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9 خوراکى شما را با اطرافیانتان مهربان تر مى کندجا به جایى موقت مجسمه شیخ بهایى سلطان هالیوود، بلندترین فیلمش را ساختاجراى طرح هاى جدید پلیس درباره حجاب خالى بندى بیرانوند سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

عالئمى که 
مى گویند 

آرتروز گردن
 دارید 

119 کیلو تریاك و هروئین به اصفهان نرسید
3

6

2
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روایت جدید از مصاحبه 
فردوسى پور و ظریف

محکومیت پیشکسوت 
فوتبال به شالق

بانوان، بیشترین 
توانایى را در 

جنگ نرم کنونى دارند درخواست 5
عـراقى ها
 از اصفهانى ها

در 75 درصد موارد، آرتروز در ناحیه گردن بروز مى کند. 
خشکى گردن، سر گیجه و سردردهاى پشت سر جزو 

زنگ خطرهایى براى ابتال به این بیمارى محسوب 
مى شوند.

در ابتداى بروز مشکل آرتروز گردن، دردهایى ....

اســتاندار المثنى عراق گفت: زمینه هاى زیادى 
براى توسعه روابط اقتصادى و فرهنگى بین دو 

استان عراق و ایران وجود دارد.
«احمد منفى جوده» در دیدار با استاندار اصفهان 
افزود: المثنى، دومین استان عراق از نظر مساحت 
است و در طرح هاى دولتى و ســرمایه گذارى 
خود از فعاالن اصفهانى اســتقبال مى کند. وى 
اظهار کرد: این خطه در کشــت گنــدم و خیار 
در عراق شــهرت دارد و امیدواریم شرکت ها و 
سرمایه گذاران ایرانى و اصفهانى در طرح هاى 

ما مشارکت...

4

66 ساعت،  ساعت، 44 حادثه،  حادثه، 44 کشته،  کشته، 2626 مصدوم مصدوم
از شامگاه چهارشنبه تا بامداد پنجشنبه هفته پیش ساعات دلهره آورى براى نیروهاى امدادى استان اصفهان بوداز شامگاه چهارشنبه تا بامداد پنجشنبه هفته پیش ساعات دلهره آورى براى نیروهاى امدادى استان اصفهان بود
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به دنبال عملیات ویژه فرمانده انتظامی شهرستان نایین؛

بزرگوار محروم نبود
بنابر حکم کمیته استیناف امیر قلعه نویى مى توانسته در دیدار برابر 

شاهین بوشهر روى نیمکت تیمش حضور داشته باشد.
 سپاهان در شرایطى برابر شاهین بوشــهر قرار گرفت و با سه گل 
مقابل این تیم به برترى رسید که امیرقلعه نویى و استنلى کى روش 
به دلیل محرومیت در این مسابقه حضور نداشتند. حاال اما چند روز 

پس از این مسابقه، توییتر رسمى تیم فوتبال سپاهان ...
2
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در صفحه 6 بخوانید

آزادى نجفى
 و کش وقوس هاى 

ماجراى
 «اســتاد»

مجوز انبار اختصاصى به واحدهاى تولیدى 
در استان اصفهان اعطا مى شود

3

5

هجرت پروفسور هجرت پروفسور 
همچنان قربانى مى دهدهمچنان قربانى مى دهد

بانک سپه در نظر دارد امالك و مستغالت تحت اختیار 
خود در استان اصفهان به شرح جدول ذیل را از طریق 
مزایده عمومى و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده 
و با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
 (setadiran.ir به نشــانى الکترونیکى) "ستاد"
و با شــماره مزایده 2098003432000007 به صورت 

الکترونیکى به فروش برساند.
تاریخ انتشار: روز شنبه به تاریخ 98/06/09، مهلت 
دریافت اسناد مزایده: تاریخ 98/06/23 تا ساعت 16، 
تاریخ بازدید: از ســاعت 10 صبح روز شنبه به تاریخ 
1398/06/09 لغایت ســاعت 14 روز شنبه به تاریخ 

98/06/23 (به جز ایام تعطیل)
مهلت ارسال پیشنهاد: از تاریخ 1398/06/10 از ساعت 
9 صبح تا تاریخ 98/06/24، تاریخ بازگشایى: ساعت 
10 صبح روز سه شنبه به تاریخ 98/06/26، زمان اعالم 

برنده تاریخ 1398/06/31 ساعت 10 صبح
نحوه فروش: نقد یا نقد و اقساط

* توجه: لطفًا به اصالحات احتمالى انجام شــده در 
آگهى نوبت دوم مزایده حاضر که در روز چهارشنبه 
مورخ 98/06/13 در روزنامه نسل فردا منتشر مى گردد 
و تا پایان مهلت ارائه پیشنهادات قیمت که مالك عمل 

مى باشد توجه فرمایید.

توضیحات و شرایط:
1. شــرکت در مزایده صرفًا از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت ”ستاد“ مى باشــد و کلیه مراحل 
فرآیند مزایده شــامل خرید و دریافت اسناد مزایده

 (در صــورت وجود هزینــه مربوطــه)، پرداخت 

تضمیــن شــرکت در مزایــده (ودیعه)، ارســال 
پیشــنهاد قیمت و اطالع از وضعیــت برنده بودن 
مزایده گــران محتــرم از این طریــق امکان پذیر 

مى باشد.
2. عالقمندان به شرکت در مزایده مى بایست جهت 
ثبت نام و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى (توکن) 
با شــماره هاى دفتر ثبت نــام 03133458055 و 
03133522184 و 03132349999 و 03136306657 
و 03132286018 و مرکــز تمــاس 41934- 021 
تماس حاصــل نمایند و یــا بــه آدرس اینترنتى
 www.setadiran.ir مراجعــه نماینــد. کلیه 
اطالعات امالك و مستغالت شامل مشخصات، شرایط 
و نحوه فروش در برد اعالن عمومى سامانه مزایده قابل 

مشاهده، بررسى و انتخاب مى باشد.
3. تخفیفات قانونى حاصــل از مراحل مزایده فروش 
اموال و امالك مزایده حاضر (مندرج در تبصره 4 ماده 
4 آئین نامه نحوه واگــذارى دارایى هاى غیر ضرور و 
اماکن رفاهى بانک ها به شماره 175043/ت 436 هـ 
مورخ 86/10/30 هیئت محترم وزیران) در خصوص 
پیشنهادات نقدى قابل بررسى بوده و پیشنهادات نقد 
و اقساطى با لحاظ بند 4 مشروحه ذیل حداقل با قیمت 
پایه کارشناسى به باالترین پیشنهاد و در قالب عقد 

اجاره به شرط تملیک واگذار مى گردد.
4. مزایده گران مى بایســت در نظر داشته باشند که 
تعیین برنده مزایده به صورت نقد و یا نقد و اقســاط 
با صالح دید بانک صــورت مى پذیرد و اولویت بانک 
در این زمینه با رعایت شــرایط بند 3 فوق االشاره و 
در صورت برابرى مبالغ پیشــنهادى، فروش با شیوه

 مى باشد.

مزایده فروش امالك تملیکى و مازاد بر نیاز بانک سپه در استان اصفهان به شماره مزایده مزایده فروش امالك تملیکى و مازاد بر نیاز بانک سپه در استان اصفهان به شماره مزایده 55//9898//533533
(نوبت اول)(نوبت اول)

بانک سپه- مدیریت شعب منطقه اصفهان بانک سپه- مدیریت شعب منطقه اصفهان 

ف
عرصهکاربرىنوع ملکپالك ثبتىآدرس ملک (اصفهان)ردی

مترمربع
اعیان
مترمربع

مبلغ پایه کارشناسى مزایده 
توضیحاتنحوه فروش(ریال)

اصفهان، خیابان شمس آبادى، ابتداى 1
نقدى/ نقد و 487/1439886/600/000/000تجارى (بانک)ساختمان610/8کوچه کازرونى، ساختمان بانک سپه

اقساط
مساحت عرصه بر اساس نقشه نظام مهندسى مى باشد و واگذارکننده 

تعهدى نسبت به آن ندارد. ملک مذکور بر اساس وضع موجود به فروش 
مى رسد

2
اصفهان، خ مدرس، نرسیده به 
چهارراه سرچشمه (ایستگاه 

سرچشمه) بر جنوبى خیابان، پالك 
349

تجارى (بانک) ساختمان13641/44
110/57220مسکونى

پس از کسر 10 درصد
نقد16/380/000/000

طبق استعالم داراى اعیان شامل بانک (110 م م) زیرزمین تجارى (56 
م م) زیرزمین انبارى (54 م م) حدود (23/85 م م) از ملک (عرصه) و 

(47/7 م م) اعیان در تعریض گذر قرار دارد. ملک مذکور بر اساس وضع 
موجود به فروش مى رسد

3
شهرضا، چهارراه طالقانى، خ حافظ 
غربى، جنب کوچه شهید سرورى 
(فرعى 17) پالك 81، محل سابق 

شعبه طالقانى بانک سپه
نقدى/ نقد و 500438/7432/000/000/000بانکساختمان2/7553

اقساط
اعیان شامل زیرزمین (237/5 م م) و همکف (201/24 م م) متراژ عرصه 

طبق پروانه (489 م م). ملک مذکور بر اساس وضع موجود به فروش 
مى رسد

4
اصفهان، میدان الله، خ پروین 

اعتصامى، خ شیخ طوسى شرقى، 
نرسیده به خ زرین کوب

محل کارگاه14915/9878
تجارى
مسکونى
خدماتى

481303
پس از کسر 10 درصد

نقد35/100/000/000
داراى عقب نشینى از ضلع شمال شرقى (2/55 م م) و ضلع شمال غربى 
(2/25 م م) طبق استعالم از شهردارى داراى (303 م م) تجارى مى باشد. 

ملک مذکور بر اساس وضع موجود به فروش مى رسد

5
اصفهان، چهارراه هفتم محرم، ابتداى 

خیابان مسجد سید، محل سابق 
بانک سپه

12/6300
12/6299

ساختمان 
19/71---تجارىبانک

156/20
نقدى/ نقد و 24/000/000/000

اقساط
ملک مذکور به صورت اعیانى و تشکیل شده از دو سند مالکیت 

ششدانگ/ اسناد ملک موصوف در مرحله تک برگى قرار دارد. ملک 
مذکور بر اساس وضع موجود به فروش مى رسد.

اصفهان، شاهین شهر، خیابان حافظ 6
ساختمان 301/76257شمالى، ساختمان سابق بانک سپه

بانک
انبارى/ بانک/ 

نقد257/2550728/500/000/000مسکونى

سند مالکیت ملک مذکور به نام سازمان ملى زمین و مسکن است/ 
ملک موصوف داراى قرارداد واگذارى است و انتقال حقوق بانک در 

قرارداد واگذارى به صورت عادى خواهد بود/ مساحت عرصه و اعیانى 
بر اساس پایان کار شماره 221 مورخ 1371/01/24 اعالم گردیده است 
و واگذارکننده تعهدى نسبت به آن ندارد/ داراى بدهى به شهردارى 
مى باشد/ پرداخت کلیه هزینه هاى قانونى از قبیل عوارض شهردارى، 

مالیات هاى قانونى، هزینه تنظیم سند رسمى، هزینه کارشناسى، اصالح 
سند و غیره به عهده خریدار است. ملک مذکور به صورت وضع موجود 

به فروش مى رسد

7
استان اصفهان، شهرستان اردستان، 

کیلومتر 5 جاده زواره، کارخانه 
فاستونى اردستان

16/7280
کارخانه 

بافندگ ى و 
تکمیل

پس از کسر 10 درصد300005300فاقد کاربرى
نقد94/817/160/000

واگذاى شامل عرصه، ابنیه، ماشین آالت، تأسیسات، به غیر از یک 
دستگاه خودرو سرویس کارکنان و فقط بر اساس لیست تهیه شده 

توسط کارشناسان محترم دادگسترى تحویل مى گردد

م الف: 581979

4

جواد عزتىجواد عزتى
 جلوى دوربین جلوى دوربین

 مجید مجیدى رفت مجید مجیدى رفت
مى کند. 
رجزو
وب 

..

ى ی و ى
ى شود

3

دار برابر

 سه گل 
ى روش 
روز چند
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فرمانده نیروى هوافضاى ســپاه گفت: زمانى که مقام 
معظم رهبرى گفت ما به دشمن ســیلى مى زنیم چهار 
ســاعت بعد نیروهاى موشــکى مقرهاى داعش را از 
بین مى برند. زمانى که ایشــان مى گویند اقدام انگلیس 
بى جواب نمى ماند تنها 48 ســاعت بعد کشتى انگلیس 
توقیف مى شود. اینها نسخه هایى است که رهبر انقالب 
صادر کردند و دقیق اجرا شد. همین نسخه ها در رابطه با 

سایر بخش ها هم صادر شده است. 
سردار امیر على حاجى زاده تأکید کرد: حتى سرویس هاى 
اطالعاتى دوســت هم به ما مى گفتند قرار است به شما 
حمله شود اما ما مى دانستیم که این اتفاق نمى افتد.  این 

حربه اى بود تا ما پاى میز مذاکره برگردیم. وى بیان اینکه 
زمانى این ســایه جنگ بر طرف شد که پهپاد آمریکایى 
سرنگون شد، خاطرنشان کرد: ما این اطمینان را داشتیم 
که اگر اولین موشک یا بمب آمریکایى ها به سرزمین ما 
اصابت کند پایگاهاى آنها در منطقه و ناو آنها در دریاى 

عمان را که از قبل هدفگیرى کرده بودیم بزنیم.
فرمانده نیروى هوا فضاى ســپاه تأکید کرد: براى اولین 
مرتبه براى مردم دنیا این یقین حاصل شــد که قدرت 
آمریکا پوشالى اســت. همه این موفقیت ها با عمل به 
تدابیر حضرت آقا به دســت آمده و برگرفته از ا ســالم 

ناب است. 

سرویس هاى اطالعاتى دوست 
هم مى گفتند جنگ مى شود

حضور خبرنگار زن 
در استخر مردانه!

  روزنامه جمهورى اسالمى | 
در گزارش خبرى صداوســیماى مرکز زنجان که 
از استخرهاى زنجان پخش مى شد، یک خبرنگار 
زن در اســتخر مردانه حضور یافتــه و مصاحبه و 
گزارش تهیه و منتشر کرد. این اقدام مورد اعتراض 
برخى قرار گرفته و گفتند: با وجود خبرنگاران مرد 
در این رسانه ملى چه لزومى دارد یک زن به عنوان 
خبرنگار با حضور در اســتخر مردانه آن هم زمانى 
که افرادى در آن مشغول شنا هستند اقدام به تهیه 

گزارش کند؟

فقط 22 درصد گران شد!
   خبر آنالین | رئیس مرکز حوزه ریاست، 
روابط عمومى و هماهنگى اســتان هاى دانشگاه 
آزاد با تأکید بر اینکه در دانشگاه آزاد هیچکس حق 
ندارد بیش از 22 درصد شهریه ها را افزایش دهد، 
اضافه کرد: کششى براى افزایش بیشتر از این عدد 
در دانشگاه وجود ندارد و معتقدیم نباید بیش از این 

به مردم فشار وارد کرد.

3 عضو یک خانواده را 
کشتند

 بهار| معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى 
لرســتان گفت: ســه عضو یک خانــواده عصر 
چهارشنبه هفته پیش در محله ماســور خرم آباد 
به دالیل نامعلوم به قتل رســیدند. سرهنگ رضا 
شــیراوژن اظهار کرد: بنابر گزارش رسیده در این 
حادثه یک مادر و دو دختر بچه دو و هفت ساله عضو 
یک خانواده به دالیل نامعلوم با ضرب چاقو به قتل 
رســیده اند. انگیزه قاتل یا قاتالن این حادثه هنوز 

مشخص نیست.

90 میلیون سیمکارت 
فعال داریم!

  تابناك | معاون وزیر ارتباطات گفت: 90 
میلیون سیمکارت فعال در کشور وجود دارد که 70 
میلیون آن از خدمات نسل 3 و 4 موبایل بهره مى برد 
و 250 هزار اپلیکیشــن نیز از سوى کاربران مورد 
استفاده قرار مى گیرد که آمار خیره کننده اى است. 

پزشک ایرانى رکورد شکست
  فارس| پزشک فوق تخصص بیمارستان 
بقیه ا... االعظم (عج) تهــران با انجام 7075 عمل 
جراحى پیوند کلیه موفق شد عنوان چهره بین المللى 
بیشترین جراحى پیوند کلیه را از آن خود کند. محمد 
حسین نورباال بیش از دو دهه در مجموعه درمانى 
بقیه ا...(عج) سپاه مشغول به خدمت است و از سال 
1370 تاکنون در حدود 5600 عمل جراحى پیوند 

کلیه را انجام داده است.

بلیت هواپیما
 ارزان مى شود

مقام مسئول سازمان هواپیمایى   چمدان|
کشورى گفت: به شرکت هاى هواپیمایى تأکید شده 
به دلیل کاهش نرخ ارز و کاهش هزینه هاى ارزى 
آنها، قیمت هاى جدید بلیت را محاسبه و به سازمان 
هواپیمایى کشورى ارســال کنند. رضا جعفرزاده 
افزود: الزم است شرکت هاى هواپیمایى نسبت به 

اعالم قیمت هاى جدید در اسرع وقت اقدام کنند.

واردات 5 تن قفل 
آمار مقدماتى گمــرك از تجارت   میزان|
خارجى سال 97 نشــان مى دهد که در این مدت 
بیش از 5 ُتن قفل دِر ساختمان از کشور هاى مختلف 
جهان وارد ایران شده است. بر اساس واردات این 
حجم قفل در ساختمان به کشور، 64 هزار و 201 
دالر از کشور خارج شد این قفل ها از پنج  کشور از 

جمله چین، ترکیه و سوئد وارد ایران شده است.

5 قدرت، نظام والیى را پذیرفتند
 بهار| محمد باقر قالیباف، شــهردار سابق تهران 
در جلسه اى که توسط بسیج دانشجویى برگزار شد گفته 
اینکه قدرت هاى جهانى به رهبرى نامه مى نویسند نشان 
از قدرت است. پنج قدرت بزرگ زمانى قصد نوشتن نامه اى 
داشتند، تنها خطاب به رئیس جمهور مى نوشتند اما کم کم 
نامه هایشان خطاب به رهبر معظم انقالب بود، یعنى نظام 
والیى را پذیرفتند، نه ســاختار صرف سیاسى و دستگاه 

دیپلماسى. 

مردم از ما بدشان مى آید
آیت ا... هاشم زاده هریسى، عضو مجلس   بهار|
خبرگان گفته اســت: خیال مى کنیم کشور را گلستان 
کرده ایم و مــردم به به و چه چه مى کنند کــه آنها را در 
دنیا عزت داده ایم. اما هیچ آســیب شناســى و بررسى 
نمى کنیم که ببینیم اینگونه هســت یــا نه؟! همینطور 
سرمان را مى اندازیم و به پیش مى رویم. حل شدن این 
مشــکالت از پایین به باال خیلى هزینه دارد. هزینه آن 
نابودى اسالم، انقالب، روحانیت و ایران است. اما اگر از باال 
به پایین اصالح کنیم و تغییرات گفتمانى، عملى و مدیریتى 
سیاستى را از باال شروع کنیم مردم سراغمان مى آیند. مردم 
انقالبشان را دوست دارند. نظام اسالمى چه بدى دارد که 
مردم از آن بدشان بیاید؟ مردم از ما بدشان مى آید و از ما 

ناراضى هستند.

زن در قبل و بعد از انقالب
سیدرضا اکرمى، رئیس شوراى فرهنگى   جماران |
نهاد ریاست جمهورى گفت: ما باید زن انقالب اسالمى را 
با زن قبل از انقالب مقایسه کنیم که حق رأى، حق عرض  
اندام، حق تشــخیص وظیفه و حق هــاى زیاد دیگرى 
نداشت. به برکت انقالب اسالمى  زن آمد و کنار مرد ایستاد 

و در انقالب و مدیریت شرکت کرد.

نقدینگى در مرز
 2000 میلیارد تومان

  مهر | بانک مرکزى با انتشــار گزیده آمارهاى 
اقتصادى در خرداد ماه ســال جارى، حجم نقدینگى را 
19 هزار و 799 هزار میلیارد ریال اعالم کرد که نسبت به 
اسفندماه سال گذشته 5/2 درصد و نسبت به مدت مشابه 

سال قبل، 25/1 درصد افزایش نشان مى دهد. 

همینیم که هستیم!
   خبر آنالین | نایب رئیس مجلس در گفتگویى 
با روزنامه «سازندگى»، با بیان اینکه قدرت فراکسیون امید 
در همین حد است، گفت: آنها حتى آنقدر قدرت ندارند تا 
مطهرى بماند. پس اگر از امیدى ها انتظار دارند که بتوانند 

باقى سیاست ها را تغییر بدهند اشتباه است.

با توافق هسته اى جدید 
مخالفیم

 ایرنا| مسئول سیاست خارجى اتحادیه اروپا روز 
پنج شنبه با انتقاد از تالش هاى آمریکا براى توافق جدید 
با ایران، خواستار حفظ توافق هسته اى سال 2015 شد. 
«فدریکا موگرینى» گفت: توافق هســته اى ایران نباید 
به عنوان بخشى از هر اقدام آمریکا براى ایجاد توافقنامه 
امنیتى جدید با تهران قربانى شود. موگرینى افزود: توافق 
هسته اى ســال 2015 یک پیمان چند ملیتى است که 
توسط شوراى امنیت سازمان ملل تأیید شده و آنچه موجود 

است باید حفظ شود. 

شرط دیدار
محمدجــواد ظریف در جمع خبرنــگاران در   پانا|
کوآالالمپور گفت: «اگر آنها [آمریکایى ها] مى خواهند به 
اتاق [مذاکره] بازگردند، بلیتى هست که باید آن را بخرند و 
آن، پایبندى به توافق هسته اى است.» وزیر امور خارجه ایران 
همچنین با اشــاره به هرگونه دیدار احتمالى میان مقامات 
آمریکا و ایران گفت که ایران نمى خواهد به صرف اینکه در 
نشستى شرکت کرده باشد، این کار را انجام بدهد. او افزود: 

«ما اگر قرار باشد نتیجه اى حاصل شود، دیدار مى کنیم.» 

خبرخوان

رئیس پیشین سازمان صداوسیما اقدام به انتشار یک کتاب با عنوان «روایت یک استعفا» کرده 
که به موضوع مدیریتش در رسانه ملى از آغاز تا پایان مى پردازد و در بخشى از آن ماجراهاى 
مصاحبه پخش نشده عادل فردوسى پور و محمدجواد ظریف را توضیح مى دهد. او درباره عدم 

پخش این مصاحبه گفته: 
«برنامه ”نود“ یک برنامه ورزشى و محور اصلى آن فوتبال است. نباید مجرى در این برنامه به 
همه مسائل کشور بپردازد و اظهار نظر کند. در ماه هاى اول چند بار شفاهى و بعد کتبى تذکر 
دادم. معاون سیما هم قبول داشت که این برنامه چارچوب داشته باشد و در چارچوب خودش 
خیلى هم آزاد بود؛ اما موافق نبودم آقاى فردوسى پور در مورد موضوعات سیاسى-فرهنگى 
جامعه در این برنامه اظهار نظر کند... وقتى پس از صحبــت حضورى و تذکر کتبى رئیس 
ســازمان بازهم مصاحبه اى غیرمرتبط با موضوع برنامه نود انجام شد، رئیس سازمان نباید

مى پذیرفت. برنامه ”نود“ پخش شــد اما مصاحبه غیر مرتبط پخش نشد... براى ربط این 
مصاحبه با فوتبال از کلمه دیپلماسى ورزشى استفاده شده بود. بخشى از سئو ال ها در مورد 

برجام این بود که در محل مذاکرات چه کردید؟ این مصاحبه درباره فوتبال نبود، این مصاحبه 
فوتبال مالى شده بود. گفتم این مصاحبه در این برنامه قابل پخش نیست.»

حسن روشن،  ملى پوش ســابق و منتقد صریح اللهجه فوتبال ایران از سوى دادگاه به 
تحمل 74 ضربه شالق محکوم شــد. پس از مصاحبه هاى حسن روشن علیه مربیان

 تیم هاى پایه استقالل در سال هاى گذشته، شــکایتى از او با موضوع توهین و افترا به 
جریان افتاد که با گذشت مدت زمانى طوالنى در نهایت شــعبه 1057 دادگاه کیفرى 
مجتمع قضایى کارکنان دولت، رأى به محکومیت حسن روشن داده است. او به اتهام نشر 
اکاذیب به قصد تشویش اذهان، افترا و... به تحمل 74 ضربه شالق تعزیرى و پرداخت 

جریمه اى بالغ بر یک میلیون ریال محکوم شده است.
حسن روشن در پاسخ به اینکه آیا این حکم قابل تبدیل به جزاى نقدى است یا خیر، گفت: 
نه آقا؛ ما که پولش را نداریم. مى رویم تا شالقشان را بزنند. البته بهتر است این کار را در 

امجدیه انجام بدهند.

درگیرى مهمــان کرمانى با میزبان ســنندجى موجب 
زخمى شدن میزبان و یک مأمور انتظامى شد.

ساعت 10 دقیقه بامداد پنج شنبه از طریق مرکز 110 به 
مأموران انتظامى مرکز سنندج اطالع داده شد، که نزاع 
و درگیرى در یکى از محالت ســنندج به وقوع پیوسته 
اســت. بنا به گفته یکى از اعضاى این خانواده، ساعت 
24 چهارشنبه  شــب یک خانواده کرمانى با هدف دید 
و بازدید وارد شــهر ســنندج شــدند که بر ســر یک 
اختالف درگیر مى شــوند. در این درگیرى مهمانان با 
شــلیک تیر از یک اســلحه شــکارى یکى از اعضاى 
خانــواده میزبان را کــه یک زن اســت زخمى کردند 
و بالفاصله بعد از انجــام این اقــدام از محل متوارى  

شدند.

به دنبال این اتفاق، مأموران انتظامى استان کردستان 
طى یک تعیقب و گریــز خودرو مجرمیــن را در یک 
تقاطع شناسایى مى کنند و دســتور ایست مى دهند اما 
مجرمان بى توجه به دســتور ایســت مأموران از محل 

متوارى مى شوند.
مجرمان حین تعقیب و گریز به سمت مأموران انتظامى 
تیراندازى مى کنند کــه طى آن یکــى از مأموران به 
صورت سطح زخمى مى شــود. در نهایت خودرو پراید 
متوقف و سه نفر از اعضاى این خانواده کرمانى شامل 

یک زن و دو مرد دستگیر مى شوند.
در بازدیــد از خودرو یک قبضه اســلحه شــکارى، دو  
قبضه شمشــیر و یک کارد کمرى از متهمان کشــف 

و ضبط شد.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهنمایى و رانندگى تهران 
بزرگ از تصادف پراید با تشک در بزرگراه همت خبر داد.

سرهنگ مؤمنى در گفتگو با «ایسنا» اظهارکرد: حوالى 
ساعت 6 و20 دقیقه روز پنج شنبه یک دستگاه سوارى 
هیوندا که تشک تختخواب را روى سقف خود بسته بود، 
در مسیر شــرق به غرب بزرگراه شــهید همت در حال 
حرکت بود که ناگهان در محدوده پل دهکده این تشک 
از سقف خودرو باز شد و روى یک دستگاه سوارى پراید 

افتاد که پشت سر هیوندا در حال حرکت بود.
وى ادامه داد: با برخورد تشک با پراید، راننده این خودرو 
سوارى ناگهان از مســیر خود منحرف شد و با از دست 
دادن تعادل وسیله نقلیه به شدت با گاردریل هاى کنارى 

بزرگراه برخورد کرد و متوقف شد.
مؤ منى گفت: کارشناســان پلیس راهــور نیز با حضور 
در محل اقدام به بررســى علت وقوع حادثه کردند که 
مشخص شد، سوارى هیوندا به علت حمل بار غیر متعارف 

در این حادثه مقصر است.

حجت االســالم علیرضا پناهیان اخیراً در نشســتى که 
در مشهد برگزار شده بود از مســئولیت پذیر بودن زنان و 
گناه هاى خاص زنان سخن گفت، ســخنانى که به گفته 
وى با تقطیع منتشر شده و چند روزى در رسانه ها جنجال 

به پا کرد.
وى در این باره عنوان کرد: من در آن نشســت گفتم آقا 
باید حرف خانم را گوش کند، روایتش را هم خواندم،گفتم 
باید آقا حرف خانم را گوش کند تا بتواند دل خانمش را به 
دست بیاورد و این مسئله را صریح گفتم بعد اعالم کردم 
که در روایت گفته شده ملعون مردى است که حرف زنش 

را گوش کند.
حجت االســالم پناهیان در ادامه توضیح داد: در واقع آن 
ملعون مردى است که از ســر ترس و ضعف حرف زنش 

را گوش کند و خانم هم دوست ندارد مردش آنقدر ضعیف 
باشد که از سر ترس به حرفش گوش کند اما آن خبرگزارى 
دولتى همانند «BBC» عمل کرده و با انتشار بالعکس 
سخنان من گفته است، فالنى گفته ملعون مردى است که 
حرف زنش را گوش کند! در حالى که من با روایت گفتم مرد 

باید حرف زنش را گوش کند تا بتواند براى او دلبرى کند.
وى  ادامه داد: اینطور نیست که مردى که فرمانده حقوقى 
خانه است، حرف زنش را گوش نکند. در آن جلسه  روایت 
خواندم که مرد منافق آن کسى است که  خانواده شبیه او  
غذا بخورد و مرد مؤ من کسى است که او شبیه خانواده اش 
غذا بخورد و بگوید هر چه شما دوست دارید، آن فرد همه 
اینها را کنار گذاشــته و تنها جمالت تقطیع شده را بیان 

کرده است.

آزادى موقت محمدعلى نجفى، شهردار پیشین تهران 
به قید وثیقه، باعث طرح پرسش هایى درباره پرونده قتل 

میترا استاد در شبکه اجتماعى توییتر شد.
به گزارش «ایرنا»، محمدعلــى نجفى که به جرم قتل 
همسر دوم خود میترا استاد از خرداد امسال در زندان به 
سر مى برد  به قید وثیقه و موقتاً آزاد شد. طیفى از کاربران 
توییتر از اینکه چگونه محمدعلى نجفى به رغم استفاده 
از سالح گرم بدون مجوز و قتل یک نفر توانسته است با 
قید وثیقه آزاد شود، اظهار تعجب کردند. از سوى دیگر، 
برخى کاربران ضمن مقایســه پرونده نجفى با برخى 
از دیگر متهمان پرونده هاى مشــهور چند سال اخیر، از 
وجود برخى استانداردهاى دوگانه، سخن گفتند. کاربرى 
در توییتى آورد که مجرمین یقه سفید همواره از حداکثر 
انعطاف قانــون و کمک هاى حقوقى بهــره مى برند. 
گروهى از کاربران نیز وضعیت پرونده نجفى را با ســیر 
قانونى یک دادخواست طالق مقایسه و این پرسش را 
مطرح کردند که چطور ممکن است آزادى موقت نجفى 
از زندان ظرف ســه ماه صورت بپذیرد؛ اما روند قانونى 

یک دادخواست طالق، ماه ها یا سال ها طول بکشد؟
کاربرانى بودند که همچنان وضعیت این پرونده و روند 
آن را مورد پرسش قرار مى دادند. کاربرى نوشت: «اگر 
چه برادر میترا استاد در مصاحبه اى گفته بود براى اعالم 
رضایت از نجفى، دیه نگرفته است، ولى سئوال من این 
است که این همه اصرار روزهاى اول خانواده وى براى 
قصاص چگونــه ناگهان تبدیل بــه رضایت بدون دیه 
شد؟!». کاربرانى نیز بودند که از قوه قضاییه درخواست 
کردند تا ابهامات موجود در این پرونــده را براى افکار 

عمومى روشن سازد.
این آزادى اما فرصتى هم شــد براى رقباى سیاسى که 
بار دیگر از اصــالح طلبان و حمایت برخــى از آنان از 
محمدعلى نجفى به شدت انتقاد کنند. آنان معتقد بودند 
که حمایت و تالش هاى برخى فعــاالن اصالح طلب 

باعث آزادى نجفى شده است و این امر را مغایر با اصول 
اخالقى دانستند. هرچند مشــخص نکردند که چنین 

تالش هایى با کدام اصول اخالقى مغایر است؟
برخى کاربران نیــز از وجود قانونى کــه امکان آزادى 
یک متهم به قتــل را با وثیقه از زنــدان مى دهد، انتقاد 
کردند و خواســتار تغییر این قانون شــدند. آنان معتقد 
بودند این امــر نه در پرونده نجفى کــه در ده ها پرونده 

قتل دیگــر، مى تواند براى امنیت جامعــه خطر آفرین
 باشد.

در مقابل کاربرانى هم این آزادى را قانونى دانستند. در 
توییتى مى خوانیم که نجفى کامًال قانونى و به صورت 
موقت و با قرار وثیقه آزاد شده و حبسش سر جایش است. 
اینکه چون پول داشته و توانسته است وثیقه را جور کند 

و آزاد بشود، یک مسئله دیگر است.

کاربر دیگرى نیز نوشــت که روند ایــن پرونده کامًال 
عــادى و قانونى بوده اســت. شــخصى قتــل انجام 
داده، حکم قصاص وى صادر شــده، خانــواده مقتول 
رضایــت داده اند و حکم باطــل شــده و دادگاه براى 
رســیدگى به جنبه  عمومى جرم قرار وثیقه صادر کرده 
است. مثل همه   مجرمینى که از خانواده مقتول رضایت 

گرفته اند.

آزادى نجفى و کش وقوس هاى ماجراى «استاد»

پناهیان: براساس روایت گفتم مرد باید 
حرف زنش را گوش بدهد

دورهمى چگونه به دعوا و یقه گیرى
 و تعقیب و گریز کشید!

تصادف پراید با تشک
 در بزرگراه همت!

روایت جدید از مصاحبه فردوسى پور و ظریف

محکومیت پیشکسوت فوتبال به شالق

جانشین فرمانده نیروى انتظامى گفت: پلیس طرح هاى 
سه گانه اى براى اجراى مقررات مربوط به حجاب و عفاف 

در دست اجرا دارد.
سردار ایوب سلیمانى، خبر داده است که طرح جدید این 
نیرو براى رعایــت حجاب با عنوان «ناظــر 2»، از هفته 
جارى در سراسر ایران اجرایى  مى شود. در این طرح، پلیس 
در مکان هاى عمومى، فروشــگاه هاى بزرگ و سواحل  
دریا حضور پیدا مى کند تا به کسانى که به گفته مقام هاى 
انتظامى بدحجاب هستند، تذکر دهد. پلیس در ماه هاى 
اخیر طرح «ناظر یک» را اجرا کرده اســت که مربوط به 
کشف حجاب در خودرو بوده است.در این طرح با ارسال 

پیامک کشف حجاب، نیروى انتظامى به راننده  اى که بنا 
به نظر آنها حجاب را رعایت نکرده یا همراهان بدحجاب 
داشته، هشدار مى دهد و مالک خودرو باید 72 ساعت پس از 
دریافت پیامک، خود را به پلیس امنیت اخالقى معرفى کند.
جانشین فرمانده پلیس همچنین از اجراى طرح «ناظر 3» 
خبر داده است. این طرح شامل بازرسى و کنترل واحدهاى 
تولید و فروش پوشاك اســت. پلیس همچنین در صدد 
تشکیل پلیس امنیت اخالقى براى برخورد سازمان یافته 
با افراد بدحجاب یا بى حجاب  است و همزمان دادگاه هاى 
قضایى نیز با صدور احکام سنگین قضایى براى مخالفان 

حجاب، برخوردها در این زمینه را تشدید کرده اند.

اجراى طرح هاى جدید پلیس 
درباره حجاب
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صلح و سازش 
بسیار پایین است

معاون منابع انسانى دادگسترى استان اصفهان گفت: 
درصد صلح و سـازش در اسـتان اصفهان 30 درصد و 
بسیار پایین است. سید رضا سجودى از متولیان خواست 
در این امر ورود پیدا کنند تا دستگاه قضا به مسائل مهم 

و امور ضرورى بپردازد.

افتتاح کارخانه
 تولید نان صادراتى 

همزمان با هفته دولت، کارخانه تولید نان حجیم و نیمه 
حجیم در نجف آباد افتتاح شد. مدیر عامل این کارخانه 
تولیدى گفت: براى راه اندازى این کارخانه به مساحت 
5000 مترمربع با ظرفیت تولید روزانه 20 ُتن انواع نان 
حجیم و نیمه حجیم بیش از 1000 میلیارد ریال هزینه 
شده است. محمدصادق سـیف اللهى افزود: انواع نان 
سـنگک، تافتون، لـواش، نان هـاى تسـت و باگت از 
جمله تولیدات این کارخانه اسـت. وى گفت: صادرات 
ساالنه بیش از 80 درصد نان هاى تولیدى این کارخانه 
به کشورهاى همسـایه عراق وافغانسـتان بیش از 12 

میلیون دالر ارزآورى دارد.

توقیف محموله 
نوشت افزارهاى قاچاق

فرمانده انتظامی شهرسـتان اصفهـان گفت: مأموران 
یگان امداد فرماندهى انتظامى این شهرستان با اطالع 
از دپوي این محموله خارجى قاچاق در منزلى مسکونی 
رسـیدگی به موضوع را در دسـتور کار خود قرار دادند. 
سرهنگ محمدرضا خدا دوست افزود: پس از بررسى 
موضوع و هماهنگى با مقام قضایى در بازرسـى از این 
منزل 111 هزار و 620 قلم انواع نوشـت افزار خارجی 
قاچاق کشف و یک نفر هم دسـتگیر و تحویل مراجع 
قضایى شـد. وى گفت: کارشناسـان ارزش کاالهاى 

کشف شده را ده میلیارد ریال برآورد کرده اند.

امدادرسانى هوایى 
به 33 مصدوم

معاون اجرایـى اورژانس اسـتان بیان کـرد: از ابتداى 
فروردین ماه امسـال تاکنون، بالگرد امدادى اورژانس 
پیـش بیمارسـتانى اسـتان اصفهـان 14 بار بـه پرواز 
درآمـد و 33 مصـدوم شـامل 18 زن و 15 مـرد را بـه 
بیمارستان منتقل کرد. محسـن افتخارى ادامه داد: از 
مجموع این مأموریت ها، 9 مورد براى امدادرسانى به 
مصدومان حوادث رانندگى و پنج مورد حوادثى همچون 
تیرخوردگى و سقوط بوده است. وى افزود: در این مدت 
بیشـترین مأموریت امداد هوایى با چهـار مورد مربوط 
به شهرسـتان چـادگان و پـس از آن شهرسـتان هاى 
اصفهان، شاهین شهر و میمه، اردستان و خوانسار هر 

کدام با دو مورد پرواز بود.

کشف 2000 کیلو عسل تقلبى
فرمانده انتظامی شهرستان برخوارگفت: پس از وصول 
اخبارى مبنى بر اینکه فردى اقدام به تولید عسل  غیر 
بهداشـتى و انتقال آن به شهرسـتان برخوار مى کند، 
بررسى موضوع در دسـتور کار مأموران پلیس آگاهى 
این فرماندهى قرار گرفت و یک گروه از مأموران پلیس 
امنیت عمومـى برخوار وانت نیسـان حامـل محموله 
عسـل را شناسـایى و در یکى از محورهاى فرعى این 
شهرسـتان متوقف کردند. از این خـودرو 2775 کیلو 

عسل تقلبى و غیربهداشتى کشف شد.

مرمت آب انبار بزرگ نایین
روابـط عمومـی آبفاي منطقـه ناییـن خبـر داد که در 
راسـتاي سیاسـت حفـظ و نگهـداري آب انبارهـاي 
سطح این شهرسـتان جهت ذخیره سـازي آب شرب 
و اسـتفاده در مواقع بحران، با همـکاري هیئت امناى 
آب انبار بزرگ محمدیه نسبت به مرمت و بازسازي آن 
اقدام شد. شایان ذکر اسـت که عملیات مذکور بالغ بر 
حدود 50 میلیون ریال هزینه در پی داشته که از محل 

اعتبارات جاري پرداخت خواهد شد. 

خبر

336 طرح مخابراتى با اعتبارى بیش از 592 میلیارد ریال 
همزمان با هفته دولت در اســتان اصفهان افتتاح شــد. 
طرح هاى مخابراتى افتتاح شده شامل 290 طرح مخابراتى 

شهرى و 46 طرح روستایى است.
اســتاندار اصفهان در آیین افتتاح این طرح ها گفت: الزم 
است زیرساخت هاى فناورى ارتباطات و اطالعات بیش از 

پیش در این استان گسترش یابد. 
عباس رضایى با بیان اینکه الزم است پهناى باند اینترنت 
و شــبکه فیبر نورى نیز در ســطح اصفهان افزایش یابد، 
افزود: 900 روستاى باالى 20 خانوار استان به شبکه ملى 
اطالعات وصل است و این افتخارى براى استان محسوب 

مى شود.
حیدرى زاده، مدیر مخابرات منطقــه اصفهان نیز در این 
آیین گفت: طرح هاى افتتاح شــده مربوط به حوزه هاى 
PTN، WIFI، ظرفیت ســازى و توسعه پورت پرسرعت 

دیتا (G و ADSL )، تأسیس و توسعه ظرفیت سوئیچ مراکز 
تلفن، کانال سازى، تأسیس و توسعه تلفن ثابت از طریق 
کافوى نورى (DLC)، تأسیس و توسعه تلفن ثابت از طریق 
GPON، توسعه شبکه تلفن همراه (سایت BTS)، افزایش 

 ،OLT ،(ترانسمیشن) ظرفیت ارتباط بین مراکز مخابراتى
افزایش ظرفیــت باترى و اجراى تغذیه نیــروى مراکز و 

سایت ها، فیبرنورى، توسعه و تقویت شبکه کابل است.

شــهردار چادگان گفت: ظرفیت گردشــگرى چادگان بر 
روى ریل توســعه قرار مى گیرد. جمشــید اسماعیلى در 
گفتگو با «ایسنا» اظهار کرد: نمایندگان گردشگرى از 14 
استان کشور به مدت سه روز از مناطق مختلف گردشگرى 
شهرستان بازدید کردند. وى خاطرنشان کرد: این برنامه با 
هدف معرفى محورهاى توسعه گردشگرى پایدار، چادگان 
شناسى و گردشگرى و همچنین فرصت هاى سرمایه گذارى 
گردشگرى و کارآفرینى در گردشگرى تحقیق و برنامه ریزى 
شده است. اسماعیلى گفت: اداره میراث فرهنگى، شهردارى 
چادگان و سازمان عمران زاینده رود میزبان گردشگران در 
این سه روز هستند. وى افزود: با توجه به اینکه چادگان در 

تمامى فصول مى تواند میزبان گردشگران باشد، از همین 
رو اقدامات توسعه اى با فعاالن این حوزه در دستور کار قرار 
گرفته است. شهردار چادگان اظهار کرد: شهرستان چادگان 
یکى از مناطق گردشگرى استان اصفهان است که در 120 
کیلومترى غرب اصفهان قرار دارد و در ایام تعطیالت پذیراى 
مسافران و گردشگران از سراسر کشور است. وى در مرحله 
اول ایجاد زیرساخت ها را ضرورى دانست و افزود: توسعه 
گردشــگرى در مراحل اولیه نیازمند ایجاد زیرساخت ها و 
تســهیالت مناســب در کنار جاذبه هاى گردشگرى به 
خصوص هتل و رستوران، کمپینگ و مجتمع هاى خدماتى 

رفاهى بین راهى ا ست.

گردشگرى چادگان 
روى ریل توسعه

بهره بردارى از طرح هاى 
مخابراتى در اصفهان 

شامگاه چهارشنبه و بامداد پنج شنبه گذشته و به فاصله 
چند ســاعت درچهار حادثه جداگانه در استان اصفهان، 

چندین نفر کشته و زخمى شدند.
به گزارش «نصف جهــان»، انفجــار گاز در منزلى در 
خیابان درخشان خیابان امام خمینى(ره) شهر اصفهان 
در چهارشنبه شب هفته گذشــته موجب مصدومیت و 
سوختگى سه زن شــد. این حادثه ساعت 20 به سامانه 
115 اعالم و نیروهاى اورژانس با حضور در محل و انجام 
خدمات درمانى اولیه سه زن را که دچار سوختگى شدند 
به بیمارستان سوانح و ســوختگى امام موسى کاظم(ع) 

اصفهان منتقل کردند.
این حادثه توســط عوامــل اورژانس در ســاعت 20 و 
10 دقیقه چهارشنبه به آتش نشــانى هم اعالم شد. بر 
اساس نظر کارشناسان آتش نشــانى اصفهان، شواهد 
موجود در صحنه حادثه نشــان دهنده انفجار گاز است 
اما تا ظهر پنج شــنبه علت انفجار و نوع آن مشــخص 
نشده و توسط کارشناسان این سازمان در دست بررسى

 بود.
این منزل مسکونى در مجاورت چند باب مغازه که فعالیت 
آنها شارژ کپســول هاى گاز است قرار دارد ولى در زمان 
انفجار این مغازه ها بســته بودند. انفجار حریقى هم به 

دنبال نداشت. 
یک ســاعت و 15 دقیقه بعد از این اتفاق، خبر تصادف 
دو دستگاه خودروى سوارى پراید و تندر ال 90 به اتاق 
فرمان اورژانس رسید. این حادثه که چهارشنبه شب در 
هرند اتفاق افتاد، ساعت 21 و 16 دقیقه به اورژانس اعالم 
و سه واحد آمبوالنس به محل ســانحه اعزام شدند. در 
این ســانحه رانندگى یک مرد، چهار زن و چهار کودك 
مصدوم شدند که پنج نفر از آنها پس از دریافت خدمات 
درمانى در محل به بیمارستان آیت ا... کاشانى اصفهان، 
دو نفر به بیمارســتان امین و دو تن دیگر به بیمارستان 

فارابى منتقل شدند.
ســاعت یک بامداد روز پنج شــنبه هم در اتوبان قم به 
کاشان روبه روى مسجد شــهدا تصادفى رخ داد که در 
اثر این حادثه یک دستگاه تریلى با گاردریل برخورد کرد 
و منجر به تصادف زنجیره اى دو دســتگاه پراید و یک 

دستگاه ام وى ام شد.
در این حادثه،  13 نفر مصدوم شــدند کــه 12 نفر آنها 
با سه دستگاه آمبوالنس به بیمارســتان شهید بهشتى 
کاشــان منتقل شــده و یک نفر نیــز در صحنه درمان 
شــد. حال مصدومــان رضایت بخش گزارش شــده

 است.

اما بدترین حادثه در چند ســاعتِ  حدفاصل چهارشنبه 
شب تا بامداد پنج شنبه، تصادف در محور کاشان- نطنز 
در ساعت 1 و 45 دقیقه پنج شنبه بود که چهار کشته بر 

جاى گذاشت.
این سانحه خونین بعد از انحراف خودرو تریلر 18 چرخ 
و عبور از گاردریل و تجاوز به الین مقابل و شاخ به شاخ 
شــدن با ســوارى پراید رخ داد که منجر به مرگ چهار 
سرنشــین ســوارى پراید و مصدومیت یک نفر دیگر

 شد.
تصادف در آزادراه حــدود کیلومتر 30 کاشــان-نطنز 
نزدیکى مجتمع رفاهى تفریحى سان آرا رخ داده است 
که بعد از دو ساعت رهاســازى سخت توسط نجاتگران 
پایگاه شهداى امدادگر یک نفر از سرنشینان پراید زنده و 
چهار سرنشین دیگر که در دم جان باخته بودند از خودرو 

رهاسازى شدند.
فردى که توســط نجاتگران هالل احمر به صورت زنده 
رهاسازى شد توسط عوامل اورژانس 115 به بیمارستان 

شهید بهشتى کاشان منتقل شد.
الزم به ذکر اســت در حین تصادف، دو خودرو عبورى 
براى تماشا و مسدود کردن جاده باهم برخورد کردند که 

خوشبختانه حادثه فقط خسارتى بود.

از  شامگاه چهارشنبه تا بامداد پنج شنبه هفته پیش ساعات دلهره آورى براى 
نیروهاى امدادى استان اصفهان بود

6 ساعت، 4 حادثه، 4 کشته،
 26 مصدوم

مدیرعامل ســازمان زیباسازى شــهر اصفهان گفت: 
به دنبال آغاز عملیات ســاماندهى پیاده روى مرکزى 
چهارباغ عباسى و احیاى آبنما، مجسمه شیخ بهایى اثر 
استاد مرتضى نعمت اللهى به صورت موقت به کارگاه 
شهردارى انتقال داده مى شــود و پس از اتمام عملیات 

عمرانى مجدداً در همان مکان نصب خواهد شد.
حســن مؤذنى در گفتگو با «ایمنا» از نصب مجسمه 
«سلمان فارسى» در میدان اصلى منطقه 15 در آینده 
نزدیک خبر داد و اظهار کرد : این مجســمه در میدان 
اصلى منطقه 15 به عنوان ورودى شرق شهر اصفهان 
نصب خواهد شــد. وى با اشاره به مشخصات مجسمه 
سلمان فارسى، خاطرنشان کرد: این مجسمه از جنس 
برنز بوده و داراى 6 متر ارتفاع با پایه است که در میدان 

اصلى منطقه 15 نصب مى شود.
مؤذنى ادامه داد: مجسمه سلمان فارسى توسط استاد 

مرتضى نعمت اللهى ساخته شده و از هر گونه مشکلى به 
لحاظ اقلیمى در امان خواهد بود زیرا متریال هاى استفاده 

شده در ساخت آن بسیار مرغوب است.
 وى از ســاخت و نصــب نمادهــاى شــاخص در 
اصفهان در ســال جارى خبــر داد و افــزود: به زودى 
ماکت «ناو جماران» بــه طول 10 متر و بــا ارتفاع 6 
متر با هدف پاسداشــت خدمات نیروى دریایى ارتش 
در منطقــه 10 شــهردارى اصفهان نصــب خواهد

 شد.
 مدیرعامل ســازمان زیباسازى شــهر اصفهان گفت: 
اصفهان در دوران دفاع مقدس 23 هزار شــهید تقدیم 
نظام کرده که به منظور تکریم و پاسداشــت ایثارگران 
و شهداى دفاع مقدس امسال طراحى، ساخت و نصب 
«ابر یادمان دفاع مقدس» در دســتور کار این سازمان 

قرار گرفته است.

فرمانده انتظامی شهرســتان نایین از کشــف بیش 
از 119کیلو مــواد مخدر از نوع تریــاك و هروئین و 
دستگیرى شش ســوداگر مرگ در عملیات مأموران 

این فرماندهى خبرداد. 
سرهنگ ایرج کاکاوند گفت: مأموران پاسگاه چوپانان 
با همکاري عوامل یگان تکاوري استان و کالنتري 14 
فرماندهی انتظامی بخش انارك چهارشــنبه شب در 
یک عملیات پلیسى موفق شدند، سه خودروى سوارى 
رانا، سانتافه و ام وي ام که قصد انتقال محموله مواد 

مخدر به اصفهان داشتند را شناسایى و متوقف کنند.

وي افزود: مأموران پس از متوقف کردن خودروها از 
آنها بازرسى به عمل آوردند که در نتیجه این عملیات 
100کیلو و320گــرم تریاك و 18کیلــو و955گرم 

هروئین از داخل خودروى ام وى ام کشف شد.
این مقام انتظامــی با بیان اینکــه دو خودروى دیگر 
به عنوان راه پاك کن خودروى حامــل مواد افیونى 
عمل مى کردند، گفت: در ایــن عملیات در مجموع 
شش سوداگر مرگ دستگیر و پس از تشکیل پرونده 
براى اقدامــات قانونی بــه مراجع قضای ــی تحویل 

شدند.

معاون عمران روستایى بنیاد مسکن انقالب اسالمى 
اســتان اصفهان با اشاره به طرح روســتاهاى هدف 
گردشگرى و بافت با ارزش گفت: براى اجراى طرح، 
17 روستاى اســتان اصفهان در کارگروه ملى مصوب 
شدند که تاکنون در هفت روســتا این طرح اجرا شده 

است.
على کریمى با اشاره به روستاهاى تحت پوشش طرح 
هادى اظهار کرد: 935 روستاى باالى 20 نفر در سطح 
اســتان اصفهان وجود دارد که براى 910 روستا طرح 

هادى مصوب شده است. 
وى افزود: طرح هادى به عنوان طرح ســند راهبردى 
توسعه روستاها به شمار مى رود که در این طرح عرض 
معابر، میزان عقب  نشینى معابر و همچنین نوع کاربرى 

اراضى داخل بافت ها  مشخص مى کند که کدام قسمت 
مسکونى، بهداشتى و درمانى باشد.

معاون عمران روستایى بنیاد مسکن انقالب اسالمى 
اســتان اصفهان با بیان اینکه طرح توسعه روستایى 
و اشتغالزایى توسط دولت ارائه شــده است، گفت: در 
ســال 96 اعتبار این طرح به بنیاد مسکن داده شد که 
براى 121 روستا طرح توسعه روســتایى با مشارکت 
دانشگاه اصفهان و جهاد دانشگاهى اصفهان تهیه شد 
و در کارگروه جمعیت آمایش محیط زیست استان هم 
مصوب شد که با توجه به راهبردهاى داده شده در زمینه 
اشتغال در روستاها اقدام و با توجه به آن، عمده جمعیت 
در روســتاها ماندگار شــوند و بخاطر شغل به شهرها 

مهاجرت نکنند.

مدیرکل گمرك اصفهان گفت: مجوز انبار اختصاصى 
براى واحدهاى تولیدى و صادراتى در سراســر استان 
و با مســافت بیش از 50 کیلومتر از گمرك نیز صادر 

مى شود.
انبار اختصاصى، مکانى خارج از انبارها و اماکن گمرکى 
است کـه کـاالى گمـرگ نشـده اشـخاص مجـاز بـه 
فعالیت هاى اقتصادى با شرایط و مقررات قانون امور 

گمرکى در آن نگهدارى مى شود.
رسول کوهستانى پزوه روز پنج شــنبه در آیین افتتاح 
درب خروج و باسکول گمرك اصفهان همزمان با هفته 
دولت، افزود: گمرك تســهیالت خاصى براى فعاالن 
ُمجاز اقتصادى دارد از جمله انبار اختصاصى که پیش 
از این، مجوز آن براى واحدهاى تولیدى در شعاع 50 
کیلومترى گمرك صادر مى شد اما از این پس در سراسر 

استان این کار انجام مى شود.
وى با اشاره به پهناور بودن اصفهان و فاصله زیاد برخى 
شهرستان ها تا مرکز استان، ادامه داد: این کار با هدف 
بهره مندى واحدهاى تولیدى اســتان از مزایاى انبار 
اختصاصى و کاهش هزینه هــاى انباردارى و با توجه 
به گســتردگى واحدهاى صنعتى در این خطه انجام 

مى شود.
کوهســتانى پزوه با بیــان اینکه واحدهــاى تولیدى 
مى توانند تقاضاى انبار اختصاصى را به گمرك اصفهان 
ارائه کننــد، اظهار کــرد : از جمله مزایــاى انبارهاى 
اختصاصى مى توان به نگهدارى کاالى ترخیص نشده 
در کنار واحد تولیدى، امکان ترخیص بخشى از کاال و 
به اندازه نیاز خط تولید و کاهش هزینه هاى انباردارى 

اشاره کرد.

جا به جایى موقت مجسمه شیخ بهایى 

119 کیلو تریاك و هروئین به اصفهان نرسید

زمینه جذب گردشگران در روستاها 

مجوز انبار اختصاصى به واحدهاى تولیدى
 در استان اصفهان اعطا مى شود

احتمال راه اندازى خط مینى بوس در ناژوان

پیش بینى برداشت 1/5 تا 2/5 ُتن گلرنگ 

شــهردار اصفهان در برنامه رادیویى «شهر پرسشگر،  
شــهردار پاسخگو» در پاســخ به درخواســت یکى از 
شهروندان مبنى بر راه اندازى خط اتوبوس یا مینى بوس 
در طول ایام هفته در جاده الفت تــا آکواریوم ناژوان، با 
بیان اینکه ناژوان محلى اســت که مى خواهیم همه از 
آن اســتفاده کنند، تأکید کرد: در ناژوان جشنواره هاى 
مختلفى برگزار شده و مى شود. از سوى دیگر دنبال این 
هستیم تا وســایل نقلیه و حتى موتورسیکلت در ناژوان 
تردد نداشته باشــد تا مردم در آرامش به گذران اوقات 

فراغت بپردازند.
قدرت ا... نوروزى ادامه داد: در ناژوان افراد متقاضى براى 
اســتفاده از اتوبوس یا مینى بوس زیاد نیست، در مسیر 

جاده الفت نیز به دلیل عــرض کم امکان تردد اتوبوس 
وجود ندارد اما براى راه اندازى خط مینى بوس مى توان 

چاره اندیشى کرد.
شــهردار اصفهان خاطرنشــان کرد: مدیر جدید طرح 
ساماندهى ناژوان باید موضوع امکان داشتن یا نداشتن 
ایجاد تســهیالت حمل و نقــل عمومى بــراى تردد 
ســالمندان در جاده الفت را بررســى و چاره اندیشــى 
کند، البته باید نتیجه بررســى با دالیل به شــهروندان 

اعالم شود.
وى تأ کید کرد: باید اقدامات در ناژوان به گونه اى انجام 
شود تا همه اقشار به ویژه ســالمندان امکان استفاده از 

فضاى این پارك طبیعى را داشته باشند.

مدیر امور زراعت ســازمان جهاد کشــاورزى اســتان 
اصفهان گفت: پیــش بینى مى شــود در صورتى که 
عملکرد خوبى در مزرعه داشــته باشیم؛ 1/5 تا 2/5 ُتن 

گلرنگ از مزارع استان اصفهان برداشت شود.
محمودرضا افالکى با بیان اینکه کاشــت دانه روغنى 
گلرنگ در اصفهان در چند مقطع انجام مى شود اظهار 
کرد: گلرنگ در فصل پاییز، بهمن، اسفند و فروردین ماه 

کشت مى شود و امیدواریم سطح زیر کشت این دانه در 
سال جارى زراعى به 4500 هکتار برسد.

او اضافه کرد: برنامه کشــت ارائه شــده از سوى جهاد 
کشــاورزى اصفهان براى دانه هاى روغنى بر اســاس 
میزان آبى اســت که از سوى شــرکت آب منطقه اى 

اختصاص داده مى شود.
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 

ادامه داد: دانه روغنى گلرنگ جزو محصوالتى است که 
نیاز زیادى به آب ندارد و در برابر کم آبى و خشکســالى 
مقاوم است و در شهرستان اصفهان و مناطقى همچون 
ورزنه کشت مى شود. در سایر مناطق جغرافیایى استان 
اصفهان نیز از ظرفیت کاشت دانه هاى روغنى ازجمله 
گلرنگ  بهره مند مى شویم، زیرا مناطق مرکزى اصفهان 

پتانسیل خوبى براى کاشت دانه هاى روغنى دارد.
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شهردارى ابریشم به موجب مصوبه شماره 171 مورخ 98/04/03 شوراى اسالمى شهر ابریشم در نظر دارد 
نسبت به فروش آهن آالت اسقاط و ضایعات فرســوده خود به مقدار تقریبى 20 تن از طریق آگهى مزایده 
بر اساس قیمت کارشناسى رسمى دادگسترى در سال 98 (مندرج در برگ شرایط آگهى) اقدام نماید. لذا 
متقاضیان جهت کسب اطالع بیشتر و اخذ مدارك مزایده مى توانند تا روز یکشنبه مورخ 98/06/17 همه روزه 
به جز ایام تعطیل در وقت ادارى به واحد حراست شهردارى واقع در شهر ابریشم بلوار الغدیر بعد از پمپ بنزین 

ساختمان شهردارى مراجعه نمایند.
تلفن: 3- 37450001

ضمنًا شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و تمامى هزینه هاى مربوطه از جمله انتشار آگهى به 
عهده برنده مزایده خواهد بود.

آگهى مزایده نوبت اول

م الف: 575765

مهدى مختارى- شهردار ابریشممهدى مختارى- شهردار ابریشم

«رحمِت» سریال «پایتخت» این روزها مشــغول بازى در یک فیلم 
سینمایى اســت و خودش را آماده شروع فصل جدید «پایتخت» براى 
نوروز 99 مى کند. او در جریان گفتگو با خبرنگار خبرگزارى «تسنیم» به 
ماندگارى «رحمت» در این فصل اشاره کرد و گفت: خوشحالم که در 
فصل دیگرى از یک سریال مورد عالقه مردم حضور دارم و البته دوست 
داشتم روحانى «نون.خ.2» بمانم ولى به دلیل مشغله زیاد «پایتخت» 

امکانپذیر نشد.
او این روزها کمتر مجرى و صداپیشــه تلویزیون مى شــود و هومن 
حاجى عبداللهى را بیشــتر در لباِس بازیگرى مى بینیــم. بعد از «چند 
مى گیرى گریه کنى» در سینما، «اختاپوس»، «گینس»، «پیشونى سفید 
2 و 3» و «ســامورایى در برلیــن» را در کارنامه خــود دارد و فارغ از 
«پایتخت» در سریال هاى «آقا و خانم ســنگى»، «بیمار استاندارد»، 

«على البدل» و «نون.خ.» هم حضور داشته است.
شــاید صداِى حاجى عبداللهى در کاراکتر «پنگول» براى مردم آشنا 
باشد اما او در نقش «باب اسفنجى»، «ِشِرك»، «سنجاب باغ وحش» 
صداپیشگى کرده و حتى مدتى صداپیشه عروسِک برنامه «خندوانه» 
بود. این روزها فاصله حضوِر او در پالتویى از اجرا و صداپیشگى بسیار 
زیاد شده و بسیارى این سئوال را دارند؛ چرا هومن  حاجى عبداللهى دیگر 

در تلویزیون مجرى نمى شود؟
حاجى عبداللهى در پاسخ  گفت:  شاید اولین دلیل آن خستگى و دغدغه 
خودم باشد. جســته و گریخته این کار را انجام مى دادم و پیشنهادهاى 
زیادى هم براى اجرا داشتم. اما تصمیم گرفتم تا اجرا نکنم. اما به یک باره 
خیلى خسته شــدم و دیدم از خودم خیلى کار کشیده ام. از طرفى هم با 
توجه به دغدغه بازیگرى، ترجیح دادم بیشــتر روِى بازیگرى متمرکز 

شوم.
وى با اعالم اینکه قصد ندارم دیگر مجرى تلویزیون باشم، تأکید کرد: 
آن موقع که اجراى تلویزیونى و صداپیشگى مى کردم هر از چندگاهى 
سعى کردم َسرى به بازیگرى بزنم ولى از زمان دیگرى قرار گذاشتم کار 

دیگرى نکنم و فقط بازیگرى انجــام دهم، در نتیجه به صحنه اجرا در 
تلویزیون باز نخواهم گشت.

بازیگر سینما و تلویزیون در خصوص شروِع «پایتخت» و ادامه نقش 
«رحمت» در فصل نوروزى گفت: من رحمِت «پایتخت» باقى ماندم 
ولى از جزئیات اتفاقات فصل ششم هنوز خبرى ندارم. ما هم منتظریم تا 
پاییز کار پیش تولید و تولید به جریان بیافتد. این سریال از جمله کارهایى 
است که مردم همیشه آن را دوست دارند و اینکه خواسته آنها را برآورده 

کنیم، یک وظیفه است که بر دوش ما بوده است.
وى در پاســخ به این ســئوال که چرا آنقدر مردم منتظر سریالى مثل 
«پایتخت» مى مانند، افزود: کنار همه فاکتورهایى که یک ســریال، 
دلچســب و دلپذیر مى شــود نمایش صمیمیت رفتار و گفتار و توجه 
به ســبک زندگى ایرانى اســت. «پایتخت» تصویر درستى از خود ما 
ایرانى هاست، به همین  دلیل به دِل مردم نشسته و منتظرند فصل هاى 

جدید آن را ببینند. واقعاً کمتر اثرى مثل «پایتخت» جذبشان مى کند.
حاجى عبداللهى تأکید کرد: وقتى گروهى هنرمند سعى مى کنند مردم 
را به هر قیمتى نخندانند این اتفاق مى افتد؛ چون مردم به تفکر طنزآمیز 
و کمدین فاخر خندیده اند! وقتى بتوان بهانه هاى قشنگ و مناسبى پیدا 
کرد براى اینکه همه کنار هم بتوانند شــاد باشند و بخندند، نوستالژى 
به وجود مى آید. به هیچ چیز و هیچکسى توهین نشود و هر قشرى بتواند 
آن مطالب را ببیند و بخندد و لذت ببرد یا نگویند براى فالن قشر مناسب 
نیست. این اتفاق مى افتد که یک طنز فاخرى ساخته مى شود که همه 

از آن استفاده مى کنند.
وى با اشاره به اینکه مردم دوست دارند کارهایى مثل «پایتخت» را در 
تلویزیون ببینند، خاطرنشان کرد: کارى مثل «پایتخت» چند پله باالتر از 
مدیوم تلویزیون ساخته شده هم از جهت سریال سازى و هم مردم به دنباِل 
این نوع سریال ها هســتند. طبع مردم بلند است و خیلى متخصصانه و 
کارشناسانه سریال خوب را از بد تشخیص مى دهند. مى دانند چه کسانى 
صادقانه برایشان کار مى کنند و چه کسانى برایشان کم مى گذارند. حقیقتًا 

مردم همیشه منتظر سریالى مثل «پایتخت» هستند.
حاجى عبداللهى در پاسخ به این سئوال که چرا در صداپیشگى کم کار 
شده اســت، گفت: بعد از صداپیشگى عروســک «پنگول» در برنامه 

«رنگین کمان» پیشنهادهاى بسیارى در این زمینه داشتم، 
فقط یک مدتى صداپیشــه عروسک «مارال» 

در «خندوانه» بودم. امــروز در این حوزه 
نیســتم چون کمتر اتفاق خاص، مهم و 

تأثیرگذارى مى افتد.
وى دربــاره وضعیــت اســفبار دوبله 
خصوصاً در حوزه انیمیشن هاى خارجى، 
خاطرنشــان کرد: در حوزه دوبله حضور 
ندارم چون کار خاصى انجام نمى شود. 
انیمیشن هایى که بیرون مى آیند برگرفته 
از کارهاى سطحى عده اى است در اتاق 
شخصى شان صرفًا با یک میکروفن و 
دورهمى خانوادگــى، دوبله مى کنند و 
رایگان در اختیــار پخش کننده ها قرار 
مى دهند. براى پخش کننده هم کیفیت 
مهم نیست و این وضعیت بازار پویانمایى 

ماست. من به شخصه هم خودم در این 
فضا صداپیشگى نمى کنم و از طرفى براى 

فرزندم هم چنین آثارى را خریدارى نمى کنم 
که ذائقه بینندگى و شنوندگى اش سقوط نکند.

بازیگر ســریال «پایتخت» در پاسخ به این سئوال 
که به نظر شما چرا اینقدر در حوزه اجراى تلویزیونى 
دچار ضعف شده ایم، تصریح کرد: نظرم این است که 
تلویزیون از مجریان بهترى استفاده کند ولى وقتى این 

کار را انجام نمى دهد من باید چه کار کنم.

ژاله صامتى این روزها در حال بازى در سریال «زیرخاکى» 
به کارگردانى جلیل سامان است. سامان که پیش از این 
سه گانه «پروانه»، «ارمغان تاریکى» و «نفس» را براى 
تلویزیون ساخته، این بار ســراغ تولید یک سریال مفرح 
رفته است. صامتى در این سریال به گفته خودش در نقشى 

متفاوت با نام «پریچهر» بازى مى کند.
این بازیگر در پاسخ به چرایى پذیرفتن پیشنهاد بازى در 
سریال «زیر خاکى» گفت: من دو سال قبل، با تیم سریال 

«زیرخاکى» و کارگردان آن یعنى آقاى سامان در سریال 
«نفس» همکارى داشتم. از همان دو سال پیش، تقریبًا 
درباره همکارى در کار بعدى صحبت شد. حدود شش الى 
هفت ماه پیش نیز درباره نقش هــا صحبت کردیم. بعد 

فیلمنامه را دادند و من خواندم.
صامتى درباره تأثیر تجربه سریال «نفس» و بازخوردهاى 
آن اظهار کرد: تجربــه مثبت حضور در این ســریال و 
تعامل شکل گرفته در آن 100 درصد در پیوستن من به 
پروژه «زیرخاکى» مؤثر بوده اســت. اگر به تعامل با تیم 

نمى رسیدم اینجا نبودم.
وى با تأکید بر هماهنگى با تیم تولیــد ادامه داد: درباره 
بازخورد ســریال «نفس» نمى توانــم از اتفاق عجیب و 
غریبى سخن بگویم. چون وقتى بازخورد یا اتفاق عجیبى 
مى افتد که یــک بازیگر جوان یا تــازه کار با پخش یک 

سریال مشــهور شــود، اما من پیش از این شناخته شده 
بودم و بنابراین این سریال برایم بازخورد شهرتى نداشت. 
جز اینکه پس از 15 سال با سریال «نفس» به تلویزیون 
بازگشتم. از این نظر خیلى تعجب آور بود و بازخوردهاى 
خوبى گرفتم. به ویژه خانم ها نقش من را در آن مجموعه 

دوست داشتند.
صامتى در پاسخ به این پرسش که این روزها به جز سریال 
«زیر خاکى» در چه کار دیگرى حضــور دارد با تأکید بر 
اینکه هیچگاه همزمــان در دو کار حضور پیدا نمى کند، 
یادآور شــد: حتى اگر دو کار یک روز با یکدیگر تداخل 
داشته باشــد من نمى پذیرم. وى درباره اولویت کارهاى 
تلویزیونى یا سینمایى نیز اظهار کرد: من اساساً سال هاست 
که کار تلویزیونــى نمى کنم. اما چون تیم ســازنده این 
ســریال، حرفه اى و در حد یک کار معتبر سینمایى است 

آن را پذیرفتم. عالوه بر ایــن، با گروه تولید و کارگردانى 
این ســریال، قبًال کار کردم و مهمتر اینکه این سریال، 
یک فیلمنامه 25 قســمتى آماده و بازنویسى شده دارد. 
این عوامل باعث شــد من این کار تلویزیونى را بپذیرم. 
در حالى که متأســفانه در 90 درصد کارهاى تلویزیونى 
مى بینیم که پنج یا ده قسمت فیلمنامه دارند و تازه معلوم 
نیست تولید همان پنج یا ده قسمت نیز سرانجامى داشته 
باشد. بنابراین، چون سریال «زیرخاکى»، کار متفاوتى با 

کارهاى دیگر در تلویزیون است آن را پذیرفتم.
این بازیگر همچنین اعالم کرد: اخیراً دو فیلم سینمایى کار 
کردم. یکى اواخر سال گذشته به نام «آخرین شب هجده 
ســالگى» کار حامد تهرانى و یکى هم امسال با عنوان 
«پسرکشى» کار آقاى محمد هادى کریمى. فکر مى کنم 
تا آخر سال هم درگیر بازى در سریال «زیر خاکى» باشم.

«ایرلندى» فیلم گانگســترى جدید «مارتین اسکورسیزى» با طول ســه ساعت و نیمه اش 
طوالنى ترین فیلم آمریکایى جریان اصلى در بیش از دو دهه  گذشته است. این فیلم اولین بار 
در تاریخ 27 سپتامبر در روز اول فستیوال فیلم نیویورك اکران مى شود. اما از آنجا که در ساعت 
غیرمرسوم 3 بعد از ظهر نمایش داده خواهد شد، به جاى فیلم  «شب افتتاحیه» باید بر آن نام فیلم 
«روز افتتاحیه» گذاشت. برخى منابع تأیید کرده اند که فیلم بدون میان پرده به نمایش درمى آید.
«ایرلندى» فیلمى 210 دقیقه اى است در حالى که «گرگ وال استریت» 180، «کازینو» 178، 
«دار و دسته  نیویورکى» 167، و «رفقاى خوب» 147 دقیقه بودند. تمامى این عناوین در بخش 

بهترین فیلم یا بهترین کارگردانى نامزد اسکار شدند.
در فیلم «ایرلندى»، «رابرت دنیرو» در نقش «فرانک شیران» کهنه سرباز جنگ جهانى دوم 
و آدمکشى که در ناپدید شدن «جیمى هوفا» رئیس اتحادیه  کارگران آمریکا دخیل بود ظاهر 
شده است. «ال پاچینو» در نقش رئیس بدنام اتحادیه و «جو پشى» در نقش «راسل بوفالینو» 

سردسته  جنایتکاران بازى مى کنند.
داستان «ایرلندى» در طول سه دهه روایت مى شود و به همین علت اسکورسیزى از تکنولوژى 
جوان سازى بازیگران اصلى استفاده کرده است. در اولین تریلر فیلم، دنیرو با ظاهرى چند دهه  
جوان تر دیده شد. «ایرلندى» با 210 دقیقه طوالنى تر از «هملت» به کارگردانى «کنت برانا» 
نیست. آن فیلم که در سال 1996 از نمایشــنامه  «ویلیام شکسپیر» اقتباس شد 4 ساعت و دو 

دقیقه بود.
به نظر مى رسد که اسکورسیزى هنوز در حال ویرایش «ایرلندى» است چرا که صفحه  فستیوال 
نیویورك اعالم کرده اســت که مدت فیلم ممکن اســت تغییر کند. درصورتى که کارگردان 
بخش هاى دیگرى از فیلم را کات نکند، «ایرلندى» طوالنى تر از «پدرخوانده 2» با سه ساعت و 
20 دقیقه، «خروج» (Exodus) با سه ساعت و 27 دقیقه و «جنگ و صلح» با دو ساعت و 28 

دقیقه خواهد بود. فیلم حماسى «بن هور» اثرى سه ساعت و 32 دقیقه اى بود.
اســتودیوها معموًال معتقدند که فیلم هاى طوالنى فروش را به خطر مى اندازد اما «ایرلندى» 

توسط نت فلیکس تولید شده و قوانین خاص خودش را دارد. 

فیلم سینمایى «خورشــید» مجید مجیدى با بازى جواد 
عزتى جلوى دوربین رفت.

مجیدى در دهمین فیلم سینمایى خود به کودکان کار که 
مسئله اجتماعى مهم این روزهاست، مى پردازد. فیلمبردارى 
«خورشــید» از دو هفته قبل در جنوب تهران آغاز شده و 
تاکنون عالوه بر بازیگران کودك، جواد عزتى نیز جلوى 

دوربین هومن بهمنش رفته است.
فیلمنامه «خورشید» را مجید مجیدى و نیما جاویدى 

نوشته اند و پیش بینى مى شود که فیلمبردارى آن، حدود دو 
ماه ادامه داشته باشد. داستان فیلم جدید مجید مجیدى را 
مى توان یادآور آثار شاخص کارنامه  این هنرمند سرشناس 
دانست. بر اساس این گزارش، مجید مجیدى به عنوان یکى 
از شناخته شده ترین فیلمسازان ایرانى در جهان، پیش از این 
با فیلم سینمایى «بچه هاى آســمان» در میان نامزدهاى 
نهایى دریافت اســکار بهترین فیلم خارجى زبان حضور 
داشت و با فیلم هاى «پدر»، «بچه هاى آسمان»، «رنگ 
خدا»، «بــاران»، «بید مجنون» و «آواز گنجشــک ها»، 
جوایز متعددى را از جشــنواره هاى معتبر جهانى دریافت 

کرده است.

هومن حاجى عبداللهى:

  مردم منتظر «پایتخت» هستند

فرهنگفرهنگ

ه منتظر سریالى مثل «پایتخت» هستند.
لهى در پاسخ به این سئوال که چرا در صداپیشگى کم کار 
، گفت: بعد از صداپیشگى عروســک «پنگول» در برنامه 

ن» پیشنهادهاى بسیارى در این زمینه داشتم، 
تى صداپیشــه عروسک «مارال» 

در این حوزه امــروز ه» بودم.
ن کمتر اتفاق خاص، مهم و

مى افتد.
ه وضعیــت اســفبار دوبله 
حوزه انیمیشن هاى خارجى، 
ن کرد: در حوزه دوبله حضور 
خاصى انجام نمى شود. کار
ى که بیرون مى آیند برگرفته 
سطحى عده اى است در اتاق 
ن صرفًا با یک میکروفن و 
نوادگــى، دوبله مى کنند و 
ختیــار پخش کننده ها قرار 
ى پخش کننده هم کیفیت 
و این وضعیت بازار پویانمایى 

 به شخصه هم خودم در این 
شگى نمى کنم و از طرفى براى

چنین آثارى را خریدارى نمى کنم
ندگى و شنوندگى اش سقوط نکند.

ریال «پایتخت» در پاسخ به این سئوال 
ما چرا اینقدر در حوزه اجراى تلویزیونى 
شده ایم، تصریح کرد: نظرم این است که 
مجریان بهترى استفاده کند ولى وقتى این 

 نمى دهد من باید چه کار کنم.

با وجــود مطــرح شــدن شــایعه هایى درباره ستند
قطع همکارى شــهاب حســینى بــا مجموعه 
«شکرستان»، این بازیگر ســینما و تلویزیون با 
انتشــار ویدیویى از آغاز حضور مجددش در این 
مجموعه خبر داد. شــهاب حسینى نوروز امسال 
روایت فصل نوروزى انیمیشــن «شکرستان» 
را بر عهده داشت که در فروردین 98 روى آنتن 

شبکه نسیم رفت.
وى ســپس به دلیل حضــور در پروژه هایى در 
خارج از کشور نتوانست روایت فصل جدید این 
انیمیشن را که در ایام اعیاد قربان تا غدیر از شبکه 
نسیم پخش شــد به عهده بگیرد. بنابراین على 
همت مومیوند، دوبلور باســابقه تلویزیون راوى 
فصل جدید این انیمیشــن شــد که در این ایام 

روى آنتن رفت.
غیبت شهاب حسینى شــائبه هایى را نسبت به 
قطع همکارى صداوسیما با وى به دلیل حضور 
در خارج از کشور و همکارى در پروژه هاى دیگر 
رقم زد. البتــه خیلى زود این شــایعات تکذیب 
شــد و محمدرحیم لیوانى مدیر مرکز «صبا» در 
گفتگویى خبر داد که همکارى با شهاب حسینى 
در پروژه «شکرســتان» ادامه خواهد داشت. از 
طرف دیگر خود شهاب حسینى نیز با به اشتراك 
گذاشتن تصویرى از این مجموعه از حضورش 

براى آن سخن گفت.
شهاب حســینى در یک تصویر ویدیو خطاب به 
مردم مى گوید: «با آقاى مســعود صفوى به این 
نتیجه رسیدیم که نمى شود "شکرستان" را رها 
کرد. هرجورى که بود خود را به یکدیگر رساندیم 
تا دوباره بتوانیم با هم قسمت هاى جدید را ادامه 
دهیم. امیدوارم هر چه اتفاق مى افتد مورد پسند 

شما باشد.»

بازیگر سریال «نفس»: 

پس از 15 سال به 
تلویزیون بازگشتم

چندگاهى که اجراى تلویزیونى و صداپیشگى مى کردم هر از آن موقع
سعىکردم َسرى به بازیگرى بزنم ولى از زمان دیگرىقرار گذاشتمکا

ژاله صا
به کارگ
سه گانه
تلویزیو
رفته اس
متفاوت
باز این
سریال

بازیگ

پس
تلو

با فرا رسیدن ایام ماه محرم سه برنامه «وقتشه»، «کودك 
شو» و مرور برنامه «دورهمى» به اتمام مى رسند و جاى خود 

را به ویژه برنامه هاى این ایام مى دهند.
«وقتشــه» به تهیه کنندگى ابوالفضل صفــرى با اجراى 
کامران تفتى با محوریت خانواده و ازدواج که این روز ها هر 
شب ساعت 21 از شبکه نسیم پخش مى شد در این هفته پنج 
شنبه و جمعه ســاعت 20 با موضوع جمع بندى این فصل با 
حضور کارشناسان و جشن پایان فصل دوم، جمعه 8 شهریور 

ماه به اتمام مى رسد.
«کودك شــو» به تهیه کنندگى ابــوذر پورمحمدى و رضا 
نصیرى شهرضایى در قالب یک مسابقه خانوادگى است که 
در آن خانواده ها براى جایزه بــزرگ با هم رقابت مى کنند و 
بچه ها در دنیاى کودکانه خود به بازى مشغول هستند. اینک 
زمان آن فرا رسیده است تا در تاریخ 8 شهریور ماه ساعت 21 
با ویژه برنامه اختتامیه از این فصل، برنده این دوره از سرى 

«کودك شو» شناخته شود.
ویژه برنامه «دورهمــى» نیز که پنج شــنبه و جمعه هاى 
هر هفته ســاعت 23 با اجراى مهران مدیرى از این شبکه 
پخش مى شد جاى خودش را به سرى برنامه هاى محرمى 

خواهد داد.

«وقتشه»، «کودك شو» و 
«دورهمى» در ایستگاه آخر

سلطان هالیوود
 بلندترین فیلمش را ساخت

شهاب، راوى باقى ماند

الناز شاکردوست با انتشار عکسى در اینستاگرام 
تولد محسن کیایى را تبریک گفت و زمان اکران 

فیلم جدیدش را اعالم کرد.
«مطرب» فیلم جدید مصطفى کیایى اســت که 
با حضور بازیگران سرشــناس دنیاى بازیگرى 
جلوى دوربین رفت و این روزها در حال ســپرى 
کردن مراحل فنى اســت تا آماده نمایش شود. 
الناز شاکردوســت، بازیگر کشــورمان صفحه 
اینستاگرامش را با انتشار عکسى در کنار محسن 

کیایى در فیلم «مطرب» به روز کرد.
شاکردوست با انتشار عکســى در کنار محسن 
کیایى نوشت: «خوانندگى توى خون مون بود! 
خواهر و برادرى که در این عکــس مى بینید با 
پدرى که پرویزخان پرســتویى باشــن در فیلم 
"مطرب" بــه کارگردانــى آقامصطفى کیایى 
از آبان مــاه حاِل دِل تون رو در ســینماها خوب 
مى کنن... این عکس رو به بهانه تولد محســن 
کیایى برادر دوست داشتنى و خوبم در این فیلم 

گذاشتم، تولدت مبارك...»
فیلم «مطرب» ســاخته جدید مصطفى کیایى 
است که تصویربردارى آن اسفندماه سال گذشته 
به پایان رســید و بــراى اولین بار در جشــنواره 
فیلم هاى کمــدى تورنتو به نمایــش درآمد و با 
استقبال ویژه اى از سوى مردم مواجه شد. محسن 
کیایى، پرویز پرســتویى، الناز شاکردوست، مهران 
احمدى، حسین امیدى، امین مقدم و دو بازیگر ترك 

در فیلم «مطرب» به ایفاى نقش مى پردازند.

الناز شاکردوست
 با «مطرب» به سینماها 

مى آید

جواد عزتى جلوى دوربین
 مجید مجیدى رفت

جججواد 
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آگهى مزایده عمومى نوبت دوم

حبیب رضوانى- شهردار هرندحبیب رضوانى- شهردار هرند

شهردارى هرند با استناد به مصوبه شوراى اسالمى شهر هرند در نظر دارد یک باب ساختمان ترمینال مسافربرى واقع در شهر هرند 
ابتداى بلوار شهید صفار با کاربرى ترمینال مسافربرى را به شرکت هاى مسافربرى که طبق ضوابط سازمان حمل و نقل و پایانه هاى 
کشور تشکیل مى شوند را به مدت دو سال از طریق مزایده عمومى واگذار نماید لذا متقاضیان محترم مى توانند جهت دریافت اسناد 

مزایده و کسب اطالعات بیشتر تا تاریخ 98/06/21 به شهردارى مراجعه و یا با تلفن 46402366- 031 تماس حاصل نمایند.
آدرس: هرند خیابان 22 بهمن     

م الف: 573714تلفن: 46402444- 031         46402636               فکس: 46402435- 031

اصفهانى هاى زیادى روز چهارشنبه هفته گذشته باغ غدیر 
را براى ســپرى کردن بعد از ظهر یک روز نه چندان گرم 
تابســتانى انتخاب کرده بودند. اما راننده خودروى شاسى 
بلندى کــه از نگهبان پارکینگ شــماره 6 آدرس ســالن 
همایش هاى باغ تجربه را مى گرفت داستانش با بقیه فرق 
مى کرد. او فرزندانش را براى شــرکت در یک گردهمایى 

فوتبالى به این باغ سرسبز آورده بود.
ویژه برنامه «فوتبــال به وقت اصفهان» که در گذشــته 
به پخش و کارشناســى مســابقات فوتبال بر روى پرده 
فرهنگســراها اختصــاص داشــت، در ســاعت6 بعد از 
ظهر ششــمین روز از ششمین ماه ســال جارى در سالن 
همایش هاى باغ تجربه، هواداران فوتبالدوست دیار نصف 
جهان را دور هم جمع کرد با این تفاوت که این بار قرار نبود 
هیچ مسابقه اى روى پرده این ســالن به نمایش گذاشته 
شود. این ویژه برنامه که از مرداد ماه به میان اهالى فوتبال 
اصفهان آمده، یک گردهمایى ماهیانه فوتبالى است براى 
عالقه مندان به ذوب آهن و ســپاهان تــا ضمن اینکه از 
آیتم هاى متنوع این برنامه در کنار خانواده هاى خود لذت 
مى برند، بیش از پیش با ســتارگان دیروز، امروز و فرداى 

فوتبال اصفهان آشنا شوند. 
چهارشنبه هفته گذشته دومین ویژه برنامه ماهیانه «فوتبال 
به وقت اصفهان» با شــرکت حدود صد نفر از طرفداران 
فوتبال عالوه بر اینکه میزبان چند تن از پیشکســوتان و  
نونهاالن طالیى پوش و ســبزپوش بود، مهمانانى هم از 

عرصه هنر این دیار داشت.
محمود یاورى، حسن اکلیلى، اصغر عنوانى، حمید بابایى و 
سعید ساکت سرشناس ترین مهمانان این ویژه برنامه بودند 
که در ابتداى برنامه پس از معرفى توسط مجرى برنامه با 
تشویق حضار مواجه شــدند و در بخش هاى مختلف این 

برنامه هر یک از آنها به روى ســن رفتند و تاج گل و لوح 
تقدیرى از سوى عوامل دســت اندرکار «فوتبال به وقت 
اصفهان» به آنها تقدیم شــد. از نکات جالب این قسمت 
آنکه سعید ســاکت، مجرى ورزشى تلویزیون اصفهان که 
همواره حامى تیم هاى اصفهانى بوده به میان حضار رفت 
و تاج گل خود را برگردن خردسال ترین هوادارى که حامى 
طالیى پوشان بود انداخت. پس از این کار حسن اکلیلى هم 
تاج گلش را به خانم «محمدى» که از شــرکت کنندگان 
همیشگى این برنامه است تقدیم کرد؛ بانویى میانسال که 
به همراه خانواده اش در برنامه حضور داشــت در حالى که 
همه اعضاى این خانواده پنج شش نفره نشانى از حمایت از 

طالیى پوشان اصفهان همراه داشتند.
اجراى حمید بابایى، دروازه بان ســابق تیم هاى سپاهان، 
ذوب آهن و اســتقالل تهران که این روزها مربى گلرهاى 
آکادمى ذوب آهن اســت نیز در کنار مرتضى رمضانى راد، 
مجرى همیشگى برنامه «فوتبال به وقت اصفهان»، حال 
و هواى متفاوتى به این ویژه برنامه بخشــید. به خصوص 
خاطرات شیرین بابایى از سنگربانى در تیم ذوب آهن زیر 
نظر ناصر حجازى و یا از زمانى که محمود یاورى سرمربى 
او بوده. مردى که به گفته او و دیگر شاگردش اصغر عنوانى، 
بسیار سختگیر بوده و بازیکنان از او بیش از دیگر مربیان آن 

دوران حساب مى برده اند.
«من سختکوش بودم، مى گفتند سختگیرم»، این عقیده 
محمود یاورى درباره خودش است که وقتى روى سن آمد 
عنوان کرد. او که یکى از پیشکسوتان فوتبال ایران است، 
فوتبال را از تیم شاهین(سپاهان) شروع کرد. یاورى، کارنامه 
پربارى در عرصه مربیگــرى دارد و نظم و انضباط از جمله 
خصایص ویژه تیم هاى تحت هدایت اوست. حضور به موقع 
این سرمربى در سالن تجربه هم نشان دهنده همین ویژگى 
اوست.  البته اکثر مهمان هاى این برنامه سروقت آمدند مانند 

حسن اکلیلى. هنرمند نام آشناى دیار اصفهان که بر صحنه 
تئاتر این دیار مویى سپید کرده و مى گوید به خودش مى بالد 
از اینکه در این شهر به دنیا آمده و شاهد این دو تیم ماناست. 
اما عالقه اش به سپاهان را بیشتر از آن جهت مى داند که در 

سال تولد او این تیم تشکیل شده: 1332.
حامد جمشیدیان، خواننده سبزپوشى که روى سن سالن باغ 
تجربه قطعه اى را در حمایت از سبزپوشان خواند بر خالف 
اکلیلى مى گفت: «سپاهان را دوست دارد ولى عاشق ذوب 
آهن اســت». اجراى این خواننده جوان به همراه اجراى 
احسان شماعى زاده در حمایت از سپاهان از دیگر آیتم هاى 
این ویژه برنامه بود. جالب اینکه وقتى حامد جمشــیدیان 
بر روى ســن در حمایت از ذوب آهن مى خواند «قهرمان 
آسیا، افتخار ایران...، عشق من ذوب آهن» یکى از پسران 
جوان خانم «محمدى» که لباس سپاهان را به تن داشت 
آرم سپاهان را مى بوسید و با اشاره به آن مى گفت «عشق 
من ســپاهان». با اینکه تعداد هواداران هر دو تیم در سالن 
تقریبًا یکســان بود اما ذوبى ها طورى از تیم محبوبشان 
حمایت مى کردند که به نظر مى رسید تعدادشان دو برابر 
ســپاهانى هاســت. همان یار دوازدهمى که سبزپوشان 
این روزها بیش از هرچیزى هنــگام بازى هاى خانگى به 
آنها نیاز دارند و اگر در ورزشــگاه فوالدشهر هم همینطور 
ظاهر شوند چه بسا دیگر هیچ تیمى جرأت نکند سه بار تور 
دروازه این تیم را در خانه بلرزاند. شاید اگر «فوتبال به وقت 
اصفهان» که حاال به مناسبت فرارســیدن اولین سالگرد 
تأســیس روزنامه الکترونیکى «فوتبال اصفهان» دومین 
برنامه ماهیانه خود را تشکیل داده به توصیه یاورى عمل کند 
و در آینده اى نه چندان دور به فکر تشکیل یک «اتاق فکر» 
براى فوتبال اصفهان با شرکت هواداران دو تیم مطرح این 
شهر باشد، سپاهان و ذوب آهن بیش از پیش در فوتبال ایران 

افتخارآفرینى کنند. 

گزارشى از برگزارى دومین ویژه برنامه ماهیانه «فوتبال به وقت اصفهان»

تجربه دورهمى فوتبالى
 زرد و سبز در باغ تجربه

علیرضا بیرانوند در برنامه «فوتبال برتر» درباره پنالتى چیپ جنجالى فرشید اسماعیلى  
در دربى برگشت گفت: «آن پنالتى خیلى حساس بود. من کًال اگر یک گل بد بخورم 
روحیه ام را از دست مى دهم و باید این مشکل را حل کنم. من شنیدم که استقاللى ها 
به همین دلیل مى خواهند پنالتى را چیپ بزنند! آنها طورى برنامه ریزى کرده بودند 
که به من چیپ بزنند تا روحیه ام خراب شود و نیمه دوم چند گل دیگر هم بخورم 
اما به هر حال آن اتفاق رخ داد و پنالتى چیپ فرشید اسماعیلى که بازیکن بسیار 
خوبى هم هســت، به اوت رفت البته من کامًال مى دانستم که 
اسماعیلى مى خواهد پنالتى را چیپ بزند.» در این لحظه 
میثاقى به «على بیرو» گفت چه کسى به تو گفته بود 
پنالتى را چیپ مى زنند که او خندید و گفت: «به هر 

حال من مى دانستم و به من خبر داده بودند!»
بیرانوند مدعى شــده که مى دانسته فرشید 
اسماعیلى قصد دارد ضربه پنالتى اش را به 
صورت چیپ بزند تا او روحیه اش را براى 
ادامه مسابقه از دست بدهد. او حتى ادعا 
کرده که به او خبر داده بودند که اسماعیلى 
چنین قصدى دارد. با ایــن حال ادعاى 
بیرانوند زیاد منطقى و درست به نظر نمى آید. 
مرور صحنه پنالتى اسماعیلى در دربى نشان 
مى دهد که او کامًال موفق به فریب دادن بیرانوند 
شده و دروازه بان پرسپولیس که مدعى شده مى دانسته 
اسماعیلى پنالتى اش را چیپ خواهد زد، به سمت چپ خودش 
شیرجه زده است. در واقع اگر ضربه اسماعیلى در چهارچوب بود 
با توجه به شیرجه بیرو به سمت چپ قطعاً گل مى شد! حاال باید 
این سئوال را از بیرانوند پرسید که اگر تو مى دانستى اسماعیلى 
پنالتى اش را چیپ خواهد زد چرا به سمت چپ خودت شیرجه 

زدى و نتوانستى مسیر توپ او را تشخیص بدهى؟

علیرضا بیرانوند در برنامه «فوتبال برتر» درباره
در دربى برگشت گفت: «آن پنالتى خیلى حس
روحیه ام را از دست مى دهم وباید این مشکل
به همین دلیل مى خواهند پنالتى را چیپ بز
که به من چیپ بزنند تا روحیه ام خرابش
اما به هر حال آن اتفاق رخ داد و پنالتى چ
خوبى هم هســت، به او
اسماعیلى مى خو
میثاقى به «عل
پنالتى را چی
حال منم
بیرانو
اسم
ص
اد
کر
چنی
بیران

مرور ص
مى دهد ک
شده و دروازه بان
اسماعیلى پنالتى اش را
شیرجه زده است. در واقع
با توجه به شیرجه بیرو به
بیرانوند اینسئوال را از
پنالتى اش را چیپ خواه
زدى و نتوانستى مسیر تو

بنابر حکم کمیته استیناف امیر قلعه نویى مى توانسته 
در دیدار برابر شاهین بوشــهر روى نیمکت تیمش 

حضور داشته باشد.
 سپاهان در شرایطى برابر شاهین بوشهر قرار گرفت 
و با سه گل مقابل این تیم به برترى رسید که امیرقلعه 
نویى و استنلى کى روش به دلیل محرومیت در این 
مسابقه حضور نداشتند. حاال اما چند روز پس از این 
مســابقه، توییتر رســمى تیم فوتبال سپاهان حکم 
صادره توسط کمیته اســتیناف را منتشر کرده است؛ 
سندى که نشان مى دهد، محرومیت یک جلسه اى 
امیر قلعه نویى با حکم کمیته استیناف بخشیده شده و 

مى توانسته روى نیمکت تیمش حضور داشته باشد.
توییتر رسمى باشگاه ســپاهان در مورد دلیل حضور 
نداشــتن امیر قلعه نویى روى نیمکت تیمش مقابل 
شاهین شهردارى بوشهر متن زیر را منتشر کرده است: 
« این را حاال مى گوییم. یک ساعت به بازى با شاهین 
استیناف رأى محرومیت امیر قلعه نویى را شکست؛ با 
تشکر از کمیته اســتیناف براى اجراى عدالت، عدم 
حضور سرمربى سپاهان روى نیمکت براى احترام به 
سایر محرومان هفته اول و مردم بوشهر بود تا احساس 

تبعیض نکنند.»

بزرگوار محروم نبود

سینیشا میهایلوویچ، سرمربى یوگسالو بولونیا مبتال به 
سرطان خون شــده اســت. چند روز پیش گفته شد که 
سینیشا میهایلوویچ، سرمربى اهل یوگسالوى به دلیل 
بیمارى دیگر قادر به ادامه فعالیت خــود در تیم بولونیا 

نیست.
اولین بار نام سینیشا میهایلوویچ را در جام جهانى 1998 
و پیش از دیدار ایران مقابل یوگســالوى شــنیدیم. آن 
روزهایى که این پــدراگ میاتوویچ بود که مى گفت اگر 
دروازه ایران را باز نکنم یک تــوپ قورت خواهم داد اما 
ضربه ایســتگاهى فوق العاده سینیشــا میهایلوویچ در 
اواخر نیمه دوم، اولین شکست ما در جام جهانى 1998 
را رقم زد. از آن روز تا روزى که بازى مى کرد، سینیشــا 
میهایلوویچ در لباس یوگسالوى، التزیو و اینتر بارها و 
بارها ضربات ایســتگاهى از فواصل دور را تبدیل به گل 
کرده بود و این مدافع-هافبک مدرن، تبدیل به یکى از 

بهترین بازیکنان اروپاى دو دهه قبل شده بود.
اما حاال سینیشا میهایلوویچ مبتال به بیمارى سرطان خون 
شده و جامعه فوتبال امیدوار است او این یکى ایستگاهى 
را به قلب سرطان زده و او را نیز مانند همه دروازه بان هاى 
بزرگ مغلوب کند. سینیشا میهایلوویچ گفت: «هنگامى 
که این خبر را دریافت کردم، یک ضربه واقعى به پیکره 
من زده شد. مدت ها نشسته بودم و گریه مى کردم زیرا 

در این شــرایط زندگى شما از مقابل چشــمانتان عبور 
مى کند. البته اینها اشک هایى از روى ترس نیستند و من 
به این بیمارى احترام مى گذارم و با آن روبه رو مى شوم 
زیرا روش من همیشه اینگونه بوده است. من نمى توانم 
منتظر بمانم تا به بیمارستان بروم و مبارزه را شروع کنم، 
به بازیکنانم نیز همین موضوع را گفتم. من به آنها توضیح 
دادم که ما باید حمله کنیم و به پیروزى برسیم. اگر مجبور 
شویم دفاع کنیم، مغلوب خواهیم شد. من باید از تاکتیک 
هایم در این نبرد استفاده کنم و بدون تردید در این نبرد 
پیروز خواهم شد. من بخاطر خانواده ام، فرزندانم و همه 
کسانى که من را دوست دارند پیروز خواهم شد. من طى 
چند روز اخیر 600 تا 700 پیام دریافت کرده ام و از اینکه 
نتوانستم پاســخ دهم عذرخواهى مى کنم زیرا من مى 
خواستم زمان خودم را صرف از بین بردن افکار منفى کنم 

تا آماده شوم که نبرد را شروع کنم.
در روزهاى اخیر اتفاقاتى دیدم که اشــک من را درآورد 
اما عالقه ندارم کسى به دیدنم آمده و اظهار تأسف کند 
زیرا حال من خوب است. من شــرط مى بندم شما فکر 
مى کردید من یکى از آخرین افرادى هســتم که ممکن 
است بیمار شــوم، زیرا من تمرین مى کنم، من بزرگ و 
قوى هستم. آزمایشاتى در روز 28 فوریه انجام دادم و همه 
چیز طبیعى بود. من تا ماه ِمى هر روز آزمایش مى دادم، 
همه جا سفر کردم، فوتبال هم بازى مى کردم و احساس 
خستگى داشــتم اما دردى حس نمى کردم و همه چیز 

طبیعى بود.
پدرم از ســرطان رنج مى برد بنابراین من همیشه به 
طور مرتب آزمایش مى دادم. هیچکدام از ما نباید 
فکر کنیم که اتفاقى برایمان رخ نمى دهد. همه ما 
حس مى کنیم که این اتفاق براى من رخ نخواهد 
داد، اما وقتى خبرش را مى شنوید ضربه شوکه 
کننده اى به شــما وارد مى شود. امیدوارم پس 
از اینکه در این نبرد برنده شــدم، بتوانم با همه 
شما صحبت کنم و به این دوره از زندگى نگاه 
اندازم. متأســفانه هیچ چیزى در زندگى به من 
هدیه داده نشد و من مجبور بودم براى همه چیز 
مبارزه کنم، پس من با این بیمارى نیز مبارزه 

خواهم کرد.

هجرت پروفسور 
همچنان قربانى مى دهد

خالى بندى بیرانوند

خبرى که شنیدنش آزارمان داد

آن گل زیبا به ایران و حاال سرطان

جدایــى برانکــو ایوانکوویچ از پرســپولیس براى 
هواداران این تیم یک شــوك بزرگ بود و به همان 
اندازه مسئوالن این باشگاه را غافلگیر کرد. سرمربى 
موفق پرسپولیس در روزى به االهلى پیوست که با 
اعالم ســازمان لیگ، پرسپولیس قهرمان سوپرجام 
معرفى شده بود و این یعنى هفتمین قهرمانى سرخ ها 

با برانکو در سه سال.
برانکو چرا رفــت؟ برانکو بر این باور بــود که بعد از 
هت تریک قهرمانى لیگ و فتح هفت جام در ســه 
سال، چوب هاى زیادى الى چرخ موفقیت او و تیمش 
خواهند گذاشت و تصمیم به جدایى گرفت، پیش از 
اینکه سلسله عوامل، نتایج و اتفاقات منجر به جدایى 
یا تخریب جایگاه ویژه او نزد پرسپولیســى ها شود و 
کارنامه وى را در این باشــگاه خدشه دار کند. او رفت 
تا با کارنامه اى درخشان براى همیشه گزینه اى براى 
پرســپولیس، تیم ملى ایران و برخى تیم هاى ایرانى 
باشد. برانکو به االهلى عربستان پیوسته و روز هاى 
خوبى را هم تجربه نمى کند، اما از آن طرف هواداران 
پرسپولیس هم هنوز با جدایى این مرد کروات کنار 
نیامده اند. طرفداران و حتى رسانه ها مدیرى را عامل 
اصلى جدایى برانکو مى دانند که ســه جام براى آنها 
گرفت! به نظر مى رســد ایرج عرب با این افتخارات 
آن هم در یک فصل فقط و فقط چوب رفتن برانکو 

را خورد و بس!

پس از به جریان افتادن پرونده محمد بلبلى، بازیکن جدید 
استقالل و قرارداد داشتن این بازیکن با سه باشگاه، بعضى 
افراد و رســانه ها آن را به پرونده جنجالــى مهدى ترابى و 
قراردادش با سه باشگاه تراکتور، پرسپولیس و سایپا تشبیه 
کردند و معتقد بودند رأى دو پرونده باید شبیه هم باشد اما 
معاون ورزشى سابق باشــگاه تراکتور چنین ادعایى را رد 
کرد. على دهقانى درباره پرونده ترابى با باشــگاه تراکتور 

توضیحاتى داده است:
زمانى که من به عنوان معاون ورزشــى در باشگاه تراکتور 
حضور داشتم، مدیرعامل وقت یعنى اسدى این پرونده را که 
مورد مناقشه بود به من سپرد و من هم پیگیرى هاى الزم در 
قبال آن را انجام دادم. ماهیت تراکتور تا قبل از سپرده شدن 
به زنوزى، تیمى نظامى بود که سهام عمده آن در دست سپاه 
عاشورا بود. ترابى تصمیم به رفتن به خدمت سربازى مى کند 
و دفترچه  خدمتش را مى گیرد. در این بین مدیرعامل وقت 
تراکتور یعنى مصطفى آجرلو جلسه اى را با ترابى مى گذارد 
اما قراردادى را امضا نمى کنند چون قرارداد باید شماره نامه، 
مبلغ و مهر باشگاه را داشته باشد ولى چیزى که بین این دو 
نوشته مى شود تنها یک تفاهمنامه ساده است که هیچ کدام 

را شامل نمى شد.
در این تفاهمنامه آمده بود که اگر ترابى دفترچه اش را ارسال 

مى کرد و کد خدمتى دریافت مى کــرد و اعزام به خدمت 
مى شد، باشگاه تراکتور مى توانست با توجه به آیین نامه نقل 
و انتقاالتى و جذب بازیکن سرباز توسط تراکتور به عضویت 
این تیم در بیاید. اتفاقى که هیچوقــت نیفتاد زیرا بازیکن 
سابق سایپا تصمیم گرفت با آیین نامه جدید نیروهاى مسلح 
در دانشگاه ادامه تحصیل دهد و چون بازیکن تیم ملى بودند 
مســیر خود را تغییر مى دهند. همین باعث شد تفاهمنامه 
از اعتبار بیافتــد، مضاف بر اینکه ترابى قبــل از حضور در 
پرسپولیس عضو سایپا بود و بر عکس بلبلى قراردادش را با 
تیمش فسخ نکرده بود. او در آن زمان نه از سایپا جدا شد و نه 

با تراکتور قرارداد امضا کرد.
نقل و انتقاالت باشگاه از سپاه عاشورا به زنوزى طول کشیده 
بود و این توافق را با ســپاه انجام دادند کــه تا پایان فصل 
گذشته بازیکنان سربازى که قبل از خصوصى شدن باشگاه 
به تراکتور پیوسته اند، براى همین تیم توپ بزنند اما دیگر

 نمى تواند بازیکن سرباز جذب کند. زنوزى فکر مى کرد که 
ترابى در آن تاریخ سرباز شده است و به اسدى دستور پیگیرى 
داده شد اما با پیگیرى هاى من به زنوزى اطالع دادیم که 
قراردادى بین تراکتور و ترابى امضا نشده است و در مسیر 
مذاکره این بازیکن با باشــگاه، بازیکن فعلى پرسپولیس 
نظرش را تغییر داده و ادامه تحصیل را انتخاب کرده است. 
همچنین در آن زمان، وثوق احمدى مسئولیت کمیته تعیین 
وضعیت را داشت و پرونده را به دقت بررسى کرد و اگر تخلفى 

صورت مى گرفت او به شدت برخورد مى کرد.

از دوستانى که در باشگاه هاى دیگر حضور دارند یا داشتند و 
اطالعات کاملى هم ندارند، مى خواهم با کمى تأمل مصاحبه 
کنند زیرا براى هواداران شائبه ایجاد مى کنند و باعث التهاب 
در زمین و روى سکوها مى شود. همین نکته باعث مى شود 
دیگر از فوتبال لذت نبریم و درگیر حواشى بشویم. در پرونده 
بلبلى فســخى اتفاق افتاده و قراردادى با امضاى طرفین، 
شــماره نامه، مبلغ و مهر به ثبت رسیده است که این کامًال 
متفاوت از تفاهمنامه تراکتور و ترابى است. چه تخلفى اتفاق 
افتاده بود که ترابى یا باشگاه تراکتور باید محروم مى شد؟ 
به نظر من پرونــده بلبلى، طارمى و ترابــى کامًال مجزا و 

متفاوت است.

نه، نه، آن تفاهم بود!

 اخبارى مبنى بر تماس برانکو بــا چلنگر براى حل 
مشکلش منتشر شده که این مترجم تکذیب مى کند. 
بر خالف شــایعاتى کــه پیرامون تماس باشــگاه 
پرسپولیس با مترجم برانکو در فضاى مجازى پخش 
شده بود چلنگر ضمن رد این شایعات گفت: «از طرف 
باشگاه پرسپولیس هیچ تماســى براى حل مشکل 
برانکو با من گرفته نشده است اما اگر پرسپولیسى ها 
تماس بگیرند با جــان و دل در خدمتم که کمکى به 
سرخپوشــان کنم.» چلنگر در ادامه گفت: «برانکو 
وکیل دارد و بهتر اســت از طریق وکیل قانونى اش 
مذاکرات الزم براى حل مشکالت صورت بگیرد، اما 
تماسى هم برخالف آنچه گفته مى شود با من گرفته 

نشده است و من از همه جا بى خبرم.»

من بى خبرم

مرضیه غفاریان
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر راى صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى مستقر در منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضى محرز گردیده است لذا مشــخصات متقاضى و ملک مورد تقاضا به 
شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى میشود و در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى دارند میتوانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى نســبت به ردیف (الف) به مدت دو ماه و نسبت به ردیف (ب) به مدت یک ماه 
اعتراض خود را به این منطقه ثبتى تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند و گواهى طرح دعوا را به 
این منطقه  ثبتى ارائه نمایند بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
ردیف ب)

97 و اصالحــى شــماره  /11 راى شــماره 1397603022100001487- 06/
139860302210001032- 98/05/19 هیات: آقاى حســن شــجاعى واجنانى فرزند 
یداله به شماره شناسنامه 7 حوزه 1 مرکزى شهرضا و کدملى 1199535346: ششدانگ 
قطعه زمین کشاورزى به مســاحت 18951 مترمربع مفروزى از پالك 4- اصلى واقع در 
روران بخش 20 حوزه ثبت ملک جنوب شــرق اصفهان که در راى اولیه مســاحت مورد 
تقاضا اشتباها 18727 مترمربع قید گردیده اینک اصالح مى گردد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
98/05/23 تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/06/09 م الف: 562745 میرمحمدى- رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /5/296
فقدان سند مالکیت

شــماره: 23008038- 98/5/24 سند مالکیت ششــدانگ پالك ثبتى 4947/26 اصلى 
بخش چهار ثبت در صفحه 416 دفتر 299 امالك ذیل ثبت بنام فرید شــیخ االســالمى 
فرزند جلیل- ثبت و سند بشماره 491598 صادر و تسلیم گردیده و طى سند رهنى بشماره 
83693 دفترخانه 62 اصفهان در رهن شــرکت تعاونى اعتبــار ازاد ثامن االئمه قرار دارد 
درخواست صدور سند مالکیت المثنى، ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهى میشود چنانچه کسى 
مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ 
انتشــار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 578844 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

منطقه مرکزى اصفهان /6/160 
مزایده

شــماره نامه: 1398009001042842 شــماره پرونده: 9509980424200135 شماره 
بایگانى پرونده: 962031 شــعبه شــانزدهم اجراى احکام مدنى اصفهان در نظر دارد در 
خصوص پرونده کالسه 962031 شعبه شــانزدهم اجراى احکام مدنى اصفهان له اقاى 
امین خلیلى فرزند ابراهیم علیه اقاى کامران کاویانى باغبادرانى فرزند ایرج به خواســته 
مطالبه مبلغ 915/067/487 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه تا شاخص تیر 
ماه 1398 بعالوه مبلغ 19/840/000 ریال بابت هزینه دادرسى، بعالوه مبلغ 11/856/000 
ریال بابت حق الوکاله وکیل طبقه تعرفه قانونى، بعالوه مبلغ 6/000/000 ریال بابت هزینه 
کارشناسى بعالوه مبلغ 47/638/174 ریال بابت حق االجراى دولتى در حق صندوق دولت، 
که جمع مبالغ فوق الذکر عبارت است از 1/000/401/661 ریال جلسه مزایده اى جهت 
فروش مال منقول به شــرح زیر برگزار نماید: مورد مزایده حسب نظریه کارشناس رسمى 
دادگسترى عبارتست از: یک دستگاه اســکنر Kodak مدل i 5850 به شماره سریال 
54832577 و سرعت 210 برگ در دقیقه به تاریخ تولید 2015/3/16  با وزن 185 کیلوگرم 
که بصورت مستعمل و کارکرده و بدون کارتن (استوك) که مشروط به سالم بودن به قیمت 
1/610/000/000 ریال ارزیابى شده است. متقاضیان مى توانند 5 روز قبل از فروش به این 

اجرا مراجعه و با اخذ معرفى نامه به محل توقیف مال یعنى آدرس: اصفهان، خ حکیم نظامى، 
خ شهید منصور موحدى، ابتداى خ سلمان، پالك 45، موسسه دهخدا مراجعه و از مال فوق 
دیدن کرده و جهت شرکت در مزایده و خرید در روز دوشنبه تاریخ 1398/6/25 ساعت 9/30 
صبح در دفتر این اجرا واقع در بهارستان، مجتمع قضائى، ساختمان شماره 2، اتاق شماره 
3 واحد اجراى احکام مدنى حاضر شوند. فروش از مبلغ ارزیابى شروع و برنده کسى خواهد 
بود که پیشــنهاد کننده باالترین قیمت بوده و حداقل 10 ٪ مبلغ تصویبى را فى المجلس 
بهمراه داشته باشند یا به حساب سپرده دادگسترى اصفهان نزد بانک ملى ایران به شماره 
حساب 2171290210008 و شناسه پرداخت 95042420013501267 واریز و فیش آنرا 
در جلسه مزایده بهمراه داشته باشد. م الف: 577989 خاقانى- دادورز شعبه شانزدهم اجراى 

احکام مدنى شهرستان اصفهان (مجتمع قضائى بهارستان) /6/161
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- حسن شبانى سفیددشتى دادخواستى به 
الزام خوانده به انتقال سند خودروى پژو به شماره انتظامى جدید 731/81 ب 36 و شماره 
انتظامى قدیم 43- 593 ل 55 بطرفیت آقاى هادى خــان محمدى و مصطفى بهزادى  
که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 98- 740 در شعبه چهارم حقوقى 
شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشــخص نبودن آدرس محل اقامت 
خوانده براى دفتر شــورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار نشر و از نامبرده دعوت مى 
شود در روز مورخ 98/7/15 ساعت 9 صبح در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه 
به دفتر شورا نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت 
رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیاباً رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 575322 

شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /6/166
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم- آقاى خدابخش رئیسیان دادخواستى 
به مبلغ پرداخت اجور معوقه از قرار ماهیانه پنج میلیون ریــال جمعًا به مبلغ چهل میلیون 
ریال بطرفیت آقاى ابوالفضل میر که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 
387/97 در شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص 
نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر 
و از نامبرده دعوت مى شود در روز مورخ 98/7/10 ساعت 14/45  در جلسه شورا حاضر و 
در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید 
در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شــورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم 
خواهد نمود. م الف: 578623 شــعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان 

(مجتمع شماره یک) /6/167
مزایده

شــماره پرونده : 9509980241701153 در پرونده کالسه 971198 اجرایى و به موجب 
نیابت صادره از  شعبه 120 دادگاه عمومى شــهید باهنر تهران محکوم علیه اجرایى آقاى 
مهدى داورى محکوم اســت به پرداخت 3662629398 ریال بابــت محکوم به و هزینه 
دادرســى و غیره در حق محکوم له و مبلــغ 183131469 ریال نیم عشــر دولتى درحق 
صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرســتان نجــف آباد اموال ذیل توقیف 
و توسط کارشناس رسمى دادگســترى منتخب آقاى مهندس على صابرى به شرح ذیل 
ارزیابى گردیده است: 1- یک دستگاه دیگ بخار ســاخت ایران 1392 به ظرفیت 3 تن 
همراه دستگاه مشعل گاز مارك ژوپن گاز با ظرفیت 160000 کیلو کالرى در شرایط سالم 
و آماده بکار داراى ارزش 1300000000 ریال 2- دستگاه کنتى کاتر ساخت گروه صنعتى 
فروزان قطعه ســپاهان الکترو گیربکس 45kw چهرعدد پنجره نصب بر محور عمودى 
جهت انجام عملیات برش نصب بر روى شاسى فلزى با روکش ورق استیل به همراه موتور 
باالبر پالت 1,5kw باسیســتم زنجیر چرخ ، تابلو برق با تجهیزات داخلى کامل به ارزش 
 JET-EC shoj 1000000000ریال 3- یک دستگاه جت پرینتر ساخت چین مدل
ســاخت 1392 چهار خطه به همراه کابین پایه هد دار 5 لیتر جوهر مشــکى 2 لیتر حالل 
فتوســل 3 عدد اســپرى بدون نصب و راه اندازى برابر با 600000000 ریال 4- دستگاه 

میکسرو کیومى ساخت گروه صنعتى فروزان قطعه سپاهان شامل مخزن نگهدارى گوشت 
به ظرفیت 600 کیلو گرم الکتروبگس 15kw باسیستم زنجیر و چرخ تابلو برق با تجهیزات 
داخلى کامل به ارزش 1100000000 ریال سرجمع کل بند 1 الى 4 برابر 4000000000 
ریال مى باشد. که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى 
اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1398/06/26ساعت 
10 صبح و در 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. 576605/م الف مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/ 6/162
 حصروراثت 

عباسعلى صالحى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 852 به شرح دادخواست به کالسه 
906/98 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
طیبه صالحى بشناسنامه 71 در تاریخ 98/3/15 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. عباســعلى صالحى نجف آبادى ش ش 
852 ، 2. طاهره صالحى نجف آبادى ش ش 178 ، 3. حســین صالحى ش ش 27002 ، 
4. اطهر صالحى نجف آبادى ش ش 30658 ، 5. على صالحى نجف آبادى ش ش 890 ، 
6. نرجس صالحى نجف آبادى ش ش 2730، 7. یداله صالحى نجف آبادى ش ش 731 
(فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شــد. 577001/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد /6/163
 اخطار اجرایى

شماره 1146/97 به موجب راى شماره 1146/97 تاریخ97/11/6 حوزه 5 امیرآباد شوراى 
حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه بهلول عبده وند به 
نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ بیست و شش میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه و سه هزار تومان بابت هزینه هاى دادرسى و  خسارت 
تاخیردرتادیه از مورخ سررسید چک91/8/29 لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه و پرداخت نیم عشر دولتى در حق صندوق دادگســترى نجف آباد که توسط اجراى 
احکام محاســبه مى گردد.محکوم له: مهدى محمدى با وکالت مجید محمدى به نشانى: 
نجف آباد جوزدان خ امام جنب بانک تجارت طبقه فوقانى موبایل کالســیک پ 43ماده 
34قانون اجراى احکام: همین که 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 استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید577878/م الف-شعبه پنجم 

شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/164
 اخطار اجرایى

شماره 1144/97 به موجب راى شماره 1144/97 تاریخ97/11/6 حوزه 5 امیرآباد شوراى 
حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه مراد ظاهرى عبده 
وند به نشانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ بیست و شش میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه و سه هزار تومان بابت هزینه هاى دادرسى 
و  خسارت تاخیردرتادیه از مورخ سررسید چک91/7/29 لغایت اجراى حکم و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه و پرداخت نیم عشر دولتى در حق صندوق دادگسترى نجف آباد که توسط 
اجراى احکام محاســبه مى گردد.محکوم له: مهدى محمدى با وکالت مجید محمدى به 
نشــانى: نجف آباد جوزدان خ امام جنب بانک تجارت طبقه فوقانى موبایل کالسیک پ 
43ماده 34قانون اجراى احکام: همین که 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 استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى 
که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید577883/م الف-شعبه 

پنجم شوراى حل اختالف نجف آباد /6/165
فقدان سندمالکیت

آقاى ســروش زنگنه  با ســتناد دو برگ استشــهادیه محلى که هویت و امضاء شهوددر 
دفترخانه 429شاهین شهر رســما گواهى شده است مدعى است ســند مالکیت خود به 
شماره چاپى 97336314/ ب را که به میزان ششــدانگ  به شماره پالك ثبتى 64922 / 
301 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى  اصفهان ( شاهین شهر ) در به شماره دفتر الکترونیک 
139720302035005261  بنام  آقاى ســروش زنگنه  ثبت و صادر و تسلیم گردیده که  
بموجب  ســند انتقال به شــماره 204314 مورخ 26 / 9 / 1391 دفتر26 شاهین شهر به 
نامبرده صلح شده است  و به موجب ســند رهنى 190060 مورخ 13 / 6 / 1390 دفتر 26 
شاهین شهر در رهن بانک مسکن قرار گرفته و معامله دیگرى هم انجام نشده است   و نحوه 
گم شدن جابجائى اعالم شده ، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده ، طبق تبصره 5 
اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود 
سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم 
و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند 
مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . 577122 /م الف ناصر صیادى – رییس اداره 

ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/  6/169 
ابالغ قرار تأمین

قرارتامین خواسته- کالسه پرونده :98 / 298 شماره قرار : 330- 27/ 5/ 98 تاریخ رسیدگى 
:98/6/27 نظربه اینکه خواهان حمیدبابایى به نشانى خورزوق خ ابوذر کوچه شمس پ 75 و 
خوانده ابوالقاسم طغرلى فرزند اهللا مراد مجهول المکان   در خصوص درخواست اقاى حمید 
بابایى فرزند غالمعلى به طرفیت ابوالقاســم طغرلى فرزند اهللا مراد. به خواسته قرارتامین 
خواسته معادل 000 / 000 / 15 ریال بابت یک فقره چک به شماره 397758 مورخ 25 / 1 
/ 90 با توجه به محتویات پرونده و نظریه مشورتى شورا و مالحظه مستندات خواهان و با 
عنایت به این که خواهان به موجب فیش سپرده به شماره 810835مورخه 23/ 5/ 98 به 
مبلغ 000 / 500 / 1 ریال خسارت احتمالى طرف دعوى را تودیع نموده است لذا درخواست 
وى وارد تشخیص و مستندا به ماده 11قانون شوراى حل اختالف مصوب 10 / 8 / 1394 
و بند ج ماده 108 و مواد 116 و 117  قانون آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى قرار تامین خواسته معادل مبلغ 000 / 000 / 15 ریال توقیف از اموال بال معارض 
خوانده صادر و اعالم مى گردد قرار صادره ظرف مدت ده روز از ابالغ قابل اعتراض در این 
شــعبه مى باشــد همچنین قرار صادره پس از ابالغ قابل اجرا مى باشد . 574599/م الف 

مجتبى رضوانى – قاضى شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 6/170 
اخطار اجرایى

محکوم علیه حمید یوسفى اسدآبادى فرزند غالمرضا مجهول المکان و محکوم له حمید 
حمیدى نجف آبادى فرزند ناصربنشانى شاهین شهر خ شریعتى روبروى کالنترى 11 پ 
80 فروشگاه آســمان دوچرخ  به موجب راى شــماره 747 تاریخ 5 / 12 / 96 حوزه پنجم 
حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر محکوم علیه محکوم است به خوانده 
حمید یوسفى اسدآبادى را ملزم به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و تنظیم سند رسمى 
یک دستگاه خودروى پژو 405 به شــماره انتظامى 853 ب 18 ایران 45 بنام خواهان مى 
نماید همچنین مستندا به مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسى حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 000 / 200 / 1 ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان ماده 34 قانون 
اجراى احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند 
که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید   577109 /م الف.  مجتبى رضوانى  -  قاضى شعبه 

پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر /6/171 

فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان گفت: 
در هیئت ها فقط به فکر آقایان نباشیم، باید بانوان را نیز 
در نظر بگیریم زیرا در جنگ نرم کنونى بیشترین توانایى 
را بانوان دارند. سردار مجتبى فدا در گردهمایى مدیران 
هیئت هاى رزمندگان اســالم شهرســتان هاى استان 
اصفهان اظهار کرد: در جمهورى اســالمى هر کســى 
مســئولیتى قبول کرد باید خودش به دنبال کار برود و 
بقیه را نیز به دنبال خود ببــرد. وى تصریح کرد: هیئت 
باید ادامه دار باشد و به ده روز محرم ختم نشود تا بتوانیم 
تربیت، هدایت و خط دهــى را ادامه دهیم، هیئت باید از 
تکنولوژى و ظرفیت هاى روز اســتفاده کند، باید کارى 

کنیم که هرکسى خودش به مراسم بیاید.
فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان با بیان 
اینکه مراسمات نباید پرخرج و تشریفاتى باشد، گفت: این 
کار سبب دور شدن عامه مردم مى شود، باید توانایى جذب 
مردم در همه اقشار داشته باشــیم.  فدا با اشاره به اینکه 
مسجد باید پشتوانه کارهاى ما باشد، بیان کرد: فرهنگسرا 
ساخته شد و مردم از مسجد دور شدند، خیلى از مکان ها 
ظرفیت ها و قابلیت هاى مسجد را ندارد؛ موافق موکب 
زدن در هر جایى نیستم زیرا این موکب باید پشتوانه دینى 
داشته باشد، برخى اتفاقاتى در این موکب ها رخ مى دهد 

که نامأنوس است.

استاندار المثنى عراق گفت: زمینه هاى زیادى براى توسعه 
روابط اقتصادى و فرهنگى بین دو اســتان عراق و ایران 

وجود دارد.
«احمد منفى جوده» در دیدار با اســتاندار اصفهان افزود: 
المثنى، دومین اســتان عراق از نظر مســاحت است و در 
طرح هاى دولتى و سرمایه گذارى خود از فعاالن اصفهانى 
استقبال مى کند. وى اظهار کرد: این خطه در کشت گندم و 
خیار در عراق شهرت دارد و امیدواریم شرکت ها و سرمایه 
گذاران ایرانى و اصفهانى در طرح هاى ما مشارکت داشته 
باشند. استاندار المثنى عراق به پیشینه تاریخى، صنعتى، 
پزشکى و فناورى اصفهان اشاره و تصریح کرد: وجود همه 

این ویژگى ها و شــاخص هاى برتر در یک استان، ارزش 
باالیى دارد. اســتاندار اصفهان نیز در این دیدار با اشاره به 
توانایى هــا و ظرفیت هاى اصفهان گفــت: بزرگ ترین 
کارخانه هاى کشــور از جمله فوالد و سیمان در این خطه 
است و شرکت هاى دانش بنیان زیادى با نوآورى در انواع 

صنایع در آن فعال هستند.
عباس رضایى تأ کید کرد: صنعتگران، کشاورزان و نخبگان 
اصفهانى مى توانند تجربه هاى خود در زمینه هاى مختلف 
مانند کشــت گلخانه اى، کاهش مصرف آب و بهره ورى 
باال، شیالت، پزشکى و پرورش انواع دام و طیور در اختیار 

استان المثنى قرار دهند.

بانوان، بیشترین توانایى را 
در جنگ نرم کنونى دارند

درخواست عراقى ها
 از اصفهانى ها

ماجراى پیرزن و مدیران
 ایوب درویشـى، معاون توسـعه مدیریت و منابع انسانى 
اسـتاندار اصفهان در جلسـه شـوراى ادارى شهرسـتان 
گلپایگان گفت: بعضى مدیران نحوه استفاده از کامپیوتر 
را به طور کامل نمى دانند اما در شهرستان خوانسار دیدم 
که یک پیرزنى با گوشى هوشـمند در حال کار است، اگر 
مى خواهیم پیشـرفت کنیم باید واقعیت هـا را بپذیریم تا 

منجر به کارآمدى نظام شود.

رونق کشاورزى در شرق 
فرماندار اصفهان گفت: امسال کشاورزى در شرق اصفهان 
رونق خاصى داشته و بیکارى کاهش پیدا کرده و در برخى 
نقاط آمار بیکارى به صفر رسیده است. حسین سیستانى 
گفت: با توجه به پیش بینى هایى که صورت گرفته رودخانه 
زاینده رود تا اواخر شهریور جارى خواهد بود و براى کشت 

پاییزه امسال  هم ظرفیت پیش بینى شده آب وجود دارد.

رونمایى از 20 طرح بهداشتى
معاون توسـعه و منابع دانشگاه علوم پزشـکى اصفهان 
از افتتاح و بهـره بـردارى از 20 طرح عمرانـى، درمانى و 
بهداشتى در این اسـتان همزمان با هفته دولت خبر داد. 
علیرضا یوسفى با بیان اینکه 14 طرح در شهرها و شش 
طرح در روستاهاى استان، بهره بردارى شد، اظهار کرد: 
این طرح ها در زمینه هاى مختلف از جمله خانه بهداشت، 
مرکز سـالمت، بازسـازى بخش هاى درمانى و احداث 

ساختمان هاى جدید از جمله پانسیون پزشکان است. 

خبر

جمعه هفته جارى آخرین روز برگزارى نمایشگاه انفرادى 
«پیدایش» از آثار نقاشى «ژان پییر بریگودیو» هنرمند 
فرانسوى است که با همکارى سفارت فرانسه در تهران 

از 17 مرداد در موزه هنرهاى معاصر اصفهان برپاست.
«ژان پییر بریگودیو»، شاعر و هنرمند مشهور فرانسوى 
که در سال 1943 دیده به جهان گشود در حوزه هنرهاى 
تجســمى فعالیت مى کند. وى به صــورت همزمان به 
تدریس در دانشــگاه و همچنین فعالیت در زمینه شعر 
و نقاشــى مى پردازد. بریگودیو مجموعه آثار خودش را 
«پیدایش» نام نهاده که از پاریس به اصفهان آورده و در 
قالب اشعارى مصور از راز و رمز آفرینش سخن مى گوید.

بریگودیو هنرمندى است که به قول على عطریان، رئیس 
اداره امور هنرى ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شــهردارى اصفهان، ردپاى آثار هنــرى او را مى توان 
در سراســر جهان و از جمله در دانشکده هنرهاى زیباى 

دانشگاه تهران و بسیارى از گالرى هاى ایران مشاهده کرد. 
به عقیده عطریان، زمانى که قرار است بین دو قالب بسیار 
مهم حوزه ادبیات و هنر یعنى شعر و نقاشى ارتباط برقرار 
شود، بریگودیو یکى از سردمداران آن است و نگاه فلسفى 
او به جهان پیرامون منجر به برهم کنشــى موفقیت آمیز 

بین این دو قالب متفاوت و خلق آثار بینامتنى شده است.
مهدى تمیزى، مدیر موزه هنرهاى معاصر اصفهان هم 
درباره چرایى دعوت از اســتاد هنر معاصر براى برپایى 
نمایشــگاه در اصفهان مى گوید: «بریگودیو در فرانسه 
شاعرى نامدار است و دوره هاى گوناگون کارى را سپرى 
کرده تا به این نمایشگاه رســیده و آثار او محدود به یک 

شاخه یا تکنیک نیست و در واقع همان بینامتن است.»
اما خود ژان پییر بریگودیو درباره علت برپا کردن نمایشگاه 
آثارش در اصفهان معتقد است که برگزارى این نمایشگاه 
یک اتفاق تصادفى نیســت: «نخســتین اقامت من در 

اصفهان در سال 2001 بود که توسط دانشگاه هنر اصفهان 
دعوت شده بودم. در مدت اقامت در ایران در کنفرانس ها، 
کارگاه هــا و مالقات هایى که در دانشــگاه هاى هنرى 
داشــتم پى بردم که اینجا در اصفهان، دوســتان وفادار 

زیادى دارم.»
بریگودیو براى بازدیدکننــدگان آثارش در اصفهان هم 
توصیه اى دارد؛ این که نقاشــى هاى او را بدون توجه به 
اشعارش نگاه نکنند: «نقاشى ها و شعرها با هم درآمیخته 
و یکى شده اند و با یکدیگر ایفاى نقش کرده و احساس مرا 
از جهان هستى آشکار مى کنند. اگر نقاشى و شعر را ماده 
اصلى آثار این نمایشگاه بدانیم، جسمیت، تفکر و احساس 
را از طریق فیلم نمایش داده ام. این فیلم، مستندى درباره 
چیستى هنر نیست بلکه آفرینشــى تصویرى بر اساس 
ادبیات و آواى اشعارى است که به فرانسه و فارسى نوشته 

و خوانده شده است.»

براى دیدن آثار یکى از استادان بنام هنر معاصر تا پایان این هفته فرصت دارید

تصویر جهان هستى از نگاه «ژان پییر بریگودیو»

رئیس پلیس امنیت عمومى فرماندهى انتظامى اســتان 
از آماده باش اداره گذرنامــه این پلیس به منظور خدمت 
رسانى به متقاضیان شــرکت در همایش بزرگ اربعین 

حسینى خبر داد. 
سرهنگ محمد حسن اسماعیلی به خبرنگار پایگاه خبرى 
پلیس گفت: با توجه به اینکه در ســال هــاي اخیر پیاده 
روى اربعین مشتاقان بسیار زیادي داشته و سال به سال 
بر تعداد آن افزوده می شود به همین علت اداره گذرنامه 
پلیس امنیت عمومى استان اصفهان از آغاز ماه محرم به 

حالت آماده باش در آمده تا بتواند خدمت رســانى بهتر و 
سریع ترى را به زائران حسینى (ع) ارائه کند. وى افزود: 
متأسفانه بسیاري از زائران اباعبدا... (ع) سال گذشته در 
مرزهاي خروجی با مشــکل مواجه شدند و از خروج آنها 
جلوگیري به عمل آمده بود و این امر باعث شــد تا حجم 
زیادي از گذرنامــه هاي زائران توقیــف و به این پلیس 
بازگردانده شود و در این رابطه پرونده هاي قضایی براي 

متقاضیان تشکیل شود.
سرهنگ اسماعیلى ادامه داد: امسال با رایزنى هایى که 

با طرف هاى عراقى صورت گرفته اخذ ویزا براى مراسم 
پیاده روى اربعین حسینى (ع) حذف شده است اما مردم 
باید بدانند که خروج از کشــور فقط منوط به ارائه اصل 
گذرنامه شخصی است و هر فرد فقط با گذرنامه شخصى 

خود مى تواند از مرز عبور کند.
رئیس پلیس امنیت عمومى استان اصفهان اظهار کرد: به 
زائران حسینى (ع) توصیه مى کنیم قبل از خروج از کشور 
به اداره گذرنامه واقع در خیابــان وحید، خیابان رودکی، 
جنب کالنتري 15 و همچنین تمامى اداره هاى گذرنامه 

شهرستان هاي تابعه مراجعه و اجازه خروج و سایر موارد 
گذرنامه خود را استعالم کنند.

سرهنگ اسماعیلى تأکید کرد: زائران از ارائه گذرنامه خود 
براى خروج از کشور به افراد دیگر جداً خودداري کنند چرا 
که در پایانه هاى مرزي از خروج آنها جلوگیري به عمل 
مى آید و در این زمینه پرونده قضایی براي صاحب گذرنامه 
و شخص استفاده کننده تشکیل مى شود  و رسیدگی به 
آن منوط به طی مراحــل اداري و قضایی طوالنی مدت 

خواهد بود.

آماده باش
 اداره گذرنامه براى 
خدمت رسانى به 
زائران اربعین
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مزایده
شماره پرونده : 9609983730303023 در پرونده کالســه 980230 م 2 محکوم علیه 
اجرایى  حســین نعمتى فرزند حیدر على محکوم اســت به پرداخت 200 عدد سکه تمام 
بهارآزادى و 32/248 مثقال طالى ساخته شده در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 400000 
ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف 
آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى مجید کیان ارثى 
به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: یک خودروى پژو 405 جى ال ایکس به شماره انتظامى 
43-255 م 67 مدل 1385 به رنگ نقره اى متالیــک – باطرى خودرو خوابیده – داراى 
چهار الستیک 30 درصد پنجره جلو شکسته به قیمت 265/000/000 ریال  ارزیابى گردیده 
است. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف 
شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 98/06/25 ساعت 10 صبح و در 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. 578653/م 

الف مدیراجراى احکام مدنى 2دادگسترى نجف آباد/ 6/172
 ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم- محمد احمد اسدى دادخواستى به مبلغ 
انتقال سند خودرو 774/14 د 81 ریال بطرفیت آقاى احمد ساتکى که اعالم شده مجهول 

المکان است تقدیم و به کالسه 716/98 در شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان 
ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به 
تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز چهار شنبه مورخ 98/7/10 
ساعت 8/30 در جلسه شــورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى 
و شورا غیابًا رســیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 571464 شعبه چهارم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /6/173
ابالغ قرار تأمین

 قرارتامین خواسته- کالسه پرونده :98/ 250ش 4 ح شماره قرار: در خصوص درخواست 
اقاى / خانم زهرا دودانگه فرزند محمد على شــاهین شــهر خ عطار بعد از 4 راه بن بست 
غربى یک پ 5 خوانده آقا / خانم محمد متین عابــدى مجهول المکان دائر بر صدور قرار 
تامین خواســته 000 / 170 / 39 ریال از توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر 
به اینکه متقاضى حسب قبض سپرده شــماره 314657نسبت به تودیع خسارات احتمالى 
معینه اقدام نموده اســت و اینکه شرایط و ارکان اجابت خواســته فوق فراهم مى باشد لذا 
مستندا به بند د ماده 108 قانون آیین دادرسى مدنى مبادرت به صدور قرار تامین خواسته 
مبنى بر توقیف 000/ 170 / 39 ریال اموال خوانده مى نماید قرار صادره بالفاصله پس از 
ابالغ قابل اجرا بوده و قرار صادره ظرف مدت ده روز از ابالغ قابل اعتراض در این شعبه مى 
باشد577084/م الف سعید مهدى پور– قاضى شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر/ 6/168 

نتایج یک مطالعه نشان مى دهد سکته هاى خاموش 
در افراد مسن شــایع ترین خطر پس از عمل جراحى 
هستند. بررســى انجام شــده در کانادا حاکى است 
سکته هاى خاموش در افراد مسنى که سابقه جراحى 
داشته اند شایع است و ممکن است خطر زوال ذهنى را 

در مدت یکسال تا دو برابر افزایش دهد.
درحالى که سکته مغزى با عالیمى از قبیل احساس 
ضعف در دست ها یا مشکالت گفتارى خود را نشان 

مى دهد ســکته خاموش تنها از طریق اسکن مغزى 
قابل تشخیص است.

محققان کانادایى بر این باورند که سکته هاى خاموش 
در افراد 65 ساله و باالتر که جراحى داشته اند شایع تر 
است. همچنین آنان این بیماران را براى مدت یک سال 
پس از انجام عمل جراحى تحــت کنترل قرار داده و 
مشاهده کردند افرادى که دچار سکته خاموش شده اند 
نسبت به دیگران بیشتر در معرض زوال ذهنى بوده اند.

گفته مى شــود «لیپوپروتئین کلســترول» یا همان 
«کلسترول خوب» براى سالمت بدن خوب است اما 

این خوبى چه میزان است و چقدر باید باشد؟
پزشــکان معموًال توصیه مى کنند که سطح باالى 
HDL از بیمارى قلبى و سکته جلوگیرى مى کند. 
این اثر محافظتى به علت مولکول هاى HDL است 
که کلســترول را از خون به کبد و سپس به خارج از 

بدن منتقل مى کند.
 اما درهرحال تعداد افرادى که ســطح بسیار باالیى 
از این نوع کلســترول را داشــته باشــند کم است. 
امــا تحقیقات جدید نشــان مى دهد ســطح باالى

 کلسترول خوب مى تواند عامل مرگ ومیر زودرس 
شود.

در ایــن تحقیق معلوم شــد که بیماران با داشــتن 
کلسترول خوب باالى mg/dl 60 50 درصد بیشتر 
از ســایرین با میزان 41 تا mg/dl 60 دچار حمله 
قلبى شده اند. بنابراین به گفته این محقق کلسترول 
خوب خیلى هم خوب نیست و باعث سکته قلبى هم 

مى شود.

در 75 درصد موارد، آرتروز در ناحیه گردن بروز مى کند. 
خشکى گردن، سر گیجه و ســردردهاى پشت سر جزو 
زنگ خطرهایى بــراى ابتال به این بیمارى محســوب 

مى شوند.
در ابتداى بروز مشکل آرتروز گردن، دردهایى در این ناحیه 
احساس مى شود. این درد زیاد نیســت و با ماساژ پشت 
گردن از بین مى رود. به علت اینکه عضالت این قسمت 
با ماساژ دادن گرم شده و درد تسکین پیدا مى کند. اما با 
این حال گردن درد اولین نشانه احتمال ساییدگى پیش از 
موعد غضروف مفاصل است. در موارد دیگر، درد سریعًا 

زیاد و شدید مى شود.
افرادى که دچار این مشکل مى شوند، درد در ناحیه گردن 
را مانند ضربه کارد، سوزش و گاهى احساس سر و صدایى 

مانند خرد ریزه شن در گردن توصیف مى کنند.

بى حسى بین شانه و انگشت ها
زمانى که غضروف مفاصل در اثر آرتروز دچار ساییدگى 
مى شود، بدن با تولید استخوان از خود مراقبت مى کند. 
این وضعیت یعنى پیدایش خارهاى اســتخوانى در لبه 
مهره ها را «استئوفیت» مى گویند که امکان دارد روى 
هر کدام از مهره هاى پشــت بروز کند. اگر استئوفیت به 
طور جانبى روى یکى از مهره هاى گردن رشد کند امکان 
اینکه یکى از عصب ها را تحت الشعاع قرار دهد و باعث 
بروز عالئم بیمارى هــاى نوروپاتى (اختالل درعملکرد 
اعصاب محیطى بدن) شود، باال مى رود. در این صورت 
عالئمى مانند درد، سوزش یا بى حسى در منطقه بین شانه 

تا نوك انگشت ها بروز مى کند.

سفت و خشــک شــدن گردن هنگام 
چرخاندن سر

آرتروز گــردن به دلیل از بین رفتــن تدریجى غضروف 

مفاصل بروز مى کند. هر چه این تخریب بیشــتر شود، 
بیمارى بیشــتر احساس ســفتى در ناحیه گردن خواهد 
کرد. امروزه هیچ جایگزینى براى غضروف تخریب شده 
وجود ندارد. در نتیجه الزم است که به فکر پیشگیرى از 
این تخریب باشید. در ابتداى سایش و تخریب غضروفى 
و ابتال به آرتروز گردن، سفتى گردن در حرکات چرخشى 
گردن از چپ به راست و بالعکس احساس مى شود. سپس 
این حالت در خم و راست کردن گردن نیز ایجاد مى شود.

میگرن هاى پشت سر
میگرن و ســردردهایى که به طور رایج بــروز مى کنند نیز 
مى توانند از عالئم آرتروز گردن باشــند. در حالت کلى، این 
ســردردها زمانى که بیمارى در ناحیه مهره هاى باال یعنى 
در دومین عصب گردن باشد ایجاد مى شوند. در این صورت 
ســردردهایى در پشت گردن ایجاد شــده و به سمت پشت 

جمجمه و باال انتشار 
مى یابند. عالوه 
بر ســردرد، 
امــکان دارد 
بیمــار دچار 

گوش درد شود 
و احساس کند در 

چشم هایش شن 
وجود دارد.

ســرگیجه در 
حین حرکــت هاى 

شدید
در حالت کلى ســرگیجه جزو 

عالئم اصلــى آرتــروز گردن 
محسوب نمى شود. این عالمت 

بسیار نادر است، اما مى تواند در نتیجه تشکیل اوستئوفیت 
یا همان خارهاى اســتخوانى لبه مهره ها بروز کند. این 
زائده هاى اســتخوانى در اثر تخریــب غضروف ایجاد 
مى شوند. اوستئوفیت ها در حالت رشد مى توانند تا عروق 
مهره ها را نیز درگیر کنند. در این صورت زمانى که فرد 
جنب و جوش افراطى و زیاد دارد احســاس ســرگیجه 
مى کند، بخاطر اینکه این مســئله باعث افزایش فشار 

خون بیمار مى شود.

مشکل در بلع غذا
در آرتروز گردن پیشــرفته، بیمار دچار مشکالتى مانند 

مشکل در بلع غذا نیز مى شود. این مسئله در 
نتیجه اوستئوفیت (پیدایش خارهاى 

استخوانى در لبه مهره ها) بروز 
مى کند. در صورت پیشرفت 

بیمارى، رشد استخوان هاى زاید در ناحیه باالى گردن 
باعث بسته شدن راه عبور غذا خواهند شد و مشکل بلع 

غذا پیش مى آید.

پیشگیرى از بروز آرتروز گردن
براى پیشــگیرى از بروز آرتروز گــردن، در گام اول به 
بارى که حمل مى کنید دقت داشــته باشید. نباید کیف 
یا بارهاى ســنگین را روى یــک دوش بیاندازید، چون 
این کار باعث به هم زدن تعادل بدن شده و براى گردن 
مشکل ایجاد مى کند. در واقع تحمل وزن زیاد باعث بروز 
درد، فشــار عضالنى و تورتیکولیز یا همان کجى گردن 
مى شود. عالوه بر این توصیه مى کنیم از خوابیدن روى 
بالش هاى بلند بپرهیزید. این مســئله باعث بروز 
فشار در ناحیه مهره هاى گردن مى شود. از قرار 
گرفتن طوالنى مدت در یک حالت و همچنین 
از قرار دادن بــدن در وضعیــت هایى که 
مى تواند باعث ایجاد درد و ناراحتى در گردن 
شود (به  خصوص در حالت خواب که مدت 
زمان طوالنــى بدن در یــک وضعیت قرار 

مى گیرد) بپرهیزید.
افرادى که مجبور به انجام فعالیت هاى جسمى زیاد 
هستند، باید تا حد امکان از انجام حرکات ناگهانى، تند و 
شدید بپرهیزند، چون این حرکات شدید، مهره هاى گردن 
را تحت فشار قرار مى دهد. براى پیشــگیرى از آرتروز 
گردن، ورزش هایى ماننــد ایروبیک، ورزش هاى 
کششى و جلســات ریلکسیشن توصیه 
مى شود. در حین ورزش حواستان 
به حرکات باشــد و همیشــه 
گردن را صــاف نگه دارید. از 
استرس و فشارهاى روحى 

بپرهیزید. 

نوشــیدن آب زیادى باعث افزایش مقــدار آب در خون 
مى شــود. این آب مى تواند الکترولیت ها را در خون به 
خصوص ســدیم را رقیق کند. هنگامى که سطح سدیم 
زیر 135 میلى مول در لیتر قرار مى گیرد، به آن هیپوناتر

مى گفته مى شود.
 سدیم به تعادل مایعات بین داخل و خارج سلول ها کمک 
مى کند. هنگامى که سطح سدیم به دلیل مصرف بیش 
از حد آب کاهش مى یابد، مایعات از خارج به سمت داخل 
ســلول ها تغییر مى کنند و باعث تورم آنها مى شــوند. 
به هنگام رخ دادن این اتفاق براى ســلول هاى مغزى، 
اثرات خطرناك و بالقوه تهدیدکننــده اى براى زندگى 

ایجاد مى شود.
مسمومیت آب از تورم سلول ها ناشى مى شود. هنگامى 
که سلول هاى مغزى متورم مى شوند، فشار داخل جمجمه 
افزایش مى یابد. این فشار باعث اولین عالئم مسمومیت 
با آب مى شود که عبارتند از سردرد، حالت تهوع، استفراغ 
و در موارد شدیدترمى تواند عالئم جدى ترى ایجاد کند، 
مانند  افزایش فشــار خون، گیجى، دیــد دوگانه، خواب 
آلودگى، مشــکل در تنفس، ضعف و گرفتگى عضالت، 

عدم توانایى در شناسایى اطالعات حسى.

تجمع بیش از حد مایعات در مغز مى تواند بر ســاقه مغز 
تأثیر بگــذارد و باعث 

اختالل در سیستم 
مرکزى  عصبــى 

شود.
مسمومیت با آب 

بیشتر در بین ســربازان، ورزشکاران 
ورزش هــاى اســتقامتى و بیمــاران 

اسکیزوفرنى دیده مى شود. هیدراتاسیون 
بیش از حد و مســمومیت با آب هنگامى 
اتفاق مى افتد که بیــش از آنکه کلیه ها 
بتوانند از طریق ادرار خالص شــوند، آب 

بیشترى نوشیده شــود. اما مقدار آب تنها عامل نیست. 
زمان نوشیدن آب نیز مهم است.

اگر در مدت زمــان کوتاهى مقدار زیادى آب نوشــیده 
شود، خطر ابتال به مسمومیت با آب 
بیشتر است. اگر در مدت زمان 
طوالنى ترى به همان مقدار 
نوشیده شود، خطر کمترى 

دارد.
بسیارى از موارد مسمومیت با 
آب از نوشیدن مقادیر زیادى آب در 
مدت زمان کوتاه گزارش 

شده اند.

مسعود مردانى، فوق تخصص بیمارى هاى عفونى و عضو کمیته کشورى آنفلوآنزا درباره 
بهترین زمان تزریق واکسن آنفلوآنزا اظهار کرد: مناسب ترین زمان تزریق این واکسن 
اواخر شهریور و اوایل مهرماه است، البته این زمان به برودت هوا بستگى دارد، به طورى 

که اگر هوا گرم باشد، مى توان این واکسن را هم دیرتر تزریق کرد.
او بیان کرد: از زمان تزریق واکسن آنفلوآنزا تا دو ماه پس از آن، بیشترین میزان آنتى بادى 

در بدن ترشح مى شود، بنابراین در این مدت، بدن در برابر آنفلوآنزا ایمن است.
این عضو کمیته کشورى آنفلوآنزا افزود: اکنون دو نوع واکسن سه و چهارظرفیتى آنفلوآنزا 
در بازار موجود است، این دو نوع واکسن نســبت به هم برترى ندارند، ولى در واکسن 
چهارظرفیتى یک نوع ویروس بیشتر است، بنابراین افرادى که در معرض خطر هستند، 

بهتر است که از نوع چهارظرفیتى استفاده کنند.
مردانى تزریق واکسن آنفلوآنزا را براى افراد چاق که شاخص توده بدنى آنها 

باالتر از 40 است، زنان باردار، اشخاصى که به اختالالت قلبى و عروقى 
دچار هستند به ویژه کســانى که باالى 60 سال هستند، بیماران 

، دیابتى که براى کنترل قند خونشــان انســولین تزریق  مى کننــد
مانند اشــخاص افرادى که به نقص سیستم ایمنى بدن مبتال هستند 

ســال ضــرورى HIV مثبت و کودکان بین شــش ماه تا شش 
سال واکسن آنفلوآنزا را دانست و تأ کید کرد: این افراد باید یک بار در 

تزریق کنند.
بــه بیمارى هاى بدخیــم مانند او افزود: افرادى کــه به علت ابتال 

(سرطان خون) و لنفوم، شیمى درمانى سرطان، لوسمى 
یا رادیوتراپى مى شوند یا اینکه تحت درمان 
با دارو هاى سرکوب گر سیستم ایمنى قرار 
مى گیرند. مبتالیان بــه بیمارى هاى 
صعب العالج مانند روماتیسم که 
باید دارو هایى مانند آسپرین را به 
مدت طوالنى مصرف کنند، 
بیماران پیوندى و دیالیزى، 
پزشکان، پرستاران و سایر 
کارکنــان مرتبط با رشــته 
پزشــکى هم باید واکســن 

آنفلوآنزا را تزریق کنند.

اضافه کردن برخى مواد خاص به برنامه غذایى روزانه کمک مى کند که با اطرافیان مهربان تر باشیم.
اکسى توسین که اغلب به عنوان هورمون عشق شناخته مى شود، یک هورمون و انتقال دهنده عصبى است که در 
بخشى از مغز به نام هیپوتاالموس ساخته مى شود و به آرامش و کاهش فشار خون و سطح کورتیزول کمک مى کند. 
همچنین آستانه درد را افزایش مى دهد، اثر ضد اضطرابى دارد و انواع مختلف تعامل مثبت اجتماعى را تحریک 
مى کند و عالوه بر این، باعث رشد و ترمیم مى شود؛ بنابراین اکسى توسین به شما کمک مى کند تا معاشرت کنید، 
دوست شوید و با اطرافیان خود ارتباط برقرار کنید. افرادى که سطح پایینى از این هورمون را دارند، ممکن است 
نسبت به دیگران همدلى کمترى داشته باشــند. در ادامه با برخى از مواد غذایى که تولید این هورمون را در بدن 

تقویت مى کنند، آشنا مى شوید.

عالئمى که مى گویند آرتروز گردن دارید 

ند از عالئم آرتروز گردن باشــند. در حالت کلى، این 
دها زمانى که بیمارى در ناحیه مهره هاى باال یعنى

ن عصب گردن باشد ایجاد مى شوند. در این صورت 
دهایى در پشت گردن ایجاد شــده و به سمت پشت 

ه و باال انتشار
د. عالوه 
ردرد،
ن دارد

 دچار 
درد شود 

س کند در 
هایش شن 

رد.

ســرگیجه در 
حرکــت هاى 

جزو ت کلى ســرگیجه
صلــى آرتــروز گردن   

ب نمى شود. این عالمت 

مشکل در بلع غذا نیز مى شود. این مسئله در 
نتیجه اوستئوفیت (پیدایش خارهاى 

استخوانى در لبه مهره ها) بروز 
مى کند. در صورت پیشرفت 

مى شود. عالوه بر این توصی
بالش هاى بلند بپرهیزی
فشار در ناحیه مهره
گرفتن طوالنى م
از قرار دادن بــ
مى تواند باعث

شود (به  خصوص
زمان طوالنــى
مى گیرد) بپرهیزید.
افرادى که مجبور به انج
هستند، باید تا حد امکان از

شدید بپرهیزند، چون این حرک
را تحت فشار قرار مى دهد.
گردن، ورزش هایى مان
کششى و جل
مى شو
ح به
گ

9 خوراکى شما را 
با اطرافیانتان مهربان تر مى کند

انجیر
اســید هاى آمینه موجــود در انجیر، ترشــح این 
هورمــون را تحریک مى کند و با تأثیر بر ســطح 
اکسید نیتریک در بدن، سالمتى را تضمین مى کند.

آووکادو
نقش مهمى در تقویت انرژى دارد و با وجود اســید هاى 
چرب ضرورى، ویتامین ها و مواد معدنى بسیار مفید است.

اسفناج
فراوانى منیزیم موجود در اسفناج باعث کاهش التهاب و 
افزایش جریان خون مى شود و این ماده غذایى در تقویت 

نشاط کمک مى کند.

مکمل هایى دارویى
هر بافتى از جمله مغز در بدن شــما داراى گیرنده هاى 
ویتامین D است، بنابراین کمبود آن مى تواند منجر به 
عواقب فیزیولوژیکى و اختــالل در روحیات روانى فرد 
مى شود. تحقیقات نشــان مى دهد که اکسى توسین به 

طور مستقیم توسط ویتامین D فعال و کنترل مى شود.

قهوه
این نوشیدنى باعث تعادل هورمون ها از جمله هورمون 

اکسى توسین مى شود.

هندوانه
هندوانه به دلیل داشتن سیترولین، اسید آمینه اى 
که مى تواند رگ هاى خونى را بهبود بخشد و باعث 
بهبود جریان خون به اندام ها شــود، به ترشح این 

هورمون در بدن کمک مى کند.

چاى سبز
ســه مؤلفه جادویى موجود در چاى ســبز مانند 
کافئین، تانین و جینســنگ به تقویت ترشح این 

هورمون کمک مى کند.

مغز ها
 بادام و گردو داراى اسید هاى چرب امگا 3 فراوان 
هستند و باعث بهبود ســالمت به ویژه در مردان 
مى شــود. تخم کدو تنبل هم داراى مقدار زیادى 
روى اســت که مى تواند به ترشــح این هورمون 

کمک کند.

C ویتامین 
مصرف این ویتامین یک روش آسان دیگر براى 
بهینه سازى و افزایش سطح اکسى توسین است 
که باعث کاهش استرس در فرد مى شود. ویتامین 
C همچنین در میوه ها و سبزیجات مانند فلفل سبز، 
مرکبات، گوجه فرنگى، گل کلم، کلم بروکســل، 

کلم بروکلى هم یافت مى شود.

مکملهایىدارویى

مغزها

ى ن ر ون ور

شایع ترین خطر پس از جراحى در میانساالن

کلسترول خوب
 همیشه هم خوب نیست! 

مى شود.

اگر زیاد تشنه مى شوید و آب مى خورید، بخوانید 
بگــذارد و باعث  یر

تالل در سیستم
مرکزى  صبــى 

ود.
سمومیت با آب 

شتر در بین ســربازان، ورزشکاران
زش هــاى اســتقامتى و بیمــاران

کیزوفرنى دیده مى شود. هیدراتاسیون 
ش از حد و مســمومیت با آب هنگامى 
اق مى افتد که بیــش از آنکه کلیه ها 
انند از طریق ادرار خالص شــوند، آب 

زمان نوشیدن آب نیزمهماست.
اگر در مدت زمــان کوتاهىمقدار زیادى آب نوشــیده
شود، خطر ابتال به مسمومیت با آب
در مدت زمان بیشتر است. اگر
طوالنى ترى به همان مقدار
نوشیده شود، خطر کمترى

دارد.
بسیارى از موارد مسمومیت با
آب از نوشیدن مقادیر زیادى آب در
مدت زمان کوتاه گزارش

شده اند.

این عضو کمیته کشورى آنفلوآنزا افزود: اکنون دو نوع واکسن سه و چهارظرفیتى آنفلوآنزا
در بازار موجود است، این دو نوع واکسن نســبت به هم برترى ندارند، ولى در واکسن
چهارظرفیتى یک نوع ویروس بیشتر است، بنابراین افرادى که درمعرض خطر هستند،

بهتر است که از نوع چهارظرفیتى استفاده کنند.
ههنها مردانى تزریق واکسن آنفلوآنزا را براى افراد چاق که شاخص توده بدنى آ

ىىىىىىوقى 40 است، زنان باردار، اشخاصى که به اختالالت قلبىو عر 0باالتر از
ننننننننران کســانىکه باالى 60 سال هستند، بیما 0دچار هستند به ویژه

قققققققققریق ،دیابتى که براى کنترل قند خونشــان انســولین تز مى کننــد
دددددددددددددندتند مانند اشــخاصافرادى که به نقص سیستم ایمنى بدن مبتال هس

شششششششششششششششششششش شش ضــرورىHIV مثبت و کودکان بین شــش ماه تا ســال
رررررررررررررررررردردر در سال واکسن آنفلوآنزا رادانست و تأ کید کرد: این افراد باید یک بار

تزریق کنند.
الالالالالالالالالالالالبتال ببببببببببه علت ا بــه بیمارى هاى بدخیــم ماننداو افزود: افرادى کــه

ىسمى (سرطان خون) و لنفوم، شیمى درمانىسرطان، لو
یا رادیوتراپى مى شوند یا اینکه تحت درمان
ببا دارو هاى سرکوب گر سیستم ایمنى قرار
مى گیرند. مبتالیان بــه بیمارى هاى
صعب العالج مانند روماتیسم که
باید دارو هایى مانند آسپرین را به
ممدت طوالنى مصرف کنند،
بیماران پیوندى و دیالیزى،
پزشکان، پرستاران و سایر
کارکنــان مرتبط با رشــته
پزشــکى هم باید واکســن

آنفلوآنزا را تزریق کنند.

چه موقع واکسن آنفلوآنزا بزنیم؟

ما با گریه وارد این دنیا مى شــویم اما به دالیلى با باال رفتن ســن، عمل اشک 
ریختن در زنان و مــردان، به عنوان عالمتى از ضعف تلقى مى شــود اما عمل 

غیــرارادى گریه کردن، از 
راه هاى زیادى، درحقیقت 
به نفع روان، جسم، و روح 
ماست. جلوى اشک هایتان 
را نگیرید؛ اگــر این کار را 
بکنید، بیشــتر به ضررتان 
اســت تا به نفعتان. اشک 
ســموم را دفــع مى کند، 
باکترى هــا را مى کشــد، 

بینایى تان بهتر مى شــود، روحیه تان بهتر مى شــود، احساســات تان را بروز 
مى دهید، اطالعات را بهتر انتقال مى دهید و از خودتان در  برابر افکار آزاردهنده 

محافظت خواهید کرد.

نتایج مطالعات محققان نشان داد که شانس رسیدن به سن 85 سالگى یا باالتر در 
افراد خوشبین بیشتر است.

این نخستین بار نیست که 
به فواید خوشــبینى براى 
سالمتى اشــاره مى شود. 
یافته هاى مطالعات پیشین 
نشان داده بود که نرخ بروز 
بیمارى هاى قلبى و مرگ 

زودرس در افراد مثبت  اندیش پایین تر است. حال پژوهشگران مى گویند که چنین 
رویکردى در زندگى باعث افزایش طول عمر افراد نیز مى شود.  

نتایج مطالعات اخیر آنها نشــان داد که زنان و مردان خوشبین به ترتیب به طور 
متوسط  15 و 11 درصد بیشتر از همجنسان منفى گراى خود عمر مى کنند.  

محققان معتقدند که با پرورش ارزش هاى اجتماعى - روانى چون خوشــبینى 
مى توان زندگى سالم همراه با طول عمر را ارتقا  داد.  

گریه کردن خوب است یا بد؟

راز طول عمر بیشتر
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عملکرد جمعیت هالل احمر استان اصفهان در عملکرد جمعیت هالل احمر استان اصفهان در 55 ماهه نخست سال  ماهه نخست سال 13981398

عملکرد حوزه معاونت امور داوطلبان

مبلغ شرح
19میلیارد و 341میلیون و 905هزار ریال کمک هاى نقدى به استان هاى سیل زده

171میلیارد و 457 میلیون و 900 هزار ریال کمک هاى غیر نقدى به استان هاى سیل 
زده کشور

گزارش خدمت رسانى کاروان  سالمت و نیکو کارى به مردم 
شریف شهرستان ایرانشهر (استان سیستان و بلوچستان)

شرح تعداد 
معاینه و درمان رایگان یک هزار و 950نفر 

معاینه فیزیکى و حرکتى 300نفر 

ارائه خدمات مشاوره اى ، فرهنگى، یک هزار و 770نفر
مذهبى و اجتماعى 

توزیع لوازم بهداشتى976بسته
توزیع نوشت افزار700بسته 

توزیع کیف و کفش 397 بسته 
توزیع بسته فرهنگى 917 بسته

عملکرد حوزه معاونت آموزش و پژوهش
در طى 5 ماهه نخست سال 98 ، بالغ بر  17هزار نفر ( به شرح زیر ) در دوره هاى آموزشى جمعیت هالل احمر استان اصفهان شرکت کردند.

 
تعداد شرکت کننده تعداد دوره دوره آموزشى ردیف

10902 643 آموزشهاى همگانى کمک هاى اولیه 1
3352 825 مهارتهاى داوطلبى 2
960 32 دوره تخصصى مقدماتى 3
450 15 دوره تخصصى پایه 4
33 1 دوره تخصصى پیشرفته 5

1400 93 دوره آموزشى در برابر مخاطرات 6

عملکرد حوزه معاونت بهداشت ، درمان و توانبخشى :

شرح تعداد 

واکسیناسیون حجاج هفت هزار و 110 نفر 
بیت ا...الحرام 

واکسیناسیون مسافران 542 نفر 
خارج از کشور

ارائه خدمات بهداشتى، درمانى به 
دو هزار و 978  آسیب  دیده ناشى 

از سیل 
خدمات واحد بهداشت و 

درمان اضطرارى 

 آمار تعداد مراجعین به مرکز 
توانبخشى در 5 ماهه نخست سال 98 

جمع کل  نوع خدمت
1731 کفش طبى
376 کارگاه بریس
13 تعمیرات

472 ساپورت
61 ستون فقرات

202 اسپیلنت
58 ارتز دست

1182 ارتز
22 پروتز باالى زانو
34 پروتز دست
103 پروتز زیر زانو
154 تعمیر پروتز 
313 پروتز
519 فیزیوتراپى
799 کاردرمانى
326 گفتار درمانى
69 شنوایى سنجى

4929 جمع کل

  اجراى  طرح  ایمنى و ســالمت مســافرین نــوروزى با 
مشارکت بیش از 2000 نفر از اعضا و خدمت رسانى به بیش 

از 150 هزار مسافر  
  اعزام تیم هاى کمک رسانى و حمایت فرهنگى- اجتماعى 
(سحر) به منطقه سیل زده استان لرستان (شهرستان پلدختر) 

و استان سیستان و بلوچستان در قالب طرح نذر آب 2 
  برگــزارى جشــنواره نقاشــى صلح و دوســتى جهت 

غنچه هاى هالل 
  برگزارى المپیاد جوانه ها (جشــنواره فرهنگى، امدادى و 

بشردوستانه)
  برگــزارى جشــنواره ســرود ماه پیشــونى بــا حضور 

غنچه هاى هالل
  برگزارى جشنواره تئاتر و سرود دانش آموزى احسان

  برگزارى کارگاه منطقه اى آمــوزش کارآفرینى و مبانى 
کسب و کار (بومینو)پالس 

  اجراى طرح ملى اوقات فراغت با عنوان "شوق رویش" در 
کلیه شعب و مراکز جوانان سراسر استان 

  مشارکت در طرح ملى با مهر تا مهر (جمع آورى کتاب و 
لوازم التحریر براى کودکان سیل زده)

  همکارى در اجراى طرح بسیج ملى فشارخون با دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان

  برگزارى کارگاه ازدواج موفق در پنج شهرستان استان
  اعزام مربیان برگزیده کارآفرینى به برنامه کشورى مربیان 

شتاب دهنده 
  اعزام 60 نفر از اعضــاى برگزیده دانش آموزى به اردوى 

دوستى استان همدان
  اجراى ویژه برنامه هاى پیشگیرى از اعتیاد به مناسبت روز 

جهانى مبارزه با مواد مخدر
  برگزارى ششمین المپیاد استانى آماده با حضور حدود 1000 
نفر از اعضا، سرپرســتان و همکاران در شهرستان دهاقان و 

اعزام دو تیم برتر به مسابقات کشورى
  اعزام دبیران کانون ها به تفکیک خواهر و برادر به اردوى 
کشورى نشــاط و امید به تعداد 64 نفر به استان چهار محال 

و بختیارى

عملکرد حوزه معاونت  امور جوانان

تعداد عملیات شرح عملیات
699 مورد حادثه جاده اى
407 مورد خدمات حضورى
53 مورد حادثه کوهستان
53 مورد حادثه سیل و آبگرفتگى
98 مورد حادثه صنعتى و کارگاهى
387 مورد حادثه شهرى

24 حادثه ساحلى
4 مورد آتش سوزى مرتع
4 مورد ریزش آوار

عملکرد حوزه معاونت امداد و نجات
این معاونت در 5 ماهه نخست سال 98 ، با انجام یک هزار و 744 عملیات امدادى و بکار گیرى دو هزار و 117تیم عملیاتى و با مشارکت شش هزار و 320 نجاتگر داوطلب  و پرسنل امدادى، در 

مجموع به ده هزار و 144 حادثه دیده ، به شرح زیر خدمات امدادى ارائه نمود ه است :

یاد و خاطره شهیدان رجایى و باهنر و فرارسیدن هفته دولت را گرامى مى داریم

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نشست خبرى با اصحاب رسانه که به مناسبت 
هفته دولت برگزار شد گفت : شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با تبیین و تدوین استراتژى، 
برنامه هاى مشخصى را براى هفت حوزه مختلف به تصویب رسانده و همه واحد هاى تخصصى 
و فرهنگى این شرکت بسیج شده اند تا بر اساس چشم انداز 1405 این برنامه ها را اجرا کنند تا برق 

پایدار و مطمئن را براى مردم رقم بزنند.
حمیدرضا پیرپیران افزود: نکته قابل توجه در تابستان سال جارى این بود که با وجود افزایش 8.5 

درصدى مصرف برق نسبت به سال گذشته مدیریت مصرف 140 
مگاواتى در این شهرستان انجام شد.

وى با بیان اینکه پیک بار شــبکه سراســرى کشــور در تاریخ 
31 تیرماه در ســاعت 16 و 23 دقیقه، به میزان 57 هزار و 635 
مگاوات اتفاق افتاد تصریح کرد: پیک بار اصفهان در تاریخ 25 
تیرماه ساعت 13 به میزان 1206مگاوات بود که با برنامه ریزى 
وایجاد زیرساخت ها و سیاست هاى تشویقى، توانستیم از آن به 

خوبى عبور کنیم.
پیرپیران با اشــاره به  تفاهــم نامه اى که شــرکت توزیع برق 
شهرستان  با مردم داشته است گفت: پیرو مدیریت بارى که مردم 
انجام دادند بیشترین همکارى را در تاریخ 22 تیرماه با مدیریت بار 
140 مگاوات داشتیم و استاندارد هاى مدیریت مصرف برق توانیر 

در شرکت توزیع برق اصفهان به درستى رعایت شد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان با اشاره به 

اینکه دو نوع خاموشى خواسته و ناخواسته در استاندارد هاى شرکت هاى توزیع تعریف شده است 
بیان کرد: کاهش خاموشى ها در حوزه توزیع از مهم ترین مواردى است که همواره به آن توجه 
داشته ایم زیرا میزان خاموشى به ازاى هر مشترك در سال مهمترین فاکتور سنجش عملکرد 

شرکت هاى توزیع برق در دنیا است.
پیرپیران با بیان اینکه جمع خاموشى هاى خواسته و ناخواســته شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان  در سال 93 حدود 859 دقیقه خاموشى به ازاى هر مشترك در سال بوده است افزود: در 
چشم انداز شرکت با توجه به نقشه راه و استراتژى در نظر گرفته ایم تا سال 1405 این خاموشى را 

به کمتر از 30 دقیقه به ازاى هر مشترك برسانیم.
وى با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزى هاى انجام شده قرار است امسال خاموشى هاى خواسته به 
صفر برسد خاطرنشان کرد: برنامه این است که تا پایان سال جارى خاموشى به ازاى هر مشترك 

را به 180 دقیقه برسانیم که براى تحقق آن پروژه هایى را در دست اقدام داریم.

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با اشــاره به طرح ملى قبض سبز الکترونیک 
گفت: شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد تا سال 1405 هیچ مشترکى براى گرفتن 
خدمات به صورت حضورى به شرکت مراجعه نکند. وى با بیان اینکه در حال حاضر  بیش از 94 
درصد خدمات این شرکت به صورت غیر حضورى انجام مى شــود افزود: تا این لحظه  از یک 
میلیون و 180 هزار مشترك، شماره تلفن بیش از یک میلیون و 40 هزار مشترك، براى ارسال 
قبوض به صورت پیامکى دریافت شده و از ابتداى هفته دولت صدور قبض کاغذى حذف شد. 
پیرپیران توضیح داد: مردم نگران نباشند، با گرفتن شماره تلفن آن ها قرار است اطالعات بیشترى 
در اختیارشان قرار بگیرد و مردم مى توانند از طریق لینکى که 
براى قبوض به آن ها پیامک مى شود براى پرداخت اینترنتى 
اقدام کنند.  مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
در همین راستا ادامه داد: قرار اســت هر نوع پیام مدیریت 
مصرف از طریق این شماره تلفن ها به مردم اطالع رسانى 
شود و یا اگر به هر دلیلى قرار باشد خاموشى در منطقه اى 

اتفاق بیفتد از این طریق به اطالع مردم خواهد رسید.
پیرپیران با بیان اینکه در پى آن هستیم که براى هر مشترکى 
یک کد چهار رقمى تعریف کنیم که شناسایى مشترك با آن 
انجام شود و خطاها به حداقل برسد افزود: همچنین براى 
شناسه هاى قبضى که تعریف شده است حساب مستقیم 
خزانه دولت تعریف شده و مردم توجه داشته باشند که این 

پیامک را فقط از سرشماره 20121 دریافت کنند.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق شهرستان اصفهان اضافه 
کرد: شماره تلفن هاى 38121، 121 و مراجعه به سایت www.eepdc.ir روش هاى برقرارى 

ارتباط مشترکان با شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان است.
■■■

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان نیز در ادامه این نشست 
با اشاره به سامانه سمیع گفت: سامانه سمیع سال 91 براى اولین بار در کشور افتتاح شد که اعتبار 
بخشى خوبى در آن جذب شــد و حدود 500 هزار تردد شهرى توسط این سامانه حذف شد این 
سامانه به شماره تلفن 38121 از ساعت 8 صبح تا ساعت 21 شب میزبان تماس هاى مردم است.
مهرداد جنتیان در همین راستا ادامه داد: در شش ماهه ابتدایى سال 98  حدود 356 هزار درخواست 
غیر حضورى از طریق تماس با سامانه سمیع انجام شد که حدود یک میلیون و 211 لیتر سوخت 
صرفه جویى شد همچنین حدود 500 هزار کاغذ در سیستم هاى ادارى حذف شد و در کلیه امور 

اجرایى بایگانى فیزیکى نداریم.

روابط عمومى شرکت توزیع برق اصفهان این بار از ســوى دکتر اردکانیان، وزیر نیرو 
به عنوان روابط عمومى برتر صنعت برق  کشور شناخته شد و مورد تقدیر قرار گرفت. 

توجه به آموزش همگانى، استفاده از فن آورى هاى نوین، توسعه دانش و خالقیت، توجه 
زیاد به ارتباطات درون سازمانى، پژوهش و افکار سنجى مستمر، ارتباط دامنه دار، پیوسته 
و عمیق و آموزش همگانى از طریق رسانه ها از جمله شاخص هایى است که با بررسى 
مستندات در سه نوبت و به ویژه از سوى داوران ملى به عنوان برنامه هاى برتر پذیرفته شد 
و چهار لوح جشنواره را به خود اختصاص داد. این جشنواره با حضور وزیر و مقامات عالى 
صنعت برق برگزار ودریافت مستندات و داورى هاى آن بیش از سه ماه به طول انجامید. 
مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با تشکر بسیار از مدیر و کارکنان روابط 
عمومى تصریح کرد :خوشبختانه شرکت به جایگاهى رســیده است که مى توانیم به 
حضور و خدمت در آن افتخار کنیم و شما توانسته اید تالش کارکنان و مدیران شرکت را 
به شایستگى منعکس کنید این هنر روابط عمومى است که مى تواند آیینه تمام نما و پل 

ارتباطى مردم ،مدیران و کارکنان باشد .
مهندس پیرپیران تصریح کرد: آموزش همگانى و تغییر رفتار متناسب با نیازهاى صنعت 
برق آنگونه که شایسته اصفهان اســت وظیفه روابط عمومى است و بدیهى است که 
تمام واحدهاى شرکت همگام و همراه خواهند بود روابط عمومى همدلى در توزیع برق 
اصفهان را بازنمایى زیبایى نموده است و انتظار این است که شاهد گام هاى بلندترى 

در این عرصه باشیم. 
وى خاطر نشان کرد: امید است با تدوین برنامه هاى علمى ،شاهد حضور پر رنگ تر همه 
واحدهاى شرکت در جشنواره ها ،نمایشگاهها و بخصوص میدان هاى مردمى باشیم 

مهم این است که مردم وکارکنان ما از فعالیت هاى دفتر روابط عمومى لذت ببرند.

 سرآمدى شرکت هاى توزیع برق استان و شهرستان و آبفاى استان اصفهان 
در بیست و دومین جشــنواره شهید رجایى عیان شــد در این جشنواره معاون 
سرمایه انسانى سازمان ادارى و استخدامى کشور در تاالر دکتر شریعتى دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان حضور یافت و  در این جشنواره مجموعه  صنعت آب و 
برق  اصفهان بسیار خوش درخشیدند که این نشان ازپویایى و توجه به دولت 

الکترونیک و نهادینه نمودن تکریم ارباب رجوع در وزارت نیرو است .
در این جشنواره  شرکت توزیع برق اصفهان براى چهارمین  بار توانست شایستگى 
خود را در تمام شاخص ها نشان دهد به طورى که در شاخص هاى اختصاصى 
گروه شرکت ها ،بانکها و بیمه ها جایگاه اول را به خود اختصاص داد و در مجموع 
شاخص هاى عمومى و اختصاصى  بین کل دستگاههاى اجرایى استان اصفهان 
جایگاه دوم را از آن خود کرد و از سوى دکتر رضایى استاندار اصفهان مورد تقدیر 
قرار گرفت و شرکت توزیع برق استان اصفهان نیز در جمع شاخص هاى عمومى و 
اختصاصى رتبه اول را در بین دستگاههاى اجرایى استان اصفهان از آن خود کرد و 
شرکت آبفاى استان اصفهان در شاخص  هاى عمومى با احراز رتبه اول شایستگى 
خود را نشان داد.  مهمترین آیتم جشنواره شهید رجایى تعامل وتکریم و نوع رفتار 
بدنه اجرایى هر سازمان یا شرکت  با مردم به عنوان ارباب رجوع است که مجموعه 
صنعت آب و برق اصفهان توانست با تالشها ،مهارتها آموزشها و  شکیبایى ها 
در هر ساختار و زمینه اى به این مهم دست یابد. گفتنى است :برگزیده خدمت 
بیست و دومین جشنواره شهید رجایى در شرکت توزیع برق اصفهان آقایان احمد 
نادعلى مدیر دفتر آموزش وبرنامه ریزى نیروى انسانى و حمید رضا آقایى معاون 

بهره بردارى شرکت دراین جشنواره مورد تقدیر قرار گرفتند .

تقدیر از برترین روابط عمومى 
صنعت برق توسط وزیر نیرو

درخشش شرکت توزیع برق 
اصفهان در جشنواره شهید رجایى  

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تشریح کرد

جزئیات مدیریت مصرف برق در تابستان امسال
محیا حمزه


