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جهانبخش جو گیر نشد!افزایش 100 درصدى قیمت آهنلشکر کمدین ها در راه سینماى ایرانموضوع 2500 گرین کارت از پایه دروغ است برگزارى اولین جلسه دادگاه ناظم مدرسه «معین»  ورزشاستانفرهنگ حوادث جهان نما

تشدید برخورد با جرائم اقتصادى در اصفهان
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میوه هاى سردرختى بین 
50 تا 100 درصد گران شد

رفع موانع فعالیت 
انبوه سازان مسکن در شهر اصفهان

امروز اصفهان میزبان 
باصفاترین هاست

4

چهارباغ تا 
پایان مرداد 

پیاده راه مى شود
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کنسرت موسیقى رضا صادقى آهنگساز، ترانه سرا و خواننده موسیقى پاپ 
در سالن همایش هاى سیتى سنتر اصفهان برگزار مى شود.

رضا صادقى ســال 1358 در بندرعباس متولد شد. اولین تجربه وى 
در موسیقى به آهنگ «راز عشــق» در سال 1371 باز مى گردد که او 

یک سال بعد نیز اولین آلبوم خود را با همین نام...

شــهردار اصفهان گفــت: تا قبــل از برگزارى 
جشنواره بین المللى فیلم کودکان و نوجوانان که 
شهریورماه در اصفهان برگزار مى شود، بخش 
زیادى از پیاده راه سازى چهارباغ انجام مى شود 

و فضاى خوبى در اختیار مردم قرار مى گیرد.
قدرت ا... نــوروزى همچنیــن اظهارکرد: در 
آینده اى نزدیک، کلنگ احداث پروژه پل شهید 
اردستانى واقع در اتوبان فرودگاه به زمین مى خورد 
تا با احداث آن، گره ترافیکى شــمال شرق شهر 

اصفهان باز شود.
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لوطى گرى اصالح طلبانه!لوطى گرى اصالح طلبانه!
حضور خبرساز سرمربى سپاهان در یک مراسم ترحیم با حضور سیاسیونحضور خبرساز سرمربى سپاهان در یک مراسم ترحیم با حضور سیاسیون
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فرمانده انتظامى استان اصفهان هشدار داد

نوید محمدزاده 
جایگزین 
شهاب حسینى 
مى شود؟

تاوان 

استراتژیک

حاال از ملت هاى اروپا لذت ببرید!
حذف کامل تیم هاى مدعى آمریکاى جنوبى و سیماى تیم هاى رسیده به مرحله
نیمه نهایى  جام جهانى، حاال این تورنمنــت را به جام ملت هاى اروپا تبدیل کرده 

است!
آدینه یک چهارم نهایى ها براى تیم هاى آمریکاى جنوبى تلخ تمام شد و دو قهرمان 

اسبق جام جهانى یعنى اروگوئه و برزیل هم از گردونه مسابقات بیرون رفتند تا...
5

فاتحه آمریکاى جنوبى خوانده شد 

رضا صادقى 
در اصفهان به روى صحنه مى رود
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پ
پیاد
شــهردا
جشنوار
شهریو
زیادى

و فضاى
قدرت
آینده اى
اردستانىو

استراتژیکککیژرسساستراتژیک

دانشگاه آزاد اسالمى واحد فالورجان در نظر دارد 1- بوفه (فست فود) 2- اجاره محل 
تاکسى سرویس (نوبت دوم) را جهت اجاره و از طریق مزایده به افراد حقیقى یا حقوقى 

واجد شرایط واگذار نماید. 
مبلغ خرید اسناد: 300/000 ریال به شماره 0108683239002 بانک ملى به نام دانشگاه 

آزاد اسالمى فالورجان
محل دریافت اسناد: فالورجان- بلوار دانشگاه- امور ادارى دانشگاه

مهلت تحویل اسناد- تا پایان ساعت ادارى سه شنبه 97/4/26 
دانشگاه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است و هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده 

مى باشد.
(www.jaufala.ac.ir) سایت دانشگاه شماره تماس: 03137434081  

آدرس: فالورجان- بلوار دانشگاه- دانشگاه آزاد اسالمى واحد فالورجان

آگهى مزایده عمومى

روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى واحد فالورجان

ســازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر به اســتناد مجوز هیئت مدیره سازمان و 
نظریه کارشناسى در نظر دارد امداد ســیار اتوبوس هاى تحت نظارت خود را از طریق برگزارى 

مناقصه عمومى به شرکت ها و افراد واجد شرایط واگذار نماید. 
لــذا متقاضیان مــى توانند به واحــد امور قراردادهاى ســازمان واقع در شــاهین شــهر 
بلوار جمهورى اسالمى مجموعه ادارى انقالب مراجعه و نسبت به دریافت فرم مربوط به شرکت در 
مناقصه اقدام و پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1397/04/26 به 

دبیرخانه حراست سازمان تحویل نمایند. 
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45224970-031 این سازمان تماس حاصل و یا به سایت 

WWW.SHAHINSHAHRBUS.IR مراجعه نمایند. 
در ضمن سازمان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ آگهى به عهده 

برنده مناقصه مى باشد. 

آگهى مناقصه 
(نوبت دوم)

منوچهر روانان- مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر منوچهر روانان- مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر 

فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع) را تسلیت مى گوییم
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واننده موسیقى پاپ 
شود.

ولین تجربه وى 
ز مى گردد که او 

ث آن، گره ترافیکى شــمال شرق شهر 
از شود.

 مى رود

تا با احداث
اصفهان با

6

اداره امور شعب استان اصفهان

 ««بانک مهر اقتصاد در نظر دارد اجراى عملیات سرویس و 
نگهدارى ماهیانه یک دستگاه خودرو بر الکتروهیدرولیک 
مدل LH402 با ظرفیــت 2500kg واقع در شــعبه 
امام خمینى نجف آباد به  نشــانى : نجف آباد  - خیابان

 امام خمینى - نبش خیابان شــهید رجایى را به مناقصه 
عمومی بگذارد . لذا ازکلیه شــرکتهاي ذیصالح دعوت 
می گردد جهت اخذ اسناد مناقصه و تکمیل و ارائه پیشنهاد 
قیمت، حداکثر ظرف مدت ده روز کارى پس از انتشار آگهی  
به آدرس : اصفهان - پل ابــوذر - ابتداى خیابان توحید 
- جنب تاالر فرشچیان -  سرپرستى بانک مهر اقتصاد -  
دایره پشتیبانى و مهندسى (تلفن : 38100  -031) مراجعه 
نمایند . درضمن هزینه انتشارآگهی برعهده برنده مناقصه 
می باشد و دستگاه مناقصه گذار در رد یا قبول یک و یا کلیه 

پیشنهادها مختار است.»»
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ز زوی وی
زینجایگزین ی گج جایگزینا
ىشهابحسینشهابحسینى ی ب اه ش
؟مى شود؟ شود؟ش وم ى

آگهى مناقصه عمومى
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سرپرســت برنامه ریــزى و حمایــت از توســعه 
گردشگرى با اعالم اینکه در ســال گذشته ده میلیون 
و 542 هزار و 952 نفر ســفر به کشــورهاى خارجى را 
به ســفر در شــهر هاى ایــران ترجیح داده انــد گفت: 
با وجــود اینکــه از میــزان کل این گردشــگران تنها 
پنج میلیــون و 964 هزار و 904 نفر به قصد ســیاحت 
کشــور را تــرك کرده انــد؛ اقداماتى در حــال انجام 
اســت که گردشــگران را بیــش از پیش به ســفر در

 کشور خود راغب کند.
محمد ثابت اقلیدى در پاســخ به اینکه عده اى معتقدند، 
اگر به 2/5 میلیون نفرى که ســال گذشــته به ترکیه 

ســفر کردند، در شــهرهاى ایران امکانات خوبى ارائه
 مى شــد، آنها ســفر به ایــن شــهرها را بــه ترکیه 
ترجیح مى دادند گفــت: امکانات و خدمــات متفاوت 
و مطلوبى که به گردشــگران در ترکیه داده مى شــود 
انکارناپذیــر  بــوده و همینطــور هزینه ســفر به این 
کشور نســبت به ایران کمتر است. البته ســفر افراد به 
ترکیــه دالیل دیگــرى را هم شــامل مى شــود که 
ازجمله آنها مى تــوان به افرادى اشــاره کرد که عالوه 
بر تفریح خود، ترکیه را به دلیل انجام کار و تجارتشــان 
انتخاب کرده و به این دلیل راغب به سفر در این کشور 

هستند. 

وزیر خارجه کشــورمان با رد ادعاهاى مطرح شــده در 
مورد دریافت 2500 گرین کارت در مذاکرات هسته اى 
گفت: این موضوع از پایه دروغ است.در روزهاى گذشته 
حجت االسالم والمسلمین مجتبى ذوالنور، نماینده قم 
در گفتگویى مدعى شــد: وقتى آقــاى اوباما در جریان 
بحث برجام تصمیــم گرفت به آقایان حــال بدهد، به 
2500 نفر از ایرانیان تابعیت اعطا کــرد و برخى آقایان 
و مسئوالن با یکدیگر مسابقه گذاشتند که فرزندانشان 
جزو این 2500 نفر باشند. صحبت این نماینده مجلس با 
واکنش هاى زیادى روبه رو شد و حتى «دونالد ترامپ»، 
رئیس جمهورى در توییتى نوشــت که دولت «باراك 

اوباما» به 2500 ایرانى شهروندى آمریکا داده است.
در همین رابطه محمدجواد ظریف، وزیــر امور خارجه 
کشورمان با تکذیب این خبر گفت: بنده که مذاکرات را 
انجام دادم این خبر را تکذیب مى کنم. از پایه دروغ است. 
وزیر خارجه کشــورمان اظهار کرد: هیچگاه این گونه 
مباحث در مذاکرات و یا حواشى آن و یا به هر نحو دیگرى 
مطرح نشده است. ظریف ادامه داد: اگر دوستان آقایان 
دلواپس بدون اطالع مذاکره کنندگان چنین امتیاز عجیب 
و غیرمعمولى را از آمریکا گرفته اند که اینقدر با اطمینان 
از آن ســخن مى گویند بحث دیگرى است. خوب است 

اسامى این افراد را منتشر کنند.

سفر 10 میلیون ایرانى به 
خارج از کشور تنها در یکسال

موضوع 2500 گرین کارت
 از پایه دروغ است

کوچ
 انتخاب| در روز هاى گذشته، خبرى در برخى 
رسـانه ها و شـبکه هاى اجتماعى منتشر شـده که در 
صورت صحت، مى تواند شهردارى تهران را در همین 
آغـاز دوره تصدى محمدعلى افشـانى با چالش جدى 
مواجه کند. شـنیده ها حاکى از آن اسـت کـه برخى از 
یاران سیف پس از قطعى دانستن جدایى سیف از بانک 
مرکزى در تالش اند تا جایگاه جدیدى براى خود دست 
و پا کنند که یکى از مهمترین و دلچسب ترین مکان ها 

براى کوچ این افراد «شهردارى تهران» است.

اعدام 8 عامل داعش  
8 عامل داعش در حمله به    جام جم آنالین|
مجلس شوراى اسالمى و حرم مطهر امام خمینى (ره) 
اعدام شدند. به گزارش پایگاه اطالع رسانى دادسراى 
عمومـى و انقالب تهـران، این هشـت نفر بـا عوامل 
اصلى به شهادت رساندن و مجروح نمودن تعدادى از 
هموطنان بیگناه در حمله به ساختمان مجلس شوراى 
اسـالمى همکارى مسـتقیم داشـته و با علم و آگاهى 
از هـدف و قصد عوامـل گروهک تروریسـتى، آنان را 

پشتیبانى، تأمین مالى و تسلیحاتى کرده اند.

قدرت مى خواهند
محسن هاشمى رفسـنجانى،    آفتاب  نیوز |
رئیس شوراى شهر تهران درباره طرح موضوع استیضاح 
و کناره گیرى حسـن روحانـى از ریاسـت جمهورى از 
سوى برخى از اصولگرایان و اصالح طلبان با بیان اینکه 
موضوع استیضاح روحانى موضوعى قدیمى و مربوط به 
قبل از سخنرانى اخیر او در نشست مدیران ارشد دولت 
بود اظهار کرد: بعد از صحبت هایى که رئیس جمهورى 
درباره ضعف در بُعـد اقتصاد و موضوع ارز در نشسـت 
هم اندیشى با مدیران دولت انجام داد، موضوع استیضاح 
روحانى منتفى شد. وى خاطرنشان کرد: این افراد از هر 
ضعفى که پیش مى آید تالش مى کنند تا قـدرت را از 

دیگرى به خود منتقل کنند.

نسبتى با روحانى نداریم
محمـد    باشگاه خبرنگاران جوان | 
عطریانفر،  عضو حزب کارگزاران سـازندگى با اشـاره 
به برخى مطالب خبرهـاى روزنامه هاى اصالح طلب 
مبنى بر فشار این حزب به روحانى براى ترمیم کابینه 
اظهار کـرد: حزب کارگـزاران هیچ نسـبت تنگاتنگ، 
رسمى و تعریف  شده اى با شخص رئیس جمهور ندارد. 
جهانگیرى هم به دلیل حضور در کابینه دولت روحانى 
به عنوان معاون اول رئیس جمهور فعالیت حزبى خود 

را متوقف کرده است.

ما و جمشید!
محمـود بهمنـى، رئیـس سـابق بانک    ایلنا |
مرکزى درباره اینکه در شرایط کنونى کشور و احتمال 
بازگشت مجدد تحریم ها چه باید کرد تا بار دیگر شاهد 
ظهور بابک زنجانى ها و جمشـید بسـم ا... ها نباشـیم، 
گفت: جمشـید بسـم ا... یک نفر اسـت به تنهایى که 
نمى توانـد ارز مملکـت را به دسـت گیـرد. 80 درصد 
اقتصاد کشـور ما دولتى اسـت، 51 میلیون دالر درآمد 
ارزى ماست، مگر یک نفر مى تواند اقتصاد ما را تحت 

تأثیر قرار دهد؟

سعدآباد در قرق مهمانان 
  مهر | تعطیلـى کاخ سـعدآباد بـراى مراسـم 
اسـتقبال رئیس جمهور از مهمانـان خارجى همچنان 
ادامه دارد. ریاست جمهورى ایران هر ماه چند بار دیدار 
مهم با رئیس جمهور کشـورهاى دیگر داشـت و این 
دیدارها را در کاخ سـعدآباد برگزار مى کرد.  على اصغر 
مونسان، رئیس سازمان میراث فرهنگى درباره اینکه 
چرا بخشى از فضاى کاخ و جنگل سعدآباد براى استقبال 
از مهمانان ریاست جمهورى در نظر گرفته نمى شود تا 
شاهد تعطیلى کل مجموعه نباشیم مى گوید: باالخره 
باید بخش هـاى امنیتـى را نیـز در نظر بگیریـم. اگر

 حادثه اى اتفاق بیا فتد، آبروى کشور ما در معرض خطر 
قرار مى گیرد. 

خبرخوان
آماده پلمب هستیم

و  مطبوعــات  مدیــر کل    تسنیم|
خبرگزارى هاى داخلى گفــت: با هماهنگى هاى 
به عمل آمده با ســازمان بازرسى، آمادگى کامل و 
فورى براى پلمب انبارهــاى احتکار کاغذ روزنامه 
وجود دارد که از تمامى اصحاب رســانه که در این 
خصوص اطالعاتى در دست دارند مى خواهیم ما 

را یارى دهند.

آب شیرین به خرمشهر 
رسید

استاندار خوزســتان با اشاره به   جماران|
قولى که براى تأمین آب هاى خرمشــهر و آبادان 
در 15تیرماه از طرح غدیر داده بود، اظهار کرد: روز 
جمعه آب به خرمشهر و سپس به آبادان رسید. وى 
افزود: با اجراى این طرح، برداشت از رودخانه کارون 
و بهمنشــیر براى تأمین آب آبادان و خرمشهر به 

تدریج به حداقل مى رسد.
 

نجات 1000نفر در 3 روز
معاون عملیات ســازمان امداد و    میزان |
نجات با تشریح عملیات امداد و نجات طى روزهاى 
پنج شنبه هفته پیش تا شنبه گفت: در این عملیات ها 
1171 نفر نجات پیدا کردند. شاهین فتحى افزود: 
54مورد عملیات رهاسازى شده است که طى آن 67 
مصدوم که در سوانح رانندگى ترافیکى در میان آهن 

پاره ها گرفتار شده بودند نجات پیدا کردند.

واردات 10 هزار دالرى 
«مجسمه»

  تابناك | آمار مقدماتى گمرك از تجارت 
خارجى در ســال 96 حاکى از آن است که در این 
مدت بیش از 2 ُتن انواع مجسمه و اشیاى زینتى از 
چینى وارد کشور و باعث خروج ده هزار دالر از کشور 
شده است. واردات از کشورهاى ایتالیا، چین و ترکیه 
صورت گرفته و چین بیشترین صادرات را در زمینه 
انواع مجسمه و اشــیاى زینتى به خود اختصاص 

داده است.

خبر خوش براى 
حقوق بگیران

  فارس| محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان 
برنامه و بودجه در بخشنامه اى به تمامى دستگاه هاى 
اجرایى اعالم کرد: تمامى دستگاه هاى اجرایى  ملى و 
استانى باید احکام کارگزینى کارکنان رسمى، پیمانى 
و قراردادى خود را بر اساس مفاد مندرج در مصوبات 
صادر و حقوق و مزایاى آنان در تیرماه را بر اساس 
احکام جدید همراه با مابه التفاوت ســه ماه گذشته 

پرداخت کنند.

مدیر متملق  برکنار شد
  تسنیم| مدیرکل روابط عمومى دانشگاه 
آزاد از برکنارى رئیس واحد ساوه به دلیل تملق، خبر 
داد. اخیراً نشست خبرى رضا حیدرى نورى، رئیس 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد ســاوه در این دانشگاه 
برگزار شــد که در این نشســت عکس بزرگى از 
على اکبر والیتى و فرهاد رهبر رئیس  دانشگاه آزاد 
پشت سر رئیس واحد ساوه نصب شده بود. این اقدام 
با واکنش گسترده کاربران ایرانى در فضاى مجازى 
مواجه و انتقادات زیادى در این زمینه به رئیس واحد 

ساوه وارد شده بود.

فتواى مهم
  ایلنا | آیت ا... العظمى بیــات زنجانى در 
پاسخ به به استفتائى پیرامون اختصاص ارز دولتى به 
حجاج بیت ا... الحرام تأکید کرد: اگرکسى مستطیع 
نیست حج براى او واجب نیست؛ دولت نیز مکل ف 
نیست زمینه استطاعت فوق را فراهم کند و بالطبع 
اگر اولویت هاى مصرف ارز رعایت نشود که دولت 
مکلّف اســت آنها را رعایت کند، تخصیص دادن 

چنین ارزهایى معلوم نیست مشروع باشد.

چندین فروند هواپیما با رجیستر آمریکا طى چند ماه اخیر وارد مهرآباد شده است. چند هفته پیش بود که یک 
فروند هواپیماى  جت «بمباردیر» 
با رجیستر آمریکایى در فرودگاه 
مهرآباد فرود آمد و یک روز بعد از 
مهرآباد به مقصد خود پرواز کرد. 
به تازگى نیز هواپیما ى بوئینگ 
737 وارد فرودگاه ایران شــده 

است .
خبرگزارى «فارس» نوشته: در 
مورد سرنشــینان این پروازها، 
دلیل حضور آن در ایران و اینکه 
به چه دلیل یک پرواز بین المللى 

در فرودگاه مهرآباد به زمین نشسته است، ابهاماتى رخ داد و پیگیرى ها در این چند هفته از مسئوالن صنعت 
حمل و نقل هوایى بى جواب ماند و همگى به اتفاق مایل نبودند در این باره اظهار نظر کنند. شنیده ها حاکى از 
آن است  که این هواپیماها متعلق به یک شرکت آمریکایى اما در اجاره  سرمایه گذار هندى و حامل تاجر هندى 
و همراهانش بوده است که براى تجارت، سرمایه گذارى و مذاکرات اقتصادى به ایران (تهران و تبریز) سفر 
کرده است. این هواپیما و بوئینگ 737  که با عالمت ثبت آمریکایى به تهران آمده اند، توسط  تاجر هندى، از 

بانک آمریکایى اجاره شده است.
طبق اعالم سایت هاى هوانوردى، دلیل اینکه این هواپیماى خارجى، در فرودگاه مهرآباد فرود آمده است و 
مانند هواپیماهاى خارجى و غیرنظامى دیگر در فرودگاه امام خمینى (ره) به زمین ننشسته است،  VIP  بودن 

آن است؛ هر هواپیماى VIP مى تواند به هر فرودگاهى درخواست فرود داده و هزینه آن را بپردازد. 

همایــش روز ملى صنعت در 
شهر مشــهد در حالى برگزار 
شد که نماد نوشابه پپسى به 
طور گسترده در این مراسم به 

چشم مى خورد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان؛ این همایش پنج شنبه 
شب از ســوى خانه صنعت و 
معــدن خراســان رضوى با 
حضــور گروهــى از فعاالن 
اقتصادى کشور برگزار شد. اما 
آنچه بیشتر از هر چیزى موجب شگفتى شده این است که در سالى که از سوى رهبر معظم انقالب به نام 
حمایت از کاالى ایرانى نامگذارى شده است و در روزى که مسئوالن به نام بزرگداشت روز ملى صنعت 
دور هم جمع شده اند برگزارى این مراسم در زیر سایه سنگین تبلیغات نوشابه با برند خارجى چه توجیهى 

مى تواند داشته باشد؟ این موضوع در فضاى مجازى بازتاب زیادى در بین کاربران داشت.  

  598 | چندى اســت بازى جدیدى در بین مردم 
و به خصوص قشــر نوجوان و کم سن و سال که آسیب 
پذیرترین قشر سنى مى باشند دست به دست مى شود. 
این بازى که «مریم» نام دارد یک بازى بسیار خطرناك 
اســت که بر روى روان و اعصاب افراد تأثیر بسیار بدى 

دارد.
در سال گذشته شاهد این بودیم که چگونه بازى «نهنگ 
آبى» در بین مردم به سرعت شــناخته اگرچه آن بازى 
اپلیکیشن و برنامه خاصى نداشــت و مراحل بازى طى 
پیام هایى به کاربران ارسال مى شد اما در بازى «مریم» 

اپلیکیشن خاصى وجود دارد.
بازى «مریم» ساخت فردى ســعودى است و زبان این 
بازى عربى است. اما در گیم پلى این بازى زبان انگلیسى 
نیز وجود دارد. داســتان بازى «مریم» اینگونه است که 
دخترى با نام «مریم» که 9 ســال دارد جنگ زده است 
و طى ماجراى جنگ گم شده است و از شما مى خواهد 
که او را به خانه اش برسانید و طى راه شما شاهد اتفاقات 
بسیار وحشتناکى هستید. این برنامه که در قسمت هاى 
مختلف گیم پلى آن شاهد دیدن ارواح مختلف و جن ها 
هستیم به طورى طراحى شده اســت که پس از پایان 
بازى در ساعات به خصوصى مخصوصًا نیمه هاى شب 
از طریق شماره هاى ناشناس با شما تماس گرفته شده 
و طورى است که شما فکر مى کنید واقعًا  ارواح و اجنه با 

شما در ارتباط هستند.
در طول اجــراى این برنامه و در محیــط هاى مختلف 
صداها و تصاویر رعب آورى منتشر مى شوند و همچنین 

تماس هاى مکرر از این بازى با صداهاى ترســناك و 
جمالت وحشتناك است. در هنگام نصب برنامه نیاز است 
که اطالعات شخصى از جمله شماره تلفن، آدرس آیدى 
مجازى، آدرس محل ســکونت و... را وارد کنید. شاید با 
خود بگویید که اطالعات غلط وارد مى کنم اما این برنامه 
دسترسى هاى خاصى را در هنگام نصب نیاز دارد که این 
دسترسى ها باعث مى شوند بازى «مریم» به اطالعات 

اصلى شما دست پیدا کند. 
در بازى «مریم» پس از اتمام مراحل بازى تماس هایى از 
طرف شماره هاى ناشناس دریافت مى شود که به کاربر 
این احساس را مى دهد که واقعًا با ارواح و اجنه در ارتباط 
است. این بازى در کشــور هاى مختلف خاورمیانه رایج 
شده و گزارش ها حاکى از این اســت این بازى بعضى 
نوجوانان را به فکر خودکشى انداخته است. تاکنون یک 
نوجوان 12 ســاله در ترکیه، بعد از این بازى با دار زدن 

خودکشى کرده است. 

وزارت بهداشت دستور داده که در بیمارستان ها از وسایل 
چندبار مصرف پزشــکى استفاده شــود. مدیرکل دفتر 
مدیریت بیمارســتانى و تعالى خدمــات بالینى وزارت 
بهداشت ضمن توضیح این دستورالعمل گفت: موضوع 
استفاده مجدد از وســایل یک بارمصرف نیست، بلکه 
منظورمان اســتفاده از وسایلى اســت که نوع چندبار 

مصرفشان وجود دارد.
کالنترى با بیان اینکه برخى از بیمارســتان ها به ویژه 
در بخش خصوصى این موضــوع را رعایت نمى کردند 

و به جاى استفاده از وســایل چندبار مصرف از وسایل 
یک بار مصرف اســتفاده مى کردند، اظهــار کرد: این 
دســتورالعمل مى گوید در راســتاى مدیریت منابع از 
وســایل چندبار مصرف اســتفاده کنید تا خرج کمترى 
داشته باشد و وســایل یک بار مصرفى که گران هستند
 و مشــابه چند بــار مصرف شــان وجود دارد،  اســتفاده 
نشوند. وقتى مى شود از برخى وســایل چندبار مصرف 
با روش درست استریل اســتفاده کرد، چرا پول اضافه 

دهیم.

  عصر ایــران |      در میان انبوه چهره هاى سیاسى 
و فرهنگى و فعاالن رسانه اى و مدنى که نیمروز جمعه 
گرم نیمه تیرماه در مســجد میدان دکتر فاطمى براى 
همدردى با سید مصطفى تاج زاده در مراسم ترحیم پدر 
او شرکت کرده بودند، حضور یک نفر اگر نه نامتجانس 
که متفاوت به نظر مى رســید و احتماًال این پرسش را 

ایجاد کرده که امیر قلعه نویى چه ارتباطى با این مراسم 
داشته است؟

سرمربى فعلى ســپاهان که با پنج بار قهرمانى در لیگ 
برتر با سه تیم مختلف رکوردى دست نیافتنى از خود به 
جاى گذاشــته مانند ناصر حجازى فقید یا على کریمى 
اهل اظهار نظرهاى سیاســى و حتى اجتماعى چندانى 

نبوده و اگر گاهى انتقادى مى کند بیشــتر به فوتبال یا 
مدیریت ورزشى ربط دارد.

حدس اول این بــود که حضور امیــر قلعه نویى را باید 
در راســتاى اظهار نظرهاى سیاســى و اجتماعى اخیر 
در فضاى مجازى دانســت که از مشــاوره هاى یک 
روزنامه نگار ورزشــى هم بهره مى برد و احتماًال هم او 

توصیه کرده در مراسم حاضر شود. 
حدس دوم این بــود که امیر قلعه نویى بــا این حضور 
مى خواسته شــایبه گرایش هاى اصولگرایى خود را از 
اذهان بزداید. این شــایبه پس از آن ایجاد شــد که در 
سال 1385 و درگیرودار تعلیق فدراسیون فوتبال و پس 
از دخالت دولت و سازمان تربیت بدنى و برکنارى محمد 
دادکان و پایان دوران «برانکوایوانکوویچ»، سرمربى تیم 
ملى شد و کارنامه بدى هم برجاى نگذاشت. در آن زمان 
قلعه نویى در جناح داریوش مصطفوى تعریف مى شد و 
چون آن طرف نام صفایى فراهانى مطرح بود، این انگاره 
درگرفت که قلعه نویى در زمین دولت احمدى نژاد و علیه 
نهادهاى مدنى فعالیت مى کند و با استقالل فدراسیون 
فوتبال از دولت مخالف اســت و با توجه به دوســتى و 
ارتباط سیاســى و حزبى صفایى فراهانى بــا تاج زاده 
طبیعى بود که حضور او در مراسم، موجب شگفتى شود.
اما  داستان حضور امیر قلعه نویى در مراسم ترحیم پدر 

سید مصطفى تاج زاده از جاى دیگر آب مى خورد.
امیر قلعــه نویى «بچــه نازى آباد» اســت و بارها در 
مصاحبه هــاى فوتبالى به این موضوع اشــاره کرده و 
تاج زاده هم «بچه میدان خراســان»؛ ولى دوســتان 
اصلى تــاج زاده – عباس عبدى و ســعید حجاریان- 
نازى آبادى انــد و بچه هاى جنوب تهــران، هویت و 
ریشــه خود را گم نمى کنند و قلعه نویــى در واقع به 
مراســم ترحیم یکى از بچه هاى جنوب شهر آمده بود. 
«بچه هاى پایین» (اصطالحى کــه بالیدگان جنوب 
شهر در دهه هاى 30 و 40 خورشیدى درباره خود به کار 
مى برند) به هر بهانه اى مى کوشند آیین لوطی گرى و 
معرفت هاى قدیمى را یادآورى و خاطرات تهران قدیم 

را تازه کنند.
وقتى خود ســید مصطفى تاج زاده که هیچ نســبتى با 
فیلمفارسى و سینماى پیش و حتى پس از انقالب نداشته 
در مراسم تشــییع ناصر ملک مطیعى که زاده و بالیده 
کوچه هاى قدیم تهران و از نمادهاى لوطیگرى شناخته 
مى شد شرکت کرد و جاى تعجب نداشت، حضور امیر 
قلعه نویى فوتبالى در مراســم ترحیــم پدر یک چهره 

مشهور سیاسى دیگر جاى شگفتى ندارد.

لوطى گرى اصالح طلبانه!

ورود هواپیماهاى آمریکایى به مهرآباد ؟!

«مریم» خطرناكحمایت از کاالى ایرانى زیر سایه پپسى؟!
گفته مى  شود یک بازى موبایلى جدید خطرى جدى براى کودکان و نوجوانان است

یک دستور تلخ براى اینکه پول کمترى خرج کنند!

حضور خبرساز سرمربى سپاهان در یک مراسم ترحیم با حضور سیاسیون
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شــهرام خلج، گریمور ســینما و تلویزیون گفت: برخى 
بازیگران وقتى براى گریم یک اثر حضور پیدا مى کنند 
به گریمور اعالم مى کنند که ابــرو و موهاى او را گریم 
نکنم و یا ریشــى که براى بازیگر در فیلم طراحى شده 

دوست ندارد. 
این گریمور درباره بى مهرى برخــى کارگردانان و تهیه 
کنندگان اظهار کرد: کارگردان و تهیه کننده براى اینکه 
فیلمشان ضرر نکند و با ســود همراه شود ممکن است 
بازیگر را همراهى کنند و از گریمور بخواهند که براساس 
خواســته او این کار را انجام دهد و ما مجبوریم براى راه 
افتادن کار نظر برخى بازیگران را در کار اعمال کنیم. تهیه 
کننده و کارگردان نظر بازیگر را درباره گریم خود در کار 
دخالت مى دهند و این روند سبب بازیگرساالرى در عرصه 
هنر شده است. این موضوع باعث از بین رفتن زحمات و 

تالش طراح گریم شود.
خلج ادامه داد: در این میان ما نیز شرایط بازیگران را درك 
مى کنیم چرا که ممکن است برخى از بازیگران همزمان 
در چند اثر مشغول بازى باشند بنابراین مجبوریم گریم آنها 

را باسرعت انجام دهیم تا آنها به بازى در آثار دیگر برسند.
گریمور سریال «معماى شاه» درباره قدرت طراح گریم 
در آثار نمایشــى بیان کرد: در کارهــاى تاریخى باتوجه 
به حساســیت شــخصیت ها و موضوع آنها معموًال نظر 
طراح گریم سند اســت و آنچه او به عنوان تکامل گریم 
شــخصیت ارائه مى دهد روى بازیگران انجام مى شود، 
یعنى به عبارتى طراح گریــم در کارهاى معاصر با تهیه 
کننده، کارگردان و بازیگر بنا بــه نظر آنان پیش مى رود 
اما در کارهاى تاریخى و فانتــزى به دلیل اهمیت گریم 
روى بازیگران نظر گریمور از قاطعیت برخوردار اســت و 

بازیگرساالرى در آن کمتر دیده مى شود. 
این گریمور درباره دیگر فعالیت هاى خود بیان کرد: فیلم 
«زندانى ها» را با کارگردانى مسعود ده نمکى در روزهاى 
گذشته آغاز کردیم که فضاى کارى خوبى تاکنون سپرى 
شده اســت. ده نمکى در کار فردى حساس است و دقت 
زیادى روى شخصیت ها و گریم آنها دارد در نتیجه تعامل 
خوبى بین عوامل فیلم ســینمایى «زندانى ها» شــکل 

گرفته است. 

خلج خاطر نشان کرد: همکارى ام با سیدجواد هاشمى در 
فیلم ســینمایى «فضانوردان کوچک» شروع شده است 
و فیلمبردارى آن تا اوایل مهرماه ادامــه دارد. در این اثر 

فانتزى با گریم هاى فانتزى روبه رو هستیم که بیشتر روى 
چهره و دست و پاها دیده مى شــود. گریم در آثار فانتزى 

سخت تر از سایر آثار است و باید به آن فکر کرد.

عباس قادرى در اولین گفتگویش پس از 40 سال از 
ناگفته هایش سخن گفت.

به گزارش روابط عمومى ســایت اشتراك ویدئوى 
تماشــا، قادرى گفت: آرزویم این اســت که مجوز 
برگزارى کنسرت در کشــور خودم را داشته باشم و 
پس از 50  ســال فعالیت در حوزه موسیقى، در این 
دو سه ســال باقیمانده از عمرم با مجوز براى مردم 
کشورم اجرا داشته باشم. توقع ما پس از این همه سال 
از وزارت ارشاد این است که یادى از ما هم بکنند، ما 

به عشق وطن و مردم در مملکت خودمان ماندیم و 
دوست داریم در مملکت خودمان و براى مردم مان 

بخوانیم.
 قادرى تصریح کرد: 15 سال ابتدایى پس از پیروزى 
انقالب مدام به وزارت ارشاد مى رفتیم تا مجوز فعالیت 
بگیریم که متأسفانه هیچ اتفاقى نیافتاد و هنوز هم 
که هنوز است پس از گذشــت 40سال هیچ اتفاقى 
نیافتاده است. وى با اشــاره به اما و اگرهایى که در 
خصوص گرفتن مجوز اجراى کنسرتش مطرح شده، 

اظهار کرد: همچنان پیگیر دریافت مجوز هســتم و 
قول هایى براى دریافت مجوز رســمى در کشــور 
گرفته ام. خالق قطعه «زیارت» در بخشى از صحبت 
هایش با اشــاره به همکارى با محمدرضا شجریان 
در «جامعه باربد» اظهار کرد: در بخش جنبى تئاتر 
«جامعه باربد» که من در آن هر شــب برنامه اجرا

 مى کردم، ســالنى بود که در آن اســتاد اسماعیل 
مهرتاش بــه خوانندگانــى مانند جمــال وفایى و 
محمدرضا شــجریان تعلیم خوانندگــى مى داد و 
آشنایى من و آقاى شــجریان به همان سال هاى 

جامعه باربد و الله زار برمى گردد.
قادرى در خصوص آغاسى گفت: موسیقى آغاسى با 
استفاده از دستمال و نوع موسیقى عربى از همان ابتدا 
با اقبال مردم روبه رو شد، موسیقى «لب کارون» آرم 
رادیو کویت در آن زمان بــود که تبدیل به آن قطعه 
معروف شد، آقاى یسارى هم در سال هاى میانى دهه 

50 به الله زار آمد.
این خواننده پیشکسوت در پاسخ به این پرسش که آیا 
مانند سایر هنرمندان شغل دوم هم داشته است تأکید 
کرد: 50 سال کار من همین بوده است بعد از 50 سال 

کجا بروم کار کنم؟ چه کارى کنم؟
قادرى در خصوص آهنگى که باعث شــهرتش در 
عرصه موسیقى شد گفت: شهرتم با آهنگ «چیزى 
که عوض داره گله نداره» در سال53 اتفاق افتاد و در 
سال 55 این قطعه به عنوان موسیقى فیلم «در شهر 

خبرى نیست» استفاده شد.
وى با اشــاره به اینکه قطعه «ســاعت» را از میان 
تمامى آثارش بیشتر دوست دارد، تأکید کرد: در میان 
خوانندگان این روزها فقط خواندن احســان خواجه 

امیرى را مى پسندم.

ایرج محمدى، تهیــه کننده ســینما و تلویزیون درباره 
آخرین فعالیت هاى هنرى خود گفــت: این روزها تهیه 
کنندگى سریال «دل» را به کارگردانى منوچهر هادى و 
نویسندگى بابک و میثم کایدان برعهده دارم که در مرحله 

پیش تولید قرار دارد.
وى در همین راستا افزود: سریال «دل» با سرمایه گذارى 
صادق یارى براى شــبکه نمایش خانگى تولید و از اول 
شهریورماه فیلمبردارى آن شروع مى شود. این تهیه کننده 
فروتن جلوى دوربین مى رود و قرارداد سایر بازیگران نیز حضور محمدرضا گلزار، ساره بیات، یکتا ناصر و محمدرضا درباره بازیگران سریال «دل» اظهار کرد: سریال «دل» با 

در هفته آینده منعقد مى شود.
محمدى ادامه داد: تولید سریال «دل» هشت ماه طول 
مى کشد و فیلمبردارى در شهرستان هاى مختلف انجام 

مى شود اما هنوز شهرهاى آن مشخص نشده است.
وى ســریال «دل» را اثرى متفاوت و پربازیگر دانست و 
بیان کرد: قطعاً سریال «دل» با کارگردانى خوب منوچهر 
هادى، متن قوى بابک کایــدان که ملودرامى اجتماعى 
است و بازیگرانى که در آن حضور دارند با استقبال باالى 

مخاطب روبه رو خواهد شد.

پیش تولید نسخه دوم از سرى دوم فیلم سینمایى «مرد عنکبوتى» با بازى «تام هالند» در نقش «پیتر پارکر» یا همان «مرد عنکبوتى» 
آغاز شد.

همچون نسخه قبلى «مرد عنکبوتى» با نام «بازگشت به خانه» کارگردانى فیلم جدید را نیز «جان واتس» بر عهده گرفته است. 
فیلمنامه این اثر را «استیو دیتکو» براساس داستان کمیک «بوکى مرد عنکبوتى» نوشته «استن لى» به نگارش در آورده است.

عالوه بر تام هالند به عنوان بازیگر اصلى فیلم تاکنون حضور بازیگرانى همچون «مایکل کیتون»، «ماریسا نائومى»، 
«جیکوب باتالون» و «زندیا» در نسخه تازه «مرد عنکبوتى» قطعى شده است.

نکته مهم در خصوص این نسخه از «مرد عنکبوتى» غیبت «رابرت داونى جونیور» به عنوان بازیگر «مرد 
آهنى» در فیلم اســت. اما در مقابل «جیک گالینگهال» بازیگر مطرح سینماى هالیوود در این فیلم 

به ایفاى نقش خواهد پرداخت. نسخه اول «مرد عنکبوتى» از جمله آثار پرفروش هالیوود در سال 
2017 بود. شخصیت «مرد عنکبوتى» عالوه بر فیلم هاى خود امسال درخشش فوق العاده اى را 

با فیلم «اونجرز3» تجربه کرد.
مایکل کیتون بار دیگر در نقش «کرکس» نقش بد فیلم را ایفا کرده است. «کرکس» نام همان شخصیت 

سینمایى است که کیتون با بازى در فیلم «مرد پرنده اى» توانست براى آن اسکار را دریافت کند.

روایت گریمور «معمای شاه» از دخالت برخی بازیگران در عرصه گریم

بازیگرساالری به گریم ھم کشیده شده است

فیلم سینمایى «مترى شش و نیم» به کارگردانى سعید روستایى 
در مرحله پیش تولید قرار دارد و به زودى لیســت بازیگران فیلم 

اعالم مى شود.
فیلم سینمایى «مترى شش و نیم» به کارگردانى سعید روستایى 
و تهیه کنندگى جمال ساداتیان در مرحله پیش تولید قرار دارد و 

به زودى و طى یک ماه آینده در تهران جلوى دوربین مى رود.
پیش از این قرار بود، پیمان معادى و شهاب حسینى در این پروژه 
به عنوان بازیگر حضور پیدا کنند، که بعد از مدتى شهاب حسینى از 
بازى در این فیلم انصراف داد. تهیه کننده و کارگردان فیلم در حال 
مذاکره با نوید محمدزاده براى حضور در این فیلم به جاى شهاب 
حسینى هستند که هنوز به نتیجه قطعى در این زمینه نرسیده اند. 
پروانه ساخت «مترى شش و نیم» سال گذشته صادر شد که تا 
امروز شرایط براى تولید آن فراهم نشده است. این فیلم دومین اثر 

بلند سینمایى سعید روستایى بعد از «ابد و یک روز» است.

نوید محمدزاده جایگزین 
شهاب حسینى مى شود؟

نمایى سعید روستایى بعد از «ابد و یک روز» است.

ساره بیات، جدیدترین بازیگرى است که حضورش در فیلم «خزه» 
قطعى شده است. پیش تولید فیلم سینمایى «خزه» به کارگردانى 
منوچهر هادى و تهیه کنندگى على سرتیپى که از مدتى پیش آغاز 

شــده بود، همچنان ادامه دارد و گروه این روز ها مشــغول 
انتخاب بازیگران فیلم هستند. ســاره بیات جدیدترین 
بازیگرى اســت که حضورش در این فیلم قطعى شده 

تا دومین تجربه همکارى اش با منوچهر هادى؛ بعد 
از سریال «عاشقانه» در فیلم «خزه» رقم بخورد. 
پیش از این اعالم شد که محسن تنابنده هم یکى 
از بازیگران این فیلم است؛ اما این بازیگر به دالیل 

شخصى از حضور در این پروژه انصراف داد.

قطعى شدن حضور ساره بیات 
در کار سینمایى

طى سال هاى اخیر سینماى ایران شاهد حضور تعداد 
بســیار زیادى کارگردان کار اولى موفق بوده است.

 نام هایى چون سعید روستایى، محمدحسین مهدویان، 
کاوه صباغ زاده و بهروز شعیبى از جمله جوانانى هستند 
که طى سال هاى اخیر خوش درخشیده اند. سینماى 
ایران در ســال 97 تاکنون اکران سراسرى 14 فیلم 
را پشت سر گذاشــته که از این میان سهم سینماى 
کمدى شش فیلم بوده و مابقى آثار اکثراً در ژانرهاى 

اجتماعى بوده اند.
حال بــا عبور از اکران نوروزى و مشــخص شــدن 
فیلم هاى اکران دوم نوروز اهالى سینما در انتظار اکران 
فیلم هایى هستند که در سى و ششمین جشنواره فیلم 
فجر به نمایش در آمدند. فیلم هایى که با اکرانشــان 
تنوع بیشــتر و بهترى به چرخه اکران سینماى ایران 

خواهند داد.
بنا به اعالم شــوراى صنفى نمایش قــرارداد فیلم  
سینمایى «دم سرخ ها» به کارگردانى آرش معیریان 

براى اکران پس از فیلم «دشمن زن» ثبت شد.
«ُدم ســرخ ها» یک فیلم کمدى است و به دغدغه و 
مشکالت جوانان مى پردازد. در خالصه داستان این 
فیلم آمده: «براى فرار از حقیقت خوابیدیم و کابوس 

دیدیم.»
آرش معیریان از جمله کارگردانان کمدى ساز سینماى 
ایران است که سال گذشــته فیلم سینمایى «آس و 
پاس» را در چرخه اکران داشــت. این کارگردان در 
کارنامه خود ساخت فیلم هاى «کما»، «چپ دست»، 
«احضار شدگان»، «ســاعت شلوغى»، «کالسکه»، 

«شانس، عشق، تصادف» و «دریا کنار» را دارد.
جواد رضویان، رضا شــفیعى جم، بهنوش بختیارى، 
اندیشــه فوالدوند، على صادقى، مجید یاســر، رضا 
ناجى، ســعید پیردوســت، شهره لرســتانى، شهین 
تسلیمى، عباس جمشــیدى فر و نگین معتضدى از 
جمله بازیگرانى هستند که در این فیلم به ایفاى نقش 

پرداخته اند.

لشکر کمدین ها در راه سینماى ایران

برزو ارجمند به جمع بازیگران فیلم سینمایى «زندانى ها» 
به کارگردانى مسعود ده نمکى پیوست.

فیلمبردارى جدیدترین اثر سینمایى مسعود ده نمکى با 
عنوان «زندانى ها» که هفته گذشته در زندان قصر کلید 
خورد، این روزها در تهران ادامــه دارد و به تازگى برزو 

ارجمند هم به این پروژه ســینمایى اضافه شد و جلوى 
دوربین فرشاد گل ســفیدى رفت. هدایت هاشمى، برزو 
ارجمند، بهنام تشــکر، هومن برق نورد، بهاره افشارى، 
بهنوش بختیارى، اصغر نقى زاده، رسول نجفیان و امیر 

نورى بازیگران این فیلم سینمایى هستند.

برزو ارجمند در جمع «زندانى ها»

ند» در نقش «پیتر پارکر» یا همان «مرد عنکبوتى» 

 جدید را نیز «جان واتس» بر عهده گرفته است. 
است. » نوشته «استن لى» به نگارش در آورده

«مایکل کیتون»، «ماریسا نائومى»، 

» به عنوان بازیگر «مرد 
هالیوود در این فیلم 

ش هالیوود در سال 
 فوق العاده اى را 

س» نام همان شخصیت 
ر را دریافت کند.

«مرد عنکبوتى» باز هم ساخته مى شود

قربان نجفى، بازیگر ســینما و تلویزیون گفت: این 
روزها مشغول بازى در سرى سوم سریال «ستایش» 

به کارگردانى سعید سلطانى هستم.
بازیگر «ســتایش3» ادامه داد: نقشم در این سریال 
ادامه شخصیت «صفایى» شاگرد «حشمت فردوس» 

است که در فصل جدید اتفاق هایى را رقم مى زند. 
وى همچنین بیــان کرد: بازى مــن اواخر فروردین 
ماه شروع شــد و به احتمال فراوان تا دو ماه دیگر به 
شمال کشور خواهیم رفت و بخشى از قصه را در آنجا 

تصویربردارى مى کنیم. 

به گزارش فارس، تصویربردارى سریال «ستایش 3» 
به کارگردانى سعید سلطانى از 10 فروردین در تهران 
آغاز شــد و گروه تولید طى ماه هاى آینده به شمال و 

شهر رامسر و جنوب کشور سفر خواهند کرد.
نرگس محمدى، داریوش ارجمند، ســیما تیرانداز، 
فریبا نادرى، مهدى سلوکى، رضا داود نژاد، مهدى 
میامى و... از بازیگران فصل جدید این سریال هستند. 
سعید مطلبى نگارش «ستایش 3» را در 30 قسمت 
بر عهده دارد و آرمان زرین کــوب تهیه کننده این 

سریال است.

اتفاق هاى جدید در فصل سوم «ستایش»

ناگفته هاى عباس قادرى در یک گفتگو

بعد از 50 سال کجا بروم کار کنم؟

همبازى شدن محمدرضا گلزار و محمدرضا فروتن

ت که حضورش در فیلم «خزه»
سینمایى «خزه» به کارگردانى
 سرتیپى که از مدتى پیش آغاز

روه این روز ها مشــغول
ـاره بیات جدیدترین 
ین فیلم قطعى شده 

وچهر هادى؛ بعد 
ه» رقم بخورد.
ابنده همیکى
یگر به دالیل 

راف داد.

ضورساره بیات 
سینمایى
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نصف جهان عزت اللهى به دلیل تصمیم اشتباهى که سال گذشته گرفت حاال مجبور است در روستوف بماند و یکسال دیگر کنار روس ها باشد.
سعید عزت اللهى، هافبک دفاعى جوان تیم ملى مثل دیگر ستاره هاى بازیکنان ایران وضعیت نامعلومى دارد. بعد از جام جهانى خیلى ها توقع دارند او 
هم به لیگ بهترى منتقل شود و بتواند در باشگاه بهترى بازى کند. عزت اللهى سال گذشته در حالى که مى توانست به لیگ بهترى برود، در روسیه 
و باشگاه روستوف ماند. او اشتباه اســتراتژیکى کرد. عزت اللهى تالش کرد تا از کانال مدیر برنامه هاى مختلف با باشگاه هاى مختلف مذاکره کند 
ولى در نهایت جیبش کامًال خالى ماند و مجبور بود قراردادش را با روســتوف امضا کند. حاال او در حالى جام جهانى را به پایان رسانده که یک فصل 
دیگر با باشگاه روستوف قرارداد دارد و عمًال نمى تواند به راحتى به تیم دیگرى برود. روس ها نشان داده اند در این مواقع به سادگى با جدایى بازیکنان 
موافقت نمى کنند و براى آنها مشکل درست مى کنند. عزت اللهى هم قطعاً از این مسئله مستثنى نیست. باشگاه روستوف از همین حاال سنگ بزرگى 
جلوى پاى او قرار داده است. این باشگاه به سعید اعالم کرده تنها در صورتى با جدایى او موافقت مى کند که باشگاه جدیدش هفت میلیون دالر براى 
رضایتنامه اش پرداخت کند! عزت اللهى آنقدرها بازیکن مطرحى در سطح اروپا نیست که یک باشــگاه حاضر باشد چنین پولى براى او بپردازد. به 
همین دلیل از همین حاال یکجورهایى باید قید جدایى او از لیگ روسیه را زد. سعید قصد دارد هر طور شده در فوتبال اروپا بماند چراکه همین حاال یک 
باشگاه قطرى خواهان جذب او شده و حاضر است پول خوبى هم بپردازد ولى عزت اللهى تأکید کرده قصدش ماندن در اروپاست. اگر او بخواهد راهى 
قطر شود آنها حاضر هستند پول رضایتنامه اش را بدهند ولى در اروپا باشگاهى نیست که چنین پولى بابت سعید پرداخت کند، قطعاً پاسخ منفى است!

روس ها به سعید رضایتنامه نخواهند داد

نصف جهان تیم ملى ایران در جام جهانى عملکرد خوبى   تاوان اشتباه استراتژیک
داشــت و اکثر بازیکنان تالش خــود را کردند. علیرضا 
جهانبخش، وینگر راست تیم ملى هم از جمله بازیکنانى 
بود که در زمین دوید تا بهترین بازى ها را انجام دهد.  یکى 
از سایت هاى ورزشى درباره او نوشته: قبل از جام انتظارات 
از علیرضا بسیار باال بود. وقتى از او در این باره پرسیدیم، 
گفت: «بله، دقیقًا همینطور اســت. اینکه آقاى گل هلند 
شدم، یعنى توقعات از من باال رفته و امیدوارم این توقعات 

را جواب دهم.» 
در بازى اول، او مثل خیلى از بازیکنان تیم ملى تالش کرد 
و در اواخر بازى عضله دوقلوى پایش گرفت. «کارلوس 
کى روش» تصمیم گرفت در بــازى دوم جهانبخش را 
نیمکت نشین کند. علیرضا وقتى برابر اسپانیا به عنوان یار 
ذخیره به میدان رفت، نتوانست مانع شکست ایران شود. 
در بازى پرتغال هم از ابتدا در ترکیب بود و با اینکه خوب 
بازى مى کرد، از سوى کى روش تعویض شد. در مجموع 
عملکردى که علیرضا در زمین مسابقه داشت، باعث شد 
تا انتقاد هایى در فضاى مجازى از او شود. بعضى ها هم در 

پیج علیرضا چیز هایى برایش نوشتند که باعث ناراحتى اش 
شد. همین اتفاقات براى سردار آزمون هم رخ داد و این 
بازیکن تصمیم گرفت از تیم ملى خداحافظى کند، اما بد 
نیست بدانید علیرضا جهانبخش هم تصمیم گرفته بود از 

تیم ملى خداحافظى کند و لحظه آخر منصرف شد!
آنطور که متوجه شــدیم، علیرضــا بخاطر جوى 

که در فضاى مجازى علیهش بــه راه افتاد، 
مى خواست مثل ســردار نامه خداحافظى 

منتشر کند. او و آزمون در این باره حرف 
زده بودند ولى سردار خداحافظى کرد و 
علیرضا نه. این بازیکن بعد از کمى 
فکر کردن به این نتیجه رسید که 
باید بایستد و مبارزه کند؛ به همین 
دلیل خداحافظى را بى خیال شد 
و به ســردار هم توصیه کرد تا 
توجهــى به فضــاى مجازى 

نداشته باشد.

ضا چیز هایىبرایش نوشتند که باعث ناراحتى اش
ن اتفاقات براى سردار آزمون هم رخ داد و این
صمیم گرفتاز تیم ملى خداحافظىکند، اما بد

انید علیرضا جهانبخش هم تصمیم گرفته بود از 
 خداحافظى کند و لحظه آخر منصرف شد!

ه متوجه شــدیم، علیرضــا بخاطر جوى 
ضاى مجازى علیهش بــه راه افتاد، 

ت مثل ســردار نامه خداحافظى 
ند. او و آزمون در این باره حرف 
د ولى سردار خداحافظى کرد و 
نه. این بازیکن بعد از کمى 
ن به این نتیجه رسید که 
تد و مبارزه کند؛ به همین 
احافظى را بىخیال شد 
هم توصیه کرد تا  ردار
به فضــاى مجازى  ى

شد.

او اهل مبارزه است

جهانبخش جو گیر نشد!

نصف جهــان دنیل ارزانى، یکــى از چهره هاى ویژه جــام جهانى براى 
فوتبالدوســتان ایرانى بود. بازیکنى که تا چند ماه قبل گزینه حضور در 
تیم ملى کشورمان محسوب مى شد اما او تصمیم گرفت براى تیم ملى 
استرالیا (کشورى که به همراه خانواده اش به آن مهاجرت کرده بود) بازى 
کند. ارزانى این شانس را داشت که همراه استرالیا به جام جهانى برود تا 
تبدیل به جوان ترین بازیکن حاضر در روسیه شود. حاال خبر جالبى درباره 
پدیده ایرانى استرالیایى ها به گوش مى رسد. خبرگزارى «برنا» از قول 
رسانه هاى استرالیایى نوشته که منچسترسیتى به دنبال بازیکن ریز نقش 
باشگاه ملبورن سیتى است.  گفته مى شود مبلغ پیشنهادى منچسترسیتى 
براى جذب ارزانى 300 هزار پوند اســت. البته منچسترسیتى قصد دارد 
پس از خرید ارزانى، این بازیکن 19 ســاله را به تیم بردا هلند و یا کلوب 
بروژ بلژیک واگذار کند. ارزانى در سه بازى استرالیا در جام جهانى 2018 

مقابل فرانسه، دانمارك و پرو به عنوان یار تعویضى به میدان رفت.

نصف جهان  ساسان انصارى هم از آن دسته از مهاجمانى است که با خداحافظى دو مهاجم 
شاخص تیم ملى امیدوار به دعوت از سوى «کارلوس کى روش» شده است.

با خداحافظى رضا قوچان نژاد و ســردار آزمون از تیم ملى، حــاال رقباى این دو بازیکن 
امید زیادى براى دعوت به تیم ملى و حتى حضور در جام ملتها دارند. یکى از این نفرات 
ساسان انصارى، مهاجم سپاهان است. او که سابقه دعوت شدن به تیم ملى را داشته به 
یکى از سایت هاى ورزشى گفته: «فصل بزرگى در انتظار ماست و امیدوارم بعد از موفقیت 
سپاهان، من هم بتوانم با عملکردى مناسب، رضایت کادرفنى را به دست آورم و دوباره به 
کمپ تیم ملى برگردم.» البته انصارى براى رسیدن به تیم ملى رقباى زیادى دارد. از کاوه 
رضایى و کریم انصارى فرد گرفته که همین االن در تیم ملى هم حضور دارند تا مرتضى 

تبریزى، مهاجم ذوب آهن که گفته مى شد مورد نظر کى روش است.
به گزارش نصف جهان، ساسان انصارى اگر بخواهد همچنان کیفیتى مانند فصل گذشته 

را از خود ارائه دهد، قطعاً نمى تواند به دعوت مجدد به تیم ملى امیدوار باشد.

نصف جهــان نام یک باشــگاه ترکیه اى که براى پرسپولیســى ها تداعى 
خاطرات بد است دوباره در رسانه ها مطرح شده است.

بعد از بازى هاى خوب علیرضا بیرانوند در جام جهانى 2018 روســیه، این 
دروازه بان مورد توجه چند تیم قرار گرفته است. این بار سایت اخبار فوتبال 
ترکیه اعالم کرد باشگاه ریزه اسپور به دنبال خدمت گرفتن علیرضا بیرانوند، 
دروازه بان تیــم   ملى فوتبال ایران اســت که در حال  حاضــر در عضویت 
پرسپولیس است. این سایت اعالم کرد که باشگاه ترکیه اى پیشنهاد رسمى 
خودش را نیز براى بیرانوند به باشگاه پرسپولیس اعالم کرده است که این 
پیشنهاد در ابتدا 450 هزار یورو و در ادامه  به 600 هزار یورو در سال مى رسد. 
ریزه اسپور باشگاهى اســت که قبًال مهدى طارمى و رامین رضاییان را نیز 
جذب کرد که این دو انتقال موفق نبود و قرارداد هر دو بازیکن فســخ شد و 
حتى قراردادش با طارمى باعث محرومیت این بازیکن و باشگاه پرسپولیس 
هم شد. حاال باید دید بیرانوندى که اعالم کرده تا نیم فصل در پرسپولیس 

مى ماند در نهایت چه تصمیمى را اتخاذ مى کند.

ارزانى، گران تر از همیشهدوباره کابوس ترکیه اى!

ساسان هم امیدوار شده!

ملى پوش ایرانى نخســتین تمرین خود را پس از پایان جام جهانى 
2018 روســیه با تیم اوسترشوندز ســوئد انجام داد. هواداران تیم 
اوسترشوندز  شاهد حضور سامان قدوس در تمرینات گروهى براى 
بازى هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال ســوئد بودند. سامان قدوس 
پس از حضور در تمرین در واکنش به این پرسش که آیا در راه رفتن 
به سوپر لیگ چین قرار ندارد، گفت:  اینطور به نظر مى رسد.  مهاجم 
ایرانى توضیح بیشترى در این رابطه نمى دهد و سرمربى اوسترشوندز 

بازیکنان را به تمرین گروهى فرا مى خواند.
سامان قدوس نمى خواهد هیچ شایعه اى درباره رفتنش به چین را 
مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. چندین باشــگاه هستند که شماره 
93 تیم اوسترشــوندز را مى خواهند و این پیشنهادها فعًال در کمد 
ملى پوش ایرانى قرار دارند. هیچ چیزى در شــرایط کنونى قطعى 
نیست، البته مسئله اى که روشن است سامان قدوس در بازى روز 

دوشنبه(فردا) در شهر استکلهم برابر هاماربى بازى خواهد کرد.

هافبک فصل گذشته تیم فوتبال استقالل با رئیس باشگاه 
االهلى قطر مذاکره کرد. در حالى که مسئوالن استقالل 
امیدوارى زیادى به تمدید قرارداد امید ابراهیمى دارند، این 
بازیکن راهى کشور قطر شده تا با چند تیم قطرى مذاکره 
کند. یکى از تیم هایى که به صورت جدى خواهان جذب 
ابراهیمى شده، باشگاه االهلى است و این بازیکن روز جمعه 

با رئیس باشگاه مذاکره کرد.
یکى دو تیــم دیگر در قطر هم خواهــان جذب ابراهیمى 
هستند و این احتمال وجود دارد که وى فصل آینده در لیگ 
قطر بازى کند. این در حالى است که استقاللى ها نگران از 

دست دادن این بازیکن هستند.

امید- االهلى 
جدى تر از همیشه

نصف جهــان خبرگزارى هــاى ایران به نقــل ازروزنامه 
«gunes» ترکیه خبر دادند که باشگاه الهالل عربستان 

از جذب «ریکاردو کوارشــما»، هافبک تیم ملى پرتغال و 
عضو باشگاه بشیکتاش ترکیه دست بردار نیست. «خورخه 
خسوس»، سرمربى جدید الهالل معتقد است که کوارشما 
مى تواند کمک زیادى را به خط حمله الهالل کند. در این 
راستا باشگاه سعودى پیشنهادى ده میلیون یورویى را براى 
این ستاره پرتغالى به باشگاه ترکیه اى داده است. کوارشما 
در سه دیدار تیم ملى پرتغال در جام جهانى 2018 روسیه 
116 دقیقه بازى کرده است و تنها گل خود در این رقابت ها 

را مقابل تیم ملى ایران به ثمر رساند.

الهالل
 به سیم آخر زد!

نصف جهان سایت «مدال» که البته با استقاللى ها رابطه خیلى خوبى ندارد خبر متفاوتى در مورد ادامه کار مجید حسینى با  آبى ها منتشر کرده است. استقاللى ها در مورد مجید حسینى 
مى گویند او نه تنها یکسال دیگر با این تیم قرارداد دارد بلکه هیچ تیم اروپایى به دنبال او نیست و مدافع جوان ملى پوششان از این تیم نخواهد رفت اما گفته مى شود باشگاه شارلواى 
بلژیک مشترى اصلى مجید است و احتمال لژیونر شدن حسینى وجود دارد به خصوص آنکه او از یکسرى اتفاقاتى که در باشگاه رخ داده دل خوشى ندارد. سایت «مدال» به سردبیرى 
حسین قدوسى، سردبیر سابق روزنامه «پیروزى» که رابطه خوبى با اســتقاللى ها ندارد، درباره آخرین وضعیت همکارى این بازیکن و استقالل نوشته: « حسینى به استقالل براى 
مذاکره چراغ سبز نشان داده اما او به افتخارى پیغام داده که حاضر به مذاکره با توفیقى نیست و فقط با شخص وى مذاکره مى کند. برخى جر و بحث ها و اتفاقات ناخوشایندى که در 

جریان مذاکرات سال گذشته رخ داده دلیل این تصمیم حسینى بوده است.»

ســامـــــــان
 چینى مى شود؟!

  توفیقى نباشد لطفاً!

ن جام جهانى
 هواداران تیم 
 گروهى براى 
سامان قدوس
یا در راه رفتن

ى رسد.  مهاجم 
ى اوسترشوندز 

ش به چین را 
تند که شماره 
ا فعًال در کمد 
 کنونى قطعى 
س در بازى روز 

واهد کرد.

یچ تیم اروپایى به دنبال او نیست و مدافع جوان ملى پوششان از این تیم نخواهد رفت اما گفته مى شود باشگاه شارلواى
ى وجود دارد به خصوص آنکه او از یکسرى اتفاقاتى که در باشگاه رخ داده دل خوشى ندارد. سایت «مدال» به سردبیرى
بى با اســتقاللى ها ندارد، درباره آخرین وضعیت همکارى این بازیکن و استقالل نوشته: « حسینى به استقالل براى
ضر به مذاکره با توفیقى نیست و فقط با شخص وى مذاکره مى کند. برخى جر و بحث ها و اتفاقات ناخوشایندى که در

 بوده است.»

ن
؟!

80 میلیارد تومان
 در راه است

 
حضور درخشــان تیم ملى فوتبال ایران در جام جهانى 
2018 روســیه عالوه بر کســب اعتبار و جایگاه براى 
فوتبال ایران، درآمد بســیار خوبى هم به دنبال داشته و 
فیفا به علت حضور تیم ملى در دور گروهى هشت میلیون 
دالر به عنوان پاداش به تیم ملــى پرداخت مى کند که 
با احتســاب هر دالر به قیمت 8350 تومان، فدراسیون 
فوتبال مبلغى در حدود 67 میلیارد تومان به فدراســیون 

فوتبال پرداخت مى شود.
در کنار این مبلغ، فیفا 1/5میلیــون دالر هم بابت آماده 
سازى تیم ها براى جام جهانى در نظر گرفته که به گفته 
مسئوالن فدراسیون بخشــى از این مبلغ صرف هزینه 
کمپ، هتل و آماده سازى تیم ملى شده و فیفا این هزینه 

ها را از پاداش ایران کم مى کند.
در مجموع فدراســیون فوتبال 9/5میلیــون دالر بابت 
حضور در جام جهانى به دست آورده که معادل 80 میلیارد 

تومان مى شود.
این مبلغ فراتر از بودجه فدراسیون فوتبال در یکسال است 
و مهدى تاج و همکارانش عالوه بر اختصاص دادن مبلغى 
به آماده سازى تیم ملى براى جام ملت ها و جام جهانى، 
مى توانند پروژه هاى نیمه کاره خود را هم پیگیرى کنند و 
حداقل کمپ تیم ملى را به امکانات روز دنیا مجهز کنند.

البته هنوز مشخص نیست این پول چه زمانى به دست 
فدراسیون مى رســد چرا که به علت تحریم هاى بانکى 
آمریکا فیفا با محدودیت هاى زیادى براى دادن این پول 
به ایران مواجه است اما نکته امیدوار کننده این است که 
با توجه به پرداخت دالرى این مبلغ، چیزى از ارزش آن 
در آینده دور هم کاسته نمى شود. نکته دیگر اینکه هنوز 
معلوم نیســت فدراســیون فوتبال چه برنامه اى براى 

استفاده از این پول دارد.
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نصف جهان حذف کامل تیم هاى مدعى آمریکاى جنوبى و سیماى تیم هاى رسیده به 
مرحله نیمه نهایى جام جهانى، حاال این تورنمنت را به جام ملت هاى اروپا تبدیل کرده 
است! آدینه یک چهارم نهایى ها براى تیم هاى آمریکاى جنوبى تلخ تمام شد و دو قهرمان 
اسبق جام جهانى یعنى اروگوئه و برزیل هم از گردونه مسابقات بیرون رفتند تا حسرت 
عدم کسب جام جهانى براى تیم هاى آمریکاى جنوبى به 20 سال و تا 2022 باقى بماند. 
سلسائو یا همان برزیلى ها در غیاب ایتالیا و آلمان و آرژانتین هم نتوانستند به نیمه نهایى 
برسند تا از قهرمانان 20 دوره قبلى جام تنها انگلستان و فرانسه تا به این لحظه باقى بمانند 
که البته انگلستان جام «ژول ریمه» را کســب کرده است، نه این جام جهانى که پس از 
سال 1974 آمده است. بازى برزیل و بلژیک حکایت احساس و منطق و قصه بهره بردن از 
حداقل موقعیت ها و ناکامى در به ثمر رساندن شانس موفقیت بى شمار بود. آمارهایى که 
از دقت شوت هاى برزیلى نشان داده مى شد زیر  40 درصد بود. برزیلى ها حتى  وقتى شوت 
خوب مى زدند با دروازه بانى بى نظیر چون «تیبو کورتوا» روبه رو مى شدند. برزیل دچار 
همان مشکلى شد که آرژانتین و پرتغال هم با آن دست به گریبان بودند یعنى اتکاى بیش 
از حد به ابَرستاره تیم شان «نیمار» و این همان دردى بود که آرژانتین با «لیونل مسى» و 

پرتغال با «کریستیانو رونالدو» داشت. زوج «هازارد» و «دى بروینه» از تک موقعیتشان 
بهره بردند اما زوج «نیمار» و «کوتینیو» بارها ناکام بودند. روند یکنواخت و ترکیب قابل 
پیش بینى برزیل در نیمه اول آنها را زمینگیر کرد و مشخص بود «روى کاستا» بسیار بهتر 
از «ویلیان» و «روناتو آگوستو» بهتر از «پائولینیو» بود و غیبت «کاسمیرو» و ناآمادگى 

«مارسلو» و صدمه دیدگى «دنى آلوز» برزیل را شکننده تر کرده بود.
بلژیکى ها چون فرانسوى ها نشان دادند تکیه بر غناى تکنیکى و ستاره هاى گرانقیمت 
و عدم تاکتیک هاى گروهى تا چه حد براى قهرمان اســبق جــام جهانى از آمریکاى 
جنوبى گران تمام شده است. برزیلى ها و آرژانتینى ها و اروگوئه اى ها با عقب افتادن در 
بازى هاى  شان مقابل بلژیک و فرانسه، تنها دست به بازى احساسى بى منطق زدند و هر 
سه تیم به نوعى از یک ضعف یعنى دروازه بان رنج مى بردند. حکایت سلسائو برزیلى هم 
چون آلبى سلسته آرژانتین تمام شــد تا بار دیگر جام جهانى به قاره اى برسد که از آنجا 
فوتبال متولد شده و پیشرفته و منسجم مى شود. شاید آمریکاى جنوبى باید به جستجوى 
مربیان اروپایى براى پرورش نسل هاى آینده خود برود، قبل از آنکه حسرتش به دهه هاى 

بیشترى برسد.

فاتحه آمریکاى جنوبى خوانده شد 

حاال از ملت هاى اروپا
 لذت ببرید!

جانشین رشید، آفتابى شد!

محمدباقر صادقى در غیاب رشــید مظاهرى درچهارچوب دروازه 
ذوب آهن ایستاد.

محمد باقــر صادقى در لیگ هجدهم پــس از جدایى از صباى قم 
دومین سال متوالى حضور خود را تیم ذوب آهن پشت سر مى گذارد.

صادقى یکى از بازیکنان قدیمى سبزپوشان به شمار مى رود که سه 
عنوان نائب قهرمانى لیگ و سه عنوان قهرمانى لیگ برتر را از آن 
خود کرده است ولى درخشش رشید مظاهرى سبب شده تا فرصت 

کمى براى بازى به او برسد.
 با این حــال  صادقى در مقابل پیکان گلــر ذوب آهن بود و پس از 
مدت ها در روزى که مظاهرى در استراحت به سر مى برد، نمایش 
امیدوارکننده اى داشت و با چند ســیو خوب، نمازى را به داشتن دو 
گلر آماده خوش بین کرد. صادقــى حتى روى پنالتى دقیقه 90 هم 
به درستى جهت ضربه مهدى شــیرى را تشخیص داد اما موفق به 

مهار توپ نشد.

تغییر کاربرى رجب زاده ! 
کاپیتان پیشین ذوب آهن این روزها در نقش مربى- بازیکن فعالیتش را در این تیم انجام مى 
دهد. مهدى رجب زاده به عنوان بازیکنى که سالها در ذوب آهن جزو بهترین نفرات تاریخ این 
باشگاه بوده، محبوبیت زیادى نزد هواداران فوتبال دارد. او بعد از روزهاى خوبى که به عنوان 

بازیکن با ذوب آهن سپرى کرد حاال در آستانه 40 سالگى چالش جدیدى را تجربه مى کند.
رجب زاده با حضور امید نمازى به عنوان سرمربى در ذوب آهن حاال به عنوان یکى از دستیاران 
او منصوب شده و کارش را آغاز کرده است. رجب زاده در 
اولین سال مربیگرى تالش خواهد کرد تا روزهاى خوبى 
را در این عرصه تجربه کند و بتواند در ورود به مربیگرى 
موفقیت هاى قبل را تکرار کند. البته نام رجب 
زاده احتماال در لیست بازیکنان ذوب 
آهن براى لیگ هجدهم نیز قرار مى 
گیرد تا در مواقع لزوم با نظر نمازى 
در ترکیب قرار بگیرد و براى تیمش 
بازى کند اما چیزى که مسلم است 
تمرکز اصلى او روى مربیگرى است تا 
در شروع این راه پرپیچ و خم بتواند 

موفق عمل کند.

باشگاه پرسپولیس براى پرداخت بدهى هاى خارجى خود نیازمند ارز دولتى دالر است 
اما با وجود تالش هاى صورت گرفته از سوى مسئوالن این باشگاه، هنوز ارز دولتى از 
سوى بانک مرکزى به این باشگاه داده نشده است و ظاهراً هم قرار نیست که به آنها 
این ارز داده شود. اتفاقى که اگر بیافتد مى تواند خطر محرومیت پرسپولیسى ها را در پى 
داشته باشد. پرسپولیسى ها به پرداخت پول به «نیلسون» و «گابریل» محکوم شده اند 
و در شرایط فعلى نه ارز دولتى دارند و نه حتى مى توانند اقدام به خرید ارز غیردولتى 
کنند چون این کار تخلف از قانون محسوب مى شود. این شرایط پیچیده و مهلتى که 
در حال اتمام است پرسپولیس را هر چه بیشتر به خطر محرومیت نزدیک کرده است.

در این شرایط پیچیده مدیران باشگاه پرســپولیس مى توانند فقط یک راه فرار از 
محرومیت داشته باشند. پرسپولیس به واســطه حضور بازیکنانش در جام جهانى 

بیش از 700 هزار دالر یا به پول ایران شــش میلیارد تومان نصیبش شــده است. 
پولى که در حال حاضر به حساب پرسپولیسى ها واریز نشده و به واسطه تحریم ها 
و محدودیت هاى موجود هم مشخص نیست که چه زمانى و به چه روشى این کار 
انجام شود. شاید تنها راه نجات پرســپولیس این باشد که از همین پول فیفا بتواند 
بدهى اش به بدهکاران را پرداخت کرده و از محرومیتش توســط فیفا جلوگیرى 
کند. مبلغى که نه نیازى به هزینه کردن باشــگاه براى خرید ارز غیردولتى و تمام 
دردسرهاى آن است و نه مشــکالت خروج ارز از ایران را به دنبال دارد. پولى که 
مى تواند مستقیمًا به طلبکاران پرداخت شــود. اگر این اتفاق بیافتد وحید امیرى، 
بیرانوند، طارمى و رضاییان کمک بزرگى به پرســپولیس کرده و در این شــرایط 

بحرانى این تیم را از محرومیت نجات داده اند.

  بیرانوند و امیرى در نقش منجى

  رئیس سازمان لیگ اعالم کرد که قانون لیســت بازیکنان تیم هاى لیگ برترى 
دستخوش تغییر شده است. حیدر بهاروند در گفتگو با سایت سازمان لیگ گفت: «در 
فصل 98-97 باشگاه ها مى توانند ســه بازیکن زیر   25 سال در فهرست خود داشته 
باشند به شرطى که این بازیکنان در فصل 97-96 با باشگاه ها مربوطه قرارداد داشته 
باشند.  به این ترتیب باشگاه ها مى توانند سه بازیکن زیر 25 سال از بازیکنان تحت 
قرارداد فصل گذشته خود استفاده کنند. یعنى باشگاه ها به جز 18 بازیکن با سن آزاد 

مى توانند از سه بازیکن زیر 25 سال هم استفاده کنند.»
حاال با موافقت این پیشنهاد سرمربى استقالل هم سود زیادى کرده است. «وینفرد 
شفر» با خیال راحت مى تواند محسن کریمى را در لیستش داشته باشد. بازیکنى که 
شفر فصل قبل نشــان داد به بازى او عالقه زیادى دارد و تا قبل از مصدومیتش، به 
او بازى مى داد. سن محسن کریمى براى این فصل از 23 سال عبور کرده بود و این 
بازیکن جزو نفرات بزرگسال محسوب مى شد. حاال با قانون جدید، کریمى شانس 

بیشترى براى ادامه حضور در استقالل دارد.
دو بازیکن دیگر استقالل هم با این قانون خیالشــان جمع است که براى دو فصل 

دیگر مى توانند نظر شفر را جلب کنند. میالد زکى پور و آرمین سهرابیان آخرین سالى 
است که سنشان از عدد 23 عبور نکرده. سهرابیان و زکى پور با توجه به اینکه خیلى 
نظر مثبت شــفر را جلب نکرده اند، با این قانون مى توانند امیدوار باشند که شفر نام 

آنها را از لیست خط نزند.

لذت استقاللى ها از قانون جدید

«ادى هرناندز» و «ماریون داسیلوا» دو بازیکن خارجى تیم فوتبال ذوب آهن هستند که   
نمایش رضایتبخشى ارائه دادند. تیم فوتبال ذوب آهن  در کرج و در چارچوب اردوى 
آماده سازى اى که سپرى مى کند، در یک دیدار دوستانه به مصاف تیم فوتبال پیکان 
رفت و در پایان با نتیجه 2 بر یک به پیروزى دست یافت. نکته قابل توجه براى کادر فنى 
ذوب آهن این بود که ماریون، هافبک تهاجمى جدید ذوبى ها که سابقه بازى در اتلتیکو 

مینیرو را هم در کارنامه دارد، موفق شد گل دوم بازى را پس از ورود به زمین به ثمر 
برساند و ادى هرناندز، مهاجم هندوراسى این تیم هم موفق شد رضایت امید نمازى، 
سرمربى سبزپوشان را جلب کند. گفتنى است فصل گذشته «جورجى گولیسیانى» و 
«ربیع عطایا» به عنوان خارجى هاى ذوب آهن به میدان مى رفتند که با حضور نمازى 

دو بازیکن از آمریکاى جنوبى جاى این دو بازیکن آسیایى را گرفته اند.

درخشش خارجى هاى ذوب آهن

 شکست 2 بر یک برزیل مقابل بلژیک با انتقادات تند رسانه هاى این کشور همراه شد 
که انتظار داشتند پس از حذف مدعیانى مثل آلمان، اسپانیا و آرژانتین شاهد ششمین 
قهرمانى تیمشان در جهان باشند. روزنامه ورزشى «النسه» براى این بازى از تیتر 
«خداحافظ نیمار» استفاده کرد. «اوگلوبو» نوشت:  «مثلث "دى بروینه"، "هازارد" و 

"لوکاکو" در 45 دقیقه سلسائو را نابود کردند.» 
«رونالدو»، مهاجم سابق برزیل که کارشناس شبکه تلویزیونى «گلوبو» بود، گفت:  
«وقتــى گل دوم را خوردیم باید به بازى کردن ادامه مى دادیــم، انگار هیچ اتفاقى 
نیافتاده. بازیکنان خیلى ناامید بودند. آنها در نیمه دوم کمى بهتر شدند، ولى این کافى 
نبود.»  روزنامه «فولیا ده سائوپائولو» معتقد است که تیم ملى برزیل قفل شده بود و 
نوشت:  «این شکست مى توانست سنگین تر باشد و داشت به شکست شرم آور 7-1 
به آلمان در نیمه نهایى جام جهانى 2014 شبیه مى شد. مثلث لوکاکو، دى بروینه و 
هازارد هر کارى خواست با دفاع برزیل که پیش از این تنها یک گل خورده بود، انجام 

داد.» این روزنامه ادامه داد که تیم در نیمه اول در «خاموشى مطلق» بود.

مى توانستیم بدتر ببازیم!

 یکى از ابهامات فهرست تیم ملى دعوت از محمدرضا خانزاده بود. بازیکنى که جزو 
فهرست کى روش براى تورنمنتهاى بزرگ بوده و البته هیچ وقت فرصت بازى پیدا 
نکرده. موضوعى که ســوژه گزارش خبرگزارى میزان شده و این خبرگزارى شده: 
محمدرضا خانزاده مدافع جوان تیم ملى فوتبال کشورمان است که در جام جهانى 
2014 و 2018 و همچنین جام ملت هاى آسیا سال 2015 استرالیا در فهرست تیم 
ملى حضور داشــت، اما حتى یک دقیقه هم بازى نکرد! البته خانزاده در جام جهانى 
2014 جزو فهرست 23 نفر نهایى نبود و به عنوان نفر بیست وچهارم به برزیل رفت. 
درست است که خانزاده در آن جام جهانى براى تیم ملى بازى نکرد، ولى موفق شد با 
مسى عکس یادگارى بگیرد! مربیگرى کارى سلیقگى است، اما سوال اینجاست که 
اگر کى روش به این اندازه به خانزاده اعتقاد دارد که در 3 تورنمنت مهم او را به تیم ملى 
دعوت کرده چرا حتى یک دقیقه هم او را بازى نداده؟ چرا همیشه در مورد خانزاده و 
نوع حضورش در تیم ملى حواشى زیادى وجود داشته است؟ چرا کارشناسان و حتى 

هواداران به حضور بدون اثر خانزاده که به نورچشمى کى روش معروف شده در تیم 
ملى حساس شده اند؟

زه    مدافعى که بازى نمى کند

 قم
رد.
سه
آن
ت

س از 
ش
 دو
هم

 به 

0بازیکن با ذوب آهن سپرى کرد حاال در آستانه 40 سالگى چالش جدیدىرا تجربه مى کند
رجب زاده با حضور امید نمازى به عنوان سرمربى در ذوب آهن حاال به عنوان یکى از دستیار
او منصوب شده و کارش را آغاز کرده است. رجب زاده
اولین سال مربیگرى تالش خواهد کرد تا روزهاى خوب
را در این عرصه تجربه کند و بتواند در ورود به مربیگر
موفقیت هاى قبل را تکرار کند. البته نام رج
زاده احتماال در لیست بازیکنان ذو
آهن براى لیگ هجدهمنیزقرار م
گیرد تا درمواقع لزوم با نظر نماز

در ترکیب قرار بگیردو براى تیمش
بازى کند اما چیزى که مسلم اس
تمرکز اصلى او روى مربیگرى است
در شروع این راه پرپیچ و خم بتو

موفق عمل کند.
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به همت مؤسسه تنظیم و نشــر آثار امام خمینى(ره) استان 
اصفهان دومین جشنواره «نمایشنامه نویســى روح ا...» در 
اصفهان برگزار مى شود. بنابر اعالم دبیرخانه  جشنواره تئاتر 
و«نمایشنامه نویسى روح ا...»،  مؤسســه تنظیم و نشرآثار 
امام خمینى(ره) استان اصفهان دومین جشنواره «نمایشنامه 
نویسى روح ا...» را با هدف اشاعه و ترویج اندیشه و سیره  عملى 
حضرت امام خمینى(ره)  و همچنین گرامیداشت مقام شامخ 
بنیانگذار جمهورى اسالمى ایران در چهلمین سالگرد پیروزى 
انقالب اسالمى در بهمن ماه سال جارى  برگزار مى کند. این 
جشنواره با هدف اشاعه و ترویج اندیشه هاى امام خمینى(ره) و 
همراه با گرامیداشت اهل قلم و آثار فاخر نمایشى در زمینه سیره 

شخصیت و اندیشه  حضرت امام(ره) برگزار مى شود. موضوع 
اصلى جشنواره اندیشه امام خمینى(ره) است. هنرمندان مى 
توانند عالوه بر پرداختن مستقیم به شخصیت امام راحل(ره)

و سایر موضوعات با محوریت اندیشه و سیره عملى حضرت 
امام خمینى(ره) از قبیل وحدت، آزادى و آزادگى، صلح، اندیشه 
حکومتى، مردم ساالرى، وصیتنامه امام(ره)، ساده زیستى، 
اعتدال، اخالق و کرامت انســانى، عدالت، عبادت، امام(ره) 
و دفاع مقدس، امام (ره) و انقالب اســالمى، امام و خانواده، 
امام(ره) وجوانان ، شخصیت زن از دیدگاه امام خمینى(ره)، 
استکبار ستیزى، قانونمدارى ، عقلگرایى، امید به آینده، مبارزه 
با تحجر وخرافات و موضوعات مشابه اقدام به ارسال اثر کنند.

مدیر عامل شرکت شــهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
گفت: این شرکت در جهت حمایت از تولید و اشتغال، طرح 
مشوق حق انتفاع براى صنایع کوچک استان در نظر گرفته

 است.
محمد جواد بگى افزود: شرکت شهرك هاى صنعتى اصفهان 
مشــوق هاى ویژه اى را براى صنایع کوچک و متوسط در 
مناطق کمتر توسعه یافته در نظر گرفته که مشوق هاى 50 تا 

80 درصدى حق انتفاع از جمله این حمایت هاست.
وى با بیان اینکه این طرح ها به منظور حمایت از توسعه پایدار 
استان اصفهان اجرا مى شــود، گفت: در مشوق حق انتفاع، 
سرمایه  گذاران بخشــى از قیمت حق انتفاع زمین را براى 

استقرار در شهرك ها یا نواحى صنعتى مى  پردازند و بقیه در 
اقساط چند ماهه پرداخت مى شود.

وى با اشاره به هشــت هزار و 155 واحد صنعتى کوچک در 
استان اصفهان، خاطرنشــان کرد: از این تعداد، چهار هزار و 
960 واحد صنعتى کوچک در شهرك هاى صنعتى استان 

مستقر هستند.
بگى نخستین خدمات حمایتى این شرکت از صنایع کوچک 
و متوسط را ارائه زیر ســاخت هاى مناسب در شهرك ها و 
نواحى صنعتى عنــوان و اضافه کرد: بهاى تمام شــده این 
زیر ساخت ها مانند آب، برق و گاز با توجه به تجمیع خدمات در 

یک نقطه کاهش مى یابد.

برگزارى دومین جشنواره 
«نمایشنامه نویسى روح ا...» 

اعطاى مشوق هاى حق انتفاع 
به صنایع کوچک

تکذیب 
تعطیلى پاالیشگاه اصفهان

محمد صادق حاجیان مدیر روابط عمومى پاالیشـگاه 
اصفهـان این خبـر را تکذیب کرد و گفـت: کمبود آب 
معضل بزرگى در اصفهان است، اما با تالش مسئوالن، 

این پاالیشگاه به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
وى افزود: پاالیشگاه نفت اصفهان یک چهارم سوخت 
کشـور را تولید مى کنـد و تعطیلى آن تبعاتـى را در پى 
خواهد داشت، البته تولید برخى از محصوالت با کاهش 

همراه بوده است.
وى با اشاره به استفاده از پسـاب براى تامین نیازهاى 
آبى پاالیشگاه گفت: ما اولین شرکتى در کشور بودیم 
که از پساب براى تامین نیازهاى خود استفاده کردیم و 
از این رو،  پساب شاهین شهر خریدارى مى شود و پروژه 

تصفیه خانه هم به مرحله نهایى رسیده است.

امحاى350 ُتن کاالى قاچاق 
در استان 

350 تن کاالى مکشـوفه قاچاق به ارزش تقریبى سه 
میلیـارد و 700 میلیـون تومان پیش از ظهـر دیروز در 

استان اصفهان امحا شد.
این کاالها جزو کاالهایى است که براساس نظر مراجع 
قضائى و دانشگاه علوم پزشـکى قابل استفاده نبوده و 

باید امحا شوند.
برخى کاالهاى مکشوفه قاچاق قابل عرضه و مصرف 
هسـتند که دانشـگاه علوم پزشـکى در مورد مصرف 
آن ها نظر مى دهد، اما این پرونده شـامل مواد غذایى، 
لوازم بهداشـتى، قرص هاى نیروزا و لوازمى که در حد 
آزمایش چشـمى نیز قابل عرضه به بازار نیستند، بوده 
اسـت که این بخش از کاالهاى قاچاق بـا نظر مراجع 
قضائى و علوم پزشکى غیر قابل مصرف هستند و باید 

امحا شوند.
در این مراسم سعى بر این بوده که فرآیند امحا به دور 
از مناطق مسکونى قرار گیرد و به شکلى انجام شود تا 
کم ترین آسیب را براى محیط زیسـت داشته باشد. به 
گفته مسـئوالن،  تمرکز در اسـتان اصفهان به شکلى 
است که در سال 97 تعیین تکلیف سریع کاالى قاچاق 

در برنامه قرار گرفته است.

 مدرسه نیم هکتارى محمدیه 
نایین ثبت ملى شد

مدیر میـراث فرهنگى، صنایع دسـتى و گردشـگرى 
شهرستان نایین گفت: مدرسـه عبرت محله محمدیه 
نایین بـا موافقت رییـس سـازمان میـراث  فرهنگى، 
صنایع دسـتى و گردشگرى شـماره ثبت ملى دریافت 
کرد.  محمود مدنیان اظهارداشت: اثر تاریخى مدرسه 
عبرت محمدیه نایین به مسـاحت پنج هـزار مترمربع 
در فهرسـت آثار ملى کشور با شـماره 32031 به ثبت 
رسیده است. وى افزود: این مدرسه شامل 15 کالس 
کنار قبرسـتان محمدیه و از آثـار به جاى مانـده دوره 

قاجار است. 

لغو مجوز 4 کاریابى در استان 
مدیـر اشـتغال و کارآفرینـى اسـتان اصفهـان ازلغـو 

مجوز چهار کاریابى در استان اصفهان خبر داد.
در  چهارکاریابـى  مجـوز  گفـت:  میرهـادى 
شهرسـتان هاى نجف آباد، اصفهان و خـور و بیابانک 

لغو امتیاز شد.

اجراى طرح آزمایشى 
غربالگرى اوتیسم کودکان

طرح آزمایشى غربالگرى اوتیسـم کودکان نیمه دوم 
امسال در نجف آباد اجرا مى شود.

مدیر گـروه سـالمت خانواده مرکز بهداشـت اسـتان 
اصفهان گفت: انواع تست هاى غربالگرى این اختالل 
براى اجراى آزمایشـى این طـرح در اسـتان اصفهان 
تهیه شـده و افراد براى انجام غربالگرى آموزش هاى 
الزم را فـرا گرفته اند. راحله صادق افـزود: این طرح با 
هدف شناسـایى دقیق کودکان مبتال به اوتیسم، ارائه 
خدمات درمانى، افزایش توانمنـدى کودکان مبتال به 
این بیمارى و کاهش بار مالى وارده به نظام سـالمت 

نخستین بار اجرا مى شود. 

خبر

شــهردار اصفهان گفت: تا قبل از برگزارى جشنواره بین 
المللى فیلم کودکان و نوجوانان که شهریورماه در اصفهان 
برگزار مى شود، بخش زیادى از پیاده راه سازى چهارباغ 

انجام و فضاى خوبى در اختیار مردم قرار مى گیرد.
قدرت ا... نــوروزى همچنین اظهارداشــت: در آینده اى 
نزدیک، کلنگ احداث پروژه پل شــهید اردســتانى واقع 
در اتوبان فرودگاه به زمین مى خــورد تا با احداث آن، گره 

ترافیکى شمال شرق شهر اصفهان باز شود.
وى افزود: به زودى فاز ســوم خط اول قطار شهرى که در 

اسفندماه سال گذشته با تالش شبانه روزى نیروهاى قطار 
شهرى به پایان رسید و به صورت موقت مورد بهره بردارى 
قرار گرفت، با حضور یکى از مقامات ارشــد کشــورى به 

صورت رسمى افتتاح مى شود.
شهردار اصفهان ادامه داد: عملیات عمرانى خط دوم قطار 
شهرى اصفهان حدفاصل زینبیه تا خمینى شهر آغاز شده و 

تاکنون روند انجام فعالیت ها خوب بوده است.
نوروزى با اشــاره به پیشــرفت پروژه هاى عمرانى شهر 
اظهارداشــت: یکى از پروژه هاى مهم شهر که مى تواند 

تاثیر زیادى در بخش گردشــگرى و سپرى کردن اوقات 
فراغت شهروندان داشته باشد، «پیاده راه سازى چهارباغ 

عباسى» است.
شــهردار اصفهان بــا بیان اینکه در راســتاى توســعه 
زیرساخت هاى فرهنگى شهر نیز اقدامات خوبى در حال 
انجام است تا زمینه نشــاط اجتماعى هر چه بیشتر مردم 
فراهم شــود، تصریح کرد: در نظر داریم ساخت پردیس 
سینمایى ساحل در میدان انقالب که از آذر ماه سال گذشته 

آغاز شده را تا پایان مردادماه سال جارى به اتمام برسانیم.

چهارباغ تا پایان مرداد 
بهرام سوادکوهى، معاون اشتغال و خودکفایى کمیته پیاده راه مى شود

امداد امام خمینى (ره) اســتان اصفهان بابیان اینکه 
توانمندســازى و خودکفایى مددجویان الزمه تداوم 
خدمت رسانى به نیازمندان توسط این نهاد است، گفت: 
منابع موجود در عرصه حمایت از اقشار آسیب پذیر در 
کشور محدود است و براى گسترش حداکثرى حمایت 
از این اقشــار، باید خدمات این نهاد به شکل مقطعى 
و اورژانسى به مددجویانى که به هر نحوى توان کار 

کردن دارند، ارائه شود.

وى آموزش مهارت هاى فنى و حرفه اى به مددجویان 
عالقه مند تحت حمایت، مشاوره شغلى به مددجویان، 
برگزارى دوره هاى مهارت آموزى براى مســتعدین 
اشــتغال، کاریابى، بازاریابى و فــروش محصوالت 
خودکفایــى و نظارت منظم پنج ســاله بر طرح هاى 
اشتغال را از برنامه هاى در دست اجراى کمیته امداد در 
زمینه اشتغال برشمرد و گفت:خدمات کمیته امداد در 
زمینه اشتغال، محدود به پرداخت وام نیست و این نهاد 

در زمینه هاى مختلف برنامه دارد. 

محمدحســین کفعمى به عنوان مسئول جدید ناحیه 
بسیج دانشجویى استان اصفهان معرفى شد.

آیین تکریم و معارفه مسئول ناحیه بسیج دانشجویى 
استان اصفهان برگزار شد.

این آیین با حضور سرتیپ پاسدار غالمرضا سلیمانى، 
فرمانده ســپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان 
و جمعــى از معاونان این ســپاه، حجت االســالم  
والمسلمین روح ا... ساجدى، مسئول حوزه نمایندگى 
بسیج دانشجویى اســتان اصفهان، رؤسا و معاونین 

دانشــگاه هاى اســتان، جمعــى از دانشــجویان و 
فعاالن بسیج دانشــجویى در تاالر اجتماعات سپاه 

صاحب الزمان(عج) استان اصفهان برگزار شد.
رضا غفورى در این آیین تکریم و محمدحسین کفعمى 
به عنوان مسئول جدید ناحیه بسیج دانشجویى استان 
اصفهان معرفى شــد. کفعمى پیش از این مسئولیت 
بسیج دانشجویى دانشــگاه اصفهان، فرمانده ناحیه 
مقاومت بهارستان و فرمانده سپاه برخوار را بر عهده 

داشته است.

کنسرت موسیقى رضا صادقى آهنگساز، ترانه سرا و 
خواننده موسیقى پاپ در ســالن همایش هاى سیتى 

سنتر اصفهان برگزار مى شود.
رضا صادقى سال 1358 در بندرعباس متولد شد. اولین 
تجربه وى در موسیقى به آهنگ «راز عشق» در سال 
1371 باز مى گردد که او یک سال بعد نیز اولین آلبوم 
خود را با همین نام ارائه کرد. بعد از انتشــار آلبوم «راز 
عشق» همکارى خود را با گروه هنرى کیمیا آغاز کرد 
و آلبوم هاى «گل الله»، «رؤیاى شیرین» و«مستانه 
و دیوانــه» را عرضه کرد. صادقى بعــد از آلبوم «گل 

الله» همکارى خود را با گروه کیمیا قطع کرده و براى 
پیشرفت در کار به تهران آمد.

آلبوم «وایســا دنیا» دومین آلبوم رسمى وى بود که 
موجى عظیم ایجاد کرد و برترین آهنگ دهه 80 ایران 
شد. کنسرت موسیقى رضا صادقى پنج شنبه 21 تیرماه 
در دو سانس ساعت هاى 18و30دقیقه و 21 در سالن 
همایش هاى سیتى سنتر برگزار مى شود. عالقه مندان 
براى تهیه بلیت و دریافت اطالعات بیشتر مى توانند 
 SORORCONCERT.COM به نشانى اینترنتى

مراجعه کنند .

کارشناس مســئول پیش بینى اداره کل هواشناسى 
استان اصفهان گفت: هواى اصفهان طى دو روز آینده 

بین یک تا دو درجه افزایش خواهد داشت.
حجت ا... على عســگریان اظهار داشــت: بررسى 
نقشه هاى هواشناسى بیانگر جوى پایدار بر روى استان 

اصفهان طى دو روز آینده است.

وى بیان داشــت: بر این اساس طى این مدت در اکثر 
مناطق، آســمان صاف گاهى با وزش باد در مناطق 

غربى و در بعدازظهر نیز افزایش ابر پیش بینى  شود.
 وى بیان داشت: هواى اصفهان امروز و فردا صاف در 
بعدازظهر کمى ابرى، گاهى بــا وزش باد پیش بینى 

شده است.

پیشــنهاد چگونگى تقســیط مطالبات شهردارى و 
تخفیفات اهدایى به شــهروندان امروز در چهلمین 
جلسه علنى شوراى اســالمى شهر اصفهان بررسى 

مى شود.
 بررســى پیشــنهاد چگونگــى تقســیط مطالبات 
شــهردارى و تخفیفــات اهدایى به شــهروندان 
ضمن اعالم نظر کمیســیون تلفیق و کمیســیون 
امور اقتصادى، حقوقى و گردشــگرى در دســتور 
کار چهلمین جلســه علنى شــوراى اسالمى شهر 
اصفهان است. الیحه پیشنهاد اهداى جرایم دیرکرد 

سنوات قبل عوارض نوســازى مودیان با اعالم نظر 
کمیسیون تلفیق و کمیسیون امور اقتصادى، حقوقى، 
گردشــگرى نیز فامروز در جلسه علنى شوراى شهر 
بررسى خواهد شــد. تعدیل و تغییر ضرائب عوارض 
ارزش افزوده بر تراکم هاى ســاختمانى براى مدت 
ســه ماه از تاریخ ابالغ، ضمن اعالم نظر کمیسیون 
تلفیق و اعالم پیشنهاد اصالحى کمیسیون هاى امور 
اقتصادى، حقوقى، گردشــگرى و عمران، معمارى 
و شهرســازى نیز امروز در جلسه علنى شوراى شهر 

بررسى خواهد شد.

همزمان با برگزارى روز عفاف و حجاب، مراسم استقبال 
از پیکر مطهر 13 شهید اصفهانى دفاع مقدس در میدان 

امام خمینى (ره) برگزار مى شود.
مراسم استقبال از پیکر مطهر 13 شــهید دوران دفاع 
مقدس که پس از 36 سال به وطن انتقال داده مى شوند، 
روز پنجشنبه 21 تیرماه و همزمان با روز عفاف و حجاب 

در میدان امام خمینى (ره) برگزار خواهد شد.
پیکرهاى مطهر این 13 شهید دوران دفاع مقدس پس از 
برگزارى مراسم از میدان امام (ره) تا چهارراه شکرشکن 
تشییع و در گلستان شــهداى اصفهان به خاك سپرده 

مى شوند.

گفتنى است؛ سه تن از این شهدا گمنام هستند، 9 نفر 
در عملیات رمضان شــهید و یک نفــر نیز در عملیات 

بیت المقدس به شهادت رسیده  اند.
 شــهیدان ســید عباس مهاجرى، عبــاس محققى 
طباطبایى، سید رسول حسینى، حیدر غالمى، محمدرضا 
میرزا امیرى، سید منصور معین الدین، حسین عطایى 
کچویى، ســید مهدى مرتضوى و رمضانعلى ضیایى 
همگى در سال 61 و در عملیات رمضان به درجه رفیع 
شهادت رسیدند و شهید فرزاد ســلطانى نیز در همین 
ســال در عملیات بیت المقدس به فیض شهادت نائل 

آمده است.

لزوم حمایت از 
طرح هاى اشتغالزایى مددجویان

معرفى مسئول بسیج دانشجویى استان 

رضا صادقى در اصفهان به روى صحنه مى رود

هواى اصفهان، 2 درجه افزایش خواهد یافت

 روند تقسیط مطالبات شهردارى بررسى مى شود

همزمان با روز عفاف و حجاب صورت مى گیرد؛

استقبال از 13 شهید دفاع مقدس در نصف جهان

معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 
اشتغالزایى بهانه اى براى راه اندازى مجدد چایخانه هاست 
و علت اصرار زیاد و تالش بــراى باز کردن چایخانه ها، 

سود 300 درصدى این شغل است.
کمال حیدرى اظهار داشت: وقتى در شوراى ادارى استان 
اصفهان مسئله بســتن چایخانه ها را مطرح مى کنیم، 
موضوع اشــتغالزایى را پیش مى کشند، اما این در حالى 
است که چایخانه داران غالبا با مجوز خود مى توانند هر 

شغلى را خارج از ضوابط صنف راه اندازى کنند.
وى بیان داشت: مســئله اشــتغالزایى و بیکارى تعداد 
زیادى از چایخانه دارها یک بهانه است و بیشتر به خاطر 
سود 300 درصدى چایخانه ها برخى به دنبال بازگشایى 
مجدد آنها هستند. معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان بیان داشت: 12 سال با همکارى نیروى انتظامى 
و اماکن اقدام به پلمب تمام چایخانه هاى اصفهان کردیم 
که موجب 70 درصد تغییر شغل صاحبان چایخانه ها شد.  
وى با اشاره به اینکه به حمایت اســتاندار براى برچیده 
شــدن چایخانه ها نیاز داریم، ادامــه داد: در صورتى که 
این هماهنگى بین مرکز بهداشــت، نیروى انتظامى و 

دادگسترى مثل گذشته نباشــد، امیدى به پیشگیرى از 
اعتیاد نیست زیرا چایخانه ها خانه اول اعتیاد است.

حیدرى بیان داشــت: چایخانه ها به شرطى باز شود که 
شکل و شمایل آن تغییر کند و به جاى اینکه محلى براى 
عرضه قلیان باشــد، باید به مکانى براى ترویج نقالى، 
شاهنامه خوانى، شعرخوانى و محافل ادبى و سرگرم کننده 

در چایخانه ها، مراکز عمومى مانند پارك ها، خیابان ها 
و رستوران هاى سنتى مبدل شود و فضایى براى اوقات 

فراغت جوانان و نوجوانان باشد.
وى بیان داشــت: عــالوه بر باز شــدن چندبــاره این 
اماکن، بدهکار این افراد هم هســتیم، درحالى که هیچ 

چایخانه اى از نظر بهداشت مجوز ندارد.

معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان:

هیچ چایخانه اى از نظر بهداشت مجوز ندارد 

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان با اشاره به مشکالت 
اقتصــادى در جامعه گفــت: با توجه به در دســتور کار 
بودن مقابله قاطع با جرائم اقتصادى در اصفهان، پلیس 
اقتصادى پلیس آگاهى اســتان فعالیت هاى خود را در 

برخورد با این جرائم تشدید کرده است.
ســردار مهدى معصوم بیگى در گفتگو با تسنیم اظهار 
داشــت: طبق فرمایش مقــام معظم رهبــرى یکى از 
جنگ هایى که دشمن علیه ما به پا کرده، جنگ اقتصادى 
اســت، بنابراین مشــکالت عمده امروز جامعه اقتصاد 
پایه است. وى با اشــاره به فعالیت پلیس اقتصادى ذیل 
مجموعه پلیس آگاهى، گفت: برخورد با جرائم اقتصادى 
که جزء مأموریت هاى پلیس اقتصادى است، در این ایام 

تشدید پیدا کرده است.
فرمانده انتظامى استان اصفهان با بیان اینکه تالش هاى 
خوبى توســط این فرماندهى در حوزه برخورد با کاالى 
قاچاق صورت گرفته اســت، اظهار داشــت: در همین 

راســتا تیم هایى براى کنترل محورهــاى مواصالتى، 
ایســتگاه هاى بازرســى، انبارهایى که احیانًا اقدام به 
نگهدارى کاالى قاچاق یا احتکار کاالى موردنیاز مردم 

مى کنند، تجهیز شده اند.
وى ادامه داد: در حوزه برخورد با کاالى قاچاق در مدت 
ســه ماهه ابتداى سالجارى شاهد رشــد 200 درصدى 
تشــکیل پرونده هاى باالى 500 میلیون تومان و رشد 
بیش از 40 درصدى در پرونده هاى باالى ى100 میلیون 

تومان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده ایم.
سردار معصوم بیگى با اشــاره به تالش هاى 24 ساعته 
نیروى انتظامــى تصریح کرد: برخــورد قاطع با جرائم 

اقتصادى در دستور کار پلیس است.

تشدید برخورد با جرائم اقتصادى در اصفهان 
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در جام جهانى 2018 روسیه خبرهاى عجیبى شنیده مى شود که آخرین 
آن ترکیب کردن فوتبال و مرگ بوده است. 

مسابقه تیم ملى فوتبال بلژیک و برزیل در مرحله یک چهارم نهایى جمعه 
شب برگزار شد. در همین راستا یک مؤسسه کفن و دفن بلژیکى قبل از 
این بازى پیشنهاد داده بود که نخستین هوادارى که پس از دیدار این دو 
تیم، جان خود را از دست بدهد تابوت مجانى مى گیرد؛ البته در صورت 

پیروزى این تیم اروپایى و صعودش به نیمه نهایى.
مؤسســه «آردن» اعالم کرد که خدمات خاکســپارى کامًال رایگان 
خواهد بود و تابوت کــه 3000 یورو ارزش دارد با تصاویر «شــیاطین 
سرخ» (لقب بلژیک) تزیین مى شــود. «اولیور تیتئوکس»، مسئول این 
مؤسسه در فیسبوك خود این پیشنهاد را مطرح و دو عکس را منتشر کرد 
که در آن تابوت مخصوص جام جهانى مشــخص است. او در مصاحبه 
با خبرگزارى EFE قبل از شــروع این مســابقه گفــت: «هنوز هیچ 
درخواستى از خانواده هایى که بیماران در شــرف مرگ دارند، دریافت 

نکرده ایم.»
هرگز مردن، چنین ارزان نبوده است.

فرمانده انتظامى استان خراسان رضوى از دستگیرى دو گرداننده باند عینک دودى با 44 فقره سرقت از منازل مسکونى 
مردم در مشهد خبر داد.

سردار قادر کریمى با اعالم این خبر گفت: در پى گزارش چند فقره سرقت از خانه هاى مسکونى در خیابان هاى شهید 
رجایى و بلوار سرخس مشهد و اعالم شکایت مالباختگان، دســتورات الزم براى پیگیرى سریع موضوع و دستگیرى 

عامالن این سرقت ها صادر شد. 
وى افزود: کارآگاهان مبارزه با ســرقت پایگاه شــرق پلیس آگاهى با هدایت ســرهنگ بیات مختــارى وارد عمل 
شــدند و با تحقیق از چند محل مورد دســتبرد  به ســرنخ هایى دســت یافتند که منجر به چهره زنى و شناســایى 

متهم شد.
 فرمانده انتظامى استان خراسان رضوى اظهار کرد: کارآگاهان پلیس آگاهى این گرداننده باند را پس از هماهنگى با مقام 

قضائى در مخقیگاهش واقع در بلوار حر دستگیر و در بازرسى از منزل او مقادیر لوازم سرقتى کشف کردند. 
سردار کریمى خاطر نشــان کرد: پلیس در مرحله دوم این عملیات همدست متهم را نیز شناســایى و او را در اقدامى 

غافلگیرانه دستگیر کرد. 
وى  افزود: پلیس در بازرســى از مخفیگاه این متهم نیز دو دســتگاه بى ســیم  دســتى و صد عــدد عینک دودى، 
یک عدد باطوم فلــزى و مقادیــر زیادى طال و اموال مســروقه کشــف کرد. فرمانده انتظامى اســتان خراســان 
رضوى گفت: این متهمان تاکنون به 44 فقره ســرقت از خانه هاى مردم اعتراف کرده اند و  تحقیقات با دستور مقام 

قضائى ادامه دارد.

گورستان بوکان واقع در استان آذربایجان غربى براى چندمین بار پیاپى 
به طور مرموزى دچار آتش سوزى شد.

روز جمعه براى چندمین بار گورستان شــهر بوکان طعمه حریق شد. 
با اعالم گزارش این آتش ســوزى مأموران آتش نشــانى براى مهار 

شعله هاى آتش وارد عمل شدند.
هنوز مشخص نیســت این آتش ســوزى به صورت عمدى صورت 
گرفته یا نه اما این چندمین جمعه اى اســت که گورستان بوکان دچار 

آتش سوزى شده است.

رئیس پلیس راه شمالی استان فارس گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه کامیون 
فوتون با دو دســتگاه کامیون دیگــر در محور آباده به اصفهان، دو نفر کشــته

 شدند.
ســرهنگ احمد احمدي بیــان کرد: روز گذشــته مأموران از وقــوع یک فقره 
تصادف رانندگی در محور آبــاده به اصفهان مطلع و بالفاصلــه در محل حاضر 

شدند.
 وي افزود: مأموران مشاهده کردند یک دستگاه کامیون فوتون با دو سرنشین، با دو 
دستگاه کامیون دیگر که در کنار جاده پارك بوده، برخورد کرده و منجر به فوت هر 
دو سرنشین کامیون فوتون شده است. سرهنگ احمدي گفت: کارشناسان علت 
وقوع این سانحه رانندگی را عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی 

راننده کامیون فوتون اعالم کردند.

جلســه رســیدگى به اتهامات ناظم مدرســه پسرانه 
«معیــن» در غرب تهران صبــح دیروز شــنبه برگزار 

شد.
به گــزارش مهــر، هفتــم خرداد مــاه ســال جارى 
خبرى در فضاى مجازى مبنى بر تحریک و آزار و اذیت 
گروهى از دانش آموزان در یک دبیرســتان منتشر شد 
که واکنش هاى فراوانى به دنبال داشــت. گزارشــات 
اولیه حاکى از آن بود که هشــت دانش آموز پســر یک 
دبیرستان غیردولتى در مقطع متوسطه اول در منطقه 2

 آموزش و پرورش تهران مورد آزار جنسى قرار گرفته اند 
و در نهایت والدیــن پس از اطالع از این اقدام دســت 
به شــکایت زده انــد و در نهایت فرد خاطى دســتگیر

 شده است.
در همان روز وزیر آموزش و پــرورش از پیگیرى ویژه 
این حادثه خبر داد. پس از گذشــت ساعاتى از رسانه اى 
شدن این حادثه با دســتور مقام معظم رهبرى به رئیس 
قوه قضائیــه مبنى بر اجــراى حدود الهــى در رابطه با 
متهمان جنایت مدرســه  غرب تهران ماجــرا وارد ابعاد 
دیگرى شد و پیگیرى آن از سوى مراجع قضائى سرعت 

گرفت.
ســاعت 10 صبح دیروز شــنبه 16 تیرماه سال جارى 

اولین جلسه دادگاه رســیدگى به اتهامات متهم مدرسه 
متوســطه پســرانه معین تهران پس از تکمیل پرونده، 
در مجتمع قضائى ارشــاد برگزار شــد. با توجه به اینکه 
جــرم رخ داده منافى عفــت اســت، دادگاه غیر علنى

 برگزار شد.

صــدور کیفرخواســت بــا 4 عنــوان
 اتهامى

دادســتان تهران در آخرین اظهار نظر خــود در رابطه 
با ایــن پرونده،گفت: بالفاصله پس از تشــکیل پرونده 
تحقیقات مفصلى هــم از متهم و هــم از اولیاى دانش 
آموزان انجام شد. تعدادى از اولیا فقط در یک طومارى 
شکایت کرده بودند و تعدادى نیز در اداره پلیس شکایت 
را طرح کرده و تعدادى نیز در دادسرا حاضر شدند. تمام 
نوجوانانى که در این پرونده در موردشان ادعایى شده بود 
و اولیاى آنها نیز داوطلب بودند به پزشکى قانونى معرفى 
شــدند، پزشــکى قانونى آنها را معاینه کــرد و در تمام 
گزارش پزشــکى به آن معنا تجاوز جنسى که در اخبار 
اولیه آمده بود به معناى جرائم خاص جنسى دیده نشد، 
ولى تعرضات جنسى گزارش شــد و متهم هم پذیرفته 

است.

عباس جعفرى دولت آبادى افزود: کیفرخواست پرونده با 
چهار عنوان اتهامى صادر شد و پرونده به دادگاه تحویل 
داده خواهد شد و امیدواریم دادگاه در سرعت قابل قبولى 
حکم را صادر کند. بخشــى از مســائل مرتبط با پرونده 
که به مســائل آموزش و پرورش و مدرسه برمى گشت 
مفتوح است و تحقیقات ادامه دارد. وى در پاسخ به این 
سئوال که آیا پرونده مدرســه  «معین» فقط یک متهم 
دارد، گفت: ایــن پرونــده در حال حاضــر یک متهم 
دارد و اینکه بخشــى از پرونــده مفتوح اســت به این
 دلیــل اســت کــه ممکــن اســت بخشــى از عدم
 اطالع رسانى ها یا پوشــاندن موضوع وجود داشته باشد 
که در آینده کشــف شــود، ولى فعًال متهم همه چیز را 

پذیرفته است.
جعفرى دولــت آبادى در مورد تعداد شــکات نیز گفت: 
در طومار اولیه که امضا شــده 60 نفــر و در مرحله دوم 
15 نفر بودند که از 15 نفر که شــکایت کردند تعدادى 
در دادسرا حاضر نشــدند، ولى ما مبنا را بر همین 15 نفر

 گذاشــتیم که در پلیس اعــالم شــکایت کردند، ولى 
در دادســرا تعــداد کمترى حاضــر شــدند، اما چون 
شــکایت در مرجع انتظامى هم کفایــت مى کند همان

 15 مالك ما بوده اســت، ولى هشــت نفر عالوه بر آن 
نامه و حضور در مرجع انتظامى، در دادســرا هم حاضر 
شدند که کتبًا شــکایت کردند که در گردش کار پرونده 

قید شده است.

فردى که رفیق قدیمى خود را به قتل رسانده  بود و جسد 
وى را در خانه خود مخفى کرده بــود ظرف کمتر از 24 

ساعت پس از ارتکاب این جنایت دستگیر شد.
روز 11 تیرماه سال جارى مردى با مراجعه به دادسراى 
ناحیه 27 تهران از ناپدید شــدن برادر 53 ساله اش خبر 
داد. این مرد  ادعا کرد ساعت یک ظهر 10 تیرماه امسال 
برادرش براى دیدن یکى از دوستانش از محل کارش در 
منطقه 15 خرداد خارج شــده اما دیگر بازنگشته و حتى 

تلفن موبایلش را نیز پاسخ نمى دهد.
بدین ترتیب تیمى از مأمــوران اداره 11 پلیس آگاهى 
تهران به دستور بازپرس پرونده براى پیدا کردن سرنخى 

از مرد ناپدید شده وارد عمل شدند.
با آغاز رســیدگى به پرونده، کارآگاهان اداره 11 پلیس 
آگاهى تهران با اقدامات ویژه پلیسى اطالع پیدا کردند 
که مرد 53 ساله با یکى از دوستانش به نام «فرشید.ك» 

قرار مالقات داشته است. 
بدین ترتیب فرشید  51 ساله براى تحقیقات به اداره 11  
پلیس آگاهى تهران احضار شد و با حضور در اداره پلیس 
ادعا کرد که آخرین بار دوســتش را در محدوده اتوبان 
یادگار امام(ره) از ماشین پیاده کرده و پس از آن اطالعى از 
وى ندارد. با وجود ادعاى فرشید مبنى بر نداشتن هرگونه 
خبرى در خصوص سرنوشــت مرد گمشده، کارآگاهان 
که متوجه برخى تناقض گویى ها در اظهارات وى شده 
بودند، او را ضمن هماهنگى با بازپرس شعبه 7 دادسراى 
ناحیه 27 تهران بازداشــت کردند و تحقیقات پلیسى از 
وى را براى کشف واقعیت در دستور کار خود قرار دادند. 

سرانجام فرشید روز 14 تیرماه امســال پرده از جنایت 
پنهانى برداشت و در اعترافاتش گفت: «با دادن نوشیدنى 
مسموم، دوستم را بیهوش کرده و سپس او را خفه کردم 
و به قتل رساندم و جنازه اش نیز داخل خانه ام در خیابان 

سازمان برنامه است.»
با اعتراف صریــح متهم به ارتــکاب جنایت بالفاصله 
کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهى و عوامل تشخیص 
هویت به خانه  استیجارى قاتل در خیابان سازمان برنامه 
اعزام شدند و پس از ورود به خانه، با جسد فقدانى داخل 
اتاق پذیرایى روبه رو شدند. در تحقیقات از متهم پرونده 

مشخص شــد که خانواده  متهم در شهرستان سکونت 
دارند و او به دلیــل کار در تهران اقدام به اجاره یک خانه 

مجردى در تهران کرده است. 
فرشــید در خصوص انگیزه و نحوه ارتــکاب جنایت به 
کارآگاهان گفت: «روز 10 تیرماه امســال دوستم براى 
گرفتن طلبش با من تماس گرفت و همان روز نیز قرار بود 
یکى دیگر از دوستانم پولى به من قرض دهد تا بدهى ام را 
به مقتول بپردازم.» وى افزود: «وقتى  متوفى بابت طلبش 
با من تماس گرفت، موضوع را با او در میان گذاشتم و او 
عنوان کرد که خودش براى دریافت پول خواهد آمد. با 
یکدیگر قرار گذاشتیم و من با ماشین به دنبال او رفتم؛ دو 

نفرى به محدوده اتوبان یاردگار امام(ره) رفتیم و منتظر 
آمدن دوستم شــدیم اما خبرى نشد و پس از چندین بار 
تماس، گوشى تلفن همراه دوستم خاموش شد؛ متوفى 
که عصبانى شده بود، ناگهان شــروع به فحاشى کرد و 
همین موضوع باعث عصبانیت من شد. در همان لحظه 
تصمیم به کشتن وى گرفتم؛ به بهانه پیگیرى تهیه پول، 
متوفى را به خانه خود دعوت کردم و آنجا یک نوشیدنى 
مســموم تهیه کردم و به او دادم؛ متوفى بالفاصله پس 
از خوردن نوشــیدنى بیهوش شد و من از همین فرصت 
استفاده کرده و پس از بستن دست و پاهایش، او را خفه 
کردم؛ قصد انتقال جســد به خارج از خانه را داشــتم اما 

آن روز (1397/04/10) به واســطه تردد زیاد در داخل 
ســاختمان امکانش نبود؛ تصمیم گرفتــم تا فرداى آن 
روز ( 1397/04/11) جســد را به بیرون از خانه منتقل 
کنم اما در حالى که جسد همچنان داخل خانه مانده بود، 

دستگیر شدم.» 
ســرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرائم 
جنایى پلیس آگاهى تهران بزرگ، با اعالم این خبر گفت: 
با اعتراف صریح متهم به ارتکاب جنایت و کشف جسد، 
پرونده با موضوع قتل عمـد تشکیل شده و متهم با قرار 
بازداشت موقت، به منظور ادامه تحقیقات در اختیار اداره 

دهم پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفته است.

ضیافت مرگ بانوشیدنى مسموم

برگزارى اولین جلسه دادگاه
 ناظم مدرسه «معین»  

جدال کامیون ها 2 کشته داشت

یک گله شیر در منطقه حفاظت شده «سیمبویا» واقع در آفریقاى جنوبى، شکارچیان متخلفى را که به قصد 
شکار و بریدن شاخ کرگدن وارد منطقه شده بودند خوردند. پلیس هنوز نتوانسته با استفاده از آنچه از اجساد 

متخلفان باقى مانده است تعداد آنها را تعیین کند.
به گزارش «تایم»، گروهى از شکارچیان متخلف کرگدن، در یکى از مناطق حفاظت شده آفریقاى جنوبى 

توسط گله شیر خورده شدند.
به گفته «نیک فاکس»، مالک منطقه حفاظت شده سیمبویا، بقایاى اجساد این متخلفان که به نظر مى رسد 
سه نفر بوده باشند در این منطقه حفاظت شده کشف شده. او احتمال مى دهد جسد دریده شده متخلفان، توسط 
یک گله شش نفره از شیرهاى این منطقه حفاظت شده که به منظور حفاظت از کرگدن ها در برابر شکارچیان 

نگهدارى مى شوند خورده شده باشد.
فاکس که پیش تر هم با متخلفانى که به قصد شکار و بریدن شاخ کرگدن ها وارد منطقه شده بودند مواجه شده 
مى گوید: «متخلفان در نیمه شب یکم جوالى با در دست داشتن ابزارى مانند یک تفنگ شکارى قدرتمند با 
صدا خفه کن، تبر، سیم بر و آذوقه اى براى چند روز وارد منطقه شدند که تمامى تجهیزاتى که به همراه داشتند 

مختص شکار و بریدن شاخ کرگدن است.»
مسئوالن این منطقه حفاظت شده ابتدا توسط سگ هاى نگهبان و سپس با شنیدن صداى همهمه شیرها 
متوجه وقوع حادثه شده و مقامات محلى را در جریان کشف بقایاى اجساد و تجهیزات متخلفان قرار داده اند.

به گفته فاکس، تا کنون تعداد متخلفان مشخص نشده و تحقیقات پلیس همچنان ادامه دارد.

در اقدامى عجیب مار کبرى با خوردن تعداد زیادى تخم مرغ خود را به دردســر بزرگى انداخت و لحظاتى 
خارق العاده را به وجود آورد.

در ویدئویى عجیب که هزاران کاربر در فضاى مجازى از آن بازدید کرده اند مار کبرایى مشاهده مى شود که 
لقمه اى بسیار بزرگ تر از دهان خود را براى صرف وعده غذایى خورده است.

این رویداد در هند فیلمبردارى شده و تعجب و شگفتى بسیارى از کاربران فضاى مجازى را به دنبال داشته 
است. در این اتفاق نادر شاهد خورده شدن تعداد زیادى تخم مرغ به وسیله مار کبرى و عکس العمل جالب این 
حیوان پس از خوردن تخم مرغ ها هستید. مار که خود همواره دشمن مرگبارى براى حیوانات مختلف از جمله 

پرندگان محسوب مى شود این بار خود با اقدامى غیر طبیعى در یک قدمى مرگ قرار گرفته بود.

آتش سوزى مرموز در گورستاناعتراف اعضاى  باند عینک دودى مرگ مجانى بعد از فوتبال! 

شکارچیان کرگدن، شکار شدند 

 لقمه بزرگ تر از دهان!

وقتى تسویه حساب با رفیق قدیمى باعث جنایت مى شود
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شادى مؤمن در چهره او و اندوه وى در دلش پنهان است، سینه اش 
از هر چیزى فراخ تر و نفس او از هر چیزى خوارتر اســت. 
برترى جویى را زشت و ریاکارى را دشمن مى شمارد، اندوه او 
طوالنى و همت او بلند است. ســکوتش فراوان و وقت او با کار 

گرفته است، شکرگزار و شکیبا و ژرف اندیش است.  
موال على (ع)

اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان در نظــر دارد قطعــه زمینــى واقــع در 
شــهر ابریشــم اردوگاه شــهید بهشــتى بــه مســاحت حــدود 2000 مترمربــع بــراى 
بــازى پینــت بــال را از طریــق برگــزارى مزایــده اجــاره دهــد. لــذا متقاضیــان ذیصالح
 مى توانند جهت دریافت اســناد و شــرایط مزایده تا تاریخ 97/4/21 به اداره تدارکات (کارشناسى امور 

قراردادها) این اداره کل مراجعه نمایند.
م الف: 202424 

آگهى مزایده

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 

نوبت اول 

آگهى مزایده نوبت اول 

رضا سلمانى - سرپرست شهردارى چادگان

چاپ دوم

شهردارى چادگان، پیرو قرارداد 95/10602 مورخ 1395/12/18 و به استناد مجوز شماره 97/44 مورخ 1397/3/21 شوراى محترم 
اسالمى شهر چادگان و نامه شماره 2031/1/2460 مورخ 1397/4/4 فرماندارى محترم شهرستان چادگان در نظر دارد سایت قایقرانى 

مجتمع فرهنگى و تفریحى خود را از طریق آگهى مزایده به صورت اجاره واگذار نماید. 
الف) موضوع مزایده

اجاره سایت قایقرانى مجتمع فرهنگى تفریحى با امکانات موجود از قبیل: 
الف /1- قایق موتورى 48 یک فروند با ظرفیت شش نفر. 

الف/2- قایق پدالى به تعداد ده فروند (چهار نفره به تعداد دو فروند و دو نفره به تعداد هشت فروند) 
الف/3- جلیقه نجات به تعداد سیزده جفت. 

ب) مدت موضوع مزایده: 
از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت یک سال شمسى. 

ج) قیمت پایه موضوع مزایده: 
قیمت پایه ماهیانه به مبلغ 16/500/000 (شانزده میلیون و پانصد هزار) ریال 

ج) بازدید و پیشنهادات موضوع مزایده: 
متقاضیان مى توانند از روز دوشنبه مورخ 1397/4/11 لغایت روز یکشنبه مورخ 1397/04/24 از امکانات موجود در قایقرانى واقع در 

مجتمع فرهنگى و تفریحى شهردارى بازدید و پیشنهادات خود را تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 1397/04/24 در دو پاکت: 
پاکت الف): پنج درصد قیمت پایه به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب 3100003423005 شهردارى چادگان نزد بانک ملى 

چادگان واریز و فیش واریزى را همراه با مشخصات کامل پیشنهاد دهند. 
پاکت ب): مبلغ پیشنهاددهنده و سوابق کارى الك و مهر شده با مشخصات کامل به حراست شهردارى تحویل و رسید دریافت نمایید. 
1- پیشنهادات رسیده در روز دوشنبه مورخ 1397/4/25 در محل شهردارى چادگان با حضور اعضاء کمیسیون باز و قرائت مى گردد. 

2- شهردارى چادگان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات رسیده مختار و به پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر و مبهم و بدون فیش 
سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

3- چنانچه نفرات اول و دوم و سوم شرکت کننده در مزایده از انعقاد قرارداد امتناع نمایند سپرده آنها به نفع شهردارى ضبط خواهد شد. 
4- داشتن پروانه قایقرانى و معرفى یک نفر نجات غریق با کلیه مدارك مربوطه و داشتن آمادگى نجات غریق در سال جارى که مورد 

تأیید هیئت نجات غریق استان باشد بایستى ضمیمه پیشنهاد پاکت ب گردد. 
5- اخذ مجوز و هر نوع بکارگیرى قایق هاى موتورى جهت مشــخص نمودن محدوده گشت زنى روى آب از سازمان آب و منطقه اى 

مى باشد که مسئولیت و پیگیرى آن بر عهده برنده مزایده مى باشد و این شهردارى هیچگونه مسئولیتى ندارد. 
6- هزینه آگهى مزایده به عهده برنده مزایده مى باشد. 

7- کلیه کسورات قانونى اعم از بیمه و مالیات و همچنین بیمه نمودن سایت قایقرانى با امکانات موجود بر عهده برنده مزایده مى باشد. 
8- شرکت کنندگان بایستى شرایط قانون منع مداخله کارمندان دولت مصوب 22 دى ماه 1337 و موضوع تبصره یک ماده 82 مکرر 
قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهاى اسالمى کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصالحات بعدى و قانون خدمت 

وظیفه عمومى را در نظر داشته باشند. 
9- برنده مى بایستى 50 درصد مبلغ پیشنهادى را در هنگام قرارداد و مابقى را در اواسط مدت قرارداد واریز نماید. 

10- در زمان انعقاد قرارداد برنده  مزایده بایستى سریعاً نسبت به واریز قسط اول اقدام یا قرارداد با نامبرده منعقد گردد و ارائه ضمانت 
نامه بانکى براى قسط دوم الزامى است. 

آگهى مزایده نوبت دوم 

رضا سلمانى- سرپرست شهردارى چادگان

چاپ دوم

شهردارى چادگان به استناد مجوز به شماره 97/31 مورخ 1397/2/31 شوراى محترم اسالمى شهر چادگان در 
نظر دارد نسبت به فروش تعداد سه پالك با کاربرى مسکونى واقع در چادگان- بلوار خرمشهر خیابان 16 مترى 

جنب پالك هاى ساخته شده مسکن و مهر طبق کروکى با شرایط ذیل اقدام نماید: 
با توجه به ارزیابى کارشناس محترم رسمى دادگسترى در رشته راه و ســاختمان قیمت پایه هر مترمربع از 

پالك  ها به شرح ذیل مى باشد: 

- بازدید و پیشنهادات موضوع مزایده: 
متقاضیان مى توانند از روز دوشنبه مورخ 1397/4/11 لغایت روز یکشنبه مورخ 1397/4/24 با مراجعه به شهردارى و ضمن بازدید 
از زمین مذکور نسبت به دریافت فرم هاى (مشخصات شرکت کنندگان و تعهد خرید مزایده اى زمین) از دبیرخانه شهردارى اقدام و 

فرم هاى مذکور را جهت شرکت در مزایده ضمیمه پیشنهاد پاکت (الف). 
- پنج درصد قیمت پایه به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب 3100003423005 شهردارى چادگان نزد بانک ملى چادگان واریز 

و فیش واریزى را همراه با مشخصات کامل پیشنهاد دهنده ضمیمه پیشنهاد پاکت ب). 
- پیشنهاددهندگان بایستى پیشنهادات خود را تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 1397/4/24 به حراست شهردارى تحویل و 

رسید دریافت نمایند. 
1- پیشنهادات رسیده در روز دوشنبه مورخ 1397/4/25 رأس ساعت ده صبح در محل شهردارى چادگان با حضور اعضاى کمیسیون 

باز و قرائت مى گردد. 
2- شهردارى چادگان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات رسیده مختار و به پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر و مبهم و بدون فیش 

سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
3- چنانچه نفرات اول و دوم و سوم شرکت کننده در مزایده انصراف نمایند سپرده آنها به نفع شهردارى ضبط خواهد شد. 

4- کلیه هزینه هاى مالى از قبیل هزینه آگهى، کارشناسى و غیره که در اثر مزایده حادث گردیده به عهده برنده مزایده خواهد بود. 
5- شرکت کنندگان بایستى شرایط قانون منع مداخله کارمندان دولت مصوب 22 دى ماه 1337 و موضوع تبصره یک ماده 82 مک رر 
قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهاى اسالمى کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصالحات بعدى را در نظر داشته 

باشند. 
6-برنده مزایده مى بایستى پس از اعالم کتبى شــهردارى ظرف مدت یک هفته نسبت به واریز مبلغ اعالم شده اقدام نماید در غیر 

اینصورت سپرده وى به نفع شهردارى ضبط مى گردد. 

شماره ردیف
پالك

نوع 
کاربرى

مساحت 
(مترمربع)

قیمت هر مترمربع 
(ریال)

قیمت کل پالك 
آدرس پالك(ریال)

216/752/500/000541/875/000مسکونى19
چادگان- بلوار خرمشهر خیابان 16 
مترى جنب پالك  هاى ساخته شده 

مسکن و مهر

221/312/500/000553/275/000مسکونى217
چادگان- بلوار خرمشهر خیابان 16 
مترى جنب پالك  هاى ساخته شده 

مسکن و مهر

260/742/600/000677/924/000مسکونى325
چادگان- بلوار خرمشهر خیابان 16 
مترى جنب پالك هاى ساخته شده 

مسکن و مهر

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.
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افزایش 7 درصدى کشفیات 
مواد مخدر در دهاقان

فرمانده انتظامى شهرستان دهاقان گفت: در یکسال 
گذشته میزان کشفیات مواد مخدر در دهاقان 7 درصد 

افزایش یافته است.
اسماعیل پریشانى با اشاره به افزایش کشف سوخت 
قاچاق، از اجراى طرح هاى محله محور، پاك سازى 
نقـاط آلـوده، عملیات هـاى 11گانـه «ذوالفقـار» و 
«مرصاد» خبرداد و گفـت: با اجراى طـرح آرامش و 
دستگیرى مجرمان و سارقان و شناسایى پاتوق ها و 
افراد بزهکار، با افزایش 21درصدى دستگیرشدگان، 
ایـن اقـدام کاهـش 12درصـدى سـرقت را نیـز در 

شهرستان در پى داشته است.

 آتش نشانان کاشانى بهار 
امسال 205 نفر را نجات دادند

 مدیرعامـل سـازمان آتش نشـانی وخدمـات ایمنی 
شهرداري کاشان گفت: مأموران آتش نشانى کاشان 
در بهار امسـال جـان 205 نفر از هموطنـان را نجات 
دادنـد که 43 نفـر از آنها مصـدوم و 14 نفـر نیز فوت 

شدند.
محمد مسعودچایچى اظهارکرد: آتش نشانان کاشان 
در 794 عملیات امداد و نجات شرکت داشتند که 161 
مورد آتش سـوزى و633 مورد حادثه بـود که جان و 
مال هموطنان از خطر، صدمات و خسـارات احتمالى 

نجات پیدا کردند.
وى افـزود: آتـش سـوزى خـودرو، مراکز تجـارى و 
اماکن مسـکونى از قابل توجه ترین مـوارد عملیاتى 
بود که مهمترین علل آتش سوزى شامل آتش سوزى 
عمـدى، اتصال برق، نشـت مایعـات قابل اشـتعال، 
انتقـال حـرارت، نقـص فنى کپسـول و پیـک نیک، 
پرتاب ومشـتعل کردن مواد نفتى وآتـش زا بوده که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 22 درصد رشد داشته

 است.

اجراى «کتاب درمانى» در 
کتابخانه هاى شهردارى

رئیـس کتابخانـه مرکـزى و مرکـز اطـالع رسـانى 
شهردارى اصفهان گفت: براى نخستین بار در کشور 
طـرح کتـاب درمانـى، در کتابخانه هاى شـهردارى 

برگزار مى شود.
محمدرضاکشانى اظهارکرد: درمان بیمارى ها و رفع 
مشـکالت مردم، مهمترین هدف اجراى طرح کتاب 
درمانى به شمار مى رود که در حال حاضر، هسته اولیه 
آن تشکیل شـده و اجراى آن را در آینده نزدیک رقم 

خواهد خورد.
وى با اشـاره به ویژه برنامه هاى ایـن کتابخانه براى 
فصل تابسـتان گفـت: کتابخانه مرکزى شـهردارى 
اصفهان تابستان امسال براى پر کردن اوقات فراغت و 
تأمین نیازهاى اطالعاتى مردم، رویکردهاى جدیدى 
از جمله توسـعه خدمات نوین کتابخانـه اى همراه با 

رویکردهاى پژوهشى ایجاد کرده است.

اختصاص17 میلیارد به 
پروژه فاضالب تیران 

فرمانـدار تیران و کرون گفـت: 170 میلیـارد ریال از 
محل اعتبارات ملـى وزارت نیرو به پـروژه فاضالب 

شهر تیران اختصاص یافت.
مجید حججى افزود: شبکه جمع آورى فاضالب شهر 
تیران به عنوان نخسـتین پروژه مشارکتى بین مردم 
و دولـت در بخش فاضـالب به صورت آزمایشـى در 

حال اجراست.
وى با بیان اینکه اجراى پروژه فاضالب شـهر تیران 
بیش از 50 درصد پیشـرفت فیزیکى داشـته اسـت، 
تصریح کرد: پـس از تکمیـل تصفیه خانـه و اتصال 
فاضالب منازل به شبکه اصلى، شاهد بهره بردارى از 

این پروژه خواهیم بود.
فرمانـدار تیـران و کـرون اضافـه کـرد: بـر اسـاس

پیش بینى شرکت مجرى، پروژه فاضالب شهر تیران 
تا پایان امسال به بهره بردارى مى رسد.

وى افـزود: پـس از تیـران پـروژه فاضـالب 
شـهرهاى عسـگران و رضوانشـهر نیز آغـاز خواهد

 شد. 

خبر

رئیس اتحادیه دفاتر فروش آهن اصفهان گفت: قیمت 
آهن همزمان با سراسر کشــور افزایش داشته است، به 
طورى که مى توان گفــت 100 درصد افزایش قیمت را 

شاهد بوده ایم. 
اکبر شمشیرى با اشاره به افزایش قیمت آهن و میلگرد 
در اصفهان اظهار کرد: اگر مبناى ما قیمت آهن در سال 
گذشته یعنى هر کیلو میلگرد و آهن 1600 تومان باشد، 
امروز شاهد افزایش 100 درصدى هستیم، زیرا قیمت هر 
کیلو آهن در حال حاضر به 3500و 3700 تومان رسیده 
است. وى علت اصلى این روند را، نوسانات نرخ ارز دانست 
و افزود: مهمترین شاخص براى تعیین قیمت آهن، نرخ 

ارز است، زمانى که دالر هشت هزار تومانى وارد کشور 
مى شود، باید براى خرید و صادرات در چنین بازه اى نرخ 
تعیین شود، از این رو قیمت آهن در چنین بازه اى تعیین 

مى شود.
رئیس اتحادیه دفاتر فروش آهــن اصفهان اضافه کرد: 
همزمان با افزایش نرخ ارز در بهمن ماه سال قبل، قیمت 

آهن هم رو به فزونى گذاشت.
شمشــیرى اضافه کرد: در این بازار کمبود عرضه وجود 
ندارد، بلکه رکود و کمبود مشترى وجود دارد، با این حال 
قیمت ها افزایش یافته است، همچنین ساخت خانه با این 

نرخ آهن به صرفه نیست.

حجت االســالم والمسلمین ناصر موســوى الرگانى، 
رئیس مجمع نمایندگان اســتان اصفهــان گفت: ما به 
دنبــال افزایش ســهم شــهردارى ها و دهیــارى ها 
هستیم، چرا که سه هزار و 200 میلیارد تومان از بودجه 
شهردارى ها کم شده و در اختیار ســازمان هدفمندى 
یارانه ها قرار گرفته اســت، درحالى که درآمد دولت از 
هدفمندى یارانه ها 112 هزار میلیارد تومان و کم کردن 

سهم شهردارى ها ظالمانه بود.
وى به داشتن درآمد پایدار براى شهردارى ها اشاره کرد 
و ادامه داد: کسب در آمد از صدور پروانه و تراکم فروشى 
نمى تواند بودجه شــهردارى ها را تأمین کند و شرایط 

اقتصادى موجود سبب شده برخى از شهردارى ها دو تا 
هشت ماه معوقه پرداخت حقوق داشته باشند. 

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان ادامه داد: کاهش 
کمک دولت به شهردارى ها ظلم بزرگى خواهد بود که با 
تغییر قانون مانع آن مى شویم. حجت االسالم والمسلمین 
موسوى الرگانى با اشــاره به رتبه 28 و 29 اصفهان در 
تخصیص بودجه ادامه داد: این استان رتبه دوم کشور در 
پرداخت عوارض و مالیات را دارد و باید در دریافت بودجه 
نیز رتبه بهترى داشته باشد و ما به عنوان نمایندگان مردم 
درصدد رفع این مشکل هستیم، ولى متأسفانه نگاه کشور 

به اصفهان نگاه به عنوان استان برخوردار است.

اصفهان رتبه بیست و هشتم 
در دریافت بودجه را دارد

افزایش 100 درصدى 
قیمت آهن

معاون مالى و اقتصادى شهردارى اصفهان گفت: تالش 
مدیریت شهرى اصفهان رفع موانع فعالیت انبوه سازان 
مسکن است تا بخشى از رکود حاکم بر بازار مسکن شهر 

کاهش پیدا کند.
مرتضى طهرانى اظهارداشت: براى جلب هر چه بیشتر 
سرمایه گذاران داخلى به ویژه انبوه سازان مسکن، جلساتى 
برگزار و دغدغه هاى انبوه ســازان را شــنیدیم، سپس 
جلساتى را در قالب کمیســیون در شهردارى مرکزى و 
مناطق 15 گانه تشــکیل دادیم تا موانع ساخت و ساز را 
برطرف کنیم و خوشــبختانه به تصمیمات خوبى دست 

یافتیم.
وى افزود: بخشــى از تصمیمات گرفته شده در جلسه با 
انبوه سازان، نیاز به مصوبه شــوراى شهر دارد، بنابراین 

طرح ها در قالب الیحه به شــوراى شهر ارائه شد که در 
کمیســیون تلفیق هفته گذشته شــورا به تأیید رسید و 
امیدوارم در جلسه علنى شوراى شــهر نیز این مهم به 

تصویب برسد.
معاون مالى و اقتصادى شهردارى اصفهان خاطرنشان 
کرد: بسته تشویقى خوبى براى انبوه سازان مسکن تهیه 
شده که در آن نظرات شــهردارى و سازندگان مسکن 

لحاظ شده است.
طهرانى با اشــاره به تأمیــن منابع مالى پایــدار براى 
شهردارى، گفت: در حال حاضر بخش عمده درآمدهاى 
شهردارى به واسطه ساخت و ساز تأمین مى شود، بنابراین 
منابع درآمدى پایدار در طول یک پروسه زمانى به دست 
مى آید که در این خصوص در حال برنامه ریزى و پیگیرى 

هستیم.
■■■

وى اظهارداشت: بخشــى از عوارض ارزش افزوده که 
توســط اداره دارایى دریافت و بین شهردارى ها تقسیم 

مى شود، جزو درآمد پایدار شهردارى به حساب مى آید.
وى با بیان اینکه عوارض نوسازى و خودرو نیز از جمله 
منابع درآمدى پایدار شــهردارى است، افزود: با توجه به 
اینکه براى دریافت عوارض خودرو یا نوسازى الزاماتى 
نداریم، با بسته هاى تشــویقى که به تأیید شوراى شهر 
مى رسد، شــهروندان را با جوایز یا بخشودگى جرائم به 
پرداخت عوارض تشــویق مى کنیم تــا ضمن وصول 
درآمد شهردارى، شهروندان نیز از جایزه خوش حسابى 

بهره مند شوند.

رفع موانع فعالیت 
انبوه سازان مسکن در شهر اصفهان

بسته تشویقى براى انبوه سازان تهیه شده است

رئیس دانشــگاه آزاد اســالمى واحد خمینى شهر از 
پذیرش دانشجو در 46 رشــته تحصیلى کارشناسى 
ارشد خبر داد و گفت: در این واحد دانشگاهى بیشتر 
کالس هاى درسى مقطع کارشناسى ارشد در روزهاى 

پایانى هفته ارائه مى شود.
مسعود جعفرى نژاد اظهارکرد: انتخاب رشته دانشگاه 
آزاد اسالمى در مقطع کارشناســى ارشد آغاز شده و 
داوطلبانى که بر اســاس کارنامه صادر شده از سوى 
سازمان ســنجش آموزش کشــور مجاز به انتخاب 
رشته شــده اند، مى توانند در صورت تمایل از طریق 
سامانه مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسالمى 
به نشــانى اینترنتى www.azmoon.org اقدام به 

انتخاب رشته کنند.
وى ادامه داد: انتخاب رشته به صورت الکترونیکى و 
از طریق کد دسترسى مندرج در کارنامه اعالم نتایج 
اولیه آزمون انجام مى شود و کد دانشگاه آزاد اسالمى 

واحد خمینى شهر 188 است.

جعفرى نژاد با توجه به وجود چندین دانشکده فنى و 
مهندسى و علوم انســانى و ده ها آزمایشگاه و کارگاه 
پیشرفته و به روز در دانشــگاه آزاد اسالمى خمینى 
شهر گفت: واحد خمینى شهر در کریدور علم و فناورى 
اســتان اصفهان و در همســایگى دانشگاه صنعتى 
و شــهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان قــرار دارد و 
رشته هاى تحصیلى آن بر اساس نیاز جامعه و صنعت 

و با هدف کارآفرینى و اشتغال راه اندازى شده است.
رئیس دانشــگاه آزاد اســالمى واحد خمینى شهر با 
توجه به امکانات مناســب آموزشى، پژوهشى و ارائه 
تسهیالت رفاهى مانند وام صندوق رفاه دانشجویى، 
تقســیط شــهریه، خوابگاه دانشــجویى، مجموعه 
ورزشى با سالن هاى چند منظوره و کتابخانه با حدود 
14هزار جلد کتاب فارسى و التین، افزود: عالقه مندان 
مى توانند براى کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اطالع 
 www.iaukhsh.ac.ir رسانى این دانشگاه به نشانى

مراجعه کنند.

اعضاى هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
65 طرح همکارى مشــترك با دانشگاه هاى آلمانى 

زبان ارائه کردند.
این 65 طــرح  در همایش «همــکارى هاى علمى 
پژوهشى با کشورهاى آلمانى زبان» ارائه شد و طى 
تفاهمنامه با این دانشــگاه ها، طــرح هاى منتخب 
ازحمایت هاى مشــاوره اى و مالى برخوردار خواهند 

شد.
در این همایش، زمینه هاى همکارى، منابع موجود در 
کشور آلمان، سازمان هاى دولتى و غیردولتى علمى 
پژوهشــى حمایت کننده از فعالیت هاى مشــترك 
تحقیقاتى و همچنین برنامه جدید معاونت پژوهشى 

و فناورى دانشــگاه در زمینه حمایت از فعالیت هاى 
بین المللى مورد بررسى قرار گرفت.

همچنین روندهــاى ادارى اجرایى شــکل گیرى 
هسته هاى همکارى بر اساس این تفاهمنامه ها مورد 

بررسى قرار گرفت.
این همکارى ها در قالب دوره هاى تبادل پژوهشگر، 
دعوت از اســاتید و پژوهشــگران آلمانى، برگزارى 
دوره هاى آموزشــى مشــترك و اجراى پروژه هاى 
تحقیقاتى بین دانشگاهى قابل برنامه ریزى خواهد بود؛ 
همچنین جزئیات نهادهاى تأمین کننده «پژوهانه» 
(گرنت) کشورهاى ســوییس و اتریش بررسى و ارائه

 شد. 

رئیس دادگسترى شهرستان نجف آباد گفت: ماهانه 
نزدیک به یک ششم جمعیت نجف آباد معادل 55 هزار 
نفر به دادگسترى این شهرستان مراجعه مى کنند، به 
طورى که در یکسال گذشته شاهد ورود بیش از 62 

هزار پرونده به دادگسترى بوده ایم.
حجت االسالم حســین حســینى با بیان اینکه در 
دادگســترى نجف آباد به صورت متوسط ماهیانه به 
200 تا 250 پرونده رسیدگى مى شود، اظهار کرد: این 
آمار نسبت به دیگر شهرســتان ها آمار باالیى است، 
حتى چندین برابر ســرانه استاندارد جهانى محسوب 

مى شود.
وى با بیان اینکه پرونده بالتکلیفى در دادگســترى 

این شهرســتان وجــود نــدارد، گفت: هــر پرونده 
حداقــل دو طــرف دارد و در بعضى مــوارد با ورود 
طرف سوم یا اشــخاص حقیقى و حقوقى دیگر، به 
پیچیدگى هاى رســیدگى دســتگاه قضائى افزوده 

مى شود.
رئیس دادگســترى نجف آباد حوزه فعالیت دستگاه 
قضائى را به دو بخش اصلى دادگسترى و شوراهاى 
حل اختالف تقســیم بندى کرد و گفت: طى 12 ماه 
گذشــته بیش از 16هزار و صد پرونده وارد 12 شعبه 
شوراى حل اختالف شهرستان شــده که تاکنون به 
15 هزار و 135 پرونده رســیدگى و حکم صادر شده

 است.

عملیات اجرایى طرح ساخت نخســتین پاالیشگاه 
تولید روغن اکستراکت سبز غرب آســیا در آیینى با 
حضور مسئوالن اردستان در شــهرك صنعتى این 

شهرستان آغاز شد.
مدیرعامل شــرکت آمارانت گفت: پاالیشــگاه در 
شهرك صنعتى اردستان به مساحت 32 هزار مترمربع، 
با سرمایه گذارى هزار میلیارد ریالى و اشتغالزایى 200 
نفرى، ظرفیت تولید 60 هزار ُتن محصول در سال را 

خواهد داشــت که براى اجراى طرح 18 ماه در نظر 
گرفته شده است.

بهزاد محمدى افزود: فرآیند و تجهیزات تولید روغن 
سبز براى ساخت الستیک به صورت دانش بنیان از 
سوى متخصصان این شرکت در کشور بومى شده و 
با این فناورى، کاهش 8 درصدى مصرف سوخت در 
خودروهاى سنگین و 4 درصد کاهش مصرف بنزین 

در خودروهاى سبک را شاهد خواهیم بود. 

پذیرش دانشجو در 46 رشته کارشناسى ارشد 
در دانشگاه آزاد  خمینى شهر

دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
با دانشگاه هاى آلمانى زبان همکار شد

ماهانه یک ششم جمعیت نجف آباد 
به دادگسترى مراجعه مى کنند

    آغاز عملیات ساخت پاالیشگاه روغن سبز 
در اردستان

مدیر بازرگانى شرکت غله و خدمات بازرگانى منطقه 10 
از خرید 39 هزار ُتن گندم به قیمت تضمینى از کشاورزان 

این استان خبر داد.
بهرام کرمى افزود: این میزان گندم از ابتداى شروع خرید 
تضمینى این محصول ( اول خرداد 97) تاکنون توســط 
شرکت غله و خدمات بازرگانى از کشاورزان این استان 

خریدارى شده است. 
وى افزود: در حال حاضر 28 مرکز خرید مباشر ( اتحادیه 
هاى شرکت تعاونى روستایى استان اصفهان ) و 11 مرکز 
خرید شرکت غله ( ســیلوهاى ملکى این شرکت ) کار 
خرید تضمینى گندم از کشاورزان استان را برعهده دارند. 
وى اضافــه کرد: 35 هــزار ُتــن از گنــدم خریدارى 
شــده در ســامانه خریــد ثبت شــده و کشــاورزان 
فروشــنده براى دریافت وجه به بانــک عامل معرفى

شده اند. 
کرمى ادامه داد: خرید گندم از مناطق گرمســیرى این 
استان شامل شهرستان هاى کاشــان، اردستان، نطنز، 
نایین، شــاهین شــهر، میمه و آران و بیدگل از ابتداى 

خرداد امســال آغاز شــده و روزهاى پایانى خود را طى 
مى کند. 

وى بیان داشت: خرید تضمینى گندم از مناطق سردسیر 
اســتان از جمله شهرســتان هاى گلپایــگان، فریدن، 
فریدونشهر، چادگان و بویین میاندشت نیز از ابتداى مرداد 

امسال آغاز مى شود.
کرمى در مورد خرید دانه هاى روغنى شامل کلزا، گلرنگ 
و آفتابگردان نیز گفت: امسال تمرکز بر خرید محصوالت 

کلزا و گلرنگ است.
وى افزود: از روز 20 خرداد امسال که خرید تضمینى کلزا 
شروع شده، تاکنون هزار ُتن از این محصول خریدارى 

شده است.
مدیر بازرگانى شــرکت غله و خدمات بازرگانى استان 
اصفهان اضافه کرد: کلزا در شهرســتان هاى مبارکه، 
شاهین شهر، سمیرم، فریدونشــهر، گلپایگان، تیران و 
کرون، شاهین شهر و کاشان کشت مى شود اما در سال 
جارى شاهین شهر بیشترین میزان کشت این محصول 

را به خود اختصاص داده است. 

39 هزار ُتن گندم از کشاورزان خریدارى شد بهره بردارى از 
موزه تخت فوالد تا 

پایان امسال
مدیر مجموعه تاریخــى، فرهنگى و مذهبى  
تخــت فــوالد از بهره بردارى از فاز نخســت 
موزه تخت فــوالد تا پایان ســال 97 خبر داد 
و گفــت: قرار اســت این مــوزه در دو بخش 
مشاهیر و ســنگ هاى تخت فوالد که شامل 
اشیا، دست نوشــته ها و عکس هایى است که 
از این شــخصیت ها به یادگار مانده، جانمایى 

شود.
علــى معرك نژاد اظهــار کرد: تخــت فوالد 
مجموعــه اى تاریخى، فرهنگــى و مذهبى با 
وسعت 75 هکتار است که آرامگاه بیش از 200 
هزار نفر از شخصیت هاى دینى، ملى و مذهبى 

را در خود جاى داده است.
وى افزود: وجود مقبره علما و شــخصیت هاى 
بزرگ در کنار معمارى و جلوه هاى هنرى تخت 
فوالد از قبیل سنگ قبور ارزشــمند با نقوش 
گیاهى، حیوانى، جانــورى و همچنین نقوش 
خط خوشنویسى سبب شــده تا این مکان به 

سایت موزه  اى روباز تبدیل شود.
وى با بیان اینکه احداث این موزه در ســه فاز 
مشاهیر و مفاخر، سنگ تخت فوالد و مشاهیر 
دیگر تخت فوالد صــورت خواهد گرفت، ابراز 
کرد: فاز نخست این موزه تا پایان سال جارى 
و در قسمت بختیارى ها راه اندازى خواهد شد 
تا در معرض بازدید عمــوم عالقه مندان قرار 

گیرد.

رئیس کمیسیون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى از 
کاهش میزان نرخ مالیات عملکرد واحدهاى تولیدى 

در کشور خبر داد. 
محمدرضا پورابراهیمى در حاشیه برگزارى همایش 
بررســى قانون مالیات بر ارزش افزوده در کاشــان 
گفت: بر اساس توافق بین دولت و مجلس، در شرایط 
کنونى با هــدف حمایت از واحدهــاى تولیدى نرخ 
مالیات عملکرد این واحدها از 25 درصد به 20 درصد 

کاهش خواهد یافت.وى افزود: میزان سهم پرداختى 
واحدهاى تولیدى در اقتصاد از مالیات عملکرد ساالنه 
بر این اساس یک پنجم کمتر مى شود که براى بخش 

تولید بسیار مناسب است.
رئیس کمیسیون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى 
بیان کــرد: این توافــق هم اکنــون در مرحله هاى 
نخستین قرار دارد و امید مى رود با اجراى آن، وضعیت 

اقتصادى کشور بهبود یابد. 

مالیات عملکرد واحدهاى تولیدى کاهش مى یابد
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مدیرکل پزشکى قانونى استان اصفهان گفت: بیشترین 
تلفات ناشــى از حوادث ترافیکى در دو ماهه اول سال 
جارى 154 نفر اعالم شــده که نسبت به سال گذشته با 

کاهش 6/1 درصدى تلفات رو به رو شدیم.
على ســلیمان پور اظهار کرد: تعداد اجساد معاینه شده 
در پزشکى قانونى استان اصفهان در دو ماهه اول سال 
جارى 564 نفر بوده است که 127 نفر آنها زن و 437 نفر 

مرد، شناسایى شده اند.
وى بیشــترین فوتى ها به تفکیک حــوادث را حوادث 
ناشى از تصادفات اعالم کرد و گفت: تعداد جانباختگان 
در تصادفات درون شــهرى 58 نفر و در تصادفات برون 

شــهرى 85 نفر و در تصادفات جاده روســتایى دو نفر 
بوده که با توجه به کاهش آمار نســبت به سال گذشته، 
بیشــترین فوتى ها را نســبت به حوادث دیگر داشته

است.
مدیرکل پزشــکى قانونى اســتان اصفهان ادامه داد: 
همچنین در این مدت، چهار هزار و 870 مصدوم حوادث 
ترافیکى در اداره کل پزشــکى قانونى استان اصفهان و 
مراکز تابعه معاینه شــدند که از این تعداد، هزار و 523 
نفر زن و ســه هزار و 347 نفر مرد هستند که در مقایسه 
با مدت مشــابه ســال قبل 13/3 درصد افزایش داشته

 است.

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: به 
زودى 50 دستگاه اتوبوس تازه نفس به ناوگان اتوبوسرانى 

اصفهان افزوده مى شود. 
علیرضا صلواتى اظهارکرد: از قرارداد خرید 500 دستگاه 
اتوبوس، تاکنــون صد دســتگاه اتوبــوس وارد ناوگان 
اتوبوسرانى شده اســت و به زودى 50 دستگاه دیگر نیز 
به شهر اصفهان تحویل داده مى شود. وى افزود: درصدد 
هستیم که تا پایان سال جارى با تأمین منابع مالى، تعداد 
350 دســتگاه اتوبوس باقیمانده از این قــرارداد را وارد 
ناوگان کنیم. صلواتى با بیان اینکه  عمر متوســط ناوگان 
اتوبوسرانى شــهردارى اصفهان 8/5 سال است و شرایط 

خوبى ندارد، گفت: تالش مدیریت شــهرى اصفهان این 
است که عمر ناوگان اتوبوسرانى اصفهان تا سال 1400 به 
زیر پنج سال کاهش پیدا کند. وى ادامه داد: در سال هاى 
اخیر به دلیل وجود محدودیت ها در کل کشور، شرکت واحد 
اتوبوسرانى اصفهان از یارانه هاى دولتى بى نصیب مانده و 
دولت نتوانسته است سهم کمک هاى خود را تحقق بخشد.

صلواتى با بیان اینکه شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان و 
حومه با 97 خط اتوبوس در بیش از 2100کیلومتر مســیر 
به شهروندان خدمت رسانى مى کند، تصریح کرد: در حال 
حاضر درحدود 30 درصد ناوگان توسط بخش خصوصى و 

70 درصد توسط بخش دولتى اداره مى شود.

فوت154 نفر در تصادفات 
درون و برون شهرى اصفهان 

ورود تازه نفس هاى 
حمل و نقل به نصف جهان

استقرار 100گروه راهدارى 
تابستانى در جاده هاى اصفهان

102گـروه راهدارى تابسـتان امسـال به مسـافران 
خدمات ارائه مى کنند.

معـاون راهـدارى اداره کل راهـدارى و حمـل و نقل 
جـاده اصفهان گفـت: در طـرح راهدارى تابسـتانى، 
42 راهدارخانه با 750 نیرو پوشش جاده هاى استان 

اصفهان را برعهده دارند.
فرزاد دادخواه افزود: ایمن سـازى جـاده هاى اصلى، 
رفع نقاط کور و پرتصادف، تسطیح و رگالژ محورهاى 
روستایى، شانه سازى و لکه گیرى، بازسازى و نصب 
گاردریل، سـاماندهى تابلوها وعالیم جاده اى و رفع 
عیـوب تیرهـاى روشـنایى، از جملـه فعالیـت هایى 
اسـت کـه در طـول طـرح راهـدارى تابسـتانى اجرا 

مى شود.
 

انتصاب مدیرکل 
پدافند غیرعامل استان 

مدیـرکل روابط عمومى و امور بین الملل اسـتاندارى 
اصفهان گفت: با تأیید وزارت کشور و سازمان پدافند، 
عبدالرسول صفرى با حکم استاندار اصفهان به سمت 
مدیرکل پدافنـد غیرعامل اسـتان اصفهان منصوب

 شد.
غالمرضا قائدیها افزود: صفرى پیش از این به مدت 
هفت سال مدیرکل بازرسـى ارزیابى عملکرد و امور 

حقوقى استاندارى بود. 

خبر

ابالغ راى
کالسه پرونده: 961173 شماره دادنامه: 9609976793703437- 96/10/24 مرجع رسیدگى: 
شعبه هفتم شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: بهزاد کرمى فرزند خدارحم به نشانى اصفهان، 
خ کاوه، خ گلستان، بلوار پرســتار پ 30 خوانده: محبوبه قدم پور فرزند قدمعلى به نشانى مجهول 
المکان خواســته: مطالبه یک فقره چک به میزان 8/300/000 ریال عهده بانک صادرات شعبه 
بلوار کشاورز به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت صدور حکم و اجراییه و هزینه 
دادرسى و صدور قرار تأمین خواســته فورى با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى 
اعضاى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى 
شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى آقاى بهزاد کرمى فرزند خدارحم به طرفیت خانم محبوبه 
قدم پور فرزند قدمعلى به خواسته مطالبه مبلغ هشت میلیون و سیصد هزار ریال وجه چک به شماره 
873649 مورخ 95/12/20 به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونى، با توجه به 
محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده 
على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پسندى در مقام اعتراض نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوى 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 
515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشت 
میلیون و سیصد هزار ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و سیصد و سه هزار و هفتصد و پنجاه 
ریال بابت هزینه دادرسى و خســارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (95/12/20) 
تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نمایــد. راى صادره غیابى و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف 
بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 198851 
عبادى- قاضى  شعبه هفتم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /4/374

ابالغ راى
کالسه پرونده: 960452 شــماره دادنامه: 9709976795500169- 97/2/3 مرجع رسیدگى: 
شعبه 25 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: سعید موسوى به نشانى اصفهان، سه راه سیمین، 
ابتداى جانبازان، تاکســى تلفنى فراز به  وکیل: فریبا جوزدانى به نشانى: اصفهان، توحید جنوبى، 
ك پیام پ 107 واحد 3 خوانده: مژگان موسوى به نشــانى مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 
200/000/000 ریال بابت یک فقره رسید عادى با احتساب جمیع خسارات قانونى. 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 دعوى آقاى ســعید موســوى با وکالت فریبا جوزدانى به طرفیت خانم مژگان 
موسوى به خواســته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال بابت یک فقره رســید عادى با احتساب 
جمیع خســارات قانونى با توجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان در جلسه رسیدگى مورخ 
96/11/23 و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نیافته و الیحه دفاعیه 
اى نیز به این شورا ارسال ننموده و مستند دعوى خواهان از هر گونه انکار و تکذیب مصون مانده، 
لذا شورا دعوى خواهان را مقرون  به صحت تشخیص و ثابت دانسته و هیچگونه دلیل و مدرکى که 
حکایت از پرداخت دین و یا برائت ذمه خوانده ملحوظ نظر قرار نگرفته است مستندا به مواد 198 و 
519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/825/000 ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین خسارت تاخیر 
و تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت (96/6/15) تا تاریخ وصول براساس شاخص بانک مرکزى 
که محاسبه آن برعهده اجراى احکام شورا مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى 
صادره غیابى و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــعبه مى باشد. م الف: 

198888 شعبه 25 شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره دو) /4/376
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9709970350100510 شماره پرونده:9609980350100869 شماره بایگانى 
شعبه: 961053 پرونده کالسه 9609980350100869 شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
اصفهان تصمیم نهایى شــماره 9709970350100510 خواهان: آقاى بهنام هدایت کلیشادى 
فرزند بهروز به نشانى اصفهان، آبشــار اول، بن بســت رضوان، مجتمع نگین آبشار، واحد 142 
خواندگان: 1- شرکت سینا رسان گستر به نشانى تهران، شریعتى باالتر از مطهرى کوچه سعدى 
پ 13 طبقه دوم کدپستى 1639659513 شناسه ملى 14003921254، 2- خانم لیال دریاگشت 
فرزند هادى خواســته ها: 1- مطالبه خسارات دادرســى 2- تامین خواسته 3- مطالبه وجه چک 
4- مطالبه خسارت تاخیر تادیه دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و با اعالم ختم دادرسى به شرح 
ذیل انشاى راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص دعوى آقاى بهنام هدایت کلیشادى به طرفیت 
1- لیال دریاگشت 2- شرکت سنا رسان گستر به خواســته مطالبه وجه به مبلغ 630/000/000 
ریال بابت وجه 7 فقره چک به شماره 459421- 93/11/7 و 459424- 93/11/19 و 813022- 
93/11/28 و 915262- 93/11/29 و 813003- 93/12/2 و 813047- 93/12/7 و 915272- 
94/2/9 هر یک به مبلغ نود میلیون ریال انضمام خســارت هزینه دادرسى و تاخیر تادیه به شرح 
دادخواست تقدیمى دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه دادخواست تقدیمى و رونوشت 
مصدق چک و گواهینامه عــدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و نظــر به اینکه خواندگان با 
وصف ابالغ قانونى وقت دادرسى در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و دفاعى به عمل نیاورده و دلیلى 
که حاکى از برائت ذمه خویش باشــد ابراز ننموده و مســتندات ابرازى خواهان مصون از ایراد و 
اعتراض مانده و با توجه به بقاى اصول اسناد در ید خواهان که حاکى از اشتغال ذمه خواندگان دارد 
دعوى خواهان را وارد و ثابت تشخیص مستندا به مواد 519، 198، 194 آیین دادرسى مدنى و مواد 
313، 310 قانون تجارت و تبصره الحاقى ماده 2 قانون اصالحى صدور چک و استسفاریه مجمع 
تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 630/000/000 
ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تاخیر تادیه و ارزش واقعى وجه چک بر مبناى نرخ تورم 
از تاریخ چک تا زمان وصول براساس شاخص اعالمى بانک مرکزى جمهورى اسالمى که پس 
از محاســبه از طریق اجراى احکام مدنى به حیطه وصول در خواهد آمد و پرداخت کلیه خسارات 
دادرســى وفق مقررات در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد راى صادره غیابى و ظرف بیست 

روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در 
دادگاه تجدیدنظر مرکز استان مى باشد. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان 
دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 333.  م الف: 198741 حبیبى دادرس شعبه اول 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /4/377
ابالغ راى

شماره ابالغنامه: 9710100352703462 شماره پرونده: 9509980359500154 شماره بایگانى 
شعبه: 961145 پرونده کالسه 9509980359500154 شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهرستان 
اصفهان (101 جزایى سابق) تصمیم نهایى شماره 9709970352700427 شاکى: خانم ریحانه 
بصیرى فرزند امین اله به نشانى اصفهان بهارستان مجتمع میالد میالد 7 پ 8 متهمین: 1- خانم 
زهرا مرادى فرزند ابوذر 2- آقاى محمد ترکمان فرزند صفرعلى همگى به نشانى مجهول المکان 
اتهام: مشارکت در کالهبردارى گردشکار: دادگاه با بررسى اوراق و محتویات پرونده، ختم رسیدگى 
را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى محمد 
ترکمان فرزند صفرعلى و خانم زهرا مرادى فرزند ابوذر و صادق حســن زاده فرزند حســین و با 
مشخصات اعالمى در کیفرخواســت و فعال همگى متوارى و بدون تامین دایر بر کالهبردارى به 
مبلغ 12/729/316 ریال از طریق اعالم برنده شدن شاکى در رادیو قرآن (به این شرح که متهم 
ردیف سوم با خط 09016138534 با شاکى تماس و مبالغ 991/758 و 791/758 به حساب متهم 
ردیف دوم و مبالغ 6/997/900 و 3/947/900 به حساب متهم ردیف اول واریز شده است)، نظر 
به محتویات پرونده، شکایت شاکى خانم ریحانه بصیرى، استعالم از بانک هاى مسکن و سامان 
و احراز تعلق حساب حساب مذکور به متهمان ردیف 1 و 2 و احراز واریز مبلغ فوق به حساب ایشان 
و با توجه به کیفرخواست تنظیمى از سوى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان که حاوى تقاضاى 
مجازات براى متهمان اســت و با توجه به عدم حضور متهمان و فرارى بودن ایشان و به تبع عدم 
ارائه دفاع موثر از ناحیه ایشــان؛ لهذا دادگاه وقوع بزه از ناحیه مشــارالیه را محرز و مسلم دانسته 
مستندا به ماده یک از قانون تشــدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختالس و کالهبردارى، هر کدام 
از متهمان را به تحمل 2 سال حبس تعزیرى و پرد اخت مبلغ 1783516 توسط متهم ردیف دوم و 
پرداخت همین مبلغ به عنوان جزاى نقدى توسط خانم مرادى و پرداخت مبلغ 10945800 در حق 
مالباخته و پرداخت مبلغ مذکور به عنوان جزاى نقدى در حق صندوق دولت توســط متهم ردیف 
اول محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز قابل واخواهى در همین شعبه و سپس 
ظرف بیســت روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است. اصفهان، خ چهارباغ 
باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان، طبقه 3، اتاق شماره 349. م الف: 

198744 شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهرستان اصفهان (101 جزایى سابق) /4/378
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9709970351300327 شماره پرونده: 9609980351300035 شماره بایگانى 
شعبه: 960043 خواهان: آقاى منوچهر خداپرســت فرزند علیرضا با وکالت خانم آزاده سلیمانى 
فرزند کاظم به نشانى اصفهان، خ چهارباغ باال، مجتمع تجارى ادارى کوثر ط 2 واحد 438 و خانم 
نسیم امیریان فارسانى فرزند بهروز به نشــانى اصفهان، خ چهارباغ باال، مجتمع تجارى کوثر ط 
دوم واحد 438 خواندگان: 1- آقاى غالمرضا ماندگار فرزند احمد 2- آقاى بهروز آقاجرى فرزند 
رمضان 3- آقاى حیدر سلیمانى شــهروئى فرزند کریم همگى به نشانى مجهول المکان خواسته 
ها: 1- مطالبه خسارت دادرسى 2- مطالبه خســارت. راى دادگاه: در خصوص دادخواست آقاى 
منوچهر خداپرست فرزند علیرضا با وکالت خانم نسیم امیریان فارسانى و آزاده سلیمانى به طرفیت 
1- آقاى غالمرضا ماندگار فرزند احمد 2- آقاى حیدر ســلیمانى شهرویى فرزند کریم 3- آقاى 
بهروز آقاجرى فرزند رمضان به خواسته مطالبه خسارت به انضمام خسارات دادرسى با این توضیح 
که وکالى خواهان در دادخواست و لوایح تقدیمى اظهار داشته اند که موکلش در سال 1381 یک 
باب منزل مسکونى نیمه تمام را از خوانده ردیف اول که هویت مالک ملک را جعل نموده خریدارى 
و نامبرده با همان هویت جعلى با همکارى و مشارکت ســایر خواندگان سند ملک را به خواهان 
منتقل نموده و ثمن معامله مبلغ نود میلیون ریال را کامل دریافت کرده اســت لیکن پس از اثبات 
جرم جعل و محکومیت خواندگان بالســویه به پرداخت ثمن و اجراى آن در سال 1396 تقاضاى 
الزام خواندگان به پرداخت غرامات وارده را خواستار گشته است خواندگان با وصف ابالغ قانونى در 
جلسات رسیدگى حاضر نشده و دفاعى به عمل نیاورده اند لذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده 
از جمله دادنامه صادره در پرونده کالسه 542/83- 541 شعبه محترم 117 عمومى جزایى مبنى 
بر محکومیت کیفرى خواندگان و مبایعه نامه و اسناد مالکیت و قطعى غیرمنقول مستند خواهان، 
دعوى وى را ثابت تشخیص و مستند به ماده 263 قانون مدنى و 519 قانون آیین دادرسى مدنى 
حکم به محکومیت خواندگان بالسویه به پرداخت خسارت مبلغ نود میلیون ریال براساس شاخص 
تورم بانک مرکزى از تاریخ 81/9/20 لغایت فروردین ماه 1396 بابت اصل خواســته و همچنین 
مبلغ 8/916/350 ریال بابت هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل براساس تعرفه در حق خواهان 
صادر واعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
این دادگاه و ظرف مدت بیســت روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان 
اصفهان مى باشد. اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شــهید نیکبخت، ساختمان دادگسترى کل استان 
اصفهان، طبقه 3، اتاق شماره 355. م الف: 198752 سلیمانى نسب رئیس شعبه 13 دادگاه عمومى 

حقوقى اصفهان /4/379
اجراییه 

شماره اجراییه: 9710426794800097 شماره پرونده: 9609986794800433 شماره بایگانى 
شعبه: 960433 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9710096794800058 و 
شماره دادنامه مربوطه 9609976794801009 محکوم علیه فرهاد دیانى پزوه به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 78000000 ریال بابت اصل خواسته و 2220000 ریال بابت 
هزینه دادرسى و همچنین خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 1396/05/23 لغایت 
زمان وصول. مشــخصات محکوم له: مهدى ملک محمد فرزند عباس به نشانى استان اصفهان، 
شهرستان اصفهان، شــهر اصفهان، خ هشت بهشت شــرقى کوچه 26 مجتمع بهشت واحد 7. 
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 مشــخصات 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 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 محکومیــت مالى 1394) 5- انتقال مال به 
دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى کــه باقیمانده اموال براى پرداخت دیون 
کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر 
دو مجازات مى شــود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت 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). اصفهان، خیابان سجاد، خیابان آیت اله ارباب، روبروى مدرسه نیلى پور، 
جنب ساختمان صبا، پالك 57. م الف: 198758 شعبه 18 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 

(مجتمع شهید حججى) /4/380
اخطار اجرایى

شماره: 457/96 ش5ح بموجب رأى شماره 820 تاریخ 96/12/26 شوراى حل اختالف شهرستان 
شاهین شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه هادى على شــیرازى نشانى: مجهول المکان 
محکوم است به: ملزم به حضور در یکى ازدفاتر از اسناد رسمى و تنظیم خودروى پیکان به شماره 
انتظامى 645 ل 84- ایــران 43 بنام خواهان همچنین حکم به محکومیــت خوانده به پرداخت 
مبلغ (137/500) ریال بابت هزینه دادرســى در حق محکوم له مهدى ابدالى نشــانى: شاهین 
شهر- گلدیس- فاز 2 منازل توسعه مسکن 5 پنج پ 126، پرداخت هزینه اجرا به عهده ى محکوم 
علیه مى باشد. به استناد ماده 19 آئین نامه اجرائى ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، 
اجتماعى، فرهنگى محکوم علیه مکلف اســت: پس از ابالغ این اخطار اجرایى ظرف ده روز مفاد 
آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به و یــا انجام تعهد و مفاد راى بدهد در 
غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احکام دادگاه یا دادگســترى محل تحویل 
خواهد شد. م الف: 683 شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره 

یک)  /4/381
اخطار اجرایى

شــماره: 718/96- 1397/3/30 به موجب راى شــماره 10 تاریخ 97/1/18 حوزه دهم حقوقى 
شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- خالد منیعات 
فرزند عبدالنبى به نشانى شاهین شهر مسکن مهر فرعى 2 بهمن شمالى بلوك 314 واحد 43، 2- 
على جهانگیرى فرزند مهراب به نشانى شاهین شهر، خ مخابرات فرعى 6 غربى پ 106، 3- پیام 
تخت فیروز فرزند محمدرضا به نشانى مجهول المکان 4- على اکبر روستان فرزند عبدالحسین به 
نشانى مجهول المکان محکوم هستند به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى جهت فراهم نمودن 
مقدمات و انتقال سند رسمى یک دستگاه خودرو سوارى پراید به شماره انتظامى 69د372 ایران 
43 و پرداخت مبلغ 365/000 ریال هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به نام محکوم له 
مهدى زندیان فرزند رجبعلى با وکالت خانم وجیهه نریمانى به نشانى شاهین شهر خ نظامى فرعى 
5 شرقى ساختمان ونک واحد یک و هزینه اجراى حکم که بر عهده محکوم علیه مى باشد. 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، 
صریحاً اعالم نماید. م الف: 684 مجتبى رضوانى- قاضى شعبه دهم حقوقى  شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /4/382
حصر وراثت

آقاى حسین شاه رجبیان به شماره شناسنامه 7 با اســتناد به شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى به شماره پرونده 231 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است 
که شادروان محمد شــاه رجبیان گرگابى فرزند حسینعلى به شماره شناســنامه 1041 در تاریخ 
1397/3/2 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از: 1- رقیه حق شناس گرگابى 
فرزند محمدعلى شماره شناسنامه 20 نسبت با متوفى همسر 2- حسین شاه رجبیان فرزند محمد 
شماره شناسنامه 7 نسبت با متوفى فرزند 3- حسن شاه رجبیان فرزند محمد شماره شناسنامه 6 
نسبت با متوفى فرزند 4- على شاه رجبیان گرگابى فرزند محمد شماره شناسنامه 2994 نسبت با 
متوفى فرزند 5-زینب شاه رجبیان گرگابى فرزند محمد شماره شناسنامه 5100025220 نسبت 
با متوفى فرزند 6- زهرا شاه رجبیان گرگابى فرزند محمد شــماره شناسنامه 49 نسبت با متوفى 
فرزند 7- لیال شاه رجبیان گرگابى فرزند محمد شماره شناســنامه 2905 نسبت با متوفى فرزند 
8- کبرى شاه رجبیان گرگابى فرزند محمد شــماره شناسنامه 26 نسبت با متوفى فرزند. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس اعتراض 
دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم و 
اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 688 شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر 

(مجتمع شماره یک)  /4/383
حصر وراثت

عادله آروغلى به شماره شناسنامه 708 با استناد به شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواســتى به شــماره پرونده 233 تقدیم این شورا نموده و چنین اشــعار داشته است که 
شادروان ناصر آروغلى فرزند سهراب به شماره شناسنامه 39 در تاریخ 97/2/31 درگذشته و ورثه 
وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- عادل آروغلى فرزند ناصر شماره شناسنامه 1700 نسبت با 
متوفى فرزند 2- عارف آروغلى فرزند ناصر شماره شناسنامه 364 نسبت با متوفى فرزند 3- عادله 
آروغلى فرزند ناصر شماره شناسنامه 708 نســبت با متوفى فرزند 4- عاطیه آروغلى فرزند ناصر 

شماره شناسنامه 359 نسبت با متوفى فرزند 5- فاطمه آروغلى فرزند ناصر شماره شناسنامه 338 
نسبت با متوفى فرزند 6- فرنگیس شش بلوکى فرزند امیر شماره شناسنامه 330 نسبت با متوفى 
همسر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کس اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به 
شورا تقدیم و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 690 شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر (مجتمع شماره یک)  /4/384
حصر وراثت

آقاى بهنام ســورانى یانچشمه به شماره شناسنامه 321 با اســتناد به شهادتنامه و گواهى فوت و 
رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى به شــماره پرونده 225/97ش 1ح تقدیم این شورا نموده و 
چنین اشعار داشته است که شــادروان فرخنده جاویدى منصورى رکنى فرزند سیاوش به شماره 
شناسنامه 9169 در تاریخ 1397/2/9 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- حیدر 
سورانى یانچشمه فرزند فرج ا... شماره شناسنامه 790 نسبت با متوفى همسر 2- شهرام سورانى 
یانچشمه فرزند حیدر شماره شناسنامه 1881 نسبت با متوفى فرزند 3- محمد سورانى یانچشمه 
فرزند حیدر شماره شناسنامه 1642 نسبت با متوفى فرزند 4- على سورانى یانچشمه فرزند حیدر 
شماره شناسنامه 1641 نســبت با متوفى فرزند 5- بهنام سورانى یانچشــمه فرزند حیدر شماره 
شناسنامه 321 نسبت با متوفى فرزند. اینک با انجام تشریفات مح قدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 666 شعبه اول 

شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /4/385
اخطار اجرایى

شماره: 506/96 ش11 ح بموجب رأى شماره 621 تاریخ 96/12/12 حوزه یازدهم شوراى حل 
اختالف شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محمدحسن حاج گداعلى 
نشانى: مجهول المکان محکوم اســت به: حکم به انتقال و تنظیم سند رسمى خودرو پژو آردى 
به شــماره انتظامى 826 د 32/ ایران 23 به نام محکوم له مجتبى لطیفى فرزند محمدرضا شغل: 
آزاد نشانى: شاهین شهر خ خاقانى فرعى 3 شرقى مجتمع بهار واحد 4 و پرداخت مبلغ 168/000 
ریال بابت هزینه دادرسى و الصاق تمبر در حق محکوم له. ضمن پرداخت هزینه اجراى حکم به 
عهده محکوم علیه مى باشد. 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 اســتیفا محکوم به از آن میســر باشد و در 
صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیــه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى 
خود را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. محکوم علیه تا سى روز پس 
از ابالغ اجراییه مى تواند ضمــن ارایه صو رت کلیه اموال خود دعوى اعســار را نیز اقامه نماید تا 
بازداشت نشود مگر دعوى مسترد یا رد شود. م الف: 654 قاضى شعبه یازدهم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /4/386
ابالغ رأى

شــماره دادنامــه: 9709973760000267 تاریــخ تنظیــم: 1397/03/28 شــماره پرونده: 
9609983760000768 شماره بایگانى شعبه: 960929 خواهان: آقاى على پهلوان فرزند رضا 
با وکالت آقاى ســعید معظم فرزند محمد به نشانى اســتان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر 
اصفهان- خ توحید چهارراه پلیس مجتمع ماکان 3 ط اول واحد 4 خوانده: خانم مهشید ابراهیمیان 
فرزند حسین به نشــانى اصفهان- خ مدرس خ سرچشــمه خ پوریاى ولى کوى صدیقى پ 33 
خواسته: مطالبه وجه چک رأى دادگاه: درخصوص دعوى آقاى على پهلوان با وکالت آقاى معظم 
به طرفیت خانم مهشید ابراهیمیان به خواســته الزام خوانده به پرداخت مبلغ نهصد میلیون ریال 
وجه یک فقره چک به شــماره 1133/352887/14 مورخ 96/4/30 عهده بانک ملت به انضمام 
خسارات دادرسى و تاخیر در تادیه دادگاه با مالحظه دادخواســت تقدیمى و مستند ابرازى شامل 
کپى مصدق چک و گواهى عدم پرداخت بانک محال علیــه و با عنایت به اینکه خوانده به طریق 
نشــر آگهى دعوت لیکن حضور نیافته و دعوى بدون دفاع و ایرادى باقیمانده و با عنایت به وجود 
اصل چک در ید وکیل خواهان دادگاه دعوى مطروحه را وارد ندانسته و مستندا به مواد 198 و 515 
و 519 قانون آئین دادرسى مدنى و عمومات قانون چک و مواد 310 و 313 قانون تجارت خوانده 
دعوى به پرداخت مبلغ نهصد میلیون ریال بابت اصل خواســته و به پرداخت خسارات دادرسى و 
خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید مورخ 96/4/30 لغایت یوم الوصول براساس شاخص تورم 
بانک مرکزى در حق خواهان محکوم مى نماید. راى صادره شــده غیابى بوده و ظرف بیست روز 
قابل واخواهى در این دادگاه و ســپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاههاى 
تجدیدنظر استان اصفهان است. استان اصفهان- شهرستان شــاهین شهر- میدان امام حسین 
(ع)- خیابان شهید منتظرى- خیابان شهید توالیى- دادگسترى شاهین شهر. م الف: 678 وحید 

هادى- رئیس شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر /4/387
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139704002141000157/1 شماره بایگانى پرونده: 9700253 شماره ابالغیه: 
139705102141000437 تاریخ صدور: 1397/04/05 آگهى ابالغ اجرائیه شــماره بایگانى: 
9700253 بدینوســیله به بدهکار پرونده اجرایى شــماره 139704002141000157/1 آقاى 
ســید محمد حجازى دهاقانى فرزند ســید ابوالقاســم تاریخ تولد 1342/08/15 و شماره ملى 
5129616537 و شماره شناسنامه 209 به آدرس شاهین شــهر خیابان نبوت نیم فرعى 2 غربى 
پالك 75 برابر چک شــماره 489048 مورخ 1395/02/31 به مبلغ 66/000/000 ریال به آقاى 
خداکرم فاتحى دهاقانى بدهکار میباشید و بستانکار علیه شما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایى 
بشــماره بایگانى 9700253 در واحد اجراى اسناد رسمى شاهین تشــکیل شده و طبق گزارش 
مورخ 1397/04/02 مامور مربوطه ابالغ به علت عدم شناســایى در محل اقامت شــما به شرح 
صدراالشاره میسر نگردیده لذا به تقاضاى بســتانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجراى مفاد اسناد 
رسمى مراتب فقط در یک نوبت در روزنامه نصف جهان جهت اطالع شما درج و منتشر و پس از 
انتشار آگهى در روزنامه اجرائیه ابالغ شده محسوب مى گردد و آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد 
و پس  از 10 روز عملیات اجرایى علیه شما اقدام خواهد شد. م الف: 665 مسئول واحد اجراى اسناد 

رسمى شاهین شهر /4/388

مدیرکل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان گفت: 
طرح «پارك مهارت» در ایام تابستان براى حرفه آموزى 

دانش آموزان اجرایى مى شود.
ابوطالــب جاللــى در خصــوص ارائه آمــوزش ها و 
مهارت هاى سازمان فنى و حرفه اى به دانش آموزان 
در طول تابســتان اظهار کرد: فنى وحرفه اى اســتان 
اصفهان مانند ســال هاى گذشــته به منظور آشنایى 
دانش آموزان با فرهنگ مهــارت آموزى، اجراى طرح 
آموزشــى «پارك مهارت» را در دســتور کار قرار داده 

است.
وى با بیان اینکه طرح پارك مهارت از ســال 94 کلید 
خورده اســت، اظهارکرد: این طرح با شعار «هر جوان 
اصفهانى یک مهارت» با همکارى و هماهنگى مدیران 

مدارس دولتى و غیر دولتى اجرایى مى شود.
مدیر کل آموزش فنــى و حرفه اى اســتان اصفهان 
همچنین به راه اندازى «تور مهارت» در اصفهان اشاره 
کرد و گفــت: در این طرح آموزشــى، دانش آموزان به 
همراه اولیا و مربیان خود روزهاى پنج شــنبه هر هفته 
از کارگاه هاى آموزشــى مرکز آموزش فنى و حرفه اى 

استان اصفهان بازدید مى کنند.
وى با بیان اینکه بازدید از کارگاه هاى پارك مهارت با 
هدف شناخت آموزش هاى فنى و حرفه اى و تأثیر آن 
بر کاهش آسیب هاى اجتماعى نوپدید است، اظهارکرد: 
مهارت آموزى در راستاى ایجاد اشتغال، افزایش اعتماد 
به نفس و بروز  توانایى هاى عمومى و ایجاد انگیزه بین 

دانش آموزان برنامه ریزى مى شود.
جاللــى در مــورد انجــام مشــاوره و اســتعدادیابى 

دانش آموزان اضافه کرد: دانش آموزان معرفى شــده 
ضمن انجام مشــاوره در بدو ورود و اســتعدادیابى، به 

کارگاه هاى مربوطه معرفى مى شوند و پس از گذراندن 
دوره هاى کوتــاه مدت مورد نیاز مطابق با اســتعداد و 

توانایى خود، تأییدیه حضور در دوره کوتاه مدت آموزشى 
دریافت مى کنند.

حرفه آموزى در تابستان در «پارك مهارت»
سرپرست شهردارى چادگان گفت: در راستاى اجراى 
طرح آبیارى فضاى ســبز با آب غیر شرب، بیش از 
2500 متر لوله گذارى جداسازى آب فضاى سبز از 

آب شرب انجام شده است.
رضا ســلمانى اظهار کرد: به منظــور جلوگیرى از 
کاهش آب شــرب در شــهر چادگان، اجراى طرح 
جداسازى مصارف فضاى سبز شهر چادگان از آب 

شرب برنامه ریزى شد.
 سرپرست شــهردارى چادگان بیان کرد: با توجه به 
کاهش نزوالت آسمانى و منابع آب زیرزمینى و نیز 
باال بودن هزینه تولید آب شرب، جداسازى آبیارى 
فضاى سبز از آب شرب شهروندان ضرورى بود که 

این کار در حال انجام است.
وى ادامه داد: براى تدوین این طرح، با کارشناسان 
مربوطه استانى و کارشناسان آبفاى شهرى شهرستان 
چادگان مذاکرات انجام شد و هم اکنون کارکنان واحد 
خدمات شهرى شهردارى با تمام توان تمرکز خود را 
در راستاى اجراى باکیفیت این پروژه به کار گرفته اند.
ســلمانى افزود: آب یک مایه حیاتــى و مهم براى 
زندگى بشر است که همه مسئوالن و مردم موظف 
به  صرفه جویى و استفاده بهینه در آب شرب هستند 
که انتظار داریم همه ارگان ها و ســازمان ها با درج 
قوانین و نظارت ویژه به این موضوع، نهایت اهتمام 
و تالش خود را براى خروج کشور از بحران کم آبى 

انجام دهند. 

اجراى طرح جداسازى 
مصارف فضاى سبز 

از آب شرب
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خیابان ابوذر 
پیاده راه مى شود

شـهردار منطقه 11 شـهردارى اصفهان گفت: خیابان 
ابـوذر یکـى از شـلوغ ترین خیابان هـاى منطقـه 11 
شهردارى اصفهان است که در صورت تصویب شوراى 
ترافیک و طراحى شهردارى، به پیاده راه تبدیل خواهد 

شد. 
حمیـد اشـرفى همچنیـن اظهارکـرد: در ایـن منطقه 
خانه هاى تاریخى زیادى در مالکیت بخش خصوصى 
وجـود دارد، از این رو در صدد خرید چنـد خانه تاریخى 
هسـتیم تـا بتوانیـم مـوزه مردم شناسـى را در رهنـان 

راه اندازى کنیم و بومگردى منطقه را تحقق ببخشیم.

کمبود موقوفات قرآنى در 
استان اصفهان

مدیر کل اوقاف و امور خیریه اسـتان اصفهان گفت: 
وقف هاى مشارکتى چند سالى است که در کشور آغاز 
شده و مى تواند این نوع مشارکت به افزایش موقوفات 

کمک کند.
حجت االسـالم والمسـلمین رضـا صادقـى افـزود: 
تأکیداتى که رهبـر معظم انقالب در سـال هاى اخیر 
دربـاره جنگ اقتصـادى فرمودنـد، هر کـس باید به 
هر توانـى در این راه گام بـردارد به خصوص قاریان و 
حافظان قرآن، مى تواننـد با بیان آیـات اقتصادى در 
محافل و مراسم تأثیرگذار باشند. وى در ادامه درباره 
وضعیت وقف در استان اصفهان نیز گفت: وقف هاى 
مشـارکتى چند سـالى اسـت که در کشـور آغاز شده 
و مى توانـد این نوع مشـارکت به افزایـش موقوفات 
کمک کنـد به خصوص دربـاره وقف هـاى قرآنى که 
متأسفانه در استان کم است و بیشتر موقوفات درباره 

روضه خوانى است.
 

تولید 2000 ُتن بوقلمون 
در استان 

 امسال درحدود 2000 ُتن بوقلمون در استان اصفهان،  
نخستین تولید کننده این محصول  در کشور تولید و 

روانه بازار مصرف  شد.
کارشــناس مســئول ســایر ماکیــان ســازمان 
جهادکشاورزى استان اصفهان گفت: از ابتداى امسال 
تاکنون این میزان بوقلمون از صد واحد پرورش دهنده 

در این استان تولید و  روانه بازار مصرف شد.
قربانعلــى محمــدى، برنامــه پیش بینــى تولید 
امســال بوقلمون  این اســتان را 7500 تن عنوان 
کرد و افــزود: تولید مــازاد برنیاز ایــن محصول به 
اســتان هاى کرمان، اهــواز، مرکــزى و یزد صادر 
مى شود. وى تولید سه ماهه امسال بوقلمون را برابر 
مدت مشابه پارســال پارســال عنوان کرد و گفت: 
شهرســتان هاى نجف آباد، فریدن و تیران وکرون 
از مراکز عمده تولید این فرآورده گوشــتى در استان 

اصفهان است.

خبر

سخنگوى شوراى اسالمى شهر اصفهان با بیان اینکه 
در شرایط موجود، تصمیم گیرنده نهایى براى راه اندازى 
تئاتر شــهر حوزه هنرى اســت، گفت: در ایــن زمینه 
مدیریت شهرى بیشتر مى تواند نقش تسهیلگرى داشته 

باشد.
مهدى مقدرى در خصوص آخرین وضعیت تئاتر شــهر 
اصفهان اظهار داشــت: باید توجه داشت که شهردارى 
مالک  کل زمین در نظر گرفته شده براى تئاتر شهر نیست 
و بخشى از این زمین که سینما همایون قدیم نام داشته، 

متعلق به حوزه هنرى است.
وى با بیان اینکه شــهردارى بودجه هاى تشــویقى و 

بســته هاى حمایتى را براى راه اندازى تئاتر شهر در نظر 
گرفته اســت، ادامه داد: باید توجه داشت که شهردارى 
پیشــنهادات زیادى را بــه حوزه هنــرى در خصوص 
راه اندازى تئاتر شهر ارائه داده است که هیچ کدام مورد 

توجه قرار نگرفته است.
وى، واگذارى زمین ســینما همایون به شــهردارى در 
صورت معوض را از جمله پیشنهادات شهردارى به حوزه 
هنرى اعالم کرد و گفت: پیشــنهاد دیگر شهردارى نیز 
ساخت تئاتر شهر به صورت مشارکتى با حوزه هنرى بوده 
که هنوز هیچیک از این پیشنهادات از سوى حوزه هنرى 

مورد قبول واقع نشده است. 

رئیس اتحادیه مصنوعات چوبى شهرســتان اصفهان 
 گفت: با افزایش قیمت خرید اقالمى چون هیزم و نئوپان 
که در داخل کشور تولید مى شوند، تولیدکنندگان داخلى 

با محدودیت مواجه شده اند.
محمد شــادمند اظهارکرد: نوســانات قیمت دالر تمام 
بخش هاى مرتبط با صنعت چوب را تحت تأثیر قرار داده 
و حدود یک ماه است که با تشدید مشکالت ارزى مواجه 
شده ایم، متأسفانه ریشــه بخش زیادى از مشکالت در 
تهران است و امیدواریم مسئوالن دولتى اصفهان براى 
حل این مشکالت با تهران رایزنى کنند. وى افزود: هنوز 
از فعاالن صنعت چوب اصفهان کسى موفق به دریافت 

ارز دولتى نشده است، در آن سوى کار بسیارى از فعاالن 
صنعت چوب تعهداتى به کارفرمــا داده اند که با تغییر 

ناگهانى شرایط قادر به انجام آن نیستند.
شادمند گفت: در حال حاضر قیمت خرید سایر اقالم مانند 
هیزم و نئوپان که در داخل کشور تولید مى شوند، افزایش 
قابل توجهى داشته و تولیدکنندگان داخلى را با محدودیت 
مواجه کرده است. وى با انتقاد از سختگیرى بانک ها براى 
ارائه تسهیالت به اصناف، افزود: تمام افرادى که موفق 
به تکمیل تمام فرآیندهاى تسهیالت شدند در بانک به 
مشکل برخورده اند، در حالى که تولیدکنندگان نیازمند 

سرمایه در گردش هستند.

سهم صنعت چوب اصفهان از 
ارز دولتى صفر است

راه اندازى تئاتر شهر در 
انتظار تصمیم حوزه هنرى

 حصروراثت 
آقاى مرتضى راعى داراى شناسنامه شماره 35 به شرح دادخواست به کالسه 28/97 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان فاطمه مالاحمدى بشناســنامه 36 در تاریخ 
96/03/15 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. مرتضى 
راعى دهقى فرزند محمد على ش ش 35 ، 2. مصطفى راعى دهقى فرزند محمدعلى ش ش 10 ، 3. فردوس 
راعى فرزند محمد على ش ش 102 (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد 

شد. 1360/م الف رئیس شعبه 1 دادگاه حل اختالف مهردشت/4/397
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709973759200302 تاریخ تنظیم: 1397/03/28 شماره پرونده: 9509983759201490 
شماره بایگانى شــعبه: 951521 خواهان: آقاى محمود مهرابى کرمانى فرزند محمدمهدى با وکالت آقاى 
سجاد قهرمانى فرد فرزند احمد به نشانى شاهین شــهر عطار بین فرعى 6 و 7 غربى دفتر وکالت خواندگان: 
1- آقاى عبدالرضا ممبنى فرزند محمدعلى 2- خانم سپیده ســادات صاحب کار خراسانى فرزند سید على 
اکبر همگى به نشانى مجهول المکان 3- آقاى افشــین حیدرى فرزند شنبه به نشانى شاهین شهر خ عطار 
فرعى 7 غربى مجتمع کورش واحد 10 خواســته: مطالبه وجه چک (رأى دادگاه) درخصوص دادخواســت 
آقاى ســجاد قهرمانى فرد به وکالت از آقاى محمود مهرابى فرزند محمدمهــدى به طرفیت خانم و آقایان 
1- سپیده سادات صاحبکار فراسانى 2- عبدالرضا ممبنى فرزند محمدعلى 3- افشین حیدرى فرزند سعید 
به خواســته تقاضاى صدور حکم مبنى بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 4/700/000/000 ریال بابت 
وجه چهار فقره چک به شماره 339242 مورخ 90/11/13 و شــماره 339246 مورخ 90/11/22 و شماره 
339247 مورخ 90/11/24 هر کدام 1/200/000/000 ریال و شــماره 483546 مورخ 90/11/25 به مبلغ 
1/100/000/000 ریال همگى عهده بانک کشــاورزى به انضمام هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررســید لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل دادگاه با عنایت به محتویــات پرونده نظر به اینکه 
وجود اصل چک در ید دارنده دلیل بر اشتغال ذمه صادرکننده و صدور گواهى عدم پرداخت آن از سوى بانک 
محال علیه موید عدم چک از سوى خوانده مى باشــد و خواندگان على رغم استحضار از جلسه رسیدگى در 
دادگاه حضور پیدا نموده اند و دفاعى در قبال دعوى مطروحه به عمل نیاورده اند لذا دادگاه با توجه به مراتب 
فوق دعوى خواهان را ثابت و وارد تشخیص و مستندا به مواد 249 و 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198، 
515، 519، 522 قانون آئین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امــور مدنى و تبصره الحاقى مورخ 
76/3/10 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چک و قانون 
استفساریه تبصره مذکور مصوب 77/9/21 مجمع تشــخیص مصلحت نظام خوانده به پرداخت مبلغ چهار 
میلیارد و هفتصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و از باب  تسبیب به پرداخت یکصد و شصت و یک میلیون و 
ششصد و هشتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجراى 
حکم قابل محاسبه در واحد اجراى احکام مدنى براساس شاخص اعالمى بانک مرکزى جمهورى اسالمى 
ایران و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قابل محاسبه در واحد اجراى احکام در حق خواهان محکوم 
و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و 

پس از آن ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاه محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان میباشد. 
استان اصفهان- شهرستان شاهین شهر- میدان امام حســین(ع)- خیابان شهید منتظرى- خیابان شهید 
توالیى- دادگسترى شاهین شهر. م الف: 661 حبیب اســالمیان- رئیس شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان شاهین شهر /4/389
اخطار اجرایى

شماره 908/96 به موجب راى شماره 1317 تاریخ 96/11/30 حوزه 8 شوراى حل اختالف شهرستان نجف 
آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه مرتضى محمدى قلعه سفیدى به نشانى مجهول المکان محکوم 
اســت به پرداخت مبلغ 47/500/000 ریال  بابت اصل خواســته و مبلغ 219/375 ریال بابت هزینه هاى 
دادرسى و خسارت وارده از مورخ 96/08/09 و  بابت نیم عشر دولتى. محکوم له: سجاد بهارلویى به نشانى: 
گلدشت-خ منتظرى-کوچه صفرعلى کاووسى-پ 22-منزل سورانى، ماده 34قانون اجراى احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 1356/م الف-شعبه 8حقوقى شوراى 

حل اختالف نجف آباد/4/391
  حصروراثت 

عباسعلى پاینده داراى شناسنامه شماره 26677 به شرح دادخواست به کالسه 432/97 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طیبه نورمحمدنجف آبادى بشناسنامه 862 در 
تاریخ 96/07/22 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. 
زهرا پاینده ش ش 1241 ، 2. حسینعلى پاینده ش ش 148 ، 3. خدیجه پاینده ش ش 444 ، 4. فاطمه پاینده 
ش ش 454 ، 5. حسنعلى پاینده ش ش 714 ، 6. زهره پاینده ش ش 2658 ، 7.عباسعلى پاینده ش ش 26677 
8.محسن پاینده ش ش 1381 (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. 1349/م 

الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/4/394
ابالغ رأى

 دادنامه خواهان/آقاى احمدرضا طوســى فرزند غالمحســین با وکالت مجید محمدى نشانى: نجف آباد خ 
17 شهریور شرقى کوى شــهیدان طوســى کوى جعفرى پ 4- خوانده/آقایان 1.بهزاد خزلى فرزند حیدر 
نشانى: مجهول المکان 2.ایمان غفور زاده نشانى: خمینى شهر قائمیه کشتارگاه قدیم خ خیام غربى (شنبه 
بازار) بن بست روح اله بن بست شماره 11 کدپستى 8419639873 – حکم پرداخت بدهى به استناد چک 
و سفته –تاریخ: 97/04/10 کالسه پرونده 226/97 (راى شورا) درخصوص دعواى آقاى احمدرضا طوسى 
به طرفیت خوانده: آقایان:1.بهزاد خزلى 2.ایمان غفور زاده به خواسته مطالبه 50/000/000ریال بابت وجه 
1 فقره چک به شماره 15105/556158 مورخ 95/10/20 عهده بانک تجارت ومطالبه خسارت تاخیرتادیه 
و هزینه هاى دادرســى، باتوجه به محتویات پرونده رونوشــت چک و گواهى عدم پرداخت صادره از ناحیه 
بانک محال علیه و نظر به اینکه خواندگان ردیف اول علیرغم ابالغ از طریق نشرآگهى و ردیف دوم علیرغم 

ابالغ قانونى درجلسه رسیدگى شورا حاضر نشده اند و دفاع وانکارى ننموده اند،لذا شوراى دعوى خواهان را 
وارد دانسته و مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 309و 307 
قانون تجارت خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
680/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرســى وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه و مبلغ 500/000 ریال بابت 
هزینه هاى نشر آگهى و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 95/10/20 لغایت اجراى حکم در 
حق خواهان که اجراى احکام محاسبه خواهد شد محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین 
مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم حقوقى شهرستان نجف آباد مى باشد1351/م الف، کاظمى- قاضى 

شوراى حل اختالف گلدشت/4/392
ابالغ رأى

 دادنامه-کالســه پرونده: 348-97/04/12 خواهان/آقاى مهدى خیرخواه فرزند حســن  با وکالت مجید 
محمدى نشانى: اصفهان خ مطهرى پل اذر خ ابوذر نبش کوچه عرفانى پ 1  4- خوانده/آقایان 1.مرتضى  
بازدار فرزند محمدامین نشانى: مجهول المکان 2.مجتبى فخارى اســفریزى نشانى: نجف اباد روبه روى 
پلیس راه کوچه آتش نشانى سنگبرى ملت کدپستى 8519114491 – حکم پرداخت بدهى به استناد چک 
و سفته –تاریخ: 97/04/10 کالسه پرونده 224/97 (راى شورا) درخصوص دعواى آقاى مهدى خیرخواه به 
طرفیت خوانده: آقایان:1.مرتضى بازدار 2.مجتبى فخارى اسفریزى به خواسته مطالبه 200/000/000 ریال 
بابت وجه 1 فقره چک به شماره 1623/264340/56 مورخ 97/02/25 عهده بانک ملت ومطالبه خسارت 
تاخیرتادیه و هزینه هاى دادرسى، باتوجه به محتویات پرونده رونوشت چک و گواهى عدم پرداخت صادره 
از ناحیه بانک محال علیه و نظر به اینکه خواندگان ردیف اول علیرغم ابالغ از طریق نشرآگهى و ردیف دوم 
علیرغم ابالغ قانونى درجلسه رسیدگى شورا حاضر نشــده اند و دفاع وانکارى ننموده اند،لذا شوراى دعوى 
خواهان را وارد دانسته و مســتنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 
309و 307 قانون تجارت خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواســته 
و پرداخت مبلغ 1/050/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرســى وحق الوکاله وکیــل طبق تعرفه و مبلغ 
500/000 ریال بابت هزینه هاى نشر آگهى و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 97/02/25 
لغایت اجراى حکم در حق خواهان که اجراى احکام محاسبه خواهد شد محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا 
و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم حقوقى شهرستان نجف آباد مى باشد. 1350/م الف، 

کاظمى - قاضى شوراى حل اختالف گلدشت/4/393
حصروراثت 

حجت پورندافیان نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 481 به شــرح دادخواست به کالسه 417/97 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمعلى پورندافیان نجف آبادى 
بشناسنامه 568 در تاریخ 95/07/18 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1. حجت پورندافیان نجف آبادى ش ش 481 ، 2. نادعلى پورندافیان نجف آبادى ش ش 
320 ، 3. عباس پورندافیان نجف آبادى ش ش 28619 ، 4. ملیحه پورندافیان نجف آبادى ش ش 28620 ، 5. 
محمد پورندافیان نجف آبادى ش ش 632، 6. فاطمه پورندافیان نجف آبادى ش ش 47 (فرزندان متوفى)، 

7.بتول داورى نجف آبادى ش ش 492(همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد 

شد. 1337/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/4/395
 مزایده

شــماره نامه:9710113731400265 شــماره پرونده: 9609983730301062 شــماره بایگانى شعبه: 
970750در پرونده کالسه 970750 اجرایى و به موجب دادنامه 2673-96 صادره از شعبه 1 دادگاه خانواده 
نجف آباد محکوم علیه اجرایى مهدى چلبى فرزند حسینعلى محکوم است به پرداخت  250 عدد سکه تمام 
بهارآزادى و 200 مثقال طالى ساخته شده  و مبلغ 400/000 ریال نیم عشر دولتى که از طریق اجراى احکام 
مدنى دادگسترى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى 
مجید کیان ارثى به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: سوارى پراید به شــماره انتظامى 23-751ج76 مدل 
1386 به رنگ سفید روغنى به شماره شاسى *s1412286117941* - داراى 4 حلقه 30 درصد-شیشه 
ها سالم- باطرى خوابیده- باتوجه به جمیع جهات قیمت خودرو به مبلغ 82/000/000 ریال ارزیابى و برآورد 
گردیده اســت. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده 
ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد و درتاریخ 1397/05/06 ساعت 10 صبح و در محل اجراى احکام 
حقوقى برگزار مى گردد. برنده مزایده شخصى اســت که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که 
بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت 
به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى 
گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 

1357/م الف مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/4/396
مزایده اموال منقول 

شماره نامه : 9701913656000003 – شماره پرونده : 9509983654901002 – شماره بایگانى پرونده 
:963497  شعبه اول اجراى احکام کیفرى دادسراى عمومى و انقالب فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 
963497 اجرائى موضوع علیه  آقاى محمد قائدى نســب فرزند على و له آقاى مهدى وزیرى فرزند حسین 
در تاریخ 1397/05/15 به منظور فروش یک دستگاه خودروى سوارى پژو 405 آقا به مالک محمد قائدى 
نسب فرزند على به مشخصات مدل سال 1392 نقره اى متالیک به شماره موتور 225891 و شماره شاسى 
530263 موتور گیربکس و دیفرانسیل فعال مناسب الستیک ها 65 درصد آج دارد اطراف بدنه مرمت شده 
وضعیت رنگ آمیزى و تودوزى مناسب مى باشد از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر شعبه اول 
اجراى احکام کیفرى دادسراى عمومى و انقالب فالورجان  اطاق 124 برگزار نماید . خودرو موضوع مزایده 
برابر نظر کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ دویست و بیست میلیون ریال ارزیابى شده است . متقاضیان 
خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل اجراى احکام از موقعیت اموال مطلع شوند . 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 کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت 
ارزیابى شده را به همراه داشته باشندم/الف : 384 مدیر دفتر شعبه اول اجراى احکام کیفرى دادسراى عمومى 

و انقالب فالورجان /4/373

بررســى نماگرهاى حیاتى در اســتان اصفهان نشان 
مى دهد که والدت در این استان در دو سال گذشته رو 

به کاهش بوده است.
بر اساس جدیدترین گزیده شــاخص ها و نماگرهاى 
اقتصادى، اجتماعــى و فرهنگى اصفهان که توســط 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزى اســتان منتشر شده، 
در سال گذشــته 80 هزار و 558 والدت در استان رخ 
داده که این آمار 3/8 درصد نســبت به سال 95 کاهش 

یافته است. 
آمار والدت در اســتان اصفهان در سال 95 نیز درحدود 
83هزار مــورد بوده که نســبت به ســال 94 درحدود 

1/6درصد کاهش یافته است. 
میزان والدت در فصل بهار سال 95 درحدود 1/8 درصد 
افزایش، در تابســتان 4/1 درصد کاهش، در پاییز یک 
درصد کاهش و در زمستان 2/9 درصد نسبت به فصول 

مشابه سال 94 کاهش نشان مى دهد. 
همچنین میزان والدت در فصول چهارگانه سال 96 به 
ترتیب 1/6، 4/6، 2/2 و 7/2 درصد نســبت به فصول 

مشابه سال 95 کاهش نشان مى دهد. 
بررسى این آمار نشــان مى دهد که بیشترین کاهش 
والدت در زمستان پارسال نسبت به زمستان سال 95 به 

میزان 7/2 درصد رخ داده است. 

 متغیر بودن آمار وفات 
با وجود کاهشى بودن روند والدت در استان اصفهان در 
دو سال گذشته، آمار وفات در این استان روند کاهشى یا 

افزایشى نداشته و متغیر بوده است. 
در سال گذشــته 23 هزار و 431 مورد وفات در استان 

اصفهان ثبت شده که نسبت به ســال ما قبِل آن 1/1 
درصد افزایش داشته است. 

از طرفى در ســال 95 درحدود 23 هزار و 182 وفات در 

استان اصفهان ثبت شده که نســبت به سال 94 حدود 
0/3درصد کاهش نشان مى دهد. 

میزان وفات در فصل بهار سال 95 درحدود 3/8درصد 

افزایــش، در تابســتان 7/5 درصد افزایــش، در پاییز 
6/8درصد افزایش و در زمســتان 5 درصد نســبت به 

فصول مشابه سال ما قبِل آن کاهش داشته است.

کاهش آمار والدت در استان اصفهان
آیت ا... مظاهرى پس از اطــالع از واگذارى معدن 
موته به حوزه علمیه اصفهان دستور لغو این واگذارى 

را صادر کرد.
این معدن که به گفته محمدى، عضو شوراى اسالمى 
شــهر اصفهان با اهمالکارى محیط زیســت براى 
بررسى خطرات زیستى، سه سال پس از درخواست 
مجوز با چراغ سبز شوراى حل اختالف محیط زیست 
کار خود را آغاز کرده، مى توانست در کنار بیش از 70 
معدن فعال دیگر در این منطقه فعالیت خود را شروع 
کند که با جنجال رســانه اى و تسویه حساب هاى 

جناحى با برخى مسئوالن استانى رو به رو شد.
بررسى ها و اخبار دریافتى نشان مى دهد درخواست 
مجوز حوزه علمیه از شــوراى حل اختالف محیط 
زیســت بدون اطالع آیت ا... مظاهرى، زعیم حوزه 
علمیه اصفهان صورت گرفته و آیت ا... مظاهرى پس 

از کسب اطالع، دستور لغو این اقدام را صادر کردند.

رئیس کمیسیون کشاورزى اتاق بازرگانى، صنایع، 
معادن و کشــاورزى اصفهان گفت: عمده آبى که 
در بخش کشاورزى مصرف مى شود از طریق مواد 
غذایى تولیدى، همچنان در چرخه است و از این رو 

هدررفتى در این بخش نداریم.
حمیدرضــا قلمــکارى اظهار کــرد: آب در بخش 
کشــاورزى دوباره به ســفره هاى زیــر زمینى باز 
مى گردد و نمى تــوان از آن به عنــوان هدر رفت 

آب یاد کرد.
وى بیان کرد: عمده آبى که در بخش کشــاورزى 
مصرف مى شــود از طریق مواد غذایــى تولیدى، 
همچنان در چرخه است. آن میزانى هم که به خاك 
برمى گردد و از آن به عنوان هدر رفت آب نام برده 
مى شود، در واقع ســهم طبیعت است که به زمین 

باز مى گردد.
رئیس کمیسیون کشــاورزى اتاق بازرگانى استان 
اصفهان تصریح کرد: در اســتان اصفهان از 10/7 
میلیون هکتار زمین در اصفهان تنها نیم درصد آن به 

اراضى کشاورزى اختصاص دارد.
وى بیان کرد: مشــکل عمده در بخش کشاورزى 
مربوط به حوضــه زاینده رود و بحث آب اســت و 
شرایطى که سبب شده تا اشتغال بخش قابل توجهى 

از جامعه از بین برود.
قلمکارى اعالم کرد: در حوضه زاینده رود حداکثر 
سهم بخش کشاورزى در اســتان حدود 60 درصد 
اســت که آن هم در زمان هایى که با خشکسالى 
خفیف روبه رو هســتیم، امکان توزیع آب براى آن 

وجود ندارد.

 دستور آیت ا... مظاهرى 
درباره واگذارى 

معدن موته

هدر رفت آب در بخش 
کشاورزى نداریم

رئیس کمیسیون کشاورزى اتاق بازرگانى اصفهان:

رئیس اتحادیه میادین میوه و تــره بار اصفهان با تأکید 
بر اینکه افزایش نرخ ارز و بى آبــى موجب گرانى میوه 
در تابستان امسال شده اســت، گفت: قیمت میوه هاى 
سردرختى بین 50 تا 100 درصد افزایش یافته و احتمال 

پایین آمدن نرخ میوه ها بسیار کم است.
ناصر اطرج در خصوص دالیل افزایش نرخ موز و دیگر 
میوه هاى وارداتى در اصفهــان اظهار کرد: در مجموع 
قیمت موز، آناناس، نارگیل و انبه به نوسانات نرخ ارز و 

دالر وابسته است.
وى با بیان اینکه اگــر موز بــا دالر 4200تومان ثبت 
سفارش شــده باشــد، بهاى آن در بازار کمتر از ثبت 
سفارش با دالر آزاد است، افزود: بخشى از ثبت سفارش 
میوه هاى وارداتى با دالر 4200 تومان بود، اما به گفته 
واردکنندگان این محصول، بــا ایجاد وقفه در پرداخت 
دالر و ارز دولتى، آنها مجبور به ثبت سفارش با ارز آزاد 

شدند.
وى با تأکید بر اینکه نرخ موز براســاس عرضه و تقاضا 
تعیین مى شــود، افزود: به دلیل اینکــه قیمت موز در 
اصفهان کمتر از دیگر شهرها بود، عرضه این محصول 
در میدان میوه و تره بار اصفهان کمتر شــد، به عنوان 

مثال در حالى که در مشــهد، شــیراز و تهران قیمت 
هرکیلو موز هفت هزار و 500 تومان بود و در اصفهان 
شــش هزار تومان قیمتگذارى شده بود، این محصول 

وارد اصفهان نشد.
اطرج تصریح کرد: قیمت میوه هاى وارداتى نســبت 
به 15 روز گذشــته بین 10 تا 15 درصد افزایش قیمت 

داشته است.

وى در خصوص دالیل افزایــش نرخ میوه هاى داخلى 
نیز، گفــت: افزایش قیمــت میوه هــاى داخلى به بى 
آبى برمى گردد که متأســفانه موجب کاهش 10 تا 20 
درصدى سردرختى ها نسبت به سال گذشته شده است.

وى یادآور شــد: در حال حاضر قیمت گیالس تک دانه 
نسبت به هفته گذشته 10 درصد و زردآلو بین 10 تا 20 

درصد گران تر شده است. 

میوه هاى سردرختى بین 50 تا 100 درصد گران شد

19 سارق که با تهدید چاقو، تلفن همراه سرقت مى کردند، 
دستگیر شدند. رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان گفت: 
اعضاى دو باند هشت و 11 نفره اى که با تهدید چاقو، تلفن 
همراه شهروندان را سرقت مى کردند، دستگیر شدند و به 
90 سرقت اعتراف کردند. سرهنگ سعید سلیمیان با بیان 
اینکه ارزش این تلفن ها یک میلیارد و 350 میلیون ریال 
برآورد شده است، توضیح داد: مأموران ناجا در پى شکایت 
تعدادى از شهروندان مبنى بر سرقت گوشى تلفن همراه 
به دســت چند نوجوان، موضوع در دستور کار کارآگاهان 
این پلیس قرار گرفت. وى افزود: با راه اندازى گشت هاى 
ویژه کمین و شکار، اعضاى این دو باند سرقت شناسایى 
و با هماهنگى مقام قضائى دستگیر و تعدادى از گوشى ها 
به مالباختگان تحویل شــدند. سرهنگ سلیمیان با اشاره 
به اینکه اعضاى این باندها 16 تا 22 ساله هستند، گفت: 
سارقان فاقد سابقه کیفرى و محصول خانواده هاى آشفته و 
فرزندان طالق بودند و هیچ اطالعى از مجازات جرم سرقت 
به عنف و عواقب کار خود نداشتند. سرهنگ سلیمیان افزود: 
تالش براى شناسایى و دستگیرى افراد مالخر همچنان در 

دستور کار کارآگاهان پلیس است. 

دستگیرى 19 سارق 
تلفن همراه
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آیین افتتاحیه نوزدهمین اردوى سراسرى دانش آموزان سراسر کشور صبح جمعه 15 
تیر ماه با حضور مسووالن وزارت آموزش و پرورش کشور و مدیران آموزش و پرورش 

استان اصفهان در اردوگاه کشورى شهید بهشتى اصفهان برگزارشد.
على اکبر کمالى مدیــرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان در ایــن برنامه با 
گرامیداشت یاد و خاطره شهداى عشایر و معلمان سخت کوش عشایر و به ویژه مبدع 
آموزش و پرورش نوین عشایر اســتاد محمد بهمن بیگى گفت: شما دانش آموزان 
عشایر باید به خود ببالید. شما اقوامى هستید که پایبندى به فرهنگ ایرانى اسالمى و 

تعلق به سرزمین ایران جزو ذات و سرشت شما شده است و شما پاسدار آداب و رسوم 
و میراث این میهن هستید.

على اکبر کمالى ضمــن توصیه به حفظ و پیگیرى راه پایــه گذار آموزش نوین 
عشایرى محمد بهمن بیگى به دانش آموزان عشایر، ادامه داد: شما با صفاترین 
و غیرتمندترین مردم هستید زیرا در دو مدرسه تحصیل مى کنید. یکى مدارس 
عشایرى و دیگر مدرسه طبیعت که از آن درس هایى همچون ایثار و گذشت، صبر 
و مقاومت ، حلم و بردبارى ، شور و نشاط ، تغییر و تحول و پویایى را فرا مى گیرید.

او با یاد آورى این نکته که دانش آموزان عشــایر همواره تهدیدها را به فرصت 
تبدیل کرده انــد گفت: تهدیدى که اکنون متوجه شماســت مــدارس نامریى 
و مجازى اســت که بایــد از آن دورى کنید. این مدارس نقــش تخریب کننده 
دارد و شــما از این مدارس خطرناك فاصله دارید و در عوض از مدرسه طبیعت 

برخوردارید.
کمالى با اشــاره به آیات شریفه " والعصر. ان االنســان لفى خسر" تاکید کرد: 
اهمیت زمان به اندازه اى اســت که خدا به آن سوگند خورده است و نیز حضرت 
على(ع) نیز زمان را به ابرهاى بهارى که به ســرعت در حال گذر هستند تشبیه 
مى کند و مى فرماید از دست دادن فرصت باعث غصه خوردن و پشیمانى است.

وى افزود: شــما دانش آموزان قدر فرصت هاى گرانبهایتــان را بدانید و از این 
فرصت پیش آمده در کنار استفاده کرده و درس ایثار و فداکارى، تعامل با دیگران، 

رعایت آداب و اخالق و زندگى مسالمت آمیز در کنار یکدیگر را تمرین کنید.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان در پایان گفت: شما امروز میهمان 
شــهرى هســتید که تنها در یک روز بیش از 330 تن از شــهدا را تشییع کرد. 

امیدوارم از این شهر بهره هاى الزم را ببرید.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در جمع دانش آموزان عشایر کشور:

امروز اصفهان میزبان باصفاترین هاست

ساسان اکبرزاده: «نوزدهمین اردوى کشــورى دانش آموزان دختر و پسر 
عشایر سراسر کشــور در تیرماه 97در اردوگاه شهید بهشتى اصفهان برگزار مى 

شود.»
معاون آموزش ابتدایى اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در گفتگوى 
اختصاصى با «نصف جهان» اعالم کرد. نوزدهمین اردوى کشورى دانش آموزان 
دختر و پسر عشایر سراسر کشور از 14 تا 24تیرماه سال جارى در دودوره پنج روزه 
با حضوربیش از هزارنفر دانش آموزبه همراه سرپرستان ومربیان آنان در استان 
اصفهان برگزار مى شود. درمرحله نخست پذیراى دانش آموزان پسر عشایر و از 

20تا 24درخدمت دختران دانش آموز عشایر از 22 استان کشور حواهیم بود.
وى اهداف برگزارى این اردو را ارج نهادن به اســتعدادهاى برتر دانش آموزان 
عشایرى، پاسخگویى به بخشى از نیازهاى دانش آموزان در اوقات فراغت ، تقویت 
روحیه تعاون و مشــارکت و توجه به دانش آموزان مناطق عشایرى در راستاى 
توسعه عدالت آموزشى دانست .ایشان همچنین  تقویت ارزش هاى عالى انسانى، 
اســالمى و اخالقى، ایجاد تعامل، تقویت وحدت ملى و آشنایى با آداب و سنن 
عشایر.. را از دیگر اهداف این اردو برشمرد.ایشان محفل انس با قرآن، برگزارى 
نمایشگاه صنایع دستى ، بازیهاى بومى محلى، شب فرهنگ ایرانى، ، چادرزنى، 
جشنواره غذا، آموزش کمکهاى اولیه و نیزدر نظر گرفتن فعالیت هاى تفریحى 
همچون قایقرانى ، استخر و انجام مسابقات وبازدید از اماکن  فرهنگى وتفریحى 

از جمله برنامه هاى دانش آموزان برشمرد.
 برگزارى جلسه با وزیر

جوانى مى گوید: در اردوى دانش آموزان  دختر عشایر سراسر کشور، وزیر آموزش و 
پرورش ومعاون آموزش ابتدایى ایشان در جلسه  اى که با شرکت معاونین آموزش 
ابتدایى سراسر کشور و22نفراز مسئولین عشــایر برگزار میگردد حضورخواهند 

یافت.
وى افزود در سال تحصیلى 94- 93 ، استان به  جمع استانهاى عشایرى کشور 
پیوست و هم اکنون 6578 دانش آموز در161 مدرسه عشایرى درمناطق آموزشى 
فریدونشهر، ســمیرم، چادگان، دهاقان، شــهرضا و جرقویه سفلى مشغول به 
تحصیلند و براى اولین بار در سال تحصیلى 97- 96 زنگ مدرسه عشایرى سلمان 
فارسى در جرقویه سفلى نواخته شد. او برخوردارى از تعلیم و تربیت باکیفیت را در 
راستاى اهداف انسداد مبادى بیسوادى از حقوق کودکان دانسته و برلزوم حضور 
همه آنان در این عرصه تاکید ورزیدواعالم نمود دردورترین روســتاهاى استان 
یک مدرسه با حضور یک دانش آموز ویک معلم پرچم جمهورى اسالمى ایران 
را برافراشته نگه داشته است. ایشان فرصت را مغتنم دانسته ،از تالش هاى ارزنده 
همه همکاران ودستگاههاى برون سازمانى که در این راستا همت ومساعدت 
نموده و بى ادعا،خالصانه وعاشقانه شمع وجود خود را نثار فرزندان این سرزمین 

نمودندصمیمانه تشکر و قدردانى نمود.
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