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فقر پروتئین 7 نشانه مشخص داردرکابزنى دوچرخه سواران اصفهانىدروغ بزرگ درباره طالق رضا شفیعى جم  اصل ماجراى خوردن گوشت گربه در سیستان و بلوچستان همه جزئیات یک تجاوز گروهى سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

خشک شدن 450 هزار اصله درخت
 در اصفهان طى 6 سال

عزیمت 2600 اصفهانى به مراسم ارتحال امام(ره)
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اصغر فرهادى، رئیس داوران 
جشنواره «سارایوو» شد

قدمش روى چشم!

بابک حمیدیان صدرنشین 
بازیگران مرد سینما

4

هجـوم 
سلفى بگیرها به 

یک مراسم ختم!  
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مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان گفت: آسیب 
جدى به فضاى سبز اصفهان در اثر خشکسالى وارد شده، به نوعى که

 450 هزار اصله درخت در طول شش سال خشک شده است.
فروغ مرتضایى نژاد با بیان اینکه در فضاى سبز اصفهان 16/5  متر مربع 

فضاى سبز اکولوژك موجود است، در حالى که فضاى سبز
 تفرجگاهى 3/3 متر مربع است...

 ازدحام جمعیت، بسته شــدن خیابان، آتش سوزى 
کولر و البته هجوم سلفى بگیران  از حاشیه هایى بود 
که عصر روز سه شنبه در مراسم ترحیم ناصر ملک 
مطیعى اتفاق افتاد و باعث شــد این مراسم زودتر از 
برنامه ریزى هاى انجام شده به اتمام برسد. در مراسم 
ترحیم این هنرپیشه مشهور سینماى ایران، هنرمندان 
سرشــناس زیادى از جمله محمدعلى کشــاورز، 
مسعود کیمیایى، عباس قادرى، رضا عطاران، مجید 
صالحى، همایون ارشادى، ساالر عقیلى پورى بنایى، 

نوید محمدزاده، امیر جدیدى و... 
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دست اصفهانى ها باز هم از هیئت رئیسه مجلس دور مانددست اصفهانى ها باز هم از هیئت رئیسه مجلس دور ماند
انتخابات داخلى پارلمان  دیروز برگزار شد و پست هاى اصلى بدون تغییر باقى ماندانتخابات داخلى پارلمان  دیروز برگزار شد و پست هاى اصلى بدون تغییر باقى ماند

2

در قالب کاروان هایى از 4 شهرستان و مرکب از 54 اتوبوس صورت مى گیرد

ماجراى دعواى پرستو صالحى و آزاده نامدارى
 بر سر ضیافت رئیس جمهور

گیس و گیس کشــى در 
فضاى مجازى!

زالتکو پروژه امید را 
کلید زد

ساکت باشید بهانه جویان همیشگى! 
هر چند برخى از رسانه هاى مخالف و همیشــه منتقد «کارلوس کى روش» همچنان از 
بازى با ترکیه به عنوان حربه اى براى تسویه حساب هاى خود با سرمربى تیم ملى استفاده 
مى کنند، اما نگاه هاى منصف و تحلیل هاى واقع بینانه اى هم براى  قضاوت این دیدار 

وجود دارد.
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بازى با ترکیه گامى رو به جلو بود

شهردارى اردســتان در راســتاى مصوبات هیئت محترم وزیران و آئین نامه اجرائى وزارت محترم 
کشور و به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد موضوعات ذیل را از طریق مزایده 
عمومى و با بیشترین و بهترین پیشنهاد واگذار نماید. لذا متقاضیان حداکثر تا پایان وقت ادارى شنبه 
مورخ 97/03/19 جهت دریافت اطالعات و اخذ اسناد مزایده به شهردارى اردستان مراجعه نموده و 
قیمت پیشنهادى خود را به دبیرخانه شهردارى تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا تمامى 

پیشنهادها مختار است.
1) مزایده امتیاز نصب، بهره بردارى و نگهداشت فضاى تبلیغاتى شناسایى شده در سطح شهر اردستان 

مرحله اول
2) دو قطعه زمین با کاربرى تجارى خدماتى از امالك شهرك امام حسن (ع) میدان دادگسترى مرحله 

سوم

آگهى مزایده مرحله اول و سوم

محسن حیدرى- شهردار اردستان

چاپ اول

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 3213/ش مورخ 96/11/16 شوراى محترم 
اسالمى شهر در نظر دارد یک قطعه زمین قســمتى از پالك ثبتى شماره 406/31114 
با کاربرى پارکینگ صرفا احداث رمپ ورود و خروج پارکینگ واقع در شــاهین شهر 
میدان امام حسین (ع) مجموعه سایت ادارى به مساحت 295/5 مترمربع با قیمت پایه 

1/100/000/000 ریال را از طریق آگهى مزایده به فروش برساند. 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده مى بایستى در ساعات ادارى 
به واحد امالك شهردارى مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا آخر وقت ادارى روز شنبه 
مورخ 1397/03/19 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند. شهردارى در رد یا 

قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. 

آگهى تجدید مزایده عمومى (نوبت دوم)

عیسى بهمنى حیدرآبادى- شهردار شاهین شهر

چاپ دوم

شهردارى بهارستان در راستاى اهداف ارائه خدمات و تکریم بانوان شهر بهارستان اقدام به برگزارى فراخوان طراحى باغ بانوان مبتنى بر مطالعات 
و نیازسنجى شهر بهارستان نموده است. لذا از کلیه طراحان شهرى، معماران، شهرسازان، مهندسین مشاور و عالقه مندان جهت شرکت در این 

فراخوان دعوت به عمل مى آید. 
اهداف طرح: 

- القاى حس تعلق بانوان به شهر و داراى حس جاذبه 
- دارا بودن فضاى خوانا و داراى ماهیت و نشانه اى براى بانوان شهر 

- ایجاد بعد بصرى و زیباسازى شناختى منطبق با شرایط و شئونات اسالمى اختصاصى بانوان ایران اسالمى 
- واجد عناصر هویتى شهر به ویژه شعار (بهارستان شهر دانایى محور) اختصاصى بانوان 

- تناسب با اقلیم و هماهنگى با محیط و فرهنگ عامیانه حاکم در شهر بهارستان در عین ایجاد تباین کالبدى و حجمى 
- دارا بودن عناصرى جهت ایجاد حس انگیزه و تمایل در بانوان جهت استفاده از این مجموعه 
- خالقیت و نوآورى در جهت ایجاد حس ماندگارى با بکارگیرى عناصر برجسته معمارى ایرانى

ویژگى هاى طرح پیشنهادى: 
- پاسخگویى به اهداف طرح 

- منحصر به فرد بودن (تکرارى نبودن طرح ) 
- در نظر گرفتن شرایط استفاده منطبق با شرایط بانوان در ساعات مختلف شبانه روز 

- رعایت ضوابط و استانداردهاى فرهنگى ایرانى و اسالمى
- اجرایى بودن طرح و رعایت ضوابط فنى در مرحله اجراى طرح 

- توجیه پذیرى اقتصادى و مالى 
- توجیه پذیر هزینه هاى تعمیر و نگهدارى پس از اجرا 

هیئت دوارى آثار ارسالى: 
- تعدادى از کارشناسان معمارى و شهرسازى 

- جمعى از اعضاى هیئت علمى دانشگاه 
مدارك تحویلى شهردارى: 

- نقشه سایت پالن نقشه بردارى شده از موقعیت مورد نظر 
- ابعاد و اندازه هاى مربوطه 

شایان ذکر است عالقمندان به شرکت جهت دریافت اطالعات بیشتر مى توانند به حوزه فنى- عمرانى شهردارى بهارستان مراجعه نمایند. 
مدارك مورد نیاز: 

- پاکت الف) 
مشخصات فرد یا افراد گروه، رشته و مقطع تحصیلى و سوابق علمى و تجربى 

- پاکت ب) 
(Revit Architect 3 یاD MAX تحت نرم افزار) جانمایى، فایل سه بعدى Auto CAD لوح فشرده شامل طرح کامل، فایل

- پاکت ج) 
 (WORD تحت نرم افزار) متن توضیحى طرح

مبانى شکل گیرى طرح 
سایت پالن در مقیاس 1/500 

تصاویر سه بعدى طرح جهت معرفى پروژه در روز و شب 
جوایز: 

طرح برگزیده اول: سه عدد سکه تمام بهار آزادى و عقد قرارداد طراحى و نظارت بر اجراى طرح 
طرح برگزیده دوم: سه عدد سکه نیم بهار آزادى 

طرح برگزیده سوم: سه عدد سکه ربع بهار آزادى 
شروع مهلت واگذارى اسناد از 97/3/10 تا 97/3/20 خواهد بود. 

مهلت ارسال طرح تا تاریخ 97/4/30 به واحد حراست شهردارى بهارستان 
داورى آثار و اعالم نتایج در تاریخ 97/5/10 صورت مى پذیرد.

آگهى فراخوان

یحیى عیدى- شهردار بهارستان 

فرا رسیدن سالروز والدت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبى(ع) را تبریک مى گوییم
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!فضاىمجازى!فضاى مجازى! از فضا
4

پروپروو و
کلید زدلککلید زدککل

بزرگرسیستانوبلوچستان دروغ ف

تت
2

آ: آسسیببسیبیبیب :
ه که
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یر جدیدى و... نوید محمدزاده، امیر جدیدى و... 
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در پى تصمیــم «دونالد ترامپ» مبنــى بر خارج کردن 
آمریکا از برجام و وضع تحریم هــاى جدید علیه ایران، 
شرکت سوییســى «اســتدلر» اعالم کرد، ناگزیر است 
قرارداد 1/4 میلیارد دالرى ریلى خود با ایران را لغو کند. 
این شرکت سوییسى در ماه فوریه توافقنامه اى را براى 

تحویل 960 واگن مترو در تهران امضا کرد.
«پیتر جنلتن»، رئیس بخش فروش ریلى شرکت استدلر 
گفت:«احتماًال چینى ها این سفارش ساخت واگن را از 
ما خواهند گرفت...شرکت هاى ریلى سوییس سرمایه 
گذارى سنگینى در بازار ایران کرده اند. این ناامید کننده 

است که همه این تالش ها اکنون به هدر رفته اند.»

در همین حال، بانک «بى ســى پى» ســوییس هم از 
ترس جریمه هاى آمریکا از بازار مالى ایران خارج شد و 
مبادالت جدیدش را با ایران متوقف کرد. دفتر ژنو بانک 
سوییسى «بى پى آى» گفته در پى تصمیم آمریکا مبنى 
بر خروج از توافق هسته اى، بانک به همه تحریم هایى که 
اعمال شود پایبند است و کسب و کارش را بر اساس آن 

تنظیم مى کند. 
«رویترز»  به خروج بانک «دى زد» آلمان از بازار ایران 
هم اشاره کرده و نوشت: این بانک هم اعالم کرد همه 
فعالیت هاى مالى اش را در ایران در ماه جوالى متوقف 

خواهد کرد.

دبیر کمیســیون اجتماعى مجلس در خصوص مطرح 
شدن تعطیالت زمستانى گفت: برابر آنچه در تقویم سال 
97 آمده اســت، 52 روز جمعه را به  عنوان تعطیل پایان 
هفته داریم و در طول ســال، 25 روز  دیگر هفته تعطیل 
رسمى است. یعنى مجموعاً چیزى حدود 77 روز تعطیلى 

وجود دارد که این روزهاى تعطیلى متوازن نیست.
ناهید تاج الدین تصریح کرد: یکى از مشــوق هاى سفر 
در ایران، زمان است و تعطیالت زمستانى دانش آموزان 
مى تواند یکى از مشــوق هاى سفر باشــد و براى سفر 
به اصطالح زمان مى خرد، اما این به شــرطى است که 
دیگر مشوق هاى ســفر فراهم باشد. وى افزود: به جاى 

آنکه تعطیالت متوازن داشــته باشیم تعطیالت متراکم 
داریم. این مشکل باعث شده رفتارهاى تفریحى در ایران 
رفتارهاى موجى باشد و به تبع موج تعطیالت شاهد موج 
مسافرت ها باشیم. ضمن آنکه توزیع مکانى مسافرت ها در 
ایران به جاى آنکه متوازن باشد متراکم شده و بوم گردى 

به آن معنا که باید در ایران هنوز شکل نگرفته است.
نماینده اصفهان گفت: نیازمند تفریح پایدار شده در ایران 
هستیم، تفریح باید برنامه منظمى پیدا کند و به بخشى 
از سبک زندگى مردم بدل شود، دو روزه شدن تعطیالت 
پایان هفته امرى اســت که تفریح را در ســبک زندگى 

ایرانیان تعریف مجدد خواهد کرد.

لغو قرارداد سوییسى ها و 
آلمانى ها با ایران 

تعطیالتمان متوازن نیست؛ 
متراکم است

چاوشى ممنوع کار شد؟
  ایران آرت| دو سه چهره خبرى نزدیک به 
محسن چاوشى گفتند این خواننده ممنوع  الفعالیت 
شده است. آنها مى گویند: محسن چاوشى به دلیل 
انتشار قطعه «خوزستان» ممنوع الفعالیت شده است. 
این در حالى است که صفحه رسمى محسن چاوشى 
نوشت: خبر منتشر شده در فضاى مجازى مبنى بر 
ممنوع الفعالیت بودن محسن چاوشى صحت ندارد 

و تکذیب مى شود. 

طعنه «کیهان» به 
سلبریتى ها

«کیهان» نوشــت: دفتر    عصر ایران|
ریاســت جمهورى با ارســال دعوتنامه هایى از 
چهره هاى هنرى دعوت کرده تا مهمان ضیافت 
افطار حسن روحانى باشند. اما برخى از هنرمندان 
دعوت شــده در اقدامى غافلگیر کننده، در فضاى 
مجازى نوشتند که در اعتراض به شرایط نامطلوب 
اقتصادى به دعوت روحانى جواب منفى داده اند. 
ادعاى دلسوزى این چهره هاى شناخته شده براى 
وضعیت اقتصادى مردم در حالى اســت که آنها 
هنگام دریافت دستمزدهاى میلیاردى خود از اموال 
عمومى در پروژه هاى سینمایى و رسانه اى هیچگاه 
به اوضاع اقتصادى مردم فکر هم نمى کردند و تنها 

به فکر منافع خود بودند. 

سرباز هخامنشى را 
برگردانید

دادستانى در نیویورك از دادگاه    چمدان|
عالى این ایالت خواســته نقش برجسته تاریخى 
سرباز هخامنشى که سال گذشــته از یک دالل 
عتیقه در لندن گرفته شده به ایران بازگردانده شود. 
نقش برجسته این سرباز دوران هخامنشى که با در 
دست داشتن سپر و نیزه در حال نگهبانى است در 
قالب تخت سنگى شکل گرفته و قدمت آن به قرن 
پنجم پیش از میالد مســیح باز مى گردد. این اثر 
در سال 1935 میالدى از محوطه تخت جمشید 

دزدیده شده است. 

دریا و امنیت اخالقى 
جانشــین فرمانده    جام جم آنالین|
نیروى انتظامى گفت: طرح دریا و امنیت اخالقى 
از 25 خرداد تا پایان تابستان در سه استان گلستان، 
گیالن و مازندران اجرا مى شــود. سردار اسکندر 
مؤمنى یادآور شد: طرح امنیت اخالقى در سواحل، 
تفرجگاه ها و پارك ها اجرا مى شود که همکاران ما 
در قالب گشت هاى دریایى و زمینى حضور گسترده 
دارند و برخورد الزم را با متخلفان انجام خواهند داد.

صدا وسیماى غربى ها!
خبر آزار جنسى دانش آموزان    عصر ایران|
یک مدرســه در غرب تهران، افکار عمومى را به 
شــدت آزرده خاطر کرده و روح جامعه را رنجانده 
است... اگر این اتفاق در یک کشور غربى رخ داده بود 
خبرنگاران محبوب صدا وسیما در آن سرزمین ها 
گزارش هاى متعدد و متنوع تولیــد مى کردند تا 
ثابت کنند در چه انحطاطى به ســر مى برند. صدا 
و ســیما اگر هم در این قضیــه ورود کند از منظر 
جذابیت هاى سیاسى است وگرنه در ایران ما که از 

این اتفاق ها رخ نمى دهد!

نامه هنرمندان به روحانى 
  ایلنا| بیش از صد فیلمســاز و هنرمند 
در نامه اى خطاب به رئیس جمهور  خواســتار آن 
شده اند که تدبیرى صورت گیرد تا هنرمندانى که 
صرفًا به دلیل کار هنرى و فرهنگى با ممنوعیت 
خــروج و ورود و ممنوعیت کار روبه رو هســتند، 
بدون ایجاد مزاحمت بتوانند به وطن خود، رفت و 
آمد داشــته و از حق طبیعى کار و فعالیت بهره مند 
شوند. پاى این نامه اسامى هنرمندانى چون پرویز 
پرستویى، تهمینه میالنى، کیانوش عیارى، فاطمه 
معتمدآریا، على مصفا و باران کوثرى دیده مى شود.

نصف جهان بعد از آنکه یکى از خبرنگاران صداوسیما در مطلبى 
که روى فضاى مجازى منتشر شد، نوشــت که یک خانواده در 
سیستان و بلوچســتان به دلیل فقر مجبور شده اند گوشت کالغ 
و گربه بخورند، دیروز روزنامه «ایران» با «زهره»، زن 37 ساله 
این خانواده که ظاهراً قابلمه غذاى او مــورد نظر خبرنگار صدا 
وســیما بوده گفتگویى انجام داد و او دربــاره کذب بودن اصل 
ماجرا، به روزنامه دولت گفت: «رك و راســت مى گویم که من 
پول خرید مرغ را نداشــتم براى همین از مرغدارى نزدیک خانه
 کمى پوســت مرغ مجانى گرفتم و غذا پختم، براى کسى هم 
چیزى تعریف نکردم اما نمى دانم چطور شــد که عکس قابلمه 
غذاى من همه جا پخش شد و خدا نشناس ها گفتند گوشت گربه 
پخته بودم. هر کسى که این حرف ها را براى من در آورده است 

حالل نمى کنم.»
اینطور که زهره گفته اســت، او همســر دوم یکى از کارمندان 
ذوب آهن اصفهان بوده و دو فرزند هم دارد که یکى از آنها عقب 
مانده ذهنى اســت و دیگرى را هم به خانواده شوهرش داده تا 

بزرگش کنند. شوهرش چهار سال قبل وقتى به خانه زهره آمده 
بود از دنیا رفت و به گفته خودش، از آن روز به بعد زندگى برایش 

هر روز سخت تر شد.
روزنامــه «ایــران» نوشــته، زهره هرچــه کیســه و ظرف 
پالســتیکى ببیند جمع و این ضایعات را در گوشه اى از خانه اش
 انبــار مى کنــد و منتظــر ماشــین هاى جمــع آورى زباله و 
پالستیک ها مى ماند تا پالستیک ها را تحویل  دهد و با پولى که
 از فــروش آنها به دســت مى آورد بــراى خــودش و «نادر» 

نان بخرد.
«این اواخر هوس مرغ کــرده بودم، اما یخچال نــدارم و پولى 
هم نداشــتم که مرغ بخرم. نزدیکى هاى خانه ما یک مرغدارى 
است به آنجا رفتم و مقدارى پا، ســر، جگر و پوست مرغ گرفتم. 
پوســت ها را جدا پختم و پا و جگر و ســر مرغ را هم سرخ کردم 
تا من و نادر بخوریم و قوى بشــویم. فکر کنــم همان روز بود 
که یکســرى از جوان ها از قابلمه غذایى کــه مى پختم عکس 

گرفتند.» 

نادر مشایخى معتقد است، سرود رســمى تیم ملى فوتبال ایران 
در جام جهانى 2018 روســیه پــر از کلیشــه هاى از مد افتاده 
است. این آهنگساز و رهبر ارکســتر درباره قطعه «11 ستاره»
به خوانندگى ساالر عقیلى و آهنگسازى بابک زرین، اظهار کرد: 
به هزار دلیل مى گویم این ســرود خیلى ضعیف است. گذشته از 
این،  ســرود باید حالتى داشته باشــد که وقتى آن را مى شنویم 
یادمان بماند و ما را به مفهوم موضوع مورد نظر و هیجان ارجاع 

دهد.
این آهنگســاز اضافه کرد: در این کار هر چه هست قبًال به انواع 
مختلف بارها شنیده ایم. بر این اساس کار ضعیف، الکى و از سر 
باز کردن ســاخته شده است. ارکستراســیون این قطعه ضعیف 

است و ارکســتر، آن حضور الزم را ندارد. تمام زورش را مى زند 
چیزى به ما بگوید و مانند آدمى است که مدام کنار گوش ما داد 

و بیداد مى کند.     
مشــایخى گفت: در این قطعه از کلیشــه هایى اســتفاده شده 
که متعلق به 40 ســال قبل هســتند. اگر مى خواستند کارشان 
پاپ باشــد چیزى که اســتفاده کرده اند، از مد افتاده است، اگر 
مى خواستند اسطوره اى باشد استفاده ضعیف از گروه پاپ به طور 
همزمان با ارکستر، رگه هاى اســطوره اى را به طور کامل از آن 

گرفته است.
او در پایان تأکید کرد: تنها نکته مثبت ســاالر عقیلى اســت که 

متأسفم چرا روى این موسیقى خوانده است.  

على الریجانى در سومین ســال دوره دهم مجلس با 
147رأى به عنوان رئیس مجلس برگزیده شد.

به گزارش «تابنــاك»، نمایندگان در نشســت دیروز 
مجلس شــوراى اســالمى، با 147 رأى از 279 رأى 
مأخوذه دکتر على الریجانى را به عنوان رئیس مجلس 
در سومین ســال دوره دهم مجلس شــوراى اسالمى 

انتخاب کردند.
در این انتخابات، محمدرضا عارف از مجموع 279 رأى 
اخذ شده، 123 رأى کســب کرد و آراء باطله نیز 9 رأى 
بود. انتخابات دیروز ریاســت مجلس در دو دور برگزار 
شد. در دور نخست، محمدرضا عارف با 114 رأى از على 
الریجانى با 101 رأى و حمیدرضا حاجى بابایى 54 رأى 
از 272 رأى مأخوذه پیشــى گرفت، از این رو انتخابات 
ریاســت مجلس به دور دوم کشیده شــد ولى نهایتًا 
حمیدرضــا حاجى بابایى از انتخابات ریاســت مجلس 
کنار کشید. بر اساس ماده 15 آیین نامه داخلى مجلس، 
انتخاب رئیس در نوبت اول با اکثریت مطلق نمایندگان 
صاحب رأى است و در صورتى که در انتخاب رئیس در 
نوبت اول اکثریت مطلق حاصل نشود در انتخابات دوم 

اکثریت نسبى کافى خواهد بود. 
در این جلســه پس از انتخاب مجــدد على الریجانى 
به عنوان رئیس مجلس بــا 147 رأى، على مطهرى، 
مسعود پزشــکیان و هادى قوامى و عبدالرضا مصرى 
نامزد تصدى نایب رئیســى مجلس دهم شــدند. پس 
از رأى گیرى، مســعود پزشــکیان با 157 رأى و على 
مطهرى 143 رأى به عنوان نــواب اول و دوم هیئت 
رئیســه جدید مجلس دهم انتخاب شــدند. عبدالرضا 
مصرى 134 رأى و هــادى قوامــى 81 رأى به خود 

اختصاص دادند.
اما در حالى که کرسى هاى اصلى هیئت رئیسه مجلس 
بدون حضور نمایندگانى از اســتان اصفهان بسته شد، 
چشــم اصفهانى ها به زهرا ســعیدى نماینده مبارکه 

و موســوى الرگانى نماینده فالورجان دوخته شــده 
بود تــا  از میــان 22 کاندیدا که براى تصدى پســت

 دبیرى هیئت رئیسه مجلس دهم ثبت نام کرده بودند، 
دو کرسى هم به اصفهان برســد که البته اینطور نشد و 

هیچیک از این دو نامزد آراء الزم براى دبیرى مجلس 
را به دست نیاورد تا امســال هم مانند سال هاى قبل، 
دســت اســتان اصفهان از هیئت رئیســه قوه مقننه 

دور بماند.  

راهکار عجیب ساخت 
هواپیما

  تابناك | نادر قاضى پــور، نماینده ارومیه در 
مجلس در توجیه حمایــت از تولید هواپیماى ایران 
140 گفته تا هواپیمایى ســقوط نکنــد که علتش 
را نمى توانند بررســى و پیدا کنند. اآلن هواپیماى 
140 همه چیزش خوب اســت، جــز موتورش که 
باید تغییرات اساســى روى آن انجام شــود. ایران  
هــم مى توانــد هواپیما تولیــد کند و آنقــدر خطا 
و آزمون کند، آنقدر بیافتد و ســقوط کنــد تا بتواند 
هواپیمایى تولید کند که قابل صادرات هم باشــد. 
افتاد هم افتاد. مى توانیم هواپیماى جنگى بسازیم که 

خلبان هاى آن موقع سقوط از هواپیما بپرند پایین.

فرماندار کازرون برکنار شد
وزیر کشــور فرماندارکازرون    عصر ایران|
را برکنــار کرد. به نظر مى رســد ایــن برکنارى با 
حوادث اخیر این شهر در ارتباط بوده است. موضوع 
تفکیک دو بخش چنارشــاهیجان و کوهمره نودان 
از کازرون و ایجاد شهرســتان جدیــدى با نام کوه 
چنار از آبان 96 مطرح شــد و از آن زمــان تاکنون 
اعتراض هایى با مراجعه بــه فرماندارى و حضور در 
میدان شهداى کازرون شد. تجمع معترضان که پیش 
از آن به صورت مسالمت آمیز بود، روزهاى 26 و 27 
اردیبهشــت ماه 97 به برخورد فیزیکى با مأموران 
نیروى انتظامى منجر شد و بنا بر اعالم منابع رسمى 

سه نفر کشته و شمارى دیگر مجروح شدند.

واردات نعش کش!
حســینعلى حاجى دلیگانى، نماینده مردم    آنا|
شاهین شهر در نشست علنى دیروز مجلس از واردات 
بى رویه به کشور انتقاد کرد و گفت: بر اساس برخى اخبار 
صد دستگاه نعش کش از خارج از کشور وارد شده است.

تغییرات در راه«همشهرى»
خســرو طالــب زاده خبــر تغییــر    مهر |
مدیرمســئول روزنامــه «همشــهرى» را تکذیب 
کرد و در پاســخ به اینکه آیا این تغییــر را محتمل 
مى داند؟ با لبخند عنوان کرد: هیچ چیز معلوم نیست؛ 
در این مملکت، هر چیزى محتمل است! مدیرمسئول 
روزنامه «همشــهرى» در خصوص اســتعفاى جواد 
دلیرى از ســمت ســردبیرى این روزنامه هم گفت: 
ایشان اســتعفا کرده اســت اما هنوز سر کارش است 
تا زمانى که فرد جدیدى براى این مسئولیت انتخاب 
شود.  اواسط شهریورماه 96 بود که با انتصاب مرتضى 
حاجى به عنوان مدیرعامل مؤسسه «همشهرى» از 
سوى محمدعلى نجفى شــهردار وقت تهران، خسرو 
طالب زاده هم فعالیت خود را به عنوان مدیرمســئول 

این روزنامه آغاز کرد.

خبرخوان

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى
مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، 
خیابان ادیب

تلفن: 34452005        نمابر: 34452006
چاپ:   جام جم         توزیع: آرمان پخش           

آیین نامه اخالق حرفه اى 
نصف جهان را در سایت روزنامه 
مطالعه کنید/امتیاز کیفى در طرح 

رتبه بندى روزنامه ها: 32/9 

وب سایت:
ایمیل:

تلگرام:
اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

انتخابات داخلى پارلمان  دیروز برگزار شد و پست هاى اصلى بدون تغییر باقى ماند

دست اصفهانى ها باز هم از هیئت رئیسه مجلس دور ماند

نصف جهان ازدحام جمعیت، بسته شدن خیابان، آتش سوزى کولر و البته هجوم سلفى بگیران  
از حاشیه هایى بود که عصر روز سه شنبه در مراسم ترحیم ناصر ملک مطیعى اتفاق افتاد و 
باعث شد این مراسم زودتر از برنامه ریزى هاى انجام شده به اتمام برسد. در مراسم ترحیم 
این هنرپیشه مشهور سینماى ایران، هنرمندان سرشناس زیادى از جمله محمدعلى کشاورز، 
مسعود کیمیایى، عباس قادرى، رضا عطاران، مجید صالحى، همایون ارشادى، ساالر عقیلى 
پورى بنایى، نوید محمدزاده، امیر جدیدى و... حاضر بودند اما حاشیه هاى ایجاد شده، موجب 

دلخورى بسیارى از آنها را فراهم آورد. 
مرورى کوتاه بر تصاویر گرفته شده از این مراسم، به وضوح گویاى چیزى است که باعث 
ناراحتى ده ها هنرمند کشورمان شــده است. هجوم تقریبًا همه اقشــار و از جمله انواع و 
اقسام کاله مخملى ها(!) به این مراسم ختم، باعث ازدحام عجیب و غریبى در محل شده 
بود به طورى که مجید صالحى و رضا عطاران تا مدتى به دنبال جاى خالى براى نشستن 
مى گشتند و وضعیت محمدعلى کشاورز که با ویلچر به مراسم آمده بود هم چندان مناسب 
به نطر نمى رسید. نوید محمدزاده نیز جایى بهتر از راهروى ورودى نصیبش نشد! علت این 

ازدحام هم فقط یک چیز بود: گرفتن سلفى.
 تقریبًا کسى نبود که در این مراسم حضور یافته و از گوشى موبایلش استفاده نکرده باشد! 
حجم سلفى گرفتن یا تصویربردارى از هنرمندان حاضر در این مراسم به قدرى زیاد بود که 
مثًال چهره کسانى مانند عباس قادرى یا ایرج نوذرى از ناخرسندى آنها از این سلفى بگیران 
حکایت مى کرد. به هرحال خود این هنرمندان بهتر از هر کســى مى دانند که اینجا ایران 

است و رخ دادن این قبیل اتفاقات، کامالً عادى است!   

 اصل ماجراى خوردن گوشت گربه در سیستان و بلوچستانهجوم سلفى بگیرها به یک مراسم ختم!  

دیدگاه یک استاد برجسته موسیقى درباره سرود تیم ملى در جام جهانى

ضعیف، الکى، از سر بازکن، کلیشه اى و از مد افتاده

چند قلوزایى در کدام استان هاى ایران بیشتر به چشم
مى خورد؟ این سئوالى اســت که به خصوص در سال 
جارى که چند مورد از این زایمان در استان هاى مختلف 
و از جمله اصفهان رخ داد، بیشتر مورد توجه قرار گرفته 
است. نخستین پنج قلو هاى ســال97 اصفهان از مادر 
31 ســاله اى  بــه دنیــا آمدنــد. یــا همیــن دیروز 
مادر 29ســاله اراکى در زایمان دوم خــود پنج قلو به

 دنیا آورد.
طبق آمار منتشــر شده از طریق ســازمان ثبت احوال 

کشور و مقایسه آن در دو ســال متوالى در سال 94، در 
استان ایالم با 4 درصد نسبت به جمعیت استان باالترین 
میزان والدت چندقلویى ثبت شده است. استان ایالم در 
سال 95 نیز با 2/4 درصد داراى بیشترین ثبت والدت 

چندقلویى بوده است.
بنابر ایــن گزارش، در ســال 94 اســتان هرمزگان با 
2 درصــد کمتریــن میــزان والدت چندقلویــى 
را به خــود اختصاص داده اســت. همچنین در ســال 
95 اســتان هرمزگان و سیســتان و بلوچستان با 2/2 
درصد کمتریــن میــزان ثبــت والدت چندقلویى را 

داشته اند. این رقم در اســتان تهران 6/3 درصد است و 
از 197 هزار و 365 والدت ثبت شده در سال 94؛ هفت 
هزار و 432 مورد چندقلو بوده اند؛ الزم به ذکر است در 
ســال 94 در ســه اســتان اصفهــان، قــم و گیالن

هر کدام یک مــورد والدت پنــج قلو و بیشــتر ثبت 
شده است.

طبق آخرین آمارى که سازمان ثبت احوال منتشر کرده 
است در سال 95 از 195 هزار و 614 والدت ثبت شده 
در استان تهران هفت هزار و 311 مورد چندقلو بودند. 
همچنین در این سال در اســتان خراسان رضوى یک 

مورد و در استان فارس دو مورد والدت پنج قلو و بیشتر 
به ثبت رسیده است.

بد نیســت بدانید دوقلوها و چندقلوهــاى ایرانى یک 
انجمن مخصوص خود  دارند که آنهــا را دور هم جمع 
مى کنــد و خدمات مختلفــى به آنها ارائــه مى دهد. 
خدماتى که انجمن انجام مى دهد بخش هاى مختلف 
فرهنگى، ورزشى، آموزشى و رفاهى را شامل مى شود 
که بخــش هــاى رفاهــى اشــاره به کمــک هاى 
اقتصادى اى اســت که بــه دوقلوهــا و چندقلوها و 

خانواده هایشان مى شود.

چندقلو ها بیشتر در کدام استان به دنیا مى آیند؟
محیا حمزه
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ستاره اســکندرى برنده جایزه بهترین بازیگر زن از جشنواره «رد 
الین» کانادا شــد. اســکندرى این جایزه را براى فیلم نیمه بلند 
«کمیکال» به عنوان اولین تجربه کارگردانى اشکان مستى در حوزه 

فیلمسازى دریافت کرد.
در کنار ســتاره اســکندرى، «الى ترینگو» از اتریــش و «بالنکا 
ویوانکوس» از ایاالت متحده آمریکا، کاندیداى دریافت این جایزه 

بودند.
این جشــنواره به صورت ماهیانه آثار را به رقابــت مى گذارد و آثار 
ایرانى در کنار فیلم هایى از کشــورهاى دانمارك، روسیه، آمریکا، 
آلمان، کانــادا، ایتالیا، نیوزیلند و...  در بخــش هاى مختلف حضور

 دارند.
ستاره اسکندرى، آریا توسلى، امیر قاسمى، شیدا خلیق، سینا کرمى و 

امیر حسین آصفى بازیگران «کمیکال» هستند.

سینماى ایران در سال 97 تاکنون شاهد اکران 14 فیلم سینمایى 
در ژانرهاى متفاوت و مختلف بوده که هر کدام به نوعى توانسته 
اند مخاطبان را به خود جذب کنند. در این میان بازیگران بسیارى 
در این14  فیلم سینمایى به ایفاى نقش پرداختند. در میان بازیگران 
مرد سینماى ایران هشت تن از آنان تا زمان فعلى اکران بهار بیش 

از دو فیلم داشته اند.
بابک حمیدیان (4 فیلم)

بابک حمیدیان تاکنون پرکارترین بازیگر سال 97 سینماى ایران 
محسوب مى شــود. وى این رتبه را با بازى در چهار فیلم به ثبت 
رسانده است تا باالتر از بازیگران دیگر بایستد. بابک حمیدیان را 
مى توان موفق ترین بازیگر سینماى ایران پس از سى و ششمین 
جشنواره فیلم فجر دانست. حمیدیان در سى و ششمین جشنواره فیلم 
فجر با چهار فیلم پرکارترین بازیگر جشنواره شد. «به وقت شام»، 
«خرگیوش»، «جشن دلتنگى» و «مصادره» نام چهار اثر سینمایى 
است که حمیدیان در آن به ایفاى نقش پرداخته است. در این میان 
دو فیلم «مصادره» و «به وقت شام» جزو پرفروش هاى سینماى 

ایران نیز محسوب مى شوند. 
محسن کیایى (3 فیلم)

محسن کیایى دیگر بازیگر پر کار سینماى ایران در سال 97 است. 
این بازیگر سینما امسال با سه فیلم بعد از بابک حمیدیان در رتبه دوم 
ایستاده است. «چهارراه استانبول»، «لونه زنبور» و «جشن دلتنگى» 
نام سه اثرى هستند که کیایى در آنها بازى داشته است. فیلم «لونه 
زنبور» از پرفروش هاى سینماى ایران در سال 97 محسوب مى شود 

اما دو فیلم دیگر کیایى وضع خوبى در باکس آفیس ندارند.
بازیگرانى که دو فیلم داشته اند

بعد از بابک حمیدیان با چهار فیلم و محسن کیایى با سه فیلم، شش 
بازیگر مرد سینماى ایران با دو فیلم در رتبه سوم قرار دارند. هادى 
حجازى فر با فیلم هاى «به وقت شام» و «التارى»، سام درخشانى 
با فیلم هاى «تگزاس» و «خجالت نکش»، جواد عزتى با فیلم هاى 
«التارى» و «خرگیوش»، سیامک انصارى با فیلم هاى «خوك»، 
«خرگیوش»، حمید فرخ نژاد با فیلم هاى «التارى» و «تگزاس» و 
پژمان جم شیدى با فیلم هاى «لونه زنبور» و  «تگزاس» شش بازیگر 

دو فیلمه در اکران سال 97 هستند.
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اصغر فرهادى در رأس هیئت داوران بخش رقابتى بیست وچهارمین 
جشنواره بین المللى فیلم «سارایوو» در کشور بوسنى و هرزگوین 

حضور مى یابد.
این جشنواره سینمایى که از تاریخ 10 تا 17 اوت (19 تا 26 مرداد) 
برگزار مى شــود میزبان نمایش فیلم «همه مى دانند» جدیدترین 
ساخته اصغر فرهادى در برنامه «نمایش در فضاى باز» نیز خواهد 

بود.
فیلم اسپانیولى زبان«همه مى دانند» با بازى «خاویر باردم» و «پنه 
لوپه کروز» چنــدى پیش به عنوان فیلــم افتتاحیه هفتادویکمین 
جشنواره فیلم «کن» و در بخش رقابتى این رویداد سینمایى اولین 

نمایش جهانى خود را تجربه کرد.
فرهادى که ساخت فیلم هایى چون «رقص در غبار»، «درباره الى» 
و «گذشته» را در کارنامه سینمایى اش دارد، بیشتر براى نویسندگى 
و کارگردانى دو فیلم برنده اسکار «جدایى» و «فروشنده» شناخته 
مى شود. او در سال 2011 به عنوان یکى از صد چهره بانفوذ جهان 

انتخاب شد.
سال گذشته جشنواره فیلم «سارایوو» با حضور «مایکل فرانکو»، 
نویسنده و کارگردان مکزیکى به عنوان رئیس هیئت داوران برگزار 
شد که در مجموع با نمایش 235 فیلم از 54 کشور جهان با میزبانى 
از صد  هزار مخاطب همراه بود و در نهایت جایزه قلب بهترین فیلم 
این رویداد سینمایى به «مادر ترسناك» اولین ساخته «آنا اورشادزه» 

کارگردان 27 ساله گرجستانى رسید.
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علیرضا خمسه و رضا کیانیانعلیرضا خمسه و رضا کیانیان
 در سریال جدید تلویزیون  در سریال جدید تلویزیون 

آزاده نامــدارى مجرى جنجالى و پرســتو صالحى بازیگر ســینما 
و تلویزیون، ســر دعوت افطارى ریاســت جمهورى کارشــان 
بــه درگیــرى لفظــى کشــیده شــد و از خجالــت هــم 

درآمدند!
این دو هنرمند هر دو به دلیل انتشــار خبرهایى از زندگى 
شخصى شان مدتى در صدر اخبار بودند، آزاده نامدارى 
بخاطر ازدواج دوم، دعوا با همسر سابق و انتشار عکس 
هاى بى حجاب و پرستو صالحى به دلیل اعتیاد پدرش 

از هنرمندان پرحاشیه هستند.
اما دعوا از آنجا شروع شد که تعدادى از هنرمندان به دعوت 
افطارى نهاد ریاســت جمهورى جواب رد دادنــد و با اینکه 
پرستو صالحى به این افطارى دعوت نشده بود از 
اقدام همکاران خود دفاع کرد. اما در 
این میان آزاده نامدارى 
نتشــار  ا با 

پســتى جنجالى نســبت به این اقدام هنرمندان واکنش نشان داد 
و نوشــت: «این اقدام هنرمندان ســطحى و عوام فریبانه است.» 
البتــه او بعــد از مدتــى متن را اصــالح کــرد و عــوام فریبانه را

 برداشت!
بعد از حمایت آزاده نامدارى بود که پرســتو صالحى با انتشار عکس 
این پیام و خط کشــیدن دور «عــوام فریبانه» نوشــت: «در تاریخ 
تلویزیون ایران شما به عنوان ســمبل ریا و تزویرید، بهتره سکوت 
بفرمایید و همش نزنید، بخاطر خودتون میگم. تبلور واژه عوام فریبى 
رو ما در شــما دیدیم و ســکوت کردیم گفتیم زندگى شخصیشونه 

ولى...»
منظور پرســتو صالحى عکــس و ویدئوى لو رفتــه از بى حجابى و 
نوشیدنى هاى جنجالى آزاده نامدارى در ســوئیس بود که مدت ها 

حاشیه ساز شده بود.
حاال نوبت آزاده نامدارى بود که با کامنت در پیج پرســتو صالحى به 
او توهین کند. او نوشت: «خانوم صالحى اینکه شما درکى از شرایط 
کشور ندارید و تو هر سوراخى میشه پیداتون کرد نشان از حال بدتون 
داره، البته به ایــن حال بد توى "ماه عســل" اعتراف کردید.

کســى از شــما توقع نداره چون معلوم الحالید، از 

گذشته تا امروز من که شــما رو خوب مى شناسم پس 
بهتره ساکت باشید و توى ماه رمضان دست از قضاوت 

مردم بردارید. آنقدر براى دیده شدن تو هر سوراخى 
خودنمایى نکنید، نمى دونم شاید بیکارید و پول 
الزم، به من مربوط نیســت زندگى منم به شما 
مربوط نیست.» منظور آزاده نامدارى به یکى از 
برنامه هاى «ماه عسل» سال پیش بود که در 
آن پرستو صالحى از اعتیاد پدرش در برنامه 
پرده برداشــت و گفت که بخاطر وضعیت 
پدر، او را از خانواده کنار گذاشــتند. بعد از 
مدتى هم در حالى جســد او کشــف شد 
که مدتى از مرگ او مى گذشــت و اتاق 
محل زندگى اش پر از عکس و مصاحبه 
دختر بازیگرش بود که معروف شده بود. 
صالحى بخاطر وضعیــت و اقدام آنها در 
آن زمان ابراز پشــیمانى کرد، این جرأت 

او در بیان گذشته موجى از حمایت مردم و 
هنرمندان را در پى داشت. 

فیلم سینمایى «مغزهاى کوچک زنگ زده» آخرین ساخته 
هومن سیدى توانست از شوراى صنفى پروانه نمایش بگیرد 

و به احتمال فراوان بعد از بازى هاى جام جهانى اکران خود در 
سینماهاى کشور را آغاز مى کند. این فیلم به عنوان یکى از شانس 

هاى اصلى گیشه و رکوردزنى در گیشه تابستان سینماى ایران بعد از جام 
جهانى اکران مى شود و انتظار مى رود با وجود حضور بازیگران مطرح یکى 

از شانس هاى گیشه باشد. البته سینماى سیدى سینما خاص خود است و گاهى 
ممکن است عموم مردم از آن استقبال نکنند.

فیلم سینمایى «مغزهاى کوچک زنگ زده» در سى وششمین جشنواره فیلم فجر رکورددار 
نامزدى در بخش هاى مختلف بود. بر اساس اعالم هیئت داوران جشنواره فیلم فجر فیلم 

هاى «تنگه ابوقریب» و «مغزهاى کوچک زنگ زده» هر کدام با نامزدى در 11 رشــته رکوردار 
جشنواره شدند اما این فیلم نتوانست سیمرغ هاى زیادى را دریافت کند و نظر داوران بیشتر با فیلم 

و «تنگه ابوقریب» بود.هایى همچون «به وقت شام» 
در بخش هاى مهمى همچون بهترین بازیگرى اصلى هرچند این فیلم نتوانست 
از آن خود کند اما در بخش بهترین صداگذارى، بهترین و مکمل مرد جایزه اى  را 
هنر و تجربه و همچنین ســیمرغ مردمى جوایز اصلى را به فیلمنامه، بهترین فیلم 

دست آورد.
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» شش بازیگر 

ماهایا پطروســیان به ماجراى خبر ازدواجش با رضا شــفیعى جم 
واکنش نشان داد.

بنا بر این گزارش، شــایعه اى مبنى بر اینکه ماهایا پطروســیان 
همسر سابق رضا شــفیعى جم اســت در فضاى اینترنت پخش 
شده اســت. رضا شــفیعى جم چندین ســال پیش همسرش را 
طالق داد و بــراى پرداخت هزینه مهریه مجبور شــد خانه اش را

 بفروشد. 
خبر طالق و پرداخت مهریه ســنگین رضا شــفیعى جم به ماهایا 
پطروسیان شایعه اى بود که در شبکه هاى اجتماعى منتشر شد. 
ماهایا پطروسیان،  بازیگر ایرانى به این خبر واکنش نشدان 

داد و این خبر را کذب خواند.

ماجراى دعواى پرستو صالحى و آزاده نامدارى بر سر ضیافت رئیس جمهور

سریال «زندگى از نو» با بازى رضا کیانیان در مرحله تدوین نهایى قرار دارد.
مهدى شفیعى، تهیه کننده «زندگى از نو» گفت: این مجموعه با اتمام کار تصویربردارى، اکنون در مرحله تدوین نهایى قرار دارد که پیش بینى ما بر این است تا دو هفته 

آینده به پایان برسد. شفیعى ادامه داد: تصویربردارى این مجموعه در استان گیالن (شهر تالش) انجام شده است.
رضا کیانیان، علیرضا خمسه، ستاره اسکندرى، مینا جعفرزاده، کمند امیر سلیمانى، آرش مجیدى، خیام وقار، ژیال آل رشاد، حدیث نیکرو، مجید پتکى، امیر حامد و... در این مجموعه به 

ایفاى نقش پرداخته اند.
«زندگى از نو» داستان زوج جوانى است که به شمال مى روند و کمپ گردشگرى ایجاد مى کنند. در واقع این مجموعه به مؤلفه هایى چون محیط زیست و اقتصاد مى پردازد.

«زندگى از نو» در 26 قسمت 42 دقیقه اى به کارگردانى على محمد قاسمى براى گروه فیلم و سریال شبکه 5  سیما تولید شده است.

ی جر م ی ر و نج ور ی م س بر بو ى ش ب ر ى ز
هاى«تنگه ابوقریب» و «مغزهاى کوچک زنگ زده» هر کدام با نامزدى در 11 رشــته رک
جشنواره شدند اما این فیلم نتوانست سیمرغ هاى زیادى را دریافت کند و نظر داوران بیش

و «تنگه ابوقریب» بود.هایى همچون «به وقت شام» 
در بخش هاى مهمى همچون بهتریهرچند این فیلم نتوانست 
از آن خود کند اما در بخش بهترینو مکمل مرد جایزه اى  را 
هنر و تجربه و همچنین ســیمرغفیلمنامه، بهترین فیلم 

دست آورد.

سریال
مهدى شفیعى
آینده به پایان برسد. ش
ا کیرضرضا کیانیان، علیرضا خمسه،

اند.ش پرى نقشایفاایفاى نقش پرداخته اند.
جج نو»«زند«زندگى از نو» داستان زوججوان
4224 22ت قسسمت  6 نو»گى ا«زند«زندگى از نو» در 26

ى!
ى شناسم پس 

ت از قضاوت 
 سوراخى 

د و پول 
ه شما 
ى از 
 در 
مه 
ت 

و 

گیس
آزاده نامــدارى مجرى جنجالى
دعوت افط و تلویزیون، ســر
بــه درگیــرى لفظــى

درآمدند!
این دو هنرمند هر د
شخصى شان مدت
بخاطر ازدواج دوم
هاى بى حجاب و
از هنرمندان پرحاش
اما دعوا از آنجا شروع
افطارى نهاد ریاســت
پرستو صالح

ما
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یک چهره جدید به فهرســت جذاب ترین ســوژه هاى بازار نقل و انتقاالت اضافه شد. او کسى نیست جز مجتبى 
جبارى. بازیکنى که پارســال فقط بخاطر عالقه به اســتقالل و هوادارانش به فوتبال ایران برگشت اما اتفاقات 
عجیبى که در این تیم رخ داد باعث شــد او به طرز عجیبى از تیم محبوبش کنار گذاشــته شــود. در شرایطى که 
فصل گذشته دو باشگاه گسترش فوالد و سیاه جامگان براى جذب 8 شاکى جلو آمدند اما مجتبى به هیچکدام از 
این دو تیم نرفت تا این بحث مطرح شــود که او در ایران فقط براى استقالل بازى خواهد کرد با این همه از دیروز 
که خبر برنامه جبارى براى بازگشــت به میادین فوتبال منتشر شده خیلى ها دوســت دارند بدانند که این بازیکن 
فصل آینده به کدام تیم خواهد رفت. مجتبى بخاطر کیفیت فوتبالى اش و پاس هاى طالیى که مى دهد بازیکنى 
است که مى تواند مشتریانى داشته باشد البته به شــرطى که مصدومیت هاى همیشگى سراغ این هافبک خالق

 نیاید.

بازگشت جبارى به لیگ برتر؟

نصف جهــان مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن مذاکره با محسن 
مسلمان را براى حضور در این تیم تأیید کرد.

  بحث حضور محسن مسلمان در تیم سپاهان همچنان مبهم 
اســت و خیلى ها از ذوب آهن به عنوان مقصد احتمالى ستاره 
پرسپولیس نام مى برند. مسلمان که جدایى اش از جمع شاگردان 
«برانکو ایوانکوویچ» قطعى اســت، گفته مى شود از قطر نیز 

پیشنهاد دارد اما هنوز تصمیمى درباره آینده اش نگرفته است.
در این خصوص گفته مى شود گزینه ایرانى مسلمان بازگشت 
به ذوب آهن است و سعید آذرى مدیرعامل سبزهاى اصفهانى 
نیز این مسئله را تأیید مى کند. آذرى در این باره گفت:  محسن 
مســلمان محصول آکادمى باشــگاه ذوب آهن بوده و اگر به 
ذوب آهن بیاید قدمش روى چشم. من دو سه مرتبه با محسن 
مســلمان صحبت کردم، اما تصمیم گیرى را به خودش واگذار 

کردم و به خواسته و تصمیمش احترام مى گذارم. 
وى افزود: مسلمان روحیات ســعید آذرى را مى شناسد، ضمن 
آنکه عنصر پول در نقل و انتقاالت حــرف اول و آخر را مى زند 
اما من مى گویم ما محسن مسلمان را مى خواهیم که او با تمام 
وجودش باشگاه را دوســت داشته باشد، ضمن آنکه به محسن 
هم حق انتخاب مى دهم و اینکه او حق دارد که به فکر مسائل 

مالى اش باشد. 
بى تردید محسن مســلمان یکى از ستاره هاى نقل و انتقاالت 
لیگ برتر خواهد بود و به همین دلیل خیلى ها منتظر هستند تا 

تیم آینده اومشخص شود.

سعید آذرى مذاکره با محسن مسلمان را تأیید کرد

قدمش روى چشم!

 «برانکو ایوانکوویچ» در برنامه اى که براى آماده سازى سرخپوشان تهرانى در نظر گرفته است، 
اردویى 12 روزه را از باشگاه درخواست کرده است. او براى شروع این اردو، تاریخ 8 تیر را در نظر 
دارد و بر اساس آن تمرینات تا 20 تیر به طول خواهد انجامید. قرار است پرسپولیسى ها پس از 
برپایى این اردوى 12 روزه، 21 تیر به ایران برگردند. اما در همین ارتباط شنیدیم باشگاه، 
دو کشور ترکیه و اتریش را براى برپایى اردوى 12 روزه خارجى به برانکو پیشنهاد 
داده منتهاى مراتب مرد کروات زیر بار برگزارى اردو در این دو کشور نرفته است.
برانکو از باشگاه خواسته اســت که اردوى آماده سازى پیش فصل خود را در 
کشور اوکراین برگزار کند، چرا؟ اوکراین کشورى است که قبل از دوفصل 
گذشته پرسپولیس اردوى خود را در آن برگزار کرده است. اردوهایى که 
کم حاشیه هم نبود و کلى سر و صدا به پا کرد. پرسپولیس دو بازیکن 
بى کیفیت اوکراینى به اسامى «الکســى پلى یانسکى» و «ایگور 

پریموف» خرید که هرگز نتوانستند مثمرثمر نشان بدهند.
این خریدها به همراه اتفاقات اوکراین و نحوه حضور در این کشور 
باعث به وجود آمدن حواشى زیادى براى پرسپولیس شد. با وجود این، 
برانکو اصرار دارد که باز هم اردوى پیش فصل خود را در این کشور برگزار 
کند. یک منبع موثق و نزدیک به پرســپولیس به ما خبر داد که پروفسور 
براى این تصمیم خود یک دلیل خاص و در عین حــال عجیب دارد. برانکو 
ایوانکوویچ معتقد است برپایى اردوى آماده ســازى در کشور اوکراین براى 
پرسپولیس خوش یمن بوده و توانسته است دو سال پیاپى قهرمانى لیگ برتر 
را جشــن بگیرد. بنابراین باز هم باید به اوکراین بروند تا بتوانند در قهرمانى 

هت تریک کنند.

  برانکو خرافاتى است؟
دروازه بان دوم ذوبى ها قرارداد خود را 

با این تیم تمدید کرد.
محمد باقر صادقــى دروازه بان 

تیم فوتبــال ذوب آهن یک 
فصل دیگر قرارداد خود را 

با این باشگاه تمدید کرد. 
صادقى فصل گذشته 

در اکثــر دیدارها 
نشــین  نیمکت 
بود امــا تصمیم 

گرفت تا در فصل 
جارى نیــز در این تیم 

باقى بماند.
ذوبى ها فعــًال فصل نقل 
و انتقاالت خــود را با تمدید 
قــرارداد با بازیکنــان آغاز 
کردنــد و بعد از قــرارداد 
فخرالدینى، قرارداد صادقى 
را نیــز تمدیــد کردند تا 
اسکلت تیم فصل گذشته 

را حفظ کنند.

صادقى با ذوب آهن تمدید کرد

نصف جهــان  طبــق خبرى که ســایت 
فدراســیون فوتبال منتشــر کرد.اردوى 
تدارکاتى تیم ملى فوتبال امیــد از 12 تا 24 
خردادماه در مرکز ملى فوتبال ایران در دو گروه 

برگزار مى شود.
چند هفته پیش بود که پس از چند 
ســال تأخیر «زالتکو کرانچار» 
سرمربى فصل گذشته تیم فوتبال 
سپاهان به عنوان سرمربى تیم 
امید کشور معرفى شد تا پایانى 
باشد بر ناکامى هاى 44 ساله 
فوتبال ایران براى حضور در 

المپیک.
کرانچار  برنامه آماده سازى 
اردوى تیم امیــد را اعالم 
کــرده و بــر این اســاس 
بازیکنان آینده دار فوتبال 
ایران در دو گروه تقســیم 
بندى شــده اند و باید طى 
روزهاى 12 و 17 خرداد خود 
را به سرمربى تیم ملى معرفى کنند.

در میان بازیکنان دعوت شده چهره 
هایى نظیــر مهدى قائــدى، طاها 
شریعتى، رضا جعفرى، یونس دلفى 
و بازیکنــان آینــده دار دیگرى نیز 
وجود دارند که باید تالش کنند نظر 
کرانچار را براى حضور در فهرســت 

نهایى تیم جهــت حضور در رقابت هاى آســیایى 
جاکارتا جلب کنند.

بر اساس برنامه ریزى صورت گرفته توسط زالتکو 
کرانچار بازیکنان تیم هاى مختلف کشور باید در دو 
گروه به مرکز ملى فوتبال بروند و به مدت پنج روز زیر 

نظر کرانچار تمرین کنند.
اما یک نکته دیگــر در مورد تیم ملــى امید، بحث 
انتخاب دستیاران کرانچار در تیم امید از مدت ها قبل 
نقل محافل ورزشى بوده است. از این رو پس از کش 
و قوس هاى فراوان سرانجام اولین دستیارى ایرانى 
این مربى کروات انتخاب و معرفى شــد. بر اساس 
اعالم حمید استیلى، مدیر تیم امید رضا شاهرودى 
بازیکن و مربى سابق پرســپولیس رسمًا به عنوان 
دستیار کرانچار انتخاب شد و کارش را شروع مى کند.
دیروز رسانه ها نوشــتند که محمود کریمى بازیکن 
ومربى ســابق ســپاهان نیز گزینه بعدى دستیارى 
کرانچار اســت که به زودى توافق صورت مى گیرد 
و او نیز کارش را شروع مى کند. هر چند او چند روز 
پیش در گفتگو  با نصف جهــان این خبر را رد کرد و 
اعالم نمود که برنامه اى براى بازگشت به فوتبال به 

عنوان مربى ندارد.
پیش از این احمدرضا عابدزاده با فدراسیون فوتبال 
براى حضور در کادرفنى امیدها به عنوان مربى دروازه 
بانان به توافق نرسید و قرار بر این شد تا یک مربى 
گلرهاى خارجى با نظر کرانچار اضافه شود. «تونچى 
مردالیاس» رفیق همیشــگى کرانچار قطعًا گزینه 

شماره یک تصاحب این پست خواهد بود.

زالتکو پروژه امید را کلید زد
نصف جهــان طبـ
فدراســیون فوتبا
تدارکاتى تیم ملى فوت
ف ملى خردادماه در مرکز
برگزار مى شود.
چند هفته پی
ســال تأخ
سرمربى
سپاهان
کش امید
باشد بر
فوتبال
المپیک
کرانچ
اردو
کــ
بازی
ایر
بند
روزه
را به سرمربى
در میان بازیک
هایى نظیــر
شریعتى، رض
و بازیکنــان
وجود دارند ک
کرانچار را برا

زال

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن مؤکدا اعالم کرد مرتضى تبریزى به واسطه 
قراردادش در این تیم مى ماند.

یکى از بازیکنانى که اخبارى درباره جدایــى اش از ذوب آهن و حضور 
در جمع سرخابى هاى پایتخت شنیده مى شود، مرتضى تبریزى است. 
دومین گلزن برتر فصل گذشــته لیگ برتر یکسال دیگر از قراردادش با 
ذوب آهن باقى مانده و به همین دلیل هر تیمــى او را مى خواهد باید با 

باشگاه ذوب آهن وارد مذاکره شود.
در این شرایط اما مدیرعامل ذوب آهن اعالم کرد رضایتنامه تبریزى را 
تحت هیچ شرایطى صادر نمى کند. آذرى در این خصوص گفت:  هیچ 
بازیکنى از تیم ما جدا نمى شــود مگر اینکه پیشنهاد عالى خارجى داشته 
باشد. خطاب من مرتضى تبریزى هم هست. او یک فصل دیگر با باشگاه 
ذوب آهن قرارداد دارد و فصل گذشته نیز یکى از بهترین بازیکنان لیگ و 
باشگاه ما بود. به باشگاه هایى که خواهان تبریزى هستند مى گویم تبریزى 
فروشى نیست. با این شرایط احتماًال پرونده حضور این بازیکن در جمع 
سرخ یا آبى هاى پایتخت براى لیگ هجدهم منتفى است و او فوتبالش را 

در ذوب آهن ادامه خواهد داد.

ست
ستتبریزى فروشى نی
تبریزى فروشى نی

این روزها پندار توفیقى بخاطر ماجراى قرارداد 
«مامه تیام» تحت فشــار قرارگرفته اســت. 
خیلى ها با یادآورى قضیه جدایى کاوه رضایى از 
استقالل او را مقصر این اتفاقات قلمداد مى کنند. 
اما توفیقى در گفتگو با وبسایت برنامه 90 درباره 

ماجراى کاوه توضیحاتى داده است:
در مورد کاوه رضایى بگویم او قبل از اینکه به 
اســتقالل بیاید تقریبًا با پرسپولیس تمام کرده 
بود و گزینه اول این بازیکن پرسپولیس بود، اما 
ما او را به استقالل آوردیم و با او توافق کردیم 
رضایى به شدت تمایل داشت در تیم ملى بازى 
کند و فکر مى کرد از استقالل مى تواند به تیم 
ملى برسد. در نشســتى که با او داشتیم آقایان 
افشارزاده،  من، دو تن از مســئوالن باشگاه و 
یکى از دوســتان کاوه رضایى حضور داشتند 
که ما آنجا قرارداد یکســاله امضا کردیم. البته 
با او شرط کردیم اگر در ایران بازى کند فقط در 

استقالل بماند که هواداران هم از این بازیکن 
راضى بودند. ارتباط رضایى و باشــگاه به جاى 
خودش ولى فصــل که تمام شــد و از آنجا که 
رضایى به هدفش که تیم ملى بود نرسید سعى 
کرد فرصت بهترى براى خودش فراهم کند و 
با باشگاه  خارجى مذاکره کرد. دالل هاى ایرانى 
هم خیلى راحت بازیکن را هوایى کردند و او به 
یک تیم دیگر رفت؛ اما ســئوال من از برخى از 
هواداران که انتقاد مى کنند این است اگر ما کاوه 
رضایى را با همین شرایط نمى گرفتیم چه اتفاقى 
مى افتاد؟ او حتى با قرارداد دو ســاله و سه ساله 
قصد نداشت به پرسپولیس برود و طبیعتًا با این 
شرایط به استقالل هم نمى آمد چیزى که مهم 
است این اســت که مدیر برنامه هاى بازیکنان 
برایشان تعیین تکلیف مى کنند و در مورد کاوه 
رضایى این کلیات بود که من گفتم و به جزئیات 

نرسیدیم.

در فاصله چند روز مانده به آغاز رســمى فصل 
نقل و انتقاالت قانونى ممکن اســت تصویب 
شــود که شــرایط تیم ها در این بــازار داغ را 

دگرگون کند.
حیدر بهارونــد چند روزى اســت که طرحى 
به کمیته نقل و انتقاالت ســازمان لیگ داده 
است که طبق آن باشگاه ها بتوانند در کنار 18 
بازیکن بزرگسال سه بازیکن زیر 25 سال جذب 
کنند و در واقع این ســه بازیکن جزو سهمیه 

بزرگسال تیم ها محسوب نشوند.
اما این طرح چرا مطرح شــده است؟ هرسال 
تعداد زیادى از بازیکنان با عبور از سن 23 سال 
سهمیه بزرگسال مى شوند و چون طبق قانون 
هر تیم مى تواند تنها 18 بازیکن بزرگسال جذب 
کند، در طول هر فصل بازیکنان زیادى بیرون 
مى مانند ضمن اینکه این قانون بنیه باشــگاه 
را در فصل نقل و انتقاالت قوى مى کند و مى 

توانند تعداد  بازیکن بیشترى را جذب کنند.
این قانونى اســت کــه اگر تصویب شــود در 

درجه اول به ســود باشگاه هایى است که 
مى خواهنــد در لیگ قهرمانان آســیا 

شــرکت کننــد چراکه مــى توانند 
بازیکنان بیشــترى جذب کنند و در 
درجه دوم تیم هایى از آن سود مى 
برند که قصد ایجاد تغییرات زیاد در 

تیمشــان را دارند و حاال مى توانند با 
جذب ســه بازیکن زیر 25 سال لیست 

باالى 23 سال خود را پر نکنند.
در حال حاضر باشگاهى مثل استقالل به دلیل 
اضافه شــدن چند بازیکن به لیست بزرگسال 
نمى تواند فعالیت زیــادى در نقل و انتقاالت 
داشته باشد و تصویب این قانون مى تواند خیلى 
به این تیم کمک کند ضمن اینکه باشــگاهى 
مثل سپاهان هم که مى خواهد تغییرات زیادى 
را در تیم خود ایجاد کند بى تردید از این قانون 
استقبال خواهد کرد. این طرح هنوز به تصویب 
نرسیده است اما گفته مى شود امکان اینکه تا 

شروع نقل و انتقاالت اجرایى شود زیاد است.

  کاوه با پرسپولیس تمام کرده بود

  نقل و انتقاالت زیر و رو مى شود؟

ن دوم ذوبى ها قرارداد خود را 
م تمدید کرد.

قر صادقــى دروازه بان 
ــال ذوب آهن یک 

یگر قرارداد خود را 
شگاه تمدید کرد. 

فصل گذشته 
دیدارها ر
نشــین   
ا تصمیم 
ا در فصل

یــز در این تیم 
ند.

ا فعــًال فصل نقل 
ت خــود را با تمدید
د با بازیکنــان آغاز 
 و بعد از قــرارداد 
نى، قرارداد صادقى 
 تمدیــد کردند تا 
 تیم فصل گذشته 

کنند.

صادقى با ذوب آهن تمدید کرد
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گویا قرار نیســت در عالم مربیگرى، یک آب خوش از گلوى على کریمى پایین برود. کریمى در لیگ هفدهم 
توانست سپیدرود را در لیگ برتر نگه دارد و به همین دلیل به نظر مى رسید تجربه اى موفق را در رشت پشت سر 
گذاشته، اما آنجا هم بحث اختالف نظر با مالکان باشــگاه پیش آمد. االن مدیران سپیدرود کریمى را اخراج 
کرده اند، اما در عین حال حاضر به تسویه حساب با او نیســتند. در همین راستا کریمى هم گفته چون دو سال 
دیگر قرارداد دارد، به زودى تمریناتش را با ســپیدرود آغاز مى کند. این در حالى است که مدیران باشگاه نادر 
دست نشان را به عنوان سرمربى جدید برگزیده اند. سال گذشــته هم دقیقا همین اتفاق در راه آهن براى على 
کریمى رخ داد و مالک ماجراجوى آن باشگاه ناچار شد درهاى محل تمرین را به روى کریمى ببندد تا جادوگر 

و دوستانش در خیابان بمانند!

 مربیگرى با درد و خونریزى!

نصف جهان  هر چند برخى از رســانه هــاى مخالف و 
همیشه منتقد «کارلوس کى روش» همچنان از بازى 
با ترکیه به عنوان حربه اى براى تســویه حساب هاى 
خود با سرمربى تیم ملى استفاده مى کنند، اما نگاه هاى 
منصف و تحلیل هاى واقع بینانه اى هم براى  قضاوت 

این دیدار وجود دارد.
براى قضاوت در مورد بازى تیم ملى باید اهداف بازى 
را حدس بزنیم تا به نتیجه گیرى دقیقى برسیم. هدف 
تیم ملى چون همه تیم هاى دنیا در بازى هاى تدارکاتى 
نتیجه نیست و شاید اگر احســان حاج صفى آن ضربه 
آخر را درســت مى زد تیم ملى با ایــن حداقل اختالف 
هم شکســت نمى خورد اما در کل نتیجه مهم نبود. به 
نظر مى رســید این بازى براى هماهنگى تیم ملى هم 
تدارك دیده نشده بود زیرا تعویض هاى پیاپى کى روش 

نشان از این مى داد که او هنوز در اندیشه یافتن ترکیب 
اصلى خود است و از سویى شــماره هاى بازیکنان تیم 
ملى نشــان از اســتراتژى کى روش براى رو نشدن 
دســتش بود. وقتى در گزارش آ.اس اسپانیا مى خوانیم 
که این بازى براى حریفان ایران ترســناك نیســت 
مى توانیم بفهمیم که کى روش در این هدف موفق بوده 

است.
هدف تیم ملى یافتن ترکیب تیمش و از ســویى قرار 
گرفتن در شــرایط مســابقه با تیم هایى با قدرت بدنى 
و فشــار بازى باال بود. تیم ملى در دقایق اول بازى به 
شــدت تحت فشــار پرس بازیکنان ترکیه قرار گرفته 
بود و به مرور شــرایط بهترى یافــت. از دیگر اتفاقات 
این بازى تمرین انتقال تــوپ از دفاع به وضعیت حمله 
و به دست آوردن توپ در حداقل زمان بود. تیم ملى در 

پست هاى مختلف بازیکنانى را به بازى گرفته بود که 
به نظر ترکیب ایده آل نبودند اما آزمایش شــدند. زوج 
پورعلى گنجى و یافتن جانشــین عزت اللهى و مردى 
که بتواند نبض بازى ایران را با پاس ها و کنترل توپش 
در میانه میدان تنظیم کنــد و یافتن زوج هاى کنارى و 
میانه میدان اهدافى بودند که کــى روش به دنبال آنها 

بود.
بازیکنان تیم ملى در این بازى باید بدن هاى شــالق 
خورده خود را باز مى کردند و از طرفى بازیکنان مصدوم 
و مسن چون شجاعى و دژاگه باید خود را به کى روش 
ثابت مى کردند. در این بازى روزبه چشــمى نشان داد 
که نیاز به تمرکز بیشترى دارد زیرا خطاهاى فنى و غیر 
فنى زیادى انجام مى داد. رامیــن رضاییان همچنان با 
رضاییان روزگار پرسپولیس فاصله دارد و میالد محمدى 

شرایط بهترى داشــت. حضور امید ابراهیمى و سامان 
قدوس و دژاگه و ترابى و امیرى به جاى انصارى فرد و 
طارمى و... که در پست هاى غیر تخصصى خود بازى 
مى کردند، روند تیم ملى ما را بهتر کرد. بیرانوند هنوز با 
مشــکالتى رو به رو بود هر چند در چند موقعیت خوب 
عمل کرد. شجاعى شرایط بهترى داشت و حاج صفى 
هنوز براى انجام وظایف جدیدش تفهیم نشــده بود. 
در کل این بازى گامــى رو به جلو به نســبت بازى با 
ازبکستان بود و امیدوارمان کرد. به انتظار مى نشینیم. 
بهتر است رســانه هاى مخالف کى روش که  جورى 
به او حمله مى کنند که انگار منتظر قلع و قمع شــدن 
او و تیم ملى در جام جهانى هســتند و شاید این اتفاق 
هم آنها را خوشــحال کند کمى در این برهه ســاکت

 باشند.

ساکت باشید،  بهانه جویان همیشگى! 

 ماجراى پیشنهاد باشــگاه تراکتورسازى تبریز 
به حسین حسینى جدى است. در روزهاى اخیر 
هواداران تراکتورســازى صفحه حســینى در 
اینســتاگرام را به اشــغال خود درآورده اند و از او 
براى پیوســتن به این تیم دعوت کرده اند. این 
اتفاقات باعث شــده تا حســینى بر سر دوراهى 

بزرگى قرار بگیرد.
با توجه به اتفاقات هفته هاى آخر فصل گذشــته 
و درخشش سیدمهدى رحمتى، به نظر مى رسد 
انتخاب اول وینفرد شــفر در فصل آینده رحمتى 
باشد و حسینى براى قرار گرفتن در ترکیب اصلى 
اســتقالل کار سختى خواهد داشــت. از سویى 
تراکتورســازى هم بعد از جدایى جوردى آلمیدا 

به دنبال جذب یک دروازه بان مطمئن است و اگر 
حسینى به این تیم بپیوندد قطعا دروازه بان اول این 

تیم خواهد بود.
هنوز مشــخص نیست حســینى چه تصمیمى 
خواهد گرفت. او جوان و احساساتى است و ممکن 
است براى رها شدن از شــرایط سخت و رقابتى 
در استقالل، تصمیم به جدایى از این تیم بگیرد. 
این اتفاق و پیوستنش به تراکتورسازى مى تواند 
او را به تیم ملى هم برگرداند و به نظر مى رســد 
بهترین تصمیم براى او همین باشد. حاال باید دید 
حسینى رقابت در استقالل را انتخاب مى کند یا 
براى حکومت در دروازه تراکتورســازى به تبریز 

خواهد رفت.

نصف جهــان  همانگونه کــه در خبرها خوانده 
اید،تیم سپاهان با جذب دو بازیکن لیگ برترى 
دیگر 6 سهمیه اش پر مى شود و باید به سراغ 

بازیکنان خارجى و لیگ یکى برود.
ســپاهان تا اینجــاى نقل و انتقــاالت لیگ 
هجدهم پرکار ترین تیم لیگ برتر بوده است؛ 
طالیى پوشــان اصفهانى با هدایت امیر قلعه 
نویى کارشان را زودتر از تیم هاى دیگر شروع 
کردند و تاکنون پیام نیازمند، محمد ایرانپوریان، 
ابراهیم صالحى و کى روش استنلى را به عنوان 
سهمیه لیگ برترى به خدمت گرفتند. بر این 

اســاس آنهــا دو بازیکن 
لیگ برتــر دیگر مى 
نند جــذب کنند  توا
که احتمــاال طى 
روزهــاى آینــده 

تکلیف آنها روشن خواهد شد.
در این بین امیر قلعه نویى قصد دارد لیســت 
لیگ برتــرى تیمش را با یک مدافع وســط و 
یک هافبک تدافعى پر کنــد. دو بازیکنى که 
هنوز به طور رســمى نام شــان اعالم نشده 
اما گفته مى شــود یکى از آنها خالد شــفیعى 
مدافع فصل گذشــته تیم ذوب آهن است. اگر 
ســپاهانى ها براى پســت هافبک طــراح با 
محسن مسلمان به توافق برسند یکى دیگر از 
سهمیه هاى لیگ برترى آنها پر مى شود، اما 
اگر توافق با سروش رفیعى انجام شود، سروش 
با توجه به حضور در 
سهمیه  قطر، 
لیگ برترى 
محســوب 

نمى شود.

  رقابت یا حکومت؟

مسلمان یا سروش؟
  2 خرید دیگر از لیگ برتر

مهاجم ســابق اســتقالل تهران به 
سپاهان پیوســت تا باردیگر فصلى 
را با امیر قلعه نویــى در فوتبال ایران 

آغاز کند.
سجاد شهباززاده مهاجم سابق تیم 
فوتبال استقالل تهران  با عقد قرارداد 

یکساله به تیم سپاهان پیوست. 
نکته جالب در خرید شهباززاده اینکه 

او ســومین مهاجمى است 
که امیرقلعه نویى از زمان 
حضــورش در این تیم 
خریده و ایــن در حالى 
اســت که او مهاجمانى 
مثل ساســان انصارى 

و مهرداد محمــدى را نیز در ترکیب 
تیمش دارد. به نظر مى رسد با خرید 
شــهباززاده بازیکنانى مثل مسعود 
حسن زاده و  شایدمهدى شریفى در 
لیست خروج ســپاهان قرار خواهند 

گرفت.
ســپاهان بعد  از ســه فصل ناکامى 
در لیگ برتر حاال بــا امیر قلعه نویى 
و خریدهایــى که انجــام مى دهد 
نشان مى دهد که قصد دارد لیگ 
هجدهم را با قدرت شروع کرده 
و به روزهاى پرشــکوه گذشــته 

بازگردد.  کارلوس کى روش اعالم کرد کــه روز چهاردهم 
خردادماه، تنها بازیکن خط خورده از لیست تیم ملى 

را اعالم خواهد کرد.
کارلوس کى روش در آخرین فهرست تیم ملى نام 
24 بازیکن را قرار داد، تا با توجه به عملکرد بازیکنان 
در اردوى ترکیــه و البتــه برنامه هــاى تاکتیکى 
مورد نظرش در خصوص نفــر آخر تصمیم گیرى

 کند.
سرمربى پرتغالى تیم ملى در آخرین مصاحبه خود 
درباره زمان اعالم آخرین نفرى که از جام جهانى 
باز مى ماند، توضیح داد: « متاسفانه با توجه به تاخیر 
در شروع برنامه آماده سازیمان، من تنها مى توانم 
لیست نهایى را در روز چهارم جون (14 خرداد) اعالم 
کنم. تا آن زمان همه گزینه ها مدنظر خواهد بود. ما 
این کمپ را با 24 بازیکن شروع کردیم و 4 بازیکن 
را هم در لیست استندباى داریم که متاسفانه به دلیل 
محدودیتهاى لجستیکى نتوانستند در اینجا حضور 

داشته باشند.»
15 روز تــا آغاز رقابــت هاى جــام جهانى باقى 
مانــده و باید بــراى مشــخص شــدن  23 نفر 
نهایى لیســت تیم ملى همچنان منتظــر بمانیم، 
چرا که به طور مشــخص نمى دانیــم بازیکنى از 
تیم گذاشته مى شــود که شــرایط بدنى مناسبى 
ندارد یــا از لحاظ فنــى در افکار کــى روش قرار 

نمى گیرد. 

 خبرگزارى مهر در مطلبى نوشته احتمال این که یکى 
از بازیکنان سابق تیم استقالل به کادر فنى سپاهان 

اضافه شود وجود دارد.
امیر قلعه نویى بعد از در اختیار گرفتن تیم سپاهان رسما 
و با صراحت اعالم کرد بازیکنى از استقالل به خدمت 
نمى گیرد. قلعه نویى در واقع این را گفت تا خود را از 
هجمه خیل عظیمى از هواداران جوان و نوجوان تیم 
استقالل که گذشته هاى این تیم و افتخار آفرینى هاى 
او را در نقش بازیکن و مربى از یاد برده و مدتهاست وى 
را در صفحات مجازى مورد انتقاد و ناســزاگویى قرار 
مى دهند مصون نگه دارد. اما احتمال این که یکى از 
بازیکنان سابق تیم استقالل که از محبوبیت خاصى 
هم بین هواداران برخوردار بود بعنوان دستیار به کادر 

فنى سپاهان اضافه شود زیاد است. 
این بازیکن اواخر دهه هشــتاد  به استقالل پیوست 
و تا یکى دو سال پیش هم در این تیم بازى مى کرد 
و مدت کمى هم پیراهن تیم ملى را بر تن داشــت. 
بازیکن مورد نظر بعد از جدایى از اســتقالل روزهاى 
خوبى را در فوتبال نداشت و در دو سه تیم سطح پایین 
فوتبال بازى کرد و ظاهرا تصمیم خود را براى آویختن 

کفش ها گرفته است.
بنابراین گزارش، بازیکن ســابق آبى پوشــان هنوز 
دوره هاى مربیگرى را طى نکرده اما ممکن است کار 
عملى اش براى مربیگرى را در تیم سپاهان و در کنار 

امیر قلعه نویى آغاز نماید. 

14 خرداد زمان اعالم
 لیست نهایى تیم ملى

  یک استقاللى 
در کادر فنى سپاهان؟

سجاد شهباززاده سپاهانى شد

نکته جالب در خرید شهباززاده اینکه 
است  او ســومین مهاجمى

که امیرقلعه نویى از زمان 
حضــورش در این تیم 
خریده و ایــن در حالى 
اســت که او مهاجمانى 
مثل ساســان انصارى 

و ىپر روز ب و
بازگردد. 

و مهرداد محمــدى را نیز در ترکیب 
تیمش دارد. به نظر مى رسد با خرید 
شــهباززاده بازیکنانى مثل مسعود 
حسن زاده و  شایدمهدى شریفى در 
لیست خروج ســپاهان قرار خواهند 

گرفت.
ســپاهان بعد  از ســه فصل ناکامى 

ن قل ا ا اال ت گ ل

سپاهانى شد

در لیگ برتر حاال بــا امیر قلعه نویى 
و خریدهایــى که انجــام مىدهد 
نشان مى دهد که قصد دارد لیگ 
هجدهم را با قدرت شروع کرده 
و به روزهاى پرشــکوه گذشــته 

وب ی و چ ر چ ر بو رو ب ىرو
عمل کرد. شجاعى شرایط بهترى داشت و حاج صفى 
هنوز براى انجام وظایف جدیدش تفهیم نشــده بود. 
در کل این بازى گامــى رو به جلو به نســبت بازى با 
ازبکستان بود و امیدوارمان کرد. به انتظار مى نشینیم. 
بهتر است رســانه هاى مخالف کى روش که  جورى 
به او حمله مى کنند که انگار منتظر قلع و قمع شــدن 
او و تیم ملى در جام جهانى هســتند و شاید این اتفاق 
وووو خوشــحال کند کمى در این برهه ســاکت هم آنها را

 باشند.

روع ر ی ى یم ز ر زو ر ن ر ویى
کردند و تاکنون پیام نیازمند، محمد ایرانپوریان، 
ابراهیم صالحى و کى روش استنلى را به عنوان 
سهمیه لیگ برترى به خدمت گرفتند. بر این 

اســاس آنهــا دو بازیکن 
لیگ برتــر دیگر مى 
نند جــذب کنند  توا
طى که احتمــاال

روزهــاى آینــده 

ب ح ر ب ىپ بر ى پ
محسن مسلمان به توافق برسند یکى دیگر از 
سهمیه هاى لیگ برترى آنها پر مى شود، اما 
توافق با سروش رفیعى انجام شود، سروش  اگر
با توجه به حضور در 
سهمیه  قطر، 
لیگ برترى 
محســوب 

نمى شود.
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پیاز چاشنى خوش طعمى است که بدون آن 
تقریبًا هیچ غذایى طعم و مزه ندارد. اما بوى 
پیاز خام ممکن اســت باعث شود کمتر به 

سراغ آن بروید. 
هفــت بیمــارى مهم کــه با پیــاز درمان 
مى شــوند، شــما را ترغیب مى کند با این 

معجزه طبیعت بیشتر دوست باشید. 

پیاز، ضدعفونى کننده طبیعى
اگر زخمى ســطحى یا خراشــى در بدنتان 
ایجاد شد و ماده ضدعفونى کننده دم دست 
نداشتید، مى توانید از پیاز کمک بگیرید، چون 
پیاز یک ضدعفونى کننده طبیعى فوق العاده 
اســت. اگرچه بوى پیاز چندان خوشــایند 
نیست، اما استفاده از آب آن براى نابود کردن 
میکروب ها و تمیز کردن پوست زخمى بسیار 
مؤثر خواهد بود. البته نباید از این روش براى 

زخم هاى باز و عمیق استفاده کرد. 

درمان عفونت گوش با پیاز
«اوتیت» یا عفونت گوش ناشــى 

از وجود التهــاب یا عفونت در 
گــوش میانى یــا خارجى 

است. از آنجایى که پیاز یک ماده ضدالتهاب 
طبیعى است، مى توان از آن براى درمان این 
مشکل استفاده کرد. پیاز باعث تسکین درد 

شده و همچنین عفونت را از بین مى برد.

پیاز و درمان اسهال
براى درمان اســهال، از پوست پیاز استفاده 
کنید بدین صورت که پوست پیاز را بشویید و 
در مقدارى آب بجوشانید، سپس آن را داخل 
دستمالى ریخته و فشــار دهید تا شیره آن 
گرفته شود. این شیره را با شکر شیرین کنید 
و روزى چند فنجان از آن را بنوشید تا اسهال 

کامًال از بین برود.

 بــا پیــاز ســردرد را 
شکست دهید

پیاز جزو پیشــنهادهاى مادربزرگ ها 

براى تســکین ســردرد اســت. به عقیده 
متخصصان طب ســنتى، پیاز بــراى رفع 

سردرد مؤثر عمل مى کند.

دیابتى ها از پیاز غافل نشوند
پیاز داراى انســولین گیاهى است و استفاده 
از آن، قند خون را پاییــن مى آورد. بیماران 
مبتال به مرض قند بایــد حتمًا هر روز از آن 

استفاده کنند.

تسکین سوختگى با پیاز
براى تســکین و درمان ســوختگى، ترك 
پوســتى، جاى جوش و... مى توانید پیاز را 

امتحان کنید. 
از آن جایى که پیاز خاصیت ضدعفونى کنندگى 
دارد، از بروز عفونت پیشــگیرى مى کند و 
باعث مى شــود پوست ســالم مانده و 

خیلى سریع خود را احیا کند.

از گذشته تا کنون تراشیدن موى نوزاد براى پرپشت شدن آن امرى رایج بوده است که 
طبق عقیده بزرگانمان انجام مى شد، ولى الزم است بدانید تراشیدن موى نوزاد هیچ 
پشتوانه علمى ندارد و امرى غلط است. به دالیلى که در ادامه و در این مطلب براى شما 

نوشته ایم تراشیدن موى نوزاد ممنوع است.
متخصصان مى گویند بر خالف تصور رایج در جامعه، تراشیدن موى سر نوزادان هیچ 

تأثیرى در رشد موها نداشته و گاهى نیز به ریشه مو آسیب مى  رساند.
نوزادان در یکسال نخست زندگى داراى موهایى کرك  مانند و بسیار ضعیف هستند 
که این موها در این یکسال به تدریج مى  ریزند و پس از آن موهاى دائمى کودك رشد 
خواهند کرد.تراشیدن موى سر در هیچ سنى تأثیرى در رشد مو و پر پشت شدن آنها 
ندارد و این تصور که تراشیدن موى ســر نوزاد موجب رشد بیشتر موها در بزرگسالى 

مى  شود، کامًال نادرست است.
همچنین وارد آمدن هر گونه فشار و یا ضربه به ریشه موى نوزادان، موجب ریزش مو 
و کندى رشد موها شده و به والدین توصیه مى  شود از تراشیدن موى نوزادان، شانه 
کردن موهاى نوزاد با شانه  هاى غیراستاندارد و بستن موى سر نوزاد پرهیز کنند.پوست 
سر نوزادان بسیار نازك است و ممکن اســت هنگام تراشیدن موها و یا شانه کردن، 
خراشیده شده و به ریشه مو آسیب وارد شود. بهترین و ایمن  ترین روش، شانه کردن 
موى سر نوزادان توسط دست و یا برس  هاى بسیار نرم است. توصیه مى  شود موى 
سر نوزادان تا پیش از یکسالگى تراشیده نشود و پس از ریختن موهاى نوزادى و رشد 

موهاى دائمى مى  توان براى یک دست شدن ریشه مو، آنها را تراشید.

عدس:
 سرشار از پروتئین اســت و چربى خیلى کمى هم دارد. در واقع 
کمترین چربى را در میــان غذاهاى سرشــار از پروتئین دارد. 
همچنین مصرف یک وعده آن،  35 درصــد نیاز روزانه آهن را 

تأمین مى کند.

ماهى: 
برخى ماهى  هاى خاص سرشار از اسید چرب امگا 3 هستندکه 
با افزایش متابولیســم، موجب از بین رفتن چربى ها مى  شوند. 
عملکرد رژیمى اســید چرب امگا 3 مانند پروتئین است. امگا3 
بدن را مجبور به چربى  سوزى بیشتر مى  کند و اشتها را در طول 

روز کنترل مى  کند.

سیب: 
یک سیب متوسط تنها 80کالرى دارد و داراى همه انواع آنتى 
 اکسیدان  هاست. از آنجایى که ســیب سرشار از آنتى  اکسیدان 
است، موجب بهتر شــدن جریان خون و ساختن ماهیچه  هاى 
قوى  تر و سالم  تر مى  شــود. به عنوان یک قانون کلى، معموًال 
سیب  هاى داراى پوست تیره  تر را انتخاب کنید. هرچه پوست 
سیب تیره  تر باشــد، آنتى  اکســیدان و اثرات چربى  سوزى آن 

بیشتر است.

فلفل قرمز: 
داراى ترکیبى به نام کپسایسین است. این ماده، بدن را گرم و 
به شــما کمک مى  کند کالرى اضافى را بسوزانید. متخصصان 
کاهش وزن توصیه مى کنند که فلفل را به سوپ، سس و برنج 
اضافه کنید تا قابلیت چربى  سوزى رژیم غذایى  تان را افزایش 

دهید.

چاى سبز: 
حاوى ترکیبى موســوم به اپیگالوکتشــین گاالت است؛ آنتى 
اکسیدانى که باعث مى  شــود بدنتان بهتر از هورمون طبیعى و 
ناقل عصبى نوراپى  نفرین استفاده کند. اثر اصلى نوراپى  نفرین 
در متابولیسم، دادن پیغام براى ســوزاندن سلول  هاى چربى و 

انرژى ذخیره شده است.

جو دوسر:
 سرشار از فیبر است و وقتى بدن مى خواهد غالت غنى از فیبر 
را تجزیه کند،  طــى مراحل هضم آن دو برابــر انرژى مصرف 
مى  کنــد و کالرى مى ســوزاند. همچنین فیبرهــاى رژیمى،  
اشتهاى شــما را تنظیم مى  کند و به شما حس سیرى طوالنى 

 مدت مى دهد.

بوقلمون و مرغ:
 این دو ماده غذایى، در چرخه رژیمى به عنوان رژیم داراى «اثر 
باالى ترموژنیک» شناخته مى  شــوند. بوقلمون و مرغ هر دو 

کالرى کمترى از گوشت گاو دارند.

یک محقق و پژوشگر طب سنتى، مصرف نان، پنیر و 
سبزى را براى مبتالیان به پوکى استخوان مفید دانست.

 A ، C ، D نان، پنیر و سبزى حاوى انواع ویتامین هاى
 ،B3 ،B2 ،B1 مانند B گروه ویتامین هــاى ، E ، K
B12 ،B6، امگا 3، پروتئین، کلسیم، فسفر، مس، آهن، 
منیزیم، روى، پتاســیم، فوالت، قنــد، کربوهیدرات و 

اسیدفولیک است.
حیدر عظمایى، محقق و پژوهشگر طب سنتى درباره 
بهترین زمان مصرف خوراك نان، پنیر و سبزى گفت: 
بهترین زمان مصرف این خوراك، عصر و شب است، 
زیرا جذب پنیر در بدن، عصر و شب بهتر انجام مى شود.

وى بیان کرد: کلسیم موجود در پنیر براى جذب شدن در 
بدن نیاز به پروتئین و ویتامین D دارد؛ بهترین پروتئین 
براى پنیر، گردو است که حاوى فسفر و پروتئین باالیى 
است و براى جذب کلســیم موجود در پنیر هم از خرما 

استفاده مى کنیم که حاوى ویتامین D فراوان است.
این محقق و پژوهشگر طب سنتى با اشاره به طبع سرد 
پنیر افزود: براى تعدیل طبع پنیر و جذب بهتر کلسیم، 

از پونه استفاده مى کنیم که حاوى کلسیم فراوان است.
عظمایى درباره اینکه مصرف نان، پنیر و سبزى براى چه 
افرادى مفید است، تأکید کرد: این خوراك براى کودکان 
در حال رشد، بزرگساالن، زنان باردار و شیرده، مبتالیان 
به پوکى استخوان و افرادى که در دوره نقاهت بیمارى 

هستند، مفید است.
وى تصریح کرد: سبزیجات اســتفاده شده در خوراك 
نان، پنیر و سبزى به ویژه نعناع و ترخون براى افراد الغر 
بسیار مفید است، زیرا این سبزیجات، عالوه بر افزایش 
اشتها در افراد، هضم راحتى هم دارند و اگر این خوراك 
در وعده عصرانه یا شام اشخاص الغر گنجانده شود، 

باعث افزایش وزن آنها مى شود.
این محقق و پژوهشــگر طب ســنتى گفت: نان، پنیر 
و ســبزى براى افراد کم خون و دیابتى هم مفید است 
و این خوراك، نقش مؤثرى در بهبــود عملکرد قلب، 

جوان سازى پوست، تقویت مو و حافظه و... دارد.
عظمایى اظهار کــرد: افراد بهتر اســت در ظرف پنیر 
مقدارى پونه کوهى و کاکوتى خشک شده بریزند، زیرا 

این سبزیجات عطر و بوى خوبى به پنیر مى دهند و سبب 
افزایش کلسیم موجود در پنیر هم مى شوند.

وى یادآور شد: اشخاص باید از مصرف پنیر به تنهایى 

خوددارى کنند، زیرا پنیر حاوى ماده اى به نام تیرامین 
است بنابراین مصرف مداوم آن موجب رسوب در مغز و 

کند ذهن و کم حافظه شدن افراد مى شود. 

فقر پروتئین

 7 نشانه مشخص دارد
پروتئین از جمله مواد مغذى ضرورى براى بدن محسوب مى  شــود که در بافت  ها، ماهیچه  ها، تاندون  ها و ارگان  هاى بدن تجمع مى   کند. اگر شما جزو کسانى 

هستید که مقدار کافى پروتئین در رژیم غذایى خود ندارید، باید نسبت به برخى عالئم هشدار دهنده آگاه باشید.

وقتــى پروتئین کافــى در رژیــم غذایى وجود نداشــته باشــد،
پروتئین  هایى که با باکترى  ها و ویروس  ها مبارزه مى  کنند، از بین 
رفته و براى سوخت و ساز بدن مورد استفاده قرار مى  گیرند. در نتیجه 
ترمیم زخم  ها و جراحات بدن دشــوارتر شده، مبارزه با عفونت  ها با 

سختى انجام مى  شود.

بدون پروتئین، حفظ تعادل آب بدن به هم خورده و بدن آب را به شیوه 
نادرستى ذخیره مى کند و منجر به ادم مى شود؛ وضعیتى که در آن آب 
بیش از حد زیر پوست جمع مى شود و دست ها ورم مى کنند، چون 

بدن پروتئین را از بافت هاى این ناحیه مصرف مى کند.

کسانى که از رژیم غذایى گیاه خوارى پیروى مى کنند، دچار فقدان 
انرژى در روز مى شوند و گرسنگى ناشى از آن باعث مى شود سراغ 
کربوهیدرات هاى فرآورى شــده بروند. احساس خستگى و خالى 
شدن بدن از انرژى در این افراد، یکى از عالئم اولیه کمبود پروتئین 

در بدن به شمار مى  رود.

اگر شما از دریافت کافى پروتئین براى تأمین سوخت بافت هاى بدنتان از طریق 
اسیدهاى آمینه خوددارى کنید، بدن شــما چاره اى جز شکستن عضالت براى 
دریافت اسیدهاى آمینه ندارد. در این هنگام، ماهیچه هاى بدن شل مى شوند و 

حالت طبیعى خود را از دست مى دهند.

زمانى که با کمبود پروتئین مواجه مى  شوید، بدن در حالت مقاومت و صرفه  جویى قرار مى  گیرد 
و سعى مى  کند کمترین مقدار پروتئین را مصرف کند، بنابراین پروتئین زیادى را در ساخت مو 
و ناخن استفاده نمى  کند؛ در نتیجه، موها و ناخن  ها حالت شکننده به خود مى  گیرند و لطافت و 

نرمى خود را از دست مى  دهند.

مطالعات نشان مى دهد کاهش مصرف پروتئین، منجر به از دست دادن وزن مى شود. مصرف به اندازه پروتئین از آن جهت اهمیت دارد که اطمینان حاصل 
مى شود شما در حال از دست دادن چربى و افزایش حجم عضالت هستید. غذاهاى با میزان پروتئین باال، به افزایش سوخت و ساز بدن، هضم مواد غذایى و 

سوزاندن چربى کمک مى کنند ضمن اینکه به شما احساس سیرى مى دهند و اشتهاى شما را براى غذا خوردن پى در پى کم مى کنند.

مدام بیمار شدن

تورم در دست ها

احساس ضعف دائمى

از دست دادن عضالت از دست دادن موها کاهش وزن

خشک شدن پوست
کمبــود پروتئیــن مــى تواند به خشــک، 
شکسته و فلسى شــدن، تغییر رنگ و ایجاد 
لکه هایى شــبیه به آفتاب ســوختگى روى 
پوست منجر شود. آســیب دیدن پوست، راه 

ابتال به عفونت هاى قارچى را باز مى کند.

خاصیت چربى سوزى با این مواد غذایى
بیشتر شــما نمى دانید چه غذاهایى باعث مى شــوند کالرى که مصرف کرده  اید را سریع تر 

بسوزانید.
غذاهاى خاصى اثرات ترموژنیک (ســوزاننده چربى) باالیى دارند،  یعنى به افزایش ســرعت 

متابولیسم شما کمک مى  کنند.

 مد

بو
 این
باال
کال

خواص شگفت انگیز نان، پنیر و سبزى براى درمان پوکى استخوان

پیاز یک ضدعفونى کننده طبیعى فوق العاده تراشیدن موى نوزاد، ممنوع
اســت. اگرچه بوى پیاز چندان خوشــایند 
نیست، اما استفاده از آب آن براى نابود کردن 
میکروب ها و تمیز کردن پوست زخمى بسیار 
مؤثر خواهد بود. البته نباید از این روش براى 

زخم هاى باز و عمیق استفاده کرد. 

درمان عفونت گوش با پیاز
«اوتیت» یا عفونت گوش ناشــى 

از وجود التهــاب یا عفونت در 
گــوش میانى یــا خارجى 

کامال از بین برود.

 بــا پیــاز ســردرد را 
شکست دهید

پیاز جزو پیشــنهادهاى مادربزرگ ها 

پوســتى، جاى جوش و... مى توانید پیاز را
امتحان کنید.

ضاز آن جایى که پیاز خاصیت ضدعفونى کنندگى
دارد، از بروز عفونت پیشــگیرى مى کند و
باعث مى شــود پوست ســالم مانده و

خیلى سریع خود را احیا کند.

7بیمارى مهم که با پیاز درمان مى شوند
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نصــف جهــان ماجــراى آزار و اذیت عــده اى از دانش 
آموزان در مدرســه اى غیرانتفاعــى در غرب تهران که 
روز دوشنبه براى اولین بار در رســانه ها منتشر شد، هر 
روز ابعاد تازه تــرى پیدا مى کند. طى چند روز گذشــته 
بسیارى از خبرگزارى ها و روزنامه هاى کشور به بررسى 
جنبه هاى گوناگون این پرونده پرداختند و مسئوالن کشور 
هم  با اظهار نظر درباره این موضوع، نسبت به آن واکنش 
نشان دادند. این واکنش ها به همراه  آنچه والدین قربانیان 
ابراز کرده اند از نخستین ساعات رسانه اى شدن این خبر 
به شکل گسترده اى منتشر شده است. مرورى بر آنچه 
تاکنون در این پرونده اتفاق افتاده، ابعاد آن را بیشتر و بهتر 

مشخص مى کند.
■ سید محمد بطحایى، وزیر آموزش و پرورش در حکمى 
حسین بزرگى زاده، مشاور و بازرس ویژه خود را مسئول 
رسیدگى به ماجراى آزار و اذیت دانش آموزان مدرسه اى 
در منطقه 2 تهران کرد و در نامه اى نوشت: «از آنجایى که 
فرد متخلف، نیروى غیررسمى بوده الزم است نسبت به 
بررسى نحوه به کارگیرى مشارالیه و رعایت ضوابط مقرر، 
دقت مضاعف به عمل آورد.» وى همچنین در گفتگو با 
روزنامه «سازندگى» اعالم کرد: «آیین نامه سالمت روان 

معلمان تدوین مى شود.»  
■ تعدادى از نمایندگان مجلس هم نسبت به این ماجرا 
واکنش نشان دادند تا جایى که پروانه سلحشورى، عضو 
کمیسیون فرهنگى مجلس با بیان اینکه دستور پیگیرى 
ماجراى تعرض به دانش آموزان، قطعاً دیر صادر شده، باید 

همان زمان که مطلع شدند، آن را پیگیرى مى کردند و باید 
دید چگونه توانسته اند چنین فردى را از فیلتر هاى سخت 
گزینش آموزش و پرورش، عبــور دهند، افزود: «زمزمه 
استیضاح وزیر آموزش و پرورش نیز وجود دارد؛ از قبل هم 

نسبت به عملکرد او نارضایتى هاى جدى وجود داشت.»
میرزاده، سخنگوي کمیسیون  آموزش و تحقیقات مجلس 
هم با بیان اینکه از همه مهمتر، رسیدگی به خواسته هاي 
خانواده مستأصل این دانش آموزان است، مى گوید: «آنها 
در یک کانال کوچک در واتس اپ با نام کمپین حمایت 
از فرزندانمــان با هم حرف می زنند و بــه هم قوت قلب 

می دهند.» 
■ به گزارش «میزان»، جعفرى دولت آبادى، دادســتان 
تهران گفت: «متهم پرونده آزار جنسى به دانش آموزان 
نزد ضابطان و قاضى دادسرا اقرار کرده که در یک نوبت 
فیلم هاى مستهجنى را که در گوشــى تلفن همراه خود 
داشته اســت براى تعدادى از دانش آموزان پخش کرده، 
اما ســایر اتهامات را منکر شده است. با انعکاس موضوع 
به دادسرا و تشــکیل پرونده کیفرى، متهم تحت تعقیب 
قضائى قرار گرفته و با صدور قرار تأمین به زندان معرفى 

شده است. تحقیقات در پرونده ادامه دارد.»
■ روزنامه «شهروند» در بخشــى از گزارش خود درباره 
این حادثه با اشاره به ســخنان معاون خاطى در فیلمى 
چند دقیقه اى هنگام دستگیرى وى در آمفى تئاتر مدرسه 
نوشت که متهم گفته است: «اصًال 30نفرى درکار نبوده، 
همه ماجرا از بعد از تعطیالت عید اتفاق افتاد. من هیچکدام 

از این اتهامات را قبول ندارم، پنج نفر از بچه هاى مدرسه به 
اتاق من مى آمدند چند فیلم مستهجن که در گوشى من بود 
را نگاه مى کردند و هرازگاهى هم با هم شوخى مى کردند 
و من اصًال اتهام اذیت و آزار را قبول ندارم. پزشکى قانونى 
همه صحبت هاى مرا تأیید مى کند و مشخص مى شود که 

اینها دروغ مى گویند.»
■ آنطور که روزنامه «شرق» دیروز در گزارشى با عنوان 
«زنگ آزار» نوشته، متهم، 28 ساله، متأهل و داراي یک 
فرزند سه ساله و جزو محبوب ترین معلمان مدرسه است. 
این روزنامه همچنین در بخش دیگرى از گزارش خود 
به مدرسه اى  که در آن این اتفاق افتاده پرداخته و نوشته 
است این مجتمع آموزشی بزرگ و غیرانتفاعی و مشهور 
بوده به گونه اى که به گفتــه اهالی محل خیلی ها آرزو 

داشته اند در آن مدرسه درس بخوانند. 
■ روزنامه «شرق»: این مســئله با چک کردن ساعت 
یکی از دانش آموزان (اپل واچ) از طرف پدر دانش آموز و 
دیدن فیلمی مستهجن لو می رود و بعد ابعاد گسترده تري 

پیدا می کند.
■ پدر یکى از این دانش آمــوزان آزار دیده در گفتگو با 
روزنامه شرق: «این مدرسه بیش از 150 دانش آموز در 
مقطع متوســطه اول دارد. این اتفاق در متوسطه مقطع 
اول افتــاده و هنوز هم جزئیات آن براي ما مشــخص 
نیست. به گفته بچه ها حداقل هفته اي دو بار این معلم 
که معاون آموزشی بوده، با بچه ها در محیط هاى داخلى 
مدرسه مشــروبات الکلی مصرف می کرده، بچه هاي 

قلدرتر مدرسه به او نزدیک می شدند و برایش کشیک 
می دادند. او از طریق نرم افزار ویسپی براي دانش آموزان 
فیلم هاي مستهجن ارسال می کرده، اما ما نمی دانیم که 
بین آنها و بچه ها چه گذشته است. روز اول خود معلم به 
این اقدامات اعتراف کرده ولی حاال کال زیر ماجرا زده. 
من روز اول آنقدر عصبی بودم که بنزین ریختم تا مدرسه 
را آتش بزنم، چون احســاس می کنم آنهــا فقط دنبال 
ماســت مالی کردن اتفاق بودند. خواسته ما به برکناري 
این معلم ختم نمی شــود، بچه هاي ما االن بخواهند از 
این مدرسه به هر مدرســه اي بروند با انگ هاي بدي از 
مدارس طرد می شوند، این مدرســه باید تعطیل شود و 
آموزش وپرورش باید به ما نامه بدهد که بچه هایمان را در 
یک مدرسه ثبت نام کنیم. ما به بچه هایمان تلفن همراه 
نمی دادیم، اما همیشه تلفن همراه معلم هاي جوان مثل 
معلم پرورشــی که یک بچه هجده نوزده ساله است و 
همین آقاي "م.ح"، دســت بچه هاي ما بود. بچه هاي 
ما مدام با این مردان جوان تنها بودند. از طرفی این آقا 
اتاق جدا نداشته است، مگر می شود مدیر مدرسه متوجه 

رفتارهاي او نشده باشد.»
■ پدر یکى از دانش آمــوزان در گفتگو بــا «روزنامه 
ســازندگى»: «مدیران مدرســه دروغ مى گویند که از 
ماجرا اطالع نداشتند چون دوربین هاى کالس ها را در 
زمان تجاوز خاموش کرده بودند. مدیر این مدرسه قبًال 
در مدرسه دیگرى چنین پرونده اى داشت و اخراج شده 

بود اما دوباره در این مدرسه مدیر شد.» 

■ دربــاره تعــداد شــاکیان ایــن پرونــده  و تعداد 
دانش آموزانى که از ســوى معاون خاطى مورد تعرض 
قرار گرفته اند اظهارات متفاوتى بیان شده به گونه اى 
که والدین یکى از دانــش آموزان به «مهر» گفته تعداد 
شاکیان به 36 خانواده رسیده است و  اولیاى دانش آموز 
دیگرى که مورد تعرض قرار گرفته در گفتگو با «ایلنا» 
عنوان کــرده این پرونده باالى 40 شــاکى خصوصى 
دارد و طبق صحبت هایى که با دانش آموزان شده بین 
18 تا 30 دانش آموز مورد تجاوز قــرار گرفتند. والدین 
دانش آموزان در حالى از شکایت بیش از سى چهل نفر در 
این پرونده سخن مى گویند که دادستان تهران در گفتگو 
با میزان اعالم کرده است: «15 نفر از اولیاى  دانش آموزان 
مبادرت به طرح شکایت کرده و اعالم کرده اند متهم به 

فرزندانشان تعرض جنسى کرده است.»
■به گزارش روزنامه «شــرق»، یک منبع آگاه درباره 
تجــاوز متهم به چنــد دانش آموز گفت: «چنــد نفر از 
دانش آموزان مدعی شدند یکسال قبل اردویی از سوي 
مدرسه برگزار شــده و متهم بچه ها را به منطقه کردان 
برده  و در آن اردو دو یا ســه دانش آموز مــورد آزار قرار 
گرفته اند؛ البته این گفته فعًال از ســوي والدین مطرح 
شده  است و براي اینکه مشخص شود در اردوي یکسال 

پیش چه اتفاقی افتاده، باید تحقیق شود.»
■ کوهســتانى، مدیر آموزش  و پرورش منطقه 2 شهر 
تهران در گفتگو با «تسنیم» اظهار کرد:  «معاون خطاکار 
بازداشت شده و پرونده اش در مجتمع قضائى بعثت در 
حال بررسى است. این فرد امسال براى نخستین سال 
در این مدرســه حضور یافت و سال هاى قبل در منطقه 
6 آموزش وپرورش شــهر تهران مشــغول به کار بوده 
است. مدرسه با این تصور که او یک مهره قوى است و 
مى تواند به مدرسه کمک کند او را جذب کرده  است. این 
فرد اخراج شده و اطالعات او به گزینش ارائه شده است 
تا دیگر نتواند در هیچ نهاد دولتى اقدام به کار کند. مدیر 

مدرسه مذکور هم عزل و براى دو سال تعلیق شد.»
■مشاور مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران درباره 
این ماجرا به روزنامه «خراســان» گفــت: «موضوع 
شــکایت از یکى دو ماه پیش مطرح شده و چون بحث 
آبروى افراد در میان است غیر از مرجع قضائى هیچکس 
حق ندارد آن را منتشر کند ضمن آنکه همان موقع توسط 
آموزش و پرورش پرونده اى تنظیم و براى رســیدگى 

انتظامى و قضائى ارسال شد.»
■ روزنامه «جوان» نوشت: «رســیدگی به پرونده در 
دادسراي بعثت حکایت از این داردکه اتهام از نوع کودك 
آزاري درجه 2 تشخیص داده شده است و متهم به همین 

اتهام محاکمه خواهد شد.»
■ به گــزارش «فــارس»، دفتر بیت آیــت ا... حائرى 
با صــدور اطالعیــه اى، خبــر منتشرشــده در برخى 
شــبکه هاى اجتماعى مبنى بر نســبت فامیلى معاون 
خاطى در یکى از مدارس تهــران با این بیت را تکذیب 
و اعــالم کرد: این خاندان هیچ منســوب شــاغلى در 
آموزش وپرورش اســتان تهران ندارد و انتســاب فوق 
را به شــدت تکذیب مى کند. این اطالعیه از دادستانى 
کشور تقاضاى ورود به موضوع و برخورد قاطع و سریع با 
منتشرکنندگان خبرهاى کذب در فضاى مجازى را کرده 

است.

همه جزئیات یک تجاوز گروهى

سخنگوى سازمان اورژانس کشور از سقوط 
یک هواپیماى فوق سبک و کشته شدن دو 

نفر خبر داد.
 مجتبى خالدى درباره جزییــات این حادثه 
گفت: ســاعت 19و25 دقیقه عصر روز سه 
شنبه ســقوط یک هواپیماى فوق سبک در 
حوالى وهن آباد در فرودگاه امام خمینى(ره) 

اعالم شد. 
وى افــزود: بالفاصله با اعــالم این خبر دو 
دســتگاه آمبوالنس به محل ســقوط اعزام 
شد، که این حادثه دو فوتى و یک مصدوم به 

همراه داشت.
 خالدى  گفت: سرنشینان تنها دونفر بودند که 
هر دو در دم جان باختند و یک مصدوم نیز از 
نیروهاى امدادى سر صحنه بوده است که در 

محل درمان شد.

پسر جوان دوستش را با ضربات چاقو به قتل 
رساند و جسد وى را حوالى فرودگاه امام(ره) 

دفن کرد.
به گزارش تســنیم؛ حدود یــک هفته قبل 
خانواده پســر جوانى به نام «آرش» با حضور 
در اداره پلیس آگاهى و دادسراى امور جنایى 
تهران اعالم کردند آرش مفقود شده و از وى 
خبر ندارد که پس از ثبت این شکایت تیمى از 
مأموران اداره 11 آگاهى پایتخت براى یافتن 

آرش دست به کار شدند.
کارآگاهان در تحقیقات سراغ پسر جوانى رفتند 
که دوســت آرش بود و وى را مورد بازجویى 
قرار دادند. دوســت آرش در ابتدا مدعى بود 
که از آرش خبرى ندارد امــا با وجود قراین و 
شواهد لب به اعتراف گشود و گفت که آرش 
را با ضربات چاقو به قتل رسانده و جسد وى 

را حوالى فرودگاه امام(ره) دفن کرده است.
در نهایت قاضى دشتبان؛ بازپرس ویژه قتل 
پایتخت و تیم جنایى در محل کشــف جسد 
حاضر شــده و تحقیقات درباره این پرونده و 

علت وقوع قتل ادامه دارد.

رئیس پلیس راه اســتان یزد از واژگونى یک 
اتوبوس در یزد خبر داد و گفت: این واژگونى 

پنج کشته داده است.
به گزارش مهر، سرهنگ قانعى افزود: حوالى 
ساعت 22و10دقیقه سه شنبه شب در کیلومتر 
90 محور یزد به کرمان یک دستگاه اتوبوس 

با 25 مسافر واژگون شد. 
وى افزود: در پى این حادثه متأسفانه پنج تن 
کشته و شمارى مجروح شدند. رئیس پلیس 
راه استان یزد با اشاره به اینکه اتوبوس مذکور 
از اصفهان به ســمت زاهدان در حال حرکت 
بود که دچار این حادثه شد تصریح کرد: تیم 
کارشناســى پلیس راه  در حال بررسى علت 

حادثه هستند.

خبرگزارى «آسوشیتدپرس» گزارش مى دهد که یک پناهجوى ایرانى در آلمان که درخواست پناهندگى اش رد شده 
بود در اثر خودسوزى دچار جراحات شدیدى شده است.

پلیس گفت که یک مرد 35 ساله وسط روز وارد یک دفتر امور ادارى در گوپینگن واقع در نزدیکى شهر اولم در جنوب 
غربى این کشور شد و مدارکى که نشان دهنده رد درخواست پناهندگى اش بود را نشان کارمندان داد. دو نفر از کارکنان 
این دفتر به او اطمینان دادند براى کمک به او تالش خواهند کرد اما این مرد که نامش فاش نشده عصبانى شد و با خالى 
کردن یک بطرى سوخت روى بدنش خود را آتش زد. گزارش ها از این حکایت مى کنند که این مرد ایرانى به دلیل شدت 

سوختگى با هلى کوپتر به بیمارستان انتقال داده شده است.
دولت آلمان از سال 2015 تاکنون حدود یک میلیون و 200 هزار پناهنده را در کشور خود پذیرفته است که بیش از نیمى 
از آنان تابعیت سورى، عراقى و یا افغان داشته اند. این اقدام دولت آلمان موجب اعتراض برخى گروه ها و احزاب شده که 

انتقادهایى به سیاست هاى جذب پناهندگان دارند.

فردى که با جعل عنوان پزشکى و معرفى خود 
به عنوان دندانپزشک اقدام به تأسیس مطب 
دندانپزشــکى در منطقه شــهررى کرده بود 

دستگیر شد.
 11 فروردین ماه زن دندانپزشکى با مراجعه به 
کالنترى 172 حضرت عبدالعظیم(ع) گفت که 
شخصى به نام «على اکبر. الف» ضمن معرفى 
خود به عنوان دندانپزشک اقدام به سرقت مهر 
پزشکى من کرده و با جعل امضا و سوءاستفاده از 
مهر نظام پزشکى بنده اقدام به ویزیت بیماران 

کرده است.
با تشــکیل پرونده مقدماتى بــا موضوع جعل 
عنوان پزشــکى و ارجاع پرونده به پایگاه نهم 
پلیس آگاهى تهران بزرگ، شــاکى پرونده در 
اظهاراتش گفت: «آقــاى على اکبر. الف ضمن 
معرفى خود بــه عنوان دندانپزشــک و ارائه 
تصاویرى از مدارك دانش آموختگى که مدعى 
اخذ آن از دانشگاهى در کشور اوکراین بود، بنده 
را ترغیب به همکارى با خود کــرد؛ در ادامه با 
سوءاستفاده از اعتبار بنده، طى قراردادى اقدام 
به تأسیس درمانگاه دندانپزشکى در شهررى 
– میدان ســاعى کرد، اما پس از مدت کوتاهى 
متوجه شدم که ایشان صالحیت پزشکى ندارند 
و  با ســرقت مهر نظام پزشکى و جعل امضاى 

بنده اقدام به ویزیت بیماران مى کرد.»
کارآگاهان با مراجعه به درمانگاه دندانپزشکى 
که متهــم در آنجا تحت عنوان دندانپزشــک 
فعالیت داشــت، 8 اردیبهشــت ماه اقدام به 
دستگیرى وى کردند؛ با انتقال متهم به پایگاه 
و در تحقیقات به عمل آمده مشخص شد که این 

شخص داراى مدرك تحصیلى دیپلم بوده و بنا 
بر اظهاراتش صرفاً طى یک دوره کوتاه در چند 

مطب دندانپزشکى مشغول به کار بوده است.
سرهنگ کارآگاه کرم یوسف وند، رئیس پایگاه 
نهم پلیس آگاهى تهران بزرگ، با اعالم دستور 
انتشار بدون پوشــش تصویر متهم گفت: با 
توجه به اعتراف صریح متهــم به جعل عنوان 
پزشکى و همچنین شناسایى تعدادى از شکات 
پرونده که متهم تحت عنوان دندانپزشک باعث 
ایجاد ضایعات پزشکى بر آنها شده و به دلیل 
شناسایى شکات پرونده، هماهنگى هاى الزم 
با بازپرس شــعبه چهارم دادسراى عمومى و 
انقالب شهررى براى انتشــار بدون پوشش 
تصویر متهم انجام شده است؛ لذا از کلیه شکات 
که موفق به شناسایى تصویر متهم شدند دعوت 
مى شود تا براى طرح و پیگیرى شکایات خود به 
نشانى پایگاه نهم پلیس آگاهى تهران بزرگ در 

شهررى – خیابان آستانه مراجعه کنند.»

22 الشه فالمینگو هنگام گشتزنى نیروهاى یگان محیط 
زیست زابل در حاشیه تاالب خشــک شده هامون از یک 

خودروى پراید کشف شده است.
به گزارش فارس، مأموران یگان حفاظت محیط زیســت 
سیستان وبلوچستان در جریان گشتزنى هایشان در مناطق 
به این خودرو مشــکوك شــده و به راننده خودرو فرمان 
ایســت مى دهند. آنطور که حمید ریگــى، فرمانده یگان 
محیط زیست سیســتان و بلوچستان شرح مى دهد: راننده 
پراید بدون توجه به فرمان ایست مأمورین با سرعت زیاد 
متوارى شــده و محیط بانان نیز به تعقیب وى پرداختند و 
نهایتًا نیروهاى محیط زیست با رعایت قانون به کارگیرى 
سالح، الستیک جلوى خودروى مذکور را هدف گلوله قرار 
داده و آن را متوقف کردند. در بازرسى از این خودرو الشه 
22 عدد فالمینگو و دو قبضه اسلحه شکارى کشف و ضبط 

شده است.
کشــتار فالمینگو آن هم با این تعداد باال شاید در نگاه اول 
عجیب به نظر برسد اما اگر شرایط زیست محیطى و به تبع 
آن معیشتى این روزهاى سیستان را بدانیم، متوجه مى شویم 
این دست اندازى به طبیعت براى فقرى که گریبان مردم 

این سرزمین را گرفته است.

 سقوط مرگبار هواپیماى 
فوق سبک 

رفیق کشى با
 ضربات چاقو 

5کشته بر اثر 
واژگونى اتوبوس 

 خودسوزى 
یک پناهجوى 
ایرانى
 در آلمان

 ماجراى کشف الشه فالمینگوها از یک پراید!  دندانپزشک قالبى به دام افتاد

گزارش  انعکاس گسترده جنایت در یکى از دبیرستان هاى تهران بعد از رسانه اى شدن آن



 CNG شهردارى فوالدشهر در نظر دارد حق بهره بردارى از جایگاه
فوالدشهر با شرایط موجود را از طریق مزایده عمومى به شرکت هاى 
معتبر و واجد شرایط و مورد تأیید شرکت پخش فرآورده هاى نفتى 
(داراى استانداردهاى الزم) و با قیمت کارشناسى به مدت 2 سال واگذار 
نماید. متقاضیان مى توانند جهت اطالع از شــرایط و دریافت اسناد 
مزایده و بازدید حداکثر تا روز یک شنبه مورخ 97/03/20 به قسمت 

امور قراردادهاى شهردارى فوالدشهر مراجعه نمایند. 

آگهى مزایده عمومى (نوبت اول)

فرهاد سلیمى- شهردار فوالدشهر

چاپ دوم

قابل توجه شرکت ها، سازمان ها 
و مؤسسات تجارى و صنعتى

آیا مى دانید براى اینکه بهتر دیده شوید باید ابتدا خدمات و تولیداتتان را 
به مردم معرفى کنید؟

ما مى توانیم این وظیفه ر ابر عهده بگیریم. 
درج یک آگهى در روزنامه نصف جهان یعنى امکان بهتر دیده شدن براى 

شما.

«امسال 2600 زائر از استان اصفهان از شهرستان هاى کاشان، آران و بیدگل، اردستان و 
نطنز در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینى(ره) شرکت مى کنند.»

مسئول اردویى راهیان نور سپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان در جمع خبرنگاران که 
براى آشنا شدن با فعالیت ها و برنامه هاى بیست و نهمین سالگرد ارتحال امام خمینى(ره) 
و همچنین روز جهانى قدس در یک نشست خبرى شرکت کرده بودند این مطلب را اعالم 
کرد و گفت: امسال با توجه به همزمانى مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینى(ره) با ماه 
مبارك رمضان سهمیه عزیمت زائران براى شرکت در مراسم ارتحال علیرغم تقاضاى زیاد، 
کاهش یافته است و هفت استان همجوار تهران از جمله استان اصفهان، به صورت محدود 

زائران را به مرقد مطهر اعزام مى کنند. 
عباس محمدى افزود: امســال از استان اصفهان و از جمله شهرســتان هاى کاشان 28 
دستگاه اتوبوس، آران و بیدگل 17 دستگاه اتوبوس، اردستان پنج دستگاه اتوبوس و نطنز 
چهار دستگاه اتوبوس و جمعاً 2600 زائر در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینى(ره) شرکت 

مى کنند. 
وى گفت: زائران بعد از نماز ظهر روز 14 خرداد، از این شهرســتان ها حرکت مى کنند و با 
توجه به اینکه یک ساعت قبل از اذان مغرب و عشاء، مراسم ارتحال پایان مى یابد در این 

مراسم شرکت مى کنند. 
 ■■■ 

رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان نیز گفت: عظمت انقالب اسالمى، 
گویاى عظمت رهبرى امام راحل(ره) اســت؛ انقالبى که تحول اساسى در ترویج دین در 

جهان به ویژه در بین مسلمین ایجاد کرد. 
جعفر عسگرى مى گوید: بعد از پیروزى انقالب، دین و معنویت در جامعه احیا شد، بنابراین 
در سالگرد ارتحال امام خمینى(ره)، باید ابعاد شخصیتى امام راحل(ره) براى جوانان بیش از 

پیش تبیین شود تا آنان قدر استقالل و آزادى موجود را بدانند. 
وى با بیان اینکه امام راحل(ره) با انقالب، مردم را از ذلت، خوارى و وابستگى نجات داد افزود: 
براى شناخت بیشتر ابعاد وجودى امام راحل(ره) باید به صحیفه نور مراجعه و وصیتنامه امام 

راحل(ره) را مرور کرد. 
عسگرى، ایستادگى در مقابل اســتکبار، ایمان، توکل و اخالص را از عوامل موفقیت امام 
راحل(ره) برشمرد و با اشاره به برنامه هاى سالگرد ارتحال امام خمینى(ره) در سال جارى 
در استان و شهرستان ها گفت: اعضاى ســتاد بزرگداشت مراسم ارتحال امام خمینى(ره) 
با استاندار و معاون سیاسى اســتاندار و... نشست هایى برگزار کردند و برنامه هایى تدارك 
دیده شد و قرار است در ده مسجد شهر اصفهان همچون مسجد امام خمینى(ره)، گلستان 
شهداى اصفهان، مسجد الغفور، مسجد رضوى و... ابعاد شخصیتى و اندیشه هاى حضرت 

امام خمینى(ره) از سوى روحانیون و علما تبیین شود. این درحالى است که مراسم ویژه در 
13 خرداد ساعت 9 و 30 دقیقه صبح با سخنرانى حجت االسالم والمسلمین ملکى برپاست 

و مشابه اینگونه برنامه ها در همه شهرستان هاى استان اصفهان نیز برگزار خواهد شد. 
وى با اشــاره به برنامه هاى روز قدس در اصفهان هم گفت: در فرهنگ ما دفاع از مظلوم 

توصیه شده و اولین قبله گاه مسلمین، مسجداالقصى است. 
عسگرى راهپیمایى روز قدس را روز هشدار به مستکبرین و روز ابراز وجود مسلمین دانست 
و خواستار ایستادگى در مقابل زیاده خواهى هاى دشمن و استکبار شد و گفت: با ایستادگى 

در مقابل زیاده خواهى هاى دشمن، پیروزى جهان اسالم تحقق مى یابد.
وى گفت: امسال راهپیمایى روز قدس از سه مسیر به سوى مصالى اصفهان از ساعت 10 
صبح آغاز و ساعت 12 مراسم در مصال برپا مى شود و سپس نماز جماعت اقامه خواهد شد. 
رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان با اشاره به مسیرهاى راهپیمایى 

گفت: مسیر شماره یک: مسجداالقصى، چهارراه فلسطین، خیابان فردوسى، پل فردوسى، 
خیابان شیخ صدوق، خیابان شهید نیکبخت شرقى، مصالى بزرگ امام خمینى(ره)، مسیر 
شماره 2: مسجد الهادى(ع)، میدان انقالب، خیابان کمال اسماعیل، خیابان شیخ صدوق، 
خیابان شهید نیکبخت شــرقى، مصالى بزرگ امام خمینى(ره) و مسیر شماره 3: مسجد 
موسى بن جعفر(ع)، خیابان حکیم نظامى، خیابان نظر شرقى، بلوار آیینه خانه، پل فردوسى، 
خیابان شیخ صدوق، خیابان شهید نیکبخت شرقى، مصالى بزرگ امام خمینى(ره) خواهد 

بود. 
عسگرى اظهار امیدوارى کرد مردم مؤمن و روزه دار استان اصفهان در راهپیمایى روز قدس 
حضورى فعال داشته باشند که نشانگر وفادارى آنان به آرمان هاى انقالب و دفاع از مظلوم 

و تقابل با استکبار است. 
 ■■■ 

معاون خبر صدا و سیماى مرکز اصفهان و عضو کمیته اطالع رسانى ستاد مراسم سالگرد 
ارتحال حضرت امام(ره) و روز قدس نیز گفت: صدا و سیما در همه مناسبت ها فعال بوده و 

در مناسبت ها اطالع رسانى و تبلیغ اولویت ماست. 
سیدمحسن طباطبایى، پخش مستندهاى خبرى، گزارش هاى خبرى، به مناسبت سالگرد 
ارتحال امام خمینى(ره) و روز قدس و پوشــش و راهپیمایى مراســم ارتحال و روز قدس 

اصفهان در کشور را از جمله برنامه ها برشمرد. 
 ■■■ 

معاون سیماى مرکز اصفهان هم با بیان اینکه برنامه هاى متعددى براى سالگرد مراسم 
ارتحال حضرت امام(ره) و روز قدس تدارك دیده شــده گفت: مستندهاى «کوچه هاى 
خورشید»، «ایرانشهر»، «آخرین ســفر»، «هواى کوى تو» و «پوشش خبرى» از جمله 
برنامه هاى مرتبط با ایام ارتحال امام(ره) و پخش ســریال «ایســت و بازرسى»، «فیلم 
روز قدس»، «مستند انقالب سنگ»، «قصه هاى قدس»، «خانه عنکبوت» و... از جمله

 برنامه هاى مرتبط با روز قدس خواهد بود. 
ســیدعلى معصومى زاده اظهار کرد: ما ســعى داریم بهترین پوشــش از مراسم سالگرد 
ارتحال امام خمینى(ره) و روز قدس را داشــته باشیم و از شــبکه اصفهان و کشور پخش

کنیم. 
 ■■■ 

رئیس پلیس راهور شهرستان اصفهان هم از تدابیر و محدودیت هاى ترافیکى در ایام ارتحال 
و روز قدس در محدوده مصالى اصفهان خبر داد و گفت: از ساعت 6 صبح روز 13 خرداد 
پلیس راهور روبه روى گلستان شهدا و میدان بسیج استقرار مى یابد تا در ترافیک مسیرها 

روانسازى انجام شده و در صورت نیاز، محدودیت ترافیکى اعمال شود. 
سرهنگ ابوالقاسم چلمقانى افزود: 24 ساعت قبل از روز قدس هم با همکارى شهردارى 
اصفهان، نسبت به نصب بنر براى اطالع ساکنین در محدوده مصال و خیابان شهید نیکبخت 
اطالع رسانى خواهد شد تا از توقف خودرو خوددارى کنند که اگر این کار عمل نشود مجبور 

به حمل آن به پارکینگ سیلو خواهیم بود. 
وى از شهروندان خواست با استفاده از وسایط نقلیه عمومى در این روز با پلیس همکارى 

کنند. 
 ■■■ 

قدرت ا... افتخارى، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان نیز در این نشست خبرى 
گفت: در مراسم ســالگرد ارتحال امام خمینى(ره) و روز قدس، شرکت واحد اتوبوسرانى 
اصفهان به صورت رایگان نسبت به جابه ج ایى شهروندان اقدام خواهد کرد و خطوط دیگر 
نیز فعالیت هاى روزمره را انجام خواهند داد و ما اتوبوس هاى سامانه خط یک تندرو را نیز 

فعال خواهیم داشت. 

عزیمت 2600  اصفهانى به مراسم ارتحال امام (ره)
ساسان اکبرزاده

با  نصف جهان، جهانى شوید

www.nesfejahan.net

چقدر فاصلــه بین دو عمــل دور اســت: عملى 
که لذتش مــى رود و کیفر آن مــى ماند و عملى 
که رنــج آن مــى گــذرد و پــاداش آن ماندگار 

است!
موال على (ع)

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاى روز پانزدهم ماه مبارك رمضان:
اَللّـــُهمَّ اْرُزْقنى فیِه طاَعَه الْخاِشــعیَن، َواْشــَرْح فیِه َصْدرى بِاِنابَِه الُْمْخبِتیَن، 

بِاَمانَِک یا اَماَن الْخآئِفیَن.
خدایــا! فرمانبــردارى فروتنــان را در ایــن روز، روزى مــن گــردان و

 بگشــا ســینه ام را براى بازگشــتن بــه ســویت همانند بازگشــتن خاشــعان 
به امان بخشی  ات اى امان بخش بیمناکان.
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جشن میالد امام حسن (ع) 
در جوار امامزادگان ورزنه

سرپرسـت نمایندگى اوقـاف و امور خیریه بـن رود از 
برگزارى جشن میالد امام حسـن مجتبى(ع) در جوار 

حرم مطهر امامزادگان ورزنه خبر داد.
امرا...اصغـرى گفت: همزمان با سـالروز میـالد امام 
حسـن مجتبى(ع) ویژه برنامه اى با حضور فرشتگان 
سپیدپوش شهر ورزنه در جوار حرم مطهر امامزادگان 
سـید ابراهیم(ع) و سـید اسـماعیل(ع) ورزنـه برگزار 

مى شود.

تعطیلى 6مرکز عرضه قلیان
شـش مرکز عرضه قلیان در شهرسـتان خمینى شهر 

تعطیل شد.
مدیر شـبکه بهداشـت و درمـان شهرسـتان خمینى 
شـهر گفت: بازرسـان بهداشـت محیط این شـبکه، 
در قالب چهـار تیـم باهمـکارى اداره اماکـن نیروى 
انتظامى، شش واحد عرضه قلیان در محالت دستگرد، 
وازیچه، جوى آباد و اندوان را شناسـایى و مهر و موم 
کردند. احمد باقرى افزود: در این زمینه 521دسـتگاه 

قلیان و ادوات آن ضبط، جمع آورى و معدوم شد.

آغاز ساخت مرکز 
نگهدارى سالمندان در زواره

سـاخت مرکـز نگهـدارى سـالمندان در زواره آغـاز 
شد.با حضور نماینده ولى فقیه دراسـتان و امام جمعه 
اصفهـان و دیگـر مسـئوالن محلـى، احـداث مرکز 
نگهدارى معلوالن و سالمندان مرحومه«پونه رونقى» 

در شهر زواره آغاز شد.
این مرکـز در زمینى بـه مسـاحت 3000 مترمربع، با 
زیربناى1200مترمربع در یک طبقه در مدت یکسال 

احداث مى شود.

 تکمیل میدان امام على (ع) 
 تا 2سال آینده 

معاون عمران شهرى شهردارى اصفهان گفت: با حل 
مشـکالت میدان امام على (ع) مى توانیم تا حدود دو 
سـال آینده، این پروژه را به طور کامـل تحویل مردم 

اصفهان دهیم.
ایرج مظفر تصریح کرد: بسیارى از پروژه هاى اطراف 
میدان جلوخـان ماننـد بازارهاى مختلـف آن احداث 
شده که با رفع مشکل آزادسازى یکى از این پروژه ها، 
مى توانیـم میـدان جلوخان را در سـال آینـده احداث 

کنیم. 
معاون عمران شهرى شهردارى اصفهان با بیان اینکه 
باید براى اسـتفاده از فضـاى چند منظـوره زیرمیدان 
امام على (ع) تصمیماتى گرفته شـود، افزود: قرار شد 
در این خصوص کمیته اى اختصاصى تشـکیل شده و 
تمام جنبه هاى اقتصادى، اجتماعى و ترافیکى میدان 
در آن دیده شود تا تصمیم نهایى براى نوع استفاده از 
فضاى 10 هزار مترمربعى زیر میدان گرفته شود. وى 
با تأکید بر اینکه پروژه میدان امام على (ع) در سه فاز 
اجرا مى شود، اضافه کرد: فاز نخست این پروژه شامل 
مسـائل ترافیکى و فاز دوم پروژه شـامل میـدان امام 
على (ع) به طور کامل به اتمام رسیده، فاز سوم نیز که 
شامل میدان جلوخان و پروژه هاى جانبى آن مى شود 
در حدود 70 درصد پیشـرفت فیزیکى داشـته که 30 

درصد باقیمانده با مشکالت آزادسازى مواجه است.

جّوى به نسبت ناپایدار 
در اصفهان

 ساناز جعفرى، کارشـناس مسئول پیش بینى اداره کل 
هواشناسى استان اصفهان گفت: بررسى این نقشه ها، 

بیانگر جوى به نسبت ناپایدار طى دو روز آینده است.
وى با بیان اینکه در اکثر نقاط اسـتان آسـمان صاف، 
گاهى وزش باد تقریبًا شدید تا شدید در پاره اى مناطق 
همراه با گرد وخاك، در بعدازظهر افزایش ابر پیش بینى 
مى شود، تصریح کرد: در سـاعات عصر و شب شرایط 
بارش هاى رگبـار موقـت بهـارى و رعدوبـرق وجود 

دارد.

خبر

رئیس شوراى هماهنگى مساجد استان اصفهان با تأکید 
بر مســئله «قدس» گفت: در ماه مبارك رمضان از ائمه 
جماعات درخواســت کرده ایم در مســاجد نشست هاى 

علمى براى نسل جوان برگزار کنند.
حجت االســالم محمدرضا صالحیان با اشاره به اقدامات 
مساجد اســتان در ماه مبارك رمضان اظهار کرد: در ماه 
مبارك رمضان حتى مســاجدى کــه در روزهاى غیر از 
رمضان نماز صبح نداشــتند، در ماه رمضان اصرار بر این 
است که سه وعده نماز را برگزار کنند. وى افزود: از ائمه 
جماعات در خواســت کرده ایم در مساجد نشست هاى 
علمى براى نسل جوان داشته باشند، این نشست ها چند 

عنوان دارد که یکى به شــبهات ربط دارد، شــبهاتى که 
دشمن در مورد اعتقادات شیعه دارد. دوم مباحث سیاسى 
منطقه و جهان اسالم است، پس از آن پرسش و پاسخ است 
که اساتید امر، به پرسش هاى جوانان پاسخ مى دهند. وى 
با بیان اینکه آموزش احکام، یکى دیگــر از این مباحث 
است، خاطرنشان کرد: در شب هاى قدر چون جمعیت ها از 
کودك و پیر و جوان تا زن و مرد در مراسم شرکت مى کنند، 
از اساتید خواســته ایم که به گونه اى برنامه ریزى کنند تا  
یک منبرى نخواهد براى همه صحبت کند، آنها را از هم 

جدا کنند و براى هر گروه سنى یک فرد را دعوت کنند.

رئیس حوزه هنرى اســتان اصفهان از مشکالتى که بر 
سر راه سینما 22 بهمن قرار داشته گفت و با نوید رفع این 

مشکالت، پس از چند سال خبرهاى خوبى داد.
مهدى احمدى فر اظهارداشــت: ســینما 22 بهمن جزو 
مجموعه سینماهایى است که باید به حوزه هنرى واگذار 
مى شده و پس از بازسازى، به مجموعه سالن هاى فرهنگى 
سینمایى شهر بازگردد. وى ادامه داد: این کار صورت گرفته 
است، اما یکسرى مشــکالت و مداخالتى وجود دارد که 
باعث مى شود تا با مباحث قانونى آن را پیگیرى کنیم. وى 
نوید داد: با توجه به اقداماتى که در این رابطه انجام شده 
است، حتمًا در نیمه نخست امسال بازسازى این سینما را 

شــروع مى کنیم؛ البته اگر در حالت اولیه سینما به حوزه 
هنرى تحویل داده شــده بود، فقط نیاز به یک بهسازى 
داشت، اما وقتى به حوزه تحویل داده شد که بخشى از آن 
دچار حریق و بخش دیگر آن فرو ریخته بود و در واقع خیلى 
قابل بهسازى نبود. وى اظهارداشت: بخش ورودى این 
سینما که در مالکیت مصالى اصفهان بوده است، یکى از 
مشکالت بزرگى بود که بر سر راه مسئوالن حوزه هنرى 
قرار داشت که طبق مصوبات دوره چهارم شوراى اسالمى 
شــهر اصفهان، قرار بر این شد تا شهردارى اصفهان حل 
این مشــکل را بر عهده بگیرد که این مشکل نیز در حال 

مرتفع شدن است.

سینما 22 بهمن بازسازى
 مى شود

برپایى نشست هاى علمى 
براى جوانان در مساجد استان 

مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى ســبز شهردارى 
اصفهان گفت: آسیب جدى به فضاى سبز اصفهان در اثر 
خشکسالى وارد شده، به نوعى که 450 هزار اصله درخت 

در طول شش سال خشک شده است.
فروغ مرتضایى نژاد با بیان اینکه در فضاى سبز اصفهان 
16/5  متر مربع فضاى ســبز اکولوژك موجود است، در 
حالى که فضاى سبز تفرجگاهى 3/3 متر مربع است، اظهار 
داشت: سازمان حفاظت محیط زیست باید چانه زنى هاى 
الزم را در خصوص تأمین آب و آبیارى فضاى سبز موجود 

در اصفهان انجام دهد.
وى با بیــان اینکه تمام دســتگاه هاى اجرایى اســتان 
تعهد بــر تامین آب داشــتند، تاکید کرد: بــا وجود این، 
دستگاه هاى اجرایى در این زمینه سازمان را تنها گذاشتند 
و ما به سختى در حال تامین آب حداقلى مورد نیاز براى 

حفظ فضاى سبز اکولوژیک در شهر اصفهان هستیم.
مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى ســبز شهردارى 
اصفهان با بیان اینکــه با توجه بــه وضعیت آالیندگى 
شهر اصفهان سرانه فضاى سبز اکولوژیک از 16/5 متر 

مربع باید به 49 متر مربع برسد، بیان داشت: براى حفظ 
حداقلى جنگل شرق اصفهان، نیاز به 225 لیتر آب است 
که در ماه ها و سال هاى گذشــته این فضا با 35 لیتر نیز 

اداره شده است.
وى با اشاره به خشک شــدن فضاى سبز اصفهان در اثر 
کم آبى تصریح کرد: تنش و آسیب جدى به فضاى سبز 
اصفهان در اثر خشکسالى وارد شده، به نوعى که تنها 450 
هزار اصله درخت از سال 90 تا 96 در اصفهان به دالیل 

مختلف خشک شده است.

مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان خبر داد؛

خشک شدن 450 هزار اصله درخت 
در اصفهان طى 6 سال

ثبت نام دوره هاى آموزشى چهاردهمین جشنواره ملى فن آفرینى شیخ بهایى آغاز شد.
دبیر چهاردهمین دوره جشنواره ملى فن آفرینى شیخ بهایى گفت: عالقه مندان براى ثبت نام این دوره هاى آموزشى مى توانند به نشانى اینترنتىshtf.ir مراجعه کنند.

کورش خسروى هدف از برگزارى این دوره هاى آموزشى را، ارتقاى توان مذاکره صاحبان ایده با سرمایه گذاران و افزایش تعداد مذاکرات موفق سرمایه گذارى عنوان کرد و گفت: 
این دوره ها در قالب هشت عنوان تا مرداد و در فواصل زمانى مشخص، با امکان پخش زنده در بستر وب برگزار مى شود.  

وى افزود: همزمان با برگزارى اولین دوره آموزشى، چهارمین المپیاد ملى طرح کسب و کار دانشجویى در کشور نیز آغاز و عالقه مندان به حضور در بخش مسابقه اى طراحان کسب 
و کار چهاردهمین جشنواره ملى فن آفرینى شیخ بهایى،  پس از این دوره مى توانند کار برگ این بخش مسابقه اى را تدوین و ثبت نامشان را تکمیل کنند.

چهاردهمین جشنواره ملى فن آفرینى شیخ بهایى و چهارمین المپیاد ملى طرح کسب و کار دانشجویى دى ماه امسال در اصفهان برگزار مى شود.

ثبت نام دوره هاى جشنواره ملى فن آفرینى شیخ بهایى

آخرین فرصت
 ارسال مقاله به همایش
«عبد الرزاق کاشانى»

نرخ جدید
 خرید شیر خام
 تثبیت شد

برپایى
 نمایشگاه محصوالت 

قرآنى در نطنز
عالقه مندان براى ارسال مقاله به همایش 
ملى عبد الرزاق کاشــانى، عز الدین محمود 
کاشانى و عبدالصمد نطنزى تا اول شهریور 

فرصت دارند.
رئیس این همایش گفت: زندگى، آثار و اندیشه 
هاى عبدالرزاق کاشــانى، عزالدین محمود 
کاشانى و عبدالصمد نطنزى ، نقش عبدالرزاق 
کاشانى در بسط و گسترش عرفان اسالمى، به 
ویژه عرفان نظرى ابن عربى، بررسى تطبیقى 
آراء و اندیشه هاى عبدالرزاق و عزالدین محمود 
کاشانى با دیگر عارفان جهان اسالم و تأثیر 
عارفان و حکیمان کاشان به ویژه عبدالرزاق 
و نصیرالدین حلى کاشى بر سید حیدر آملى، 
از جمله محورهاى این همایش دو روزه است. 
عباس زراعت افزود: عالقه مندان براى ارسال 
مقاله  وکســب اطالعات بیشــتر به نشانى

 abdorazagh.kashanu.ac.ir 
مراجعه کنند.

همایش ملى عبد الرزاق کاشانى ،عز الدین 
محمود کاشــانى و عبدالصمد نطنزى 23 و 

24 آبان در دانشگاه کاشان برگزار مى شود. 

رئیس اتحادیه دامداران اســتان اصفهان با 
اشاره به تثبیت نرخ شیر خام، گفت: وزارت 
جهاد کشاورزى بخشى از شــیر خام را در 
راســتاى تنظیم بازار، کیلویى هزار و 440 

تومان خریدارى مى کند.
موسى رهنمایى اظهار کرد: دولت از ابتداى 
فروردین امســال مبناى خرید شیر خام از 
کشــاورزان را با قیمت هزار و 440 تومان 
بررســى کرد و در نهایت این قیمت تثبیت 
شد. وى افزود: دامداران، در چند سال اخیر 
توانستند در تولیدات خود به ارتقاى کّمى و 
کیفى برسند، همچنین اشتغالزایى باالیى در 
حمل و نقل، کارخانه خوراك دام، کشاورزى، 
دامپرورى و کارخانه هاى لبنى ایجاد شده 

است.
رئیــس اتحادیه دامداران اســتان اصفهان 
افزود: شــیر غذاى کامل و مغذى است، اما 
در ایران نصف ســرانه مصرف دنیا، شــیر 
مصرف مى شود ومى توان با افزایش سرانه 
مصرف محصوالت لبنى از پوکى استخوان 

جلوگیرى کرد.

رئیــس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمى 
شهرســتان نطنــز گفــت: نمایشــگاه 
محصوالت قرآنى، در چهار بخش فروش 
کتاب هاى قرآنى، بخش کودك و نقاشى، 
مســابقات روخوانى قرآن بــراى کودکان 
و پازل و بــازى هــاى قرآنى دایر شــده

 است.
على مشربى افزود: این نمایشگاه با همکارى 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى و شهردارى 
نطنز و همچنین مؤسســه پیام قیوم افتتاح 
شده و در آن بخش هاى مختلف بزرگساالن 
و کودکان پیش بینى و بر لزوم توجه والدین 
به تربیت قرآنى کودکان نیز پرداخته شــده 
اســت.وى بخش هاى ویژه کودکان این 
نمایشگاه را شــامل «قرآن بخوان و جایزه 
بگیر» و «نقاشى کودکان» عنوان و خاطر 
نشان کرد: محصوالت فرهنگى قرآنى در 
کنار صدها عنوان کتاب مذهبى، فرهنگى 
و اجتماعــى دیگر بــا تخفیــف 10 تا 30 
درصد در معرض بازدید مــردم قرار گرفته

 است.

دوچرخه سواران اصفهانى مسیر هزار کیلومترى اصفهان تا خوزستان را رکاب زدند.
مدیر روابط عمومى شرکت آب منطقه اى اصفهان گفت: چهار دوچرخه سوار اصفهانى با شعار «طبیعت براى 
آب، سـازگارى با کم آبى راه برون رفت از خشکسـالى»، همچنین توسـعه فرهنگ دوچرخه سوارى و حفظ 
سالمت، محیط زیست و طبیعت پایدار، هزار کیلومتر مسیر اصفهان تا خوزستان را به مدت 9روز رکاب زدند. 
محمد شفایى افزود: این دوچرخه سـواران در این مسیر طوالنى، با حمل شـعار روز جهانى آب، اهمیت ابعاد 

منطقه اى و بین المللى بحران آب را  به نمایش گذاشتند.

فرماندار کاشان از اختصاص 60 میلیارد ریال به حوزه سالمِت این شهرستان خبر داد.
حمیدرضا مؤمنیان افزود: این میزان اعتبار، از محل اعتبارات تملک دارایى هاى سـرمایه اى اسـتان، براى 

طرح هاى حوزه سالمت شهرستان کاشان اختصاص یافت.
وى بـا اشـاره بـه تـالش دولـت در اختصـاص اعتبـار به طـرح هـاى نیمـه تمـام بـا  پیشـرفت فیزیکى  
بیـش از  70درصـد گفـت: این طـرح هـا در بخـش روسـتایى شـامل مرکـز بهداشـت درمانى روسـتاى 
آزران و خانـه هـاى بهداشـتى روسـتاهاى سـن سـن ، اُزوار ، ویـدوج و پنـداس و در بخـش شـهرى نیـز 
شـامل مراکـز بهداشـتى درمانـى جوشـقان قالـى، نـواب ، راونـد و خاتـم االنبیـا(ص) (مسـکن مهـر) 

مى شود.
فرماندار کاشان پیشرفت فیزیکى این طرح ها را باالى 95 درصد اعالم کرد. 

مشاهیر مدفون در تخت فوالد درپانزدهمین نمایشگاه بین المللى قرآن و عترت اصفهان معرفى مى شوند.
على معرك نـژاد، مدیر مجموعه تاریخى، فرهنگـی و مذهبی تخت فوالد اصفهان با اشـاره به اینکه تخت 
فوالد اصفهان یکى از قطب هاى پنهان گردشـگري اصفهان اسـت، افزود: در این محل بیش از 850 فقیه 
و مجتهد، 120 واعظ و خطیب، 55 نویسـنده و روزنامه نگار، 120 هنرمند، 75 دانشمند در زمینه هاي نجوم 
و ریاضی، 20 حکیم و فیلسوف ، 230 شاعر و دیگر افراد ویژه و مشـهور که همگی در بُعد ملی و بین المللی 

مشهور بوده اند، مدفون هستند.
وى با بیان اینکه تخت فوالد اصفهان که به وادي السالم ثانی معروف است، یکی از آرامگاه هاي مهم جهان 
تشّیع به شمار می رود، گفت: آثار هنري تخت فوالد، همچنین وجود تکایایی همچون تکیه خوانساري و تکیه 
بابارکن الدین، از شاهکارهاي دوره صفویه، تکیه میرفندرسکی و دیگر مجموعه آثار ارزشمند، تخت فوالد 

را به موزه اي روباز تبدیل کرده است.
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن و عترت به عنوان بزرگ ترین رویداد قرآنی استان تا امروز از ساعت 16 

تا 22 آماده بازدید عالقه  مندان است.

رکابزنى دوچرخه سواران اصفهانى

اختصاص 60 میلیارد ریال
 به حوزه سالمت کاشان

معرفى مشاهیر مدفون در تخت فوالد در 
نمایشگاه قرآن
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تاکنــون با اجراى موفــق طرح «مرصــاد 3» بیش از 
1/5تن انواع مواد مخدر از قاچاقچیان مواد مخدر کشف 

شد.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان گفــت: این طرح در 
مــدت ده روز در محورهاى مواصالتــى اصفهان، با 
اولویت اصلــى مقابلــه با قاچــاق مواد مخــدر اجرا 

شد. 
ســردار مهدى معصوم بیگى افزود:با تالش مأموران 
پلیس مبارزه با موادمخدر اســتان، در این طرح یک تن 

و650کیلوگرم انواع مواد از سودگران مرگ کشف شد.
وى با اشاره به اینکه این مواد شامل تریاك،هرویین و 

حشیش است، افزود: این مقدار مواد مخدر از شش باند 
قاچاق این مواد افیونى کشف و ضبط شده است.

فرمانده انتظامى استان اصفهان با بیان اینکه 984 نفر 
نیز دستگیر شده اند، گفت: از این تعداد، 24 نفر قاچاقچى 

عمده مواد مخدر هستند.
ســردارمعصوم بیگــى همچنین با اشــاره به رشــد 
125 درصــدى کشــف مــواد مخــدر از ابتــداى 
امســال تاکنون نســبت به مدت مشــابه ســال قبل 
افــزود: از ابتداى امســال تاکنون هشــت تــن انواع 
مواد مخدر در اســتان اصفهان کشــف و ضبط شــده

 است.

عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 
با آغاز فصل گرما، شیوع بیمارى هاى قارچى و عفونى را 
خواهیم داشت که با عالئمى مانند خارش و قرمزى پوست 

همراه است.
شهال انشایى اظهار کرد: در حال حاضر با شیوع بیمارى 

هاى پوستى مواجه هستیم.
وى بیان کرد: در حال حاضر نگهدارى از پوست به منظور 
پیشگیرى از بیمارى ها بسیار پراهمیت است و نباید نسبت 
به تغییراتى که در پوست ایجاد مى شود، بى تفاوت بود. این 
عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان تصریح 
کرد: با توجه به اینکه با آغاز گرما با شــیوع بیمارى هاى 

قارچى، عفونى و انگلى مواجه هستیم، بنابراین تغییراتى 
مثل خارش پوست، تورم پوست، ایجاد خال یا لک هایى 
روى پوســت یا تغییر رنگ و بزرگ شــدن خال و حتى 
خونریزى از خال را نباید ســاده گرفت و هر کدام از اینها 

نشانه اى از بیمارى پوستى است.
وى با اشاره به اینکه با شدت آلودگى هوا، عمده افرادى 
که به متخصصان پوســت مراجعه مى کنند، از خارش 
پوست خود شاکى هستند، ادامه داد: خارش پوست به علت 
آلودگى هوا را بیشتر به صورت تجربى و از مراجعات مردم 
شناسایى کرده ایم، اما هنوز به صورت علمى این فرضیه 

اثبات نشده است.

رشد 125درصدى کشف 
مواد مخدر از ابتداى امسال 

شیوع بیمارى هاى قارچى و 
عفونى با آغاز فصل گرما

برگزارى مسابقه «باغ 
همیشه بهار» در ماه رمضان 
مسـابقه «باغ همیشـه بهار» هر روز با یک پرسـش 

ویژه ماه رمضان برگزار مى شود.
این مسـابقه از دهم مـاه رمضان تـا پایان ایـن ماه، 
هرروز با یک پرسش، یک امتیاز، همراه با جوایز ویژه 

در حال برگزارى است.
سـئواالت مسـابقه «بـاغ همیشـه بهـار» از کتـاب 
«سیماى انسان در قرآن» اثر حجت االسالم قرائتى 
مطرح شده است. شرکت در این مسابقه ویژه عموم 
شـهروندان آزاد بوده کـه عالقـه مندان بـا مراجعه 
بـه سـایت porsesh.ir و دریافت فایـل pdf کتاب 

مى توانند روزانه به سئواالت مسابقه پاسخ دهند.

توزیع2000 سبدغذایى بین 
نیازمندان تیرانى

مدیرکمیته امداد امام خمینى(ره)شهرســتان تیران 
و کرون گفت: دو هزار ســبدغذایى براى نیازمندان 
تحت پوشش این نهاد در شهرستان تیران و کرون 

تهیه شد.
على طالبى با اشاره به فعالیت هاى هفته اکرام ایتام 
در این شهرستان اظهارداشت: دو میلیارد ریال اعتبار 
براى تهیه دو هزار ســبدغذایى براى توزیع در بین 
خانواده هاى نیازمند شهرستان تیران و کرون پیش 
بینى شده که این ســبدهاى غذایى، در ماه مبارك 

رمضان توزیع مى شود.

خبر

ابالغ راى
کالسه پرونده 960948 شماره دادنامه: 9609976794301736 - 96/9/28 مرجع رسیدگى: شعبه 13 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: سعید زرین بخش به نشانى اصفهان خ سیمین نبش کوچه شماره 
3 فرح انگیز قهوه فروشى خوانده: ابوالفضل ابراهیمى خواسته: مطالبه مبلغ وجه دو چک به انضمام مطلق 
خسارات قانونى و دادرسى 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 شورا: در خصوص دعوى آقاى سعید زرین 
بخش به طرفیت آقاى ابوالفضل ابراهیمى به خواسته مطالبه مبلغ 88/000/000 ریال وجه چک به شماره 
1- 610535- 95/2/25 و2- 610545- 94/9/29 به عهده بانک رفاه کارگران به انضمام مطلق خسارت 
قانونى، با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پســندى در مقام اعتراض نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوى خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر مى رسد که مستندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 519 و 522 قانون 
آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 88/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/160/000 
ریال بابت هزینه دادرسى و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف (1- 95/2/25 و 
2- 94/9/29) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم 
عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 5064 شعبه 13 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /3/359

ابالغ رأى
کالســه پرونده: 961258 و 1045/88 شــماره دادنامه: 9709976793800266- 97/2/24 مرجع 
رسیدگى: شعبه هشت شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: آقاى محمدرضا بهشتى خو فرزند محمود 
به نشانى اصفهان- میدان امام على- پاســاژ مهدیه پالك 20 وکیل: آقاى حسین فتحى فرزند احمد به 
نشانى شهرضا- خ شهید بهشــتى- کوچه شهید امینى- ســاختمان دکتر نعیم- طبقه سوم خواندگان: 
1- آقاى علیرضا یسلیانى فرزند عزت ا... به نشانى اصفهان- خ بزرگمهر- کوى افیونى زاده- کدپستى 
8199158483، 2- آقاى على یســلیانى فرزند عزت ا... به نشــانى مجهول المکان شورا 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. رأى شــوراى حل اختالف: درخصوص دعوى آقاى محمدرضا بهشتى خو فرزند محمود 
با وکالت آقاى حســین فتحى به طرفیت آقایان 1- آقاى علیرضا یسلیانى فرزند عزت ا... 2- آقاى على 
یسلیانى فرزند عزت ا... به خواسته مطالبه مبلغ 35/000/000 ریال وجه چک به شماره 9404/889499- 
07 به عهده بانک ملى ایران به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق 
چک و گواهى عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خواندگان و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پسندى در مقام دفاع نســبت به دعوى خواهان از خود 
ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوى خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 310 و 
313  قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت تضامنى 
خواندگان به پرداخت مبلغ 35/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/497/500 میلیون ریال بابت هزینه 
دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
(96/3/15) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 5100 شعبه هشتم شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /3/360
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 961667 شماره دادنامه: 9709976796300268- 97/2/29 تاریخ رسیدگى: 97/2/24 
مرجع رسیدگى: شــعبه 33 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: فرهاد ایزدى نشانى: اصفهان بلوار 
کشاورزى کوچه گلزار شــهدا کوچه میرزا رضایى پالك سوم ســمت چپ خواندگان: 1- ایرج عجمى 
نشانى: مجهول المکان 2- اسماعیل کاظمى اسفه نشانى: مجهول المکان 3- کوشیار حاجیان به نشانى 
اصفهان بهارستان خ ولیعصر جنوبى نبش خ ارم ســاندویچ اردو خواسته: الزام به انتقال سند رسمى یک 
دستگاه خودرو سوارى سمند به شماره انتظامى 921 ل 76 ایران 53 مقوم به مبلغ 140/000/000 ریال به 
انضمام مطلق خسارات قانونى گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 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. رأى قاضى شوار: درخصوص دعوى آقاى فرهاد ایزدى به طرفیت 1- آقاى ایرج 
عجمى و 2- آقاى اسماعیل کاظمى اسفه 3- آقاى کوشیار حاجیان به خواسته الزام به انتقال سند رسمى 
یک دستگاه خودرو سوارى سمند به شماره انتظامى 921 ل 76- ایران 53 مقوم به 140/000/000 ریال 
به انضمام مطلق خســارات قانونى. با عنایت به محتویات پرونده و قولنامه مورخ 94/10/21 که امضاء 
خانواده ردیف سوم در ذیل آن قرار دارد و اظهارات خواهان در جلسه رسیدگى مبنى بر اینکه خودرو مذکور 
را از خوانده ردیف سوم آقاى کوشیار حاجیان خریدارى نمودم و اینکه خواندگان على رغم ابالغ قانونى در 
جلسه حضور نیافته و الیحه اى ارائه ننموده اند و پاسخ استعالم انجام شده از راهنمایى و رانندگى مورخ 
96/12/26 لذا شورا با استناد به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنى و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسى 
مدنى حکم به محکومیت خواندگان به حضور در دفاتر اسناد رســمى و انتقال سند رسمى یک دستگاه 
خودرو سوارى سمند به شماره انتظامى 921 ل 76- ایران 53 به نام خواهان و محکومیت خواندگان به 
نحو تســاوى به پرداخت مبلغ 2/100/000 ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه مى باشد و ظرف 
بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 5094 

طاهرى- قاضى شعبه 33 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /3/361
اجراییه

شماره اجراییه: 9710426795300056 شماره پرونده: 9609986795300616 شماره بایگانى شعبه: 
960622 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9710096795300049 و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976795301429 محکوم علیه احســان مهرى به نشانى مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ 184/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 3/400/000 ریال بابت هزینه دادرسى و 
حق الوکاله وکیل سعیده رحیمى فرزند روزعلى به نشانى: استان اصفهان، شهرستان اصفهان، کوهپایه 
سجزى، خیابان شهید خرازى، خیابان سرچشمه، بن بســت قائم پالك 35 کدپستى 81395/35 طبق 
تعرفه و هزینه نشر آگهى و همچنین خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک شماره 022023 مورخ 
1393/09/01 و 022004 مورخ 1393/11/01 تا تاریخ وصول در حق خواهان رضا شیخ سجادى فرزند 

محمد به نشانى: استان اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر اصفهان، خیابان آپادانا اول، کوچه درخشان، 
پالك 15 صادر گردید و پرداخت نیم عشــر حق االجرا. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 
1- ظرف ده روز مفاد 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 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 موسسات 
مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات 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 اجراى 
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 هر نحو یا انگیزه فرار از اداى 
دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش 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 بود. (تبصره 1 ماده 3 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 5090 شعبه 23 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 

(مجتمع شهید حججى) /3/362
ابالغ راى

کالسه پرونده 960644 شماره دادنامه: 9709976795200023 – 97/1/14 تاریخ رسیدگى: 96/12/20 
مرجع رسیدگى: شعبه 22 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: رضا شیخ سجادى به نشانى اصفهان خ 
آپادانا اول ك درخشان پ 15 وکیل: سعیده رحیمى به نشانى اصفهان خ طیب نبش خ میرداماد ساختمان 
مهتاب 7 طبقه 2 واحد 9 خوانده: افسانه محمدى زاده به نشــانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه 
چک گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات 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 دادخواست خانم ســعیده رحیمى به وکالت رضا شیخ سجادى به طرفیت 
افسانه محمدى زاده به خواســته مطالبه مبلغ 110/000/000 (یکصد و ده میلیون) ریال وجه یک فقره 
چک به شماره 800631/27 عهده بانک ملت شعبه سه راه جمهورى محالت به انضمام خسارات دادرسى 
و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال 
علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگى مورخه 96/12/20 و دفاعیات عدم حضور خوانده در 
جلسه رسیدگى شورا و نظر به اینکه اصل سند تجارى در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده 
و ظهور در اشــتغال ذمه وى دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلى که حکایت از پرداخت وجه چک 
نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتى اعضاى شورا به شرح صورتجلسه مورخه 96/12/20 
و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مستندا به ماده 11 قانون شوراهاى حل اختالف و مواد 
310 ، 311، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقى مصوب مجتمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 
قانون صدور چک و مواد 198 و 519 و 522 از قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 110/000/000 (یکصد و ده میلیون) ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خسارت تاخیر 
و تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجراى حکم بر اساس شــاخص اعالمى از ناحیه بانک مرکزى و 
پرداخت 2/425/000 (دو میلیون و چهارصد و بیست و پنج هزار) ریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در 
حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى است و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این شــعبه و پس از مهلت 20 روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى 

اصفهان مى باشد. م الف: 5089 شعبه 22 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /3/363
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9710426796100073 شــماره پرونده: 9509986796100670 شــماره بایگانى 
شعبه: 950670 و 901/95 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 
9609976796100072 محکوم علیه غالم على مختارى نشــانى: مجهول المکان محکوم اســت به 
پرداخت مبلغ هشت میلیون و هشتصد هزار ریال بابت اصل خواسته و ســیصد و هفتاد هزار ریال بابت 
هزینه دادرسى و هزینه نشــر آگهى و حق الوکاله وکیل محمدامین بصیرى فرزند احمد نشانى: اصفهان 
خیابان شیخ صدوق شمالى کوچه شماره 30 (آســیاب) پالك 111 طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر و 
تادیه از تاریخ سررســید چک ها (86/7/15- 86/1/20) تا تاریخ اجراى و پرداخت نیم عشر حق االجرا 
حکم. مشخصات محکوم له: مریم عسکرى فرزند غالمحسین نشانى: اصفهان- اصفهان خ امام خمینى 
ك بهار بن ایمان پ 32. 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 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 مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى 
ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حســاب 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. (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 دیگــرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به 
نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش 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: 5107 شــعبه 31 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /3/365
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710426796200021 شماره پرونده: 9609986796200477 شماره بایگانى شعبه: 
960480 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره 9710096796200019 و شماره دادنامه 

مربوطه 9609976796201558 محکوم علیه سجاد قدیمى چرمهینى نشانى: مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته (یک فقره چک به شماره 477845 مورخ 
95/11/25) و مبلغ 765/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل 1- مرتضى زارعى خوابجانى 
فرزند على محمد نشــانى: اصفهان- اصفهان- اصفهان خ کاوه پل چمران ساختمان ادارى آفتاب ط 1 
واحد 3، 2- مرتضى قانعیان فرزند حسین نشانى: باغبهادران روبروى بخشدارى ساختمان نور طبقه اول 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف تا تاریخ اجراى حکم و با احتساب نیم عشر دولتى. 
مشخصات محکوم له: حسین یوسفى فرزند على نشانى: اســتان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر 
اصفهان- خیابان هشت بهشت غربى- بین چهارراه گلزار و ملک- مجتمع جام جم- واحد 32- کدپستى 
8154753718. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى بــراى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى 
کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشــد. 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 مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و 
خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حســاب 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 فــرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى 
درجه هفت را در پــى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 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 شش 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 بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 5103 شعبه 32 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک) /3/366
اجراییه

شماره اجراییه: 9710426793600052 شماره پرونده: 9609986793601115 شماره بایگانى شعبه: 
961123 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9710096793600050 و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976793603695 محکوم علیه جواد پیرنجم الدین فرزند رضا به نشانى مجهول المکان 
محکوم اســت به پرداخت مبلغ 106/000/000 ریــال بابت اصل خواســته و 1/430/000 ریال بابت 
هزینه دادرســى و مبلغ 120/000 ریال بابت هزینه نشر آگهى و خســارت تاخیر تادیه در مورد چک به 
مبلغ 106/000/000 ریال به شماره 538091 مورخ 1386/11/12 به عهده بانک ملى در حق خواهان 
معصومه نوروزى درکانى فرزند حســین به نشانى استان اصفهان، شهرســتان اصفهان، شهر اصفهان، 
سه راه سیمین، مجتمع دى، طبقه 6، واحد 44 غربى از تاریخ سررســید تا تاریخ وصول که محاسبه آن 
براساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى بر عهده اجراى محترم احکام مى باشد با احتساب نیم عشر 
دولتى. مشخصات وکیل محکوم له: نسیبه سیروس نجف آبادى فرزند محمود به نشانى استان اصفهان، 
شهرســتان نجف آباد، نجف آباد، خیابان امام غربى بعد از خیابان میرداماد نرســیده به باغملى بن بست 
آیت پالك 32 کدپســتى 8513656581. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجــراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســى 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 موسسات 
مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات 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 اجراى 
حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احــکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و 
ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقــال 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 شــود. (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: 5188 شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف 

اصفهان (مجتمع شهید حججى) /3/367
ابالغ رأى

شعبه نهم حقوقى شماره پرونده: 869/96 حوزه قضائى: شاهین شهر تاریخ رسیدگى: 97/2/1 خواهان: 
اکبر کیانى فیض آبادى آدرس: شاهین شهر- خ صنعتى- خواجه انصارى مقابل ساختمان کاوه خدمات 
فنى کیانى خوانده: مریم حبیبى نیا آدرس: مجهول المکان خواســته: مطالبه مبلغ 28/000/000 ریال 
کسر اقساط وام و هزینه دادرسى و تأخیر تأدیه گردشــکار: با عنایت به محتویات پرونده، ختم رسیدگى 
را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رأى مى نماید. 62- 97/2/8 رأى قاضى شورا: 
درخصوص دادخواســت اکبر کیانى فیض آبادى به طرفیــت مریم حبیبى نیا به خواســته مطالبه مبلغ 
28/000/000 ریال کسر اقساط وام و هزینه دادرسى و تأخیر تأدیه بدین شرح که در صندوق کارآفرینى 
امید ضمانت دریافت وام خوانده را نمودم با توجه به اینکه اقســاط خود را نپرداخته است از حساب بنده 
کسر گردیده اســت لذا تقاضاى رســیدگى دارم. با عنایت به محتویات پرونده، اظهارات خواهان، پاسخ 
اســتعالم از صندوق کارآفرینى امید و با توجه به اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى اخطاریه در جلسه 
شــورا حضور نیافته و نســبت به محتویات دعوا ایراد و تکذیبى به عمل نیــاورده و دلیلى درخصوص 
برائت ذمه خویش اقامه ننموده اســت دعوى خواهان را مقرون به صحت تشــخیص داده، به اســتناد 
مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى و 709 قانون مدنى حکم بــه محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ موجود در استعالم، 28/041/000 ریال و مبلغ 1/350/000 ریال هزینه دادرسى و تأخیر 
تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواســت لغایت اجراى حکم صادر و اعالم مى دارد رأى صادره غیابى و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم 

عمومى حقوقى شاهین شهر مى باشــد. م الف: 263 حبیب اسالمیان- قاضى شعبه نهم حقوقى شوراى 
حل اختالف شهرستان شاهین شهر /3/368

حصر وراثت
آقاى بهرام تقیان به شماره شناسنامه 2072 با استناد به شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى به شماره پرونده 135/97 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان 
صدیقه تقیان جزى فرزند حسینعلى به شماره شناسنامه 124 در تاریخ 1397/1/1 درگذشته و ورثه وى 
در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- محمدعلى تقیان جزى فرزند حیدر شــماره شناسنامه 5830 نسبت 
بامتوفى شوهر 2- بهرام تقیان جزى فرزند محمدعلى شــماره شناسنامه 2072 نسبت بامتوفى پسرش 
3- بهمن تقیان جزى فرزند محمدعلى شماره شناسنامه 61 نسبت با متوفى پسرش 4- احمدرضا تقیان 
جزى فرزند محمدعلى شماره شناسنامه 1324 نســبت بامتوفى پسرش 5- ماه بیگم تقیان جزى فرزند 
محمدعلى شماره شناسنامه 18 نســبت با متوفى دخترش. 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 
نشر نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شــوراى تقدیم و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 380 

شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر /3/369
ابالغ دادخواست

برگ دادخواســت به دادگاه نخســتین (برگ اول)- خواهان: مهناز اســمار فرزند امامقلى تلفن همراه 
09303296488 کدملى 1284868842 نشانى: شاهین شهر- خ شیخ بهائى- فرعى 3 غربى- پالك 15 
خوانده: محمد عباسى فرزند عباس تلفن همراه 09160065625 نشانى: شاهین شهر- خ صغیر اصفهانى 
پالك 170 فعًال مجهول المکان خواسته و بهاى آن: استرداد الشه چک به شماره 1238/213133 عهده 
بانک ملت مرکزى شاهین شــهر عهده اى حســاب 70891/46 به مبلغ 30/000/000 ریال و مطلق 
خسارات و هزینه هاى دادرســى دالئل و منضمات دادخواست: 1- فتوکپى مصدق قولنامه رهن و اجاره 
شماره 3797 مورخه 87/12/27، 2- فتوکپى مصدق رسید تحویل چک 3- تصویر رضایت نامه پرونده 
194/90، 4- شهادت شهود و عنداللزوم هر مدرك دیگر شرح دادخواست: ریاست محترم دادگاه عمومى 
حقوقى شاهین شهر سالم علیکم احترامًا با توجه به اینکه چک ذکر شده بعنوان ضمانت پرداخت اجور نزد 
خوانده مى باشد و خوانده با حضور در اجراى احکام دادگسترى شاهین شهر و اعالم رضایت نسبت به کلیه 
دیون و اجور و دریافت مبلغ رهن اولیه هیچ گونه حقى نسبت به چک ندارد تقاضاى رسیدگى و درخواست 
استرداد الشه چک را دارم هم چنین نســت به صدور راى و حکم درخصوص هزینه دادرسى و خسارات 
وارده از محضر آن دادگاه محترم را دارم. م الف: 379 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /3/370
اخطار اجرایى

شماره: 427/90 به موجب رأى شــماره 65 تاریخ 91/4/24 حوزه 6 شوراى حل اختالف شهرستان گز 
که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- سید على فقیه 2- زینت السادات 3- عفت السادات 4- رضوان 
5- زهره 6- ریحانه 7- آقا محمد همگى فقیه احمدآباد (وراث مونس الســادات موســوى) 8- مهین 
عطایى- سید مهدى- سید سعید- سید فرالدین- بدرالسادات- طاهره همگى موسوى (وراث سید على) 
سید حسین- مسعود (محمد)- منیره- مهرى- مهناز همگى موسوى- فروغ الزمان یزدان (وراث سید 
حسن موسوى) نشانى: مجهول المکان محکوم است به: حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال سند 
رسمى یک باب منزل به شماره انتظامى 120/950 مترمربع از پالك 440/270 بخش 16 اصفهان بنام 
محکوم له قربانعلى خسروى فرزند رحمان نشــانى: گز خ فردوسى خ شهید اسدى پور کوچه شهید على 
ملکى بن بست 2 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: 378 شعبه ششم شوراى حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /3/371
اجراییه

شــماره اجراییه: 9710426795300057 شــماره پرونده: 9609986795300615 شــماره بایگانى 
شعبه: 960621 به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شماره 9710096795300050 و شماره 
دادنامه مربوطه 9609976795301428 محکــوم علیه محمدهادى کریمى اســترآبادى فرزند على 
به نشــانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 145/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
2/970/000 ریال بابت هزینه دادرسى و نشــر آگهى و حق الوکاله وکیل سعیده رحیمى فرزند روزعلى 
به نشانى: استان اصفهان، شهرستان اصفهان، کوهپایه سجزى خیابان شهید خرازى خیابان سرچشمه 
بن بست قائم پالك 35 کدپستى 81395/35 و همچنین خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
174327 مورخ 1396/02/15 و 174328 مورخ 1396/02/28 و 174329 مورخ 1396/03/28 تا زمان 
وصول در حق خواهان رضا شیخ سجادى فرزند محمد به نشــانى: استان اصفهان، شهرستان اصفهان، 
شهر اصفهان، خیابان اپادانا اول، کوچه درخشان پالك 15 صادر گردید و پرداخت نیم عشر حق االجرا. 
محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بــه موقع اجرا گذارد (ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم بــه بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا 
حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشــد. 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 مشخصات 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 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 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. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 5- انتقــال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فــرار 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 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 بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 5087 شــعبه 23 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع 

شهید حججى) /3/364

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
تعادلى بین عرضه و تقاضاى آب آشامیدنى در اصفهان 

برقرار نیست.
هاشــم امینى با اشــاره به اینکه آب مورد نیــاز در ایام 
پرمصرف بیــش از 14/5 متــر مکعب در ثانیه اســت، 
گفــت: اختصاص آب آشــامیدنى در چند روز گذشــته 
درحدود 40درصد کاهش یافته کــه تأثیر قابل توجهى 
در نامتعادل بــودن عرضه و تقاضــاى آب در اصفهان 
داشته، به طورى که در برخى مناطق افت فشار آب وجود 

دارد.
وى با مقایســه تولید آب در اردیبهشت امسال نسبت به 
اردیبهشت96 افزود: تولید آب آشامیدنى در اردیبهشت 
امسال نسبت به پارسال 31درصد کاهش یافته و همچنین 
در اردیبهشت ســال جارى، تولید آب نسبت به نیاز آبى 

34درصد کاهش را نشان مى دهد.
امینى کاهش ســرانه مصرف آب را یکى از عوامل برون 
رفت از تنش آبى در اصفهان عنوان کرد و افزود: در حال 
حاضر سرانه مصرف در بخش خانگى درحدود 154 لیتر در 
شبانه روز است که این رقم، با توجه به اقلیم آب وهوایى 

اصفهان باید به 130 لیتر در شبانه روز کاهش یابد.
وى با بیــان اینکه عالوه بر کاهــش تخصیص30تا40 
درصدى آب، طرح جارى نبودن زاینده رود هم بر کاهش 
آبدهى چاه ها تأثیر نامطلوبى داشته است، گفت: چاه هاى 
فلمن به دلیل جارى نشدن زاینده رود در سال هاى اخیر 

از مدار بهره بردارى خارج شده اند.
وى گفت: امســال براى تأمین 750 لیتــر آب در ثانیه، 
حفارى و تجهیز 82 حلقه چاه در استان در دستور کار قرار 

گرفت که تاکنون 72حلقه چاه جانمایى شــده و حفارى 
26حلقه چاه آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان مردم را به سازگارى 
با شــرایط آب و هوایى فراخواند و گفت: ساکنان استان 

اصفهان باید به این باور برسند که اقلیم اصفهان خشک 
است و از بد مصرفى خودارى کنند.

کاهش 31درصدى تولید آب آشامیدنى نصف جهان

دیشب، همزمان با شــب میالد حضرت امام حسن 
مجتبى (ع) 12 شاعر اصفهانى با رهبر معظم انقالب 

دیدار کردند.
12 شاعر اصفهانى که اشعارشان را دبیرخانه«دیدار 
حضرت ماه» انتخاب کردهبود، دیشب و همزمان 
با میالد امام حسن مجتبى(ع) با رهبر معظم انقالب 
دیدار کردند. مدیرخانه ادبیات حوزه هنرى اســتان 
اصفهان گفت: در این دیدار، محمدحسین ملکیان، 
ســیدعلى شــکراللهى و میالد حبیبى از شاعران 
اصفهانى شــعر خوانى کردند. حســین خالقى پور 
افزود: خسرو احتشامى، محمدحسین ملکیان، على 
شکراللهى ، میالد حبیبى، داود رحیمى، منصور یال 
وردى، پوریا شیرانى، حسین خالقى پور، پروین برهان 
شهرضایى ، مریم کرباسى، اکرم هاشمى سجزى، 
محمد خادم، 12 نفر شــاعرى بودند که از اصفهان 
براى دیدار رهبر معظم انقالب دعوت شــده بودند. 
وى با اشاره به اینکه آثار این شــعرا از بین 300 اثر 
ارسالى به دبیرخانه «دیدار حضرت ماه» انتخاب شده 
بودند،افزود: علیرضا قزوه و سعیدبیابانکى این آثار را 
انتخاب کرده اند.وى ادامه داد: امســال از اصفهان 

بیشترین تعداد شعرا در این جلسه حضور داشتند.

دیدار 12 شاعر اصفهانى 
با رهبر معظم انقالب
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بهسازى 7 محله حاشیه اى 
شهرضا

مدیر اداره راه و شهرسـازى شهرستان شـهرضا از ارائه 
خدمـات و تسـهیالتى باهـدف بهسـازى هفـت محله 

حاشیه اى این شهرستان خبر داد.
غالمرضا سبزوارى ادامه داد: در حال حاضر هفت محله 
اسالم آباد، 500 دستگاه، طالقانى، حکیم قشقایى، خمینى 
آباد، حسین آباد و شهید چاوشى به عنوان محالت هدف 
براى بازآفرینى شـهرى در نظر گرفته شده است. وى با 
اشـاره به بعضى از اقدامات انجام شـده براى بازآفرینى 
سکونتگاه هاى غیررسمى این شهرستان، تصریح کرد: 
در سال گذشته با اعتبارى بالغ بر ده میلیارد ریال، مراحل 
ساخت و ساز یک باب ورزشگاه در محله حکیم قشقایى 
آغاز شد که در حال حاضر عملیات ساختمانى این پروژه 
در مراحـل پایانـى قـرار دارد و در آینده نزدیـک افتتاح 
مى شود. وى اضافه کرد: با پیگیرى هاى انجام شده، 500 
تن قیر یارانه اى به منظور بهسـازى آسـفالت معابر این 
محالت در نظر گرفته شده که در قالب تفاهمنامه اى به 

شهردارى تحویل داده مى شود. 

انتصاب 
سرپرست دانشگاه آزاد فریدن

رئیس دانشگاه آزاد اسالمى با صدور حکمى، محمدرضا 
نادرى درباغشاهى را به عنوان سرپرسـت دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد فریدن منصوب کرد. نادرى داراى مدرك 
دکتراى تخصصى زراعت در گرایش فیزیولوژى گیاهان 
زراعى و عضو هیئـت علمى تمام وقت و دانشـیار گروه 
کشاورزى و زراعت دانشگاه آزاد اسالمى اصفهان است. 

خبر

مدیرکل دامپزشــکى اســتان اصفهان گفــت: در ماه 
مبارك رمضان 60 گروه دامپزشــکى به صورت ویژه 
بر فرآورده هاى خام دامى در اســتان اصفهان نظارت 

مى کنند.
شــهرام موحدى اظهار کرد: به طــور معمول در طول 
سال نظارت روى فرآورده هاى خامى دامى صورت مى 
گیرد که در ماه رمضان، این نظارت هاى ویژه تر توسط 
60 گروه دو تا ســه نفره انجام مى شود. وى بیان کرد: 
نظارت ها به صورت تمام وقت روى تمام مراکز عرضه، 
فروشــگاه هاى کوثر و حتى فروشــگاه زیر مجموعه 

دامپزشکى صورت مى گیرد.

مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان اعالم کرد: با توجه 
به اینکه در ماه رمضان و شب هاى قدر، شاهد نذورات 
مردمى هســتیم، این نگرانى وجود دارد که شاهد سر 
بریدن گوسفند در داخل خانه ها و درب منازل و... باشیم 
که از چند سال گذشته، بخاطر پیشگیرى از بیمارى هاى 
دام توصیه اکید مى کنیم که ذبح دام را در کشتارگاه هاى 

تحت نظارت ما انجام بدهند.
موحدى به شهروندان توصیه کرد از ذبح دام در خیابان و 
معابر خوددارى کنند و اگر کنه اى روى بدن دام دیدند، با 
دست آن را نکشند یا به آن دست نزنند، چراکه خطر ابتال 

به بیمارى تب کریمه کنگو وجود دارد.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت:312 هزار و 
438 نفر امسال براى دریافت کارت ملى هوشمند ثبت 

نام کرده اند.
حســین غفرانى کجانى افزود: استقبال براى ثبت نام و 
دریافت کارت ملى هوشــمند در مقایسه با مدت مشابه 

سال گذشته 284 درصد رشد داشته است.
وى اظهار کرد: در مجموع از سال 91 تاکنون دو میلیون 
و 802 هزار و 410 نفر براى دریافت کارت ملى هوشمند 
ثبت نام کردند که از این تعداد، دو  میلیون و 531 هزار و 

686 نفر موفق به دریافت کارت شده اند.
مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان افزود: در استان 

اصفهان 219 مجوز براى دفاتر اخذ درخواســت صادر 
شــده که از این تعــداد، 174 دفتر راه اندازى شــده

 است.
وى یادآورى کــرد: در دفاتر ثابت درخواســت کارت 
هوشــمند ملى، روزانه ده هــزار و 485 نفــر ظرفیت 
درخواست فعال است و آمادگى اخذ درخواست مراجعان 

را دارند.
غفرانى همچنین به آمار دفاتر سیار اشاره کرد و گفت: 
سال گذشته 54 ایستگاه سیار براى تحویل و فعالسازى 
کارت ملى هوشمند راه اندازى شده که در مجموع، تعداد 

190 دفتر براى این منظور تجهیز شده است.

ثبت نام 312 هزار نفر براى 
دریافت کارت ملى

فعالیت 60گروه دامپزشکى در 
ماه رمضان 

حصر وراثت
فاطمه وطن خواه اصفهانى بشناسنامه شماره 866 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى بشماره 145/97 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان على وطن 
خواهان اصفهانى بشناسنامه شماره 717 در تاریخ جمعه 2 تیر 96 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت 
عبارتند از 1- مرضیه وطن خواهان اصفهانى فرزند على شماره شناسنامه 644 نسبت با متوفى فرزند دختر 
2- مهرى وطن خواهان اصفهانى فرزند على شماره شناسنامه 41863 نسبت با متوفى فرزند 3- فاطمه 
وطن خواهان اصفهانى فرزند على شماره شناسنامه 866 نسبت با متوفى فرزند 4- صدیقه وطن خواهان 
اصفهانى فرزند على شماره شناسنامه 55371 نسبت با متوفى فرزند 5- زهرا وطن خواهان اصفهانى فرزند 
على شماره شناسنامه 44630 نسبت با متوفى فرزند 6- فهیمه وطن خواهان اصفهانى فرزند على شماره 
شناسنامه 61874 نسبت با متوفى فرزند 7- محمدرضا وطن خواهان اصفهانى فرزند على شماره شناسنامه 
187 نسبت با متوفى فرزند پسر 8- محمدحسین وطن خواهان اصفهانى فرزند على شماره شناسنامه 1564 
نسبت با متوفى فرزند پسر  اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف مدت 
یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 389 شعبه اول شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /3/372
مزایده نوبت اول

واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد درخصوص پرونده اجرائى کالسه 961153 جلسه مزایده اى در روز 
یکشنبه مورخ 97/04/03 از ســاعت 9 لغایت 10/30 صبح و به منظور وصول محکوم به در حق محکوم 
له و به جهت فروش شــش دانگ یک باب منزل مســکونى دو طبقه داراى دو جلد سند هر یک به مقدار 
سه دانگ مشاع از شــش دانگ تحت پالك ثبتى 17469 فرعى مجزى شده از پالك 581/2 و 1 /582 
که تاکنون تفکیک نگردیده اند و طى سند شــماره 82504 مورخه 87/10/07 تنظیمى در دفترخانه 94 
اصفهان تمامى شش دانگ منزل مذکور بنام آقاى کرمعلى سلیمانى فرزند حسن منتقل گردیده واقع در 
فوالدشهر- محله B2 بلوار مدرس خیابان الوند 9 پالك 686 که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به 
مبلغ 2/200/000/000 ریال ارزیابى گردیده است. در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان برگزار 
نماید طالبین خرید مى توانند به مدت 5 روز قبل از موعد مزایده از ملک موردنظر دیدن نموده و ســپس 
در صورت تمایل در جلسه مزایده شــرکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و برنده مزایده فرد یا 
افرادى مى باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 
10 درصد قیمت کارشناسى را نقداً پرداخت و در صورت برنده شدن الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت 

نمایند. م الف: 374 اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان /3/380
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ دادخواست و ضمائم- آقاى طهماســب منصورى دادخواستى به مبلغ 84/000/000 ریال بطرفیت 
آقاى بهروز معتمدى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالســه 720/96 در شعبه چهارم 
حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشــخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده 
براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشــر و از نامبرده دعوت مى شود در روز چهارشنبه مورخ 97/4/13 
ساعت 10/30 صبح در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ 
تصمیم خواهد نمود. م الف: 380 شــعبه چهارم حقوقى  شــوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع 

شماره یک) /3/381
حصر وراثت

روح اله کریمى رکن آبادى داراى شناسنامه شماره 3 به شــرح دادخواست کالسه 153/97 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نصراله کریمى رکن آبادى بشناسنامه 
422 در تاریخ 97/2/20 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به 1- روح اله کریمى رکن آبادى فرزند نبى اله به ش ش 6209749178 پدر متوفى 2- امیرحسین کریمى 
رکن آبادى فرزند نصر اله به ش ش 0- 015619- 620 نسبت فرزند متوفى 3- امیرعباس کریمى رکن 
آبادى فرزند نصراله 5- 021943- 620 نسبت فرزند متوفى 4- آســیه کریمیان کلیشادرخى فرزند نادر 
ش ش 9- 127297- 117 نسبت همســر متوفى 5- پرى قادرى سورکى فرزند على ضامن ش ش 18 
نسبت مادر متوفى اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 
دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 367 شعبه دوم حقوقى  شــوراى حل اختالف بخش باغبادران 

(مجتمع شماره یک) /3/382
حصر وراثت

جهانبخش خسرویان چم پیرى داراى شناسنامه شماره8 به شرح دادخواست کالسه 152/97 از این دادگاه 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اســماعیل خسرویان چم پیرى 
بشناســنامه 7 در تاریخ 1397/2/7 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- جهانبخش خسرویان چم پیرى فرزند اسماعیل به ش ش 8 کدملى 6209886264 
نســبت فرزند متوفى 2- ملوك قاســمى فرزند مانده على به ش ش 6 نسبت همســر متوفى ش ملى 
1170827020، 3- سپهر خسرویان چم پیرى فرزند اسماعیل ش ش 6209617913 نسبت فرزند متوفى 
4- سیامک خسرویان چم پیرى فرزند اسماعیل ش ش 6209912540 نسبت فرزند متوفى 5- سیاوش 
خسرویان چم پیرى فرزند اسماعیل ش ش 1290647542 نسبت فرزند متوفى 6- سا الر خسرویان چم 
پیرى فرزند اسماعیل ش ش 4723726225 نسبت فرزند متوفى 7- ســیما خسرویان چم پیرى فرزند 
اسماعیل ش ش 1290506027 نسبت فرزند متوفى اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 371 شعبه دوم شوراى حل 

اختالف بخش باغبادران /3/383
مزایده

شماره: 9701913642100001 شماره پرونده: 9609983641900392 شماره بایگانى شعبه: 961751 
زمان برگزارى مزایده: 1397/04/03 ساعت 10 صبح نوبت مزایده: نوبت اول محل برگزارى مزایده: دفتر 
شعبه اول اجراى احکام کیفرى زرین شهر دفتر شعبه اول اجراى احکام کیفرى دادگسترى زرین شهر در 
نظر دارد جهت وصول محکوم به در پرونده کالسه فوق این اجرا نظر به محکومیت آقاى جعفر علیمرادى 
فرزند خد ارحم به پرداخت جمعا 173/250/000 ریال بابت دیه در حق خانم آرزو ستارى فرزند خسرو جلسه 
مزایده اى را در تاریخ 1397/04/03 ســاعت 10 صبح در محل این اجرا برگــزار نماید. مال مورد مزایده 
عبارت است از سه راس اسب 1- اسب حاتم به رنگ سفید با سن حدود 17 سال با قیمت پایه کارشناسى 

150/000/000 ریال 2- اســب همایون به رنگ قره کهر با سن حدود 3 ســال با قیمت پایه کارشناسى 
70/000/000 ریال و 3- اسب یاس به رنگ سرخون متمایل به ســفید با سن حدود 2 سال با قیمت پایه 
کارشناسى 50/000/000 ریال. مزایده از قیمت پایه کارشناسى شروع و هر کس باالترین قیمت را پیشنهاد 
و ده درصد آن را فى المجلس پرداخت نماید برنده مزایده خواهد بود. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز 
قبل از جلسه مزایده از مال موضوع مزایده در شــهر زاینده رود باشگاه اسب آرش دیدن نموده و در جلسه 
شرکت نمایند. م الف: 369 نصوحى- مدیر دفتر شعبه اول اجراى احکام کیفرى دادسراى عمومى و انقالب 

شهرستان لنجان (زرین شهر) /3/384
آگهى ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت
1.برابر راى شماره 139760302177000081 مورخه 1397/02/04 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى مجید دادخواه فرزند نادعلى بشماره 
شناسنامه 34 تیران و کرون و شماره ملى 5499810257 در ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى 
از پالك 1943 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 118/67 مترمربع انتقالى 

از مالک رسمى آقاى حمیدرضا راعى محرز گردیده است. 
2.برابر راى شماره 139760302177000079 مورخه 1397/02/04 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم کفایت دهقانپور فرزند محمدکاظم بشماره 
شناسنامه 168 نجف آباد و شماره ملى 1091935386 در ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از 
پالك 1903 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 348/90 مترمربع به ترتیب 

انتقالى از مالک رسمى آقاى فتحعلى کریمیان دهقى محرز گردیده است. 
3.برابر راى شماره 139760302177000080 مورخه 1397/02/04 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى غالمرضا مجنونى فرزند براتعلى بشماره 
شناسنامه 41 نجف آباد و شماره ملى 1092049241 در ششــدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از 
پالك 2063 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 152/85 مترمربع به ترتیب 

انتقالى از مالک رسمى آقاى حسین راعى دهقى محرز گردیده است. 
4.برابر راى شماره 139760302177000046 مورخه 1397/01/26 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم زهرا باقریان دهقى فرزند اسداهللا بشماره 
شناسنامه 83 نجف آباد و شماره ملى 1091998620 در ششدانگ یکبابخانه برروى ششدانگ پالك 135 
فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 254/60 مترمربع انتقالى از مالک رسمى 

اسداله باقریان محرز گردیده است. 
5.برابر راى شماره 139760302177000047 مورخه 1397/01/26 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى سهراب مهرانپور فرزند قاسم بشماره 
شناسنامه 87 نجف آباد و شماره ملى 1091988803 در ششدانگ یکباب خانه احداثى برروى قسمتى از 
پالك 799 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 251/50 مترمربع انتقالى از 

مالک رسمى خانم شهین کالنترى محرز گردیده است. 
6.برابر راى شماره 139760302177000087 مورخه 1397/02/04 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم کفایت محمدى بلندى دهقى فرزند 
قدرت اهللا بشماره شناسنامه 217 نجف آباد و شماره ملى 1091917450 در ششدانگ یکباب خانه احداثى 
برروى قسمتى از پالك 2111 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 106/10 
مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى سیف اهللا صداقتى دهقى و خانم فریده ابراهیمى محرز گردیده است. 
7. برابر راى شماره 139760302177000131 مورخه 1397/02/13 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم فرخ آقابابایى فرزند اسداهللا بشماره 
شناسنامه 77 نجف آباد و شماره ملى 1091890935 در دودانگ مشــاع از ششدانگ یکبابخانه احداثى 
برروى قسمتى از پالك 838 باقیمانده فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 277 

مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى اسداهللا امینى دهقى محرز گردیده است. 
8. برابر راى شماره 139760302177000132 مورخه 1397/02/13 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى نصراهللا آقانقى دهقى فرزند رجبعلى 
بشماره شناسنامه 71 نجف آباد و شماره ملى 1091877602 در چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
احداثى برروى قسمتى از پالك 838 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 277 

مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى اسداهللا امینى دهقى محرز گردیده است. 
9. برابر راى شماره 139760302177000082 مورخه 1397/02/04 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد سندرســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى اکبر مومنى فرزند نصراهللا بشماره 
شناسنامه 5649 نجف آباد و شماره ملى 1090573642 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثى 
برروى قسمتى از پالك 2735 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 224/10 

مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى غالمرضا توکلى دهقى محرز گردیده است. 
10. برابر راى شماره 139760302177000083 مورخه 1397/02/04 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم فاطمه مجنونى فرزند براتعلى بشماره 
شناسنامه 1020 شهر رى و شماره ملى 0491370180 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثى 
برروى قسمتى از پالك 2735 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 224/10 

مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى غالمرضا توکلى دهقى محرز گردیده است. 
11. برابر راى شماره 139760302177000077 مورخه 1397/02/03 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم اکرم خیرخواه دهقى فرزند حاجى آقا 
بشماره شناسنامه 106 نجف آباد و شماره ملى 1092049894 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
احداثى برروى قســمتى از پالك 1991 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 

154/85 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى حسین قاسمى دهقى محرز گردیده است. 
12. برابر راى شماره 139760302177000076 مورخه 1397/02/03 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى حبیب قاسمى دهقى فرزند رحمت اهللا 
بشماره شناسنامه 105 نجف آباد و شماره ملى 1092049886 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
احداثى برروى قســمتى از پالك 1991 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 

154/85 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى حسین قاسمى دهقى محرز گردیده است.
13. برابر راى شماره 139760302177000036 مورخه 1397/01/26 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم ام البنین خدابخشى دهقى فرزند مجتبى 
بشماره شناسنامه 210 نجف آباد و شماره ملى 1092075372 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
احداثى برروى قســمتى از پالك 2120 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 

166/40 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى اکبر محمد بیگى دهقى محرز گردیده است. 
14. برابر راى شماره 139760302177000037 مورخه 1397/01/26 هیات قانون تعیین تکلیف اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سندرسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى داود محمد بیگى دهقى فرزند اکبر بشماره 
شناسنامه 155 نجف آباد و شماره ملى 1092046321 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثى 
برروى قسمتى از پالك 2120 فرعى اصالح شده است واقع در  دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به 
مساحت 166/40 مترمربع انتقالى از مالک رســمى آقاى اکبر محمد بیگى دهقى محرز گردیده است. در 
اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و برحسب ماده 
3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر 
گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى شود تا شــخص یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض 
دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواســت به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى 
بر طرح دعوى اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت 
انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع 
از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: پنج شنبه 1397/03/10 تاریخ انتشار نوبت 

دوم: یک شنبه 1397/03/27  772/م الف ریحانى –کفیل اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت/3/385 
حصروراثت 

مجتبى انصارى داراى شناسنامه شماره 692 به شرح دادخواست به کالسه 291/97 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه مصدق جالل آبادى بشناسنامه 21380 
در تاریخ 91/1/7 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1. زهره انصارى ش ش 267 ، 2. مصطفى انصارى ش ش 19 ، 3. احمد انصارى ش ش 1025 ، 4. بتول 
انصارى نجف آبادى ش ش 983 ، 5. فاطمه انصارى نجف آبادى ش ش 525 ، 6. مجتبى انصارى ش ش 
692 ، (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 شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 882/م الف رئیس شعبه 

10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/3/386
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان یداله پورقاسمیان دادخواستى به خواسته مطالبه و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید لغایت 
زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت آقاى اسداله بهرامى به 
شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 2189/96 
ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/04/20 ساعت 10 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد 
که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه  از تاریخ نشر آگهى به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور 
شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد 
فقط یک نوبت درج خواهد شد. 901/م الف شعبه 5 امیرآباد حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/3/387

 حصروراثت 
محمد روحانى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 640 به شــرح دادخواست به کالسه 307/97 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عزیزاله روحانى نجف آبادى 
بشناسنامه 872 در تاریخ 96/1/24 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1. اطهر روحانى نجف آبادى ش ش 6 ، 2. محترم روحانى ش ش 27201 ، 3. سیاوش 
روحانى نجف آبادى ش ش 596 ، 4. ژیال روحانى ش ش 877 ، 5. محمد روحانى نجف آبادى  ش ش 640 
، 6. سهیل روحانى نجف آبادى  ش ش 339، 7. اصغر روحانى نجف آبادى  ش ش 824، 8. احمد روحانى 
نجف آبادى   ش ش 76، 9. على روحانى نجف آبادى ش ش 167، 10. اکبر روحانى ش ش 558، 11. اکرم 
روحانى نجف آبادى ش ش 86،(فرزندان متوفى)، 12. صدیقه صفارى نجف آبادى ش ش 201 ، (همسر 
متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 903/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد/3/388
 حصروراثت 

سعید چاوشى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 358 به شرح دادخواست به کالسه 306/97 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان بتول قادرى بشناسنامه 342 در 
تاریخ 96/12/15 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. 
اطهر چاوشى نجف آبادى ش ش 319 ، 2. مهین چاوشى نجف آبادى ش ش 257 ، 3. مریم چاوشى ش ش 
527 ، 4. اقدس چاوشى نجف آبادى ش ش 547 ، 5. سعید چاوشى نجف آبادى ش ش 358، 6. محمدعلى 
چاوشى نجف آبادى ش ش 468 ، 7. على چاوشى ش ش 383، (فرزندان متوفى) ، 8. اسداهللا چاوشى نجف 
آبادى ش ش 249 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 904/م الف 

رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/3/389
 حصروراثت

سید ابراهیم قرشى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 58 به شرح دادخواست به کالسه 227/97 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عصمت قرشى نجف آبادى  
بشناسنامه 230 در تاریخ 96/11/1 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1. صدیقه قریشى نجف آبادى ش ش 30 ،(خواهر متوفى)، 2. سید ابراهیم قرشى نجف 
آبادى ش ش 58 ، (برادر 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 شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 905/م الف 

رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/3/390
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان قربانعلى حبیب الهى دادخواستى به خواسته الزام خوانده به طرفیت خوانده افشین حسین زاده به 
شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 168/97 
ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ سه شــنبه 97/5/2 ساعت  10 صبح تعیین گردیده. لذا چون خوانده 

مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور شورا برابر ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رســمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به 
خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه  از تاریخ نشر آگهى به دبیرخانه شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى 
است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه 
نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 909/م الف شعبه دوم حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد/3/391
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان سید مهدى اسماعیلیان دادخواستى به خواسته الزام خوانده به خواسته مطالبه یک فقره چک به 
مبلغ 14/800/000ریال به طرفیت خوانده سید على تفضل به شوراى حل اختالف شعبه یازدهم شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 229/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/4/30 
ساعت 10 صبح تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به 
تقاضاى خواهان به دستور شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه  از تاریخ 
نشر آگهى به دبیرخانه شورا مراجعه و نســبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در 
جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 915/م 

الف شعبه یازدهم شوراى حل اختالف نجف آباد/3/392
ابالغ وقت رسیدگى

 شــماره نامه: 1397009000297256 شــماره پرونده: 9609983732202220 شماره بایگانى پرونده: 
970236 آگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى غالمحسین ستارى فرزند محمود شاکى 
خانم شایسته قیصرى فرزند غالمعلى شکایتى به طرفیت غالمحسین ستارى فرزند محمود مبنى بر ترك 
انفاق مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 970236 شعبه 104 دادگاه کیفرى دو شهر 
نجف آباد ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/04/23 ساعت  10 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکى مراتب یک نوبت 
دریکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا متهم در مورخ فوق جهت رسیدگى به اتهام خود حاضر شود 
و در صورت عدم حضور و ارائه الیحه اقدام به صدور تصمیم خواهد گردید. 910/م الف- دفتر شعبه 104 

دادگاه کیفرى دو شهر نجف آباد/3/393
 مزایده اموال غیر منقول

شماره :960062  - اجراى احکام شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 
960062  اجرائى موضوع علیه على صادقى فرزند اصغر وله مرضیه نصر آزادانى فرزند مهدى در تاریخ دو 
شنبه 97/03/28 به منظور فروش شش دانگ یک باغ ویالئى فاقد سند به مساحت عرصه 1800 مترمربع 
و عیان 70/40 مترمربع ملکى محکوم علیه واقع در قهدریجان – پشت زمینهاى تحقیقاتى جهاد کشاورزى 
که داراى سابقه ثبتى نمى باشد و ملک مذکور مفروز مى باشد و متعلق حق غیر نمى باشد  از ساعت 10 الى 
11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان اطاق 318 برگزار نماید . اموال موضوع مزایده 
توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 1/000/000/000 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 است که باالترین قیمت را پیشنهاد 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 نموده باشند و در صورت 
انصراف برنده مزایده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد. م/الف : 213 مدیر اجراى احکام حقوقى 

دادگسترى فالورجان/ 3/394 
ابالغ وقت دادرسى

خواهان اسماعیل سوارى دادخواستى به خواسته جلب ثالث و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید لغایت 
زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت آقاى احمد کلوانى به 
شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 27/97 
ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/4/9 ساعت 11/30 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد 
که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه  از تاریخ نشر آگهى به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور 
شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد 
فقط یک نوبت درج خواهد شد. 934/ م الف شعبه 5 امیرآباد حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/3/395

 ابالغ وقت دادرسى
خواهان مهدى خیرخواه دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده مرتضى بازدار به 
شوراى حل اختالف شعبه هفتم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 224/97 ثبت 
گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/4/10 ساعت 4/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى 
گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به 
خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط 

یک نوبت درج خواهد شد. 920/ م الف شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/3/396
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان احمدرضا طوسى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده بهزاد خزلى به شوراى 
حل اختالف شعبه هفتم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 226/97 ثبت گردیده و 
وقت دادرسى به تاریخ 97/4/10 ساعت 5 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس 
و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با 
نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته 
رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت 

درج خواهد شد. 919/ م الف شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/3/397

فرمانده انتظامى اســتان اصفهــان گفت:طرح 
«ضیافت تا امنیت» در هزار مســجد استان اجرا 

مى شود.
ســردار مهدى معصوم بیگى افزود: بــه ابتکار 
فرماندهى انتظامى اســتان و براى نخستین بار 
در کشــور، از ابتداى ماه مبــارك رمضان طرح 
«ضیافت تا امنیت» با هدف آمــوزش همگانى 
پلیس به مردم در مســاجد شــاخص استان آغاز 
شده اســت و پیش بینى مى شــود تا پایان این 
ماه، ایــن طرح در هزار مســجد اصفهــان اجرا

شود.
وى افزود: در ایــن طــرح، 400 مربى آموزش 
همگانى پلیس در هرروز از مــاه مبارك رمضان 
بــراى مــردم نمازگــزار و روزه دار در خصوص 
معضالتــى همچــون اعتیــاد به مــواد مخدر، 
ســرقت، بد پوششــى، کالهبردارى، دوســتى 
هــاى نامتعارف، فــرار از منزل، قاچــاق کاال و 
آســیب هاى فضاى مجازى تخصصى سخنرانى 
کرده و به پرســش هاى شــهروندان نیز پاسخ 

مى دهند.
فرمانده انتظامى استان اصفهان،هدف از اجراى 
این طرح را، ارتقاى آگاهى  اجتماعى از آسیب ها و 
جرائم عنوان کرد و گفت: رویکرد نیروى انتظامى 
براى ارتقاى امنیت جامعه، پیشــگیرى اجتماعى 
از جرائم اســت و به هر میزان کــه آگاهى مردم 
ارتقا یابد، به همــان میزان نیــز جرائم کاهش 

مى یابد.

« ضیافت تا امنیت» در مساجد استان

معـاون آمـوزش مدیریـت حـوزه علمیـه خواهـران اسـتان اصفهـان گفـت: هفـت نفـر از طـالب 
خواهـر اسـتان اصفهـان حائـز رتبه هـاى برتـر المپیـاد علمـى حوزه هـاى علمیـه خواهـران کشـور 

شدند.
زهـرا شـفیعى بـا اشـاره بـه اعـالم نتایـج مرحلـه کشـورى المپیـاد علمـى حوزه هـاى علمیـه 
خواهـران اظهـار کـرد: مرحلـه کشـورى نهمیـن دوره المپیـاد علمـى مقطـع سـطح 2 و پنجمیـن 
دوره المپیـاد علمـى سـطح 3 اسـتان اصفهـان، در 22 اردیبهشـت سـال جـارى در شـهر مشـهد مقـدس 
برگـزار شـد کـه تعـداد هفـت نفـر از بانـوان طلبـه اصفهانـى حائـز رتبه هـاى برتـر ایـن مسـابقات 

شدند.
وى تأکید کرد: از تعداد 22 نفر برگزیده مرحله کشـورى، تعداد پنج نفر از سـطح 2 و دو نفر از مقطع سـطح 3 
در مرحله کشـورى حائز برترین رتبه ها شدند که بیشترین آمار در کل کشـور در این مرحله، مربوط به استان 

اصفهان است.
معاون آموزش مدیریت حوزه علمیه خواهران اسـتان اصفهان در پایان اضافه کرد: الزم به ذکر است 20 نفر 

از 78 نفر طلبه اى که امتیاز 80 به باال را در مرحله کشورى کسب کرده اند، بانوان طلبه اصفهانى هستند.

درخشش بانوان طلبه اصفهانى
 در المپیاد علمى حوزه
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مدیر عامل سازمان میادین و ساماندهى مشاغل شهرى 
شهردارى اصفهان گفت: استفاده از سیستم هاى الکترونیک 
در میدان مرکزى میوه و تره بار شهردارى اصفهان تحت 
عنوان ســامانه الکترونیکى کنترل عــوارض، به صورت 
آزمایشى آغاز شد. اصغر کشــاورز راد اظهارکرد: به دنبال 
کاهش زمان سفر و کاهش ایستایى خودروها در محل هاى 
ورودى عوارضى ها، اخذ الکتریکى عــوارض به صورت 
آزمایشى آغاز شده اســت. وى افزود: با اجراى این امر در 
سطح گســترده، وســایل نقلیه بدون توقف از گیت هاى 
عوارضى عبور مى کنند و هزینه عوارضى از طریق سیستم 
اخذ مى شود. وى گفت: براى اجراى این امر، برچسب هایى 

روى شیشه جلو خودروها نصب مى شود و زمانى که خودرو 
از عوارضى عبور مى کند، مقدار هزینه عوارضى، متناسب با 
نوع خودرو به طور اتوماتیک از این برچسب ها کسر مى شود. 
کشاورز راد ادامه داد: پس از بررسى کامل طرح آزمایشى 
پرداخت الکترونیکى در یکى از گیت هاى عوارضى میدان 
مرکزى میوه و تــره بار و رفع عیــوب احتمالى، به تدریج 
تمامى گیت هاى عوارضى به این سیستم تجهیز خواهند 
شد.وى افزود: در زمینه  الکترونیکى شدن این عوارض از 
ماه ها پیش، مطالعاتى دقیق صورت گرفته و ابعاد مختلف 
این موضوع مورد بررسى و اظهارنظرهاى کارشناسى قرار 

گرفته است تا کار به مرحله  فرآیند اجرایى برسد.

مدیــرکل انتقــال خــون اســتان اصفهان بــا بیان 
اینکه افــراد نذر خــون خــود را فقط به شــب هاى 
قدر اختصــاص ندهند، گفــت: از ابتداى مــاه مبارك 
رمضان، بیش از چهــار هزار و 600 نفــر براى اهداى 
خون به مراکز انتقــال خون اســتان اصفهان مراجعه

 کرده اند.
مجید زینلى با بیان اینکه از این تعداد، ســه هزار و صد 
نفر موفق به اهداى خون شدند، افزود: با توجه به اینکه 
خون و فرآورده هاى خون یک بافت زنده است و تاریخ 
انقضاى محدودى دارد، اهداى خــون باید به صورت 

روزانه، مستمر و تدریجى باشد.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان تصریح کرد: روزانه 
در استان اصفهان 450 واحد خون مورد نیاز است و الزم 
است به همین تعداد، افراد مبادرت به اهداى خون کنند.

وى با اشــاره به ســاعات کار مراکز انتقال خون در ماه 
رمضان گفت: مرکز اهداى خــون میدان خواجو در ایام 
ماه مبارك رمضان از ســاعت 7 صبح تا 19و30دقیقه 
و پس از افطار از ســاعت 21 تا 24 آمــاده خون گیرى

 است.
زینلى ادامه داد: اهدا کنندگان قادرند به صورت حضورى 
یا اینترنتى، از طریق سایت مرکز نوبت گیرى اینترنتى 

داشته باشند و براى اهداى خون مراجعه کنند.

راه اندازى سامانه الکترونیکى 
کنترل عوارض در میدان تره بار

مراجعه 4000 اصفهانى براى 
اهداى خون در ماه رمضان

آغاز برداشت گندم از 
مزارع بادرود

مسـئول اداره تولیدات گیاهى و دامى جهاد کشـاورزى 
نطنز گفت: عملیات برداشت گندم در سطح 400 هکتار از 

مزارع گندم بخش بادرود آغاز شد.
بهروز کیانوش افزود: با توجه به عملکرد متوسـط چهار 
هزار و 500کیلوگرم در هر هکتار، پیش بینى مى شـود 
مقدار هزار و 800تن گندم برداشت و گندم مازاد بر نیاز به 
قیمت هر کیلو گرم 13هزار ریـال از زارعین خریدارى و 

تحویل سیلوى کاشان خواهد شد.
 

دستگیرى سارق 
منازل نیمه ساز خوانسار 

سـرهنگ ابراهیم توسـلى، فرمانده انتظامى شهرستان 
خوانسار گفت: در پى وقوع چندین مورد سرقت از منازل 
نیمه سـاز در شهرسـتان خوانسـار، دسـتگیرى سـارق 
یا سـارقان در دسـتور کار مأمـوران پلیـس آگاهى این 
فرماندهى قرار گرفت . وى ادامه داد: مأموران پس از انجام 
یکسرى کارهاى تخصصى موفق شدندسارق را شناسایى 
و دستگیر کنند.  این مقام انتظامى افزود : فرد دستگیر شده 
به سرقت 50 میلیون ریال اموال از منازل نیمه ساز شهر 

خوانسار اعتراف کرد.

تأمین آب مورد نیاز باغات 
در برنامه زمانبندى مشخص

مدیرعامل شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان گفت: 
حداقل آب مورد نیاز باغ ها، در یک برنامه زمانبندى شده 
با باز و بسته شدن انهار سـنتى و همچنین قطع و وصل 
پمپاژهایى که از رودخانه برداشـت مى کنند، تأمین مى 
شود. مسعود میرمحمدصادقى اظهار کرد: به منظور تأمین 
مطمئن آب شرب ساکنان شـهرها و روستاهاى استان 
اصفهان در فصول گرم، امسال محدودیت برداشت بین 
سـد زاینده رود و سد چم آسـمان که محل برداشت آب 

شرب اصفهان است، اجرا مى شود. 

تعویض پالك 11 هزار خودرو 
در اردیبهشت ماه

رئیس پلیـس راهنمایى و رانندگـى اسـتان اصفهان از 
تعویض پالك 11 هـزار و 745 خودرو و 360 دسـتگاه 

موتورسیلکت در اردیبهشت ماه امسال خبر داد.
رضا رضایـى اظهار کـرد: پلیـس راهنمایـى و رانندگى 
اسـتان اصفهـان داراى دو مرکز تعویض پالك اسـت 
کـه روزانـه از سـاعت 7 صبـح تـا 14 خدمت رسـانى 

مى کنند.
وى افزود: خودروهاى سـنگین فقط در مرکز «شهرك 
آزمایش» واقع در کیلومتر 5 محور «اصفهان-شـیراز» 
جنب ستاد فرماندهى انتظامى استان اصفهان تعویض 
پالك مى شـوند. رئیـس پلیـس راهنمایـى و رانندگى 
اسـتان اصفهان بیان کرد: موتورسـیکلت ها، وانت ها و 
تاکسى ها نیز در مرکز «فلکه تاکسیرانى» جنب ورزشگاه 
نقش جهان تعویض پالك مى شـوند. رضایى در پایان 
به افرادى که خودرو خریدارى مى کنند، هشـدار داد: در 
نخسـتین فرصت و قبل از پرداخت کامـل وجه خودرو، 
نسـبت به تعویض پالك و تعیین اصالت خـودرو اقدام 

کنید تا متضرر نشون د.

اسناد بازاریان قدیمى اصفهان 
گردآورى مى شود

مدیـر گنجینـه عصارخانه شـاهى از آغـاز مرحلـه دوم 
شناسایى تاریخ شفاهى بازار اصفهان با هدف جمع آورى 
اسناد مشاغل سنتى بازار بزرگ اصفهان از اواخر بهار سال 

جارى خبر داد.
مریم قانونـى در مورد فعالیـت هاى انجام شـده در این 
بخش، به برگزارى کارگاه هاى آموزشى و کالس هایى 
با موضوع مردم شناسـى و فرهنگ و ادبیات عامه اشاره 
کرد و افزود: اصلى ترین فعالیت موزه عصارخانه شاهى، 

شناسایى تاریخ شفاهى بازار اصفهان است.
به گفته وى هدف از انجام این طـرح، جمع آورى تاریخ 
شـفاهى و اسـناد تاریخى مشـاغل سـنتى بـازار بزرگ 
اصفهان است که مرحله اول آن از سـال 1395آغاز و تا 

اواخر سال 96 انجام شد. 

خبر

مدیرعامل شرکت ســهامى ذوب آهن اصفهان گفت: 
صادرات این شرکت در سال گذشته به رقم بى سابقه یک 

میلیون و 150 هزار ُتن رسید.
احمد صادقى اعالم کرد: این میزان صادرات از نظر حجم 

79 درصد و از لحاظ ارزش 120 درصد افزایش داشت.
وى گفت: درحدود 50 درصد از کل تولیدات این شرکت 

به خارج از کشور صادر مى شود.
صادقى افزود: ذوب آهن اصفهان ســال گذشته ضمن 
افزایش تولید و تنوع در محصوالت، جهش قابل توجهى 

نیز در صادرات خود داشته است.
مدیرعامل شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان گفت: این 
شرکت سال گذشته، با انجام فعالیت هایى براى کاهش 
قیمت تمام شــده و با توجه به افزایــش جهانى قیمت 
محصوالت فوالدى، از مرحله زیان خارج شد و امسال در 

شرایط خوبى قرار دارد.
صادقى، میلگرد، تیرآهن، شــمش و کالف را بیشترین 
کاالهاى صادراتى این شرکت در سال هاى اخیر عنوان 
کرد و افزایش کیفیت و تنوع محصول، متناســب با نیاز 

مشترى، بازاریابى، توسعه تولیدات کّمى و کیفى، رهبرى 
بازار و حضور فعال در نمایشــگاه هاى بین المللى را، از 
مهمترین دالیل افزایش صادرات محصوالت ذوب آهن 
اعالم کرد. وى ادامه داد: محصوالت ذوب آهن اصفهان 
به 25 کشور دنیا از جمله فرانسه، بلژیک، اسپانیا، ایتالیا، 
ایرلند، پرتغال، یونان، افغانســتان، امارات متحده عربى، 
عراق، ترکیه، ترکمنســتان، تاجیکســتان، ارمنستان، 
آذربایجان، گرجستان، هند، عمان،کویت، چین، لبنان، 

پاکستان، عربستان سعودى، قطر و اردن صادر مى شود.

رکورد صادرات ذوب آهن
شکسته شد

جمعى از کامیونداران شهرسـتان نجف آبـاد دیروز بارگیـرى نکردند و حاضـر به از سـرگیرى فعالیت خود 
نشدند.

این افراد در محل ورودى شمال شـرقى ، فلکه دانشجو و ورودى غرب نجف آباد نرسـیده به پلیس راه این 
شهر جمع شـدند. در روزهاى اخیر این افراد به همراه شمار زیادى از هم صنفى هاى خود در سایر شهرهاى 
استان اصفهان، خواهان افزایش کرایه بار، رسیدگى به مشکالت صنفى، بیمه و نیز حل مشکل گرانى قطعات 

یدکى خودروهاى خود شده بودند.
در حالـى ایـن دسـته از راننـدگان نجـف آبـادى فعالیـت خـود را از سـر نگرفتند کـه کانـون انجمن هاى 
صنفـى راننـدگان نـاوگان حمـل کاالى سراسـر کشـور اعـالم کـرد کـه اعتـراض راننـدگان کامیون ها 
در پـى توافـق هـاى انجـام شـده بـا وزارت راه و شهرسـازى و سـازمان راهـدارى بـه پایـان رسـیده

 است.

سبحانى، مدیر عامل شرکت فوالدمبارکه روند روبه رشد ارتقاى ایمنى در این شرکت را ارزشمند عنوان کرد 
و بر توجه بیشتر به مباحث ایمنى، آماده سازى و پشتیبانى خطوط تولید براى توسعه سبد محصوالت فوالد 

مبارکه و دستیابى به اهداف ساالنه شرکت تأکید کرد.
وى در بخـش دیگـرى از سـخنان خـود، از اقدامـات فـوالد مبارکـه در احیـاى زاینـده رود بـه 
عنـوان یکـى از اقدامـات مانـدگار و ارزشـمند ایـن شـرکت یـاد و تصریح کـرد: به عنـوان یک شـهروند 
وظیفه داریـم با ارائـه پروژه هـا و طرح هـاى مختلـف، در حفـظ منابع آبـى و اسـتفاده بهینـه از آن همت

 گماریم.
سـبحانى در ادامه از پیش بینى و ارائه راهکارهاى مناسـب براى پشـتیبانى خطوط تولید، به عنوان یکى از 
مهمترین اصول موفقیت و پایدارى فوالد مبارکه یاد کرد و گفت: پیش از اینکه موضوعات مختلف به گلوگاه 

تبدیل شود، باید براى آنها راهکارهاى مناسبى داشته باشیم.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با تأکید بر اهمیت تولید محصوالت کیفى با ارزش افزوده باال تصریح کرد: 
باید بر کیفیت مواد و تجهیزات ورودى شـرکت نیز نظارت بیشـترى صورت گیرد تا مـواد اولیه باکیفیت در 

اختیار خطوط تولید قرار گیرد. 

آزمایشـگاه مجهز به سیسـتم چنـد رسـانه اى در مرکز زبـان دانشـگاه صنعتى اصفهـان به بهـره بردارى
 رسید.

آزمایشـگاه شـماره یک مرکز زبـان این دانشـگاه، مجهز به سیسـتم چند رسـانه اي Xclass شـد که این 
نـرم افـزار، امکاناتـی را بـراى تدریـس و یادگیـرى برمبناى سیسـتم چند رسـانه اى بـراى ارائـه مطالب 
درسـى، کمک به پیشـرفت و در نهایت سـنجش زبانى دانشـجویان، در اختیار استادان و دانشـجویان قرار

 مى دهد.
این سیستم قابلیت پخش 9فیلم مختلف در 9گروه متفاوت و در 9سـطح به طورهمزمان براى دانشجویان 
را دارد و امکان سـطح بنـدى دانشـجویان و نمایش فیلم هاى متناسـب با هر سـطح را براى اسـتاد فراهم

 مى کند. 
پشـتیبانى از 22زبان متفاوت و حداقل دو زبان به صورت همزمان، امکان گروه بندى نامحدود دانشجویان 
ومکالمه بین گروهى آنان، قابلیت کنترل سیستم تمامى دانشجویان و فعالیت آنان به وسیله استاد، مکالمات 
گروه بندى شده دو گروه مشخص به انتخاب استاد و یا به صورت تصادفى، از قابلیت هاى منحصر به فردى 

است که این سیستم را از دیگر تجهیزات متمایز مى کند. 

کامیونداران نجف آبادى سر کار برنگشتند

تأکید مدیرعامل فوالد مبارکه
 بر تنـوع و توسعه محصـوالت

افتتاح آزمایشگاه مجهز به سیستم
 چند رسانه اى زبان در دانشگاه صنعتى

نایب رئیس شوارى اسالمى شهر اصفهان گفت: خیابانى 
که سابقه بیشترى در نام دارد، به همان شکل باقى مى 
ماند و در مورد تغییر نام معابــر دیگر تصمیم گیرى مى 

کنیم.
علیرضا نصر  با اشــاره به اینکه تغییر نــام خیابان ها بر 
اســاس دالیل مختلفى انجام مى شــود، از جمله این 
موارد به تقاضاى اهالى یا خانواده شهید ساکن در یکى 

از کوچه ها یا محالت شهر، همچنین شهردارى مناطق 
15گانه، پیشنهاد فرهیختگان و افراد صاحب نظر اشاره

 کرد.
وى با بیان اینکه مبناى مدیران در شــوراى نامگذارى، 
تغییر نام معابر است نه نامگذارى آنها، ادامه داد: تصمیم 
گیرى نهایى در مورد این موضوع، منوط به وجود شرایط 
و ضرورت هاى خاص، شکایت و تضیع حق و حقوق فرد 

یا افراد متقاضى است.
نصر، مراحل قانونى این کار را شامل پنج مرحله عنوان 
کرد و در توضیح آن افزود: بعد از اینکه متقاضیان تغییرنام 
خیابان ها، پیشــنهاد خود را به شــهردارى منطقه ارائه 
کردند، مسئول مربوطه، موضوع را به شوراى نامگذارى 

ارجاع مى دهد.
به گفته این عضو شوراى شهر، بررســى هاى اولیه در 
شوراى نامگذارى انجام و ســپس مراتب به شهردار و 
کمیســیون فرهنگى _ اجتماعى شــوراى شهر اطالع 

داده مى شود.
وى افزود: در صورت تأیید پیشــنهاد تغییر نام معابر در 
کمیســیون مذکور، موضوع به صحن شــورا  رفته و در 
مرحله نهایــى، فرماندار موضوع را بررســى و تصمیم 

گیرى مى کند.
وى دلیل مشــابهت نام دو یا چند خیابان در اصفهان را 
الحاق دو منطقه رهنان و خوراسگان عنوان و خاطرنشان 
کرد: براى حل این مشکل و رفاه حال شهروندان، خیابانى 
که سبقه بیشــترى در این نام دارد،  به همان شکل باقى 
مى گذاریم و در مورد تغییر نام معابر دیگر تصمیم گیرى 

مى کنیم.

خیابان هاى قدیمى، تغییر نام پیدا نمى کنند

همزمان با خواندن دعاى ابوحمزه؛

یادواره شهداى مدافعان 
حرم استان  برگزارشد

به مناسبت میالد کریم اهل بیت(ع)؛ 

 اصفهانى ها، حرم سیدالشهدا(ع) را 
با14هزار شاخه گل، تزیین کردند

یــادواره شــهداى مدافــع حــرم دیشــب همــراه با مراســم 
پرفیض دعــاى ابوحمــزه ثمالــى در مهدیــه اصفهــان برگزار

 شد.
همزمان با ایام ماه مبارك رمضان، یادواره شهداى مدافع حرم استان 
اصفهان شامگاه دیشب در مجتمع مهدیه اصفهان، واقع در خیابان 

رباط برگزار شد. 
این مراســم با حضــور خانواده هــاى معزز شــهدا، جانبــازان، 
ایثارگــران و عمــوم مــردم همــراه بــا قرائت دعــاى پرفیض 
ابوحمزه ثمالــى و مدیحه ســرایى ذاکرین اهل بیــت(ع) برگزار

 شد.

با فرا رســیدن میالد امام حســن مجتبى(ع)، جمعى از گلفروشان 
اصفهان حرم سیدالشــهدا(ع) را با حدود 14 هزار شاخه گل تزیین 

کردند.
جمعى از گلفروشان اصفهان هر ساله به مناسبت میالد امام حسن 
مجتبــى(ع) مقدارى گل زینتى بــه منظور تزییــن و اهدا به حرم 
سیدالشــهدا (ع) از اصفهان آماده، حمل و در حــرم مطهر آن امام 
گل آرایى مى کنند. امسال نیز به رســم هر سال، این گروه درحدود 
14 هزار شاخه گل، به ارزش تقریبى 25 میلیون تومان براى این امر 
اختصاص داده اند، کار گل آرایى و آماده سازى سبدها انجام شده است 

و دیروز صبح عملیات نصب در حرم مطهر آغاز شد.


