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قرارداد بـــــــا استقالل

     

علت حساسیت دندان ها چیست؟نرخ نان باید 50 درصد گران شوداعتراف به فیلمسازى با جعل پروانه ساخت!بارش هاى اخیر بخاطر بارورى ابرها بود؟ دانشجوى روانى با چاقو به جان هم خوابگاهى اش افتاد سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

توصیه هاى تغذیه اى براى ماه رمضان

آغاز احداث رینگ چهارم ترافیکى از امسال
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حضور حمید صفت
 در برنامه «ماه عسل» تأیید شد

استراتژى سرخ ها در قبال 
پنجره!

چالش 
«پایه دوازدهـم» 

در اصفهـان

4

ماجراى 
ضیافت افطارى 
آقاى رئیس جمهور

2

یک فوق تخصص گوارش با اشاره به اینکه 
روزه داران در وعده سحرى باید زیاد میوه 

مصرف کنند، گفت: فاصله افطار تا شام حداقل باید 
دو ساعت درنظر گرفته شود 

و روزه داران
 از مصرف مواد چرب نیز پرهیز کنند.

مراســم امســال افطارى دادن رئیــس جمهور به 
هنرمندان با تصمیم غیرمنتظره ســلبریتى ها با اما 

و اگرهایى روبه رو شده است.
خرداد ماه ســال گذشــته بود که حجت االسالم 
و المسلمین حسن روحانى، سرخوش از پیروزى 
در انتخابات ریاســت جمهورى، به سنت هرساله 
در جمع هنرمندان کشور حاضر شد و روزه خود را 
با آنها گشود. آن جلسه، هم براى روحانى و هم براى 

هنرمندان، جلسه شادابى بود...
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اما و اگرهاى تابستان بدون خاموشى در اصفهان اما و اگرهاى تابستان بدون خاموشى در اصفهان 
12

معاون شهردارى اصفهان برنامه هاى عمرانى سال 97 را تشریح کرد

منتظر حمالت بهتر از توسون باشید!
تحلیل ها و بررســى ها از دیدار ایران- ترکیه به خوبى چند موضوع مهم را براى همه ما 
روشــن کرد.  فارغ از نتیجه بازى، شکســت مقابل ترکیه درس هاى زیادى به تیم ملى 
ایران داد. از شکنندگى قلب خط دفاع تا دغدغه حضور یک هافبک دفاعى تا ضعف بدنى 
بازیکنان که به نظر مى رسد در این 17 روز باید برطرف شود.  روزبه چشمى دوباره ثابت 

کرد که دفاع وسط نیست. 
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دیوار دفاعى مان نگران کننده است

آگهى مناقصه مرحله دوم

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید:
موضوع مناقصه:

احداث یادمان شهداى گمنام غواص
- مبلغ اولیه اعتبار: 2/500/000/000 ریال

- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 125/000/000 ریال
- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات شهردارى

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: ساعت پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 97/03/19
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 97/03/20 

- مدت اعتبار پیشنهادها: روز چهارشنبه 97/03/30
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود.

چاپ دوم

آگهى مزایده

محسن صدرالدین کرمى- شهردار میمه

شهردارى میمه به استناد مجوز شماره 97/85 مورخ 97/02/12 شوراى اسالمى شهر در 
نظر دارد از طریق مزایده عمومى نســبت 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 97/03/20 به این شهردارى 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.
ضمنًا شــهردارى 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.

نوبت اول

تحلی
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ضیا4
آقاى

مراســم ام
هنرمندان

اگرهایى و
خرداد ما
و المسلم
در انتخا
ه در جمع
با آنها گشود
ج هنرمندان،

چالش طناز طباطبایى چالش طناز طباطبایى 
با «طال»ى رامبد با «طال»ى رامبد 
وو
نگار جواهریاننگار جواهریان

وقتى سلبریتى ها دوباره کمپین برگزار مى کنند

ى براى ماه رمضان
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ه به اینکه 
اد میوه 

ا شام حداقل باید 

ند.
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این روزها ماجراى فیلتر تلگرام هنوز هم با گذشــت یک 
ماه فراموش نشده است. این در حالى است که بسیارى از 
بسته هاى تشویقى و حمایت هاى امکاناتى وزارت ارتباطات 
و فنــاورى اطالعات از محصوالت بومى براى رســیدن 
پیام رسان هاى داخلى به برخوردارى از حداقل چندمیلیون 
کاربر انجام مى شود. از طرفى براى بهبود کیفیت نیز الزم 
است کاربران از این پیام رسان ها استفاده کنند و به همین 
دلیل این پیام رسان ها در تالش براى افزایش کاربر هستند.

در روزهاى اخیر، برخى کاربران ادعا مى کنند در حالى که 
هیچ اقدامى براى دانلود و نصب پیام رسان سروش انجام 
نداده اند، به آنها اطالع داده  شده که در سروش حضور یافته 

و حتى آنالین هم هستند. کاربران اینترنت در شبکه هاى 
اجتماعــى از اتفاقى خبر مى دهند مبنى بــر اینکه اگرچه 
خودشان پیام رسان سروش را نصب نکرده اند، اما پروفایل 
سروش آنها با اسم و حتى با تصویرشان وجود دارد و تنها به 
واسطه  دوستانشان فهمیده اند که حسابى به نام و با شماره  

آنها در سروش ایجاد شده است.
این در حالى است که سیدمیثم سیدصالحى، مدیر پیام رسان 
سروش در پاسخ به ادعاهاى مطرح شده مبنى بر غیرواقعى 
بودن اکانت هاى ایجادشده در سروش گفت: تمامى کاربران 
سروش واقعى هستند و وجود هرگونه اکانت بدون اطالع 

صاحب شماره به هیچ عنوان امکانپذیر نیست. 

عضو کمیســیون آمــوزش مجلس در خصــوص آخرین 
تصمیمات درباره تعطیالت زمســتانى مدارس توضیحاتى 
ارائه کرد. به گزارش تســنیم، ســید محمدجواد ابطحى با 
اشاره به مطرح شدن موضوع تعطیالت زمستانى مدارس، 
گفت: الیحه تعطیالت زمســتانى مدارس سال گذشته نیز 
به مجلس آمد اما نمایندگان نظر مثبتى نسبت به این الیحه 
نداشــتند لذا در این باره به جمع بندى نرسیدیم. وى با بیان 
اینکه نمایندگان معتقد بودند این الیحه به برنامه آموزش 
مدارس لطمه مى زند، افزود: وکالى ملت همچنین اعتقاد 
داشتند که تعطیالت زمستانى مدارس سبب آشفتگى و به هم 
ریختگى در برنامه آموزشى مدارس مى شود به ویژه در این 

طرح نمى توان همه مناطق ایران را یکسان دید. باید بررسى 
کرد که آیا این دو هفته تعطیلى واقعاً راهگشاست و چه تأثیرى 
در ارتقا و پیشرفت برنامه هاى آموزش و پرورش دارد؟ ابطحى 
با بیان اینکه مسئوالن به جاى ارائه الیحه تعطیلى زمستانى 
مدارس به فکر ارائه راه هاى اساسى باشند، تصریح کرد: دولت 
باید به جاى ارائه الیحه هاى غیرمؤثر فکرى به حال منشأ 
آلودگى هوا مانند بنزین و خودرو هاى بى کیفیت کند. نماینده 
مردم خمینى شهر در مجلس با بیان اینکه ارائه چنین لوایحى 
بیشتر براى حاشیه سازى و سرگرمى به منظور فریب افکار 
عمومى است، گفت: تاکنون چنین الیحه اى از سوى دولت 

به مجلس ارائه نشده است.

آمار کاربران سروش 
واقعى نیست؟

تعطیالت زمستانى مدارس 
فریب افکار عمومى است

درآمد هنگفت گدایى
  ایسنا| براساس آمارگیرى هاى میدانى 
در ســطح منطقه آزاد ماکو در استان آذربایجان 
غربى، متوسط درآمد ماهیانه گدایان از دو میلیون 
تومان تا هشت میلیون تومان است و این بستگى 
به مکان و مهارت متکدى دارد که چگونه بتواند 
دل رهگذران این شــهر را به درد آورد و آنها را 

دست به جیب کند.

در خواست شهریه 
22میلیونى 

قاسم احمدى الشکى، عضو    تسنیم|
کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس در خصوص 
ثبت نام مدارس غیردولتى و میزان شهریه هاى 
دریافتى اظهار کرد: یکى از والدین با مراجعه به 
دفتر بنده در مجلس اعالم کرد که براى ثبت نام 
فرزندش در پایه دوازدهم رشــته علوم انسانى 
یکى از مدارس خاص، 22 میلیون شــهریه از او 
خواســته اند با این وضعیت این فرد که کارمند 
اســت باید ماهانه دو میلیون و 200 هزار تومان 

فقط براى مدرسه فرزندش هزینه کند.

پخش باواسطه فوتبال
فیفــا حــق پخــش    کافه سینما|
تلویزیونى رقابت هاى جام جهانى فوتبال امسال 
را به صورت رسمى به 101 کشور فروخته است و 
البته در این فهرست اثرى از ایران به چشم نمى 
خورد. با این حال برخى از کشور ها نیز با واسطه 
حق پخش این رقابت ها را خریدارى کرده اند و به 
نظر مى رسد صدا و سیما از این طریق حق پخش 
تلویزیونى رقابت هاى جام جهانى را خریده باشد.

باران حذف شد
  رکنا| تصویر باران کوثــرى از تیزرهاى 
تلویزیونى فیلم ســینمایى «عصبانى نیستم!» 
حذف شــد. رضا درمیشــیان، کارگردان فیلم 
ســینمایى «عصبانى نیســتم!» گفت: سازمان 
صداوسیما بدون هیچ دلیلى تصاویر و نام باران 
کوثرى را از تیزرهاى تلویزیونى فیلم سینمایى 

«عصبانى نیستم!» حذف کرده است.

مادر 23 ساله
 6 قلو به دنیا آورد

  فارس| مادرى 23 ســاله در نخستین 
زایمان خود در تبریز شــش قلو بــه دنیا آورد.  
نوزادان 27 هفته که با عمل جراحى ســزارین 
متولد شدند داراى وزن تولد بین 580 تا 960 گرم 
بوده و حال عمومى چهار نوزاد مطلوب و دو نوزاد 
به دستگاه ونتیالتور وصل هستند. از این تعداد 

چهار نوزاد دختر و دو نوزاد دیگر پسر هستند.

لوکیشن نزن
  چمدان| صفحــات پرمخاطــب در 
اینســتاگرام که گردانندگان آن غیر مســتقیم 
تبلیغ ســفر به مناطق بکر طبیعــى را مى کنند، 
تبدیل به معضلــى براي محیط زیســت ایران 
شده است. این معرفى، پاى هزاران نفر را به این 
مناطق باز مى کند و باعث شده برخی از فعاالن 
گردشگرى طى روزهاى اخیر جنبش «لوکشین 
نزن» را راه اندازى کنند تا حداقل نام و محل این 
مناطق بکر طبیعى عمومى نشود و مورد هجوم 

گردشگران قرار نگیرد.

بنز 3 میلیاردى در تهران
تهــران  در  هنــوز    مشرق نیوز| 
نمونه هاى پــالك ملــى مرســدس بنز اس 
560 کوپه دیده نشــده اند اما گویــا به تعدادى 
کمتر از انگشــتان یک دســت وارد کشور شده 
و از قیمتــى ســه میلیــارد تومانــى برخوردار 

هستند.

بسته مشکوك 
در اطراف مجلس

صبــح دیــروز بســته اى    اعتماد آنالین |
مشکوك در حوالى درب شمالى مجموعه بهارستان 
یافت شد. پس از رؤیت این بسته مشکوك، وضعیت 
قرمز در مجموعــه بهارســتان اعــالم و از ورود 
مدعوین و اصحاب رســانه به پارلمــان جلوگیرى

 شد. 
پس از حدود 25 دقیقه نیروهــاى چک و خنثى در 
محل حاضر و بســته مورد بررســى قرار گرفت و 
به دلیل عدم وجود مســئله اى، وضعیت ســفید در 

مجموعه بهارستان اعالم شد.

چرا سران 
به مجمع نمى روند؟

  رویداد 24| حجت االســالم غالمرضــا 
مصباحــى، عضــو مجمــع تشــخیص مصلحت 
نظــام درخصــوص دلیــل عــدم حضور ســران 
قــوا در جلســات مجمــع و ارتباط ایــن موضوع 
بــا حضــور محمــود احمدى نــژاد گفــت: آقاى 
علــى الریجانــى چنــدى پیــش در جلســه 
مجمع حضــور یافت ولــى من نمى دانــم که چرا 
آقایان روحانى و آملى الریجانى در جلسات مجمع 
حضور پیــدا نمى کنند. اعضا نســبت بــه مواضع 
آقاى احمدى نژاد انتقاد دارند و حتى هفت هشــت 
نفر از اعضا نســبت به مواضع او در جلســه اى که 
آقاى احمدى نژاد غایب بودنــد، انتقاداتى را مطرح 
کردند ولى در حضور خودشــان کسى چیزى نگفته

 است.

درخواست «کیهان»
 از صداوسیما
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نصف جهان   مراسم امسال افطارى دادن رئیس جمهور 
به هنرمندان با تصمیم غیرمنتظره ســلبریتى ها با اما و 

اگرهایى روبه رو شده است.
خرداد ماه سال گذشته بود که حجت االسالم و المسلمین 
حسن روحانى، سرخوش از پیروزى در انتخابات ریاست 
جمهورى، به سنت هرســاله در جمع هنرمندان کشور 
حاضر شــد و روزه خود را با آنها گشــود. آن جلسه، هم 
براى روحانى و هم براى هنرمندان، جلسه شادابى بود؛ 
از این نظر که تقریبًا عموم هنرمندان شــاخص ایران از 
روحانى در برابر حریف انتخاباتــى قدرتمندش حمایت 
کرده بودند و از طرفى، او به قهرمان مذاکرات هســته 
اى با قدرت هاى جهانى هم تبدیل شده بود و در انتظار 
چیدن میوه برجام به سر مى برد. ضیافت افطار سال پیش 
روحانى با حضور انبوه بازیگران، خوانندگان، کارگردانان 
و نویسندگان مشــهور برگزار شد و آنها در عین حال که 
پیروزى در انتخابات را به روحانى تبریک مى گفتند، در 
انتظار شکستن ســد تحریم ها، بهره مندى از روزهاى 
پررونق اقتصادى و صد البته تحقق وعده هاى شیرین 
رئیس جمهور که در رقابت هاى انتخاباتى مطرح کرده 

بود به سر مى بردند.
امسال اما وضعیت کمى متفاوت است.

طى دو سه روز گذشــته تعدادى از هنرمندان سرشناس 
کشور ضمن اینکه خبرداده اند کارت دعوت رئیس جمهور 
براى حضور در ضیافت افطار ساالنه به دست آنها رسیده 
است، در پیام هاى مشــترك یا شخصى اعالم کرده اند 
تصمیمى براى حضور در این مهمانــى (که ظاهراً قرار 
است امشب برگزار شود) ندارند. در میان کسانى که دست 
رد به دعوت رئیس جمهور زده اند، چهره هاى سرشناسى 
مثل حمیدرضا آذرنگ، شیال خداداد، آناهیتا همتى، مهناز 
افشار، پرویز پرستویى، برزو ارجمند، احسان کرمى، پرستو 
گلستانى، فلور نظرى و مازیار میرى به چشم مى خورد که 
با انتشار پیام هاى محترمانه اى در فضاى مجازى، گفته 
اند به مهمانى رئیس جمهور نخواهند رفت. جالب آنکه 
بعضى از این هنرمندان، ذیل پیام خود از هشتگ «ما به 
افطارى نخواهیم رفت» استفاده کرده اند که نشان مى 
دهد این رد دعوت، نه یک تصمیم شــخصى که چیزى 
شبیه یک کمپین اعتراضى اســت! در این میان بعضى 

هنرمندان مثل امیرمهدى ژوله هم کــه به این برنامه 
دعوت نشده اند از سایر هنرمندان تحریمى دفاع کرده اند.
امــا هنرمنــدان کشــور بــه چــه چیــزى اعتراض

 دارند؟
آنچه از محتواى پیام هاى هنرمندان به دســت مى آید، 
ظاهراً آنها به همه چیز اعتــراض دارند! اعتراض هایى 
از همان جنــس که از چند ماه بعد از انتخابات ریاســت 
جمهورى اردیبهشــت ماه سال گذشــته آغاز شد و به 
کمپین «از رأى دادن به روحانى پشــیمانیم» ختم شد. 
مثًال آناهیتا همتى در پیامش، از فقر در استان سیستان 
و بلوچستان گرفته تا کشتن اسب کولبرها و بى توجهى 
به مشکل اسیدپاشــى را از جمله دالیل نرفتن به افطار 

روحانى مى داند. یا پرویز پرســتویى بــا این خطاب به 
روحانى که «ظاهراً شما هم دنبال گوش شنوایى هستید 
که مشکالت را حل کند و از این نظر دقیقًا مانند مایید». 
رئیس جمهور را در حل مشکالت مملکت ناتوان فرض 
کرده و بنابراین تصمیم گرفته است به ضیافت او نرود. 
دیگر هنرمندان هم دالیلى شــبیه به همین ها دارند اما 
آنچه فصل مشــترك علت نرفتن عموم آنها به مراسم 
حسن روحانى است، مشــکالت اقتصادى مردم است. 
هنرمندان از این گفته اند که  سفره ها کوچک تر شده و 
بنابراین لزومى به حضور آنها در چنین مراسم هایى دیده 
نمى شود. شیال خداداد نوشته «در این ضیافت شرکت 
نخواهم کرد چرا که صبح روز پنج شــنبه مى خواهم باز 

در چشــمان هموطنانم نگاه کنم و شرمنده نباشم» که 
اشاره مســتقیمى به اوضاع و احوال نامناسب اقتصادى 

مملکت است.
 اینها اما در حالى اســت که همه هنرمندان شــناخته 
شده کشــور هم به این کمپین اعتراضى نپیوسته اند و 
کســانى از جمله مانند آزاده نامــدارى تصمیم دارند در 
افطار روحانى شــرکت کنند. به این ترتیب به نظر مى 
رسد ضیافت امســال رئیس دولت تدبیر و امید، صحنه 
رویارویى سلبریتى هاى پشیمان از رأى دادن به روحانى 
و موافقان سیاســت هــاى او خواهد بود. فــرداى این 
ضیافت مخصوص، قطعًا آبستن واکنش هاى جدیدى

است.  

وقتى سلبریتى ها دوباره کمپین برگزار مى کنند

ماجراى ضیافت افطارى آقاى رئیس جمهور

انتخابات هیئت رئیسه مجلس و سئوال از رئیس جمهور، 
بازار البى ها را دیروز در صحن علنى مجلس داغ کرده بود 
و گعده هاى فراوانى در صحن شکل گرفته بود. به گزارش 
«اعتمادآنالین» در جلسه علنى دیروز مجلس قرار بود 
ســئوال از رئیس جمهور در خصوص مؤسسات مالى و 
اعتبارى اعالم وصول شود اما  این سئوال بار دیگر از حد 

نصاب 73 امضا افتاد.
حجت االسالم مجتبى ذوالنورى نماینده قم و از طراحان 
ســئوال از رئیس جمهور با برگه اى در دســت به دنبال 
جمع آورى امضا بود. ذوالنــورى در مجلس راه مى رفت 
و دقایقى را با نمایندگان صحبــت مى کرد تا بتواند نظر 
آنها بــراى امضاى این طرح را جلب کنــد. او  دقایقى را 
با دلخوش، نماینده صومعه ســرا صحبت کرد و بعد هر 
دو به جایگاه هیئت رئیســه رفتند و دقایقى را با وکیلى و 
سپس با على الریجانى صحبت کردند. عالوه بر این دو، 
نمایندگانى همچون ولى داداشــى نماینده آستارا، هاجر 
چنارانى نماینده نیشابور و کوچکى نژاد نماینده رشت هم 

خود را به این جمع رساندند.
نمایندگان دلواپس در ادامــه اعتراض خود در خصوص 

سئوال از رئیس جمهور در جایگاه هیئت رئیسه تحصن 
کردند. این تحصن بعد از دقایقى پایان یافت اما ذوالنورى 

همچنان در حال رایزنى بود.
دیروز عالوه بر گعده هایــى که براى طرح ســئوال از 
رئیس جمهور تشکیل شــده بود، گعده هاى فراوانى هم 
به منظور رایزنى براى انتخابات هیئت رئیسه شکل گرفته 
بود. انتخابات هیئت رئیسه مجلس امروز برگزار مى شود 
در حالى که به نظر مى رسد ادامه ریاست على الریجانى 
و نایب رئیســى على مطهرى با چالــش هایى همراه 

شود.

انتخابات هیئت رئیسه و سئوال از رئیس جمهور، در کانون توجه نمایندگان

روز گعده و البى

ابراهیم فیاض، تحلیلگر مسائل اجتماعى و عضو هیئت علمى دانشــگاه تهران درباره علت سکوت این روزهاى 
محمود احمدى نژاد به «خبرآنالین» گفت: من احمدى نژاد را مى شناسم، او مثل «دونالد ترامپ» حسابى ترسیده 

است. ترامپ همینقدر که بلوف مى زند به شدت هم ترسو است. 
وى در پاسخ به این سئوال که در ذهن احمدى نژاد چه مى گذرد؟ اظهار کرد: او شخصیت خودمحورى دارد. تیم 
احمدى نژاد باورشان شــده بود که ارتباط خاصه دارند، در همین رابطه نیز خیلى خود را باد مى کردند. زمانى که 
احمدى نژادى ها صحبت از کسب 37 میلیون رأى در انتخابات مى کردند خودم از الهام پرسیدم «اینکه احمدى 
نژاد مى گوید اول مشایى مى آید اما ردصالحیتش مى کنند، بعد دوباره با حکم حکومتى بر مى گردد و 37 میلیون 

رأى مى آورد؛ عقلى است یا شهودى؟» الهام گفت «شهودى است از جایى به آنها خبر مى دهند»! 
فیاض درباره آینده احمدى نژاد نیز گفت: احمدى نژاد هنوز مردم ایران را نشناخته است. سعه صدر و قاعده تمدنى 
ایرانى ها به شدت باالســت. احمدى نژاد دیگر پایگاه مردمى ندارد. زمانى که شلوغ مى کرد، چه اتفاقى افتاد که 
حاال سکوتش بخواهد مسئله اى ایجاد کند. احمدى نژاد تمام شد، فاتحه مع صلوات و در آینده نیز هیچ خبرى از 

او نخواهد بود.

فیاض: احمدى نژاد تمام شد، فاتحه مع صلوات!

درســال  2015 میالدى، اعضاى یک باند مواد مخدر در 
هلند وارد خانه یک مرد ایرانى به نام «على معتمد» شدند و 
بعد از شلیک دو گلوله به سرش، فرار کردند. جسد در خانه 
ماند و بعد از سه ماه که متعفن شده بود، توسط پلیس کشف 
شد. این حادثه در شهر «المیره» هلند اتفاق افتاد اما على 

معتمد که بود؟
به گزارش عصرایران، در همان زمان گفته شد که نام واقعى 
مقتول، «محمدرضا کالهى» بود، کسى که روز 7 تیر 1360 
دو بمب در دفتر حزب جمهورى اســالمى گذاشت و آیت 
ا... بهشتى و بیش از 70 تن دیگر از مسئوالن، نمایندگان 
مجلس شوراى اسالمى و اعضاى حزب را به شهادت رساند.
او بعد از انجام این عملیات تروریستى به عراق گریخت و از 
آنجا به اروپا رفت و دیگر کسى از سرنوشت او خبردار نشد 
تا آنکه فردى به نام على معتمد در هلند به قتل رســید که 

همانند کالهى، خالى در کف پاى چپ داشت. 
اینک اما سه سال بعد از آن قتل مرموز، یک پایگاه خبرى 
هلندى گزارش داده است که طبق تحقیقات، «معتمدى» 
بدون شــک همان «کالهى» بود و مردم المیره، در این 
شوك هستند که سال ها با مردى زندگى کرده اند که بزرگ 
ترین عملیات تروریستى ایران را انجام داده است. طبق آنچه 
پایگاه خبرى «المیره» منتشــر کرده و دیروز نیز روزنامه 
«سازندگى» در تهران نوشته، کالهى در دهه 80 میالدى 
از هلند پناهندگى سیاسى گرفته بود و به عنوان متخصص 
برق در المیره زندگى مى کرد. اگر این خبر هلندى واقعى 
باشد مى توان گفت که پرونده جنایت هاى یکى از بزرگ 
ترین قاتالن ایران بسته شده است. در غیر این صورت، شاید 
شاهد پرده اى دیگر از «زندگى در فرار» هستیم که هدفش 

رد گم کردن است.

قاتل شهید بهشتى کشته شده یا رد گم مى کند؟!

محیا حمزه 
خشکسالى و کمبود آب در کشــور نگرانى هاى جدى در 
تأمین ذخایر آبى کشــور ایجاد کرده اســت. با این همه، 
کاهش بارندگى ها در سال آبى جارى از منفى 54درصد در 
اسفندماه به منفى 28درصد در پایان اردیبهشت ماه رسیده 
و از طرفى، چندى است صحبت هایى درباره بارورى یا عدم 
بارورى ابرها در بین مردم شنیده مى شود. از این رو، هرموقع 
هواشناسى پیش بینى مى کند سیستم خوب و پر بارش در 
پیش است، بعد از بارندگى شایعاتى درباره بارور شدن ابرها 
شنیده مى شــود. اما دلیل اصلى بارندگى هاى کم سابقه 
اخیر در کشور، نه بارور کردن ابرها توسط مهندسان است 
و نه فعالیت هاى انســانى، بلکه دلیل اصلى آن این است 
که امسال جابه جایى شمال سوى بادهاى غربى دیرتر از 
شرایط نرمال انجام شده، اتفاقى متداول در اقلیم کشور که 
آمار بارش در سال هاى گذشته مؤید آن است. این در حالى 
است که مدیرعامل مرکز ملى تحقیقات و مطالعات بارورى 
ابرها نیز بر این موضوع تأکیــد دارد و مى گوید هیچگونه 
عملیات بارورسازى در بهار انجام نشده و بارندگى ها روندى 

طبیعى دارد.
فرید گلکار افزود: مرکز بارورى ابرها در ایران فقط دو فروند 
هواپیماى «آنتونوف» روسى آن هم به صورت استیجارى در 
اختیار داشت که در سال گذشته نتوانستیم قرارداد اجاره آنها را 
تمدید کنیم. به همین سبب، نیروى هوا فضاى سپاه زمستان 
پارسال امکاناتى از جمله یک فروند هواپیما، تیم پروازى و 
تجهیزات مورد نیاز بارورى ابرهــا را در اختیار ما قرار داد و 
توانستیم با همکارى آنها پنج سورتى پرواز آزمایشى داشته 
باشیم. اگرچه در پروازهاى زمستان مواد بارورى نیز شلیک 

شد اما این پروازها بیشتر جنبه آزمایشى داشتند.
وى اضافه کرد: ابرهاى بهارى به شکلى است که کار کردن 
روى آنها سخت و خطرناك است؛ به ویژه اینکه شیوه کار ما 
با هواپیماهاى سپاه با روند قبلى متفاوت بود؛ با هواپیماهاى 
روسى، ما روى قله ابرها حرکت مى کردیم اما با هواپیماهاى 

سپاه مجبور بودیم در زیر یا درون ابر حرکت کنیم.
گلکار گفت: پاییز امسال براى اجراى عملیات بارور کردن 
ابرها، عــالوه بر یک فرونــد هواپیماى ســپاه، دو فروند 

هواپیماى آنتونوف روسى را نیز اجاره خواهیم کرد.

بارش هاى اخیر بخاطر بارورى ابرها بود؟
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على احمدزاده، کارگردانى که سال قبل و بعد از مدتها توقیف، فیلم «مادر قلب اتمى» را روى پرده 
داشت فیلمى با مضمون غیرمتعارف با نام «پدیده» را هم آماده اکران دارد؛ فیلمى که مشخص نیست 

پروانه نمایش اش صادر شده و امکان نمایش خواهد یافت یا نه؟
احمدزاده به تازگى و به بهانه پخش فیلم اولش «مهمونى کامى» از یکى از شبکه هاى ماهواره اى 

اعتراف کرده به اینکه این فیلم را با یک پروانه ساخت تقلبى ساخته است!
احمدزاده در صفحه اجتماعى اش نوشــت: « ”مهمونى کامى» در سال 1390 با یک مجوز تقلبى 
که با فتوشاپ درست شــده بود ساخته شــد؛ این فیلم به دلیل بى بند و بارى و بدحجابى در دولت

 احمدى نژاد توقیف شد و در دولت روحانى توقیف ماند و در نهایت با اجازه خودم در اینترنت نمایش 
داده شد. «مهمونى کامى» بهترین فیلم منه، چون از ساختنش لذت بردم، چون اختیارش با خودم بود، 

چون یک فیلم مستقل بود، چون هر کارى دلم خواست کردم، چون آزادانه ساخته شد.» 

طناز طباطبایى به جمع بازیگران فیلم 
«طال» به کارگردانى پرویز شهبازى 
پیوست. فیلم ســینمایى «طال» به 
نویســندگى و کارگردانــى پرویز 
شــهبازى و تهیه کنندگى رامبد 
جوان با انتخاب بازیگران به زودى 

وارد مرحله فیلمبردارى مى شود.
پس از نگار جواهریان و هومن سیدى، 
عوامل فیلم به تازگى با طناز طباطبایى 
براى بازى در فیلم به توافق رسیدند 
تا نخستین همکارى این بازیگر 
با پرویز شــهبازى در «طال» 

اتفاق بیا فتد.
«طال» چند بازیگر مطرح 
دیگــر هــم دارد که به 
زودى انتخاب مى شوند 
و با تکمیل فهرســت بازیگران 

به زودى فیلمبردارى فیلم آغاز مى شود.
«طال» جدیدترین همکارى رامبد جوان 
و محمد شایسته اســت که پیش از این 
«قانون مورفى» را ســاخته بودند و قرار 
است به زودى فیلم مجید صالحى را نیز 

تهیه کنند.

حمید صفت، خواننده رپ که روز یک شنبه از زندان آزاد شد، به زودى 
به عنوان مهمان ویژه در برنامه «ماه عسل» حضور پیدا مى کند.کانال 
رسمى برنامه «ماه عسل» دوشــنبه صبح از حضور حمید صفت به 
عنوان مهمان خود خبر داد. هنوز مشخص نیست او چه زمان در برنامه 

احسان علیخانى شرکت مى کند.
حمیدرضا امیرى صفت ملقب به حمید صفت که با قطعه «بخشش» 
براى سریال «ستایش» به شهرت رســید، مرداد ماه سال گذشته به 

اتهام قتل پدرخوانده خود روانه زندان شد.
قربانى، مردى 66 ساله  بود که قبل از فوت به پلیس گفت توسط حمید 
صفت فرزند همسرش مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. در پى انتشار 
این خبر، صفت خودش را  به کالنترى معرفى کرد و مورد بازجویى قرار 
گرفت. در نهایت با گذشت 11 ماه پس از وقوع جرم، او یک شنبه عصر 
با قرار وثیقه از زندان رجایى شهر آزاد شد. اصغرقاسمى آقباش، وکیل 
صفت اعالم کرد کمیسیون هفت  نفره پزشکى قانونى 50 درصد علت 
مرگ ناپدرى صفت را بیمارى هاى او اعالم کرده  است و بر این اساس 

قرار بازداشت متهم با موافقت دادگاه به قرار وثیقه تبدیل شد.

نیما شعبان نژاد در سریال شبکه نمایش خانگى «ممنوعه» به کارگردانى امیر پورکیان بازى مى کند. این بازیگر که پیش از این با حضور در برنامه تلویزیونى 
«خندوانه» به شهرت رسیده بود، با نقش و گریمى متفاوت جلوى دوربین رفته است و براى اولین بار در سریالى ویژه شبکه نمایش خانگى به ایفاى نقش 

مى پردازد. سرمایه گذارى «ممنوعه» را صادق یارى بر عهده دارد و فیلمبردارى زمستان سال گذشته در تهران آغاز شده است.
نیکى کریمى، هادى حجازى فر، پژمان بازغى، لیال زارع، الهه حصارى، خاطره اسدى، نسرین نکیسا، آناهیتا درگاهى، امیرحسین آرمان، مجید مظفرى، نیلوفر 

رجایى فر و آتیال پسیانى بازیگران «ممنوعه» هستند.
«ممنوعه» داستان سه نسل را به صورت همزمان و پیوسته روایت مى کند، از دغدغه هاى امروز جوانان تا آسیب مسائل روز خانوادگى و اجتماعى. گفته مى 

شود «ممنوعه»  یکى از متفاوت ترین تولیدات شبکه نمایش خانگى است.

 سینماى 
ایران درگیر البیگرى 

شده و همه کارها گروهى 
بسته مى شود. افراد در یک 
گروه دور هم جمع شده و کار 

مى سازند و به محض پایان آن 
اثر به کار دیگرى

 مى روند
اث

ى 

ز بازیگران 
بسیارى ا

بیکارى 
عامل 

به روایت ماه چهره خلیلى

ماه چهره خلیلى، بازیگر سینما و تلویزیون درخصوص 
کــم کار بــودن خــود در ســال 97 گفت: بــا توجه 
به انتخــاب هایى که در ســال 96 انجام دادم ســعى 
کردم امسال با وسواس و دقت بیشترى آثار را بررسى 

کنم.
وى معیار خــود براى حضور در یک نقــش را اینگونه 
توصیف کرد: معموًال براى انتخاب نقش ها ســختگیر 
هستم و نقشى را دوست دارم که با آثار قبلى 
من متفاوت باشــد. 

نقش و فیلمنامه در درجه اول براى من مهم بوده و اگر 
از آن رضایت داشته باشم زیاد به ژانر کمدى، اجتماعى 

و یا تراژدى آن فکر نمى کنم.
بازیگــر فیلم «قلــب ســفید قاصدك ها» بــا انتقاد 
از البى گرى در ســینما اضافه کرد: ســینماى ایران 
درگیــر البیگرى شــده و همه کارها گروهى بســته

مى شــود. افراد در یک گروه دور هم جمع شده و کار 
مى ســازند و به محض پایان آن اثر بــه کار دیگرى

 مى روند.
وى در همین راستا افزود: همین کار گروهى و البى و 
رابطه در سینما باعث شده تا بسیارى از بازیگران 
بیــکار بمانند. رابطــه در تمامى 
شاخه هاى سینما 

وجود دارد و فقط به بازیگرى خالصه نمى شــود و من 
این البى را در فیلمبردارى گرفته تا گریم  دیده ام.

بازیگر فیلم «اشــنوگل» بــا تأکید بر مشــکالت و 
حاشیه هاى فضاى مجازى براى برخى بازیگران اضافه 
کرد: من نمى فهمم چرا برخى در مورد عطسه کردن هم 
در فضاى مجازى نظر مى دهند. هر انسانى نظرى دارد 
اما دلیل نمى شــود برخى نظرا ت را در فضاى مجازى 

اعالم کرد.
خلیلى برخى حاشیه ســازى هاى هنرمندان در فضاى 
مجازى را به عمد خواند و خاطرنشان کرد: برخى از افراد 
به واسطه نداشتن جایگاه ثابت اجتماعى و محکم سعى 
مى کنند با ایجاد حاشیه براى افراد صاحب جایگاه براى 
خودشــان مقامى را ایجاد کنند که این کامًال مقطعى 

بوده و اصًال درست نیست.

گریم خاص
 نیما شعبان نژاد 
در «ممنوعه»

طناز طباطبایى به
«طال» به کارگر
پیوست. فیلم س
نویســندگى
شــهبازى و

انتخاب جوان با
وارد مرحله فیل
پس از نگار جواهر
عوامل فیلم به تاز
براى بازى درف
ه تا نخستین
با پرویز ش
اتفاق بیا ف
«طال
دیگـ
زودى
ف و با تکمیل
به زودى فیلمبردارى
«طال» جدیدترین ه
و محمد شایسته اسـ
«قانون مورفى» را س
است به زودى فیلم

تهیه کنند.

چالش طناز طباطبایى 

با «طال»ى رامبد

ونگار جواهریان

حضور حمید صفت
 در برنامه «ماه عسل» تأیید شد

مهران رجبى در گفتگو با شــبکه آى فیلم با اشــاره به نقل قولى از 
نویسنده و کارگردان سریال طنز «سه در چهار» از احتمال ساخت 

ادامه آن خبر داد.
کانال تلویزیونى آى فیلم 2  (ویژه کشورهاى فارس زبان به خصوص 
افغانســتان و تاجیکســتان) که به  عنوان چهارمین کانال شبکه 

آى فیلم اواخر سال گذشته افتتاح شــد، سریال «سه در 
چهار» با بازى مهران رجبى را براى فارســى زبانان 
افغانستان و تاجیکستان پخش مى کند. مهران رجبى 
از اینکه پخش سریال «سه در چهار» از طریق آى فیلم 
با استقبال فارسى زبانان به ویژه مردم تاجیکستان و 

افغانستان قرار گرفته است، ابراز خشنودى و افتخار کرد.
او که با آى فیلم گفتگو مى کرد، توضیح داد: بسیارى از سریال ها، 
دیالوگ هاى از قبل تعیین شده و ســفت و سخت دارند که هم 
گفتن و هم شــنیدن آن آزاردهنده و قراردادى است؛ اما چنانچه 
در سریال هایى که ژانر کمدى دارند از دیالوگ هاى 
فى البداهه و توان بازیگران طنز استفاده شود، 
طبیعتًا موفق مى شود که «سه در چهار» هم 

به همین دلیل موفق بود.
بازیگر «سه درچهار» با اشاره به اینکه به  
تازگى مجید صالحى، کارگردان سریال 

خبر از ساخت احتمالى فصل دوم این سریال داده است، اظهار کرد: من هم 
پیش تر از آقاى «على مقصودى» نویسنده این سریال شنیده بودم که قرار 
است فیلمنامه فصل دوم «سه در چهار» نوشته و ساخته شود. امیدوارم فصل 

دوم این سریال با همان افراد و همان زیبایى ها و قشنگى ها دیده شود.
وى درباره نقش هایى که تاکنون بــه ایفاى آنها پرداخته، تصریح کرد: چون 
من ژانرهاى مختلف بازى کردم، دسته بندى هاى مختلفى را مى توانم براى 
فیلم و سریال هایى که در آن ها نقش آفرینى کردم، نام ببرم؛ مثًال در سریال هاى 
جدى مى توانم به «روزگار قریب» اشــاره کنم و در ســریال هاى مناسبتى 
«زیرزمین» و «دردسرهاى عظیم» و در سریال هاى کمدى هم به «سه در 

چهار» و «خوش نشین ها».

سرى جدید «سه در چهار» ساخته مى شود؟
 آى فیلم با اشــاره به نقل قولى از 
«سه در چهار» از احتمال ساخت 

کشورهاى فارس زبان به خصوص 
به  عنوان چهارمین کانال شبکه 

 شــد، سریال «سه در 
ى فارســى زبانان 
ى کند. مهران رجبى

ر» از طریق آى فیلم 
مردم تاجیکستان و 

افغانستان قرار گرفته است، ابراز خشنودى
او که با آى فیلم گفتگو مى کرد، توضیح د
دیالوگ هاى از قبل تعیین شده و ســفت
گفتن و هم شــنیدن آن آزاردهنده و قرار
سریال هایى که ژانر کمد در
فى البداهه و توان بازیگ
طبیعتًا موفق مى شود
به همین دلیل موف
بازیگر «سه درچه
تازگى مجید صا

اعتراف به فیلمسازى با جعل پروانه ساخت!

«لونــه زنبــور2» 
بــه کارگردانى برزو نیــک نژاد،

تهیه کنندگى سعید خانى و نویسندگى محسن 
کیایى، پس از پایان «ســاخت ایــران2» در 
سال جدید ســاخته خواهد شد.ســعید خانى، 
تهیه کننده فیلم سینمایى «لونه زنبور» از ساخت 
فصل دوم این فیلم به «صبا» خبر داد و گفت: 
در حال مذاکره و فراهم کردن شــرایطى براى 
ساخت فیلم سینمایى «لونه زنبور2» هستیم.

وى در ادامه افزود: پس از پایان سریال «ساخت 
ایران2» برنامه ریزى هاى الزم  انجام مى شود 
و باهمکارى برزو نیک نژاد کارگردان و محسن 
کیایى به عنوان نویســنده در سال جدید «لونه 
زنبور2» را هم خواهیم ساخت. ایده اولیه فیلم 
نوشته شده، ولى فیلمنامه نیاز به نگارش بیشترى 

دارد کــه پــس از پایان 
«ساخت ایران 2» این اتفاق خواهد افتاد.

خانى در ارتباط با بازیگران این فیلم نیز  توضیح 
داد: تقریباً بازیگران اصلى فیلم همان بازیگران 
«لونه زنبور1» خواهند بود، ولى بازیگران جدید 
دیگرى هم به فیلم اضافه خواهند شد. تهیه کننده 
فیلم «من» در خصوص وضعیت اکران «لونه 
زنبور» خاطرنشان کرد: با توجه به گذشت سه 
ماه از اکران این فیلم، هنوز جذابیت و مخاطبان 
خود را دارد و  با فروش خوبى روبه رو شده است. 
ده ســینما در تهران و  20سینما در شهرستان 
داریم و امیدوارم فیلم تا عید فطر روى پرده سینما 

باشد.بنابراین گزارش، «لونه 
زنبور» فیلمى به کارگردانى بــرزو نیک نژاد، 
نویسندگى محسن کیایى و تهیه کنندگى سعید 
خانى  است. این فیلم در تاریخ 23 اسفند 1396 

در سینماهاى سراسر ایران اکران شده است.
در خالصه داستان این فیلم آمده است: «صابر 
(پژمان جمشیدى) و مرتضى (محسن کیایى) دو 
پسرخاله هستند که در عرصه دزدى فعالیت دارند 
و با تحویل گرفتن یک جعبه وارد یک جریان 

بزرگ مى شوند.»

نه زنبور2» درسال جدید
ساخت «لو
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نصف جهــان قرار بود در روزهاى گذشته 
رأى دادگاه  CASدرباره پرونده 
محرومیت باشگاه پرسپولیس از 
فعالیت در پنجره نقل و انتقاالتى 
تابستانى اعالم شــود. اما گویا 
اعالم رأى عقب افتاده اســت. 
حمیدرضــا گرشاســبى، مدیر 
عامل باشگاه پرسپولیس 
در این باره 
و در 

گفتگو با خبرنگاران توضیحاتى داده است: با تماس هاى 
مکررى که با وکیل باشگاه داشته ایم قرار بود رأى نهایى 
فیفا در تاریخ 2 الى 3 خرداد ماه ابالغ شــود و با توجه به 
اینکــه دادگاه CAS رأى خود را اعــالم کرده بود ما 
االن منتظریم فیفا رأى مثبت یا منفــى خود را ابالغ و 
تکلیف مان را هر چه زودتر مشخص کند. با اطالعاتى 
که به دســت آورده ایم مجدداً یک هفته اعالم رأى به 
تأخیر افتاده است و فکر مى کنم در تاریخ 10 خرداد ماه 
این رأى اعالم و ابالغ خواهد شد. گویا مسئوالن فیفا در 
جلسه دادگاه CAS حضور نداشته اند و به همین دلیل 
هم حکم نهایى اعالم نمى شود. باید با آنها هم جداگانه 
صحبت شود. این اتفاقى است که افتاده و نماینده فیفا 

در جلسه نبود.
ما خودمان هم در این جلســه حضور داشتیم 
و مهمترین اتفاقى که افتــاد این بود که 
نمایندگان باشگاه ریزه اســپور ترکیه با 
توجه به اینکه از قبل رضایت خود را اعالم 
کرده بودند در این جلسه شرکت نکردند. ما 
هم دفاعیات خودمان را به خوبى ارائه کردیم. 
پیگیرى هایى که ما از وکیلمان داشــته ایم نشان 
مى دهد که نشانه هاى خوبى در دادگاه CAS وجود 
داشته و نظر نهایى این دادگاه منفى نبوده است. به هرحال 
اکنون باید کمیسیونى در فیفا تشکیل شود و در نهایت 

رأى دادگاه CAS را یا تأیید و یا رد کند.
 به گزارش نصف جهان،آنچه فعًال براى پرسپولیسى ها 
اهمیت دارد شرایط این تیم براى فصل آینده است و اینکه 
اگر پنجره باز نشــود چه اتفاقى خواهد افتاد. سرپرست 
باشگاه پرســپولیس در مصاحبه هاى اخیرش همچنان 
امیدوارانه حرف مى زند اما به نظر مى رســد براى حالت 
دوم یعنى عدم بخشــش دادگاه عالــى ورزش هم فکر 
کرده اســت: ما برنامه هایى براى جذب بازیکن داریم 
تا پرسپولیس دچار مشکل نشــود، اگر پنجره باز شد که 
بازیکنان مدنظر را جذب مى کنیم اما برنامه هایى براى 
جذب بازیکن خواهیم داشــت و منتظــر نظرات برانکو 

هستیم تا بتوانیم بازیکنان مدنظر او را جذب کنیم. 
گرشاسبى در چند مصاحبه اخیرش نگفته که اگر پنجره 
بسته ماند چه کار خواهد کرد و چگونه عمل مى کند اما 
کامًال مشخص است مسئوالن پرسپولیس احتماًال همان 
کارى را خواهند کرد که پیش از این باشگاه هاى بارسلونا 
و اتلتیکو مادرید انجام داده بودنــد. بدین ترتیب که در 
صورت باز نشدن پنجره نقل و انتقاالت، آنها با بازیکنان 
مدنظر «برانکو ایوانکوویــچ» مذاکره خواهند کرد تا به 
مدت نیم فصل راهى تیم هاى دیگر شوند و چند ماه بعد در 
نقل و انتقاالت زمستانى به پرسپولیس برگردند یا اینکه 
نیم فصل را فقط با پرسپولیس تمرین کنند تا از نیم فصل 
دوم بتوانند براى این تیم به میدان بروند. خرید شیرى از 

پیکان این نظریه را کامًال تأیید مى کند.
به نظر مى رسد برخى بازیکنانى که طعم شیرین حضور 
در پرسپولیس هنوز زیر زبانشان است یا آرزوى پوشیدن 
پیراهن این تیم را داشــتند و مترصد آننــد که مرتب 6 
نشان دهند و بگویند از بچگى عاشق پرسپولیس بودیم، 
حاضرند حتى نیم فصــل بیرون بماننــد و بعد پیراهن 
پرســپولیس را به تن کنند که البته باید دید کیفیت این 
افراد مورد تأیید برانکو هم هست یا نه. به طور مثال محمد 
نورى که احتماًال با هدف بازگشت به پرسپولیس بیش از 
80 درصد طلب خود را به باشگاه بخشیده و حتماً در ازاى 
باز شدن این مسیر چنین لطفى کرده، رسمًا به بازگشت 
ابراز عالقه کرده اما باید دید برانکو به بازیکنى که دو سال 
پیش رهایش کرده و رفته، دوباره بها خواهد داد؟ همچنین 
باید دید بازیکنانى که قرار است نیم فصل بیرون از ترکیب 
پرسپولیس باشند با درنظر گرفتن اینکه رسیدن به ترکیب 
اصلى در این تیم دشوار خواهد بود، حاضرند ریسک کنند 
و از زمستان پرسپولیسى شوند؛ زمانى که برانکو تیمش 
را کامًال شناخته و نیمى از بازى هاى داخلى را انجام داده 
و به پایان رسانده اســت. یادمان باشد سروش رفیعى به 
علت عالقه شدید ایوانکوویچ به او تنها بازیکنى بود که در 
زمستان پرسپولیسى شد و به ترکیب اصلى رسید وگرنه 
برانکو استاد تغییر ندادن ترکیب است و خیلى کم ریسک 

جابه جایى هاى بى مورد را مى پذیرد.

چند ماه قبل با در نظر گرفتن محرومیت پرســپولیس 
از نقل و انتقاالت و اینکه بحث باز شــدن پنجره اصًال 
مطرح نبود،برخى رسانه هاى حامى پرسپولیس به این 
نکته اشاره کردند که پرسپولیس بازیکنانى مثل «الکس 
ویــدال» و «آردا تــوران» مى خواهد کــه در روزهاى 
محرومیت بارسلونا به این تیم پیوســتند و به مدت نیم 
فصل فقط در تمرینات حاضر بودند اما واقعیت در مورد 
همین بازیکنان باکیفیت هم نشان مى دهد هیچکدام از 
آنها به ترکیب اصلى بارسا نرسیدند و جایگاه محکمى در 
ترکیب این تیم پیدا نکردند. بنابراین نقشه پرسپولیس در 
خصوص تقویت تیم براى نیــم فصل دوم تنها مى تواند 
باعث شود که پرسپولیس در رقابت هاى لیگ قهرمانان 
2019 که از بهمن ماه آغاز مى شــود شرایط خوبى پیدا 
کند اما تا آن زمان هم لیگ قهرمانان 2018 از دست رفته 
هم لیگ برتر. یادمان باشد پرسپولیس در فصل اخیر لیگ 
برتر نان اقتدار و صالبتش در نیم فصل نخست را خورد و 
در فوتبال ایران معموًال تیم هایى قهرمان لیگ مى شوند 
که نیم فصل اول بیشترین امتیاز ممکن را کسب کرده 
باشــند پس پروژه فوق فقط براى لیگ قهرمانان فصل 
آینده جواب مى دهد. و گرنه اگر اندوخته هاى نیم فصل 
اول نبود، در نیم فصل دوم این ذوب آهن بود که خودى 
نشان داد و مى توانســت بالى مهلکى بر سر قهرمان 

بیاورد!

استراتژى سرخ ها در قبال پنجــــره!استراتژى سرخ ها در قبال پنجــــره!

مدافع - هافبک تیم فوتبال ذوب آهن ضمن 
تشکر از ســرمربى تیم سپاهان اعالم کرد که 

انتخابش ذوب آهن بوده است.
میالد فخرالدینى  دربــاره تمدید قراردادش با 
ذوب آهن اصفهان اظهار کرد: روز هاى خوبى 
را در ذوب آهن سپرى کردم و توانستم نمایش 
خوبى داشته باشــم. به همین دلیل، تصمیم 
گرفتم در جایى که به مــن آرامش مى دهد، 

بمانم.
وى در مورد پیشنهاد سپاهان تصریح کرد: از 
امیر قلعه نویى تشکر مى کنم که به من اعتماد 
کرد، اما به هر حال ذوب آهن را انتخاب کرده 
بودم و امیدوارم بتوانم بازى هاى فصل گذشته 

را یک بار دیگر تکرار کنم.
مدافع - هافبــک تیم فوتبــال ذوب آهن در 
خصوص وضعیت ذوب آهن براى فصل آینده 
گفت: امید نمازى هدایت تیم را برعهده گرفته، 
کسى که با تصمیم باشگاه انتخاب شده است. 
تیم باید چند بازیکن بگیرد تــا به قهرمانى و 

موفقیت هاى دیگر برسد.

تیم ملى ترکیه موفق شد تا برابر ایران با نتیجه 
2-1 به پیروزى برســد تا اولین بازى از ســه 

مسابقه دوستانه این کشور با برد همراه باشد.
 تیم ملى ایران در دیدارى دوستانه در ورزشگاه 
بشیکتاش به مصاف ترکیه رفت و در نهایت با 
نتیجه 2-1 مغلوب حریف خود شد. «توسان» 
زننده هر دو گل ترکیه در این بازى بود و اشکان 
دژآگه تک گل ایران را از روى نقطه پنالتى به 

ثمر رساند.
در اواسط نیمه دوم که تیم ترکیه بازى را اداره 
مى کرد کارشناس ترکیه اى در تحلیل بازى 
گفت: فکر کنم ما قاره مان را اشــتباه انتخاب 
کرده ایم و اگر در آســیا حضور داشــتیم، در 
همه جام هاى جهانى حاضر بودیم و اینگونه 

غیبتمان طوالنى نمى شد.
او شماره 3  ایران احسان حاج صفى را بهترین 

بازیکن تیم ملى انتخاب کرد.

احسان حاج صفى بعد از جالل حسینى، 
رکورددار تعداد بــازى ملى در تیم فعلى 
کى روش است. اعداد گاهى اوقات شاید 
با باالتر رفتن ارزش خاصى را نشــان 
ندهند اما مى توانند نشــان دهنده یک 
ثبات باشند. ثباتى که کمترین چیزى که 
به دنبال خودش مى آورد تجربه اســت. 
اعــداد در فوتبال هم جایــگاه ویژه اى 
دارند. آنقدر ویژه که رکوردهاى کوچک 
و بزرگ ثبت مى شــود و باشــگاه هاى 

صدتایى ها به وجــود مى آید و بازیکنان 
و مربیان براى رســیدن و شکستن آنها 
تالش مى کنند. ایــن رکوردها و اعداد 
در قامت ملى با توجه به بازى هاى کمتر 
و کیفیت باالتر ارزشــى بیش از اعداد و 
ارقام باشــگاهى پیدا مى کنند. یکى از 
اعداد مهم ملى باشگاه صدتایى هاست. 
بازیکنانى که توانسته اند بیش از صدبار 
پیراهن تیم ملى را برتن کنند و تیم ملى 
ایران براى اولین بار در ســال هاى اخیر 

از حضور چنین بازیکنى بى بهره است.
بعد از خط خوردن ســیدجالل حسینى، 
هیچکدام از بازیکنــان کى روش عضو 
باشگاه صدتایى ها نیستند. نزدیک ترین 
بازیکن به باشــگاه صدتایى ها، احسان 
حاج صفى اســت. بازیکنى که 93 بازى 
ملى دارد و با وجود حضور در بازى هاى 
دوستانه و ســه بازى روسیه هم به صد 
بازى ملى نخواهد رســید. در میان بقیه 
بازیکنان تیم ملى هــم جز حاج صفى، 

بازیکنى حضور نــدارد که در بازه زمانى 
طوالنى تر مثَالً تــا پایان جام ملت هاى 
آســیا یا بعد از آن به این باشگاه نزدیک 
شود و تا مدت ها احسان حاح صفى تنها 

بازیکن صدتایى تیم ملى خواهد بود.
بعد از او، مسعود شــجاعى با 73 بازى 
ملى قــرار دارد. بازیکنى کــه اگرچه از 
نظر حضور در جام جهانى با ســه دوره 
حضور رکورددار است و با 16 سال حضور 
در تیم ملى رکــوردى منحصربه فرد را 

ثبت کرده اســت اما با توجه به سنش 
نمى تواند نام خود را در باشگاه صدتایى ها 
به ثبت برســاند. البته ایران، تنها تیمى 
نیســت که بازیکنى با بیشــتر از صد 
بازى ملــى را به جام جهانــى نمى برد. 
برزیــل، آلمــان، انگلیس، فرانســه، 
بلژیک، کلمبیا، لهســتان و چند کشور 
دیگر از جمله مراکــش همگروه ایران 
هم شرایط مشابهى دارند و تیم جوانى 
را به جام جهانى برده اند. پاناما با شــش 

بازیکن باالى صد بازى ملى هم صاحب 
باتجربه ترین تیم جام جهانى است. البته 
تا زمان جام جهانى و در طول جام، چند 
بازیکن فرصت صدتایى شــدن دارند و 
از طرفى بعضى دیگر ممکن اســت به 
لیست 23 نفره تیمشان نرسند. در ایران، 

هیچکدام از این اتفاقات نمى افتد و 
تیم ملى با این ترکیب، قطعاً بدون 
بازیکن صدتایى به روسیه وارد 

و از آن خارج خواهد شد.

مهاجم ســنگالى اســتقالل براى ماندن در ایــن تیم با 
مسئوالن این باشگاه توافق کرد.

« مامه تیام» که نیم فصل فوق العاده اى در استقالل پشت 
سر گذاشته بود، از بعضى از رفتارهاى باشگاه ابراز دلخورى 
کرده بود تا جایى که حتى در پست اینستاگرامى خود گفته 
بود براى ماندن در این تیم باید یکسرى مسائل تغییر کرد.

اما مسئوالن باشگاه استقالل به موقع واکنش نشان دادند 
و در نهایت با پرداخت مطالبات باقیمانده او و البته برآورده 
کردن نیازهاى مالى اش  او را راضــى به ماندن در جمع 

آبى پوشان کردند.
البته در این بین «وینفرد شــفر» هم نقش مهمى در این 
اتفاق داشته است چراکه او در این روزها با تیام در تماس 
بوده و به او اطمینان داده اســت که حضور دراســتقالل 
باعث پیشرفتش مى شــود مى تواند با موفقیت استقالل 
در لیگ قهرمانان آســیا فصل آینده با شرایط بهترى این 

تیم را ترك کند.
تیام در حال حاضر مذاکرات مثبتى براى ماندن در استقالل 
داشته اســت و اگر مذاکرات به همین شکل مثبت پیش 

برود، او به زودى قرارداد خود را تمدید مى کند.

از قلعه نویى تشکر مى کنم 
اما انتخابم ذوب آهن بود

قاره مان را 
اشتباه انتخاب کرده ایم!

در روزهاى گذشته  نصف جهــان قرار بود
Sرأى دادگاه  CASدرباره پرونده 
محرومیت باشگاه پرسپولیس از 
فعالیت در پنجره نقل و انتقاالتى 
تابستانى اعالم شــود. اما گویا 
اعالم رأى عقب افتاده اســت. 
حمیدرضــا گرشاســبى، مدیر 
عععاماملباشگاه پرسپولیس 
در این باره 
و در 

گفتگو با خبرنگاران توضیحاتى
مکررى که با وکیل باشگاه داش
3 الى3 خرداد ما 2فیفا در تاریخ 2
Sاینکــه دادگاه CAS رأى خ
االن منتظریم فیفا رأى مثبت
را هر چه زودتر م تکلیف مان
که به دســت آورده ایم مجد
مى ک فکر تأخیر افتاده است و
این رأى اعالم و ابالغ خواهد
ن Sجلسه دادگاه CAS حضور
هم حکم نهایى اعالم نمى شو
صحبت شود. این اتفاقى است

در جلسه نبود.
ما خودمان هم در ای
و مهمترین اتفاق
ننمایندگان باشگ
توجه به اینکه از
کرده بودند در این
هم دفاعیات خودما
پیگیرى هایى که ما از و
مى دهد که نشانه هاى خوبى
داشته و نظر نهایى این دادگاهم
اکنون باید کمیسیونى در فیف

مدافع - هافبک تیم فوتبال ذوب آهن ضمن 
تشکر از ســرمربى تیم سپاهان اعالم کرد که 

انتخابش ذوب آهن بوده است.
میالد فخرالدینى  دربــاره تمدید قراردادش با 
ذوب آهن اصفهان اظهار کرد: روز هاى خوبى 
را در ذوب آهن سپرى کردم و توانستم نمایش 
خوبى داشته باشــم. به همین دلیل، تصمیم 
گرفتم در جایى که به مــن آرامشمى دهد، 

بمانم.
کرد: از  وى در مورد پیشنهاد سپاهان تصریح
امیر قلعه نویى تشکر مى کنم که به من اعتماد 
کرد، اما به هر حال ذوب آهن را انتخاب کرده 
بودم و امیدوارم بتوانم بازى هاى فصل گذشته 

را یک بار دیگر تکرار کنم.
مدافع - هافبــک تیم فوتبــال ذوب آهن در 
خصوص وضعیت ذوب آهن براى فصل آینده 
گفت: امید نمازى هدایت تیم را برعهده گرفته، 
کسى که با تصمیم باشگاه انتخاب شده است. 
باید چند بازیکن بگیرد تــا به قهرمانى و تیم

موفقیت هاى دیگر برسد.

ر زىر ب ی ر یم وم یم و ر
مى کرد کارشناس ترکیه اى در تحلیل بازى 
گفت: فکر کنم ما قاره مان را اشــتباه انتخاب 
کرده ایم و اگر در آســیا حضور داشــتیم، در 
همه جام هاى جهانى حاضر بودیم و اینگونه 

غیبتمان طوالنى نمى شد.
3او شماره 3 ایران احسان حاج صفى را بهترین

بازیکن تیم ملى انتخاب کرد.

از قلعه نویى تشکر مى کنم 
اما انتخابم ذوب آهن بود

حاج صفى و بیشترین بازى
ى هم صاحب 
نى است. البته 
طول جام، چند 
شــدن دارند و 
کن اســت به 
سند. در ایران،

نمى افتد و 
عاً بدون 
ه وارد 

تیام در آستانه تمدید 
قرارداد با استقالل

حضور سه بازیکن شاغل در سوپرلیگ یونان در ترکیب 
اصلى ایران مقابل ترکیه باعث شد تا شکست تیم ملى در رسانه هاى 

این کشور بازتاب زیادى داشته باشد.
در شرایطى که رسانه هاى معتبر یونان ترجیح دادند در قبال لغو بازى تیم ملى این 

کشور با ایران سکوت اختیار کنند دیروز بیشتر این رسانه ها به بررسى اتفاقات رخ داده در 
جریان بازى تیم ملى با ترکیه پرداختند تا شکست ایران بازتاب زیادى در یونان داشته باشد.

سایت SDNA در گزارشى پیرامون شکست ایران در استانبول نوشت:«با وجود حضور همزمان 
سه ستاره تیم هاى AEK و المپیاکوس در ترکیب اصلى ایران، این تیم نتوانست مقابل ترکیه 
مقاومت کند تا در نهایت شکست 2-1 روى تابلوى پایانى به ثبت برسد. مسعود شجاعى، کریم 
انصارى فرد و احسان حاج صفى سه بازیکن شاغل در ســوپرلیگ در ترکیب ایران حضور 

داشتند اما بهره بردن از آنها نیز مانع شکست شاگردان کى روش مقابل میزبان نشد.»
جالب اینکه سایت هاى یونانى با گذشت چند روز از تصمیم فدراسیون فوتبال این 

کشور براى لغو بازى تدارکاتى با ایران همچنان تصمیم به سکوت گرفته و 
موضعى در قبال این اتفاق اتخاذ نکرده اند که همین امر بر ابهامات 

انجام این بازى و دالیل لغو احتمالى آن افزوده است.

هاى یونان
ن از ترکیهدر رسانه 

بازتاب شکست ایرا
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شکست 
جزئى جدا نشدنى از 

بازى هاى تدارکاتى است اما 
تا جام جهانى فقط دو حریف پیش 

رو داریم که یکى از آنها روى 
هواست. بنابراین باید 
زودتربه ترکیب ثابت 
برسیم و به آزمون و 
خطاها پایان بدهیم

نصف جهان  یکى از سایت هاى ورزشى مقایسه جالبى را در مورد 
مورد افت فصول اخیر سپاهان به کار برد و اذعان داشت که دیگر 
تیم همرنگ ســپاهانى ها در خاورمیانه هم حال و روز خوبى 
نداشتند، اما حاال به آسیا بازگشــته اند و ظاهرا قرار است هر دو 

زردهاى این منطقه دوباره به روزهاى اوج بازگردند 
فصل فوتبالــى 18-2017 در اکثر نقاط دنیا به پایان رســیده و 
کشورهاى غرب آسیا و حاشیه خلیج فارس نیز از این قاعده 

مستثنى نیستند.
 در فوتبال ایران تیم هاى پرسپولیس و استقالل در 
لیگ برتر و جام حذفى به مقام قهرمانى رسیدند و 
در کنار آنها، تیم هاى ذوب آهن اصفهان و سایپا 
هم توانستند به سهمیه هاى سوم و چهارم آسیایى 

دست پیدا کنند.
 در دیگر کشور این منطقه یعنى عربستان هم 
تیم فوتبــال الهالل به مقــام قهرمانى لیگ 
رســید و االهلى و النصر در رتبه هاى بعدى 
ایستادند. در دیگر جام فوتبال عربستان اما 
اتفاق جالــب توجهى افتاد و پــس از اینکه 
تیم هاى مطرحى مثــل الهالل و االهلى از 
رقابت هاى جام پادشــاهى حذف شدند، 
فرصت مناســب براى قهرمانى به تیم 
االتحاد رسید و زردپوشــان شهر جده 

نشینى در فوتبال عربستان را چشیدند. بار دیگر طعم قله 
حاال فرصــت حضور دوبــاره در لیگ آنها با این قهرمانى 
خواهند داشت. قهرمانــان را نیــز 

مشابه تیم االتحاد که چند سالى است از باالترین رده هاى فوتبال عربستان 

به پایین آمده و در لیگ امسال هم رتبه نهم را کسب کرد، در فوتبال ایران 
یک نمونه مى توان یافت. تیم طالیى پوش و پرافتخار ایران یعنى سپاهان، 
چند سال اخیر را در بحران و مشکالت فراوان سپرى کرده و حتى امسال در 

یک قدمى سقوط به دسته پایین تر قرار گرفت.

 در عربستان تیم االتحاد 9 سال است که قهرمان لیگ نشده و به جز یک 
بار نایب قهرمانى، در بقیه فصل ها بین رتبه هاى سوم تا نهم جابجا شده 
است. در فوتبال ایران البته وضعیت سپاهان حدود 3 سال بحرانى بوده و آنها 
به اندازه همتاى عربستانى خود از قهرمانى لیگ دور نبوده اند؛ اما در همین 

سه فصل قرار گرفتن در رتبه هاى یازدهم، پنجم و چهاردهم نشان دهنده 
سقوط شدید این تیم مطرح بوده است.

 حاال پیش از آغاز فصل 19-2018، هر دوى این باشگاه ها عزمى جدى 
براى بازگشت به روزهاى روشن از خود نشان داده اند.

 االتحادى ها به پشتوانه قهرمانى در جام پادشاهى و حضور در فصل آینده 
لیگ قهرمانان، مى خواهند برگشتى رویایى به این تورنمنت داشته باشند. 
این باشگاه با حدود 30 جام معتبر داخلى و 2 بار قهرمانى لیگ قهرمانان و 
یک قهرمانى در جام برندگان آسیا، با آوردن رامون دیاز، سرمربى موفق 
الهالل در نظر دارد تا سال 2018 را به شکلى مطلوب براى هواداران خود 
رقم بزند. دیاز که کارآمدى خود را در عربستان و آسیا نشان داده، مورد توجه 
تیم هاى بسیارى قرار داشت اما در نهایت طالیى پوشان جده موفق شدند 
او را به خدمت بگیرند تا یک فصل جذاب با بازگشت رقیب دیرینه الهالل به 

کورس قهرمانى در فوتبال عربستان آماده شروع باشد.
 در ایران هم مســئوالن باشــگاه ســپاهان براى پایان دادن به دوران 
تلخ ســه ســاله این تیم، آوردن یک مربى کاربلد را در دســتور کار قرار 
دادند. قهرمــان 5 دوره لیگ برتر ایــران و نایب قهرمان ســال 2007 
لیگ قهرمانان که بیشــتر از ســایر تیم هاى ایرانــى در این تورنمنت 
حضور داشــته، نیاز داشــت تا یک مربى بــزرگ بــراى فصل جدید 
خود استخدام کند. امیر قلعه نویى، مردى که بیشتر از تمام مربیان دیگر در 
فوتبال ایران عنوان قهرمانى به دست آورده و با همین تیم سپاهان هم 2 
سال فوق العاده پشت سر گذاشته، بار دیگر به جمع طالیى پوشان اصفهان 

پیوست تا سریال بازگرداندن این تیم به روزهاى اوج را کارگردانى کند.
 بدین ترتیب فصل جدید فوتبال در ایران و عربستان با نگاهى ویژه به امیر 
قلعه نویى و رامون دیاز سپرى خواهد شد و همه منتظرند تا ببینند که آیا این 
دو مربى باتجربه و پرافتخار مى توانند سپاهان اصفهان و االتحاد جده را به 
روزهاى خوش و طالیى خود برگردانند یا اینکه اتفاقات دیگرى خواهد افتاد.

نصف جهان تحلیل ها و بررســى ها از دیدار ایران- 
ترکیه به خوبــى چند موضوع مهــم را براى همه ما 

روشن کرد.
 فارغ از نتیجه بازى، شکست مقابل ترکیه درس هاى 
زیادى به تیم ملى ایران داد. از شــکنندگى قلب خط 
دفاع تا دغدغه حضور یــک هافبک دفاعى تا ضعف 
بدنى بازیکنان که به نظر مى رسد در این 17 روز باید 
برطرف شود.  روزبه چشمى دوباره ثابت کرد که دفاع 
وسط نیست. چه اثباتى بهتر از اینکه او مقابل روسیه 
دو دستى به حریف پنالتى تقدیم کرد و برابر ترکیه هم 
روى دو گل مقصر بود. اولى بیشــتر و دومى کمتر.به 
یک هفته قبل برمى گردیم. چشمى عجب نمایشى 

مقابل ازبکستان داشت. گل زد و جلوى خط دفاع 
را بى نقص جمع کرد. دلیــل این اصرار براى 
حضور چشمى در خط دفاع مشخص نیست 
اما کى روش تصمیم مى گیرد و نظر او قابل 

احترام است.
غیبت سعید عزت اللهى بیشتر از 

آنکه فکرش را مى کردیم براى 
تیم ملى گران تمام شــده. 
کى روش مدتهاست دنبال 
جانشین او مى گردد اما در 

بازار کسى را پیدا نمى کند. على کریمى مى توانست 
گزینه مناسبى باشد اما آسیب دیدگى کمر جام جهانى 
را از او گرفت و او را از تیم ملى و کى روش. مســعود 
شجاعى مقابل ترکیه در این پســت آزمایش شد اما 
نتوانست پالس مثبتى براى کى روش بفرستد. مسعود 
پاس هاى اشــتباه پرشــمارى داد و البته در پوشش 
جلوى خط دفاع ناموفق بود. همین شاید بهانه اى باشد 

براى کى روش تا دوباره رو به امید ابراهیمى بیاورد.
یکى دیگر از نتایج بازى با ترکیه، بازگشــت اشکان 
دژاگه به ترکیــب تیم ملى بود. اشــکان باالخره آن 
آسیب دیدگى را کنار گذاشت و آمد تا خط میانى تیم 
ملى جان بگیرد. هر چند او در درگیرى ها شــرکت 
نکرد اما حضورش مایه امیدوارى بود.  اما ســردار 

آزمون. براى او موقعیتى فراهم نشد 
تا تعداد گل هاى ملى خود را به 
عدد 24 برســاند. او البته یک 

بار تالش کرد تا از اشــتباه ماریوس گونه دروازه بان 
ترکیه استفاده کند اما فقط یک وجب کم آورد تا دروازه 

میزبان را باز کند.
شکست جزئى جدا نشدنى از بازى هاى تدارکاتى است 
اما تا جام جهانى فقط دو حریف پیش رو داریم که یکى 
از آنها روى هواست. بنابراین باید زودتربه ترکیب ثابت 
برسیم و به آزمون و خطاها پایان بدهیم تا شاید در جام 

جهانى روزهاى روشنى را تجربه کنیم.
 آنچه که اهمیت دارد اینســت که ،در 
مدت باقى مانده قطعــا باید بزرگ 
ترین دغدغه سرمربى دیوار دفاعى 

تیم ملى باشد.
کارلوس کى روش حاال به خوبى 
مهمتریــن نقطــه ضعف 
تیمش را شناخته است 
و دو هفته فرصت 
دارد تــا آن را 

برطرف کند.
تیــم ملــى در 
حالى بــا نتیجه 2 
بر یــک از ترکیه 
شکســت خورد 
که خط دفاع و 

البته دروازه بان تیم ملى روز پر اشــتباهى را پشــت 
سر گذاشتند.

 تیم ملى روزبه چشــمى و مرتضى پورعلى گنجى را 
در قلب خط دفاع خود مى دیدیــد و رامین رضاییان 
و میالد محمدى هم دو مدافع راست و چپ این تیم 
بودند اما آنها به دلیل عدم هماهنگى با هم روز کامال 

پر اشتباهى را پشت سر گذاشتند.
یک مهاجم بین المللى مثل جنک توسون که در تیم 
اورتون بازى مى کند، نشان داد یک مهاجم در کالس 
بین المللى مى تواند به راحتى خط دفاع تیم ملى را به 
هم بزند و حاال کى روش 2 هفتــه زمان دارد تا دیوار 

دفاعى تیمش را آماده حضور در جام جهانى کند.
کى روش در این بین چه بخواهــد آرایش خط دفاع 
تیمش را عوض کند و چه بخواهد نقش بازیکنانش را 
در زمین عوض کند باید کارى کند که خط دفاع تیم 
ملى بتواند در جام جهانى مقابل بازیکنان بین المللى 

مراکش، اسپانیا و پرتغال ایستادگى کند.
این تیم هاى مهاجمانى بهتر از  جنک توســون را در 

منتظر حمالت بى محاباى اختیــار دارند و باید 
آنها  باشیم.

منتظر حمالت بهتر از توسون باشید!

هافبک - مهاجم تیم فوتبال تراکتورســازى 
در تیررس تیم ذوب آهن اصفهان قرار گرفته 

است.
محمــد ابراهیمــى کــه جدایــى اش از تیم 
تراکتورســازى تا حد زیادى قطعى شــده، در 
تیررس باشگاه ذوب آهن اصفهان قرار گرفته 

است. 
در همین راستا، ابراهیمى دیروز سه شنبه راهى 
اصفهان شده تا از نزدیک با مسئوالن باشگاه 
ذوب آهن برى سر مسائل مختلف مذاکره کند.
باشگاه ذوب آهن در نیم فصل لیگ هفدهم 
به دنبال جذب هافبک - مهاجم تیم فوتبال 

تراکتورسازى بود، اما ابراهیمى 
در نهایــت در تبریز 

ماندنى شد.

طبق حکم صــادره مهلت تعیین شــده براى 
پرداخت مطالبات بازیکن اســترالیایى پیشین 
سرخپوشان  دوشــنبه به پایان رسید. باشگاه 
پرســپولیس که براى پرداخت این رقم، منتظر 
تأمیــن منابع مالــى از طریق مجــرى طرح 
اسپانسرى است نیز بر همین اساس در تماس 
با وکیل این بازیکن مهلــت چند روزه اى براى 

انجام این کار گرفت.
در راستاى اجراى حکم صادره در پرونده آنتونى 
گولچ ، حداکثر تا  دوشنبه باید نسبت به پرداخت 
مطالبات این بازیکن اقدام مى شد تا با شکایت 
وى از ارجاع پرونده به کمیته انضباطى فیفا و در 
نتیجه اعمال محرومیت و جرائمى چون کسر 

امتیاز در مراحل بعدى جلوگیرى شود.
 در این ارتباط تالش هاى مختلفى براى تامین 
منابع مالى مورد نیاز به ویژه از ناحیه مجرى طرح 
اسپانســرى به عنوان اصلى ترین منبع درآمد 
باشگاه صورت گرفت که امید مى رود ظرف یکى، 
دو روز آینده محقق شود تا از بروز مشکالت جدى 
در این پرونده جلوگیرى شود. در همین ارتباط با 
توجه به پایان مهلت ،  در تماسى با وکیل بازیکن 
سابق سرخپوشان ، مهلت چند روزه اى گرفته شد 
تا با تأمین منابع مالى نسبت به پرداخت مطالبات 

وى اقدام شود. 

کى روش استنلى سوارز بازیکن فصل پیشــین تیم فوتبال ذوب آهن دیروز به تیم سپاهان اصفهان 
پیوست.

کى روش استنلى سوارز مهاجم فصل قبل ذوب آهن که با آمدن امیر قلعه نویى به این تیم احیا شده 
بود، دیروز قرارداد خود را با سپاهان منعقد کرد.

این مهاجم برزیلى به مدت یک فصل در سپاهان توپ خواهد زد و بدین ترتیب فصل آینده هم 
کى روش شاگرد امیر قلعه نویى خواهد بود.

قرارداد این بازیکن باتوجه به این که خودش در برزیل به سر مى برد، توسط مدیر برنامه هاى او در 
باشگاه سپاهان به ثبت رسید تا سومین خرید ژنرال یک مهاجم باشد.

این بازیکن در فصل قبل توانســته بود خواســته هاى قلعه نویى را به خوبى برطرف کند و از ارکان 
گل زنى این تیم محسوب مى شد.

در بازى با تیم ملى ترکیه و در حالى که ایــران 2 گل از حریف عقب بود ، 
روى یک ضد حمله ، علیرضا بیرانوند بعد از حدود دو ســال یک پرتاب 

بلند دست انجام داد.
 او اقًال دو سالى اســت که حتى یک پرتاب دست بلند با دست انجام نداده 

و به نظر مى رسید از این حرکت منع شده بود. رفتارى که به نظر مى رسد تاکتیکى از 
سوى کى روش بوده براى بازى هاى بزرگى مثل جام جهانى. جایى که حریفان روى 
دروازه ایران خیمه مى زنند و کى روش با داشتن چند بازیکن سرعتى مى تواند با این

 پرتاب هاى دست معجزه داشته باشد.
حاال باید دید کى روش براى این لــو دادن تاکیک بعد از مدت هــا ، با گلرش برخورد

مى کند؟

ابراهیمى در تیررس 
ذوب آهن

مهلت بدهید!

کى روش شاگرد ژنرال شد بیرانوند تاکتیک تیم ملى را لو داد؟

شکست 
جزئى جدا نشدنى از

بازى هاى تدارکاتى است اما 
جام جهانى فقط دو حریف پیش  تا

از آنها روى  رو داریم که یکى
هواست. بنابراین باید 
زودتربه ترکیب ثابت
برسیم و به آزمون و 
خطاها پایان بدهیم

نصف جهان تحلیل ها و بررســى ها از دیدار ایران- 
ترکیه به خوبــى چند موضوع مهــم را براى همه ما 

روشن کرد.
از نتیجه بازى، شکست مقابل ترکیه درس هاى   فارغ
زیادى به تیم ملى ایران داد. از شــکنندگى قلب خط 
یــک هافبک دفاعى تا ضعف  دفاع تا دغدغه حضور
این 17 روز باید  7بدنى بازیکنان که به نظر مى رسد در
برطرف شود.  روزبه چشمى دوباره ثابت کرد که دفاع 
وسط نیست. چه اثباتى بهتر از اینکه او مقابل روسیه 
دو دستى به حریف پنالتى تقدیم کرد و برابر ترکیه هم 
روى دو گل مقصر بود. اولى بیشــتر و دومى کمتر.به 
یک هفته قبل برمى گردیم. چشمى عجب نمایشى 

مقابل ازبکستان داشت. گل زد و جلوى خط دفاع 
را بى نقص جمع کرد. دلیــل این اصرار براى 
حضور چشمى در خط دفاع مشخص نیست 
اما کى روش تصمیم مى گیرد و نظر او قابل

احترام است.
ززززز از غیبت سعید عزت اللهى بیشتر
آنکه فکرش را مى کردیم براى
تیم ملى گران تمام شــده. 
کى روش مدتهاست دنبال 
جانشین او مى گردد اما در 

بازار کسى را پیدا نمى کند. على کریمى مى توانست 
گزینه مناسبى باشد اما آسیب دیدگى کمر جام جهانى 
را از او گرفت و او را از تیم ملى و کى روش. مســعود 
شجاعى مقابل ترکیه در این پســت آزمایش شد اما 
نتوانست پالس مثبتى براى کى روش بفرستد. مسعود 
در پوشش پاس هاى اشــتباه پرشــمارىداد و البته

همین شاید بهانه اى باشد  جلوى خط دفاع ناموفق بود.
براى کى روش تا دوباره رو به امید ابراهیمى بیاورد.

یکىدیگر از نتایج بازى با ترکیه، بازگشــت اشکان 
دژاگه به ترکیــب تیم ملى بود. اشــکان باالخره آن 
آسیب دیدگى را کنار گذاشت و آمد تا خط میانى تیم 
ملى جان بگیرد. هر چند او در درگیرى ها شــرکت 
نکرد اما حضورش مایه امیدوارى بود.  اما ســردار 

دنشد آزمون. براى او موقعیتى فراهم 
تا تعداد گل هاى ملى خود را به 
24 برســاند. او البته یک  4عدد

بار تالش کرد تا از اشــتباه ماریوس گونه دروازه بان 
ترکیه استفاده کند اما فقط یک وجب کم آورد تا دروازه 

میزبان را باز کند.
شکست جزئى جدا نشدنى از بازى هاى تدارکاتىاست 
اما تا جام جهانى فقط دو حریف پیش رو داریم که یکى 
روىهواست. بنابراینباید زودتربه ترکیب ثابت از آنها
به آزمون و خطاها پایان بدهیم تا شاید درجام برسیم و

جهانى روزهاى روشنى را تجربه کنیم.
 آنچه که اهمیت دارد اینســت که ،در 
مدت باقى مانده قطعــا باید بزرگ 
ترین دغدغه سرمربى دیوار دفاعى

تیم ملى باشد.
کارلوس کى روش حاال به خوبى 
ممههمتریــن نقطــه ضعف 
تیمش را شناخته است 
و دو هفته فرصت 
دارد تــا آن را

برطرف کند.
تیــم ملــى در 
2حالى بــا نتیجه 2

بر یــک از ترکیه 
شکســت خورد 
که خط دفاع و 

البته دروازه بان تیم ملى روز پر اشــتباهى را پشــت 
سرگذاشتند.

 تیم ملى روزبه چشــمى و مرتضى پورعلى گنجى را 
در قلب خط دفاع خود مى دیدیــد و رامین رضاییان

و میالد محمدى هم دو مدافع راست و چپ این تیم 
هم روز کامال  دلیل عدم هماهنگى با بودند اما آنها به

پر اشتباهى را پشت سرگذاشتند.
یک مهاجم بین المللى مثل جنک توسون که در تیم 
اورتون بازى مى کند، نشان داد یک مهاجم در کالس 
بین المللى مى تواند به راحتى خط دفاع تیم ملى را به 
2هم بزند و حاال کىروش2 هفتــه زمان دارد تا دیوار

دفاعى تیمش را آماده حضور در جام جهانى کند.
کى روش در این بین چه بخواهــد آرایش خط دفاع 
بخواهد نقش بازیکنانش را تیمشرا عوض کند و چه

در زمین عوض کند باید کارى کند که خط دفاع تیم 
ملى بتواند در جام جهانى مقابل بازیکنان بین المللى 

مراکش، اسپانیا و پرتغال ایستادگى کند.
اینتیم هاىمهاجمانى بهتر از  جنک توســون را در 

منتظر حمالت بى محاباى اختیــار دارند و باید 
آنها  باشیم.

دیوار دفاعى مان نگران کننده است

ببرهاى عربستان، شیرهاى ایران

زردهاى خاورمیانه دوباره جان مى گیرند

ه تیم سپاهان اصفهان 

به این تیم احیا شده 

ب فصل آینده هم 

یر برنامه هاى او در 

از ارکان رطرف کند و

نصف جهان  یکى از سایت هاى ورزش
مورد افت فصول اخیر سپاهان به کار
خاور تیم همرنگســپاهانى ها در
نداشتند، اما حاال به آسیا بازگشــته
زردهاى این منطقه دوباره به روزهاى
8فصل فوتبالــى 18-2017 در اکثر نق
کشورهاى غرب آسیا و حاشیه خ

مستثنى نیستند.
 در فوتبال ایران تیم ها
لیگ برتر و جام حذفى
در کنار آنها، تیم هاى
هم توانستند به سهمی

دست پیدا کنند.
دیگر کشور این  در
تیم فوتبــالالهال
رســید و االهلى
ایستادند. در دیگ
اتفاق جالــب تو
تیم هاى مطرحى
رقابت هاى جا
فرصتمناسـ
االتحاد رسی

نشینى در فوبار دیگر طعم قله 
حاال فرصــتآنها با این قهرمانى 
خواهند داشتقهرمانــان را نیــز 

مشابه تیم االتحاد که چند سالى است از باالترین

است.
در همین راستا، ابراهیمى دیروز سه شنبه راهى 
اصفهان شده تا از نزدیک با مسئوالن باشگاه 
ذوب آهن برى سر مسائل مختلف مذاکره کند.
باشگاه ذوب آهن در نیم فصل لیگ هفدهم 
به دنبال جذب هافبک - مهاجم تیم فوتبال

تراکتورسازى بود، اما ابراهیمى 
در نهایــت در تبریز

ماندنى شد.

 بحران
دمىسقوط به دسته پای

گل

ب بود ،
ــال یک پرتاب 

ستانجام نداده 
 نظر مى رسد تاکتیکى از 
 جایى که حریفان روى 
رعتى مى تواند با این

، با گلرش برخورد

؟د؟
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کافئین 
مصرف نکنید

 تحقیقات نشــان مى دهد که مصرف زیاد 
کافئین باعث خشــکى دهان شده و یا حتى 

فرایند آن را وخیــم تر مى کند. کاهش مصرف 
قهوه و نوشابه هاى کافئین دار و جایگزینى آنها با لیمو، 

آب و یا آب مرکبات توصیه مى شود.

کافئین
مصرف نکنید

 تحقیقات نشــان مى دهد که مصر
کافئین باعث خشــکى دهان شد
وخیــم تر مى کند. کا فرایند آن را
قهوه و نوشابه هاى کافئین دار و جایگزی

آب و یا آب مرکبات توصیه مى شود.

از
 مرطوب کننده ها 

استفاده کنید
 به یاد داشــته باشــید کــه اســتفاده از آنتــى هیســتامین ها و

 ضد احتقان ها منجر به خشکى دهان مى شود پس اگر نیاز به مصرف 
این داروها دارید، سعى کنید از یک دستگاه بخور در خانه براى 
افزایش رطوبت هوا به ویژه در طول شب و در 

اتاق خواب استفاده کنید.

علت حساسیتعلت حساسیت دندان هـادندان هـا چیست؟چیست؟
اگر هنگام مصرف خوراکى هاى گرم یا سرد در 
دندان هایتان احساس ناراحتى و درد مى کنید، 
باید بدانید که این فقط نشانه  پوسیدگى دندان 

نیست.
حساسیت دندان ها حالتى اســت که دندان ها 
هنگام واکنش به محرك مشــخصى از قبیل 
دماى گرم یا ســرد احســاس درد یا ناراحتى 
مى کنند. این مشــکل مى تواند مزمن یا موقت 
باشــد و همچنین یک یا چندین دندان درگیر 

آن مى شوند.
حساسیت دندانى مى تواند عوامل مختلفى داشته 
باشد، اما بیشترین موارد دندان هاى حساس به 
راحتى و با تغییر در نوع بهداشت دهان و دندان 

قابل درمان است.
افراد داراى دندان هاى حســاس، در واکنش به 
محرك هاى مشخص احســاس درد را تجربه 
مى کنند. فرد این احســاس را در ریشــه هاى 
دندان هاى آسیب دیده دارد. از جمله شایع ترین 
عوامل محرك در بروز این درد مى توان به موارد 

زیر اشاره کرد:

 A ، C ،ســاالد ســبزیجات حاوى انواع ویتامین هاى
K،گروه ویتامین هاى B مانند B6 ، B2 ، B1 ، امگا 3، 
فیبر، پتاسیم، پروتئین، منگنز، منیزیم، بتاکاروتن، فسفر، 

زینک و کلسیم است.
یک پژوهشگر طب سنتى با اشاره به اسید 
آمینه تریپتوفان موجود در ســاالد 
ســبزیجات گفت: این اســید 
آمینه، در ســاخت هورمون 
سروتونین در مغز و ایجاد 
شادى و نشــاط در افراد 

نقش مؤثرى دارد.
حیدر عظمایــى، محقق 
و پژوهشــگر طب ســنتى 
درباره مهمترین خواص ساالد 
سبزیجات اظهارکرد: این ساالد به 
 C و A علت داشتن بتاکاروتن، ویتامین هاى
باعث تقویت سیستم ایمنى بدن مى شود و بدن را در برابر 

انواع سرطان ها محافظت مى کند.
وى درباره خواص دیگر ســاالد ســبزیجات بیان کرد: 
این ســاالد خاصیــت آنتى بیوتیکــى دارد و در بهبود 
سرماخوردگى، عفونت هاى باکتریایى، مشکالت تنفسى 

مانند آسم و سرفه مؤثر است.
این محقق و پژوهشــگر طب ســنتى افزود: ســاالد 
سبزیجات نقش مؤثرى در پاکســازى بدن از سموم و 
تصفیه خون دارد؛ این ساالد براى مبتالیان به کم خونى 
و افرادى که دچار ریزش مو هستند نیز بسیار مفید است.

عظمایى تأکید کرد: ساالد ســبزیجات به علت داشتن 
کلســیم، منیزیم، زینک و فســفر، براى اســتحکام 
استخوان ها و دندان ها و زنان مسن، باردار و شیرده بسیار 
مفید است و این ســاالد از ابتال به پوکى استخوان هم 

جلوگیرى مى کند.
وى با اشاره به اســید آمینه تریپتوفان موجود در ساالد 
سبزیجات گفت: این ســاالد به علت داشتن این اسید 
آمینه موجب ساخت هورمون سروتونین در مغز و دستگاه 
گوارش مى شود؛ این هورمون تأثیر چشمگیرى در ایجاد 

شادى، نشاط و رفع افسردگى در افراد دارد.
این محقق و پژوهشگر طب سنتى تصریح کرد: ساالد 
ســبزیجات جوش، خارش بدن، اگزما و کهیر را از بین 
مى برد و به دفع ســنگ کلیه از بدن هم کمک مى کند؛ 
همچنین نقش مؤثرى در پاکســازى عروق و شریان ها 

دارد.

یک فوق تخصص گوارش با اشــاره به اینکه روزه داران در وعده سحرى باید زیاد میوه مصرف 
کنند، گفت: فاصله افطار تا شــام حداقل باید دو ساعت درنظر گرفته شود و روزه داران از مصرف 

مواد چرب نیز پرهیز کنند.
حمید کالنترى ادامه داد: روزه داران باید در وعده سحرى، میوه زیاد استفاده کنند و هنگام افطار، 

روزه خود را با رطب باز کنند، چرا که جذب آن راحت تر بوده و مصرف آن توصیه مى شود. 
این فوق تخصص گوارش خاطرنشان کرد: روزه داران باید از پرخورى و غذاى چرب خوددارى 

کنند و فاصله افطار و شام را حداقل دوساعت قرار دهند. 

رهایى از افسردگى با 
ساالد سبزیجات

توصیه هاى تغذیه اى براى ماه رمضان

 A ، بستنى میوه اى طبیعى حاوى انواع ویتامین هاى
 ،B6 ،B3 ،B2 ،B1 مانند B گروه ویتامین هاى ، C
پروتئین، کلسیم، آهن، فسفر، قند طبیعى، پتاسیم، 

مس، آنتى اکسیدان، پکتین و فیبر است.
یک محقق و پژوهشگر طب سنتى، مصرف بستنى 
میوه اى طبیعى را براى افرادى که کار هاى فکرى 

انجام مى دهند مانند دانش آموزان مفید دانست.
حیدر عظمایى، محقق و پژوهشگر طب سنتى درباره 
مهمترین خواص بســتنى میــوه اى طبیعى اظهار 
کرد: این بستنى، به علت داشتن آهن و قند طبیعى 
خون ساز است و موجب افزایش انرژى بدن مى شود.

وى درباره خواص دیگر بستنى میوه اى طبیعى گفت: 
این بستنى به علت اینکه حاوى گروه ویتامین هاى 
B مانند B6 ،B2، پتاســیم و منیزیم است باعث 
رهایى بدن از وابستگى (اعتیاد) به نیکوتین مى شود.

این محقق و پژوهشگر طب سنتى با اشاره به اسید 
آمینه تریپتوفان موجود در بســتنى میوه اى طبیعى 
افزود: این بستنى به علت داشــتن این اسید آمینه، 
موجب ساخت هورمون سروتونین در مغز و دستگاه 
گوارش مى شــود و این هورمون، نقش مؤثرى در 

ایجاد شادى، نشاط و رفع افسردگى در افراد دارد.
عظمایى تأکید کرد: بستنى میوه اى طبیعى به علت 

داشتن پتاسیم براى ورزشکاران مفید است و این 
بستنى سرشار از فیبر است، بنابراین سبب عملکرد 

بهتر روده ها مى شود.
وى تصریح کرد: بستنى میوه اى 

طبیعى به علت داشــتن 
ویتامیــن A موجــب 
تقویت بینایى مى شود 
و این بستنى تقویت 
کننده معــده و قواى 

جنسى هم هست.
و  محقــق  ایــن 
پژوهشگر طب سنتى 

با بیان اینکه بســتنى 
میــوه اى طبیعى به علت 

داشــتن آنتى اکسیدان باال، 
باعث تقویت سیســتم ایمنى 

بــدن مى شــود، اظهار کــرد: این 
بســتنى خواص آنتى بیوتیکى دارد و 
از ابتالى افراد به نقرس و درد مفاصل 

جلوگیرى مى کند.

تأثیر بستنى میوه اى طبیعى در تقویت مغز
A

 ،B
یم، 

نى 
رى 

باره 
هار 
عى 
ود.

ت: 
اى 
عث 
ود.

سید 
عى 
نه، 
گاه 
 در 

لت 

ای یننداشتن پتاسیم براى ورزشکاران مفی مفیدد است و و
لعم عملکرکر ب سبب بنابراین ردردبستنى سرشار از فیبر است،ت،

بهتر روده ها مى شودشود.
وى تصریح کردرد: بستنى میمیوهاى اى

نـتن ـداشـ طبیعى به علتت
AویتامیــنAA موجـــبب
تقویت بینایىیى مى ششودد
و این بستننى تقوویتت
کننده معـــده و قوواىى

جنسى هم هست..
وو مححقــقق  ایــن 
پژوهشگر ططب سسننتىى
بســتنتنىى با بیان اینکهه

میــوه اى طبیعىعى به علتعلت
داشــتن آنتى اکسکسیدان باالاال،

باعث تقویت سیسـســتم ایمنىمنى
اینین بــدن مى شــود، اظهارهار کــرد:د:
بســتنى خواص آنتى بیوتیتیکى داارد و و
فد مفااصلصل ابتالى افراد نبه نقرسقرسو در از

جلوگیرى مى کنکند.

ززى طبیعى در تقویت م مغز

از راه بینى نفس بکشید 
نه دهان

 خشکى دهان عالوه بر اینکه حس چشایى را کاهش 
مى دهد، راهى است براى راه پیدا کردن عفونت ها به 
دهان یا گلو. بنابراین از راه بینى تنفس کنید نه دهان. 
تنفس از راه بینى نه تنها منجر به مرطوب نگهداشتن 
محیط دهان مى شــود، بلکه باعث کاهش خشکى در 

ریه ها نیز خواهد شد. 

از خمیردندان ها و دهانشویه هاى خاص 
استفاده کنید 

برخى از مارك هاى خاص فرموله شــده، براى کمک به کاهش احساس 
ناراحت کننده خشکى دهان هستند. کارشناسان توصیه مى کنند از انواعى 
از خمیردندان ها و دهانشویه ها استفاده کنید که «زایلیتول» در لیست مواد 
تشکیل دهنده آنها باشــد. ژل هاى مرطوب کننده و اسپرى هاى حاوى 

«زایلیتول» نیز کمک کننده است. 
از آدامس هاى بدون قند 

استفاده کنید 
خوردن یک تکه آب نبات سخت بدون قند یا 
آدامس هاى بدون قند، تولید بزاق را تحریک 
مى کند. باز هم به برچســب این محصوالت 

دقت کنید که حاوى «زایلیتول» باشد.

سیگار نکشید
 توتون و تنباکو عالوه بر عواقب منفى بهداشتى، منجر به تشدید 
خشکى دهان مى شود. ســموم موجود در دود سیگار نه تنها تولید 
بزاق را کند مى کند، بلکه منجر به برفک و التهاب لثه نیز خواهد شد.

جعفرى بخورید 
جعفرى خشکى دهان را از بین مى برد و منجر به از بین رفتن بوى 

بد دهان نیز مى شود.

زیاد آب بنوشید
 شــما مى توانید میزان آب مصرفى یا مایعات دیگر در طول روز را 
افزایش دهید و یا حتى از تراشه هاى بسیار کوچک یخ براى افزایش 

ترشح بزاق استفاده کنید.

خشکى  علت  تشــخیص 
دهان، برطرف کــردن آن 
را آسان تر مى کند. درمان 
سرطان، هورمون درمانى، 
برخــى داروهــاى ضــد 
افســردگى، حتى برخى از 
داروهــاى OTC یا بدون 
نسخه مانند آنتى هیستامین 
ها و ضد احتقان ها مى توانند 
منجر به خشکى دهان شوند.

با این حال برخى استراتژى 
ها براى افزایش جریان بزاق 

در دهان وجود دارد:

8 گام ساده براى جلوگیرى از ابتال 

به خشکى دهان

- نوشیدنى و خوراکى هاى داغ/سرد
- هواى سرد 

- نوشیدنى و خوراکى هاى شیرین/حاوى اسید 
- آب سرد به خصوص هنگام شستشوى دندان ها 

- مسواك زدن و کشیدن نخ دندان.
برخى از افراد به طور طبیعى نسبت به دیگران دندان هاى حساسى دارند که ناشى از داشتن میناى دندان 

نازك است. میناى دندان بخش بیرونى دندان است که از آن حفاظت مى کند. در بسیارى از موارد میناى دندان 
بر اثر عوامل زیر از بین مى رود:

- شستشوى شدید دندان با مسواك
- استفاده از مسواك سفت

- به هم ساییده شدن دندان ها هنگام شب
- مصرف مرتب خوراکى ها و نوشیدنى هاى اسیدى

همچنین در برخى مواقع، شرایط دیگرى هم مى تواند به حساسیت دندانى منجر شود. به طور مثال رفالکس اسید معده باعث مى شود 
اسید از معده و مرى باال آمده و با گذشت زمان دندان ها را پوسیده مى کند. همچنین بیمارى هایى که موجب استفراغ هاى متعدد 

مى شوند مى توانند به میناى دندان آسیب وارد کنند.
پوسیدگى، شکستگى دندان و از بین رفتن مواد مورد استفاده در پر کردن دندان هاى خراب مى توانند موجب 

حساسیت دندانى شوند. برخى مواقع حساسیت دندانى موقتى است و به دنبال پر کردن دندان اتفاق مى افتد. 
در این شرایط حساسیت تنها به یک یا چند دندان اطراف دندان ترمیم شده محدود مى شود و پس از 

چند روز بهبود پیدا مى کند. در صورتى که حساسیت دندانى خفیف باشد مى توان با روش هاى 
ساده اى از جمله استفاده از خمیر دندان هاى مناسب، مصرف دهان شویه هاى فاقد الکل 

و استفاده از مسواك هاى نرم این مشکل را برطرف کرد.
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ماجراى تکان دهنده اذیت و آزار گروهى دانش آموزان یک دبیرستان پسرانه در غرب 
تهران وارد فصل تازه اى شد. شاید پرونده اى با این ابعاد سابقه نداشته است؛ پرونده 
اى که در آن شــواهد حاکى از اذیت و آزار گروهى دانش آموزان پسر یک دبیرستان 
در غرب تهران است. به گزارش «خبرآنالین»، یکى از مسئوالن دبیرستان پسرانه 
مقطع متوسطه اول واقع در یک مجتمع آموزشــى غیرانتفاعى در منطقه 2 تهران، 
با اذیت و آزار جنســى گروهى از دانش آموزان، باعث اعتراض شدید و شکایت پدر 
و مادر این بچه ها شــده اســت.یکى از اولیاى دانش آموزان اظهار کرد: «پسر من از 
چند ماه پیش پرخاشگر و به شــدت عصبى شــده بود و حتى ما تصور مى کردیم او 

دچار بیمارى شده است. او را پیش 
پزشک بردیم و روند درمان براى 
پرخاشگرى او ادامه یافت تا اینکه 
پسرم گفت در مدرسه چه بالیى 
به سرش آمده است.» تصاویرى 
که پدر و مادر دانش آموزان از این 
مســئول مدرســه ارائه کرده اند 
نشــان مى دهد که فرد یادشده 
دستبند به دست و در حضور پلیس 
اقرار مى کند او با پخش تصاویر 
فیلم هاى مســتهجن، بچه ها را 
تحریک به اعمــال غیراخالقى 
کرده است. اولیاى دانش آموزان 
مى گویند هم اکنون بچه ها تحت 
درمان روانشناســى هستند و با 

وجود اینکه فصل امتحانات آنهاست، از لحاظ روحى و روانى به شدت آسیب دیده اند.

آموزش وپرورش: پیگیر هستیم
مسئوالن آموزش و پرورش منطقه 2 شهر تهران ضمن تأیید تجاوز گروهى به دانش 

آموزان یک مدرســه در غرب تهران از مراجع قضائى خواستند نسبت به این پرونده 
ورود کنند.

مدیر آموزش و پرورش منطقه 2 شــهر تهران در واکنش به این خبر گفت: با اطالع 
از این موضوع عمل غیراخالقى توســط یکى از نیروهاى یکى از مدارس غیردولتى 
غرب تهران، هیئتى توسط آموزش و پرورش براى رسیدگى تشکیل شد. کوهستانى 
افزود: در پى ادعاى مطرح شده مبنى بر تحریک تعدادى از دانش آموزان توسط یکى 
از نیروهاى آزاد واحدآموزشى مذکور به عمل غیراخالقى، پرونده اى در مراجع قضائى 
با شکایت والدین و پیگیرى مسئولین منطقه تشکیل شده است. وى گفت: در گذشته 
هیچگونه شــکایت و مراجعه اى 
از ســوى دانش آموز یا خانواده به 
آموزش و پرورش در این خصوص 
واصل نشــده اســت. کوهستانى 
ادامه داد: این نیروى آزاد شاغل در 
مدرسه به عنوان معاون انضباطى 
جذب شــده و عمل غیر اخالقى 
وى در همان ابتــداى اعالم خبر 
با حضور بازرســین، رســیدگى و 
منجر به تشــکیل پرونده قضائى 
شــده و از حضور وى در مدرســه 
جلوگیرى شــده و همچنین حکم 
مدیر آموزشگاه غیردولتى به حالت 
تعلیق درآمده است. درضمن مقرر 
شد با تکمیل پرونده این آموزشگاه 
در شوراى نظارت منطقه تصمیم گیرى نهایى براى توقف فعالیت این آموزشگاه به 
عمل آید. کوهستانى اظهار کرد: آموزش و پرورش موضوع را به طور جدى پیگیرى 
مى کند و در صورت اثبات جــرم، از مراجع قضائى انتظار دارد با نامبرده به شــدت 

برخورد شود.

اتفاقى تکان دهنده در یک دبیرستان 

دادســتان عمومى و انقالب شهرستان ترکمن 
از دســتگیرى باند ســارقان کابل برق خبر داد 
و گفــت: اعضــاى این بانــد در اســتان هاى 
گلســتان، مازنــدران، خراســان  شــمالى و 
رضــوى اقدام بــه ســرقت کابل هــاى برق 

مى کردند.
بــه گــزارش ایســنا، علیرضا مزیــدى اظهار 

کرد: پنــج عضو این باند شناســایى شــده اند 
کــه از این تعداد ســه نفــر دســتگیر و دو نفر 
دیگــر تحــت تعقیب انــد. وى اضافــه کرد: 
کســانى که از اعضــاى این بانــد، کابل هاى 
بــرق را مى خریدند نیز شناســایى و دســتگیر 

شدند.
به گفته مزیدى، تحقیقات بیشتر درباره پرونده 

300 صفحه اى اعضاى این باند در شــعبه اول 
بازپرســى دادســراى عمومى و انقــالب این 
شهرستان ادامه دارد. دادستان عمومى و انقالب 
شهرستان ترکمن تصریح کرد: سرقت کابل  هاى 
برق توسط اعضاى این باند، سبب خاموشى هاى 
مکرر در منطقه مى شــد و براى مردم مشــکل 

ایجاد مى کرد.

کابل دزدها، عامل خاموشى در 4 استان

رئیس کالنترى 163 ولنجک از دســتگیرى سارق 
طال فروشــى پاســاژ پاالدیوم خبــر داد و گفت: از 
مخفیگاه متهم، طالى مسروقه به ارزش دو میلیارد 
ریــال و 44 میلیــون و 500 هزار ریــال وجه نقد، 

کشف شد.
ســرهنگ محمد باقر قدم زاده اظهــار کرد: پس از 
وقوع سرقت از طال فروشى واقع در پاساژ پاالدیوم، 
تیمى از مأموران کالنترى به طور ویژه، شناســایى 
و دستگیرى سارق یا ســارقان را در دستور کار قرار 
دادند تا اینکه در تحقیقات پلیســى صورت گرفته و 
نیز رصد تصاویر دوربین هاى مداربسته، مشخص شد 
سارق با اســتفاده از دیلم و تخریب در ورودى، وارد 

مغازه شده اســت. وى افزود: در تحقیقات میدانى، 
مشخص شد متهم با استفاده از یک خودروى شاسى 
بلند به همراه اموال مســروقه، از محل متوارى شده 
است که با استعالم پالك انتظامى آن، مالک خودرو 
شناسایى شــد و تحقیقات براى دســتگیرى وى در 

دستور کار پلیس قرار گرفت.
رئیــس کالنتــرى 163 ولنجک تصریــح کرد: در 
بررسى هاى صورت گرفته، مشخص شد این سارق، 
خودروى شناســایى شــده را مدتى پیش به صورت 

قولنامه اى خریدارى کرده که همین امر، به شناسایى 
مخفیگاه وى منجر شــد. این مقام انتظامى عنوان 
کرد: با به دســت آمدن مشــخصات محل اختفاى 
ســارق، متهم طى یک عملیات ضربتى دستگیر و از 
مخفیگاه وى 985 گرم طالى مسروقه به ارزش دو 
میلیارد ریال، مقدارى سکه طال، دالر و 44 میلیون و 

500 هزار ریال وجه نقد مسروقه، کشف شد.
ســرهنگ قدم زاده با اشــاره بــه انتقال ســارق 
به کالنتــرى، بیان کــرد: متهــم در بازجویى هاى 
پلیســى، ضمن اعتراف به جرم خود و بیان شــیوه 
ســرقت، پس از تکمیل پرونده، بــه مرجع قضائى 

معرفى شد.

جزئیات دستگیرى 
سارق طال فروشى پاالدیوم

تحقیقات درباره مرگ پیرزنى که با فشار به عناصر حیاتى 
گردن به قتل رسید، در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

به گزارش تسنیم، اوایل فرودین امســال بود که مأموران 
انتظامى یکى از کالنترى هاى پایتخت در تماس با بازپرس 
کشیک قتل پایتخت اعالم کردند زن 80 ساله اى در یک 
خانه در شرق تهران به کام مرگ فرورفته است که محسن 
مدیرروستا، بازپرس ویژه قتل پایتخت دستور انتقال جسد 
متوفى را به پزشکى قانونى براى بررسى بیشتر و تعیین علت 
دقیق مرگ صادر کرد. دختر متوفى در اظهارات اولیه اعالم 
کرد که متوفى احتماًال به علت ســکته قلبى به کام مرگ 
فرورفته باشد همچنین در بررسى ها مشخص شد متوفى 
همراه با دو پسرش که کم توان ذهنى بودند، زندگى مى کرده 
اســت. تحقیقات درباره این پرونده ادامه داشــت تا اینکه 
کارشناسان پزشکى قانونى اعالم کردند متوفى به علت فشار 

به عناصر حیاتى گردن به قتل رسیده است.
با مشخص شدن قتل پیرزن، کارآگاهان اداره پلیس آگاهى 

مأمور رسیدگى به پرونده شدند و بررسى ها ادامه دارد.

مأموران فرماندهى انتظامى رودسر که صبح روز 
دوشنبه براى بررسى شکایت پدرى مبنى بر ایراد 
ضرب و جرح توسط پسرش در محل حاضر شده 
بودند، توســط متهم با ضربات داس مورد حمله 

واقع شدند.
به گزارش خبرآنالین، صبح روز دوشنبه مأموران 
کالنترى رودسر حسب اعالم فوریت هاى پلیسى 
110 مبنى بر کمک به پدرى که توســط پسرش 
مورد ایراد ضرب و جرح قرار گرفته در محل حاضر 
شــدند و با چهره غرق در خون پدر متهم روبه رو 

مى شوند.
مأموران با مشــاهده ماجرا، متهم را به آرامش و 
کنار گذاشتن داس دعوت مى کنند اما وى ضمن 
اســتنکاف از دعوت پلیس براى پایــان دادن به 
مشاجره با پدر، به وسیله همان داس به سمت دو 
نفر از مأموران کالنترى نیز حمله ور مى شود که در 
این جریان، دو مأمور پلیس از ناحیه کتف و گردن 

مجروح مى شوند.

در پى این موضــوع، متهم 31 ســاله از صحنه 
درگیرى متوارى و مأموران پلیــس نیز به دنبال 
وى نسبت به اعالم هشــدار ایست اقدام مى کنند 
اما نامبرده بدون توجه به فرمان ایســت پلیس، 
همچنان براى فرار از دست مأموران به مسیر خود 
ادامه مى دهد. پس از امتناع متهم از فرمان پلیس، 
مأموران با رعایت قانون به کارگیرى ســالح به 
سمت منطقه کم خطر بدن وى شلیک مى کنند و 
سرانجام پس از اصابت گلوله به پاى نامبرده موفق 

مى شوند وى را دستگیر کنند.
پس از حضور نیروهاى امدادرسان، متهم به منظور 
رســیدگى و مداوا به یکى از مراکز درمانى منتقل 
مى شود اما در بیمارستان فوت مى کند. علت فوت 
متهم توسط کارشناسان پزشکى قانونى در دست 

بررسى است.
الزم به ذکر است برابر بررسى سوابق متهم فوت 
شــده، نامبرده داراى چندین فقره سابقه شرارت، 

ایجاد ناامنى و مزاحمت نیز بوده است.

به دنبال خودکشى نافرجام یک دانشجوى پسر در چند روز اخیر در یکى از خوابگاه 
هاى دانشگاه ارومیه، این بار دانشجویى بدون دلیل به هم اتاقى خود ضربات چاقو 

از ناحیه گردن وارد کرد.
ساعت 20 و30 دقیقه پنج شنبه هفته گذشته، براى ســومین بار طى چند سال 
گذشته یک دانشجو در یکى از خوابگاه هاى دانشگاه ارومیه اقدام به خودکشى 
مى کند اگرچه این بار برخالف دوبار قبل، دانشجوى جوان از مرگ حتمى نجات 
مى یابد. این دانشجوى 20 ســاله در خوابگاه پسرانه دانشجویى ارومیه، به دلیل 
مشکالت خانوادگى و مستى بیش از حد در اثر استفاده از مشروبات الکلى قصد 
جان خود را مى کند. پســر دانشــجو که از چند روز قبل از حادثه نیز رفتار هایى 
عجیب و خشن داشته است پنج شنبه شب و در حالت مستى، علیرغم تالش هم 
خوابگاهى هایــش براى منصــرف کــردن وى از خودزنى، با چاقــو از ناحیه 
گردن  به خود آســیب وارد مى کند که به دلیل خون ریزى شــدید بالفاصله به 
بیمارســتان انتقال مى یابد. دانشــجوى مذکور، به مدت چند ســاعت زیر تیغ 
جراحى توسط پزشکان متخصص قرار مى گیرد و حال فعلى وى تا حدى بهبود 

مى یابد.

اما در حالى که کمتــر از یک هفته از این اتفاق مى گــذرد، بار دیگر در یکى 
از خوابگاه هاى همین دانشــگاه، پسر دانشــجویى از ناحیه گردن هدف ضربه 
چاقو قرار مى گیرد با این تفاوت که این بار دانشجوى مصدوم از سوى هم اتاقى 
خود مورد حمله واقع شــده است. گفته شده پسر دانشــجویى که به دانشجوى 
دیگر آسیب رســانده، دارو هاى قوى در حیطه اختالل عصبى مصرف مى کرده 
و به نوعى دچــار بیمارى روانى از قبــل بوده و اکنون متــوارى و تحت تعقیب 

است.
طبق گزارشات مسئولین دانشــگاه ارومیه، حال دانشجوى آسیب دیده خوب و 
زخمى که ایجاد شده سطحى بوده و توسط پزشکان، محل آسیب دیده با 9 بخیه 

بهبود یافته است.
یکى از هم اتاقى هاى دانشجوى آســیب دیده در گفتگو با خبر گزار ى دانشجو 
با اشــاره به رفتار هاى چندگانه غیرنرمال دانشــجوى ضارب و متوارى گفت: 
«دانشــجوى ضارب و متوارى از روزى که با ما هم خوابگاهى شده است، داراى 
یکســرى رفتار هاى غیرنرمال بود و به مراتب متعدد در طول این چند ماه دعوا و 
جر و بحث هاى بى مورد با ما داشته اســت که در همان وهله اول ما به مسئولین 

خوابگاهى در این مــورد هشــدار هاى الزم را دادیم؛ اما 
پیگیرى و درمان خاصى انجام نشد.»

دانشجوى مقطع کارشناسى آسیب دیده 
نیز با اشاره به جزئیات این حادثه 

گفت: «این حادثه حوالى ســاعت 9 صبح وقتى من خواب بــودم اتفاق افتاد و 
دانشــجوى ضارب بدون هیچ دلیل و مقدمه اى چاقوى بزرگ آشــپزخانه را به 
سمت چپ ناحیه گردنم فرو برد و بعد از آســیب دیدگى فقط این صحنه را دیدم 
که این دانشــجو ضارب با عجله از خوابگاه فرار کرد.» وى افزود: «از این لحظه 
به بعد ما در خوابگاه دانشــجویى هیچ امنیتى نداریم و از مســئولین درخواست 
دارم براى جلوگیرى از آسیب دانشــجویان دیگر چه در سطح خوابگاه دخترانه 
و پسرانه، از تحصیل این نوع دانشــجویان تا زمان بهبود روانى جلوگیرى 

شود.»

دانشجوى روانى با چاقو به جـــــان هم خوابگاهى اش افتاد

مرگ متهم داس به دست با شلیک گلوله
واکاوى علت مرگ 
پیرزن 80 ساله

 یکى 
ف ضربه 
هم اتاقى 
نشجوى 
مى کرده 
ت تعقیب 

ه خوب و 
9با 9 بخیه 

 دانشجو 
ى گفت: 
ت، داراى 
اه دعوا و 
مسئولین 

خوابگاهى در این مــورد هشــدار هاى الزم را دادیم؛ اما 
پیگیرى و درمان خاصى انجام نشد.»

دانشجوى مقطع کارشناسى آسیب دیده 
نیز با اشاره به جزئیات این حادثه 

9گفت: «این حادثه حوالى ســاعت 9 صبح وقتى من خواب بــودم اتفاق افتاد و 
دانشــجوى ضارب بدون هیچ دلیل و مقدمه اى چاقوى بزرگ آشــپزخانه را به 
سمت چپ ناحیه گردنم فرو برد و بعد از آســیب دیدگى فقط این صحنه را دیدم 
که این دانشــجو ضارب با عجله از خوابگاه فرار کرد.» وى افزود: «از این لحظه 
به بعد ما در خوابگاه دانشــجویى هیچ امنیتى نداریم و از مســئولین درخواست 
خوابگاه دخترانه  براى جلوگیرى از آسیب دانشــجویان دیگر چه در سطح دارم
و پسرانه، از تحصیل این نوع دانشــجویان تا زمان بهبود روانى جلوگیرى 

شود.»

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان هم خوابگاهى اش افتادــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان هم خوابگاهى اش افتاد

نوجوان 16 ساله، قربانى 
شهربازى فرسوده 

یک شنبه شب یک پسر نوجوان سنندجى حین بازى با دوستان خود در شهربازى 
شهر سنندج، از یکى از دستگاه ها سقوط کرد که منجر به فوت وى شد. به گزارش 
ایسنا، «سید محمد فتاحى»، نوجوان 16 ساله سنندجى، شامگاه یک شنبه (ششم 
خرداد) حین بازى با دوستان خود در شــهربازى از کار افتاده و فرسوده پارك 
کودك شهر سنندج، از یکى از وسایل بازى ســقوط مى کند و در دم جان خود 

را دست مى دهد.
گفتنى است؛ شهردارى سنندج، این شهربازى را خارج از مالکیت خود دانست و در 
رابطه با این حادثه ناگوار، اظهارنظرى نکرد. همچنین اداره کل استاندارد استان 
کردستان هم در این مورد اعالم کرد که در حال بررسى این قضیه هستیم و تا 
روشن شدن نهایى آن نمى توانیم اظهارنظر قطعى داشته باشیم. شهربازى پارك 
کودك سنندج از دهه 70 از کار افتاده اما الشه دستگاه ها و وسایل بازى آن هنوز 
در این مکان موجود است. با توجه به اینکه سال هاست این مجموعه شهربازى در 
منطقه گردشگرى کوه آبیدر رها شده است و کودکان و نوجوانان سنندجى هم از 
نعمت داشتن یک شهربازى روباز محروم هستند، طبیعى است که به سمت این 
وسایل از کار افتاده و فرسوده بروند تا اوقات فراغت خود را پرکنند.به گزارش ایسنا، 
پیکر این نوجوان سنندجى روز دوشنبه در زادگاه مادرى اش در منطقه شمشیر 

شهر پاوه کرمانشاه تشییع و به خاك سپرده شد.

قضات دادگاه کیفرى استان تهران براى اظهار 
نظر درباره پرونده شکایت یک استاد دانشگاه از 
همسرش که مقیم انگستان است از سفارت ایران 

در انگلستان کمک خواست.
تیر ماه سال 87 یک اســتاد دانشگاه به پلیس 
آگاهى تهران رفــت و از همســرش که مقیم 
انگلستان شــده بود شــکایت کرد. وى گفت: 
«سال 80 بورسیه دانشگاه شدم و براى گرفتن 
مدرك دکترا با همسر و بچه یکساله ام به کشور 
انگلستان سفر کردم اما پس از مدتى همسرم سر 
ناسازگارى برداشت. مدتى از این ماجرا نگذشته 
بود که به رابطه پنهانى همسرم و یک مرد ایرانى 
در انگلستان پى بردم. از همسرم خواستم تا با هم 
به ایران برگردیم و از هم جدا شــویم اما او قبول 
نکرد. همسرم باردار شــده بود و من به رابطه او 
و مرد غریبه مشکوك بودم. در دادگاه انگلستان 

از همسرم شکایت کردم به نتیجه اى نرسیدم. 
به همین دلیل به ایران آمــدم و حاال پیگیر این 

ماجرا هستم.»
با شکایت این اســتاد دانشگاه پرونده در شعبه 
نهم دادگاه کیفرى تهران تحت رســیدگى قرار 

گرفت اما با توجه به اینکه مرد شــاکى ادله 
اى علیه همســرش و رابطه پنهانى او 

با مرد ایرانى بــه دادگاه ارائه نداده 
بود قضــات دادگاه حکم به تبرئه 

زن جوان دادند. پرونده در دیوان 
عالى کشور تحت رسیدگى قرار 

گرفت اما تأیید نشد. به این 
ترتیب رسیدگى به پرونده 

در شعبه همعرض از سر 
گرفته شد.

حاال با گذشت هشت 

سال از شکایت اولیه قضات دادگاه یک کیفرى 
اســتان تهران طى نامه اى به سفارت ایران در 
انگلستان از آنها کمک خواستند تا پیرامون رابطه 
پنهانى زن جوان و مرد ایرانى مقیم انگســتان و 
تولد فرزند دوم این زن تحقیق کند و گزارشى را به 
دادگاه ارائه دهد تا بتوانند با توجه به این گزارش 

در باره این پرونده حکم صادر کنند.

در خواست کمک از انگلستان براى بررسى یک پرونده 



آگهى مناقصه (مرحله اول)
شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شوراى اسالمى شهر به شماره 424 مورخ 1397/02/26 نسبت به انتخاب پیمانکار جهت 
عملیات زیرسازى باند تندرو و کندرو بلوار خلیج فارس با اعتبارى بالغ بر 3/000/000/000 ریال با شرایط خاص موجود در دفتر فنى شهردارى و از طریق 
مناقصه عمومى اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت  به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مناقصه ظرف 

مدت ده روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند.
الزم به ذکر است هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد و کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد.

نوبت دوم

رضا رمضانى- شهردار آران و بیدگل

آگهى مزایده- نوبت دوم

حسین ناظم الرعایا - شهردار سده لنجان

شهردارى سده لنجان به استناد مصوبه شماره 34/ش/97 مورخ 97/1/29 شوراى محترم 
اسالمى شهر در نظر دارد تعداد 2 پالك از اراضى متعلق به شهردارى را با مشخصات ذیل از 

طریق مزایده عمومى به متقاضیان واجد شرایط به فروش برساند: 

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 97/3/17 مهلت دارند 
جهت اخذ مشــخصات پروژه و اسناد مزایده به ساختمان شــهردارى و نیز جهت کسب 
اطالعات بیشتر به سایت شهردارى به نشــانى www.sh-sedehlenjan.ir مراجعه 

نمایند.

چاپ دوم

قیمت پایه کارشناسى هر مترمربع (ریال)متراژ (مترمربع)مکاننوع کاربرىشماره پالكردیف

231/724/000/000خیابان استقالل کوچه پیکمسکونى13
194/142/900/000خیابان استقالل کوچه پیکمسکونى25

آگهى مناقصه

کیخسرو ایرجى- شهردار جوزدان

شهردارى جوزدان در نظر دارد عملیات رفت و روب و جمع آورى زباله و 
سایر موارد خدمات شهرى را از طریق آگهى به پیمانکاران واجد شرایط 
واگذار نماید، متقاضیان مى توانند براى شرکت در آگهى مذکور و کسب 
اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ 97/03/20 به شهردارى 
جوز دان مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز 

دوشنبه مورخ 97/03/21 به دبیرخانه شهردارى تحویل نمایند. 
تلفن تماس: 03142283544-5

نوبت دوم 

آگهى مجمع عمومى عادى سالیانه شرکت همساز تصویر
 (سهامى خاص) شماره ثبت: 9273

هیئت مدیره شرکت همساز تصویر مرکز MRI اصفهان

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت به عمل مى آید در جلسه مجمع عمومى عادى 
سالیانه شرکت که رأس ساعت 11 صبح مورخ 97/03/25 در محل بیمارستان میالد واقع در اصفهان 

شهرك ولى عصر (عج) بلوار شهید بخشى تشکیل مى گردد حضور بهم رسانید.
دستورات جلسه: 

1- استماع گزارش هیئت مدیره به مجمع
2- استماع و بررسى گزارش باز رس قانون به مجمع 

3- تصویب عملکرد و تراز مالى سال 96
4- انتخاب بازرس

5- سایر مواردى که در صالحیت مجمع باشد
6- انتخاب روزنامه

آگهى مزایده

محسن صدرالدین کرمى- شهردار میمه

شهردارى میمه به استناد مجوز شماره 97/92 مورخ 97/02/31 شوراى اسالمى شهر در نظر 
دارد از طریق مزایده عمومى نسبت به فروش ضایعات آهن آالت فرسوده و اسقاطى واقع در 
محل پارکینگ شبانه روزى شهردارى میمه اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ درج 
آ گهى در روزنامه حداکثر تا تاریخ 97/03/20 به این شهردارى 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.
ضمنًا شــهردارى 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. 

نوبت اول

آگهى مزایده عمومى
(نوبت اول)

فرهاد سلیمى- شهردار فوالدشهر

شهردارى فوالدشهر در نظر دارد ضایعات و آهن قراضه هاى 
موجود در کارگاه هاى شهردارى را از طریق مزایده عمومى به 
فروش برساند. متقاضیان مى توانند جهت اطالع از شرایط و 
دریافت اسناد مزایده و بازدید حداکثر تا روز سه شنبه مورخ 
03/29/ 97 به قسمت امور قراردادهاى شهردارى فوالدشهر 

مراجعه نمایند.

چاپ اول

آگهى مجمع عمومى، فوق العاده و مجمع عمومى عادى
 سالیانه شرکت پرتو تصویر شفا (سهامى خاص) شماره ثبت: 25637

هیئت مدیره شرکت پرتو تصویر شف ا بیمارستان فوق تخصصى میالد اصفهان

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت به عمل مى آید در جلسه مجمع عمومى فوق العاده و مجمع عمومى عادى 
سالیانه که به ترتیب رأس ساعت 8 و 9:30 صبح روز جمعه مورخ 97/03/25 در محل بیمارستان فوق تخصصى میالد واقع در 

اصفهان شهرك ولى عصر (عج) بلوار شهید بخشى تشکیل مى گردد حضور بهم رسانید.
دستورات جلسه مجمع عمومى فوق العاده:

1- افزایش سرمایه شرکت
2- اصالح ماده 23 اساسنامه شرکت و تغییر تعداد اعضاى هیئت مدیره

دستورات جلسه مجمع عمومى عادى: 
1- ارائه و استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس اصلى شرکت در مجمع

2- تصویب عملکرد و تراز مالى سال 96
3- انتخاب بازرس
4- انتخاب روزنامه

5- انتخاب اعضاى هیئت مدیره شرکت
6- سایر مواردى که در صالحیت مجمع باشد

wwwwww..nesfejahannesfejahan..netnet

با  نصف جهان،  جهانى  شویدبا  نصف جهان،  جهانى  شوید

در شگفتم از آنکس که مردگان را مى بیند و مرگ را از یاد برده 
است و در شــگفتم از آنکس که پیدایِش دوباره را انکار مى کند 
در حالى که پیدایِش آغازین را مى نگرد و در شــگفتم از کسى 
که خانه نابودشــدنى را، آباد مى کند اما جایگاه همیشگى را از 

موال على (ع)یاد برده است.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاى روز چهاردهم ماه مبارك رمضان:
اَللُّهمَّ ال ُتؤاِخْذنى فیِه بِالَعَثراِت َواِقْلنى فیِه من الَخطایا َوالَهَفواِت َوال تَْجَعْلنى فیه 

تَِک یا ِعزَّ الُمْسلِمین. َغَرضًا لِلَبالیا َواآلفاِت بِِعزَّ
خدایا! مؤاخذه نکن مرا در ایـن روز به لغزش ها و درگذر از من در این روز 
از خطاها و بیهودگى ها و قرار مده مرا در این روز نشانه تیر بالها و آفات، 

اى عزت دهنده مسلمانان.
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اجراى طرح اصالح خط انتقال 
آب بهنامیه به خور

طرح اصالح خط انتقال آب بهنامیه به شهر خور اجرا 
شد. مدیر اداره آب و فاضالب شـهرى خوروبیابانک 
گفت: اداره آب و فاضالب شهرى خوروبیابانک امسال 
با توجه به بودجـه خود، اقدام به اصالح سـه کیلومتر 

دیگر از این خط با لوله 250میلیمترى  کرده است.
محمد جواد فیروزى با اشاره به هزینه 12میلیارد ریالى 
اجراى این طرح گفـت: خط انتقـال آب از بهنامیه به 
خور29 کیلومتر است که 14کیلومتر آن در سال هاى 

گذشته اصالح شده است.
وى افزود: با اجراى این طرح، هر ثانیه 22 لیتر آب به 

شهر خور منتقل مى شود.

اعتراض جمعى از دانشجویان 
دانشگاه کاشان

جمعى از دانشجویان دانشـگاه کاشان در اعتراض به 
شرایط نامناسب فرهنگى، در مقابل دفتر ریاست این 

دانشگاه تجمع کردند.
در ایـن تجمـع، دانشـجویان بـا در دسـت داشـتن 
پالکاردهایى با مضامین «تا زمانى که جواب نگیریم 
مطالبه گر خواهیم بود»، «این یک حرکت سیاسـى 
نیست؛ مطالبه دانشجویى است»، «ما اشتباه کردیم 
که اعتماد کردیم» و «اجازه ندهید در محیط دانشگاه 
نسبت به حجاب اسالمى بى توجهى کنند»، خواستار 
پاسخگویى رئیس دانشگاه به این مسائل و برکنارى 

معاون فرهنگى دانشگاه شدند.

دایر شد ن رشته هاى جدید
در گلپایگان

رشته هاى مهندسى تکنولوژى ساختمان و مکانیک 
خودرو در مقطع کارشناسى ناپیوسته در دانشکده فنى 

وحرفه اى گلپایگان دایر شد.
رئیس دانشـکده فنـى و حرفـه اى گلپایـگان گفت: 
مجموع رشته هاى تحصیلى این دانشکده با احتساب 
دو رشـته جدیـد در مقطـع کاردانـى و کارشناسـى 

ناپیوسته، به هفت رشته رسید.
محمد منعمى افـزود: 998 دانشـجو در چهار رشـته 
«سـاخت و تولیـد»، «بـرق صنعتـى»، «مکانیـک 
خودرو و سـاختمان» در مقطع کاردانى و «مهندسى 
تکنولـوژى بـرق صنعتـى» در مقطـع کارشناسـى 

ناپیوسته در این مرکز مشغول تحصیل هستند.

اجراى نمایش «بنده آزاد» 
در نجف آباد

خانـه تئاتر حـوزه هنـرى اصفهان بـه مناسـبت ماه 
رمضـان نمایـش «بنـده آزاد» را در نجف آبـاد اجرا 

مى کند.
نمایـش «بنده آزاد» کـه یکى از تولیـدات خانه تئاتر 
حوزه هنرى اصفهان است، توسط گروه تبلیغى هنرى 
فانوس از حوزه علمیـه نجف آباد پـس از نماز ظهر و 
عصر، هر روز در قالب طرح «بچه هاى مسـجد» در 

یکى از مساجد نجف آباد اجرا مى شود.
نمایش «بنده آزاد» به نویسندگى و کارگردانى حسام 
خدادادى به مناسـبت مـاه مبارك رمضـان به مدت

 30 روز در نجف آباد اجرا مى شود.

تعطیلى 3 آب انبار در کاشان
معاون بهداشـتى دانشـگاه علوم پزشـکى کاشان، از 
تعطیلى و تخلیه سه باب آب انبار به دلیل تخریب و گل 
آلود شدن آب بعد از بارندگى هاى اخیر کاشان، توسط 
کارشناسان بهداشت محیط در این شهرستان خبر داد.

علیرضا مروجى اظهارکرد: بارندگى هاى اخیر باعث 
نفـوذ آب بـاران از طریق دریچـه کنتـرل هواکش و 
دیواره بـه داخل ایـن انبارها و در نتیجه کدر شـدن و 

گل آلود شدن آب خروجى آن شد.
وى تصریح کرد: پس از نمونه بردارى و انجام آزمایش 
کنترل کیفـى آب، کـه حاکـى از آلودگـى میکروبى 
بسیار باالى آن بود، نسـبت به تعطیلى محل، اقدام و 
هماهنگى هاى الزم با متصدى مذکور براى سیستم 

برداشت آب توسط عموم مردم انجام شد.

خبر

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانى منطقه 10 از 
آغاز خرید تضمینى گندم در مناطق گرمسیرى این استان 
شامل شهرستان هاى کاشــان، اردستان، نطنز، نایین و 

آران و بیدگل خبر داد. 
رضا نیک نداف افزود: این شــرکت بــا عاملیت بانک 
کشاورزى، تجهیز 28 مرکز مباشرین، 14 مرکز ملکى 
و کارخانجات آرد و در مجموع بــا 42 مرکز، با آمادگى 
کامل اقدام به خرید گندم کشاورزان این استان مى کند. 
وى اظهار کرد: سیلوى کاشــان تاکنون هزار و 400 ُتن 
گندم خریدارى کرده و تحویل این شــرکت داده است. 
وى یادآور شد: ســال زراعى گذشته 220 هزار ُتن گندم 

مازاد بر نیاز کشاورزان خریدارى شد. نیک نداف افزود: 
در استان اصفهان نیز در ســال زراعى جارى بر اساس

پیش بینى سازمان جهاد کشاورزى 128 هزار ُتن گندم از 
35 هزار و 800 کشاورز خریدارى مى شود. وى تأکید کرد: 
از کشاورزانى گندم خریدارى مى شود که از طریق سامانه 

پهنه بندى جهاد کشاورزى استان معرفى شده باشند.
نیک نداف در بخش دیگرى از ســخنانش با اشــاره به 
توزیع کاالهاى اساســى در ماه مبارك رمضان در قالب 
طرح ضیافت گفت: سهمیه استانى برنج 1900ُتن و شکر 
1267تن است.وى افزود: تاکنون950 ُتن برنج و 57 تن 

شکر توزیع شده است.

کارشــناس ســازمان مدیریت و برنامه ریزى اصفهان 
گفت: راهبردهاى توســعه هفت شهرســتان بر اساس 
مصوبه هاى آمایش ســرزمین و برنامه ششــم توسعه 
استان، تدوین و نهایى شده است. مجید زمانى افزود: این 
شهرستان ها شــامل دهاقان، تیران و کرون، اردستان، 
کاشان، نجف آباد، نطنز و نایین اســت. وى با بیان اینکه 
سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان از دو سال 
قبل با همکارى دانشــگاه اصفهان اقدام به تهیه و تدوین 
راهبردهاى توسعه شهرســتان ها کرده است، گفت: این 
راهبردها بر اساس مطالعات برنامه ششم توسعه استان و 
برش هاى استانى سند آمایش سرزمین تهیه شده است. 

زمانى با بیان اینکه بر اســاس این  راهبردهــا، براى هر 
شهرستان پنج طرح شاخص و تأثیرگذار مشخص و اجرا 
مى شود، تصریح کرد: به عنوان مثال راهبرد اصلى توسعه 
شهرستان خوانسار، گردشگرى طبیعى تعریف شده است 
و مســئوالن مى توانند طرح هاى اقتصادى با مشارکت 
بخش خصوصى در این زمینه تعریف کنند. وى همچنین 
راهبردهاى توسعه اى شهرستان تیران و کرون را کشاورزى 
مدرن، پاسداشت محیط زیست و گردشگرى حیات وحش، 
شهرستان دهاقان را گردشگرى بر مبناى استعداد بومى 
و باغگردى، کاشــان را گردشــگرى تاریخى و طبیعى و 
نجف آباد را ساماندهى خدمات شهرى اصفهان عنوان کرد.

تدوین راهبردهاى توسعه
 7 شهرستان اصفهان

خرید تضمینى گندم
 آغاز شد

مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان آران و بیدگل 
گفت: از ابتداى سال جارى تاکنون، تولید فرش ماشینى در 

آران و بیدگل 40 درصد کاهش یافته است.
مجتبــى محلوجى اظهار کــرد: تولید فرش ماشــینى 
آران و بیدگل سال گذشــته 45 میلیون متر مربع بوده 
که این میزان هم اکنون بــه حدود 20 میلیون متر مربع 

رسیده است.
وى گفت: به دنبال این کاهــش، صادرات 40 درصدى 
فرش ماشینى از آران به دیگر کشــورها نیز به کمتر از 

نصف کاهش یافته است.
محلوجى دلیل این کاهش تولید و صادرات را، نبود عرضه 
کافى، کمبود و گرانى مواد اولیه و همچنین افزایش قیمت 

ارز بیان کرد.
وى ارائه راهکار در جلسات ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت  استان و همچنین اتاق بازرگانى کاشان براى حل 
مشکل تولید و صادرات فرش آران و بیدگل را، از جمله 
اقدامات انجام شده برشمرد و گفت: براى حل کوتاه مدت 
مشکل، قرار شده با توجه به نبود عرضه مناسب، تولیدات 

واحدهاى تولیدى کاهش یابد.
محلوجى ارائه ارز چهار هزار و 200 تومانى براى واردات 
مواد اولیه به ویژه نــخ و همچنین ارائه تســهیالت با 
هماهنگى اداره کل صنعت و معدن اســتان را، از دیگر 
راهکار هاى در نظر گرفته شده براى حل مشکل فرش 
ماشینى در قطب تولید این محصول در کشور  عنوان کرد.

وى با بیان اینکه افزایش قیمت ارز و در نتیجه افزایش 
هزینه هاى تولید تا 30 درصــد در آران و بیدگل موجب 
شده این مرکز تولید فرش ماشینى از رقیب سنتى خود 
یعنى ترکیه عقب بماند، اظهار کرد: اغلب صادرات فرش 
آران و بیدگل به کشورهاى افغانستان، عراق، تاجیکستان، 
امارات،  قطر، عمان و کشــورهاى اروپایى مانند آلمان، 
فرانسه و روسیه اســت و با توجه به اینکه قیمت عرضه 
فرش در ترکیه مانند قیمت ســال گذشته است، ترکیه 
توانسته گوى سبقت را از صنعتگران فرش آران و بیدگل 
برباید. وى ادامه داد:  60 درصد از فرش تولیدى کشــور 
در 800 واحد تولیدى آران و بیدگل تولید و عرضه بازار 

مى شود.

کاهش40 درصدى فرش ماشینى در قطب تولید ش

مدیر کل کمیته امداد امام خمینى (ره) اســتان اصفهان 
گفت: طرح تابستانه «نشاط معنوى» با هدف غنى سازى 
اوقات فراغــت مددجویــان، در جوار آســتان مقدس 

امامزادگان و بقاع متبرکه اجرا مى شود.
حمیدرضا شــیران با بیان اینکه کمیته امداد و اداره کل 
اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان به  منظور تعامل و 
همکارى در راستاى اجراى برنامه هاى قرآنى، فرهنگى 
و اجتماعى، تفاهمنامه همکارى دو ســاله امضا کردند، 

اظهار کرد: در راســتاى تعمیق و ترویج فرهنگ قرآنى 
و بهره گیرى از ظرفیت هــاى بالقــوه و بالفعل موجود 
در این نهــاد و اداره کل اوقــاف و امور خیریه اســتان 
اصفهان، این تفاهمنامه همکارى به مدت دو سال امضا

 شد.
وى موضوع اصلى این تفاهمنامه را، تعامل و همکارى در 
راســتاى اجراى برنامه هاى قرآنى، فرهنگى و اجتماعى 
عنوان کرد و گفت: استفاده از ظرفیت وقف براى اشتغال 

و درمان مددجویان، مهمترین دســتاورد این تفاهمنامه 
براى نیازمندان تحت حمایت کمیته امداد اصفهان است.

وى با تأکید بر وجود ظرفیت باال در اماکن و بقاع متبرکه 
براى ارائه خدمات دینى و فرهنگى به جامعه تحت حمایت 
این نهاد، تصریح کرد: طرح تابستانه نشاط معنوى با هدف 
غنى ســازى اوقات فراغت مددجویان، در جوار آســتان 
مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه بر اساس این تفاهمنامه 

اجرا مى شود. 

 مدیر اتحادیه صنایع لبنى پاســتوریزه استان اصفهان 
گفت: کارخانجــات لبنى با وجود اینکــه ظرفیت تولید 
800 ُتن تولید شیر را دارند، اکنون مجبور به تولید 200 

تن شیر هستند.
هومان امیرى اظهار کــرد: تا قبــل از روى کار آمدن 
دولت هاى نهم و دهم 40 کارخانــه فعال لبنیات و 43 
کارخانه کــه پروانه گرفته و در حیــن راه اندازى بودند، 

داشتیم.
وى بیان کرد: این در حالى اســت که با روى کار آمدن 
دولت هــاى نهم و دهم بــه علت شــرایط اقتصادى، 
43کارخانه موفق به راه اندازى نشــدند و بین ده تا 15 

کارخانه نیز تعطیل شد.
مدیر اتحادیه صنایع لبنى پاســتوریزه استان اصفهان 
اعالم کرد: این در حالى است که هرچند در دولت فعلى 
تصمیم گرفتند، ترمز تعطیلى کارخانجات لبنى را بکشند، 

اما نتوانستند و بین پنج تا شش کارخانه دیگر به تعطیلى 
کشیده شد.

وى با بیــان اینکه در حال حاضر درحــدود 30 کارخانه 
در استان اصفهان فعال اســت که با 50 درصد ظرفیت 

خود کار مى کنند، افزود: با وجودى که هر کارخانه لبنى 
مى تواند تا 800 تن شــیر تولید کند، اما روزانه 200 تن 

شیر تولید مى شود.
امیرى یکى از دالیل عمده افت تولید محصوالت لبنى را 
عالوه بر جّو اقتصادى حاکم، عدم تمایل مردم به مصرف 
مواد لبنى عنوان کرد و ادامه داد: با وجودى که کاهش یا 
عدم مصرف محصوالت لبنى یکى از پنج عامل مرگ و 
میر است، اما محصوالت لبنى کمتر در سبد خانوار مردم 

قرار دارد.
وى افــزود: از ســال 91 تاکنون قیمت شــیر نایلونى، 
پنیر UF و ماســت 900 گرمى تغییر نکرده اســت، به 
طورى که قیمت شــیر پرچــرب هــزار و 759 تومان، 
نیم چــرب هــزار و 650 تومــان و شــیر 1/5 درصد 
هــزار و 550 تومان اســت و هیــچ تغییــرى نکرده 

است.

اجراي طرح تابستانه نشاط معنوي در بقاع متبرکه

کارخانه هاى لبنى استان با نیمى از ظرفیت خود کار مى کنند

اســتاندار اصفهان گفت: در حال حاضر با کمبود آب 
مواجه هستیم و نمى توانیم این وعده را به کشاورزان 
بدهیم که به همه باغ ها آب داده مى شود، اما هیچ باغ 

و درختى را بى آب نخواهیم گذاشت.
محسن مهر علیزاده با اشــاره به مشکالت صنایع، 
کارگرى و کشاورزى در استان اصفهان تصریح کرد: 
نباید تحت تأثیر فضاسازى و تحریک دشمنان قرار 
بگیریم و کارهایى را انجام دهیم که دشمنان دوست 
دارند.   وى با بیان اینکه در سال جارى میزان بارش ها
 50 درصــد کاهــش پیــدا کــرده اســت، گفت: 
بارش هاى خوبى را در اردیبهشــت ماه در اســتان 
اصفهان شاهد بودیم، اما این بارش ها کمبود موجود را 

جبران نکرده است.  

وى گفت: تمهیدات الزم براى رساندن آب به باغ ها و 
درختان اندیشیده شده و بودجه الزم براى این کار در 

نظر گرفته شده است.  
مهرعلیزاده افزود: با استفاده از تانکرهاى آبرسانى و 
امکانات جهاد کشاورزى، شهردارى ها، سپاه و بسیج 
اقدامات الزم را براى عبور از این بحران انجام خواهیم 
داد. وى با بیان اینکه با تکمیل ســد کوهرنگ 3 در
 سال هاى آینده، مشکل کمبود آب در استان اصفهان 
برطرف خواهد شد، اظهار کرد: برنامه منظمى براى 
استفاده از آب بین دو استان اصفهان و چهارمحال و 
بختیارى نوشته و ابالغ شده اســت و ساز وکارهاى 
اجرایى الزم براى کنترل برداشــت ها در نظر گرفته 

شده است.  

استاندار اصفهان: هیچ باغ و درختى بى آب نخواهد ماند

«بودجه شهردارى اصفهان در سال 97، 3000 میلیارد تومان بوده که 950 
میلیارد تومان آن جارى و 2050 میلیارد تومان عمرانى است.»

معاون عمران شــهرى شــهردارى اصفهان در نشســتى خبرى در سالن 
اجتماعات کتابخانه مرکزى شهردارى اصفهان در جمع خبرنگاران با بیان 
مطلب فوق گفت: از 2050 میلیارد تومان بودجه عمرانى شهردارى اصفهان 
915 میلیارد تومان به مباحث تملک، نگهدارى فضاى سبز و... اختصاص دارد 

و 1135 میلیارد تومان بودجه خالص عمرانى است. 
ایرج مظفر افزود: از 1135 میلیارد تومان بودجــه خالص عمرانى هم 732 
میلیارد تومان به قطار شهرى اصفهان و 403 میلیارد تومان به دیگر پروژه 
هاى عمرانى تخصیص مى یابد که اجراى پروژه سالن اجالس، میدان امام 
على علیه السالم و... از آن جمله است و در حقیقت نزدیک به 80 درصد بودجه 

خالص عمرانى به قطار شهرى اختصاص دارد .
وي با تاکید بر این که اولویت اول مدیریت شــهري اجراي پروژه قطاري 
شهري شامل تکمیل خط یک، فعال کردن خط دو و برنامه ریزي براي خط 
سوم مترو است، گفت: ادامه خط یک قطار شهري از ایستگاه پاسداران تا در 
جدید االحداث دانشگاه صنعتى در بلوار آزادگان در شرف انعقاد قرارداد است و 

عملیات احداث ادامه پل هاى میدان استقالل نیز در حال اجراست.
وى گفت: در حال حاضر 111 پروژه با 380 میلیارد تومان در شهر اصفهان در 
حال انجام است که 22 پروژه در سالن اجالس با 220 میلیارد تومان و بقیه در 
دیگر مناطق مى باشد و طبیعى است که اجراى پروژه هاى بزرگ در سطح 

شهر  کم است. 
مظفر گفت: در هشت ماهه گذشــته و در این دوره از مدیریت شهري، 190 
میلیارد تومان پروژه عمرانی به بهره برداري رسیده و و 242 قرارداد با اعتبار 

بیش از 39 میلیارد تومان نیز منعقد شده است.
معاون عمران شهر شهردارى اصفهان با بیان اینکه بودجه عمرانى شهردارى 
اصفهان در سال 97 نسبت به سال 96 رشد نداشته و حتى 2 درصد کاهش 
دارد، افزود: در سال جارى 65 پروژه شاخص باالى یک میلیارد تومان داریم 
که از این تعداد، 45 پروژه جدید و 20 پروژه مربوط به سال گذشته بوده که باید 
تکمیل شود. این درحالى است که متولى اجراى 55/3 درصد این پروژه ها 

معاونت عمران شهرى است. 

مظفر اظهار کرد: از مجموع 2157 ردیف بودجه تعریف شده براى پروژه هاى 
شاخص سال جارى 828 ردیف خالص عمرانى است که 65 پروژه جدید و سه 

پروژه قطار شهرى و در مجموع 68 پروژه را در برمى گیرد. 
وى رینگ چهارم ترافیک شــهرى را یکى از پروژه هاى عمرانى شاخص 
بعد از قطار شــهرى اعالم کرد و گفت: مطالعات رینــگ چهارم ترافیک 
شــهرى که طول مســیر آن 78/2 کیلومتر بوده، انجام شــده است و این 
پروژه از شش شــهر و بخشــى از محدوده فرماندارى عبور کرده و داراى 
دو باند رفت و برگشــت اســت کــه 45/8 کیلومتر آن در شــهر اصفهان 
اســت که 11 منطقه را درگیر خود مــى کند. 28/6 کیلومتــر در محدوده 
دولت آباد، درچه، شــهر ابریشــم و... 3/8 کیلومتر در محدوده فرماندارى

 است. 

مظفر برآورد هزینه کل اجراى پروژه رینگ چهارم ترافیک شهرى را 2100 
میلیارد تومان اعالم کرد ولى گفت: شهردارى اصفهان به تنهایى قادر به انجام 
تأمین منابع مالى این پروژه شاخص نیست و الزم است استاندارى و شهرهاى 

محدوده اجراى پروژه، همه کمک کنند تا این پروژه به خوبى اجرا شود. 
معاون عمران شهرى شهردارى اصفهان اظهار کرد: با اجراى رینگ چهارم 
ترافیک شهرى که اولین اولویت شهردارى اصفهان به شمار مى رود و امسال 
به طور جدى آن را آغاز خواهیم کرد، معضل ترافیک شمال شرقى اصفهان 
در مناطق 14، 10 و 7 برطرف شده و امید است حداکثر تا نیمه اول سال آینده، 

به اتمام برسد. 
مظفر البته به این نکته اشاره کرد که 15 میلیارد تومان از سال قبل براى اجراى 
رینگ چهارم ترافیک شهرى تأمین اعتبار شده بود و امسال نیز 35 میلیارد 

ریال به این پروژه اختصاص یافته است که در مجموع 50 میلیارد تومان بوده 
تا کار به نتیجه برسد. 

وى گفت: در دوره جدید نیز 70 پروژه با 98 میلیارد تومان احداث شده است و 
به بهره بردارى رسید که اجراى چهار پروژه فضاى سبز، 15 قرارداد آسفالت، 
شش پروژه اماکن ورزشى تفریحى، یک پارکینگ، چهار پروژه تأسیسات و... 

از آن جمله است. 
معاون عمران شهرى شهردارى اصفهان از اتمام پروژه چهارباغ عباسى در 
پایان سال جارى خبر داد و افزود: سنگ فرش و پیاده رو سازى پروژه چهارباغ 
عباسى از جمله پروژه هاى بزرگ شهردارى اصفهان بوده که 20 میلیارد تومان 
هزینه داشته است  و تا پایان سال جارى به بهره بردارى مى رسد و در اجراى آن 

با میراث فرهنگى نیز هماهنگى هاى الزم صورت گرفته است. 
وى در خصــوص آب هاى ســطحى در اصفهــان هم گفت: بــا احداث 
زیرساخت هاى الزم همانند کانال و... ما در اصفهان از نظر ساختار، مشکل 

خاصى نداریم و اقدامات الزم در این خصوص انجام شده است. 
مظفر از ایجاد تاسیســات زیربنایی به منظور انتقال پساب به عنوان یکی 
از بزرگترین اقدامات معاونت عمرانی یاد کرد و گفت: در بخش تاسیســات 
زیربنایى یکى از مهمترین اقدامات انجام شده ایجاد زیرساخت هاى تامین 

آب از پساب تصفیه شده براى آبیارى فضاى بوده است.
وى در خصوص پل هفتم رودخانه زاینده رود نیز گفت: این موضوع سالهاى 
قبل مطرح شد اما نتیجه مطالعات ترافیکی حاکى از آن بود که تاثیر چندانى در 
کاهش بار ترافیک ندارد، بنابراین طرح متوقف شد اما در دوره جدید بار دیگر 
مطالعه آن از سوي معاونت شهرسازي مطرح شده و در صورتی که به نتیجه 

برسد سال آینده در ردیف بودجه قرار خواهد گرفت. 
مظفر در خصوص تدابیر اتخاذ شــده براى ورودى تشریفات جاده فرودگاه 
اصفهان اظهار کرد: مصوبات ورودى تشریفات در دست اقدام است، استاندار 
اصفهان و معاونان استاندار پیگیر این موضوع هستند؛ بخشى از این مسیر خارج 
از محدوده شهرى قرار داشت بنابراین پیشنهاد شده این محور جزء حاشیه شهر 

قرار گیرد تا شهردارى با مشارکت راه و شهرسازى طرح را اجرا کند. 
وى خاطرنشــان کرد: در حال حاضر فاز یک این پروژه انجام شده و پس از 
اتمام به زیباترین ورودى شهر تبدیل خواهد شد و البته با ساماندهى ورودى 

تشریفات، مقابل محله حصه نیز به صورت زیرگذر احداث خواهد شد.

معاون شهردارى اصفهان برنامه هاى عمرانى سال 97 را تشریح کرد

آغاز احداث رینگ چهارم ترافیکى از امسال
ساسان اکبرزاده
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شهردار زرین شهر گفت: شــرایط مطلوبى براى ورود 
بخش خصوصى در زرین شهر فراهم شــده است و در 
این مســیر، نیازمند حمایت تمام مســئوالن هستیم. 
میثم محمدى با بیان اینکه پروژه شهرك حمل  و نقل 
شهرستان لنجان تا به امروز سرنوشت پر فراز و نشیبى 
را پشت سر گذاشته اســت، اظهار کرد: تصویب و ابالغ 
این پروژه توسط اعضاى شــورا به شهردارى، کلیدى 
براى آغاز برنامه هاى بزرگ و توسعه اقتصادى در منطقه 
اســت. وى با تأکید براینکه پروژه شهرك حمل  و نقل 
شهرستان لنجان مقدمه اى براى ورود سرمایه گذاران 
در منطقه است، یادآور شد: شرایط مطلوبى براى ورود 

بخش خصوصى در زرین شهر فراهم  شده است و در این 
مسیر، نیازمند حمایت تمام مسئوالن هستیم. شهردار 
زرین شهر با توجه به ضرورت اجرایى شدن پروژه شهرك 
حمل  و نقل در لنجان، اظهار کرد: شکى نیست که یکى 
از راه هاى اصلى برون رفت از شرایط نامساعد اقتصادى 
در زرین شهر، اتمام و بهره بردارى از پروژه شهرك حمل  
و نقل شهرستان لنجان است، چراکه شغل هاى زیادى 
به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این پروژه تعریف شده 
است. وى تصریح کرد: بهره مندى از ظرفیت هاى موجود 
در شهرك حمل  و نقل، یک فرصت ایده آل براى جذب 

سرمایه گذار است.

مدیرکمیسیون هاى ماده 100 شهردارى اصفهان گفت: 
بر اســاس ماده یک تبصره یک زراعى، براى افرادى که 
در اراضى کشــاورزى واقع در حریم و خارج از حریم شهر 
ساخت و ساز انجام دهند، توســط جهادکشاورزى حکم 
تخریب صادر و عالوه بر آن، سه برابر قیمت ساخت جریمه 
در نظر گرفته مى شود. غالمعلى فیض اللهى اظهار کرد: 
براى ساخت و ســاز در  اراضى کشاورزى واقع در محدوده 
شهر نیز کمیسیون ماده100 شهردارى رأى تخریب صادر 
مى کند و چنانچه مالک بخواهد تغییر کاربرى انجام دهد، 
در محدوده شهر باید به کمیسیون ماده 5 و خارج از محدوده 
شهر باید به جهادکشاورزى مراجعه کند. وى با تأکید بر اینکه 

پارکینگ سرتاسرى در کوچه ها حکم تخریب دارد، افزود: 
خط قرمزکمیسیون ماده 100 که بى شک حکم تخریب 
درباره آنها صادر مى شــود، درهاى سراسرى پارکینگ در 
کوچه هاست، زیرا وقتى در سرتاسرى احداث شود، کوچه 
عمًال تصرف مى شــود و در صورت پارك نیز درگیرى به 
وجود مى آید. مدیرکمیســیون هاى ماده 100 شهردارى 
اصفهان تأکید کرد: به دلیل مشکالت عنوان شده، احداث 
در پارکینگ سرتاسرى در کوچه ها و محله ها خالف است و 
100 درصد حکم تخریب براى آنها صادر مى شود، حتى اگر 
در دیوان عدالت ادارى هم رأى شکسته شود، کمیسیون 

ماده 100 باز هم رأى تخریب صادر مى کند.

شهرك حمل ونقل، مقدمه اى 
براى ورود سرمایه گذاران

تخریب و جریمه براى 
ساخت و ساز در اراضى کشاورزى

تدوین برنامه  توسعه   
شاهین شهر

نماینده مردم شاهین شـهر، میمه و برخـوار در مجلس 
شـوراى اسـالمى گفت: برنامه هاى توسعه شهرستان  
شاهین شـهر و میمه و برخوار در حوزه هاى اقتصادى، 

کشاورزى و فرهنگى تدوین شده است.
حسینعلى حاجى دلیگانى خاطرنشان کرد: پیش بینى، 
مکانیابى و دعوت از سـرمایه گذاران مطرح کشـورى 
براى احداث واحدهاى متوسط و بزرگ صنعتى، حمایت 
از کشاورزان و تسهیل در تأسیس واحدهاى بسته بندى 
و فراورى محصوالت کشـاورزى و روان سازى احداث 
واحدهاى فرهنگى، ازجمله سرفصل هاى برنامه هاى 

توسعه شهرستان شاهین شهر، میمه و برخوار است.

پتوهاى میلیاردى
 به بازار نرسید

رئیس پلیس آگاهى اسـتان اصفهان از کشف محموله 
پتوى خارجى در بازرسى از یک انبار تخلیه بار به ارزش 

یک میلیارد و 500 میلیون ریال خبر داد.
سعید سلیمیان اظهار کرد: در پى وصول خبرى مبنى بر 
دپو و توزیع پتوى خارجى قاچاق توسط فردى در یکى 
از انبارهاى تخلیه بار اطراف شهر اصفهان، رسیدگى به 
موضوع در دسـتور کار کارآگاهان پلیس آگاهى استان 
اصفهان قرار گرفت. وى تصریح کرد: پس از هماهنگى 
با مقام قضائى، از محل مورد نظر بازرسى شد که هزار و 
145 عدد پتوى خارجى به وزن چهار تن و 10 کیلوگرم 

کشف و توقیف شد.

خبر

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

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

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139760302023000151 مورخ 97/02/31 خانم زهرا حیدرپور 
شهرضائى به شماره شناســنامه 890 کدملى 1199095303 صادره از شهرضا فرزند رسول 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 30/31 مترمربع مفروزى 
از پالك شــماره 1 فرعى از 893- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که به صورت عادى 

از طرف مصطفى حاجى ملکى حاجى احمدى واگذار گردیده است.
ردیف 2- برابــر رأى شــماره 139760302023000152 مــورخ 97/02/31 آقاى جواد 
رضازاده به شماره شناســنامه 94 کدملى 1199348511 صادره از شــهرضا فرزند حسن 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 30/31 مترمربع مفروزى 
از پالك شــماره 1 فرعى از 893- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که به صورت عادى 
از طرف مصطفى حاجى ملکى حاجى  احمدى واگذار گردیده اســت. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/03/09 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/03/24 م الف: 5808 

صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /3/312
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106794800440 شماره پرونده: 9609986794800899 شماره 
بایگانى شعبه: 960899 مشخصات ابالغ شــونده حقیقى: حامد حیدرى به نشانى مجهول 
المکان تاریخ حضور: 1397/05/10 چهارشنبه ساعت 17:30 محل حضور: اصفهان، خیابان 
سجاد، خیابان آیت اله ارباب، روبروى مدرسه نیلى پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 تاریخ 
حضور: 1397/05/10 س اعت حضور: 17:30 در خصوص دعوى جواد قادریان آذرخوارانى به 
طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 5120 شعبه 

18 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهید حججى) /3/327
اجراییه

شماره اجراییه: 9710426796900054 شــماره پرونده: 9609986796900493 شماره 
بایگانى شعبه: 960493 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976796902976 محکوم علیه جالل شعاعى  اســکوئ ى فرزند رضاقلى به 
نشــانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 136/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 2/330/000 ریال هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل سعید صالحى فرزند 
محمود به نشــانى اصفهان، خیابان نیکبخت کوچه 16 (شهید صادقى) پالك 9 طبق تعرفه 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک به شماره 294896 مورخ 1394/02/15 و نیم 
عشر حق االجرا. مشــخصات محکوم له: زهره شیردشــت زاده فرزند عبدالرسول به نشانى 
استان اصفهان، شهرستان اصفهان، شــهر اصفهان، خ جى، خ مهدیه، بن بست شیردشت، 
پ 134. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنــى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 
3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان 
نزد بانک ها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشــخصات دقیق 
حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او 
از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید 
و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى 
حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (مــاده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالــى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى 
به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى 
نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 5097 شعبه 39 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 

(مجتمع شهداى مدافع حرم) /3/328
ابالغ راى

کالســه پرونده: 961240 شــماره دادنامه: 9609976794204611- 96/12/27 مرجع 
رسیدگى: شعبه 12 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: على اسمعیل احمدى به نشانى 
اصفهان، خ سجاد، کوچه احمدى کبیر پالك 11 خوانده: ابوالفضل ترابى میرآبادى به نشانى 
مجهول المکان با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى 
را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شوراى حل اختالف: در 
خصوص دعوى آقاى على اســمعیل احمدى به طرفیت آقاى ابوالفضل ترابى میرآبادى به 

خواسته مطالبه مبلغ 126/520/000 ریال وجه چک به شماره 141234- 96/8/15 به عهده 
بانک ایران زمین به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول 
مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى 
در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در 
مقام اعتراض نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوى خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر مى رسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515  و 
519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد 
و بیست و شــش میلیون و پانصد و بیست هزار ریال بابت اصل خواسته و 2/841/500 ریال 
بابت هزینه دادرســى و هزینه نشــر آگهى و خســارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف (96/8/15) تا تاریخ اجــراى حکم در حق خواهان صادر و اعــالم مى نماید. راى 
صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه مى باشد و 
پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیســت روز قابــل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 5083 شعبه 12 شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /3/330
ابالغ راى

کالســه پرونده: 961241 شــماره دادنامه: 9609976794204630- 96/12/27 مرجع 
رسیدگى: شعبه 12 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: على اسمعیل احمدى به نشانى 
اصفهان، خ سجاد، کوچه احمدى کبیر پالك 11 خوانده: ابوالفضل ترابى میرآبادى به نشانى 
مجهول المکان خواســته: مطالبه وجه یک فقره چک با عنایت بــه محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى قاضى شــوراى حل اختالف: در خصوص دعوى آقاى على اسمعیل احمدى به 
طرفیت آقاى ابوالفضل ترابى میرآبادى به خواســته مطالبه مبلغ 126/000/000 ریال وجه 
چک به شــماره 141233- 96/8/10 به عهده بانک ایران زمین به انضمام مطلق خسارات 
قانونى، با توجه بــه محتویات پرونده و بقاى اصول مســتندات در ید خواهان و گواهى عدم 
پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پســندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى 
خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که به 
استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و بیســت و شش میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و 2/765/000 ریال بابت هزینه دادرســى و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف (96/8/10) تا  تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى 
صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه مى باشد و 
پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیســت روز قابــل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 5081 شعبه 12 شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجمتع شماره دو) /3/331
حصر وراثت

آقاى على اکبر زارع پور به شــماره شناسنامه 109 با استناد به شــهادتنامه و گواهى فوت و 
رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى به شــماره پرونده 136 تقدیم این شورا نموده و چنین 
اشعار داشته است که شادروان على زارع پور فرزند براتعلى به شماره شناسنامه 55 در تاریخ 
1397/2/6 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از: 1- مریم اسمعیلى سه ى 
فرزند محمد شماره شناسنامه 1416 نســبت با متوفى همسر 2- اعظم زارع پور فرزند على 
شــماره شناســنامه 503 نســبت با متوفى فرزند 3- على اکبر زارع پور فرزند على شماره 
شناسنامه 109 نســبت با متوفى فرزند 4- لیال زارع پور فرزند على شماره شناسنامه 1325 
نسبت با متوفى فرزند. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد تاریخ نشــر 
آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 367 شعبه اول 

شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر /3/345
ابالغ راى

کالســه پرونده: 960669 شــماره دادنامــه: 9609976793502992- 96/7/15 مرجع 
رسیدگى: شــعبه 5 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: ایرج زمانى فروشانى به نشانى 
اصفهان خمینى شهر منظریه خیابان فیض االســالم خیابان سیناء فرعى سیناء 1 نگارستان 
16 پالك 1 وکیل: مهدى کیانى به نشــانى اصفهان خیابان نیکبخت روبروى دادگســترى 
ساختمان مدیران واحد 401 طبقه چهارم خوانده: مصطفى آقادادى به نشانى مجهول المکان 
خواسته: مطالبه گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضا، قاضى شــورا ختم رسیدگى را اعالم و به 
شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى ایرج 
زمانى فروشانى فرزند محمود با وکالت آقاى مهدى کیانى به طرفیت آقاى مصطفى آقادادى 
به خواســته الزام خوانده به پرداخت مبلغ 191/105/000 ریال به اســتناد یک فقره فاکتور 
فروش با احتساب خســارت تاخیر تادیه از تاریخ فاکتور لغایت زمان اجراى حکم به انضمام 
خسارت وارده قانونى و حق الوکاله وکیل و هزینه نشــر آگهى، با توجه به محتویات پرونده، 
کپى مصدق فاکتور فروش و لیست سفارشــات مورخ 95/2/27 و فرم رسید ورود پارچه که 
طبق اظهارات وکیل خواهان به امضاى خوانده رســیده و اظهارات وکیل خواهان در جلسه 
رسیدگى مبنى بر اینکه با توجه به فاکتور فروش پارچه پیوست دادخواست که به نام خوانده 
صادر گردیده و لیکن ایشان تاکنون از پرداخت وجه فاکتور استنکاف نموده اند و عدم حضور 
خوانده در جلسه رسیدگى با وصف ابالغ قانونى و عدم ارسال الیحه دفاعیه در مقابل دعوى 
مطروحه لذا شورا با توجه به جمیع جهات پرونده دعوى خواهان را به نظر وارد و ثابت دانسته 

و به استناد مواد 198 و 519  و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 191/105/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 2/633/810 ریال 
بابت هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/6/6 لغایت 
زمان اجراى حکم و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفــه قانونى در حق خواهان صادر و 
اعالم مى نماید و در خصوص قرار تامین خواســته با توجه به الیحه تقدیمى مورخ 96/8/8 
توسط وکیل خواهان مبنى بر استرداد این بخش از خواسته به  استناد بند ب ماده 107 قانون 
آیین دادرسى مدنى قرار رد دعوى صادر مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه و پس از اتمام مدت واخواهى ظرف مهلت 20 روز 
قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف: 5078 شعبه 

پنجم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /3/332
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9709976794300063 شــماره پرونده: 9609986794300555 شماره 
بایگانى شــعبه: 960556 خواهان: آقاى رحیم صادقى برزانى فرزند نصراله به نشانى استان 
اصفهان، شهرستان اصفهان، شــهر اصفهان، خ رزمندگان، کوى امام على، بن بست 6 پ 
1 خواندگان: 1- آقاى حسین ذاکرزاده فرزند نصراله به نشــانى اصفهان، اصفهان مجهول 
المکان 2- آقاى امیر علیخانى به نشــانى اصفهان، اصفهان، خانه اصفهان چهارراه نیروى 
هوایى انتهاى ارغوانیه منزل روبروى ساختمان 4 طبقه درب کرم رنگ خواسته: مطالبه وجه 
چک با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى اعالم و به 
شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى: در خصوص دعوى آقاى رحیم صادقى 
برزانى به طرفیت 1- آقاى حســین ذاکرزاده 2- آقاى امیر علیخانى به خواسته مطالبه مبلغ 
55/000/000 ریال وجه چک شماره 9124/099356 به عهده بانک اقتصاد نوین به انضمام 
مطالبه هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه، با توجه به دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق 
چک و گواهى عدم پرداخت آن، بقاى اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده ردیف دوم نسبت به 
امضا ظهر چک ادعاى جعل نموده که به کارشناسى ارجاع و کارشناس اعالم نموده خوانده 
جهت انجام کارشناســى حاضر نگردیده و لیکن امضاء چک به امضاء ایشان مشابهت دارد و 
نظریه به طرفین ابالغ و مصون از اعتراض مانده و عدم حضور خوانده ردیف اول و عدم ارائه 
الیحه دفاعیه لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون 
صدور چک و 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى حکم بر محکومیت خواندگان 
به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ 55/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/707/500 
ریال بابت هزینه د ادرســى و 1/500/000 ریال بابت هزینه کارشناسى و هزینه نشر آگهى 
با احتساب اجراى احکام و همچنین خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 96/2/10 
تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى بر عهده اجراى 
احکام مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره نسبت به خوانده ردیف 
دوم حضورى بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى 
اصفهان خواهد بود و نســبت به خوانده ردیف اول غیابى بوده و ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و ســپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در 
محاکم عمومى اصفهان خواهد بود. م الف: 5070 شــعبه 13 حقوقى شــوراى حل اختالف 

اصفهان (مجتمع شهید حججى)  /3/333
اجراییه

شــماره اجراییــه: 9710426796200072 شــماره پرونــده: 9609986796200229 
شــماره بایگانى شــعبه: 960230 به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره 
9710096796200069 و شــماره دادنامه مربوطه 9609976796200976 محکوم علیه 
حمید محمدى به نشانى مجه ول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته (یک فقره چک به شماره 736246 مورخ 95/12/20) و مبلغ 522/500 
ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف تا تاریخ 
اجراى حکم و با احتساب نیم عشر دولتى. مشخصات محکوم له: على ردانى پورردان فرزند 
محمد به نشــانى اصفهان، اصفهان، خ آبشــار 3 ردان کوى یاس 8 پ 225. محکوم علیه 
مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 
قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخــت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند 
که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها 
و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشــخصات دقیق حساب هاى 
مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشــت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 4- خوددارى محکوم علیــه از اعالم کامل صورت اموال بــه منظور فرار از اجراى 
حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (مــاده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالــى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى 
به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى 
نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بــود. (تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 5065 شــعبه 32 حقوقى شوراى حل اختالف 

اصفهان (مجتمع شهید حججى) /3/334

اجراییه
شــماره اجراییــه: 9710426797900102 شــماره پرونــده: 9609986797900211 
شــماره بایگانى شــعبه: 960211 به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره 
9710096797900102 و شــماره دادنامه مربوطه 9609976797902032 محکوم علیه 
زهرا باقرى به نشــانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 163/000/000 ریال 
بابت اصل خواســته و مبلغ 4/167/500 ریال بابت هزینه هاى دادرســى و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررســید چک 94/11/20 (1566/8867/91/54) لغایت زمان وصول حق 
الوکاله وکیل 1- مرتضى زارعى خوابجانى فرزند على محمد به نشــانى اصفهان، اصفهان، 
اصفهان، خ کاوه پل چمران ســاختمان ادارى آفتاب ط 1 واحد 3، 2- مرتضى قانعیان فرزند 
حسین به نشانى باغبهادران روبروى بخشدارى ســاختمان نور طبقه اول  طبق تعرفه قانونى 
در حق محکوم له ناصر پورسینا فرزند رضا به نشانى اصفهان، خ کاوه، پل چمران، ساختمان 
ادارى آفتاب واحد 1 و پرداخت نیم عشر حق االجرا در حق دولت. محکوم علیه مکلف است 
از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفــاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى 
احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
سى روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و 
اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشــخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل 
و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار 
به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت 
مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجــراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در 
پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هــر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به 
نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه 
شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود. (ماده 21 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه 
شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل 
توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). 
م الف: 5102 شعبه 45 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهید حججى) /3/335

ابالغ راى
کالســه پرونده: 960603 شــماره دادنامه: 9609976793303747-96/12/20 تاریخ 
رسیدگى: 96/9/11 مرجع رسیدگى: شــعبه سوم شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: 
ســمیه نادرپور به نشــانى اصفهان، خیابان کهندژ، خیابان نبوى منــش کوچه 128 وکیل: 
فرزین فدایى به نشانى خ نیکبخت ســاختمان ماکان طبقه 4 خوانده: على غالمى به نشانى 
مجهول المکان خواسته: مطالبه نفقه زوجه و فرزند مشترك گردشکار: پس از ارجاع پرونده 
به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضا، 
قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى 
شورا: در خصوص دعوى خواهان خانم سمیه نادرپور با وکالت آقاى فرزین فدایى به طرفیت 
خوانده آقاى على غالمى به خواســته مطالبه نفقه از تاریــخ 95/10/4 لغایت (صدور حکم) 
و فرزند مشترك به نام ســوزان غالمى از تاریخ 96/7/20 (تقدیم دادخواست) با جلب نظر 
کارشناس به انضمام مطلق خسارات دادرسى و حق الوکاله وکیل مقوم به مبلغ 1/000/000 
ریال با بررســى مدارك و محتویات پرونده رابطه نســبت پدر و فرزند و رابطه زوجیت فى 
مابین طرفین محرز مى باشد و با توجه به خواســته خواهان و صورت جلسه تنظیمى مورخ 
96/9/11 و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى (نشــر آگهى) در جلسه حاضر نشده و دفاع 
موثرى به عمل نیاورده و با عنایت به اینکه نفقه اوالد به عهده پدر مى باشد لذا شورا دعوى 
را وارد دانسته و به اســتناد مواد 1106- 1107- 1111- 1199- 1204 ق مدنى و مادتین 
515- 519 ق. آ. د. م طبق گزارش کارشــناس مضبوط که مصون از اعتراض مانده خوانده 
را به پرداخت مبلغ پنج میلیون و ششصد و پنج هزار و پانصد تومان بابت نفقه زوجه از تاریخ 
95/10/4 لغایت 96/12/7 (صدور حکم) و بابت نفقه سوزان ماهانه مبلغ سیصد هزار تومان 
از تاریخ 96/7/20 (تقدیم دادخواست) به صورت مستمر به انضمام مبلغ شصت و پنج هزار و 
صد و سى یک تومان هزینه دادرسى و مبلغ صد و پنجاه تومان هزینه کارشناسى و مبلغ سى 
و شش هزار تومان هزینه نشر آگهى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم 
مى نماید و اعالم مى دارد راى صادره غیابى و بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در  شعبه 
و پس از بیســت روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م 
الف: 5067 شعبه سوم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجمتع شماره یک) /3/336

ابالغ وقت رسیدگى
ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم آقاى اســماعیل براتى دادخواستى به مبلغ 
80/000/000 ریال به طرفیت آقاى محمد شرفى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم 
و به کالسه 807/96 در شعبه چهارم حقوقى شــوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به 
علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شــورا و بنا به تقاضاى خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبــت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز یکشنبه مورخ 97/4/10 ساعت 9/30 در 
جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را دریافت نماید در غیر اینصورت وقت  رســیدگى ابالغ شده تلقى و شــورا غیابا رسیدگى و 
اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 81 شــعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان /3/344

«براى استقرار پایه دوازدهم، آموزش و پرورش استان اصفهان با کمبود 3000 
معلم مرد و 1800 معلم زن براى سال تحصیلى جدید مواجه بوده و این سونامى 

کمبود نیرو در کل کشور است.» 
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در جمع 
خبرنگاران این مطلب را بیان کرد و با تشریح روند فعالیت ها و اقدامات انجام 
شده براى استقرار پایه دوازدهم در سال تحصیلى جدید در استان گفت: آموزش 
و پرورش استان اصفهان با 860 هزار دانش آموز با 50 هزار معلم در 41 منطقه و 
ناحیه فعالیت تعلیم و تربیت را عهده دار بوده و علیرغم همه سختى ها و کمبود 
منابع، مدارس ما در سطح استان اصفهان، با کیفیت کار خود را انجام مى دهند. 
رحیم محمدى افزود: با اجراى شتاب زده نظام 3-3-6 در آموزش و پرورش 
از سال 91، ما سال  آینده اولین دوره فارغ التحصیلى دانش آموزان را خواهیم 
داشــت و بر اساس این ســاختار پس از سپرى شــدن دوره هاى ابتدایى و 

راهنمایى، امروز به دوره متوسطه و پایه دوازدهم رسیده است. 
وى ادامه داد: امسال به جاى دوره پیش دانشگاهى که 24 ساعت درسى بود 
پایه دوازدهم را با 35 ساعت درسى داریم و کار در فنى و حرفه اى و کار و دانش 

بسیار پیچیده است. 
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه 
امکانات فضا، نیروى انسانى و تجهیزات براى دستیابى به اهداف با اجراى پایه 
دوازدهم باید مهیا باشــد گفت: براى اجراى مطلوب پایه دوازدهم باید 400 
هنرستان فعلى به 600 هنرستان افزایش یابد و افزایش 50 درصدى در نیرو و 
40 درصدى در تجهیزات مهیا شود. ولى مى دانیم که نظام آموزشى 6-3-3 

راه افتاده و امروز همه مشکالت در استقرار پایه دوازدهم تبلور یافته است. 
محمدى البته به اقدامات انجام شــده در این راستا هم اشــاره کرد و افزود: 
در بخش محتواى آموزشــى در پایه دوازدهــم در دروس نظرى، ده عنوان 
درس نهایى خواهیم داشت که هنوز اعالم نشده و دروس هم بیشتر مهارت 
زندگى است. در حوزه فضا، 30 درصد فضاهاى آموزشى ما نیازمند بازسازى 
است ولى با تمهیداتى و با کمک خیرین، ما توانستیم 12 هنرستان به تعداد 
هنرستان هاى استان اضافه کرده و تغییراتى در 42 دبیرستان ایجاد کرده و آنها 

را به هنرستان تبدیل کنیم. از سوى دیگر از ظرفیت هاى خارج از آموزش و 
پرورش همانند دانشگاه، آموزشگاه هاى فنى و حرفه اى و... نیز استفاده خواهیم 
کرد.  معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در 
ادامه اظهار کرد: در حوزه تجهیزات نیز سه میلیارد و 700 میلیون تومان امسال 
به هنرستان ها اختصاص یافته و سعى مى شود با مشارکت خیرین، مشکالت 

مرتفع شود. 
محمدى بزرگ ترین چالش در استقرار پایه دوازدهم را کمبود نیرو خواند و 
گفت: در دوره متوسطه 140 رشته کار و دانش و 40 رشته فنى و حرفه اى داریم 

و پوشش ما در مدارس فنى و حرفه اى 5 درصد بیشتر از کشور به میزان 42 
درصد است، این درحالى است که براى سال تحصیلى جدید در پایه دوازدهم با 
کمبود 3000 معلم مرد و 1800 معلم زن مواجه هستیم و تالش داریم با برون 
سپارى، این مشکالت را برطرف کنیم و سال تحصیلى را براى ثبت نام پایه 
دوازدهم با شرایط آرام فراهم سازیم و امید است با کمک همه دست اندرکاران، 

بتوانیم آموزش و پرورش استان را از این گذرگاه سخت عبور دهیم. 
سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان نیز تعلیم و تربیت را رکن 
اساسى توسعه دانست و گفت: استان اصفهان علیرغم همه سختى ها در جامعه 

تعلیم و تربی ت در کشور حرف براى گفتن داشته و دارد. 
محمدجواد احمدى گفت: نقد، پایه هاى نظام را محکم و شفاف سازى مى کند 
و همواره سئوال شده چرا استان اصفهان به عنوان پیشرو در تعلیم و تربیت، 
وضعیت سرپرستى اداره کل آموزش و پرورش آن از سوى وزارت آموزش و 
پرورش مشخص نمى شــود.  وى با قدردانى از همکارى همه همکاران در 
اداره کل آموزش و پرورش، دبیران و معلمان در سطح استان که با احساس 
مسئولیت در این مدت، فعالیت مطلوبى دارند افزود: امید است وزارت آموزش 
و پرورش و دیگر مسئوالن تصمیم گیر و نمایندگان مجلس شوراى اسالمى 

در این راستا به نتیجه مطلوب برسند. 
سرپرست آموزش و پرورش اســتان اصفهان اظهار کرد: در استان اصفهان 
6249 کالس درس نیازمند مقاوم سازى بوده و با توجه به شیب بازنشستگى، 
ما با کمبود شدید نیرو مواجه هستیم و در تأمین منابع مالى نیز مشکل داریم و 
جاى این سئوال از نمایندگان مجلس شوراى اسالمى است که چرا آموزش و 
پرورش اینگونه گرفتار شده است. البته راه حل اساسى، در اولویت قرار گرفتن 
تصمیمات مسئوالن نظام در گفتار و عملکرد است. این درحالى است که وظیفه 
ما در آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت مطلوب است نه تأمین معلم و...، بنابراین 

ما ناگزیر به استفاده از امکانات بخش خصوصى هستیم.
رئی س اداره ارزیابى عملکرد و پاسخگویى به شــکایات اداره کل آموزش و 
پرورش اســتان اصفهان  هم گفت: ثبت نام دانش آموزان در محدوده محل 

سکونتشان باید بدون شرط معدل انجام شود.
حبیب ا… عسگرى در خصوص فرآیند ثبت نام دانش آموزان در مدارس اظهار 
کرد: شکل رسمى و قانونى فرآیند ثبت نام با ارسال دستورالعمل از وزارتخانه 
انجام مى شود اما به دلیل دغدغه اولیا و مدیران مدارس اداره کل فعالیت هاى 

خود را در این خصوص پس از تعطیالت نوروز آغاز کرده است.
وى با تأکید بر برقرارى آزمون در دوره متوسطه دوم گفت: در دوره متوسطه 
اول آزمونى برگزار نمى شود و در مدارس هیئت امنایى، مبالغ به جهت برگزارى 

فوق برنامه هاست که شرکت در آنها اجبارى نیست.
عسگرى با اشاره به لزوم ثبت نام دانش آموزان از محدوده محل سکونت بدون 

شرط معدل افزود: دانش آموزان در محدوده قطعاً باید ثبت نام شوند.

چالش «پایه دوازدهم» در اصفهان 
ساسان اکبرزاده
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توزیع 10 هزار جلد کتاب 
در اصفهان

معاون فرهنگى -هنرى سازمان فرهنگى، اجتماعى 
و ورزشـى شـهردارى اصفهـان گفـت: 10 هـزار و 
772 جلد کتـاب در قالب سـه هـزار و 310 عنوان از 
ناشـران معتبر با 180 میلیون تومان هزینه از سـى و 
یکمین نمایشـگاه بین المللى کتاب تهران خریدارى 
و در بیـن کتابخانه هاى شـهردارى این شـهر توزیع 

مى شود. 
در  آثـار  ایـن  بیشـتر  افـزود:  دهقانـى  حمیـد 
حوزه هاى روانشناسـى، اقتصادى، مدیریت شهرى، 
اجتماعـى و مباحثـى همچـون اختـالالت روانـى، 
آسیب هاى طالق، بحران محیط زیست، هواى پاك 

و حمل و نقل است.

آغاز عملیات حفر
 70حلقه چاه آب در استان

مدیرعامـل شـرکت آب و فاضالب اسـتان اصفهان 
گفت: عملیات حفر و تجهیز 70حلقه چاه آب در استان 

آغاز شده است. 
هاشـم امینى با اشـاره به وضع بحرانـى آب و در نظر 
گرفتن تدابیر الزم براى عبور از آن گفت: براى اجراى 
سناریوى شرایط اضطرارى، این میزان حلقه چاه آب با 
اعتبارى بالغ بر 50 میلیارد تومان در دستور کار است. 
وى گفـت: در ایـن شـرایط بایـد از زاینـده رود آب 
کمتـرى تحویـل گرفـت و از آب هـاى زیـر زمینى 

بهره بردارى کرد.

خبر

حسن خزائى، مدیر انرژى و بهینه سازى سوخت شرکت 
شرکت ســهامى ذوب آهن اصفهان گفت: اگر سازمانى 
بخواهد به بهره ورى مستمر و پایدار دست یابد، الزم است 
این موضوع در اهداف استراتژیک سازمان گنجانده شود 
و بهبود بهره ورى به عنوان یک فرآیند مدیریتى در نظر 
گرفته شــود، چرا که فرآیند مدیریتى، مستمر، پیوسته و 

پایدار است.
وى با اشاره به انرژى بر بودن صنعت فوالد، تالش براى 
مصرف بهینه انرژى در فرآیندهاى این شرکت را، از اولویت 
هاى مدیریت انرژى و بهینه سازى سوخت عنوان کرد و در 
خصوص پروژه هاى در دست اقدام در راستاى بهینه سازى 

مصرف انرژى اظهار کرد : در سال هاى گذشته دو پروژه با 
همکارى سازمان توسعه صنعتى ملل متحد در ذوب آهن 
اجرایى شده است. وى ادامه داد: پروژه اول پروژه «هات 
شارژ نورد 500» است که درحدود 40 درصد از هزینه هاى 
اجرایى آن توسط سازمان مذکور تأمین شده است و در حال 
حاضر با سرعت قابل قبولى در حال اجراست و پروژه دوم 
پروژه «بهینه سازى سیســتم هواى فشرده» است. وى 
بیان کرد: در این پروژه،  ذوب آهن اصفهان از میان صنایع 
فوالدى کشور به عنوان پایلوت انتخاب شد و با همکارى 
پرسنل کارگاه اکسیژن، واحد بهینه سازى مصرف انرژى  

و کمپرسورخانه اجرا شد. 

 معاون اداره کل بهزیستى اســتان اصفهان با بیان اینکه 
ساالنه 15 درصد زنان سرپرست خانوار باید از چرخه حمایت 
بهزیستى خارج شــوند، گفت: 9300 زن سرپرست خانوار 
تحت پوشش بهزیستى اســتان قرار دارند و خدمات الزم 
به آنها ارائه مى شــود. مجتبى ناجى با اشاره به اینکه زنان 
سرپرست خانوارى که تحت پوشش بهزیستى هستند، تنها 
نیستند، اظهار کرد: بسیارى از این زنان داراى فرزند هستند 
و اقداماتى که بهزیستى براى آنها انجام مى دهد، براى کل 
خانواده آنهاست. وى افزود: فرزندانى که تحصیل مى کنند 
شهریه تحصیلى شان پرداخته مى شود، کسانى که دانشگاه 
دولتى مى روند کمک هزینه دانشگاه و کسانى که دانشگاه 

غیر دولتى هستند، کل شهریه آنها پرداخت مى شود و این 
کمک تا مقطع دکتراى فرزندان زنان سرپرست خانوار ادامه 
دارد. معاون اجتماعى اداره کل بهزیستى استان اصفهان ادامه 
داد: در مورد بیمه هم خدمات درمانى به آنها ارائه مى شود، 
تعدادى هم بیمه تأمین آتیه مى شوند و بعد از یک بازه زمانى 
و رسیدن به سن خاصى بازنشسته شده و مستمرى تأمین 
اجتماعى مى گیرند. وى خاطرنشــان کرد: زنان سرپرست 
خانوار مستمرى ماهانه نیز به طور متمرکز دریافت مى کنند 
و ماهانه حداقل 140 هزار تومان بــراى خانوار تک نفره و 
حداکثر 600 هزار تومان براى زنان سرپرست خانوارى که 

داراى فرزند هستند، پرداخت مى شود.

9300 زن سرپرست خانوار 
تحت پوشش بهزیستى اصفهان

بهبود بهره ورى در ذوب آهن 
اصفهان

احضار متهم
شــماره: 942037- 1396/11/03 نظر به اینکه آقاى 1- مصطفى ســلیمانى فرزند همت و 
2- آقاى سجاد الیاسى از طرف این دادســرا به اتهام مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدى با 
سالح سرد و مشارکت در ســرقت مقرون به آزار و سرقت گاوصندوق از مورخ 1394/10/17 
تحت تعقیب مى باشــند و ابالغ و احضاریه به واســطه معلوم نبودن محــل اقامت او ممکن 
نگردیده بدینوسیله در اجراى ماده 174 ق.آ.د.ك مراتب به نامبرده ابالغ تا به مدت یک ماه از 
تاریخ نشر آگا هى در این شعبه جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضر شود و در صورت عدم 
حضور پس از تاریخ مذکور اقدام قانونى معمول خواهد شد. م الف: 25 معینى دادیار شعبه دوم 

دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شاهین شهر /3/346
فقدان سند مالکیت

شــماره: 103/97/684/26- 97/2/29 آقاى على کریمیان جزى فرزند محمد به استناد دو 
برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاى شهود رسما گواهى شده مدعى است سند مالکیت 
خود به شماره 068559ســرى الف سال 94 را که به میزان بیســت و پنج حبه و دو دهم حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ بوده به شماره پالك ثبتى 437/7084 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى 
اصفهان (شاهین شــهر) که در دفتر 320 صفحه 575 ذیل ثبت 70146 به نام نامبرده ثبت و 
سند صادر و تسلیم گردیده و به موجب انحصار وراثت 418 مورخ 1392/11/25 شعبه ششم 
حقوقى حصر وراثت شاهین شهر مالکیت یافته و معامله دیگرى هم انجام نشده و ملک فاقد 
بازداشتى و داراى سند رهنى 2582 و 4909 مورخ 1394/11/24 در بانک مسکن دفتر 225 
شاهین شهر بوده و نحوه ى گم شدن جابجایى اعالم شده، چون درخواست صدور سند المثنى 
گردیده، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت، مراتب آگهى مى گردد که 
هر کس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا 10 روز 
اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 359 صیادى 

صومعه رئیس ثبت  اسناد و امالك شاهین شهر /3/347
اخطار اجرایى

شــماره: 399/96 بــه موجــب رأى شــماره 605 تاریــخ 96/10/2 حوزه دهــم حقوقى 
شــوراى حــل اختالف شهرســتان شــاهین شــهر کــه قطعیت یافتــه اســت. محکوم 
علیــه 1- شــرکت امید ســازه زاگرس 2- ساســان امیــدى نشــانى: مجهــول المکان 
محکوم اســت به: پرداخــت مبلــغ R 70/000/000 ریال بابــت اصل خواســته و مبلغ
 R 2/020/000 ریال هزینه دادرســى و الصاق تمبر و پرداخت خســارت تاخیر تادیه وفق 
شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجرا از تاریخ صدور چک 96/3/25 لغایت زمان 
پرداخت در حق محکوم له اکبر حبیبى فرزند رضا نشــانى: شاهین شهر- خ عطار- بین 3 و 4 
شرقى پ 17 و حق الوکاله وکیل زینب بیدرام گرگابى طبق تعرفه و هزینه اجراى حکم که بر 
عهده محکوم علیه مى باشد پیرو تامین خواسته شماره 450/96 مورخ 96/7/3. ماده 34 قانون 
اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکــوم به بدهد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسل یم کند 
و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 381 مجتبى رضوانى- قاضى شعبه دهم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر /3/348
حصر وراثت

شــماره: 97/148- 97/3/1 ممتاز اعرابى بشناسنامه شماره 8 باســتناد شهادتنامه و گواهى 
فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى بشــماره 148 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار 
داشته است که شادروان ذبیح اله گلزار بشناسنامه شــماره 634 در تاریخ 97/1/9 درگذشته 
و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از: 1- ممتاز اعرابى فرزند لطف ا... شماره شناسنامه 
8 نسبت با متوفى همســر 2- ثناءا... گلزار فرزند ذبیح ا... گلزار شماره شناسنامه 35 نسبت با 
متوفى فرزند 3- شــهناز گلزار فرزند ذبیح اله گلزار شماره شناســنامه 1538 نسبت با متوفى 
فرزند 4- ســیروس گلزار فرزند ذبیح اله گلزار  شماره شناســنامه 143 نسبت با متوفى فرزند 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مذبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهى ظرف مدت یک 
ماه به شوراى تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 401 شعبه اول شوراى حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /3/349
احضار متهم

شــماره: 942037- 1397/2/31  نظر به اینکه آقاى 1- مصطفى ســلیمانى فرزند همت و 
2- آقاى سجاد الیاسى به اتهام مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدى با سالح سرد و مشارکت 
در سرقت مقرون به آزار و سرقت گاوصندوق از طرف این دادسرا تحت تعقیب مى باشند و ابالغ 
و احضاریه به واســطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجراى ماده 
174 ق.آ.د.ك مراتب به نامبرده ابالغ تا به مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهى در این شعبه جهت 
پاسخگویى به اتهام خویش حاضر شــوند و در صورت عدم حضور پس از تاریخ مذکور اقدام 
قانونى معمول خواهد شد. م الف: 384 فرهادى- دادیار شعبه دوم دادیارى دادسراى عمومى 

و انقالب شهرستان شاهین شهر /3/350
اخطار اجرایى

شماره: 354/96 به موجب رأى شماره 423 تاریخ 96/7/17 حوزه دهم شوراى حل اختالف 
شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیهم 1- حسن تیمورى فرزند سلمان 
2- محمد وجدى فرزند قربان نشــانى: هر دو مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 
R 160/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ R 3/300/000 ریال هزینه دادرسى و 
الصاق تمبر و پرداخت خســارت تاخیر تادیه وفق شــاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه 

دایره اجراى احکام از تاریخ صدور چک 94/8/13 لغایت زمان پرداخت در حق محکوم له بانک 
انصار با نمایندگى آقاى آیت اله ابراهیمى به نشانى با وکالت اصغر دولت آبادى به نشانى دولت 
آباد بلوار طالقانى ابتداى خ اباذر غربى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت هزینه اجراى 
حکم که بر عهده محکوم علیه مى باشد پیرو تامین خواسته شماره 369/96 مورخ  96/6/15. 
ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را 
قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قســمت 
اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 354 مجتبى رضوانى- قاضى 
شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /3/351

حصر وراثت
على کیانى بشماره شناسنامه 445 با استناد به شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى بشماره پرونده 134/97 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که 
شادروان ابول کیانى فرزند فرج ا... به شماره شناســنامه 676 در تاریخ 97/2/16 درگذشته و 
ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- حواء کیانى کرى فرزند یدا... شماره شناسنامه 339 
نسبت با متوفى همسر 2- محمد کیانى فرزند ابول شــماره شناسنامه 3012 نسبت با متوفى 
فرزن د 3- على کیانى فرزند ابول شماره شناسنامه 445 نســبت با متوفى فرزند اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مذبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد 
و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد تاریخ نشــر نخستین اگهى ظرف مدت یک ماه به شوراى 
تقدیم و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 365 شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /3/352
فقدان سند مالکیت

شــماره: 103/97/689/26- 97/2/29 خانم معصومه محبى فرزند على به اســتناد دو برگ 
استشهادیه محلى که هویت و امضاى شهود در دفترخانه 104 شاهین شهر رسما گواهى شده 
مدعى است ســند مالکیت خود به شــماره چاپى 273134 الف/95 را که به میزان ششدانگ 
به شــماره پالك ثبتى 301/52124 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که 
به شــماره دفتر الکترونیک 139620302035006902 به نام خانــم معصومه محبى ثبت و 
صادر و تسلیم گردیده است و به موجب ســند صلح 115954 مورخ 1396/05/11 دفترخانه 
104 شاهین شهر به نامبرده انتقال یافته و نیز به موجب ســند رهنى شماره 107702 مورخ 
1393/09/01 دفترخانه 104 شاهین شهر در رهن بانک ملت شعبه عطار قراردارد و همچنین 
به موجب سند رهنى شماره 115956 دفترخانه 104 شــاهین شهر در رهن بانک ملت شعبه 
عطار قرارداد و معامله دیگرى هم انجام نشده است و طبق تبصره 5 ماده 120 آ.ق.ث به علت 
جابجایى مفقود گردیده است و تقاضاى صدور ســند المثنى نموده است، که طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهى مى گردد که هر کس مدعى انجام معامله یا وجود سند 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل 
سند را ارائه نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضى نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنى سند مرقوم 
صادر و متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف:  364 ناصر صیادى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شاهین شهر /3/353 
حصر وراثت

شــماره: 97/147- آقاى عزیزاله موسوى به شــماره شناسنامه 69 با اســتناد شهادتنامه و 
گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى به شــماره  147 تقدیم این شورا نموده و 
چنین اشعار داشته است که شادروان مریم قاسم خانى به شــماره شناسنامه 1304 در تاریخ 
97/2/21 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1-عزیزاله موسوى فرزند سید 
هدایت اله شماره شناسنامه 69 نسبت با متوفى همسر 2- سارا موسوى فرزند عزیزاله شماره 
شناسنامه 2849 نســبت با متوفى فرزند 3- سجاد موســوى فرزند عزیزاله شماره شناسنامه 
3159 نسبت با متوفى فرزند 4- سعید موسوى فرزند عزیزاله شماره شناسنامه 398 نسبت با 
متوفى فرزند 5- سمیرا موسوى فرزند عزیزاله شماره شناسنامه 4414 نسبت با متوفى فرزند 
6- بیگم باقرپور فرزند شــکراله شماره شناسنامه 434 نســبت با متوفى مادر.  اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد 
و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد تاریخ نشــر آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم و اال 
گواهى صادر خواهد شد. م الف: 397 شــعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر 

(مجتمع شماره یک) /3/354
حصر وراثت

محمدصادق سبزعلى بشناسنامه شماره 500 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى بشماره ش1ح 128/97 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته 
است که شادروان فرنگیس محکمى بشناسنامه شــماره 136 در تاریخ 96/11/1 درگذشته و 
ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- عصمت سبزعلى فرزند علمدار شماره شناسنامه 
920 نسبت با متوفى فرزند 2- هادى سبزعلى فرزند علمدار شماره شناسنامه 2184 نسبت با 
متوفى فرزند 3- عفت سبزعلى فرزند علمدار شــماره شناسنامه 2406 نسبت با متوفى فرزند 
4- محمدصادق سبزعلى فرزند علمدار  شماره شناسنامه 500 نسبت با متوفى فرزند 5- کبرا 
سبزعلى فرزند علمدار شماره شناســنامه 7 نســبت با متوفى فرزند 6- افروز سبزعلى فرزند 
علمدار شماره شناسنامه 341 نســبت با متوفى فرزند 7- کاظم سبزعلى فرزند علمدار شماره 
شناسنامه 329 نسبت با متوفى فرزند اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مذبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخســتین اگهى ظرف مدت یک ماه به شــوراى تقدیم دارد و اال گواهى صادر 
خواهد گردید. م الف: 351 شعبه اول شوراى حل اختالف شهرســتان شاهین شهر (مجتمع 

شماره یک) /3/356

اخطار اجرایى
شماره: 538/96- 1397/1/18 به موجب راى شماره 718 تاریخ 96/10/27 حوزه 6 شوراى 
حل اختالف شهرســتان گز که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه میثم على زاده به نشانى 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ چهل و دو میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ هفتصد و چهل و پنج هزار ریال هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى 
و پرداخت خسارت تاخیر تاد یه از تاریخ 95/8/30 لغایت اجراى حکم در حق محکوم له احمد 
امینیان جزى به نشانى زهرا احمدى داران بلوار طالقانى روبروى درب بیمارستان ش رجایى و 
پرداخت نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 

393 شعبه ششم شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /3/357
مزایده اموال منقول نوبت اول

در پرونده 970051 ح1 از شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر محکوم علیهم شرکت 
پردیس گسترش اســپادنا به پرداخت مبلغ 91/251/705 ریال در حق رضا پیرحاجى خوزانى 
و مبلغ 129/875/019 ریال در حق مهدى انصارى جمعا به مبلغ 221/108/724 ریال بابت 
اصل خواســته در حق محکوم له و مبلغ 11/055/436 ریال هزینــه االجرا در حق صندوق 
دولت محکوم گردیده است که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم 
علیه که به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده است، نموده است. صورت اموال 
مورد مزایده: 17/400 متر لولــه 16 میلیمتر (PEX-AL-PEX) از قرار هر متر 17400 
ریال- جمعا به ارزش 338/604/000 ریال کارشناســى به محکوم علیــه ابالغ و در مهلت 
مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان 
برگزارى مزایده 1397/03/23 ساعت 8/30 الى 9/00 محل برگزارى مزایده: اجراى احکام 
حقوقى دادگسترى شــاهین شهر مزایده از قیمت کارشناسى شــروع و به کسى که باالترین 
قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شــد. برنده مزایده میبایست 10 درصد از ثمن معامله را 
فى المجلس به حساب ســپرده واریز و  تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب 
سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به 
صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده میباشند مى بایست حداکثر 
پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از داده شــود و 
در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام 
مدنى تحویل تا در مزایده شرکت داده شوند. م الف: 408 مدیر اجراى احکام شعبه اول حقوقى 

دادگسترى شاهین شهر /3/373
فقدان سند مالکیت 

شــماره: 1396/12/442517 آقاى مجتبى زینلــى نجف آبادى فرزنــد غالمعلى بموجب 
درخواست وارده بشماره 961218641524209 مورخ 96/08/15 باستناد دو برگ استشهاد 
محلى که هویت و امضاء شــهود رسما گواهى شــده مدعى است که ســند مالکیت تمامت 
سه-چهارم دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به شماره 2 فرعى از 889 اصلى واقع در قطعه 
6 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 104 دفتــر 371 امالك ذیل ثبت 90137 
بنام مجتبى زینلى نجف آبادى فرزند غالمعلى ثبت و ســند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و 
معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: در اثر جابجائى مفقود شده 
است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز 
آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند 
مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شــد. هزینه آگهى از متقاضى وصول 
گردد. تاریخ انتشار 1397/03/09-911/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

نجف آباد/3/374
 حصروراثت 

فاطمه سادات شکراللهى یان چشمه داراى شناسنامه شماره 55 به شرح دادخواست به کالسه 
285/97 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
عبدالرضا شکراللهى بشناسنامه 308 در تاریخ 97/2/18 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. فاطمه سادات شکراللهى یان چشمه 
ش ش 55 (همســر متوفى) ، 2. خدیجه بهارلوئى ش ش 139 (مادر متوفــى) ، 3. جهانگیر 
شکراللهى یان چشمه ش ش 4622708116 (پدر متوفى) ، 4. محمد یوسف شکراللهى ش ش 
1081004363 ، 5. محمدطاها شکراللهى ش ش 1081334207 (فرزندان متوفى)، متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 888/م الف رئیس 

شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/3/375
ابالغ اجرائیه

شــماره پرونده: 139704002133000105/1 شــماره بایگانى پرونده: 9700129 شماره 
آگهى ابالغیه: 139703802133000019- بدین وســیله به آقاى محمود احمدیان نجف 
آبادى فرزند مصطفى که ابالغ اجرائیه به شما در آدرس در متن برگشتى به علت نقص و عدم 
شناسایى آدرس امکانپذیر نگردیده اســت ابالغ مى گردد که آقاى محسن فرقانى به استناد 
چک شــماره 9030/025885-12 مورخ 97/2/20 عهده بانک ملى ایران شــعبه نجف آباد 

کد 3211 و برگشتى شــماره 383660 مورخ 97/2/20 صادره از بانک ملى ایران شعبه نجف 
آباد جهت وصول مبلغ یک میلیارد ریال درخواست صدور اجرائیه علیه شما را نموده است که 
اجرائیه به کالسه 9700129 در این واحد مطرح است لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد 
اسنادرسمى الزم االجرا مراتب فقط یک نوبت در این روزنامه جهت اطالع شما درج و منتشر 
تا نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام نمائید و از تاریخ درج و انتشار در این روزنامه که تاریخ 
ابالغ محسوب مى گردد به مدت ده روز فرصت دارید نسبت به پرداخت بدهى خود به بستانکار 
اقدام نمائید درغیر اینصورت ضمن تعلق حقوق جریمه دولتى عملیات اجرایى علیه شما جریان 
خواهد یافت و غیراز آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد. 892/م الف- فاتحى مدیر 

واحد اجراى اسنادرسمى نجف آباد/3/376
ابالغ رأى

 دادنامه- شــماره پرونده : 1353/96، شــعبه اول حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان 
فالورجان . خواهان : آقاى احمدرهنما فرزند محمدحســن نشانى فالورجان کوچه بابلدشت 
(خیابان امام خمینى) خوانده : 1- ســجاد صادقى فرزند اســماعیل 2- محمد شفیعى فرزند 
محمدعلى مجهول المکان خواسته : الزام خواندگان به انتقال سند یکدستگاه اتومبیل پیکان 
وانت مدل 78 به شماره انتظامى 636 ب 43 ایران 58 – گردشکار : پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به خواسته فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا 
ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید  در مورد دادخواست آقاى 
احمدرهنما فرزند محمدحسن به طرفیت 1- سجاد صادقى فرزند اسماعیل 2- محمد شفیعى 
فرزند محمدعلى به خواسته الزام و اجبار وى به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال سند 
خودرو شماره 636 ب 43 ایران 58 پیکان وانت تقدیم شورا نموده و خواهان رابطه قراردادى 
خود را با سایر فروشندگان احراز نموده و با توجه به اســتعالم از مرجع انتظامى سند خودرو به 
نام محمد شفیعى فرزند محمدعلى خوانده ردیف دوم مى باشــد .و خوانده نیز در جلسه شورا 
حاضر نشــده لذا با مالحظه و احراز معامله بین طرفین و احراز رابطه قراردادى با فروشندگان 
قبلى باستناد مواد 10 و 205 و 237 و 362 قانون مدنى رأى به محکومیت خوانده ردیف دوم 
محمدشــفیعى فرزند محمدعلى به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و تنظیم و انتقال سند 
ثبتى و رسمى پیکان وانت به نام خواهان را صادر و اعالم مى نماید و در مورد خواندگان ردیف 
اول سجاد صادقى نظر به اینکه سند به نام آنها نیست به استناد بند 4 ذیل ماده 84 و ماده 89 
ناظر بر این ماده از قانون آیین دادرسى مدنى قرار رد دعوى خواهان را صادر و اعالم مى نماید 
همچنین به استناد مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى و از باب قاعده تسبیب و 
الضرر حکم بر محکومیت خوانده محمدشفیعى فرزند محمدعلى به پرداخت مبلغ --- ریال 
هزینه دادرســى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید این رأى غیابى و  ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه  و بیست روز پس از مهلت واخاوهى قابل اعتراض 
در دادگاه هاى عمومى حقوقى شهرستان فالورجان مى باشد م الف 209  . قاضى شوراى حل 

اختالف شهرستان فالورجان شعبه اول/3/377 
مزایده اموال غیر منقول

شماره :970540  - اجراى احکام دادگاه حقوقى شهرستان فالورجان در نظر دارد در پرونده 
شماره 970540  اجرائى موضوع علیه آقاى ابوالقاسم رهنما وله آقاى محمد چهرآرا در تاریخ 
97/04/03 به منظور فروش 13/56 حبه مشــاع 6 دانگ یک قطعه زمین کشــاورزى (باغ 
محصور) با مساحت 1600 مترمربع داراى درختان چندساله میوه و داراى ساختمان و محوطه 
سازى و اســتخر واقع در صحراى معروف به دم لنگه اى در محدوده روستاى موسیان کوچه 
شهید رجایى مجاور جوى حسین آباد زمین هاى کشاورزى سابق حاج مرتضى شمس داراى 
سابقه ثبتى به شــماره 14 اصلى بخش 9 مى باشد و ملک مذکور مشاع مى باشد و متعلق حق 
غیر نمى باشد  از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان 
اطاق 315 برگزار نماید . اموال موضوع مزایده توسط کارشــناس رسمى دادگسترى به مبلغ 
ششصد و دومیلیون و ششــصدو نود و پنج هزار و یکصدو  هشــتاد ریال ارزیابى شده است . 
متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال 
مطلع شــوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى اســت که باالترین قیمت را 
پیشــنهاد نماید. ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کســانى مى توانند 
در جلسه مزایده شــرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را  به حساب سپرده 
دادگسترى به شماره 2171290288005  ایداع و فیش آنرا ارائه نمایند . و در صورت انصراف 
برنده مزایده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد. م/الف : 211 مدیر اجراى احکام 

مدنى دادگسترى فالورجان/ 3/378 
 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمان 

هاي فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانــون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمان هاي فاقد سند رسمی - برابر راي شماره 139660302007004283 هیات دوم 
موضوع قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی وضعیت ثبتی واراضی وســاختمان هاي فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقاي محمد حسین جعفرى فشارکى  فرزند محمدحســن  بشماره شناسنامه 613 دریک باب 
کارگاه به مساحت 491,08مترمربع پالك اصلى واقع دریزدابادخریدارى از مالک رسمى آقاى 
جواد بهجتى اردکانى فرزند محمد  محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضاي مدت مذکور 
وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد . تاریخ انتشارنوبت اول: 
1397/3/09تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/3/24م الف: 143 اکبر پور مقدم- رییس ثبت اسناد 

وامالك فالورجان/3/379 

مسئول کمیسیون آموزش اتحادیه نانوایان اصفهان با بیان اینکه قیمت گندم براى نانوایان آزادپز 
تغییر کرد، گفت: با توجه به تورم موجود در جامعه، قیمت نان باید در مدت شــش سال، 50 درصد 
افزایش یابد. محمدرضا خواجه در خصوص صحبت هایى مبنى بر افزایش قیمت نان، اظهار کرد: 
معاون وزیر تغییر قیمت آرد و گندم را تکذیب کرد، اما تعدادى از نانواهاى آزادپز استان و کشور، گندم 

و آرد را در یک نوبت گران خریدند.
وى با بیان اینکه هرکیلو گندم در بازار سه قیمت دارد، افزود: آرد دولتى به قیمت 33 هزار تومان، قیمت 
تعادلى آرد براى نانوایى هاى آزاد پز درحدود 50 هزار تومان و قیمت هر کیسه آرد براى تولیدات سنتى 

65 تا 80 هزار تومان است.
 نایب رئیس انجمن علوم و فنون غالت اصفهان با بیان اینکه افزایش قیمت نان، امر درستى است، 
تصریح کرد: دولت هر کیلو آرد را 800 تومان به نانوا مى فروشد و به ازاى هر کیلو، 700 تومان سوبسید 
مى دهد و مى تواند با حذف سوبسید آرد، از قاچاق سه میلیون ُتن آرد جلوگیرى کند و با خروج خود از 
بخش نان، موجب تعادل قیمت نان با رقابت در بین نانوایان و تالش آنان براى حفظ مشتریان شود.

وى افزود: قیمت نان از سال 92 تاکنون بدون تغییر مانده که این امر موجب کاهش کیفیت و افزایش 
دورریز نان، نارضایتى نانوایان و اخراج کارگران ماهر، بى انگیزگى دیگر کارگران و نبود تخمیر الزم 
نان شده است. خواجه با بیان اینکه مصرف سالیانه نان براى هر نفر 210 کیلو گرم است، اظهار کرد: 
مصرف آرد کشور بیش از 10 میلیون ُتن است، بنابراین قیمت نان باید واقعى شود. وى با تأکید بر 
اینکه قیمت واقعى نان باعث افزایش کیفیت آن مى شود، گفت: نان بى کیفیت، از آرد سفید و زمان 

پخت 10 ثانیه و زمان تخمیر صفر و با استفاده از جوش شیرین ایجاد مى شود.
 مسئول کمیسیون آموزش اتحادیه نانوایان اصفهان با بیان اینکه 30 درصد نانوایان آزاد پز هستند، 
تصریح کرد: 70 درصد نانوایان کشور از آرد دولتى و تابع نرخ دولتى و نانوایان آزادپز از آرد سفید عارى 
از امالح و ویتامین استفاده مى کنند و براى جبران کیفیت آرد سفید، جوهرقند را به آن اضافه مى کنند.

وى با تأکید بر اینکه دولت باعث تولید نان بى کیفیت و ترویج سرطان در کشور شده است، گفت: 
در واقع از جیب تولیدکننده به مردم سوبســید مى دهد و در اصل، سود سوبسید نصیب دالالن و 

قاچاقچیان آرد مى شود.
خواجه با بیان اینکه با توجه به تورم، قیمت نان باید در مدت شش سال، 50 درصد افزایش یابد، اظهار 
کرد: در این شرایط، نانوایان دولتى به مرز ورشکستگى رسیده اند و به سمت آرد سفید و بى کیفیت و 

همچنین کم فروشى و کاهش تخمیر نان رفته اند.

نانوایان در مرز ورشکستگى

نرخ نان باید 50 درصد گران شود
معــاون بهداشــتى دانشــگاه علــوم پزشــکى 
کاشــان گفت: بر اســاس بررســى واحد بهداشت

حرفه اى این معاونت، دوهزارو991 نفر مجموع کل 
شاغالن ریسندگى و بافندگى واحدهاى تولیدى در 
کاشان و آران و بیدگل در معرض سروصداى زیان آور 
هســتند. علیرضا مروجى گفت: دو هزار و 653 نفر از 
این تعداد در واحدهاى تولید فرش ماشینى، 274 نفر 
در واحدهاى تولید ریســندگى ورنگرزى و 82 نفر در 
واحدهاى تولید بافندگى نخ و پنبه دو شهرستان کاشان 

و آران و بیدگل هستند.
وى، مجموع تعداد کارگاه هاى ریسندگى و بافندگى 
کاشان و آران و بیدگل را 554 کارگاه ذکر کرد و یادآور 
شــد: 513 مورد از این تعداد مربوط بــه تولید فرش 
ماشینى، هفت کارگاه مربوط به واحدهاى ریسندگى و 
رنگرزى و 34کارگاه مربوط به واحدهاى نخ و پنبه در 

این دو شهرستان است.
به گفته وى، 265 کارگاه فرش ماشینى، ریسندگى و 
رنگرزى و بافندگى نخ و پنبه از مجموع 554 کارگاه در 
کاشان و آران و بیدگل در کاشان و 289 کارگاه آن در 

آران و بیدگل است.
وى، با اشاره به بازدید ماهانه از کارگاه هاى تولیدى 
توســط 32 کارشــناس بهداشــت حرفه اى گفت: 
درمجموع 44 هزار و 405 نفر در 9هزار و هفت کارگاه 
خانگى و غیر خانگى شاغل در شهرستان هاى کاشان 
و آران و بیدگل هســتند که تقریباً 20 هزار نفر آن در 

صنایع ریسندگى و فرش فعالیت دارند.

3000شاغل صنایع 
نساجى کاشان در معرض 

سروصداى زیان آور
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مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان گفت: 
اگر روند نابودى تاالب گاو خونى تدوام داشــته باشــد، 

آسیب هاى زیادى به استان هاى همجوار آن خواهد زد. 
رحمان دانیالى افزود: باید تمامى تالش خود را انجام دهیم 
تا این تاالب زنده بماند و بر این اساس، زاینده رود نیز نمى 
تواند از این شهر حذف شــود. وى اظهارداشت: ایده سند 
فرادســتى براى محیط زیست، سند بســیار خوبى است 
اما اگر مثل قانون، شعاع 50 کیلومترى در شهر اصفهان 
اجرایى نشود، نتیجه خوبى در پى نخواهد داشت؛ به همین 
دلیل بهتراست اجراى این ســند را به سازمان هاى مردم 
نهاد واگذار کرد، زیرا مطالبه گر بوده و اجرایى شدن آن را 

بیشتر پیگیرى مى کنند. وى ادامه داد: در مورد مدیریت و 
رسیدگى به پسماند شهرى، اصفهان وضعیت بسیار خوبى 
را نسبت به شهرهاى دیگر دارد، اما به نظر مى رسد باید در 
ارتباط با آموزش هاى زیست محیطى نیز واقعیت ها گفته 
شود تا هم مردم نسبت به آن حساس شوند و هم مسئوالن 

ِدینى بر گردنشان نباشد.
وى افزود: اگر روند نابودى تاالب گاوخونى تدوام داشته 
باشند، آسیب هاى زیادى به استان هاى همجوار آن خواهد 
زد، بنابراین باید تمامى تالش خــود را انجام دهیم تا این 
تاالب زنده بماند و بر این اساس زاینده رود نیز نمى تواند از 

این شهر حذف شود.

شــهردار اصفهان با تاکید بر جایگزین شــدن احکام 
حبس براى زندانیان و لزوم آموزش مهارت هاى شغلى 
در فضاى زندان هــا گفت: شــهردارى آمادگى دارد از 
زندانیان با مهارت در حوزه خدمات شــهرى اســتفاده

 کند.
قــدرت ا... نــوروزى افــزود: شــهردارى اصفهــان 
آمادگى دارد در بخــش احکام جایگزیــن، از ظرفیت 
زندانیانــى که مهارت هاى الزم را داشــته باشــند، به 
ویژه در کارهاى مربوط به خدمات شــهرى اســتفاده 

کند.
وى افزود:بــه جاى حبــس و زندان مى تــوان احکام 

جایگزیــن صادر کــرد، چرا کــه اگر ایــن رویکرد در 
کل کشــور در نظرگرفته شــود،  هم تنبیه اجتماعى را 
در پى خواهد داشــت و هــم بر تعداد زندانیــان افزوده

 نمى شود.
نوروزى با ابراز خرســندى از ایجاد چنیــن فضایى در 
زندان ها براى مهارت آموزى گفت: ایجاد شرایطى که 
زندانیان بتوانند از وقت خود در طول مدت حبس، براى 
یادگیرى یک مهارت استفاده کنند، نتایج مثبتى دارد که 
حتى بعد از آزادى آنها از زندان و بازگشت به جامعه مفید 
خواهد بود. به گفته نوروزى، بایــد خالقیت زندانیان به 

ویژه در مسائل اجتماعى جهت دهى شود.

زاینده رود 
باید زنده بماند

آمادگى شهردارى اصفهان براى 
به کارگیرى زندانیان با مهارت 

معرفى معاون پژوهشى 
دانشگاه آزاد نجف آباد

آییـن تکریـم و معارفـه معـاون پژوهـش و فناورى 
دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد با حضور هیئت رئیسه، 
اعضاى هیئت علمى و کارکنان این دانشگاه برگزار و 
«غضنفر شاهقلیان» به عنوان معاون جدید پژوهش 
و فناورى ایـن دانشـگاه معرفى و از خدمـات «رضا 

ابراهیمى» تجلیل شد.

20 درصد زندانیان شهرضا 
محکومان مالى هستند

حسـین سـجادى، مدیر اداره زندان شـهرضا گفت: 
بیـش از 20 درصـد محبوسـان زنـدان شـهرضا، 
محکومان مالى هستند که مجموع بدهى آن ها بیش 

از 10 میلیارد تومان است.

تولید ساالنه 3 میلیون 
رز شاخه بریده در گلپایگان

شهرسـتان گلپایـگان چهـار هکتـار گلخانـه فعال 
در تولید گل شـاخه بریـده دارد که محصـول آن به 
کشـورهاى حوزه خلیج فارس و آسـیاى میانه صادر 

مى شود.
از هفـت  هکتـار گلخانـه فعـال ایـن شهرسـتان 
، چهـار هکتـار بـه کشـت گل رز شـاخه بریـده 
اختصـاص یافته که از ایـن گلخانه ه،ا سـاالنه بیش 
از سـه میلیـون گل رز تولیـد و عـالوه بر ارسـال به 
اقصـى نقـاط کشـور ، بـه خـارج از کشـور صـادر 

مى شود.

تألیف 30 اثر علمى در 
دانشگاه آزاد شهرضا

رئیس دانشـگاه آزاد اسـالمى واحد شـهرضا گفت: 
اسـاتید و اعضاى هیئت علمى این دانشگاه، تاکنون 
موفق به تألیـف 30 اثر علمـى در رشـته ها و مقاطع 

مختلف تحصیلى شده اند.
فرید نعیمى اضافه کرد: وجود 58 رشـته کارشناسى 
ارشد و 35 رشـته کارشناسـى و پذیرش دانشجو در 
15 رشـته دکترا، بخشـى از افتخارات این دانشـگاه

 است.
وى با بیان اینکـه تاکنون بیش از 10 هزار دانشـجو 
از ایـن واحـد دانشـگاهى فـارغ التحصیل شـده اند، 
تصریح کـرد: در حال حاضر 300 دانشـجوى دکترا، 
هزار و 600دانشـجوى کارشناسـى ارشـد و دو هزار 
و 700 دانشـجوى کارشناسـى و 132 دانشـجوى 
مقطع کاردانى در این دانشـگاه مشـغول به تحصیل

 هستند.

آزادى 28زندانى محکوم مالى 
با کمک خیران اصفهانى

مدیـرکل زنـدان هـاى اسـتان اصفهـان از آزادى 
28زندانى محکـوم مالى با کمک خیـران اصفهانى 

خبر داد.
اسـدا...گرجى زاده گفت:28 زندانى محکوم مالى از 
زندان هاى استان اصفهان با کمک خیران اصفهانى 

رهایى یافتند.
وى افزود: با کمک خداپسـندانه استاندارى و خیران 
اصفهانـى، 28 زندانـى جرایـم غیرعمـد بـا بیش از 
187میلیون تومـان بدهى، از بند رهایـى یافتند و به 

آغوش خانواده بازگشتند. 

5 موقوفه در گلپایگان 
ثبت شد

مدیر اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان گلپایگان از 
ثبت پنج موقوفه جدید به ارزش 830 میلیون تومان 

در این شهرستان خبر داد.
حجت االسـالم مهـدى طاهـرى ایـن وقفیـات را 
شامل دو قطعه زمین مزروعى، یک منزل مسکونى 
و دو بـاب مغـازه تجـارى اعالم کـرد کـه فروردین 

واردیبهشت امسال وقف شده است. 

خبر

مدیر امور باغبانى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
با بیان اینکه به دلیل ســرمازدگى، به پنج هزار هکتار از 
زمین هاى زراعى و 10 هزار هکتاراز باغات استان اصفهان 
خسارت وارد شده است، گفت: برآورد اولیه این خسارات 

در حدود 260 میلیارد تومان است.
احمدرضا رئیس زاده اظهار داشــت: به دلیل سرمازدگى 
و تگرگ از اواخر فروردین ماه ســال جارى به پنج هزار 
هکتار از زمین هاى زراعى و 10 هزار هکتار باغات استان 

اصفهان خسارت وارد شده است.
وى با بیان اینکه عمده این خسارات به باغات و زمین هاى 
زراعى شهرستان هاى کاشان و آران و بیدگل وارد شده 
اســت، افزود: باغات و زمین هاى زراعى شهرستان هاى 
آران و بیدگل، بویین میاندشــت، سمیرم، شاهین شهر، 

شهرضا و کاشان دچار سرمازدگى شدند.
مدیر امور باغبانى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
گفت: برآورد اولیه خسارات درحدود 260 میلیارد تومان 
است که البته هنوز میزان دقیق آن مشخص نشده است.

وى با اشاره به خسارت به محصوالتى همچون گردو و 
آلوچه خاطرنشــان کرد: به دلیل کاهش دما به زیر شش 
درجه سانتى گراد در کاشــان، باغات و زمین هاى زراعى 
زیادى در شهرهاى قمصر، قهرود و برزك این شهرستان 

دچار خسارت شدند.
رئیــس زاده اظهارداشــت: میزان خســارات در مناطق 
کوهســتانى به 100درصد هم رســیده و درصد کمى از 
باغات و زمین هاى زراعى در استان اصفهان بیمه هستند.

وى با بیان این که میزان خســارات به باغ داران استان 
اصفهان به وزارت جهاد کشــاورزى انعکاس داده شده 
است، تصریح کرد: پرداخت خســارت به تصمیم وزارت 

جهاد کشاورزى بستگى دارد.

مدیر امور باغبانى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
بیان داشت: درخواســت اعتبارات، تسهیالت معیشتى و 
یارانه اى براى رفع مشــکالت باغ داران به وزارت جهاد 

کشاورزى ارائه شده است.

وى در پایان با بیان این که سیالب به دام هاى برخى از 
شهرستان هاى اســتان اصفهان هم خسارت وارد کرده 
اســت، ادامه داد: نزدیک به 500 رأس دام به ارزش 60 

میلیارد تومان در استان اصفهان تلف شده اند.

گفتنى است؛ سرماى بهاره در سال جارى باغات 17 استان 
کشور را دچار 7 هزار میلیارد تومان خسارت کرده و این در 
حالى است که تنها 20 تا 30 درصد باغات خسارت دیده 

کشور بیمه بوده اند.

خسارت 260 میلیارد تومانى سرماى بهاره 
مدیر دفتــر قرآن و عتــرت اداره کل فرهنگ به باغداران اصفهانى

و ارشاد اســالمى اســتان اصفهان گفت: بن 
تخفیف در پانزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت 

اصفهان عرضه مى شود.
حجت االسالم ابوالفضل یعقوبى گفت: براى 
نخستین بار در طول برگزارى نمایشگاه هاى 
قرآن در اصفهان، بن تخفیف براى خرید کتب 
و نرم افزارهاى علوم قرآنى، ویژه عالقه مندان 

در نظر گرفته شده است.
وى افزود: عالقــه مندان به خریــد کتاب از 
این نمایشــگاه، بــا مراجعه به شــعبه بانک 
مســتقر در پانزدهمیــن نمایشــگاه قرآن و 
عترت اصفهان، با پرداخــت 30 درصد هزینه 
و ارائــه کارت ملى، بــن تخفیــف دریافت 

مى کنند.
مدیر دفتــر قرآن و عتــرت اداره کل فرهنگ 
و ارشــاد اســالمى اســتان اصفهان با بیان 
اینکه 50 درصد از هزینــه این بن ها را وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمى و 20 درصد آن را 
ناشــران پرداخت مــى کنند، گفــت: افراد 
با ارائه ایــن بن تخفیــف، تنهــا 30 درصد 
هزینه خریــد کتب قرآنــى را مى پــردازد و 
70 درصــد مشــمول تخفیــف نمایشــگاه 

مى شود.
حجت االســالم یعقوبى با تاکید بر اینکه این 
بن هاى تخفیف ویژه پانزدهمین نمایشــگاه 
قرآن و عترت اصفهان بوده و تنها از ناشــران 
مستقر در نمایشگاه مى توان خرید انجام داد، 
افزود: این بن ها به صورت روزانه توزیع مى شود 
و ناشــران نیز در  پایان روز کارى نمایشــگاه 
الزم اســت قطعات بن کتاب را ممهور به مهر 
انتشــارات خود نموده و به شعبه بانک تحویل 

دهند.

عرضه ُبن تخفیف
 30 درصدى خرید کتاب

قائم مقام بنیاد سینمایی فارابی گفت: یکی از نارضایتی 
هاي ســینماگران و هنرمندان اصفهانی، دیده نشدن 
آنها در جشنواره سال هاي گذشته بود که در این دوره، 
برنامه هاي ویژه اي براي آنها در نظر گرفته می شــود 
که بخش زیــادي از گله مندي هاي آنــان را کاهش 

دهد. 
حبیب ایل بیگى با بیان اینکه اعتبار این دوره از جشنواره 
شش میلیارد تومان پیش بینی شــده است، افزود: 50 
درصد این مبلغ توسط شهرداري اصفهان و 50 درصد 

بقیه توسط بنیاد سینمایی فارابی تأمین خواهد شد. 
قائــم مقام بنیــاد ســینمایی فارابی و عضو شــوراي 

سیاستگذاري جشــنواره بین المللى فیلم هاى کودکان 
و نوجوانان با بیــان اینکه الزمه یک جشــنواره حرفه 
اي، اکــران فیلم ها در ســالن هاي ســینما و رعایت 
اســتانداردهاي الزم اســت، اضافه کرد: با وجود این، 
براي مردمی که موفق به تهیه بلیت نشــده و در برنامه 
هاي اصلی شرکت نخواهند کرد، اکران فیلم در حاشیه 
جشنواره در نظر گرفته شده تا آنها نیز به صورت رایگان 
بتوانند به تماشــاي فیلم هاي جانبی بنشینند که از آن 
جمله می توان به نمایش شبانه فیلم هاي خاطره انگیز 
براي خانواده ها در فضاهاي باز مانند میدان نقش جهان 

اشاره کرد.  

نمایش شبانه فیلم هاى کودك و نوجوان 
در میدان نقش جهان

رئیس کتابخانه مرکزى شــهردارى اصفهان از صدور 
کارت عضویت کتابخانه ویژه گردشــگران خارجى در 

اصفهان خبر داد.
محمدرضا کشانى اظهار داشت: بیشتر گردشگرانى که 
براى تماشاى اصفهان مى آیند، اطالعات چندانى درباره 
این شهر، آداب و رسوم مردم، پیشینه ابنیه و آثار تاریخى 
و ... ندارند، اما نسبت به این مسئله عالقه مند هستند و 
دوست دارند بتوانند از منابع مکتوب و مستند موجود در 

این زمینه استفاده کنند.
وى ادامــه داد: به همیــن جهت، طرح صــدور کارت 

عضویت براى گردشــگران، با هدف در اختیار گذاشتن 
این فرصت براى آنها به زودى به اجرا در مى آید.

رئیس کتابخانه مرکزى شهردارى اصفهان تاکید کرد: 
این کارت قادر اســت به عنوان یک ســفیر فرهنگى، 
مقدمات تعامل ما با کشــورهاى دیگر را فراهم کرده و 
همچنین اطالعات مستند و موثقى درباره ابعاد مختلف 
شــهر اصفهان را در قالب فایل صوتى، عکس، کتاب، 
راهنماهاى گردشــگرى، آثار دیجیتــال و ... در اختیار 
گردشگران قرار دهد تا موقع بازگشت، تصور کامل ترى 

نسبت به این شهر تاریخى داشته باشند. 

صدور کارت عضویت کتابخانه براى
 گردشگران خارجى

اما و اگرهاى تابستان بدون خاموشى در اصفهانکمبود خون و فرآورده هاى خونى در اصفهان 
مدیرکل ســازمان انتقال خون اســتان اصفهان گفت: 
مــردم در ماه ضیافــت الهى به یــارى همنوعان خود 

بشتابند.
مجید زینلى با بیان اینکه این سازمان با کمبود خون و 
فرآورده هاى خونى مواجه است، گفت: در ماه رمضان 
همیشه با کمبود خون و فراورده هاى خونى روبرو مى 

شویم.
وى بابیان اینکه هر یک واحد خون مى تواند جان چهار 
نفر را نجات دهد، افزود: از ابتداى سال تاکنون چهار هزار 
و 600نفر براى اهداى خون مراجعــه کرده اند و از این 
تعداد، سه هزار و  100نفر موفق به اهداى خون شده اند.

وى گفت: سازمان انقال خون در ماه مبارك رمضان از 
ســاعت 21تا24 آماده خون گیرى از مردم نوع دوست 

استان اصفهان است.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان با بیان اینکه امسال به دلیل کم شدن آب پشت 
ســدهاى ذخیره آب، نیروگاه هاى برق آبى درحدود چهار 
هزار مگاوات از ظرفیت بــرق را نمى توانند تولید بکنند، 
گفت: از ســاعت 12 تا 16 در ماه هاى تیر، مرداد و 15 روز 
ابتداى شهریور ماه با احتساب روزهاى تعطیل، درحدود 50 

روز از سال، میزان تولید پاسخگوى میزان مصرف نیست.
محمد مهدى عسگرى با بیان اینکه در 10 سال گذشته طى 
سال هاى 1388 و 1389 پیک مصرف در شب بود، اظهار 
داشت: از سال 1389 تا 1396 اوج مصرف از ساعت 12 تا 
16 بعد از ظهر بود و تبدیــل المپ هاى 100 وات قدیمى 
به المپ هاى ســه وات کم مصرف و به کارگیرى وسایل 
سرمایشى مثل کولر گازى در روز، پیک مصرف را تغییر داد.
وى ادامه داد: پیک بار کل کشــور در ســال 96 در حدود 
5/22درصد رشد نسبت به سال 95 رشد داشت. این رشد 
در اســتان اصفهان ســه درصد و در شهرستان اصفهان 
2/5درصد بود. وى در خصوص تامین منابع برق تصریح 

کرد: 78هزار و 400 مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاهى 
وجود دارد که شامل سیکل ترکیبى، گازى و بخارى جزء 
نیروگاه هاى حرارتى است، همچنین 19درصد نیروگاه ها 
ســد، یک درصد نیروگاه اتمى بوشهر و از دیزل ها و منابع 
تجدیدپذیر و تولید پراکنده جهت تامین منابع اســتفاده 
مى شــود. وى ادامه داد: نیروگاه هــاى برق آبى 12 هزار 
مگاوات ظرفیت تولید دارند که امســال به دلیل کم شدن 
آب پشت ســد، در حدود چهار هزار مگاوات از ظرفیت را 
نمى توانند تولید بکنند. از طرفى، رشد مصرف مشترکین در 
حدودسه هزار مگاوات افزایش خواهد یافت که در مجموع 
هفت هزار مگاوات نسبت به سال گذشــته کمبود تولید 
خواهیم داشت. عسگرى تصریح کرد: پیک مصرف برق در 
اصفهان طى سال گذشته درحدود چهار هزار و 400مگاوات 
بود و ظرفیت مجموع تولید هم چهار هزار و 400مگاوات 
بود، بنابراین توانستیم نیاز مصرف استان را در مجموع تولید 
کنیم، اما از جمله مشــکالت پیش رو در تابستان امسال، 

نداشتن نیروگاه سد زاینده رود و نیروگاه سد دز خواهد بود.

وى ادامه داد: همچنین نیروگاه اســالم آباد با حدود 900 
مگاوات ظرفیت، به دلیل مصرف آب باال تعطیل اســت 
و نیروگاه شــهید محمــد منتظرى از پســاب فاضالب 
شاهین شهر براى تولید استفاده مى کند. وى با بیان اینکه 
کاهش فشار آب موجب شده که اکثر مشترکین از پمپ  آب 
استفاده کنند و افزایش استفاده از کولر گازى، رشد مصرف 
برق را به دنبال دارد، گفت: با این اوصاف، احتماال شبکه برق 
استان امسال به صورت وارد کننده از شبکه سراسرى برق، 

بخشى از نیاز مصرف را تامین مى کند.
وى در خصوص پیش بینى میزان مصرف برق در استان، 
ادامه داد: از ساعت 12 تا 16 در ماه هاى تیر و مرداد و 15 
روز ابتداى شهریور با احتساب روزهاى تعطیل درحدود 50 
روز از سال، میزان تولید برق پاسخگوى نیاز مصرف نیست.

عسگرى با بیان راه حل هاى موجود براى کاهش مصرف 
در این دوره، تصریح کرد: در این 240 ساعت، از مشترکان 
عادى تقاضا داریم که ســاعات مصرف خود را به حداقل 

برسانند.  

آگهى ابالغ اتهام

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان

سرکار خانم مرضیه مساح، فرزند بهرام با کدملى 1818288397، با توجه به اینکه پرونده اتهامى شما در 
هیئت بدوى رسیدگى به تخلفات ادارى وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى در حال رسیدگى مى باشد، به دلیل 
مجهول المکان بودن شما و به منظور آگاهى از مفاد اتهام به شماره 1012 مورخ 97/01/22، این آگهى براى یک 

نوبت در این روزنامه درج مى گردد. 
به اطالع مى رساند: به موجب ابالغ اتهام شماره 1012 مورخ 97/01/22 هیئت بدوى رسیدگى به تخلفات ادارى 
کارمندان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى مبنى بر غیبت غیرموجه به صورت متوالى که با بند 29 ماده 8 قانون 
رسیدگى به تخلفات ادارى منطبق است مقتضى است حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ انتشار این آگهى دفاعیه 
کتبى خود را به (انضمام مستندات مربوطه، یک قطعه عکس جدید پرسنلى، آخرین حکم کارگزینى) به هیئت 
مذکور به آدرس تهران، خیابان آزادى، خیابان بهبودى، ابتداى نیای ش غربى، کوچه ژاندارمرى جنوبى، پالك 4، 
ساختمان شماره 5 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى، طبقه دوم، دفتر هیئت بدوى رسیدگى به تخلفات ادارى 
کارمندان تسلیم نمایید، بدیهى است در غیر این صورت هیئت غیاباً به تخلف مذکور رسیدگى و حسب قوانین 

م الف: 181050و مقررات به اصدار رأى اقدام مى نماید. 




