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امروز ذوب آهن و سپاهان از اعتبار فوتبال ایران دفاع مى کنند       

دوئل اصفهان وعربستان در چهارشنبه بزرگ

خرید و فروش گسترده دام بدون مجوز ممنوع است

تب برفکى در اصفهان مى تازد
تجربه پزشک تبریزى تکرار شد

 دندانپزشکى وسط خیابان!

بارش برف بهاري
غرب استان اصفهان 
را سفیدپوش کرد  
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ناگفته هایى از مهمترین پرونده جنایى 
این روزهاى کشور 

چینى ها  مترو شاهین شهرـ   اصفهان را مى سازند

 مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى ســبز شــهردارى 
اصفهــان با اشــاره بــه برگــزارى پنجمین نمایشــگاه 
تخصصى گل و گیــاه، گیاهــان دارویى و فضاى ســبز 
شــهرى، ماهیان و پرنــدگان تزئینــى از اول تا ششــم
اردیبهشت گفت: در این نمایشــگاه دو باغچه هر یک به 
متراژ 125مترمربع طراحى شــده که یکــى باغچه اى با 
ویژگى هاى معمول منازل است که گل هاى کاشته شده در

 آن نیاز آبى باالیــى دارند و دیگرى باغچه اى اســت که 
با انواع گل هــا و درختان دایم ســبز و با نیــاز آبى کم، پر 
شده اســت. این باغچه تخصصى، مناســب با شرایط آب 
و هوایى خشــک و نیمــه خشــک بــوده و نمونه هایى

از گونه هــاى متناســب با ایــن شــرایط نیــز در آن به 
نمایــش گذاشــته خواهد شــد. احمــد ســلیمانى پور
150 متــرى از  ادامــه داد: نمایــش فــرش گل 
دیگــر برنامه هــاى ســازمان پارك هــا بــراى ایــن
 نمایشــگاه اســت و همچنیــن بــا در اختیار گذاشــتن
نــواع  CD هــاى آموزشــى، کتــاب و بروشــور   ا
و برگــزارى مســابقه ویــژه کودکان ســعى مى شــود
 آموزش طرح هاى ارائه شــده براى مخاطبین نمایشگاه 

تکمیل شود.

نمایش فرش گل 150 مترى 
در نمایشگاه گل و گیاه

وز ب سا یدن ۱۳ ر ا ر
ی(ع)  رت ع یان  والی    والدت 

بارک باد  یان آن امام ھمام  وم   ع

 مدیر موزه عروسک و اسباب بازى کاشان از مرمت قدیمى ترین 
و نخستین عروسک از مجموعه تاریخى این موزه خبر داد.امیر 
ســهرابى در این باره گفت: موزه عروسک و اسباب بازى چهار 
مجموعه عروسک خیمه شــب بازى دارد که سه مجموعه آن 
مربوط به اواسط تا اواخر قاجار هســتند که این اشیا براساس 
شرایط نگهدارى و گذشــت زمان دچار آســیب هایى شده و 
نیازمند حفاظت اصولــى بودند تا بتوان آنهــا را به عنوان یک 
سند ارزشمند نگهدارى کرد.  نخستین عروسکى که به کارگاه

 مرمت دانشــگاه هنــر اصفهان ســپرده شــد، از مجموعه 
قدیمى ترین عروســک هاى ایران و در منطقه نایین و اردکان 
ثبت شده است. این عروســک قدمتى بین 130 تا 150 سال 
دارد. عنوان این عروسک مشخص نیست، اما به دلیل مشابهت 
عروسک دیگرى با نام« فراش»، احتمال دارد که این عروسک 

نیز عروسک فراش باشد.

مرمت قدیمى ترین عروسک ایران در کاشان

حجاج با 
صداى بلند  

دعا 
نخوانند!

در نشست مسئوالن حج ایرانى و سعودى 
چه گذشت؟ 

نمى توانیم مشکل آب 
را حل کنیم

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر فوالدشهرروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر فوالدشهر

والدت باسعادت موالى عاشقان، 
امیر مؤمنان،

روابط عمومى شهردارى و روابط عمومى شهردارى و  على علیه السالم، مبارك باد
شوراى اسالمى شهر دیزیچهشوراى اسالمى شهر دیزیچه

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهرزرین شهرروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهرزرین شهر

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر دستگردروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر دستگرد

سالروز امام على(ع)آغازگر اشاعه عدالت 
و مردانگى و معرف واالترین الگوى

 شهامت و دیانت،
 بر عاشقانش مبارك باد!

والدت باسعادت والدت باسعادت 
موالى عاشقان، موالى عاشقان، 

امیر مؤمنان، امیر مؤمنان، 
على (ع)، مبارك بادعلى (ع)، مبارك باد

میالد مظهر علم و عزت و عدالت و سخاوت و شجاعت
اسد ا... الغالب ، على بن ابیطالب (ع) مبارك باد
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از هر 10 داعشى یک نفر مى خواهد منفجر شود!
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جهان منا
4 گزینه احتمالی براي ترمیم کابینه

چه کسانی هستند؟
ناطقان: بــه دنبال اظهــارات دو روز قبل محمدعلى 
نجفى (مشــاور اقتصادى رئیس جمهــور) مبنى بر 
اینکه ترمیم کابینه احترام به رأى مردم اســت، گمانه 
زنى ها پیرامون احتمال تغییرات در کابینه پررنگ تر 
از قبل شــد و در فضاى مجازى و رسانه اى اخبارى 
مبنى بر قطعى بودن تغییــر وزراى صنعت، آموزش 
و پرورش، اقتصــاد، تعاون کار و رفــاه اجتماعى و 
حتــى ورزش و جوانان دیده می شــود. اما نکته اى 
که هنوز خبرى قطعى درخصوص آن اعالم نشــده، 
گزینه هایى هستند که دولت براى پیاده سازى طرح 
ترمیم کابینه، از آنها اســتفاده خواهد کرد و به نوعى 
نیروهاى نیمکت نشــین دولت در کنار زمین بازى 
هســتند. از مجموعه گفت و شــنودهاى غیررسمى 
و گمانه زنى هاى رســانه اى، تاکنون نام چهره هایى 
همچون محمدفروزنده(رئیس سابق بنیاد مستضعفان)، 
سیدرضا صالحى امیرى(رئیس مرکز اسناد و کتابخانه 
ملى)، على اصغر مونسان(مدیرعامل منطقه آزاد کیش) 
و محمدحسین دادکان(رئیس سابق فدراسیون فوتبال) 
به عنوان گزینه هاى بالقوه براى بازسازى کابینه شنیده 

مى شود.

همه عوامل «شهرزاد»
پول خوبى گرفتند

میزان : بازیگر نقش نصرت در «شــهرزاد» گفت: به 
نظر من هیچ اشــکالى ندارد براى یک سریال خوب، 
هزینه زیادى شود، زیرا آدم هاى متخصص پول خوبى 
مى گیرند. پرویز فالحى پور درباره این سریال گفت: 
فصل دوم «شهرزاد» شیرین تر و جذاب تر است. وى 
با اشاره به صحبت هایى که درباره اختالف ابوالفضل 
پور عرب با حسن فتحى مى شود تصریح کرد: من این 
موضوع را قبول ندارم و باید بگویم آنها با یکدیگر هیچ 
اختالفى نداشتند. نقش پورعرب تا همانجایى بود که 
کشته مى شد و بعد از او من به سریال اضافه مى شدم.  
این بازیگر با اشاره به بودجه زیاد این سریال ادامه داد: 
به نظر من هیچ اشکالى ندارد براى یک سریال خوب، 
هزینه زیادى شود این را هم باید بگویم همه عوامل 
«شهرزاد» پول خوبى گرفتند و راضى بودند. این بازیگر 
خاطر نشان کرد: در هفته هاى گذشته یکى از بازیگران 
در مصاحبه ها پایان قصه را لــو داد که این خود یک 
صدمه است. امیدوارم آنهایى که در این سریال حرفه 
اى نیستند حرفه اى تر شوند و دیگر قصه را لو ندهند.

بازداشت شهردار زنجان
ایران نیوز24: دادستان عمومى و انقالب مرکز استان 
زنجان از بازداشت شهردار زنجان و شهردار منطقه 3 
خبر داد. حسن مظفرى گفت: به محض اخذ گزارش 
و اطالع از وقوع حادثه منجر به فوت یک کودك شش 
ساله در انتهاى خیابان درمانگاه دستورات قضائى الزم 
را به شعبه دوم بازپرسى صادر مى کند. در همین راستا 
بازپرس دادسراى زنجان ســاعت 9و30دقیقه صبح 
روز دوشــنبه مورخ 95/1/30 جهت معاینه محل در 
مکان حادثه حضور مى یابد. طى معاینه به عمل آمده 
از محل مشخص مى شود پســر بچه اى شش ساله 
به هویت محمد امین بیــات فرزند على به علت نبود 
حفاظ و درپوش در کانال و چاه هاى ایجاد شــده در 
منطقه به درون یکى از چاه هاى آب با عمق حدودى 
چهار متر سقوط نموده و به علت خفگى در آب فوت 
کرده است. بنابر این گزارش اهالى محل به شدت از 
عملکرد شــهردارى ناراضى بوده و اعالم داشتند که 
علیرغم مراجعات مکرر به شهردارى جهت رسیدگى 
به چاه هاى بدون حفاظ و ســرپوش با بى توجهى و 
بى اعتنایى مسئولین مواجه شده و پیگیریشان منتج به 
نتیجه نرسیده است.طى دستور دادستان مرکز استان 
زنجان پرونده این حادثه به کارشناس مربوطه ارجاع 

شده است.

از هر 10 داعشى
یک نفر مى خواهد منفجر شود!

ایسنا: در آمار منتشــر شده بر اســاس هزاران سند 
فاش شده، شامل اطالعات پرســنلى نزدیک به 22 
هزار نیروى داعش، مشــخص شــده 12 درصد از 
نیروهایى که جذب داعش مى شوند، مى خواهند در 
عملیات انتحارى شــرکت کنند. در آمار فاش شده 
مذکور، اســامى، ملیت ها، آدرس ها، شماره تلفن ها 
و بر خى دیگر از اطالعات پرسنلى افرادى که در این 
شبکه تروریستى در سال هاى 2013 و 2014 جذب 
شده اند، موجود است. همچنین طبق این آمار دو سوم 
افراد جذب شــده در داعش بین 21 تا 30 سال سن 
دارند. البته در این میان افراد نوجوان و سالخورده هاى 
دهه 70 مشاهده مى شود. پیرترین عضو جذب شده 
در داعش یک پیرمرد 70 ســاله داراى پنج فرزند از 

قرقیزستان است.

پدر «ستایش قریشى» مصاحبه اى با 
«BBC» نداشته است

فارس: خانواده «ســتایش قریشــى» ضمــن ابراز 
 BBC بى اطالعى از مصاحبه پخش شده پدر ستایش با
تأکید کردند که ما هیچ گونــه مصاحبه اى با خبرنگار 
این شبکه نداشته ایم. این حادثه از بدو اتفاق تاکنون 
حرف و حدیث هاى زیادى را پشــت سرگذاشته و 
برخى رسانه ها نیز در این ماجرا با دروغ هاى خود، به 
تحریک احساسات و عواطف افکار عمومى پرداخته 
و به مصیبت و دغدغه هاى خانواده هاى درگیر در این 
حادثه دامن زدند.  در این میان، از جمله اقدامات شبکه 
BBC تماس با پدر ستایش بدون معرفى شبکه خود 
بوده است، فردى با پدر ستایش تماس برقرار کرده و 
ماجرا را از وى سئوال مى کند.پدر ستایش نیز مانند ده 
ها تماس دیگر توضیحاتى را به وى ارائه مى دهد اما 
وى متوجه نبوده است که فرد سئوال کننده خبرنگار 
BBC است. خانواده ستایش قریشى از این ماجرا کامًال 
اعالم بى اطالعى کردند و با صراحت بیان داشتند که ما 
هیچ مصاحبه اى با BBC نداشته ایم و اگر مى دانستیم 
که فرد ســئوال کننده خبرنگار BBC اســت، هرگز 

صحبت نمى کردیم.

کمک  به  زندانیان  غیرعمد از طریق  
پایگاه  اطالع رسانى  مقام   معظم    رهبرى

به مناســبت میالد با ســعادت حضرت جواد االئمه 
علیه السالم، پرداخت مبالغ اهدایى به زندانیان نیازمند 
(جرائم غیرعمد) در بخش پرداخت وجوهات شرعى 
دفتر مقام معظم رهبرى فعال گردید. به گزارش روابط 
عمومى ســتاد دیه کشــور، خیرین خداجوى ایران 
اســالمى مى توانند از این پس با مراجعــه به آدرس 
اینترنتــى www.leader.ir در صفحــه «پرداخت 
وجوهات شــرعى» این پایــگاه، در کنار کمک هاى 
مربوط به مستضعفین جهان، وجوهات نقدى خود را 
براى آزادى زندانیان نیازمند تحت حمایت ستاد دیه 
نیز اختصاص دهند. رهبر فرزانه انقالب و مجموعه 
کارکنان خدوم بیت مقام معظم رهبرى به عنوان پشتیان 
معنوى و مالى این نهاد مردمــى، همواره در برگزارى 
«جشــن هاى گلریزان آزادى زندانیان آبرومند جرائم 
غیرعمد» پیشگام بوده و طبق سنت هر ساله چراغ  آئین 
گلریزان ستاددیه کشور در ماه مبارك رمضان با کمک 
ارزشــمند آیت ا... امام خامنه اى مدظله العالى روشن 
مى شود. کلیه دارندگان کارت هاى بانکى عضو شتاب 
با داشتن رمز دوم اینترنتى سواى مراجعه حضورى به 
بانک ها، خودپردازها و یا شعب ستادهاى دیه استانى، 
در کمترین فرصت و بدون پرداخت هزینه اى مى توانند 
از محل این پایگاه اطالع رسانى ستاد دیه را در امر آزادى 
محکومان واجدشرایط مساعدت نمایند. گفتنى است، 
طبق اســتفتائات به عمل آمده از جانب مراجع عظام 
تقلید، نیکوکاراِن مالئک کــردار مى توانند وجوهات 
شرعى زکات فطریه و دیگر تبرعات را براى امر آزادى 

زندانیان جرائم غیرعمد نیز اختصاص دهند.

فراخوانى عجیب  سفیر اردن از ایران
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان محمد مؤمنى وزیر 
اطالعات و سخنگوى دولت اردن با انتشار یک بیانیه در 
ادعایى عجیب، علت فراخوانده شدن سفیر این کشور 
از تهران را عدم پاسخگویى ایران به درخواست اردن 
در زمینه «مداخله در امور کشورهاى عربى» عنوان کرد! 
این مقام دولت اردن که کشورش با حضور در ائتالف 
عربستان، در جنایت کشتار مردم بى دفاع یمن شریک 
است، مدعى شد که به دنبال توافق هسته اى 2015 میان 
ایران و قدرت هاى جهانى، مقامات جمهورى اسالمى 
به یکســرى اقدامات و اظهارات مبادرت کرده اند که 
«دخالت غیرقابل قبول در امور داخلى کشورهاى عربى 
به ویژه کشورهاى عربى حاشیه خلیج فارس است»! وى 
همچنین ادعا کرد که جمهورى اسالمى ایران، «اصول 
اولیه حسن همجوارى را رعایت نکرده و سبب تشدید 
بحران در خاورمیانه و بى ثباتى در منطقه شده است». 
ســخنگوى دولت اردن در ادامه ادعاهاى خود گفت: 
تهران «هیچ نشانه مثبتى از خود در زمینه خواسته هاى 
اردن و دیگر کشورهاى عربى که در بیانیه هاى پایانى 
نشست هاى اخیر اتحادیه عرب و سازمان همکارى 

اسالمى مطرح شد، نشان نداده است».

تنها 3 ماه از برجام گذشته نه 30 سال
رئیس جمهور با یادآورى اینکه تنها ســه ماه از برجام 
گذشته است، تأکید کرد: برخى فکر مى کنند30 سال 
از برجام گذشته، کافى است ببینید در این سه ماه چه 
گشایش هاى فراوانى ایجاد شده است. حجت االسالم 
و المسلمین  حســن روحانى در جمع مردم سمنان با 
یادآورى اینکه امروز روابط بانکى بین بانک هاى ایران و 
جهان یکى پس از دیگرى گشوده مى شود، تصریح کرد: 
هر کشورى که مى رویم اولین قرارداد ما ارتباط بانک 
مرکزى ایران با بانک هاى آن کشور است. وى گفت: 
هر مقام خارجى که به ایران آمد، همچنین هر سفرى 
که ما به کشورهاى دیگر داشته ایم با آنها قرارداد بانکى 
امضا کردیم. رئیس جمهور افزود: یادمان باشد وقتى 
ویرانى رخ مى دهد بازسازى و نوسازى زمانبر است. در 
حال حاضر موانع از پیش پا برداشته شده و وقتى موانع 
برداشته مى شود سرمایه گذار خارجى به ایران مى آید 

که البته زمانبر است.

رد صالحیت مینو خالقى پرهزینه است 
 یکى از نمایندگان مجلس شوراى اسالمى گفت که 
رد صالحیت مینو خالقى براى شوراى نگهبان پرهزینه 
خواهد بود. به گزارش ایســنا، على مطهرى در جمع 
خبرنگاران با اشــاره به اظهارات پیشــین خود مبنى 
براستیضاح وزیر کشور در صورت عدم ارائه اعتبارنامه 
مینو خالقى منتخب مردم اصفهان در مجلس دهم اظهار  
داشت:  ما منتظریم ببینیم وزارت کشور چگونه رفتار 
مى کند اگر این وزارتخانــه اعتبارنامه خانم خالقى را 
صادر کند موضوع استیضاح نیز منتفى خواهد شد.  وى 
با اشاره به گفتگوى خود با تعدادى از نمایندگان براى 
جلب نظر آنها درمورد استیضاح وزیر کشور تصریح 
کرد: ما این موضوع را در مدت باقیمانده مجلس نهم 
پیگیرى خواهیم کرد اما اگــر در این مجلس به نتیجه 
نرسید آن را در مجلس بعد مطرح مى کنیم. وى اضافه 
کرد: ممکن است وزیر کشور بگوید از آنجایى که هیئت 
نظارت اعتبارنامه را امضا نکرده نمى تواند آن را صادر 
کند اما به نظر من اگر هیئت نظارت بخواهد برخالف 
قانون از امضاى اعتبارنامه سر باز زند وزیر حق اعتراض 
دارد و مى تواند بگوید اعتبارنامه را به مجلس مى فرستیم 
تا نمایندگان تصمیم بگیرند.این نماینده مردم تهران 
همچنین تصریح کرد:  من با وزارت کشــور صحبت 
کردم؛ آنها هم با من هم نظر هســتند؛ لذا منتظریم نظر 

نهایى وزارت کشور اعالم شود.

درخواست آمریکایى ها براى
خرید محصوالت پتروشیمى ایران

مدیرعامل مجتمع پتروشیمى آبادان گفت: یک شرکت 
معتبر آمریکایى از طریق شعبه اروپایى خود، خواستار 
خرید محصوالت پتروشیمى ایران شده است. مسعود 
جبراییلى در گفتگو با ایرنا، با بیان اینکه تا پایان به نتیجه 
رسیدن مذاکره ها نمى توان نام این شرکت آمریکایى را 
اعالم کرد، افزود: این شرکت آمریکایى فعال در زمینه 
تأمین مواد پتروشــیمى، از طریق شعبه اروپایى خود 
خواستار خرید محصوالت ایران شده و مذاکره هایى 

را انجام داده است.

ماجراى حج تمتع امسال به موضوعى عجیب و پیچیده 
تبدیل شــده که هر از گاهى اخبارى در باره آن منتشر 
مى شود که چندان امیدوار کننده نیست. بر اساس این 
گزارش، نشست هاى مســئوالن طرفین پشت درهاى 
بسته برگزار شده و هیئت ایرانى هم در کمال احترام و 
مقید به دیپلماسى مسائل را مطرح کرده است . اما آنطور 
که از اظهارات منابع رسمى ایرانى و محافل خبرى عرب 
به گوش مى رسد چشم انداز تاریکى بر سر انجام این 

موضوع سایه افکنده است .
به گزارش انتخاب و بنا به اظهار على جنتى وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمى، ســعودى ها گفته اند حجاج ایرانى با 
توجه به بسته بودن سفارت عربستان باید از یک کشور 
دیگر براى دریافت روادید اقدام کنند. این در حالى است 
که آنها پیش تر سوئیس را به عنوان حافظ منافع خود در 
تهران معرفى کرده و حتى برخــى گمانه زنى ها مبتنى 
بر این بود که حجاج ایرانى این بار باید مقابل سفارت 
سوئیس صف بکشند تا ویزاى خانه خدا را دریافت کنند. 
اما سعودى ها مى گویند  چنین چیزى مطلقًا امکانپذیر 

نیست و ایرانى ها باید از کشور ثالث اقدام کنند!
بررســى ها نشــان مى دهد بهانه جویى سعودى ها از 
مدت ها قبل آغاز شده است و گویا آنها به دنبال بازى 
دادن طرف ایرانى هســتند. آنطور که وزیر ارشاد گفته 
سعودى ها شیطنت را از مدت ها قبل شروع کرده اند به 
طورى که  طى چند ماه گذشته حتى به مسئوالن سازمان 
حج و زیارت براى حضور و مذاکره ویزا نداده یا روند 
بررسى را طول داده اند و برخورد منفى و نادرستى هم با 

گروه مذاکره کننده داشته اند.
با این حال آنطور که از مفاد نشســت هاى دو هیئت به 
گوش رسیده بیانگر این است که با توجه به فجایع رخ 
داده در حج سال قبل و در حالى که انتظار مى رفت  که 
مسئوالن حج ایران شــرط هایى با هدف تأمین امنیت 
حجاج را مطرح کنند، گویا وزارت حج عربســتان در 
کمال تعجب پیش دستى کرده و اقدام به تعیین برخى 

شرط و شروط براى پذیرش حجاج ایرانى کرده است.
شبکه الجزیره در همین باره نوشت: وزیر حج عربستان 
به هیئت ایرانى گفته: هرگونه تجمع در اماکن عمومى، 
راهپیمایى، سر دادن شــعار و باال بردن صدا هنگام دعا 

خواندن ممنوع است.
جناب وزیر در توضیح این ممنوعیت ها گفته: شــعار 
دادن حجاج ایرانى باعث ایجــاد مزاحمت براى دیگر 

حجاج مى شود.
سخنگوى وزارت حج ســعودى نیز شروطى را براى 
هیئت ایرانى مطرح کرده از جمله اینکه ایرانى ها باید در 
برنامه هاى توجیهى پیش از ورود به عربستان و پایبندى 
به طرح هایى که براى «حفاظت از حجاج» اجرا مى شود 

حضور یابند.
محدودیت ها و مانع تراشى ها به اینجا ختم نمى شود . 
مسئوالن حج سعودى شروط عجیب دیگر ى را هم بیان 
کرده اند که نشان مى دهد آنها با انداختن سنگ بزرگ 

دنبال محروم کردن حجاج ایرانى هستند.
الجزیره این محدودیت ها را اینگونه بیان کرده: توزیع 
نشــریات یا مجالت خاِص بعثه رهبــرى با محتواى 
چگونگى اجراى مناســک حج باید با موافقت وزارت 
فرهنگ و رســانه عربســتان انجام شــود، در غیر این 
صورت محدودیت ها و تحریم هایى شامل حال ایران 

خواهد شد.
با این تفاسیر به نظر مى رسد که ســعودى ها با اعمال 
مقررات ســختگیرانه براى حجاج ایرانى به دنبال آن 
هستند که هیچ تضمینى در باره نگرانى هاى ایران ندهند 
و در عین حال شروطى را اعمال کنند که هیچ حقى براى 
طرف مقابل قائل نشده باشد. تازه در صورت موافقت 
ایران با شروط عربستان چنانچه فجایعى مشابه حوادث 
سال گذشته رخ دهد چه بسا که سعودى ها بگویند شرط 
و شــروط مان را با ایرانى ها کرده بودیم و کوتاهى آنها 

باعث حوادث شده است!

حجاج با صداى بلند دعا نخوانند!

توئیتر خبر

در نشست مسئوالن حج ایرانى و سعودى چه گذشت؟ 

ســردار یدا... جوانى مشــاور نماینده 
ولى فقیه در ســپاه در گفتگو با میزان 
در خصوص اظهار نظر منتسب 
به یکــى از مشــاوران یک 
مقــام عالیرتبــه اجرایى 
کشــور دربــاره لزوم 
کاهــش فعالیت هاى

بودجــه  کمبــود  واســطه  بــه  منطقــه  در  ایــران  مستشــارى 
عنوان کرد: همانگونه که تمام اســاتید  روابط بین الملل و علوم سیاســى
مــى داننــد در صــدر منافــع ملــى «امنیــت ملــى» قــرار دارد و این
معنایش آن اســت کــه  در بودجــه ریــزى، برنامــه ریزى و تقســیم 
اعتبارات در هر کشــورى براى تأمیــن امنیت ملى اولویــت اول را قائل 

هستند.
وى با بیان اینکه «بهــا دادن به تأمین امنیت ملى» اصلى اســت که در همه 

کشورها پذیرفته شده اظهار داشت: به طور ویژه دولت هایى که با تهدیداتى 
مواجه هســتند باید تأمین امنیت ملى را در اولویت نخست خود قرار دهند 
و توجه ویژه و خارج از نوبتى به آن داشته باشند.ســردار جوانى در پایان 
تأکید کرد: اقدامات مستشــارى نیروهاى مسلح ایران در منطقه اعم از سپاه 
و ارتش، اقداماتى در راستاى تأمین امنیت ملى است و حقیقت آن است که 
اگر اقدامات مستشارى ســپاه نبود امنیت ملى ایران در معرض خطر جدى 

قرار مى گرفت.

واکنش سردار جوانى به خبر «کاهش اقدامات مستشارى سپاه  »

تریبون

محمدرضا تابش، نماینده اصالح طلب 
مجلس: ترکیب مجلس آینده بستگى 
به مرحله دوم انتخابــات دارد اما در هر 
صورت ترکیب اعتدالى - اصالح طلبى 
محتمل تر اســت.  بنابراین در ترکیب 
مجلس آینده بسیارى از تندروها حضور نخواهند داشت و جایگاهى 
هم ندارند و تعداد آنها بسیار قلیل است و از سوى دیگر عده اعتدالیون 

و اصالح طلبان بیشتر است. /ایسنا

عباس کشــاورز، معاون وزیر جهاد 
کشــاورزى: یک وزارتخانه از عهده 
رفع معضالت حــوزه آب برنمى آید 
و دولت نمى تواند مشــکل آب را حل 
کند.امــروز بحــران آب یــک بحران 
سیاسى است و حل این مشکل در کشور ما با یک نظام تدبیرى قابل 

انجام است. / مهر

حجت االسالم و المسلمین غالمرضا 
مصباحى مقدم، عضو جامعه روحانیت 
مبارز: اینکه با یک ویدئو اینستاگرامى 
و با استفاده از ماهواره ها فراخوان کنند 
«تکرار مى کنم ، به هر دو لیســت کامل 
رأى بدهید»  اثر خود را بر حامیان رقباى ما گذاشت. آنها به صورت 
گسترده پاى کار آمدند و حتى عده اى از آنها براى نخستین بار بود که 
وارد انتخابات مى شدند و شناسنامه هایشان را نشان مى دادند. پس 
به میدان آمدند. در طرف مقابل روز انتخابات این فضاى مجازى در 

تخریب ما کار مى کرد. /عصر ایران

حجت االســالم و المسلمین جعفر 
شجونى، عضو جامعه روحانیت مبارز:
درســت نیســت در نظامــى کــه با 
خون شهدا آبیارى شــده و رهبرانش 
نیز بارها درباره حاکمیت اصول اسالم 
در آن سخن گفته اند، شاهد بى حجابى باشیم.  طرح امنیت اخالقى 
باید به روش عاقالنه و دینى انجام شــود.  بعضى ها از انجام چنین 
طرح هایى ناراضى هســتند چرا که به آرزوهاى خود نرسیده اند و 
همین که فردى مى خواهد امر به معروف کند مى گویند به شما چه 

ربطى دارد؟! / ایسنا

پروفسور ســمیعى، متخصص مغز و 
اعصاب: من فوتبال ایران را دنبال مى کنم 
و مى دانم که بازى استقالل و پرسپولیس  
یکى از بازى هاى جالب لیگ ایران است.

خداوند فرصتى به ما داد که این بازى را از 
نزدیک تماشا کنیم. باید بگویم که در ایران پرسپولیس و استقالل تک 
نیستند.تیم هاى دیگر هم در شهرستان ها هستند که طرفداران زیادى 

دارند و خیلى قوى شده اند. /خبرآنالین

نمى توانیم مشکل آب را حل کنیم

طرح باید عاقالنه اجرا شود«تکرار مى کنم» اثر داشت

فوتبال را دنبال مى کنم
محمدباقــر نوبخت، رئیس ســازمان 
مدیریت و برنامه ریزى: با صراحت عرض 
مى کنم که اصًال براى دولت اجرایى نیست 
که یارانه 24 میلیون نفر را حذف کند، شما 
[مجلس] مى گویید دولت این کار را انجام 
دهد، در حالى که ما قادر نیستیم و اگر هم انجام ندهیم مجرم محسوب 
مى شــویم، لذا دولت قویاً با این پیشــنهاد و نحوه توزیع آن مخالف 

است. /تسنیم

نمى توانیم حذفشان کنیم درانتظار دور دوم

آمریکا مانند ایران
به تعهداتش عمل کند

یک روزنامه آمریکایى نوشت: ورود ایران به تجارت 
جهانى به نفع آمریکا نیز هســت چون ایران با این 

عمل به تعهدات هسته اى خود ادامه خواهد داد.
نیویورك تایمز در گزارشى درباره توافق هسته اى 
ایران با آمریکا و قدرت هاى جهانى ادعاى مقامات 
ایران در عدم تحقق منافع اقتصادى این کشــور را 

تأیید مى کند.
ولى ا... سیف رئیس بانک مرکزى ایران به نمایندگى 
از مقامات ایــران از آمریکا و کشــورهاى اروپایى 
خواســت براى ورود ایران به تجــارت جهانى و 
دسترسى به بازارهاى مالى زمینه الزم را فراهم کنند.

نیویورك تایمز در ادامه یادداشت خود به مفاد برجام 
و توافق هسته اى اشاره مى کند که طبق آن قرار بود 

تحریم هاى اقتصادى علیه ایران برداشته شود.
به نوشته این روزنامه، ایران و بسیارى از کشورهاى 
اروپایى براى برقرارى ارتباط اقتصادى اعالم آمادگى 
کرده اند و در این میان تنها آمریکاســت که هنوز به 

وعده هاى خود عمل نکرده است.
البتــه آمریــکا 50 میلیــارد دالر از دارایــى هاى 
ایــران را آزاد کــرده و اجازه صــادرات نفت خام 
را به این کشــور داده اســت. روزنامــه آمریکایى 
صحبت هاى مقامات این کشور علیه برنامه موشکى 
ایران و حمایت ایران از تروریســم را تکرار و باقى 
ماندن تحریم ها را بخاطر این موارد ارزیابى مى کند.

در نهایت اینکه روزنامه نیویــورك تایمز خطاب 
به مقامات آمریکایى مى نویســد دسترســى ایران 
به تجارت جهانــى مى تواند نقش این کشــور در

 ایجاد ثبات و امنیت درمنطقه خاورمیانه را پررنگ 
تر کند.

نیویورك تایمز نوشت آمریکا بهتر است به تعهداتش 
در قبال ایــران عمل کند و این قضیــه به نفع منافع 
آمریکا نیز هست چون ایران با این عمل به تعهدات 

هسته اى خود ادامه خواهد داد.

یک نگاه

فیگارو نوشت: براى نخستین بار از سال 2008 میالدى، 
هواپیماى ایرفرانس، در تهران به زمین نشست. در سال 
1979 میالدى، نیز هواپیماى شرکت هواپیمایى فرانسه 
امام خمینــى(ره) را به کشــورش بازگرداند و انقالب 

اسالمى به راه افتاد.
به گزارش «انتخاب»، این نشــریه فرانســوى در ادامه 
آورده است: پس از هشت ســال غیبت، نام تهران در 
تابلوى راهنماى پروازهاى فرودگاه رویســى، دوباره 
ظاهر شــد. در گیت پروازهاى خروجى پرواز شماره 
AF۷۳۸، تعدادى از مسافران در حال عبورند. دوربین 
ها و عکاســان به صف درآمده اند گویى شــخصیت 
مهمى قرار است وارد شــود. نه از مدل هاى تبلیغاتى 
خبرى اســت و نه هنرپیشــه ها بلکه آنها «آلن ویدال 
»وزیر حمل و نقل و «فردریک گاجى» مدیر هواپیمایى 
ایرفرانس، بودند. این دو به طور نمادین روبان قرمزى را 
در خروجى مربوط مسافران پروازهاى خارجى به رسم 
گرامیداشت از سرگیرى پرواز پاریس - تهران - هفته 
اى ســه پرواز - بریدند. شــمارى از مدیران تجارى و 
اجرایى در امور حمل و نقل این دو را به تهران همراهى 
مى کنند: مدیر فرودگاه وینچــى ایرپورت نیکوالس 
نوت بیرت، بــه مدیریت فرودگاه هاى شــهر زیارتى 
شیعه مشهد و اصفهان، چشــم دوخته است. «پاتریک 
ژینت» مدیر فرودگاه هاى فرانسه نیز طرحى بزرگ براى 

فرودگاه تهران دارد... گروهى از روزنامه نگاران نیز در 
این پرواز تهران براى ثبت وقایع سفر در پرواز حضور 
دارند. در کریدور به هواپیماىA۳۳۰ ، میهمانداران زن 
و مرد خــوش آمد مى گویند و براى مســافران ویژه و 
سایر مســافران عادى پرواز، خانواده ها، گردشگران و 

اشخاص بازرگان، سفرى خوش را آرزو مى کنند.
در این پرواز دراز مدت، همه چیــز به صورت عادى 
جریان دارد. پس از پنج و نیم ســاعت پرواز، در حالى 
که خورشید تابان بر قله هاى کوه هاى پوشیده از برف 
مى درخشد، هواپیما آماده فرود مى شود. «سارا یگانه» 
39 ساله، یکى از میهمانداران زن هواپیمایى ایرفرانس 
است و آماده مى شود تا پس از 27 سال دورى از وطن، 
پا به خاك میهن نهد. او مى گوید: «من در ســال 1989 
میالدى، به فرانسه سفر کردم و دیگر هیچگاه به کشور 

باز نگشتم.»
در پلکان هواپیمــا صدها تن منتظــر ورود وزیر امور 
خارجه پیشین فرانسه و مدیر شرکت هواپیمایى بودند و 
بازگشت ایرفرانس به تهران را خوش آمد گفتند. ... زنان 
میهماندار حاال همگى لباس آبى رنگ متحدالشــکلى 
را که شــرکت هواپیمایى به آنها داده به تن دارند. این 
میهمانداران با اشاره به پوشیدن حجاب مى گویند؛ «از 
نظر ما مشکلى نیست، این بخشى از وظایف ماست که 

خود را با آداب و فرهنگ محل تطبیق دهیم.»

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، تابستان سال 2014 
زمانى بود که تروریست هاى داعش به عراق حمله کردند 
و استان هاى «نینوا» ، «االنبار»، «صالح الدین» و «دیاله»  را 
به اشــغال خود در آوردند و مساحت بزرگى از سرزمین 
عراق را تصرف کردند.  تروریست هاى داعش یا هواداران 
و همفکران آنها در عراق به دنبال آن بودند تا به اســتان  
«کربال»  حمله کنند و این موضوع فرمانده ســپاه قدس 
جمهورى اســالمى ایران را برآن داشت تا با کمک هاى 
مستشارى اســتان «کربال» را از خطر سقوط نجات دهد. 
«جرف الصخر»  شهرى در عراق است که در 60 کیلومترى 
جنوب غرب  «بغداد» و 80 کیلومترى شهر «فلوجه»  قرار 
دارد که جمعیتى معادل 80 هزار نفر را در خود جاى داده 
است.   در منطقه  «جرف الصخر»  یک مجتمع نظامى بزرگ 

به نام «الحکوم» قرار دارد.
شــهر «جرف الصخر» براى دولت عراق و دستگاه هاى 
امنیتى آن از اهمیت راهبردى برخوردار بود، به ویژه اینکه 
در ماه محرم و به ویژه اربعین حســینى این مناطق محل 
تردد صد ها هزار تن از شــیعیان به استان هاى جنوبى به 
ویژه «کربال»  در ایام عزادارى حضرت امام حســین(ع) 
خواهد بود. منطقه «جرف الصخر» بین  «کربال» و «بغداد»  
قرار دارد که مسیر حرکت شــیعیان در ایام محرم و صفر 
به سمت کربالست. عملیات آزادســازى این منطقه در 
شامگاه دوم آبان ماه 1393 به وسیله نیروهاى مردمى که با 

نداى مرجعیت به صحنه آمده بودند، بدون کمک نیروهاى 
آمریکایى و غربى موسوم به «ائتالف ضد داعش» و تنها با 

کمک ارتش عراق انجام شد.
روزنامه واشنگتن پست  نوشت: دولت عراق گفته است 
که در یک عملیات دو روزه، «جرف الصخر»  که یک شهر 
80 هزار نفرى حد فاصل 40 مایلى جنوب غرب پایتخت 
بــوده ، آزاد کرده که در اشــغال ماندن آن مى توانســت 
خطرات بســیارى براى  «کربال»  داشــته باشد و در این 

آزادسازى،  «ژنرال قاسم سلیمانى»  نیز حضور داشت.
ســایت «واتس اوپیک Whatsupic » درباره آزادسازى  
«جرف الصخر»  نوشت:   «ائتالف ضد داعش»  هیچ نقشى 
در مبارزه با تروریســم ایفا نکرد، بلکه  «ژنرال سلیمانى» 
و «نیروهاى عراقى»،  شــهر راهبردى  «جرف الصخر»  را 

آزاد کردند.
روزنامه المســتقبل چاپ لبنان در پایگاه اینترنتى خود 
در گزارشى نوشــت: ارتش عراق با کمک سردار قاسم 
سلیمانى فرمانده سپاه قدس تالش مى کند زمام امور را در 
دست گیرد و به ضد حمله دست بزند تا بتواند شهرها و 

شهرك هاى راهبردى را از چنگال داعش درآورد.
آزادســازى  دربــاره   Iraqinews ســایت 
«جرف الصخر»نوشت: در ماه  اکتبر سال  2014 در قالب 
عملیات «عاشورا» با همکارى نظامیان عراقى و نیروهاى 

شیعه، این شهر آزاد شد.

ســردار یدا... جوانى
ولى فقیه در ســپاه
در خصوص
به یکــى
ع مقــام
کشــ
کاه

نقش طالیى «فرمانده سپاه قدس» در جلوگیرى از سقوط کربالروایت فیگارو از نخستین پرواز خط هوایى پاریس به تهران

«جرف الصخر» کلید نجات کربال شدچشم فرانسوى ها دنبال فرودگاه اصفهان است
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همکارى بعثه هاى حج ایران و چین
نماینده ولى فقیه در امور حج و زیارت با ســازنده 
و مثبت خواندن ارتباط و همــکارى بعثه هاى حج 
جمهورى اســالمى ایران و چین، تأکیــد کرد: این 
ارتباط با سفرهاى متقابل هیئت هاى دو کشور تقویت 
شده اســت و باید روز به روز مســتحکم تر شود.

حجت االسالم و المسلمین سیدعلى قاضى عسکر 
در دیدارى که نمایندگان انجمن اسالمى کشور چین 
در دفتر نمایندگى ولى فقیه در امور حج و زیارت با 
او داشتند، این مطلب را بیان کرد.سرپرست حجاج 
ایرانى همچنین از تبــادل تجربیات و اطالعات بین 
ایران و چین براى توانمند ســازى اقشار محروم در 
چین استقبال کرد و تجربیات کمیته امداد امام خمینى 
(ره) در امداد رسانى، فراهم کردن زمینه اشتغال، حرفه 
آموزى، تحصیل فرزندان و کمک به اقشار محروم، 
رســیدگى به یتیمان و جمع آورى صدقات مردمى 
را یادآور شد.قاضى عسکر با اشاره به پیشینه روابط 
و مناســبات تجارى میان ایران و چین از زمان جاده 
ابریشم تاکنون، گفت: حجم قراردادهاى امضا شده 
بین دو طرف نشــان مى دهد که مسئوالن دو کشور 
براى این روابط اهمیت فوق العــاده اى قائلند.وى 
حضور طالب چینى در ایران را زمینه مناسبى براى 

مستحکم ترشدن پیوند ها بین دو ملت دانست.
 

هیچ کانال تلگرامى فعال در
حوزه ازدواج، مجوز ندارد

مدیر کل دفتر برنامه ریزى ازدواج و تعالى خانواده 
وزارت ورزش و جوانان گفت: کانال هاى تلگرامى 
که در حوزه ازدواج فعالیــت دارند، هیچ مجوزى 
از وزارت ورزش و جوانــان ندارند.ناصر صبحى 
قراملکى با اشاره به اینکه باید روى پیشگیرى براى 
ازدواج موفق متمرکز شــویم گفت: شواهد نشان 
مى دهد کــه مهمترین اقدام بــراى کاهش طالق، 
آموزش هــاى پیش حین و بعد از ازدواج اســت.

وى ادامه داد: در گذشــته همه آموزش ها پیش از 
ازدواج بود. ما در سال جارى تغییراتى را در محتوا و 
زمان هاى آموزش ایجاد کردیم. شواهد تجربى نشان 
مى دهد جوانان آگاهى الزم را در خصوص هدف، 
ضروریات و چالش هاى ازدواج نمى دانند، ضمن 
اینکه آموزش هاى ارائه شده به  جوانان در دوران 
مدرسه، دانشگاه و در درون خانواده درست نبوده 
است. چراکه اگر آموزش ها به صورت صحیح ارائه 
مى شد، درحال حاضر باید اشتباهات افراد تحصیل 
کرده بســیار کم بود. در حالى که در عمل اینگونه 
نیست و این موضوع نشان مى دهد آموزش هایى را 
به افراد ارائه کردیم که به درد آنها نمى خورد.وى 
ادامه داد: بر اساس اطالعاتى که نهادهاى نظارتى به 
ما دادند 700 تا هزار کانال و سایت در حوزه ازدواج 
فعال هستند این در حالى است که ما توانستیم 350 
سایت فعال در حوزه ازدواج و خانواده را به همراه 
20 کانال تلگرامى شناسایى کنیم. درحال حاضر ده 
کانال تلگرامى که در این حوزه فعال هســتند بیش 
از ده هزار عضو دارند. اگر این کانال ها و ســایت 
ها تا مرحله آشنایى فعالیت کنند از نظر ما مشکلى 
نیســت اما ورود آنها به مســائل تخصصى باعث 
آسیب مى شود.صبحى در پایان گفت: هیچ کانال 
تلگرامى فعال در حوزه ازدواج، مجوز ندارد و تنها 
سایت هاى 50 مرکز مشاوره تخصصى و سمن ها 

داراى مجوز هستند.

خبر

دختر بچه ها در معرض خطرند
عصر ایران - «دختر بچه ها، بیشتر در معرض خطرند.» 
این را اتفاقاتى که هر از گاهى رخ مى دهند، مى گویند. 
چند روز پیش، یک دختر بچه شــش ساله در ورامین 
قربانى هوسرانى جنسى یک نوجوان شد و سپس به 
قتل رسید. سپس از نى ریز فارس خبر رسید که مردى 
33 ساله، دختر شش ساله دیگرى باز هم به نام ستایش 
که در همســایگى اش بوده را ربوده و بعد از سرقت 
گوشواره هایش، کشته و در بیابان هاى اطراف شهر، 
دفن کرده است. ارزش گوشــواره ها تنها 255 هزار 
تومان بوده اســت. مراقبت از فرزندان در این زمانه، 
بسیار سخت تر از گذشته شــده و گذشت روزگارى 
که کودکان و نوجوانان از صبح تا شب در کوى و برزن 
بودند و خیال ها راحت بود؛ چهار چشمى و ششدانگ 
باید مراقب فرزندانمان باشیم، آنها در خطرند. در این 

باره نکاتى چند بسیار قابل توجه است:
1 - پدر و مادرها و ســایر سرپرستان کودکان به ویژه 
دختر بچه ها - از کودکى تا پایــان نوجوانى - نباید 
زمینه ساز جرائم علیه کودکان و نوجوانان شوند. هر 
چند والدین دوست دارند، دختران شــان آراسته به 
زیورآالت باشند ولى واقعیت این است که در بسیارى 
از مواقــع، از جمله در همین ماجــراى نى ریز، حتى 
کم ارزش ترین زیورآالت مانند یک جفت گوشواره 

کودکانه هم مى تواند منشأ جرم و جنایت شود.
2 - شــخصاً مراقب فرزندان مان باشیم و در جاهایى 
هم که نیستیم، از سالمت محیط اطمینان 100 در صدى 
پیدا کنیم. اعتماد کامل و چشم بسته به دیگران، هرگز 
عاقالنه نیست. در ماجراى نى ریز، قاتل، همسایه دختر 
بچه معصوم بوده اســت. حتى چندى پیش، خبرى 

منتشر شد که یک مربى به کودکان تعرض کرده بود.
3 - اگر عدم اعتماد به دیگــران یک توصیه عمومى 
است، بدبینى جدى به افراد معتاد یک توصیه اکید است. 
چندى پیش خبرى منتشر شــد که حکایت از تجاوز 
دایى معتاد به دختر پنج ساله خواهرش بود. معتادان، 
مخصوصاً کسانى که به مواد مخدر صنعتى اعتیاد دارند، 
هر چند ذاتًا انسان هاى خوبى باشــند اما در مواقعى 
اختیار اعمالشــان را ندارند و فجیع ترین جنایات را 

مرتکب مى شوند.
4 - به فرزندان خود، آموزش ها و هشدارهاى الزم را 
براى حفاظت از خود ارائه دهیم و منتظر آموزش هاى 
رسمى، مدرسه اى، رسانه اى و... نباشیم و بدانیم که 
کسى جز خودمان به طور جدى به فکر ما و فرزندان 

ما نخواهد بود.

انعکاس

تحقیقات جنایى درباره جنایتى که در آن دخترى شــش 
ساله به نام «ستایش» قربانى شــده در حالى ادامه دارد که 
هنوز مشــخص نیســت متهم این پرونده آنچه روى داده 
را به تنهایى مرتکب شــده باشــد. این در حالى است که 
کارآگاهان پلیس، دو شب قبل این پســر را براى بازسازى صحنه قتل به 

خانه شان آوردند.
به گزارش «خبرآنالین»، گفته مى شود کارآگاهان پلیس عالوه بر پسرى که 
در همسایگى خانه «ستایش» زندگى مى کرده از دو همکالسى او نیز تحقیق 
کرده اند و تحقیق درباره این جنایت از یکى دیگر از پسران این محله نیز 
جریان دارد. با این حال تا لحظه تنظیم این گزارش هیچ اظهارنظر رسمى 
از سوى پلیس و دستگاه قضائى مبنى بر اینکه این جنایت با همدستى فرد 

یا افرادى رقم خورده باشد مطرح نشده است.
ماجراى گم شدن «ستایش» به بیست و یکمین روز بهار امسال در خیرآباد 
ورامین واقع در جنوب شرقى تهران برمى گردد. درست یک هفته قبل از 
آنکه شبکه هاى اجتماعى از ماجرا با خبر شــوند، «ستایش» در کوچه تو 
در تویى که از خیابان اصلى خیرآباد به سمت غرب مى رفت گم شد. هوا 
تاریک شد و از ستایش خبرى نشد. پدر ستایش بعد از آنکه موضوع را به 
پلیس گزارش داد، عکس او را روى برگه هایى چاپ کرد و به دست کسبه 

و اهل محل سپرد تا او را در یافتن دختربچه اش کمک کنند.
«شیرآقا قریشى» پدر «ستایش» عالوه بر این دختر که مهرماه امسال، شش 
سالش تمام مى شد، یک پسر و یک دختر دیگر داشت و به صورت روزمرد 
در منطقه کار مى کرد. اهالى محل در خیرآباد همدیگر را مى شناســند و 
خیلى زود خبر گم شدن «ستایش» سر سفره شام در خانه ها زبان به زبان 

شد.
خانه ســتایش حیاط ندارد. بعد از خانه آنهــا دو در دیگر، یعنى دو خانه 
دیگر را کــه رد کنید به درى آبى رنگ مى رســید که خانــه اى حیاط دار 
است. آن شــب که ستایش گم شــد، حرف گمشــدن این دختربچه در 
این خانه درآبى هم مطرح شــد. خانــه اى که حاال بعد از ازدواج ســه 
دختر بزرگ خانــواده، فقط پدر، مــادر و امید 16 ســاله در آن زندگى 

مى کنند. 
وقتى جمعه گذشته مراســم ترحیم این دختربچه برگزار شد، شبکه هاى 
اجتماعى از آنچه مردم محل درگوشــى مى گفتند با خبر شدند و موجى 
درگرفت؛ موجى که به شکل یک کمپین هم درآمد؛ «من_ستایش_هستم». 
حاال جنایتى رقم خورده است که یک قربانى آن دخترى شش ساله است 
که دنیاى کودکى اش دوامى نداشت و قربانى دیگر آن پسرى است که هنوز 
18 سالش نشده و آنچه کرده سرنخ عمق یک زخم است؛ زخمى اجتماعى.

«جمشــید» یکى از کســبه محل که آهنگرى دارد، گفت: مــن خانواده 
آنهــا را مى شناســم. اصًال ایــن خانــواده جورى نیســتند کــه فکر 
کنید بچه شــان دســت به چنین کارى بزنــد. خیلى خانــواده محترمى 

هستند.
«امید» فرزند چهارم یک خانواده اســت که تنها پسر آن و آخرین فرزند 
آن محسوب مى شــود. پدرش کارمند یکى از نهادهاى دولتى و مادرش 

خانه دار است. بنابر شواهد موجود، پدر خانواده همه تالش خود را صرف 
تأمین معیشــت خانواده و سر و ســامان دادن به دختران کرده است. هر 
ســه خواهر امید ازدواج کرده اند و او دایى پنج کودك محسوب مى شده 
است. امید کالس سوم راهنمایى (ســوم متوسطه اول) است. گویا وقتى 
سه ماهه بوده تشــنج کرده و مادرش در حالى که به هنگام خواب دهان 
او را پر از کف دیده به بیمارســتان منتقلش کرده است. بعد از آن مرتب 
دارو مصرف مى کرده و به گفته مادرش پاى چپش را نمى توانسته درست 
حرکت دهد. اما هیچکس هیچ رفتار مشکوك و سئوال برانگیزى از امید 
ندیده اســت که کوچک ترین ظنى به دست داشــتن او در این کار پیدا 

کند.
مادرش درباره روز حادثه گفت: آن روز مى خواستم با دخترم براى خرید 
رویه مبل به بازار برویم که وقت آمدن پسرم از مدرسه شد. دلشوره داشتم. 
این اواخر مدرسه گفته بود با دانش آموزى رفت و آمد دارد که اهل شر و 
شیطنت است. براى همین زود برگشتیم. حتى غروب که گفتند «ستایش» 

گم شده از امید هم درباره اش پرسیدم.
بنا به گفته اعضاى خانواده امید، از چندى قبــل پدر خانواده واحدى در 
طبقه فوقانى خانه ساخته بوده است. امید نیز مدتى بوده که وسایلش شامل 
لپ تاپ و کتاب هاى درســى اش را به طبقه باال برده بوده است. این طبقه 
بنا به توصیف اعضاى خانواده شــامل یک هال، یک اتاق، یک سرویس 

بهدشتى و یک حمام و آشپرخانه کوچک مى شود.
مادر «امید» گفت: من آن روز با جاروبرقى خانه را جارو کردم اما هیچ چیز 
مشکوکى نظرم را جلب نکرد. اصًال نمى توانم باور کنم که این کار در خانه 

ما انجام شده باشد.

ناگفته هایى از مهمترین پرونده 
جنایى این روزهاى کشور 

،،

وز
غ نی

دا

مخالفت معاون رئیس جمهور با 
عقیم سازى زنان کارتن خواب

دبیر کارگروه خانواده ســالم معاونت امور زنان و 
خانواده نهاد ریاست جمهورى با بیان اینکه اقدامات 
انجام شده براى ساماندهى زنان کارتن خواب کم 
بوده اســت، گفت: به نظر مى رســد سازمان هاى 
مرتبط با زنان آســیب دیده، الزم اســت به شرایط 
زندگى ایــن افراد توجه بیشــترى کنند و فرزندان 
زنان کارتن خواب را تحــت کنترل و مراقبت قرار 
دهند ولى متأســفانه این اتفاق رخ نداده اســت.

عالیه شکربیگى  در ادامه گفت: زنان کارتن خواب 
فاقد خانواده ســالم و پایدار و امکانات الزم براى 
به دنیا آوردن فرزند هســتند. بچه اى که در چنین 
شرایطى متولد شــود، نمى تواند زندگى مطلوبى 
داشته باشد.این جامعه شناس با تأکید بر ضرورت 
توجه به سازمان هاى مردم نهاد براى ساماندهى زنان 
کارتن خواب اظهار داشت: ما صرفًا از سازمان هاى 
دولتى توقع خدمات رســانى داریم امــا نهادهاى 
مدنى و ســمن ها نیز مى توانند در ساماندهى زنان 

کارتن خواب و فرزندانشان نقش مؤثرى ایفا کنند.
دبیر کارگروه خانواده ســالم معاونت امور زنان و 
خانواده نهاد ریاست جمهورى با اشاره به اظهار نظر 
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده درباره 
زنان کارتن خواب اظهار داشت: موالوردى مخالف 
عقیم سازى زنان کارتن خواب است و این موضوع 
سیاســت معاونت امور زنان و خانــواده نبوده و 

نیست.

ارائه درخواست «استخدام در
آموزش و پرورش» به دولت

وزیر آمــوزش و پــرورش گفت: درخواســت 
استخدام براى ســال جارى را به سازمان مدیریت 
و برنامه ریزى ارائه دادیــم که در فرآیند تصویب و 
ابالغ اســت. على اصغر فانى در جمع خبرنگاران 
در پاسخ به این پرســش که «آیا آموزش و پرورش 
در ســال جــارى اســتخدام خواهد داشــت؟»، 
اظهار داشــت: درخواست اســتخدام و دریافت 
ردیــف اســتخدامى را بــه ســازمان مدیریــت 
و برنامه ریزى کشــور ارائه داده ایم که این موضوع

 در فرآیند تصویب و ابالغ اســت.وى با اشــاره 
بــه ورود مباحــث ســالمت بــه کتب درســى 
خاطــر نشــان کــرد: امســال در برنامه درســى 
دوره متوســطه دوم درس هایى را بــراى اولین بار 
پیش بینى کرده ایم که درس «انســان سالم و محیط 
زیست» بسیار مهم است و امیدواریم در کنار سایر 
دروس، دانش آمــوزان آمادگى پیــدا کنند.فانى با 
اشاره به سفیران سالمت در مدارس کشور گفت: 
سفیران ســالمت اســتفاده از تالش دانش آموزان 
براى توسعه ســالمت بین همســاالن است زیرا 
دانش آموزان صحبت همساالن خود را بهتر متوجه 

مى شوند.
 

امسال 125 اورژانس جدید
ساخته مى شود

معاون درمان وزیــر بهداشــت برنامه هاى حوزه 
درمــان در ســال 95 را در زمینه بهبــود وضعیت 
اورژانس هــاى بیمارســتانى کشــور تشــریح 
کرد و گفت: در سال جارى در بخش هاى اورژانس 
خصوصًا در بخش تریاژ، نیروى انسانى پرستارى 
با تجربه باالى پنج ســال به کار گرفته مى شــود.
محمــد آقاجانى یکــى از مهمتریــن برنامه هاى 
حــوزه درمان در ســال 95 را افزایش دسترســى 
و حمایت مالــى از بیمــاران صعب العالج عنوان 
کــرد و گفــت: همچنین ارتقــاى ایمنــى بیمار، 
ســاماندهى خدمــات دندانپزشــکى، ارتقــاى 
فرآیندهاى خدمات اورژانس پیش بیمارســتانى 
و بیمارســتانى، حمایت از زوجین نابارور و بهبود 
مدیریت بیمارستانى نیز از جمله برنامه هایى است 
که در معاونت درمان آنها را در ســال جارى پیش 

مى بریم.

فارغ التحصیالن دانشگاه ها
 آماده سربازى باشند 

ســازمان وظیفه عمومى ناجا، تمامى مشــموالن 
فارغ التحصیل دانشــگاه ها کــه داراى برگ آماده 
به خدمت به تاریخ اردیبهشــت 95 هســتند را به 
خدمت فراخواند.ســازمان وظیفــه عمومى ناجا 
طى اطالعیه اى اعالم کرد: تمامى مشــموالن فارغ 
التحصیل دوره هاى کاردانى، کارشناســى و باالتر 
و همچنین مشموالن گروه پزشکى سراسر کشور 
که برگ آماده به خدمت از سازمان وظیفه عمومى 
ناجا به تاریخ یکم اردیبهشــت ماه 1395 دریافت 
داشــته اند را بــه خدمــت فراخواند.براســاس 
این گزارش، تمامى مشــموالن فــارغ التحصیل 
دانشــگاهى کــه تاریــخ اعــزام آنــان یکــم 
اردیبهشت ماه سال 95 است، موظف هستند امروز 
چهارشنبه اول اردیبهشــت 95، در محل و ساعتى 
که توسط این سازمان در برگ معرفینامه مشموالن 
بــه مراکز آموزش نیروهاى مســلح اعالم شــده، 
حضور یابند.این اطالعیه مى افزاید: آن دســته از 
مشموالنى که به هر دلیل تاکنون موفق به دریافت 
برگ معرفینامه به مراکز آموزش نیروهاى مســلح 
نشــده اند، مى تواننــد به یکــى از دفاتر خدمات 
الکترونیــک انتظامى (پلیــس+10) مراجعه کنند.
سازمان وظیفه عمومى ناجا متذکر شد: عدم حضور 
به موقــع در زمان و محل هاى تعیین شــده غیبت 
محسوب مى شود.این سازمان همچنین تأکید کرد، 
تمامى مشموالن برگه هاى مربوط به اعزام از قبیل 
برگ آماده به خدمت، برگ واکسیناســیون، برگ 
معرفى نامه مشــموالن به مراکز آموزش نیروهاى 
مسلح و سایر مدارك مورد نیاز، از جمله شناسنامه 
و... را در هنگام مراجعه و اعزام به خدمت به همراه 

داشته باشند. 

خبر

 رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 
تشــدید مقابله با قاچاق کاال و ارز را 
در اولویت برنامه هاي پلیس آگاهی 
عنوان کرد.ســرهنگ کارآگاه مهدي 
قدمی افزود: متأســفانه در سال هاي 
گذشته در برخورد با جرائم معلولگرا 
بوده ایم و این بدان معناست که سعی 

در حل مقطعی معضالت داشــته ایم. وي بر لزوم بهــره مندي نهادهاي 
اجتماعی از بانک جامع اطالعاتی ناجا در راستاي ارائه راهکارهاي کاهش 
جرم تأکید کرد و گفت: آسیب شناسی جرم اولین راهکار کاهش معضالت 

اجتماعی است.
وي با اشاره به اینکه در برخورد با جرائم باید ریشه و علت ها بررسی شود، 
افزود: الزم است پیش بینی هاي الزم در راستاي جلوگیري از وقوع جرم 
پیش از ارتکاب اتخاذ شــود. رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کاال و ارز ادامه 

داد: نیروي انتظامی تنها سازمانی است که از اطالعات جامعی در خصوص 
مجرمان و جرائم ثبت شده برخوردار اســت، بانک اطالعاتی ناجا بسیار 
کارآمد است و بسیاري از دستگاه هاي متولی و به ویژه نهادهاي اجتماعی و 
فرهنگی می توانند با بهره گیري از این اطالعات در راستاي مدیریت جرم 

اقدامات مؤثر داشته باشند.
وي تأکید کرد: راهکار حل معضالت اجتماعــی نیازمند عزم همگانی و 

مشارکت همه دستگاه هاي متولی است.

ناجا اطالعات جامع مجرمان را دارد

در حالى که خبر قتل بى رحمانه ســتایش شش 
ساله در ورامین در دنیاى مجازى دست به دست 
مى شــود، کیلومترها آن طرف تر و در شهرستان 
نى ریز (اســتان فارس) نیز قتل هولناك ستایش 
شش ســاله اى دیگر، مردم منطقه را شوکه کرده 

است.
به گزارش «تابناك»، این جنایت ظهر چهارشنبه، 
25فروردین ماه رخ داد و این بــار دختربچه اى 
ایرانى قربانى جنایت بــود. آن روز صبح، مادر 
ســتایش کوچولو مثل هر روز دســت دخترش 
را گرفت تــا او را به مهد کودك ببــرد. آنها در 
روســتایى حوالى نى ریز زندگــى مى کردند و 
فاصله مهدکودك با خانه شــان زیاد نیســت. به 
همین دلیل ظهر که مى شــد، ستایش شش ساله 
به تنهایى به خانه برمى گشــت. اما آن روز مادر 
ســتایش هر چه منتظر مانــد از دخترش خبرى 

نشد.
زن جوان که نگران شده بود با مهدکودك تماس 
گرفت و وقتى شــنید که ستایش ســاعتى قبل 
آنجا را ترك کرده، نگرانى اش بیشــتر شد. او که 
حدس مى زد دخترش در بیــن راه به خانه اقوام 
رفته، به جســتجو پرداخت اما کسى دختربچه را 
ندیده بود. حدود ساعت 4بعدازظهر، وقتى همه 
جستجو ها براى یافتن ردى از دختربچه به بن بست 
رسید، خانواده ستایش راهى اداره پلیس شدند و 

درخواست کمک کردند.
تیمى از مأموران پلیــس آگاهى براى یافتن ردى 
از دختربچه گمشده دست به کار شدند. همه  چیز 
از این حکایت داشــت که دختربچه ربوده شده 
است. اما چه  کســى آدم ربایى کرده بود؟ طولى 

نکشید که مأموران پلیس به فردى مظنون شدند 
اما پس از دستگیرى وى مشخص شد که این مرد 

بى گناه است.
مأموران پیش از اینکه ایــن مظنون را آزاد کنند، 
بررســى هاى مخفیانه اى را در روستا براى یافتن 
ردى از ستایش شروع کردند و از آنجا که چند  ماه 
قبل تر، در آن حوالى زن و شوهرى دختربچه اى را 
پس از خروج از مهدکودك دزدیده و طال هایش 
را به ســرقت برده بودند، بررسى فرضیه سرقت 
طالهاى ستایش را در دســتور کار قرار دادند؛ 
فرضیه اى که وقتــى خانواده ســتایش گفتند 
دخترشان یک جفت گوشــواره طال همراهش 

بوده، تقویت شد.
مأموران در این مرحله از تحقیقات به سراغ چند 
طالفروشى که در این روستا و روستاهاى اطراف 
بود، رفتند و در یکى از طالفروشى ها به اطالعاتى 
درباره مرد جوانى دســت یافتند که یک جفت 
گوشــواره بچگانه براى فروش آورده و فاکتور 
خرید نداشته. البته طالفروش به واسطه آنکه یکى 
از مشتریانش آن مرد را شــناخته و از طایفه وى 
اطالع داشته، گوشــواره ها را به مبلغ 255 هزار 
تومان خریده است؛ گوشــواره هایى که خانواده 

ستایش تأکید کردند متعلق به دخترشان است.
با این اطالعات، تیم تحقیق که به یک قدمى حل 

این معما رسیده بود، جســتجو براى دستگیرى 
فروشــنده طال ها را شــروع کــرد. اطالعات 
به دســت آمده نشــان مى داد که این مرد جوانى 
کارگر، 33ســاله، متأهل و پدر دو فرزند است 
کــه در همســایگى خانواده ســتایش زندگى 
مى کند. بررسى ها نشان مى داد او از روستا خارج 
شــده و کســى از وى خبر ندارد اما مأموران با 
کمین در ورودى روســتا، مرد جوان را حدود 
ساعت 3 بامداد پنج شــنبه، تقریبًا 16ساعت پس 
از ناپدید شــدن ســتایش کوچولو در حالى که 
قصد ورود به روســتا را داشــت، دســتگیر 

کردند.
مرد جوان در بازجویى هاى اولیه مدعى شــد که 
بى گناه است اما پس از 30 دقیقه، لب به اعتراف 
گشــود و پرده از قتل بى رحمانه دختربچه شش 
ساله برداشــت. او گفت: ظهر بود که ستایش را 
در نزدیکى خانه شان دیدم.   همان لحظه وسوسه 
شــدم و با گفتن این جمله که با تو کار دارم، او 
را به داخل خانه ام کشــاندم. بعد دســت و پا و 
دهان کودك را بســتم و چادرى دورش پیچیدم 
و او را به کوه هاى اطراف بردم. در آنجا با سرقت 
گوشواره هایش او را به قتل رساندم و جسدش را 

دفن کردم.
به گفته محمدصادق رفیعى دادستان نى ریز، پس از 
اعترافات تکان دهنده قاتل سنگدل، مأموران راهى 
محل جنایت شدند و به این ترتیب جسد دختربچه 
از زیر خاك بیرون کشیده شــد تا به فاصله چند 
روز از جنایت رقم خــورده در ورامین، پرونده 
قتل ستایش شش ساله دیگرى گشوده شده و براى 

رسیدگى به دستگاه قضا سپرده شود. 

در فاصله چند روز از  قتل کودك افغانى، دختر بچه دیگرى قربانى شددر فاصله چند روز از  قتل کودك افغانى، دختر بچه دیگرى قربانى شد

دیگر هم به قتل رسیددیگر هم به قتل رسید  «ستایش»یکیک

رئیس انجمن علمى شنوایى شناسى ایران تشریح کرد

7 دقیقه  تا ناشنوایى
تجربه پزشک تبریزى تکرار شد

 دندانپزشکى وسط خیابان!

نایب رئیس انجمن علمى شنوایى شناسى ایران گفت: 
اگر شما در یک کنسرت باشید و در ردیف هاى جلو 
نشسته باشید مطالعات نشان داده سطح شدت صدا 
به راحتى مى تواند بیشــتر از 120 دسیبل باشد و این 
یعنى سیستم شنوایى با یک صداى بسیار بلند مخرب 
مواجه شده و همین مطالعات نشان مى دهد اگر فرد 

بیش از هفت دقیقه در مواجه با این صدا باشد سیستم 
شنوایى وى مى تواند آسیب جدى ببیند.

ســعید مالیرى عنوان کرد: نوجوانان عادت دارند 
صداى موســیقى را خیلى بلند گــوش دهند و این 
کار حتمًا در طوالنى مدت مى تواند یک کم شنوایى 
فرکانس باال ایجاد کند و مى تواند در میانسالى فرد را 
دچار یک پیر گوشى زودهنگام کند.وى خاطرنشان 
کرد: بهترین توصیه براى گوش دادن به موســیقى 
اســتفاده از هدفون اســت که کامــًال دور گوش را 
مى پوشاند و استفاده از گوشى هایى که داخل کانال 
گوش قرار مى گیرند آســیب آن به مراتب بیشتر از 
هدفون است و معیار اینکه صدا چقدر مى تواند بلند 
باشد این است که اگر فردى در مجاورت شما قرار 
گرفت و به هیچ وجه صداى موسیقى که شما گوش 
مى دهید را نشــنید این صدا مناسب اســت اما اگر 
صداى موسیقى توسط فرد مجاور شما شنیده شود 
یعنى شدت صدا از حد هنجار و استانداردش باالتر 
است و مى تواند در طوالنى مدت به سیستم شنوایى 

آسیب بزند.

پس از ماجراى نسخه نویسى پزشک تبریزى، این بار 
شاهد یونیت دندانپزشــکى و ویزیت آقاى دکتر در 
میدان انقالب هستیم؛ پزشکى جوان که معتمد و البته 

منتقد بیمه ها و بى توجهى به پیشگیرى است.
دکتــر شــفیع جعفــرى جــراح و دندانپزشــک، 
فارغ التحصیل دانشگاه تهران، کارشناس معتمد بیمه ها 
و البته بازرس انجمن دندانپزشــکى ایران اســت که 
یونیت دندانپزشکى اش را به میدان انقالب تهران آورد 
و حدود سه ساعت قبل از ظهر را به ویزیت رهگذران 
و البته متقاضیان خدمات دندانپزشــکى، مشغول شد 
تا بلکه باب آشــتى مردم و همچنین مســئوالن را با 

«پیشگیرى» باز کند.
وى در توضیح هدفش از بردن یونیت دندانپزشــکى 
به یکى از میادین پرتردد شــهر و تعطیلى چند ساعته 
مطبش به ایسنا مى گوید: روزانه حدود 40 تا 50 معاینه 
دندانپزشکى انجام مى دهم و سرم بسیار شلوغ است. 
بر همین اساس تجربه هاى زیادى از برخورد بیماران 
در حوزه دندانپزشکى دارم و اغلب شاهدم که متأسفانه 
بحث چکاپ در کشورم و میان هموطنانم جدى گرفته 

نمى شــود. نه بیماران و نه درمانگران این موضوع را 
جدى نگرفته اند.

وى مى گوید: این حرکت ســمبولیک را انجام دادم تا 
باب آشتى بیماران با بحث پیشگیرى باز شود و افراد 
را به چکاپ و پیشگیرى دعوت کنیم تا به این ترتیب 

مشکالت دهان و دندان جدى گرفته شود.



پیشنهاد سردبیر:4
اجازه نمى دهیم نرخ خودرو افزایش یابد
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اســتاندار اصفهان گفت: هرگونه خریــد و فروش و 
جابه جایى گسترده دام ها بدون مجوزهاى قرنطینه اىـ  
بهداشتى نباید صورت گیرد. به گزارش اداره کل روابط 
عمومى استاندارى اصفهان، رسول زرگرپور در جلسه 
شــوراى هماهنگى مدیریت بحران استان، که پیرامون 
وضعیت بارندگى سال زراعى جارى، بررسى منابع آب 
و توزیع آب زاینده رود، خشکسالى در بخش کشاورزى 
و بررسى آخرین وضعیت بیمارى تب برفکى در استان 
تشکیل گردید، اظهار داشت: بر اساس گزارش ارائه شده 
تعداد دام هاى سنگین درگیر بیمارى تب برفکى در استان 
اصفهان یک درصد و دام سبک درگیر این بیمارى کمتر 

از یک درصد است.
وى با تأکیــد بر اینکه تولیدکنندگان واکســن هاى تب 
برفکى باید تولید خود را مطابق بــا نیاز افزایش دهند، 
افزود: در صورت نیاز به واردات اضطرارى واکسن، این 

اقدام باید در اسرع وقت انجام گیرد.
استاندار اصفهان با بیان اینکه باید در خصوص جابه جایى 
دام ها دقت بیشترى صورت گیرد، گفت: هرگونه خرید 
و فروش و جابه جایى گسترده دام ها بدون مجوزهاى 

قرنطینه اى -بهداشتى نباید صورت گیرد.
وى به تأمین خســارت دامداران آســیب دیده به ویژه 
دامداران سنتى اشــاره کرد و اظهار داشت: باید در این 

خصوص تدابیر الزم اندیشیده شود. 
زرگرپور به در پیش بــودن ورود قریب به یک میلیون 
دام عشایر به استان اشاره کرد و افزود: سازمان عشایر و 
دستگاه هاى مرتبط باید جدى تر به این موضوع بپردازد 

و برخورد با این مقوله باید به صورت ویژه انجام شود.
وى خواســتار تدوین چارچوبى براى معدوم ســازى 
الشــه هاى دام هاى تلف شــده با کمک دهیارى ها و 

بخشدارى ها شد. 
مدیر ارشد استان افزود: واکسیناسیون فعال دام ها علیه 
این بیمارى در تعطیالت نوروز توســط کارشناســان 
و اکیپ هاى واکسیناســیون دامپزشــکى سبب شد که 
شــیوع این بیمــارى در اســتان اصفهان بــه حداقل 

برسد.

 وقتى تب برفکى
بدون وقفه خود را به همه جا مى رساند

اسفندماه سال گذشته نخستین موارد از ابتال به تب برفکى 
در استان اصفهان از سوى شهرستان چادگان گزارش شد.

به گزارش تابناك اصفهان، در جریان این شیوع، بسیارى 
از دام هاى دامداران استان اصفهان به ویژه در منطقه غرب 
تلف شدند که البته این خسارت به همینجا ختم نشد و 
گسترش سریع این بیمارى دامى به دیگر شهرستان هاى 
استان سرایت کرد و سبب شد تا آمار تلفات دام در استان 

اصفهان افزایش یابد.
هرچند دامپزشکى استان اصفهان تاکنون هیچ آمار رسمى 
در خصوص میزان تلفات در سال جارى و در واقع در 
روزهاى منتهى به سال 94 منتشر نســاخته است اما با 
توجه به دامنه شیوع این بیمارى در استان، مى توان گفت 
احتمال تلفات هزار رأسى دام در استان اصفهان طى این 

مدت دور از ذهن نیست.
با تحلیل صحبت هاى رئیس شبکه دامپزشکى شهرستان 
برخوار که گفته بود تلفات دام هاى سنگین مبتال به تب 

برفکى در شهرستان برخوار افزایش یافته است و تاکنون 
صد رأس دام در این شهرســتان تلف شــده، مى توان 
برآورد کرد در حدود 30 شهرســتان استان اصفهان که 
تقریباً همگى با این بیمارى درگیر شده اند آمار تلفات در 

مجموع به بیش از هزار رأس دام خواهد رسید!
اما چرا میزان تلفات ناشى از تب برفکى در استان اصفهان 
که آخرین بار به صورت گســترده در سال 87 رخ داد، 

امسال و سال گذشته به شرایط کنونى ختم شد؟!
دلیل این امر را مى توان هم در تأخیر واردات داروى تب 
برفکى جدید به کشور جستجو کرد و هم در عدم توجه به 
شیوع اولیه این بیمارى که از چند روستاى چادگان شروع 
شد اما با تأخیر ده روزه دامپزشکى براى رسیدگى به این 
وضعیت، شدت شیوع افزایش یافت و میزان تلفات روز 

به روز بیشتر شد.
رئیس شبکه دامپزشکى شهرســتان برخوار با اشاره به 
اینکه این تعداد روبه افزایش است، گفت: بیمارى تب 
برفکى در بین 60 هزار رأس دام ســبک و 25 هزار دام 
سنگین سنتى و صنعتى در این شهرســتان شیوع یافته 

است.
محمد حق شــناس افزود: پارســال تدابیر اولیه براى 
پیشگیرى از شیوع تب برفکى شامل اجراى سه نوبت 
واکسن دام و طیور اتخاذ شد اما امسال نوع جدیدى از 
این بیمارى به دام ها سرایت کرده که واکسن آن به داخل 

کشور وارد نشده بود.
وى با بیان اینکه واکسن تب برفکى جدید به تازگى وارد 
کشور شده و در حال تهیه آن براى پیشگیرى از بیمارى 
تب برفکى هستیم، گفت: نگرانى ما از رهاسازى دام هایى 
است که به این بیمارى دچار شده اند و براى مقابله با آنها 

همه امکانات را بسیج کرده ایم.

  تشکیل کمیته اضطراري مقابله با بیماري تب برفکی 
کمیته اضطراري مقابله با بیماري تب برفکی با حضور 
مسئوالن ادارات ذیربط در فرمانداري شهرستان برخوار 

تشکیل شد.
به گزارش ایرنا، رئیس اداره دامپزشــکی شهرســتان 
برخوار در این نشست با اشــاره به خسارات اقتصادي، 
ســویه هاي مختلف بیماري و امکان جهش در تحت 
تیپ هاي ویروس بیماري تــب برفکی گفت: راه هاي 
پیشگیري از این بیماري، عدم خرید و فروش دام  هاي 
بدون هویت بهداشتی، جلوگیري از ورود افراد متفرقه 
به خصوص دالل هــا به محوطه دامداري ها، اســتفاده 
مؤثر از حوضچه هاي ضد عفونی ورودي، ضد عفونی 
خودروهاي حمل شــیر و خوراك دام و واکسیناسیون 

هدفمند و جلوگیري از تردد غیر مجاز دام است .
حق شناس با اشاره به اقدامات اداره دامپزشکی شهرستان 
برخوار براي مقابله با تب برفکی اظهار داشــت: شبکه 
دامپزشکی شهرستان در این راســتا اقداماتی در زمینه 
مایه کوبی، آموزش دامداران و امور مربوط به تشخیص 
بیماري و آزمایشــگاهی انجام داده است تا خسارات 
ناشی از این بیماري در شهرستان به حداقل ممکن برسد.

وى پنج شنبه هفته گذشته از تلف شدن، 39 رأس بره و 
بزغاله و بیش از 18 رأس گاو و گوساله در این شهرستان 

بر اثر ابتال به بیماري تب برفکی خبر داد.

خرید و فروش گسترده دام بدون مجوز ممنوع است

تب برفکى در اصفهان مى تازد

 احتمال باالى حذف افراد مستحق 
از دریافت یارانه

 
درخصوص مصوبه اخیر مجلس که براســاس آن 
باید 24 میلیون نفر از یارانه بگیران حذف شوند،باید 
گفت که دولت امکان شناســایى 24 میلیون نفر از 
ثروتمندترین افــراد جامعه را بــراى خارج کردن 
آنها از فهرســت یارانه بگیران ندارد و درصورتى 
که چنین امکانى نیز داشــته باشد کســانى که باید 
حذف شــوند،24 میلیون نفر نیســتند.اگر اقتصاد 
کشــور در شــرایطى بود که امکان شناسایى براى 
دولــت به صورتى که خطاى یــک و دو به حداقل 
برسد،قطعًا حذف 24 میلیون نفر از یارانه بگیران به 
نفع اقتصاد کشور بود.اما در شرایط کنونى که دولت 
امکان چنین شناسایى ندارد و درنتیجه عملکرد او 
در حذف یارانه بگیران مى تواند با خطاهایى همراه 
باشــد که به موجب آن کســانى از دریافت یارانه 
حذف شوند که نیازمند هستد و درعوض ثروتمندان 
همچنان یارانه بگیرند.مشخص نیست مجلس برچه 
اساســى چنین تصمیمى گرفته،اما مصوبه مجلس 
براى حذف 24 میلیون نفر از یارانه بگیران بســیار 
غیرمنطقى است.در ایران افرادى وجود دارند که در 
زمان کوتاهى و با یک معامله چندین میلیارد تومان 
درآمد کســب مى کنند و دولت نیز هیچ اطالعى از 
شــغل و میزان درآمد آنها ندارد،در چنین شرایطى 
طبق مصوبه مجلــس حذف یارانه افــرادى مانند 
قضات و اساتید دانشگاه در دستورکار قرار مى گیرد 
که ارزش افزوده باالیى را براى کشور دارند.بنابراین 
دولت امکان شناسایى ندارد،ازسوى دیگر نیز معلوم 
نیست مجلس عدد 24 میلیون نفر را از کجا آورده 
اســت؟درنتیجه چنین حذفى براى دولت ریسک 
باالیى داشــته و احتماالً انجام آن با خطاى باالیى 
همراه خواهد بود،ازسوى دیگر به انتخابات دوره 
بعد ریاست جمهورى نیز نزدیک هستیم،بنابراین 
طبیعى است که دولت با اجراى حذف 24 میلیون 
نفرى یارانه بگیران موافق نباشد.دولت پیش تر منتقد 
سیاست پرداخت یارانه ها بود،چون این پرداخت ها 
به بودجه دولت فشــار مى آورد ولى طبیعى است 
که اکنون و در نزدیکى انتخابــات نخواهد چنین 
ریســکى کند و با تبعات خطاى باالى این ریسک 

مواجه شود.
* اقتصاد دان،استاد اقتصاد دانشگاه عالمه 

طباطبایى،رئیس پیشین شوراى رقابت

دنیاى اقتصاد

زیتون کاري، راهکار کاهش مصرف 
آب در اقلیم خشک اصفهان

کارشــناس زیتون سازمان جهاد کشــاورزي استان 
اصفهان شروع باردهی درخت زیتون را از سال پنجم 
بعد از کاشت نهال و باردهی اقتصادي این درخت را از 
سال دهم به بعد اعالم کرد و گفت: تعداد درختی که در 
هر هکتار می توان با رعایت فاصله استاندارد کاشت، 
330 اصله است. سعادت شــاهپوري افزود: شیرین 
کردن زیتون هزینه بر نبــوده و به صورت خانگی در 
باغات زیتون و کارخانه هاي صنعتی قابل انجام است. 
وي میانگین درصد تولید روغن از زیتون در اصفهان 
را 15 درصد یعنی به ازاي هر یک کیلو 150 گرم روغن 
زیتون بیان کرد و گفت: در مرحله اول روغن کشی، 
روغن زیتون مستقیماً قابلیت مصرف دارد و به صورت 
هاي بکر، فرابکر، ممتاز و معمولی تولید می شــود. 
شاهپوري ادامه داد: براي روغن کشی از محصول زیتون 
دو نوع دستگاه به ترتیب ثابت و متحرك وجود دارد که 
به علت قیمت باالي دستگاه ثابت، فقط سه دستگاه 
متحرك در شهرستان هاي اصفهان، کاشان و خور و 

بیابانک موجود است. 

خبر

صرفه جویى میلیاردى در فوالدمبارکه
ایمنا:مدیرحمل و نقل و پشــتیبانی فوالدمبارکه گفت:کاهش نرخ تمام شده 

ریال صرفه جویی اقتصادي براي خدمات حمل و نقل جاده اي 85 میلیارد 
فوالدمبارکه بــه همراه 
داشــت. آرش بنازاده 
گفــت: روند کاهش 
قیمــت محصوالت 
فــوالدي در بازارهاي 

جهانی و به دنبال آن در کشور،شرایط دشواري براي صنعت فوالد ایجاد کرد.وي 
افزود: شرکت فوالدمبارکه در راستاي مدیریت مؤثر در شرایط جدید، راهبرد 
کاهش هزینه را براي همه واحدها ازجمله حمل و نقل و پشتیبانی تعیین کرد.
بنازاده گفت:این راهبرد در شش ماه گذشته با فعالیت کارشناسی و مستمر و با 
تالش کارکنان واحد با موفقیت انجام و صرفه جویی 85 میلیارد ریالی را به همراه 
داشت. وي تصریح کرد: این واحد با بررسی کارشناسی و اجرایی قراردادهاي 
موجود و ایجاد بهبود در تمامى بخش هاي قرارداد، در جلسات متعدد ازطریق 

ادغام فعالیت ها و فرآیندهاي حمل و نقل جاده اي در سطح فوالدمبارکه به این 
موفقیت دست یافت. بنازاده گفت: مجموعه این اقدامات در راستاي راهبرد 
کاهش هزینه ها از ســال 94 آغازشــد و با انعقاد و جاري سازي قراردادهاي 
مرتبط،آثار کاهش نرخ خدمات در سال 95 به طورعملی قابل حصول است. وى 
افزود: با ایجاد دانش الزم و برنامه اصالح قراردادهاي فوالد سبا، صرفه جویی 
حدود 25 میلیارد ریالی نیز پیش بینی می شود که این نیز یکی از دستاوردهاي 

دیگر این پروژه به حساب می آید.

ریال صرفه ج5خدمات حمل و نقل جاده اي 85 میلیارد
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هرچند روزهاى ابتدایى هفته در اصفهان بارانى پیش بینى 
شده بود اما با آرام شدن جو، مى توان عدم تحقق پیش بینى 

را به سود کشاورزان اصفهانى دانست.
به گزارش تابناك، هرچند هواشناسى براى روزهاى جارى 
به ویژه ابتداى هفته در اصفهــان پیش بینى رعد و برق و 
بارش باران را داشت اما با گذشــت دو روز از این هفته 
بارش هاى چندانى در استان اصفهان گزارش نشده است.

شهرستان هاى چادگان، فریدن، فریدونشهر و گلپایگان را 
مى توان چهار شهرستان پربارش استان طى روزهاى اخیر 
نام برد به گونه اى که به لحاظ شدت بارش ها از یک سو 
مردم از بارش رحمت الهى خوشحال اند اما از طرف دیگر 
خسارات وارده به زمین هاى کشاورزى و باغات را جبران 

ناپذیر مى دانند.
خسارت وارده به بخش کشاورزى به گفته معاون بهبود 
تولیدات گیاهى جهاد کشاورزى اصفهان در نیمه نخست 
فروردین تاکنون 255 میلیارد تومان بوده است که البته این 
خسارت بدون محاسبه خسارات وارده طى روزهاى اخیر 

در شهرستان هاى غرب استان است.
هرچند سه روز ابتدایى هفته در اصفهان بارانى پیش بینى 
شده بود اما با آرام شدن جو، مى توان عدم تحقق پیش بینى 
را به سود کشاورزان اصفهانى دانست چراکه از یک سو 
کشاورزان شرق اصفهان از عدم تخصیص هاى مناسب 
آب براى کشت خود گالیه دارند و از سوى دیگر در غرب 

نیز، اوضاع جوى، برآوردهاى کشاورزان براى برداشت و 
فروش محصوالت را برهم زده است.

به نظر مى رسد با توجه به شــرایط ایجاد شده در استان 
اصفهان، امسال یکى از سخت ترین سال ها براى بخش 

کشاورزى و نیز بازار میوه و تره بار رقم بخورد.

جلوگیرى از خسارتى بزرگ به محصوالت کشاورزان
در همین حال رئیس انجمن خبرگان کشاورزى اصفهان 
گفت: با توجــه به تأخیر در بازگشــایى آب زاینده رود، 
بارندگى هایى کــه در روزهاى اخیر صــورت گرفت 
از خسارت بزرگى به محصوالت کشــاورزى اصفهان 
جلوگیرى کرد. اسفندیار امینى در گفتگو با تسنیم درباره 
وضعیت آب زاینده رود پــس از بارش هاى اخیر اظهار 
داشت: درباره وضعیت سد اطالعى ندارم اما با توجه به 
تأخیر در بازگشایى آب زاینده رود، بارندگى که در روزهاى 
اخیر صورت گرفت از خســارت بزرگى به محصوالت 

کشاورزى استان اصفهان جلوگیرى کرد.
وى با اشاره به دوره زمانى پیش رو در کشت محصوالت 
کشاورزى افزود: دوره آبیارى طبیعى نیاز به زمان بیشترى 
داشت و کمبود آب استرس تشــنگى به محصول وارد 
کرده و سبب خســارت در محصول مى شد که با وجود 
بارش هاى خوبى که صورت گرفت خطر این خسارت از 

محصوالت کشاورزى اصفهان رفع شد.

شرق و غرب اصفهان، نگران دسترنج یکساله؛

روزهاى سخت کشاورزان در راه است؟

آئین امضاى یادداشت تفاهمنامه پروژه قطار شهرى(مترو) 
شاهین شهر به اصفهان بین ایران و چین با حضور معاون 

شرکت «نورینکو» چین امضا شد.
هدف از عقد چنین تفاهمنامه اى اجراى هرچه سریع تر 
طرح مترو شاهین شهر به اصفهان اســت تا در وقت و 
هزینه نیز صرفه جویى شود؛ همچنین استفاده از ظرفیت 
سرمایه گذار داخلى و خارجى و جذب فاینانس در این 
پروژه از اهمیت باالیى برخوردار است. طول خط مترو 
شاهین شهر به اصفهان حدود 20 کیلومتر است که مسافتى 
بالغ بر13/7 کیلومتر از آن در محدوده شاهین شهر و مابقى 
در اصفهان اســت. اجرا و خرید ناوگان ریلى براى این 
پروژه بیش از 600 میلیارد تومان برآورد شده است که این 
مبلغ قطعاً از توان شهردارى خارج است و باید از ظرفیت 
سرمایه گذار استفاده شود. مدت اجراى این پروژه پس 
از قرارداد نهایى و اخذ مجوزات قانونى الزم حدود سه 
سال پیش بینى شده که پس از طى شدن این مدت، شش 
ماه تنفس کارى خواهد بود و در آخر بازپرداخت فاینانس 
انجام مى گیرد. معاون پژوهش  و فناورى دانشگاه صنعتى 
اصفهان دراین باره گفت: نرخ بازگشت هزینه و ضریب 
سفرسازى خط مترو شاهین شــهرـ  اصفهان بسیار باال 

خواهد بود. سیدمهدى ابطحى فروشانى در آئین امضاى 
یادداشت تفاهم قطار شهرى شاهین شهر به اصفهان اظهار 
داشت: این پروژه مترو که در شمال اصفهان قرار مى گیرد 
شاهین شهر را به عنوان جمعیت پذیرترین شهر استان به 

اصفهان متصل خواهد کرد.
وى در ادامه افزود: این خط مترو که به خط اصلى متروى 
شهر اصفهان وصل مى شــود، از میان دو عرشه تقاطع 
غیرهمسطح میدان استقالل عبور و سپس از وسط آزادراه 
تا شاهین شهر ادامه پیدا خواهد کرد؛ مطالعات تخصصى 
براى اجراى فاز یک و 2 مســیر این پــروژه و همچنین 

مطالعات ابنیه مسیر آن نیز انجام شده است.
معاون پژوهش وفناورى دانشگاه صنعتى اصفهان گفت: 
این نخستین خطى اســت که در اصفهان به بهره بردارى 
خواهد رسید؛ شاهین شــهر، شهرى پرجمعیت و جوان 
است و نرخ سفرسازى در این شهر بسیار باالست چراکه 
این شهر به نوعى شهرى خوابگاهى نیز محسوب مى شود.
وى با بیان فرض وجــود و عدم وجود قطار شــهرى، 
جمعیت پذیرى شاهین شهر را بررســى  شده دانست و 
خاطرنشان کرد: سفرسازى ساعت اوج در دو طرف این 
خط از مترو در سال 1420 شمسى(2041 میالدى)، 24 

سفر پیش بینى شده است.
ابطحى ادامه داد: شمال اصفهان منطقه اى صنعتى است 
که در حرکت قطار شهرى از شاهین شهر تا نقطه اتصال به 
خط یک، مراکزى همچون پاالیشگاه، پتروشیمى، مراکز 
صنعتى متعدد بین راهى و شهرك صنعتى امیرکبیر از آن 

استفاده خواهند کرد.
 طرفه تبیین کرد: با توجه به پیگیرى هاى انجام شده توسط 
شرکت هاى «پیماب» و «نورینکو» این آمادگى را داریم 
که با همت همه دستگاه هاى مربوطه، پروژه خط متروى 
شاهین شهر-اصفهان عملیاتى شود؛ این دو شرکت تجربه 
خوبى در فعالیت هاى عمرانى، ساخت وساز و تعمیرات 
دارند. وى بیان کرد: شرکت «نورینکو» چین تفاهمنامه اى 
را با شهردارى اصفهان و شرکت مترو اصفهان داشته است 
که این نشــان دهنده مصمم بودن آنها نسبت به توسعه 
فعالیت هاى خطوط مترو در کشور است؛ استان اصفهان 
عالوه بر ظرفیتى که در رابطه با ساخت و اجراى خطوط 
مترو دارد، ظرفیت هایى نیز بــراى دریافت تکنولوژى 
ساخت واگن هاى مترو دارد که  امیدواریم بتوانیم فعالیت 
مشترکى را براى ساخت واگن هاى مترو در استان اصفهان 

با شرکت «نورینکو» چین داشته باشیم.

رئیس اتحادیه آهن فروشان اصفهان با اشاره به افزایش 
30 درصدى قیمت آهن در بازار گفت: در طول 15 روز 
گذشته قیمت آهن به دلیل افزایش قیمت آهن وارداتى از 
چین، برزیل و هند و افزایش تعرفه هاى وارداتى به هر کیلو 

هزار و700 تومان افزایش پیدا کرده است.
اکبر شمشیرى در گفتگو با تسنیم درباره وضعیت بازار 
آهن در اصفهان با اشاره به رکود 90 درصدى بازار آهن 
اصفهان اظهار داشــت: هنوز رکود بر بازار آهن ســایه 
انداخته و در سال جدید نیز شاهد هیچگونه رونقى در این 
بازار نیستیم. در واقع دلیل این معضل توقف ساخت وساز 
و عملیات اجرایى طرح ها و پروژه هاى عمرانى در استان 

است.
وى افزود: متأسفانه سال گذشته 25 درصد از آهن فروشان 
اصفهانى به دلیل افت قیمت آهن، مشــکالت دارایى و 
رکود موجود در بازار پروانه فعالیت خود را باطل کردند 

و به مشاغل دیگر و یا جمعیت باالى بیکاران پیوستند.
رئیس اتحادیه آهن فروشان اصفهان گفت: از ابتداى سال 
تاکنون بازار آهن در رکود کامل به سر مى برد و به ندرت 

کسى تمایل به ورود به این شغل را دارد.

افزایش 30 درصدى قیمت چینى ها  مترو شاهین شهرـ  اصفهان را مى سازند
آهن در بازار اصفهان

گازرسانی به 4 شهر کویري
ایمنا:گازرسانی به چهار شهر کویري خور، جندق، 
فرخی و انارك و همچنین روستاي چوپانان در شرق 
اصفهان در برنامه مطالعاتی شرکت گاز استان اصفهان 
قرار گرفته است.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان 
اعالم کرد: امید است با ایجاد شرایط الزم،به زودي 
این طرح  اجرایی شود.سید مصطفی علوي افزود:گاز 
طبیعی در توســعه اقتصادي و رفاه عمومی جامعه 
نقش زیادي دارد. وى همچنین با تأکید بر سهم گاز 
در تأمین یارانه مردم،تصریح کرد: وصول مطالبات 
براي تأمین به موقع یارانه ها امــري اجتناب ناپذیر 
است.وي ادامه داد:تأمین بودجه شرکت گاز و اجراي 
به موقع طرح هاي گازرســانی نیز در گروي وصول 
مطالبات آن اســت.علوي گفت:پرداخت به موقع 
گازبها،توسعه متوازن خدمات رسانی به مردم را در 

پی خواهد داشت.

جلوگیرى از حفر چاه غیرمجاز 
در اولویت کارى مسئوالن باید باشد

ایمنا:رئیس حفاظت شــرکت آب منطقه اى استان 
اصفهان گفت: جلوگیرى از حفر چاه غیر مجاز باید 
در دستور کار مسئوالن قرار گیرد. غالمرضا نعمتى 
اظهارداشت:نصب کنتور هوشمند براى دبى چاه ها از 
تکالیف مسئوالن است که باید در اولویت کارى آنان 
قرار گیرد. وى باتوجه به اینکه حفر چاه در برخى از 
منازل انجام مى شود، گفت: شناسایى و اقدام قانونى 
در این زمینه باید انجام شــود. نعمتى خاطرنشــان 
کرد:در حال حاضر چاه پیشکار براى آبیارى مزارع 
در اختیار کشاورزان قرار مى گیرد،چنانچه این طرح 
نتواند به بحران آب کمک کند،طــرح چاه به جاى 
قنات اجرا مى شود که با اجراى این طرح استفاده از 

قنات، ممنوع و پر مى شود.

اصفهان و 2 استان دیگر 
در وضعیت «قرمز»

ایسنا:با وجود بارندگى هاى اخیر، سه استان اصفهان، 
فارس و بوشهر هنوز در وضعیت قرمز خشکسالى 
هستند.حمیدرضا چیت چیان با اشاره به باندگى هاى 
اخیر، گفت: خوشــبختانه این بارندگى ها موجب 
شد تا بســیارى از ســدهاى کشور ســرریز کنند.

درحال حاضر بیشتر ســدهاى کشور میزان ذخیره 
آب بســیار خوبى دارند و گنجایش آب جدید را 
ندارند و شاید تنها چند سد به این شکل نباشد.وى 
با بیان اینکه مشــکل کمبود آب هنوزهم در کشور 
وجــود دارد،گفت:امیدواریــم در باقیمانده فصل 
آبى،بارندگى هــاى مطلوب همچنان ادامه داشــته 
باشد تا کمبود آب جبران شــود.  چیت چیان با بیان 
اینکه با وجود این بارش ها هنوز برخى استان ها در 
وضعیت قرمز خشکسالى هستند، گفت: متأسفانه 
اســتان هاى اصفهان، فارس و بوشهر هنوز مشکل 

کمبود آب دارند.

اجازه نمى دهیم 
نرخ خودرو افزایش یابد

ایمنا:عضو کمیسیون صنایع مجلس شوراى اسالمى 
گفت:متأسفانه موضوع افزایش قیمت خودرو ابتداى 
هرســال آغاز و چندماهى ادامه مى یابد.این بحث 
تکرارى است،چون ما به ریشه این کار نپرداخته ایم و 
تنها دلیل آن هم ساختار شبه دولتى حاکم بر سیستم 
خودروسازى کشــور اســت.حمیدرضا فوالدگر 
افزود: با این وضعیت و هیاهویى که خودروسازى ها 
درحال راه انداختن آن هستند،پیش بینى مى شود که 
قیمت ها کاهش نیابد،اما اجازه افزایش قیمت ها را 
براساس درخواســت خودروسازان نمى دهیم.وى 
اظهارداشــت:معتقدیم اگر برجام، صحیح اجرایى 
گردد و دولت در مســیر اقتصــاد مقاومتی حرکت 
کند، شــاید بخت صنعت و بازار خودرو در ســال 
95 بازشود.نماینده مردم اصفهان در مجلس یادآور 
شد: مشکل ساختاري صنعت خودرو عدم اجراي 

اصل 44 است.

مصارف هدفمندى یارانه ها مشخص شد
فارس:عضو کمیسیون تلفیق بودجه 95 به اشاره به 
اینکه مصارف هدفمندى یارانه ها در این کمیسیون 
تصویب شــد،گفت:30 درصد از کل منابع جهت 
یارانه سود تسهیالت اشتغال با اولویت خانوارهاى 
کمیته امداد امام خمینى(ره)، بهزیستى، ایثارگران، 
رزمندگان معســر و فارغ التحصیالن دانشگاهى و 
جوانان در نظر گرفته شــد.ایرج ندیمى افزود:35 
درصد از منابع نیز براى یارانه ســود تســهیالت به 
واحدهاى کوچک متوسط صنعتى،معدنى،خدمات 
فنى و مهندسى،گردشگرى و صادراتى اختصاص 
خواهد یافت.عضو کمیســیون تلفیــق بودجه 95 
با بیان اینکه 15 درصد منابــع هدفمندى نیز براى 
حمایت از نوسازى صنایع با رویکرد کاهش مصرف 
انرژى در نظر گرفته شــد، تصریــح کرد: همچنین 
براســاس این مصوبه، 20 درصد از منابع نیز براى 
مشــوق ها و زیرســاخت هاى صادراتى پیش بینى 

شده است. 

ویترین

ارز

فروش خرید ارز 
34/60034/750 دالرآمریکا 

39/25039/450یورو 
49/30049/650پوند انگلستان
27/25027/500دالر کانادا 
26/65027/000دالر استرالیا 
9/1509/300ریال عربستان
113/500115/000دینار کویت
12/20012/430لیر ترکیه

9/4209/490 درهم امارات
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مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه خریدار: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1395/02/11
گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یک شنبه مورخ 1395/02/12

محل دریافت اسناد مناقصه: پایگاه اینترنتى www.abfaesfahan.ir، تلفن: 36680030- 031
پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات: www.iets.mporg.ir  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

شماره تلفن: 36680030- 031

آگهى مناقصه عمومى 

 شرکت  آب و فاضالب استان اصفهان 

(نوبت دوم)
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه خریدهاى ذیل را مطابق جدول زیر 

از فروشندگان ذیصالح انجام دهد.  
مبلغ تضمین (ریال)نوع بودجه موضوع مناقصهشماره مناقصه

95-1-14
خرید لوله پلى اتیلن دوجداره فاضالبى کاروگیت 
کوپلر سرخود در اقطار: 200، 250، 315، 400، 600 
میلیمتر جهت مناطق: (شاهین شهر، دولت آباد، 

نجف آباد)
1/257/714/000عمرانى

خرید لوله فوالدى استاندارد پوشش دار به قطر 95-1-15
601/200/000عمرانى 700 میلیمتر جهت منطقه شاهین شهر 

نام روزنامه: نصف جهان 
تاریخ انتشار: 1395/02/1 
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استان
 نصب گنبد امامزاده عباسعلى(ع) 

فاز اول پروژه عمرانى امامزاده عباسعلى(ع) اردستان با 
نصب گنبد آن اجرا شد. به گزارش روابط عمومى اداره 
کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان، رئیس اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرستان اردستان اظهار داشت: 
همزمان با اجراى گنبد دوپوش امامزاده عباسعلى(ع) 
روســتاى ماســتبندى فاز اول عملیات عمرانى این 
امامزاده اجرا گردید. حجت االسالم و المسلمین سید 
على طباطبایى تصریح کرد: نصب گنبد دوپوش این 
امامزاده واجب التعظیم به پایان رسید که گنبد داخلى 
این امامزاده با آهن و آجر و... احداث شد و براى گنبد 
بیرونى از جنس استیل طالیى استفاده شده است. وى 
در ادامه افزود: این پروژه به مساحت 135 متر مربع و 
با هزینه اى بالغ بر 450 میلیــون ریال صورت گرفته 
اســت. حجت االسالم و المســلمین طباطبایى بیان 
کرد: در حال حاضر نیز فاز دوم عملیات عمرانى این 
امامزاده که شــامل احداث دیوار و... مى باشد شروع 
شده است. رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
اردستان در ادامه گفت: نَسب این امامزاده شریف به 
موسى بن جعفر(ع) مى رسد و حرم مطهر وى نیز در 
روستاى ماستبندى و در فاصله 20 کیلومترى اردستان 

واقع شده است.

تنبورنوازي در اصفهان 
کنسرت سنتی تنبور نوازي و بزرگداشت استاد علی 
اکبر مرادي امروز در هنرســراي خورشید اصفهان 
برگزار می شود. سرپرست گروه موسیقی آواي باران 
در گفتگو با ایرنا گفت: این کنســرت در شب اول به 
خوانندگی و آهنگســازي تنبور نواز برجسته کشور 
استاد علی اکبر مرادي اختصاص دارد. ابراهیم صادقی 
افزود: محمد جعفر قاضی عسکر نیز نواختن تنبک و 
سازهاي کوبه اي را اجرا می کند. وي خاطرنشان کرد: 
روز دوم به کارگاه تخصصی آموزش تنبور در محل 
آموزشگاه موسیقی آواي باران در بهارستان اصفهان 
اختصاص دارد. به گفته این هنرمند موسیقی سنتی، 
این برنامه اول اردیبهشــت (امروز) همزمان با میالد 
امیر مؤمنان علی علیه السالم در هنرسراي خورشید 
وابسته به سازمان فرهنگی-تفریحی شهرداري اصفهان 

اجرا می شود.

موفقیت شرکت دانش بنیان اصفهان 
فناورى یک شــرکت دانش بنیان مستقر در شهرك 
علمى و تحقیقاتى اصفهان به عنــوان یکى از چهار 
ایده برتر رویداد بین المللى فنــاورى ایتالیا انتخاب 
شد. به گزارش شــهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان، 
فناورى شــرکت دانش بنیان مهندسى کاشفان نیلفام 
با عنوان «پکیج هــاى نوین تصفیــه فاضالب براى 
اجتماعات کوچک» به عنوان یکى از چهار ایده برتر 
 Brokerage) «رویداد بین المللى «ثروت و جسارت
Venturing &) در ایتالیا انتخاب شــد.این رویداد 
 CIHEAM) « بین المللى توسط مؤسسه « سیهیم بارى
BARI) ایتالیا در حوزه پژوهش، فناورى و نوآورى و 
با حضور سرمایه گذاران و نمایندگانى از کشورهاى 
اروپایى و حاشیه دریاى مدیترانه در تاریخ 26 و 27 مى 
2016 در شهر والنزانو ایتالیا، برگزار و ایده هاى برتر 

آن تجلیل مى شود.

امدادرسانى به 289 مسافر
در برف و کوالك اصفهان

رئیس جمعیت هالل احمر اصفهان با اشاره به بارش 
برف و باران در برخى مناطق این استان در 72 ساعت  
منتهى به روزیک شــنبه گفت: با توجه به بارش هاى 
صورت گرفته قسمت هایى که بارش باران و برف رخ 
داده شاهد امدادرسانى به 289 تن از هموطنان بوده ایم. 
محسن مؤمنى در گفتگو با تسنیم درباره امدادرسانى 
هالل احمر از جمعه تا  یک شــنبه اظهار داشت: در 
قســمت هاى همراه با بارش باران و برف در سطح 
استان اصفهان، در روزهاى گذشته امدادرسانى به 289 
تن از هموطنان صورت گرفتــه و در این مدت به 79 
نفر از مردم اسکان اضطرارى شده است. وى افزود: به 
صورت جزئى در موارد و حوادث مختلفى که در آنها 
آب گرفتگى صورت گرفته، به 196 نفر امدادرسانى 
شــد. همچنین چهار مورد حادثه برف و کوالك در 
استان رخ داده که در این حوادث به 64 تن از هموطنان 

در این راستا کمک صورت گرفت. 

رئیس دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: حدود 
500 هزار نفر یعنى 10 درصد جمعیت استان اصفهان 
به دیابت مبتال هستند که نیمى از آنها (250 هزار نفر ) از 

بیمارى خود مطلع نیستند.
غالمرضا اصغرى در جمع خبرنــگاران افزود: حدود 
250 هزار نفر که از بیمارى دیابت خود اطالع ندارند 
باید شناســایى شــوند تا هزینه هاى درمان در آینده 

کاهش یابد.
وى با بیان اینکه برنامه هاى امســال هفته ســالمت از 
اول تا هفتم اردیبهشــت با تأکید بر غلبــه بر بیمارى 
دیابت برگزار مى شــود اظهار داشــت: این بیمارى 
به ســرعت در دنیا و کشــورمان در حال شیوع است 
و باید با خود مراقبتى و ســبک زندگى صحیح از آن 

پیشگیرى کرد.
اصغرى در پاســخ به ســئوالى درباره گسترش روز 
افزون رســتوران هاى فســت فود گفت: نمى توان به 
بهانه پیشگیرى از بیمارى اقدام به بستن فروشگاه هاى 
غذاى فورى (فست فود) یا کارخانه هاى نوشابه سازى 
کرد زیرا مردم مى توانند ایــن خوراکى ها را بخورند
 اما میزان مصرف و اســتفاده منطقــى و معقول از آن 

مهم است.
وى در پاسخ به سئوالى درباره مادران باردار و دیابت نیز 
توضیح داد: تا کنون مشکلى براى مادران ایرانى مبتال به 

دیابت و باردار شدن آنها نداشتیم.
وى ادامه داد: اما مواردى در بین زنان افغان مشــاهده 
شــده که به دیابت مبتال بودند اما براى بــاردارى به 

پایگاه هاى بهداشت مراجعه نکرده اند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در پاسخ به سئوال 
ایرنا درباره تأمین داروى مورد نیاز بیماران دیابتى نیز 
گفت: داروها موجود و قیمت ها ارزان است و بیمه همه 

آنها را پوشش مى دهد.

وى هزینه بیمارى دیابت در کشــور را ساالنه حدود 
چهــار میلیارد دالر اعــالم و تصریح کــرد: با اجراى 
برنامه هاى خود مراقبتى و پیشــگیرى مى توان تا 80 

درصد این هزینه ها را کاهش داد.

 اصفهان باالترین درصد سزارین 
در کشور را دارد

همچنین رئیس دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان در 
این نشست خبرى در پاسخ به سئوالى درباره سزارین 
گفت: با وجود برنامه هاى اجرا شــده در طرح تحول 
نظام سالمت در اســتان براى ترویج زایمان طبیعى اما 

همچنان باالترین درصد را در کشور داریم.
وى متوسط نرخ سزارین در کشور را حدود 36 درصد 
اعالم و اضافه کرد: این رقم در استان اصفهان 54 درصد 
است که پیش از اجراى طرح تحول نظام سالمت بیش 
از 60 درصد بود. اصغرى، متوسط نرخ سزارین در دنیا 

را 25 درصد اعالم کرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: ما اکنون 
براى زایمان هاى دفعه اول سختگیرى مى کنیم و فقط 
در مواردى که پزشک دلیل منطقى ارائه کند به صورت 

سزارین انجام مى شود.

 آماده به کارگیرى پرستاران بیکار هستیم
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهــان گفت: این 
دانشگاه براى به کارگیرى پرستاران بیکار آمادگى دارد 
به طورى که براى راه اندازى بیمارستان هاى کلیشاد و 
خمینى شــهر در حال تأمین نیروى انسانى و پرستار 
هســتیم. وى افزود: اکنون میــزان دریافتى و حقوق 
پرستاران با مدرك کارشناسى نسبت به سایر کارمندان 

دولتى با همین مدرك تحصیلى، باالتر است.
وى درباره کارانه پرســتاران نیز توضیح داد: در برنامه 
تحول نظام ســالمت میزان کارانه پزشکان حدود1/5 

درصد و پرستاران حدود 2 درصد افزایش یافت.
اصغرى با اشــاره به تأخیر در پرداخــت کارانه ها نیز 
گفت: این مشکل مربوط به بیمه هاست زیرا پول ما را 

پرداخت نکرده اند.
به گفته وى پرداختى کارانه در اســتان اصفهان حدود 
شش ماه به تأخیر افتاده و آخرین زمان پرداختى مربوط 
به مهر پارسال اســت هرچند این تأخیر قبل از اجراى 
طرح تحول نظام ســالمت حدود 14 ماه بود و اکنون 

کمتر شده است.
وى در پاسخ به سئوالى درباره شیوع استعمال دخانیات 
در بین دانش آموزان نیز گفت: سن استعمال دخانیات 
در استان اصفهان کاهش و سرعت رشد آن در بین زنان 

افزایش یافته است.

  چاقى کودکان زمینه ساز ابتالى آنها
به دیابت شده است

رئیس مرکز تحقیقات دیابت اصفهان نیز در این نشست 
خبرى گفت: دیابت به سن کودکان نیز رسیده که یکى 
از مهمترین عوامل آن افزایش چاقى در بین کودکان به 

دلیل کم تحرکى و نوع تغذیه است.
بیژن ایرج با بیان اینکه نمى توان رقم مشــخصى براى 
هزینه هاى دیابت در استان اصفهان اعالم کرد، افزود: 
هزینه هاى این بیمارى به طور مستقیم، غیر مستقیم و 
نامحســوس اســت لذا نمى توان رقم دقیقى براى آن 

مشخص کرد.
این فوق تخصص غدد، میزان قند باالى 126 به شرط 
ناشنا بودن را از نشانه هاى ابتال به دیابت خواند و اظهار 
داشت: میزان قند بین صد تا 125 نیز نشانه پیش زمینه 

ابتال به دیابت است.
وى خاطرنشــان کرد: اصفهان از نظر ابتال به دیابت در 

رده میانگین استان هاى کشور قرار دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان اعالم کرد:

10 درصد اصفهانى ها به دیابت مبتال هستند

خبر

معاون حمل و نقل شهردارى اصفهان با 
تکذیب افزایش 70 درصدى، افزایش در 
نرخ بخش اتوبوسرانى را از 2 تا 40 درصد 
اعالم کرد و گفت: متوسط افزایش 
بهاى بلیت اتوبوس شــهرى 25 

درصد بوده است.
علیرضا صلواتــى در گفتگو با 

فارس با اشاره به تغییر قیمت بهاى ناوگان حمل و نقل عمومى اظهار داشت: 
در بخش تاکسیرانى افزایش 20 درصدى داشته ایم و نرخ هر کورس از 410 

به 500 تومان افزایش یافته است.
معاون حمــل و نقل شــهردارى اصفهــان در خصــوص افزایش بلیت 
اتوبوس هاى واحد نیز گفت: سال گذشته بهاى بلیت از 125 تومان شروع 
مى شد و در 14 نرخ بسته به طول مسیر متغیر بود اما در سال جدید عالوه بر 

افزایش به سمت محدود کردن نرخ ها حرکت کرده ایم.

وى توضیح داد: بهاى جدید بلیت اتوبوس هاى شــهرى امســال بســته 
به طــول مسیرشــان در رقم هــاى 200، 300، 400 و 500 تومان خالصه 
مى شــود که باعث مى شــود شــهروندان بهتر بتوانند هزینه هایشــان را 

مدیریت کنند.
صلواتى با تکذیب افزایش 70 درصدى، افزایش در نرخ بخش اتوبوسرانى 
را از 2 تا 40 درصد اعالم کرد و ادامه داد: متوســط افزایش 25 درصد بوده 

است و دلیل افزایش 40 درصدى همان محدود کردن نرخ ها بود.

تکذیب افزایش 70 درصدى نرخ اتوبوس هاى شهرى

تولید سوخت سبز در دانشگاه شهرضا
رئیس دانشگاه آزاد اسالمى شهرضا گفت: محققان 
این دانشگاه با سنتز و بهره گیرى از یک نانوکاتالیست 
آزمایشگاهى موفق شــدند از روغن سویا یک نوع 
سوخت ســبز تولید کنند. على شریف زاده در جمع 
خبرنگاران شهرستان اظهارداشت: این نانوکاتالیست 
ارزان قیمت، بازده و ســرعت تولید ســوخت را به 
صورت قابل  توجهى افزایش مى دهــد و مى تواند 
در صنایع نفت، گاز و پتروشیمى مورد استفاده قرار 
گیرد. وى تصریح کرد: کاهش آلودگى محیط زیست 
مهمتریــن مزیــت اســتفاده از بیودیزل هاســت، 
همچنین تحقیقات دانشمندان اثبات کرده است که 
آسیب هاى استفاده از بیودیزل به الیه  اوزون نسبت به 

سوخت هاى دیگر 50 درصد کمتر است.

دانشگاه

معاون حمل
تکذیب افزا
نرخ بخش اتو
ک اعالم
بهاى
درص
عل

بارش بــرف در آخرین روز نخســتین مــاه از فصل 
بهار شهرســتان هــاي خوانســار، فریدونشــهر و 
بویین میاندشت در غرب استان اصفهان را سفیدپوش 

کرد.
بارش برف از روز دوشنبه چند شهرستان استان اصفهان 
را فراگرفت و در سی امین روز از فصل بهار، چهره اي 

زمستانی به این شهرستانها داد.
کارشــناس پیش بینی اداره کل هواشناســی اصفهان 
دیروز به ایرنا گفت: ارتفاع برف در شهرستان خوانسار 
به 10 سانتیمتر و در فریدونشهر و بویین میاندشت به 2 

سانتیمتر رسیده است.
ســیدان افــزود: ایــن بــارش ها بــه دنبــال گذر 
سامانه ناپایدار از سطح اســتان این شهرستان ها را فرا 

گرفته است.
کارشــناس پیش بینی اداره کل هواشناســی اصفهان 
گفت:پدیده ي غالب از چهارشــنبه (امروز) وزش باد 
بطور نسبی شــدید و در برخی مناطق شدید وبتدریج 

کاهش ناپایداري ها پیش بینی می شود.
کارشــناس پیش بینی هواشناســی اصفهان تصریح 
کرد: دمــاي هواي شــهر اصفهان دو تــا چهار درجه 
سانتیگراد کاهش می یابد و بر این اساس حداکثر دما 
18 درجه سانتیگراد و حداقل دما پنج درجه سانتیگراد 

خواهد شد. ســیدان اضافه کرد: بیشترین میزان بارش 
در شهرســتان خوانســار و گلپایگان با 15,7 و 15,2 

میلیمتر بود.
در همین حال  رئیس اداره هواشناسى گلپایگان گفت: 
15 میلى متر باران و یک سانتى متر برف در گلپایگان به 

ثبت رسیده است.
سیدمهدى حســینى در گفتگو با فارس اظهار داشت: 
سامانه اى بارشــى از ساعت 11 دوشــنبه شب همراه 
با وزش باد شــدید در شهرســتان گلپایگان آغاز و تا 
ساعت 7:30 بامداد دیروز سه شنبه ادامه داشته است؛ 
در این مدت 15 میلى متر باران و یک سانتى متر برف در 

شهرستان گلپایگان به ثبت رسید.
وى تصریح کرد: برف از از ساعت 5:30 سه شنبه آغاز و 
تا 7:30 ادامه داشت که چهره زمستانى به صورت زمین 
و ارتفاعات شهرستان داده است؛ بارش برف موجب 
خســارت هایى نیز به باغات و محصوالت کشاورزى 

شده است.
رئیس اداره هواشناســى گلپایگان خاطرنشــان کرد: 
در ســال زراعــى جــارى بــارش بــاران بــه 
میــزان 217 میلى متر بوده کــه این میزان نســبت به 
ســال گذشــته 2,7 میلى متر کاهش بارندگى را نشان

 مى دهد.

بارش برف بهاري غرب استان اصفهان را سفیدپوش کرد
معاون سیماى سازمان صدا و سیما درباره ساخت سریال 
«سلمان فارســى» اعالم کرد: فیلمنامه این سریال نوشته 
شــده و آماده اجرایى شدن اســت و در صورت تمایل 
مى توان این ســریال را در زادگاه ســلمان فارسى یعنى 

اصفهان تولید کرد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه اى شهردارى اصفهان، 
على اصغر پورمحمدى که در نخســتین سفر استانى تیم 
مدیران شبکه هاى سراسرى، به اصفهان سفر کرده بود در 
نشست با شهردار و اعضاى شوراى اسالمى این شهر با 
اشاره به اینکه اصفهان داراى بزرگ ترین ظرفیت نخبگان، 
هنرمندان، شهیدان، فرماندهان، صنعتگران، سیاستمداران، 
اقتصاددانان و علماى دینى است، افزود: اصفهان از سرمایه 
 بزرگى به نام شهروندانى برخوردار است که زندگى خود 
را با عقالنیت اقتصادى ســپرى مى کننــد و کمتر و بهتر 

مصرف مى کنند تا زندگى بهترى داشته باشند.
معاون سیماى سازمان صدا و سیما با اشاره به اینکه باید در 
صدا و سیماى کشور بیشتر به اصفهان پرداخته شود، ابراز 
کرد: در حال حاضر شبکه هاى سراسرى سازمان صدا و 
سیماى کشور آمادگى خود را براى همکارى بیشتر براى 
معرفى ظرفیت هاى اصفهان به عموم مردم کشور و جهان 

اعالم مى کنند.
وى همکارى شــبکه هاى سراســرى براى پوشــش 
برنامه هاى نوروزى با شــهردارى اصفهان را مثال زدنى 

خوانــد و بیان کرد: باید توجه داشــت کــه برنامه هاى 
پیش بینى شده براى عموم مردم در شهر اصفهان در نوروز 
95 با دیگر سال ها متفاوت بود و صدا و سیما عزم خود 
را جزم کرده تا این ظرفیت ها را براى الگوگیرى به دیگر 
شهرها نیز تسرى دهد. پورمحمدى به ظرفیت هاى باالى 
گردشگرى در استان اصفهان اشاره کرد و افزود: ما سعى 
بر آن داریم که همه ظرفیت هاى اصفهان را در ســیماى 

جمهورى اسالمى ایران به تصویر بکشیم.
وى با تأکید بر اینکــه ما در نظر داریــم از ظرفیت هاى 
موجود در اصفهان براى توسعه اقتصاد، فرهنگ و تمدن 
ایرانى اســتفاده کنیم، تصریح کرد: از این رو از این پس 
ساخت مستند از ظرفیت هاى اصفهان در شبکه «مستند» 
و همچنین معرفــى جاذبه هاى اصفهان در شــبکه هاى 
بین المللى از جمله «جام جم»، دعــوت از اقتصاددانان 
بزرگ اصفهان در شبکه «اقتصاد» و همچنین طرح و حل 
معضالت اجتماعى توسط کارشناسان اصفهانى در شبکه2 

بهره بردارى الزم را داشته باشیم.
معاون سیماى ســازمان صدا و سیماى همچنین با تأکید 
بر اینکه در یک دوره اصفهانى هــا آمادگى خود را براى 
ساخت سریال «سلمان فارسى» اعالم کرده بودند، افزود: 
در حال حاضر فیلمنامه این ســریال نوشته شده و آماده 
اجرایى شدن است و در صورت تمایل مى توان این سریال 

را در زادگاه سلمان فارسى یعنى اصفهان تولید کرد.

ساخت سریال «سلمان فارسى» در اصفهان

ابراز نگرانى از وضعیت نگهدارى 
آرشیو «زاون قوکاسیان»

مجیدرضا مصطفوى از وضعیت نگهدارى کتاب ها، 
آرشــیو بى بدیل فیلم و موســیقى، دست نوشته ها، 
مقاالت و پژوهش هاى متعدد زاون قوکاسیان (منتقد 
سینما) ابراز نگرانى کرد و خواستار تسریع در تأسیس 
بنیادى به نام این هنرمند شد. این کارگردان و دوست 
زنده یاد زوان قوکاســیان در نوشتارى که به صورت 
اختصاصى در اختیار بخش سینمایى ایسنا قرار داده 
است، نوشت: «داســتان، موضوعى تکرارى است: 
عدم تحقق وعده ها در حفظ آثار و میراث شخصیتى 
فرهنگى پس از درگذشتش! اصفهان 14 ماه پیش یکى 
از مهمترین و برجسته ترین چهره هاى فرهنگى خود را 
پس از 40 سال فعالیت مستمر و چشمگیر از دست داد. 
"زاون قوکاسیان" منتقد، مدرس، نویسنده و پژوهشگر 
سینماى ایران پس از تحمل ده سال درد و رنج حاصل 
از بیمارى اپیدمى شــده این روزها، در نیمروز سرد 
اول اسفند سال 94 در زادگاهش درگذشت. در روز 
خاکسپارى طبق آئین مراسم هاى اینچنینى در ایران، 
مدیران سیاســى و فرهنگى اصفهان بــا خطابه هاى 
سوزناك از حفظ میراث فرهنگى و هنرى قوکاسیان 
گفتند؛ از تأسیس مجموعه اى به یاد او براى تبدیل شدن 
به پاتوق فرهنگى براى جوانان و دوستداران سینما در 
شهر اصفهان. پس از گذشت هفت ماه و عدم پیگیرى 
و پایبندى مدیران شهرى به این ادعا، برخى از دوستان 
قدیمى زاون براى به نتیجه رســاندن این مهم اعالم 
آمادگى کردنــد. همایون اســعدیان، یونس تراکمه، 
محمدرحیم اخوت، على خدایــى، رضا مهیمن و... 
در شهریور سال 94 با تشــکیل جلسه اى در اصفهان 
هیئت مؤسســین «بنیاد فرهنگى زاون قوکاســیان» 
را که هدف از ایجاد آن گــردآورى و حفظ آثار او و 
ایجاد مکانى براى ساماندهى کتابخانه و آرشیو فیلم و 
تأسیس آموزشگاهى در آینده براى هنرجویانى که به 
دلیل عدم بضاعت مالى نمى توانند در مراکز آکادمیک 
سینما تحصیل کنند، تشکیل داده و جهت ثبت و انجام 
مراحل قانونى اقدام کردند. متأسفانه در مرحله بعدى 
به دلیل نداشتن مکان مشخص و عدم معرفى آن براى 
تأســیس این بنیاد، انجام تشریفات قانونى مسکوت 
مانده اســت. همچنین تالش هاى محمــد اطبایى و 
دکتر خسرونشــان نیز براى رایزنى بــا مدیران اداره 
کل میراث فرهنگى اصفهان براى اختصاص مکانى 
(حتى محدود و کوچک) تا این لحظه به نتیجه نرسیده 
است. شــهرى که اکثر فعالیت هاى فرهنگى و هنرى 
سه دهه اخیر در آن، از برگزارى جشنواره هاى فیلم، 
تئاتر و ادبیات تا سمپوزیوم هاى تجسمى و تأسیس 
دانشگاه هاى هنر و مدارس فیلمسازى به همت و یارى 
قوکاسیان فقید شکل گرفته است، اکنون از تخصیص 
یک اتاق براى نگهدارى و استفاده جوانان از کتاب ها، 
آرشــیو بى بدیل فیلم و موســیقى، دست نوشته ها، 
مقــاالت و پژوهش هاى متعــدد او (از جمله درباره 
هنرهاى عاشورایى)، نوارهاى صوتى گفتگوى او با 
هنرمندانى که بعضاً در قید حیات نیستند و سال ها براى 
جمع آورى آنها تالش کرده بود (پروژه تاریخ شفاهى 
سینماى ایران)، تابلوها و هدایاى داخلى و بین المللى 
و یادگارى هاى شخصى زاون دریغ مى کند. شاید در 
اینجا باید به مدیران فرهنگى یادآورى کرد که تأسیس 
این بنیاد، حفظ میراث مهــم فرهنگى و هنرى فردى 
است که با مردم و در کنار مردم زیسته و تأثیر مهمى 
بر شکل گیرى نگاه عمیق تر به سینما در بین جوانان و 

نوجوانان گذاشته است...»

دیدگاه

شهردارى زازران در نظر دارد به استناد بودجه مصوب ســال جارى نسبت به انجام 
عملیات پروژه هاى ذیل از طریق آگهى مناقصه اقدام نماید: 

1- ادامه زیرسازى و جدولگذارى و آســفالت بلوار ورودى شــهر فاز دوم با اعتبار 
3/000/000/000 ریال 

2- احداث بلوار ورودى شهر از سمت جالل آباد با اعتبار 2/000/000/000 ریال 
لذا پیمانکاران واجد شرایط مى توانند از تاریخ درج آگهى همه روزه به جز ایام تعطیل تا 
پایان وقت ادارى جهت دریافت اسناد و مدارك به شهردارى مراجعه نمایند و حداکثر تا 
روز پنج  شنبه مورخ 95/2/9 جهت تسلیم مدارك اقدام نمایند. ضمناً هزینه درج آگهى 

به عهده برنده آگهى مى باشد.  

آگهى مناقصه

حمیدرضا ابراهیم کرمانى- شهردار زازران

نوبت دوم

شهردارى کوهپایه به استناد مصوبه شماره 101 مورخ 95/1/29 شوراى 
اسالمى شهر کوهپایه در نظر دارد جایگاه عرضه گاز طبیعى خود را 
واقع در بر بلوار امام رضا (ع) شهر کوهپایه از طریق رعایت تشریفات 
مزایده به بهره برداران واجد الشــرایط مورد تأیید شرکت پخش و 
پاالیش استان اصفهان به اجاره به مدت 2 سال واگذار نماید. لذا از کلیه 
بهره برداران مجاز دعوت به عمل مى  آید جهت کسب اطالعات بیشتر 

تا تاریخ 95/2/20 به امور مالى شهردارى مراجعه نمایند. 

«CNG آگهى مزایده اجاره جایگاه»

محمدرضا مجلسى- شهردار کوهپایه 

نوبت اول
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به موجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالك و ماده 59 اصالحى 
آیین نامه مربوط به امالکى که در ســه ماهه چهارم ســال 1394 
تقاضاى ثبت آنها پذیرفته شده و همچنین شماره هاى ازقلم افتاده 
و نیز آنچه طبق آراء هیات نظارت ثبت آگهى آنها باید تجدید شود 

مربوط به حوزه ثبتى قمصر به شرح زیر آگهى مى نماید. 
الف : شماره پالك و مشخصات مالک و نوع ملک که اظهار نامه 
آنها در ســه ماهه مربوطه تنظیم و جهت انتشار آگهى در ردیف 

منظور گردیده است .
امالك و ابنیه حوزه ثبتى قمصر

شماره هاى فرعى از 25 اصلى واقع در حوزه ثبتى قمصر
1393 فرعى از 219 فرعى از 25 اصلى - حسین احمدزاده فرزند 
حیدرآقا و خانم اشــرف ســربندى زاده قمصر فرزند نعمت اله 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 349,36 متر مربع بالمناصفه.
1454 فرعى مجزى از 370 فرعى – محمد على حمامیان فرزند 
على اصغر ششدانگ یکبابخانه و باغچه به مساحت 631,96 متر 

مربع.
1463 فرعى از 25 اصلى – حسین طرقى فرزند ماشااله ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت 224,20 متر مربع .
1472 فرعى مجزى از 291 فرعــى از 25 اصلى – مریم ارقش 

فرزند رضا ششدانگ قطعه زمین به مساحت 425,87 متر مربع.
شماره هاى فرعى از 36 اصلى واقع در حوزه ثبتى قمصر

810 فرعــى از 36 اصلى- هــادى رحمانى فرزنــد محمد تقى 
ششــدانگ یکباب اطاق و باال خانه به مساحت 56,67 متر مربع 
به انضمام 5 دانگ مشاع از ششــدانگ مشاعات که شامل راهرو 
و عرصه مى باشد به شماره 1255 فرعى به مساحت 86,15 متر 

مربع
1193 فرعى از 36 اصلى - حســن عصار کاشــانى فرزند على 

ششدانگ قطعه زمین محصور به مساحت 154,56 متر مربع .
2069 فرعى مجــزى از 658 فرعى از 36 اصلــى- رضا قنایى 
قمصرى فرزند حســینعلى و لیال قنایى قمصرى فرزند مندعلى 

بالمناصفه ششدانگ قســمتى از یکبابخانه به مساحت 118,34 
مترمربع 

2078 فرعى مجزا از 1162 فرعى از 36 اصلى – حسین مداحیان 
فرزند مهــدى و خانم اکرم طالــب زاده کاشــان فرزند محمد 
(بالمناصفه ) ششدانگ قطعه زمین محصور به مساحت 136,37 

متر مربع.
2079 فرعــى از 36 - اصلــى وجیهــه رویــان فرزنــد على 
اصغرششدانگ قسمتى از یکبابخانه به مساحت 84,28 متر مربع 
2081 فرعى مجزا از 183 فرعى از 36 اصلى- حســین فتاحى 
فرزند على و فاطمه جعفرزاده نوش آبادى فرزند عباس بالمناصفه 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 77,07 متر مربع 
2082 فرعى مجزى از 141 فرعى از 36 اصلى – ســید حسین 
نجاتى فینى فرزند سید محمد ششدانگ فطعه زمین به مساحت 

319,76 متر مربع 
شماره هاى فرعى از 49 اصلى واقع در حوزه ثبتى قمصر

216 فرعى و 218 فرعى و 1811 فرعى از 49 اصلى- رضا قامتى 
قمصرى فرزند على اصغر ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 

243,33 متر مربع 
1260 فرعى از 49 اصلى – ولى لطفى قهرودى فرزند نعمت اله 
و اکبر قربان زاده فرزند احمد سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه 

زمین شش قفیزى 
1543 فرعى از 49 اصلى- محمد شــاه فضلــى قمصرى فرزند 
ماشــااله نســبت به 1437,048 سهم مشــاع و زهرا شاه فضلى 
قمصرى فرزند ماشااله نســبت به 718,524 سهم و سعیده شاه 
فضلى قمصرى فرزند ماشــااله نسبت به 718,524 سهم مشاع و 
سعید خیرخواه فینى فرزند رحمت اله نسبت به 479,016 سهم 
مشاع و منیژه خیرخواه فینى فرزند رحمت اله نسبت به 239,508 
سهم مشاع از 3592,62 ســهم ششدانگ قطعه زمین به مساحت 

3592,62 متر مربع .
1623 فرعى از 49 اصلى – زهرا شــاه فضلــى قمصرى فرزند 

ماشااله نسبت به 530,058 سهم مشاع و خانم سعیده شاه فضلى 
قمصرى فرزند ماشااله نســبت به 530,058 سهم مشاع و سعید 
خیرخواه فینى فرزند رحمت اله نسبت به 353,372 سهم مشاع 
و منیژه خیرخواه فینى فرزند رحمت اله نسبت به 176,686 سهم 

مشاع و احسان شاه فضلى قمصرى فرزند محمد نسبت به 
530,058 سهم و محسن شاه فضلى قمصرى فرزند محمد نسبت 
به 530,058 سهم مشاع از2650,29 ششــدانگ یکدرب باغ به 

مساحت 2650,29 متر مربع
2725 فرعى مجزا از 251 فرعى از 49 اصلــى – مجید طحانى 
فرزند غالمعلى ششدانگ یکباب باغچه خانه به مساحت 797,57 

متر مربع 
شماره هاى فرعى از 50 اصلى و 56 اصلى

307 فرعى از 50 اصلى – پویا توفیقى قمصــرى فرزند ذکراله 
ششدانگ قطعه زمین به مساحت 369,14 متر مربع 

شماره فرعى از 56 اصلى
1 فرعى از 56 اصلى – ســید جمال ادیبى قمصرى و سید کمال 
ادیبى قمصرى فرزندان سید جالل و خانم ناهید ادیبى قمصرى 
و خانم طلعت ادیبى قمصرى و خانم بهیه ادیبى قمصرى و خانم 
اشــرف ادیبى قمصرى و خانم قدســیه ادیبى قمصرى همگى 
فرزندان سید جالل بالسویه نسبت به سه دانگ مشاع و ضیاء اله 
شهیدى فرزند حبیب اله نســبت به مابقى ششدانگ قطعه زمین 

مشجر به مساحت 1822,37 متر مربع
شماره فرعى از 104 اصلى 

1601 فرعى از 104 اصلى – محمد کریمى جوینانى فرزند ربیع 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 188,56 متر مربع 

شماره هاى فرعى از 201  اصلى 
231 فرعــى از 201 اصلى – ماشــااله غالمى فرزنــد على اکبر 
ششــدانگ قطعه زمین مشتمل بر ســوله به مساحت 2035,36 

متر مربع 
1001 فرعى از 201 اصلى – ابوالفضل حســین رمضانى فرزند 

مانده على ششدانگ قطعه زمین به مساحت 134,10 متر مربع
ب: امالکى که قبال اظهارنامه آنها تنظیم ولى اشتباها در موعد مقرر 

آگهى نشده اند:
1033  فرعى از 49 اصلى – سید ابوالقاسم تقوى کاشانى و سید 
مهدى آل یاسین و سید على آل یاســین فرزندان آقا نظام الدین 

بالسویه ششدانگ یکدرب باغ مشجر با عمارت .
به موجب ماده 16 قانون ثبت امالك چنانچه کسى نسبت به امالك 
مندرج در این آگهى واخواهى داشــته باشد باید از تاریخ انتشار 
اولین نوبت آگهى نسبت به آنهایى که تقاضاى ثبت شده اند ظرف 
90 روز دادخواست واخواهى خود را به این اداره تسلیم و طبق 
تبصره 2 ماده واحد قانون تعییــن تکلیف پرونده هاى معترضى 
ثبت معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این 
اداره بایســتى با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایى 
گواهى تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تسلیم نماید و 
درصورتیکه قبل از انتشار این آگهى دعوایى اقامه شده طرف دعوا 
باید گواهى دادگاه را مشــعربه جریان دعوا ظرف مدت مرقوم 
تســلیم نماید اعتراضات یا گواهى طرح دعوا که بعد از انقضاى 
مدت مرقوم واصل شــود بال اثر بوده و مطابق قسمت اخیر ماده 
16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد ضمنا طبق ماده 
56 آیین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقى درموقع تعیین حدود در 
صورتمجلس قید و واخواهى صاحبان امالك و مجاورین نسبت 
به حدود و حقوق ارتفاقى مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضه ثبت پذیرفته 
خواهد شد این آگهى در دو نوبت نسبت به ردیفهاى الف و ب به 
فاصله 30 روز از تاریخ انتشار نوبت اول در روزنامه نصف جهان 

چاپ اصفهان درج و منتشر مى شود . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/02/01 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/03/01 

م الف: 84  لطفى مفرد رییس اداره ثبت اسناد و امالك 
شهرستان قمصر/1/677 

بموجب ماده 11 قانون ثبت اســناد و امالك و ماده 59 آیین نامه 
اصالحی مربوط به امالکی که در 3 ماهه  چهارم سال1394 تقاضاي 
ثبت آنها پذیرفته شده و همچنین شماره هاي از قلم افتاده و نیز آنچه 
که موجب آراء هیئت نظارت و اختیارات تفویضی باید آگهی هاي 
آن تجدید شود و مربوط به بخشهاي حوزه ثبتی گلپایگان به ترتیب 

در ردیف هاي (الف) و (ب) بشرح ذیل آگهی میشود 
بند ((الف))

((بخش یک ثبت گلپایگان))
2832- آقاى علیرضا خادمى فرزند محمد جواد ســه دانگ و نیم 

مشاع از ششدانگ یک باب عمارت بمساحت 730 مترمربع
24 فرعى از 3568 اصلى - آقاى محمدرضا امینى فرزند حسن و 
خانم فاطمه براتى فرزند رضاعلى بالمناصفه و االشاعه  ششدانگ 

یک باب عمارت بمساحت 4/76  مترمربع
 ((بخش دو ثبت گلپایگان))

(شماره فرعى زیر از شماره 1 اصلى واقع در قریه سررباطان )
50-آقاى على اصغر فریدونى فرزند حســن تمامى چهار سهم 
مشاع از پنج سهم ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعى بمساحت 

2260/05 مترمربع
(شماره هاى فرعى زیر از شماره 2 اصلى واقع در قریه ابلوالن علیا )

437- آقاى علیرضا عزیز الهى فرزند مرحوم محمد باقر ششدانگ 
یک قطعه زمین بمساحت 2959/95 مترمربع

468- آقاى رحیم عزیز الهى فرزند حســین جان ششدانگ یک 
قطعه زمین بمساحت 2988/60 مترمربع

474- آقاى حسین اســمعیلى فرزند محمدرضا ششدانگ قطعه 
زمین مزروعى بمساحت 3712/90 مترمربع

475- خانمها زهرا و مریم هردو عزیــز الهى فرزندان محمد باقر 
بالمناصفه و االشاعه ششــدانگ قطعه زمین بمساحت 4163/70 

مترمربع
610- آقاى حسین اســمعیلى فرزند محمدرضا تمامى 55 سهم 
مشاع از هفتاد سهم ششــدانگ قطعه زمین بمساحت 9802/70 

مترمربع
714- آقایان مصطفى و مجتبى هردوعزیز الهى فرزندان محمد باقر 
مصطفى نسبت به دو سهم مشاع و مجتبى نسبت به سه سهم مشاع 

از پنج سهم ششدانگ قطعه زمین بمساحت 7030/63 مترمربع

«بخش چهار ثبت گلپایگان»
« شماره فرعى زیر از شماره 6 اصلى واقع در گوگد»

 1562- آقاى على منتظرى فرزند ابوطالــب و خانم زهرا ثمرى 
فرزند على بالمناصفه و االشاعه تمامى 1/4 دانگ مشاع از سه دانگ 

مفروز عمارت  بمساحت 202/45 مترمربع
« شماره فرعى زیر از شماره 10 اصلى واقع در قریه شیدآباد»

373- آقایان محمدرضا و على و محمــد و خانمها کبرى و زهرا 
همگى شــهپرى فرزندان مرحوم عباس  ششــدانگ قطعه زمین 
مزروعى به مساحت 9095 مترمربع به نسبت کما فرض اله مالکیت 

موروثى دارند 
« شماره فرعى زیر از شماره 12 اصلى واقع در قریه کلیشان»

 343- آقاى سید محمد شریعت فرزند سید مرتضى سه دانگ مشاع 
از ششدانگ قطعه زمین بمساحت 3543/20 مترمربع

لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالك چنانچه کسى نسبت 
به امالك مندرج دراین آگهى اعتراض داشته باشد از تاریخ اولین 
نوبت انتشار ظرف مدت نود روز براي آگهی بند الف درخواست 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسنادو امالك گلپایگان تسلیم نماید 

و نســبت به آگهی مندرج در بند ب که در اجراي دســتور هیئت 
نظارت ثبت تجدید آگهی می گردد ظرف مدت 30 روز از تاریخ 
انتشــار نوبت اول اعتراض خود را ارائه نماینــد و طبق ماده 86 
آئین نامه اصالحی قانون ثبت از تاریخ  تســلیم اعتراض به اداره 
ثبت اســناد و امالك گلپایگان ظرف مدت یکمــاه مهلت دارند 
گواهی طرح دعوي خود را از مراجــع ذیصالح قضائی اخذ و به

 این اداره ارائه نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده 
قانونی وي می تواند بــه دادگاه مربوطه مراجعــه وگواهی عدم 
تقدیم دادخواســت را دریافت و بــه اداره ثبت تســلیم نمایند

 اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقرات 
ادامه می دهد ضمنًا حقو ق ارتفاقی طبق ماده 56 آئین نامه قانون 
ثبت امالك فوق در هنگام تحدید حدود امالك مشخص  خواهد 

شد.
 تاریخ انتشارنوبت اول: 1395/02/01 
تاریخ انتشارنوبت دوم: 1395/03/01 

م الف: 19  ذکاوتمند رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 
شهرستان گلپایگان/1/603                                

آگهى نوبتى سه ماهه چهارم سال 1394   اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان قمصر

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1394   اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان گلپایگان

تحدید حدود اختصاصی
شماره صادره: 1395/43/209265-1395/1/25 نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یک باب ساختمان پالك شــماره 40/3487 واقع در بخش 14ثبت اصفهان که طبق 
سوابق و پرونده ثبتى به نام نصرت ا... اعتمادى فرزند نصرا... و جمیله معمار دزفولى 
فرزند عبدالکریم بالسویه در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به 
عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز شــنبه مورخ 95/3/1 ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار 
میگردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهى در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدي 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م  الف: 1531 حیدرى رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

غرب اصفهان/1/737
مزایده

اجراى احکام شــعبه 11 حقوقى اصفهان در نظردارد در خصوص پرونده کالســه 
519/92/ج/11 له جواد عشــوریون با وکالــت مهدى ریاضیــات و علیه علیرضا 
مظاهرى کرونى بخواسته مطالبه مبلغ 2/440/834/234 ریال بابت اصل خواسته و 
هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل و تاخیر تادیه در حق محکوم له و همچنین مبلغ 
122/041/711 ریال بابت حق االجرا دولت باجلسه مزایده در روز چهارشنبه مورخ 
95/3/19 ســاعت 9 صبح در محل این اجرا واقع در خ نیکبخت، بعد از دادگسترى 
اصفهان، مجتمع اجراى احــکام طبقه 3 برگزار نماید. مشــخصات و مورد مزایده: 
مقدار 54/91 حبه از 72 حبه (ششدانگ) پالك ثبتى شماره 28/7546 بخش 14 ثبتى 
اصفهان ملکى آقاى رضا مظاهرى کرونى (شــخص ثالث بعنوان مال پالك فوق را 
معرفى نموده است) به نشــانى اصفهان خانه اصفهان، خ رزمندگان، جنب نمایشگاه 
اتومبیل نقش جهان، بن بســت مظاهرى پالك آبى شــماره 41 بصورت یکدستگاه 
آپارتمان مســکونى به مســاحت 164/14 مترمربع در طبقه اول مجموعه 3 طبقه 5 
واحدى (واحد 2) داراى اسکلت فلزى و ســقف آهن و آجر و نماى آجرى داراى 
کابینت mdf، کف ســرامیک، آبگرمکن و کولر آبى و داراى انشــعابات الزم، قابل 
سکونت مى باشد. لذا ارزش ششــدانگ پالك فوق باتوجه به موقعیت محل و بافت 
منطقه و نوع و میزان ساخت توسط کارشناس رسمى دادگسترى 3/200/000/000 
ریال ارزیابى و نظریه مصون از اعتراض طرفین باقى مانده اســت لذا طالبین خرید 
مى توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده با مراجعه به آدرس فوق ضمن بازدید از محل 
با تودیع 10 درصــد از قیمت پایه فى المجلس در جلســه مزایده شــرکت نمایند، 
باالترین پیشنهاد دهنده برنده مزایده خواهد بود. م الف: 1675  اجراى احکام شعبه 

11 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/1/774
فقدان سند مالکیت

شماره: 95070584845530- 95/1/28 آقاي حســن بنایى فرزند عباس به استناد 
یک برگ استشــهادیه محلی که هویت و امضاء شــهود رســمًا گواهی شده مدعی 
است که ســند مالکیت ششــدانگ پالك 141/420 واقع در خمینی شهر بخش 14 
ثبت اصفهان کــه  در صفحه 214 دفتر 29  امالك ذیل ثبــت 21749 ثبت و صادر و 

تسلیم گردیده و طبق سند 64345 مورخ 91/8/25 دفتر 108  اصفهان منتقل گردید 
که در اثر سرقت مفقود شده است و چون درخواســت صدور المثنی سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یــک اصالحی ماده 120 آئین نامــه قانون ثبت مراتب 
آگهی میشــود که هر کس مدعی انجام معامله (غیر ازآنچه در این آگهی ذکر شده) 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشــد از تاریخ انتشار این آگهی 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت 
و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 156 

یزدانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینی شهر/1/879
تحدید حدود اختصاصی

شماره: 94070584609779-95/1/26 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه 
پالك شماره 2064 فرعى از 107/357  واقع در خمینی شهر بخش چهارده اصفهان 
که طبق پرونده ثبتی به نام احمدرضا نعل بندیان سدئى و غیره فرزند عبدا... در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود مالک مرقوم در روز 
سى ام اردیبهشت 95/2/30 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در 
صورت مصادف با تعطیلی عملیات تحدید روز بعــد از تعطیلی انجام می پذیرد. لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ســاعت 
مقرر در محل حضور یابنــد اعتراضات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدي تا ســی (30) روز پذیرفته خواهد شد. 
داره ثبــت اســناد و امــالك شهرســتان  نــى رئیــس ا لــف: 163 یزدا م ا

خمینی شهر/1/885
تحدید حدود اختصاصی

شماره: 3462- 95/1/26 چون تحدید حدود اختصاصی قطعه زمین یک جریبى به 
شماره فرعى 608 فرعى از شــماره 566 فرعى از 25  اصلى واقع در قمصر که طبق 
پرونده ثبتی به نام مهین شــکوهمند و... در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور 
متقاضی ثبت به عمل نیامده بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت بر طبق 
تقاضاي نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1395/3/5 در ساعت 8 صبح در 
محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید 
حــدود به روز بعــد موکــول خواهد شــد. لذا بــه موجب ایــن آگهی بــه کلیه 
مجاوریــن و مالکین اخطار می شــود که در روز و ســاعت مقــرر در محل حاضر 
شــوند. اعتراضات مجاوریــن و صاحبــان امالك طبق مــاده 20 قانــون ثبت از 
تاریخ صورت مجلــس تحدیدي تا ســی روز پذیرفتــه خواهد شــد. طبق تبصره 
2 مــاده واحــده قانــون تعیین تکلیــف پرونده هــاي معترضــی ثبــت، 
معترض ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض بــه ایــن اداره 
بایســتی بــا تقدیــم دادخواســت بــه مرجــع ذیصــالح قضایــی گواهــی 
تقدیــم دادخواســت را اخــذ و بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد. م الــف: 104 

لطفی مفرد رئیس اداره ثبت اسناد و امالك قمصر/1/919

تحدید حدود اختصاصی
شــماره: 94070588808130- 95/1/23 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب 
ســاختمان دوطبقه پالك شــماره 116/1308 مجزى شــده از 307/1-116 واقع 
در خمینی شــهر بخش چهارده اصفهان کــه طبق پرونده ثبتی به نــام عباس کبیریان 
فرزنــد على در جریان ثبت اســت بــه علت عدم حضــور متقاضی ثبــت به عمل
 نیامده اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاي نامبرده 
تحدید حدود مالک مرقوم در روز 94/2/27 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلی عملیات تحدید روز بعد از تعطیلی انجام 
می پذیرد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکیــن و مجاورین اخطار میگردد که در

 روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور یابنــد اعتراضــات مالکیــن یــا 
مجاوریــن مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس 
 134 30) روز پذیرفتــه خواهــد شــد. م الــف:  تحدیــدي تــا ســی (

یزدانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینی شهر/1/927
تحدید حدود اختصاصی

شماره صادره: 1395/43/208103-1395/1/23 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالك شــماره 8206 فرعى از 18/2557 واقع در بخش 14ثبت اصفهان که طبق راى 
قانون تعیین تکلیف اراضى فاقد سند ثبت غرب اصفهان به نام کبرى جهانگیرى فرزند 
عرب مفروز و در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 
است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید 
حدود پالك مرقوم در روز دوشنبه مورخ 95/02/27 ساعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار میگردد که در روز و 
ساعت مقرر در این آگهى در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد 

شد. م  الف: 2160 حیدرى رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان/1/973
ابالغ وقت رسیدگی

مرجع رســیدگی: شــعبه 3 حقوقى شــوراي حل اختالف خمینی شــهر به نشانی 
خمینى شهر بلوار پاسداران روبروى کوى مهســتان مجتمع شوراهاى حل اختالف 
اصفهان. کالســه پرونده: 56/95 حل/3 وقت رســیدگی: ســاعت 4:20 بعدازظهر 
روز سه شــنبه مورخه 1395/3/4 مشــخصات خواهــان: فرشــته روح الهى فرزند 
حیدر به نشــانی خمینی شــهر خ ســلمان فارســى کوچه ش نورى، مشــخصات 
خوانده: حمید عطافر فرزند احمد. خواســته و بهاى آن: مطالبه ســفته معوقه. دالیل 
خواهان: تصویر ســند نکاحیــه. گردش کار: خواهــان خوانــده را مجهول المکان 
اعالم و تقاضاي ابالغ دادخواســت و وقت رســیدگی به وي از طریق نشرآگهی در 
یکی از روزنامه هاي کثیراالنتشــار وفق مــاده 73  قانون آیین دادرســی دادگاه هاي 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده اســت. لذا در اجــراي قانون مذکور خالصه 
دادخواســت و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد. خوانده می توانــد با مراجعه 
به این شــورا نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و دروقت مقرر 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 165 شعبه ســوم حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر(مجتمع شماره یک)/1/984

حصر وراثت
خانم مریم غفورزاده ورنوسفادرانى داراي شناسنامه شماره 14 به شرح دادخواست 
به کالسه 50/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان احمدرضا وطن خواه ورنوســفادرانى بشناسنامه 185 در تاریخ 
1394/8/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1- معصومه وطن خواه ورنوســفادرانى فرزند حسن، ش.ش 
7628 (مادر) 2- مریم غفورزاده ورنوسفادرانى فرزند قاسم، ش.ش 14 (همسر) 
والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 177 
شعبه هفتم حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان خمینی شــهر(مجتمع شماره 

یک)/1/998
تحدید حدود اختصاصی

شماره: 95/92730296- 95/1/23 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه 
پالك شــماره 21840/21 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبــق پرونده ثبتی  به 
نام اصغر قاســمى نورآبادى فرزند رضا در جریان ثبت اســت و طبق راى شماره 
21392- 94/8/17 مفروز گردیده به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده 
اینک بنا به دســتور ماده 3 قانون ت ت و ماده 13 آیین نامه مربوطه و قسمت اخیر 
از ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضــاي نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز 
دوشنبه مورخ 95/2/27 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت 
مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك مطابق ماده 20 
قانون ثبت و ماده 86 آیینامه از تاریخ تنظیــم صورتمجلس تحدیدي تا (30) روز 
پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده  هاي 
معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایستی 
با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ 
و به این اداره تســلیم نماید. م الف: 2287 هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد شرق 

اصفهان/1/1015
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالســه 977/94 خواهان مجید کنگازیان دادخواســتی مبنی 
بر مطالبه  به طرفیت 1- محمدرضا دانشــمند 2- پژمان اسدى تقدیم نموده  است. 
وقت رسیدگی براي مورخ 95/4/5 ساعت 5 عصر تعیین گردیده است. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان، مستنداً به ماده 73 قانون آئین 
دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد، اول ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، 
پالك 57 کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان شعبه 23 مراجعه 
و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  شعبه 23 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/1/1016
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ورزش

 واکنش بازیکن سابق رئال به دربى تهران
میشل سالگادو که در ایران حضور 
یافته بود در گفتگویــى با دوربین 
برنامه 90 درباره دربى نیز صحبت 
کرد. مدافع ســابق رئال در رابطه با 
دربى تهران گفــت: مى دانم 
بازى حساســى است و 

با شرایط آن کامًال آگاه هســتم. بازى رئال و بارسا البته کامًال متفاوت است 
چون این دربى مى تواند دنیا را به عنوان طرفدار بارسا و رئال تقسیم کند. وى 
ادامه داد: راجع به طرفداران و تیم زیاد شنیده بودم. از من خواسته بودند براى 
تماشاى این دربى به تهران ســفر کنم و با چنین طرفدارانى مشخص است 
دربى بزرگى بوده است. سالگادو در رابطه با طرفدارى نیز اینطور توضیح 
داد: براى ما نیز اینطور است. دوست دارم رئال ببرد و بارسا ببازد. برد در دربى 

باعث مى شود طرفداران تمام اشتباهاتت را ببخشند. وقتى با برد برگردى مثل 
پادشاه با تو برخورد مى کنند و مى توانى در رستوران غذاى مجانى بخورى 
اما وقتى ببازى بهتر است یک هفته در خانه حبس شوى!  او در توصیه اى به 
طرفداران استقالل گفت: چیز سختى است که بخواهم بگویم. مسلمًا آنها 
خیلى ناراحت هســتند. خوبى فوتبال این اســت که شانس مجدد دارى و 

زندگى هم در جریان است.

میشل سالگادو که
یافته بود در گفتگو
برنامه 90 درباره د
کرد. مدافع ســابق
دربى تهران گ
بازى حس

دو تیم ذوب آهن و ســپاهان اصفهان در لیگ قهرمانان 
آسیا امروز چهارشنبه به مصاف حریفان عربستانى خود 
مى روند. تیم سپاهان و ذوب آهن تنها تیم هاى ایرانى هستند 
که سابقه صعود به فینال لیگ قهرمانان آسیا را داشته اند اما 

هر دو تیم از دستیابى به جام بازمانده اند.
در آغاز فصل جارى لیگ قهرمانان آسیا، امیدوار بودیم که 
دو تیم اصفهانى بتوانند مأموریت نیمه تمام خود را به پایان 
برسانند اما با توجه به وضعیت فعلى سپاهان، نمى توان 
از این تیم انتظارى داشت اما شرایط براى تیم ذوب آهن 
متفاوت است و این تیم با همین پتانسیل فعلى نیز مى تواند 

پا جاى تیمى بگذارد که تا یک قدمى فتح آسیا پیش رفت.

■ ذوب آهن ایران- النصر عربستان
  صعود شاگردان یحیى؟

ذوب آهن در مســقط پایتخت عمان میزبان تیم النصر 
عربستان اســت. ذوبى ها با 8 امتیاز در صدر جدول 

 گروه B قرار دارند. شاگردان یحیى 
گل محمدى اگــر در این بازى 
پیروز شوند صعودشان به مرحله 

بعدى قطعى خواهد شد. ذوب 
آهن در لیــگ برتر ایران 

روى خط مســاوى گام برمى دارد و با شکســت مقابل 
تراکتورســازى از گردونه مدعیان قهرمانى خارج شد با 
این حال شاگردان گل محمدى در آسیا نتایج فوق العاده اى 

گرفته اند.
ذوبى ها با شــش گل زده بهترین خط حمله گروه را هم 
در اختیار دارد. النصر هم با هشــت گل خورده صاحب 
ضعیف ترین خط دفاع است. ذوب آهن مى تواند با یک 
برد خانگى خارج از اصفهان! هــواداران فوتبال ایران را 
خوشحال کند. بهترین راه براى انتقام گیرى از کنفدراسیون 
فوتبال آسیا بخاطر صدور رأى سیاسى! و بازى در کشور 
سوم مقابل حریفان عربستانى، برد در زمین فوتبال است. 
النصر عربستان در صورت شکست در این بازى شانس 
صعودش به حداقل مى رسد بنابراین، این تیم 
با تمام توان در این بازى به میدان 
مى آید. مســاوى هم 

به سود شاگردان گل  محمدى است. دیدار دو تیم ساعت 
21 امشب برگزار مى شود. داوران ژاپنى دیدار ذوب آهن و 

النصر را سوت مى زنند. 
در همین حال مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: 
تمرینات شادابى را براى دیدار حساس با نماینده عربستان 
پشت سر گذاشــته ایم و براى شکســت این تیم به میدان 
مى رویم. مرتضى تبریزى با بیان اینکه ذوب آهن خود را براى 
پیروزى برابر النصر و قطعى کردن صعود آماده کرده، افزود: 
امیدوار هستیم تا با برد در این دیدار صعود تیم را از مرحله 
گروهى قطعى کرده و با خیالى آســوده براى صدرنشینى 
در گروه بجنگیم. مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در 
پاسخ به این سئوال که پیروزى در این دیدار چه تأثیرى در 

روند نتایج تیمــش در لیگ دارد، 
خاطرنشان کرد: پیروزى در این 
دیدار خیال ما را براى صعود 

از گروه آسوده مى کند و به 
همیــن دلیل، تالش 

ما رسیدن به امتیاز 
این مســابقه به 

شمار مى رود. 

■ االتحاد عربستان- سپاهان ایران
   آخرین شانس بقاى قطب زرد

ســپاهان اصفهــان دیگــر آن قطــب زرد قدرتمند در 
فوتبال ایران و آســیا نیســت. تیمى که در لیگ برتر در 
نزدیکى انتهاى جدول قرار دارد و حاشــیه ها ى فراوانى 
هم داشــت. این تیم در آســیا هم خوب نتیجه نگرفته 
اســت. زردپوشــان با پنــج گل خــورده و دو گل زده 
ضعیف ترین خط دفاع و خط حمله گروه A را در اختیار

 دارند.
االتحاد عربستان هم تیم قدرتمندى نیست و مثل سپاهان 
3 امتیاز دارد. هر دو تیم در خطر حــذف قرار دارند و در 
صورتى که در دو بازى باقیمانده پیروز شوند ممکن است 
صعود کنند. امیدواریم سپاهان براى دفاع از اعتبار خودش 
و فوتبال ایران مقابل این 
حریف عربستان خوب 
بازى کنــد و 3 امتیاز از 
تیم االتحاد بگیرد. این 
دیدار ساعت 22 و 
15 دقیقه برگزار 

مى شود.

امروز  ذوب آهن و سپاهان از اعتبار فوتبال ایران دفاع مى کنند

دوئل اصفهان وعربستان در چهارشنبه بزرگ

براى نخســتین بار در طول تاریخ، َشماى البسه اعضاى 
کاروان ایــران براى بازى هاى المپیــک ریو برگرفته از 
طرح هاى اسالمى، اسلیمى و ایرانى خواهد بود. در طرح 
ارائه شده که با همفکرى انجمن ملى طراحان نهایى شد، 
قالب رنگ لباس ســفید که نماد صلح و آرامش است، 
همراه با رنگ آبى مى باشد. رنگ آبى برگرفته از خلیج 
فارس است ضمن اینکه گنبد مسجد لطف ا... اصفهان 
هم الگو و نمونه اى براى به کار بردن طرح اسلیمى در این 
لباس بود. نماد پرچم ایران هم یکى از طرح هایى است 

که در لباس کاروان المپیکى ایران به چشم مى خورد. 
لباس ورزشکاران، مربیان و دیگر اعضاى کاروان ایران 
در سى و یکمین دوره بازى هاى المپیک با این طرح اولیه 
و کلى توسط شرکت چینى «لى نینگ» تولید خواهد شد. 
البته پس از اینکه نمونه اولیه آن مراحل الزم براى تأییدیه 
توســط کمیته ملى المپیک و کمیته بین المللى المپیک 

(IOC) را پشت سر گذاشت. 
اولین نمونه از لبــاس کاروان المپیکى ایــران، اواخر 
اسفندماه ســال گذشــته در اختیار کمیته ملى المپیک 
قرار گرفت. این نمونه لبــاس در کمیته فرهنگى ویژه 

کاروان المپیکى ایران مورد بررســى قرار گرفت و طى 
آن ایرادهایى به آن وارد شد که البته خیلى کلى نبودند اما 
در هر صورت موجب عدم تأیید این نمونه اولیه شدند. 

در هر صورت و بر اساس ایرادهاى مطرح شده، لباس 
طراحى شــده کاروان ایران جهت اصالحیه به شرکت 
تولید کننده ارجاع داده شــد. در صورتــى که در این 
مرحله طراحى کلى لبــاس کاروان المپیک ایران مورد 
تأیید قرار بگیرد، نمونه آن به کمیته بین المللى المپیک 
ارسال خواهد شــد تا تأییدیه مســئوالن این کمیته را 
هم بگیرد ســپس تولید انبــوه آن در دســتور کار قرار

 مى گیرد. 

نمونه اولیه پیراهن ملى رد شد

مسجد شیخ لطف ا... به المپیک ریو مى رسد؟

اعتراف پرویز مظلومى
یکى از تعویض هاى عجیب پرویز مظلومى در بازى 
با پرسپولیس بیرون کشیدن خسرو حیدرى بود. او که 
یکى از بهترین بازیکنان در بازى با حریف سنتى شان 
بود در عین ناباورى خیلى ها مقابل پرسپولیس تعویض 
شد. جالب اینجاست که مظلومى پس از بیرون کشیدن 
حیدرى،پروپئیچ سر زن را وارد زمین کرد تا او از قدرت 
بدنى باالیش و البته ضربات سرش استفاده کند اما دیگر 
خسرویى در زمین نبود که توپ را براى او سانتر کند. 
این در حالى است که مظلومى در گفتگو با خبرورزشى 
در این مورد گفته است که خسرو را بخاطر حرف اشتباه 

دیگران تعویض کرده است.

برانکو خطاب به رحمتى: بفرما بیرون!
چند روز پیش خبرى منتشر شد که سید مهدى رحمتى 
در روز بازى اســتقالل و پرســپولیس وارد رختکن 
پرسپولیسى ها شده بود.خبر این بود دروازه بان شماره 
یک اســتقالل که بعد از دریافت دو گل و شادى گل 
محسن مسلمان به شدت عصبانى شده بود بعد از سوت 
داور راهى رختکن پرسپولیس شود تا گالیه اش را به 
بازیکنان پرسپولیس برساند. حاال روزنامه پیروزى در 
مطلبى عنوان کرده که پس از ورود رحمتى به رختکن و 
زدن حرف هایش برانکو ایوانکوویچ هم نسبت به رفتار 
او واکنش نشان داده است.آنها نوشته اند که برانکو به 

رحمتى گفته است:«شما بفرما بیرون!»

على منصور به یک شرط در استقالل
پیش بینى خیلى ها این اســت که پرویز مظلومى در 
پایان فصــل در اســتقالل جایى نــدارد و از این تیم 
مى رود. این در حالى اســت که پیش بینى ها خبر از 
حضور علیرضا منصوریان ســرمربى تیــم نفت در 
اســتقالل مى دهد.منصوریان که در ابتداى فصل هم 
شایعات زیادى مبنى بر حضورش در استقالل شنیده 
مى شــد به نوشــته روزنامه گل براى فصل جدید به 
استقالل مى آید اما با یک شرط: «فقط سه ساله مى بندم.» 
درهر صورت هنوز چیزى مشخص نیست و باید دید 
که در ماه هاى آینده چه اتفاقاتى براى استقالل،پرویز 

مظلومى و البته علیرضا منصوریان مى افتد.

یک اتفاق شگفت انگیز در برنامه 90
تماشاگران برنامه 90 دوشنبه شب، شاهد یک اتفاق 
جالب و شگفت انگیز در این برنامه بودند. در ابتداى این 
برنامه همسر مرحوم هادى نوروزى روى خط تلفنى 
برنامه آمد و پس از صحبت دربــاره دربى، عددى را 
به منظور تعیین برندگان قرعه کشى هفته گذشته میان 
کسانى که نتیجه درســت دربى 82 را تشخیص داده 
بودند، انتخاب کرد. پس از انجام قرعه کشــى، همسر 
نوروزى از انتخاب شماره تلفن همراه پدرش در میان 
کسانى که برنده مسابقه شده بودند، خبر داد. این موضوع 
پس از گذشت دقایقى از سوى عادل فردوسى پور هم 
تأیید شد که البته کامًال  اتفاقى بود. پدر همسر مرحوم 
نوروزى ضمن برنده شدن در مسابقه توانسته بود نتیجه 
بازى را هم که 4-2 به سود پرسپولیس بود پیش بینى 
کند و نکته جالب اینکه ترکیب 4-2 مى تواند به نوعى 

یادآور عدد 24 هم باشد.

 ستاره مشهور استقالل در فرحزاد؟
روزنامه هاى پیروزى و اســتقالل جوان قبل و پس از 
دربى حسابى از خجالت یکدیگر درآمده اند. این اتفاق 
در حالى افتاده است که هر روز یکى از این رسانه ها علیه 
هم مطلب منتشر مى کنند و سعى در تخریب یکدیگر 
دارند. پس از کرى خوانى ها زیاد بر سر عدد 4، روزنامه 
پیروزى ادعا کرده که یکى از بازیکنان مشهور استقالل 
شب قبل از دربى را در فرحزاد گذرانده است.ادعایى که 
ممکن است با حاشیه هاى زیادى از جانب استقاللى 
ها روبه رو شود.البته در متن خبر به نام ستاره مشهور 

آبى ها اشاره اى نشده است.

عادل فردوسى پور مثل مهران مدیرى!
مجرى برنامه 90 اهل فضاى مجازى نیست و اساسًا 
حوصله حضور در این فضا را ندارد. مهران مدیرى در 
برنامه شنبه شب «دورهمى» گفت: «من نه تلگرام دارم 
و نه اینستاگرام. فقط یک گوشى دارم که پیامک برایش 
مى آید!» جالب اســت بدانید عادل فردوسى پور هم 
درست مثل مدیرى است یعنى او اهل فضاى مجازى 
نیست و اساسًا حوصله حضور در این فضا را ندارد. 
ناگفته نماند که عادل روزى حدود 200 تا 300 تماس 

و پیامک دارد.

تشر فرهاد مجیدى به مظلومى
مرد محبوب استقاللى ها از برکنارى برادرش ناراحت 
است و در همین راســتا پیغامى براى سرمربى آبى ها 
فرستاده است. بعد از آن که نصرا... عبداللهى که مشاور 
عالى بهرام افشارزاده محسوب مى شود جانشین فرزاد 
مجیدى به عنوان سرپرست تیم معرفى شد که پس از 
دربى با لیدرهاى استقالل درگیرى فیزیکى پیدا کرده 
بود، فرهاد مجیدى که انتظار این برخورد را با برادرش 
نداشته به پرویز مظلومى پیغام داده که «برادر من بخاطر 
شما جلوى در ورزشگاه آزادى مشت خورد و آنگاه او 
را برکنار کردید؟ دیگر هیچ توقعى از من یکى نداشته 

باشید!»

درگیرى شدید خطیبى
دیدار تیم هاى فوتبال ماشین ســازى تبریز و نساجى 
مازندران در چارچوب هفته سى و چهارم لیگ دسته 
اول برگزار شد که در پایان شاگردان رسول خطیبى با 
نتیجه یک بر صفر به برترى رســیدند. این دیدار یک 
حاشیه عجیب داشت و آن درگیرى فیزیکى شدید بین 
کادر فنى نساجى و رسول خطیبى سرمربى ماشین سازى 
بود. اسدى سرپرست نساجى در خصوص این درگیرى 
گفت: رسول خطیبى با وجود محرومیت به کنار زمین 
آمد و با مربى ما درگیر شد و او را نقش بر زمین کرد. وى 
ادامه داد: بازیکنان ما در نیمه دوم از ترس جانشان فوتبال 
بازى نکردند. یک درگیرى هم در بازى به وجود آمد که 
باعث شد پس از آن فریدون فضلى مربى ما به کما برود 

و به بیمارستان منتقل شد.

تایم اوت

سقوط یک پله اى گیتى پسند 
در هفته سى و چهارم لیگ دسته اول فوتبال ایران یک 
باخت دیگر در کارنامه گیتى پسند ثبت شد. نماینده 
فوتبال اصفهان در این هفته یــک باخت بدموقع را 
پذیرا شد و شاگردان واهیک تروسیان در خانه پارسه 
تهران حریف مستقیم خودشــان با نتیجه 2 بر صفر 
باختند تا همچنان اما و اگر براى بقاى نماینده فوتبال 
اصفهان باقى بماند. گیتى پســند با همان 37 امتیاز 
یک پله در جدول سقوط کرد و به جایگاه پانزدهم 

رسید.

ثبت باخت در کارنامه اصفهانى ها 
تیم یاران مبارکه در ادامه روند موفقیت آمیز خودش 
در این فصل فوتبال ساحلى ایران موفق شد به سومین 
برد متوالى دست پیدا کند. یاران در یک بازى جذاب 
و نفسگیر موفق شــد با نتیجه 4 بر 3 تیم شهردارى 
تبریز را شکست دهد و با 7 امتیاز همچنان در تعقیب 
تیم پارس جنوبى باشد. اما در شهر تیران دیگر نماینده 
اصفهان یعنى مقاومت بعد از برد روز اول این بار در 
خانه نتیجه خوبى نگرفت و با نتیجــه 7 بر 5 به تیم 

شهید جهان نژادیان آبادان باخت.

روى خط نصف جهان
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B جدول لیگ قهرمانان آسیا (2016) - گروه

پا جاى تیمى بگذارد که تا یک قدمى فتح آسیا پیش رفت.

ذ■ذوب آهن ایران- النصر عربستان
  صعود شاگردان یحیى؟

ذوب آهن در مســقط پایتخت عمان میزبان تیم النصر 
8عربستان اســت. ذوبى ها با 8 امتیاز در صدر جدول 

Bگروه B قرار دارند. شاگردان یحیى
گل محمدى اگــر در این بازى 
پیروز شوند صعودشان به مرحلهه
بعدى قطعى خواهد شد. ذوب 

آهن در لیــگ برتر ایران 

سوم مقابل حریفان عربستانى، برد در زمین فوتبال است.
النصر عربستان در صورت شکست در این بازى شانس
صصعودش به حداقل مى رسد بنابراین، این تیم
بببا تمام توان در این بازى به میدان
ىىمىآید. مســاوى هم

در گروه بجنگیم. مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در 
پاسخ به این سئوال که پیروزى در این دیدار چه تأثیرى در 

روند نتایج تیمــش در لیگ دارد، 
خاطرنشان کرد: پیروزى در این 
دیدار خیال ما را براى صعود 

از گروه آسوده مى کند و به 
همیــن دلیل، تالش 

ما رسیدن به امتیاز 
این مســابقه به 

شمار مى رود. 

3 امتیاز دارد. هر دو تیم در خطر حــذف قرار دارند و در
صورتىکه در دو بازى باقیمانده پیروز شوند ممکن است
صعود کنند. امیدواریم سپاهان براى دفاع از اعتبار خودش
و فوتبال ایران مقابل این
حریف عربستان خوب
3بازى کنــد و 3 امتیاز از
تیم االتحاد بگیرد. این
دیدار ساعت 22 و
15 دقیقه برگزار

مى شود.

بررسى خبرحضور عبدا... ویسى در سپاهان

اتوبانى که خیلى هم یکطرفه نیست
طى ر وزهاى گذشــته از عبدا... ویسى به عنوان جانشین 

اصلى ایگور اســتیماچ نام برده شده اســت. به گزارش 

ایمنا، هرچقــدر که هواداران فوتبال در کشــور انگلیس 

عالقه مند هســتند تا تیم فوتبال لیسترســیتى به عنوان 

شگفتى ساز این فصل لیگ برتر به عنوان قهرمانى دست 

پیدا کنــد، در مقابل جو فوتبــال ایران آنچنان به ســود 

آبى پوشان خوزستانى نیســت و آنها باید در فضایى که 

آنچنان هم به سودشان نیســت به دنبال دستیابى به یک 
افتخار بزرگ باشند.

اســتقالل خوزســتان که از هفته اول لیگ تا به امروز نام 

خودش را در بین تیم هاى مدعى لیگ مطرح کرده است، 

در فصل گذشــته تا مرز ســقوط هم پیش رفت ولى در 

نهایت موفق شد در لیگ برتر بماند تا ویسى دست به یک 

خانه تکانى در تیمش بزند و با جذب بازیکنان تیم منحل 

شده فوالد نوین امروز به عنوان تیم دوم جدول در کورس 

قهرمانى حضور داشته باشد. به هر حال عبدا... ویسى به 

عنوان یکى از تکنیکى ترین بازیکنان فوتبال ایران در 
شرایطى که هیچگاه پیراهن قرمز و آبى را بر تن 

نکرد از معدود افرادى است که در مکتب سپاهان رشد کرد 

و امروز برخالف بســیارى از همبازیان سابق خودش در 

عرصه مربیگرى هم جایگاه خوبى به دست آورده است.

ویســى با وجود اینکه اصالتى خوزســتانى هم دارد در 

این ســال ها همیشــه عالقه اش را به فوتبــال اصفهان و 

باشــگاه ســپاهان کتمان نکرده و با مانور بــر روى این 

موضوع که حتــى فرزندانش هم متولد اصفهان هســتند 

ناخودآگاه ذهن ها را به ســمت و ســویى پیش برده که 

هواداران سپاهان خیلى هم نســبت به حضور او بر روى 

نیمکت تیمشان بى میل نباشــند. اما درست در روزهایى 

که اســتقالل خوزســتان احتیاج به کســب 12 امتیاز از 

چهار مســابقه باقیمانده خودش دارد خبرى در بعضى از 

رسانه ها منتشــر شد که ســپاهان بعد از جدایى استیماچ 

در پایان فصل به ســراغ عبدا... ویســى خواهد رفت تا 

بعد از ســال ها پاى گواردیوالى وطنى را به اصفهان باز 
کند.

به هر حــال حضور ویســى در تیم ســپاهان آنچنان هم 

غیرمنتظره نیست ولى با شرایطى که در حال حاضر دارد 

بعید به نظر مى رسد که این اتفاق حداقل در یکسال آینده 

جنبه عملى پیدا کند. به هر حال اســتقالل خوزستان در 

صورت ادامه این روند شــانس حضور در لیگ قهرمانان 

آسیا براى ســال آینده را هم خواهد داشت و بعید به نظر 

مى رسد که ویسى این فرصت بزرگ را به راحتى از دست 

بدهد. از طرف دیگر سابقه ویســى در تیم هاى مختلف 

نشــان مى دهد که او اهــل کار کردن بــا بازیکنان جوان 

و جویاى نام اســت و حضــور او در ســپاهان مى تواند 

حداقــل 50 درصد بازیکنــان فعلى را به خانه هایشــان 
بفرستد. 

در این میان استقالل خوزستان هم مدعى شده که تیم هاى 

رقیب براى بر هم زدن تمرکز خوزستانى ها دست به انتشار 

این شایعات زده اند تا شاید اســتقالل خوزستان از مسیر 

اصلى خودش خارج شود ولى بر اساس روابط موجود بین 

ویسى و اصفهانى ها راه حضور این سرمربى در تیم سپاهان 

آنچنان هم که مى گویند یکطرفه و پر از مانع نیست و دیر 

یا زود هواداران زردپوش باید «عب گواردیوال» را بر روى 
نیمکت سپاهان  ببینند.

طى ر وزهاى گذ
اصلى ایگور اسـ
ایمنا، هرچقــدر
عالقه مند هســ
شگفتى ساز این
پیدا کنــد، در مق
آبى پوشان خوزس
آنچنان هم به سو
افتخار بزرگ باشن
اســتقالل خوزسـ
خودش را در بین
فصل گذشــته در
نهایت موفق شد در
خانه تکانى در تیمش
شده فوالد نوین امر
قهرمانى حضور داش
ت از عنوان یکى
شرایطى ک

مربیان کروات 
زیر ذره بین سایت کروات

یک سایت کروات با اشاره به وضعیت مربیان کروات 
شاغل در ایران، از احتمال حضور برانکو ایوانکوویچ 
در تیم ملى ایران خبر داده اســت. به گزارش مهر، تیم 
فوتبال پرسپولیس با هدایت برانکو ایوانکوویچ روز 
جمعه موفق شد با نتیجه 4 بر 2 از سد رقیب همیشگى 
خود اســتقالل بگذرد و براى نخستین بار صدرنشین 
رقابت هاى لیگ برتر ایران شود. این موضوع فرصتى 
شده تا ســایت «یوتارنى» به بررسى وضعیت برانکو 
ایوانکوویچ در تیم فوتبال پرســپولیس بپــردازد. در 
گزارش این سایت آمده است: وقتى برانکو سال گذشته 
به پرسپولیس آمد این تیم شــرایط خوبى نداشت و 
توانست با این تیم در جایگاه هشتم به کار خود پایان 
دهد. پرسپولیس در ســال جارى در ابتداى فصل در 
جایگاه خوبى قرار نداشت اما اکنون صدرنشین رقابت 
هاى لیگ برتر فوتبال ایران است.  در ادامه این گزارش با 
اشاره به تمدید قرارداد برانکو با پرسپولیس پیش از دربى 
تهران، آمده است: ایرانى ها چندان از کارلوس کى روش 
راضى نیستند و به نظر مى رسد اگر قرار باشد تغییرى 
حاصل شــود برانکو ایوانکوویچ اصلى ترین گزینه 
جایگزینى دستیار پیشین سرآلکس فرگوسن خواهد بود 
منوط به اینکه پیشنهادى از اروپا به دست این مربى نرسد. 
در ادامه این گزارش به وضعیت ایگور استیماچ سرمربى 
سپاهان  پرداخته و اینکه این مربى برخالف هموطنش 

برانکو وضعیت خوبى در تیم فوتبال سپاهان ندارد.

به اضافه فوتبال

ایرانى هایى که المپیک مى روند
ورزشکاران ایرانى تا امروز 42 سهمیه براى حضور 
در المپیک ریو کســب کرده اند. احسان روزبهانى 
اولین ورزشکارى بود که موفق شــد از حضور در 
مرحله یک چهارم نهایى لیگ نیمه حرفه اى 2014 
بوکس جهان با وجود مصدومیت صاحب ســهمیه 
بازى هاى المپیک آتى شــود و آخرین ســهمیه هم 
دوشنبه ظهر به علیرضا خجسته،جوان 19 ساله تیم 
ملى جودوى بزرگساالن کشورمان رسید. دیگر جوان 
ورزشکار کشــورمان که تنها 17 سال دارد نیز موفق 
شد تنها ســهمیه بانوان در رشته تکواندو را به دست 
بیاورد. کیمیا علیزاده با شکست نماینده نپال به فینال 
مسابقات کسب سهمیه المپیک در قاره آسیا رسید و 
ســهمیه خود را قطعى کرد تا تنها دختر تکواندوکار 
ایرانى باشــد که در المپیک 2016 ریو حضور دارد. 
همزمان بــا کیمیا علیزاده،محمــود صمیمى هم در 
رشته دوومیدانى با پرتابش توانست،دومین سهمیه 
دیسک و هفتمین سهمیه المپیک دوومیدانى را از آن 
خودش کند. تا کنون رشته هاى بوکس، دوومیدانى، 
دوچرخــه سوارى،تکواندو،تیراندازى،کشــتى، 
وزنه بردارى،تیروکمان(زهــرا نعمتى)،تنیس روى 
میز،شمشــیر بازى و جودو براى حضور در المپیک 
سهمیه کسب کرده اند. ورزش ایران در المپیک قبلى 
54 سهمیه کســب کرده بود و هنوز تا رسیدن به این 
عدد،12 سهمیه دیگر الزم است.مسئوالن کمیته ملى 
المپیک امید زیادى دارند تا در یکى دو ماه آینده رشته 
هایى مثل کشتى و البته والیبال سهمیه هاى خودشان 
را بگیرند  و کاروان المپیک ایران گام بلندى را براى 
نزدیک شدن به تعداد سهمیه هاى المپیک لندن بردارد.

منهاى فوتبال

لیگ قهرمانان 
آسیا

االتحاد 
عربستان - 
سپاهان

چهارشنبه
20:15

هفته 34 اللیگا
دیپورتیوو 
الکرونیا - 
بارسلونا

چهارشنبه
22:30

هفته 34 
سري آ

آث میالن - 
کارپی

پنج شنبه
23:15

هفته 27 لیگ 
خلیج فارس

گسترش 
فوالد - 
استقالل 
خوزستان

جمعه
17:30

هفته 27 لیگ 
خلیج فارس

استقالل 
اهواز - 
پرسپولیس

جمعه
18:10

هفته 27 لیگ 
خلیج فارس

استقالل - 
فوالد

جمعه
20:15

کنداکتور

شهردارى نطنز در نظر دارد با توجه به مصوبه شوراى 
محترم اسالمى شهر نطنز نسبت به مزایده اجاره دو 
واحد تجارى به شماره هاى 1 و 2 در طبقه زیرزمین از 
مجموعه تجارى پاساژ متعلق به شهردارى اقدام نماید.
متقاضیان مى توانند جهت کســب اطالعات بیشتر 
و ارائه پیشــنهادات خود حداکثر تا تاریخ شــنبه 

95/02/18 به شهردارى مراجعه نمایند. 
تلفن تماس: 031-54222119 

آگهى تجدید مزایده

سید محسن تجویدى- شهردار نطنز

نوبت اول



صاحب امتیاز : شرکت رسانه گستر نصف جهان
مدیرعامل و سردبیر : ایرج ناظمى    مدیر مسئول : هوشنگ غالمى

نشانى : اصفهان ، خیابان مدرس ، خیابان ادیب ، 
جنب دبیرستان شهیدان نم نبات

تلفن : 34452005           فاکس : 34452006           پیامک : 30007642
www.nesfejahan.net       : وب سایت
E-mail:     info@nesfejahan.net

شمـا را بـه پنـج چیـز سفـارش مـی کنـم کـه اگـر براي آنها شتران را پرشتاب برانید 
و رنج سفر را تحمل کنید سزاوار است: کسی از شــما جز به پروردگار خود 
امیدوار نباشد و جز از گناه خود نترسد و اگر از یکی سئوال کردند و نمی داند، شرم 
نکند و بگوید نمی دانم و کسی در آمـوختـن آنچـه نمـی دانـد شـرم نکنـد و بـرشمـا 
بـاد بـه شکیبـایی، که شکیبایی، ایمان را چون سر است بر بدن و ایمان بدون شکیبایی 

موال على (ع)چونان بدن بی سر، ارزشی ندارد.

نوبت دوم
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در نظر دارد سرورهاى مورد 
نیاز خود را از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى خریدارى 
نماید، لذا متقاضیان داراى صالحیت مى توانند جهت دریافت اسناد 
مناقصه تا تاریخ 1395/02/06 به اداره تدارکات (کارشناســى امور 
قراردادها) اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان واقع در خیابان 

باغ گلدسته بلوار هشت بهشت مراجعه نمایند. 

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى خرید سرور 

اداره کل آموزش  و  پرورش استان اصفهان 
اداره اطالع رسانى  و  روابط عمومى

م الف: 2184  محسن صدرالدین کرمى- شهردار میمه 

شهردارى میمه به استناد مجوز شماره 94/620 شوراى محترم اسالمى شهر میمه 
در نظر دارد از طریق مزایده عمومى نســبت به واگذارى 1 واحد تجارى ملکى به 
صورت استیجارى واقع در سطح شهر میمه اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند از 
تاریخ درج آگهى در روزنامه حداکثر تا تاریخ 95/2/14 به شهردارى واقع در میمه، 
بلوار انقالب اسالمى مراجعه و نسبت به دریافت فرم مربوط به شرکت در مزایده 
اقدام و یا جهت کسب اطالعات با شماره تلفن 45422434- 031 این شهردارى 
تماس حاصل و یا به سایت WWW.meymeh.ir مراجعه نمایند. ضمناً شهردارى 
در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ آگهى به عهده برنده 

مزایده مى باشد. 

آگهى مزایده  نوبت دوم چاپ اول

شهردارى میمه به استناد مجوز شماره 95/639 مورخ 95/1/31 شوراى اسالمى شهر در 
نظر دارد از طریق مزایده عمومى نسبت به بهره بردارى و نگهداشت جایگاه گاز طبیعى 
فشرده CNG شهردارى میمه اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ درج آگهى 
در روزنامه حداکثر تا تاریخ 95/2/14 به این شــهردارى واقع در بلوار انقالب اسالمى 
مراجعه و نسبت به دریافت فرم مربوط به شرکت در مزایده و همچنین بازدید از محل 
اقدام و یا جهت کسب اطالعات با شماره تلفن 45422434- 031 این شهردارى تماس 

حاصل و یا به سایت WWW.meymeh.ir مراجعه نمایند. 
ضمناً شهردارى در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است و در صورت رضایت و 
توافق طرفین براى سال هاى آتى قابل تمدید مى باشد و هزینه چاپ آگهى به عهده برنده 

مزایده مى باشد.

آگهى مزایده

محسن صدرالدین کرمى- شهردار میمه

نوبت اول
- شماره تقاضا: 30315- 20718               - دستگاه مناقصه گزار: شرکت انتقال گاز ایران- منطقه دو عملیات انتقال گاز 

- موضوع مناقصه: خرید یک مجموعه دریافت و ارسال کننده جاروبک تمیزکننده خط لوله 10 اینچ (pig receiver/launcher) طبق مشخصات ذیل:

محل اخذ اسناد مناقصه: اصفهان- کیلومتر 17 جاده اصفهان نجف آباد- ستاد مرکزى منطقه دو عملیات انتقال گاز- امور کاال- تلفن: 34042192- 36278205- 031 
/ نمابر: 81314571- 021 -مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 150/000/000 ریال (صد و پنجاه میلیون ریال)  مهلت ارائه مدارك و اعالم آمادگى: حداکثر 14 روز پس از 
تاریخ انتشار آگهى  محل تحویل پاکت هاى مناقصه: دبیرخانه منطقه دو عملیات انتقال گاز به نشانى فوق  پاکت هاى مناقصه شامل پاکت هاى الف- ب- ج و در یک 

پاکیت سربسته و ممهور شده قابل قبول مى باشد. ارائه اساسنامه با آخرین تغییرات انجام شده (روزنامه رسمى) براى شرکت ها و سازندگان داخلى الزامى است. 
برنده مناقصه در هنگام عقد قرارداد بایســتى ضمانتنامه معادل 10٪ کل مبلغ قرارداد را به عنوان حسن اجراى تعهدات در وجه شرکت انتقال گاز ایران منطقه دو 
عملیات انتقال گاز با مدت زمان حداقل یکسال ارائه نماید. ارائه گواهینامه معتبر الزامى است. متن قرارداد تیپ شامل 17 صفحه در سایت موجود است. اطالعات فوق 

به انضمام سایر اسناد مناقصه در سایت هاى ذیل موجود است. 
 WWW.NIGC-DIST 2. IR                     WWW.NIGC- NIGTC. IR               WWW.SHANA.IR                     HTTP://IETS.MPORG.IR

آگهى تجدید مناقصه عمومى یک مرحله اى- ارزیابى کیفى

روابط عمومى منطقه دو عملیات انتقال گاز ایران

شرکت انتقال گاز ایرانشماره آگهى: 87350002            شماره مجوز: 13950346
منطقه دو عملیات انتقال گاز

شرح کاالمقدارواحد

1عدد 

LAUNCHING  TRAP
MAXIMUM  OPERATING  PRESSURE  IS  1050
PSIG  WITH  DESIGN  FACTOR  OF 0.5
CONFORMING  TO  SPEC.NO.IGS-M-PL-028
SIZE (IN)     MATCHING  PIPE
16×10                10 ″× 0.594 ″                     W.T-API          5L-  X42       

1عدد 
RECEIVING   TRAP
(SPECIFICATION  THE  SAME  AS  ITEM  (01).
SIZE (IN)     MATCHING  PIPE
16×10                10 ″× 0.594 ″                     W.T-API          5L-  X42       

میالد با سعادت
مولود کعبه مولى الموحدین ،امیرالمومنین، امام على (ع)

محضر امام عصر و الزمان، امام االنس و الجان 
حجت ابن الحسن العسکرى حضرت مهدى (عج)

و تمام عاشقان حضرت تبریک وتهنیت باد

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر سمیرمروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر سمیرم
روابط عمومى شهردارىروابط عمومى شهردارى

 و شوراى اسالمى شهربادرود و شوراى اسالمى شهربادرود

روابط عمومىروابط عمومى
 شهردارى شهردارى

 و شوراى اسالمى شهر داران و شوراى اسالمى شهر داران

روابط عمومى و پایگاه بسیج  شهردارى روابط عمومى و پایگاه بسیج  شهردارى 
اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهاناداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهانو شوراى اسالمى شهر چمگردانو شوراى اسالمى شهر چمگردان

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر آران  و بیدگلروابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر آران  و بیدگل

سالروز والدت با سعادت سالروز والدت با سعادت 

موالى متقیان امیرمؤمنان موالى متقیان امیرمؤمنان 

حضرت على(ع) را بر پیروان حضرت على(ع) را بر پیروان 

آن امام تبریک مى گوییم.آن امام تبریک مى گوییم.

میالد مظهر علم و عزت و عدالت 
و سخاوت و شجاعت

اسد ا... الغالب، 
على بن ابیطالب (ع) مبارك باد

ت باسعادت موالى 
والد

شقان، امیر مؤمنان، على(ع)  
عا

مبارك باد

والدت مولى الموحدین امیرالمومنین 
حیدر کرار شیر خدا مولود کعبه 
و فرا رسیدن روز پدر را تبریک

 و تهنیت عرض مى کنیم

میالد مظهر علم و عزت و عدالت
 على بن ابیطالب(ع)،

 مبارك باد.


