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امسال هم خبرى از شیر نیستطرح جدید میدان امام حسین(ع) در حال طراحى استعلى نصیریان باالخره مقابل دوربین مهرجویى رفتاصًال صندلى هاى دانشگاه را به مزایده بگذارید! به خدا ما آخر حرفه اى گرى هستیم استاناستانفرهنگ ورزش جهان نما

گران شدن خودرو
در بـــازارى
بى مشـترى!

43 هزار حلقه چاه، اصفهان را فرو مى نشاند
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اصفهان کارت از مهرماه 
سرکلیدى مى شود

 برنامه هاى سالگرد هفته 
دفاع مقدس در اصفهان

یارانه نقدى
 دهک هاى پردرآمد 
به خط پایان رسید

5

آخرین وضعیت 
طرح احیـــاى 

زاینده رود

نوسان قیمت خودرو در بازار راکد و بى مشترى خودرو همچنان 
ادامه دارد.هفته گذشته قیمت برخى خودروها 

افزایش داشت. گزارش هاى رسیده از 
فایل هاى اعالمى در بازار نشان مى دهد ...

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى 
با اشاره به بحث استعفاى نمایندگان اصفهان در 
سال گذشته توضیح داد: اســتعفاى نمایندگان 
حرکتى اعتراضى به منظور جلب توجه مسؤوالن 
و رساندن نداى حق طلبى مردم اصفهان در حوزه 
آب به گوش مســؤوالن بود که بــه هدف خود 
رســید و با نطق هاى نمایندگان مردم اصفهان 
و صحبت چهره به چهره بــا نمایندگان و درگیر 

کردن مسؤوالن واقعیت ها مطرح شد.
حمیدرضا فوالدگر در نشست خبرى با اصحاب 
رســانه تصریح کرد: اعتراض اصلى نمایندگان 

عدم گذاشتن ...
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تا آبان درگیر کالس هاى بى معلم هستیمتا آبان درگیر کالس هاى بى معلم هستیم
پیش بینى نماینده خمینى شهر از اقدامات براى رفع کمبود معلم در استان در آستانه سال تحصیلى:پیش بینى نماینده خمینى شهر از اقدامات براى رفع کمبود معلم در استان در آستانه سال تحصیلى:

3

هر سال به اندازه 3 برابر ظرفیت سد زاینده رود آب از زمین هاى استان اصفهان استخراج مى شود

«برد پیت»: 
تمرکز براى 
دریافت جایزه 
دست و پا گیر 
اســت

قیام الهام علیه سرمربى جدید
تغییر و تحوالتى که حول تیم فوتبال بانوان ســپاهان به وجود آمده، پیش از 
آغاز لیگ این تیم را درگیر حاشیه هایى کرده اســت، حاشیه هایى همچون 

خداحافظى کاپیتان ملى پوش!
ســپاهانى ها که در دو فصل اخیر تیم فوتبال بانوان خود را تشکیل داده و در 
رقابت هاى لیگ شرکت کردند این روزها دچار حاشیه هاى پیش از آغاز دور 

جدید بازى هاى لیگ برتر بانوان شدند. 
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در صفحه 7  بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

همه دستگاه هاى 
اجرایى باید 

براى رونق تولید
 کمک کنند

چرا زنان نباید سوار دوچرخه و موتور شوند
 یا به ورزشگاه بروند

مسئول دفتر آیت ا... العظمى علوى گرگانى پاسخ مى دهد

2
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قصه این آقــــا قصه این آقــــا 
متفاوت استمتفاوت است

پ«برد پ پ«برد بر
کتمرکز زتمرکزت کزر تم
جدریافت ج یافتجری فدریافتجد
پدست و پ پددستو و
اساسااس

ن چ رو و
ها 

هیئت اجرایى مجموعه هاى ورزشی وتفریحى کارگران استان اصفهان در نظر دارد اماکن خود را با شرایط زیر به متقاضیان 
واجد شرایط واگذار نماید :

مزایده

دبیرخانه هیئت اجرایى مجموعه هاى ورزشى وتفریحى کارگران استان اصفهان

حداقل قیمت پیشنهادى اجاره ماهیانه از تاریخ 1398/08/01 لغایت 1398/12/29 براى مدت پنج ماه مبلغ 19/500/000 ریال
( نوزده میلیون و پانصد هزار ریال ) و از تاریخ 01/ 1399/01 لغایت 1399/12/28 به مدت یکسال با 10 درصد افزایش قیمت 

پیشنهادى مى باشد .
زمان تحویل پاکتها : تا پایان وقت اداري ( ساعت 13:00) روز  پنجشنبه مورخ 98/07/18

زمان و محل بازگشایی پاکت ها : روزشنبه مورخ 98/07/20 ساعت 10 صبح - اصفهان ، چهارباغ باال ، روبروى بیمارستان 
شریعتى مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران اصفهان ، تلفن :031-36611410

لذا از متقاضیان دعوت می شود به منظور دریافت فرم و شرایط شرکت در مزایده حداکثر تا پایان وقت اداري ( ساعت 14:00) 
روز یکشنبه مورخ 98/07/07 به دبیرخانه هیئت اجرایى مجموعه هاى ورزشى وتفریحى کارگران استان اصفهان به نشانی 

چهارباغ باال ، روبروى بیمارستان شریعتى مراجعه نمایند .
دبیرخانه هیئت اجرایى مجموعه هاى ورزشى وتفریحى کارگران استان اصفهان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .

 www.Kargaran-s-esf.ir

نوبت اول

مدت قراردادمبلغ ضمانت شرکت در مزایده ( ریال )موضوع مزایده

17 ماه 17/745/000اجاره مجموعه فرهنگى ورزشى کارگران شهرستان فالورجان
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دولت باالخره یارانه نقــدى دهک هاى باالى درآمدى 
را قطع کرد اما هنــوز آمار دقیقى از تعداد کســانى که 

یارانه شان قطع شده، ارائه نشده است.
یک مقام مسئول با تأیید حذف دهک هاى باالى درآمدى 
از شــمول دریافت یارانه نقدى در جریــان واریز یارانه 
شــهریور ماه گفت: لیســت افراد واقع در دهک هاى 
پردرآمد توســط وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعى به 
سازمان هدفمندى یارانه ها تحویل داده شد. وى ادامه 
داد: سازمان هدفمندى یارانه ها نیز در واریز یارانه نقدى 
شهریور، لیست ارسالى از سوى وزارت تعاون را از شمول 

دریافت یارانه حذف کرد.

دولت پیش تر اعالم کرده بود قصــد دارد یارانه نقدى 
800 هزار نفر از دهک هاى باالى درآمدى را قطع کند و 
مشخص نیست آیا یارانه این 800 هزار نفر قطع شده یا 
دولت قصد دارد مرحله به مرحله به حذف یارانه این 800 

هزار نفر اقدام کند.
در همین ارتباط، یک مقام مسئول در وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعى در مورد تعداد افرادى که یارانه نقدى آنها 
قطع شده اســت، گفت: در این مرحله فعًال یارانه نقدى 

200 هزار نفر قطع شده است. 
در سال هاى گذشته یکى از اصلى ترین انتقادها به نحوه 
اجراى قانون مربوط به وضعیت واریز یارانه نقدى است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شــوراى اسالمى در واکنش به 
موضوع وجود دانشــجویان قالبى در دانشگاه هاى علوم 
پزشکى از اعضاى کمیســیون آموزش و بهداشت مجلس 

خواست به موضوع ورود و ابعاد آن را مشخص کنند.
سیدامیرحسین قاضى زاده هاشمى اظهار کرد: مالك براى 
تصاحب کرسى هاى دانشگاه توسط دانشجویان کنکور است 
و هر فردى خارج از مکانیزم کنکور وارد دانشگاه شود جرم 
محرز است. وى با بیان اینکه مالك دیگر ورود دانشجویان 
به رشته هاى پزشکى امتیاز علمى است، افزود: اگر مالك 
رؤساى دانشگاه براى ورود دانشجویان پول باشد بهتر است 
کنکور را جمــع کنند و صندلى هاى دانشــگاه را به مزایده 

بگذارند و چوب حراج بزنند تا هر کس پول بیشترى داد رشته 
مطلوب ترى انتخاب کند. عضو کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس شوراى اسالمى با تصریح اینکه کمیسیون آموزش 
و سازمان ســنجش باید به این موضوع ورود کنند، گفت: 
سازمان سنجش مسئول است سازوکار تحصیالت تکمیلى 
را طورى ببیند که افراد از مســیر قانونى روى کرسى هاى 
دانشگاه بنشینند و مراقبت کند در این زمینه تخلفى صورت 
نگیرد. عضو هیئت علمى دانشگاه شهید بهشتى خاطرنشان 
کرد: از اعضاى کمیسیون هاى آموزش و بهداشت مجلس 
مى خواهیم با دعوت مســئوالن ذیربط از آنان در این باره 

گزارش بگیرند تا ابعاد موضوع روشن شود.

یارانه نقدى دهک هاى پردرآمد 
به خط پایان رسید

اصالً صندلى هاى دانشگاه را
 به مزایده بگذارید!

شمه اى از لوازم التحریر
   تابناك | رئیس اتحادیه صنف نوشــت افزار 
و کتابفروشــان کرج گفت: حدود 50 درصد بازار 
نوشت افزار در دست خارجى هاست. بهرام آجرلو 
اظهار کرد: بیش از 45 درصد مواد اولیه و متریال 
تولیدى براى 50 درصدى که در کشــور تولید و 
مونتاژ مى شود هم از دیگر کشور ها وارد مى شود. 
وى افزود: قیمت انواع نوشــت افزار از مهر سال 

گذشته تاکنون دو تا سه برابر شده است.

براى پر کردن یک جامدادى...
   ایســنا | در حالى که چند روز تا بازگشــایى 
مدارس باقى مانده، مشــاهدات میدانــى از بازار 
لوازم التحریر نشــان مى دهد که بــراى خرید و 
پر کردن یک جامدادى (شــامل مداد مشــکى و 
قرمز، اتود، پاك کن، تراش، خــودکار آبى و قرمز 
و خط کش) باید حداقل حــدود 17هزار تومان و 

حداکثر 218 هزار تومان هزینه کنید.

رب گران از گوجه ارزان!
   ایســنا | سال گذشته کارخانه هاى تولیدى 
رب گوجــه به بهانــه افزایش قیمــت لحظه اى 
گوجه فرنگى، قیمت رب را افزایــش دادند اما در 
سال جارى و در شــرایط فعلى که قیمت هر کیلو 
گوجه فرنگى ربى به 1000 تومان رســیده است، 
یک بسته رب 800 گرمى به قیمت 22 هزار تومان 
فروخته مى شود که این موضوع نشان از سودجویى 
برخى کارخانه هاى تولیــدى دارد. در این اوضاع 
و احوال خبرى از دســتگاه هاى نظارتى نیست و 
مشخص نیست که فاصله قیمتى بین گوجه فرنگى 
1000 تومانى و رب گوجــه 22 هزار تومانى با چه 

منطقى قابل توجیه است؟!

ساعات تدریس
 تغییر نمى کند

   تابنــاك | معــاون آمــوزش ابتدایى وزارت 
آموزش و پرورش در پاســخ به پرسشــى درباره 
احتمال افزایــش یا کاهش ســاعات تدریس در 
مدارس ابتدایى با توجه به بحران کمبود نیرو اظهار 
کرد: در حال حاضر برنامه اى براى تغییر ساعات 
تدریس نداریــم. رضوان حکیم زاده با اشــاره به 
برنامه هاى سال تحصیلى جدید در دوره ابتدایى 
افزود: برنامه هاى سال گذشته با قوت ادامه مى یابد.

بازگردانده شدن 40 میلیارد
   فــارس | یکى از کارکنان ســتاد ترخیص 
پلیس راهور پایتخت به نام ســتوان یکم محمد 
رضا حمیدیان، متوجه جا ماندن کیف دستى یکى 
از مراجعه کنندگان به ستاد ترخیص مى شود . این 
افســر با وجدان، رئیس قسمت مربوطه را از کیف 
حاوى 19 فقره چک حامل بــه ارزش 40 میلیارد 
تومان و یک فقره چک سفید امضا به همراه مدارك 
موجود مطلع کرده و با هماهنگى هاى به عمل آمده 
با بانک و اخذ دستور مقام قضایى، بالفاصله صاحب 
مدارك و چک ها شناسایى و تمامى اسناد به وى 

بازگردانده شد.

هر کى میره استادیوم 
وصیتنامه  بنویسه!

   خبر آنالین | پیشکسوت محبوب فوتبال در 
واکنش به مرگ کودك شش ســاله در ورزشگاه 
آزادى پیامــى انتقادآمیز را خطاب به مســئوالن 
فدراسیون منتشر کرد. على کریمى  نوشت: «واقعًا 
باید تأســف خورد به حال این فوتبال که به دست 
آدم هاى بى لیاقت اداره مى شــود، چقدر باید در 
استادیوم تلفات داده بشــه تا یکى رسیدگى کنه؟ 
این همه لیگ رو به تأخیر انداختن تا زیرساخت ها 
آماده بشه... دیگه از این به بعد هرکى مى خواد بره 
استادیوم، باید قبلش وصیت نامه اش رو بنویس، 

چون معلوم نیست چه اتفاقى خواهد افتاد!»

مذاکره با فشار حداکثرى 
ناممکن است

   ایسنا | حجت االســالم و المسلمین دکتر حسن 
روحانى در جلسه هیئت دولت با بیان اینکه آمریکایى ها 
نمى توانند با فشــار حداکثرى به اهداف خود دست پیدا 
کنند، تأکید کرد: به مقامات آمریکایى  اعالم مى کنم که 
مذاکره با فشار حداکثرى ناممکن است و اگر شما راست 
مى گویید و به دنبال مذاکره هستید، باید همه فشارها علیه 
ایران متوقف شود. روحانى گفت: مسئوالن آمریکایى اگر 
واقعاً حسن نیت داشته و پشیمان شده اند، باید براى توبه 

واقعى صداقت خود را نشان دهند.

زیباکالم: مردم نگرانند
   بهار | صادق زیباکالم، استاد دانشگاه در یادداشت 
روزنامه «آرمان ملى» نوشت: سئوالى که مطرح مى شود 
این اســت که چرا مردم هند، نروژ، ژاپن و یا حتى مردم 
عراق نمى پرسند فردا چه مى شــود؟ چرا مردم ما یکى 
دو سال است که احساس ناامنى مى کنند و این سئوال 
مدام مطرح مى شود که آیا میان ایران و آمریکا درگیرى 
خواهد شد، یا نخواهد شد؟ متأســفانه هر روز هم یک 
اتفاقى مى افتد که آن نگرانى و اضطراب را بیشتر مى کند. 
خیلى تأسف انگیز است که تا این میزان در بالتکلیفى و 
استرس چه از نظر روحى و روانى و چه از نظر اقتصادى 

به سر ببرند.

احمدى نژاد در شورا نیست
   آنــا | فعال سیاسى اصولگرا درباره سازوکار شوراى 
ائتالف اصولگرایان و برخى خبرها مبنى بر حضور احمدى 
نژاد و نقش آفرینى او در شــوراى وحدت اصولگرایان 
گفت: احمدى نژاد کارى با شــوراى ائتــالف ندارد اما 
آقاى قالیباف در این شــورا حضور دارد. غالمعلى حداد 
عادل افزود: به زودى براى شوراى ائتالف اصولگرایان 
سخنگو تعیین و در زمان مناسب درباره مسائل صحبت 

خواهد شد.

ارسال پیام ایران به آمریکا 
   ایســنا | ایران از طریق ســوییس در تهران به 
عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران، پیامى را در ارتباط 
با موضــوع آرامکو و اظهارات مقامــات آمریکایى در 
مورد نقش ایــران در این حوادث به آمریکا ارســال 
کرد. ایران در این پیام اعالم کرده که اتفاقات آرامکو 
کار ایران نبوده و این موضوع را تکذیب کرده اســت. 
ایران همچنین تأکید کرده که اگــر اقدامى علیه این 
کشور صورت گیرد بالفاصله با پاســخ ایران رو به رو 

خواهد شد.

درباره نفت
   تابنــاك | بیژن زنگنه در پاسخ به این پرسش که 
حادثه آرامکو چه تأثیرى بر بازار نفت خواهد داشــت، 
اظهار کرد: آثار این اتفــاق کوتاه مدت خواهد بود، اما 
بر قیمت نفت همه کشــور ها تأثیر مى گذارد. وى در 
پاسخ به این پرسش که ما اکنون مى توانیم نفت خود 
را راحت بفروشیم، تصریح کرد: ما نفت را مى فروشیم 
ولى نمى توانیم راحت بفروشیم. وى همچنین در پاسخ 
به این پرســش که آیا پس از تحریم ها روسیه و چین 
در بازار نفت ایران سرمایه گذارى کرده اند اظهار کرد: 
روس ها بهتر عمل کرده اند ولى چینى ها خیلى فعال 

نیستند.

شرط هسته اى شدن عربستان
   نامه نیوز | «ریک پِــرى»، وزیر انرژى آمریکا 
گفته: ایاالت متحده در صورتى عربستان را به فناورى 
هســته اى مجهز مى کند که ریاض با بازرســى هاى 
ســرزده و گســترده آژانس بین المللى انــرژى اتمى 
موافقت کند. عربســتان قصد دارد سال آینده میالدى 
مناقصه ساخت نخستین نیروگاه هسته اى را با حضور 
شرکت هاى آمریکایى، روســى، کره جنوبى، چینى و 

فرانسوى برگزار کند.

خبرخوان

مسئول دفتر آیت ا... العظمى علوى گرگانى معتقد است 
موتورسوارى و دوچرخه ســوارى زنان عفت جامعه را به 
خطر مى اندازد. آیت ا... علــوى گرگانى از مراجع عظام 
تقلید، گفته بود، «موضوعاتى نظیر دوچرخه سوارى بانوان 

مورد رضایت امام زمان(عج) نیست».
در همین رابطه خبرنگار پایگاه اطالع رسانى «جماران» 
با حجت االسالم و المسلمین سید احمد قاضوى، مسئول 
دفتر این مرجع تقلید، گفتگو کرد تا دالیل فقهى ممنوعیت 
دوچرخه سوارى براى زنان را جویا شود. قاضوى در پاسخ 
به سئوال خبرنگار «جماران» گفت: مبانى حرف آیت ا... 
علوى گرگانى مشخص است؛ عفاف جامعه الزم است و 
این اظهر من الشمس اســت. با دوچرخه سوارى عفاف 
جامعه از بین مى رود؛ این یک امر پنهانى نیســت که به 
بحث و گفتگو نیاز داشته باشد. مسئول دفتر آیت ا... علوى 
گرگانى همچنین در ارتباط با موتورسوارى زنان نیز گفت: 
موتورسوارى با دوچرخه سوارى فرقى نمى کند. وقتى به 

عفاف جامعه لطمه بزند قطعاً مورد رضایت نیست.
خبرنگار «جماران» از وى پرســید: پیامبر اسالم(ص) 
سه ورزش شــنا، تیراندازى و اسب ســوارى را توصیه 
کرده اند و با توجه به اینکه امروزه به جاى اسب از وسایل 
دیگرى استفاده مى شود، این دیدگاه چه نسبتى با توصیه 
پیامبر(ص) دارد؟ مســئول دفتر آیت ا... علوى گرگانى 
پاسخ داد: اسب سوارى براى زن نیست. پیامبر(ص) زن 
را از اسب سوارى نهى و زنى که اسب سوارى مى کند را 

لعن کرده اند.
قاضوى همچنین در ارتباط با اســتادیوم رفتن زنان نیز 

گفت: مرجع تقلید مصداق تعیین نمى کند. ممکن است 
گاهى مرجع مصداقى را بیان کند اما آیا صالح است که 
زنان به ورزشگاه هایى که در آن فحش ها و فضیحت ها 

هست وارد شوند؟!
وى البته افزود: اگر شــرایط آماده باشــد و شئونات زن، 
جامعه و عفت عمومى حفظ شود اســتادیوم رفتن زنان 
اشکالى ندارد. مرجع تقلید براى جامعه دغدغه دارد و وقتى 
مى بیند که جامعه به ناهنجارى مى رسد سخن مى گوید. 
اگر تضمین شود که با استادیوم رفتن زنان عفت جامعه 

حفظ مى شود زنان به استادیوم بروند.
وى همین موضــوع را در ارتباط با دوچرخه ســوارى و 
موتورســوارى زنان صادق دانســت و گفت: اگر پارکى 
باشد که در آن فقط زنان رفت و آمد کنند موتورسوارى و 
دوچرخه سوارى زنان اشکالى ندارد. اینگونه عفت جامعه 

به هم نمى خورد.
خبرنگار «جماران» سپس پرســید «آیا درباره اینکه با 
دوچرخه سوارى یا موتورسوارى زنان عفت جامعه به خطر 
مى افتد نهادى به دفتر آیــت ا... العظمى علوى گرگانى 

گزارشى ارائه کرده اند؟» مســئول دفتر این مرجع تقلید 
پاسخ داد: ضرورتى ندارد که گزارشى برسد. چند روز پیش 
تلویزیون نشان مى داد خانم هایى ســوار موتور بودند و 
همین کفایت مى کند. لزومى ندارد که گزارشى به دست 
ما برسد. براى موتورسوارى و دوچرخه سوارى لباس هاى 
خاصى الزم اســت و الزمه این کار این است که در مأل 

عام نباشد.
خبرنگار «جماران» پرسید: «بخشى از مردم توان تهیه 
خودرو ندارند و براى جابه جایى هــاى خود از موتور که 
وسیله ارزان ترى است اســتفاده مى کنند. آنها اعضاى 
خانواده خود از جمله همسر و کودکان خود را سوار موتور 
مى کنند. آیا سوار شدن موتور در اینجا اشکالى ندارد؟» 
مسئول دفتر آیت ا... علوى گرگانى پاسخ داد: اگر با لباس 

پوشیده سوار بر موتور شوند اشکالى ندارد.
وى در پاســخ به اینکه «اگر همان زن بــا همین لباس 
پوشــیده موتور براند چطور؟» گفت: امکان این موضوع 
نیست. ما االن مى بینیم که خانم ها با چادر بر موتورسوار 
مى شوند. این مشــکلى ندارد. اما اگر خودشان موتور را 
برانند قطعاً نمى توانند. امکانش نیست که با لباس پوشیده 
موتور برانند. اگر امکانش باشد اشــکالى ندارد اما براى 

راندن موتور لباس حتماً باید آزاد باشد.
مسئول دفتر آیت ا... علوى گرگانى در پایان گفت: صدور 
گواهینامه موتور براى زنــان، توقع ایجاد مى کند. وقتى 
زن گواهینامه داشته باشــد مى گوید من گواهینامه دارم 
و مى خواهم با آن به خیابــان بیایم. نیروى انتظامى هم 

گواهینامه نمى دهد که توقعى ایجاد نشود.

مسئول دفتر آیت ا... العظمى علوى گرگانى پاسخ مى دهد

چرا زنان نباید سوار دوچرخه و موتور شوند
 یا به ورزشگاه بروند

نوسان قیمت خودرو در بازار راکد و بى مشترى خودرو همچنان ادامه دارد.
هفته گذشــته قیمت برخى خودروها افزایش داشــت. گزارش هاى رســیده از 
فایل هاى اعالمى در بازار نشان مى دهد خودروهاى پژو 2008 و کیا سراتو مونتاژ 
به ترتیب 11 و چهار میلیون تومان افزایش قیمت داشــته اند و قیمت خودروهاى 
206 تیپ 2 و تیپ 5 نزدیک به سه میلیون تومان افزایش داشته است. در این بین 
قیمت خودروهاى ســمند ال ایکس، پژو GLX 405، پراید 132، رنو تندر 90 با 
افزایش اندك قیمت رو به رو بودند. پراید 111 نیز در بازار به قیمت 46 میلیون و 400 

هزار تومان در بازار فایل شد.
قیمت پژو 207 دنده اى نیز سه میلیون تومان افزایش داشته است و قیمت خودروى 
رانا LX و پراید 151 نیز افزایش قیمت محدودى داشته است. قیمت سیتروئن هم 

سه میلیون تومان افزایش داشته است.

ســایت هاى خرید و فروش آنالین لوازم دســت دوم بازار 
عجیبى اســت که همه چیــز در آنها پیدا مى شــود. قرار 
گرفتن دسته بندى عتیقه جات در این سایت ها راه را براى 
عتیقه بازها و معامله گران اشیاى تاریخى باز کرده است تا 

بازارى نمایان و پنهان براى خود به راه اندازند.
شفاف نبودن قوانین در خصوص خرید و فروش آثار منسوب 
به عتیقه فضا را براى عتیقه بازان باز گذاشته است که آثار 
مختلفى را به فروش برســانند. بررسى سایت هاى خرید و 
فروش وسایل دست دوم حاکى از آن است که هر چند بیشتر 
آگهى ها در بخش عتیقه جات مربوط به وســایل شخصى، 
دکورى و کلکسیونى است اما آگهى هاى متفاوت ترى نیز در 
این سایت ها جلب نظر مى کند. برخى از این آگهى ها به شکل 
مشخصى نمادى از بازار پنهان خرید و فروش است و آگهى 
دهنده ها مخاطبان را به بازدید از آثار دیگر دعوت مى کنند. 

آثارى که مشخص نیست چه هویتى دارند.
آثارى که موزه اى توصیف شده یکى از آگهى هاى پرتعداد 
در این سایت هاست. در بیشتر این آگهى ها آثارى که قدمت 
قاجارى و صفوى براى آنها ادعا شده است به چشم مى خورد.
کتب خطى یکى دیگر از آگهى هاى پرتعداد در سایت هاى 
خرید و فروش اســت. کتــب خطى به طور کالســیک 
داراى ارزش فراوان هســتند و همواره یکى از محصوالت 
پرمخاطب عتیقه بازان به شمار مى آیند. در سایت هاى خرید 
و فروش از کتب خطى با قدمت صد سال تا کتبى با قدمت 
300 سال دیده مى شــود. کتب خطى به دلیل از بین رفتن 

کاغذ و جوهر باید در شرایط خاصى نگهدارى شوند.
یکى از عجیب ترین آگهى هــاى این روزها روى صفحات 
خرید و فروش سایت ها، فروش پروانه خرید و فروش اشیاى 
عتیقه مربوط به دوره پهلوى اســت که حاال همین برگه 
مجوز خود به شیئى تاریخى تبدیل شده و برخى آن را براى 

فروش گذاشته اند.
در ســایت ها تعداد زیادى اثر تقلبى مشــابه آثار باستانى و 
تاریخى نیز دیده مى شود. آثار تقلبى کشف شده از قاچاقچیان 
به قدرى زیاد است که وزارت میراث فرهنگى بارها اعالم 
کرده امکان برپایــى یک موزه با آثار تقلبــى دارد. حضور 
آثار تقلبى در بازارها نشــان دهنده میل به خرید و فروش 
آثار تاریخى و باستانى است. بیشتر آگهى دهنده هاى این 
بخش نیز مخاطبان را دعوت به دیدن آثار بیشترى مى کنند. 
آثارى که در آگهى ها قرار نگرفته و مشــخص نیست چه 

هویتى دارند.

در دل کوه هاى سواسدان و نسوق آذربایجان شرقى 
معدن طالى اندریــان با 120 هکتار وســعت و 30 
میلیون تن ذخیره قطعى طــال وجود دارد؛ معدنى که 
70 درصد سهام طالى آن به یک شرکت گرجستانى 

واگذار شده است.
به گزارش خبرگزارى «دانشجو»، طبق گفته اهالى 
منطقه، این شــرکت براى کاهش هزینه هاى خود 
براى اســتحصال طال از روش سیانوراسیون استفاده 
مى کند؛ روشى که به اذعان خود مسئوالن شرکت کم 
هزینه ترین و مقرون به صرفه ترین روش براى سرمایه 
گذار اما مســبب آلودگى آب هاى زیرزمینى منطقه، 
مرگ و میر پرندگان منطقه شده و از طرفى بخارات 
ســیانور با هواى اکثراً مرطوب منطقــه نیز مخلوط 
شده و سبب آلودگى هواى منطقه مى شود که سابقه 
مسمومیت چند نفر از پرسنل و حتى بسترى شدن در 

بیمارستان هم دارد.
حمید قاســمى، مدیــرکل حفاظت محیط زیســت 
آذربایجان شــرقى درباره آلودگى هوا در این منطقه 
مى گوید: معدن طالى اندریان در طول چند ســال 
نتوانسته بود ارزیابى زیست محیطى را کسب کند که 
به همین دلیل از ســوى محیط زیست مجوزى براى 
بهره بردارى صادر نمى شد. اما بعد از جلسات مختلف و 
فشرده در سازمان محیط زیست تصمیم بر این گرفته 
شد که در این معدن نظارت و پایش به صورت مستمر 

انجام شــود اگر چه در زمان هاى مختلف پسماند ها 
و چاه هاى زیرزمینى در این معدن به شــدت کنترل 
مى شــوند و اگر آلودگى گزارش شــود، قطعًا معدن 

تعطیل خواهد شد.
در همین حــال با وجود ایــن معدن، شــاهد تاراج 
غیرقانونى و شبانه روزى خاك این منطقه توسط افراد 
سودجو نیز هستیم؛ به طورى که در بى خیالى نهاد هاى 
نظارتى، خاك این منطقه کیلویى 400 هزار تومان به 

فروش مى رود.
اما نکته دیگرى که باید بــه آن پرداخت حفارى غیر 
مجاز سنگ طالست؛ به طورى در سال گذشته سه نفر 
از جوانان روستاى اندریان در مجاورت معدن مشغول 

حفارى کوه بودند که با ریــزش ناگهانى کوه روبه رو 
مى شــوند و زیر آوار مى مانند. در این حادثه به دلیل 
شدت جراحات دو نفر جان باختند و یک نفر دیگر هم 

به بیمارستان تبریز منتقل و بسترى مى شود.
بعد از این ماجرا انتظــار مى رفت از هجوم مردم براى 
اســتخراج غیر قانونى طال در این معدن کاسته شود، 
اما چند بار محموله هاى سنگ طال به مقادیر مختلف 
کشف و ضبط شد که نشان دهنده افزایش استخراج 
غیرقانونى طال در این معدن اســت. باال بودن قیمت 
طال هم دلیلى بر این کار شــده و اهالى با گونى هاى 
مختلف ســنگ هاى طال را بــه دالالن و خریداران 

مى فروشند.

سید محمدعلى ابطحى در کانال تلگرامى خود نوشت: «استان کوچک سمنان دو رئیس 
جمهور تقدیم ایران کرده است، احمدى نژاد و روحانى. کًال استان تحفه پرورى است، 
آقاى احمدى نژاد اهل آرادان وآقاى روحانى اهل سرخه هستند. قدیم ها در دوره آقاى 
احمدى نژاد، تابلویى در ورودى شهر آرادان زده بودند که نوشته بود به آرادان، شهر دکتر 
احمدى نژاد خوش آمدید، کار بدى نبود. االن هم دم دروازه ورودى سرخه تابلویى هست 
که نوشته به سرخه، شهر دکتر روحانى خوش آمدید... اما بعد از آمدن دولت جدید تابلوى 
آرادان محل تولد دکتر احمدى نژاد عوض شده، تا اینجاش باز هم مهم نیست. کار زشت 
این است که تابلو زده اند که به آرادان خوش آمدید و به شکل بچه گانه اى کنار تابلوى 
شهر آرادان عکس دکتر روحانى را روى تابلوى شهر آرادان زده اند... این کار طبعاً به معناى 
دهن کجى بچه گانه به احمدى نژاد است. من به هزاران دلیل همیشه منتقد احمدى نژاد 

بوده ام. اما این کار به ضرر احمدى نژاد نیست، دهن کجى به اخالق مدیریتى است.»

مجوز خرید و فروش عتیقه 
به فروش مى رسد!

انتقاد ابطحى از حذف احمدى نژاد در 
شهر زادگاهش 

گران شدن خودرو
 در بازارى بى مشترى!

از واگذارى سهام به یک شرکت گرجستانى تا فروش کیلویى خاك

دردسرهاى معدن طال براى اهالى یک روستا
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بال مرغ پرکشیده قیچى شد
مدیر بازرســى و نظارت بر اصناف استان اصفهان گفت: 
در جریان بازرسى از برخى واحدهاى صنفى با متخلفان 
اعم از عامالن فــروش و توزیع کننــدگان و متصدیان 
واحدهاى صنفى برخورد قانونى و قیمت مرغ را به قیمت 
قبل باز گرداندند. جواد محمدى فشارکى اظهار کرد: پس 
از بررســى فاکتورهاى خرید، با متخلفان اعم از عامالن 
فروش و توزیع کننــدگان و متصدیان واحدهاى صنفى 

برخورد قانونى و قیمت مرغ را به قیمت قبل باز گرداندند.

کاهش سرفاصله 
مترو اصفهان

مدیرعامل شرکت متروى منطقه اصفهان با بیان اینکه 
مدیریت شهرى در تالش اســت تا پایان سال با اضافه 
کردن 4 رام قطار، ســرفاصله هــا را کاهش دهد گفت: 
مدت زمان فاصله رسیدن بین دو قطار در مترو اصفهان، 
از 15 دقیقه به 11دقیقه کاهش یافته اســت. وى گفت: 
روزانه 70هزارنفر از شهروندان اصفهانى از مترو استفاده 
مى کنند که پیش بینى مى شود از ابتداى مهر به 100هزار 

نفر افزایش یابد.

باغبادران به استقبال مهر 
مى رود

شهردار باغبادران با اشاره به اجراى طرح استقبال از مهر 
در آستانه بازگشایى مدارس، تصریح کرد: ایمن سازى و 
مناسب سازى معابر، خط کشى خیابان هاى شهر و نصب 
عالیم رانندگى آغاز شده و محدودیتى نیز در این خصوص 
وجود ندارد، زیرا این طرح در راستاى نظم بخشى به عبور 
و مرور خودروها و جلوگیرى از تصــادف در نقاط پرتردد 
شهر خصوصا معابر پر تردد دانش آموزان، اجرا مى شود. 
حجت ا... امینى باغبادرانى با بیان اینکه مسیر توسعه شهر از 
مدرسه آغاز مى شود، ادامه داد: مدیریت شهرى باغبادران 
خود را موظف مى داند که به آموزش و پرورش و مدارس 
شهر در حد توان کمک کند، زیرا سرنوشت مدیران آینده 

کشور در دست آموزش و پرورش و معلمان است.

ژنتیک معلوالن در اصفهان 
بررسى مى شود

معاون پیشگیرى بهزیستى استان اصفهان گفت: برنامه 
فراگیر بررسى وضعیت ژنتیک معلوالن به منظور شناسایى 
اختالالت ژنتیکى در افراد داراى معلولیت تحت پوشش 
سازمان بهزیستى کشــور به صورت طرحى سه ساله تا 
سال 1400 اجرایى مى شود. محمدسعید محمدى اظهار 
کرد: این برنامه به منظور شناســایى اختالالت ژنتیکى 
در افراد داراى معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستى 
کشور است. وى افزود: این طرح مربوط به مواردى است 
که ناشى از اختالالت ژنتیک اســت بدین معنى که در 
خانواده هایى که داراى فرزنــد معلول با علت اختالالت 
ژنتیک هستند با مشاوره ژنتیک بتوانند از تولد فرزندان 

معلول جلوگیرى کرد.

اصالح نقاط حادثه خیز
 شهر گلشن

شهردار گلشن گفت: در مناطق دولت آباد و مهدى آباد دو 
پیچ خطرناك که باعث بروز تصادفات بود اصالح شد وتا دو 
ماه آینده به بهره بردارى مى رسد. حسنعلى رضایى اظهار 
کرد: اعتبار این طرح 40 میلیارد ریال و از محل اسناد خزانه 
تامین شده و براى زیرسازى آن در سال جارى تاکنون 20 

میلیارد ریال هزینه شده است.

ثبت نام 50 هزار اصفهانى
 براى اربعین

مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهان گفت: از شــروع 
ثبت نام در ابتداى شهریور ماه تا روز چهارشنبه هفته پیش 
حدود 50 هزار نفر از استان اصفهان در سایت «سماح» 
ثبت نام کردند. غالمعلى زاهدى با بیان اینکه تمهیدات 
اربعین بر عهده کمیته هاى مختلف است، افزود: در ستاد 
اربعین اداره حج و زیارت مسئولیت ثبت نام ها را بر عهده 
دارد و تاریخ پایانى براى ثبت نام هنوز تعیین نشده و قاعدتًا 

تا روزهاى نزدیک به اربعین ثبت نام ادامه دارد.

خبر

معاون فرهنگى- اجتماعى اوقاف اصفهان گفت: استان 
اصفهان مشهور به استان قرآنى بوده و مدارس حفظ قرآن 
که در کشور تقریبًا بى نظیر است دارد که امکان تحصیل 
در کنار حفظ و فراگیرى مفاهیــم و مبانى قرآنى در آنها 

فراهم شده است.  
حجت االســالم ولى ا... روان با بیــان اینکه قرآن یک 
معجزه الهى و جاویدان و تنها کتاب آســمانى تحریف 
نشده اســت، اظهار کرد: قرآن کریم نسخه اى آسمانى 
براى هدایت و تکامل جامعه بشرى و به ویژه مسلمانان 
است. وى در خصوص راهبردهاى افزایش سطح کیفى 
مســابقات قرآن کریم، بیان کرد: بایــد از ظرفیت هاى 

جامعه قرآنى اســتان اصفهان به خوبى استفاده کنیم، 
اســتان اصفهان مشــهور به اســتان قرآنى اســت و 
فعالیت هاى بســیار خوبى در جامعه قرآنى استان وجود 

دارد. 
حجت االسالم روان با اشــاره به رتبه هاى برتر استان 
اصفهان در زمینه حفظ، قرائت و مفاهیم قرآنى در عرصه 
ملى و بین المللى، افزود: باید همه ظرفیت ها و تجربه هاى 
محافل و مجموعه هاى قرآنى را به منظور افزایش سطح 
کیفى و بهتر شدن مســابقات قرآن کریم به کار گرفت 
و تالش کنیم تا بهترین میزبانــى را در چهل و دومین 

مسابقات کشورى قرآن کریم در اصفهان داشته باشیم.

سرپرســت اصفهان کارت شــهردارى اصفهان گفت: 
از ابتداى مهرماه ســال جارى و همزمان با آغاز ســال 
تحصیلى جدید، توزیع اصفهان کارت به شکل سرکلیدى 

در محل هاى منتخب انجام خواهد شد. 
فرهاد گلى در گفتگو با «ایمنــا» اظهارکرد: مدل جدید 
اصفهان کارت به شــکل ســرکلیدى براى آن دسته از 
افرادى که نگهدارى کارت در کیف یا جیب برایشــان 
سخت است، بسیار مناسب خواهد بود. وى با بیان اینکه 
در حال حاضر شهروندان، مى توانند از اصفهان کارت در 
اتوبوس، مترو، پارکینگ هاى طبقاتى همچنین شــهر 
رؤیاها، باغ پرنــدگان، باغ خزندگان، تلــه کابین صفه، 

باغ گلها و دیگر مراکز همچون ورزشــگاه نقش جهان، 
ورزشگاه فوالدشهر و فرهنگسراهاى شهر استفاده کنند.

گلى ادامه داد: در حال حاضر 50 نقطه سطح شهر از جمله 
ایستگاه هاى BRT ، میدان هاى اصلى شهر و اماکن پر 
رفت و آمد شــهر به پایانه هاى غیر نقدى شارژ اصفهان 
کارت مجهز شده  اســت. وى خاطرنشان کرد: مشاغلى 
همچون سوپرمارکت ها و باجه هاى مطبوعاتى که مایل 
به فروش شارژ اصفهان کارت با استفاده از دستگاه هاى 
پز بانکى هستند، مى توانند عدد یک را به سامانه پیامکى 
3000173030 ارســال کنند تا درخواســت آنها مورد 

بررسى قرار گیرد.

اصفهان کارت از مهرماه 
سرکلیدى مى شود

اصفهان، مهد مدارس
 حفظ قرآن در کشور

رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد گفت: تفاهم نامه 
همکارى هاى پژوهشى و فناورانه بین این واحد دانشگاهى 
و شرکت توزیع برق استان اصفهان در راستاى پیاده سازى 

تکنیک هاى جدید و به روز دنیا امضا شد.
دکترامیررضا نقش با بیان آغاز برنامه پنج سال دوم شرکت 
توزیع برق اســتان اصفهــان از ســال 1399 اظهار کرد: 
هوشمندسازى از اولویت هاى اصلى شرکت توزیع در نظر 
گرفته شده که هدف اصلى از این سیاســت گذارى، ارائه 
خدمات در سطح استانداردهاى جهانى و به حداقل رساندن 

زمان خاموشى مطابق با استانداردهاى اروپا است.
وى اضافه کرد: در راســتاى نیل به این هــدف، تقویت 
زیرساخت ها و تشــکیل کمیته هاى تخصصى مشترك و 
گسترش همکارى هاى دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد 
با شرکت توزیع برق استان اصفهان در دستور کار این شرکت 

قرار گرفته است.
رئیس دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد عنوان کرد: 
مطابق با تفاهم نامه منعقدشده، شرکت توزیع برق استان 

اصفهان با محــور چندگانه شهرســتان هاى نجف آباد، 
فالورجان و تیران و کرون با این واحد دانشگاهى مقرر شد 
طرح هاى صنعتى و تحقیقاتى این شرکت با سه محور کلى 
مرتبط با موضوعات رؤیت پذیرى، کنترل پذیرى، اتوماسیون 
و هوشمندسازى و توســعه فناورى هاى نوین به این واحد 

دانشگاهى واگذار شود.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان نیز با بازدید از 
مجموعه کارگاه ها و آزمایشگاه هاى دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد نجف آباد و ارزیابى زیرساخت ها و تجهیزات پیشرفته 
در این مجموعه گفت: با عقد این تفاهم نامه امکان استفاده 

بیشتر از ظرفیت هاى این واحد دانشگاهى فراهم مى شود.
حمید عالقه مندان در بازدید از مرکز تحقیقاتى مه داده این 
واحد دانشگاهى با بیان حمایت شرکت توزیع برق استان 
اصفهان از طرح هاى این مرکــز افزود: امکان جهت دهى 
فعالیت هاى در حال انجام این مرکز درباره پیش بینى میزان 
مصرف مشترکین با اســتفاده از تکنیک هاى جدید آنالیز 

داده ها، میسر است.

یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
شوراى اسالمى گفت: تا آبان ماه همچنان درگیر 

کالس هاى بى معلم در استان اصفهان هستیم.
محمدجواد ابطحــى در گفت وگو با ایســنا در 
خصوص اقدامات وزارت آموزش و پرورش براى 
رفع کمبود معلم براى آغاز سال تحصیلى جدید، 
اظهار کرد: آن گونه که اعالم مى کنند اقداماتى 
را پــس از تصویب آیین نامه اجرایى اســتخدام 
حق التدریس هــا که به تصویــب هیئت دولت 
رسید، انجام داده اند. کارهاى مقدماتى و مطالعه 
پرونده ها را انجام داده اند، اما اینکه این اقدامات 
تا چه اندازه مى تواند کمبــود معلم را جبران کند 

جاى سؤال دارد.
نماینده خمینى شهر افزود: به نظر مى رسد این 
اقدامات کافى نباشد و سازمان برنامه و بودجه با 
سازمان امور استخدامى کشور در خصوص تعداد 
جذب نیرو به توافق نرسیده اند. ادارات آموزش و 
پرورش شهرستان هاى استان مبادرت به توسعه  
خرید خدمات آموزشى ها کرده اند، این اقدامات بر 

خالف قانون است و راه به جایى نمى برد.
ابطحى تصریح کرد: فکر مى کنم تــا آبان ماه 
همچنان درگیر کالس هاى بى معلم در استان 
اصفهان باشیم. اقداماتى که آموزش و پرورش 
انجام داده شاید 75 درصد از مشکل کمبود معلم 

را جبران کند. 
پیش تر اعالم شــده بود در استان اصفهان، 15 
هزار نیرو براى آغاز سال تحصیلى جدید کمبود 

وجود دارد.

مدیر منطقه یک شــهردارى اصفهــان گفت: اجراى 
طرح جدید میــدان امــام حســین(ع) ، خیابان هاى
طالقانى، بــاغ گلدســته و چهارباغ را بــه هم متصل

 مى کند.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه اى شهردارى اصفهان،  
مهین شــکرانى با اشــاره به اینکه براى ســاماندهى 
میــدان دروازه دولت اصفهان طرحى در دســت تهیه 
اســت، اظهار کــرد: هم اکنــون این طرح از ســوى 
سازمان طراحى مهندسى شــهردارى اصفهان در حال

 تهیه است.
وى ادامــه داد: هــدف از اجــراى این طــرح ایجاد

 ارتبــاط بیــن خیابــان طالقانى بــا باغ گلدســته و 
چهارباغ است.

مدیر منطقه یک شهردارى اصفهان تصریح کرد: البته 
یک طرح موقت نیز در دســت تهیه است که تنها براى 

ساماندهى وضع موجود اجرا مى شود.

وى بیــان کــرد: عملیــات اجرایــى طــرح نهایى 
میدان دروازه دولت اصفهان به عهده شهردارى منطقه 

یک است.
شکرانى با اشــاره به اینکه مناقصات اجراى این طرح 
هم در حال انجام اســت، گفت: بودجه این طرح هنوز 

مشخص نیست.
وى همچنین در مورد کف سازى گذر حدفاصل بازارچه 
رحیم خان تا مســجد رحیم خان که به تازگى به پایان 
رســیده اســت، افزود: این گذر یکصد مترى با عرض 
10 متر، با هزینه 150 میلیارد تومــان اکنون در اختیار 

شهروندان قرار گرفته است.
مدیــر منطقــه یــک شــهردارى اصفهــان بیــان 
کرد: این عملیات شــامل کف ســازى، آرام سازى و 
مناسب سازى است و هم اکنون مســیر پیاده و سواره 
این گذر براى تردد ایمن ساکنان این منطقه جداسازى 

شده است.

برنامه هاى ستاد گرامیداشت سى و نهمین سالگرد هفته 
دفاع مقدس اســتان اصفهان در نشستى مطبوعاتى از 

سوى مسئوالن و کمیته هاى این ستاد تشریح شد.
دبیر ستاد مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس استان 
اصفهان در این نشســت گفت: دبیرخانه ستاد از دو ماه 
پیش فعالیت خــود را با برگزارى جلســات مختلف با 
مســئوالن کمیته ها آغاز کرد و شــعار محورى امسال 
«ما پیروزیم» بوده که به همه دســتگاه هاى مربوطه 

اعالم و ابالغ شده است.
ســردار مجتبى شــیروانیان با بیان اینکه برنامه ریزى 
برنامه هــاى هفته دفــاع مقدس با رویکــرد خالقانه 
و مبتکرانه اســت، گفت: در هفته دفــاع مقدس باید 
در راســتاى انعکاس و بیــان ایثــار، فداکارى  ها و از 
خودگذشتگى هاى جوانان این مرز و بوم در هشت سال 
دفاع مقدس تالش شــود و با توجه به اینکه هفته دفاع 
مقدس همزمان با ایام محرم اســت از فضاى حماسى 

محرم نیز بهره گیرى شود.
وى افزود: براساس تقســیم بندى بین نیروهاى مسلح 
براى برگزارى هفته دفاع مقدس، امســال برپایى رژه 
نیروهاى مسلح و برگزارى نمایشــگاه، به عهده سپاه 

صاحب الزمان(عج) استان اصفهان است.
سردار شیروانیان از برگزارى برنامه هاى بسیار مختلف 
و متنوع در هفته دفاع مقدس در سطح استان اصفهان 
خبر داد و گفت: همایش نکوداشت پیشکسوتان جهاد و 
مقاومت یکى از برنامه هاى شاخصى است که هفتم مهر 

ماه سال جارى در اصفهان بر پا خواهد شد.
جانشین فرمانده انتظامى استان اصفهان هم با اشاره به 
برنامه هاى هفته دفاع مقــدس و هفته نیروى انتظامى 
گفت: این برنامه ها باید در استان اصفهان به علت نقش 
فوق العاده اى که در هشت ســال دفاع مقدس داشت و 
استانى که بیش از 23 هزار و 577 شهید تقدیم انقالب 
اســالمى کرد و در حقیقت نقش چند برابرى نسبت به 
دیگر استان ها ایفا نمود بسیار شایسته تر گرامى داشته 

شود.
سرهنگ حسین حسین زاده با بیان اینکه زمانى امنیت 
برقرار اســت که خانواده اى احســاس تهدیــد نکند، 
گفت: امنیت 100 درصدى امروز کشور، مرهون خون 
شهداســت و امروز قضاوت در خصوص دفاع مقدس 
کامل نیست بلکه دفاع مقدس را تاریخ قضاوت مى کند.

وى افزود: نیروى انتظامى استان اصفهان در کنار سایر 
رزمندگان در هشت ســال دفاع مقدس حضور داشته و 
شهداى بســیارى را تقدیم انقالب اسالمى کرده، کما 
اینکه پلیس کشــور هر روز براى ایجاد امنیت بیشتر، 

شــهید هم مى دهد و باید گفت دفاع مقدس در نیروى 
انتظامى همواره جارى و سارى است و باید بدانیم هنوز 
دفاع مقدس تمام نشده و همواره جنگ نرم و فرهنگى 
و اقتصادى دشــمن را داریم و ملت ایران دفاع ثانویه را 

انجام مى دهد و خم به ابرو نمى آورد.
جانشین فرمانده نیروى انتظامى استان اصفهان با بیان 
اینکه نیروى انتظامى استان با قدرت در رژه هفته دفاع 
مقدس مشــارکت دارد، گفت: در هفته دفاع مقدس ما 
با سرکشــى به خانواده هاى شــهدا و جانبازان نیروى 
انتظامــى، در روز اول مهر فرزندان شــهداى نیروى 
انتظامى و همچنین فرزندان کارکنان فوت شده نیروى 
انتظامى را در مقاطع مختلف تحصیلى که بالغ بر 150 
نفر هســتند به صورت نمادین با خودروهاى پلیس به 
درب مدارس مى رسانیم تا بدانند اگر پدرشان به شهادت 

رسیده، پشتیبان دارند.
سرهنگ حســین زاده دیدار با جانبازان و خانواده هاى 
شهداى نیروى انتظامى، شــرکت واحدهاى نمونه در 
خطبه هاى نماز جمعه، مشــارکت در عطرافشانى گلزار 
شهدا و... را از برنامه هاى نیروى انتظامى استان اصفهان 

در هفته دفاع مقدس بیان کــرد و گفت: در طول هفته 
دفاع مقدس، نیروى انتظامى نظــم ترافیکى را برقرار 
کرده و از بروز حواشــى هاى احتمالى جلوگیرى خواهد 

کرد.
جانشــین فرمانده ســپاه صاحب الزمان(عج) اســتان 
اصفهان نیز دفــاع مقدس را همچون یک دانشــگاه 
کامل خواند و گفت: دفاع مقدس دانشــگاهى است که 
همه رشادت ها، ارزش ها، فرهنگ مقاومت، ایستادگى، 
مدیریت جهادى و انقالبى در آن تدریس شده که اساتید 
این دانشگاه شهدا هستند که خواســتار ادامه مسیرند. 
بنابراین همه ما مى توانیم با کار جهادى در این دانشگاه 

فعال باشیم.
سرهنگ على مقواساز، برگزارى رژه نیروهاى مسلح در 
31 شهریور، افتتاح نمایشگاه دستاوردهاى دفاع مقدس 
با عنوان «ما پیروزیم» در جوار شــهداى گمنام در باغ 
غدیر با 60 غرفه، اجراى نمایش رزمى عملیات کربالى 
5 در سه شهرســتان لنجان، نجف آباد و شاهین شهر، 
برپایى 40 ســنگر مقاومت در 40 نقطه اصلى میادین 
استان اصفهان، رونمایى از 15 عنوان کتاب دفاع مقدس، 

جشنواره فرهنگى هنرى مسجد سنگر مقاومت در 1240 
مسجد استان، برپایى 200 یادواره شهدا، اجراى طرح مهر 
کریمانه، اعزام راویان دفاع مقدس بــه مدارس، برپایى 
میز خدمت از سوى بســیج در ادارات، افتتاح پروژه 300 
هکتارى بیابان زدایى، اجراى طرح دیدار با دوست، به صدا 
درآوردن زنگ مقاومت، جهاد امیدآفرینى در 3000 واحد 
آموزشى، اجراى 500 برنامه تخصصى اقشار بسیج و... را از 
برنامه هاى هفته دفاع مقدس در استان اصفهان برشمرد.

جانشین فرمانده ارشــد نظامى آجا منطقه اصفهان، یزد 
و چهار محال و بختیارى هم با تشریح برنامه هاى هفته 
دفاع مقدس گفــت: تقارن هفته دفــاع مقدس با محرم 

بسیار زیباست. 
سرهنگ محســن گودرزى گفت: تجلیل از پیشکسوتان 
و دیدار با خانواده هاى شهدا همواره در برنامه هاى ارتش 
جمهورى اسالمى در طول ســال برقرار بوده، منتهى در 

هفته دفاع مقدس برجسته تر مى شود.
وى برگزارى نشست خبرى آجا، ســخنرانى فرماندهان 
ارتش در نماز جمعه، رژه، اعزام بیمارستان هاى صحرایى 
به مناطــق مختلف، ســخنرانى در مــدارس، برگزارى 

مســابقات فرهنگى ورزشــى، برگزارى نشســت هاى 
تخصصى و... را بخشــى از برنامه هــاى ارتش در هفته 

دفاع مقدس خواند.
رئیس شــوراى هماهنگى تبلیغات اســالمى اســتان 
اصفهان هم گفت: هفته دفاع مقدس، هفته گرامیداشت 
ارزش هاســت و در حقیقت ریشــه و اســاس انقالب، 
عاشــورایى بودن،  زندگــى دینى و تبعیــت از والیت 

است.
محمدعلى احمدى با بیان اینکه در هشــت ســال دفاع 
مقدس، روحیه عاشــورایى حاکم بود، افزود: بزرگداشت 
هفته دفاع مقدس بزرگداشــت الگوى ایثــار، همدلى و 
وحــدت، پرهیز از حاشــیه ها، توجه بــه معنویت و خدا، 
خردورزى، خسته نشدن از فشار دشــمن، امید و انتظار، 
بى توجهى به تهدیدات پوشــالى و توخالى دشمن، همت 

بلند براى انجام کارهاى بزرگ و... است.
وى ارائه محتوا و تولیدات هنرى، فضاســازى شــهرى، 
اجراى 20 برنامه از طریق فرهنگســراهاى شهردارى، 
ایجاد المان هاى مختلف، نصب تصاویر شهدا، رونمایى 
از پازل ارگ جهان نمــا، اعزام راویان دفــاع مقدس به 
مدارس، برگزارى شب هاى خاطره و شعر و... را بخشى از 

برنامه هاى هفته دفاع مقدس خواند.
رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان 
اظهار کرد: برگزارى دعاى ندبه در نجف آباد بر سر مزار 
شهید حججى، برگزارى شب هاى شیدایى و یادواره شهید 
قجه اى در لنجان، گردهمایى رزمندگان در کاشان و... از 

دیگر برنامه ها در شهرستان هاست.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان هم با 
تشریح برنامه هاى خود گفت: باید هنرمندان از هفته دفاع 
مقدس استفاده و فضاى معنوى دفاع مقدس براى جوانان 

و دانش آموزان بیش از پیش تبیین شود.
داریوش وکیلى، عطرافشانى و گلباران مزار 977 شهید، 
دیدار با جانبازان در آسایشگاه هاى مطهرى و...، نواختن 
زنگ ایثار و پایدارى، اجــراى نمایش خیابانى با موضوع 
فرهنگ عاشــورا و... را از برنامه هاى هفته دفاع مقدس 

دانست.
در این نشســت مشــاور مدیرکل صدا و سیماى مرکز 
اصفهان هم از پخش 5000 دقیقه برنامه تولیدى خبرى، 
پخش مســتند و نماآهنگ هاى جدید از صدا و سیماى 

مرکز اصفهان در هفته دفاع مقدس خبر داد.
بهروز فرهمند دفاع مقدس را ناب ترین و بااخالص ترین 
عرصه هاى عرفان خواند و گفت: کمیته اطالع رسانى از 
همه ظرفیت هاى رسانه اى استفاده مى کند و امسال 30 
کانال تخصصى در فضاى مجازى به هفته دفاع مقدس 

 اختصاص دارد.

 برنامه هاى سالگرد هفته دفاع مقدس در اصفهان
ساسان اکبرزاده

امضاى تفاهمنامه همکارى  بین دانشگاه نجف آباد
 و شرکت توزیع برق 

طرح جدید میـــدان امام حسین(ع) 
در حال طراحى است

تا آبان درگیر کالس هاى
 بى معلم هستیم
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محمدحســین فرحبخش، تهیه کننده سینما 
به اظهارات اخیر نادر مقدس، کارگردان فیلم 
سینمایى «شور عشق» درباره اینکه او مهناز 
افشار و بهرام رادان را به سینما معرفى کرده 

است واکنش نشان داد.
فرحبخش در این باره گفــت: اولین حضور 
مهناز افشــار در ســینما در فیلم «دوستان» 
به تهیه کنندگى من بود و فیلم بعدى افشــار 
هم «شــیرهاى جوان» ســاخته محســن 
محسنى نسب بوده و سومین بازى او در فیلم 

نادر مقدس بوده است.
او در گفتگو با «ســینما اکران» ادامه داد: اگر 
منظور مقدس چهره شدن و دیده شدن در فیلم 
ایشان بوده که نقض فرمایش ایشان است زیرا 
با این توجیه بهرام رادان هــم در فیلم «آواز 

قو» محصول «پویافیلــم» تبدیل به چهره و 
شناخته شد.

نادر مقدس در گفتگو با «مهر» با اشاره به فیلم 
«شور عشق» تأکید کرده بود: آن زمان در این 
فیلم بازیگرانى چون بهرام رادان و مهناز افشار 
را به سینما معرفى کردم که البته ماندگار هم 
شدند، البته در این فیلم بازیگران دیگرى نیز 
حضور داشتند که همچنان مشغول به فعالیت 

هستند.
مهناز افشار و بهرام رادان سال گذشته با فیلم 
«آشفته گى» به کارگردانى فریدون جیرانى 
در سى و هفتمین جشنواره فیلم فجر حضور 
داشــتند. این فیلم در هفته هاى آتى در اروپا 
اکران مى شود و ســپس اکران آن در ایران 

آغاز خواهد شد.

نخستین مرکز جامع درمان و بازتوانى اعتیاد مبتنى بر تداوم درمان کشور در اصفهان با 
حضور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى و رئیس سازمان بهزیستى کشور افتتاح 

شد.
رئیس سازمان بهزیستى کشور در آیین افتتاح نخستین مرکز جامع درمان و بازتوانى 
اعتیاد مبتنى بر تداوم درمان کشور در اصفهان گفت: این مرکز، با بهره گیرى از تلفیقى 
از تجربیات موفق و جواب داده در مبارزه با اعتیاد در طول فعالیت 39 ساله در سازمان 
بهزستى ایجاد شده و مداواى معتاد با گذراندن یک پروسه یکساله شامل چهار ماه اقامت 
و هشت ماه مراجعات مکرر سرپایى صورت پذیرفته و در حقیقت سم زدایى، مبتنى بر 

درمان پرهیز مدار استوار بوده و درمان پذیر است.
وحید قبادى دانا با بیان اینکه در مرکز جامع درمان و بازتوانى اعتیاد مبتنى بر تداوم درمان، 
تیم درمانى و خانواده معتاد در تصمیم گیرى مداخله دارند، افزود: در این مرکز، با توجه 
به مسائل مربوط به هر فرد، یک نوع درمان مدنظر خواهد بود و به اصطالح تک دوزى 
جاى سرى دوزى را مى گیرد. وى ادامه داد: نگاه به درمان جامع روحى، روانى، اجتماعى، 
تکیه بر عنصر خانواده و همراهى خانواده با فرد معتاد تا انتهاى کار امکان خانواده پذیرى 
و جامعه پذیرى براى معتاد، شکل گیرى زندگى ضابطه مند بر اساس برنامه، ایجاد نشاط 
اجتماعى، ورزشــى، امکان حرفه آموزى معتادان و... از ویژگى هاى فعالیت این مرکز 

جامع به شمار مى رود.
معاون وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعى مى گوید: پس از گذشــت چهار ماه از اقامت 
معتادان در مرکز جامع درمان و بازتوانى اعتیاد مبتنى بر تداوم درمان، مراجعین هشت 
ماه به صورت سرپایى مداوا مى شوند و سپس به تدریج میزان مراجعه آنان کاهش مى یابد 
و پس از یکسال فارغ مى شــوند ولى همچنان در مقاطع مختلف با افراد در این مرکز 
ارتباط خواهند داشت و تجربیات خود را در اختیار دیگر افراد قرار مى دهند و مورد حمایت 

شغلى قرار خواهند گرفت.
قبادى دانا از خیرین و خانواده ها نیز خواســت تا در این راستا بهزیستى را یارى کنند و 
افزود: مراکز کاهش آسیب بهزیستى نیز همچنان به فعالیت هاى خود ادامه مى دهند و 
در صورت تأمین منابع مالى، با تجهیز بیش از پیش مراکز، در راستاى کاهش آسیب ها 

گام برداشته مى شود.
وى از اجراى طرح هاى مختلف در زمینه پیشگیرى از اعتیاد سخن به میان آورد و اجراى 
طرح یاریگران زندگى با همکارى دستگاه هاى مختلف، اجراى طرح پازك در 500 نقطه 

آسیب پذیر کشور، فضاى مجازى و... را از آن جمله برشمرد.

رئیس سازمان بهزیستى کشور اظهار کرد: اجراى مرکز جامع درمان و بازتوانى اعتیاد 
مبتنى بر تداوم درمان در اصفهان مدل و الگوى مناسبى است که بر اساس مطالعات 

تطبیقى مراکز موفق جهان به صورت بومى از سوى سازمان بهزیستى عملیاتى شد.
وى خاطرنشان کرد: فراخوان این کار به استان هاى کشور داده شد که بهزیستى استان 
اصفهان با توجه به توانمندى همکاران، موفق به انجام این کار شد و دومین مرکز در 
کرمانشاه در آینده نزدیک افتتاح خواهد شد و اگر با اجراى فعالیت هاى این مرکز جامع، 
کاهش و تفاوت معنادارى را حس کنیم اینگونه مراکز تکثیر خواهند یافت که البته این 

مهم، نیازمند یک عزم ملى است.
قبادى دانا از اجراى طرح فراگیر بررسى اختالالت ژنتیکى براى خانواده هاى داراى افراد 
با معلولیت در کشور به صورت رایگان در آینده خبر داد و گفت: در این طرح یک میلیون 
و 450 هزار معلول کشور غربالگرى شده و در این زمینه براى افراد داراى معلولیت در 
خانواده آزمایشات ژنتیکى صورت گرفته و پرونده الکترونیکى تشکیل شده تا بتوانیم از 

تولد افراد داراى معلولیت در کشور جلوگیرى کنیم.
رئیس سازمان بهزیستى کشور اذعان کرد: متأسفانه ما در جامعه در شرایط مختلف، 
افراد داراى معلولیت را نمى بینیم در حالى که باید اول افراد داراى معلولیت را دید و به 
رسمیت شناخت و حتى مسئوالن و نمایندگان مجلس نیز باید نسبت به معلوالن بیش از 
دیگر افراد حساس باشند و از مسئوالن شهرى بخواهند امکانات حمل و نقل و... را براى 
سهولت معلوالن فراهم سازند. این در حالى است که باید بدانیم معلولیت و سالمندى 

از هیچکس دور نیست و شاید در سال هاى آینده سونامى سالمندى ما را گرفتار کند.
وى از تصویب قانون خوب جامع حمایت از قانون معلوالن گفت و افزود: سالیانه براى 
اجراى این قانون 30 هزار میلیارد تومان نیاز اســت در حالى که 1100 میلیارد تومان 
اعتبار مصوب شده که آن هم معلوم نیست چه میزان تحقق یابد و در حقیقت بودجه 

کافى نیست.
قبادى دانا مى گوید: نشاط اجتماعى، کنســرت رفتن نیست بلکه پرداختن به ورزش 
همگانى، اشتغال و... هم نشاط اجتماعى به شمار مى رود و در کاهش اعتیاد مؤثر است.

وى خاطرنشان کرد: مجموع اعتبار مستمرى مددجویان بهزیستى 1700 میلیارد تومان 
در سال 97، به 2760 میلیارد تومان در ســال 98 رسید که به حساب مددجویان واریز 

خواهد شد و 178 هزار خانوار بر اساس بُعد خانوار مستمرى دریافت مى کنند.
رئیس سازمان بهزیستى کشور اظهار کرد: در حالى که 10 درصد بانوان در کشور معتاد 
هســتند ولى ما 30 مرکز براى درمان آنان اختصاص داده ایم که امید است این میزان 

بانوان معتاد کاهش یابند.

قبادى دانا گفت: در کشور 15 هزار مهد کودك تحت پوشش بهزیستى قرار دارد و 178 
هزار روستا مهد با یک وعده غذاى گرم سرویس دهى مى شوند که سعى شده بیش از 
پیش تجهیز و تقویت شود. همچنین بر اساس آمار رسمى و تعریف اعتیاد، تعداد معتادان 

گزارش شده دو میلیون و 800 هزار نفر در کشور است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى با بیان اینکه براى رفع مشکالت بیشتر باید به 
گشایش ها توجه داشت، گفت: ایجاد یأس و ناامیدى بزرگ ترین مشکل مى تواند باشد. 
بنابراین نگاه بدبینانه به آینده، سمى مهلک است و باید با هوشمندى، حرکت عاقالنه، 

خالقانه، عزم ملى و با صرفه جویى و مدیریت جهادى از مشکالت عبور کنیم.
قبادى دانا با اشاره به اینکه کارکنان سازمان بهزیستى حداقل دستمزد را دریافت مى کنند 
از نمایندگان مجلس شوراى اسالمى خواست براى افزایش دستمزد مددکاران سازمان 

بهزیستى اقدام الزم را به کار ببندند.
■■■ 

مدیرکل بهزیستى استان اصفهان نیز به عنوان میزبان با خیر مقدم به رئیس سازمان 
بهزیستى کشور و همراهان گفت: در 20 سال گذشته مدل هاى مختلف مرکز جامع 
درمان و بازتوانى امتحان شده و در نهایت این نتیجه حاصل شده بود که مسیر درمان 

معتادان باید از سم زدایى تا اشتغال تعریف شده، تا اجرایى شود.
دکتر مرضیه فرشاد با قدردانى از پشتیبانى رئیس سازمان بهزیستى کشور از ایجاد این 
مرکز در اصفهان افزود: امروز این مدل اجرا شده مى تواند از صفر تا 100 مشکالت اعتیاد 
افراد را رفع کند و بهترین شیوه براى درمان به حساب آمده و تمام مراحل آن را مى توان 

مدیریت کرد و امید است بهترین خدمات ارائه شود.
وى ادامه داد: ظرف سه هفته و صرف 400 میلیون تومان هزینه با تغییر ساختار، مرکز 
جامع درمان و بازتوانى اعتیاد مبتنى بر تداوم درمان در اصفهان کلید خورد و ظرفیت 

پذیرش 100 نفر که خود معرف باشند را داراست.
مدیرکل بهزیستى استان اصفهان از همه کســانى که در این راستا بهزیستى استان 

اصفهان را یارى کردند تشکر کرد. 
■■■ 

معاون پیشگیرى سازمان بهزیستى کشور هم سوء مصرف مواد مخدر را یک آسیب 
مهم خواند و گفت: امروز ما با جنبه هاى اعتیاد اعم از جسمى، معنوى، اخالقى، روحى و 
روانى مواجه هستیم و باید به همه این جوانب توجه شود و در حقیقت به ریشه هاى اعتیاد 
پرداخت و براى مداخله حتماً باید در بستر فرهنگى همین جامعه و خانواده با استفاده از 

الگوى بومى، گام برداشت.

مجید رضازاده با بیان اینکه طرح درمان اعتیاد باید براى هر فرد جداگانه طراحى و در 
طول درمان تکمیل شود، گفت: سم زدایى و پاکى بخش کوچکى از درمان اعتیاد است 

و مداخالت باید ادامه یابد که در این مدل به آنها فکر شده است.
■■■ 

ناهید تاج الدین، نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى نیز گفت: در ماده 80، 
برنامه ششم توسعه مصوب شد تا 25 درصد آسیب ها کاهش یابد ولى با توجه به اینکه 

سه سال از برنامه هم مى گذرد میزان کاهش آسیب ها مشخص نیست.
وى اعتیاد، طالق، حاشیه نشینى، مفاسد اخالقى و... را از عمده آسیب ها در کشور برشمرد 
و گفت: احساسم آن است که به اعتیاد بانوان چندان توجه نمى شود. البته ممکن است 
اعتیاد بیشتر مردانه باشد اما کیفیت اعتیاد بانوان بیشتر است و در جامعه اثر بیشترى دارد 
به گونه اى که اعتیاد هر مرد چهار نفر را درگیر مى کند، ولى اعتیاد هر زن شش تا 12 نفر 
را درگیر مى کند. بنابراین باید به پیشگیرى و درمان اعتیاد بانوان بیش از پیش توجه شود.

■■■ 
حجت االسالم و المسلمین احمد سالک، دیگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى 
اسالمى با تأکید بر اینکه مبارزه با علت ها ما را به نتیجه مى رساند، گفت: باور مسئوالن 
و عزم ملى مى تواند ما را به نتایج مطلوب برساند و با اعتیاد نمى توان جزیره اى عمل کرد 
و هر چقدر بتوانیم فرهنگ قرآن و ارزش هاى انقالب را مدنظر داشته باشیم موفقیت 

حاصل خواهد شد.
وى پیشنهاد کرد: مسئوالن بهزیستى با ارتباط و بهره گیرى از مشاوره حوزه هاى علمیه، 

به تقویت فکر افراد کمک کنند و اقدامى اساسى در این زمینه صورت پذیرد.
■■■ 

حمیدرضا فوالدگر، نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى نیز گفت: تا زمانى 
که مسائل اقتصادى و بیکارى در کشور حل نشود، آسیب هاى اجتماعى در کشور که 

اعتیاد مهمترین آنها به شمار مى رود وجود خواهد داشت.
وى اظهار امیدوارى کرد با قوانین مجلس و اجرایى شدن آنها و حل مسائل اقتصادى، 

اعتیاد در کشور ریشه کن شود.
■■■ 

حسن کامران، دیگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى هم خواستار ارائه 
تسهیالت از سوى بانک ها براى اشتغال معتادان رها شده از اعتیاد براى ایجاد اشتغال 
آنان شد و گفت: ما نمایندگان استان اصفهان هم براى کمک به رفع آسیب ها آمادگى 

الزم را داریم ، تا روزبه روز شاهد کاهش معتادان باشیم.

پژمــان بازغى بــراى ایفاى نقــش در فیلم 
سینمایى «ســلفى با دموکراســى» قرارداد 
بســت. با آغاز پیش تولید فیلم ســینمایى 
«ســلفى با دموکراســى» بــه کارگردانى و 
تهیه کنندگى على عطشانى که در ژانر کمدى 
ساخته مى شــود، پژمان بازغى براى ایفاى 
یکى از نقش هاى اصلى ایــن فیلم انتخاب

 شد.

«سلفى با دموکراسى»، فیلمى درباره جانبازان 
و شهداى هشت سال دفاع مقدس و داستان 
آن تقریباً در ادامه داستان فیلم «دموکراسى تو 

روز روشن» است.
پیش از این حضور پــوالد کیمیایى به عنوان 
دیگر بازیگــر اصلى فیلم قطعى شــده بود. 
فیلمبردارى «ســلفى با دموکراسى» از 10 

مهرماه آغاز مى شود.

«برد پیت»: تمرکز 
براى دریافت جایزه 
دست و پا گیر است

«برد پیت» که یکى از درخشــان ترین ســال هاى کارى خود را مى گذراند اعالم کرد در کمپین اسکار 
«به سوى ستارگان» و «روزى روزگارى در هالیوود» شرکت نمى کند.

«برد پیت» بخاطر بازى در فیلــم «روزى روزگارى در هالیوود» به کارگردانــى «کوئنتین تارانتینو» و 
«به سوى ستارگان» ساخته  «جیمز گرى» بهترین نقدهاى دوران بازیگرى خود را دریافت کرده و سال 
موفقى را سپرى مى کند. اما این بازیگر 55 ساله تمایلى به حضور در کمپین اسکار در فصل اهداى جوایز 
پیش رو ندارد. پیت به تازگى در مصاحبه با «اینترتینمنت ویکلى» مى گوید هیچیک از نقش هایش در سال 

2019 در کمپین اسکار حضور نخواهد داشت.
پیت مى گوید: «[از حضور در کمپین اسکار] امتناع خواهم کرد. منظورم این است که کسى آینده را نمى داند، 
ضمن اینکه پیروزى خوشایند است. اما هدف فیلم این اســت که با مخاطب ارتباط برقرار کند، چه حاال 
موفق شود چه یک دهه بعد. به اعتقاد من تالش براى کسب جایزه به اصالت روایت شما صدمه مى زند و 

تمرکز بر آن دست و پا گیر است.»
نمایش پیت در «به سوى ستارگان» با نقدهایى پرشــور همراه بود اما بسیارى پیش بینى مى کنند که در 
اسکار 2020 بازى او در «روزى روزگارى در هالیوود» از بخت بیشترى براى کسب افتخار برخوردار است. 
انتظار مى رود نقش او در مقابل «لئوناردو دى کاپریو» در «هالیوود» براى رقابت در بخش بهترین بازیگر 
مرد نقش مکمل اسکار ثبت شود. از اظهارات پیت به نظر مى رسد که کمپین اسکار او براى هر دو فیلمش 
در سال جارى به کنفرانس هاى مطبوعاتى اخیر محدود باشد، هرچند بازخوردهاى مثبت «هالیوود» براى 

نامزدى او کافى است.
اوایل ماه ســپتامبر پیت فاش کرده بود که از بازیگرى فاصله خواهد گرفت. او در مصاحبه با «نیویورك 
تایمز» گفته بود: «از این پس در فیلم هاى کمتر و با فاصله  زمانى بیشترى ظاهر مى شوم زیرا اکنون کارهاى 
دیگرى هست که دوست دارم انجام دهم. وقتى که احساس کنید سرانجام به خواسته  خود در مورد چیزى 

رسیده اید، آنگاه وقت آن است که خواسته  دیگرى براى خود تعیین کنید.»
پیت در چند ساله گذشته نیز سعى کرده بود کم کارتر باشد و با کمپانى «پلن بى» خود بیشتر به تهیه کنندگى 
فیلم ها بپردازد. فیلم «روزى روزگارى در هالیوود» به لطف درخشش پیت و دیگر ستارگانش، به دومین 
فیلم پرفروش تارانتینو در بازارهاى جهانى تبدیل شد. «به سوى ســتارگان» هم از دیروز در سینماهاى 

آمریکا به روى پرده رفته است .

بى توجهى ستاره موفق هالیوود به جایزه اسکار 

على نصیریان در دومین روز از فیلمبردارى «المینور» 
پس از 40 سال جلوى دوربین داریوش مهرجویى رفت.
در حالى که فیلم ســینمایى «المینور» به کارگردانى 
داریوش مهرجویى دوشنبه 25 شــهریور کلید خورد، 
على نصیریان بازیگر پیشکســوت ســینما و تئاتر و 
تلویزیون روز 26 شــهریور جلوى دوربین فیلم جدید 

مهرجویى رفت. 
با همکارى جدید نصیریان و مهرجویى این فاصله 40 
ساله از بین برداشته شد. فیلم هاى «گاو»، «پستچى»، 
«آقاى هالو»، «دایره مینا» و «مدرسه اى که مى رفتیم» 
فیلم هایى است که قبًال مهرجویى کارگردانى کرده و 

نصیریان بازیگر آن بوده است.
همچنین اعالم شد که پردیس احمدیه اولین بازیگرى 
بود که در این فیلم جلــوى دوربین رفت و على مصفا، 
بازیگر ســینما و تلویزیون هم با حضــور در این فیلم، 
ششمین همکارى خود را با داریوش مهرجویى تجربه 
خواهد کرد. على مصفا در فیلم هاى «پرى»، «لیال»، 
«دختردایى گمشده»، «میکس» و «آسمان محبوب» 

به کارگردانى داریوش مهرجویى حضور داشته است.
«المینور» که بیست و ششــمین فیلم بلند سینمایى 
داریوش مهرجویى است، سومین مدیریت فیلمبردارى 

بهرام بدخشانى در فیلمى از این فیلمساز خواهد بود.
«المینور» به کارگردانى داریوش مهرجویى با طراحى 
گریم عبدا... اســکندرى و مدیریت فیلمبردارى بهرام 
بدخشانى با نویســندگى مشترك وحیده محمدى فر و 
داریوش مهرجویى به تهیه کنندگى رضا درمیشــیان 
ساخته مى شود و قرار است در سى و  هشتمین جشنواره 

ملى فیلم فجر رونمایى شود.

على نصیریان 
باالخره مقابل دوربین 

مهرجویى رفت

پژمان بازغى 
همبازى پسر مسعود کیمیایى شد

ادعاى 2 تهیه کننده درباره مهناز افشار و بهرام رادان

شما کشف کى بودید ؟!
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تغییر و تحوالتى که حول تیم فوتبال بانوان ســپاهان به وجود 
آمده، پیش از آغاز لیگ این تیم را درگیر حاشیه هایى کرده است، 

حاشیه هایى همچون خداحافظى کاپیتان ملى پوش!
ســپاهانى ها که در دو فصل اخیر تیــم فوتبال بانــوان خود را 
تشکیل داده و در رقابت هاى لیگ شرکت کردند این روزها دچار 
حاشــیه هاى پیش از آغاز دور جدید بازى هاى لیگ برتر بانوان 
شدند. حاشیه هایى که گویا از تصمیم ایجاد تغییرات روى نیمکت 

این تیم آغاز شد.
در حالى که جلسات ابتدایى تمرینى تیم شروع شده بود و تصور 
مى شد سمیه شهبازى، سرمربى این تیم کماکان به کار خود ادامه 
دهد این اتفاق نیافتاد و هفته گذشته شنیده شد بیان محمودى، 
سرمربى فصل قبل تیم ذوب آهن اصفهان به جاى وى منصوب 

شده است.
این جابه جایى در کنــار اتفاقاتى دیگر در بدنــه این تیم که در 

نهایت باعث به هم ریختن آماده ســازى تیــم در دوران پیش 
فصل شد موجبات اعتراض برخى بازیکنان تیم را به وجود آورد و 
اولین ترکش آن نیز به خداحافظى کاپیتان تیم از سپاهان منجر

 شد.
اواخر هفته پیش الهام فرهمند با انتشار پستى در صفحه اجتماعى 
خود خبر از اتفاقات جدید در جمع زردپوشان اصفهانى داد. او که 
بازوبند کاپیتانى ســپاهانى ها را به بازو مى بندد و در ســه فصل 
اخیر(آینده سازان و ســپاهان) موفق شد خود را به عنوان یکى از 
بهترین گل سازهاى لیگ برتر بانوان معرفى کند با پیامى کوتاه 
و تعجب برانگیز در صفحه اجتماعى اینستاگرام خود عنوان کرد: 

«خداحافظ سپاهان!»
 تصمیمى عجیــب و غیرمترقبه که نشــان از اوضــاع متفاوت 
ســپاهانى ها براى اولین بار و پیش از آغاز فصل دارد. ملى پوش 
اصفهانى ها که همیشــه تعصب باالى خود را به سپاهان نشان 

داده بود این روزها از چند تیم لیگ برترى پیشــنهاداتى دارد که 
البته بخاطر سپاهان با هیچ کدام از آنها مذاکره اى نداشت و حاال 
احتماًال براى ادامه دوران فوتبال خود به آنها نیز فکر خواهد کرد.

در پى این اقدام کاپیتان طالیى پوشان، شیوا فاضلى یکى دیگر 
از بازیکنان فصل گذشــته این تیم هم با انتشار پستى در صفحه 
شــخصى خود در اینســتاگرام  از قطع ادامه همکارى با باشگاه 

سپاهان اصفهان خبر داد.
در همین حال ســمیرا محمدى، گلر فصل گذشــته تیم فوتبال 
فوالد مبارکه سپاهان هم از این تیم جدا خواهد شد. مقصد بعدى 
سمیرا محمدى تیم همیارى ارومیه بود. او پیرامون جدایى خود از 
سپاهان اظهار کرد: من یک فصل دیگر با طالیى پوشان اصفهانى 
قرارداد دارم اما بنا به دالیلى تقاضاى رضایتنامه کرده ام تا فصل 

جدید فوتبال خود را در تیم دیگرى دنبال کنم. 
گلر سپاهان پیرامون شرایط خود در فصل گذشته گفت: متأسفانه 

به دلیل مصدومیــت نیم فصل دوم لیگ برتر را از دســت دادم، 
در بازى هفته دوم به مصاف تیم شــهردارى سیرجان رفتیم که 
متأســفانه من و دروازه بان دوم تیم مصدوم شــدیم و رباط پاره 
کردیم و بازى را واگذار کردیم و اگر این اتفاقات براى ما رخ نداده 
بود مى توانستیم شهردارى سیرجان را شکست دهیم و در پایان 

فصل به جاى رده سوم، در جایگاه دوم قرار مى گرفتیم. 
وى ادامه داد: فصل گذشته به دلیل بازى هاى تیم ملى، تعطیلى 
لیگ برتر را شــاهد بودیم که موجب مى شــد تمرینات تیم ها 
متوقف شــود و ناهماهنگى بین بازیکنان ایجاد شود، امیدوارم 
امسال با برنامه ریزى دقیق شاهد تعطیلى لیگ برتر نباشیم. وى 
تصریح کرد: نزدیک به هفت ماه از عمل جراحى پایم مى گذرد، 
به طور کامل براى حضور در لیگ برتر آماده هستم، پیشنهادات 
خوبى دارم که در حال بررسى است، امیدوارم هر چه زودتر باشگاه 

رضایتنامه بنده را صادر کنند.

تغییر و تحوالت
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هایى ه حاشیه
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شده است.
این جابه جایى

قیام الهام علیه سرمربى جدید

امیر صادقى

 تجربه ما درباره افراد نظامــى و به خصوص آنهایى که درجه ســرهنگى روى دوش 
داشــته اند این است که با انســان هایى خشــک و منظم و البته بى ادعا طرف هستیم. 
آدم هایى که نه دنبال خودنمایى اند و نه براى رسیدن به آرزوهایشان روى به سوءاستفاده 
از جایگاه شان مى کنند. براى یکى مثل ســرهنگ علیفر اما قضیه جور دیگرى است. 
کســى که با صدایش به عنوان گزارشــگر رو ى بازى هاى نه چندان حساس تلویزیون 
به مردم شناسانده شــد و در ســال هاى اخیر با گاف هاى مختلف، شوخى هاى بى مزه 
و البته مصاحبه هاى عجیب وغریب بیشــتر از هر زمان دیگرى نامش را بر سر زبان ها

 انداخت.
به عبارت بهتر قصه نظامى  سن وسال دار تلویزیون از همه گزارشگرهاى دیگر متفاوت 
اســت، نه جنس سوتى هایش مثل بقیه اســت و نه رفتارش شــباهتى به هیچ کدام از 
همکارانش دارد. مسأله اصلى اما این جاســت که در همه مدتى که علیفر با سوتى هاى 
پرســروصدا و ادعاهاى عجیب نه تنها خودش کــه تلویزیون ایران را هم به ســخره 
گرفت، هیچ کس از داخل سازمان صداوسیما جلوى او نایستاد؛ نه وقتى آن «توووووى 
دروازه» هاى گوش خراش خواب شــبانه را از مخاطبان فوتبال در مسابقات نه چندان 
ارزشمند بامدادى مى گرفت، نه زمانى که ادعاى مربیگرى کرد و از داشتن پیشنهاد براى 
هدایت تیم هاى لیگ برترى ســخن گفت و نه روزى که توسط یک پسر خورموجى و 
مخاطب ویکى پدیا سرکار گذاشته شد و نام سازنده ورزشگاه یکى از بازى هاى جام جهانى 
را «دوالب امیر» معرفى کرد! در تمام این مدت اما ســازمان صداوسیما هیچ واکنشى 
به این اتفاقات نداشــت و در چنین شــرایطى حاال باید هم بى مزه ترین شوخى تاریخ 

گزارشگرى را درقالب یک سوتى تحویل مان بدهد!
بدون تردید در تمام جریاناتى که علیفر پاى ثابت شان در تلویزیون بوده، نمى توان نقش 
صداوسیما را نادیده گرفت. ســازمانى که با محدودیت هاى متنوع بارها جلوى مسائل 
مختلفى را در جدول پخش برنامه هاى خود گرفته، در بازه هاى گوناگون توسط مجریان، 
میهمانان و … غافلگیر و سوژه اى براى شبکه هاى اجتماعى شده است. البته که حذف 
مجریان به خاطر بیان مسائل مورد توجه جامعه پذیرفتنى نیست، اما براى یکى مثل علیفر 
ماجرا فرق مى کند. کسى که بارها و بارها نشان داده سواد کافى براى گزارش مسابقات 
فوتبال را ندارد، چندین  سال است مورد انتقاد مخاطبان ورزشى قرار گرفته و هیچ مقام 

مسئولى هم در صداوسیما جلویش نایستاد.
آن هم دقیقا سازمانى که وقتى او سیدجالل حسینى 39 ساله را  هافبک وسط ( !) لوانته 
توصیف مى کند، قدرت محرومیتش تا اطالع ثانوى را دارد و در این خصوص بیانیه رسمى 
نیز صادر مى کند. پس مشخص اســت که چنین قدرتى در سال هاى گذشته نیز وجود 
داشته، اما انگار عزمى براى این کار نبوده است. شاید هم آن قدر مسئوالنش درگیرودار 
ممیزى و پیش بردن اهداف خود در برنامه هاى مختلف بودند که فراموش کردند خیلى 
زودتر از اینها جلوى چنین رفتارهاى سودجویانه و خودخواهانه را از سوى گزارشگرى که 

حداقل 90 دقیقه صدایش به صورت زنده روى آنتن است، بگیرند.
به عبارت دیگر اگر علیفر امروز به این جا رسیده که فرض کند کاپیتان مشهور پرسپولیس 
(که طى دو هفته گذشــته براى این تیم بازى کرده) به قول خودش «ســه سوت» به 
لوانته رفته، نه تنها ناآشنایى او با قوانین نقل و انتقاالتى فوتبال را نشان مى دهد و عدم 
آگاهى اش را از فوتبال و فوتبالیست ها را به رخ مى کشد که اثبات مى کند او محصولى 
اورجینال از سازمانى است که فقط در یک مورد خاص سال ها با عدم برخورد با مجرى 

درجه چندمش احترام به مخاطبانش را از یاد برده است.

قصه این آقا متفاوت است

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و 
گردشگرى اصفهان گفت: با توجه به قدمت 
60 ساله فعالیت هاى باشگاهى فوتبال در این 
استان در صدد تاسیس موزه فوتبال هستیم. 
فریدون اللهیارى افزود: تاسیس موزه فوتبال 
به پیشنهاد مدیران باشگاه فرهنگى ورزشى 
سپاهان اصفهان و با توجه به 60 سال فعالیت 
فرهنگى و ورزشى این مجموعه در دستور کار 

میراث فرهنگى استان قرار گرفت.
مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و 
گردشگرى اســتان اصفهان اظهار داشت: 
پیش از این طرح هایى مانند ایجاد گنجینه 
براى تاریخ فوتبال اصفهــان مطرح بود اما 
اداره کل میراث فرهنگى با همکارى باشگاه 
سپاهان براى تاسیس موزه و جانمایى براى 

آن اقدام مى کند.
وى با بیان اینکه این باشگاه گنجینه بزرگى از 
هدیه ها، جام لیگ هاى برتر، جام هاى حذفى 
، دیدار هیات هاى خارجى و فعالیت مربیان، 
بازیکنان و هواداران دارد، اضافه کرد: سپاهان 
یکى از مهمترین تیم هاى ورزشى کشور است 
که پیش از انقــالب و از دهه 40 نیز فعالیت 

داشت و نام آن پس از انقالب تغییر یافت.
اللهیارى خاطرنشــان کرد : مــوزه فوتبال 
اصفهان در صورت راه اندازى، نخســتین 
موزه ورزشى اســتان به معناى واقعى خود 

خواهد بود.
 

اواخر هفته پیش خبرى منتشر شد که ما را 
بهت زده کرد. گفته شده ساعاتى قبل از شروع 
بازى نفت مسجدســلیمان – استقالل، دبیر 
هیئت فوتبال استان خوزستان قصد داشت 
با اتومبیل خود به داخل استادیوم بیاید، ولى 
ناظر بازى تأکید کرد قانون چنین اجازه اى را 
نمى دهد و این آقا باید ماشین خود را بیرون 
ورزشگاه شــهید بهنام محمدى پارك کند. 
این حرف به مذاق دبیر خوش نیامد و به همین 
خاطر قهر کرد و رفت. رفتن او همانا و نداشتن 
تابلو الکترونیکى تعویض و اعالن وقت اضافه 
نیز همان! این یعنى چیــزى در حد فاجعه. 
ماحصل این تصمیم آقاى دبیر آن بود که در 
اواخر نیمه اول، چــون تابلو در کار نبود، داور 
ذخیره سمت نیمکت هاى دو تیم رفته و میزان 
دقیق وقت هاى تلف شده را به استراماچونى و 

تارتار اعالم کرد!
ظاهراً اجازه ندادن به دبیر هیئت فوتبال براى 
حضور همراه با ماشین در ورزشگاه حسابى 
او را عصبانى کرده بود، چون کامپیوتر داخل 
اســتادیوم را هم جمع کرد و با خودش برد. 
ماحصل این اتفاق هــم مخدوش و قاطعى 
بودن لیست بازیکنان دو تیم شد که قبل از 
شروع کار در اختیار رســانه ها قرار گرفت و 

مایه تعجب گردید.
آقا برگرد!

وقتى فضا این طورى شد، عوامل برگزارى 
بازى براى حل مســئله به تکاپو افتادند و با 
دبیر هیئت فوتبال خوزستان تماس گرفتند تا 
برگردد. مذاکرات نتیجه داد تا سرانجام این 
آقا برگردد و همــراه خودش تابلو تعویض و 
کامپیوتر را هم برگرداند.... و ما همچنان تأکید 

داریم لیگ حرفه اى داریم. 

موزه فوتبال در اصفهان 
تأسیس مى شود

به خدا ما آخر 
حرفه اى گرى هستیم

سعید نظرى

 دربى معروف 75 را همه با ایمــون زاید و هت تریک عجیب 
و غریبش به یاد مى آورند. اما آن دربــى یک چهره دیگر هم 
داشت که شاید االن کسى یادش نباشد. حسین هوشیار 
دروازه بان پرسپولیس در آن دربى بود که احتماال آن 
بازى مهمترین بازى تمام عمرش شد. او درباره 

آن بازى توضیحات جالبى داده است:
■ وقتى گل دوم را خوردیم و مهرداد اوالدى هم 
اخراج شد استقاللى ها بکوب روى دروازه ما حمله 
مى کردند. به قول معروف پشت محوطه جریمه 
ما چادر زده بودنــد! آن موقع دعا دعا مى کردم 
سریع بازى تمام شود تا بیشتر گل نخوریم. 
وقتى گل اول را زدیم بازى برگشت و دیگر 

استقاللى ها سمت دروازه ما نیامدند.
■ واقعا وقتى 2 بر صفر عقب افتادیم 
همه ناامید شــده بودند. وقتى 
مظلومى بــا خیال راحت 
داشــت به ســمت 
هواداران استقالل 
دست تکان 
مى داد و 

خوشحالى مى کرد همه گفتیم پنجمین باخت پیاپى هم پیش 
آمد، اما در چند دقیقه و 10 نفره کارى کردیم که از یاد کسى 

نمى رود.
■ چرا از دوران حضور در پرســپولیس راضى نباشــم؟ من 
در بزرگترین تیم ایران بازى کــردم و در یکى از بزرگترین و 
خاطره انگیزترین دربى هاى تاریخ هم دروازه بان پرسپولیس 

بودم.
■ چند وقت در پرسپولیس بازى کردم و خبرنگاران من را کور 
هم کردند! قسم مى خورم چشمم هیچ مشکلى نداشت. واقعا 
نمى دانم چرا این مسائل مطرح شــد. البته شاید، چون خیلى 

ساده به پرسپولیس آمدم این اتفاقات افتاد، اما خدا را شکر.
■ فصل 92-91 بود که در بازى آخر لیگ یک با ایران جوان 
بوشهر بازى داشــتیم. در آن بازى مهدى طارمى ضربه اى به 
سمت دروازه ما زد که بعد از مهار این توپ دست من از پشت 
برگشت. بعد از بازى، چون مسابقات تعطیل بود بى خیال دست 
مصدومم شدم و همان مسئله باعث شد دیگر دست من خوب 
نشود و حتى تاندون دستم کوتاه شد! یکى، دو سال با درد بازى 
کردم، اما دیگر تصمیم گرفتم فوتبال را کنار بگذارم. به نوعى 

با ضربه طارمى فوتبال من تمام شد.

هوشیار را یادتان هست؟ 

 در حالى که بعد از مصاحبه رئیس کمیته انضباطى درباره پرونده علیرضا 
بیرانوند پیش بینى مى شد محرومیت 3 جلسه اى و تعلیقى او اجرایى شود 
و او دربى را از دســت بدهد، اما دیدید که هفته پیش خبر رسید که او فقط 
از حضور در یک بازى محروم شده است، آن هم به دلیل رفتار ناشایست! 
منتظر بودیم بیرانوند رضایت خود را از این حکم نشــان دهد و از حســن 
نیت و راى مهربانانه کمیته ان ضباطى تشکر کند و قو ل بدهد که دیگر از 
این حرکات ناشایست انجام نخواهد داد، حتى سکوت هم واکنش بهتر و 
منطقى ترى بود و مى توانست به آرام تر شدن فضا کمک کند، اما واکنش 
او باورکردنى نبود. او مدعى شده به خاطر این محرومیت از فوتبال ایران 
خداحافظى مى کند و به شهرســتان مى رود! مى بینید؟  او براى چندمین 
بار با بازیکنان حریف درگیرشــده و به هواداران واکنش تند و توهین آمیز 
نشــان داده، با این حال از خطر حتمى محرومیت 4 جلسه اى فرار کرده 
و به لطف دوســتان در کمیته انضباطى، بازى با اســتقالل و سپاهان و 
شهرخودرو را از دست نداده، اما شاکى شــده و مدعى شده که از فوتبال 

ایران خداحافظى خواهد کرد! سوال از بیرانوند این است که او دقیقا 
از چه چیزى ناراحت شــده؟ از این که حرکــت توهین آمیزش 

نادیده گرفته شــده؟ کمیته انضباطى دقیقا باید چه مى کرد تا 
بیرانوند راضى شود؟  اصال چطور است او را تشویق کنند؟ یک 
تقدیرنامه هم به او بدهند چه؟ راضى مى شود؟ آقاى بیرانوند! 
درست اســت که این کولى بازى ها و هوچیگرى ها در ایران 
معموال جواب مى دهد اما باور کــن این مورد کامال با بقیه 
موارد فرق دارد! فقط کافى است سرى به دنیاى مجازى 
بزنى تا ببینى که حتى هواداران پرســپولیس هم از این 
واکنش تــو تعجب کرده اند! این واکنــش تو یعنى همه 
جریمه ها و محرومیت هاى قبلى تــو بى فایده و بى تاثیر 

بوده و تو را عوض نکرده اســت. یعنــى آن معذرت خواهى 
از هواداران تراکتــور هم فقط ظاهرى بــوده و ترفندى براى 
کم کردن محرومیــت احتمالى که البته گویــا جواب هم داده

 است!

ى و م و م م م
با ضربه طارمى فوتبال من تمام شد.
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بله! این کولى بازى ها جواب مى دهد
محمد احمدى

جام قهرمانى سوپرجام قبل از بازى با پیکان به 
پرســپولیس اهدا خواهد شد. به گزارش روابط 
عمومى باشــگاه پرســپولیس، جلسه شوراى 
تامین درباره برگزارى دربى پایتخت و ســایر 
مسائل مرتبط با مسابقات باشگاهى با حضور 
مسووالن فدراســیون فوتبال، سازمان لیگ، 
مدیران دو باشگاه پرسپولیس و استقالل و سایر 
مسووالن ذیربط  برگزار شد و در نهایت با توجه 
به فراهم نبودن ســاز و کار و مقدمات اجراى 
طرح نود به ده در ســهمیه بندى تماشاگران،  
مقرر گردید این دیدار، با تقسیم ظرفیت سکوها 
به شکل پنجاه، پنجاه برگزار شود. همچنین با 
توجه به تاکید محمد حسن انصارى فرد مدیر 
عامل  باشگاه مبنى بر اهدا سوپرجام به اعضاى 
تیم پرسپولیس در ورزشــگاه آزادى و موافقت 
فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ با این خواسته 
باشگاه پرسپولیس، بعد از بررسى همه جوانب، 
مصوب شد جام قهرمانى سوپرجام قبل از شروع 
دیدار خانگى پرسپولیس مقابل پیکان در هفته 
هفتم رقابت هاى لیگ برتر و در حضور هواداران 

به اعضاى تیم پرسپولیس اهدا شود 

سوپر جام به پیکان 
موکول شد

 مسئوالن فیفا روز سه شنبه نام مجریان مراسم بهترین هاى 
سال فیفا  را که روز 23 سپتامبر در شهر میالن برگزار خواهد 
شد، اعالم کردند. مســئولیت برگزارى این مراسم بر عهده 
رود گولیت اســطوره ســابق فوتبال هلند و ایالریا د آمیکو، 
خبرنگار ورزشى ایتالیایى وهمسر جانلوئیجى بوفون گذاشته 

شده است.
هم رود گولیت و هم بوفــون در فوتبــال ایتالیا چهره هاى 
سرشناســى هســتند و خانم د آمیکو هم که یک خبرنگار 
ورزشــى ایتالیایى اســت، بعد از ازدواج با بوفون به شهرت 
به مراتب بیشــترى رسید. آشــنایى این زوج به سال 2014 
و جام جهانى برزیــل برمى گردد. بعد از اتمــام جام جهانى 
برزیل و گمانه زنى هاى فراوانــى که درمورد خیانت بوفون، 
به همسر سابقش آلنا ســردووا به گوش مى رسید، در نهایت 
خبر جدایى او از همسرش و ازدواج او با خانم د آمیکو منتشر

 شد.
بوفون در سال 2011 با خانم ســردووا ازدواج کرده بود و دو 
فرزند به نام هاى داوید لى و لوئیس توماس داشتند. اما بوفون 
با جدایى از او، با خانم د آمیکو ازدواج کرد. خانم ســردووا در 
جشن تولد 40 سالگى اش در گفتگو با رسانه هاى ایتالیایى 
اعالم کرد که دوست داشــته تا به نحو دیگرى از پایان عمر 

زندگى مشترکش با بوفون مطلع مى شــده ؛ چرا که گویا او 
این خبر را از طریق رسانه ها دریافت کرده:« دوست داشتم 
به نحو دیگرى به جز خواندن این خبر در رسانه ها بفهمم که 
زندگى ام با بوفون تمام شده است. دوست داشتم که خودش 
این را به من مى گفت یا فرد دیگرى مرا در جریان میگذاشت. 
هرچند که هر اتفاقى باعث مى شود تا تو درسهایى بیاموزى. 
بلوغ فکرى به تــو در زندگى کمک مى کنــد. گاهى وقتها 

تعهدها ارزشى ندارند.»
در ســال 2016 بود که اولین فرزند بوفــون و خانم دآمیکو 
به دنیا آمــد: لئوپولدو ماتیا. و د آمیکــو دراین رابطه گفت:« 
بوفون یک مرد واقعى اســت که روح فوق العاده اى دارد ودر 
زندگى اش خیلى شاد اســت. هرچند که سختى هاى زیادى 
هم کشیده است. من عاشق این مرد شدم و بعد از ماه هاگمانه 
زنى رسانه اى، ما رسما اعالم کردیم که قصد داریم تا با هم 

ازدواج کنیم.»
خانم د آمیکو 15 سال است که گزارشــهاى بعد از بازیهاى 
ســرى آ و لیگ قهرمانان اروپا را براى اســکاى پوشــش 
مى دهد و حــاال انتخــاب او به عنــوان مجرى مراســم 
بهترین هاى ســال فیفا، قطعا بهترین دســتاورد او در حرفه 

خبرنگارى خواهد بود.

عیال بوفون، مجرى برترین ها!



0606آگهىآگهى 3584 سال شانزدهمشنبه  30 شهریور  ماه   1398

مزایده اموال منقول
اجراى احکام حقوقى شعبه یازده اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالســه 971298 ج 11 له خانم زهره امراللهى علیه آقاى مهدى حیدرى مبنى بر 
مطالبه مبلغ 124 عدد سکه بهار آزادى که در روز مزایده ارزیابى مى گردد و سایر مطالبات 
در تاریخ 98/7/23 ســاعت 11:00 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه 
زیرزمین اتاق 18 جهت فروش پژو 405 به شــماره انتظامى 764 ل 94 ایران 53 که توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین 
واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى 
اصفهان- اصفهان- پارکینگ امین مراجعه و از اموال بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 
10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در 
جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم 
مال پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت و هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم 
علیه مى باشد و مابقى ثمن ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصد واریزى به نفع دولت 
ضبط خواهد شد. اموال مورد مزایده: مبنى بر ارزیابى خودرو سوارى پژو به شماره انتظامى 
764/53 ل 94، لذا حسب ابالغ دریافتى اینجانب کارشــناس منتخب در معیت معترض با 
مراجعه به پارکینگ امین از خودرو توقیف شده فوق بازدید و پس از بررسى و معاینه آن از نظر 
ظاهرى و فنى، اینک نتیجه به شرح ذیل اظهارنظر میگردد. الف) مشخصات فنى وسیله نقلیه: 
 XU 7 -GLX CNG :شماره انتظامى: 764/53 ل 94، نوع: سوارى، سیستم: پژو، تیپ
405 رنگ نقره اى متالیک، مدل: 1394، شماره شاسى: 507107، شماره موتور: 0629880 
K 124، نوع سوخت: دوگانه سوز. ب) وضعیت وسیله نقلیه: از سوارى پژو فوق الذکر متوقف 
در محل پارکینگ امین واقع در بلوار ارغوانه بازدید و پس از بررسى و معاینه ظاهرى و فنى 
مشاهده گردید. درب جلو سمت چپ و رکاب زیر درب آثار کشیدگى و خوردگى دارد، بر روى 
درب عقب سمت راست آثار فرورفتگى مشاهده گردید، خودرو از ناحیه موتور و گیربکس سالم 
بنظر رسید، سپر عقب شکسته و نیاز به تعویض دارد، الستیکهاى جلو و عقب با بهره دهى 
باالى پنجاه درصد مى باشد، باطرى سالم بوده و خودرو باتک استارت روشن شد و همچنین 
بیمه نامه خودرو تا شهریور ماه سال جارى معتبر مى باشد. ج) نظریه کارشناسى: با توجه به نوع 
خودرو، مدل و وضعیت ظاهرى و فنى آن برابر بند (ب) این نظریه و با در نظر گرفتن نوسانات 
قیمت خودرو تولید داخل، در حال حاضر در بازار کنونى ارزش خودرو فوق بر مبناى قیمت پایه 
کارشناس ى به مبلغ 600/000/000 ریال معادل شصت میلیون تومان برآورد و تعیین میگردد. 

م الف: 582525 مدیر اجراى احکام مدنى دادگسترى اصفهان /6/214
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139803902004000200 تاریخ آگهى: 1398/06/23 شــماره پرونده: 
139504002004000667 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شــماره بایگانى: 9502838- 
تمامى ششدانگ قطعه زمین (که بصورت یک باب خانه مســکونى درآمده) پالك شماره 
هشتصد و بیست و یک فرعى از دوازده اصلى (12/821) واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به 
مساحت دویست و هشتاد مترمربع با کلیه مستحدثات موجود و کلیه توابع شرعیه و عرفیه 
به آدرس: اصفهان خیابان خرم کوچه شهید ثقفیان (شماره 32) بن بست بنفشه پالك 6/43 
به کدپستى 8183666351 که سند مالکیت آن در صفحه 128 دفتر امالك جلد 283 ذیل 
شماره 30876 و شماره چاپى 170710 سرى الف ســال 91 به نام آقاى على براتى ثبت و 
صادر شده است با حدود: شــماًال: غیره به طول (12/80) دوازده متر و هشتاد سانتى متر به 
شماره 5205 فرعى شرقًا: غیره به طول (25/80) بیســت و پنج متر و هشتاد سانتى متر به 
کوچه احداثى جنوبًا: به دیوار به طول (12/70) دوازده متر و هفتاد سانتى متر به شماره 2604 
فرعى غربًا: به دیوار بطول (20/00) بیســت متر به شماره 517 فرعى از 24 اصلى که طبق 
نظر کارشناس رسمى ملک معرفى شده یک منزل مسکونى در حال سکونت به صورت یک 
طبقه قدیمى مى باشد. کف ساختمان سیمان و  موزائیک، دیوارها گچ و خاك و رنگ، دربهاى 
داخلى چوبى، دربهاى خارجى فلزى، کابینتهاى فلزى، سرمایش آن کولر آبى و گرمایش آن 
بخارى گازسوز مى باشد. مشخصات فنى ساختمان؛ اسکلت دیوار باربر و ستون فلزى سقف 
طاق ضربى نما آجرنما پوشش بام ایزوگام، مساحت موجود بر روى زمین بیشتر از مساحت 
سند مى باشد نامه شماره 5764/11 مورخ 87/3/21 اداره امالك. ملک داراى انشعابات آب و 
برق و گاز مى باشد. قدمت بنا باالى 30 سال و عمر مفید باقیمانده حدود 10 سال و استحکام 
آن قابل قبول مى باشد که طبق سند رهنى شماره 4961- 91/9/14 تنظیمى در دفترخانه 
اسناد رسمى شماره 316 اصفهان در قبال بدهى آقاى على براتى در رهن بانک سپه اصفهان 
واقع مى باشد و فاقد بیمه نامه است و از ســاعت 9 الى 12 روز یکشنبه مورخ 98/07/21 در 
اداره اجراى اسناد رســمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول شهید 
صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه ســوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از 
مبلغ پایه 6/950/000/000 ریال (شش میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون ریال) شروع و به هر 
کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت 
بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى 
که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن 
آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ 
اصفهان مورخ 98/06/30 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد 
موکول مى گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طى چک تضمین 
شده بانک ملى در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى 
کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا 
پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده 

نماید. م الف: 597047 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /6/360
ابالغ رأى

شــماره دادنامــه: 9809970350800981 تاریــخ تنظیــم: 1398/05/30 شــماره 
پرونــده: 9709980350800427 شــماره بایگانــى شــعبه: 970495 پرونده کالســه 
9709980350800427 شــعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع امور تجارى و بازرگانى 
شهرســتان اصفهان تصمیم نهایى شــماره خواهان ها: 1- آقاى امیرمسعود وصال فرزند 
محمدحسن 2- آقاى فرهاد وصال فرزند محمدحســن 3- خانم زهره باقربوم فرزند جواد 
4- آقاى فرزاد وصال فرزند محمدحسن 5- خانم نوشین وصال فرزند محمدحسن با وکالت 
آقاى آرش شیرانى فرزند فیض اله به نشانى اصفهان خیابان فروغى ابتداى کوچه 23 دفتر 
وکالت خواندگان: 1- سازمان تأمین اجتماعى مبارکه به نشانى استان اصفهان- شهرستان 
مبارکه- مبارکه- خیابان باهنر- ســازمان تامین اجتماعى 2- سازمان تامین اجتماعى به 
نشانى استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران- خیابان آزادى- پالك 345، 3- پارس 
بافت اصفهان به نشانى استان اصفهان- شهرستان اصفهان- اصفهان- شهرك صنعتى سه 
راهى مبارکه- فاز اول- خیابان دوم- پ 10- شرکت پاس بافت اصفهان 4- اداره کل امور 
مالیاتى استان اصفهان به نشانى استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خیابان 
سپاه- اداره کل امور مالیاتى استان اصفهان خواسته: صدور حکم ورشکستگى رأى دادگاه: 
در خصوص دعوى خواهان ها آقایان امیرمسعود، فرزاد، فرهاد و خانم نوشین همگى وصال 
و خانم زهره باقربوم با وکالت آقاى آرش شــیرانى به طرفیت خواندگان 1- شرکت پارس 
بافت اصفهان سهامى خاص به شماره ثبت 9666، 2- اداره امور مالیاتى اصفهان، سازمان 
تامین اجتماعى شعبه 1 اصفهان، 3- سازمان تامین اجتماعى شعبه مبارکه به خواسته صدور 
حکم به اعالم ورشکستگى خوانده ردیف اول (شرکت پارس بافت اصفهان) بدین توضیح که 
حسب دادخواست تقدیمى مورث خواهانها از تاریخ 10/9/1379 مبلغ 400/000/000 ریال 
به موجب چک شماره 362730 صادره از حساب جارى بانک صادرات شعبه جلفا اصفهان از 
شرکت خوانده ردیف اول طلبکار بوده که به دلیل توقیف شرکت از تادیه بدهى چک مذکور به 
همراه چکها و مطالبات سایر طلبکاران شرکت منتهى به صدور گواهى عدم پرداخت گردیده 
و تاکنون وصول نشده است لذا تقاضاى صدور حکم ورشکستگى شرکت را نموده است که 
دادگاه جهت احراز موضوع، موضوع را به کارشناسى رشته حسابدارى ارجاع که ماحصل نظر 
کارشناس برگزیده دادگاه به موجب نظریه مبسوط خویش به شماره 1/100/الف به تاریخ 
4/11/97 این است که موضوع فعالیت شــرکت مذکور مطابق اساسنامه ابرازى تولید انواع 
گونى و بافته هاى مشابه بوده و بر اساس بررسى هاى صورت گرفته و اسناد و مدارك ارائه 
شده میزان بدهى شرکت 28/328/534/462 ریال و میزان دارایى آن 20/896/000/000 
ریال مى باشد که بیانگر این مطلب بوده که دارایى هاى شرکت جوابگوى بدهى هاى اعالم 
شده نمى باشد و همچنین اولین چک وصول نشده شرکت مذکور به مبلغ 152/163/000 

ریال به تاریخ 15/06/1379 به شــماره 362725 بابت خرید مواد از شرکت ایران استر مى 
باشد که ســازمان تامین اجتماعى به موجب الیحه شــماره 290/97/60707 درخواست 
نظریه تکمیلى از کارشــناس را نموده که کارشــناس منتخب به موجب مرقومه به شماره 
الف/1/20 به تاریخ 26/2/98 نظریه تکمیلى خویش را ارائه که مصون از اعتراض باقى مانده 
است که دادگاه نظر به دادخواست تقدیمى و اینکه شــرکت حسب مستندات موجود و نظر 
کارشناسى در پرداخت دیون خود متوقف و قادر و تادیه دیون خود نمى باشد بنابراین توقف 
و ورشکســتگى خواهان به نظر دادگاه ثابت بوده و مستند به مواد 412، 415، و 416 و 417 
و 433 و 536 و 537 قانون تجارت و ماده 1 قانون اداره تصفیه و امور ورشکســتگى حکم 
به اعالن ورشکستگى با تاریخ توقف 15/6/1379 صادر و اعالم مى گردد. و ضمن صدور 
حکم قرار مهر و موم اموال خواهان را صادر و اعالم مى گردد تا توســط اداره تصفیه نسبت 
به اجراى مهر و موم و تصفیه اموال ایشان و پرداخت دیون و وصول مطالبات تا ختم تصفیه 
اقدام گردد راى صادره به طور موقت  قابل اجرا بوده و حسب مواد 536 و 537 قانون تجارت 
از طرف تاجر ظرف ده روز قابل اعتراض و از طرف اشخاص ذینفع مقیم ایران ظرف یک ماه 
و از طرف اشخاص ذینفع مقیم خارج از ایران ظرف دو ماه از تاریخ اعالن قابل اعتراض در 
ایندادگاه مى باشد ضمنا نوع ورشکســتگى به تقصیر مى باشد. در خصوص سایر خواندگان 
نظر به اینکه دعوى توجهى به نامبردگان نداشــته به اســتناد ماده 89 قانون آیین دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى ناظر به بند 4 همان قانون قرار رد دعوى صادر 
و اعالم مى گردد. قرار صادر شــده ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در نزد 
محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. نشانى: اصفهان- کنارگذر اتوبان شهید 
خرازى- حدفاصل خیابان آتشــگاه و میرزاطاهر- مجتمع قضائى امور تجارى و بازرگانى. 
م الف: 598051 اطهرى- دادرس شــعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع امور تجارى و 

بازرگانى شهرستان اصفهان /6/394
  آگهى مفاد آراء صادره توسط هیأت حل اختالف موضوع قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه 

 نظر به اینکه طبق آراء صادره توســط هیأت فوق الذکر تصرفات مفروزى یا مشاعى افراد 
مشروحه ذیل به استناد اسناد مالکیت رسمى مشــاعى یا قباله انتقال عادى مورد تأیید قرار 
گرفته اســت لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى ، مفاد آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو روزنامه نصف جهان و رویداد 
امروز چاپ و منتشر مى گردد تا چنانچه شــخص یا اشخاصى نسبت به آراء مذکور معترض 
باشند از تاریخ انتشار نوبت اول آگهى روزنامه موخراالنتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمایدو گواهى تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در اینصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعى دادگاه خواهد بود .و چنانچه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد یا معترض ، گواهى 
تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور 
سند مالکیت بنام متصرف مى نماید. لیکن صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد بود .   
« امالك و ابنیه واقع در بخش  8 و9 ثبت اصفهان 

1-رأى شــماره 139860302009000717 مورخ 1398/03/26 آقــاى مهدى یزدانى 
اراضى فرزند محمدحسین ، در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 152/90مترمربع واقع در 
مبارکه مجزا شده از  پالك یک -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى 

حسین ایرانپور 
2- رأى شماره 139860302009000841 مورخ 1398/04/17 آقاى اکبر سلطانى دهنوى 
فرزند حبیب اله ، در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 299/85مترمربع واقع در مبارکه مجزا 
شــده از  پالك4و 5 فرعى از 1 -اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى 

حبیب اله سلطانى دهنوى
3- رأى شــماره 139860302009000911 مورخ 1398/04/29  آقاى ابوالفضل نجفى 
فرزند فیض اله ، در ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 289/60مترمربع مجزا شده از  پالك 
858 فرعى از19-اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از  مالک رسمى حبیبه ضیایى  

4- رأى شــماره 139860302009001233 مورخ 1398/05/26 آقاى محمود احمدپور 
مبارکه فرزند اسداله، در ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 234/45مترمربع مجزا شده از  10 

-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى  از مالک رسمى ابراهیم احمدپور   
5- رأى شــماره 139860302009001217 مورخ 1398/05/22 آقاى ابراهیم شاطرى 
مبارکه فرزنــد محمدقلى ، در پنج دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه  به مســاحت 
188/27مترمربع مجزا شــده از  پالك  یک  -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از 

مالک رسمى رمضان خالوزاده  
6- رأى شماره 139860302009001216 مورخ 1398/05/22 خانم نسیم عباسى مبارکه 
فرزند رضا ، در یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 188/27مترمربع مجزا 
شــده از  پالك  یک  -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رســمى رمضان 

خالوزاده  
7- رأى شماره 139860302009001245 مورخ 1398/05/27  آقاى حسین قلى صادقى  
فرزند غالمرضا ، در ششــدانگ یکباب خانه   به مســاحت 611/25مترمربع مجزا شده از  
پالك32 فرعى از 3-اصلى بخش 8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالکین رســمى نصرت 

حقیقى و فردوس ضیائى  
8- رأى شماره 139860302009001215 مورخ 1398/05/22 آقاى بهرام دهقانى  فرزند 
اسفندیار، در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 299/61مترمربع مجزا شده از  پالك 820 

فرعى از 19-اصلى بخش8 انتقالى با واسطه از مالک رسمى مصطفى ضیائى قهنویه
9- رأى شــماره 139860302009001225 مــورخ 1398/05/23 آقاى ابراهیم بهرامى 
دیزیچه  فرزند رحیم ، در ششدانگ یکباب خانه   به مســاحت 154/85مترمربع مجزا شده 
از  پالك 17-اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى  از مالک رسمى رحمت اله قربانى 

شاه کوچکى
10- رأى شــماره 139860302009001214 مورخ 1398/05/22 آقاى حشمت اکبرى 
فرزند فتح اله ، در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 117/45مترمربع مجزا شده از  پالك یک 

-اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى امیر قلى محمدى
11- رأى شــماره 139460302009007342 مــورخ 1394/12/27 خانــم بهــاره 
داوودى مبارکه فرزند فرامرز ، در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
115/27مترمربع مجزا شده از  پالك ده -اصلى بخش9انتقالى  بموجب قباله عادى از مالک 

رسمى یارجان احمدپور
12- رأى شــماره 139860302009001244 مورخ 1398/05/27 آقاى حمید محمودیه 
فرزند بهروز ، در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 86/82مترمربع مجزا شده از  پالك 191 
فرعى از 6 -اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک محبوبه محجوب تاریخ انتشار 
نوبت اول : 1398/6/30 تاریخ انتشــار نوبــت دوم : 1398/7/14 م الف: 600288   مظاهر 

نصرالهى-رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه/ 6/397
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگى- نظر به اینکه آقاى اکبر شمس دادخواستى 
به طرفیت 1- احمد منجمى 2- ناصر منجمى 3- فاطمه خســروى به خواسته انتقال سند 
تقدیم که به شوراى حل اختالف شعبه اول حقوقى ارجاع به کالسه 98/1106 ش1ح ثبت 
و براى روز چهارشنبه مورخ 98/08/08 ســاعت 8:15 صبح وقت رسیدگى تعیین گردیده و 
خوانده مجهول المکان معرفى نموده است . به تقاضاى خواهان و دستور شورا و به استناد ماده 
73 ق.آ.م  مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى جرید االنتشار رسمى درج و آگهى شود 
و از خوانده دعوت مى نماید که با مراجعه به دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول حقوقى 
فالورجان و اعالم نشانى و آدرس دقیق خود و دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم براى 
وقت مقرر در شوراى حل اختالف شعبه اول فالورجان جهت رسیدگى حاضر شوید و در غیر 
اینصورت این آگهى به منزله ابالغ محســوب مى شود  ،. م الف  600114 دبیرخانه شوراى 

حل اختالف شعبه اول فالورجان/ 6/399 
اصالحى مزایده

پیرو آگهى مزایده شماره م الف 592670 نظر به اینکه در سطر چهارم آگهى مذکور کلمه هویه 
اشتباهًا هومه چاپ و منتشر شده بدینوسیله آدرس محل ملک مورد مزایده هویه خیابان آیت 
اله خانمنه اى روبروى باسکول شجاع اصالح و اعالم مى گردد . م الف: 600259 اسماعیل 

زاده - مدیر اجراى اسناد رسمى فالورجان / 6/400 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگى- شــماره : 584/97 – 98/01/25 نظر به 
اینکه آقاى بهزاد خلیلیان به طرفیت مصطفى قلعه شاهى به خواسته مطالبه جلب ثالث که 
به شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى ارجاع و به کالسه 584/97 ثبت و براى روز شنبه 
مورخ 98/08/04 ساعت 08:30 صبح وقت رسیدگى تعیین گردیده و خوانده مجهول المکان 
معرفى نموده اســت. لذا به تقاضاى خواهان و دستور شورا و به استناد ماده 73 ق.آ.م مراتب 
یک نوبت در یکى از  روزنامه هاى جریداالنتشار رســمى درج و آگهى مى شود و از خوانده 
دعوت مى نماید که با مراجعه به دبیرخانه شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى فالورجان 
و اعالم نشانى و آدرس دقیق و دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم براى وقت مقرر در 
شوراى حل اختالف شعبه دوم فالورجان جهت رسیدگى حاضر شوید در غیر این صورت این 
آگهى به منزله ابالغ محسوب مى شود. م/الف  600644 رئیس شوراى حل اختالف شعبه 

دوم فالورجان/6/401 
مزایده اموال غیرمنقول نوبت اول 

در پرونده 981246 اجراى مدنى دادگســترى شهرستان شاهین شــهر و در اجراى نیابت 
962391 شعبه 13 اجراى احکام اصفهان آقاى محسن هاشمى فرزند شمس على محکوم 
به پرداخت تعداد 200 سکه بهار آزادى و 100 مثقال طالى ساخته شده و مبلغ 733 / 189 
/ 258 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 696 / 783 / 176 ریال بابت حق االجراى دولتى در 
حق صندوق دولت شده است . محکوم لها در جهت وصول مطالبات اقدام به توقیف اموال 
بدهکار شامل امتیاز حق بهره بردارى بشماره 05 – 9130 – و – ج مورخ 25/ 7 / 95 واقع 
در شهرك صنعتى بزرگ شمال اصفهان نموده که حسب استعالم واصله از شرکت شهرك 
هاى صنعتى استان اصفهان به شماره 29613 مورخ 3/ 11 /1396 توقیف شده است و طى 
نامه شماره 11234 مورخ 10 /4 /1398 محکوم علیه طرف قرار داد امتیاز حق بهره بردارى 
فوق مى باشد و طبق نظریه کارشناس دادگسترى محل مورد نظر یک قطعه زمین محصور 
بمساحت 2485 متر مربع از شــمال بطول 35 متر به پالك مجاور از شرق بطول 70 متر به 
پالك مجاور از جنوب به طول 35 متر به گذر از غرب بطول 70 متر به پالك مجاور محدود 
است و شماره پالك ثبتى برابر مدارك ابرازى بشماره 60730 / 516 بخش 16 ثبت اصفهان 
و بشماره قطعه 26 – 3 مى باشــید و امتیاز حق بهره بردارى ملک فوق بمبلغ 000 / 000 
/3/340 ریال ارزیابى شده و نظریه کارشناس مصون از ایراد و اعتراض بوده است . و وضعیت 
ملک در اجراى ماده 111 قانون اجراى احکام مدنى بررسى شده که طبق گزارش مورخ 8 / 
6/ 98 مامور اعزامى ملک به صورت کارگاهى در حال ســاخت مى باشد و با توجه به میزان 
طلب محکوم له و احتساب حق االجرا و هزینه هاى اجرایى که باالتر از ارش امتیاز فوق مى 
باشد تمامت امتیاز حق بهره بردارى محکوم علیه به شماره 0913 – 05 – و – ج مورخ 25 
/ 7 / 95 در روز شنبه مورخ 20/ 7 / 98  ساعت 9 صبح محل برگزارى مزایده : اجراى احکام 
حقوقى  دادگسترى شاهین شهر . مزایده از قیمت کارشناسى شروع وبه کسى که باالترین 
قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد . برنده مزایده مى بایست 10 درصداز ثمن معامله 
را فى المجلس به همراه داشته باشــند تا عند اللزوم به حساب سپرده21712902777002  
واریز و تا یک ماه فرصت دارد ما بقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن 
ابطال مزایده10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد 
. کسانى که مایل ب رکت در مزایده مى باشند مى بایســت حداکثر 5 روز قبل از مزایده به 
دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده 
درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل ، تا 
در مزایده شرکت داده شوند . 597911 – م الف  . اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین 

شهر/ 6/402 
حصر وراثت

آقاى / خانم شهره شریفیان به شماره شناســنامه 453  با استناد شهادتنامه و گواهى فوت و 
رونوشت  شناسنامه ورثه ، درخواستى بشماره 98 / 438  تقدیم این شورا نموده چنین اشعار 
داشته است که شادروان حیدرعلى شــریفیان جزى فرزند محمد  بشناسنامه شماره 208در 
تاریخ 22/ 1/ 1398 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از 1 – توران بصیرى 
جزى نام پدر حیدر شــماره شناسنامه 6941 نسبت با متوفى همســر 2- علیرضا شریفیان 
جزى نام پدر حیدرعلى شماره شناسنامه 259 نســبت با متوفى فرزند 3- شوکت شریفیان  
نام پدر حیدرعلى شماره شناسنامه 14 نســبت با متوفى فرزند 4- شهره شریفیان جزى نام 
پدر حیدرعلى شماره شناسنامه 453 نسبت با متوفى فرزند 5- فرزادشریفیان جزى  نام پدر 
حیدر على شماره شناسنامه 380 نســبت با متوفى فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهى صادر خواهد گردید . 598004 /م الف - شعبه ویژه حصر وراثت شاهین شهر/ 6/403 

اخطار اجرایى
محکوم علیه عیســى محمودى مجهول المکان و محکوم له نوشــاد على محمدى فرزند 
عبدالمحمد بنشانى پاساژملت ط فوقانى ایرانیان به موجب راى شماره 53 تاریخ 11 / 2 / 98 
حوزه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر محکوم علیه محکوم است 
به پرداخت مبلغ 000 / 000 / 50 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000 / 625 / 1 ریال هزینه 
دادرسى محکوم علیه و هزینه عملیات اجرایى نیز به عهده محکوم علیه است 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   597974 /م الف.  حبیب اسالمیان  -  قاضى شعبه 

هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 6/404 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به1 – شرکت صبا گلچین ماندگار 2 – حمید محمدى 
و آقاى غالم رســول علیزهى با وکالت وحید کیانى دادخواستى به خواسته مطالبه  چک به 
طرفیت شما به این شــورا تقدیم نموده و به کالسه 98 / 261 ش 5 ح ثبت و وقت رسیدگى 
به تاریخ 8 / 8 / 98 ساعت 30 / 5 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شــورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق 
مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد 597965/م الف. مدیر دفتر شعبه 5 حقوقى شوراى حل 

اختالف شاهین شهر / 6/405 
ابالغ اخطاریه ماده 87

آگهى ابالغ اخطاریه ماده 87 آیین نامه اجراى مفاد اســناد رســمى الزم االجرا - شــماره 
پرونده : 2 / 139604005183000015 شماره بایگانى پرونده : 9600242 شماره ابالغیه : 
139805102141000676 تاریخ صدور 12 / 6 / 1398 بدین وسیله به وراث مرحوم محسن 
عظیمى به آدرس اصفهان شاهین شهر خ طالقانى خ توحید فرعى 3 سمت راست پ 47 که 
براساس سوابق اجرایى کالسه 9600242 له عصمت داود آبادى و علیه وراث مرحوم محسن 
عظیمى ( عصمت ، مهسا ، لطف اله و امیر على و امیرحسین شهرت همگى عظیمى ) موضوع 
سند ازدواج شماره 8497 مورخ 30 / 10 /1379 دفتر 110 مرکزى طبق درخواست بستانکار 
در خصوص توقیف پالك ثبتى 12203 / 409 اقدام شد لذا طبق ماده 87 آیین نامه اجرائى 
مفاد اسناد رسمى بشما اخطار مى شود ضمنا هرگونه نقل انتقالى از طرف شما نسبت به مورد 
بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمى شود  . 597972 /م الف رشید توکلى - مسئول 

واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر/ 6/406 
فقدان سندمالکیت

آقاى فرهاد افشار فرزند عبدالحسن باستناددوبرگ استشــهادیه محلى  که هویت و امضاء 
شهود رسما گواهى شده است مدعى است سند مالکیت خود به شماره پالك ثبتى 002464 
الف/ 95 را بمیزان ششدانگ به شماره پالك ثبتى 43995 / 301  واقع در بخش 16 حوزه 
ثبتى  اصفهان ( شاهین شهر ) در صفحه دفتر بنام مالک فوق ثبت و صادر و تسلیم گردیده و 
بموجب سند قطعى 201489 مورخ 23 / 12 / 1395 دفترخانه 33 شاهین شهر  به او انتقال 
قطعى یافته و معامله دیگرى هم انجام نشده و سابقه رهن و بازداشت هم ندارد و نحوى گم 
شدن جابجایى اعالم شده چون درخواست  صدور سند مالکیت المثنى گردیده ، طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهــى 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 ســند 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 . 597944 /م الف ناصر صیادى – رییس اداره 

ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/ 6/407 
فقدان سندمالکیت

آقاى علیرضا محمدى بوکالت از وراث مالک ( مرحوم آقاى محمد على داورپناه فرزند حاجى 
عبدالرحیم کد ملى 5110011303 با تسلیم دو برگ استشهادیه  که هویت و امضاء شهود 
رسما گواهى شده است مدعى اســت سند مالکیت خود ســه دانگ از ششدانگ  به شماره 
پالك ثبتى 2669/ 437 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى  اصفهان ( شــاهین شهر ) در صفحه 
411 دفتر22  که طبق ســند انتقال قطعى به شــماره 4167 مورخ 6  / 11 / 1324 دفتر54 
گز برخوار به موکلش انتقال قطعى یافتــه در اثر نامعلومى مفقود گردیــده و وکیل مرقوم 
تقاضاى صدور سند مالکیت المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث 
مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود ســند مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشــار 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 . 597983 /م الف ناصر صیادى – رییس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر 

 6/408/
اخطار اجرایى

شماره 737/97 به موجب راى شماره 1057 تاریخ 97/9/7 حوزه دوم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه حکیم دسومى به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ پنجاه و سه میلیون و هشتصد و بیست و هفت هزار و 
پانصد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/815/000 ریال  بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت 
تاخیردرتادیه از مورخ 97/6/19 لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل و همچنین محکوم 
علیه محکوم به پرداخت مبلغ 2/691/375 ریال بعنوان نیم عشر دولتى محکوم له: نعمت 
اهللا صفر نوراهللا با وکالت حمید محمد کبیرى به نشــانى: نجف آباد پلیس راه روبروى درب 
شهرك صنتى نمایندگى گواه  ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت 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 باشــد 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 نماید. 

594862/م الف-شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/411
 ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139804014463000017/2 شــماره بایگانى پرونده: 9800283 شماره 
ابالغیه: 139805102129000993 تاریخ صــدور: 1398/06/03 «آگهى ابالغ اجرائیه 
9800283» بدین وسیله به آقاى حبیب ا... یزدانى، نام پدر: اسمعیل، شماره شناسنامه: 1830، 
شماره/شناســه ملى: 4621603558، متولد: 1356/01/02 به ادرس متن سند فوالدشهر، 
محله B 3، روبروى بازار فردوس، کوچه البرز، ابالغ مى شود که خانم مینا عبداللهى جهت 
وصول یک جلد کالم اله مجید ربانى به هدیه یکصد هزار ریال و مهرالســنه حضرت زهرا 
سالم اله علیها 262/5 ریال و تعداد سى عدد ســکه کامل طالى بهار ازادى و مقدار بیست 
مثقال طالى ســاخته و پرداخته 18 عیار و مبلغ نود میلیون ریال وجه نقد رایج کشورى به 
استناد سند نکاحیه شماره 1547 مورخ 1380/05/04 دفترخانه ازدواج شماره 77 شهر  شلمزار 
اســتان چهار محال و بختیارى علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 
9800283 در این اداره تشکیل شده است و بدلیل عدم شناسایى نشانى، ابالغ اجرائیه میسر 
نگردیده است، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى 
الزم االجراء، مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار محلى اگهى 
مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب میگردد، نسبت 
به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 597818 

محمدرضا ابراهیمى- مسئول واحد اجراى اسناد رسمى لنجان /6/409
مزایده نوبت اول

واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالســه 980233 جلسه 
ى مزایده اى در روز سه شنبه مورخ 1398/07/16 از ساعت 9:00 لغایت 10:30 صبح و به 
منظور وصول محکوم به در حق محکوم له و به جهت فروش یک دســتگاه خودرو سوارى 
تویوتا به رنگ سبز تیپ سیلیکا، مدل 1975 به شماره موتور T 1080423 3 و شماره شاسى 
TF 22210483 که خودرو مذکور فاقد بیمه بوده و مى بایستى توسط خریدار بیمه شود و 
توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 570/000/000 ریال ارزیابى گردیده است. در 
محل اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان برگزار نماید طالبین خرید مى توانند به مدت پنج 
روز قبل از موعد مزایده از خودرو مذکور واقع در پارکینگ چمگردان دیدن نموده و سپس در 
صورت تمایل در جلسه ى مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و برنده 
مزایده فرد یا افرادى مى باشــند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانى مى توانند در 
جلسه ى مزایده شرکت نمایند که 10 درصد قیمت کارشناسى را نقداً پرداخت و در صورت 
برنده شدن الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت نمایند. م الف: 597816 اجراى احکام مدنى 

دادگسترى شهرستان لنجان  /6/410
تحدید حدود اختصاصى

شماره: 984202511983390- 98/6/26 نظر به اینکه به موجب اراى شماره 459 و 460 
ــــ 98/2/12 قانون تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند مالکیت رسمى ششدانگ 
یکباب خانه پالك شماره 2248/5722 مجزى شده از 1186 فرعى از اصلى مذکور بخش 
6 ثبت اصفهان در مالکیت خانم کفایت طاهرى فرزند یوســف و شریک مستقر گردیده و 
پرونده ثبتى فاقد سابقه تحدید حدود میباشد لذا به استناد ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى 
مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز: 2 شنبه مورخه: 1398/7/22 ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اعالم میگردد 
تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و فقط تا (30) روز پذیرفته خواهد شد 
و معترض طبق ماده 86 آئیننامه قانون ثبت باید از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره، ظرف 
یکماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائى تسلیم و گواهى تقدیم دادخواست را أخذ 
و به این واحد ثبتى ارائه نماید، در غیر اینصورت متقاضى ثبت یا نماینده قانونى وى میتواند 
به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى عدم تقدیم دادخواســت را دریافت و به اداره ثبت تسلیم 
نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتى را بــا رعایت مقررات ادامه میدهد. 
تاریخ انتشار: 1398/6/30 م الف: 601626 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

جنوب شرق اصفهان  /6/414
مزایده

آگهى ابالغ به آقاى بهروز ابن على فرزند شاهزاده مجهول المکان موضوع: ابالغ وقت مزایده 
درتاریخ 98/6/23 جهت حضور تاریخ حضور: شــنبه مورخ 98/7/23 رأس ساعت 9 صبح 
خواسته: در خصوص پرونده اجرایى شــماره 241/97 اجراى احکام شوراهاى حل اختالف 
حوزه قضائى بخش باغ بهادران با موضوع مطالبه مهریه بــه طرفیت خانم مهناز امیرى به 
عنوان محکوم له و بهروز ابن على به عنوان محکوم علیــه نظر به توقیف دو دانگ و نیم از 
یک دستگاه کامیون متعلق به محکوم علیه لذا وقت مزایده جهت فروش دو دانگ و نیم از 
کامیون به شماره انتظامى 346 ع 58 ایران 13 به تاریخ 98/7/23 راس ساعت 9 صبح الى 
11 در محل دادگاه عمومى بخش باغ بهادران دفتر اجــراى احکام حقوقى جهت حضور به 
محکوم علیه ابالغ مى گردد. الزم به ذکر است یک نوبت آگهى مى گردد. م الف: 600068 

صابریان- دادرس دادگاه عمومى بخش باغ بهادران  /6/415
وقت اجراى قرار تحریر ترکه

مرجع رسیدگى: شعبه 20 شوراى حل اختالف اصفهان بدینوس یله اعالم مى نماید به موجب 
درخواست اشرف سلیمانى به طرفیت شــکوفه و بهنام و محمد همگى کیخائى قرار تحریر 
ترکه مرحوم داوود کیخائى طى شماره 980249 در شوراى حل اختالف شهید حججى صادر 
و وقت اجراى قرار ساعت 16/30 روز 2 شنبه مورخ 98/7/22 تعیین گردیده است لذا از ورثه 
یا نماینده قانونى آن ها، بستانکاران و مدیونین به متوفى و کسان دیگرى که حقى بر ترکه 
متوفى دارند دعوت مى شود در موعد مذکور در محل این شورا واقع در شهرستان اصفهان با 
آدرس خ ارباب حاضر شوند عدم حضور مدعوین مانع اجراى قرار نخواهد بود. م الف: 602309 

شعبه 20 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /6/423
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آگهى تغییرات
شرکت مهندســین مشــاور تالش نقش 
جهان ســهامى خاص به شماره ثبت 9843 
و شناســه ملى 10260309217 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى سالیانه 
مورخ 1398/04/29 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: - ترازنامه و صورتهاى سود و زیان و 
جریان وجوه نقد براى ســال مالى منتهى به 
تاریخ 29 اسفندماه 1397 به تصویب رسید. 
- فرهاد طاهریون اصفهانى به شــماره ملى 
1284586091، مجید عمومى به شــماره 
ملــى 1287781128 و ســعید نیکخواه 
به شــماره ملى 1289317976 به عنوان 
اعضاى هیئت مدیره براى مدت دو سال دیگر 
انتخاب شدند. - موسســه حسابرسى آگاه 
تراز مدبر به شناسه ملى 10260569878 
به عنوان حسابرس و بازرس اصلى و موسسه 
حسابرسى پایش پرگاس کاردان به شناسه 
ملى 14006093996 به عنوان بازرس على 
البدل شرکت براى سال مالى 1398 انتخاب 
گردیدند. - روزنامه نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین شد. اداره کل ثبت 
اســناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(599109)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسین مشاور تالش نقش جهان 
سهامى خاص به شماره ثبت 9843 و شناسه 
ملى 10260309217 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1398/04/29 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - فرهاد طاهریون اصفهانى به 
شماره ملى 1284586091 به عنوان رئیس 
هیئت مدیــره و مدیرعامــل، مجید عمومى 
به شــماره ملى 1287781128 به عنوان 
نایب رئیس هیئت مدیره و ســعید نیکخواه 
به شــماره ملى 1289317976 به عنوان 
عضو هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدند. - کلیه اوراق و اسناد تعهد آور، چکها 
و بروات و قراردادها بــا امضاى مدیرعامل و 
یکى از اعضاى هیئت مدیره متفقاً و ممهور به 
مهر شرکت معتبر و نافذ خواهد بود. - ضمناً 
مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت مدیره مى 
باشد. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (599154)

آگهى تغییرات
شرکت روان رود ســبزینه شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 56068 و شناسه ملى 
14005795239 به اســتناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ 1398/06/04 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : آقاى ســعید 
بهبهانــى 0602427576بعنــوان رئیس 
هیئت مدیــره و آقــاى هادى شــیروانى 
فیــل آبــادى4679965754 بعنوان مدیر 
عامل شــرکت و آقاى مهدى شیروانى فیل 
آبــادى4679779586 بعنوان نائب رئیس 
هیئت مدیــره و آقاى محمد شــیروانى فیل 
آبــادى4679761059 بعنوان عضو اصلى 
هیئت مدیــره براى مدت دو ســال انتخاب 
شدند. کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، 
عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء 
مدیرعامل منفــرداً و با مهر شــرکت معتبر 
است. مدیر عامل شــرکت مجرى مصوبات 
هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (601966)

آگهى تغییرات
شــرکت  ســبزینه  رود  روان  شــرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 56068 و 
شناســه ملى 14005795239 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عــادى مورخ 
1398/06/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
: آقاى هادى شــیروانى فیل آبادى به کدملى 
4679965754 و آقــاى ســعید بهبهانى 
به کدملــى 0602427576 و آقاى مهدى 
شیروانى فیل آبادى به کدملى 4679779586 
و آقاى محمد شیروانى فیل آبادى به کد ملى 
4679761059 بعنــوان اعضــاى اصلى 
هیات مدیــره براى مدت دوســال انتخاب 
گردیدند. آقاى محمد باقر فرمانى به کدملى 
3309898326 و آقاى مهدى اشــجع به 
کدملــى 1292464291 بترتیب بســمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت 
تعیین گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (601969)

آگهى تغییرات
شرکت دیر گداز قدر پارســیان سهامى 
خاص به شماره ثبت 47891 و شناسه ملى 
10260660629 به استناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ 1398/05/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - ســیروس 
صابرى به شماره ملى 4449615840 به 
ســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، 
عبدالرحیــم محــب راد به شــماره ملى 
1753924030 به ســمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و شیرین محب راد به شماره 
ملــى 0059560061 به ســمت عضو 
هیئت مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
شدند. - کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضاى مدیرعامل و نایب رئیس 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى 
باشد. - ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات 
هیئت مدیره مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (602343)

آگهى تغییرات
شــرکت دیر گداز قدر پارســیان سهامى 
خاص به شماره ثبت 47891 و شناسه ملى 
10260660629 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ 
1398/05/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - 
سیروس صابرى به کدملى 4449615840 و 
کدپستى8158177715، عبدالرحیم محب 
راد بــه کدملى 1753924030 و شــیرین 
محب راد به کدملى 0059560061 به عنوان 
اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شدند. - مهران سهیلى اصفهانى به 
کدملى 1755072368 و مهرانگیز نواح به 
کدملى 1750512981 به ترتیب به سمت 
بازرســان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یک سال انتخاب شــدند. - تراز مالى 
ســال 1397 تصویب شــد. - روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (602347)

اورژانس اصفهان
 در مرزهاى شلمچه و چذابه 

مدیـر حـوادث و فوریت هاى پزشـکى اسـتان اصفهان 
از اعـزام خودروهـاى امـدادى و ارتباطـات اورژانـس و 
تکنسین هاى این مدیریت به مرزهاى شلمچه و چذابه 
همزمـان با مراسـم راهپیمایـى بزرگ اربعین حسـینى

 خبر داد. 
غفور راستین افزود:  برخالف سـال هاى گذشته امسال 
به مرزهاى مهران اعزام نمى شویم و نیروهاى اورژانس 
در مرز این دو منطقه مستقر خواهند بود. وى با اشاره به 
اعزام 10 آمبوالنس بـه همراه 40 نیـروى فوریت هاى 
پزشکى تصریح کرد: خودروى ارتباطات اورژانس در مرز 

شلمچه مستقر خواهد بود.

رشد جمعیت
 به زیر یک درصد رسید

مدیرکل ثبت احـوال اسـتان اصفهان و دبیر شـوراى 
راهبـردى جمعیت اسـتان اصفهـان گفت: نرخ رشـد 
جمعیـت در اصفهان به 0,97 درصد رسـیده اسـت که 
نشـان مى دهد وضعیـت جمعیتى این اسـتان مطلوب 

نیست. 
حسین غفرانى در شـوراى راهبردى جمعیت و شوراى 
هماهنگى هماهنگى وقایع حیاتى استان اصفهان افزود: 
پس از انفجار جمعیتى در سال 65 با برنامه هاى اجرایى 
پیشگیرى از تولد، میزان زاد و ولد با کاهش روبه رو شد.

قطب دوم سینمایى کشور 
مى شویم اگر...

مدیر انجمن سینما جوان ایران در استان اصفهان گفت: 
اگر سرمایه گذارى که در حوزه فوتبال در اصفهان صورت 
گرفته در حوزه سینما هم انجام بگیرد، اصفهان مى تواند 
به قطب دوم سینمایى کشور تبدیل شـود و به نقطه اى 
برسد که عالوه بر پذیرش سـاخت فیلم هاى سینمایى، 

مهاجرپذیر هم باشد.

نرخ امید به زندگى در اصفهان 
چند سال است؟ 

نرخ امید به زندگـى در اسـتان اصفهـان در مجموع دو 
جنـس زن و مرد 74.9 سـال اسـت کـه در میان سـایر 
اسـتان ها، مردان این استان با 73 سـال در رتبه هفتم و 
زنانش با 77 سـال در رتبه چهارم کشـورى قـرار دارند. 
معاون آمار و اطالعات سـازمان مدیریت و برنامه ریزى 
اسـتان اصفهان گفت: در بین شهرسـتان هاى اسـتان، 
نجف آباد با 77.1 سـال در مردان و فریدونشـهر با 79.4 
سـال در زنان، بیشـترین نرخ امیـد به زندگـى و بویین 
میاندشت با 72 سـال در مردان و شاهین شهر و میمه با 
73.5 سـال در زنان، پایین ترین نرخ امید به زندگى را به 

خود اختصاص داده اند.

خبر

مدیرکل نوسازى و تجهیز مدارس استان اصفهان گفت:337 
کالس درس ساخته شده به دست خیران مدرسه ساز امسال 

پذیراى باالى 10 هزار نفر از دانش آموزان خواهند بود.
سید مهدى میربد مدیرکل نوسازى مدارس استان اصفهان 
درباره وضعیت نوسازى مدارس استان اصفهان در آستانه 
سال تحصیلى جدید اظهار داشت: تا ابتداى سال تحصیلى 
جدید 66 پروژه آموزشــى و پرورشى به اداره کل آموزش و 

پرورش استان اصفهان تحویل خواهد شد.
او با اشــاره به همکارى خیران در بحث توســعه فضا هاى 
آموزشى بیان کرد: 337 کالس درس ساخته شده به دست 
خیران مدرسه ساز امسال پذیراى باالى 10 هزار نفر از دانش 

آموزان خواهند بود. مدیرکل نوسازى مدارس استان اصفهان 
با بیان اینکه تعهد خیران نزدیک به 110 میلیارد تومان برآورد 
شده است، گفت: این رقم نسبت به سال گذشته نزدیک به 
1.5 برابر افزایش یافته است. او با اشاره به میزان کالس هاى 
درس نیازمند نوســازى و بهســازى در اســتان اصفهان، 
خاطرنشــان کرد: آموزش و پرورش ما نیازمند واحد هاى 
آموزشى جدید است، 9 هزار کالس درس نیاز داریم و هم 

اکنون 13 هزار کالس درس نیازمند مقاوم سازى است.
میربد اظهار داشت: در بحث فضا هاى آموزشى نیاز فراوانى 
وجود دارد، با این حال موضوع نگهــدارى و مدیریت این 

فضا ها بسیار مهم است.

مسئول روابط عمومى اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان در گفت و گو با باشــگاه خبرنگاران جوان گفت: 
همانطور که سال گذشــته در مدارس شیر توزیع نشد و با 
توجه به مشکالت مالى دولت، ســال جارى نیز شیر بین 

دانش آموزان توزیع نخواهد شد.
محسن ژیان پور ادامه داد: در حال حاضر ثبت نام ها به اتمام 
رسیده و مدارس دولتى دانش آموزان در محدوده را ثبت نام 
کرده اند، اما افرادى که اقدام به ثبت نام در خارج از محدوده 
نمودند به مشــکل برخوردند و در برخى موارد با پرداخت 
مبالغى به مدرسه در محدوده خارج از محل سکونت ثبت 

نام کرده اند.

مسئول روابط عمومى اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان گفت: شــهروندان براى ثبت نام در مدارس غیر 
انتفاعى با مراجعه به ســامانه mosharekatha.ir از 

میزان شهریه مصوب مدارس غیر انتفاعى مطلع شوند.
وى با اشاره به برنامه هاى ویژه اى براى بازگشایى مدارس 
تدارك دیده اند گفت: در نظر داریم مورخ 31 شهریور زنگ 
استانى شکوفه ها در دبستان دخترانه حسین امین 1 واقع 
در خیابان هشت بهشــت غربى، نبش اتوبان آقابابایى و 
همچنین یکم مهرماه زنگ بازگشایى در دبیرستان دخترانه 
شهید شــالباف واقع در خیابان بعثت، خیابان فالطورى 

شرقى، بعد ازچهار راه آل بویه به صدا درآید.

امسال هم
 خبرى از شیر نیست

337 کالس درس پذیراى
 دانش آموزان خواهد بود

اولین نمایشــگاه رونق تولید با رویکرد نهضت ســاخت 
داخل، اولین نمایشگاه بین المللى پوشش هاى ساختمانى و 
نمایشگاه نوشت افزار و لوازم التحریر که روز سه شنبه افتتاح 
شده بود، دیروز در محل دائمى نمایشگاه هاى بین المللى 

استان اصفهان به پایان رسید.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان 
درباره برگزارى این نمایشگاه ها گفت: این دو نمایشگاه، 
براى اولین بار برگزار شد که نشان از عزم جدى براى رونق 
تولید دارد. این در حالى است که ما تا امروز 27 نمایشگاه 

مختلف را برگزار کردیم.
على یارمحمدیان افزود: تعجب برانگیز است که کیفیت 
نمایشگاه هاى امسال نســبت به سال گذشته، بهتر است 
که نشان مى دهد صنعت نمایشگاهى در تحریم، تاب آورى 

اقتصادى را افزایش داده است.

وى از برگزارى 55 نمایشگاه تا پایان سال جارى خبر داد.
معاون صنــدوق حمایت از تحقیقات، نوآورى و توســعه 
فناورى هاى دفاعى وزارت دفاع و پشــتیبانى نیروهاى 
مسلح نیز گفت: امروز کشور ما راهى جز پیشرفت در زمینه 
تکنولوژى و فرصت هاى توسعه ندارد بنابراین مجموعه 
دفاعى نسبت به تدوین اکوسیســتم نوآورى خود اقدام و 
صندوق به عنوان یک نهاد تسهیلگر در این راستا فعالیت 

مى کند.
محمد پاشــاخانى افزود: ما 200 شرکت را تحت پوشش 
داریم و صنــدوق مأمــور مدیریت چرخــه فعالیت این 
شرکت هاســت، این در حالى اســت که حوزه مأموریت 

صندوق محدود نیست و در همه زمینه ها فعال است.
معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى اصفهان نیز با 
بیان اینکه برگزارى نمایشگاه مى تواند بخشى از کمبودها 
در بخش بازاریابى و فروش و... را جبران کند، گفت: همه 

دستگاه هاى اجرایى باید کمک کنند تا تولید پررونق شده و 
موانع آن رفع شود. چرا که در کشورى که هزاران مانع بر سر 

راه تولید قرار دارد تولیدکننده نمى تواند خوب فعالیت کند.
حسن قاضى عسگر اظهار کرد: اعتقاد دارم تولید داخل باید 

تقویت شده و سیاست هاى اصلى اقتصادى اصالح شود.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان هم گفت: 80 درصد قطعات 
مورد نیاز ذوب آهن در داخل مجتمع ذوب آهن بومى سازى 
شده، 15 درصد قطعات ذوب آهن از سوى تولیدکنندگان 

داخلى کشور و البته 5 درصد خارجى است.
منصور یزدى زاده افزود: امید اســت روند ســاخت داخل 
ادامه یابد، تــا بتوانیم 5 درصد که وابســتگى داریم را در 

داخل بسازیم.
یزدى زاده در ادامه افزود: در نمایشــگاه رونق تولید، ذوب 
آهن اصفهان قطعات ساخت داخل را به نمایش گذاشته 
و ســایتى هم براى عالقه مندان در ایــن زمینه طراحى 

شده است.
حمیدرضا فوالدگر، نماینده مــردم اصفهان در مجلس 
شوراى اسالمى هم گفت: بهترین راه برون رفت از رکود 
در بخش هاى دولتــى، پروژه هاى عمرانى و فعالیت هاى 
تولیدى، صنعتى و معدنى و کسب و کار، رونق تولید است 
که البته ما در جلساتى با مسئوالن، آسیب شناسى الزم را 

انجام دادیم.
وى ساخت داخل را امروز بخشى جدى دانست و گفت: ما 
قانون حداکثر توان تولیدى خدماتــى را به روز کرده ایم و 
سامانه اى طراحى شده است و هر دستگاه دولتى یا شرکت 
وابسته به نهاد غیردولتى و شرکت خصوصى که به نحوى 
از امکانات دولت استفاده مى کنند در این سامانه نیازها را 

اعالم مى کنند و توانمندى هاى خود را ارائه مى دهند.
سرپرست دانشگاه آزاد اسالمى اصفهان (خوراسگان) هم 
با بیان اینکه رویکرد دانشگاه باید به سوى نوآورى برود، 

گفت: دانشگاه آزاد اسالمى اصفهان در دو محور پویش و 
پایش فعال خواهد بود. پایش، پایان نامه کارشناسى ارشد را 
ساماندهى مى کند و به سوى صنعت سوق مى دهد و پویش 
طرحى است که آموزش همگام با صنعت به تدریج صورت 

مى گیرد که امید است تجربه موفقى براى استان باشد.
پیام نجفى افزود: دانشگاه باید نقطه تحول باشد و کاربردى 
و متناســب با جامعه حرکت کرده، تا بتواند به مسئولیت 

اجتماعى خود عمل کند.
شــیرین طغیانى، رئیس کمیســیون عمران، معمارى و 
شهرسازى شــوراى اسالمى شــهر اصفهان نیز صنعت 
ساختمان را مهمترین صنعت مورد توجه جهان بیان کرد 
و گفت: متأســفانه از زمانى که معمارى به صنعت تبدیل 
شد نزول کیفیت ساختمان ها را شاهد بودیم در حالى که 
پوشش ساختمانى مى تواند در منظر شهرى نقش مؤثرى 

ایفا کند.

همه دستگاه هاى اجرایى باید براى رونق تولید کمک کنند
ساسان اکبرزاده

مدیر حفاظت و بهــره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان گفت: چاه هاى غیرمجاز فعال این استان ساالنه 
بیش از 400 میلیون مترمکعب آب از دل زمین استخراج 

مى کند.
سیدمهدى میرباقرى در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: 
حدود 17 هزار چاه غیرمجاز در اســتان حفر شده که بالغ 
بر 9 هزار حلقه از آنها، فعال و مابقى غیرفعال است. وى با 
اشاره به وجود بیش از 43 هزار حلقه چاه مجاز در استان 
تصریح کرد: این تعداد چاه هر ســال حدود سه میلیارد و 

700 میلیون مترمکعب آب استخراج مى کند.

مدیــر حفاظت و بهره بــردارى شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان خاطرنشان کرد: چاه هاى مجاز بخش کشاورزى 
حدود 35 هزار حلقه است که ساالنه بیش از سه میلیارد 

و300 مترمکعب آب از زمین خارج مى کند.
به گفته وى، بخش صنعت نیز بــا افزون بر 6 هزار حلقه 
چاه ســبب خروج حدود 200 میلیون مترمکعب و بخش 
آشامیدنى با یکهزار و 735 حلقه چاه موجب استخراج 132 

میلیون مترمکعب از آب هاى زیرزمینى مى شوند.
میرباقرى با تاکید بر اینکه مصرف بى حساب و کتاب منابع 
زیرسطحى ســبب اختالل در تعادل آب هاى زیرزمینى 

مى شــود، گفت: این امر مشــکالت فراوان و پرخطرى 
همچون فرونشســت زمین را در پى دارد که بى شــک 
بى توجهى و نبود برنامه ریزى براى اصالح آن، همه را در 

آینده درگیر خواهد کرد.
مدیر حفاظت و بهــره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان با بیان اینکه متوســط حجم کســرى ساالنه 
مخازن آب زیرزمینى استان 602 میلیون مترمکعب است، 
ادامه داد:  متوســط اُفت درازمدت ساالنه آب زیرزمینى 
41 سانتى متر و مجموع کسرى آبخوان هاى زیرسطحى 

استان افزون بر 12 میلیارد مترمکعب برآورد مى شود.

43هزار حلقه چاه
 اصفهان را فرو مى نشاند

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى با 
اشاره به بحث استعفاى نمایندگان اصفهان در سال 
گذشــته توضیح داد: اســتعفاى نمایندگان حرکتى 
اعتراضى به منظور جلب توجه مسؤوالن و رساندن 
نداى حق طلبى مردم اصفهان در حوزه آب به گوش 
مســؤوالن بود که به هدف خود رسید و با نطق هاى 
نمایندگان مردم اصفهــان و صحبت چهره به چهره 
با نماینــدگان و درگیر کردن مســؤوالن واقعیت ها 

مطرح شد.
حمیدرضا فوالدگر در نشست خبرى با اصحاب رسانه 
تصریح کرد: اعتراض اصلى نمایندگان عدم گذاشتن 
ردیف بودجه اى براى سامانه دوم بود که در  آخرین 
جلسه قول داده شــده که ردیف و ماده اى براى آن 

گذاشته شود، البته سامانه دوم مجوز دارند و با مجوز 
بودجه 98 با تبصره 19 این پروژه قابل اجرا اســت و 
هر ســرمایه گذارى مى تواند ورود پیدا کند که دولت 
مى تواند معادل سرمایه را تضمین کند، در سامانه دوم 
لوله گذارى در حال تکمیل اســت و اصل مشکل در 

تأمین بودجه تصفیه خانه است.
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شــوراى 
اسالمى بیان کرد: خواسته ما ردیف بودجه مستقل و 
اعتبارات بودجه دولتى و هموار کردن راه جذب سرمایه 
خصوصى بود، دستور ستاد احیا  نیز از رئیس جمهور و 
معاون اول گرفته شــده، چند بار در شوراى عالى آب 
مطرح شــده آخرین مصوبه ایجاد یــک کارگروه با 
ریاست وزیر نیرو اســت که مخالفت کردیم و ستاد 
احیا باید با سطح باالترى باشــد و حداقل به ریاست 

معاون اول باشد.
وى اظهــار کرد:  با بیــان اینکه قطار سریع الســیر 
اصفهان-تهران یک پروژه حیاتى است، تأکید کرد: 
نتیجه راه اندازى قطار سریع الســیر به نفع کل کشور 
است، همه بار تأمین مالى این پروژه با سرمایه گذارى 
خارجى است و دولت فقط وظیفه تضمین فاینانس را 

برعهده دارد.

مدیرکل پزشکى قانونى اصفهان گفت: 500 نفر بر 
اثر حوادث ترافیکى و جاده اى در این اســتان در پنج 
ماه امسال جان خود را از دست داده اند. على سلیمان 
پور افزود: در  مدت بیش از پنج  ماه امســال افزون بر 
12 هزار نفر در تصادفات مجروح شده و به پزشکى 
قانونى مراجعه کرده اند. به گفته وى آمار جانباختگان 
و مصدومان ترافیکى استان در مقایسه با زمان مشابه 

سال قبل  یک درصد افزایش داشته است.

مدیرکل پزشکى قانونى استان اصفهان یاد آورشد: 
افزون بر 370 نفر از جانباختــگان حوادث ترافیکى 
مرد بودند که در مســیرهاى جاده اى بین شــهرى 

کشته شدند.
بر اساس اعالم پزشکى قانونى کشور در چهارماهه 
نخست امسال بیش از 5800 نفر در تصادفات جان 
خود را از دست داده اند و بیش از 123 هزار نفر مصدوم 

شده اند.

آخرین وضعیت طرح احیاى زاینده رود

کشته شدن 500 نفر بر اثر حوادث جاده اى در 5 ماه
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آگهى مزایده عمومى

حبیب رضوانى- شهردار هرند

شهردارى هرند با استناد مصوبه شــوراى اسالمى شهر هرند در نظر دارد 
نسبت به فروش یکدســتگاه کامیون تانکر آب سیستم بى بن مدل سال 
1396 به رنگ ســفید روغنى با ظرفیت جمعاً 19 تن صفر کیلومتر به مبلغ 
8/200/000/000 ریال از طریق مزایده عمومــى اقدام نماید لذا متقاضیان 
محترم مى توانند جهت دریافت اسناد مزایده و بازدید از خودرو در پارکینگ 
شهردارى هرند تا تاریخ 98/07/15 به شهردارى هرند مراجعه و یا با تلفن 

46402366- 031 تماس حاصل نمایند. 

نوبت اول

م الف: 602381

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله اي شماره  980/1011
(2098001188000038 در سامانه ستاد)

نوبت دوم

روابط عمومی شرکت برق منطقه اي اصفهان

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اي اصفهان

نــوع تضمیــن شــرکت در مناقصــه: ضمانتنامــه معتبــر یا فیــش واریــز وجه نقد به شــماره  شــبا 
IR 330100004101101430230298  نزد بانک مرکزى با مبلغ فوق الذکر در وجه شرکت برق منطقه اى 

اصفهان
نحوه دریافت و تحویل اسناد مناقصه: کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله قرارداد، با 
مراجعه به «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)» به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. 
(اطالعات تماس «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)» جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و دریافت 
گواهی امضاء الکترونیکی(توکن): مرکز تماس: 41934-021، دفتر ثبت نام: 88969737 و 021-85193768 

– تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداري روزهاي کاري با شماره 031-36277687)
مهلت دریافت اسناد مناقصه: از ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1398/06/23 لغایت ساعت 16 روز پنجشنبه 

مورخ 1398/07/04
جلسه توجیهی و بازدید: حضور نمایندگان مجاز شرکت ها (همراه با معرفی نامه) در جلسه توجیهی و بازدید که 
در روز سه شنبه مورخ 1398/07/09 ساعت 09:00 صبح در محل: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، شرکت برق 
منطقه اى اصفهان، دفتر واحد ساختمان؛ تشــکیل می گردد، الزامی بوده و عدم حضور بمنزله انصراف از مناقصه 

خواهد بود. 
مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: نسخه الکترونیکی کلیه مدارك و مستندات اسناد مناقصه بایستی حداکثـر 
تا ساعت 10:00صبح روز شنبه مورخ 1398/07/20 در «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) بارگذاري و 
نسخه فیزیکی آن در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه اي اصفهان 

تحویل گردد.
زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1398/07/23 -  سالن کمیسیون 

معامالت ساختمان معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه اي اصفهان
سایر شرایط مناقصه:

به پیشنهادهائی که فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل 
شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ضمنا  می توانید این آگهی را در سایت هاي اینترنتی مشاهده کنید

www.setadiran.ir       http://iets.mporg.ir         www.tavanir.org.ir       www.erec.co.ir

م الف: 594644

شماره 
مبلغ تضمین شرکت در موضوع مناقصهمناقصه

شرایط و  الزامات ورود به مناقصهمناقصه (ریال)

980/1011
تکمیل عملیات ساختمانى و تأسیسات 

برق و مکانیک و محوطه سازى و جاده هاى 
پروژه پست 230/63/20 کیلوولت مهیار 

(شهرك صنعتى رازى)
3/300/000/000 ریال

 دارا بودن گواهینامه صالحیت پیمانکارى
 حداقل رتبه 4 ابنیه به همراه حداقل رتبه
 5 تأسیسات یا نیرو صادره از سازمان

برنامه و بودجه کل کشور

آگهى مزایده نوبت اول

بنیاد  توسعه و عمران موقوفات کشور

موسسه توسعه و عمران موقوفات استان اصفهان در نظر دارد اعیانى تعداد 1واحد زیرزمین  در 
پروژه موقوفه قینان ر ا  به شرح ذیل پیش فروش نماید.

پروژه موقوفه قینان  واقع در اصفهان ، خیابان نظرغربى ، کوچه شهید نجفى ، کوچه قینان  پالك 
ثبتى 1157 :

شرایط مزایده :
1- معادل 70٪ بهاى واحد زیر زمین همزمان با عقد قرارداد پیش فروش اعیانى و باقیمانده ،  

25٪ همزمان با تحویل کلید ، 5٪ همزمان با انتقال اسناد سرقفلى ملک.
2- مهلت دریافت فرم هاى مزایده تا تاریخ 1398/07/10 مى باشد.

3- متقاضیان شرکت کننده در مزایده میبایستى تقاضاى کتبى خود را در فرم مربوطه بانضمام 
ضمانت نامه بانکى / وجه نقد در وجه موسسه توسعه و عمران موقوفات استان اصفهان (معادل 
5٪ قیمت کل پایه کارشناســى) در پاکت در بســته قرارداده و تا پایان وقت ادارى روز شنبه  
1398/07/20 به دبیرخانه موسسه توسعه و عمران موقوفات استان اصفهان ، واقع در اصفهان، 
بلوار میرزا کوچک خان ، نرسیده به پل وحید ، ساختمان ادارى زاینده رود واحد 6 تحویل نمایند.

4- کمیسیون مزایده در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار خواهد بود.
5- برنده مزایده موظف است ظرف مدت یک هفته پس از اعالم نظریه کمیسیون وجوه مربوطه 
را بحساب موسسه توسعه و عمران موقوفات استان اصفهان واریز نماید .درصورت عدم اقدام 
بموقع مورد بمنزله انصراف تلقى و مبلغ سپرده وى ضبط و با نفرات دوم و سوم به ترتیب برابر 

مقررات اقدام خواهد شد.
6- سپرده نفرات دوم و سوم پس از تنظیم قرارداد با نفر اول مسترد خواهد شد.

7- به پیشنهادات مخدوش یا ناقص ترتیب اثرداده نخواهد شد.
8-  هزینه نشرآگهى و کارشناسى مربوطه بعهده برنده مزایده خواهد بود.

ضمنأ متقاضیان مى توانند جهت مشــاهده واحد مذکور و کســب اطالعات بیشــتر به محل 
ملــک   مراجعه ویــا بــا تلفــن هــاى  37868900و37868901و37867519  ، همراه 

09133669548تماس حاصل نمایند .

مساحت  تقریبى طبقه
متر مربع

قیمت پایه کارشناسى
قیمت کل (ریال) هر متر مربع اعیان

7527,000,0002,025,000,000زیر زمین


