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پسرتاجر بزرگ، مجرم سابقه دار از آب درآمد بیمارى هایى که ناخن پا برمال مى کندادامه استفاده از بسته تشویقى عوارض خودرو حکایت بازیگران مجرى و مجریان بازیگرکوزه قلیان ناصرالدین شاه در لیون پیدا شد سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

درمان استرس و اضطــراب 
با راهکارهاى خانگى

 وضعیت همه سدهاى اصفهان بحرانى است
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سودجویى میلیاردى از
 مچاله کردن فوالد مرغوب

دستگیرى 13 شرور قانون شکن 
در اصفهان

شاید معجزه
5 شاید هم تراژدى !

رقیب سرسختى 
به نــام 

مدرسه نامرئى

12

قطعاً همه در طول زندگى استرس و اضطراب را تجربه
 کرده اند. اساساً استرس و اضطراب از جواب هاى غیر 
تخصصى بدن به مشکالت و همچنین حس نیاز براى 
پیشرفت و تغییر در زندگى ناشى مى شود. استرس با اثر 

مستقیم بر روى ُخلق و رفتار شما، منجر به عالیمى مانند 
اضطراب، ...

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در نشست 
خبرى با اصحاب رســانه اظهار کرد: اگر پیشرفت در 
عرصه هاى متعدد مى خواهیــم یا اگر مى خواهیم آمار 
آسیب اجتماعى کاهش یابد باید از آموزش و پرورش 
آغاز کنیم چراکه در جامعه اى که تعلیم و تربیت مهم 

دانسته شود، موفقیت آن اجتماع تضمین شده است.
على اکبــر کمالى در ادامــه با بیان اینکــه 872 هزار 

دانش آموز از ابتداى مهر سال تحصیلى جدید  ...
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33 دختر، اصفهان را در جایگاه دوم کنکور امسال قرار دادند  دختر، اصفهان را در جایگاه دوم کنکور امسال قرار دادند 
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مدیرعامل شرکت سهامى  آب منطقه اى استان هشدار داد:

 بجنگید تا متـهم نشوید
هفته دوم رقابت هاى لیگ برتر قطعا دو چهره ویژه دارد، دو چهره اى که حســابى باید 
بجنگند تا متهم به کم کارى نشوند.این هفته تیم ذوب آهن و فوالد در حالى به مصاف 

سرخابى ها مى روند که 2 بازیکن از این تیم ها را در ترکیب خود مى بینند.
با قطعى شدن انتقال مرتضى تبریزى از ذوب آهن به استقالل حاال مى توان او را بازیکن 

تیم آبى پوشان پایتخت دانست.

با گلزنى از ذوب آهن خداحافظى کن

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات هاى اجرایى به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومى به 
پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

آگهى برگزارى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

محل تأمین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمین (ریال)برآورد (ریال)اعتبار

خدمات مشترکین (قرائت کنتور- پاسخگویى- 126- 2- 97
4/323/174/209220/000/000جارىارزیابى- اشتراك بندى- وصول مطالبات) در مبارکه

بهره بردارى از شبکه و انشعابات فاضالب منطقه پنج 127- 2- 97
17/161/019/302860/000/000جارى(با ارزیابى کیفى)

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1397/05/10

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت، اتاق 292: تا ساعت 13:30 روز شنبه به تاریخ 97/05/20
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 7/30 صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/05/21

دریافت اسناد: سایت اینترنتى
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031 (داخلى 335)

شــهردارى کوهپایه در نظر دارد به اســتناد مصوبه شــماره 23 مورخ 1397/04/03 شــوراى محترم اسالمى 
شهر کوهپایه نسبت به فروش دو دستگاه وانت نیسان کمپرسى مدل 1369 و 1370 از رده خارج و همچنین مقدارى 
ضایعات و آهن آالت خود از طریق انتشار آگهى مزایده عمومى و براساس نرخ کارشناس رسمى دادگسترى به شرح 

زیر اقدام نماید.
الف: خودروى نیسان کمپرسى مدل 1369 با قیمت پایه کارشناسى 55/000/000 (پنجاه و پنج میلیون) ریال- اسقاط
ب: خودروى نیسان کمپرسى مدل 1370 با قیمت پایه کارشناسى 55/000/000 (پنجاه و پنج میلیون) ریال- اسقاط

ج: انواع آهن آالت قراضه فلزى به صورت درهم (به وزن تقریبى 20 تن) بدون احتســاب ارزش افزوده هر کیلوگرم 
18/000 (هجده هزار) ریال

د: انواع ضایعات غیرفلزى (پالستیکى، پلى اتیلن و فایبرگالس) (به وزن تقریبى 10 تن) به صورت درهم هر کیلوگرم 
8/000 (هشت هزار) ریال

«الزم به ذکر است کلیه هزینه هاى آگهى، مالیات، عوارض، بیمه، کارشناسى و... به عهده برنده مزایده مى باشد»

آگهى مزایده عمومى

محسن علیخانى- شهردار کوهپایه

چاپ اول

شهردارى دولت آباد برخوار در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق مناقصه- مزایده عمومى 
به شرکت ها و اشخاص واجد شرایط واگذار نماید: 

1- مناقصه نوبت اول عملیات اجرایى تکمیل محوطه سازى باغ بانوان 
2- مزایده نوبت اول فروش یک قطعه زمین واقع در منطقه صنعتى شهر دولت آباد 
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهردارى: روز شنبه مورخ 1397/5/27 

گشایش پاکت هاى مناقصه- مزایده: روز یک شنبه مورخ 97/5/28 
 www.dolatabad.ir محل دریافت اسناد: دولت آباد، بلوار طالقانى، پایگاه اینترنتى

تلفن: 031-45822010 
 www.iets.mporg.ir :پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

آگهى مناقصه – مزایده (نوبت اول)

حمیدرضا فدائى- شهردار دولت آباد 

چاپ اول

برمال نپا
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  امیر جعفرى با رضا عطاران
 همبازى مى شود

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان 
مطرح کرد

www.ne

ختى 

هفته دوم رقابت
بجنگند تا متهم ب
سرخابى ها مىرو
با قطعى شدن انتق
تیم آبى پوشان پای

تان اصفهان 

بى باید 
مصاف 

ازیکن 
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براى اولین بار در براى اولین بار در 1010 سال اخیر، هیچ اصفهانى در رشته هاى ریاضى و تجربى حائز رتبه برتر نشد  سال اخیر، هیچ اصفهانى در رشته هاى ریاضى و تجربى حائز رتبه برتر نشد 
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یکى از نکات منفى که عملکرد تیــم   ملى فوتبال ایران 
در جام جهانى2018  را تحت الشــعاع قرار داد، ماجراى 
تحریم نایــک و قطع همکارى آدیداس با فدراســیون 

فوتبال ایران بود.
البته تیم   ملى فوتبال ایــران با وجود تحریم هاى آمریکا 
با لباس هاى برند آدیداس مقابل حریفانش قرار گرفت 
و فدراسیون فوتبال قصد داشــت طبق قراردادى که با 
آدیداس دارد، در جام ملت هاى آسیا 2019 نیز لباس هاى 
آدیداس به میدان برود اما به یک باره آدیداس اعالم کرد 

که دیگر امکان ادامه  همکارى با ایران را ندارد.
آدیداس مانند نایک برندى آمریکایى نیست و براى کشور 

آلمان است اما براى اینکه بازار کشور آمریکا را از دست 
ندهد حاضر نشد تا به همکارى اش با ایران ادامه  دهد.

فدراســیون فوتبال در واکنش به این اقدام آدیداس در 
نامه اى رسمى به معاون این شرکت، از این اقدام آدیداس 
گالیه کرد. در روزهاى گذشــته معاون آدیداس به نامه 
فدراسیون فوتبال پاسخ داده است و تلویحاً اعالم کرده که 
ادامه  همکارى با ایران امکان ندارد و از فدراسیون فوتبال 
خواســت تا آدیداس را درك کند! در ادامه  این نامه آمده 
است که آدیداس به دلیل اینکه در بورس آمریکا فعالیت 
مى کند، نمى تواند بخاطر تحریم هاى اعمال شده از سوى 

این کشور به همکارى اش با ایران ادامه  دهد. 

سردار سرلشــکر محمدعلى جعفرى، فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اســالمى طى دلنوشته اى خطاب به 
حجت االسالم حسن روحانى رئیس جمهور کشورمان 
تأکید کرد: حمایت هاى بى نظیر و گســترده دلسوزان 
انقالب در هفتــه اخیر از جنابعالى، نبایــد مانع اقدامات 
انقالبى شما در کنترل قیمت ها و جلوگیرى از افزایش 
سرسام  آور قیمت ارز و سکه در شرایط جنگ اقتصادى 
با دشمنان بشود.در ادامه این دلنوشته آمده است: چرا با 
آن قهر و غضبى که در شما سراغ داریم و در رقابت هاى 
انتخاباتى و یا با مخالفین خود بعضًا به کار مى بردید، با 
نارسایى ها و سوءمدیریت هاى بخش اقتصادى دولت 

برخورد نمــى کنید؟! این دلنوشــته در ادامه مى افزاید: 
اتخاذ تصمیمات مهم در شــرایط ســخت امروز کشور 
براى مقابله با فشارهاى اقتصادى دشمنان نیاز به عزم و
 اراده اى انقالبى و قاطعیت در برخــورد با کم تحرکى 
و ضعف برخى مدیران دارد تا مــردم به مدیریت همراه 
با تدبیر دولت شما امیدوار شــوند.این دلنوشته در پایان 
تأکید مى کند: مطمئن باشید همه توان نیروهاى انقالب 
و دعاى خیر مردم مؤمن و انقالبى ایران اسالمى، پشت 
سر شماســت و بى صبرانه همگان، منتظر تصمیمات 
انقالبى رئیس جمهور منتخبشان هستند تا از این درگاه 

نور امیدى به دل هاى با ایمانشان بتابد...

جلوه اى جدید از
 تحریم علیه ایران

دلنوشته فرمانده کل سپاه
 به رئیس جمهور

طعنه به محسن رضایى
   خبر آنالین | روزنامه «جمهورى اسالمى» 
نوشت: یک نظامى ســابق که اکنون عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام است در اظهارنظر عجیبى 
درباره احتمال وقوع حمله نظامــى آمریکا به ایران 
گفته: «من به ملت ایران به عنوان یک ســرباز قول 
مى دهم اگر آمریکایى ها بخواهند به ایران چشم بدى 
داشته باشــند و به فکر حمله نظامى باشند، مطمئن 
باشــند، حداقل هفته اول هزار نفر آمریکایى را اسیر 
مى گیریم که آن موقع براى آزاد کردن هر کدامشان 
باید چند میلیارد دالر بدهند...» عجیب است که این 
آقا فکر مى کند آمریکایى ها به ما حمله زمینى مى کنند 
و ما ظرف یک هفته هزار نفرشان را اسیر مى کنیم! 
عجیب تر، حضور فردى که اینگونه فکر مى کند در 

مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

تکذیب بازداشت سیف
  باشگاه خبرنگاران جوان | یــک منبع 
آگاه درباره بازداشت ولى ا... سیف، رئیس سابق بانک 
مرکزى گفت: آقاى سیف دستگیر و یا احضار نشده 
است، اینگونه مطالب شــایعه است. گفتنى است در 
فضاى مجازى و شــبکه هاى اجتماعى پست هایى 
درباره بازداشت ولى ا... ســیف، رئیس سابق بانک 
مرکزى به دلیل مشــکالت اقتصادى منتشر شده 

است. 

دیدار  ظریف با رئیسى 
  تسنیم| وزیر امور خارجه با تولیت آســتان 
قدس رضوى دیدار و گفتگو کرد. محمد جواد ظریف 
در دیدار با حجت االســالم و المســلمین رئیسى دو 
نسخه قرآن خطى متعلق به قرن هاى 8 و 11 هجرى 
قمرى را که از آلمان به ایران بازگردانده شده بود، به 

موزه آستان قدس رضوى اهدا کرد.

میانجیگرى دوباره عمان؟
  انتخاب| «یوســف بن علوى»، وزیر امور 
خارجه عمان قرار است جمعه هفته جارى به تهران 
بیاید. سفر بن علوى پس از ســفر هفته گذشته او به 
آمریکا و دیدار با «جیمز ماتیس»، وزیر دفاع آمریکا 
انجام مى شــود. به گمان برخى ناظران این سفرها 
نشانه این است که عمان بار دیگر کانال میانجیگرى 
خود بین تهران و واشنگتن را فعال کرده و مى کوشد 
اختالفات بین تهران و واشــنگتن را حل کند. برخى 
رسانه هاى آمریکا از مذاکرات محرمانه بین ایران و 

آمریکا در زمستان سال 1391 در عمان خبر داده اند.

هجوم به پمپ بنزین ها
حــدس و گمان هاى افزایش    آفتاب نیوز|
قیمت ســوخت از زمانى که در بودجه سال 1397 به 
دولت اجازه داده شــد قیمت بنزین را افزایش دهد، 
گوشــه ذهن مردم نشســت به طورى که با اینکه 
بسیارى از مسئوالن از وزیر نفت گرفته تا نمایندگان 
مجلس بارهــا بر عدم افزایش قیمــت بنزین تأکید 
کرده اند، باز هم هربار شایعه  افزایش قیمت یا دو نرخى 
شــدن بنزین مردم را به صورت غیرعادى به پمپ 
بنزین ها کشانده و در برخى نقاط کشور مردم از ترس 

گران شدن بنزین در پمپ بنزین ها صف مى کشند.

روایتى درباره آیت ا... مصباح
  اعتمادآنالین | جبهــه پایــدارى اخیراً 
دیدارى با مصباح یزدى داشــت و بعــد از این دیدار 
دبیرکل این جبهه گفت که تمــام مصوبات ما باید 
به تأیید ســه فقیه از جملــه آقاى مصبــاح یزدى 
برســد تا الزم االجرا شــود. در این راســتا حسین 
انصــارى راد، نماینــده ادوار مجلس گفــت: آقاى 
مصباح رأى مردم را قبول ندارد و مى گوید جمهوریت 
شرك است و ما از آن منزه ایم. همچنین اعتقاد دارد، 
اگر همه مردم هم رأى بدهنــد، هیچ اعتبارى رأى 
مردم ندارد. شخص آقاى مصباح زمانى اظهارنظرى 
 در دانشــگاه در این باره کردند که موجب خشــم 

امام(ره)شد.

خبرخوان
چرا پرده خانه خدا را 

باال مى زنند؟
  نامه نیوز | طبق رســم هر ســاله در 
نیمه هاى ماه ذى القعده، قســمت پایین پرده خانه 
خدا حدود 3 متر باال زده شــد و حدود 47 متر پارچه 
سفید به دور آن کشیده شد. این اقدام براى جلوگیرى 
از آسیب هاى احتمالى انجام مى شود، چرا که تعداد 
زیادى از زائران مشتاقند پوشش کعبه را لمس کنند 
و یا تکه هایى از پرده کعبه را براى تبرك جدا کنند. 
این پرده هر ســال در روز نهم ذیحجه (روز عرفه)، 
یعنى یک روز قبل از عید قربان و هنگامى که تقریبًا 
همه حجاج در سرزمین عرفات حضور دارند، تعویض 

مى شود.

مسافرت
33 درصد گران تر شد

  روزنامه دنیاى اقتصاد |
بنابر آمارهاى اعالم شده از سوى مرکز آمار کشور، 
ایرانى هایى که در بهار ســال گذشته به سفر داخلى 
پرداخته انــد، در مجموع ده هــزار و 330 میلیارد و 
370 میلیون تومان هزینه کرده اند. این رقم در بهار 
سال 95، شش هزار و 881 میلیارد و 260 میلیون و 
صد هزار تومان بوده که رشــدى بالغ بر 33درصد را 

نشان مى دهد.

خودرو 11 میلیون تومان 
گران شد

گزارش ها حکایت از    جام جم آنالین |
افزایش ده تا 11 میلیــون تومانى قیمت دنا پالس، 
پژو207 اتوماتیک، ســاندرو و استپ وى دارد. روند 
افزایش قیمت در بازار خودرو همچنان ادامه داشته و 
متأثر از نرخ ارز شاهد تغییرات لحظه اى قیمت هاست.

غیبت 101 هزار داوطلب
 در کنکور!

ابراهیم خدایى، رئیس ســازمان    تسنیم|
سنجش با اشــاره به اعالم زمان نتایج اولیه کنکور 
سراســرى 97، اظهار کرد: نتایج به صورت کارنامه 
تنظیم شده است و تا 10 مرداد منتشر مى شود. وى 
افزود: 101 هزار نفر در جلســه آزمون غایب بودند 
و همه شــرکت کنندگان در کنکور مجاز به انتخاب 
رشته شدند. انتخاب رشــته از تاریخ 15 تا 20 مرداد 
انجام و نتایج نهایى کنکور 97 نیمه دوم شهریور ماه 

اعالم مى شود.

معماى موزى! 
  ایسنا| امســال واردات موز در چهار ماهه 
نخست سال جارى بیش از 20 درصد کاهش یافته 

اما قیمت هر کیلوى آن با افزایش همراه بوده است.

سفر به عتبات گران ن شد
  باشگاه خبرنگاران جوان | مدیر کل 
عتبات سازمان حج و زیارت گفت: با وجود نابسامانى 
بازار ارز هیچگونه افزایش قیمتى در بسته سفرهاى 
عتبات عالیات نداشتیم چون سفر به عتبات عالیات با 
ارز دولتى تأمین مى شود. مرتضى آقایى خاطرنشان 
کرد: در حال حاضر هزینه دریافت ویزاى زائران سفر 
به عتبات 170 هزار تومان تمام مى شود. همچنین 
قیمت سفرهاى ارزان قیمت مبلغ 800 تا 900 هزار 
تومان تمام مى شود و قیمت ســفرهاى هوایى به 
عتبات عالیات نیز یک میلیــون و 850 هزار تومان 

است.

مهاجران
  انتخاب | رئیس اتاق بازرگانى ایران و ترکیه 
گفت: آمارهاى غیررسمى حکایت از این دارد که از 
ابتداى امسال هزار واحد ساختمانى اعم از آپارتمان 
و ویال توســط ایرانیان در ترکیه خریدارى شده که 
متوسط قیمت آنها 160 هزار دالر بوده و در شهرهاى 

مختلف ترکیه قرار دارند.

کوزه قلیان ناصرالدین شاه قاجار ســر از موزه فرانسه 
در آورد! بنا بــر این گزارش، دو کــوزه آبخورى و یک 
کوزه قلیان ســفالى لعابــدار کــه روى آن با نقوش 
مشــابه مینــاکارى شــده، در نمایشــگاهى در موزه 
«کنفلوانس» لیــون در معرض دیــد بازدیدکنندگان 
قرار داده شــد. این ظــروف متعلق بــه دوران قاجار

 بوده و کوزه قلیان متعلق به شــخص ناصرالدین شاه 
است.

«ژوزف تولوزان»، پزشک فرانســوى که در نیمه دوم 
قرن نوزدهم میالدى و در دوران ســلطنت ناصرالدین 
شاه در ایران مى زیست، این اشیاى باستانى را در سال 

1884 مسیحى (1263 هجرى خورشــیدى) به موزه 
ل یون اهدا کرده اســت. تولوزان به مــدت بیش از 30 
سال به عنوان پزشــک مخصوص ناصرالدین شاه در 
دربار ایران زندگى کــرد و آزمایش ها و پژوهش هاى 
علمى زیــادى را در زمینه طاعون و وبــا انجام داد. به 
این ترتیب از او به عنوان یکى از پیشکسوتان پژوهش
 در زمینــه بیمارى هــاى همه گیــر در جهــان یــاد 

مى شود.
دکتر تولوزان درست 121 ســال پیش یعنى 30 ژوئیه 
1897 (8 مــرداد 1276) به طرز مرمــوزى در تهران 
درگذشــت. راز مــرگ او هرگز فاش نشــد اما برخى 
مى گویند به دلیل نامعلومى به دستور مظفرالدین شاه 

مسموم و کشته شده است.
نمایشــگاه موقتى کــه کوزه هاى قاجــارى در آن به 
نمایش درآمده، شامل اشیایى است که مجموعه داران 
عتیقه جات و آثار طبیعى جمــع آورى کرده و در طول 
ســال ها به موزه کنفلوانس هدیه کرده اند. کوزه هاى 
ایرانى نیز به همراه این اشیاء موقتًا از خزانه موزه بیرون 

آمده و در معرض نمایش قرار داده شده اند.

تب تغییــرات در دولت هنــوز تند اســت. تاکنون 
جهانگیرى با چهره هاى متعددى به گفتگو نشسته 
اســت. برخى از این افراد بعد از گفتگو با جهانگیرى، 
دیدارى نیز با روحانى داشته اند. این دیدارها اما بعضًا 
نتیجه نداشته است. مصداقش گفتگوهاى طیب نیا 
و روحانى است که گویا فعًال و تا اینجاى کار هر چه 
جهانگیرى رشته بود را پنبه کرد. هنور مشخص نیست 
طیب نیا به عنوان جایگزین کرباسیان به دولت دعوت 
شده یا به عنوان جایگزین نوبخت در سازمان برنامه 
و بودجه؛ شاید هم در صدر کمیته اى قرار بگیرد که

مى گویند قرار است سکاندار اقتصاد کشور شود. 
از قرار معلوم عدد تغییرات در دولت به 5 خواهد رسید. 
محمد شریعتمدارى، وزیر صنعت یکى از رفتنى هاى 
دولت است و با رفتن خود دو صندلى را خالى خواهد 
کرد. باید منتظر ماند و دید که انتخاب جهانگیرى براى 

تصدى وزارت صنعت و معاونت اجرایى رئیس جمهور 
چه کسى است. هیچ بعید نیست که کرسى معاونت 
اجرایى نصیب على ربیعى شود. ربیعى از وزارت کار 
کنار گذاشته خواهد شد اما از آن گزینه هایى است که 

از قطار کابینه پیاده شدنى نیست. 
در این میان خبر دیگرى هم وجود دارد که مى گوید تا 
همین چند هفته پیش قرار بر تغییر زنگنه بوده که در 
جلسه آخر با حسن روحانى که همین اواخر برگزار شده 
قرار بر ماندگارى زنگنه شده است. تغییرات احتمالى به 
همینجا ختم نمى شود و مسعود نیلى،  مشاور اقتصادى 
دولت نیز یکى از گزینه ها احتمالى براى کنار گذاشته 
شدن است. همزمان با درخواست کارشناسان اصولگرا 
براى حذف او خبر مى رســد که میانه نیلى و روحانى 
شکرآب است و آقاى مشاور شش ماهى مى شود که 

در جلسات دولت حاضر نیست. 

مجرى محتــرم تلویزیون     دیده بان ایران |
در برنامه صبحگاهى با آب و تاب زیادى درباره مســئله 
دستگیرى شهرام جزایرى ســخن مى گوید: مى گویند 
او 400 تــا 500 میلیون تومــان بدهى مالیاتى داشــته
 ممنوع الخروج بوده و به همین دلیل مى خواسته به صورت 
قاچاقى از کشور فرار کند...اما هیچکس و هیچ رسانه اى از 
کار بزرگ مأموران گمرك ســخن نگفت. نگفت که آنها 
پیشنهاد رشوه یک میلیارد تومانى شهرام جزایرى را براى 

خروج از مرز رد کرده اند.»
اگر کمى به گفته هاى این مجــرى گرامى دقت کنیم بر 
اساس اظهارات او شــهرام جزایرى به علت 400 یا 500 

میلیون تومان بدهى مالیاتى ممنوع الخروج بوده .
او اگر قرار بود یک میلیارد توان براى خروج قاچاقى رشوه 
بدهد که همان بدهى مالیاتــى اش را پرداخت مى کرد و 
ســنگین و رنگین از مرز هوایى نه زمینى از کشور خارج 
مى شد. حاال اینکه اصًال این پیشنهاد میلیاردى رشوه از 
سوى شــهرام جزایرى به مأموران گمرك صحت دارد یا 

خیر، ا...  اعلم.

عضو کمیســیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از 
تهیه طرح عدم کفایت سیاسى و استیضاح حسن روحانى، 

رئیس جمهور در مجلس خبر داد.
حسینعلى حاجى دلیگانى، نماینده شاهین شهر، برخوار 
و میمه در مجلس شوراى اسالمى در گفتگو با «الف» با 
بیان اینکه این طرح در جلسه روز سه شنبه مجلس تهیه 
شده، گفت: نمایندگان از فراکسیون هاى امید، مستقلین 
و والیى این طرح را تهیه کرده و در حال جمع آورى امضا 

براى آن هستند.
وى با بیــان اینکه طــرح مذکور به امضــاى جمعى از 
نمایندگان رسیده، افزود: این طرح ده محور اصلى دارد. 
عضو کمیســیون برنامه، بودجه و محاســبات مجلس 
افزایش بى رویه قیمت ها را یکى از محورهاى اصلى این 
استیضاح ذکر کرد و افزود: عدم مدیریت بازار ارز، افزایش 
شدید قیمت سکه و طال، گرانى افسارگسیخته  کاالهاى 
اساسى مردم، بى ثباتى اقتصادى و فساد در واردات کاالها 

از دیگر محورهاى این استیضاح است.

این روزهــا مصادف اســت با چهلمین روز درگذشــت 
حجت االسالم سیدعلى اکبر موسوى حسینى که سال ها 
به عنوان معلم اخالق در تلویزیــون برنامه اجرا مى کرد. 
«اخالق در خانواده» که حسینى مجرى آن بود تماشاگران 
زیادى داشت و هنوز در خاطر بسیارى از بینندگان تلویزیون 
است. حاال خبرگزارى «فارس» در گفتگو با حجت االسالم 
و المسلمین سیدامیرحسین موسوى حسینى فرزند مرحوم 
سیدعلى اکبر حسینى به این پرداخته که او چطور از پست 

مدیرکلى به برنامه «اخالق در خانواده» رسید.
حاج آقاسیدعلى اکبر حســینى، مدیر آموزش و پرورش 
اســتان تهران بود. آقاى پرورش وزیر آموزش و پرورش، 
تغییر کرد و آقاى ســیدکاظم اکرمى که از طیف فکرى 
چپ بود مسئولیت وزارتخانه را برعهده گرفت. وزیر جدید 
به حاج آقا پیغام داد که شما استعفا کنید، اما ایشان پاسخ داد 
که من دارم کارم را انجام مى دهم و کسى استعفا مى کند 
که نمى تواند به مسئولیت خود عمل کند و شما اگر مایل 
نیستید که من ادامه کار دهم، باید خودتان حکم برکنارى 
من را بدهید، اما آقاى سیدکاظم اکرمى به علت وجهه اى 
که مرحوم موســوى حسینى در آن مســئولیت داشت، 
نمى خواست خود مستقیم حکم برکنارى ایشان را بدهد. 
در این میان، حاج آقا که امام جماعت مسجد اداره آموزش 
و پرورش تهران نیز بودند، تعریف کردند که بین دو نماز 

ظهر و عصر دیدم یکى از دوستان قدیمى ام که اتفاقاً  در 
مجموعه آموزش و پرورش هم نبود، البه الى مأمومین که 
همه از کارکنان اداره آموزش و پرورش بودند نشسته  است، 
برایم جالب بود ایشان چرا آمده است آنجا نماز ظهر و عصر 
خود را بخواند؟ همان میان نماز آمد نزد من و با هم سالم 
و احوالپرسى کردیم. آن دوست ما با حالتى خجالت زده به 
من گفت که ببخشید حاج آقا! من را معرفى کردند که به 
جاى شــما مدیر کلى را برعهده بگیرم! مرحوم پدر هم 
بالفاصله، بلند شد و دست آن بنده خدا را گرفت و به مردم 
معرفى کرد و گفت که از امروز وى به جاى ایشان مدیرکل 
آموزش و پرورش تهران هستند. بعد که برنامه «اخالق در 
خانواده» اوج گرفت و محبوبیت ایشان به آن حد رسید... 
سیل نامه هاى مردمى به برنامه «اخالق در خانواده» به 
حدى بود که هر چند وقت یکبار از صدا و سیما چند گونى 
نامه به در منزل حاج آقا مى فرستادند که پرسش هاى آنان 
را از حاج  آقاى موسوى حسینى در برداشت و تعدادى هم 
صرفًا حاوى ابراز محبت هاى مردم به ایشــان بود. چند 
نفرى مسئول بررسى نامه ها مى شدند و آن تعداد که جنبه 
عمومى تر داشــت، در برنامه اخالق در خانواده مطرح و 
پاسخ داده مى شد و برخى که خصوصى تر بود به صورت 
خصوصى و مستقیم پاسخ ها ارسال مى شد که بعضى از 

این پرسش  ها و پاسخ ها بعدها به صورت کتابى درآمد. 

آمار گمرك افزایش 30 درصدى صادرات قراضه آهن و 
فوالد در بهار 97 را تأیید مى کند.

درحالى که دولت بــراى تأمین نیازهاى تولیدکنندگانى 
که به محصوالت فلزى مانند فوالد، آلومینیوم، مس و... 
نیاز دارند این محصوالت اساسى را با دالر 4200 تومانى 
در بورس کاالى ایران به فروش مى گذارد، عده اى به 
ظاهر تولیدکننده و فرصت طلب، مواد خام را با دالر 4200 
تومانى دریافت مى کردند و آن را با دالر آزاد باالى 8000 
تومانى صادر مى کردند، تا به زیان منافع ملى، حساب ها 

و جیب هاى خود را انباشته کنند.
به گزارش «تسنیم»، آنان زمانى که صادرات محصوالت 
فوالدى و فلزات رنگین محدود شــد، دست به ابتکارى 
خانمان برانداز دیگرى زدنــد. این تولیدکنندگان نماها، 
به بهانه تأمین موادخام مورد نیاز تولیدى خود، موادخام 
را با نرخ دالر دولتى از بورس کاال مــى خرند و آن را به 
لوله هاى فلزى تکه پاره، پروفیل هاى مچاله و...  تغییر 
مى دهند و به قراضه آهن، فــوالد و... تبدیل کرده و به 
کشورهاى دیگر صادر مى کنند و بدین گونه دالر 4200 
تومانى را با دالر باالى 8000 تومانى تعویض مى کنند. 
کارى که نه تنها ذخایر ارزى کشور را از بین مى برد بلکه 
باعث شده تا مواد خام کافى به تولیدکننده هاى واقعى 

هم نرسد.
در این راستا وقتى ســراغ آمار و ارقام رسمى از گمرك 
مى رویم، ماجرا روشن تر و رســمى تر مى شود. در ابتدا 
شاید باور اینکه برخى مواد خام را از همان ابتدا با هدف 
سودجویى به صورت عمدى قراضه مى کنند و به فروش 
مى رسانند، سخت باشد اما آمار رسمى گمرك ایران نشان 
مى دهد که در سه ماهه نخست امسال، صادرات فوالد، 

آهن و چدن قراضه 30 درصد رشد داشته است.
این اشــتیاق بــراى صــادرات قراضه، جز دســتیابى 
تولیدکننــده نماها به اختالف قیمــت ارز دولتى 4200 
تومانى و دالر غیررســمى بــاالى 8000تومانى، هیچ 
توجیه اقتصادى و منطقى دیگرى ندارد که موجب شده 

صادرکنندگان قراضه فقط طى سه ماه نخست سال و با 
سوء استفاده از اختالف قیمت ارز دولتى و آزاد، میلیاردها 
تومان رانت خوارى کنند و بدون نگرانى از بازخواســت 
توسط نهادهاى نظارتى، برنامه گسترده اى براى ادامه 
فعالیت ضدملى خود طى مــاه هاى آینده دارند.  درحالى 
برخى از تولیدکننده نماها با ولع قراضه هاى خودساخته 
را صادر مى کنند که صنایع داخلى با کمبود قراضه فلزات 

مواجه هستند.
در همیــن زمینه عضــو هیئت مدیــره انجمن صنایع 

همگــن ریخته گــرى مى گویــد: تأمین مــواد اولیه 
صنعــت ریخته گــرى و فــوالد بــا توجه بــه کمبود
 قراضــه در کشــور یکــى از چالــش هــاى اصلى
 این صنعت اســت. قراضه هاى آهن، مس، برنج و... به 
عنوان اصلى ترین مواد اولیه مورد اســتفاده در صنعت 
ریخته گرى به ســختى توســط تولیدکنندگان تأمین 

مى شود.
به گفته رحیم نصــر در صورتى که براى این مشــکل 
چاره اى اندیشیده نشــود، واحدهاى ریخته گرى قادر 

به تولیــد با حداکثر ظرفیــت خود نبوده و بــه آرامى از 
چرخه تولید خارج خواهند شــد.  درهمین راســتا وزیر 
صنعت، معدن و تجارت ســوم خرداد ماه امســال طى 
نامه اى خطاب به رئیس کل گمــرك صادرات فوالد و 
هر نــوع فلــز دیگــرى را به هر شــکل بــدون ارائه 
گواهــى مبــدأ تولیــد آن ممنــوع اعالم کــرد. حال 
باید دید که این بخشــنامه تا چه حد توانســته است از 
این اقدام ســودجویانه عــده اى به ظاهــر تولیدکننده 

جلوگیرى کند.

سودجویى میلیاردى از مچاله کردن فوالد مرغوب

 رانت خوارى به «قراضه» هم رسید!

آخرین اخبار از تغییرات در دولتکوزه قلیان ناصرالدین شاه در لیون پیدا شد

یک نکته

مجرى «اخالق در خانواده» چگونه به تلویزیون رسید

طرح استیضاح روحانى
 در مجلس کلید خورد
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پیش تولید فیلم سینمایى «زیر 
نظر» نخستین ســاخته سینمایى 

مجید صالحى بــه تهیه کنندگى محمد 
شایســته با دریافت پروانه ســاخت از مدتى 

قبل آغاز شده و همچنان ادامه دارد و بعد از رضا 
عطاران، امیر جعفرى دومین بازیگرى است که 

حضورش در فیلم قطعى شده است.
«زیر نظر» نخستین تجربه همکارى امیر جعفرى 
با مجید صالحى اســت. جعفــرى فیلم «قانون 

مورفى» ســاخته رامبد جوان را 
هم آماده اکــران دارد.  فیلمنامه این 
فیلم کمدى را ابوالفضل کاهانى نوشته و 
به زودى چند بازیگر مطرح دیگــر نیز به فیلم 

اضافه مى شوند.
«زیر نظر» بعد از فیلم هــاى «قانون مورفى» و 
«طال» سومین فیلمى است که تهیه کنندگى آن 
را رامبد جوان و محمد شایسته به  صورت مشترك 

بر عهده دارند.

«آرنولد شوارتزنگر»، هنرپیشه فیلم هاى اکشن 
تصمیم گرفــت با تانکش هر چیزى را که ســر 

راهش قرار دارد له کند.
آرنولد شــوارتزنگر، هنرپیشــه و فرماندار سابق 
کالیفرنیــا ویدئویــى از تفریح جدیــدش را در 
شــبکه هاى تلویزیونى منتشــر کرد. نقش اول 
فیلم «ترمیناتور» به همراه «جى لنو»، کمدین و 
مجرى مطرح تلویزیون آمریکا سوار یک تانک 

50 ُتنى شدند. جى لنو از او پرسید: «چه چیزى را 
مى خواهى از بین ببرى؟» آرنولد در پاسخ گفت: 

«هر چیزى را که پیدا کنم.»
در ویدئویى که از آنها منتشر شده، یک لیموزین 
9 مترى سر راه تانک است و آرنولد به راحتى از 
روى آن  عبور مى کند. این ویدئو در شــبکه هاى 
آمریکایى و یوتیوپ منتشر شــد و سر و صداى 

زیادى کرد.

8 مرداد ســالروز تولد پوپک گلدره، بازیگر فقید 
سینما و تلویزیون ایران بود. این بازیگر محبوب 
بیشتر به دلیل بازى در دو مجموعه «دنیاى شیرین 
دریا» و «نرگس» در خاطر تماشاگران مانده است. 
گلدره فعالیت هنرى را با بازى در نمایش «پل» 
آغاز کرد و در ســال 1375 در نماهنگ «رؤیاى 
زمین» ظاهر شــد. او در مجموعــه تلویزیونى 
«ســاعت خوش» همکارى با مهران مدیرى را 

هم تجربه کرد.
بهروز بقایى، کارگردان «دنیاى شــیرین دریا» 
درخصوص همکارى خود با پوپک گلدره در این 
اثر گفت: یکى از جــذاب ترین کارهایى که از آن 
خاطرات زیادى دارم مجموعه تلویزیونى «دنیاى 
شــیرین دریا» بود که تجربه این کار را با مرحوم 

پوپک گلدره داشتم.
بازیگر فیلم «به وقت خمارى» درخصوص فوت 
گلدره تأکید کرد: مرگ پوپک گلدره شاید تلخ ترین 
اتفاقى بود که در زندگى هر کدام از ما که با او کار 
کرده بودیم افتاد. پوپک گلدره داراى شــخصیت 
هیجان انگیزى بود و در آن زمان یک ماشــین 
رنو داشــت که آن را بر مى داشــت و به لب دریا 
مى رفت و با سرعت بسیار باال رانندگى مى کرد. 

بقایى خاطرنشان کرد: من بارها به پوپک گوشزد 
مى کردم که این سرعت باال براى تو و سالمتیت 
خطرناك است اما او گوش نمى داد و مى گفت من 
عاشق سرعت هستم و ســرانجام مرگ او هم به 
دلیل سرعت باالیى بود که منجر به تصادف شد. 

وى به سرعت توانست شایستگى هاى خود را در 
این عرصه نشان دهد و همین باعث شد تا ابراهیم 
حاتمى کیا، گلدره را براى نخستین بار وارد سینما 
کند. ورودى که بسیار درخشــان بود و با دریافت 
جایزه بهترین بازیگر نقــش اول زن براى فیلم 

سینمایى «موج مرده» در جشنواره فجر شد.
بازى او در «مــوج مرده» تحســین منتقدین را 
برانگیخت و جایگاه او را در سینما تثبیت کرد. بازى 
در دو فیلم ســینمایى «آخر بازى» و «سیندرال» 
حاصل درخشش گلدره در سینما بود. درخششى 

که با فوت این هنرمند به سرعت خاموش شد.
پوپک گلدره شهریور ماه 1384 و در اواسط بازى 
در فیلم «نرگس»، در جریان یک حادثه رانندگى 
در جاده نوشهر به نور بر اثر تصادف شدید به حالت 
کما رفت و در بیمارستان مهر  تهران بسترى شد 
و در تاریخ 27 فروردین 1385 پس از هشت ماه 

به سر بردن در کما درگذشت.

با تکمیــل فهرســت بازیگــران و اتمام 
پیش تولید، فیلــم ســینمایى «زهرمار» به 
کارگردانــى جواد رضویــان و تهیه کنندگى 
جواد نوروزبیگى 13 مرداد ماه مقابل دوربین 
مى رود. «زهرمــار» در قالب طنزى اجتماعى 
روایت مى شــود. فیلمنامه این فیلم را پیمان 

عباسى نوشته است.
در حالى کــه پیش از این حضور ســیامک 
انصارى و ســیامک صفــرى در اولین فیلم 
سینمایى جواد رضویان قطعى شده بود، نام 
دیگر بازیگران این فیلم کمدى هم اعالم شد.

شبنم مقدمى، شقایق فراهانى، نسیم ادبى، 
على اســتادى، رضا رویگرى، حسین محب 
اهرى و ســیامک ادیب از جمله بازیگرانى 
هستند که در «زهرمار» مقابل دوربین تورج 

اصالنى قرار مى گیرند.
در متنى که به جاى خالصه داستان این فیلم 
منتشر شــده، آمده اســت: «حشمت: فکر 
نمى کردم تاوان اشــتباهم رو با تو پس بدم، 

لیال: زهرمار ...».

فیلم سینمایى «مدیترانه» به کارگردانى هادى 
حاجتمند به زودى جلوى دوربین مى رود.

 پیش تولیــد این فیلم از مدتــى پیش آغاز 
شــده و گروه تولید در حال حاضر مشغول

 انتخاب بازیگران و عوامل پشــت دوربین 
هستند. 

براســاس برنامه ریزى هاى انجام شــده، 
فیلمبردارى این فیلم از 20 مرداد آغاز خواهد 

شد. 
تاکنــون از میــان بازیگــران حضــور

 مهراوه شــریفى نیا، بهرنگ علوى و پوریا 
پورســرخ در «مدیترانــه» قطعى شــده

 است.
«مدیترانه» به نویســندگى صابر ا... دادیان 

مضمونى اجتماعى دارد و با حال و هواى آثار 
قبلى حاجتمند تفاوت هایى دارد. فیلمبردارى 
«مدیترانه» در ایران و سوریه انجام خواهد 

شد.
«مدیترانه» دومین فیلم بلند سینمایى هادى 

حاجتمند پس از «اشنوگل» است.

اجراى برنامه هاى پربیننده تلویزیونى در تسخیر سلبریتى ها

حکایت بازیگران مجرى و 
مجریان بازیگر

در تاریخ صدا و سیماى جمهورى اسالمى ایران همواره مجریانى حضور 
داشــتند که بعد از مدتى فعالیت بازیگرى را تجربه کرده اند. شاید بهترین 
و موفق ترین نمونه از بازیگرانى که کار خود را با مجریگرى آغاز کرده اند 
باید به شهاب حسینى اشاره کرد. فعالیت شــهاب حسینى با گویندگى در 
رادیو آغاز شــد و در ســال 1377 با اجرا در تلویزیون کارش را ادامه داد. 
حسینى در برنامه اى به نام «اکسیژن» در تلویزیون ظاهر شد. وى در چند

 برنامه دیگر هم مانند «برپا برپا»، «رنگ صبح»، و «ســایه روشــن» به 
عنوان مجرى اجراى این برنامه ها را برعهده داشت. وى همچنین در برنامه 
رادیویى «دو نیمه سیب»، «صداى ما» و «گلبانگ شادى» به گویندگى 

پرداخته است.
هومن حاج عبداللهــى نیز یکى دیگر از مجریان رادیو و تلویزیون اســت 
که بعد از مدتى وارد عرصه بازیگرى شد. مهمترین حضور وى در عرصه 
بازیگرى را بدون شــک باید در آخرین ســرى از مجموعــه تلویزیونى 

«پایتخت» دانست.
در این میان بازیگرانى که پس از موفقیت در بازیگرى وارد اجرا در تلویزیون 
شده اند بیش از مجریانى است که بازیگر شــده اند. طى سه سال گذشته 

بازیگران سلبریتى زیاد وارد عرصه اجرا شده اند.

رامبد جوان
  آخرین فعالیت بازیگرى در سینما: فیلم سینمایى «پریدن از ارتفاع 

کم» سال 93.
  جایزه سینمایى در مقام بازیگر: سیمرغ جشنواره فیلم فجر یک بار 

براى فیلم فیلم «گناهکاران» در سال 91.
فعالیت ها: بازیگر، تهیه کننده، کارگردان و مجرى.

رامبد جوان این روز ها همه کار مى کند. فیلمســازى، تهیه کنندگى سینما 
و تئاتر، بازیگرى در ســینما و تئاتر و حاال اجرا از جمله فعالیت هاى جوان 
در عرصه هنر اســت. رامبد جوان با حضور در تلویزیــون و اجراى برنامه 
«خندوانه» نخستین فردى بود که موج حضور بازیگران را در قامت مجرى 

تلویزیونى رقم زد.

مهران مدیرى
 آخرین فعالیت بازیگرى در سینما: فیلم سینمایى «ساعت 5 عصر» 

در سال1396.
  فعالیت ها: بازیگر، تهیه کننده، کارگردان، ترانه سرا، خواننده، گوینده 

رادیو و مجرى.
نام مهران مدیرى همواره با تلویزیون عجین بوده است. مدیرى که از همان 
ابتدا کارش را در تلویزیون آغاز کرد در این مدیوم موفقیت هاى بسیارى را در 
عرصه بازیگرى و کارگردانى تلویزیون به دست آورد و بعد کمى از تلویزیون 
فاصله گرفته و به بازى و کارگردانى در سینما مشغول شد. مدیرى دومین 
فردى بود که به عنوان مجرى تلویزیــون با برنامه «دورهمى» در عرصه 

اجراى تلویزیونى حاضر شد.

سروش صحت
 آخرین فعالیت در سینما: فیلم سینمایى «وقتى برگشتیم» در سال 

.1394
  فعالیت ها: نویسنده، کارگردان، بازیگر و مجرى.

صحت، سومین بازیگرى بود که در مقام مجرى تلویزیونى ظاهر شد. وى 
در برنامه «کتاب باز» مجرى بوده و زمان خود را به یکى از موضوعات مهم 

جامعه یعنى کتابخوانى اختصاص داد.

پژمان بازغى
  آخرین فعالیت در سینما: فیلم سینمایى «هایالیت» در سال 96.

  فعالیت ها: بازیگر و مجرى.
بازغى که طى سال هاى گذشته در چند تجربه موفق سینمایى حضور داشت 
به یکباره به ســراغ اجرا آمد. وى که با فیلم «دوئل» حضور درخشانى در 
سینما را تجربه کرده بود با برنامه اى با محوریت کودك به نام «کودك شو» 

به عنوان چهارمین مجرى راهى تلویزیون شد.

کامران تفتى
  آخریــن فعالیت در ســینما: فیلم ســینمایى «هفت معکوس» در 

سال 1395
  فعالیت ها: بازیگر، خواننده و مجرى.

کامران تفتى، پنجمین بازیگرى بود که در قامــت مجرى تلویزیونى در 
برنامه تلویزیونى «وقتشــه» حاضر شــد. وى اجراى برنامه «وقتشه» را 

بر عهده دارد.

اکبر عبدى
  آخریــن فعالیــت در ســینما: فیلــم ســینمایى «ســوء تفاهم» 

در سال 1396.
  جایزه سینمایى در مقام بازیگر: دو سیمرغ بلورین از جشنواره فیلم 

فجر در سال هاى 1368 و 1390.
 فعالیت ها: بازیگر و مجرى.

نام اکبر عبدى را نمى توان به هیچ وجه از تاریخ سینماى ایران کنار گذاشت. 
وى در هر برهه از تاریخ سینما و با هر موج و سلیقه اى موفق بوده است. وى 
که کمى از تلویزیون فاصله گرفته بود با برنامه اى به نام «شبى با عبدى» 

در سمت مجرى به این عرصه بازگشت.

محمدرضا گلزار
 آخرین فعالیت در سینما: فیلم سینمایى «آینه بغل» در سال 1396.

 فعالیت ها: خواننده، نوازنده، بازیگر و مجرى.
شاید تا چند ماه پیش هیچکس فکرش را نمى کرد که محمدرضا گلزار در 
تلویزیون و آن هم در قامت مجرى حضور پیدا کند. گلزار همواره و از همان 
ابتدا بازیگر ســینما بود و به همین دلیل فرصت حضور در تلویزیون را پیدا 
نکرد. وى به تازگى با برنامه اى متفاوت به نام «برنده باش» به تلویزیون 
آمده و به نوعى با پرداختن به اطالعات عمومى جامعه سعى در به چالش 

کشیدن اطالعات جوانان دارد.
***

فارغ از کیفیت خوب یا بد اجراى بازیگرانى که مجرى شــده اند و یا دلیل 
حضورشان در تلویزیون؛ نکته اى که به هیچ وجه نمى توان آن را کتمان کرد 
خانه نشینى مجریان قدیمى تلویزیون است.  بازیگران سینما این روز ها و 
در زمان بیکارى و اوقات فراغت به هر رشته اى رجوع مى کنند. بعضًا شاعر 
مى شــوند و دلنوشــته هاى فضاى مجازى خود را کتاب مى کنند، گاهى 
نمایش عکس و نقاشــى برگزار مى کنند، برخى خواننده مى شوند، برخى 

دیگر نمایشگاه عکس مى گذارند.
بازیگران و ســلبریتى ها امروز روى موج تبلیغات و عالقه جمعى کاذب، 
امکان فعالیت را براى بسیارى از هنرمندان تخصصى حرفه هاى مختلف 
گرفته انــد. این بازیگــران به عنوان مثــال در فصل کم کارى ســینما

«بهار و تابستان» تئاتر را تسخیر مى کنند و به محض شروع پاییز دوباره 
راهى سینما مى شــوند. در این میان سئوال اینجاســت که چرا به جاى 
حمایت از هنرمندان متخصص از جمله مجریــان و بازیگران تئاتر و ... از 
ســلبریتى هــا در عرصــه هــاى مختلــف بــا روى بــاز اســتقبال 

مى  شود؟

مورفى» ســاخ
هم آماده اکــراند
کمدى را ابوالفضل فیلم
به زودى چند بازیگر مطرح

مى شوند.
ا ل ف

  امیر جعفرى با رضا عطاران 

همبازى مى شود

تفریح عجیب آرنولد!

تولدت مبارك خانم گلدره!

آغاز فیلمبردارى «زهر مار» از هفته آینده پوریا با مهراوه همبازى شد
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در انتظار نمایش اولین ژاپنى
 لیگ برتر

هافبک ژاپنى جدید تراکتورسازى  کارش را با این تیم شروع کرد. 
 یوکیا سوگیتا هافبک 25 ساله ژاپنى که با تراکتورسازى قراردادى دو ساله 
امضا کرده، در تمرینات شاگردان جان توشــاك حضور یافت و کارش را 

استارت زد.
سوگیتا که اولین بازیکن ژاپنى تاریخ لیگ برتر محسوب مى شود، انگیزه 
زیادى براى درخشش در فوتبال ایران دارد؛ او اگرچه در سوابق فوتبالى اش 
تیم ملى ژاپن چندان جایى ندارد اما مى تواند از خالء موجود در خط هافبک 
تراکتورسازى استفاده کند و خودش را به جان توشاك و کادرفنى نشان دهد.

بى تردید مسئوالن تراکتورسازى نیز روى سوگیتا حساب ویژه اى باز کرده 
اند و حاال باید دید این هافبک ژاپنى آزمون خود را در لیگ ایران چگونه پس 

خواهد داد.
گفتنى است؛ مسئوالن تراکتورسازى براى صدور آى تى سى سوگیتا نامه 
نگارى کرده اند و امیدوارند تا قبل از دیدار با نساجى مجوز بازى این بازیکن 

ژاپنى صادر شود.

نصف جهان  سایت سازمان لیگ برتر فوتبال در واکنش به  برنامه اخیر نود و شبهاتى که به 
انتخاب برترین ها توسط عادل فردوسى پور وارد شد،نوشت:

در پى اتهام و شبهه افکنى برنامه 90 نســبت به سازمان لیگ مبنى بر  دستکارى در آراى 
کارشناسان و صاحب نظران فوتبال در مراسم برترین هاى فوتبال ایران و بى احترامى به 
 اهالى فوتبال، سازمان لیگ فوتبال ایران از دســتگاه هاى نظارتى براى بررسى انتخاب 
برترین ها و بازدید آراى کارشناسان که  منجر به انتخاب برترین هاى فوتبال ایران شد دعوت 
به عمل آورد.  البته سازمان لیگ فوتبال در خصوص اتهام و توهین برنامه90 به تهیه کنندگى 

عادل فردوسى پور حق خود مى داند این مساله  را از طریق مراجع قضایى پیگیرى کند.
 شایان ذکر اســت که واقعیت تهیه گزارش بدون مستندات برنامه90 علیه سازمان لیگ 
هم نزد مدیران این سازمان محفوظ است که در زمان مقتضى این مساله به همراه سایر 

مستندات به مراجع ذى صالح ارایه خواهد  شد. 

مسافران خارجى که طى جام جهانى 2018 روسیه مسافر این سفر بودند یک و نیم میلیارد 
دالر در این کشور خرج کرده اند.

 روزنامه مسکوتایمز در این باره گزارش داده: حدود 3 میلیون نفر خارجى طى یک ماهى 
که جام جهانى برگزار شد به روسیه رفتند. این اطالعات را دمیترى مدودف، نخست وزیر 
روسیه به خبرگزارى هاى این مشور داده است.بانک اسبر تخمین زده که 1.5 میلیارد دالر از 
طریق کارت هاى بانکى بین المللى در روسیه پرداخت انجام شده است . یعنى وجوهاتى که به 
صورت نقدى پرداخت شده محاسبه نشده است. بسیارى از مسافران ایرانى حاضر در روسیه 
به خاطر عدم دسترسى به کارت هاى بین المللى پرداخت هاى اینترنتى انجام داده اند. البته 
از آنجا که بیشتر مسافران هتل خود را داخل ایران گرفته اند و آژانس هاى مسافراتى ایرانى 
از طریق کارگزاران خود پرداخت کارتى انجام داده اند فقط مخارج روزانه از جمله خوراك، 
ترانسفر و خرید ها نقدى انجام شده است .عدد هزینه شده در روسیه دقیقا دو برابر هزینه اى 
است که مسافران یک سال قبل و در جام کنفدراسیون ها کرده اند. گفته مى شود مسافران 
کشورهاى چین، مکزیک و آمریکا بیشتر از سایر کشورها خرج کرده اند.بیشترین هزینه ها 

هم مربوط بوده به اقامت، خورد و خوراك و پروازهاى خارجى و داخلى.

 جمعه این هفته براى هواداران تراکتورسازى روز ویژه اى است چرا که آنها مى توانند 
براى اولین بار تراکتورسازى مدل 97 را از نزدیک بیینند. تیمى که امسال به خاطر حضور 
توشاك سرشــناس روى نیمکتش و همچنین بازیکنان خارجى جدیدى که گرفته – 
استوکس،فورستر و سوگیتا – مى تواند یکى از تیم هاى جذاب لیگ باشد. از طرف دیگر 
حریف روز جمعه تراکتورسازى هم نساجى قائمشــهر است که به مانند تراکتور یکى از 
تیم هاى پرتماشاگر و محبوب کشورمان محسوب مى شود و به همین دلیل تبریزى ها 
منتظرند روز جمعه هر چه زودتر فرا برسد تا هم از تیمشان در تبریز رونمایى شود هم اینکه 

بازى دو تیم محبوب لیگ برترى را از نزدیک ببینند.

 جمعه جذاب در تبریز

نهادهاى نظارتى بیایند

 درآمد جام جهانى براى روسیه 

نصف جهــان- هفته دوم رقابت هاى لیــگ برتر قطعا دو چهره 
ویژه دارد، دو چهره اى که حسابى باید بجنگند تا متهم به کم 

کارى نشوند.
ایــن هفته تیــم ذوب آهن و فــوالد در حالــى به مصاف 
سرخابى ها مى روند که 2 بازیکن از این تیم ها را در ترکیب 

خود مى بینند.
با قطعى شــدن انتقال مرتضى تبریزى از ذوب آهن به 
استقالل حاال میتوان او را بازیکن تیم آبى پوشان پایتخت 
دانســت. گلزن ترین مهاجم لیگ هفدهــم پس از على 
علیپور، در چند فصل اخیر عملکرد بســیار خوبى داشته 
و حاال باید جاى خالى مامه تیــام را پر کند. در فصول 
اخیر اســتقالل کاوه رضایِى مهاجم را نیز از ذوب آهن 
خرید اما باتوجه به قرارداد کوتاه مدت او خیلى زود راهى 

شارلرواى بلژیک شد.
 حال دیــدار روز پنج شــنبه این دو تیــم آخرین حضور 
مرتضى تبریــزى در تیم ذوب آهن خواهد بــود و او پس 
از بازى با اســتقالل راهى این تیم خواهد شــد. باتوجه به 
همین انتقال بزرگ، تقابل تبریزى با هم بازیان آینده اش 
مى تواند بسیار جذاب باشد. قطعا اصفهانى ها و هواداران 
ذوب آهن دوســت دارند او در روز خداحافظى اش  
آخرین گل هاى خود را به ســود ذوب آهن به ثمر

 رساند.
فرداى دیدار استقالل و ذوب آهن، تیم سرخپوش  

پایتخت در تهــران از فوالد میزبانــى خواهد کــرد. در این بازى 

ســروش رفیعى دوئل دیدنى را بــا بازیکنان 
پرســپولیس خواهد داشت. ســروش در نیم 
فصل دوم پیراهن پرســپولیس را برتن خواهد 
کــرد اما باتوجه بــه محرومیت ســرخ ها از 
نقل و انتقاالت تا زمســتان در فوالد خواهد 

بود.
 مصــاف ســروش و پرســپولیس از آن 
جهت جذاب تر اســت کــه در روزهاى اخیر 
داســتان حضور او مقابل پرســپولیس بسیار 
جنجالــى شــده و مدیــران هر دو باشــگاه 
نســبت به ایــن موضــوع واکنش نشــان

 داده انــد. از اطــراف قرمزهــا از تیــم هاى 
سایپا و فوالد خواســتند که مقابل شان ترابى و 

رفیعى را اســتفاده نکنند و از طرف دیگــر مدیران این 
دو باشــگاه علیه این درخواســت صحبت هایى را مطرح 

کردند.
 همین تقابــل ها هفتــه دوم لیــگ را بســیار ویژه تر 
و حســاس تر خواهد کــرد و حاال اهالــى فوتبال منتظر 

عملکرد ایــن بازیکنــان در برابر تیــم هاى آینده شــان 
هستند.

قطعــا ایــن بازیکنــان هــا بایــد در ایــن دیدارهایــى 
کــه بیــش از گذشــته زیــر ذره بیــن مــى رونــد جانانه 

بجنگنــد  و مبــارزه کنند تــا هیچ اتهامى به ســوى آنهــا روانه
 نشود.

نصف جهــان- هفته دو
ویژه دارد، دو چهره اى

کارى نشوند.
ایــن هفته تیــم ذ
سرخابى ها مى رون

خود مى بینند.
با قطعى شــدن
استقالل حاال میت
دانســت. گلزن ت
ف علیپور، در چند
و حاال باید جاى
اخیر اســتقالل
خرید اما باتوجه
شارلرواى بلژیک
 حال دیــدار روز
تبریــزى مرتضى

از بازى با اســتقالل
همین انتقال بزرگ
مى تواند بسیار ج
ذوب آهن د
آخرین گل

 رساند.
فرداى دید
پایتخت در تهــران از فوال

مصاحبــه خبرگــزارى ایلنا با 
مدیرعامل اســتقالل دو 
نکته مهم دارد. نکته اول 
تکذیب شایعه نقش وزیر 
ورزش در اســتقاللى شــدن 
مرتضــى تبریزى اســت. حتما طى 
روزهاى گذشــته این شایعه را شــنیده اید که 

ســلطانى فر براى کاهش اعتراض اســتقاللى ها، در تماس با 
وزیر صنعت از او خواســته تا به مدیران ذوب آهن دستور بدهد با 
استقاللى ها براى حضور تبریزى در این تیم راه بیایند. شایعه اى 
که فتحى طبیعتا آن را تکذیب کرده و گفته:  وزیر آنقدر مشــغله 
دارد که درباره یک فوتبالیست نظر نمى دهد. یعنى وزیر ورزش 
تلفن را برداشته و گفته الو تبریزى برود استقالل؟! این دیگر چه 
بحثى است. بارها گفته ام ایشــان چه قبل از من و چه بعد از من 

همیشه حمایت هاى الزم را از مجموعه  داشته اما در مورد یک 
بازیکن هیچ وقت چنین کارى را انجام نمى دهد.  دیگر شایعه اى 
که فتحى آن را تکذیب کرده، پرتاب بطرى به سمت او در بازى 
استقالل و پیکان بوده:  هیچ بطرى به سوى من پرتاب نشد که اگر 

ناراحت نمى شدم. من هم این اتفاق مى افتاد من 
اما تیم محبوبم حاضرم کتک بخورم 
شود.اســتقالل برنــده 

الو! تبریزى برود استقالل؟

با گلزنى از ذوب آهن خداحافظى کن

 بجنگید تا متـهم نشوید

افزایش فالوورهاى برایتون
 تاثیر علیرضا جهانبخش بر افزایش فالوورهاى باشگاه برایتون.  خبرگزارى تسنیم با اشاره به این موضوع 
نوشته: لیگ برتر انگلیس در اینســتاگرام 70 میلیون دنبال کننده دارد و منچستریونایتد با 22,7 میلیون 

دنبال کننده  باالتر از چلسى، آرسنال و لیورپول در رتبه اول قرار گرفته است.
 باشگاه برایتون پس از جذب جهانبخش، یک پله از این نظر در جدول پرطرفدارترین باشگاه هاى لیگ 
جزیره صعود کــرده و با تقریبا 139 هزار دنبال کننده، جایگاه شــانزدهم را بــه خودش اختصاص داده

 است.
به این نکته هم اشاره کنیم که تعداد فالوورهاى جهانبخش در اینستاگرام 1,2 میلیون نفر است که فاصله 

بسیار زیادى با تعداد فالوئرهاى باشگاه جدیدش دارد.

سرمربى تیم ملى فوتبال امید، برگزارى دو دیدار دوستانه برابر عراق را بسیار مفید ارزیابى کرد و گفت: بازیکنان 
در این دو مسابقه تدارکاتى محک جدى خوردند.

زالتکو کرانچار، سرمربى تیم ملى فوتبال امید در مورد بازیکنانى که در اختیار دارد گفت: ما نسل بسیار خوب و 
مستعدى از فوتبالیســت ها را در اختیار داریم که صاحب  کیفیت فنى هستند. این تیم بدون شک براى آینده 

فوتبال ایران مناسب خواهد بود.
وى افــزود: بازیکنانــى را که انتخــاب کردیم معیارمــان جوانى و استعدادشــان بــود. چرا که 
قصد داریــم به المپیــک بعــد از 42 ســال راه یافته و بــه مصــاف حریفان خود از سراســر 
جهان برویم. به طــور قطع بازى هاى آســیایى اولویتى را بــه ما دیکته کرده کــه بازیکنان 
را در اختیار داشــته باشــیم، تجربه کســب کنیم تا بــه هدفمان که المپیک 2020 اســت، 
برســیم. در این میان هــدف اصلى ما این اســت کــه از بازى هــاى آســیایى جاکارتا 
تجربه کســب کنند تــا بــا آمادگــى کامل بــه مســابقات مقدماتــى المپیــک راه

 یابیم.
وى درباره دو دیدار دوســتانه برابر عراق گفــت: دو بازى عراق برایمــان مفید بود چرا 
که شــرایط بازیکنان، کیفیت بازى، میزان آمادگــى و پذیرفتــن برنامه هایى را که در 
طول تمرین به آنها اعالم کــرده بودیم کامــال در عملکرد بازیکنان مشــاهده کرده و 
در هر دو مســابقه تمام برنامه هاى تمرینى اجرا شــد. در واقع بازیکنان در این دو مسابقه 
تدارکاتى محک جدى خوردند. برابر تیمى بازى کردیم که از لحاظ ســنى دو ســال باالتــر از ما بودند اما تیم 
ما نشــان داد که در چالش هایى که در بازى با تیم هــاى بزرگ تر از خود به میدان مى روند نیز موفق هســتند. 
در یک ماه اخیر  با کار و تمرین فراوان تا حدودى به اهداف خود رســیده ایم و من بــه آینده این تیم خوش بین 

هستم.
سرمربى تیم ملى فوتبال امید درباره شــرایط اردو در عراق گفت: شــرایط خوبى داریم و از فدراسیون فوتبال 
عراق تشــکر مى کنم چرا که شــرایط خوبى را براى ما در این کشــور فراهم کرده و دو بــازى مفید را انجام 

دادیم.
وى در پایان افزود: در بازى هاى دوستانه هدفمان بیشتر به کسب تجربه است اما نتیجه هم بى تاثیر نیست. در 
بازى اول هم مى توانستیم پیروز باشیم اگر یک یا دو اشتباه از سوى بازیکنمان رخ نمى داد. در مجموع از عملکرد 

شاگردانم راضى هستم.

پس از 42 سال باید المپیکى شویم

معاون باشــگاه ترابزون اســپور در حاشیه عقد 
قرارداد با مجید حســینى اعالم کرد که این تیم 

به دنبال سومین بازیکن ایرانى اش هم هست. 
در شــرایطى که به نظــر مى رســید مرتضى 
پورعلى گنجى بازیکن مورد نظر ترابزون باشــد 
اما همبازى حســینى و امیرى در تیم ملى، هنوز 
براى حضور در این تیم ترکیــه اى با خودش به 
نتیجه نرسیده و مى خواهد اول سایر پیشنهادات 
اروپایى اش را بررسى کند و اگر نتوانست با آنها به 
توافق برسد آن وقت به صورت جدى به پیشنهاد 
ترابزون اسپور فکر خواهد کرد. از برایتون و آلکمار 
به عنوان تیم هایى نام برده مى شود که اولویت 

پورعلى گنجى محسوب مى شوند.

مرتضى در ترابزون؟

وئل دیدنى را بــا بازیکنان 
د داشت. ســروش در نیم 
رســپولیس را برتن خواهد 
ه محرومیت ســرخ ها از 
مســتان در فوالد خواهد 

ش و پرســپولیس از آن 
ـت کــه در روزهاى اخیر 
 مقابل پرســپولیس بسیار 
 مدیــران هر دو باشــگاه 
وضــوع واکنش نشــان

ف قرمزهــا از تیــم هاى 
ــتند که مقابل شان ترابى و 

 نکنند و از طرف دیگــر مدیران این 
را مطرح ندرخواســت صحبت هایى

هفتــه دوم لیــگ را بســیار ویژه تر 
هد کــرد و حاال اهالــى فوتبال منتظر 

هاى آینده شــان کنــان در برابر تیــم

نــان هــا بایــد در ایــن دیدارهایــى 
شــته زیــر ذره بیــن مــى رونــد جانانه 

زه کنند تــا هیچ اتهامى به ســوى آنهــا روانه

ى دهد. یعنى وزیر ورزش
 استقالل؟! این دیگر چه 
بل از من و چه بعد از من 

مى افتاد من  ناراحت نمى شدم. منهم این اتفاق
اما تیم محبوبمحاضرم کتک بخورم 
شود.اســتقالل برنــده 

حافظى کن

شوید

4 سال باید المپیکى شویم
ا سرمربى تیم ملى فوتبال
در این دو مسابقه تدارکاتى
زالتکو کرانچار، سرمربى
مستعدى از فوتبالیســ
فوتبال ایرانمناس
وى افــزود: ب
قصد داریــ
جهان برو
را در اختی
برســی
تجرب
 یابیم
وى
ش که
طول
در هر
تدارکاتى محک جدى خو
چالش ما نشــان داد که در
در یک ماه اخیر  با کار و تم

هستم.
ا سرمربى تیم ملى فوتبال
عراق تشــکر مى کنم چر

دادیم.
افزود: در بازى وى در پایان
بازى اول هم مى توانستیم

شاگردانم راضى هستم.

2پس از 2

یه عقد 
ین تیم

ست. 
رتضى 
اشــد 
، هنوز 
دش به 
هادات 
آنها به 
شنهاد

 آلکمار 
ولویت

ن؟



ورزشورزش 05053281 سال پانزدهمچهارشنبه  10 مرداد  ماه   1397

مارکوپولوى جدید فوتبال

سیصد و سى و یکمین
 مبارك بزرگوار!

نصف جهان  باشگاه پدیده خراسان یکى از باشگاه هایى است که 
به علت بدهى هایش و شکایت هایى که علیه این باشگاه در کمیته 
تعیین وضعیت صورت گرفته حق ثبت قرارداد بازیکنان جدیدش 
را ندارد و در هفتــه اول نیز با مجوز موقت در مســابقات حاضر

 شد.
این در حالى اســت که طى هفته هاى گذشته شهردارى مشهد 
این نوید را داد که بدهى هاى باشــگاه به کمیته تعیین وضعیت 

را پرداخت خواهد کرد تا این تیم مشــکلى براى حضور در لیگ 
نداشته باشد اما خبر رسیده که شهردارى مبلغى را به باشگاه پدیده 

پرداخت نخواهد کرد.
از ســوى دیگر ایگــور پراهیــچ مدافع ســابق این باشــگاه 
شــکایتى را از ایــن باشــگاه بــه فیفــا ارســال کــرده که 
پدیده اى ها از چند روز آینده فرصت دارند تا مطالبات این بازیکن 
را پرداخت کنند اما ظاهرا شــرکت پدیده مادر نیــز تصمیم به 

پرداخت مبلغى به باشــگاه پدیده نداشــته و به نظر مى رسد این 
باشگاه با بحرانى جدى مواجه شده است. با این شرایط در صورت 
عدم پرداخت مطالبات پراهیچ این باشگاه قطعا به لیگ دسته اول 
سقوط خواهد کرد. در این بین مدیران باشگاه پدیده هم پولى در 
حساب این باشگاه ندارند و به نظر مى رســد این باشگاه حتى تا 
آســتانه انحالل هم پیش برود زیرا اگر پدیده با حکم فیفا تا چند 

روز آینده پول پراهیچ را ندهد به یک دسته پایین تر خواهد رفت.

نصف جهان   الدحیل قطر، باشگاهى که با ادغام لخویا و الجیش 
اکنون تبدیل به یک غول بزرگ تر شــده و پس از قلع و قمع 
کردن حریفان آسیایى و کســب هر 18 امتیاز ممکن حاال در 
مرحله یک هشتم نهایى به پرســپولیس ایران یکى از هشت 
تیم برتر قاره کهن رسید. سرمربى این تیم در فصل قبل جمال 
بلماضى بود که اکنون هدایت این تیــم بر عهده نبیل معلول 

سپرده شده است.
طبق گزارش رسانه ها،الدحیل براى طى کردن هرچه بهتر روند 
آمادگى اش  در اتریش اردوى تدارکاتى 12 روزه برگزار کرد و در 
این مدت چهار بازى دوستانه انجام داد. شاگردان نبیل معلول 
در اولین دیدار دوستانه خود مقابل تیم دسته سومى بیشوفوشن 
اتریش با حساب 4-1 به پیروزى رسیدند. زرشکى پوشان قطرى 
اما در دیدارهاى بعدى خود با تیم هاى نسبتا خوبى بازى کردند. 
ابتدا مقابل تیم احمد گروژنى روسیه که میالد محمدى را نیز 
در اختیار داشت با حساب دو بر یک پیروز شدند. سپس در دیگر 
بازى تدارکاتى مقابل ترابزون اسپور ترکیه به نتیجه مساوى 
یک یک رضایت دادند. ســرانجام آخریــن و چهارمین دیدار 
دوستانه این تیم در مقابل آخیس اسپور بود که با نتیجه 2 بر یک 
بازى را واگذار کردند تا تنها شکســت دوستانه خود را متحمل

 شوند.

اما این تیم که فصل پیش با اقتدار از 66 امتیاز ممکن 60 امتیاز 
را در لیگ ستارگان کســب کرد موفق شد ششمین قهرمانى 
در لیــگ قطر (با احتســاب قهرمانى هاى لخویا) را بدســت 
بیاورد. الســد جدى ترین رقیب این تیم که با سیزده قهرمانى 
پرافتخار ترین تیم لیگ قطر اســت فصل قبل با اختالف 11 
امتیاز نسبت به الدحیل نائب قهرمان شد تا نشانه هایى از خروج 

فوتبال قطر از حالت تک قطبى به وضوح دیده شود.
ستاره هایى که به این تیم کمک کردند تا چنین قدرتمندانه در 
لیگ قطر و به ویژه لیگ قهرمانان آسیا نتیجه بگیرند بى شک 

این سه بازیکن بودند:
یوسف المساکنى مراکشى، یوســف العربى تونسى و نام تائه 
هى کره اى در موفقیت آسیایى الدحیل نقش بسزایى داشتند.
مساکنى در فصلى که گذشــت در لیگ قهرمانان آسیا قدرت 
دریبلینگ باالیش را به نمایش گذاشته بود و در اردوى اتریش 
نیز به همــان آمادگى فصل قبل بود. این مهاجم تونســى در 
جام جهانى روسیه نیز دو گل به ثمر رساند و اکنون در سن 27 

سالگى در اوج آمادگى و تجربه به سر مى برد.
یوسف العربى ستاره مراکشــى با 9 گل بهترین گلزن الدحیل 
در لیگ قهرمانان است. وى عالوه بر این، با آمار 3 پاس منجر 
به گل و خلق 5 موقعیت خطرناك جزو زهردار ترین بازیکنان 

تیمش در این رقابت ها بود. العربى در حال حاضر از نگاه ترانسفر 
مارکت با ارزش ترین بازیکن این باشــگاه در فصل قبل بود.

نام تائه هى یک شــوتزن قهار، پاسور دقیق و هافبکى سخت 
کوش است که در اردوى اتریش دو گل نیز به ثمر رساند. وى 
در پست وینگر چپ با میانگین 3.1 دریبل موفق در هر بازى و 
حتى عملکرد مثبت در کارهاى دفاعى و دوندگى بى امان جزو 
بهترین هاى الدحیل بود. از سایر بازیکنان این تیم نیز نباید غافل 
شد. ستاره اى چون بودایف در پست هافبک دفاعى که با قامتى 
بلند و قدرت سر زنى جزو خطرناك ترین بازیکنان این تیم در 
آسیا است. او در 68 درصد نبردهاى هاى هوایى پیروز بود و آمار 
85 درصد پاس دقیق را در هر بازى به نام خود ثبت کرده است.

سرخپوشــان قطرى در فصل نقل و انتقاالت فعالیت کم اما 
مفیدى داشتند که مى توان از جونیور به عنوان مهم ترین خرید 
آن ها یاد کرد. ستاره جدیدى که از استاندارد لیژ بلژیک با مبلغ 
هنگفت 52000000  یورو جذب شد تا عنوان گرانترین بازیکن 
الدحیل را از آن خود کند. ادمیلسون جونیور هافبک هجومى 23 
ساله و برزیلى در فصل قبل در لیگ بلژیک از 34 بازى 10 گل 

براى استاندارد به ثمر رساند.
 یکى از ورزشــى نویسان پرسپولیســى با توجه به این قدرت 
الدحیل همچنان به پیروزى پرسپولیس در مصاف با این تیم امید 

دارد و در مطلبى نوشته:  با توجه به اینکه تیم قدرتمند الدحیل 
باید به مصاف پرســپولیس برود و با وجود اینکه سرخپوشان 
تهران با بضاعــت کم و محرومیت نقــل و انتقاالتى رو به رو 
هستند اما جوانانى که در طول دو سال از تیم هاى پایه در کنار 
سرخ ها بوده اند و همچنین تجربه بازیکنان قدیمى و درایت 
مربى با تجربه شان مى تواند برگ برنده این تیم باشد. ضمنا 
نباید فراموش کنیم که در طول تاریخ همیشــه ثابت شــده 
باشگاه هاى حاشیه خلیج فارس در ورزشگاه آزادى و جو سنگین 
این استادیوم به شدت کم مى آورند و حرفى براى گفتن ندارند 
مانند الســد قطر که در فصل قبل با تمام ستاره هایش مقابل 
پرســپولیس و دو فصل پیش مقابل اســتقالل بحران زده در 

ورزشگاه آزادى شکست خورد.
به گزارش نصف جهان، البته اینکه نوشــته اند الســد با تمام 
ستاره هایش! باید بگوئیم که این تیم به غیر از ژاوى ستاره هاى

 فوق العــاده دیگرى را در خدمت نداشــت و قطعا مقایســه 
الســد این روزها با الدحیلى که به تیم ترســناك آسیا تبدیل 
شده خیلى آسان نیســت. قطعا الدحیل کابوس این روزهاى 
پرسیپولیسى هاست و شاید یک معجزه بتواند شاگردان برانکو 
را از مصاف با این تیم جهنمى سربلند کند. غیر از این باشد یک 

تزاژدى تلخ نزدیک است!

بختیار رحمانى را قطعا باید مارکوپولو فوتبال ایران دانســت. 
بازیکنى که در این چند سال بیش از چند ماه در یک تیم نمانده

 است.
 تیم عوض کردن هاى بختیار از تیرماه 1395 شــروع شــد. 
او در پایان لیــگ پانزدهم از تراکتورســازى جدا شــد و به 
اســتقالل پیوســت. حضور بختیار در اســتقالل موفق آمیز 
نبود و او در نیم فصل به فوالد خوزســتان، تیم گذشــته اش

 برگشت. 
رحمانى برخالف تصورات در فوالد هم دوام نیاورد و براى لیگ 

هفدهم پیراهن پیکان را برتن کــرد. او در پیکان هم میهمان 
چند ماهه بود و در نیم فصل به ذوب آهن پیوست. او در ابتداى 
این فصل یک بار دیگر رنگ عوض کرد و در لیگ هجدهم با 

سپاهان قرارداد بست.
بختیار رحمانى در 25 مــاه اخیر پیراهن شــش تیم را برتن 
کرده اســت. او در شــش نیم فصل اخیر لیگ برتر با شــش 
تیم تراکتورســازى، اســتقالل، فوالد، پیــکان، ذوب آهن و 
ســپاهان به میدان رفته اســت. این هافبک که سابقه حضور 
در جام جهانى 2014 را دارد مى توانست رکورد خود را پربارتر 

هم کند اگر ابراهیم صالحى به پــارس جنوبى جم 
برنمى گشت.

با بازگشــت صالحى به جم، محدودیت جذب 
بازیکن لیگ برترى سپاهان از بین رفت و این 
بازیکن توانست براى سپاهان به میدان برود، 
در غیر این صــورت او نیم فصل اول را براى 
نفت مسجد سلیمان بازى مى کرد و در نیم 
فصل دوم ســپاهانى مى شــد. گردش در 

هفت تیم در دو سال نیم.

نصف جهان   سرمربیان پرسپولیس و سپاهان در رده  189 و 331 بهترین 
مربیان فوتبال باشگاهى جهان قرارگرفتند.

در جدید ترین گزینش بهترین مربیان فوتبال باشگاهى جهان که توسط 
سایت کالب ورلدرنکنیگ انجام شد، برانکو ایوانکوویچ 2503 امتیاز کسب 
کرد و در رده 189 بهترین مربیان جهان ایستاد.امیر قلعه نویى، سرمربى 

فصل جارى سپاهان با 1596 امتیاز در رده 331 ایستاد.
على  دایى که تیم سایپا را هدایت مى کند، به 566 امتیاز رسید و در رده 654 

مربیان جهان جاى گرفت.
مهدى تارتار، سرمربى پارس جم است، با 357 امتیاز در رده771 حاضر شد.
در این گزینش، زین الدین زیدان، سرمربى فرانسوى فصل قبل رئال مادرید 
همچنان بهترین مربى جهان انتخاب شده اســت.وى براى این منظور 

16378 امتیاز کسب کرد.
بعد از او ارنستو والورده از بارسلونا با 15485 امتیاز در رده دوم جاى گرفت.

دیگو سیمئونه از اتلتیکومادرید نیز با 12891 امتیاز صاحب پله سوم شد.

پدیده در آستانه لیگ یکى شدن

شاید معجزه، شاید هم تراژدى !شاید معجزه، شاید هم تراژدى !

نصف جهان  خداداد عزیزى مى داند که سپاهان تیم سر سختى 
است و نمى خواهد در مقابل این تیم در هفته دوم بازنده باشد از 
این رو با تصمیم او تمرینات تیم فوتبال سپیدرود در دو نوبت صبح 

و عصر پیگیرى مى شود.
تیم فوتبال سپیدرود رشت در دومین دیدار خود در لیگ هجدهم 
به مصاف تیم پر مهره سپاهان خواهد رفت و به دنبال کسب اولین 
امتیاز خود در این مسابقات است. شاگردان عزیزى در هفته اول 
شکست سنگینى را مقابل سایپا تجربه کردند و با سه گل مغلوب 

این تیم مدعى شدند.
 تیم سپیدرود رشــت که قبل از شروع لیگ برتر درگیر 
مسائل مختلف مالى و مالکیتى بود، فرصت چندانى 
را براى آماده ســازى خود جهت حضور موفق در 

لیگ برتر پیدا نکرد. به طورى که آن ها از همین دیدار اول با افت 
بدنى مواجه شدند و در ادامه با تحمل شکستى تلخ زمین مسابقه 

را ترك کردند.
 حاال با تصمیم خداداد عزیزى، تمرینات تیم ســپیدرود رشت تا 
دیدار روز جمعه برابر سپاهان در دو نوبت صبح و عصر پیگیرى 
مى شود تا بازیکنان از نظر تمرینات بدنى و هوازى آمادگى خود 
را به دســت آورند و در ادامه نمایش بهتــرى برابر حریفان خود 
داشته باشند. شــاگردان خداداد عزیزى بعد از دیدار با سپاهان و 
در هفته سوم با ســفر به تبریز رو در روى گســترش فوالد قرار 

مصمم است پس از شکست مى گیرند. عزیزى 
هر طور شده در مقابل تلخ هفته اول، 
ن  ها امتیاز بگیرد.ســپا

 خداداد نگران دیدار با سپاهان

نصف جهان  چند سایت و خبرگزارى ایرانى از جمله خبر آنالین نوشتند که توئیتر رسمى 
فوتبال سوئد توئیتى به شدت هیجان انگیز براى ایرانى ها منتشر کرده است. اینکه مسئوالن 
باشگاه منچسترسیتى انگلیس سامان قدوس را زیر نظر دارند و حتى مسئوالن این باشگاه 

بازى آخر سامان براى اوسترشوندس را هم تماشا کردند.
 انتقال قدوس به ســیتى اگر فقط در حد یک موج خبرى نباشد، مى تواند یکى از هیجان 
انگیزترین انتقال هاى بازیکنان ایرانى به تیم هاى اروپایى باشد. چیزى در حد حضور على 
دایى در بایرن مونیخ یا مهدى مهدوى کیا در هامبورگ. در ادامه همه این انتقاالت که راه 
را براى انتقال هاى بزرگ دیگر باز کردند، حاال ممکن است نوبت به قدوس برسد. بازیکنى 
که خیلى ها اعتقاد داشتند در جام جهانى بیشتر مى توانست کمک کى روش باشد. او در 
لیگ قهرمانان و تیم باشگاهى اش به قدرى خوب بازى کرد که حاال چنین پیشنهادهاى 

هیجان انگیزى به دستش رسیده.
 در تکمیل خبر ســایت خبرآنالین به این نکته اشاره کنیم که سایت mcfcwatch پیش 
بینى کرده سیتى در صورت جذب سامان قدوس او را به صورت قرضى به تیم دیگرى بدهد 
و شاید NAC Breda تیم جدید سامان باشد. این سایت نوشته که باشگاه منچسرسیتى 
عادت دارد هر تابستان روى استعدادهایى مثل سامان قدوس سرمایه گذارى کند و بعد از 
انتقال قرضى آنها به تیم هاى دیگر، این بازیکنان را بفروشد و از این راه به پول خوبى برسد 

و سامى مى تواند هدف جدید سرمایه گذارى مدیران سیتى باشد.

بیم و امید براى دوئل با غول جهنمى آسیا
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ماجراهاى سامان 
هر روز جذاب تر

تراکتورســازى بعد از خصوصى شــدن تالش زیادى براى جذب بازیکنان سرشناس 
تیم ملى انجام داد. از مسعود شجاعى و اشکان دژاگه و رامین رضاییان سه ملى پوشى 
بودند که زنوزى با آنها براى پیوستن به تراکتورسازى مذاکره کرد اما پاسخ هر سه نفر، 

منفى بود. 
دلیل این قضیه چیزى نیست جز تیم ملى و کى روش:  کى روش براى دعوت از بازیکنان 
نگاه ویژه اى به لیگ هاى خارجى دارد و آنها هم ریســک بازى در لیگ ایران را به جان 
نمى خرند تا پیراهن تیــم ملى را همچنان بر تن کنند. به همیــن دلیل بازیکنانى چون 
شجاعى، دژاگه، قوچان نژاد و رضاییان به تبریز نرفتند تا براى تراکتورسازى بازى کنند. 

   بخاطر تیم ملى

ن
ت
ل
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.

 در اولیــن برنامه نــود در فصل جدیــد در مورد 
مهم ترین نقــل و انتقال این فصــل فوتبال ایران 

نظرسنجى صورت گرفت. 
در نظرســنجى برنامــه نــود ، شــش گزینه از 
انتقال هاى صورت گرفته این فصل فوتبال ایران 
انتخاب شده بود که عبارت بودند از مرتضى تبریزى، 
مهدى ترابى، جان توشاك، ســروش رفیعى، امیر 
قلعه نویى و محسن مسلمان. در این نظرسنجى که 
با شرکت بیش از یک میلیون و 239 هزار نفر انجام 
شد، مهدى ترابى با 31،1 درصد آرا عنوان بهترین 
نقل و انتقال فصل را کسب کرد و پس از او مرتضى 
تبریزى با 25،6 درصد و ســروش رفیعى با 23،6 

درصد دوم و سوم شدند.

  ترابى
مهمترین خرید فصل

نصف جهان خداداد عزیز
است و نمى خواهد در مق
این رو با تصمیم او تمرینا
و عصر پیگیرى مى شود.

تیم فوتبال سپیدرود رشت
به مصاف تیم پر مهره سپ
امتیاز خود در این مسابقا
شکست سنگینى را مقابل
این تیم مدعى شدند
 تیم سپیدرود ر
مسائل مختل
را براى آما

جنوبى جم 

جذب
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موفق در 

مصمم است پس از شکست مى گیرند. عزیزى 
هر طور شده در مقابل تلخ هفته اول، 
ن  ها امتیاز بگیرد.ســپا
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ناخــن هاى پــا معمــوًال مــورد کــم توجهى قــرار مــى گیرند و 
در نتیجــه مســتعد ابتــال بــه بیمــارى هــاى مختلف هســتند. 
در ایــن مطلــب بــه رایــج تریــن بیمــارى هــاى مربــوط به 

ناخن هاى پا اشاره مى شود.

سیاه شدن ناخن پا
اگر ناخن پاى شــما سیاه شــده باشــد، احتماًال کبودى زیر ناخن به 
وجود آمده که به آن «هماتوم» زیر ناخن گفته مى شــود. این عارضه 
بر اثر ضربه خــوردن به ناخــن یا پوشــیدن کفش نامناســب بروز 
مى کند. این کبودى معموًال ابتدا به شکل قرمزى شروع مى شود و در 
نهایت زمانى که خون زیر ناخن لخته شــود، سیاه مى شود. رشد ناخن
 ســیاه شــده بین شــش تا 9 مــاه یــا حتى بیشــتر طــول خواهد

 کشید.
اما اگر دونده نیستید، کفش هاى استاندارد مى پوشید و مطمئن هستید 
که به ناخن پایتان هیچ ضربه اى وارد نشده، ولى باز هم ناخن پاى شما 
سیاه شده، باید به پزشک مراجعه کنید. برخى علل سیاه شدن ناخن که 
البته به ندرت اتفاق مى افتد، عبارتند از مالنوم بدخیم (شــکل جدى 

سرطان پوست)، عفونت قارچى، رشد داخلى ناخن به شکل مزمن و...

زرد شدن ناخن هاى پا
وقتى ناخن هاى پا زرد مى شوند، علت آن مى تواند یک مشکل قارچى 
باشد. این نوع عفونت قارچى آنقدر رایج است که شاید حتى الزم نباشد 
به پزشک مراجعه کنید. یک کرم ضد قارچ بدون نسخه را امتحان کنید. 
اگر ناخن هاى شما زرد و ضخیم شــده، به آرامى روى آن را با کرم ضد 
قارچ بپوشانید تا کرم به الیه هاى داخلى تر ناخن هم برسد. اگر درمان 

خانگى مؤثر نبود، به پزشک مراجعه کنید.

سبز شدن ناخن پا
رنگ سبز را نباید روى ناخن هاى خود ببینید، مگر اینکه الك سبز به 
ناخن هاى خود زده باشید. اگر ناخن هاى پایتان به رنگ سبز تغییر رنگ 
داده اند، احتماًال به «سندروم ناخن سبز» یا «کلرونیچیا» مبتال شده اید 

که عامل آن یک عفونت است. 

علت بروز این عارضه معموًال باکترى است که در محیط مرطوب و خیس 
رشد مى کند. در این شرایط به وان حمام، اسفنج حمام و حتى کفش هاى 
تنگى که مدت زمان زیادى است مى پوشید، دقت بیشترى داشته باشید. 

لکه هاى آبى روى ناخن پا
اگر بــه ناخن پــاى شــما ضربــه اى وارد شــود و روى آن لکه آبى 
مشــاهده کنید، مطمئنًا علت بروز ایــن لکه را به ایــن ضربه مربوط 
مى دانید. اما اگــر لکه آبى بدون دلیــل روى ناخن بــروز کند، حتمًا 
به پزشــک مراجعه کنید. در این شــرایط ممکن اســت یک خال زیر 
ناخن پا وجود داشــته باشــد. این شــرایط احتماًال بى خطر است، اما 
در برخى مــوارد نوعى خــال آبى که «خــال آبى ســلوالر» نامیده 

مى شود، مى تواند به سرطان تبدیل شود.

لکه هاى سفید روى ناخن هاى پا
ضربــه خــوردن بــه ناخــن پــا همیشــه منجــر بــه بــروز

لکه هاى آبى نمى شود و علت آن پاره نشدن رگ ها و نشت نکردن خون 
است. در این حالت، در عوض روى ناخن پاى خود لکه سفید مشاهده 
مى کنید. این لکه مانند کبودى برطرف نمى شود، بلکه به مرور زمان 
رشــد مى کند. اذیت شــدن ناخن هاى پا هم منجر به بروز لکه سفید 
مى شود؛ به عنوان مثال اگر کفشى که پوشــیده اید خیلى تنگ باشد، 
قسمت جلوى ناخن هاى پا اذیت شده و لکه هاى سفید روى ناخن ها 

بروز مى کند.

سفید شدن کامل ناخن پا
آیا ناخن پایتان کامل سفید شده یا لکه هایى پودر مانند روى آن مشاهده 
مى کنید؟ در این شرایط احتماًال دچار نوعى عفونت قارچى شده اید که 
«اونیکومایکوزیس سطحى سفید» نامیده مى شود. در صورت امکان 
بالفاصله به پزشک مراجعه کنید. این عفونت مى تواند در کل انگشت پا 
پخش شود. «اونیکومایکوزیس سطحى سفید» منجر به سفتى و خراب 

شدن کل ناخن مى شود.

لکه هاى سفید یا زرد
نوع دیگرى از عفونت قارچى «اونیکومایکوزیس پروکسیمال قارچى» 
نامیده مى شــود. این عفونت به شکل لکه هاى ســفید یا زرد ظاهر 
مى شــود که از پایه ناخن شروع مى شــوند. این نوع عفونت در افراد 
سالم به ندرت بروز مى کند و اغلب افرادى دچار آن مى شوند که داراى 

سیستم ایمنى ضعیف هستند. 

خطوط مخروطى روى ناخن هاى پا
زمانى که ناخن هاى پا داراى نوارهاى ســفید و قرمز هستند، معموًال 
نشان دهنده این است که در جاهاى دیگر بدن مشکل وجود دارد. این 
خطوط نشان دهنده وجود بیمارى «درایر» است. درایر یک بیمارى ارثى 
است که اغلب بر روى پوست اثر مى گذارد و باعث ایجاد لکه هاى چربى 

و مضر، همراه با بوى چرك مى شود.

خطوط قهوه اى روى ناخن ها
اســم علمى براى خطــوط قهــوه اى و گاهــى ســیاه روى ناخن 
melanonychia اســت. این خطوط قهوه اى معموًال به شــکل 
خط ظاهر مى شــوند و از باال به پایین ناخن مشــاهده مى شوند. علل 
بروز آنها عبارتند از آســیب دیدن ناخــن، مالنوم، شــرایط التهابى،

 عفونت هاى قارچى. 

و برخى داروها
از آنجایى که بروز این خطوط قهوه اى ممکن است نشانه یک بیمارى 

جدى باشد، حتماً  به پزشک مراجعه کنید.

بسیارى از افراد توانســته اند استفاده هاى 
زیرکانه جدیدى از نمک انجــام دهند، اما 
تاکنون کمتر کسى از فواید نمک براى موها 
و پوست ســر آگاه شــده و از آن در ترکیب 
شامپوهاى خود اســتفاده کرده است. افراد 
بســیارى گفته اند که پس از اضافه کردن 
نمک به شــامپوى خــود شــاهد تأثیرات 

باورنکردنى آن بوده اند.
شــاید در نگاه اول، اضافه کردن چیزى که 
یک ماده خوردنى است به شامپو قابل درك 
نباشد، اما باید بدانید که این کار فواید کوتاه 

مدت و درازمدت متنوعى دارد.
از آنجایى که نمک یک ماده کامًال طبیعى 
اســت، به هیچ عنوان نباید نگران تأثیرات 
منفى آن یا حساسیت باشید. بروز اثرات مثبت 
نمک روى مو و سر شاید یکى دو هفته طول 
بکشد، اما خیلى زود متوجه فواید این کار شده 

و دیگر دست بردار نخواهید بود.

از چرب شــدن موهاى شما 
جلوگیرى خواهد کرد

اگر موهاى چربى داریــد، نمک تنها چیزى 
است که به آن نیاز خواهید داشت. همانطور 
که نمک مى تواند لکه هاى چرب را جذب و 
پاك کند، مى تواند پوســت سر شما را نیز از 
چرب شــدن حفظ کند. با اضافه کردن این 
ماده طبیعى به شــامپو، بدون شک از فواید 
نمک روى مو و پوست سر خود نیز برخوردار 
شده و تا چند روز دیگر خبرى از موهاى چرب 

نخواهد بود.

شما را از دست شــوره سر و 
مشکالت پوست سر خالص خواهد 

کرد
از دیگر فواید نمک این است که از رشد قارچ 
روى پوست سر جلوگیرى کرده و شوره سر را 
نیز از بین مى برد و با اضافه کردن چند قاشق 
نمک خوراکى به شــامپویى که به صورت 
روزانه مورد استفاده قرار مى دهید، مى توانید 
از این مشکالت رهایى پیدا کنید. اگر مشکل 
شما بسیار جدى است، بعد از اینکه موهاى 
خود را به شیوه معمول شستشو دادید، بهتر 
اســت با مقدارى نمک دریایى پوست سر 
خود را در حالى که هنوز خیس است، مالش 
دهید. ماساژ دادن دستکم ده دقیقه اى نقاط 
مختلف پوست ســر با نمک دریایى، بدون 
شک وضعیت پوست سر شما را بهبود خواهد 

بخشید.

 نمک براى رشد مو بسیار مفید 
است

همه دوست دارند که موهاى پرپشتى داشته 
باشند. اضافه کردن نمک به شامپو، سر شما 
را به فردى با موهاى بلند و پر پشــت تبدیل 
نخواهد کــرد، اما با تحریک رشــد موهاى 
جدید و کاهش قابل توجه ریزش مو، سهم 
زیادى در بهتر شدن شرایط موهاى سر شما 

خواهد داشت.

اگرچه همیشه به والدین توصیه مى شــود تربیت فرزند را به جنگ و جدال 
تبدیل نکنند، اما وقتى پاى «بایدها و نبایدها» و اصول تربیتى در میان باشد، 

ممکن است نیاز پیدا کنید رو در روى فرزندتان قرار گیرید.
در این شرایط همیشــه باید طورى رفتار کنید که دست برتر تقابل باشید. 
یعنى فرزندتان احساس نکند شما تسلیم شده اید، یا توانسته شما را خسته 

کند و از پا بیاندازد.
1- در قواعدتان ثابت قدم باشید. یک بار توضیح دهید چه مى خواهید و بعد از 
آن، قانون را اجرا کنید. مثًال اگر قانون خانه شما این است که چراغ ها ساعت 11 
شب خاموش شود و همه بخوابند، به غرولند و بدقلقى فرزندتان توجه نکنید. 
یک بار به او یادآورى کنید که وقت خواب است و بعد از آن هم رأس ساعت 
چراغ را خاموش کنید. اگر تنبیهى براى سرپیچى از این قانون در نظر گرفته اید، 

در صورت سرپیچى واقعاً اجرایش کنید. 
2- التماس نکنید که فرزندتان کارى را انجام دهد که شما مى خواهید. کودك 
باید متوجه شود آنچه از او مى خواهید یا قانون است یا پیشنهاد. درباره قانون 
راه دررویى وجود ندارد و در جایى که به او پیشنهاد و حق انتخاب مى دهید، 

مى تواند نظر خودش را اعمال کند.

3- از تنبیه بدنى هرگز استفاده نکنید و به جاى آن، فرزندتان را تا زمانى که 
کار اشتباه انجام مى دهد، نادیده بگیرید یا به اتاقش تبعید کنید و بگویید که هر 
زمان تصمیم گرفت رفتار درست را انجام دهد مى تواند به جمع برگردد یا از 

توجه شما یا امکانات خانواده بهره مند شود.
4- در هنگام جروبحث و دعوا با کودك، به خودتان بد و بیراه نگویید، گریه نکنید 
و از روى عجز حرف نزنید. نگویید: «تو منو دیوونه کردى» یا «دیگه کم آوردم» 
یا «چه بدبختى ام که تو بچه منى»... اقتدار و تدبیر خود را همیشه و همه جا حفظ 
کنید و نشان دهید. بگذارید فرزندتان بداند شما قانونگذارید و او باید تبعیت کند.

5- نقطه ضعفتان را به فرزندتان نشان ندهید چون در آن صورت هر وقت 
چیزى بخواهد، بالفاصله سراغ آن خواهد رفت.

 6- بین دیکتاتور بودن و مقتدر بودن تفاوت وجود دارد. پدر و مادرى که بى توجه 
به شرایط، روحیات کودك یا موقعیت همیشه از او یک انتظار دارند و در هیچ 
زمینه اى به او قدرت انتخاب نمى دهند، پدر و مادرى که محبت کردن به فرزند را 
مشروط بر مطیع بودن او مى کنند، دیکتاتور هستند. اما پدر و مادر مقتدر، هر چیز 
را درست سر جاى خود انجام مى دهند. سرجایش عشق مى ورزند و سر جایش 

کودك را تربیت یا تنبیه مى کنند.

 بیمارى هایى که ناخن پـــا برمال مى کند

فواید اضافه کردن نمک 
به شامپو 

براى پوست و مو

جو دوسر

جو دوسر شاخص گلیســمى (GI)پایینى دارد. این ماده غذایى به 
آرامى انرژى خود را وارد جریان خون مى کند و باعث مى شــود قند 
خون و در نتیجه خلق و خو حالت با ثباتى داشته باشد (افزایش سریع 
قند خون باعث ایجاد حالت تحریک پذیرى مى شود). جو همچنین 

حاوى سلنیوم - ماده تقویت  کننده روحیه - است.

موز

اسید آمینه تریپتوفان، ویتامین B6 و کربوهیدرات ها بخشى از مواد 
مغذى موجود در موز هستند. کربوهیدرات ها که تأثیرات مثبتى بر 
روحیه ما دارند، به جذب اسید آمینه تریپتوفان در مغز کمک مى کنند.
 ویتامین B6 نیز به تبدیل تریپتوفان به هورمون شادى یا سروتونین 
کمک مى کند و این شرایط بهبود روحیه شــما را به دنبال خواهد 

داشت.

عدس

عدس از کربوهیدرات هاى پیچیده است و مصرف آن با تثبیت قند 
خون، تثبیت خلق و خو و ایجاد روحیه آرام تر و شادتر و اضطراب کمتر 
را به دنبال دارد. عدس همچنین به تولید سروتونین در مغز کمک 
مى کند. این ماده غذایى حاوى میزان زیادى فوالت است که کمبود 
آن با افسردگى و وسواس مرتبط است. در نهایت، عدس مى تواند با 

افزایش سطح آهن بدن انرژى زیادى به شما تزریق کند.

اسفناج

کمبود برخى انواع ویتامین B با افســردگى ارتبــاط دارد. برخى 
 ،B3 شــامل فوالت، ویتامین B اعضاى مهم ویتامین هاى گروه
B6 و B12 در ســبزیجات داراى برگ سبز مثل اسفناج و بروکلى 
یافت مى شود. بنابراین با مصرف این مواد غذایى مى توانید روحیه 

بهترى داشته باشید.

 شکالت سیاه

یک تکه کوچک از شــکالت سیاه باعث مى شــود مغز هورمون 
اندورفین آزاد کند و تولید سروتونین را افزایش دهد. مطالعات نشان 
مى دهد مصرف کنندگان شکالت تلخ هورمون هاى استرس کمترى 

تولید مى کنند و سطح اضطراب در آنها پایین است.

5 ماده غذایى که حالتان را خوب مى کند
اگر احساس افسردگى یا بى ثباتى روحیه مى کنید مواد غذایى زیر مى توانند حالتان را بهتر کنند.

قاعده جنگ بـا کودك

درمان استرس و اضطراب با راهکارهاى خانگى
قطعاً همه در طول زندگى اســترس و اضطراب را تجربه کرده اند. اساسًا 
استرس و اضطراب از جواب هاى غیر تخصصى بدن به مشکالت و همچنین 
حس نیاز براى پیشرفت و تغییر در زندگى ناشى مى شود. استرس با اثر مستقیم 
بر روى ُخلق و رفتار شما، منجر به عالیمى مانند اضطراب، بى قرارى، فقدان 
انگیزه، تحریک پذیرى، خشم غیرضرورى، غم و اندوه، افسردگى و انزواى 
اجتماعى مى شود. استرس مى تواند حاد یا مزمن باشد. استرس بیش از حد 
نیز مى تواند عوارضى همچون فشار خون باال، چاقى، بیمارى هاى قلبى، 
اضطراب و افسردگى را به دنبال داشته باشــد. نکته جالب اینجاست که 
استرس حتى میزان لذت شما را از زندگى تحت تأثیر قرار مى دهد. در ادامه 

چند مورد از راه هاى مؤثر درمان استرس و اضطراب را معرفى مى کنیم.

تنفس آرام و عمیق
تنفس آرام و عمیق در موقعیت هاى استرس زا مى تواند به شما در کاهش 
استرس کمک کند. همراه با تنفس عمیق، اکســیژن بیشترى وارد بدن 
شــما مى شــود که مى تواند منجر به آرامش ذهن و بدن شــما شود. در 
واقع، روزانه 15 تا 30 دقیقه تنفس آهســته و عمیق مى تواند به خوبى به 

جلوگیرى از اســترس کمک کند. تنفس آهسته و عمیق حتى 
مى تواند به شــما کمک کند که بهتر فکر کنید و در نتیجه

مى توانید از راه حل هاى بهترى براى 
مقابلــه با اســترس 

استفاده کنید.

چاى بابونه
بابونه گیاهى بسیار مؤثر براى کاهش استرس است. ماهیت آرام بخش و 
تسکین دهنده آن به عنوان یک مسّکن بر روى سیستم عصبى مرکزى 

عمل مى کند. 

ماساژ
ماساژ بدن نیز به عنوان یک مسّکن بسیار مفید براى درمان اضطراب و 
استرس عمل مى کند. ماساژ کمک مى کند تا چاکراه هاى انرژى مسدود 
بدن، باز شوند و به کاهش استرس و بهبود سالمتى کمک کنند. ماساژ 
پاها، دست ها، پشت و سر، با روغن گرم به شل شدن عضالت تنش، بهبود 

گردش خون و کاهش اضطراب کمک مى کند.

ریحان 
ریحان یکى دیگر از گیاهان دارویى است که به عنوان یک گیاه ضد استرس 
طبیعى عمل مى کند. این گیاه به عنوان یک گیاه سازگار کننده بدن انسان با 
شرایط محیطى، پاسخ طبیعى بدن به استرس هاى جسمى و 
روحى را افزایش مى دهد. به عالوه این گیاه به عملکرد 

صحیح بدن در زمان استرس کمک مى کند.

چاى سبز
شما همچنین مى توانید با نوشیدن یک فنجان 
چاى سبز استرس خود را کاهش دهید. چاى سبز 
حاوى آمینو اسید« ال تیانین» است که تولید امواج 
مغزى آلفا را در مغز افزایش مى دهد و این امواج 
به نوبه خود منجر به کاهش استرس، افزایش 
آرامش، بهبود تمرکز و هوشــیارى ذهنى 

مى شود.
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چندى پیــش دختر جوانى    روزنامه قانون |
با مراجعه به یکى از دادســراها از جوانى به دلیل آزار و 

اذیت شکایت کرد.
این دختر که چهره اش نشان مى داد بسیار ناراحت است 
و در حالى که در ادامــه صحبت هایش با بازپرس گریه 
مى کرد، گفت: «چند روز پیش در کالس زبان انگلیسى 
ثبت نام کرده بودم و عصرها به کالس مى رفتم و در این 
رفت و آمدها با جوانى که خود را «بابک» معرفى مى کرد، 
آشنا شــدم. او پس از پایان کالس به مقابل آموزشگاه 
زبان مى آمد و یک ساعتى با او در شهر گشت مى زدیم و 

وى مرا به نزدیکى محل زندگى مان مى رساند.»
وى در ادامه افزود: «رفتار و تیپ بابک نشــان مى داد از 
خانواده خوبى برخوردار اســت و البته مى گفت پدرش 
تاجر بزرگى اســت و خودش نیز درس مى خواند. چند 
روز از آشنایى مان نگذشته بود که او از من خواستگارى 
کرد و من با شــنیدن این درخواســت در پوست خودم 
نمى گنجیدم. به نظرم او پسر الیق و خانواده دوستى بود 

و مى توانست مرا خوشبخت کند.»
دختر جوان گفت: «روز چهارم آشــنایى بابک به مقابل 
آموزشگاه آمد و گفت مى خواهد مرا به خواهرانش نشان 
بدهد تا با کمک آنان بتواند رضایت پدرش را براى ازدواج 
جلب کند. وى آنقدر اصرار کرد که قبول کردم و در مسیر 
خانه شان پیش خودم احساس کردم که خوشبخت ترین 
دختر روزگارم. وقتى به خانه شان رسیدیم، به طبقه پایین 
رفتیم و او برایم چاى آورد و سپس به طبقه باال رفت تا 
به گفته خودش خواهرهایــش را صدا کند. در حالى که 
دل توى دلم نبود. بابک پایین آمد و گفت تا دقایقى دیگر 
خواهرهایش پایین مى آیند و باهم آشنا مى شویم. منتظر 
بودم که آنها بیایند ولى خبرى نشد. از بابک پرسیدم که 
چرا خواهرهایش نمى آیند که ناگهان به سوى من هجوم 

آورد و مرا مورد آزار و اذیت قرار داد.»
وى افزود: «پــس از اینکه از خانه بابــک بیرون آمدم 
به خانه رفتم و تا صبح از اتاقم بیرون نیامدم. از شــدت 
ناراحتى گریــه مى کــردم و از طرفى نمى خواســتم 

خانواده ام از ایــن ماجرا بویــى ببرنــد. روز بعد بابک 
زنــگ زد ولى من جوابــش را ندادم. او تا ظهر پشــت 
سرهم زنگ مى زد. ســر ظهر پیامکى فرســتاد که از 
آزار و اذیت هایــش فیلم گرفته و اگر ســر قــرار نروم، 
آبرویم را خواهد برد و فیلم را براى دوســتان و فامیلم

 مى فرستد.»
وى ادامه داد: «نمى توانستم به خانواده ام چیزى بگویم 
زیرا آنها از موقعیت اجتماعــى باالیى برخوردارند و این 
اتفاق آبروى آنها به ویژه پدرم را خواهد برد و من نیز به 
این دلیل به اینجا آمده ام کــه کمکم کنید تا این جوان 

دست از سر من و خانواده ام بردارد.»
با اظهارات دختــر فریب خورده، بازپــرس به تیمى از 

پلیس خواســت تا جوان تبهکار را دســتگیر کنند. در 
ادامه مأمــوران از دختر جوان خواســتند با قرار صورى 
بابک را به محل قرار بکشــاند که براین اساس پس از 
مراجعه وى را دســتگیر کنند. ساعتى بعد که این جوان 
با ماشین سرقرار آمد بى آنکه بداند پلیس او را تحت نظر 
گرفته وقتى از ماشینش پیاده شد، دستبند مأمور لباس 
شخصى دور مچ دستش حلقه خورد. او که از شدت ترس 
زبانش به لکنت افتاده بود، ادعا کرد اشــتباهى دستگیر 

شده است.
مأمــوران پلیــس در ابتــداى تحقیقات و بــا ردیابى 
از ســوابق جوان فریبــکار دریافتند اســم اصلى وى 
«ســیروس» اســت و دو ســال پیش نیز به دلیل آزار 

و اذیــت دختر دیگرى بازداشــت و روانه زندان شــده
 است.

سیروس در بازجویى ها با ادعاى بى گناهى قصد داشت 
که کارآگاهان را از مســیر تحقیقات گمــراه کند ولى 
هنگامى که طعمه اش را در مقابلش دید، لب به اعتراف 
گشــود و گفت: «من قصــد آزار و اذیت ایــن دختر را 
نداشتم و عاشقش شده بود. وقتى خانه مان آمد وسوسه 
شــدم و کنترلم را از دســت دادم. عذاب وجدان گرفته 
بودم و مدام به «مریم» زنگ مى زدم تا از او عذرخواهى 
کنم و حتــى بــا او ازدواج کنــم ولى وقتــى دیدم او 
تلفن هایم را جواب نمى دهد برایش پیامک تهدیدآمیز 

فرستادم.»

سارق ســریالى منازل جنت آباد به دنبال اجراى طرح رعد در سطح 
شهر تهران شناسایى و توسط پلیس دستگیر شد.

رئیس کالنترى 138 جنت آباد در رابطه با شناسایى و دستگیرى این 
سارق گفت: در پى اجراى طرح رعد توسط پلیس پایتخت به منظور 
شناسایى و دستگیرى ســارقان، مأموران کالنترى 138 جنت آباد 
در یکى از طرح هاى اجرایى رعد موفق به شناسایى سارق سریالى 

محله جنت آباد شدند.
سرهنگ سعید لشینى افزود: این ســارق با یک دستگاه خودروى 
سوارى سراتو اقدام به سرقت منازل در این محله مى کرد به طورى 
که در فاصله حــدوداً 3 کیلومترى محل مورد نظر ســرقت خود، 
خودرویش را در خیابان هاى همجوار پارك کرده و اقدام به سرقت 

از منازل از قبل تعیین شده مى کرد.
 وى با اشــاره بــه اعترافــات ایــن ســارق در بازجویــى هاى 
بــه عمل آمــده گفــت: متهم به پنــج فقــره ســرقت از منازل 
مســکونى  اعتراف کرده است. ســارق داراى 27 شــاه کلید بوده 
و از ســه طریق اقدام به ســرقت مى کرده اســت. یا به وســیله

 شــاه کلید درمنــازل را باز مــى کرد و بدون دردســر اقــدام به 

ســرقت مى کرده، یا به وســیله تخریب درمنزل ســرقت انجام 
مى شــده و یا از راه پنجره و تراس وارد خانه مورد نظر مى شــده

 است.
رئیس کالنترى 138 جنت آباد گفت: متهم به دلیل ســرقت هاى 
متعدد در شــهرهاى اصفهان، کاشان و کرج ســابقه زندان دارد و 
خودش ساکن اطراف کرج است و چندین مرتبه توسط پلیس آگاهى 

دستگیر و زندانى شده است.
 وى گفت: تیم عملیاتى کالنترى 138 جنت آباد موفق به شناسایى 
فرد مالخرى که با متهم همکارى داشته است شدند و توانستند وى 

را در اطراف شهریار دستگیر و بازداشت کنند. 
 سرهنگ لشینى طبق اعترافات متهم علت پارك کردن خودرو سارق 
را به دو دلیل بیان کرد و گفت: متهم در اعترافات خود پارك کردن 
خودرو در خیابان هاى اصلى و دورتــر را به دلیل راحتى گریز و فرار 
اعالم کرد. دلیل دیگر او این بود که کســى نتواند به راحتى شماره 
پالك خودرویش را به دست آورد. وى افزود: متهم پس از بازجویى 
در زندان به سر مى برد و پرونده وى براى بررسى بیشتر به مقامات 

قضائى تقدیم خواهد شد.

مربى تایلندى در زمان اجراى نمایش با فرو بردن دســت خود در دهان کروکودیل وحشى جانش 
را به خطر انداخت.

در حین اجراى یک نمایش در شمال تایلند، مربى 45 ساله با آرام کردن کروکودیل قصد شوخى با 
حیوان را داشت که با صحنه خطرناکى مواجه شد. این مربى میانسال دست خود را دهان کروکودیل 
فرو کرده بودکه ناگهان این حیوان وحشى دهانش را بست و مربى به زور دستش را بیرون کشید 
و با خوش شانسى خطر از سرش گذشت. این نمایش در استان «چیانگ راى» در شمال تایلند در 
مقابل چشمان حدود صد تماشاگر اجرا شد. گروه موسیقى نمایش در حین اجراى برنامه با پخش 
موسیقى هاى دلهره آور هیجان محیط را به شدت باال بردند ولى خبر نداشتند که این نمایش عاقبت 

خوشى ندارد. تصاویر این حادثه توسط یکى از تماشاگران در فضاى مجازى منتشر شد.

مرگ مشکوك پیرمرد تهرانى کارآگاهان جنایى آگاهى 
تهران بزرگ را به محل کشف جسد فاسد شده پیرمرد 
کشاند.به گزارش «فارس»، ظهر روز دوشنبه بود که 
مأموران انتظامى در محدوده مینى ســیتى تهران از 
مرگ مشکوك پیرمردى که با اسلحه کمرى برانینگ 
کشته شده بود مطلع شدند. سریعاً پس از اعالم این خبر 
دستورات الزم در زمینه تحقیقات اولیه براى مشخص 
شدن اصل موضوع صادر و تیمى از کارآگاهان جنایى 
پایتخت به همراه تیم تشخیص هویت آگاهى تهران 

بزرگ در محل حاضر شدند.براســاس شــنیده ها از 
همسایه ها مشخص شد این پیرمرد حدوداً 75 ساله از 
مدت ها پیش به صورت مجردى در  این خانه زندگى 
مى کرده و صبح روز دوشــنبه به دلیــل اینکه بوى 
تعفن تمامى ساختمان را برداشــته بود همسایه ها با 
پلیس تماس گرفتند تا منشأ این بو که از جسد فاسد 
شده پیرمرد متصاعد شــده بود کشف شود. مأموران 
پلیس بعد از حضور در صحنه متوجه ماجرا شدند و با 
هماهنگى هاى صورت گرفته سریعًا وارد منزل شده 

و با جسد بى جان پیرمرد 75 ساله روبه رو شدند. بررسى 
جسد پیرمرد حکایت از آن داشت که این فرد با شلیک 
اسلحه به سرش کشته شده و اسلحه نیز که از نوع کمرى 
برانینگ بود در صحنه کشف شد و بالفاصله موضوع 
به بازپرس و اداره آگاهى اعالم شد. کارآگاهان جنایى 
پایتخت با بررسى صحنه کشف جسد متوجه شدند که 
پیرمرد به احتمال زیاد خودکشى کرده است، با این حال 
با دستور بازپرس کشیک قتل پایتخت، جسد براى تعیین 

علت اصلى فوت به پزشکى قانونى ارسال شد.

مرگ پیرمرد تنها با اسلحه کمرى فرجام شوخى نابجا 

دعواى 2 کودك در شهرســتان تبریز منجر به درگیرى 
خیابانى شد.

 فرماندار تبریز گفت: بخاطر دعواى دو کودك دو خانواده 
با یکدیگر درگیر شــدند که منجر به نزاع دسته جمعى و 

مجروح شدن چند نفر شد.
علیار راســتگو در گفتگو با فــارس در خصوص جزئیات 
نزاع دسته جمعى خیابان عباســى تبریز اظهار کرد: عصر 
روز دوشنبه در منطقه آخر عباســى درگیرى بین اعضاى 
دو خانواده که با یکدیگر قوم و خویــش بوده اند به دلیل 
شدت اختالفات منجر به نزاع دسته جمعى و کشیده شدن 
درگیرى ها به خیابان شده است. وى افزود: علت اصلى این 
نزاع دسته جمعى بر ســر دعواى کودکان دو خانواده بوده 
که با سالح سرد با یکدیگر درگیر شده اند. فرماندار تبریز 
خاطرنشان کرد: طى این درگیرى چندین نفر از دو طرف 
مجروح و به یکى از بیمارستان هاى تبریز منتقل  شده اند که 
در حال حاضر وضعیت یک نفر از مجروحان که کودك بوده 

وخیم گزارش شده است.
براساس این گزارش با حضور یگان ویژه نیروى انتظامى 

در محل دعوا، منطقه آرام شد.

پدرى دختر خود را به جرم آرایش کردن به قتل رساند.
به گزارش نامه نیوز، پدرى در پنیسلوانیا به جرم قتل دختر 
بى گناهش دستگیر شــد. طبق گزارش پلیس، «دونالد 
مایر»60 ساله، دختر 12 ساله اش را به جرم آرایش کردن 

به قتل رسانده است.
دونالد در اعترافات خود به پلیس گفت: «من «کیارا» را چون 
آرایش کرده بود زجرکشش کردم، دختر در سنى که داشت 

حق و اجازه استفاده از وسایل آرایشى را نداشت.»
به گفته هاى پزشکى قانونى، لب و چشمان دختر بیچاره با 
نخ و سوزن دوخته شده بود و با خونریزى زیاد بر اثر ضربات 
متعدد چاقو به قفسه سینه اش درگذشت. یکى از دوستان 
دونالد که براى کارى به پیش او آمده بود با چهره بى خیال 
وى که نوشیدنى هم مى نوشــید و کنار جسد خونین کیارا 
نشسته بود رو به رو شــد. زمانى که دوست دونالد با این 
صحنه دردناك مواجه شد خیلى پنهانى فوراً با پلیس تماس 
گرفت و او را لو داد. پلیس پس از ثبت اظهارات و گزارش 
پزشکى قانونى، دونالد را براى مجازات به دادگاه فرستاد. 

دادگاه این پدر بى رحم به زودى برگزار خواهد شد.

بامداد دیروز یک دستگاه پراید در تصادف با کامیونت حمل 
اثاثیه منزل در بزرگراه شــهید همت به سمت غرب، قبل 
از ورودى دهکده المپیک آتش گرفــت و راننده آن بر اثر 

سوختگى شدید جان سپرد.
به گزارش آتش نشانى، ســاعت یک و30دقیقه بامداد 
روز سه شنبه 9مردادماه سال جارى یک دستگاه پراید در 
بزرگراه همت در حال حرکت بود که به علت نامشخصى از 
مسیر خود منحرف شد و در مسیر توقف اضطرارى با یک 
دستگاه کامیونت خاور حمل اثاثیه منزل که متوقف بود، به 

شدت برخورد کرد.
پراید پس از واژگونى به حالت ســر و ته بر روى زمین و 
قســمت اتاق بار عقب کامیون قرار گرفت و سپس طعمه 

حریق شد.
هنگامى که آتش نشانان به محل حادثه رسیدند پراید آتش 
گرفته و شعله ها به اتاق بار کامیونت هم سرایت کرده بود 
و همچنین راننده ســوارى تا ناحیه کمر از شیشه جلو این 
خودرو به بیرون آمده و بر روى زمین افتاده و دچار سوختگى 
شدید شده بود. آتش نشانان شعله هاى سرکش آتش را 
مهار کردند و  شــخص محبوس  را از درون خودرو خارج 
کردند اما پس از معاینه  مشخص شد که این فرد جان خود 

را از دست داده است.

دعواى 2 کودك
شهر را به هم ریخت! 

لب و چشم دختر 12ساله  را 
دوختند! 

راننده پراید زنده زنده  سوخت

سرقت سریالى از منازل با 27 شاه کلید 

پسرتاجر بزرگ، مجرم سابقه دار از آب درآمد

باستان شناسان در قزاقستان گنجینه شگفت انگیزى از جواهرات طالیى را 
که عمر آن به 2800 سال پیش مى رسد کشف کردند. آنها موفق شدند 3000 
قطعه طالى گرانبها را در کوه هاى دور افتاده «تارباگاتاى» پیدا کنند. گفته 
مى شود که این گنج که نمى توان بر آن قیمت گذاشت به ساکاها تعلق دارد 

که هشت قرن پیش از میالد مسیح (ع) در آسیاى میانه زندگى مى کردند.
گوشــواره هایى به شــکل زنگوله، صفحــات طالیى میخــدار، زنجیر و 
گردنبندهایى با ســنگ هاى قیمتى در این گنجینه وجود دارد. پروفســور 
«زنیوال ساماشوف»، مسئول حفارى گفت: تعداد زیادى از اکتشافات گرانبها 
در این منطقه حفارى باعث مى شود تا یقین حاصل کنیم فردى که در این 

ناحیه مدفون شده به طبقه برگزیده جامعه ســاکا تعلق داشته است. رئیس 
منطقه شــرق قزاقســتان «دانیل اخمیتوف» نیز گفت: این کشف سبب
 مى شود تا درباره تاریخ ملت خود دیدگاه کامًال متفاوتى پیدا کنیم و چنانچه از 
این کشف برمى آید مردم قدیم مهارت هاى استثنایى در معدنکارى، استخراج، 

فروش و ساخت جواهرات داشته اند.

ساعت 16 روز یک شــنبه در پى تماس با ســتاد فرماندهى آتش نشانى تهران مبنى بر 
آتش سوزى یک منزل مسکونى، بالفاصله آتش نشانان به محل حادثه در فرحزاد، خیابان 

ایثارگران اعزام شدند.
حمید کشاورز، فرمانده آتش نشان هاى اعزامى درباره جزئیات این حادثه اظهار کرد: با 
رسیدن به محل حادثه یک مجتمع مسکونى شش طبقه 11 واحدى مشاهده شد که در 
طبقه سوم آن یک واحد مسکونى، طعمه شعله هاى آتش شده، در واحد بسته بود و مالک 
نیز در محل، حضور نداشت. وى افزود: آتش نشــانان بالفاصله پس از بازدید و بررسى 
محل حادثه با رعایت کامل موارد ایمنى و با استفاده از دستگاه تنفسى به دو گروه تقسیم 
شدند؛ گروه نخست در پشــت بام را باز کرده و اقدام به ایجاد تهویه طبیعى و جستجوى 

محبوسان احتمالى در طبقات کردند.کشاورز خاطرنشان کرد: آتش نشانان نوزادى یکساله 
و سه زن 27 تا 52 ساله را که در دود ناشى از آتش ســوزى گرفتار شده بودند به وسیله 
دستگاه هاى تنفسى خود به محیط باز انتقال دادند. وى تصریح کرد: گروه دوم با استفاده 
از ابزار موجود، در واحد مسکونى را باز کردند و با کشیدن لوله هاى آبدهى، آتش را مهار و 

خاموش کردند.

 کشف گنجینه
 طال با قدمت 2800 سال

گرفتار شدن نوزاد یکساله و 3 زن 
در میان دود و آتش  

فرمانده انتظامى خراسان شمالى از کشف 57 قطعه اشیاى عتیقه مربوط به دوره ساسانیان به ارزش 
چهار میلیارد ریال در بجنورد خبر داد.

سردارعلیرضا مظاهرى اظهار کرد: در پى اعالم خبرى مبنى بر اینکه افرادى با هویت معلوم در زمینه 
خرید و فروش اشیاى عتیقه فعالیت دارند بالفاصله موضوع با جدیت در دستور کار مأموران پلیس 

اطالعات و امنیت عمومى این فرماندهى قرار گرفت.
وى با اشــاره به اینکه مأموران با انجام مهندســى معکــوس اطالعاتى و تالش شــبانه روزى 
موفق به شناســایى محل اختفــاى افراد مــورد نظر شــدند، افــزود: مأموران بــا هماهنگى 
مقام قضائى در این زمینه دو متهم را دستگیر کردندو براى تکمیل تحقیقات به مقر انتظامى انتقال 

دادند.
ســردار مظاهرى با بیان اینکه در بازرســى از محل اختفــاى این افراد تعدادى اشــیاى عتیقه،
یک رشــته دســتبند فلزى و یک عدد باتوم فنرى کشــف شــد، تصریــح کــرد: برابر اعالم

 کارشناسان میراث فرهنگى ارزش اشــیاى مکشــوفه چهار میلیارد ریال بوده و مربوط به دوره 
ساسانیان است.

 فرمانــده انتظامــى خراســان شــمالى بیان کــرد: متهمــان پــس از تکمیــل تحقیقات به 
همراه اشــیاى مکشــوفه براى انجام مراحل قانونى تحویل مراجع قضائى شــدند و تحقیقات
 نیز براى دســتگیرى دیگــر عوامل دخیــل در ایــن پرونده همچنــان در دســتور کار پلیس 

است.

 دستگیرى قاچاقچیان عتیقه هاى ساسانى
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تمــام کارهــاى نیکــو و جهــاد در راه خــدا، برابــر امــر بــه 
معــروف و نهــى از منکــر، چونــان قطره اى بــر دریــاى مواج 
و پهنــاور اســت و همانــا امــر بــه معــروف و نهــى از منکــر، 
نــه اجلــى را نزدیــک مــى کنــد و نــه از مقــدار روزى 

مى کاهد.
موال على (ع)

تعداد 2300 دستگاه موتورسیکلت اوراقى
مقدار معتنابهى کاالهاى مستعمل 

یک دستگاه کانتینر 40 فوت و یک عدد مخزن فلزى مستعمل بزرگ
الزم به ذکر است: گلویى موتورسیکلت ها بریده و در انجین شکاف ایجاد مى گردد. شماره موتور و شاسى 

سنگ گرفته و تحویل مى گردد.

محل بازدید وسایط نقلیه و کاالهاى مستعمل
خمینى شهر: میدان کوزه- انتهاى استاد طالیى- سمت چپ- پارکینگ حجت (موتورسیکلت)

اصفهان: جاده شیراز- بعد از شهرك آزمایش- کوچه تاکسى تلفنى سینا انبار نوید (کاالهاى مستعمل)
نایین: یک دستگاه کانتینر و مخزن فلزى

زمان بازدید:
یکشنبه مورخ 97/05/14 از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر و بعدازظهر 16 تا 18

زمان حراج:
دوشنبه مورخ 97/05/15 ساعت 9/30 الى 13

محل برگزارى حراج:
اصفهان- خیابان هزارجریب، کوى بهار، خیابان شهید  غالمى، روبروى دبیرستان باهنر، کانون فرهنگى، 

تربیتى همدانیان
تلفن تماس: 43- 36283540- 031

ند. ما ت  وان رپدا گاه کار A ق د قد و یا از  ورت  ید   ھادی را  زمان  غ پ ب صد  ت ۲۰  ی با رم  ران  یدا

مؤسسه اى اقتصادى در نظر دارد وسایط نقلیه و کاالهاى مستعمل به شرح ذیل را از طریق حراج حضورى به 
فروش برساند:

حراج حضورى
باستناد مصوبه شماره 655/ش/ن مورخه 97/04/06 و مصوبه شماره 148/ش/ن 
مورخه 97/02/01 شوراى محترم اسالمى شهر شهردارى نوش آباد در نظر دارد 
نسبت به فروش بیست و سه قطعه زمین مسکونى واقع در شهرك محمدآباد- 
خیابان شهید صفایى ضلع شمالى سالن ورزشى شــهید ساجدى به قیمت 
کارشناسى طبق مشخصات ذیل اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت مى گردد 
به منظور دریافت اسناد مربوطه از تاریخ انتشار آگهى ظرف مدت یک هفته به 

دبیرخانه این شهردارى مراجعه نمایند.
1- قطعه شماره 2 قیمت 270/000/000 ریال 180 مترمربع
2- قطعه شماره 3 قیمت 260/000/000 ریال 180 مترمربع
3- قطعه شماره 7 قیمت 440/000/000 ریال 180 مترمربع

4- قطعه شماره 11 قیمت 235/000/000 ریال 161 مترمربع
5- قطعه شماره 12 قیمت 235/000/000 ریال 180 مترمربع

6- قطعه هاى شماره 13- 14- 15 قیمت 230/000/000 ریال 180 مترمربع
7- قطعه شماره 16 قیمت 320/000/000 ریال 139/25 مترمربع

8- قطعه شماره 17 قیمت 300/000/000 ریال 199 مترمربع
9- قطعه شماره 18 قیمت 290/000/000 ریال 199 مترمربع

10- قطعه هاى شماره 19- 20- 21 قیمت 285/000/000 ریال 199 مترمربع
11- قطعه هاى شــماره 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30 قیمت 

280/000/000 ریال 199 مترمربع
ضمناً هزینه آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.

آگهى مزایده عمومى
مرحله دوم 

محمود اشرفى- شهردار نوش آباد

نوبت دوم

«هنر مهمترین مهمات در جنگ نابرابر با دشمن است و اگر 
این هنر با ایمان آمیخته باشد حتماً بر هنر پرزرق و برق غرب، 

پیروز مى شود و شکى در آن نیست.»
معاون فرهنگى اجتماعى بســیج مســتضعفین در آیین 
افتتاحیه مرکز آفرینش هاى هنرى بسیج استان اصفهان 
در جمع فرماندهان، هنرمندان بسیجى و جمعى از مسئوالن 
دستگاه هاى مرتبط با هنر، با بیان این مطلب گفت: انقالب 
اسالمى ایران، در حوزه فرهنگ اسالمى زایش هاى مختلفى 
داشته که یکى از آنها هنر متعالى معاصر است و یک تفاوت 
اصلى با هنر مصطلح در غرب داشــته و آن آرمان خواهى، 

دورى از دنیاطلبى و دنیاگرایى بود.
حجت االسالم و المسلمین جواد محرابى با بیان اینکه نگاه 
به رشد و توسعه معارف اسالمى با استفاده از هنر از تأکیدات 
و مطالبات امام راحل(ره) و رهبر معظم انقالب اسالمى بوده 
است، اظهار کرد: متأسفانه علیرغم همه تأکیدات و مطالبات، 
عرصه هنر انقالبى، به اندازه دیگر عرصه ها در جمهورى 
اسالمى ایران رشد نکرده و توجه به هنر انقالبى کم بوده و به 
ویژه دولت ها بعد از انقالب، نتوانستند هنر انقالبى را آنگونه 
که باید رشد دهند تا ما بتوانیم از آن در صدور انقالب استفاده 
کنیم که اگر مى توانستیم، امروز وضعیت فرهنگى ما در مقابل 
دشمن به گونه دیگرى بود. بنابراین باید امروز براى جبران 

این کم کارى، به کار سرعت دهیم و کارى جهادى کنیم.
وى با اظهار خوشحالى از افتتاح مرکز آفرینش هاى هنرى 
بسیج در استان اصفهان افزود: بعد از دوره هایى که بسیج در 
عرصه هنر افول داشت امروز دوباره بسیج به عنوان جریان 
بزرگ مردمى هویت ساز، نقش خود را در ترویج هنر انقالبى 
نشان مى دهد و ما نیز در بســیج به دنبال تعالى بوده ایم و 
سعى داریم مرکز آفرینش هاى هنرى بسیج را در استان ها 

راه اندازى کرده و کانون هاى بسیج را احیا کنیم.
معاون فرهنگى اجتماعى بسیج مســتضعفین با تأکید بر 
اولویت بندى مســائل فرهنگى در بسیج گفت: توجه ویژه 

به سه عرصه شعر، سرود و پویانمایى باید مدنظر قرار گیرد.
حجت االسالم و المسلمین محرابى ادامه داد: امروز فرهنگ 
اقتضا مى کند شعر توسعه یابد. سرود مهم بوده و راهى براى 
مدیریت فضاى آلوده موسیقى غربى است و هنر پویانمایى 
نیز هنرى استراتژیک در جهان به شــمار مى رود و استان 
اصفهان در این عرصه ها پیشتاز کارهاى فاخر است و ما هم 

کمک خواهیم کرد تا استمرار یابد.
وى در ادامه افزود: پروژه هاى بســیج به استان هایى تعلق 

مى گیرد که مراکز آفرینش هاى هنرى بسیج داشته باشند.
حجت االســالم و المســلمین محرابى از فرمانده سپاه 
صاحب الزمان(عج) اســتان اصفهان بخاطر پشــتیبانى و 
همکارى در ایجاد مرکز آفرینش هاى هنرى بسیج در استان 

اصفهان تشکر و قدردانى کرد.
■■■

فرمانده سپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان هم گفت: 
امروز در اســتان اصفهان ظرفیت هاى بسیار خوبى براى 

آفرینش هاى هنرى وجود دارد و اصفهان از مراکز فرهنگى 
جهان اسالم به شمار مى رود.

سردار غالمرضا سلیمانى با قدردانى از همه تالشگران عرصه 
هنر انقالبى، اظهار کرد: فراهم کردن بستر خالقیت و رشد 
و نمو جوانان متدین، متعهد و باذوق و سلیقه و هنرمند، از 
سیاست هاى راهبردى بسیج بوده، که امید است این بسترها 
تقویت شود و با همکارى سایر دستگاه هاى مرتبط، شاهد 
هم افزایى بیش از پیش براى هنرمندان باشــیم و بسیج 

مى تواند به رشد هنر کمک کند. 
وى ادامه داد: با توجه به رشــد فناورى و دسترسى افراد به 
آن، هنرمنــدان مى توانند با خلق آثار هنــرى انقالبى، در 
خنثى سازى تهاجم فرهنگى، پاسخگو باشند و اگر به نیازها 
در ابعاد هنرى توجه نشــود، این نیازها از سایر منابع تأمین 

مى شود و مى تواند ناهنجارى هایى را به دنبال داشته باشد.
سردار سلیمانى خواستار همکارى دستگاه هاى فرهنگى 
با مرکز آفرینش هاى هنرى بســیج استان اصفهان شد و 

اظهار امیدوارى کرد با همکارى همه دست اندرکاران، شاهد 
تعمیق و گسترش هنر بسیجى باشیم.
■■■

مدیرکل صدا و ســیماى مرکز اصفهان نیز گفت: امروز به 
نظر مى رسد بحران اول ما در کشور، بحران هاى سیاسى، 
نظامى و اقتصادى نیست بلکه ایجاد بحران هویتى، معرفتى 
و ارزش مدارانه نظام سلطه اســت که ترسیم شده است تا 

نسل هاى ما از ریشه انقالب دور شوند.
مســعود احمدى افزادى افزود: بنابراین امروز بازگشت به 
هویت دینى و اســالم ناب، بزرگ ترین وظیفه ماســت و 
بسیج در این زمینه کارهاى ارزشمندى انجام داده و در حال 

انجام دارد.
وى ادامه داد: افتتاح مرکز آفرینش هاى هنر بسیج استان 
اصفهان با تدبیر فرماندهى سپاه صاحب الزمان(عج) توفیق 

بسیار خوبى بود.
مدیرکل صدا و سیماى مرکز اصفهان چهار عرصه رادیو، 

خبر، فضاى مجازى و سیما را چهار عرصه اى خواند که باید 
کار جدى و بســیجى گونه در آنها انجام شود و اظهار کرد: 
مرکز بسیج با هماهنگى صدا براساس مصلحت مى تواند 
کارهاى ارزشمندى تولید و اجرا کند و با استفاده از خبرنگاران 
بسیجى نیز در حوزه خبر فعالیت اثربخشى داشته باشد ودر 
فضاى مجازى صدا و سیما آمادگى داریم با بسیج کار جدى 
انجام دهیم و در حوزه ســیما نیز اقدامات مؤثرى صورت 

گرفته است.
احمدى افزادى از راه اندازى بزرگ ترین استودیوى خبر کشور 
در اصفهان در آینده نزدیک خبر داد و گفت: صدا و سیماى 
مرکز اصفهان در حال انجام سه پروژه بزرگ در سیما بوده 
و ســریال تاریخى «آقا نورا.... نجفى»، ســریال «شهید 
مظلوم بهشتى» و مســتندهاى تاریخى «چهلستون» از 

جمله آنهاست.
وى آمادگى صدا و سیماى مرکز اصفهان براى تهیه یکى 
از مجموعه هاى بزرگ تلویزیونى درخصوص یک شهید 

بزرگ استان را اعالم و پیشنهاد کرد تا این مجموعه به تصویر 
کشیده شود و بتوانیم دینمان را تا حدودى ادا کنیم.

مدیرکل صدا و سیماى مرکز اصفهان رمز موفقیت در هر 
کارى را وحدت، تعامل، انســجام و... دانســت و گفت: در 
حوزه هاى فکرى و در حوزه نرم هنر، وحدت، تعامل، انسجام 

و... رمز موفقیت است.
■■■

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى اســتان اصفهان هم با 
اظهار خرسندى از افتتاح مرکز آفرینش هاى هنرى بسیج 
استان اصفهان، از فرمانده سپاه صاحب الزمان(عج) استان 
اصفهان قدردانى کرد و گفت: استان اصفهان ظرفیت هاى 
بســیار خوبى در حوزه فرهنگى دارد و بسیج نیز مى تواند 

یارى دهنده باشد.
حجت االسالم و المسلمین محمدعلى انصارى اظهار کرد: 
ما در استان اصفهان در 1800 مسجد کانون هاى فرهنگى 
و هنرى داریم که قرار است تا پایان برنامه ششم این تعداد 
به 2300 کانون برســد که این ظرفیت بســیار خوبى در 

مساجد است.
وى خاطرنشان کرد: همه باید با هم در جهت شکل دهى به 
فضاى فرهنگى به ویژه هنرى حرکت کنیم و ما دست نیاز به 
سوى همه هنرمندان به ویژه هنرمندان بسیجى دراز کرده و 

هر کمکى براى اعتالى هنر، بتوانیم انجام مى دهیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان مى گوید: 
هنر ابزار بسیار مهم و اثرگذارى اســت که هم دشمن در 
تهدید ما از آن استفاده مى کند و هم ما مى توانیم در مقابل 
تهدید، از این نعمت خدادادى بهترین استفاده را بکنیم. ولى 
در این میان هنرى مى تواند در مقابل تهدیدات فکرى دنیاى 

استکبار مؤثر باشد که فاخر، ارزشى، دینى و انقالبى باشد.
در پایان آیین افتتاحیه مرکز آفرینش هاى هنرى بسیج استان 
اصفهان، از برگزیدگان جشنواره ملى پویانمایى تجلیل و از 
آثار فاخر فرهنگى-  هنرى مرکز در سالن جلسات فرماندهى 

سپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان رونمایى شد. 

در مراسم افتتاح مرکز آفرینش هاى هنرى بسیج استان اعالم شد

ظرفیت هاى بسیار خوبى براى آفرینش هاى هنرى در اصفهان وجود دارد
ساسان اکبرزاده
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کارآفرینان مدفون در 
تخت فوالد معرفى شدند

دیـروز تـور گردشـگرى- آموزشـى آشـنایى بـا 
کارآفرینان مدفون در مجموعه تاریخى، فرهنگى 
و مذهبى تخت فوالد به مناسبت روز کارآفرینى در 

این مجموعه برگزار شد.
مدیـر مجموعـه تاریخـى، فرهنگـى و مذهبـى 
تخت فوالد گفت: مشـاهیرى کـه در تخت فوالد 
آرمیده اند، در گروه هاى مختلفى قرار مى گیرند که 
از علما و فقها تا هنرمندان و فرهیختگان را شـامل 
مى شوند؛ ضمن اینکه در این میان، خّیرین، واقفین 
و کارآفرینان نیز در این مجموعه مدفون هسـتند و 

این موضوع بسیار قابل توجه و تأمل است.
على معرك نژاد ادامه داد: در تخـت فوالد نزدیک 
به 40 نفر از خّیرین و کارآفرینان مدفون هستند که 
از آن جمله مى توان به افرادى مانند على و حسـین 
همدانیـان و دیگـر شـخصیت هاى دوران معاصر 
و همچنیـن شـخصیت هایى مانند میرزا سـلیمان 
خان رکـن الملک کـه در بحـث هـاى کارآفرینى 
فعالیت هـاى مثمر ثمـرى در دوران قاجار داشـته، 

اشاره کرد.

راه اندازى میز 
خدمت حضورى در نطنز

فرماندار نطنز گفت: «میز خدمت حضورى» با هدف 
ارائه خدمات بهینه و به موقع و آسان به ارباب رجوع در 

نطنز راه اندازى شد.
یوسـف حسـنى افـزود: ارتقـاى رضایتمنـدى مردم 
ازعملکـرد دسـتگاه هاى اجرایـى، در راسـتاى 
سیاسـت هاى دولت تدبیر و امید از اهداف راه اندازى 

میز خدمت است.
وى  گفـت: کاهـش هزینـه هـا، صرفـه جویـى در 
زمـان و جلوگیـرى از سـرگردانى اربـاب رجـوع در 
دسـتگاه هاى اجرایـى، از دیگـر اهـداف راه انـدازى

 میزخدمت است.
وى از ایجاد میز خدمت در تمامى دستگاه هاى اجرایى 
شهرستان در آینده اى نزدیک خبر داد و گفت: در میز 
خدمت حضورى، به منظور جلب رضایت شهروندان، 
مشـکالت شـهروندان سـریع تر مورد بررسـى قرار 

خواهد گرفت.
حسـنى گفت: میـز خدمت هـر دو هفته یک بـار، در 
شهرستان نطنز تشکیل خواهد شـد و نشست بعدى 

میز خدمت 15مرداد ماه سال جارى خواهد بود.

سنگ تراشى سنتى احیا شد
مدیر اداره میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
اردسـتان گفت: سـنگ تراشـى که به عنوان یکى از 
هنرهـاى تاریخـى از دیرباز بـه ویژه در روسـتاهاى 
مناطق کوهسـتانى این شهرسـتان از رونق فراوانى 

برخوردار بوده، دوباره احیا شده است.
محمدرضا صدوقى گفـت: این هنر سـنتى با تالش 
میراث فرهنگى استان اصفهان احیا شده و اکنون نیز 
یک جوان عالقه مند، با فراگیرى آموزش هاى الزم 
و راه اندازى کارگاهى در اردسـتان، نسبت به ساخت 
انواع هاون، دسـتاس و سـایر ادوات و آالت سـنگى 

اقدام مى کند.
وى افـزود: معدن سـنگ قرمز محدوده روسـتاهاى 
السـیب و توتکان در بخش مرکزى این شهرسـتان 
با زمینه سازى براى هنرمندان منطقه، افراد زیادى را 
در گذشـته به سنگ تراشى مشغول داشـته و آالت و 
ادواتى مانند هاون، دستاس، سنگ آسیاب، سنگاب، 
جاچراغى و درهاى سـنگى ویژه باغ مى سـاختند که 

هنوز هم وجود دارند.

تکمیل شدن5 طرح درمانى در 
آران و بیدگل 

سرپرسـت شـبکه بهداشـت و درمـان آران و بیدگل 
گفت: پنج طرح بهداشتى و درمانى در حوزه سالمت 
این شهرسـتان تکمیل شـده و به زودى در آیینى به 

بهره بردارى مى رسد.
مسعود دهقانى بیان کرد: اعتبار هزینه شده براى این 
طرح ها، نزدیک به 49 میلیارد ریال است که از سوى 

دولت و کمک هاى نیکوکاران تأمین شده است.

خبر

مدیر کل دامپزشــکى اســتان اصفهــان از برگزارى 
کالس هاى آموزشــى براى دامداران و قصابان و توزیع 
برگه راهنماى آموزشــى براى جلوگیــرى از تب کنگو 

خبر داد.
شهرام موحدى با اشاره به اهمیت اســتان  اصفهان در 
مبادله دام  اظهار کرد:این اســتان به لحاظ وسعت و قرار 
گرفتن در مرکز کشور، به عنوان چهار راهى براى مبادله  
دام مطرح اســت. وى افزود: کالس هاى آموزشى براى 
صنف قصاب هاو دامدار ها برگزار شد و انتشار  و تراکت هاى 
آموزشى ارائه شــد. مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان 
با اشاره به توزیع 4000 لیتر ســم در بین دامدارى هاى 

استان، عنوان کرد: دامداران با این سموم، دام هاى خود 
را سمپاشــى کنند که البته کفاف تمام دام هاى استان را 
نمى دهد. وى با اشاره به انجام آزمایشات موارد مشکوك 
توسط دانشگاه علوم پزشکى و نمونه هاى ارسال شده به 
تهران اضافه کرد:نتایج این آزمایشات منفى بوده و گزارش 
مثبتى از تب کریمه کنگو نداشــته ایم. موحدى به نکات 
بهداشتى براى جلوگیرى از شیوع این بیمارى اشاره کرد و 
افزود: از ذبح دام در خارج کشتارگاه به طور جدى خوددارى 
کنند و در هنگام کار با دام و پشم چینى، از له کردن کنه ها 
با دست خوددارى کنند.وى افزود:اگر این مراقبت ها انجام 
شود، قطعاً اقدامات پیشگیرانه  خوبى را انجام خواهیم داد.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: مدت زمان 
صدور کارت ملى در اســتان اصفهان از حداکثر 45 

روز، به 75 روز افزایش یافت.
حسین غفرانى کجانى با بیان اینکه اخیراً در خصوص 
صدور کارت ملى دچار مشکالتى شده ایم که درصدد 
رفع آن هســتیم، اظهار کرد: برخى مواد اولیه براى 
تولید کارت ملى وارداتى بوده است که بومى سازى 

آن را در دستور کار قرار داده ایم.
وى با بیان اینکه در حــال حاضر زمان صدور کارت 
ملى از زمان ثبت نام تــا زمان تحویل کارت افزایش 
یافته اســت، ادامه داد: در حــال حاضر زمان صدور 

کارت ملى بــراى هر شــهروند از 45 تــا 75 روز
متغیر است.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با بیان اینکه در 
حال حاضر صدور کارت ملى براى افراد فاقد کارت در 
دستور کار است، اضافه کرد: امکان لغو صدور کارت 
ملى براى شهروندان وجود ندارد و به زودى به شرایط 

قبل باز مى گردیم.
وى با بیان اینکه در تیر ماه در مجموع 80 هزار کارت 
ملى صدور و تحویل متقاضیان شده است، گفت: در 
خرداد ماه، این تعداد درحــدود 90 هزار کارت بوده 

است و این آمار در ماه هاى مختلف متغیر است.

زمان صدور کارت ملى 
هوشمند افزایش یافت

برگزارى کالس هاى آموزشى 
براى دامداران و قصابان

نصف جهان  برگزیــدگان اصفهانى کنکور سراســرى 
امسال، همگى دختر هســتند. این در حالى است که در 
کشور در مجموع،  24 نفر از پسران و 12 نفر از دختران در 

میان 36 نفر برتر پنج گروه آزمایشى قرار دارند.
اسامى نفرات برتر کنکور سراســرى 97 دیروز از سوى 
سازمان ســنجش آموزش کشور اعالم شــد که در این 
فهرست، استان اصفهان با سه برگزیده بعد از تهران در 
جایگاه دوم قرار گرفته اســت. مجموعًا 12 نفر از استان 
تهران توانســتند یکى از رتبه هاى اول تا دهم دو رشته 
علوم انسانى و علوم ریاضى و فنى و یکى از رتبه هاى اول 
تا سوم رشته هنر را از آن خود کنند. رشته هاى زبان هاى 
خارجى و علوم تجربى دو رشته اى است که نام تهرانى ها 

در میان رتبه هاى برتر آن دیده نمى شود.

اما نام برگزیدگان اصفهانى امسال فقط در دو رشته هنر 
و علوم انسانى دیده مى شود. در رشته هنر، فروغ رنجبر 
از اصفهان و در رشته علوم انســانى طنین زاهدى کیا از 
اصفهان و فرنوش فخار از کاشان به مقام هاى برتر کنکور 
سراسرى97 دست یافته اند. رنجبر رتبه اول و زاهدى کیا 
رتبه دوم را از آن خود کرده اند. فخار هم رتبه چهارم را به 

دست آورده است.
اصفهان سال پیش دو برگزیده پسر و دختر در رشته علوم  
ریاضى و فنى و همچنین علوم انســانى داشت. در رشته 
ریاضى، محمدحســین زارعى اردستانى از اصفهان رتبه 
هشتم را از آن خود کرد و در رشته علوم انسانى هم زینب 
ابن على از کاشان به رتبه چهارم دست پیدا کرد. در مقایسه 
بین برگزیدگان اصفهانى کنکور امسال با سال گذشته، 

مشخص مى شود که ســهمیه اصفهان در برترین هاى 
کنکور سال جارى با اضافه شدن یک نفر دیگر، به سه نفر 
رسیده است. این در حالى است که سال 93 رؤیایى ترین 
سال در 11 کنکور سراسرى اخیر  براى اصفهان بوده است. 
این استان در آن سال، چهار رتبه چهارم تا هفتم در رشته 
علوم ریاضى و فنى، دو رتبه پنجم و هفتم در رشته علوم 
تجربى، یک رتبه ششم در رشته علوم انسانى و یک رتبه 
سوم در رشته زبان هاى خارجى کسب کرد. این آمار در 

یک دهه گذشته تا امروز تکرار نشده است.
مهم آنکه از کنکور سراسرى سال 1387 تا 1397، امسال 
تنها سالى است که هیچ اصفهانى در دو رشته ریاضى و 
تجربى حائز رتبه برتر نشده است. در تمام 11 دوره پیشین، 
(به جز سال 1389 که هیچ اصفهانى در هیچ رشته اى به 

عنوان نفرات برتر معرفى نشد)، نام حداقل یک نفر در میان 
برگزیدگان یکى از  دو رشته تجربى و ریاضى  قرار داشت.   
اما امسال مجموعًا نام 15 اســتان از 31 استان کشور در 
بین برگزیــده هاى کنکور دیده مى شــود که به ترتیب 
شامل تهران(12 نفر)، اصفهان(3 نفر)، البرز، مازندران، 
آذربایجان شرقى، خراسان رضوى و بندرعباس(هر کدام 
دو نفر)، سمنان، کردســتان، آذربایجان غربى، خراسان 
جنوبى، گیالن، قم، یزد و چهار محال(هرکدام یک نفر) 

مى باشد. 

3 دختر، اصفهان را در جایگاه دوم کنکور امسال قرار دادند
براى اولین بار در 10 سال اخیر، هیچ اصفهانى در رشته هاى ریاضى و تجربى حائز رتبه برتر نشد 

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: تا 
پایان فصل تابستان، توافقات براى احداث تراموا در شهر 
اصفهان با سه گزینه چین، فرانسه و شرکت مپناى داخلى 

نهایى مى شود.
علیرضا صلواتى اظهار کرد: از حدود دو ســال گذشــته 
رایزنى ها و مذاکرات براى احداث تراموا با کشــورهاى 
مختلف چین، روسیه، ایتالیا، چک، فرانسه و...  آغاز شده 
است. وى ادامه داد: پس از بررســى به سه گزینه چین، 
فرانسه و  مپنا داخلى رســیدیم که هر سه مباحث فنى را 

ارائه کردند و اکنون در حال تکمیل مستندات خود هستند. 
وى اظهار کرد:در نظر داریم تا پایان تابســتان با یکى از 

گزینه ها و یا کنسرسیومى از سه گزینه به توافق برسیم.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان با بیان 
اینکه سه خط تراموا براى شهر اصفهان پیش بینى شده 
است، گفت: خط میدان جمهورى- شهرك کوثر خیابان 
امام خمینى(ره)، میدان جمهورى - میدان آزادى، میدان 
جمهورى - میدان شــهدا براى احــداث تراموا در نظر 
گرفته شده اســت. صلواتى با بیان اینکه اولویت نخست 

احداث تراموا خط میدان جمهورى تا میدان آزادى است، 
خاطرنشــان کرد: بر اساس مطالعات مشــاور، خطوط 
B.R.T قابلیت تبدیل به خط تراموا را دارد، بر این اساس 
مى توانیم جابه جایى مسافران غرب اصفهان را با استفاده 

از تراموا پوشش دهیم.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان با اشاره 
به مزایاى تراموا تصریح کرد: با توجه به خصوصیات شهر، 
مسطح  و توریستى بودن آن، تراموا مى تواند راهگشاى 

خوبى براى ترافیک اصفهان باشد.

توافقات احداث تراموا، تا پایان تابستان نهایى مى شود

معاون حمل ونقل اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى 
استان اصفهان از ثبت شکایات در سامانه شهراه (سامانه 
مدیریت شهروندى وزارت راه و شهرسازى) و برخورد با 

شرکت هاى متخلف خبر داد. 
علیرضا جعفرى اظهار کرد:  رســیدگى دقیق به تخلفات 
شرکت هاى حمل و نقل، یکى از وظایف این اداره کل و 
از اهم مطالبات صنفى فعاالن این حوزه بوده و بر اساس 
وظایف قانونى و ســازمانى، این موضــوع را در اولویت 
کارى خود قرار داده ایم. وى خاطرنشان کرد: خوشبختانه 
رسیدگى سریع به شــکایات ثبت شده و برخورد جدى با 
شرکت هاى حمل و نقل متخلف بدون مماشات، رضایت 

نسبى رانندگان را در پى داشته است.
معاون حمل و نقل اداره راهدارى استان  اصفهان گفت: 
براى حل دیگر مشکالت این صنف در حوزه خرید قطعات 
و الســتیک، رایزنى هایى با دستگاه هاى مربوطه انجام 
شده است. وى ابراز امیدوارى کرد وزارت صنعت، معدن 
وتجارت به صورت جدى تر براى حل این مشــکل وارد 
میدان شــود. وى همچنین از رانندگان خواست تا براى 
ثبت نامه بیمه تکمیلى رانندگان تا 15 مردادماه اقدام کنند.
جعفرى تأکید کرد: بیمه تکمیلى رانندگان رایگان است 
و هیچ شــرکتى حق اخذ مبلغى تحت عناوین مختلف از 

رانندگان در این باره را ندارد.

آغاز برخورد با شرکت هاى متخلف حمل و نقل

مدیرکل پیشــگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى 
اصفهــان از جمــع آورى 208 متکدى طــى چهار ماه 
نخست ســال جارى از سطح شــهر اصفهان خبر داد و 
گفت: این متکدیان براى غربالگرى به مرکز ساماندهى 
و توانمندسازى آســیب دیدگان اجتماعى شهر اصفهان 

انتقال داده شدند.
حسن محمدحســینى اظهار کرد: از مجموع متکدیان 
جمع آورى شده از سطح شــهر اصفهان، 30 نفر زن، 23 
نفر کودك زیر 9 سال، 32 نفر نوجوان زیر 18 سال و بقیه 

مرد بودند.
وى با بیان اینکه 70 نفر از متکدیان جمع آورى شــده از 
اتباع بیگانه بودند که به اداره اتباع اســتاندارى اصفهان 

تحویل داده شــدند، افزود: متکدیان زن بــه اورژانس 
اجتماعى سازمان بهزیستى، معتادان به کمپ ترك اعتیاد، 
متکدیان بیمار به دانشگاه علوم پزشکى و افراد سابقه دار 

به مراجع قضائى تحویل داده شدند.
مدیرکل پیشــگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى 
اصفهان تأکید کــرد: پیش از این، بــه صورت جدى به 
آسیب هاى اجتماعى که خروجى آن متکدیان، کودکان 
کار و زنان خیابانى رسیدگى نشده است، اما در حال حاضر 
با پیگیرى هاى انجام شده، پایان چرخه تکرارى حضور 

متکدیان در شهر رقم خورد.
وى ادامه داد: طى ســال گذشته، مســائل و مشکالت 
در ارتباط با چرخه تکرارى متکدیان مورد بررســى قرار 
گرفت و به این نتیجه رسیدیم که با دور باطل جمع آورى 
متکدیان و بازگشت مجدد آنها به شهر، به نتیجه خوبى 

نمى رسیم به همین دلیل به قانون مراجعه کردیم.
مدیرکل پیشــگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى 
اصفهان از تشکیل شعبه 27 دادیارى بازپرسى با دستور 
دادستان اصفهان خبر داد و اظهارکرد: این شعبه تشکیل 
شــده تا پرونده افرادى که در شــهر اصفهان باندهاى 
ســازمان یافته هســتند و از کودکان بــراى تکدیگرى 
سوءاستفاده و از این راه کسب درآمد مى کنند، بررسى و 
پیگیرى هاى قضائى افراد جمع آورى شده تحت عنوان 

«مجرم» انجام شود.

جمع آورى 208 متکدى در 4 ماه

12 شهربازى در 
استان اصفهان پلمب شد

مدیر کل استاندارد اصفهان از پلمب 12 شهربازى در 
این استان به دلیل غیر اســتاندارد بودن تجهیزات و 

وسایل بازى در سال جارى خبر داد.
غالمحسین شفیعى افزود: 260 شــهر بازى فعال 
در اســتان اصفهان وجود دارد که در حال حاضر 12 
شــهربازى به دلیل رعایت نکردن موارد استاندارد 
پلمب اســت. وى اضافــه کرد: 56 شــهربازى نیز 
پارسال در استان پلمب شد که پس از استانداردسازى 
تجهیزات، اجازه فعالیت یافتند. شفیعى با اشاره به اینکه 
سازمان ملى استاندارد اقدام به راه اندازى سامانه اى 
براى ثبت اطالعات همه دســتگاه ها و تجهیزات

 شهربازى هاى کشــور کرده است، گفت: اگر اعتبار 
گواهى ایمنى فعالیت هریک از این دستگاه ها به اتمام 
برسد، کارشناسان استاندارد در کوتاه ترین زمان این 

موارد را بررسى مى کنند.

روزانه 5 نفر در کاشان، جان 
خود را از دست مى دهند

مدیرعامل ســازمان آرامســتان هاى شهردارى 
کاشــان گفت: روزانه به طور میانگین پنج نفر در 
شهرستان کاشان فوت مى کنند که میانگین سنى 

مردان 63 سال و براى بانوان 70 سال است.
غالمعلى ساران از فوت 457 نفر در سه ماه نخست 
سال جارى در این شهرستان خبر داد که 236 نفر از 
متوفیان مرد، 44 نفر نوزاد و بقیه بانوان بودند. وى 
به فوت 31 نفر از اتباع خارجى در سه ماه نخست 
امسال نیز اشاره کرد و افزود: 140 نفر در دارالسالم 
گالبچى و 317 نفر در دیگر آرامســتان هاى این 
شهرســتان به خاك سپرده شــدند. مدیرعامل 
سازمان آرامستان هاى شهردارى کاشان گفت: 57 
آرامستان در این شهرستان وجود دارد که براساس 
توافق وزارت بهداشت و ســازمان شهردارى ها، 
دفن متوفیان در آرامستان هاى داخل شهر ممنوع 
اســت، اما در مواردى خاص هنوز تدفین صورت 

مى گیرد.

پالك گذارى موتورهاى
 یورو 3 تا پایان امسال

پالك گذارى موتورســیکلت یورو 3 تنها تا پایان 
امسال انجام مى شود.  دبیرکارگروه ملى کاهش 
آلودگى هواى کالنشــهرهاى کشــور در بازدید 
از یکــی از واحدهاي تولیدي موتورســیکلت در 
اصفهان، با اشــاره به وضعیت تولیــد و فناوري 
موتورسیکلت ها گفت: روند ارتقاى فناوري سطح 
آالیندگی از یورو 3 به یورو 4 رضایت بخش است و 
تولید کنندگان باید از سال آینده تنها موتورسیکلت 
یورو 4 به فروش برسانند. وحید حسینى با اشاره به 
آالیندگى باالى موتورسیکلت هاي کاربراتوري و 
توقف تولید آنها گفت: محصوالت کیت انژکتوري 
که انژکتوري غیرواقعی هستند و باعث آلودگى هوا 
مى شــوند، نباید تولید و یا به هر شکلی وارد بازار 
کشور شوند. وى گفت: ایستادگی سازمان حفاظت 
محیط زیست براى اجراي قوانین، باعث ارتقاى 
کیفی صنعت موتورســیکلت شده و محصوالت 

بسیار بهتري وارد بازار شده است.

دومین محموله ریل
 آماده تحویل به راه آهن

دومین محموله ریل در شرکت سهامى  ذوب آهن 
اصفهان آماده بارگیرى شد.

مدیرعامل شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان گفت: 
تولید ریلى ملى با سرعت بیشــترى دراین شرکت 
در دست تولید اســت تا راه آهن جمهورى اسالمى 
بتواند بــراى تأمین ریل به تولیــدات داخلى متکى 
باشد. منصور یزدى زاده افزود: هم اکنون با تالش 
صنعتگران ذوب آهــن، دومین محموله 1000 ُتنى 
ریل u33 را آماده بارگیرى کــرده ایم و به محض 
اعالم آمادگــى راه آهن جمهورى اســالمى، این 
محموله تحویل خواهد شــد.  وى گفت: نخستین  
محموله 500ُتنى ریل u33 پایان خرداد به راه آهن 
جمهورى اسالمى تحویل شــد و دیگر انواع ریل از 
جمله UIC60 هم با اعالم نیاز راه آهن جمهورى 

اسالمى، برنامه ریزى و تولید مى شود.

تعداد برگزیدگان اصفهان در 11 
کنکور سراسرى (سال هاى 87 تا 97)

رشته (رتبه)تعداد رتبهسال
تجربى(8،6،2 و10)13874
ریاضى (6،5 و 7)،زبان(2)13884
138900

ریاضى(2)13902
 تجربى (4)

ریاضى (1 و 9)13913
 زبان (2)

ریاضى (3)13922
 تجربى (7)

13938
ریاضى (4، 5، 6 و 7)، 

تجربى (5و7) انسانى (6)، 
زبان هاى خارجى(3)

13944
ریاضى (1)

 انسانى (2و3)
 زبان هاى خارجى (1)

تجربى (6 و 8)13952

ریاضى (8)13962
 انسانى (4)

هنر(1)13973
 انسانى (2و4)
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رئیس اداره ممیزى درآمد شهردارى اصفهان گفت: ارائه بسته 
تشویقى عوارض خودرو که با پیشنهاد شهردارى اصفهان، 
تصویب شوراى اسالمى شهر و تأیید فرماندارى اصفهان از 
اول تیرماه آغاز شده و تا 31 شهریورماه ادامه خواهد داشت. 
مهدى زارعى اظهارکرد: بر اســاس بسته تشویقى عوارض 
خودرو، چنانچه شــهروندان بدهى و جریمه اى بابت عدم 
پرداخت عوارض خودرو داشــته باشند، در صورت مراجعه و 
پرداخت عوارض، معادل مبلغ جریمه«اصفهان کارت» آنها 
شارژ مى شود. وى افزود: در بسته تشویقى عوارض خودرو، 
آن دسته از شهروندان خوش حســابى که هر سال به موقع 
نســبت به پرداخت عوارض خود اقدام مى کنند، معادل 10 

درصد میزان عوارض در اصفهان کارت شارژ هدیه مى گیرند. 
وى گفت: طبق دفترچه اى که اداره دارایى به شهردارى ارائه 
مى کند و مبناى محاسبات قرار مى گیرد، براى عوارض خودرو 
باید ســاالنه مبلغى معادل یک و نیم در هزار قیمت خودرو 
پرداخت شود. وى با بیان اینکه شــهروندان براى پرداخت 
عوارض مى توانند از طریق مراجعه به پورتال شــهردارى 
اصفهان بــه نشــانى Esfahan.ir، درگاه هاى بانکى و 
مراجعه حضورى به شــهردارى مناطق اقدام کنند، افزود: 
چنانچه پرداخت عوارض به صورت غیرحضورى انجام شود، 
باید براى دریافت شارژ«اصفهان کارت» به یکى از مناطق 

15 گانه شهردارى مراجعه صورت گیرد.

جانشــین مدیر حوزه علمیه اصفهان با بیان اینکه در دوران 
دفاع مقدس جمعیت کل حوزویان اصفهان به کمتر از ســه 
هزار نفر مى رسید، اما 570 شهید طلبه داریم، اظهار کرد: نقطه 
عطف حوزه هاى علمیه اصفهــان حضور آیت ا... مظاهرى به 

اصفهان بود. 
حجت االسالم والمسلمین علیرضا باطنى با بیان اینکه از لحاظ 
جمعیتى اســتان اصفهان طلبه خیزترین استان کشور است، 
تصریح کرد: در ســطح اســتان اصفهان به غیر از شهرستان 
کاشــان که مدیریت آن مســتقیم زیر نظر حوزه علمیه قم 
اســت، در بخش برادران 15 هزار و در بخــش خواهران 12 
هزار نفر طلبه در 50 حوزه علمیه و مرکز آموزشى مشغول به 

تحصیل هســتند. وى پیرامون برنامه راهبردى اسالم براى 
مشکالت اقتصادى، تصریح کرد: برخى بر این تصور هستند 
که اسالم نسخه اى براى اقتصاد جامعه ندارد و صرفاً به برخى 
احکام مانند خمس و زکات محدود مى شود، در صورتى که در 
اسالم نظامى اقتصادى داریم که مالکیت خصوصى را معتبر 
و مشروع مى داند. حجت االســالم والمسلمین باطنى با بیان 
اینکه متأسفانه شعارهاى سال فقط درحد شعار مطرح مى شود، 
گفت: در هر صحنه اى منویات حضرت امام خمینى (ره) و مقام 
معظم رهبرى را مبنا قرار داده ایم، خوشبختانه موفق بوده ایم 
و برعکس آن، هرجا فاصله گرفتیم بــا چالش هاى متعددى 

مواجه شدیم.

ادامه استفاده از بسته 
تشویقى عوارض خودرو

570 شهید طلبه 
در استان اصفهان

کاروان راهیان نور چادگان 
راهى مناطق عملیاتى شدند

کاروان راهیــان نــور شــامل 40 خانــواده از 
شهرســتان چادگان در غرب اســتان اصفهان 
رهســپار مناطق عملیاتى دفاع مقدس در جنوب 

کشور شدند.
کاروان راهیان نور شهرســتان چادگان به مدت 
سه روز از مناطق جنگى شلمچه، اروندکنار، فاو و 

یادمان شهداى شلمچه دیدن مى کند.

کشف انواع قرص و 
مکمل چاقى قاچاق در اصفهان

مدیر بازرسـى و نظـارت اصناف اسـتان اصفهان 
گفـت: انـواع قـرص و مکمـل چاقـى قاچـاق در 

اصفهان کشف و جمع آورى شد.
جواد محمدى فشارکى بیان کرد: بازرسان مبارزه 
با قاچـاق کاال، از یک انبار تخلیه بـار در اصفهان، 
انواع قرص و مکمل چاقى قاچاق را کشف و جمع 

آورى کردند.
مدیر بازرسـى و نظـارت اصناف اسـتان اصفهان  
ادامه داد: بازرسـان مبارزه بـا قاچـاق کاال از انبار 
تخلیه بار در اصفهان، بیش از 43هـزار عدد انواع 
قرص مکمل چاقى و جنسى ایرانى و خارجى فاقد 
مجوز بهداشت، به ارزش یک میلیارد و صد میلیون 

ریال  را کشف کردند.
وى گفت: کاالهاى قاچاق تحویل مراجع قضائى 

شد.

خبر
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رهنى شماره 22415- 93/12/23 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 189 اصفهان در قبال 
آقاى بدهى شرکت یگانه فوالد سپاهان در رهن بانک سپه اصفهان واقع مى باشد و فاقد بیمه نامه 
است و از ساعت 9 الى 12 روز یکشنبه مورخ 97/5/28 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در 
خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول شهید صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم 
به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 11/794/650/000 ریال شروع و به هر کس خریدار 
باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط 
به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها 
باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن 
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، 
وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى 
در یک نوبت در روزنامه چاپ اصفهان مورخ 97/5/10 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى 
روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طى 
چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق به همراه 
تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا 
پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید. 

م الف: 212918 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /5/162
ابالغ راى

شماره پرونده: 85/97ش10ح شماره دادنامه: 213- 97/4/19 تاریخ رسیدگى: 97/04/09 مرجع 
رسیدگى: شعبه  دهم شوراى حل اختالف شاهین شهر خواهان: آقاى حمید شاه آبادى فرزند اکبر به 
نشانى اصفهان خ زینبیه شمالى خ عاشق اصفهانى شرقى مقابل نمایندگى سایپا پالك 503 خوانده: 
آقاى محسن آذربایجانى فرزند اصغر به نشانى مجهول المکان خواسته: تقاضاى محکومیت خوانده 
به پرداخت یک فقره چک به شماره 800796 مورخ 1395/5/20 به مبلغ 15/000/000 ریال عهده 
بانک ملى شعبه شاهین شهر به انضمام هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه. گردشکار: خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به 
کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى امضاکنندگان ذیر تشکیل است 
و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى خواهان آقاى حمیدشاه آبادى فرزند اکبر 
به طرفیت خوانده آقاى محسن آذربایجانى فرزند اصغر به خواسته تقاضاى محکومیت خوانده به 
پرداخت یک فقره چک به شماره 800796 مورخ 1395/5/20 به مبلغ 15/000/000 ریال عهده 
بانک ملى شعبه شاهین شهر به انضمام هزینه دادرسى و خســارت تاخیر تادیه خواهان به استناد 
یک فقره چک که از ناحیه بانک برگشت شــده مطالبه مبلغ 15/000/000 ریال تقدیم نموده نظر 
به اینکه على رغم ابالغ قانونى و ضمائم آن (دادخواست خواهان و مستندات تقدیمى شامل چک 
برگشت شده از ناحیه بانک) و اینکه خوانده در جلسه شورا حاضر نشده و نسبت به دعوى خواهان 
ایراد و دفاعى را به عمل نیاورده و دلیلى بر برائت ذمه خود به شــورا اقامه نکرده است که همگى 
حکایت از اشتغال ذمه خوانده نســبت به خواهان مى نماید شورا پس از بررسى پرونده و مستندات 
ارائه شده با عنایت به گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه با اســتصحاب بقاى دین استحقاق 
خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص و مستنداٌ به مواد 198-519-522 و 515 قانون آیین 
دادرسى مدنى و مواد 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون 
صدور چک و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور مصوب سال 76 مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در خصوص خسارات دیرکرد حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 277/500 ریال هزینه دادرسى و الصاق تمبر و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
وفق شــاخص اعالمى بانک مرکزى با محاســبه دایره اجرا احکام که حین اجراى حکم محاسبه 
خواهد شد از تاریخ صدور چک 95/5/20 لغایت زمان پرداخت در حق خواهان را صادر و اعالم مى 
دارد راى صادره غیابى ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف بیست 
روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم حقوقى شاهین شــهر مى باشد. م الف: 208386 رضوانى 
قاضى شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان  شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /5/233

ابالغ وقت دادرسى
ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به شهاب اصغرى- حسین پدرام دادخواستى به خواسته: الزام به انتقال 
قطعى سند خودرو به طرفیت شما در شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالسه 252/97 
ش 4 ح ثبت و براى روز دوشنبه مورخ 97/6/12 ســاعت 16:30 عصر تعیین وقت گردیده است، 

با توجه به مجهول المکان بودن خوانده و به درخواســت خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 
73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت آگهى در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و 
به شما ابالغ میگردد جهت دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه چهارم حقوقى 
شوراى  حل اختالف شاهین شــهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رســیدگى در این شورا حاضر 
شوید و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 215296 شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر /5/234
اخطار اجرایى

شــماره: 838/96 ش9ح به موجب رأى غیابى شــماره 99 تاریخ 97/2/29 حوزه 9 شوراى حل 
اختالف شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه الناز نرهء فرزند قربان نشانى: 
مجهول المکان محکوم است به: انتقال قطعى ســند خودروى سمند ال ایکس به شماره انتظامى 
636 ط 21 ایران 53 و پرداخت مبلغ 625/000 ریال هزینه دادرســى، هزینه عملیات اجرایى نیز 
به عهده محکوم علیه است. مشخصات محکوم له: مرضیه مرادیان فرزند علیرضا نشانى: شاهین 
شهر- خ مدرس خ کاشانى فرعى 8 شرقى پالك 28. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفا 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 قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 
215392 حبیب اسالمیان- قاضى شعبه نهم شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع 

شماره یک)  /5/235
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710423759200118 شماره پرونده: 9609983759200855 شماره بایگانى 
شعبه: 960882 تاریخ تنظیم: 1397/05/03 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شماره 
و شــماره دادنامه مربوطه 9709973759200226 محکوم علیهم ها رضا سنائى ورنوسفادرانى 
فرزند غالمرضا نشانى: استان اصفهان- شهرستان خمینى شهر- شهر خمینى شهر- منظریه- خ 
راجى- فاراغا شــمال غربى- پ 498 و کبرى صمدى اقدام فرزند جعفر به نحو تضامنى محکوم 
اند به پرداخت مبلغ دویست و هشــتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و از باب تسبیب به پرداخت 
هشت میلیون و هشتصد و شصت و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین خسارت تاخیر 
تادیه لغایت اجراى حکم قابل محاســبه در واحد اجراى احکام مدنى براســاس شاخص اعالمى 
بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران در حق محکوم له مجید جباران جرقویه فرزند تقى نشانى: 
استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شــهر اصفهان- خ جى- کوى شهید کشاورز- کوى شهید 
نادرى- روبروى فضاى ســبز- پالك 76 محکوم و اعالم مى گردد، ضمنا هزینه نیم عشر دولتى 
بر عهده ى محکوم علیهم ها مى باشد. 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 اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و 
قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان 
نزد بانک ها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب 
هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث 
و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح 
دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له 
بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى 
دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده 
اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 
3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). اســتان اصفهان- شهرستان شاهین شهر- میدان 
امام حسین (ع)- خیابان شهید منتظرى- خیابان شهیدتوالیى- دادگسترى شاهین شهر.  م الف: 

215394 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر /5/236
مزایده

شــعبه هفتم اجراى احکام شــوراى حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده کالسه 970756 
ش1/1/7/م ش له خانم ناهید تاجدارى علیه حســین لقایى به آدرس اصفهان خ ملک شــهر خ 
17 شهریور ك فجر بن بســت میخک پالك 185 بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى به مبلغ 
265/555/263 ریال اموال توقیفى محکوم علیه جهت مزایده به شــرح یک دســتگاه ســوارى 
سیســتم پژو تیپ پارس مدل 1390 رنگ سفید ســفید روغنى ظرفیت 1+4 تعداد سیلندر 4 نوع 
سوخت بنزین- گاز- (دوگانه سوز)، تعداد محور 2 تعداد چرخ 4 شماره موتور: (12490246769) 
شماره شاسى: (NAAN 21 CA1CK 136512) به شــماره انتظامى 222ل77- ایران 53 
وضعیت خودرو در زمان بازدید خودرو مذکور در محل روشن گردید موتور آن سالم بود شاسى آن 
سالم بود. اتاق سالم- آثار تصادف و رنگ شدگى سپر جلو- جلو پنجره- گلگیر عقب چپ دیده مى 
شود. شیشه ها سالم بود- آیینه هاى بغل سالم- الســتیک هاى جلو 70 درصد و عقب 60 درصد 
سالم است. رادیو پخش دارد- تودوزى خوب و سالم بیمه آن مورخ 97/5/12 تمام مى شود. مبلغ 
13/450/000 ریال حسب صورتحساب نیروى انتظامى بدهى جرائم دارد. با توجه به مشخصات 
و وضعیت فوق الذکر در حال حاضر خودرو سوارى پژو پارس مدل 1390 به مبلغ دویست و هشتاد 
میلیون ریال معادل بیست و هشت میلیون تومان (280/000/000 ریال) مى باشد که مورد اعتراض 
هیچ یک از طرفین قرار نگرفته است. در نظر دارد جلسه مزایده اى در مورخ 97/6/6 در ساعت 11 
تا 10 صبح در محل اجراى احکام واقع در خیابان آتشــگاه روبروى پمپ بنزین، ساختمان شماره 
2 شوراى حل اختالف اصفهان ساختمان قضایى شهید محسن حججى برگزار مى گردد. طالبین 

شــرکت در جلســه مزایده مى توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه پنج روز قبل از جلسه مزایده به 
شماره حساب 2171350205001 بانک ملى و ارائه آن فیش به اجراى احکام از اموال بازدید نمایند. 
پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 208782 شعبه هفتم اجراى احکام 

شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره دو)  /5/238
حصر وراثت

حمیدرضا ورد داراى شناسنامه شــماره 354 به شرح دادخواست به کالســه 1200/97 ح 54 از 
این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حبیب اله ورد 
بشناســنامه 198 در تاریخ 96/12/8 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به پنج پسر و یک دختر و یک همسر به اسامى: 1- خلیل ورد به ش ش 822 
نسبت با متوفى فرزند 2- حسین ورد به ش ش 316 نسبت با متوفى فرزند 3- مهدى ورد به ش ش 
594 نسبت با متوفى فرزند 4- علیرضا ورد به ش ش 2253 نسبت با متوفى فرزند 5- حمیدرضا ورد 
به ش ش 354 نسبت با متوفى فرزند 6- زهره ورد به ش ش 615 نسبت با متوفى فرزند 7- بتول 
تسلیم به ش ش 213 نسبت با متوفى همسر والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 211969 

شعبه 54  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /5/239
حصر وراثت

هوشنگ حاجى محمدى حســین آبادى داراى شناسنامه شماره 97 به شرح دادخواست به کالسه 
1203/97 از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
صغرى سرباز حسین آبادى بشناسنامه 14417 در تاریخ 97/3/6 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و دو دختر به اسامى: 1- هوشنگ حاجى 
محمدى حســین آبادى به ش ش 97 نسبت با متوفى فرزند 2- مســعود حاجى محمدى حسین 
آبادى به ش ش 388 نســبت با متوفى فرزند 3- عصمت حاجى محمدى حسین آبادى به ش ش 
15794 نســبت با متوفى فرزند 4- عزت حاجى محمدى به ش ش 1143 نسبت با متوفى فرزند 
والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 211997 شعبه 54  شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه) /5/240
حصر وراثت

مصطفى بدیعى داراى شناسنامه شماره 60859 به شرح دادخواست به کالسه 1198/97 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرتضى بدیعى بشناسنامه 
660 در تاریخ 97/4/15 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به سه پسر و دو دختر و یک همسر به اسامى: 1- مصطفى بدیعى به ش ش 60859 نسبت با 
متوفى فرزند 2- حمید بدیعى به ش ش 2980 نسبت با متوفى فرزند 3- على بدیعى به ش ش 786 
نســبت با متوفى فرزند 4- محبوبه بدیعى به ش ش 1891 نسبت با متوفى فرزند 5- مریم بدیعى 
به ش ش 310 نسبت با متوفى فرزند 6- فردوس مالقلى به ش ش 1498 نسبت با متوفى همسر 
والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 211999 شعبه 54  شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه) /5/241
حصر وراثت

احمد حق شناس جزى داراى شناسنامه شماره 2314 به شــرح دادخواست به کالسه 1191/97 
از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا سجادى 
بشناســنامه 661 در تاریخ 94/6/3 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به دو پسر و همسر و مادر به اســامى: 1- سعید حق شناس جزى به ش ش 
10613 نسبت با متوفى فرزند 2- علیرضا حق شــناس جزى به ش ش 1271561484 نسبت با 
متوفى فرزند 3- احمد حق شناس جزى به ش ش 2314 نسبت با متوفى همسر 4- حلیمه اشراقى 
جزى به ش ش 6708 نســبت با متوفى مادر والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 212000 

شعبه 54  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /5/242
حصر وراثت

محبوبه محمدرضایى با وکالت زینب روئین تن داراى شناســنامه شــماره 9 به شرح دادخواست 
به کالســه 1193/97 از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان شمس اله محمدرضایى بشناســنامه 495 در تاریخ 97/3/14 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و سه دختر به اسامى: 1- قدرت اله 
محمدرضایى به ش ش 353 نسبت با متوفى فرزند 2- حمید محمدرضایى به ش ش 632 نسبت با 
متوفى فرزند 3- سوسن محمدرضایى به ش ش 810 نسبت با متوفى فرزند 4- مریم محمدرضایى 
به ش ش 9 نســبت با متوفى فرزند 5- محبوبه محمدرضایى به ش ش 9 نسبت با متوفى فرزند 
والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 212001 شعبه 54  شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه) /5/243
حصر وراثت

جعفر حاجى صادقى اصفهانى داراى شناســنامه شــماره 1488 به شــرح دادخواست به کالسه 
1182/97 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا 
حاجى صادقى اصفهانى بشناســنامه 41438 در تاریخ 94/2/6 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و یک دختر به اسامى: 1- جعفر حاجى 
صادقى اصفهانى به ش ش 1488 نسبت با متوفى فرزند 2- فاطمه حاجى صادقى اصفهانى به ش 

ش 61859 نسبت با متوفى فرزند والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 212002 شعبه 

54  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /5/244
حصر وراثت

علیرضا رستمیان داراى شناسنامه شماره 128 به شــرح دادخواست به کالسه 1190/97 ح 54 از 
این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان زهرا چاهیان 
چى بشناســنامه 603 در تاریخ 97/2/21 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به شش پسر به اسامى: 1- مجتبى رســتمیان به ش ش 1358 نسبت با 
متوفى فرزند 2- اکبر رســتمیان به ش ش 652 نســبت با متوفى فرزند 3- مرتضى رستمیان به 
ش ش 44768 نسبت با متوفى فرزند 4- علیرضا رستمیان به ش ش 128 نسبت با متوفى فرزند 
5- محسن رستمیان به ش ش 878 نسبت با متوفى فرزند 6- حسین رستمیان به ش ش 2450 
نسبت با متوفى فرزند والغیر اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 212003 شعبه 54  شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /5/245
حصر وراثت

مهین فرقانى با وکالت محسن پیام آرا داراى شناسنامه شماره 1729 به شرح دادخواست به کالسه 
1185/97 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مجید 
غالمى بشناســنامه 45 در تاریخ 97/4/5 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به دو پسر و سه دختر و یک همسر به اسامى: 1- مهدى غالمى به ش ش 
550 نســبت با متوفى فرزند 2- محمد غالمى به ش ش 1612 نسبت با متوفى فرزند 3- فاطمه 
غالمى به ش ش 1996 نســبت با متوفى فرزند 4- مریم غالمى به ش ش 934 نسبت با متوفى 
فرزند 5- مهرى غالمى به ش ش 1613 نسبت با متوفى فرزند 6- مهین فرقانى به ش ش 1729 
نسبت با متوفى همسر والغیر اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 212004 شعبه 54  شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /5/246
مزایده

در پرونده کالسه 971340 اجرایى و به موجب دادنامه 1587-96 صادره از شعبه 1 دادگاه خانواده 
محکوم علیه اجرایى اقاى مرتضى مظفرى فرزند ابوطالب محکوم است به 68/000/000  تومان 
بابت مهریه و مبلغ14/638/500 تومان بابت محکوم به در پرونده کالســه 302/96 ش اجرایى 
در حق محکوم له و مبلغ10/341/650 ریال  بابت نیم عشــر دولتى درحــق صندوق دولت و در 
اجراى احکام مدنى شهرستان نجف اباد توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب اقاى حسین 
پیرمرادیان به شرح ذیل ارزیابى گردیده اســت:  ملک مورد نظر به میزان 56 حبه و 823/1250 
از 72 حبه یک واحد اپارتمانى واقع در مســکن مهــر ازادگان فاز4-بلوك6-مجتمع صدف طبقه 
چهارم –واحد16 – که داراى حدود 96/56 متر مربع اعیانى مى باشد با مطالح سقف تیرچه بلوك 
کف سرامیک نماى داخلى گچ اندرود نماى خارجى اجر ســه سانتى و داراى انشعابات اب و برق و 
گاز و فاقد پارکینگ- و فاقد سوابق ثبتى- که به مبلغ 1/150/000/000 ریال ارزیابى گردید. که 
باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق 
اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 97/05/25 ســاعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به 
فروش میرسد، 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 ظــرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/

ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 214099/م الف مدیراجراى احکام مدنى 2 دادگسترى نجف 
آباد/ 5/247

ابالغ رأى
 شوراى حل اختالف شهرستان امیرآباد.کالســه پرونده 248/97 دادنامه 97/04/24-568/97 
مرجع رســیدگى شــعبه 5 شــوراى حل اختالف نجف اباد خواهان: احمدرضا طوســى، وکیل 
خواهان:مجیدمحمدى نشــانى: نجف اباد-جوزدان-جنب بانک تجارت-دفتر وکالت-پالك 43 
خواندگان: مهدى کومه نشانى: مجهول المکان - ایمان غفورزاده نشانى:خمینى شهر قائمیه کشتار 
گاه قدیم خ خیام غربى معروف به سه شنبه بازار بن بست روح الهى بن بست خیام شماره 11 ك پ 
8419639873  به خواسته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به ان کالسه فوق 
و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشــورتى اعضا، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعواى احمدرضا طوسى، وکیل 
خواهان:مجیدمحمدى به طرفیت 1.مهدى کومه 2.ایمان غفور زاده به خواسته مطالبه تقدیمى از 
سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته 
در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال 
ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانــده دفاعى در قبال دعواى 
مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 
و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را 
وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ  شصت میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دویست و پنجاه و پنج هزار ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و 
پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 1396/03/15 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى 
حق الوکاله وکیل درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت 
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 عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد208126/م 

الف، قاضى شعبه 5 شوراى حل اختالف امیراباد- شعبه 5/249/5

مأموران پلیس امنیــت عمومى اســتان اصفهان در یک 
عملیات ضربتى، 13 شــرور قانون شــکن را که اقدامات 

شرارت آمیز آنها، باعث سلب آسایش شهروندان شده بود، 
دستگیر کردند.

محمد حسن اسماعیلی اظهار کرد: مأموران این پلیس در 
راستاي برخورد با هنجارشکنان و برهم زنندگان امنیت و نظم 
عمومى، در پى کسب خبرى مبنى بر اقدامات شرارت آمیز 
یکى از اراذل و اوباش که داراي سوابق متعدد کیفري بود، 
موضوع دستگیرى وى را در دستور کار خود قرار دادند. وى 
افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات علمى و تخصصى، 
سرانجام مخفیگاه متهم را شناســایى و با هماهنگى مقام 
قضائى، در یک عملیات ضربتــى وى را به همراه 12 نفر از 

افراد شرور دیگر دستگیر کردند.
این مقام انتظامى بیان کرد: در این عملیات، یک قبضه کلت 
کمرى به همراه تعدادى تیر جنگى و چندین قبضه سالح 

سرد و چاقوهاى نامتعارف کشف شد.
اسماعیلى با بیان اینکه افراد شرور به همراه سالح هاى کشف 
شده از آنها، براى اقدامات قانونى به مراجع قضائى تحویل 
شــدند، گفت: پلیس با تمام توان در راســتاي تأمین نظم، 
امنیت و آرامش شهروندان تالش کرده و به هیچ فردي اجازه 
نخواهد داد با اقدامات غیر قانونی و خالف خود، موجبات برهم 

زدن نظم عمومی و آسایش مردم را فراهم کند.

دستگیرى 13 شرور قانون شکن در اصفهان

مدیر هماهنگى ترویج سازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان گفت: از ســوى جهاد کشاورزى استان، پنج 
شهرســتان فریدن، گلپایگان، فریدونشــهر، بویین 
میاندشت و سمیرم براى کاشت پیاز ارگانیک انتخاب 
شده اند که در این راستا، گلپایگان نخستین شهرستان 

در زمینه برداشت این محصول است.
جمشید اسکندرى اظهارکرد: عملیات کشت مناسب 
کشاورزى یا GIP محصول پیاز تحت نظارت سازمان 
جهاد کشــاورزى استان در شرکت ســهامى زراعى 

گلپایگان انجام شده است.
وى افزود: این محصول در قالب سایت الگوى جامع 
تولیدى و ترویجى و با هدف محصولى دور از هرگونه 

سموم و کودهاى داراى نیترات کشت مى شود.
مدیر هماهنگى ترویج سازمان جهاد کشاورزى استان 

اصفهان با بیان اینکــه تولید محصوالت ارگانیک در 
دستور کار جهاد کشاورزى استان است، گفت: براساس 
آزمایشات انجام شــده از لحاظ باقیمانده نیترات در 
محصول پیاز، هیچ نوع سمومى در محصول پیاز دیده 
نشده است. وى با بیان اینکه محصوالت کشاورزى 
ارگانیک محصوالتى هســتند که در تمامى مراحل 
رشد، با سیســتم طبیعى هماهنگ بوده و هیچگونه 
سموم دفع آفات گیاهى دریافت نکرده باشند، افزود: 
عملیات مناسب کشــاورزى یا GIP در کشت پیاز، 

سبزیجات و صیفى جات انجام مى شود.
اسکندرى خاطرنشان کرد: سیاست جهاد کشاورزى به 
صفر رساندن سموم در محصوالت کشاورزى است و 
بر همین اساس، کشت محصوالت ارگانیک در دستور 

کار جهاد کشاورزى قرار دارد.

 کشت محصول ارگانیک 
در دستور کار جهادکشاورزى استان

گلپایگان، پیشرو در کشت پیاز ارگانیک شد

پیه سوز هایى با قدمت 700ســال در قنات مزدآباد میمه 
کشف و مرمت شد.

مدیر اداره  میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
شهرستان شاهین شهر و میمه گفت: افراد محلى هنگام 
عملیات الیروبى قنات جهانى مزدآباد، پنچ پیه  سوز قدیمى 
را در دیواره  قنات کشف کردند که تحویل مسئوالن میراث 
فرهنگى شد. جواد چهرراضى گفت: به دلیل اینکه چراغ ها 

در زیِر زمین و در محیط مرطوب قرار داشته است، دچار 
شکستگى شده بود که براى ترمیم و تشخیص قدمت، به 

آزمایشگاه سازمان میراث فرهنگى تحویل شد.
وى افزود: پــس از تعیین قدمت ایــن چراغ ها که بین 
400تا700 سال تخمین زده  شد و پایان عملیات مرمت 
این اشیا، این پنج چراغ در موزه  مردم شناسى میمه در دید 

عموم قرار گرفت.

کشف و مرمت پیه سوزهاى 700ساله در قنات مزدآباد
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آغاز اصالح شبکه آبرسانى 
روستاهاى بویین میاندشت

مرحله اول طرح اصالح شـبکه آبرسـانى روستاهاى 
قره بلطاق، تخماقلو ، هالغره وکرچ شهرستان بویین 

میاندشت آغازشد. 
مدیرامورآب و فاضالب روسـتایى شهرستان بویین 
میاندشـت گفـت: براى اجـراى ایـن طرح بـه طول 
10کیلومتر، افزون برهفت میلیارد و400میلیون ریال 
اعتبار اختصاص یافته است. خلیل فاضلى با اشاره به 
اینکه 70درصد از شبکه آبرسـانى روستاهاى بویین 
میاندشت فرسـوده است، افزود: کل شـبکه آبرسانى 
در روسـتاهاى این شهرسـتان140کیلومتر است که 

تاکنون فقط 30 درصد از آنها اصالح شده است.

زیرسازى و آسفالت کنارگذر 
آران و بیدگل

مدیر اداره راه و شهرسازى شهرستان آران و بیدگل از 
اجراى عملیات زیرسازى و آسفالت 7 کیلومتر از جاده 
کنار گذر آران و بیدگل خبر داد. مجتبى آراسته اظهار 
کرد: اجـراى این عملیات بـا اعتبار صدمیلیـارد ریال 
و در مدت یکسـال انجام شده اسـت. وى با اشاره به 
اینکه با اجراى این عملیات با 29 کیلومتر جاده به طور 
کامل به مرحله بهره بردارى رسیده است، افزود: کار 
زیرسازى و آسـفالت 16 کیلومتر باقیمانده آغاز شده 
است. وى گفت: با برنامه ریزى هاى انجام شده، این 
جاده مهم و ترانزیتى با تخصیص 250 میلیارد تا پایان 

سال جارى به مرحله تکمیل مى رسد.

خبر

استاندار اصفهان گفت: قطعاً باید با کمک هایى که به عنوان 
کمک معیشتى انجام مى شود و بخشى از آنها در فروردین 

ماه 97 انجام شد، بتوانیم از مشکالت بکاهیم.
محسن مهرعلیزاده اظهارکرد: مردم استان به دالیل مختلف 
از جمله خشکسالى هاى چندین ساله و به ویژه خشکسالى 
سال هاى اخیر در تنگنا هســتند. وى افزود: بحرانى ترین 
مسئله استان اصفهان در دو دهه گذشــته بحث آب بوده 
است که یا بحران بوده یا عالمت هاى آن وجود داشته است. 
استاندار اصفهان گفت: این روند نزولى ادامه خواهد یافت، 
بنابراین باید راهکارى بیاندیشیم تا در آینده مشکلى ایجاد 
نشــود که البته مدیران هم تالش مضاعف دارند وبه مردم 

حق مى دهیم نگران باشند، بنده به باغداران اصفهانى گفتم 
حتى اگر با آبپاش هم شده، باغات شما را آبیارى خواهیم کرد. 
وى خاطرنشان کرد: چاه هاى آب شرب در مسیر زاینده رود 
را در اختیار باغات کشاورزى قرار داده ایم تا آب بگیرند که 
حتى با وجود این، باز مشکل داشتند که یکى از مشکالت آنها 
نیز افزایش کرایه تانکرهاى حمل آب بود. استاندار اصفهان 
با اشاره به طرح اشــتغال جایگزین براى کشاورزان شرق 
اصفهان یادآور شد: دو هزار و 800 میلیارد تسهیالت براى 
این طرح در نظر گرفته شده و 20 هزار خانه در حال شناسایى 
است که در مرحله نخست، دو هزار واحد 15 کیلوواتى انرژى 

خورشیدى نصب خواهد شد.

رئیس اداره امور قرآنى اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان گفت: 20نفر از استان اصفهان به مرحله کشورى 
چهل و یکمین دوره مسابقات سراســرى قرآن کریم راه 
یافتند. یحیى قاســمى با بیان اینکه در مرحله استانى این 
مسابقات 500نفر در رشته هاى مختلف به رقابت پرداختند، 
گفت: 20نفر از آقایان که در رشته هاى حفظ  ده جزء، 20جزء، 
حفظ کل قــرآن، اذان، دعاخوانى، قرائــت و ترتیل خوانى 
رتبه هاى برتر را در مرحله اســتانى چهــل و یکمین دوره 
مسابقات سراسرى قرآن کریم به خود اختصاص دادند، به 

مرحله کشورى این دوره از مسابقات راه پیدا کردند.
وى افزود: بر اساس تدابیرى که از سوى مرکز امور قرآنى 

سازمان اوقاف و امور خیریه اندیشیده شده، امسال مرحله 
کشورى این مسابقات به صورت دو مرحله اى براى آقایان 
برگزار مى شود که مرحله مقدماتى از روز 20مرداد در شهر 
مقدس قم و مرحله نهایى نیز از 10مهر در استان مرکزى و 
شهر اراك آغاز مى شود. وى گفت: مرحله شهرستانى چهل 
و یکمین دوره مسابقات سراسرى قرآن کریم استان اصفهان 
با حضور 34هزار نفر در رشته هاى حفظ پنج جزء، ده جزء، 
20جزء، حفظ کل، قرائت، ترتیل خوانى، دعاخوانى و اذان و 
مرحله استانى این مسابقات نیز با رقابت بیش از 500نفر در 
رشته هاى مختلف به مدت دو روز در دانشگاه آزاد اسالمى 

اصفهان واحد خوراسگان برگزار شد.

راهیابى 20 اصفهانى به 
مسابقات کشورى قرآن کریم

باید با کمک هاى معیشتى از 
مشکالت کشاورزان بکاهیم

 ابالغ رأى
دادنامه- شماره دادنامه: 9709973730200523شماره پرونده: 9609983730201188 شماره 
بایگانى شــعبه: 961206 پرونده کالسه : 9609983730201188 –شــعبه 2 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان نجف اباد تصمیم نهایى شماره 9709973730200523  خواهان: آقاى علیرضا 
پور قورئیان نجف ابادى  فرزند ابراهیم با وکالت اقاى محمد لطفى جالل ابادى  فرزند فتح اله به 
نشانى اصفهان –نجف اباد-خ امام خمینى-بعد از چهارراه شهردارى –نبش کوچه شهامت-ط 
فوقانى خواندگان: 1. آقاى سیامک یزدانى 2.اقاى فرهاد دهقانى فرزند نعمت اهللا 3.اقاى محمد 
مهدى حبیبى فرزند على اکبر4.اقاى جمشید میرزا خانى فرزند حیدر همگى به نشانى 5.اداره کل 
راه و شهر سازى به نشانى اصفهان-خ هزار جریب انتهاى خ ازادى 6.اقاى محمدرضا مقنى باشى 
فرزند حسین على به نشانى اصفهان-نجف اباد –ویالشهر-بلوار باهنر خ120اصلى-پ2جنب 
7.اقاى غالمحسین رضایى فرزند محمد به نشــانى استان اصفهان-شهرستان نجف اباد- شهر 
نجف اباد-بلوار بهارســتان،خیابان فتح المنان- کوى دوم غربى-پ21 خواسته:الزام به انتقال 
رسمى  (راى دادگاه) درخصوص دادخواست آقاى علیرضا پور قورئیان نجف ابادى  فرزند ابراهیم 
با وکالت اقاى محمد لطفى بطرفیت 1.اداره کل راه و شهرســازى 2.اقاى غالمحسین رضایى 
فرزند محمد 3. اقاى سیامک یزدانى 4. اقاى فرهاد دهقانى فرزند نعمت اهللا 5. اقاى محمد مهدى 
حبیبى فرزند على اکبر 6. اقاى جمشــید میرزاخانى فرزند حیدر 7. اقاى محمد رضا مقنى باشى  
فرزند حسین على بخواســته الزام خواندگان  به نتظیم سند رســمى شش دانگ یک باب منزل 
مســکونى به متراژ 324 متر مربع تحت پالك ثبتى 790/3450 واقــع در قطعه 8 نجف اباد، به 
انضمام خسارت دادرسى ؛ دادگاه بابررســى قرارداد واگذارى خوانده ردیف اول به خوانده ردیف 
دوم به شماره 3740-ج/5-26/12/69 و مبایعنامه ها ابرازى مالحظه مى نماید ملک متنازع فیه 
طبق تعاقب ایادى به خواهان منتقل شده است و نماینده اداره خوانده اظهار داشت :پس از تسویه 
حســاب کامل ملک به واگذار گیرنده منتقل میگردد وخوانده ردیف دوم نیز اظهار داشت که به 
عنوان واگذار گیرنده با اداره خوانده تسویه حســاب نموده است و مشکلى با انتقال سند ندارد اما 
یک فقره چک سفید امضاء به شماره 442241 نزد خوانده ردیف سوم دارد و خوانده ردیف هفتم 
نیز اظهار داشت ملک را  از خوانده ردیف ششــم خریدارى نموده و نه به کسى بدهکار است ونه 
طلبکار و چک مورد اشاره نیز نزد خوانده ردیف پنجم بود و سایر خواندگان نیز در جلسه دادرسى 
حضور پیدا نکرده و دفاعى نسبت به خواسته خواهان معمول نداشــته و ایرادى نیز به مدارك و 
مستندات ابرازى خواهان معمول نداشته اند.بنابراین دادگاه با احراز رابطه ى معاملى بین طرفین 
دعوا و استعالم ثبتى مورخ 97/01/20 که مبین مالکیت رسمى خوانده ردیف اول به عنوان نماینده 
دولت نسبت به پالك موصوف میباشــد لذا  دعواى مطروحه را ثابت و صحیح دانسته ضمن رد 
دعوى خوهان نسبت به سایر خواندگان به لحاظ عدم توجه دعوى خواهان نسبت به نامبردگان 
به استناد مواد 89 و بند 4 ماده 84 ازقانون آئین دادرسى مدنى، به استناد مواد 219، 220 و 221 
قانون مدنى حکم به الزام اداره خوانده به تنظیم سند رسمى پالك ثبتى موصوف با حضور در یکى 
از دفاتر اسناد رسمى منوط به تسویه حساب کامل با خوانده  مزبور، صادر و اعالم مى نماید و در 
خصوص خسارت دادرســى، با توجه به اینکه دعوى جهت تثبیت مالکیت رسمى خواهان اقامه 
شده و خواندگان مخالفتى بااین موضوع نداشته بنابراین دادگاه ضمان و مسئولیت خواندگان را 
در جبران خسارات مذکور ثابت ندانسته حکم به رد آن صادر و اعالم مینماید و در خصوص چک 
سفید امضا تضمین انتقال سند به شماره 442241 مذکور در مبایعنامه خوانده ردیف دوم و سوم 
، باتوجه به مراتب معنونه و حکم به انتقال رســمى پالك موصوف چنانچه در ید خوانده ردیف 
پنجم و یا حتى سایر خواندگان باشد، به خوانده ردیف دوم باید مسترد گردد . راى صادره نسبت به 
خواندگان اول و دوم و هفتم  حضورى و ظرف بیست روز از ابالغ قابل اعتراض در همین دادگاه 
محترم تجدید نظر استان اصفهان مى باشد و نسبت به سایر خواندگان غیابى و ظرف بیست روز از 
ابالغ قابل اعتراض در داین دادگاه و بیست روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل اعتراض در 
دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. 214450/م الف  محمدحسن قلى زاده- رئیس 

شعبه 2 دادگاه حقوقى نجف آباد/5/248
ابالغ وقت رسیدگى

 وقت رسیدگى حقوقى: شــعبه اول شوراى حل اختالف مهردشــت. یک نوبت حداکثر تا تاریخ 
97/05/05 دریکى از روزنامه ها کثیراالنتشــار درج و یک نســخه از آن جهــت بهره بردارى 
درپرونده کالسه 311/97 به این شورا ارسال گردد. وقت رســیدگى 97/06/14 روز چهارشنبه 
ســاعت 9صبح خواهان: جواد کریمى فرزند محمد خواندگان: على مومنى ساکن دهق، مرتضى 
معصومى ساکن دهق، ماندانا بخشى مجهول المکان. خواسته: الزام به تنظیم سندرسمى و انتقال 
شش دانگ یک دستگاه خودرو سوارى پژو پارس سفید به شماره انتظامى ایران-10  625ج13 
گردشکار: خواهان مذکور دادخواســتى به طرفیت خوانده تسلیم به شعبه 1 شوراى حل اختالف 
مهردشت نموده که ثبت وقت رسیدگى تعیین و به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى 
درج مى گردد تا خوانده از تاریخ نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى کامل خود وقت رسیدگى مذکور به خوانده ابالغ و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر خود جهت رسیدگى حضوربهم رساند. چنان که بعدا ابالغ به وسیله آگهى 
الزم شود. فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود. 212908/م الف، دبیرشعبه اول 

شوراى حل اختالف مهردشت/5/250
 ابالغ رأى

راى شوراى حل اختالف شعبه ســوم نجف آباد به تاریخ 1397/04/03 دروقت مقرر رسیدگى 
جلسه شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف آباد بتصدى اینجانب امضاءکننده ذیل تشکیل است. 
پرونده امر به کالسه 14/97 شوراى حل اختالف سوم تحت نظر است. مالحظه مى گردد خوانده 
على بدخشان ایالر علیرغم ابالغ به وصف قانونى و انتظارکافى حضور ندارد و الیحه اى تقدیم 
ننموده است. خواهان حضور دارد و اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمى و منضمات 
پیوستى است، عرض دیگرى ندارم. شورا با بررسى محتویات پرونده و استعانت از خداوند متعال 
به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. درخصوص دعوى خواهان سعیدصالحى بطرفیت 
خوانده على بدخشان ایالر به آدرس مجهول المکان به خواسته مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال 

بابت دوفقره چک بشماره 596589/33- 95/12/30 به مبلغ صدمیلیون ریال و چک به شماره 
596590/23- 96/02/30  به مبلغ صد میلیون ریال صحیح مى باشد، باتوجه به محتویات پرونده 
و اظهارات خواهان درجلسه دادرسى و تصویرمصدق چکها و گواهى عدم پرداخت ها مورد ادعاى 
خواهان که به امضاى خوانده رســیده و باتوجه به عدم حضور خوانده و عدم ارائه دلیل مبنى بر 
برائت ذمه خود لذا دعوى طروحه را محرز و ثابت تشخیص مستدا به ماواد. 515-519-522-

502-198 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده على بدخشان ایالر به پرداخت 
مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 259/500 تومان هزینه دادرسى و 
پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید چکهاى فوق الذکر لغایت زمان پرداخت محکوم 
به که در هنگام اجراى حکم محاســبه مى گردد وصول و ایصال مى گردد درحق خواهان سعید 
صالحى صادر و اعالم میگردد. راى صادره نســبت به خوانده على بدخشــان ایالر غیابى ظرف 
مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ســپس ظرف همان مهلت قابل 
تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى عمومى شهرستان نجف آباد مى باشد. 212906/م الف-  قاضى 

شعبه 3 شوراى حل اختالف نجف آباد/ 5/251
 اخطار اجرایى

شــماره 1782/96 به موجب راى شــماره 103/97 تاریخ 97/02/04 حوزه 5 امیر آباد شوراى 
حل اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه غالمرضا الیگودرزى به 
نشانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ چهارمیلیون تومان بابت اصل خواسته و 
مبلغ یکصد و هفتاد و پنج هزار تومان  بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ 
سررسید چک از مورخ 94/06/10 لغایت اجراى حکم پرداخت مبلغ دویست هزار تومان بابت نیم 
عشر دولتى اصل خواسته درحق صندوق دادگسترى نجف آباد.محکوم له: على یزدانى به نشانى: 
نجف اباد-نرسیده به پلیس راه-سنگبرى نماساز، 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 باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 

212904/م الف-شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/5/252
 اخطار اجرایى

شــماره 1282/96 به موجب راى شــماره 97 تاریخ 97/01/27 حوزه 4 شــوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه محمد حیدرى به نشانى مجهول المکان 
محکوم اســت به پرداخت مبلغ 71/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت هزینه هاى 
دادرسى به مبلغ 600/000 ریال و پرداخت خســارت تاخیردرتادیه از مورخ 96/08/22  تازمان 
وصول و پرداخت نیم عشر دولتى اصل خواسته درحق صندوق دادگسترى نجف آباد.محکوم له: 
على عسگر قربانى به نشانى: یزدانشهر-خ ســوم غربى- پ 25- ك پ 8519686831،  ماده 
34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقــع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخــت 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 قســمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 212740/م الف-شعبه 4 حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد/5/253
 اخطار اجرایى

شماره 34/97 به موجب راى شماره 194 تاریخ 97/03/05 حوزه 7 شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه مرتضى سالبتى به نشانى مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ 11/600/000 ریال  بابت اصل خواسته و مبلغ 180/000 ریال بابت هزینه 
هاى دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 97/01/18 لغایت اجراى کامل 
دادنامه و  پرداخت نیم عشر دولتى اصل خواسته درحق صندوق دادگسترى نجف آباد.محکوم له: 
کرمعلى محمدى فرزند: جعفرقلى به نشانى: گلدشت-خ ولیعصر-ك ش رحمت اله محمدى-ك 
ســجادى پالك 20، ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء 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 به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 212730/م الف-شعبه 

7حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/5/254
 ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 89/97 دادنامه 357-97/04/21 مرجع 
رسیدگى شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف اباد  خواهان: عباس سلیمیان نشانى: نجف 
اباد خ قدس مرکزى – وکیل خواهان: عظیمه صادقى به نشانى : نجف اباد خ امام بعد از چهار راه 
شهردارى-نبش کوى شهامت طبقه فوقانى –دفتر وکالت  خوانده:سجاد کاظمى نشانى:مجهول 
المکان  موضوع: مطالبه وجه یک فقــره چک به شــماره 458447-96/08/30 جمعا به مبلغ 
15/000/000 ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم 
داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر 
جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى اقاى عباس 
سلیمیان با وکالت خانم عظیمه صادقى به طرفیت اقاى سجاد کاظمى  به خواسته مطالبه تقدیمى 
از ســوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان 
خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى 
دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در 
قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 198 
و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت 
دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 15/000/000 

ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/935/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال 
تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خســارات تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررسید چک مورخ 96/08/30 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى 
گردد، درحق خواهان صادر و اعالم 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 عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد212717/م الف، 

قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه دوم حقوقى /5/255
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 163/97دادنامه 361-97/04/09 مرجع 
رسیدگى شعبه هشتم شــوراى حل اختالف نجف اباد خواهان: موال صالحى  نشانى: یزدانشهر 
–قسمت دوم خ اول ك پروین پ22 وکیل خواهان: عاطفه ناصحى –نشانى: نجف اباد –خ امام-
حسینیه ارشاد خوانده: گل بانو عیدى وندى نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه 4 فقره 
چک به شماره 6741-6740 -1694-1695 جمعا به مبلغ 30/000/000 ریال گردشکار: خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت 
به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر 
تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى موال صالحى با وکالت ناصحى  به طرفیت خانم گل بانو 
عیدى وندى  به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال 
علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات 
مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشــته و دلیلى بر برائت ذمه خود 
اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و 
مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 950/000 ریال 
به عنوان هزینه هاى دادرســى و ابطال تمبر از باب تســبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و 
پرداخت خســارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررســید 97/02/16 لغایت اجراى حکم که توســط 
اجراى احکام محاســبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره 
غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین شــورا و ظرف همین مدت قابــل تجدیدنظرخواهى نــزد محاکم عمومى 
دادگســترى نجف آباد مى باشد212632/م الف، قاضى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف 

آباد شعبه 5/256/8
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 162/97 دادنامه 97/04/09-362 
مرجع رسیدگى شعبه هشتم شوراى حل اختالف نجف اباد  خواهان: خانم سارا منجزى نشانى: 
ویالشــهر –خ پاســداران-خ والفجر5 پالك3 –وکیل خواهان :عاطفه ناصحى نشانى: نجف 
اباد –حسینیه ارشاد خوانده: علیرضا موالیى  نشــانى: مجهول المکان  موضوع: مطالبه وجه دو  
فقره چک به شماره رسید عادى بانک –شماره هاى 03339و2351 جمعا به مبلغ 50/000/000 
ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از 
ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به 
تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شــورا درخصوص دعواى خانم سارا منجزى با وکالت 
ناصحى  به طرفیت اقاى  علیرضا موالیى به خواســته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى 
عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر اســتقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده 
داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته 
و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت 
دانســته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 1/300/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز 
پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 97/02/16 لغایت 
اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاســبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم 
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 
عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشــد212633/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد شعبه 5/257/8
 اخطار اجرایى

شماره 96-1707 به موجب راى شماره 1707/96 تاریخ 96/11/23 حوزه 5 امیرآباد شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1.سید عادل موسوى 2. مرتضى 
قانع به نشانى مجهول المکان محکوم اســت به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ صدو هیجده 
میلیون و نهصد هزار ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ سیصد و بیست و پنج هزار تومان 
بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه وجه سه فقره چک به شماره هاى 476712 از 
مورخ 96/02/30 به مبلغ چهل میلیون ریال و شــماره ى 476718 به مورخ 96/06/25 به مبلغ 
سى و هشت میلیون و دویست هزار ریال و شماره ى 476720 به مورخ 96/06/25 به مبلغ چهل 
میلیون و هفتصد هزار ریال لغایت اجراى حکم پرداخت مبلغ پانصد و نود و چهار هزار پانصد و نود و 
چهار هزار و پانصد تومان بابت نیم عشر دولتى اصل خواسته درحق صندوق دادگسترى نجف آباد.

محکوم له: عباس سلیمیان با وکالت آقاى محمد لطفى و خانم عظیمه صادقى  به نشانى: نجف 
اباد-خ امام-بعد از چهار راه شهردارى، ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم بــه بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء 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 به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 212703/م 

الف-شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/5/258
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 88/97 دادنامه 356 -97/4/21 مرجع 
رسیدگى شعبه دوم حقوقى خواهان: عباس ســلیمیان  نشانى: نجف اباد خ قدس مرکزى ك پ 
8517616777 وکیل خواهان : عظیمه صادقى نشــانى: نجف اباد خ امام بعد از چهارشهردارى 
نبش ك شــهامت طبقه فوقانى –دفتــر وکالت  خوانــده: اصغر رضایى به نشــانى : مجهول 
المکان  موضوع: مطالبه وجه یک فقره چک به شــماره 07812174-96/11/30 جمعا به مبلغ 
45/000/000 ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم 
داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر 
جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص دعواى اقاى عباس 
ســلیمیان با وکالت خانم عظیمه صادقى  به طرفیت اصغر رضایى به خواسته مطالبه تقدیمى از 
ســوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر اســتقرار دین به میزان 
خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى 
دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در 
قبال دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 198 
و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت 
دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 45/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/622/500 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال 
تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خســارات تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررسید چک مورخ 96/11/30 لغایت اجراى حکم که توســط اجراى احکام محاسبه و وصول 
مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم 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 عمومى دادگســترى نجف آباد مى باشــد212707/م 

الف،- قاضى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد- شعبه دوم حقوقى/5/259
 فقدان سند مالکیت 

آقاى على پورجم علویجه فرزند زین العابدین باوکالت از امیر پورجم فرزند على  باستناد 2 برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود که تحت شماره 16704-97/04/28 توسط دفترخانه 
182 علویجه  رسما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت چهادره حبه و دو پنجم حبه مشاع از 
72 حبه ششدانگ باستثناء  ثمنیه  اعیانى ، پالك شماره 2873  فرعى واقع در علویجه یک اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان که درصفحه 185 دفتر 88 امالك ذیل ثبت 17315 بنام امیر نامبرده ثبت 
و سند صادر شده  و معامله دیگرى هم انجام نشده، مى باشد. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت 
سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق 
تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى 
انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1397/05/10  212932/م 

الف ابوالفضل ریحانى- کفیل ثبت اسناد و امالك مهردشت /5/260
 فقدان سند مالکیت

آقاى على پورجم علویجه فرزند زین العابدین باوکالت از ابراهیم پورجم فرزند على  باستناد 2 برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود که تحت شماره 16704-97/04/28 توسط دفترخانه 
182 علویجه  رسما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت چهادره حبه و دو پنجم حبه مشاع از 
72 حبه ششدانگ باستثناء  ثمنیه  اعیانى ، پالك شماره 2873  فرعى واقع در علویجه یک اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان که درصفحه 439 دفتر 85 امالك ذیل ثبت 16811 بنام ابراهیم نامبرده 
ثبت و سند صادر شده  و معامله دیگرى هم انجام نشده، مى باشد. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به 
علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى 
انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1397/05/10  212929/م 

الف ابوالفضل ریحانى- کفیل ثبت اسناد و امالك مهردشت /5/261
 ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9710103730101909 شــماره پرونده: 9709983730100014 شماره 
بایگانى شعبه: 970014، ابالغ ازوقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى مهدى رضائى 
فرزند بختیار، خواهان: آقاى افشــین رضایى دادخواستى بطرفیت خوانده:آقاى مهدى رضایى و 
محمد على معزى به خواســته مطالبه وجه چک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9709983730100014 شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف اباد ثبت و وقت 
رسیدگى مورخ 1397/06/07 ساعت 08:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک 
نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. 215923/ م الف- منشى شعبه 

1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف اباد- محمود دهقانى عشرت اباد/5/262

رئیس ســازمان مدیریت بحران گفــت: 73 میلیارد تومان 
اعتبار براى اجراى طرح آبرسانى زاینده رود به آران و بیدگل 
و کاشان و حفر، تجهیز و بهســازى 70 حلقه چاه به استان 

اصفهان تخصیص یافت.
اسماعیل نجار در اصفهان، تغییر اقلیم را واقعیتى انکار ناپذیر 
اعالم کرد و افزود: این پدیــده در بلندمدت منجر به تبخیر 
آب هاى زمین، گرم تر شــدن زمین، تغییر نوع بارش ها و در 

نتیجه خشکسالى و توسعه بیابان ها مى شود.
وى مدیریت صحیح مصرف آب را امرى ضرورى براى ادامه 
حیات انسان ها دانست و تصریح کرد: درحدود 20 سال است 
که در کشور با پدیده کاهش حجم منابع آبى رو به رو هستیم 
و بارها در این زمینه هشدار داده ایم و با این شرایط نمى توان 

نام بحران را براى شرایط فعلى برگزید.
وى با اشاره به کاهش حجم بارش ها در سرچشمه زاینده رود 
گفت: همچنین افزایش دما نیز بر این مشکل صحه گذاشته 

و شرایط خشکسالى را تشدید مى کند.
نجار به تخصیص هــزار و 20 میلیارد تومــان اعتبار براى 
مدیریت بحران آب از محل ماده 10 و 11 قانون اساســى با 
موافقت وزارت کشور اشاره کرد و افزود: در استان اصفهان نیز 
به بخش آب و فاضالب روستایى هفت میلیارد و 300 میلیون 

تومان اعتبار تخصیص داده ایم.
وى با بیان اینکه براى آبرســانى به عشایر در کشور نیز 40 
میلیارد تومان تخصیص یافته اســت، گفت: ســهم استان 
اصفهان از این اعتبار نیز مشــخص شده است، اما پیشنهاد 
مى شود براى این امر از همکارى بخش خصوصى استفاده 
شود. رئیس ســازمان مدیریت بحران به تخصیص بودجه 

73 میلیارد تومانى براى اجراى طرح آبرسانى زاینده رود به 
آران و بیدگل و کاشان و حفر، تجهیز و بهسازى 70 حلقه چاه 
اشاره کرد و ادامه داد: همچنین باید توجه داشت که به منظور 
پرداخت خسارت به کشاورزان، 1000 تا 1500 میلیارد تومان 
اعتبار تخصیص مى یابد که ســهم اصفهان در این زمینه 

مشخص شده است.
وى همچنین از تخصیص بودجه براى پرداخت خسارت به 
دامداران نیز خبر داد و گفت: در این زمینه بسیارى از استان ها 
عملکرد درستى نداشته و باید جدى تر در خصوص جذب این 

اعتبارات اقدام کنند.

تخصیص 73 میلیارد  براى آبرسانى
 زاینده رود به آران و بیدگل و کاشان 

خرید تضمینى گندم در اســتان به 70هزار ُتن رسید. 
مدیرعامل شــرکت غله و خدمات بازرگانى اســتان 

اصفهان گفت: از شروع عملیات خرید تضمینى گندم، 
تاکنون این میزان گندم از کشاوزان استان خریدارى 
شده اســت. رضا نیک نداف به پرداخت 50درصدى 
مطالبات کشاورزان اشاره کرد و افزود: خرید تضمینى 
گندم تا شــهریور ادامه دارد. وى پیــش بینى کرد: 
بر اســاس اعالم سازمان جهاد کشــاورزى، بیش از 
128هزار ُتن گندم از کشــاورزان اســتان خریدارى 
مى شود. وى ادامه داد: پارسال بیش از 220هزار تن 
گندم از گندمکاران مناطق گرمســیرى و معتدل این 

استان خریدارى شده بود.

تداوم خرید تضمینى گندم از کشاورزان استان

پس از وقفه دو ساله، بار دیگر شــهروندان دهاقانى 
توانستند بیش از 28 هزار سى سى خون اهدا کنند.

تعطیلى تنها پایگاه انتقال خون شهرســتان دهاقان 
در دو سال گذشته باعث شــده بود کسانى که عالقه 
مند به این عمل خداپسندانه هســتند، براى اهداى 
خون به مراکز و پایگاه هاى شهرســتان هاى مجاور 

مراجعه کنند.
پایگاه انتقال خون این شهرستان در چهار سال گذشته 
به همت اعضاى پیشین شوراى اسالمى شهر دهاقان، 
در محل زایشگاه نرجس فعالیت مى کرد، اما با تغییر 
اعضاى شــورا، هیچ اقدامى براى ادامــه فعالیت آن 
صورت نگرفت و این موضوع ســبب نارضایتى مردم 

شده بود تا اینکه بار دیگر به همت جمعیت هالل احمر 
شهرستان، این مرکز دایر شد.

داریوش بهرامــى، رئیــس جمعیت هــالل احمر 
شهرســتان دهاقان با بیان اینکه پس از وقفه دوساله 
فعالیت مرکز انتقال خون دهاقان بازگشــایى شــد، 
اظهارکرد: تعداد 77 نفر از متقاضیان اهداى خون مورد 
آزمایش قرار گرفتند که از این تعداد، 58 نفر توانستند 

این اقدام خداپسندانه را انجام دهند.
وى میزان اهداى خون در شهرستان را 28 هزار و 420 
واحد خون عنوان کرد و افزود: نبود پایگاه انتقال خون 
باعث شــد تا افراد براى اهدا به شهرستان هاى دیگر 

مراجعه کنند.

فعالیت مرکز انتقال خون دهاقان
 پس از وقفه اى 2ساله
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عضو هیئت عملى مرکــز تحقیقات هپاتیت گفت: 
راه هاى انتقال هپاتیت B از مادر به کودك، تماس 
جنسى و پوست و مخاط که راه سومى در بیمارستان 
و آرایشگاه و دندانپزشکى ها بیشتر صورت مى گیرد، 
اما مهم ترین و شایع ترین راه انتقال در کشور ما از 

مادر به کودك است.
 B بهروز عطایى اظهارداشت: بیمارى هپاتیت نوع
و C به خاطر مزمن بودن و ساده نبودن تشخیص 

آن ها حساسیت ویژه اى دارند.
وى افزود: شیوع بیمارى هپاتیت نوع B در کشور 
کمتر از دو درصد و در استان اصفهان  درحدود 1/2 

درصد است؛ همچنین شیوع هپاتیت نوع C کمتر 
از یک درصد در جامعه بالغین استان اصفهان است، 
البته تنها 10 تا 15 درصد از بیماران مبتال به هپاتیت 

C بهبود مى یابند.
عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
ادامه داد: راه هــاى انتقال هپاتیــت B از مادر به 
کودك، تماس جنســى و پوســت و مخاط که راه 
سومى در بیمارستان و آرایشگاه و دندان پزشکى ها 
بیشــتر صــورت مى گیــرد، امــا مهم تریــن و 
شــایع ترین راه انتقــال در کشــور ما از مــادر به

 کودك است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان گفت: در 
کشور 24 هزار کانون فرهنگى هنرى مسجد وجود دارد که 
در استان به هزار و 800 کانون مى رسد و درصددیم تا پایان 

برنامه ششم توسعه به دو هزار و 300 کانون برسیم.
حجت االســالم محمدعلى انصارى اظهار داشت: هنر در 
عرصه فرهنگى یکــى از اصلى ترین حوزه هاســت و ابزار 
بسیار مهم و اثرگذارى اســت که دشمن هم در تهدید ما از 
آن استفاده مى کند. وى افزود: ما نیز مى توانیم از این وسیله 
براى مقابله با تهدیدات فکرى دنیاى استکبار استفاده کنیم 
و هنرى مى تواند به کار آید که ارزشى، فاخر، دینى و انقالبى 
باشد. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمى استان اصفهان 

تصریح کرد: هرچه جمهورى اســالمى جلوتر مى رود، به 
مراتب قوى تر مى شــود و به همین میزان دشمن ذلیل و 
ضعیف، اما باید توجه کرد در دوره حساسى قرار داریم و یکى 
از اصلى ترین نیازها، تعامل، همکارى، همدلى و انسجام بین 
متولیان فرهنگى و هنرى است. وى افزود: ازجمله آسیب ها، 
ازهم گسیختگى، تعامل کم و انسجام ضعیف در این حوزه 
است که مشاهده مى شود بنابراین رمز موفقیت ما همدلى 
است تا در حوزه هاى فکرى و بســیار نرم مثل هنر بتوانیم 
درست گام برداریم. وى خاطرنشان کرد: کانون هاى مساجد 
ظرفیت خوبى براى بهره بردارى در روستا و محالت هستند 

که مى توانند نقش آفرینى کنند. 

شایع ترین راه انتقال هپاتیت 
از مادر به کودك است

تعداد کانون هاى مساجد 
استان به 2300 مى رسد

گرماى هواى استان
 افزایش مى یابد

کارشــناس پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان گفت: گرماى هوا در دو ســه روز آینده در 
بیشتر مناطق این استان یک تا 2 درجه افزایش مى 
یابد. فاطمه زهرا سیدان افزود: وضعیت جوى از امروز 
و فردا در مناطق غربى این استان با افزایش و رشد ابر 

همراه خواهد بود.
وى براى شــهر اصفهان طى امروز آسمانى صاف تا 
کمى ابرى و غبار صبحگاهى، گاهى وزش باد و براى 
فردا صاف تا قسمتى ابرى و غبار صبحگاهى، گاهى 

وزش باد به نسبت شدید پیش بینى کرد.

رونمایى از لباس جدید
 در شهردارى نجف آباد

در مراسمى، به طور رسمى از لباس جدید کارگران 
خدمات شــهرى جمع آورى پســماند شهردارى

 نجف آباد بصورت نمادین رونمایى شد.
در این برنامه، مجتبى گودرزى، رئیس شــوراى 
اســالمى شــهر نجف آباد گفت:شــما کارگران 
زحمتکش، پیشانى خدمت شــهردارى هستید و 
همه ما باید بــه خدمت در چنین شــهر و دیارى 
افتخار کنیم. وى از زبانزد شــدن نظافت و زیبایى 
معابر شهر نجف آباد در سطح استان گفت و اظهار 
داشت: با توجه به تالش هاى شبانه روزى کارگران 
بخش هاى مختلف شــهردارى، شوراى اسالمى 
شهر نیز تاکنون بیشترین همکارى و مساعدت را 
در تصویب لوایح پیشنهادى مرتبط با رفاهیات این 

قشر داشته و در آ ینده نیز خواهد داشت.
مسعود منتظرى، شــهردار نجف آباد نیز از دالیل 
تغییر لباس نارنجى کارگران به سبز فسفرى گفت. 
وى اظهار داشــت: از همان ابتداى شروع خدمت 
در مجموعه شــهردارى، تکریم و حفظ شخصیت 
پرســنل شــهردارى به ویژه کارگران زحمتکش 

اهمیت زیادى برایمان داشت. 
منتظرى ادامه داد: در این چند سال با کوچکترین 
احساســى از توهین یا ایــراد صدمه بــه یکى از 
کارگران، تمام امکانات و تــوان مدیریتى را براى 
دفاع از حق این قشر زحمتکش به میدان آورده ایم 
و بخش عمده اى از بد بینى ها و نگاه اشتباه مردم 
به مجموعه شهردارى و حوزه کارگرى آن به برکت 

تالش هاى شبانه روزى نیروها از بین رفته است.

واکنش به ا نتشار
فیلم جنجالى

دوروز گذشـته کلیپى در فضاى مجازى منتشـر شد 
که فردى با لباس خونى و دست باندپیچى شده، ادعا 
مى کرد که انگشت دستش قطع شده است، اما مرکز 
درمانى الزهرا(س) اصفهان نسـبت بـه او بى توجهى 

کرده است.
وى در ادامه این فیلم مى گوید که عوامل بیمارستان 
اعالم کرده اند که انگشـتش را پیوند نخواهند زد و به 
او گفته شـده که باید به بیمارستان سـعدى اصفهان 

مراجعه کند.
این فرد در این فیلم هـم نین بیان مى کند که عوامل 
بیمارستان قصد داشته اند مبلغ 230 هزار تومان بابت 

بانداژ کردن دستش از او دریافت کنند.
کیانوش جهان پور، مدیر روابط عمومى دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان در واکنش به این کلیپ، با بیان این 
که در برخى موارد قطع عضو، شرایطى رقم مى خورد 
که امکان پیوند وجود ندارد یا در صورت پیوند، احتمال 
پس زده شدن آن باالست، بیان داشت: در این شرایط 
محل آسیب، پانسمان مى شود و این شرایط اورژانسى 

محسوب نمى شود.
وى بیـان داشـت: اگر قصـورى رخ داده اسـت و فرد 
موردنظر شکایتى دارد، باید به بازرسى دانشگاه علوم 

پزشکى و سایر بخش هاى نظارتى مراجعه کند.
وى بـا بیان این کـه در حـال حاضر در حال بررسـى 
دوربین هاى بیمارستان هستند تا در صورت حقیقت 
ماجرا، هویت فرد مورد نظر مشـخص شـود، تصریح 
کرد: بیمارسـتان الزهرا(س) یکى از بیمارستان هاى 
موفق در امر پیوند اعضا است و حتى مچ دستى که به 
طور کامل قطع شده بود، در این بیمارستان به صورت 

موفق پیوند زده شد.

خبر

  مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در نشست خبرى 
با اصحاب رسانه اظهار کرد: اگر پیشــرفت در عرصه هاى 
متعدد مى خواهیم یا اگر مى خواهیم آمار آســیب اجتماعى 
کاهش یابد باید از آموزش و پرورش آغــاز کنیم چراکه در 
جامعه اى که تعلیم و تربیت مهم دانســته شود، موفقیت آن 

اجتماع تضمین شده است.
على اکبر کمالى در ادامه با بیان اینکه 872 هزار دانش آموز 
از ابتداى مهر سال تحصیلى جدید را آغاز مى کنند، افزود: از 
این تعداد 50 هزار دانش آموز وارد پیش دبستانى مى شوند اما 
با توجه به اینکه امروز مدارس نامرئى در فضاى مجازى به 
عنوان رقیبان سرسخت مطرح بوده و مسئولیت ما را بیشتر 
کرده، «هم گرایى خانه و مدرســه تفکر خالق، شکوفایى 

استعدادها» شعار این اداره در سال جدید مطرح مى شود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با تاکید بر اینکه 
درشرایط فعلى چاره اى نداریم به غیر از اینکه والدین در کنار 
معلمان قرار بگیرند، اضافه کرد: از این طریق معلمان و والدین 
مى توانند همچون  دو بال براى اوج گرفتن فرزندان، بین خانه 

و مدرسه در ارتباط با یکدیگر باشند.
وى  یادآورشد: با توجه به رشد جمعیت دانش آموزان و قدمت 
مدارس استان، نیاز به توسعه و مرمت فضاى فیزیکى مدارس 
احساس مى شود. بر همین اساس از خیرین مى خواهیم بیش 
از گذشته در این بخش به ما کمک کنند چرا که 40 درصد از 

مدارس استان نیاز به مرمت و بازسازى دارند.
کمالى از ایجاد روحیه شاداب و بانشاط، به عنوان یکى دیگر 
از رویکردهاى جدید آموزش و پرورش خبرداد و افزود: دوره 
ابتدایى از حساس ترین دوره هاست که بیشترین شخصیت 
انسان ها در این سال ها شکل مى گیرد، ما نمى خواهیم صرفًا 
دانشمند تربیت کنیم بلکه مى خواهیم انسان پرورش دهیم 

اما متاسفانه برخى از دانش آموزان از افسردگى رنج مى برند.
وى در ادامه با اعالم اینکه اولویت دادن به المپیادهاى دانش 
آموزى بیش از گذشــته توجه کرده و به دنبال  ایجاد حیاط 
پویا در مدارس هستیم، گفت: بر همین اساس تابلوهایى در 
مدارس نصب خواهد شد تا دانش آموزان هر مطلبى بخواهند 
بر روى آنها نوشته و با مسئوالن مدرسه بهتر در ارتباط باشند.
مدیــرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهــان به اهمیت 
آموزش هاى فنى و مهارتى و تفکر کارآفرینى هم پرداخت 
و ادامه داد: متاسفانه برخى از خانواده ها از روى چشم و هم 
چشمى و به تصور آینده بلند مدت و چشم انداز خوب رشته 

تجربى براى اشتغال به این رشته روى مى آورند اما نمى دانند 
رقابت چه اندازه سخت تر است.

وى با بیان اینکه به دنبال افزایش کمى و کیفى رشته هاى 
فنى و حرفه اى در استان اصفهان هستیم، تصریح کرد: 42 
درصد دانش آموزان  اصفهانى در فنى حرفه اى و کار و دانش 
مشغول به تحصیل هستند که این رقم از میانگین کشورى 
باالتراست زیرا آمار کشــورى در این رشته ها به  34 درصد 

مى رسد.
کمالى به اهداف ســند تحویل بنیادین آموزش و پرورش 
اشــاره کرد و افزود: باید همه جوانب این سند رعایت شود 
چراکه بخشى نگرى در اجراى این سند در سال هاى گذشته 
مشکالت عدیده اى ایجاد کرده به گونه اى که ایجاد کالس 
ششم و انتقال آن به دوره ابتدایى ما را با کمبود مکان و نیرو 

روبرو کرد.
وى در ادامه به چالش هاى فرا روى آمــوزش و پرورش با 
استقرار پایه دوازدهم پرداخت و گفت: در آخرین سال اجراى 
نظام 3-3-6  قرار داریم  که بر این اساس باید پایه دوازدهم 
ایجاد شود به همین دلیل  براى نخستین بار هنرستان ها سه 

ساله مى شود این درحالى است که  نیاز زیادى  مکان مناسب 
براى کالس و تجهیزات این مقطع داریم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه امسال 
چهلمین سالگرد پیروزى انقالب اسالمى است و در هفته دفاع 
مقدس و دهه فجر برنامه هاى مرتبط پررنگ تر اجرا خواهند 
شد، گفت: براى گسترش فعالیت هاى پرورشى و فرهنگى 
نیز برنامه داریم اما منظور ما از پرورش، تربیت با نگاه به قرآن 
و روایات است که  در این بخش به عفاف و حجاب و نماز هم 
به صورت ویژه توجه مى شود و  همزمان با زنگ شروع سال، 

در ظهر روز اول مهر نماز جماعت را برپاخواهیم کرد.
وى آموزش و پرورش را دو رکن جدایى ناپذیر از هم برشمرد 
و یادآورشد: اشتباه از آنجا شروع شد که یک نفر را به عنوان 
معلم پرورشــى تعیین کرده و به بقیه عنوان آموزشى دادیم 
درصورتى که قرار نیست معاون پرورشى حذف شود چرا که 

از اساس تفکیک این دو موضوع غلط است.
وى با بیان اینکه  انتخاب صحیح رشته دانشگاهى از دغدغه 
دانش آموزان در سال آخر محسوب مى شود، گفت: متاسفانه 
برخى از این موضوع سواستفاده مى کنندبه همین دلیل 70 

پایگاه انتخاب رشــته تخصصى راه اندازى  شــده تا دانش 
آموزان با خیالى آســوده و پرداخت هزینه کمتر از مشاوران 

مجرب استفاده مى کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با تاکید بر اینکه 
این نهاد جایى براى سیاسى بازى نیست، اضافه کرد: کالس 
درس جوالنگاه گرایش هاى سیاسى نبوده و بر این اساس 
فرقى نمى کند که معلمان از چه گرایش فکرى باشند و اگر 
شخصى بخواهد چنین موضوعاتى را مطرح کند با او برخورد 

مى کنیم.
وى اظهار کرد: مدارس دولتى مجاز بــه دریافت مبلغى به 
عنوان شهریه نیستند و حق ندارند به جز هزینه کتاب و بیمه 
دانش آموزى وجهى دریافت کنند. در همین راستا تیم هاى  
بازرسى آموزش و پرورش به صورت محسوس و نامحسوس 
فعال شــده اند و در صورت گزارش هاى مردمى نیز با این 

موضوع برخورد قانونى مى شود.
کمالى با بیان اینکه اگربرنامه هاى مدرســه براى والدین 
توضیح داده شــود حتمًا بــا میل قلبى کمــک مى کنند، 
ادامــه داد: بعد از شــروع تحصیلى والدین توســط رئیس 

انجمن اولیا و مربیان دعوت شوند تا برنامه هاى مدرسه براى 
آنان تشریح شود.

■■■
رئیس اداره ارزیابى عملکرد و پاسخگویى به شکایات اداره 
کل آموزش و پرورش استان اصفهان هم در ادامه این نشست 
گفت: با ارسال دستور العمل هاى الزم  ثبت نام  دانش آموزان 
از آخر خردادماه شروع شــده اما فرآیند رسمى آن از ابتداى 
تیرماه صورت پذیرفته و تا پایان شــهریور ماه ادامه دارد، بر 
همین اساس جلســاتى نیز با مدیران داشتیم  تا نحوه کار را 

به خوبى تبیین کنیم.
حبیب ا.. عسگرى با اشاره به سالمت ثبت نام هاى صورت 
گرفته افزود: استان اصفهان با تشکیل تیم 18 نفره بر ثبت نام 

نواحى شش گانه آموزش و پرورش نظارت دارد.
رئیس اداره ارزیابى عملکرد و پاسخگویى به شکایات اداره کل 
آموزش و پرورش استان اصفهان در خصوص شکایات مردم 
در هنگام ثبت نام به دلیل اخذ وجه از والدین دانش آموزان 
گفت: اگر گزارش ها و شــکایت هاى مردمى مستندبوده 
واثبات شوند با مدیران مربوطه طبق قوانین و مقررات برخورد 
مى کنیم البته درمورد گزارش هایى هم که مستند نباشد با 
ارسال تیم هاى نظارتى به بازرسى مسأله مورد نظر پرداخته 
ایم. وى با بیان اینکه  اخذ دریافــت وجه در هنگام  ثبت نام 
تنها مختص اصفهان نیست، خاطرنشان کرد:  این موضوع 
در تمامى استان هاى کشــور وجود دارد اما با این وجود در 
استان ها ســتاد ثبت نام تشکیل شــده و وزاتخانه آموزش 
وپرورش هم  تاکید کرده است در قالب همان ستاد ثبت نام، 
ستاد نظارت بر حقوق والدین دانش آموزان هم فعالیت تیم 

نظارت و بازرسى خود را بیشتر کند.
■■■

مشاور اجرایى مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان نیز 
در این نشست در ارتباط با وضعیت مدارس کانکسى در استان 
اصفهان گفت: تنها یک مدرســه آن هم به دلیل مشکالت 

جاده اى در فریدون شهر گردنه هیران  داریم. 
مسعود حمیدى ادامه داد: سه کانکس دیگر هم داریم که هر 
کدام شامل دو دانش آموز در پایه چهارم، پنجم و ششم بوده 

و تا 2 سال دیگر خود به خود از سیستم خارج خواهند شد.
وى در پایان خاطرنشان کرد: تالش کرده ایم از مهر امسال 
مدارس کانکسى نداشته باشیم  اما شــاید به هر دلیل نیاز 
باشد که در حیاط مدرسه کانکس قرار داده شود ولى توصیه
 کرده ایم که از این فضا به عنوان کالس درس استفاده نشود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان مطرح کرد

رقیب سرسختى به نام مدرسه نامرئى
محیا حمزه

مدیرعامل شرکت ســهامى  آب منطقه اى اصفهان 
گفت: به جز ســد زاینده رود، وضعیت سایر سدهاى 

مخزنى استان نیز بحرانى است. 
مسعود میر محمد صادقى افزود: سد حنا در سمیرم از 
50 میلیون متر مکعب حجم، 2/6 میلیون متر مکعب 
آب دارد و سد خمیران در باالدست تیران نیز دو  میلیون 

لیتر آب دارد و سال گذشته 3/7 میلیون آب داشته.
وى اظهار داشت: تا تاریخ هشتم مردادماه در چلگرد 
که محل اصلى بارش در حوضه زاینده رود است 762 
میلیمتر بارش وجود داشته که نسبت به سال قبل که 
هزار و 400 میلیمتر بارش داشــته 44 درصد کاهش 

داشته است.
وى ادامــه داد:در محدوده میان حوضــه اى میزان 
بارش 46 درصــد کاهش داشــته و در خود اصفهان 
میزان بارش هاى با 72 میلیمتــر، 39 درصد کاهش 

داشته است. 

وى بیان داشــت:نمودارها نشــان مى دهد در همه 
ماه هاى ســال آبى جارى تا اردیبهشــت ماه، هر ماه 
کمتــر از کمترین بارش 50 ســال اخیــر بارندگى 

داشت است. 
میر محمد صادقى گفت: حجم ورودى آب به ســد تا 
ابتداى مردادماه 515 میلیون متر مکعب بوده است و 
در سال آبى گذشته این مقدار هزار و 150 میلیون متر 

مکعب بوده است. 
وى همچنین بیان داشت: حجم خروجى از سد 410 
میلیون متر مکعب در سال جارى بوده و سال گذشته 
هزار و 100 میلیون متر مکعب رها شــده است واین 
نشــان مى دهد صرفه جویى خوبى در ســال جارى 

انجام شده است. 
مدیر عامل شرکت ســهامى آب منطقه اى اصفهان 
افزود: حجم آب پشت ســد 290 میلیون متر مکعب 

است. 

مدیرعامل شرکت سهامى  آب منطقه اى استان هشدار داد:

 وضعیت همه سدهاى اصفهان
 بحرانى است

سالن هاى نمایش در اســتان اصفهان، در روزهاى گرم 
تابســتان امســال پذیراى هفت نمایش در گونه هاى 
مختلف اســت و هنرمندان این دیار، فعاالنه بر صحنه 

نمایش هنرنمایى مى کنند.
نمایش «کــوران» کار«امید نیاز» از چهــارم مرداد تا 
دوم شهریور از ســاعت 20:30 در سالن اصلى تاالر هنر 

اصفهان واقع در میدان الله بر روى صحنه است.
همچنیــن نمایش شــاد و موزیکال «ماه پیشــونى و 
شهرزاد»به نویسندگى و کارگردانى «مریم حسن پور» 
ویژه کودکان نیز تا 10 مرداد در سالن سوره حوزه هنرى 

واقع در خیابان آمادگاه در حال اجراست.
فرهنگسراى کوثر واقع در خیابان جى نیز از ساعت 19 
میزبان نمایش «تصویرى از یــک صدا» به کارگردانى 
«سوگل اباذرى» اســت که تا 13 مرداد به روى صحنه 
خواهد بود. نمایش شاد «بازى در بازى» کار عاطفه نقوى 
نیز تا 10 مرداد از ساعت 19:30 در موسسه بسته نگار واقع 
در خانه اصفهان در اجراست. نمایش«سر میز شام» به 
تهیه کنندگى، نویســندگى و کارگردانى «محمدجواد 
صرامى» نیز تا 15 مرداد از ســاعت 19 در سالن اصلى 
مجموعه استاد فرشــچیان اصفهان واقع در پل ابوذر بر 
روى صحنه خواهد بود. همچنین تاالر فرشچیان تا 19 
مرداد میزبان نمایش کمــدى «هفت خان هملت» کار 
«محمدجواد سجادى» و نمایش «نگاهمان مى کنند» 

کار«معین الدین عشاقى» تا 19 مرداد جارى است.

تنور داغ 7نمایش
 در اصفهان 

دو نفر از دانش آموزان کاشــانى به مسابقات جهانى 
محاسبات ذهنى ریاضیات با چرتکه راه یافتند.

رئیس موسســه کودکان هوشــمند گفت: مسابقات 
کشورى محاسبات ذهنى ریاضى با چرتکه در سالن 
همایش هاى برج میالد برگزار شد و «سجاد سالم» 
هشت ساله و «زینب قاسمى» 10ساله از بر گزیدگان 
این مسابقات هستند که به مسابقات جهانى راه پیدا 
کردند. محمدجواد کوچکى با اشاره به اینکه از بین سه 
هزار دانش آموز در سراسر کشور 550نفر به  مسابقات 
کشورى راه یافتند، افزود: از بین این 550نفر، دو دانش 

آموز کاشانى به مسابقات جهانى که آبان در کشور هند 
برگزار مى شود راه یافتند.

راهیابى دانش آموزان کاشانى به
 مسابقات جهانى چرتکه

دادستان عمومى و انقالب شهرضا از تعیین فرصتى 
یک هفته اى براى راه اندازى مجدد بیمارستان شهرضا 

خبر داد.
محمد محسنى اژیه با اشــاره به بازدید انجام شده از 
بخش اطفال بیمارســتان امیرالمؤمنین شهرستان، 
اظهار داشــت: این بازدید با هدف پیگیرى حقوق و 
مطالبات مردمى و پیشگیرى از حوادث و جرایم حوزه 
ســالمت، به دنبال ابراز نارضایتى مــردم از تعطیلى 
بخش اطفال بیمارستان امیرالمومنین شهرضا انجام 

شد.
وى تصریح کرد: با توجه به اینکه رفع این مشــکل 
در جریان پروسه ادارى متوقف مانده بود، با تاکید بر 
ضرورت توجه بیشتر به مسائل پزشکى و وضعیت و 
موقعیت بیمارستان امیرالمومنین(ع) از حیث مرکزیت 

در جنوب اســتان اصفهان، به اســتناد دستورالعمل 
دادســتانى کل کشــور در حمایت از حقوق عامه و 
مجازات قانونى خوددارى از کمک به مصدومان و رفع 
مخاطرات جانی مســتند به قانون مجازات اسالمى، 
مهلت یک هفته اى براى بازگشایى مجدد این بخش 

تعیین شد.

مهلت یک هفته اى براى راه اندازى مجدد
بخش اطفال بیمارستان شهرضا


