
که الاقل در برهه اى از زمان، اختالفاتى میان مدیران 
ارشد شــهردارى با اعضاى شورا به وجود آمده است. 
استناد خبرگزارى «فارس» به وجود چنین اختالفى، 
مشخصاً به نامه علیرضا صادقیان، معاون برنامه ریزى 
شهردار مربوط مى شــود که از دخالت هاى اعضاى 
شوراى شهر در ارکان شهردارى گالیه کرده بود. این 
خبرگزارى نوشت که در پى ارسال نامه آقاى معاون، 

تنش میان مدیران شهرى افزایش یافته است.
«فارس» در بیان اثبات ادعاى خود، به متن نطق میان 
دســتور علیرضا نصر اصفهانى در  هفتاد و هفتمین 

جلسه علنى شــوراى اسالمى شــهر اصفهان اشاره 
مى کند که نایب رئیس شورا در آن نطق از «رعایت 
نشدن شأن و جایگاه شــوراى شهر توسط منصوبان 
شــورا» انتقاد و این نکته را مطرح کرده اســت که 
«از دیگران چه انتظارى است، اگر مردم از مراجعه به 
شورا ترسانده و از رفتن به شــوراى شهر منع شوند و 
بخاطر رجوع به نمایندگان خود در شــوراى شهر کار 

آنان در دست انداز بیافتد؟» 
حواشى نامه نگارى معاون برنامه ریزى شهردار کار را 
به جایى رساند که شخص شهردار اصفهان در جلسه 
هفته پیش شوراى شهر شرکت کرد تا از اعضاى شورا 
دلجویى کند. قدرت ا... نوروزى ضمن سخنان خود که 
حول محور وحدت ایراد شد، اصل این نامه نگارى را 
تأیید و گفت که براى «رفع رنجش ها» به جلسه شورا 
آمده است. از طرف دیگر حجت ا... غالمى، معاون امور 
عمرانى اســتاندار اصفهان نیز تلویحًا به این اتفاقات 
اشاره کرده و گفته بود: «دخالت شورا و شهردارى در 
امور یکدیگر موجب ایجاد تنــش و تقابل و تضعیف 

نیروها مى شود.»
اما حاال و در حالى که صحبت از اســتعفاى علیرضا 
نصر اصفهانى از ســمت نیابت شوراى شهر اصفهان 
در میان است، او به خبرگزارى «ایمنا» گفته است «با 
توجه به برگزارى جلسات و شفافسازى صورت گرفته 
بین شــهردارى و اعضاى شــوراى شهر، مشکالت 
ایجاد شده در این زمینه برطرف شده است» که این 
یعنى توضیحات شهردار در جلسه با اعضاى شورا ثمر 
بخش بوده و موضوع اســتعفاى نصر را منتفى کرده 

است؛ الاقل فعًال.

منتظر خرماپزان در دهه اول مرداد باشید

اوج گرماى اصفهان هنوز از راه نرسیده!

نخستین اســتارتاپ ویکند گردشگرى نصف جهان در 
تاالر همایش هاى دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان 
(خوراسگان) برگزار شد. در این رویداد، بیش از 60 نفر 
از عالقه مندان ایده پرداز در 54 ساعت آموزشى طى سه 
روز در دانشگاه آزاد واحد اصفهان (خوراسگان) حضور 

یافتند و پروسه ارائه ایده براى آنان تشریح شد.
تسهیلگر نخستین اســتارتاپ ویکند گردشگرى نصف 
جهان در زمینه برپایى آن به «نصف جهان» گفت: این 
استارتاپ گردشگرى به مدت 54 ساعت طى سه روز در 
دانشگاه آزاد واحد اصفهان (خوراســگان) برپا بود و به 
شرکت کنندگان در این کالس یاد داده شد که ایده خام 

خود را به اجرا بگذارند.
محمدرضا نوروزى افزود: این افراد پس از اجرایى کردن 
ایده خام خود متوجه مى شــوند براى اعتبارسنجى آن 
باید تیم تشکیل دهند و به کمک مربیان روى ایده هاى 
گردشــگرى کار کنند و در آخرین روز، ایده ها از سوى 
داوران بررســى شد و ســه ایده برتر معرفى و از آنان با 
قرار دادن تسهیالت قدردانى شــد و مورد حمایت قرار 

خواهند گرفت.
رئیس باشگاه پژوهشــگران جوان و نخبگان دانشگاه 

آزاد اســالمى واحد اصفهان (خوراسگان) نیز به عنوان 
برگزارکننده نخســتین اســتارتاپ ویکند گردشگرى 
نصف جهان به روزنامه «نصف جهان» گفت: این رویداد 
گردشــگرى با همکارى خانه جوان، اتــاق بازرگانى، 
صنایع، معادن و کشــاورزى اصفهان و استارتاپ هاى 
موفق برپا شده و اولین اســتارتاپ ویکند گردشگرى 
نصف جهان در دانشــگاه آزاد اســالمى واحد اصفهان 

(خوراسگان) به شمار مى رود.
امید خواجه گفت: رسالت دانشــگاه آزاد اسالمى واحد 
اصفهان (خوراسگان) تاکنون آموزش و پژوهش بوده 
ولى در سال هاى اخیر رســالت کارآفرینى جوانان را با 
جدیت در دســتور کار قرار داده که برگزارى نخستین 
استارتاپ ویکند گردشــگرى نصف جهان از آن جمله 

است.
وى ادامه داد: دوره آموزشــى این رویداد گردشــگرى 
در قالب 54 ساعت به بررسى اســتانداردها، ایده هاى 
قابل تجارى سازى و... پرداخت که در این مسیر نیز از 
تجربیات و همکارى مدیران استارتاپ هاى برتر کشور 

بهره گیرى شد.
خواجه با بیان اینکه قرار است 18 نفر از مدیران موفق 
استارتاپ هاى کشور معروف به منتور (مربى) به ما کمک 

کنند، افزود: در اجراى این رویداد، ابتدا تسهیلگر اصلى، 
برنامه هاى معمول را اجرا و سپس مدیران در شاخه هاى 
مختلف انفورماتیک، بازاریابــى و... تیم ها را راهنمایى 
کرده تا ایده ها پخته شود و این دوره آموزشى در حقیقت 
طوفان فکرى در افراد براى ادامه مسیر ایجاد مى کند تا 

هر کس بتواند ایده را تثبیت کند.
وى خاطرنشان کرد: معموًال 30 درصد شرکت کنندگان 
در رویداد استارتاپ ها علیرغم شکست هایى که ممکن 
اســت بخورند و زمانى طوالنى هم طى شــده باشد به 
کار خود ادامه مــى دهند و در نهایت کســب و کار راه 

مى اندازند.
رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان) مى گوید: در سومین 
روز این استارتاپ و طى مراسم ویژه اى، با انتخاب ایده 
برتر از سوى داوران، سه ایده برتر معرفى و از آنان تجلیل 

شد و مورد حمایت قرار مى گیرند.
خواجه افزود: با توجه به اینکه این رویداد گردشــگرى 
است شــرکت کنندگان با حضور در میدان نقش جهان 
اصفهان، از ایده هاى خود عمًال مستندسازى کرده و حتى 
کسب و کار راه مى اندازند و مى  توانند درآمد کسب کنند 

که اگر اینگونه باشد ما نیز از آنان حمایت خواهیم کرد.

دورهمى ایده پردازان گردشگرى در اصفهان برگزار شد
مانى مهدوىساسان اکبرزاده

دعواى ختم به خیر شده!

تولید 3 درصد 
برق مصرفى کشور در
 نیروگاه شهید منتظرى

دستگیرى 9 اخاللگر ارزى
 و کشف 18 هزار دالر

امسال 40 هکتار از مراتع اصفهان 
طعمه حریق شد
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موسسه غیر تجارى صنعت سنگ سرزمین زنده رود درتاریخ1398/04/16 
به شــماره ثبت 389 به شناســه ملى 14008448050 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع : ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
نمى باشد : تصدى به هرگونه فعالیت ورزشى و برگزارى دوره هاى آموزشى 
و تربیت مربى ، تاسیس باشگاه ورزشى ، تاسیس مدرسه فوتبال، فوتسال، 
بســکتبال ، هندبال و والیبال ، ایجاد آکادمى ورزشى على الخصوص آکادمى 
فوتبال ، فوتسال، بسکتبال ، هندبال و والیبال براى آقایان و بانوان در رده هاى 
سنى مختلف ، استعدادیابى فوتبال، فوتسال، بسکتبال ، هندبال و والیبال در 
تمامى رده هاى ســنى براى آقایان و بانوان ، نقل و انتقال بازیکن در سراسر 
کشور در تمامى سنین ، شــرکت در اردوهاى داخلى و خارجى براى بانوان و 
آقایان ، شرکت در مسابقات اســتانى و کشورى زیر سیزده سال ، نونهاالن ، 
نوجوانان ، جوانان و امید و بزرگساالن در تمامى رشته هاى فوتبال، فوتسال، 
بسکتبال، والیبال و هندبال ، عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى ، مدارس 
، بانکها ، شهردارى ها و همچنین عقد قرارداد با مجموعه هاى ورزشى دولتى 
و خصوصى ، انجام کلیه خدمات مجاز بازرگانى اعم از خرید و فروش ، تولید ، 
توزیع ، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى على الخصوص پوشاك 
و وسایل ورزشى ، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى ، اخذ 
و اعطاى شــعب و نمایندگى در داخل و خارج از کشور ، شرکت در نمایشگاه 

هاى داخلى و خارجى ، اخذ وام و تســهیالت از بانک ها و موسســات دولتى 
و خصوصى صرفاً جهت تحقق اهداف موسســه (با اخذ تاییدیه از سازمان 
ورزش و جوانان و فدراسیون ورزشى و ســایر ارگان هاى دولتى ذیربط و با 
رعایت قوانین و مقررات مربوطه) مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلى: استان اصفهان ، شهرستان خمینى شهر ، بخش مرکزى ، شهر خمینى 
شهر ، کوشکباج ، کوچه شهید عادلیان ، بلوار مطهرى ، پالك 0 ، طبقه منفى 1 
کدپستى 8414693494 سرمایه شخصیت حقوقى : مبلغ 1000000 ریال 
سرمایه مى باشد که از طرف کلیه شــرکا پرداخت گردید و در اختیار مدیران 
موسسه قرارگرفت اسامى و میزان سهم الشــرکه شرکا : فاطمه فخارى به 
شماره ملى 1140938444 دارنده 100 ریال سهم الشرکه حمیدرضا منتظر 
الظهور به شماره ملى 1141078058 دارنده 999900 ریال سهم الشرکه 
اولین مدیران : فاطمه فخارى به شماره ملى 1140938444 به سمت رئیس 
هیئت مدیره - حمیدرضا منتظر الظهور به شماره ملى 1141078058 به سمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند . دارندگان حق امضا : کلیه اوراق 
بهادار و تعهد آور موسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسالمى 
و اوراق عادى و ادارى با امضاى مدیرعامل منفردا و همراه با مهر موسسه معتبر 
مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه نصف جهان براى چاپ 
آگهیهاى موسسه تعیین گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (526475)

تاسیس شرکت سهامى خاص بازرگانى اوستا ایرانیان پناه درتاریخ1398/04/10 
به شماره ثبت 62621 به شناسه ملى 14008432139 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت 
:تولید، توزیع، پخش، خرید، فروش، صادرات و واردات تمام مصالح بنایى اعم از گچ، 
سیمان، شن، آجر، سرامیک و سنگ – تولید، توزیع، پخش، خرید، فروش، صادرات 
و واردات کلیه لوازمات داخلى ســاختمان اعم از ســینک، هود، کابینت، ام دى اف، 
لوازمات چوبى و شیرآالت – صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى – اخذ وام 
و تسهیالت از بانک ها و موسسات دولتى و خصوصى در داخل و خارج از کشور صرفاً 
در راستاى تحقق اهداف شرکت – شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى 
– اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى در داخل و خارج از کشور – شرکت در نمایشگاه ها 
و سمینارها – عقد قرارداد با ارگان هاى دولتى و خصوصى درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلى : استان اصفهان ، شهرستان برخوار ، بخش مرکزى ، شهر خورزوق، اسالم 
آباد ، کوچه شــهید على رمضانى ، بلوار ولى عصر ، پالك 703 ، طبقه اول کدپستى 
8345163739 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10000000 ریال 
نقدى منقسم به 1000 سهم 10000 ریالى تعداد 1000 سهم آن با نام عادى مبلغ 

3500000 ریال توســط موسسین طى گواهى بانکى شــماره95257/46 مورخ 
1398/03/28 نزد بانک ملت شعبه دستگرد برخوار اصفهان با کد9525/7 پرداخت 
گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى على 
اصالنى به شماره ملى 1280842075و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال آقاى امیر اصالنى به شماره ملى 1288211848و به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال آقاى ایمان اصالنى به شماره ملى 1292668849و به سمت عضو 
هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا 
: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
عقود اســالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل یا رئیس 
هیئت مدیره منفرداً و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه بازرسان خانم زهره مسلمى پروانه به شماره ملى 1283533413 به سمت 
بازرس على البدل به مدت یک سال مالى آقاى حسین مرادى دستجردى به شماره ملى 
1293049891 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور 
به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشــد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (526424)

تأسیس

تأسیس

پخش مجموعه تلویزیونى  «آچمز» از امروز شنبه 22 تیر شروع مى شود. سریال «آچمز» به کارگردانى 
مهرداد خوشبخت در 32 قسمت 45 دقیقه اى در گروه فیلم و سریال شبکه 3 سیما تولید شده است.

هومن برق نورد، امیرحسین رستمى، سید مهرداد ضیایى، مهران رجبى، سارا خوئینى ها، بیتا سحرخیز، 
مهوش صبرکن، پریسا مقتدى، سهندجاهدى، هادى عطایى فر، احمدرضا اسعدى، مونا اسکندرى و... 

از بازیگران این مجموعه تلویزیونى هستند.
در خالصه سریال تلویزیونى «آچمز» آمده است: «”مصیب» تازه پس از 45 سال مى فهمد که تنها فرزند 
خانواده نبوده است. وى براى پیدا کردن گمشده سالیاِن دوِر مادرش، راهى تهران مى شود اما خودش هم 
گمشده بزرگ ترى دارد: «عزت» و «احترام»! «مصیب»  مجبور است بین این دو گمشده یکى را انتخاب 

کند و همین داستان هاى پیچیده اى برایش به وجود مى آورد که او را تبدیل به انسانى دیگر مى کند.»
سریال «آچمز» هر شب ساعت 20 و45 دقیقه روانه آنتن  مى شود و باز پخش آن 30 دقیقه بامداد، 9 و30 

دقیقه صبح و 14 و30 دقیقه بعد از ظهر روز بعد است. 

دبیر جشنواره بین المللى فیلم هاى کودکان و نوجوانان 
گفت: 44 کشور متقاضى اکران فیلم هاى تولیدى خود 
در حوزه کودکان و نوجوانان در ســى و دومین دوره این 

جشنواره هستند.
علیرضا تابش در نشست هم اندیشى مدیران، خبرنگاران 
و فعاالن عرصه رسانه اصفهان با مدیران سى و دومین 
جشنواره ببن المللى فیلم کودکان و نوجوانان در کتابخانه 
مرکزى اصفهان افــزود: فیلم هاى داخلى و خارجى این 
جشنواره در 11 سالن سینما با ظرفیت 2400 صندلى که 
1700 صندلى آن در محــور فرهنگى چهارباغ قرار دارد 
اکران مى شود. وى بیان کرد: به احتمال زیاد سینما بهمن 
در منطقه خوراسگان به فهرســت سینماهاى جشنواره 

افزوده خواهد شد.
دبیر جشنواره بین المللى فیلم هاى کودکان و نوجوانان با 
اشاره به اینکه سینماى ایران در حوزه کودك و نوجوان 
تولید انبوهى ندارد اضافه کرد: 194 اثر در بخش سینماى 
ایران به دبیرخانه جشنواره رسید که از این تعداد حدود 15 

اثر در بخش فیلم سینمایى است.
وى تشــریح کرد: در این دوره از جشــنواره 185 فیلم 
ســینمایى، فیلم بلند و کوتاه، پویانمایى و... از سینماى 

ایران و جهان اکران مى شود.
دبیر جشنواره بین المللى فیلم هاى کودکان و نوجوانان 
پیش بینى کرد تعداد مخاطبان جشنواره امسال 20 درصد 

افزایش داشته باشد.
وى تأکید کرد: استان ها و شهرستان هاى عالقه مند به 
نمایش فیلم هاى جشــنواره در استان و شهرستان مورد 
نظرشان مى توانند به ستاد جشنواره اعالم آمادگى کنند و 
ما منتخب فیلم هاى جشنواره را در آن استان ها به نمایش 

مى گذاریم.
تابش از توجه اصحاب رسانه به موضوع کودکان کار و 
حضور آنها در جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان تقدیر 
کرد و گفت: در تالشــیم با اختصاص سهمیه اى به این 

کودکان کار شاهد حضور آنها در سالن هاى سینما باشیم.
وى ادامه داد: در هفته گذشته جلساتى با مسئوالن استان 
داشتیم که همدالنه یاریگر جشــنواره فیلم کودکان و 
نوجوانان بوده و خوشــحالیم که براى این شهر هویت 

فرهنگى قائل هستند.
دبیر جشــنواره فیلم کودکان و نوجوانــان تصریح کرد: 
برگزارى چنین جشنواره هاى بین المللى در شهرى مانند 
اصفهان که شهر دوستدار کودك و عضو شبکه شهرهاى 

خالق جهان است بى شک بسیار مؤثر خواهد بود.
وى از تــالش اصحــاب رســانه در انعــکاس اخبار و 

رویدادهاى جشنواره کودکان تقدیر و خاطرنشان کرد: 
رسانه ها بعد جدى جشنواره فیلم کودکان هستند که اگر 
همکارى آنها نباشد تالش هاى مسئوالن جشنواره براى 
عموم منعکس نخواهد شد. تابش اظهار کرد: ما در تعامل 
و توافقى که با شهردار اصفهان داشتیم به این جمع بندى 
رسیدیم که جشنواره هاى فیلم یکى از حلقه هاى مفقوده 

صنعت سینماست.
وى تصریح کرد: اگر مى خواهیم اصفهان به عنوان میزبان 
همیشگى و مناسب جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان 
بماند باید در تمام ســال میزبان رویدادهاى سینمایى و 

دبیرخانه جشنواره همیشه فعال باشد.
وى ابراز امیدوارى کرد: در این دوره از جشــنواره فیلم 
کودکان و نوجوانان محور تاریخى و فرهنگى چهارباغ به 

عنوان منطقه اصلى جشنواره انتخاب شود.
دبیر جشنواره بین المللى فیلم کودکان و نوجوانان با اشاره 
به اینکه سالن هاى مخصوص نمایش فیلم باید در منطقه 
تاریخى شهر اصفهان انتخاب شوند بیان کرد: به دلیل 
حضور مهمانان داخلى و خارجى این مناطق مورد توجه 

بیشترى قرار مى گیرند.
■■■

دبیر اجرایى ســى و دومین جشــنواره بین المللى فیلم 
کودکان و نوجوانــان در اصفهان در این نشســت هم 
اندیشى گفت: شهردارى اصفهان به حمایت از جشنواره 
فیلم کودکان و نوجوانان دو نگاه ویژه دارد که یکى از آنها 

ساختار برگزارى جشنواره است.
ایمان حجتى، کارکردهــاى اجتماعــى و بین المللى 
را از جملــه کارکردهاى جشــنواره فیلم کــودکان و 
نوجوانان دانســت و افزود: به طور قطــع بهترین ابزار 
براى تأثیرگذارى اســتفاده از هنر اســت و با استفاده از 
توسعه صنعت سینما مى توان از این مباحث هنرى بهره 

بیشترى برد.
وى با بیان اینکه شــهرها بــراى بازاریابى خود تالش 
مى کنند رویدادهاى بزرگ و با اعتبار باال را به شهرهاى 
خود ببرند بنابر این جشنواره بین المللى فیلم کودکان و 
نوجوانان در اصفهان، شهر دوستدار کودك و عضو شبکه 

شهرهاى خالق کارکردى مثبت و مؤثر خواهد داشت.
دبیر اجرایى ســى و دومین جشــنواره بین المللى فیلم 
کــودکان و نوجوانان در اصفهان خاطرنشــان کرد: در 
جشنواره سال گذشته 9000 نفر از مناطق کمتر برخوردار 
شهر از طریق فرهنگسراها ثبت نام و توسط اتوبوس هاى 
ویژه جشنواره به سینما فلســطین منتقل و به تماشاى 

فیلم هاى جشنواره پرداختند.
وى با تأکید بر اینکه امسال ســینما تازه ساخت بهمن 
در منطقه خوراسگان به فهرســت سینماهاى جشنواره 
افزوده شد گفت: سال گذشــته اعضاى زیر پوشش 30 
سازمان مردم نهاد در حوزه کودکان کار، معلول، کم شنوا 

و... در جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان حضور داشتند.
سى و دومین جشــنواره بین المللى فیلم هاى کودکان و 
نوجوانان از 28 مرداد تا 4 شــهریور  ماه 1398 (همزمان 
با عید ســعید غدیرخم) برابر با 19 تا 26 آگوست 2019 
در دو بخش «ملى» و «بین المللى» در شــهر اصفهان 

برگزار مى شود.

صداپیشــه «عروســک جناب خــان» گفت: بیشــتر مواقع عروســک هاى 
یک برنامــه تلویزیونى بیشــتر دیــده مى شــوند و تأثیرگــذارى اجتماعى 

دارند.
محمد بحرانى در خصوص فعالیت در حوزه عروسکى و کودك گفت: کار 
کودك لذت بخش است و در این حوزه کار کردن هیجان خاص خود را 
دارد. در بیشتر مواقع عروسک هاى یک برنامه بیشتر از خود برنامه دیده 
مى شوند. این اتفاق یعنى تأثیرگذارى اجتماعى عروسک هایى که در 

برنامه هاى تلویزیون جان مى گیرند. 
وى افــزود: وقتــى شــاهد مؤثر بــودن عروســک هاى 
برنامــه تلویزیونــى در فرهنــگ و رفتار هــاى اجتماعى 
هســتیم، یعنــى ایــن مســئله ادامــه دار خواهــد بــود. 

به نظرم بــا توجه بــه این ســابقه تاریخى بایــد از ایــن ظرفیت نهایــت بهره را
 برد.

بحرانى اظهار کرد: عروسک ها سرمایه هاى مهمى هستند و توانایى ایجاد فرصت هاى 
تبلیغاتى و اقتصادى بسیارى را دارند. امروز هم عالوه بر «جناب خان»، «کاله قرمزى» 
و دوستانش، «سنجد»، «زى زى گولو» و... عروســک هایى هستند که فراتر از تیم 
خالقشان دیده شدند. این مســئله تأثیرگذارى و ماندگارى شخصیت هاى عروسکى 

را نشان مى دهد.
این بازیگر در پایان درباره برگزارى جشنواره پویانمایى و عروسکى تلویزیون در کرمانشاه 
گفت: به نظرم برگزارى این جشنواره در اســتان هاى مختلف، یکى از اتفاقات مثبت 
آن است. همین امر باعث مى شــود، فرصت بروز و ظهور استعدادهاى مختلف ایجاد

 شود. 

تازه ترین تک آهنگ محســن ابراهیم زاده با تنظیم مصطفى مؤمنى 
منتشر شد.

محسن ابراهیم زاده، خواننده آهنگ «دونه دونه» قطعه جدیدى با نام 
«پروانه وار» منتشر کرد. آهنگسازى و ترانه سرایى این اثر هم توسط 

خود این خواننده انجام شده است.
ابراهیم زاده در این قطعه با مصطفى مؤمنى (تنظیم کننده) و نیما رمضان 

(نوازنده گیتار الکتریک) همکارى کرده است. 

44 کشور در جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان اصفهان 
حضور دارند

نظرشان مى توانند به ستاد جشنواره اعالم آماد
ما منتخب فیلم هاى جشنواره را در آن استانه

مى گذاریم.
تابش از توجه اصحاب رسانه به موضوع کود
حضور آنها در جشنواره فیلم کودکان و نوجو
و گفت: در تالشــیم با اختصاص سهمیه کرد

صداپیشــه «عروســک جناب خــا
یک برنامــه تلویزیونى بیشــتر دیــ

دارند.
محمد بحرانى در خصوص فعالی
کودكلذت بخشاست و در
دارد. در بیشتر مواقع عروسک
مى شوند. این اتفاق یعنىت
برنامه هاى تلویزیون

وى افــزود: وقتــى
برنامــه تلویزیونــ
یعنــى ای هســتیم،

«تگزاس 3» زمستان کلید مى خوردظرفیت متفاوت عروسک ها از نگاه صداپیشه «جناب خان» 

آزاده صمدى مى گوید: دعوت که همیشــه نباید براى 
مهمانى  باشکوه و مجلل باشد، نمى میریم اگر یکبار هم 
دل به دریا بزنیم و خــود را به ضیافت غمگین کودکان 

بى پناه این شهر برسانیم.
این هنرمند ســینما و تئاتر در یادداشــتى در اعتراض 
به وضعیت کــودکان زباله گرد نوشــت: «ما به چالش 
سطل زباله مى پیوندیم تا اقرار کنیم که در فاجعه  پدیده 
زباله گردى کودکان، همه مقصر و مسئولیم، ما باید به این 
لشکر کم سن و سال اندوه ثابت کنیم به دیدن رنج شان 
در سطح این شــهر پر از دود و گوگرد عادت نکرده ایم و 

نمى کنیم.»
چندى پیش پریناز ایزدیار در نامه اى خطاب به اعضاى 
شوراى شــهر آنها را به چالش چندثانیه فرو بردن سر 
در ســطل زباله دعوت کرد و از نمایندگان شوراى شهر 
تهران خواست براى حل پدیده زباله گردى کودکان هیچ 

امروزى را به فردا نسپارند.
یک هفته پیش از انتشــار نامــه پریناز ایزدیــار، آزاده 
صمدى با انتشار یادداشتى نوشت: «درد را از هر طرف 
که مى خوانى درد است، درســت مثل قصه پرغصه  آن 

شام از سطل زباله اى کودکى که صبح تا 
کــوچ به سطل زباله  دیگــر 

بار نابرابرى و مى کند، زیر 
کمر  خم کرده و از تحقیر 
یــن  حقوق انسانى کمتر
م  و مانده است.» محــر

در پدیده 
زباله گردى کودکان
 همه ما مقصریم 

تهیه کننده «تگزاس 2» مى گوید اگر تولید آثار کمدى 
در ســینما با همین کیفیت اندك پیش برود، به زودى 
فیلم هاى اجتماعى بار دیگر گیشه را از آن خود مى کنند.

سید ابراهیم عامریان، این روزها فیلم سینمایى «تگزاس 
2» به کارگردانى مسعود اطیابى را بر پرده سینماها دارد. او 
درباره وضعیت اکران این فیلم بیان کرد: اکران «تگزاس 
2» تا یک ماه آینده ادامه خواهد داشت. هرچند س انس ها 

کم است اما فیلم فروش خوبى دارد.
وى در ادامه درباره ســایر فعالیت هایش گفت: در صدد 
هستیم «تگزاس 3» را در زمســتان کلید بزنیم و این 
فیلم را تا پنج قسمت ادامه دهیم. همچنین براى ساخت 

یک سریال در شبکه نمایش خانگى نیز اقداماتى انجام 
داده ایم که در ژانر اجتماعى است و ســال آینده تولید 

مى شود.
عامریان همچنین در پاســخ به این پرسش که با وجود 
اکران پى در پى فیلم هاى کمدى و اشــباع مخاطبان، 
فروش ایــن فیلم ها همچنان در مقایســه با فیلم هاى 
اجتماعى بیشتر خواهد بود، اظهار کرد: به شخصه سعى 
مى کنم آثارى که در حوزه سینماى کمدى تولید مى کنم، 
باکیفیت باشند. در این زمینه کوتاهى نکرده ام که شاید 
یکى از دالیل فروش فیلم هایى که تهیه کرده ام همین 

مسئله اهمیت به کیفیت باشد.

«آچمز» از امشب جانشین «گاندو» مى شود

روایت زاینده رود
 بین المللى مى شود

د

محسن ابراهیم زاده 
«پروانه وار» آمد

فیلم سینمایى «ســیمین» به تهیه کنندگى و کارگردانى مرتضى آتش زمزم در دهمین جشنواره 
بین المللى فیلم جاگران دهلى در هند و فستیوال مردم و محیط زیست ایرکوتسک روسیه شرکت 

خواهد کرد. مسئولیت پخش فیلم در این دو جشنواره را سولماز اعتماد بر عهده دارد.
«سیمین» سال گذشته به عنوان فیلم افتتاحیه سى ویکمین جشنواره بین المللى کودك و نوجوان 
اصفهان اکران شده بود. «سیمین» فیلمى درباره علت خشک شــدن زاینده رود و تأثیرات آن بر 
زندگى مردم به ویژه کشاورزان است. قصه در فضایى استعارى روایت مى شود و کاراکتر مادر در آن 

نمادى از آب و رودخانه است. 
بازیگران فیلم عبارتند از محمدرضا هدایتى، الله اســکندرى، محمد فیلى، جمشید صدرى، پرى 

کربالیى، سپیده مظاهرى، مریم نقیب الذاکرین، امیرعباس رضایى و مریم عرب جعفرى.
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محسن بنگر که یکى از ُپرافتخارترین بازیکنان فوتبال ایران 
است  که با سپاهان صاحب جام شده و به همراه پرسپولیس 
به دو نایب قهرمانى در لیگ برتر و جام حذفى رسیده، در سن 
40 سالگى اعالم بازنشستگى کرد تا وارد عرصه دیگرى شود 

و به جرگه مربیان اضافه شود.
او که ازجمله گلزن ترین مدافعان محسوب مى شد، با تجربه 
بازى در تیم هاى شموشک نوشهر، ســپاهان، پرسپولیس، 
تراکتورسازى، نفت تهران، پارس جنوبى جم و کارون اروند 
خرمشهر حدود دو دهه در سطح اول فوتبال ایران بازى کرد 
و هفته پیش با انتشار بیانیه اى که متن آن در زیر آمده است، 

از فوتبال خداحافظى کرد:
«با سالم خدمت همه مردم عزیز ایران، دارم به خودم تلقین 
مى کنم که امروز روز زیبایى براى من باشد. بعد از 22 سال 
زندگى با توپ و شناخته شدن به عنوان یک بازیکن فوتبال، 
وقتش رســیده من هم لباس بازیگرى را از تن خارج کنم، 
روزى که باالخره براى هر بازیکن فوتبالى خواهد رســید و 

مقاومت برابر این سرنوشــت قطعى بى فایده است، پس چه 
خوب و چه بد، چه خوشحال و چه ناراحت، چه با افتخار و چه 
ناکام و چه موفق و ناموفق، روزى باید چهار گوشــه زمین را 

بوسید. کارى که من امروز انجام مى دهم.
روزهاى خوب و خاطره انگیزى چه به عنــوان یک بازیکن 
جوان در شموشک نوشهر که به تیم ملى معرفى شدم، چه در 
سپاهاِن دوست داشتنى که به همه افتخارها با آن دست پیدا 
کردم، چه در پرسپولیس کبیر که بازى در آن رؤیاى جوانى و 
نوجوانى ام بود و به آن رسیدم و همچنین در تراکتوِر ُپرشور که 
متأسفانه مصدوم شدم و نتوانستم کمک کنم، تجربه کردم. 
باید بگویم کوچک ترین کم فروشــى اى در دوران فوتبالم 
نکردم، گرچه تهمت هایى به من زده شد، اما خدا شاهد و ناظر 
اعمال من است و او مى داند که محسن بنگر همه تالشش را 

براى هر پیراهنى که بر تن کرده، انجام داده است.
پس در این روز آخرى، آن عده قلیل از هوادارانى که گاهى 
قضاوتــم کردند، مى بخشــم چراکه آنها دوست داشــتنى، 

بزرگ و مایه رونق فوتبال هستند؛ مثل تماشاگران سپاهان 
دوست داشتنى و مثل هواداران تراکتور پر شور؛ اما همه آن 
روزها را دوست داشتم و همیشــه در ذهنم مى ماند. فوتبال 
به من ثروت و شــهرت داده و تا آخر عمــرم مدیون فوتبال 
هستم؛ ســعى مى کنم بخشــى از آن چیزى که به من داده 
را به فوتبــال برگردانم و خودم را وقــف بچه هایى کنم که 
دوست دارم آنها نیز در مسیر رشد قرار بگیرند. یک تشکر و 
معذرت خواهى از تماشاگران استقالل عزیز دارم که اگر در 
دوران بازیگرى حرفى زدم و باعث ناراحتى شان شد، من را

 ببخشند.
در آخر از همه مربیــان عزیزم، چه در رده باشــگاهى و چه 
در تیم ملى تشــکر مى کنم؛ از خانواده، پدر، مادر و برادران 
عزیزم که همیشه مثل کوه پشــتم بودند و دل گرمى دادند، 
تشکر مى کنم؛ ان شــاءا... در نقش دیگرى بتوانم به فوتبال 
و تماشــاگران عزیز خدمت کنم. دوست دار همیشگى شما. 

محسن بنگر.

یکى از پُرافتخارترین بازیکنان فوتبال ایران با مدال هاى طالیى، با فوتبال وداع کرد

بنگر: با سپاهان دوست داشتنى 
به همه افتخارات رسیدم

سخنگوى باشــگاه ذوب آهن گفت: 25 میلیارد کمکى است که 
کارخانه ذوب آهن به باشگاه مى کند. با اوساگوآنا بر سر مبلغى که 
پیشنهاد داد به توافق نرسیدیم و دو بازیکن براى جایگزینى وى در 

روزهاى آینده بر سر تمرینات حاضر مى شوند. 
احمد جمشــیدى در گفتگویى در خصوص بودجه باشــگاه ذوب 
آهن، اظهار کرد: 25 میلیاردى که از آن صحبت مى شود، کمکى 
است که کارخانه ذوب آهن به باشگاه مى کند. راه هاى در آمدزایى 
دیگرى نیز از طریق اسپانسرها خواهیم داشت. اخیراً جلسه هیئت 
مدیره داشــتیم و تعامالت خوبى میان رئیس باشگاه و کارخانه نیز 

وجود دارد. 
وى افزود: مصمم هســتیم که بقیه بودجه را از طریق راه هایى که 
تعریف مى شود تأمین کنیم و نگرانى موجود را بر طرف کنیم. بودجه 
باشگاه حدود 50 میلیارد اســت و این 25 میلیارد کمکى است که 
کارخانه مى کند. ( گفتنى است اخیراً سعید آذرى علیه بودجه مصوب 
کارخانه براى باشگاه، پست هاى اینستاگرامى پرسوز و گدازى را 

منتشر کرد).
جمشیدى در رابطه با رشته هایى که باشگاه در آن تیمدارى مى کند، 
ادامه داد: قرار است در جلسه آینده هیئت مدیره، مدیرعامل باشگاه 
گزارشى آماده کند و تصمیم گیرى در خصوص تیم ها در آن جلسه 

مشخص خواهد شد. 
سخنگوى باشگاه ذوب آهن در ارتباط با سربازان تیم فوتبال ذوب 
آهن افزود: این افراد بازیکنان ذوب آهن هستند و اسم آنها نیز براى 
مسابقات ثبت شده است. همچنین علیرضا منصوریان روى این سه 
نفر حساب ویژه اى باز کرده است و به همین علت آنچنان وارد نقل 

و انتقاالت نشدیم. 
وى ادامه داد: این سه بازیکن به تیم اضافه خواهند شد. ان شاءا... 
مدیرعامل باشــگاه تراکتور نیز کمک مى کند که این سه بازیکن 
هرچه زودتر آزاد شوند که بتوانند سریع تر به تمرینات اضافه شوند. 
جمشــیدى در خصوص به تعویق افتادن قرعه کشى لیگ برتر و 
استاندارد سازى ورزشــگاه ها افزود: ضلع شمالى ورزشگاه درحال 
آماده سازى است و فکر مى کنم تا شروع لیگ آماده شود. ورزشگاه 
فوالدشهر جزو ورزشگاه هایى است که استانداردهاى کلى را دارد 

و اگر نواقص جزیى نیز وجود داشته باشد، برطرف خواهیم کرد. 
سخنگوى باشگاه ذوب آهن با اشــاره به نقل و انتقاالت و شرایط 
اوساگوآنا، خاطرنشــان کرد: وضعیت اوساگوآنا از دید ما تمام شده 
است. اعتبارات ما مشخص اســت و با مبلغى که او گفت به توافق 

نرسیدیم. 
وى در رابطه با جایگزینى اوســاگوآنا ادامه داد: علیرضا منصوریان 
دو بازیکن  خارجى را مد نظر دارد که قرار اســت در روزهاى آینده 
در اصفهان بر سر تمرینات حاضر شوند و بازیکن مدنظر ایشان را 

جذب خواهیم کرد. 
جمشیدى در خصوص رضا شکارى، افزود: همانطور که سعید آذرى 
اعالم کرد به دنبال شکایت خود هستیم. نمى گذاریم حق و حقوق 
باشگاه ضایع شــود و مطمئنًا پرونده را دنبال خواهیم کرد تا رأى 

نهایى صادر شود. 
سخنگوى باشگاه ذوب آهن، ادامه داد: شکایت باشگاه ذوب آهن به 
علت فسخ یک طرفه رضا شکارى است و این درحالى است که او با 
باشگاه قرارداد داشته است. باشگاهى که ضربه بیشترى مى خورد، 
باشگاه روسى است که این بازیکن را جذب کرده است. باشگاه فعلى 
این شخص وقتى متضرر مى شود که شکارى محروم شود و نتواند 

براى این تیم بازى کند.

سرمربى بلژیکى در نشست هم اندیشــى با مربیان تیم هاى ملى ایران حرف هاى 
زیادى را مطرح کرد. او از نیازمندى تیم ملى ایران از یک اســتراتژى کلى سخن 
گفت. این استراتژى به تیم ملى ایران کمک مى کند تا در رده هاى مختلف سنى 
به یک تفاهم جمعى برسد. سیاســتى که در درازمدت، تیم ملى ایران را به آینده 
شکوهمندانه اى خواهد رساند. براى مثال به فوتبالیست 16 ساله اى فکر کنید که 
تازه به تیم ملى ایران دعوت شده است. در استراتژى ویلموتس، او با تاکتیک هاى 
تیم ملى ایران پرورش پیدا مى کند و وقتى به لیســت نهایى تیم ملى بزرگساالن 
ایران دعوت شود، با ســبک بازى تیم ملى ایران هماهنگ قابل قبولى دارد. این 
همان چیزى است که باید در لیست جدید ویلموتس هم جستجو کرد. حاال کسانى 
که مدعى بودند لیست جدید ویلموتس کار فدراسیون بوده تا قیمت چند بازیکن 
را افزایش دهد، با استراتژى جدید مرد بلژیکى مواجه شده اند. او مى خواهد مردان 
آینده فوتبال ایران را بشناســد و در این مسیر دشــوار، یک اردو کوتاه ارزش این 

سرمایه گذارى را دارد.

رضا شــکارى در حالى به تراکتورســازى پیوســت که به شدت 
نزدیک به حضور در پرســپولیس بود. این تغییر جبهه ناگهانى اما 
مى تواند پیامدهایى داشته باشد. به دالیل مختلف، فضاى باشگاه 
تراکتورســازى آماده سوءتفاهم اســت. به عنوان مثال آنها بعد از 
جذب امید عالیشاه به عنوان بازیکن سرباز و البته پس از ارایه چند 
نمایش ضعیف از سوى این بازیکن، به او انگ کم فروشى زدند. هنوز 
هم مصدومیت امید در خالل بازى با پرســپولیس از سوى برخى 
هواداران تراکتور به عنوان یک ســند جدى خیانت تلقى مى شود. 
داستان محسن فروزان و مشارکت همسرش در اداره سایت هاى 
شــرط بندى هم که دیگر نیازى به بازگویى ندارد. بنابراین شاید 
بهتر بود تراکتورى ها از جــذب بازیکنى که در این مدت به دفعات 
و آشکارا از عالقه شــدید قلبى اش به پرســپولیس سخن گفته و 
بابتش ســند و مدرك هم رو کرده، صرف نظر مى کردند. شکارى 
حتى بعد از عقد قــرارداد با تراکتور هــم روى عالقه قلبى اش به 
پرسپولیس پافشارى کرده است. فقط فرض کنید اگر شکارى در 

بازى مقابل پرســپولیس یک فرصــت گل خالى خراب 
کند، واکنش برخى هواداران افراطى به او چه خواهد 

بود؟ آیا بالفاصله با یادآورى مصاحبه هاى این چند 
وقت، شکارى را به پرسپولیسى بودن و تعمد در 

خرابکارى متهم نخواهند کرد؟ خب برادر من، 
این بازیکنان را نگیرید که خیال خودتان هم 

راحت باشد.

معاون حقوقى باشگاه تراکتورسازى تبریز تأکید کرد انتقال رضا شکارى 
به این باشگاه قانونى بوده و ادعاى سعید آذرى مبنى بر محرومیت رضا 

شکارى درست نیست.
 مصطفى کاراندیش معاون حقوقى باشگاه تراکتورسازى درباره انتقال 
رضا شکارى از روبین کازان به تراکتورســازى و ادعاى سعید آذرى و 
باشگاه ذوب آهن مبنى بر غیر قانونى بودن این انتقال اظهار کرد: تاریخ 
مصرف این نوع اظهارات و رفتارهاى ســعید آذرى گذشــته است. ما 
مطابق قانون و مقررات و استعالم هایى که گرفتیم با بازیکنى قرارداد 
بستیم که از باشگاه ذیصالح و باشگاهى که صالحیت دارد رضایتنامه 

دریافت کرده است.
وى افزود: نمى دانم صحبت هاى آذرى براى بازار گرمى یا براى مطرح 
شــدن خودش اســت یا چیز دیگرى،  فقط مى دانم رضا شکارى در 
قراردادش با باشگاه ذوب آهن این حق را داشته در صورتى که پیشنهاد 
داشته باشد با پرداخت مبلغى از این باشگاه جدا شود. در این راستا اقدامات 
الزم انجام شده و فسخ قرارداد این بازیکن نیز از طریق فدراسیون فوتبال 
صادر شده اســت. همه این مراتب انجام شده و بعد شکارى به باشگاه 

دیگرى پیوسته و ما هم از آن باشگاه این بازیکن را جذب کرده ایم.
معاون حقوقى باشگاه تراکتورسازى در خصوص صحبت هاى آذرى 
مبنى بر اینکه حدود دو ماه دیگر حکمى صادر خواهد شد که طبق آن 
رضا شکارى هشت ماه محروم خواهد شــد، گفت: میزان محرومیت 
بازیکن در صورت فسخ غیر قانونى ، چهار تا شش ماه است. شاید آذرى بر 
مبناى قانونگذار برآمده و مى خواهد قانون جدید بگذارد. این محرومیت 
هم براى زمانى است که بازیکن فســخ قرارداد غیر قانونى انجام داده 
باشد، اما شــکارى در قرارداد خود حق انعقاد قرارداد با باشگاه دیگر را 
داشته است. این شرطى هم که وجود دارد،  در تعارض با مواد 13 تا 17 
قوانین انتقال فیفا نیســت. بعضاً در برخى از کشورها مانند اسپانیا درج 
این شرط که بازیکن با پرداخت مبلغى مى تواند قراردادش را فسخ کند،  
الزامى است،  اما در ایران این اختیار داده شده که این بند قرارداد توافقى 
باشد. بازیکن بر اساس همین حق قراردادش را فسخ کرده و بعد از آن هم 
نامه نگارى هاى الزم را با باشگاه ذوب آهن انجام داده و گفته که شماره 

حساب را اعالم کنند تا پول فسخ قراردادش را واریز کند.
کاراندیش در واکنــش به اینکه با این وضعیت هیچ خطرى باشــگاه 
تراکتورســازى و رضا شــکارى را تهدید نمى کند؟  گفت: آقاى آذرى 
دوست داشــته به یک وکیل ایتالیایى پول بدهد و طرح دعوا کند، خدا 
خیرش بدهد! رزق و روزى ما (وکال) را خدا مى رساند و ایشان هم باعث 
و بهانه اى است تا به وکال پول بدهد! آنچه در رویه فیفا وجود دارد، چنین 
شرایطى است که من گفتم. تنها کوتاهى که در پرونده وجود دارد،  متوجه 
باشگاه ذوب آهن اســت که علیرغم اینکه بازیکن درخواست شماره 

حساب کرده،  جواب او را نداده  و کوتاهى کرده اند.

باشگاه تراکتور:

مدیر عامل ذوب آهن بهانه اى 
است براى پول دادن به وکال!

بپا موقعیت خراب نکنى که 
فاجعه مى شود

ششرر رر ننب ىى وو وو
نى که بر تن کرده، انجام داده است.

ز آخرى، آن عده قلیل از هوادارانى که گاهى 
دند، مى بخشــم چراکه آنها دوست داشــتنى، 

ى ىر ر لل وو وبو مم پپ و ول ل ی زمزیزم ز
تشکر مى کنم؛ ان شــاءا... در نقش دیگرى بتوانم به فوتبال 
و تماشــاگران عزیز خدمت کنم. دوست دار همیشگى شما. 

محسن بنگر.

ی لیگ روعشروع م کنم تا ىر مى زىازىاستوو فکر آماده س
فوالدشهر جزو ورزشگاه هایىاست که استا
و اگر نواقص جزیى نیز وجود داشته باشد، برط
سخنگوى باشگاه ذوب آهن با اشــاره به نقل
اوساگوآنا، خاطرنشــان کرد: وضعیت اوساگو
است. اعتبارات ما مشخص اســت و با مبلغى

نرسیدیم.
وى در رابطه با جایگزینى اوســاگوآنا ادامه د
دو بازیکن  خارجى را مد نظر دارد که قرار اسـ
در اصفهان بر سر تمرینات حاضر شوند و باز

جذب خواهیم کرد.
افزود: هم جمشیدى درخصوص رضا شکارى،
اعالم کرد به دنبال شکایت خود هستیم. نمى
و مطمئنًا پرونده را دنبال باشگاه ضایع شــود

نهایى صادر شود. 
سخنگوى باشگاه ذوب آهن، ادامه داد: شکایت
شکارى است و این علت فسخیک طرفهرضا
باشگاه قرارداد داشته است. باشگاهى که ضر
باشگاه روسى است که این بازیکن را جذب کر
این شخص وقتى متضرر مى شود که شکارى

براى این تیم بازى کند.

حاال 
فهمیدید 
جریان 
چیه؟

بودجه اصلى باشگاه ذوب آهن 50 میلیارد است

آقاى سخنگو 
علیه سوز و گدازهاى آذرى

بىشىشب روروى مم ورور رر ب ر رر ر
پافشارى کرده است. فقط فرض کنید اگر شکارى در 

 پرســپولیس یک فرصــت گل خالى خراب
ش برخى هواداران افراطى به او چه خواهد 

اصله با یادآورى مصاحبه هاى این چند 
ى را به پرسپولیسى بودن و تعمد در 

تهم نخواهند کرد؟ خب برادر من، 
ن را نگیرید که خیال خودتان هم 

تیم االتحاد عربستان براى تجدید قوا دو بازیکن خارجى جدید به خدمت گرفت.
تیم االتحاد عربستان این روزها در بازار نقل و انتقاالت به دنبال جذب بازیکنان جدید و تجدید قواست تا خود 
را براى فصل جدید و لیگ قهرمانان آسیا آماده کند. االتحاد  اعالم کرد که لوئیس آنتونیو خمیمیز شیلیایى 
و امیلیانو گابرئیل آرژانتینى را به خدمت گرفته است.ذوب آهن اصفهان رقیب االتحاد در مرحله یک هشتم 

نهایى لیگ قهرمانان آسیاست.

تیم فوتبال سپاهان این هفته به ترکیه مى رود تا سه بازى تدارکاتى را براى آماده سازى بیشتر برگزار کند.
شاگردان قلعه نویى روز یک شنبه  ، به مدت سه روز در اصفهان تمرینات خود را پیگیرى مى کنند و یک بازى دوستانه هم 
برگزار مى کنند.  زردپوشان اصفهانى پنج شنبه  براى برگزارى یک اردوى ده روزه عازم ترکیه مى شوند و قرار است با سه 
تیم خوب در این کشور بازى کنند.  یکى از این دیدارها که با تیم لیگ برتر ترکیه قطعى شده است و مسئوالن سپاهان در 

حال رایزنى براى دو دیدار دیگر هستند.

االتحاد همچنان قدرتمند مى شود3 دیدار تدارکاتى در ترکیه

ذوب آهن تنها نماینده باقیمانده فوتبال ایران در رقابت هاى این فصل لیگ قهرمانان آسیاست و حدود یک ماه 
دیگر باید در جدالى سرنوشت ساز در مرحله یک هشتم نهایى این رقابت ها به مصاف تیم االتحاد عربستان برود. 

شاگردان منصوریان این شانس را دارند تا با برترى در جدالى که در زمین بى طرف هم برگزار خواهد شد، به 
جمع چهار تیم برتر غرب آسیا صعود کنند.

علیرضا منصوریان در همین خصوص به سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا گفت: ما تمرینات بدنسازى و 
قدرتى را انجام مى دهیم. ما سخت کار مى کنیم تا در شرایط مناسب باشــیم براى دیدار با االتحاد ما
 بازى هاى دوستانه زیادى را برنامه ریزى کرده ایم وشش مینى کمپ هم در اصفهان خواهیم داشت.ما 
از تیم هاى زیادى دعوت کردیم تا به اصفهان بیایند، مینى کمپ ابتدایى مان در جنوب ایران خواهد 

بود، جایى که آب و هوایش شبیه به دبى و دوحه است.
منصوریان همچنین راجع به حریف عربســتانى گفت: من االتحاد را مى شناسم و آنها را آنالیز 

کرده ام. تمام بازى هاى فصل قبلشان چه در لیگ و چه در آسیا را تماشا کردم. ما تیم جدیدى 
براى مرحله یک هشتم نهایى لیگ قهرمانان داریم و بازیکنانى که فصل پیش در تیم ما بودند 

حاال خیلى هایشان حضور ندارند.
ســرمربى ذوب آهن با اشــاره به جوانگرایى در تیمش عنوان کرد: ما با تیــم جدید تر در لیگ 

قهرمانان رقابت مى کنیم، بازیکنانى که تجربه بازى در این سطح را ندارند و به همین دلیل ما از لحاظ 
روحى روانى هم با آنها کار مى کنیم.مطمئناً ما یک بازى آســان نخواهیم داشت اما این براى االتحاد

 هم صادق است.

فوالد خوزســتان براى لیگ نوزدهم جواد نکونام را روى نیمکت خود مى بیند. نکونام با 
آمدن به فوالد لیست بازیکنان مورد نیاز خود را به باشگاه داده است و در روزهاى گذشته 
بازیکنان لیگ برترى زیادى براى فوالد جذب شــده اند. نکته اى که در مورد بازیکنان 

لیگ برترى جذب شــده فوالد وجود دارد این است که هر 
تیم شــش بازیکن لیگ برتر مى تواند جذب کند ولى 

فوالدى ها هفت بازیکن به نام هاى شــهاب گردان، 
موســى کولیبالى، محمد قاسمى نژاد، محمد آبشک، 
روح ا... سیف اللهى، على اصغر عاشورى و احمد عبدا... 

 زاده را به خدمت گرفته اند.
سرخپوشــان خوزســتانى حاال با یک چالش جــدى رو به رو 

شده اند. آنها براى حل این چالش دو راه حل پیش روى خود دارند. 
شده را فوالدى ها یا باید قرارداد یکى از این هفت بازیکن جذب 

فسخ کنند و با همان شش سهمیه جذب شده 
لیگ نوزدهم را آغاز کنند یا یکى از این هفت 
بازیکن را تا پایان نیــم فصل اول به صورت 

قرضى به تیم هاى دیگر بفرستند و از نیم 
فصل دوم از او استفاده کنند.

منصوریان: مى خواهیم االتحاد را شکست دهیمجواد جان، آرام تر!

نن زیزی ب بر ور ور ر ىى ب ج و ى ىبر رىزی رر
ب شــده فوالد وجود دارد این است که هر 

نن لیگ برتر مى تواند جذبکند ولى
ییکن به نام هاى شــهاب گردان،
ححمد قاسمى نژاد، محمد آبشک، 
 اصغر عاشورى و احمد عبدا... 

ال با یکچالش جــدى رو به رو
 دو راه حل پیش روى خود دارند. 

شده راا این هفت بازیکن جذب 
جذب شده  مییه

این هفت   از
به صورت  لل

ندد و از نیم 

م ى
سسیاست.

گگ قهرمانان آسیاست و حدود یک ماه 
االتحاد عربستان برود. ب به مصاف تیم

ىى طرف هم برگزار خواهد شد، به 

گففت: ما تمرینات بدنسازى و 
با االتحاد ما ـییم براى دیدار
ا صفهان خواهیم داشت.ما 
نندر جنوب ایران خواهد 

ششناسم و آنها را آنالیز
ددم. ما تیم جدیدى 
ششدر تیم ما بودند 

ــــم جدید تر در لیگ 
ببه همین دلیل ما از لحاظ 
اشت اما این براى االتحاد

 شکست دهیم
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- پیرو رأى اصالحــى شــماره 139860302023000273 مورخ 98/04/01 و 
برابر رأى شــماره 139860302023000159 مورخ 98/02/28 آقــاى مجید بیگى به 
شماره شناســنامه 2915 کدملى 1292421908 صادره از اصفهان فرزند على نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 167/34 مترمربع مفروزى از پالك شماره 3 فرعى از 
6559- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که به صورت عادى از طرف على بیگى واگذار 
گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/4/22 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1398/5/6 م الف: 526051 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى 

اصفهان /4/267 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139860302023000198 مــورخ 98/02/30 آقاى اکبر 
فروتن قهجاورستانى به شماره شناسنامه 1168 کدملى 1287547801 صادره از اصفهان 
فرزند عباس نسبت به چهل و ســه و یازده نوزدهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 23/48 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1 فرعى 
از 6379- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رســمى مشاعى اولیه 

محرز گردیده است. 
ردیف 2- برابر رأى شماره 139860302023000200 مورخ 98/02/30 خانم زهره مقاره 
عابد به شماره شناسنامه 770 کدملى 1285523199 صادره از اصفهان فرزند على نسبت 
به یازده و هفت نوزدهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 23/48 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1 فرعى از 6379- اصلى واقع در بخش 

2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است.
ردیف 3- برابر رأى شــماره 139860302023000202 مــورخ 98/02/30 آقاى اصغر 
فروتن قهجاورستانى به شماره شناسنامه 2592 کدملى 1288132514 صادره از اصفهان 
فرزند اکبر نسبت به هفده و یک نوزدهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 23/48 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1 فرعى از 6379- اصلى 
واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رســمى مشــاعى اولیه محرز گردیده 
است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1398/04/22 تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 05/06 /1398 م الف: 526188 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى 

اصفهان /4/269
اخطار اجرایى

شماره: 97/607 ش6 ح- به موجب رأى شماره 97/722 تاریخ 97/7/22 حوزه فوالدشهر 
شوراى حل اختالف شهرستان لنجان که قطعیت یافته است. محکوم علیه محسن میرزایى 
 184/600/000 R فرزند میرزاعلى نشانى: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ
ریال به عنوان اصل خواسته وجه دو فقره چک به شــماره 316886 مورخ 95/11/28 و 
316876 مورخ 95/12/20 و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان 
پرداخت بدهى که بر اساس نرخ شــاخص تورم اعالمى ســالیانه از سوى بانک مرکزى 
محاســبه مى شــود و پرداخت مبلغ 2/457/500 ریال هزینه دادرسى در حق محکوم له 
زینب سلیمیان فرزند قربانعلى نشانى: زرین شــهر امام جنوبى موبایل رنگین کمان و نیم 
عشر در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفا محکوم به از 
آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف: 526193  شعبه ششم شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره 

یک) /4/282
اخطار اجرایى

محکوم علیه 1 – احمد خدائى 2 – محمد حسین کوچکى هردو  مجهول المکان و محکوم 
له حسین هادى زاده بنشانى خمینى شهر خ شریعتى شمالى خ هادى پ70 به موجب راى 
شماره 53تاریخ 4/ 2 / 98 حوزه نهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر 
محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت مبلغ 000 / 000 / 30ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک 25 / 12 / 96  لغایت زمان اجراى حکم و مبلغ 
000 / 375 /1ریال بابت هزینه دادرسى در حق محکوم له پرداخت سایر هزینه هاى اجرائى 
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 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   523834 /م الف.  حبیب اسالمیان   -  قاضى شعبه نهم حقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر/ 4/271 
مزایده اموال غیر منقول ( نوبت اول ) 

در پرونده 970450 اجراى احکام حقوقى دادگســترى شاهین شــهر و در اجراى نیابت 
961517 شعبه 13 اجراى احکام مدنى اصفهان آقاى هادى هاشمى فرزند هدیات محکوم 
به پرداخت یکصدو بیست و چهار عدد سکه بهار آزادى و چهل مثقال طالى ساخته شده 
و 000 / 674 / 55 ریال خسارت دادرسى و 000 / 000 / 4 ریال حق الوکاله وکیل در حق 
خانم عاطفه سعیدى قهه فرزند محمد على با وکالت آقاى محمود گنجوى و همچنین مبلغ 
000 / 000 / 111 ریال بابت حق االجرا دولتى در حق صندوق دولت محکوم شــده است 
که محکوم له در جهت وصول مطالبات اقدام به توقیف اموال بدهکار شامل امتیاز قرار داد 
واگذارى حق انتفاع بهره بردارى به شــماره 05 – 1026 از اراضى شهرك صنعتى بزرگ 
اصفهان واقع در اصفهان جاده علویجه ، شــهرك صنعتى بزرگ شمال اصفهان ، خیابان 
کارآفرینان 6 سوله 2 و 3 که محل مورد نظر به دو عدد سوله مجزا به مساحت 576 متر مربع 
داراى قرارداد فروش زمین و ساختمان واحد هاى کارگاهى از وزارت صنایع و معادن شرکت 
شهرکهاى صنعتى ایران ثبت شده  وبه شــماره 5679 ثبت شده به نام محکوم علیه فوق 
مى باشد که حسب استعالم واصله از شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهان ( سهامى 
خاص ) به شماره 26124 مورخ 22 / 8 / 1397 و شماره 28743 مورخ 14 / 9 / 1397 که 
امتیاز فوق در مالکیت رسمى محکوم علیه بوده و طبق نظریه کارشناس دادگسترى ملک 
به نشانى اصفهان جاده علویجه شهرك صنعتى بزرگ شمال اصفهان خیابان کارآفرینان 
6 ســوله 2 و 3 و لهذا با توجه به موقعیت محل ، مساحت و کاربرى و عوامل موثر در قضیه 
ارزش هر دو عدد ســوله جمعا به مبلغ 000 / 000/ 040 / 7 ریــال ( هفت میلیارد و چهل 

میلیون ریال ) ارزیابى شده و نظریه کارشــناس مصون از ایراد و اعتراض بوده و وضعیت 
ملک در اجراى ماده 111 قانون اجراى احکام مدنى بررسى شده که طبق گزارش مورخ 21 
/ 12 / 1397 مامور اعزامى به محل اعالم شده درب محل بسته بود و از اهالى و همسایگان 
سوال شد اعالم نمودند حدود یکسال است که فعالیتى ندارند و مستاجر هم ندارد و باتوجه 
به میزان طلب محکوم له حسب نیابت واصله و با توجه به نوسانات قیمت طال و سکه میزان 
دقیق ارزش مطالبات محکوم له در خصوص سکه و طالى ساخته شده بر مبناى استعالمى 
خواهد بود که در روز مزایده از صنف طال و سکه اصفهان انجام خواهد شد . لذا بدین خاطر 
تمامیت امتیاز قرار داد واگذارى حق انتفاع بهره بردارى به شماره 05 / - 1026 از اراضى 
شهرك صنعتى بزرگ اصفهان در روز شنبه مورخ 5 / 5 / 1398 ساعت 30 / 8 در دادگسترى 
شاهین شــهر اجراى احکام طبقه همکف واحد اجراى احکام از طریق مزایده در معرض 
فروش گذاشته مى شود مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به خریدارى که باالترین قیمت 
را پیشنهاد کند فروخته مى شود . شــرکت در مزایده باید 10 درصد قیمت نهایى مزایده را 
همراه داشته تا به حساب سپرده دادگسترى به شماره 21712902777002 نزد بانک ملى 
شاهین شهر واریز نماید و مابقى را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت کند و درصورتى که برنده 
مزایده در موعد مقرر بقیه بهاى اموال را نپردازد ســپرده او پس از کسر هزینه هاى مزایده 
بهنفع دولت ظبط و مزایده تجدید مى گردد. متقاضیان خرید مى تواند در مدت پنج روز قبل 
از روزى که براى فروش معین شده است به این شــعبه مراجعه و با معرفى اى اجرا اموالى 
را که آگهى شده  مالحظه نماید . محکوم له مى تواند مثال سایرین در خرید شرکت نماید 
و درصورت برنده شدن مکلف به پرداخت حق االجرا است . آگهى مزایده عالوه انتشار در 
روزنامه در قسمت اجرا و محل فروش و محل ملک الصاق مى شود523707/م الف علیرضا 

خالقى – دادورز اجراى احکام مدنى دادگسترى شاهین شهر/ 4/272 
حصروراثت 

حسین علیرضایى داراى شناسنامه شماره 64 به شــرح دادخواست به کالسه 98/224 از 
این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن 
علیرضائى علویجه بشناســنامه 1592 در تاریخ 71/10/20 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. رمضانعلى علیرضایى علویجه  
فرزندحســن متولد 1332ش ش  14 نســبت با متوفى فرزند ، 2. باقر علیرضایى علویجه 
فرزندحسن متولد 1343ش ش  285 نسبت با متوفى فررزند ، 3. عباس علیرضایى علویجه 
فرزندحسن متولد 1336ش ش 65 نسبت با متوفى فرزند، 4. معصومه علیرضایى علویجه 
فرزندحسن متولد 1319ش ش 4749 نسبت با متوفى فرزند، 5. جمیله علیرضایى علویجه 
فرزندحسن متولد 1334ش ش  5548 نسبت با متوفى فرزند ،6. فاطمه علیرضایى علویجه 
فرزندحسن متولد 1343ش ش  35نســبت با متوفى فرزند، 7. حسین علیرضایى علویجه 
فرزندحسن متولد 1329ش ش  64نسبت با متوفى فرزند، 8. ربابه کریمى علویجه فرزند 
نوروزعلى متولد 1300ش ش  2350نســبت 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. 518127/م الف رئیس شعبه 

2 شوراى حل اختالف مهردشــت /4/273 
ابالغ رأى

 دادنامه - شماره پرونده: 649/97 شــماره دادنامه:140-98/3/7 خواهان: رسول حسین 
هاشمى فرزند رضا  نشــانى: دهق- خ مطهرى-کوى مهدیه پ 129  خوانده: 1-خدیجه 
کمالى قربانیان فرزند غالمعلى ،ساکن مجهول المکان،2-مصطفى اکبرى فرزند اسمعلى 
،  نشــانى: دهق جنب هنرستان امام على منزل شخصى خواســته : مطالبه قاضى شورا با 
عنایت به محتویات پرونده ختم رســیدگى اعالم و به شرح آنى مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى شورا درخصوص دادخواست آقاى رسول حسین هاشمى فرزند رضا مقیم دهق 
به طرفیت خانم 1- خدیجه کمالى قربانیان فرزند غالمعلى مجهول المکان 2- مصطفى 
اکبرى فرزند اسمعلى مقیم دهق مبنى بر مطالبه مبلغ هفتاد میلیون ریال با خسارت تاخیر 
در تادیه وهزینه دادرسى به اســتناددو فقره چک به شــماره ى 1-865513 بر عهده ى 
بانک ملى ایران به تاریخ ســى و یکم مرداد ماه نود و هفت و گواهى عدم پرداخت بانک 
سپه به مبلغ چهل میلیون ریال و به تاریخ یکم شهریور ماه نود و هفت 2- چک به شماره 
055318 بر عهده ى بانک سپه به تاریخ سى و یکم اردیبهشت نود و هفت و گواهى عدم 
پرداخت بانک ملت به مبلغ ســى میلیون ریال و به تاریخ یکم خــرداد ماه نود و هفت نظر 
به اینکه مستندات مذکور بر اشتغال ذمه ى خواندگان به میزان خواسته داللت داشته و با 
توجه به اینکه خوانده ردیف اول مجهول المکان بودن واز طریق نشــر آگهى دعوت شده 
نامبردگان علیرغم دعوت ولى در جلسه رســیدگى مقرر حضور نیافته و نسبت به دعوى و 
مستندات آن انکار و ایرادى به عمل نیاورده دلیلى هم بر برائت ذمه خویش اقامه نکرده اند،  
لذا قاضى شورا با استحصاب بقاء دین دعواى خواهان را ثابت تشخیص داده مستنداً به مواد 
313 و 314  ناظر به ماده 249 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدورچک 
و ماده واحده استفساریه آن و مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امورمدنى راى بر محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ هفتاد 
میلیون ریال بابت اصل دین و محکومیت خوانده ى ردیف اول به پرداخت مبلغ یک میلیون 
و نهصد و پنجاه و پنج هزارریال بابت هزینه دادرســى و خسارت تاخیر تادیه بر مبناى نرخ 
تورم اعالمى توسط بانک مرکزى جمهورى اســالمى ایران از تاریخ چک تا زمان وصول 
آن بر اساس محاسبه ى صورت گرفته توسط اجراى احکام در مرحله اجراى حکم درحق 
خواهان صادر و اعالم مى نمایــد اما در رابطه با مطالبه ى خســارت تاخیر تادیه و هزینه 
دادرسى نسبت به خوانده ى ردیف دوم نظر به اینکه نامبرده ضامن بوده و نه صادر کننده 
ى چک و به موجب تبصــره ى الحاقى به ماده ى 2 قانون صــدور چک، دارنده ى چک 
صرفًا مى تواند محکومیت صادر کننده ى آن را به پرداخت خســارات وارده مطالبه نماید 
بنابراین خواهان در مطالبه ى مذکور محق نبوده  مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسى 
دادگاههاى عمومــى و انقالب در امور مدنى راى بر بى حقــى خواهان صادر و اعالم مى 
نماید .این راى غیابى و ظرف بیست روز پس ازابالغ قابل واخواهى در این شعبه و سپس 
ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه محترم عمومى بخش مهر دشت 
مى باشد. 518130/م الف محمد محمدى - قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف بخش 

مهردشت/4/274
 مزایده

در پرونده کالسه 971826 اجرایى دســتور فروش صادره از  شعبه اول عمومى نجف آباد 
محکوم علیها آقایان و خانما محمود،علیرضا،وهــدى ،مریم ،ملیحه،فاطمه،منیژه همگى 
خبیرى و عزت پورهادى محکوم اســت به پرداخت مبلغ 5165000  ریال حق الوکاله و 
2260000 ریال هزینه  دادرســى و مبلغ 1000000 ریال در حق محکوم له  که از طریق 
اجراى احکام مدنى شهرســتان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توســط کارشناس رسمى 
دادگسترى منتخب آقاى مهندس علیرضا فاضل به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: شش 
دانگ ملک مسکونى به شماره 830/9 به آدرس نجف آباد خ شریعتى کوى میخک ملک 
جنوبى شرقى پالك 13 کد پستى 8514677451 اعیانى در یک طبقه مسکونى بصورت 
آوارى به متراژ 75 متر بصورت خشت وگلى و مستعمل داراى امتیازات آب و برق و گاز به 
احاظ عقب نشینى در ضلع شمال و غرب ارزش شش دانگ عرصه و اعیان با امتیازات بنا 
جمعا مبلغ 3640000000ریال براورد گردید. که باتوجه بــه مراتب فوق و عدم اعتراض 
طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف 
آباد درتاریخ 1398/05/14 ساعت 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. 525541/م الف مدیراجراى احکام حقوقى 

دادگسترى نجف آباد /4/275
 حصروراثت 

على رحمانى گلدره داراى شناسنامه شماره 1091909301 به شرح دادخواست به کالسه 
98/245 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمد رضا رحمانى گلدره بشناسنامه 38 در تاریخ 63/2/21 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 

زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. محمد على رحمانى گلدره 
فرزندمحمد رضا متولد1338ش ش 17 نسبت با متوفى فرزند ، 2. عبدالعلى رحمانى گلدره 
فرزند محمدرضا متولد 1338ش ش 18 نســبت با متوفى فرزند ، 3. اکبر رحمانى گلدره 
فرزند محمد رضا متولد 1349ش ش 20 نسبت با متوفى فرزند ، 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. 525493/م الف رئیس شعبه 

2 شوراى حل اختالف مهردشت /4/276
 حصروراثت 

جواد بهمنى داراى شناسنامه شماره 983 به شــرح دادخواست به کالسه 98/208 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن بهمنى 
بشناسنامه 6 در تاریخ 97/11/17 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به : 1. معصومه رضوانى قمشــلوئى فرزندامراله متولد1338ش 
ش 1301 نســبت با متوفى زوجه ، 2. جواد بهمنى فرزندحســن متولد1361ش ش 983 
نسبت با متوفى فرزند ، 3. مهدى بهمنى فرزند حســن متولد1355ش ش 1470 نسبت 
با متوفى فرزند، 4. على بهمنى فرزندحســن متولد1345ش ش 555 نســبت با متوفى 
فرزند، 5. فاطمه بهمنى فرزندحســن  متولد1349ش ش 624 نسبت با متوفى فرزند ،6. 
بهجت بهمنى فرزندحسن  متولد1352ش ش 209نسبت با متوفى فرزند، 7. زهرا بهمنى 
فرزندحسن  متولد1356ش ش 3266 نسبت با متوفى فرزند، 8. نرگس بهمنى فرزندحسن  
متولد1359ش ش 1041 نسبت با متوفى فرزند،9. مریم بهمنى فرزندحسن  متولد1365ش 
ش 88نسبت با متوفى فرزند، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 520797/م الف رئیس شعبه 2 شوراى حل اختالف مهردشت 

 4/277/
ابالغ رأى 

دادنامه - شماره پرونده: 489/97 ش ح الف ع شماره دادنامه:149-98/03/13 خواهان: 
ابوالفضل شفیعى فرزند جعفر  ســاکن: علویجه-اتوبان شهید بهشتى شرکت قطران لوله  
خوانده:حامد باغستانى فرزند عباس ،  ساکن: مجهول المکان خواسته : مطالبه قاضى شورا 
با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى اعالم و به شرح آنى مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى شورا درخصوص دادخواست آقاى ابوالفضل شفیعى فرزند جعفر مقیم علویجه به 
طرفیت آقاى حامد باغستانى فرزند عباس مجهول المکان مبنى بر مطالبه ى مبلغ بیست 
میلیون ریال وجه یک فقره چک بال محل با خسارت تاخیر در تادیه و هزینه ى دادرسى به 
استناد یک فقره چک به شماره ى 716491 برعهده ى بانک کشاورزى به تاریخ 95/08/20 
و به مبلغ مذکور و گواهى عدم پرداخــت  139508225105599957 به مبلغ مذکوروبه 
تاریخ 95/08/22 نظربه اینکه مستندات مذکور بر اشــتغال ذمه خوانده به میزان خواسته 
داللت داشته و نامبرده با توجه به مجهول المکان بودن از طریق نشر آگهى دعوت شده ولى  
در جلسه ى رسیدگى مقرر حضور نیافته و نسبت به دعوى و مستندات آن انکار و ایرادى به 
عمل نیاورده دلیلى هم بر برائت ذمه خویش اقامه نکرده است لذا قاضى شورا با استحصاب 
بقاء دین دعواى خواهان را ثابت تشخیص داده مســتنداً به مواد 313 و 314  ناظر به ماده 
249 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدورچک و ماده واحده استفســاریه 
آن و مواد 519و515 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امورمدنى راى 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال وجه یکنفره چک بالمحل بابت 
اصل دین با خسارت تاخیر تادیه بر مبناى نرخ تورم بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران 
از تاریخ چک تا زمان وصول آن بر اساس محاسبه ى صورت گرفته توسط اجراى احکام در 
مرحله اجراى حکم و مبلغ یک میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال بابت هزینه ى دادرسى 
در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد.این راى غیابى و ظرف بیست روز پس ازابالغ قابل 
واخواهى در این شعبه و سپس ظرف بیســت روز دیگر قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه 
محترم عمومى بخش مهر دشت مى باشد. 520815/م الف محمد محمدى-  قاضى شعبه 

اول شوراى حل اختالف بخش مهردشت/4/278
 ابالغ رأى

دادنامه - شماره پرونده: 462/97شــماره دادنامه:130-98/3/5 خواهان: رسول حسین 
هاشــمى فرزند رضا  نشــانى: دهق- خ مطهرى-کوى مهدیه منزل شــخصى  خوانده: 
1-حامد ســلمان نیا مجهول المکان،2-مصطفى اکبرى فرزند اسم على ،  نشانى: دهق 
جنب هنرستان منزل شخصى خواسته : مطالبه قاضى شورا با عنایت به محتویات پرونده 
ختم رسیدگى اعالم و به شرح آنى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص 
دادخواست آقاى رسول حسین هاشمى فرزند رضا مقیم دهق به طرفیت آقایان 1- حامد 
سلمان نیا مجهول المکان 2- مصطفى اکبرى فرزند اسم على مقیم دهق مبنى بر مطالبه 
مبلغ ده میلیون ریال با خسارت تاخیر در تادیه دادرسى وهزینه دادرسى به استنادیک فقره 
چک به شماره ى 380321 بر عهده ى بانک ســپه به تاریخ دهم آذر ماه ماه نود وشش و 
گواهى عدم پرداخت بانک رفاه کارگران به مبلغ مذکور و بــه تاریخ یازدهم آذر ماه نود و 
شش با این توضیح خوانده ى ردیف اول  صادر کننده و خوانده ردیف دوم ضامن مى باشد با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده ردیف اول که از طریق نشر آگهى دعوت شده نظر به 
اینکه مستندات مذکور بر اشتغال ذمه خوندگان به میزان خواسته داللت داشته و نامبردگان 
علیرغم دعوت و استحضار از روند دادرسى  در جلسه رسیدگى مقرر حضور نیافته و نسبت 
به دعوى و مســتندات آن انکار و ایرادى به عمل نیاورده دلیلى هم بر برائت ذمه خویش 
اقامه نکرده اند  لذا قاضى شورا با اســتحصاب بقاء دین دعواى خواهان را ثابت تشخیص 
داده مستنداً به مواد 313 و 314  ناظر به ماده 249 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 
2 قانون صدورچک و ماده واحده استفساریه آن و مواد 198و515و519و522 قانون آیین 
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امورمدنى راى بر محکومیت تضامنى خواندگان 
به پرداخت مبلغ ده میلیون ریــال بابت اصل دین و محکومیــت خوانده ى ردیف اول به 
پرداخت مبلغ یک میلیون و صد هفتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر 
تادیه بر مبناى نرخ تورم اعالمى توســط بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران از تاریخ 
چک تا زمان وصول آن بر اساس محاسبه ى صورت گرفته توسط اجراى احکام در مرحله 
اجراى حکم درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید اما در رابطه با مطالبه ى خسارت تاخیر 
تادیه و هزینه دادرسى نسبت به خوانده ى ردیف دوم نظر به اینکه نامبرده ضامن بوده و نه 
صادر کننده ى چک و به موجب تبصره ى الحاقى به ماده ى 2 قانون صدور چک، دارنده 
ى چک صرفًا مى تواند محکومیت صادر کننده ى آن را به پرداخت خسارات وارده مطالبه 
نماید بنابراین خواهان در مطالبه ى مذکور محق نبوده  مســتنداً به مواد 197 قانون آیین 
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى راى بر بى حقى خواهان صادر و اعالم 
مى نماید .این راى غیابى و ظرف بیســت روز پس ازابالغ قابل واخواهى در این شــعبه و 
سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه محترم عمومى بخش مهر 
دشت مى باشد. 520804/م الف محمد محمدى - قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف 

بخش مهردشت/4/279
ابالغ رأى

 دادنامه - شماره پرونده: 467/97شــماره دادنامه:129-98/3/5 خواهان: رسول حسین 
هاشــمى فرزند رضا  نشــانى: دهق- خ مطهرى-کوى مهدیه منزل شــخصى  خوانده: 
1-مهدى محمد اقایى فرزند علیرضا ساکن مجهول المکان،2-مصطفى اکبرى فرزند اسم 
على ،  ساکن: دهق جنب هنرستان منزل شخصى خواسته : مطالبه قاضى شورا با عنایت به 
محتویات پرونده ختم رسیدگى اعالم و به شرح آنى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
شورا درخصوص دادخواست آقاى رسول حسین هاشمى فرزند رضا مقیم دهق به طرفیت 
آقاى 1- مهدى محمد اقایى فرزند علیرضا مجهول المکان 2- مصطفى اکبرى فرزند اسم 
على مقیم دهق مبنى بر مطالبه مبلغ نود و هشــت میلیون ریال با خسارت تاخیر در تادیه 
دادرسى وهزینه دادرسى به استنادیک فقره چک به شماره ى 184342بر عهده ى بانک 
صادرات به تاریخ سى و یکم خرداد ماه نود وشش و گواهى عدم پرداخت بانک سپه به مبلغ 
مذکور و به تاریخ سررسید، نظر به اینکه مســتندات مذکور بر اشتغال ذمه ى خواندگان به 
میزان خواسته داللت داشته و با توجه به اینکه خوانده ردیف اول مجهول المکان  واز طریق 
نشر آگهى دعوت شده نامبردگان علیرغم دعوت و استحضار ولى در جلسه رسیدگى مقرر 

حضور نیافته و نسبت به دعوى و مستندات آن انکار و ایرادى به عمل نیاورده دلیلى هم بر 
برائت ذمه خویش ارائه ننموده است،  لذا قاضى شورا با استحصاب بقاء دین دعواى خواهان 
را ثابت تشخیص داده مستنداً به مواد 313 و 314  ناظر به ماده 249 قانون تجارت و تبصره 
الحاقى به ماده 2 قانون صدورچک و ماده واحده استفساریه آن و مواد 198و515و519و522 
قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امورمدنى راى بر محکومیت تضامنى 
خواندگان به پرداخت مبلغ نود وهشت میلیون ریال بابت اصل دین و محکومیت خوانده ى 
ردیف اول به پرداخت مبلغ دومیلیون و دویست و هفتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى 
و خسارت تاخیر تادیه بر مبناى نرخ تورم اعالمى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران از 
تاریخ چک تا زمان وصول آن بر اساس محاسبه ى صورت گرفته توسط اجراى احکام در 
مرحله اجراى حکم درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید اما در رابطه با مطالبه ى خسارت 
تاخیر تادیه و هزینه دادرسى نســبت به خوانده ى ردیف دوم نظر به اینکه نامبرده ضامن 
بوده و نه صادر کننده ى چک و به موجب تبصره ى الحاقى به ماده ى 2 قانون صدور چک، 
دارنده ى چک صرفًا مى تواند محکومیت صادر کننده ى آن را به پرداخت خسارات وارده 
مطالبه نماید بنابراین خواهان در مطالبه ى مذکور محق نبوده  مستنداً به ماده 197 بند ب 
قانون آیین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى راى بر بى حقى خواهان 
صادر و اعالم مى نماید .این راى غیابى و ظرف بیســت روز پس ازابالغ قابل واخواهى در 
این شعبه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه محترم عمومى 
بخش مهر دشت مى باشد. 520806/م الف محمد محمدى - قاضى شعبه اول شوراى حل 

اختالف بخش مهردشت/4/280
 مزایده

بر اساس پرونده اجرائى کالسه 9600305 تمامت ششدانگ عرصه و اعیان پالك ثبتى دو 
هزاروششصدوپنجاه و دو فرعى مجزى شده از هفتصد و نود اصلى (مفرزومجزى شده از 
1298-1246) واقع در قطعه هشت نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان بانضمام کلیه توابع 
والواحق عرفیه و انشعابات و اشــتراکات منصوبه و غیرمنصوبه در آن ملکى آقاى علیجان 
عیدى وندى فرزند فریدون که به موجب سند شــماره 38624 مورخ 95/3/4 تنظیمى در 
دفتر اسناد رسمى شــماره 199 نجف آباد در رهن مدیریت شعب بانک مهراقتصاد استان 
اصفهان قرار دارد و برابر نامه شماره 139685602030000310 مورخ 96/12/17 اداره 
ثبت اسناد و امالك نجف آباد بنامش سابقه ثبت و ســند مالکیت دارد و ششدانگ آن به 
مساحت دویست و پنجاه و سه مترمربع  محدود است به : شماال دیواریست بطول 11 متر 
به پیاده رو خیابان احداثى به عرض ده متر شرقا دیوار به دیوار بطول 23 متر به زمین شنى 
شماره دو هزار و ششصد و پنجاه و سه فرعى جنوبا دیواریســت بطول 11 متر به پیاده رو 
خیابان احداثى به عرض 10متر غربا دیواربدیوار بطول 23 متر به شماره دوهزار و ششصد 
و پنجاه و یک فرعى حقوق ارتفاقى معرفى نشده است .از ساعت 9 صبح تا 12 روز یکشنبه 
مورخ 1398/05/13 در محل واحد اجراى اسناد رسمى اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 
نجف آباد واقع در خیابان منتظرى شــمالى از طریق مزایده حضورى به فروش مى رسد و 
مورد مزایده از مبلغ دو میلیارد و هشتصد و سیزده میلیون و یکصد و بیست هزار ریال قیمت 
ارزیابى شده توسط کارشناس رسمى شــروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادى فروخته مى شود و کلیه هزینه ها و بدهى هاى احتمالى و همچنین بدهى هاى 
مربوط به آب برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشــتراك و نیز بدهى هاى مالیاتى و 
عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از قطعى یا غیر قطعى به عهده برنده مزایده 
میباشد. طبق گزارش کارشــناس مربوطه مورد مزایده بصورت یک باب منزل مسکونى 
داراى قدمت باالى بیست و پنج ســال و احداثات آن از نوع دیوار باربر با سقف تیرآهن و 
طاق ضربى شامل مجموعه هاى خواب و پذیرایى آشپزخانه و سرویس بهداشتى پارکینگ 
و تراس میباشد آشپزخانه PVC  نماى داخلى تا ارتفاع یک متر سنگ پالك و بقیه اندود 
گچ بهمراه گچبرى ساده سقف با کفپوش با کفپوش موزائیک و سرامیک و دربهاى داخلى 
چوبى و درب و پنجره هاى قسمت جنوبى ساختمان آلومینیومى شیشه خور و نماى حیاط 
آجر لفتون قدیمى و نماى شمالى آجر سه سانتى مى باشد داراى انشعاب آب برق تلفن و گاز 
مى باشد و طبق اعالم بستانکار مورد مزایده در حال حاضر تحت پوشش هیچگونه بیمه اى 
قرار ندارد .کسانى که مایل به خرید و شــرکت در مزایده مى باشند میتوانند از مورد مزایده 
به آدرس : نجف آباد ویالشهر بلوار آیت اله سعیدى خیابان 123 اصلى پالك 15 کد پستى 
56731-85819 دیدن نمایند. این آگهى در یک نوبــت در تاریخ 1398/04/22 در این 
روزنامه درج و منتشر مى گردد. در ضمن چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمى باشد 
روز بعد از تعطیلى روز برگزارى مزایده خواهد بود 520381/م الف فاتحى مدیر واحداجراى 

اسناد رسمى  نجف آباد /4/281
 تحدید حدود اختصاصى

شماره نامه : 139885602007001428- تاریخ ارسال نامه : 1398/04/18 نظر به اینکه 
تحدید حدود ششدانگ خانه پالك شماره 1/1673 مجزى شــده از 508 فرعى از اصلى 
مذکور واقع در کارالدان بخش نه ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام خانم 
ســمیه نصر اصفهانى فرزند عبداله در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونى آن 
به عمل نیامده است . اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز یک شــنبه مورخ 1398/05/13  ساعت 9 صبح 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد ، لذا به موجب این آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى 
گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهى در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیــم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار :1398/04/22 - م الف / 525921 -  اداره ثبت اسناد و 

امالك فالورجان /4/283 
حصروراثت 

پرى على آبادى داراى شناسنامه شماره 1109 به شرح دادخواست به کالسه 619/98 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابوالقاسم 
على آبادى بشناسنامه 8 در تاریخ 98/4/6 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. بهمن على آبادى ش ش 119 ، 2. اکبر على 
آبادى ش ش 35 ، 3. حسین على آبادى ش ش 5499810389 ، 4. ناصر على آبادى ش 
ش 24 ، 5. حســن على آبادى ش ش 1080013032، 6. داود  على آبادى ش ش 64، 7. 
پرى على آبادى ش ش 1109، 8. اصغر على آبادى ش ش356  ، 9. فرزانه على آبادى ش 
ش 5490003596  (فرزندان متوفى)، 10. ســکینه جمالى عسکرانى ش ش 79 (همسر 
متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى 
صادرخواهد شــد. 527777/م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف 

نجف آباد /4/284
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139860302023000277 مــورخ 98/04/01 آقاى رضا 
رضوى به شماره شناسنامه 80 کدملى 1287523099 صادره از اصفهان فرزند سید حسین 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 169/72 مترمربع مفروزى از پالك شماره 
5040- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز 
گردیده است. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/4/22 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1398/5/6 م الف: 527647 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى 

اصفهان /4/285 
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نایب رئیس انجمن فیزیوتراپى استان تهران گفت: با توجه به استفاده روز افزون از وسایل ارتباط 
جمعى از جمله تلفن همراه و رایانه، مشکالت ناشى از استفاده مکرر از این وسایل باعث 

ضعف عضالت، انحراف ستون مهره ها و همچنین کم تحرکى ناشى از آنها 
باعث اضافه وزن شده و این اضافه وزن تبعات زیادى به دنبال دارد و همه اینها 
در صورت توجه نکردن به موقع باعث صدمات و بیمارى هاى بســیار ناتوان 

کننده مى شود.
همایــون آبائى افــزود: توصیه مى شــود ضمن رعایت 

اصول بهینه اســتفاده از وسایل دیجیتالى و 
الکترونیکى، در صورت بروز مشکل براى 
مشــاوره و درمان به متخصصین 

و  مراجعــه  فیزیوتراپیســت 
راهکارهاى الزم را دنبال کنند.

مطالعات نشان داده که افراد تنها با ده دقیقه شنا کردن در دریا مى توانند دچار بیمارى هاى پوستى 
شوند.

میکروبیوم ها از پوست در برابر میکروب ها محافظت مى کنند و یک تیم تحقیقاتى متوجه شدند که 
میکروبیوم هاى پوست افراد پس از شنا در دریا تغییر کرده و بسیار شبیه به یکدیگر شده است. این 
یافته ها نشان مى دهد شــنا در دریا مى تواند تنوع و ترکیب میکروبیوم هاى پوست افراد را تغییر و 
کاهش دهد. نکته قابل توجه آنکه پیش از شــنا، میکروبیوم هاى پوست افراد کامًال قابل تشخیص 

بودند اما پس از شنا شبیه به هم شده و تغییر کرده اند.
متخصصان دانشگاه کالیفرنیا در ارواین خاطر نشان کرده اند که این مطالعه هنوز به تحقیقات بیشترى 
نیاز دارد اما مى تواند این مسئله را که چرا افرادى که در دریا شنا مى کنند بیشتر از افرادى که در ساحل 

مى مانند دچار دردهاى شکمى و عفونت هاى گوش مى شوند، توضیح دهد.
اگر چه بیشتر عفونت هایى که از طریق شنا در دریا به بدن وارد مى شود به دلیل آلودگى آب به مدفوع 
است اما این مطالعه نشان داده که باکترى هاى دریاها به طور کلى مى توانند از طریق تأثیراتى که بر 

میکروبیوم پوست مى گذارند، احتمال بروز بیمارى را بیشتر کنند.

کمبود آب بدن یکى از مشکالت اساسى در روز هاى گرم سال است اما با مصرف برخى میوه ها 
مى توان از این مشکل جلوگیرى کرد.

آبرســانى یکى از مهمترین موضوعاتى است که باید براى حفظ ســالمتى به آن توجه کرد، 
در حقیقت مصرف آب کافى از ضعف، ســردرد، مشکالت پوســتى، گرفتگى ماهیچه، تپش 
قلب و فشار خون پایین پیش بینى مى کند، عالوه بر آن محققان پیشنهاد کرده اند که هر فرد 
روزانه چندین لیوان آب بنوشد. در حالى که نوشیدن آب بسیار مهم است اما مى توان با مصرف 
برخى خوراکى ها هم مقدار قابل توجهى از آب مورد نیــاز بدن را تأمین کرد. در ادامه برخى از 

خوراکى هایى که به آبرسانى بدن کمک مى کنند را بررسى مى کنیم.
توت فرنگى

توت فرنگى حاوى 91 درصد آب است که مصرف آن مقدار قابل توجهى از نیاز روزانه بدن به آب 
را تأمین مى کند، عالوه بر آن توت فرنگى مقدار باالیى فیبر، آنتى اکسیدان و به ویژه ویتامین 
C و منگنز را داراست. مصرف مرتب توت فرنگى التهاب را کاهش مى دهد و با بیمارى هایى 
همچون دیابت، آلزایمر و انواع ســرطان ها مقابله مى کند. براى مصرف راحت تر توت فرنگى 

مى توان آن را در قالب اسموتى یا ساالد مورد استفاده قرار داد.
هلو

حاوى بخش عمده اى مواد مغذى است و 90 درصد آب است، این میوه شامل چندین ویتامین از 
قبیل A، B، C و پتاسیم است عالوه بر آن مصرف هلو با پوست به دلیل وجود آنتى اکسیدان ها 
براى سالمتى بدن مفید تشخیص داده مى شود. هلو را مى توانید در قالب اسموتى یا ساالد میوه 

یا همراه با ماست استفاده کرد.
کاهو

72 گرم کاهو حاوى 59 میلى لیتر آب اســت،همچنین کاهو 5 درصد از نیاز روزانه به آهن را 
برطرف مى کند. آهن عنصرى مهم براى خانم هاى باردار تلقى مى شــود و از نارســایى هاى 
 K درونى احتمالى جلوگیرى خواهد کرد، عالوه بر آن کاهو حاوى مقدار زیادى ویتامین هاى
و A است و همچنین به حفظ سالمتى استخوان ها و سیستم ایمنى کمک مى کند؛ مصرف 72 

دارد و مى توان آن را در قالب ســاالد همراه با غذا و یا به تنهایى موردگرم کاهو 10 کالرى 
 استفاده قرار داد.

خیار
حاوى پتاســیم، ویتامین K، منگنز و 
95 درصد آب است؛ این خوراکى در 
مقایسه با دیگر ســبزى ها جزو کم 
کالرى ترین انواع سبزى محسوب 
مى شود و هر 52 گرم از این خوراکى 

8 کالرى دارد.
هندوانه

154 گرم هندوانــه 118 میلى لیتر آب 
 C، A دارد؛ این میوه حاوى ویتامین هاى
و منیزیم است. این میوه کالرى 
کمى دارد کــه مى تواند به 
کاهش وزن و اشــتها 
کمــک کنــد، وجود 
آنتى اکســیدان ها 
در  لیکوپــن  و 
هندوانه به مقابله 
با تخریب سلولى 
یــى  بیمارى ها و
نظیر مشکالت قلبى 

کمک مى کند.

گروهى از محققان دریافتنــد تفاوتى در دریافت 
حس بین پوست پاى نازك افرادى که دائماً کفش 
مى پوشند و پاى پینه بسته کسانى که بدون کفش 

راه مى روند، وجود ندارد.
پینه یعنى شکل گیرى پوست ضخیم شده بر اثر 
مالیده شدن به سطوح دیگر که در واقع پینه بستن 
پوست براى این اســت که الیه اى محافظ روى 
روپوست تشکیل شــود و از پارگى روپوست بر اثر 

ادامه سایش ها جلوگیرى کند.
«دنیل لیبرمن»، استاد زیســت شناسى تکاملى 
در دانشــگاه هاروارد مى گوید: هر چقدر پینه پاها 
ضخیم تر شــود، موقع دویدن فــرد کمتر درد را 
احساس مى کند اما هرگز حس المسه در پاها از 

دست نمى رود.
براى کشف علت این امر، تیم تحقیقاتى و همکاران 
لیبرمن در آلمان و آفریقــا، ضخامت پینه پاى 81 
فرد بزرگسال را در غرب کنیا اندازه گیرى کردند. 

شرکت کنندگان در این آزمایش، ترکیبى از ساکنان 
شهرها و روســتاها بودند؛ بعضى از آنها همیشه 
کفش مى پوشیدند اما بعضى دیگر اغلب یا همیشه 

با پاى لخت راه مى رفتند.
محققان با اســتفاده از یک دستگاه کوچک که به 
پوست پاى آنها فشار وارد مى کرد، میزان حساسیت 
پاشــنه پاى آنها را اندازه گیرى کردند. وقتى آنها 
ضربه اى را از دســتگاه احساس مى کردند، دکمه  
را فشار مى دادند. نتایج این آزمایش، رابطه اى بین 
ضخامت پینه پا و حساسیت پایین پوست نشان نداد.
لیبرمن مى گوید: افرادى کــه پینه ضخیم ترى 
داشتند، حساسیت کمترى نداشــتند. از آنجا که 
پاى انسان وقتى همیشه لخت باشد پینه مى بندد، 
این تصور به وجود مى آیــد که این پینه ها مانع از 
توانایى ما در حس کردن زمین زیر پاى ما مى شود 
این درحالى است که آزمایشــات چنین چیزى را 

رد مى کند.

نتایج یک نظرسنجى نشان مى دهد به رغم ارتباط آشکار میان استعمال سیگار و کاهش قدرت بینایى 
تنها یک پنجم از افراد از این موضوع آگاهى دارند که استعمال سیگار مى تواند به نابینایى منجر شود.

نتایج مطالعات نشان مى دهد افراد سیگارى در مقایسه با افراد غیرسیگارى دو برابر بیشتر احتمال دارد 
بینایى خود را از دست بدهند چرا که دود دخانیات موجب بروز چندین نوع بیمارى چشمى و تشدید آن 
مى شود. همچنین دود سیگار حاوى ترکیب هاى شیمیایى سمى است که چشم ها را تحریک کرده 

و به سالمت آنها آسیب مى زند.
کارشناسان اظهار کردند فلزات سنگین موجود در دود سیگار از قبیل سرب و مس مى توانند در 
عدسى جمع و به آب مروارید منجر شوند. همچنین 
استعمال ســیگار مى تواند مشکالت بینایى 
ناشــى از دیابت را از طریق آســیب 

رساندن به عروق خونى شبکیه 
تشدید کند.

بــه گفتــه کارشناســان 
خوددارى از مصرف سیگار یکى 
از بهترین اقدامــات براى حفظ 
سالمت چشم در کنار چکاپ هاى  

مرتب است.

یک متخصص طب اورژانس ضمن اشــاره به عالئم و 
نشانه هاى خطرناك زنبور گزیدگى، درباره نحوه درمان 

آن توضیح داد.
غالمرضا معصومى گفت: سم زنبور باعث آسیب به بدن 
انسان مى شود. این آسیب اکثراً محدود به ناحیه نزدیک 
گزش بــوده و در مواردى باعث عوارض سیســتمیک و 
خطرناك مى شــود که حتى مى تواند تهدیدکننده حیات 
فرد باشد. واکنش هاى حساسیتى و آلرژیک از جمله این 

موارد است.
وى درباره چگونگى واکنش هاى آلرژیک یا حساســیتى 
افزود: این حالت باعث اکثر موارد مرگ و مشکالت وخیم 
ناشى از زنبور گزیدگى مى شــود و در افرادى رخ مى دهد 
که سیســتم ایمنى آنها به زهر زنبور حساس بوده و پس 
از گزش توسط زنبور، بدن آنها واکنش شدیدى را از خود 
نشان مى دهد. این افراد مکرراً واکنش هاى حساسیتى را 
در گزش توسط نوع خاصى از حشرات در گذشته گزارش 

مى دهند.
معصومى با بیان اینکه ســاالنه حداقل صد مورد مرگ 
ناشى از واکنش هاى حساسیتى گزش حشرات در آمریکا 
رخ مى دهد و این در حالى اســت که میزان مرگ ناشى 
از مار گزیدگى در ســال کمتر از ده مورد است، ادامه داد: 
واکنش هاى مرگبار حساسیتى اغلب در کسانى رخ مى دهند 
که ســابقه قبلى حساسیت به نیش حشــره اى خاص را 
داشته اند. اگرچه گزش هاى چندگانه خطر بیشترى براى 
واکنش هاى آلرژیک تهدیدکننده حیات دارند اما واکنش 
مرگبار آلرژیک و مرگ حتى با یک گزش زنبور در شخصى 
که هیچ سابقه قبلى واکنش حساسیتى ندارد نیز مى تواند 

رخ دهد.
این متخصص طب اورژانس با بیان اینکه اکثر واکنش هاى 
حساسیتى خطرناك و مرگبار و همچنین اکثر موارد مرگ، 
در ســاعت اول پس از گزش رخ مى دهد، اظهار کرد: بر 
همین است که مراقبت هاى فردى و سریع پزشکى در فرد 
مشکوك به واکنش هاى حساسیتى، یک امر حیاتى است. 
در موارد نادرى هم واکنش هاى مرگبار و کشنده در چهار 
ســاعت اول پس از گزش اتفاق نمى  افتند و با تأخیر خود 
را نشان مى دهند. بنابراین در هر صورت باید بیمار تحت 

مراقبت قرار گیرد.
معصومى در تشریح اثرات سیستمیک یا عمومى بدن در اثر 
گزش نیز گفت: در افراد غیر حساس به نیش زنبور، گرچه 
گزش زنبور دردناك است اما باعث مسئله جدى نمى شود. 
البته در همین افراد نیــز گزش هاى چندگانه و زیاد باعث 
عوارض شــدیدى مثل تخریب ماهیچه اى و یا نارسایى 

کلیوى و حتى در موارد نادر باعث مرگ مى شود.
وى تأکید کرد که عوارض شــدید گــزش خصوصًا در 
کودکان، افراد سالمند و بیمارانى که ضعیف هستند، بیشتر 
دیده مى شود. این عوارض مى توانند در چند ساعت اول 
پس از گزش دیده شوند و یا با چند روز تأخیر پس از گزش 
ایجاد شوند. توجه داشته باشید حتى یک گزش در ناحیه 
دهان یا گلو خصوصًا در بچه ها مى تواند ورمى ایجاد کند 

که باعث انسداد راه هوایى شود.
وى با بیان اینکه شدت عالئم زنبور گزیدگى به چند عامل 
بستگى دارد که شامل نوع زنبور، محل گزش، تعداد گزش 
و حساسیت فرد گزیده شده به ســم حشره است، گفت: 
مشکالت پزشکى ناشــى از زنبور گزیدگى به دو دسته 
بزرگ تقسیم مى شوند؛ اول واکنش هاى موضعى که ناحیه 
نزدیک به محل گزش را درگیر مى کنند و دوم واکنش هاى 
حساسیتى و غیر موضعى. در دسته اول عالئمى چون درد، 
قرمزى، تورم، خارش در محل گزش دیده مى شود و گاهى 
واکنش هاى بزرگى در طول 12تا 36 ساعت پس از گزش 
اتفاق مى افتند. همچنین عفونت باکتریایى پوست گرچه 
شایع است اما در طول 12 تا 36 ساعت اول پس از گزش و 

گاهى حتى پس از چند روز اتفاق مى افتد.
معصومى ادامه داد: در دسته دوم مشکالت پزشکى گزش، 
قســمت هاى مختلف بدن را که دور از محل گزش قرار 
دارند، گرفتار مى کنند. در این زمان بیمار به عالئمى چون 
کهیر، ورم در ناحیه گلو و دهان یا هر دو، تنفس مشکل و 
صدادار، تهوع و اســتفراغ، اضطراب، درد در قفسه سینه، 
کاهش فشــار خون، ضعف و بى حالى دچار مى شــوند و 
حتى ممکن است در موارد شدید گزش منجر به کاهش 

هوشیارى، تنفس بسیار مشکل و حتى مرگ شود.
معصومى با اشاره به نحوه درمان زنبورگزیدگى نیز گفت: 
در درمان زنبور گزیدگى توجه به این نکته ضرورى است 

که هیچ پادزهر اختصاصى براى ســم زنبور وجود ندارد و 
درمان بستگى به شدت عالئم بیمار دارد. قسمت اصلى 
درمان، مقابله با واکنش هاى حساسیتى و آلرژیک ناشى 
از گزش اســت. حال  اگر این درمان ها به موقع صورت 
گیرند، در بسیارى از موارد قادر به کنترل این واکنش هاى 

حساسیتى خواهند بود.
وى درباره نحوه درمان گزیدگى در منزل گفت: بسیارى از 
گزش هاى ساده در یک بیمار غیرحساس، به چیزى بیشتر 
از مراقبت هاى اولیه در خانه نیاز ندارند. با استفاده از لباس 
مناسب و استفاده از اســپرى هاى دافع حشرات و کًال در 
صورت امکان اجتناب از رفتــن به این مناطق مى توان از 

گزش هاى بیشتر جلوگیرى کرد.
معصومى ادامه داد: در صــورت گزش در منزل بالفاصله 
نیش حشره (خصوصًا در مورد زنبور عسل که معموًال در 
پوست باقى مى ماند) را بیرون آورید. زیرا این نیش که به 
کیسه حاوى سم حیوان متصل است تا مدتى پس از گزش 
با انقباضات خود به تزریق سم زنبور به داخل بدن فرد ادامه 
مى دهد و یک روش در آوردن آن، خاراندن محل گزش به 
وسیله یک کارت اعتبارى است. البته اصل مهم در آوردن 
ســریع نیش از بدن بــوده و روش آن از اهمیت کمترى 

برخوردار است.
وى ادامه داد: در عین حال محل گزش را با آب و صابون 
شسته و روى آن را با پماد آنتى بیوتیک بپوشانید. قراردادن 
یخ روى محل گزش مى تواند باعث تخفیف درد شــود 
که مى توان در هر ســاعت، 20 دقیقه از یخ استفاده کرد. 
البته باید بین محل گزش و یخ یــک پارچه تمیز قرار داد 
تا از سرمازدگى پوست اجتناب شود. در صورت نیاز از یک 
آنتى هیستامین براى رفع خارش استفاده کنید. اگر بیش از 
ده سال از تزریق واکسن یادآور کزاز شما گذشته است با 

پزشک خود در مورد تجویز واکسن مشورت کنید.
معصومى با بیان اینکه در اکثر موارد زنبور گزیدگى همین 
توصیه ها کفایت مى کند، گفت: البتــه اگر واکنش هاى 
خطرناك مشاهده شد، اقدامات پزشکى پیشرفته ترى مورد 
نیاز است. اگر شخصى که توسط زنبور گزیده شده، قبًال نیز 
در اثر گزش زنبور دچار واکنش هاى خطرناك حساسیتى 
شده است، باید سریعاً از یک آنتى هیستامین استفاده کند.

قهوه یکى از محبوب ترین نوشیدنى هاست. با این حال مصرف بیش از اندازه آن براى قلب مضر 
است. دانشمندان همواره به دنبال یافتن پاسخ این سئوال هستند که نوشیدن چه میزان قهوه 
براى سالمت انسان بى خطر است. میزان مصرف قهوه در سراسر جهان افزایش یافته است. 
براساس گزارش هاى موجود در سال گذشته تنها در ایاالت متحده بیش از یک و نیم میلیارد 

کیلو قهوه به مصرف رسیده است.
آنان همچنین دریافتند که افرداى که بین چهار تا شــش فنجان قهوه مى نوشــند 
به میزان کمى در خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى -عروقى هســتند. خطر ابتال به 

بیمارى هاى قلبى-عروقى با افزایش میزان قهوه مصرفى باال مى رود.
مصرف قهوه زیاد با افزایش فشار خون و باال رفتن ضربان قلب همراه است. به همین 

علت این دانشمندان توصیه کردند که افراد مصرف قهوه خود را در حد متعادل نگه دارند.

از واکنش هاى آلرژیک تا مرگ

زنبور گزیدگى را جدى بگیرید

سیگار به چشم ها آسیب مى زند
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نایب رئیس انجمن فیزیوتراپى استان تهران گفت: با توجه به
جمعى از جمله تلفن همراه و رایانه، مشکالت ناشى از استف
ضعف عضالت، انحراف ستون مهره ها و همچنین کم
باعث اضافه وزن شده و این اضافه وزن تبعات زیادى به

در صورت توجه نکردن به موقع باعث صدمات و بیمارى
کننده مى شود.

همایــون آبائى افــزود: توصیه مى شــود
اصول بهینه اســتفاده از وسایل دی
الکترونیکى، در صورت بروز مش
مشــاوره و درمان به
فیزیوتراپیســ
راهکار

ى
شود.
ل دارد 
دید آن 
ک کرده 

ى توانند در 
د. همچنین 
کالت بینایى 
ریق آســیب 

ونى شبکیه 

ارشناســان 
 مصرف سیگار یکى 
قدامــات براى حفظ

کنار چکاپ هاى   د

کیاعمومى بدن در اثر

از واکنش

آسیب هاى بدنى موبایل و رایانه 

مراقب ته کشیدن آب بدنتان
 در تابستان باشید

ى 1010 کاکالرىل ا غذاغذا وگگرم ککاهواه اه باه همراه قالبقال ســاالداالد ا درد ان آانآن ران د و مى توت دارددا
 استفاده قرار داد.

خیار
ویتام حاوى پتاســیم،
95 درصد آب است
مقایسه با دیگر سـ
کالرى ترین انواع
2مى شود و هر 52 گر

8 کالرى دارد.
هندوانه

8 گرم هندوانــه 8 154
دارد؛ این میوه حاوى ویتا
و منیزیم است.
کمى دارد
کاهش
کمــ
آنت
و

و
نظیر
کمک

براى سالمتى قلب خود بیش از این مقدار قهوه نخورید 
 براى قلب مضر 

ه میزان قهوه
 یافته است. 
نیم میلیارد 

ـند
 به

ین
 دارند.

برخى نشــانه ها و عالئم از وجود بیمارى هایى خطرناك در 
چشم خبر مى دهند، باید به این نشانه ها توجه کرد تا مشکل 
جدى در این اندام حساس ایجاد نشود. چشم یکى از اندام هاى 
حساس و حیاتى بدن محسوب مى شود که باید هر عالمت یا 
نشانه اى که حاکى از آسیب به این اندام است را جدى گرفت، 
در ادامه برخى از نشانه هایى که ســالمت چشم را به خطر 

مى اندازد، مرور مى کنیم.
قرمزى چشم

مویرگ هاى خونى چشم ممکن است بر اثر تحریک یا آلودگى 
فعالیت بیشترى داشته باشــند و به دنبال این موضوع شاهد 
قرمزى چشم باشیم، اگر این عارضه بر اثر آسیب هاى ایجاد 
شود طى دو الى سه روز بهبود پیدا مى کند در غیر این صورت 

باید آن را جدى گرفت.
سوزش چشم

سوزش چشم نشانه اى از خستگى یا تحریک این عضو بدن 
بوده که اغلب ناشى از گرد و غبار یا دود است؛ همچنین ممکن 
است این موضوع نشــانه اى از بلفاریت (بیمارى باکتریایى) 
آسیب زننده به پلک چشم باشــد. اگر چشم شما اشک ندارد 
این موضوع را با پزشک مطرح  کنید تا این مشکل برطرف و 

به دنبال آن سوزش چشم رفع شود.
پوسته پوسته شدن پلک چشم

زمانى که اشک چشم روى پلک ها خشک مى شود الیه اى 
چســبنده روى پلک ها ایجاد مى کند که باعث آســیب به 
چشم مى شود؛ این الیه اگر بعد از بیدار شدن از خواب ایجاد 
شود، طبیعى اســت اما اگر بیش از حد معمول روى پلک ها 
نشانه هایى از پوسته پوسته شدن یا ایجاد یک الیه چسبنده 
را مشاهده مى کنید این عارضه را جدى بگیرید و به پزشک 
مراجعه کنید چرا که ممکن اســت مشــکل مربوط به غدد 

چربى باشد.
خارش یا خشکى چشم

دالیلى همچون آلرژى، لنزهاى تماسى و برخى داروها موجب 
خارش و خشــکى چشم مى شــود، البته قطره هاى چشمى 
مى توانند به بهبود این عارضه کمــک کنند؛ راه بعدى براى 
تسکین این مشکل استفاده از کمپرس یخ روى چشم هاست.

پف دور چشم
پلک هایتان پف کرده اســت؟ این عارضه مى تواند ناشى از 
آلرژى و التهاب بدن باشــد، البته زخم قرنیه هم باعث بروز 
چنین عارضه اى مى شــود همچنین در موارد نادر مشکالت 
تیروئیدى، تورم چشم ها را به دنبال دارد؛ اگر چنین عارضه اى 
بیش از 24 ساعت طول بکشــد باید حتمًا به پزشک مراجعه 

کرد.
زردى چشم

اگر قرنیه چشم شما زرد رنگ شد به معنى بروز بیمارى هاى 
کبدى همچون هپتاتیت، سنگ صفرایى و سوء مصرف الکل 
است، بنابراین براى درمان این مشکل باید به پزشک مراجعه 

کرد چرا که این مشکل باعث اختالل در بینایى مى شود.
افتادگى پلک ها

اغلب اوقات افتادگى پلک موجب اختالل در بینایى مى شود 
که این مشکل را مى توان با عمل جراحى روى پلک ها بهبود 
بخشید، البته سکته مغزى، تومور مغزى، مشکالت عصبى و 

عضالنى منجر به این عارضه مى شود.
پرش چشم

پرش چشم یکى از عارضه هاى متداول در مشکالت بینایى 
محسوب مى شود که معموًال با کاهش مصرف کافئین این 
مشکل برطرف خواهد شد، این عارضه معموًال پس از بروز تا 
چند ساعت ادامه پیدا مى کند و پس از آن متوقف مى شود اما 

براى درمان قطعى باید به پزشک مراجعه کرد.
وجود غدد رنگى اطراف پلک

برخى توده هاى دردناك اطراف چشم و روى پلک ها ایجاد 
مى شود که در مواردى هم دردناك است، براى رفع این توده ها 
یک پارچه تمیز را شستشو دهید و آن را به مدت ده تا 15 دقیقه 
روى چشم خود نگه دارید؛ این کار را سه تا پنج بار در طول روز 

انجام دهید تا به بهبود عارضه کمک کند.

صدمه اى که شنا کردن در دریا
 به شما مى زند!

پاهاى پینه بسته هم 
مىحس دارند

راهم
پینه
مالی
پوس
روپو
ادام
«دن
در د
ضخ
احس
دست
براى
لیبر
فرد

م پی پ
حس دارند

تفاده روز افزوناز وسایل ارتباط 
 مکرر از این وسایل باعث 

 تحرکى ناشى از آنها
 دنبال دارد و همه اینها 
ى هاى بســیار ناتوان 

ضمن رعایت 
تالى و 
 براى 
صصین 

و  راجعــه 
م را دنبال کنند.
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ویژه برنامه محله عمودى با هدف ارتقاى فرهنگ شهروندى و آموزش هاى ایمنى، 
در مجتمع هاى مسکونى شهر اصفهان برگزار مى شود.

برنامه محله عمودى مجتمــع فرهنگیان و بــا حضور علیرضا نصــر اصفهانى
 نایــب رئیــس، فریــده روشــن رئیــس کمیســیون فرهنگــى ورزشــى و 
کوروش محمــدى رئیــس کمیســیون اجتماعى و محیط زیســت شــوراى

برگــزار  فرهنگیــان  مجتمــع  اهالــى  و  اصفهــان  شــهر  اســالمى 
شد.

در قســمت اول این برنامه متخصصین اورژانس، برنامــه اى را با محتواى امداد 
و نجات مصدومین برگزار کردند و اتفاقاتى که در اکثر مجموعه هاى مســکونى 
مى افتد را مورد بررســى قرار داده و تمــام آموزش هاى الزم را به شــهروندان

 دادند.
کارشناســان آتش نشــانى در قســمت دوم برنامه مباحث مربــوط به خطرات

 آتش ســوزى را بازگو کردند و ســپس آمــوزش هایى را جهت پیشــگیرى از 
آتش سوزى به کودکان و خانواده ها ارائه دادند.

مراســم افتتاحیــه نیز با حضور پرشــور مــردم و برگــزارى برنامه هاى شــاد
 و مهیج از جمله اســتندآپ کمدى، اجراى ســرود گروهى، مســابقه و ... برگزار

 شد.

***
علیرضا نصر اصفهانى نایب رئیس شــوراى اسالمى شــهر اصفهان در خصوص 

برنامه محله عمودى اظهار داشــت: همیشــه در برنامه هاى شــهرى که اجرا
 مى کردیم، تالش داشتیم برنامه را در یک نقطه از شهر برگزار کنیم و مردم در آن 
برنامه شــرکت کننــد که ایــن موضــوع باعث مى شــد وقت مــردم اتالف 

شود و ترافیک هایى نیز در شهر به وجود بیاید.
وى ادامه داد: برنامه هاى محله عمودى که به ابتکار معاونت اجتماعى ســازمان 
فرهنگى اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان طراحى شده، کار بسیار خوبى است 
که بجاى اینکه مردم را به یک نقطه از شــهر منتقل کنیم، به سراغ مردم رفته و 

برنامه هایى را اجرا مى کنیم. 
نصــر اصفهانى گفــت: شــهروند به کســى گفته مى شــود که به تمــام امور 
شــهر واقف و اطالعات الزم را داشــته باشــد، حقوق دیگــران را رعایت کند 
و مأموریت هاى مدیریت شهرى را بشناســد  که در این برنامه تمام آموزش هاى

 الزم به شهروندان داده مى شود.
نایب رئیس شــوراى اســالمى شــهر اصفهان بیان داشــت: بــراى برگزارى 
چنین برنامــه هایى باید بســیار مراقب باشــیم کــه احیانًا فرد بیمار یا کســى 

که دچار وضعیت نامناســب روحى اســت در ایــن واحدهاى مســکونى وجود
 نداشته باشد تا صداى این برنامه ها براى کسى آزاردهنده نباشد که تمام این موارد 

از قبل اطالع رسانى مى شود.
وى ادامه داد: این برنامه به عنوان یک حرکت جدید که مى تواند محرك امیدوارى 
باشد، قابل تقدیر است و از تمام کسانى که براى برپایى این مراسم زحمت کشیدند 

تشکر مى کنم.

***
احمد رضایى رئیس اداره توســعه فرهنگ شــهروندى نیز در خصوص برگزارى 
این مراســم توضیح داد: محله عمودى از مجموعه برنامه هایى است در راستاى 
آمــوزش فرهنگ شــهروندى و در مجتمع هاى مســکونى بــاالى 100 واحد

 برگزار مى شود.
وى ادامــه داد: ایــن برنامــه هــا در 8 هفته و در 8 مجتمع مســکونى شــکل

مى گیرد که در مجموع 64 برنامه برگزار خواهد شــد و در آیتم هایى که تدارك 
دیدیم مســائل مربوط به آتش نشــانى، اورژانس، آســیب هاى فضاى مجازى، 
مباحــث مربــوط بــه ترافیــک، اخــالق و حقــوق شــهروندى را آمــوزش

 مى دهیم.
احمدرضایى خاطرنشــان کرد: یکى از اهداف این برنامه آموزش شهروندى بوده 
و اینکه ما به سراغ شهروندان برویم تا مردم با مشکالت رفت و آمد و هزینه هاى 

اضافى و اتالف وقت روبرو نشوند.

برنامه «محله عمودى» در دل مجتمع هاى مسکونى شهر اصفهان

شهردار خمینى شــهر گفت: میدان «پاکبان» شهرك 
منظریه خمینى شــهر به مســاحت 10 هزار مترمربع به 

مناسبت دهه کرامت به بهره بردارى رسید.
على اصغر حاج حیدرى در آیین افتتاح این میدان با اشاره 
به مشکالت چندین ساله این شهرك، اظهار کرد: به دلیل 
اختالفات 25 ساله اداره راه و شهرسازى و شهردارى مردم 
منطقه از خدمات و امکاناتى چون جوى، جدول کشــى 
و آســفالت محروم بودند که پس از انجام توافق منظریه 

امکانات به این منطقه رسید.
وى افزود: 300 هزار مترمربع آسفالت و400 هزار مترمربع 
زیرسازى ظرف دو سال گذشته در شهرك منظریه انجام 
شده اســت. همچنین از ابتداى ســال جارى 400هزار 
مترمربع زیرســازى و100 کیلومتر جــدول و 150 هزار 
متر در مناطق a و b و c شــهردارى و منطقه 7 و برخى از 

قسمت هاى شهر آسفالت ریزى شده است.
حاج حیدرى به تأثیر گره هاى ترافیکى در تصادفات اشاره 
کرد و گفت: هر کدام از این گره هاى ترافیکى براى مردم 
خطرآفرین بود. از منطقه الدر به سمت پایین سرعت به 
قدرى زیادى بود که تصادفات زیادى رخ مى داد. گره بزرگ 
ترافیکى شهر از کنار دادگسترى شروع و به خیابان مهارت 
مى رسید که خوشبختانه خیابان مهارت تبدیل به بلوار شد 

و جدول و زیرسازى آن انجام شده و آماده آسفالت است.
شهردار خمینى شهر، تصریح کرد: دومین گره ترافیکى 
شهرك منظریه در خیابان شهید موذنى بود که با احداث این 
میدان رفع شد. براى احداث میدان نیاز به آزادسازى داشتیم 
که از 4 طرف میدان توافق و آزادسازى انجام شده است. 
براى اجراى میدان پاکبان 10 هزار متر زیرسازى، 2 هزار 
متر جدول گذارى و 8 هزار و 700 متر آسفالت با اعتبارى 

حدود 7 میلیارد ریال هزینه شد.
حاج حیدرى با اشــاره بــه جمعیت باالى شهرســتان 
خمینى شهر گفت: در نظر داریم با برطرف کردن گره هاى 

ترافیکى عبور و مرور را در شهر تسهیل بخشیم. 
وى به اقدامات عمرانى صورت گرفتــه در بلوار ماربین 

اشــاره کرد و گفت: در این بلوار آزادسازى ها انجام گرفته 
است، همچنین زیرسازى، جدول و آسفالت آن نیز انجام 
گرفته و ظرف 15 روز آینده فاز بلوار اول ماربین روشــن 
خواهد شد. فاز دوم این بلوار نیز در حال انجام است. ظرف 
دو ماه گذشــته 90 توافق در این منطقه با رضایت مردم 

انجام شده است.
شهردار خمینى شهر در مورد آزادسازى پمپاژ آب نیز گفت: 
با پیگیرى هاى فرماندار شهرستان جلسه آبفا برگزار شد 
و در مورد آزادسازى پمپاژ به نتیجه رسیده ایم و به زودى 
آزادسازى مى شود.شــهردار خمینى شهر در مورد احداث 
پارك آبشــار در این منطقه گفت: در برنامه سال جارى 
شوراى شــهر مصوب کرده که این قسمت را یک پارك 
کوهستانى با همه امکانات احداث کنیم. پارك شهروند نیز 
به اتمام رسیده و در مرحله  تکمیل فضاى سبز است که در 

آینده نزدیک افتتاح خواهد شد.
حاج حیدرى به شــیب تند این منطقه و اهمیت هدایت 
آب هاى سطحى اشاره کرد و گفت: در زمان بارندگى آب 
از کوه هاى شمالى شهر به سمت شــهر سرازیر مى شد، 
دریاچه اى که در الدر احداث کردیم تا آب را آنجا مدیریت 
کنیم. در کنار دانشگاه نیز دپویى برنامه ریزى  شد تا آب به 

سمت مسکن هاى مهر سرازیر نشود. 
وى ادامه داد: کانال دفع آب هاى سطحى نیز اصالح شد 
و نهایتًا پشت آپارتمان هاى «سى ان جى» نیز بخشى از 
آب ها به صورت دریاچه کنترل مى شود. در حال حاضر آبى 
که به سمت شهر روانه مى شد و مشکالت مختلفى را ایجاد 
مى کرد را هدایت و کنترل کرده ایم. در این راستا اقداماتى 
نیز چون حفر چاه هاى جذبى در مرکز و جنوب شهر انجام 

شده است. 
شهردار خمینى شهر گفت: قول داده بودیم که هر ماه یک 
پروژه افتتاح کنیم و تاکنون بر سر قولمان بوده ایم. در شب 
میالد حضرت معصومه(س) توسعه باغ بانوان را به همراه 
پیست دوچرخه سوارى بانوان افتتاح کردیم. سالن ورزشى 
شهدا نیز به عنوان بزرگ ترین سالن ورزشى سرپوشیده 

شهر آماده افتتاح است. 
وى پاکى و طراوت شــهر را مرهون زحمــات پاکبانان 
دانســت و افزود: پاکبانان کسانى هســتند که صادقانه 
در شــهر تالش مى کنند و پاکى و طراوت شهر مرهون 
زحمات آنان است. به همین دلیل این میدان را به نام این 
بزرگ مردان نام گذارى کردیم و امروز به دست خود آنها 

افتتاح خواهد شد.

در آئینى همزمان با دهه کرامت؛

 میدان «پاکبان» شهرك منظریه افتتاح شد

شــهردار خمینى شهر گفت: براى نوروز ســال آینده باغ 
گلها و باغ موزه خمینى شــهر را در منطقه بام سبز افتتاح 

خواهیم کرد. 
على اصغر حاج حیدرى در نشست خبرى با اشاره به وجود 
40 پروژه فعال در سطح خمینى شهر، اظهار کرد: یکى از 
تفکرات تیم کارى شهردارى کار و برنامه در بحث زیباسازى 
شهر بوده است. در این راستا میادین امام حسن(ع)، شهدا، 
آیت ا... صهرى ، قدس، امام و ... بازســازى و زیبا سازى 
شده است که با توجه به بحث خشکسالى و کمبود آب این 

میادین با ریگ ها و چوب هاى رنگى تزیین شد.  
شهردار خمینى شهر با اعالم رفع 30 گره ترافیکى در معابر 
شهرى افزود: از بین بردن گره هاى ترافیکى و روان سازى 
جریان هاى ترافیکى یکى از مهمترین روش هاى موثر 
در بهبود کیفیت زندگى شهرى است. با احداث میادین و 
اصالح هندسى هاى مختلف  بیش از 30 گره ترافیکى در 
سطح شهر رفع و برطرف شده است و موجب شده تا شاهد 

کاهش زیادى در تصادفات باشیم.
حاج حیدرى افزود: پاکروان پلیس راهور خمینى شهر نیز به 
عنوان مدیر برتر ناجا در سال 97 انتخاب و معرفى شده است. 

سال به سال تصادفات منجر به فوت شهرستان کمتر شده و 
طبق آخرین گزارشات 44 درصد کاهش تصادف داشته ایم. 
شهردار خمینى شهر ســخت ترین کار درشهردارى ها 
را آزادســازى در بافت قدیمى شهر دانســت و افزود: در 
خمینى شهر خیابان هایى بود که کار آنها چندین دهه روى 
زمین مانده بود که در حال حاضر 8 بلوار در شهر ایجاد و به 
مرحله بهره بردارى رسیده است. بلوار 17 شهریور، شهید 
صدوقى، ماربین، ابوالبرکات، عطار، مرکزى و... از جمله 

این بلوار است.
شهردار خمینى شهر در مورد اقداماتى در زمینه رشد صنعت 
گردشگرى در خمینى شهر گفت: مناطق گردشگرى الدر 
و بام سبز را طى این چند ساله مرمت و بازسازى کردیم و 
براى نوروز سال آینده باغ گلها و باغ موزه خمینى شهر را در 

منطقه بام سبز افتتاح خواهیم کرد. 
وى افزود: با اجراى 570 برنامه در نوروز امسال توانستیم 
در شــهرهاى با جمعیت 200 تا 500هزار نفر مشــترکا 
با کاشــان رتبه اول جذب گردشــگر را به دست آوریم و 
خمینى شهر امسال با 410 هزار گردشگر در استان در حوزه 

گردشگرى درخشید.

وى با بیان اینکه طرح جامع خمینى شهر بازنگرى شده، 
افزود: این طرح در دست اجرا است و طرح تفصیلى نیز در 
دست مطالعات بوده و قرار است ایرادات طرح جامع نیز در 

این طرح برطرف شود.
وى در خصوص توسعه خمینى شهر اظهار کرد: خمینى شهر 
با اصفهان موزاییک است، در برخى محالت مشترك امکان 
توسعه این شهر را نداریم، اما باید توجه داشت که این شهر 
600 هکتار بافت قدیمى و فرسوده دارد و توسعه شمال شهر 

برنامه ریزى شده است. 
وى با تشــکر از اقدام فرماندار در جهــت تبیین اطلس 
جغرافیایــى – جمعیتــى گفــت: این اطلــس در همه  
زمینه هاى عمرانى، فرهنگى اجتماعى و ... تهیه شــده 
است که با همکارى همه شهردارى هاى شهرستان انجام 

گرفته است. 
حــاج حیــدرى در مورد پــروژه رمــپ دانشــگاه آزاد 
خمینــى شــهر نیــز اظهــار کــرد: در ایــن پــروژه 
پــس از توافــق بــا دانشــگاه صنعتــى اقــدام بــه 
آزادســازى، خــاك بــردارى، خاکریــزى در طــول 
700 متر و عرض 1 متر نموده شــد. با توجــه به توافق
فى مابیــن اداره راه و شهرســازى، روکش آســفالت و

رمپ هاى پل شهید لُرى نیز برعهده اداره راه و شهرسازى 
مى باشد و ظرف 15 روز آینده رمپ تحویل راه و شهرسازى 

مى شود. 
شهردار خمینى شهر در پاســخ خبرنگارى در مورد میزان 
تعامل شهردارى خمینى شهر با مسئوالن استانى گفت: 
در زمان   استاندار اسبق اصفهان توانستیم بعد از 25 سال با 
اداره راه و شهرسازى در مورد زمین هاى منظریه به توافق 
برسیم و حاصل این توافق ایجاد خدمات براى مردم این 
منطقه بود و بعد از چندین سال کوچه هاى آن زیرسازى 
و جدول و آسفالت شد. همچنین با تعامل و توافقى که با 
دانشگاه صنعتى داشتیم توانستیم مطالبات 33 میلیاردى 
شهردارى خمینى شهر را از دانشگاه در  قالب اوراق صکوك 

وصول کنیم.

شهردار خمینى شهر خبر داد

30 گره ترافیکى در خمینى شهر  برطرف شد


