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تجدید فراخوان عمومى انتخاب سرمایه گذار

آگهى مناقصه

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر 

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

مواد خوراکى پیشگیرى کننده از آکنه به درختان آنقدرى آب مى دهیم که زنده بمانندمحمود پاك نیت را در ژانر وحشت ببینیدامیدى به برجام نیست کالهبردارى میلیاردى در قالب پرداخت سود  سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

گذرى بر برنامه اکران سینماهاى اصفهان

از طرف ملت ایران مى گویم 
آقاى ترامپ! شما غلط مى کنیـد
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 آیین بزرگداشت چهلمین سال تأسیس 
دانشگاه صنعتى اصفهان برگزار شد

واردات داروى چینى به کشور نداریم

در هفته هاى آتى باز هم  شاهد 
قطعى و افت فشار آب

 خواهیم بود

5

فقـط
 لباس هایشان نو 

مى شود!

5

خبرى از یک نســل تازه با ایده هاى تازه نیســت و 
همچنان اگــر دنبال بهتریــن مربــى ایرانى فصل 
بگردید به نــام امیر قلعــه نویى مى رســید. همکار 
ورزشى نویسمان در یکى از رســانه هاى پایتخت به 
مطلب جالب توجهى اشاره کرد و البته در ادامه نظرات 
ما را هم جویا شد تا در ادامه بتواند تحلیلى بهتر راجع 
به آن داشته باشد. او اعتقاد داشت که چند سال پیش 
دایره مربیان بســته تر بود. تیم ها کمتر ریسک 

مى کردند که مربیان جوان را روى...
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نمایندگان اصفهان، پرچم آمریکا را در مجلس به آتش کشیدندنمایندگان اصفهان، پرچم آمریکا را در مجلس به آتش کشیدند

در واکنش به خروج ترامپ از برجام؛در واکنش به خروج ترامپ از برجام؛

2

واکنش رهبر معظم انقالب به سخنان رئیس جمهور آمریکا

اصغر فرهادى در پاسخ به «لوموند»:

زنــان 
موجودات 
مرموزترى 
هستند

  از آبادان 
تــــا آتن

تیر خالص را در تهران مى زنیم!
4

ذوب آهن، آبى ها را نیمه جان به خانه فرستاد

چاپ دوم

چاپ اول

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نســبت به احداث مجموعه 
هایپرمارکت تجــارى، ادارى، فرهنگى، ورزشــى و پارکینگ با 
مشارکت بخش خصوصى از طریق آگهى اقدام نماید. متقاضیان 
جهت کســب اطالعات بیشتر و دریافت اســناد آگهى فراخوان 
مى توانند تا روز پنج شنبه 1397/02/27 به دفتر امور سرمایه گذارى 
شهردارى خمینى شهر واقع در خیابان توحید خانه تاریخى سرتیپ 

سدهى مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 33511224

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

1- زیرسازى و آسفالت بافت فرسوده
- مبلغ اولیه اعتبار: 10/000/000/000 ریال

- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 500/000/000 ریال
2- زیرسازى و آسفالت بافت فرسوده شهرى

- مبلغ اولیه اعتبار: 10/000/000/000 ریال
- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 00 500/000/0 ریال

- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات شهردارى و اداره راه و شهرسازى استان اصفهان تحویل قیر تخصیصى
- مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: پایان وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ 97/03/10

- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر
- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر

- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 97/03/12
- مدت اعتبار پیشنهادها: روز یکشنبه 97/03/27

- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود. 
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«لومونداصغر فرهادى در پاسخ به «لوموند پاسخبه فرهادىدر اصغر

انزنــانزنــان زن
وجوموجوداتداتموجودات
رىمرموزترى وز مرموزترىزتر
تندهستند هستنده

با نزدیک شدن به هفته  پایانى اردیبهشت ماه، سینماهاى اصفهان خانه تکانى 
مى کنند و فیلم هاى جدید را بر روى پرده نقره اى مى برند.

پردیس سینمایى چهارباغ با هشت فیلم سینمایى، میزبان عالقه مندان
 به هنر هفتم در اصفهان است. «چهارراه استانبول»، 

«خجالت نکش»، «تگزاس»، «به وقت شام»، «فیلشاه»،
 «لونه زنبور»، «بدون تاریخ بدون امضا» و «پاپ»

 فیلم هایى هستند که در سانس هاى مختلف در سالن هاى  ...

تیر خ
در صورت عدم صرفه جویى؛ذو 2   /12 صفحه 6سال پانزدهم / شماره 3216

ا ا ا اککککککککککککککککک ه نا گذ
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 لبا

خبرى ا
همچنان
بگردید
ورزشى
مطلب ج
ما را هم
به آن دا
دا

نزا از آبادان  ناداننآ نددب د  از آبادانز
آـتتــــا آتن نـ ننتنـاـ آ ا تــــا آتنت

مربیان ایرانى میل به پیشرفت ندارند
همانگونه کــه قبــل از بازى 
پیش بینى کردیــم اصفهان به 
مثابه یک تونل وحشــت براى 

استقاللى ها بود. 
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مدیرکل امنیتى انتظامى استاندارى مازندران در گفتگو 
با «ایســنا» در ارتباط با آخرین وضعیت بررسى صداى 
انفجار در قائمشــهر اظهار کرد: ده گروه نظامى،خاك 
شناســى و جهادى در حال مطالعه در مورد شواهد این 

موضوع هستند.
انفجار شــىء نامشــخص در یکــى از مناطق شــهر 
قائمشهر یک شنبه شب بخشــى از مردم این شهر را به 
خیابان ها کشــاند. این انفجار به گفته شــاهدان عینى 
در منطقه سمنادشــت رخ داد و به حدى شــدید بود که 
حفره اى به عمق 40 سانتیمتر در وسعت 3 متر مربع در 
آسفالت محل انفجار ایجاد کرد.رضا عنایتى در همین باره 

افزود: انفجار دستى یا ناشــى از اقدامات انسانى در این 
حادثه رد مى شود و هیچ قطعه ، شىء و یا ترکشى در محل 
مشاهده نشده اســت. اثراث به جامانده از این حادثه هم 
فقط خاك و خاکستر بوده و این خاکستر در حال حاضر در 

آزمایشگاه در دست بررسى قرار دارد.
عنایتى ادامه داد: این عامل قطعًا انسانى نبوده و احتمال 

شهاب سنگ محتمل تر به نظر مى رسد.
مدیــرکل امنیتى انتظامى اســتاندارى مازندران گفت: 
در خاکســترهاى به جامانده اثرى از مواد منفجره وجود 
نداشت وشکسته شدن شیشه ها در اثر صداى بسیار زیاد 

بوده است.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس، واردات هر نوع داروى 
چینى به کشور را تکذیب کرده و به این مهم اشاره کرد 
که 95 درصد داروهاى موجود در بازار در ایران ســاخته 
مى شوند و 5 درصد مابقى هم عمدتاً از اروپا وارد مى شود.
همایون هاشمى در تأیید اظهارنظر سخنگوى سازمان 
غذا و دارو مبنى بر اینکه در ایــران داروى چینى نداریم 
گفت: قطعًا در روند واردات دارو که از کانال هاى رسمى 
و قانونى و بر اســاس ثبت ســازمان غذا و دارو صورت 
مى گیرد، هیچ نوع دارویى را سراغ ندارم که از چین وارد 
شده باشد، چرا که 95 درصد داروهاى موجود در بازار در 
ایران ساخته مى شوند و 5 درصد مابقى هم عمدتاً از اروپا 

وارد مى شود.
نماینده مــردم میاندوآب با تأکید بر اینکه چین کشــور 
بزرگى اســت که صنعــت دارویى خاص خــود را دارد 
ادامه داد: البته کشــورهاى چین و هنــد همانطور که 
بخش عمده اى از مواد اولیه مورد نیاز براى ساخت دارو 
کشورهاى متعددى را در دنیا تأمین مى کنند براى ایران 

نیز مواد اولیه مى فرستند.
عضو کمیســیون بهداشــت مجلس تصریح کرد: اگر 
داروخانه اى اقدام به عرضه داروى چینى کرد باید موارد 
به سازمان غذا و دارو یا فراکسیون غذا و داروى مجلس 

گزارش شود.

اصابت شهاب سنگ 
عامل حادثه انفجار قائمشهر؟

واردات داروى چینى
 به کشور نداریم

امیدى به برجام نیست
فرمانده کل سـپاه دیروز طى سـخنانى   انتخاب|
اظهار کرد: بنده خروج شرورانه آمریکا از برجام که قبل از آن 
هم اعتبارى نداشت را تبریک مى گویم. دوباره ثابت شد که 
به هیچوجه آمریکا در تعهداتش قابل اعتماد نیست. سردار 
سرلشکر محمدعلى جعفرى افزود: نیمه امیدى که به برجام 
بسته شده و فرصت یکى دو هفته اى هم که رئیس جمهور 
اعالم کرد روشن اسـت که اروپایى ها بین ایران و آمریکا 
نمى توانند مسـتقالنه تصمیم بگیرند و وابسته به آمریکا 

هستند و سرنوشت برجام روشن است. 

دختر الریجانى جاسوس نیست
کمیسـیون امنیـت ملـى و    اعتماد آنالین |
سیاست خارجى مجلس میزبان وزیر اطالعات براى پاسخ 
به سـئواالت برخى از نمایندگان بود. علوى در این جلسه 
گفته که درباره دختر خانم آیت ا... آملى الریجانى بررسى 
کارشناسى کردیم و دیدیم همه ادعاها دروغ و کذب محض 
بوده، نسبت جاسوسى به او اساساً دروغ و کذب محض است. 
فردى که این مطالب را اشـاعه کرده بود نیز اعتراف کرده 

اقداماتش کذب بوده و واقعیت نداشته است. 

دل گرفته!
اسـحاق جهانگیرى، معاون     دیده بان ایران |
اول رئیس جمهور در نشست با تولیدکنندگان، صادرکنندگان، 
واردکنندگان و مدیران بانک هاى کشور گفت: شکر خدا وضع 
اقتصادى ما خوب اسـت و گاهى اوقات دلـم مى گیرد که در 

شرایط منطقه شرایط امنیتى- اقتصادى ما خوب بوده است.

دولت و مجلس علیه خودى ها
  ایلنا | محمدرضا عارف در نشستى با اعضاى ادوار 
انجمن اسالمى دانشجویان دانشـگاه تهران گفت: فراموش 
نکنیم که مجلس دهم در چه شـرایطى شـکل گرفت و چه 
کسانى با لیست امید وارد مجلس شـدند و برخى از آنها بعد از 
ورود به مجلس به ما پشت کردند. در جریان اولین دور انتخابات 
هیئت رئیسـه مجلس دهم کسـانى که مقابل ما ایستادند از 
اصولگرایان نبودند بلکه برخى از اعضاى کابینه عمًال در هدایت 

انتخابات هیئت رئیسه در مقابل ما عمل کردند.

پیش بینى غلط
روزنامـه «کیهـان» کـه از زمـان    خبرآنالین|
روى کار آمدن «دونالدترامپ» تقریباً هر هفته پیش بینى 
مى کرد که آمریکا از برجام خارج نخواهد شد، در برابر این 
پیش بینى غلطش سـکوت کرد. در یادداشـت دیروز این 
روزنامه از جمله آمده است: قرار بود اگر ترامپ برجام را پاره 
کرد، ما آن را آتش بزنیم. باید تفاله برجام را دور بیاندازیم و 
به توانمندى ها و ظرفیت هاى خودمان بازگردیم و مطمئن 

باشیم آمریکا هیچ غلطى نمى تواند بکند.

چه کسى متن را نوشت؟
  تابناك| شـواهد متعدد از جمله فیلم سـخنرانى 
«دونالدترامپ» نشـان مى دهد «جان بولتون» نویسـنده 
اصلى متن سـخنرانى رئیس جمهور آمریکا براى خروج از 
برجام است. بولتون در زمان ریاست جمهورى «جورج دبلیو 
بوش»، سخنرانى موسوم به محور شرارت را نیز نوشته بود. 
در این فیلم مشخص است که همزمان با هر خط سخنرانى 
ترامپ، جان بولتون که کنار در ورودى ایسـتاده، سـخنان 
ترامپ را بـا متنى که بـراى او تنظیم کرده، تطبیـق داده و 

چک مى کند!

عامل ترویج اکاذیب و مفاسد
   خبرگزارى حوزه | آیـت ا...نـورى همدانى 
دیـروز در درس خارج فقـه خود گفـت: امروز به واسـطه 
پیشـرفت تلگرام ها در ایران، اکاذیب و مفاسد بسیارى در 
کشور در حال ترویج اسـت که باید جلوى آن گرفته شود. 
این مرجع تقلید ابراز کرد: برخى از مسئوالن در کشور قائل 
بر باز بودن تلگرام همراه با محدودیت آن هستند که به نظر 
مى آید قابل محدودکردن نیست و باید مسدود شود. وى به 
بخشى از دادگاه عامالن حمله به مجلس شوراى اسالمى 
و حرم امـام خمینى(ره) اشـاره کـرد و گفت: قضـات این 
دادگاه ها بیان کردند که در محاکمه ایـن عوامل براى ما 
ثابت شد از خارج از کشور به وسیله تلگ رام خط مى گرفتند. 

خبرخوان

نصف جهان  مجلس شوراى اسالمى، اولین صبح بعد از خروج آمریکا 
از برجام را با یک اتفاق غیر معمول آغازکرد؛ اتفاقى که طراح و اجرا 
کننده اصلى آن تعدادى از نمایندگان استان اصفهان بودند. در ابتداى 
جلســه علنى دیروز پارلمان و در حالى که علــى الریجانى، رئیس 
مجلس در حال آماده شدن براى ایراد نطق پیش از دستور خود بود، 
محســن کوهکن نماینده مردم لنجان با کاغذى که پرچم و شعار 
مرگ بر آمریکا روى آن نقش بســته بود، همراه با ابطحى نماینده 
خمینى شــهر به جایگاه مخصوص ناطقان رفت و بعد از در جریان 
گذاشــتن على الریجانى، پرچم آمریکا را به آتش کشید. همزمان 
با شعله ور شدن کاغذ منقش به این پرچم و  فریاد مرگ بر آمریکا، 
نمایندگان دیگر اســتان اصفهان از جمله حاجى دلیگانى نماینده 
شاهین شهر و حجت االسالم موسوى الرگانى نماینده فالورجان هم 

در جایگاه حضور پیدا کردند و به شعار دادن مشغول شدند. 
به جز نمایندگان اصفهان، برخى دیگر از نمایندگان هم ضمن قرار 
گرفتن در جایگاه ناطقین، همراه با نمایندگان استان اصفهان علیه 
آمریکا شعار دادند. در میان این نمایندگان، حجت االسالم و المسلمین 
ذوالنور نماینده قم هم حضور داشت که همراه با آتش زدن نسخه اى 
از برجام فریاد مى زد این برجام است. دیگر نمایندگان نیز که در مقابل 
جایگاه تجمع کرده بودند ضمن استقبال از این اقدام، خطاب به رئیس 
جمهورى آمریکا فریاد زدند «برجام را آتش زدید، ما هم پرچم شما را 

آتش مى زنیم» و بار دیگر شعار مرگ بر آمریکا سر دادند.
بعد از آن الریجانى رئیس مجلس خطاب به کوهکن یکى از کسانى 
که در حال آتش زدن پرچم آمریکا بود، به طنز گفت مراقب باشــید 

مجلس را آتش نزنید!

اما على مطهرى نایب رییس مجلس آتــش زدن پرچم آمریکا در 
صحن علنى امروز مجلس را رفتارى «بد» توصیف کرد و افزود:  این 
اقدام کار درستى نبود. در گزارشى که شب گذشته منتشر شد اعالم 
شد دو سوم مردم آمریکا با این اقدام ترامپ مخالف هستند. بعد ما با 
آتش زدن پرچم در مجلس در حقیقت مردم آمریکا را در برابر خودمان 

قرار مى دهیم.
نماینده مردم تهران  ابراز تاســف کرد: این اقــدام ناگهانى برخى 
نمایندگان مجلس کار عاقالنه اى نبود و نمى شد هیچ واکنشى به این 

رفتار ناگهانى نشان داد.
مطهرى در ادامه پاره کردن برجام را هم کار خوبى ندانست و افزود: 
هر چند که کاغذى تحت عنوان برجام در مجلس پاره شد اما مهم تر 

از آن آتش زدن پرچم آمریکا بود که کار خوبى نبود.

نمایندگان اصفهان، پرچم آمریکا را در مجلس به آتش کشیدند

حضرت آیت ا... خامنه اى رهبر معظم انقالب اســالمى 
صبح دیروز (چهارشــنبه) به مناســبت هفته معلم در 
دانشــگاه فرهنگیان حضور یافتنــد و در دیدار هزاران 
نفر از دانشــجویان و معلمان، منزلت و جایگاه واالى 
معلمان را همچون معیشــت آنان بسیار مهم و نیازمند 
توجه کامل خواندند و اجراى زمان بندى شده سند متقن 
و جامع تحول آموزش وپرورش را بسیار الزم و زمینه ساز 

نوسازى این دستگاه عظیم و سرنوشت ساز برشمردند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانى مقام معظم رهبرى،  
ایشان همچنین در ســخنان مهمى درباره «امریکا» و 
«برجام» با اشاره به استمرار عزت و عظمت ملت ایران و 
بى نتیجه ماندن توطئه هاى دشمنان تأکید کردند: بارها 
گفته بودیم «به امریکا اعتماد نکنید»، این هم نتیجه اش. 
درباره مذاکره با سه کشور اروپایى هم مى گوییم به اینها 
هم نباید اعتماد کرد و براى هر قرارداد باید تضمین هاى 
واقعى و عملى بگیرید وگرنه نمى شــود به این شــکل 

حرکت را ادامه داد.
رهبر انقالب اسالمى با اشــاره به حرف هاى سخیف و 
سبک دیشب ترامپ گفتند: این شخص عالوه بر بیش 
از ده دروغ آشکار، ملت ایران و جمهورى اسالمى را هم 
تهدید کرد که بنده از طرف ملــت ایران به او مى گویم 

«آقاى ترامپ! شما غلط مى کنید».
ایشان مســئله امریکا را مســئله اى مهم، جدى و غیر 
احساســاتى بر شمردند و خاطرنشــان کردند: دشمنى 
مســتمر، عمیق و براندازانه آمریکایى ها، دشــمنى با 
اینجانب یا دیگر مسئوالن کشور نیست بلکه خصومت 
با مجموعه نظام اســالمى و ملتى است که این نظام را 

انتخاب کرده و در راه آن حرکت مى کند.
حضرت آیت ا... خامنه اى در همین زمینه افزودند: حتى 
در دولت اوباما که نامه مى نوشتند و حرف هایى مى زدند، 
در صدد براندازى بودند اما به دروغ مى گفتند هدفمان 

براندازى نظام اسالمى نیست.
رهبر انقالب در بازخوانى کوتاه روند منتهى به قرارداد 
برجام افزودند: وقتى مسئله هسته اى و تحریم ها شروع 
شد، برخى چهره هاى شناخته شده به اینجانب مى گفتند 
«چرا بر روى مسئله هسته اى مى ایستید»، این مسئله 

را کنار بگذارید تا آمریکایى ها خباثت و دشمنى نکنند.
ایشــان افزودند: این حرف البته از چند زاویه غلط بود؛ 
یکى اینکه انرژى هسته اى نیاز واقعى کشور است و تا 
چند سال دیگر، ایران به 20 هزار مگاوات برق هسته اى 

نیاز دارد.
رهبر انقالب اسالمى در همین زمینه خاطرنشان کردند: 
مى گویید براى تأمین نیاز خود به انرژى، «نفت» دارید 
اما مگر نفت، ابدى اســت؟ آیا وقتى نفت تمام شد تازه 
به دنبال امکانات هســته اى برویم؟ آیا نســل هاى آن 
روز ما را لعنت نمى کنند که چرا به موقع، ســراغ انرژى 

هسته اى نرفتید؟
حضرت آیت ا... خامنه اى افزودنــد: همان موقع به این 
مسئوالن مى گفتم «انرژى هســته اى بهانه است اگر 
این را کوتاه بیایید آمریکایى ها بهانه دیگرى مى گیرند» 
آنها مى گفتند «اینجورى نیســت» اما حاال دیدید که 

همین جورى است و آنچه مى گفتیم تحقق یافت.
ایشان افزودند: مسئله هسته اى را به شکلى که مخالفان 
ایران مى خواســتند قبول کردیم و زیر بــار رفتیم اما 

دشمنى آمریکا و بهانه گیرى آنها تمام نشد.
حضرت آیت ا... خامنه اى با اشــاره به بهانه هاى آمریکا 
درباره توان دفاعــى و حضور منطقــه اى ایران، تأکید 
کردند: اگر فردا اعــالم کنید که دیگر موشــک تولید 
نمى کنیم یا برد آنها را محدود مى کنیم این مسئله تمام 
مى شــود، اما حتمًا یک بهانه و قضیــه دیگر را مطرح 
مى کنند چرا که دعواى آنها با ما بنیادى است و آمریکا با 

اصل جمهورى اسالمى مخالف است.
ایشان علت اصلى این خصومت شدید را پیروزى انقالب 
اسالمى و تشــکیل جمهورى اســالمى و کوتاه شدن 
دســت آمریکایى ها از ایران دانستند و افزودند: آنها مى 
خواهند نظام را نابود و مجدداً بر ایراِن داراى ذخایر مهم 

و موقعیت راهبردى حکم فرمایى کنند.
رهبر انقالب اســالمى افزودند: آمریکایى ها نوکرانى 
مى خواهند که مانند برخى حکام کشورهاى منطقه فقط 
اطاعت کنند اما جمهورى اســالمى عزت خود و ملت 
ایران را به رخ آنها مى کشــد و این عظمت و سرافرازى 

براى آنها قابل تحمل نیست.
حضرت آیت ا... خامنه اى با اشاره به نامه اى که ترامپ 
چند روز قبل براى حکام کشورهاى خلیج فارس فرستاده 
اســت، افزودند: رئیس جمهور آمریــکا در نامه به این 
کشــورها دســتور مى دهد که این کارها را بکنید و آن 
کارها را نکنید، آنها مى خواهند با نظام اســالمى همین 
گونه رفتار کنند اما نمى توانند چراکه جمهورى اسالمى 
ذلت ملت و کشــور را در دوران قاجار و پهلوى به عزت 
و استقالل و ایستادگى تبدیل کرده و از منافع ملى خود 

کوتاه نمى آید.
رهبر انقالب اســالمى در ادامه سخنانشان رفتار زشت 
و ســخیف ترامپ را قابل انتظار خواندند و با اشــاره به 
استمرار خباثت همه مســئوالن مختلف آمریکایى در 
همه ســال هاى پس از انقالب افزودند: کسانى که آن 
خصومت ها را نســبت به ملت ایران انجــام مى دادند، 
اکنون استخوان هایشــان زیر خاك است اما جمهورى 
اسالمى ایســتاده اســت، این آقا هم روزى بدنش زیر 
خاك مى رود اما جمهورى اســالمى همچنان ایستاده 

و سرافراز خواهد بود.
بخش مهــم دیگرى ازســخنان امروز رهبــر انقالب 

اسالمى به «برجام» اختصاص داشت.
ایشان با یادآورى تذکرات مکرر و مکرر خود در جلسات 
خصوصى و عمومى به مسئوالن درباره پرهیز از اعتماد 
به امریکا افزودند: به مسئولین گفتیم قبل از هرقرارداد از 
طرف مقابل تضمین هاى واقعى بگیرید و به حرف آنها 

اعتماد نکنید.
حضرت آیت ا...خامنه اى با یادآورى شــروط خود براى 

پذیرش برجام از طرف ایران گفتند: یکى از این شروط، 
تضمین کتبى و امضاى رئیس جمهور وقت امریکا مبنى 
بر برداشته شــدن تحریمها بود، البته مسئوالن محترم 
تالش کردند اما نتوانستند و نتیجه اش این شد که بعد 
از دو ســال و نیم عمل کردن ایران بــه همه تعهدات، 
رئیس جمهورآمریکا ضمن خروج از برجام، ملت ایران را 

تهدید هم مى کند!
رهبر انقالب اســالمى در فراز بســیار مهم دیگرى از 
سخنانشــان به برخى حرفها درباره ادامه دادن برجام با 
سه کشور اروپایى اشاره کردند و افزودند: من به این سه 
کشــور هم اعتماد ندارم و مى گویم به اینها هم اعتماد 
نکنید. اگر مى خواهید قراردادى ببندید، تضمین واقعى و 
عملى بگیرید واال فردا این ها هم همان کار امروز آمریکا 

را به شیوه دیگرى خواهند کرد.
ایشان خاطرنشــان کردند: اینها گاهى در حال لبخند، 
خنجر را در سینه طرف مقابل فرو مى برند و با تعریف و 
تمجید ظاهرى و این که ما مى دانیم شــما قرارداد را به 

هم نمى زنید، اهداف خود را دنبال مى کنند.
رهبر انقالب اسالمى درباره کار با اروپایى ها افزودند: این 
مسئله بسیار حساس است، اگر توانستید تضمین قطعى 
و قابل اعتماد بگیرید که البته بسیار بعید است، اشکالى 
ندارد و حرکت را ادامه دهید، و گرنه نمى شــود به این 

شکل حرکت را ادامه داد.
حضرت آیت ا... خامنه اى، مسئوالن کشور را در معرض 
آزمونى بــزرگ توصیف و تأکید کردند: مســئوالن در 
معرض «آزمون بزرگ» قرار دارند که آیا عزت و اقتدار 
این ملت را حفظ خواهند کرد یا نــه. باید عزت و منافع 

ملت به معنى واقعى کلمه تأمین شود.
ایشان افزودند: البته خوشــبختانه مسئوالن هم همین 
مسئله تأمین منافع را گفته اند اما براى تحقق این هدف 
باید با دقت، هوشیارى و عاقالنه با اروپایى ها روبرو شد 
و به حرف مسئوالن اروپایى اعتماد نکرد، چرا که صرف 
حرف زدن اعتبار ندارد و آنها در عالم دیپلماســى کامًال 

بى اخالق عمل مى کنند.
رهبر انقالب اسالمى در بخش دیگرى از سخنانشان، 
این دیدار را به لحاظ حضور در جمع جامعه عظیم الشأن 
معلمان، یکى از شیرین ترین دیدارها توصیف کردند و 

با اشــاره به جمله معروف امام خمینــى(ره) که معلمى 
«شغل انبیاء» است، خاطرنشان کردند: متأسفانه هنوز 
جایگاه و منزلت معلم به صورت واقعى در جامعه تبیین 
نشده و در اذهان عمومى شــکل نگرفته است که این 
کار فقط با صحبــت امکان پذیر نیســت بلکه نیازمند 

برنامه ریزى و کارهاى هنرى در ابعاد مختلف است.
حضرت آیت ا... خامنه اى با تأکید بر اینکه تعلیم و تربیت 
عمومى باید در جهت برخــوردارى از عدالت و تربیت 
انسان هایى عدالت پرور، عدالت ساز و عدالتخواه باشد، 
افزودند: جهت گیرى و اهداف آموزش وپرورش در دوران 
12 ســاله تحصیل باید بگونه اى باشد که دانش آموز، 
جایگاه خود را در کاروان حرکت به سمت پیشرفت، بیاید 
و با احساس مسئولیت و با روحیه آزاداندیشى، راستگو، 
بلندهمت، شجاع، فداکار، پاکدامن و پرهیزکار، تربیت و 

تحویل جامعه شود.
رهبر انقالب اســالمى، عرصه تربیت جوانان واال و با 
انگیزه و با همت را عرصه یک جنــگ بزرگ و واقعى 
دانســتند و گفتند: برخى مى خواهند الالیى بخوانند تا 
ما خوابمان ببرد و متوجه این جنگ نشویم، درحالى که 
جریان مقابل نظام اســالمى به شــدت تالش دارد از 
راه هــاى مختلف مانع تربیت نســل جــوان با چنین 

خصوصیاتى شود.
ایشان با اشــاره به وجود الگوهاى برجسته و فراوان در 
جامعه، خاطرنشــان کردند: ما براى تربیت نسل جوان 
منطبق بر اهداف و آرمان هــا و جهت گیرى هاى نظام 
اسالمى دچار فقر الگو نیستیم که سراغ فالن شخصیت 
تاریخى بیگانه برویم، بلکه الگوهاى بزرگى همچون 
شهداى هسته اى، شهید چمران، شهید آوینى و شهید 
حججى داریم که با احساس مســئولیت و با قدرت و 
عزت و براى افتخار و سربلندى ملت، در مقابل دشمن 

ایستادند.
رهبر انقالب اســالمى در ادامه با تأکید بر لزوم تعلیم 
«علم نافع» در آموزش وپــرورش، گفتند: نباید نگرش 
به آموزش وپرورش همانند نگرش به دیگر دستگاه ها 
و ادارات باشد زیرا این مجموعه، فرصت کم نظیر و 12 
ساله براى انتقال صحیح و جامع آرمان هاى انقالبى و 
ملى و نهادینه کردن هویت ملى در کودکان و نوجوانان 

در اختیار دارد.
ایشان افزودند: آموزش وپرورش براى رسیدن به اهداف 
واالى خود نیازمند نوسازى است و این نوسازى با تحقق 

سند تحول آموزش وپرورش، امکانپذیر است.
رهبــر انقالب اســالمى، تحقق ســند تحــول را از 
واجب ترین کارها برشــمردند و گفتند: به رغم اقدامات 
انجام گرفته اما گزارش ها نشان مى دهد، تا کنون فقط 
کمتر از 10 درصد از سند تحول آموزش وپرورش تحقق 

یافته است.
حضرت آیت ا... خامنه اى تأکیــد کردند: مطالبه اصلى 
من از آموزش و پرورش این است که براى تحقق سند 

تحول، زمانبندى دقیقى معین و این سند اجرا شود.
ایشان یکى دیگر از کارهاى ضرورى براى تحقق سند 
تحول آموزش وپرورش را آشنایى بدنه آموزش وپرورش 
با این سند دانستند و در خصوص معاونت پرورشى نیز 
گفتند: من بارهــا بر موضوع معاونت پرورشــى تأکید 
کرده ام و انتظار این اســت وزیر محتــرم که فردى با 
انگیزه و با نشاط هســتند، این موضوع را به طور جدى 

پیگیرى کنند.
یکى دیگر از نکاتى که رهبر انقالب اسالمى مورد تأکید 
قرار دادند، توجه همه جانبــه و کامًال حرفه اى و بدون 

تبعیض به موضوع تیزهوشان و مدارس سمپاد بود.
حضرت آیــت ا... خامنه اى در ادامه در خصوص ســند 
2030 نیز گفتند: من ســال گذشته، رســمًا و علنًا و با 
قاطعیت، اجراى این ســند انحرافــى را منع کردم که 
با استقبال مســئوالن هم مواجه شــد اما شنیده ام در 
بخش هاى مختلف، برخى مفاد سند 2030 در حال اجرا 
است که این به معناى قراردادن مهمترین مسئله کشور، 

در اختیار بیگانگان است.
ایشــان افزودند: معنى ندارد کشورى همچون ایران با 
این ســابقه و فرهنگ و با این نظام مقتدر، برنامه هاى 

آموزشى و تربیتى خود را از دیگران بگیرد.
رهبر انقالب اســالمى همچنین به موضوع دانشگاه 
فرهنگیان و دانشــگاههاى تربیت معلــم پرداختند و 
گفتند: دانشــگاه هاى تربیت معلم باید از نظر کیفى و 
کّمى توسعه یابند زیرا تا چند ســال آینده تعداد زیادى 
از معلمان بازنشسته مى شوند و کشور با بحران کمبود 

معلم مواجه خواهد شد.
حضرت آیت ا...خامنه اى با تأکیــد بر اینکه «معلمى» 
یک حرفه هنرى و تخصصى اســت و نیاز به آموزش 
دارد، خاطرنشان کردند: متأسفانه در خصوص دانشگاه 
فرهنگیان و دانشــگاه هاى تربیت معلم کوتاهى شده 
است و این دانشگاه ها از لحاظ استاد، بودجه و فضاى 

آموزشى دچار کمبودهاى جدى هستند.
ایشان از وزارت علوم، سازمان مدیریت و سازمان امور 
استخدامى خواستند با همکارى وزارت آموزش وپرورش 
این مشکالت را برطرف کنند و سهمیه جذب اعضاى 

هیئت علمى این دانشگاه ها را افزایش دهند.
حضرت آیــت ا... خامنه اى در خصوص جذب اســاتید 
براى دانشگاه هاى فرهنگیان تأکید کردند: اساتید این 
دانشگاه ها باید از لحاظ خصوصیات فکرى و از لحاظ 
علمى و تدّین و روحیه انقالبى، جزو شاخص ترین ها و 

منطبق با معیارهاى سند تحول باشند.
ایشان با تأکید بر اینکه هسته هاى گزینش در رعایت 
این معیارها نباید هیچ گونه مســامحه اى انجام دهند، 
اساتید و دانشجویان دانشــگاه هاى تربیت معلم را به 

انس با آثار شهید مطهرى توصیه کردند.
رهبر انقالب در پایان سخنانشان، آینده کشور را روشن و 
متعلق به ملت بویژه جوانان عزیز این سرزمین دانستند و 
تأکید کردند: آینده ایران ما، بدون تردید به مراتب بهتر 

از امروز خواهد بود.

واکنش رهبر معظم انقالب به سخنان رئیس جمهور آمریکا

از طرف ملت ایران مى گویم آقاى ترامپ! شما غلط مى کنید
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اولین عکس از لحظه سقوط هواپیما در «ما همه با 
هم هستیم» به کارگردانى کمال تبریزى منتشر شد.

داستان این فیلم در بسترى کمدى روایت مى شود 
و ماجراى ســقوط یک هواپیما همراه با مسافرانى 
اســت که رازهاى مختلفى دارند؛ رازهایى که قرار 
نیست تا ابد پنهان بمانند. اولین عکس از «ما همه با 
هم هستیم» که توسط زهرا مصفا ثبت شده، لحظه 
ســقوط هواپیما را به تصویر کشیده است. این فیلم 
هفته سوم فیلمبردارى را پشت ســر مى گذارد و به 
نظر مى رســد فیلمبردارى آن تا دو ماه دیگر ادامه 

داشته باشد.
مهران مدیرى، محمدرضا گلزار، مهناز افشار، ویشکا 
آســایش، هانیه توسلى، پژمان جمشــیدى، مانى 
حقیقى، جواد عزتى، سروش صحت، حسن معجونى، 
مهران غفوریان، نادر فالح، ســیروس گرجستانى، 
على شادمان، رضا ناجى، سیاوش چراغى پور، سام 
نورى، فرزین محدث، بهادر مالکى، یدا... شادمانى، 

محمدمهدى حسینى نیا، شــیرین آقا کاشى، بهزاد 
قدیانلو، اشپیتیم آرفى، لیدا فتح اللهى، شیوا بلوچى، 

دانیال کاظمى بازیگران این فیلم هستند. 
همچنین عوامل تولید فیلم ســینمایى «ما همه با 
هم هســتیم» عبارتند از کارگردان:  کمال تبریزى، 
تهیه کننده: سیدرضا میرکریمى، نویسندگان: حسین 
و پدرام امیرى و محمد داودى، مجرى طرح: جلیل 

شعبانى و ســجاد علیجانى، مدیر تولید: مجید 
کریمى، برنامه ریز و دستیار اول کارگردان: 
علیرضا شمس، مدیر فیلمبردارى: فرشاد 
محمدى، عکاس: زهرا مصفا، طراح گریم: 

مجید اسکندرى، طراح صحنه: کیوان مقدم، 
طراح لباس: ســارا خالــدى، صدابردار: 

بهمن اردالن، طراح جلوه هاى ویژه 
کامپیوترى: بهنام خاکســار، مدیر 
روابط عمومى: ســیدمحمدصادق 

لواسانى.

اولین فیلم بلند سینمایى «پل خواب» به کارگردانى اکتاى براهنى در شبکه 
نمایش خانگى توزیع شــد. در خالصه داستان «پل خواب» آمده: «شهاب 
در آستانه ازدواج است. شــرایط اقتصادى و مالى او باعث مى شود به اتفاق 

دوستش وارد یک معامله تجارى شود، اما در کمال ناباورى پول هاى او را باال 
مى کشند. شرایط سختى بر زندگى او حاکم مى شود. پول بهره اى مى گیرد و از پرداخت اقساط آن هم 
عاجز مى شود. طلبکاران او را راحت نمى گذارند. نامزدش نیز او را تحت فشار قرار مى دهد. شهاب 

تحت  تأثیر این فشار ها دست به کار عجیبى مى زند.»
بازیگران این فیلم ساعد سهیلى، هومن سیدى، آناهیتا افشار، اکبر زنجان پور، علیرضا ثانى فر، 

شهین تسلیمى، على رحیمى و... هستند.

فیلم «دو طبقه روى پیلوت» ابراهیم ابراهیمیان به مراحل آخر 
صداگذارى توسط امیرحسین قاسمى رسید.

محمدرضا مصبــاح تهیه کننده این فیلم که پــس از انصراف 
کیومرث پوراحمد، تهیه کننده این فیلم شده است، در گفتگویى 
بیان کرد: با توجه به تکمیل مراحل فنى این فیلم، احتماًال هفته 
آینده «دو طبقه روى پیلوت» با بازى جواد عزتى، سعید آقاخانى، 

حمید آذرنگ و بهدخت ولیان به پایان مى رسد.
به گفته وى، بهدخت ولیان جانشین الناز شاکردوست شده که 
در حادثه اى دچار مصدومیت شــد و امکان همراهى با گروه را 

نداشت.
مصباح همچنین درباره زمان اکران این فیلم هم گفت: با توجه 
به شناختى که برخى به فیلمسازى ابراهیم ابراهیمیان داشتند و 
توضیحاتى که درباره داستان این اثر داده ایم چند جشنواره مطرح 
اروپایى براى نمایش فیلم ابراز تمایل کرده اند که اگر این اتفاق 
بیافتد، احتماالً  فیلم را تا زمان جشنواره فجر به نمایش عمومى 

درنخواهیم آورد.
داستان این فیلم طبق آنچه پیش از این منتشر شده روایتگر یک 

مرده کش است.

ســامیه لک که براى اولین بار در سریال «مرگ 
تدریجــى یک رؤیا» بــه کارگردانــى فریدون 
جیرانى مقابل دوربین رفــت، این روزها در مقام 
بازیگر سریال «آنام» شــناخته مى شود. او که در 
ســریال هاى «آواز در بــاران»، «قلب یخى» و 
«خانه بى پرنده» هم ایفاى نقش داشــته، درباره  
دلیل دورى از تلویزیون گفت: من بچه تلویزیون 
هستم و با این رسانه معرفى شدم؛ دوره اى براى 
کار، ســفرهاى زیادى به خارج از کشور داشتم و 
متأسفانه شایعه اى مطرح شد که مهاجرت کردم اما 
من هیچگاه به تلویزیون جواب منفى نخواهم داد.

بازیگر سریال «آنام» که این شب ها به کارگردانى 
جواد افشار از شبکه 3 سیما روى آنتن مى رود، با 
اعتقاد بر اینکه خود را فرزنــد تلویزیون مى داند، 
درباره علت دورى از تلویزیــون توضیح داد: من 
دوره اى براى کار ســفرهاى زیــادى به خارج از 
کشور داشــتم و متأسفانه شــایعه اى مطرح شد 
که مهاجرت کردم. آن زمــان فضاى مجازى به 
اندازه اکنون فعال نبود و شــرایط اینکه شایعات 
را به ســرعت بتوانى رد کنى وجود نداشت؛ البته 

خیلى از بازیگران اکنون از همین فضا استفاده 
مى کنند.

بازیگر ســریال «مرگ تدریجــى یک رؤیا» 
دربــاره پیشــنهادات کارى در آن زمان اظهار 

کرد: فیلمنامه هاى زیادى به دستم مى رسید ولى 
من یا نقش و کاراکتر را دوست نداشتم و یا چون 
مسئولیت پروژه هاى ساختمانى را در دست داشتم 
فرصتى پیش نمى آمد تا بتوانم در سریالى حضور 

داشته باشم.
این بازیگــر درباره همکارى اش بــا تلویزیون و 
حضور در ســریال هاى تلویزیونى که آیا ادامه دار 
خواهد بود؟ اظهار کرد: من فعًال در ایران هستم 
و حتمًا از فیلمنامه ها استقبال و به پیشنهادها فکر 
مى کنم. به هرحال من بچه تلویزیون هستم و با 

این رسانه معرفى شدم.
سامیه لک در پایان درباره   کار در سینما نیز توضیح 
داد: من هیچگاه به تلویزیون جواب منفى نخواهم 
داد و این رسانه را دوست دارم اما مى خواهم سینما 
را هم تجربه کنم. پیشنهادهایى هم دارم که باید 

آنها را بررسى کنم.

اصغر فرهادى، کارگردان ایرانــى که با فیلم هاى «درباره الى»، 
«گذشته»، «جدایى» و «فروشنده» در جهان شناخته شده است 
در آستانه نمایش فیلم جدیدش با نام «همه مى دانند» در افتتاحیه 
جشنواره فیلم کن در گفتگو با خبرنگار «لوموند» به سئوال هاى 
وى پاســخ داد. وى در این گفتگو درباره ساخت فیلم اسپانیایى، 
دیدار با عباس کیارستمى، شــخصیت زن و مرد در فیلم هایش 
و... صحبت کرده اســت که بخش هایــى از آن را در زیر 

مى خوانید:

چرا یک فیلم اسپانیایى؟
ایده ساخت این فیلم برمى گردد به سفرى که 
13 ســال پیش به جنوب اسپانیا داشتم. روى 
دیوارهاى شــهر جایى که ما ایستاده بودیم، 
پوسترهایى از یک بچه بود که ناپدید شده 
بود. این موضوع دخترم «سارینا» را که در 
آن زمان سنش کم بود خیلى نگران کرد و 
ایده ســاخت فیلمى در این باره آن موقع 

شکل گرفت.
آدم ربایى هر جایى مى تواند رخ 
دهد اما شما اســپانیا را انتخاب 
کردید با بازیگران آلمادوار و مدیر 

اجرایى او...
مى توانستم داستان را جاى دیگرى ببرم، 
اما هیچ دلیلى براى این کار نداشتم. ایده 
از همان اول در اسپانیا شکل گرفت و من 

نگهش داشتم.
آیا به عباس کیارستمى فکر کردید که 
«کپى برابر اصل» را در ایتالیا و «مثل یک 

عاشق» را در ژاپن ساخت؟
تصادفى بود. پیش بینى شــده نبود. با عباس در 
یک مهمانى در ایران همدیگر را دیدیم و در آن 
زمان او در ژاپن فیلمبردارى اش را تمام کرده 
بود و من در فرانسه سه سال براى «گذشته» 
وقت گذاشته بودم. او پیشنهاد کرد فیلمى با 

یک شرایط خاص بسازیم و گفت تو فیلم خودت را مى سازى من 
فیلم خودم را. تو روى زمین کار مى کنــى و من روى دریا؛ هیچ 
خبرى از کارمان به هم نمى دهیم تا بعد ببینم چه شده است. این 
پیشنهاد او در آن شب بود اما باید بگویم اشتیاق عمیق هر دوى ما 

این بود که بخواهیم در وطنمان ایران فیلم بسازیم.  
ســال 2011 وقتى روى «جدایــى» کار 
مى کردید گفتید آرزویتان این است که مردم 
پیش از دیدن فیلمتــان هیچى از آن ندانند. 

حتى ندانند شخصیت ها چه ملیتى دارند...
دوســت دارم پیش از یک پروژه هیچ اطالعاتى درباره آن وجود 

نداشته باشد.
شما کارتان این است که تا آنجا که ممکن 
اســت فیلمى نزدیک به واقعیت بسازید و 

تماشاگر نباید قضاوت کند.
عالقه من این اســت به موقعیتى برســم که امکانات زیادى در 
آن وجود داشــته باشد و به تماشــاگر اجازه دهد تا یکى از آنها را 
براى خودش انتخاب کند و در عین حال حســى از همدلى هم با 

شخصیت داشته باشد.
در فیلم هاى شــما، مردان درك مى شوند و 
فقط گاهى کمى نادیده گرفته مى شوند ولى 
این زنان هســتند که جدا مى مانند. این چه 

معنى دارد؟
فکر مى کنم زنان مرموزتر هستند، شــخصیت هاى غنى ترى 
دارند و از ظرفیت هــاى دراماتیک بیشــترى برخوردارند. حتى 
نمى توانم تصور کنم که به جاى «الى» مثًال «اِلو» مى داشتم که 
ناپدید شده و ما دنبال یک مرد مى گردیم؛ شاید دلیلش این باشد 

که خودم مرد هستم.
اینکه دیگران را به قضاوت بکشانید یک فکر 

دراماتیک و نمایشى است یا سیاسى؟
فکر مى کنم حتى اگر فیلمسازى سوییسى بودم  باز همینطور کار 
مى کردم. من از فرهنگى مى آیم که همه زبانش را از شــاعرى 
به نام فردوسى وام گرفته است. در داستان حماسى او در قرن 10 
میالدى  دو قهرمان با هم نبرد مى کنند. وقتى فردوســى آنها را 
توصیف مى کند، هیچکدام را بیشتر از دیگرى تحسین نمى کند. 

هر دوى آنها با همه پیچیدگى هایشان تصویر مى شوند. شاید نگاه 
من ریشه در چنین چیزهایى داشته باشد.

براى متقاعد کردن «ریکادرو دارین» بازیگر 
آرژانتینى براى ملحق شــدن به شما، به او 
که خودش با «صحنه هایى از یک ازدواج» 
ساخته «برگمان» خاطره خوبى داشت گفتید 
که این فیلمى بود که به شــما مزه سینما را 

چشاند؟
در هر ســنى یــک فیلمى روى شــما تأثیــر مى گــذارد. من 
وقتى خیلى کم ســن بــودم، «چاپلین» این نقش را داشــت و 
وقتــى 14 ســاله بــودم «دســیکا» را کشــف کــردم. براى 
درك پیچیدگــى روابط انســانى برگمان باید زمان بیشــترى 
مى گذشت اما «داستان توکیو» ساخته «اُزو» و «ساعت ساز سن 

پل» تاورنیه، «ترز» آلن کاوالیه... اینها هم بودند.
کارگردانى مثل شــما به عنــوان یک مرد 

پیچیده، ریشه در آنها دارد؟
من کسى هستم که بیشتر در درون خودم هستم تا در بیرون. فکر 

مى کنم این را باید دوستانم درك کنند.
این فیلم چطور در ایران درك مى شود؟

این واقعیت کــه فیلم براى کن انتخاب شــده موجب توجه عموم 
مى شود و اگر اقلیتى باشــند که از نظر آنها باید با افرادى مانند من 
مبارزه کرد، در این صورت اهمیتى ندارد که این فیلم در اســپانیا یا 
ایران فیلمبردارى شده باشد. البته حاال همه منتظر دیدن فیلم هستند.

آیا به عنوان یک هنرمنــد ایرانى که در کن 
انتخاب شده مسئولیتى احساس مى کنید؟

مسئولیت من این است که کار خودم را که ساختن فیلم است به 
بهترین نحو ممکن انجام دهم.

پاسخى دیپلماتیک بود.
 نه، خیلى ساده است. این انتظار وجود دارد که من وظایفى سنگین 
و سنگین تر دارم زیرا مردم زیادى فیلم هاى مرا مى بینند اما من 
به این به عنوان چیزى غنى تر نگاه مى کنم؛ این واقعیت که هر 
فیلمى که بســازم موجب توجه و دیالوگ و اشتیاقى مى شود که 
حتى شامل مردمى که فیلم را دوســت ندارند هم مى شود و این 

براى من موفقیت است.

اصغر فرهادى در پاسخ به «لوموند»:

زنان موجودات مرموزترى هستند
ایرانــى که با ف اصغر فرهادى، کارگردان
ج«گذشته»، «جدایى» و «فروشنده» در ج
ندر آستانه نمایش فیلم جدیدش با نام «هم
جشنواره فیلم کن در گفتگو با خبرنگار «
وى پاســخ داد. وى در این گفتگو درباره
دیدار با عباس کیارستمى، شــخصیت ز
و... صحبت کرده اســت که بخش

مى خوانید:

چرا یک فیلم اسپانی
ایده ساخت این فیلم بر
13 ســال پیش به جنو
دیوارهاىشــهر جای
پوسترهایى از یکب
دخ بود. این موضوع
آن زمان سنش کم
ایده ســاخت فیلم

شکل گرفت.
ج آدم ربایىهر
دهد اما شما اس
کردید با بازیگر

اجرایى او...
مى توانستم داستا

هیچ دلیلى براى اما
از همان اول در اس

نگهش داشتم.
آیا به عباس کیارس
د «کپى برابر اصل» را
عاشق» را در ژاپن سا
تصادفى بود. پیش بینىش
یک مهمانى در ایران ه
ژاپن فیلمبر زمان او در
بود و من در فرانسه س
وقت گذاشته بودم. ا

زنان

وقتى جمع سوپراستارها در فیلم کمال تبریزى 
جمع است

 این فیلم 
ذارد و به 
گر ادامه 

ر، ویشکا 
ى، مانى 
معجونى، 
جستانى،
سام پور،

شادمانى، 

ل رح ر و و ر م ر پ و
تولید: مجید شعبانى و ســجاد علیجانى، مدیر

کریمى، برنامه ریز و دستیار اول کارگردان: 
علیرضا شمس، مدیر فیلمبردارى: فرشاد 
محمدى، عکاس: زهرا مصفا، طراح گریم: 

مجید اسکندرى، طراح صحنه: کیوان مقدم، 
طراح لباس: ســارا خالــدى، صدابردار: 

بهمن اردالن، طراح جلوه هاى ویژه 
کامپیوترى: بهنام خاکســار، مدیر
روابط عمومى: ســیدمحمدصادق

لواسانى.

گردانى اکتاى براهنى در شبکه 
ستان «پل خواب» آمده: «شهاب 
 و مالى او باعث مى شود به اتفاق 
ر کمال ناباورى پول هاى او را باال

مى شود. پول بهره اى مى گیرد و از پرداخت اقساط آن هم 
ارند. نامزدش نیز او را تحت فشار قرار مى دهد. شهاب 

 مى زند.»
یدى، آناهیتا افشار، اکبر زنجان پور، علیرضا ثانى فر،

ت
ج

ک

ج

ک
ک

«پل خواب» به شبکه نمایش خانگى آمد

به مراحل آخر 

س از انصراف 
، در گفتگویى 
 احتماًال هفته 
سعید آقاخانى، 

وست شده که 
هى با گروه را 

 گفت: با توجه 
میان داشتند و 
شنواره مطرح 
 اگر این اتفاق

ایش عمومى 

ه روایتگر یک

گران اکنون از همین فضا استفاده 

ریال «مرگ تدریجــى یک رؤیا» 
شــنهادات کارى در آن زمان اظهار 

مه هاى زیادى به دستم مى رسید ولى 
کاراکتر را دوستنداشتم و یا چون  و

وژه هاى ساختمانى را در دست داشتم 
ش نمى آمد تا بتوانم در سریالى حضور 

ر درباره همکارى اش بــا تلویزیون و 
ــریال هاى تلویزیونى که آیا ادامه دار

 اظهار کرد: من فعًال در ایران هستم 
منامه ها استقبال و به پیشنهادها فکر 
هرحال من بچه تلویزیون هستم و با 

عرفىشدم.
ر پایان درباره   کار در سینما نیز توضیح 
چگاه به تلویزیون جواب منفى نخواهم 
انه را دوست دارم اما مى خواهم سینما 
ه کنم. پیشنهادهایى هم دارم که باید 

ممکنم. ى 

محمود پاك نیت، بازیگر پیشکسوت 
ســینما و تلویزیــون درخصوص 
آخرین فعالیت هاى خود در عرصه 
بازیگرى گفت: بــه تازگى بازى در 
فیلم سینمایى «شین» به کارگردانى 
میثم کزازى را به پایان رســانده ام 
که امسال در جشــنواره فیلم فجر 

رونمایى خواهد شد.
وى در همین راستا ادامه داد: این فیلم 
در ژانر وحشت و ترس ساخته شده 
است. در فیلم ســینمایى «شین» با 
شهاب حسینى و جمشید هاشم پور 
همبازى شــده ام. اتفاق متفاوتى 
بود که امیدوارم بازخورد خوبى را به 

همراه داشته باشد.
بازیگر سریال «یوسف پیامبر(ع)» 
درباره کم کارى خود در عرصه سینما 
اضافه کرد: ســینما وضعیت خاص 
و حاشــیه هاى خود را دارد که من 
زیاد به دنبال آنها نیســتم. ترجیح 
مى دهم در آثار ســریالى بازى کنم 
زیرا با آرامش بیشترى ساخته مى 
شــود. این سال ها بیشــتر درگیر 
سریال بودم و شــاید همین عاملى 
دیگر در مورد کم کارى ام در سینما 
بوده است. بازى در فیلم «شین» را 
هم به این دلیل قبول کردم که در آن 
زمان سر کارى نبودم.  وى در همین 
راستا ادامه داد: من بازیگرى نیستم 
که دو کار را با هم انجام دهم و اگر سر 
یک کار باشم ترجیح مى دهم تمام 
تمرکــزم را روى همان اثر بگذارم. 
بازى در ســینما و تلویزیون تفاوت 
چندانى از لحاظ سختى براى بازیگر 
ندارد اما فشردگى و حساسیت هاى 

سینما کمى بیشتر است.

محمود پاك نیت 
را در ژانر وحشت 

ببینید

سامیه لک: من بچه تلویزیون هستم

جدیدترین خبر از فیلمى با 
بازى جواد عزتى
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نقش رشید مظاهرى و 
مهدى رحمتى در محکم 

بودن قفل دروازه ها در 
این دیدار کامًال مشهود 
بود هرچند برنده این 
جدال سنگین میان 

دستکش هاى چسبناك، 
رشید مظاهرى بود. 

دروازه بانى که در 28 
سالگى و با درخشش 
در ذوب آهن به تیم 

ملى رسیده است و حاال 
رؤیاى حضور در 

جام جهانى را در سر 
مى پروراند

نصف جهان همانگونه که قبل از بازى پیش بینى کردیم 
اصفهان به مثابه یک تونل وحشــت براى استقاللى ها 
بود. البته این راند اول مبارزه  بود و امیدواریم راند دوم در 

آزادى هم برایمان در مجموع خوشیمن باشد.
آنچه سه شــنبه دیدیم یک جدال دیدنى بود.شاگردان 
امیر قلعه نویى بعد از آنکه جدال نایب قهرمانى در لیگ 
برتر را از اســتقالل تهران بُردند، باز هم موفق شدند در 
دیدار رفت مرحله یک هشتم نهایى لیگ قهرمانان آسیا 
آبى پوشان را با پنالتى لحظات پایانى که روزبه چشمى 
مرتکب آن شد و «جورجى ولســیانى» آن را تبدیل به 
گل کرد، شکســت دهند و امیدوار بــه حضور در جمع 
هشــت تیم نهایى این رقابت ها شوند ولى با وجود این، 
شاگردان «وینفرد شفر»که در نیمه اول نمایش بسیار 
خوبى داشتند، هنوز هم امیدوار هستند و بدون شک این 
شانس را خواهند داشــت تا در بازى برگشت و با حضور   
تماشاگرانشان بتوانند ذوب آهن را شکست دهند و راهى 

مرحله بعد شوند.
استقالل و شــفر که در هفته بیســت و دوم لیگ برتر 
در اصفهــان برابر ذوب آهن شکســت خــورده بودند 
ولى تا پایان فصــل و همچنین رقابت هاى آســیایى 
شکستى نداشــتند، مجدداً در فوالدشــهر با یک گل 
مقابل ذوبى ها و این بار در دیدار آســیایى مغلوب شدند 
تا روند شکست ناپذیرى آبى پوشــان طى 15 مسابقه 

پایان پیدا کند.
اما وقتى امیر قلعه نویى سرمربى ذوب آهن در کنفرانس 
خبرى قبل از دیدار با استقالل با صداى بلند اعالم کرد 
بعد از مدت ها تیمش هیچ محــروم و مصدومى براى 
دیدار یک هشــتم نهایى لیگ قهرمانــان ندارد، هرگز 
تصورش را نمى کرد که در فاصله 24 ساعت دو مدافع 

کلیدى تیمش را از دست بدهد. 
درســت چند ســاعت بعد از نشســت خبرى که اتفاقًا 
سرمربى ذوب آهن خالد شفیعى، مدافع باتجربه تیمش 
را هم همراه خود داشــت، در تمرین عصر روز دوشنبه 
این بازیکن دچار مصدومیت شــدیدى شد. شفیعى در 
جریان آخرین تمرین ذوب آهن قبل از دیدار با استقالل 
در یک صحنه از ناحیه کشاله دچار مصدومیت شد و بعد 
مشخص شد کشــاله اش پارگى دارد. به همین دلیل او 
طبق نظر پزشکان باید حدود یک ماه دوران نقاهت را 
سپرى کند و بر این اساس دو دیدار رفت و برگشت مقابل 
استقالل را از دست داد. غیبت شــفیعى در فاصله چند 
ساعت مانده تا دیدار حساس ذوب آهن و استقالل خبر 
تلخى براى کادرفنى محســوب مى شد. در این شرایط 
امیر قلعه نویى در خط دفاعــى تیم خود از حضور وحید 

محمدزاده و محمد نژادمهدى استفاده کرد.
در جریان بازى سه شــنبه اما اتفاق دیگرى رخ داد که 
دغدغه هاى قلعه نویى را تکمیل کرد. محمد نژادمهدى 
مدافع ذوب آهن که معموًال در بازى هاى این فصل در 
کنار شفیعى زوج مدافعان وســط را تشکیل مى دادند، 
با دریافت کارت زرد دوم اخراج شــد و دیدار برگشت با 

استقالل را از دست داد.
با این اوصاف ذوب آهن در بازى ســه شنبه هفته آینده 
خالد شــفیعى و محمد نژادمهدى دو مدافع وسط ثابت 
تیمش را در اختیار ندارد تا این مسئله به مهمترین دغدغه 
امیر قلعه نویى تبدیل شود. او از حاال باید به فکر انتخاب 

زوج مدافعان وسط تیمش براى دیدار با استقالل باشد. 
با توجه به اینکه بازى رفت با نتیجه یک بر صفر به سود 
ذوب آهن به پایان رســیده، استقالل در بازى برگشت 
بى تردید هجومى کار خواهد کرد و به همین علت غیبت 
دو مدافع وسط کلیدى ذوب آهن به ضرر این تیم تمام 

خواهد شد.
با این شرایط وحید محمدزاده که سه شنبه هم عملکرد 
خوبى داشت، قطعًا یکى از مدافعان وسط ذوب آهن در 
بازى برگشت خواهد بود اما امیر قلعه نویى کار سختى 
براى انتخــاب زوج محمدزاده خواهد داشــت. جورج 
ولســیانى بازیکن گرجســتانى یکى از نزدیک ترین 
گزینه هــاى قلعــه نویى براى پســت دفاع وســط 
مقابــل اســتقالل اســت امــا از آنجایى کــه این 
بازیکن معموًال در پســت هافبک تدافعــى به میدان 
رفتــه، تردیدهایى بــراى ســرمربى ذوب آهن ایجاد 
مى کنــد. اگر قرار باشــد ولســیانى در پســت دفاع 
وســط بازى کند، قلعــه نویى باید یــک هافبک مثل 
حدادى فر را بــه ترکیب بیافزاید که ایــن امر ترکیب 

ذوب آهن را متحول خواهد کرد.
با همه این شــرایط باید منتظر ماند و دیــد تدابیر امیر 
قلعه نویى براى خط دفاع پرغایب تیمش مقابل استقالل 
در بازى برگشت یک هشتم لیگ قهرمانان چه خواهد 
بود. آیا تغییــرات اجبارى که قلعه نویــى ایجاد خواهد 
کرد، توان ایستادگى مقابل اســتقالل را به ذوب آهن 

خواهد داد؟
نکته مهــم و دیگر در مورد این بــازى دور رفت اینکه 
دیدار روز سه شنبه را شاید بتوان به نوعى مانور قدرت 
و ســیوهاى دو گلر بزرگ فوتبال ایران نامید. اگر دو 
تیم دروازه بان هاى سطح باال و خوبى نداشتند شاید 
نتیجه دیگرى رقم مى خورد. در زمان لحظه پنالتى در 

دقیقه 92 بازى حس جالبى وجود داشت؛ رحمتى درون 
دروازه جورجى ولسیانى پشــت توپ... معموًال در این 
مواقع 5 درصد براى گل نشدن توپ ارزش مى گذارند اما 
حضور رحمتى این درصد را به طرز عجیبى افزایش داده 
بود و قطعًا این موضوع روى حریف و بازیکنان خودى 
هم تأثیرگذار بود. قلعه نویى اما بهترین انتخاب را کرد 
و توپ را به بازیکن خارجى اش داد و پنالتى گل شــد. 
با وجوداین، نقش رشــید مظاهرى و مهدى رحمتى در 
محکم بودن قفل دروازه ها در این دیدار کامًال مشهود 
بود هرچند برنده این جدال سنگین میان دستکش هاى 
چسبناك، رشــید مظاهرى بود. دروازه بانى که در 28 
سالگى و با درخشش در ذوب آهن به تیم ملى رسیده 
اســت و حاال رؤیاى حضور در جام جهانى را در سر 
مــى پرورانــد. او در بــازى حســاس مرحلــه 
یــک هشــتم نهایــى دروازه بانــى باتجربــه 
و مســلط بــود و دروازه تیمــش را در ایــن 
بــازى مهــم بســته نگــه داشــت. اتفاقى که

 مى توانــد ذوب را به مرحله یــک چهارم نهایى 
برســاند. مظاهرى ثابت کرد که مرد شماره یک 
فوالد شهر است و عبور از او و رسیدن به دروازه 

کارى دشوار به حساب مى آید. 
به ســراغ دیگر مــوارد این دیــدار برویم و 

یک نکته آمارى اشــاره کنیم. با پیروزى
 ذوب آهن در این دیدار، نهمین برد 

قلعه نویى مقابل استقالل رقم خورد.
قلعه نویى با تیم هاى اســتقالل اهــواز، مس کرمان، 
ســپاهان، تراکتورســازى، ملــوان و ذوب آهن روبه 
روى تیم محبــوب خود قرار گرفته و بــا بازى اخیر در 
شــش مصاف آخر تیم هاى تحت هدایتــش مقابل 
اســتقالل هرگز بازنده نبوده اســت. پنــج برد و یک 
تســاوى حاصــل کار ژنــرال مقابل اســتقالل بوده 
است. جالب اســت بدانید قلعه نویى در 17 بازى 9 بار 
برنده شده، در سه دیدار به تســاوى دست یافته و پنج 
بازى را هم با شکســت تمام کرده اســت. با برد یک 
بر صفر اخیر جمــع گل هاى زده قلعــه نوعى مقابل 
استقالل به عدد 23 رسید و با احتساب 20 گل خورده 
تیم هاى او، حاال تفاضل3+ براى او ثبت شــده است.

قلعه نویى با شــش بــار نشســتن روى نیمکت تیم 
تراکتورســازى مقابل استقالل بیشــترین رویارویى 
با آبى ها را از طریق این تیم تبریزى داشــته اســت. 
دو دیدار از این شــش دیدار در چارچــوب جام حذفى، 

چهار دیدار نیــز در چارچوب 
رقابت هاى لیگ برتر بوده 
است. بعد از تراکتورسازى، 
ســپاهان تیمــى اســت 
کــه قلعــه نویى بــا چهار 

بیشــترین  آن  نیمکــت  روى  نشســتن  بــار 
تقابــل بــا آبــى پوشــان را بــا آن داشــته اســت.

اولین رویارویى امیر قلعه نویى با استقالل بعد از قهرمانى 
با این تیم به حضور او روى نیمکت تیم مس کرمان باز 
مى گردد. قلعه نویى پس از کنار رفتن از هدایت تیم ملى 
در نیم فصــل دوم به تیم در حال ســقوط مس کرمان 
پیوست و در یک نیم فصل نتایج بسیار درخشانى با این 
تیم گرفت. او اولین حضور برابر اســتقالل را با این تیم 
تجربه کرد. تیم مس کرمان بــا هدایت امیر قلعه نویى 
مقابل استقالل به پیروزى رسید تا حکایت مشت هاى 
گره کرده سرمربى پیشین آبى ها مقابل این تیم بعد از 
پیروزى در خاطر افکار عمومى تاکنون باقى مانده باشد.

فرداى دیدار ذوب آهن با اســتقالل، عمده رسانه ها به 
تجلیل از امیر قلعه نویى پرداختند و او را مردى هوشمند 
در نبرد حساس با وینفرد شــفر خواندند. کارشناسان و 
عمده ورزشى نویسان معتقدند ژنرال بار دیگر با تغییرات 
به موقع خود دست وینفرد شفر را خواند و بازى را به سود 
خود پایان داد. اولین رویارویى امیرقلعه نویى و وینفرد 
شفر در دیدار برگشت لیگ هفدهم رقم خورد؛ جایى که 
شاگردانش زیر فشار خرد کننده اى قرار گرفته بودند و 
با یک گل هم از مهمان خــود عقب بودند ولى در ادامه 
موفق شدند با تغییراتى که امیرقلعه نویى ایجاد کرد، با 

پیروزى 2 بر 1 از زمین مسابقه خارج شوند.
پر افتخارترین ســرمربى لیگ برتــر ایران در آن 
مســابقه محمــد ســتارى را از زمیــن 

مســابقه بیرون کشید و 

قاســم حدادیفــر را جایگزیــن او کرد؛ دقیقًا شــبیه 
کارى که در بــازى اخیر برابــر اســتقالل انجام داد 
و هافبــک باتجربــه و ارزشــمند ذوبــى هــا موفق 
شــد پس از ورود به زمین، شــرایط بــازى را در میانه 
میدان که تــا پیــش از ورود او در دقیقــه 20 به طور 
کامل در اختیار شــاگردان شــفر بود، متعادل کند و در 
ثانیه هاى پایانى نیز مانند بازى رفت با پنالتى ولسیانى 

به گل برترى برسد.
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دقیقه دست نخورده را پیش روى خود و شاگردانش 
مى بیند و این فرصت را دارد، تا عالوه بر گرفتن 
انتقام دو شکست از امیرقلعه نویى، تیمش را راهى 
هشــت تیم برتر لیگ قهرمانان آسیا کند. کارى 

که در حال حاضر براى آبى ها یک آرزو اســت و بعید 
است که ژنرال این اجازه را به آنها بدهد. ارتش سبز قلعه 
نویى، اســتقاللى ها را با یک تیر خورده  نیمه جان به 
خانه فرستاد و حاال مى خواهد سه شنبه هفته آینده تیر 

خالص را در تهران به پیکره آبى ها وارد کند!

 
 

 

ذوب آهن، آبى ها را نیمه جان به خانه فرستاد

تیر خالص را در تهران مى زنیم!

داور ژاپنى دیدار استقالل و ذوب آهن نزدیک بود یک اشتباه عجیب انجام دهد.
در دقایق پایانى دیدار اســتقالل و ذوب آهن محمد نژادمهدى و فرشید اسماعیلى در یک صحنه با 

هم درگیرى فیزیکى پیدا کردند که این موضوع از چشم «جومپى»، داور ژاپنى دور نماند و به هردوى این 
بازیکنان کارت زرد نشان داد.

داور در حالى به نژادمهدى کارت زرد نشــان داد که ظاهراً فراموش کرده 
بود در دقیقه 52 یکبار دیگر به این بازیکن ذوب آهن اخطار داده و به 

همین دلیل تا زمانى که مدافع ذوب آهن به سمت رختکن نرفته 
بود، کارت قرمز را نشان نداد.

نژادمهدى که خودش مى دانست کارت زرد دوم را دریافت 
کرده، آرام آرام به سمت کنار زمین حرکت کرد تا جومپى 
ژاپنى دوباره کارت هاى خود را نگاه کند و متوجه شود 
نژادمهدى دواخطاره شده و باید به او کارت قرمز نشان 
دهد. به عبارت بهتر اگر مدافع ذوب آهن خودش 
حواسش نبود که کارت زرد دوم را گرفته، داور 
متوجه نمى شد و او در دقایق پایانى با اشتباه 

جومپى در زمین باقى مى ماند. 

سوتى بزرگ داور

جام جهانى را در سر 
مى پروراند

د محمدزاده که سه شنبه هم عملکرد
عًا یکى از مدافعان وسط ذوب آهن در 
بود اما امیر قلعه نویى کار سختى  اهد
محمدزاده خواهد داشــت. جورج وج

ن گرجســتانى یکى از نزدیک ترین 
ــه نویى براى پســت دفاع وســط 
الل اســت امــا از آنجایى کــه این 
ر پســت هافبک تدافعــى به میدان 
ى بــراى ســرمربى ذوب آهن ایجاد 
ار باشــد ولســیانى در پســت دفاع 
قلعــه نویى باید یــک هافبک مثل  ،
 ترکیب بیافزاید که ایــن امر ترکیب 

ول خواهد کرد.
باید منتظر ماند و دیــد تدابیر امیر  یط
ط دفاع پرغایب تیمش مقابل استقالل

 یک هشتم لیگ قهرمانان چه خواهد 
 اجبارى که قلعه نویــى ایجاد خواهد 
ذوبآهن گى مقابل اســتقالل را به

گر در مورد این بــازى دور رفت اینکه 
به را شاید بتوان به نوعى مانور قدرت 
بزرگ فوتبال ایران نامید. اگر دو  گلر
ىسطح باال و خوبى نداشتند شاید 
ممى خورد. در زمان لحظه پنالتى در 

سجالبى وجود داشت؛ رحمتى درون 
سیانى پشــت توپ... معموًال در این 
ى گل نشدن توپ ارزش مى گذارند اما 
ن درصد را به طرز عجیبى افزایش داده 
وضوع روى حریفو بازیکنان خودى

. قلعه نویى اما بهترین انتخاب را کرد 
ن خارجى اش داد و پنالتى گل شــد. 
 رشــید مظاهرى و مهدى رحمتى در 
 دروازه ها در این دیدار کامًال مشهود 
ین جدال سنگین میان دستکش هاى 
8د مظاهرى بود. دروازه بانى که در 28
ششدر ذوب آهن به تیم ملى رسیده 
یاى حضور در جام جهانى را در سر
مرحلــه  او در بــازى حســاس
هایــى دروازه بانــى باتجربــه 
و دروازه تیمــش را در ایــن 
ســته نگــه داشــت. اتفاقى که
 را به مرحله یــک چهارم نهایىى
ى ثابت کرد که مرد شماره یک 
 و عبور از او و رسیدن به دروازه 

سابمى آید. 
مــوارد این دیــدار برویم و 

شــاره کنیم. با پیروزى
ن دیدار، نهمین برد 

ژنــرالمقابل اســتقالل بوده تســاوى حاصــلکار
9 بازى 9 بار  7است. جالب اســت بدانید قلعه نویى در 17
برنده شده، در سه دیدار به تســاوى دست یافته و پنج 
هم با شکســت تمام کرده اســت. با برد یک بازى را

بر صفر اخیر جمــع گل هاى زده قلعــه نوعى مقابل 
3استقالل به عدد 23 رسید و با احتساب 20 گل خورده 
تیم هاى او، حاال تفاضل3+ براى او ثبت شــده است.
قلعه نویى با شــش بــار نشســتن روى نیمکت تیم 
مقابل استقالل بیشــترین رویارویى تراکتورســازى

با آبى ها را از طریق این تیم تبریزى داشــته اســت. 
دو دیدار از این شــش دیدار در چارچــوب جام حذفى، 

چهار دیدار نیــز در چارچوب
رقابت هاى لیگ برتر بوده 
است. بعد از تراکتورسازى، 
ســپاهان تیمــى اســت 
کــه قلعــه نویى بــا چهار 

این پیوست و در یک نیم فصل نتایج بسیار درخشانى با
تیم گرفت. او اولین حضور برابر اســتقالل را با این تیم 
تجربه کرد. تیم مس کرمان بــا هدایت امیر قلعه نویى 
به پیروزى رسید تا حکایتمشت هاى مقابل استقالل

گره کرده سرمربى پیشین آبى ها مقابل این تیم بعد از 
پیروزى در خاطر افکار عمومى تاکنون باقى مانده باشد.

فرداى دیدار ذوب آهن با اســتقالل، عمده رسانه ها به 
تجلیل از امیر قلعه نویى پرداختند و او را مردى هوشمند 
در نبرد حساس با وینفرد شــفر خواندند. کارشناسان و

عمده ورزشى نویسان معتقدند ژنرال بار دیگر با تغییرات 
به موقع خود دست وینفرد شفر را خواند و بازى را به سود 
خود پایان داد. اولین رویارویى امیرقلعه نویى و وینفرد 
شفر در دیدار برگشت لیگ هفدهم رقم خورد؛ جایى که 
خرد کننده اى قرار گرفته بودند و  شاگردانش زیر فشار
با یکگل هم از مهمان خــود عقب بودند ولى در ادامه 
موفق شدند با تغییراتى که امیرقلعه نویى ایجاد کرد، با 

1 از زمین مسابقه خارج شوند. 1 بر 2پیروزى 2
ایران در آن پر افتخارترینســرمربى لیگ برتــر
مســابقه محمــد ســتارى را از زمیــن 

مســابقه بیرون کشید و

ولسیانى پایانى نیز مانند بازى رفت با پنالتى هاى ثانیه
به گل برترى برسد.
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دقیقه دست نخورده را پیش روى خود و شاگردانش
مى بیند و این فرصت را دارد، تا عالوه بر گرفتن 
انتقام دو شکست از امیرقلعه نویى، تیمش را راهى 
هشــت تیم برتر لیگ قهرمانان آسیا کند. کارى 

که در حال حاضر براى آبى ها یک آرزو اســت و بعید 
بدهد. ارتش سبز قلعه  به آنها است که ژنرال این اجازه را
نویى، اســتقاللى ها را با یک تیر خورده  نیمه جان به 
خانه فرستاد و حاال مى خواهد سه شنبه هفته آینده تیر 

کند! آبى ها وارد خالص را در تهران به پیکره

نصف جهان مصاحبه اخیر مسعود تابش، مدیرعامل باشگاه سپاهان به نوعى تأیید مطلب چند 
روز پیش نصف جهان در مورد تمایل زردها براى به خدمت گرفتن سروش رفیعى است.

سروش رفیعى در نیم فصل لیگ شــانزدهم و پس از پایان خدمت ســربازى به تیم فوتبال 
پرسپولیس پیوست و موفق شد در مدت حضور در جمع شاگردان «برانکو ایوانکوویچ» عالوه 
بر کسب عنوان قهرمانى لیگ برتر به همراه سرخپوشان به جمع هشت تیم برتر آسیا نیز راه یابد.
سروش اما در پنجره تابستانى به وضوح اعالم کرد که براى کســب درآمد بیشتر به یکى از 
کشــورهاى حوزه خلیج فارس خواهد رفت و در نهایت نیز این اتفــاق رخ داد و رفیعى به تیم 

الخور قطر پیوست.
قرارداد رفیعى با الخور یکساله است و در این بین صحبت هایى نیز در مورد بازگشت او به ایران 
شنیده مى شود؛ در صورتى که پرسپولیس از پنجره نقل و انتقاالت محروم نبود، مى توانستیم با 
اطمینان در مورد بازگشت او به پرسپولیس صحبت کنیم، اما با توجه به بسته بودن پنجره نقل 
و انتقاالتى سرخپوشان تا پایان نیم فصل اول لیگ هجدهم، به نظر مى رسد مدیران سپاهان با 
ارائه پیشنهاد مناسب به این بازیکن فانتزى مى توانند او را متقاعد به حضور در اصفهان کنند.
مسعود تابش، مدیرعامل باشگاه سپاهان در مورد جذب ســروش رفیعى گفته: در مورد 
سروش رفیعى نیز باید بگویم بازیکنان خوبى مد نظر ما هستند و با توجه به اینکه خودم 
مربیگرى کرده ام برخى گزینه ها را زیرنظر داشتم. سروش رفیعى نیز بازیکن خیلى خوبى 
است و اگر سرمربى آینده ما او را بخواهد جذبش مى کنیم. ابتدا باید ببینیم شرایط آمدنش 
فراهم است یا نه. البته همانطور که مسعود تابش نیز در صحبت هاى خود به این موضوع 
اشاره کرده، تمام این احتماالت بســتگى به این موضوع دارد که سروش قصد تمدید 
قرارداد خود را با الخور نداشته باشــد و نخواهد همچنان در خارج از فوتبال ایران به کار 

خود ادامه دهد.

نصف جهان مص
روز پیش نصفج
سروش رفیعى د
پرسپولیس پیوس
بر کسب عنوانق
پن سروش اما در
کشــورهاى حو

الخور قطر پیوست
قرارداد رفیعى با
شنیده مى شود؛
اطمینان در مورد
و انتقاالتى سرخ
ارائه پیشنهاد

تابش مسعود
سروش رفی
مربیگرى ک
اگر است و

فراهم است
اشاره کرد
قرارداد خو
خود ادامه

سروش زرد مى شود؟!
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 در شرایطى که علیرضا جهانبخش یکى 
از مهمترین ســوژه هاى بازار نقــل و انتقاالت 

اروپا در فصل جدید محســوب مى شــود، مدیر 
برنامه هاى آقاى گل لیــگ هلند در صحبت هاى 
جدیدش مدعى شده که چند سال قبل منچستریونایتد 
هم به دنبال جذب علیرضا بوده است. هاشمى مقدم به 
خبرگزارى میزان گفته:«مى خواهم چیزى را براى اولین 
بار بگویم. همان زمانى که علیرضا در تیم نایمخن حضور 
داشت سه مرتبه اعضایى از باشــگاه منچستریونایتد براى 

دیدن علیرضا به هلند آمدند، اما همان زمان من به آنها گفتم 
نه علیرضا بازیکنى است که فعًال در منچستر بازى کند 

و نه منچستر تیمى است که بدرد علیرضا بخورد. ما 
سعى کردیم با حرفه اى گرى راه را براى پیشرفت 
جهانبخش باز کنیم و زیاد در فضاى افسانه 

سازى و خواب دیدن نرفتیم.»

اســتاندار اصفهــان در 
خصوص انتخاب مدیرعامل باشگاه ورزشى سپاهان گفت: تغییر در 

مدیریت لزوماً این نیست که مدیرعامل مشخصى انتخاب یا کنار گذاشته شود، هیئت مدیره باید ترکیب 
مناسبى داشته باشد و مدیرعامل باشگاه بتواند با این ترکیب همکارى کند.

محسن مهرعلیزاده در گفتگو با ایمنا، در خصوص انتخاب مسعود تابش به عنوان مدیرعامل باشگاه سپاهان 
اظهار کرد: از انتصاب تابش پس از ابالغ حکم او مطلع شدم و هماهنگى در این خصوص با هیئت مدیره 
باشگاه انجام نشده بود، البته قرار بر هماهنگى نیز نبود. در خصوص انتصابات باشگاه سپاهان اختیار عمل 

با هیئت مدیره است.
وى تصریح کرد: از مسئوالن فوالد مبارکه توقع داریم با تغییرات اساسى در باشگاه سپاهان، هواداران این 

تیم را راضى کنند و وضعیت آن را بهبود بخشند.
استاندار اصفهان در پاسخ به این پرسش که هواداران سپاهان خواستار تغییر در مدیریت باشگاه هستند، آیا 
این تغییر انجام شد؟ گفت: در برنامه تلویزیونى «ضربه آزاد»، به سه نکته در خصوص تیم فوتبال سپاهان 
تأکید کردم. نخست تغییر در مدیریت باشگاه بود اما تغییر در مدیریت لزوماً به معناى تغییر یک مدیر نیست، 
هیئت مدیره مجموعه اى از افراد است.مهرعلیزاده ادامه داد: دومین نکته اى که در خصوص تیم فوتبال 

سپاهان بر آن تأکید کردم، انتخاب سرمربى و خرید 
بازیکن بود که هر سه باید انجام شــود و 100 درصد انجام خواهد شد، اما باید 

حوصله داشته باشیم تا این کارها انجام شود.وى افزود: با یک انتصاب یا انتخاب نمى توان قضاوت کرد، باید 
صبر کنیم تا مجموعه تغییرات مدیریتى در تیم اتفاق بیافتد و بعد در خصوص انتخاب اشخاص نظر بدهیم، 
این شیوه صحیح ترى است، نمى توانیم بگوییم، با آمدن یک مدیر یا رفتن دیگرى براى تیم مشکل ایجاد 
شد. استاندار اصفهان خاطر نشان کرد: تغییر در مدیریت لزوما این نیست که مدیرعامل مشخصى انتخاب 
یا کنار گذاشته شود. هیئت مدیره باید ترکیب مناسبى داشته باشد و مدیرعامل باشگاه بتواند با این ترکیب 

همکارى کند، باید اجازه دهیم، سپاهان به این نقطه برسد، که حتما این اتفاق خواهد افتاد.
به گزارش ایمنا، اواخر دى ماه سال گذشته و در پى نتایج ضعیف تیم فوتبال سپاهان، استاندار اصفهان با 
ارسال نامه اى به مدیرعامل مجتمع فوالد مبارکه خواستار بازنگرى در مدیریت باشگاه سپاهان شد. پس از 
این اقدام هواداران با ارسال پیام هایى به صفحه شخصى مهرعلیزاده خواستار پیگیرى این موضوع شدند 

که برکنارى محسن طاهرى و انتخاب مسعود تابش 
به عنوان سرپرست باشگاه را به همراه داشت.استاندار اصفهان اخیرا با حضور در 

برنامه ضربه آزاد گفت: «جداى از بحث استاندار بودن، به عنوان یک کارشناس ورزش در خصوص وضعیت 
باشگاه سپاهان احساس کردم که نیاز به تغییرات اساسى دارد.» پس از این برنامه هواداران سپاهان بار 
دیگر در صفحه شخصى استاندار خواستار تغییر در اعضاى هیئت مدیره باشگاه شدند و حتى گزینه هایى 
براى سمت مدیرعاملى باشگاه نام بردند.دو روز پیش بهرام سبحانى مدیرعامل مجتمع فوالد مبارکه حکم 
مسعود تابش را به عنوان مدیر عامل باشگاه سپاهان صادر کرد اما اعتراضات هواداران را آرام نکرده و آنها  

همچنان در صفحه استاندار خواستار تغییرات هستند.

بخش اســپانیایى سایت 
Vavel در گزارشى 

مفصــل درباره 
مسعود شجاعى 
فراز و فرودهاى 
این ملى پوش فوتبال ایران را در ســال هاى اخیر 
مرور کرده است. سرگذشتى که با چالش هایى نیز 

همراه بوده است.
  مسعود شجاعى پیراهن اوساســونا را براى پنج 
فصل بر تن کرد. بازیکن ایرانى در سال 2008 با 
تیم  اســپانیایى قرارداد امضا کرد و در سال 2013 
این تیم را ترك کــرد. او 112 بــازى براى این 
تیم انجــام داد و 9 گل به ثمر رســاند. در آخرین 
فصل هاى حضور این بازیکن در پامپولونا، او دچار 
مشکل شــد و آســیب  دید. با این حال این اتفاق 
باعث نشد محبوبیتش در نزد هواداران از بین برود.

بازیکن ایرانــى در 23 ژوئن 2008 با اوساســونا 
قرارداد امضا کرد. تیم هاى بزرگى همچون ناپولى 
و ولفســبورگ خواهان امضاى قرارداد با این 
بازیکن بودند ولى شجاعى تصمیم گرفت به 
پامپولونا برود. هموطنش جواد نکونام نیز 
تاثیر زیادى در این انتقال داشت. هافبک 
ایرانى دو سال در اوساسونا بود و نقش 
کلیدى در امضاى قرارداد شــجاعى 
با اوساسونا داشــت. روزهاى خوب 
شجاعى باعث شد او در کشورش 
به یک بازیکن بزرگ تبدیل شود. 
شجاعى اکنون در تیم آ ا ك آتن 

بازى مى کند.
دوران  یرانــى  ا بازیکــن 

حرفــه اى اش را از 

ســال 2002 آغاز کرد. او براى باشــگاه صنعت 
نفت آبادان بــازى کرد که در لیــگ برتر حضور 
داشت. باشــگاه نتوانســت حضورش را در این 
مسابقات حفظ کند اما شجاعى در این لیگ باقى  
ماند و ســه فصل براى ســایپا بازى کرد. پس از

جــام جهانــى 2006 آلمــان ایــن بازیکــن 
امضــا  قــرارداد  امــارات  الشــارجه  بــا 
کــرد. او تــا ســال 2008 در ایــن تیــم
 مانــد و پس از ســپرى کــردن دو فصل خوب
 در تیم عربى تصمیم گرفت به اوساسونا بپیوندد.

شــجاعى به عنوان یک بازیکن آزاد به پامپولونا 
رفت و توافق کرد ســه ســال در این تیم بماند. 

نخســتین بازى بازیکن ایرانى در 31 آگوســت 
2008 بــود کــه اوساســونا به تســاوى یک بر 
یک برابر ویارئال دســت یافــت. او در دو فصل 
نخســت توانایى هــا و ارزشــمندى هایش را 
نشــان داد اما نتوانســت جــزو ترکیــب ثابت 
تیمش باشد. او در فصل ســوم حضورش در تیم 
 اسپانیایى توانســت به ترکیب اصلى راه پیدا کند

 و ثابت شود.
شــجاعى در ژانویه به همراه جــواد نکونام براى 
حضور در جام ملت هاى آسیا 2011 به اردوى تیم  
 ملى فوتبال ایران پیوست. در بخش پایانى فصل 
دوران سخت شجاعى شــروع شد. او از پاى چپ 
دچار آسیب دیدگى شــد و هشت هفته  باقى  مانده 

اللیگا را از دست داد.
بازیکن ایرانى پنجم آوریل به میادین بازگشت و 
دوباره هشت هفته  از حضور در رقابت ها باز ماند. 
او باید عمل جراحى مى کــرد. دو روز پس از این 
اتفاق قراردادش را تا سال 2014 با اوساسونا تمدید 
کرد (ارزش فسخ قراردادش دو و نیم میلیون یورو 
بود). در ابتدا به نظر مى رســید شجاعى سه ماه از 
میادین  به خاطر آســیب دیدگى دور خواهد ماند 
اما این موضوع به یک ســال و نیم طول کشید. 
در فصل 12 – 2011 دوباره دچار مشــکل شــد. 
شــجاعى در نهایت 21 اکتبــر 2012 برابر رئال 
بتیس به میدان رفــت. او پنجمین فصل و آخرین 
فصل حضــورش در تیم  اســپانیایى تجربه کرد. 
شجاعى در نوامبر مورد عمل جراحى قرار گرفت 
و تا ژانویه سال 2013 نتوانست در میادین حاضر 

شود.
بازیکن ایرانى سوم ســتپامبر 2013 اوساسونا را 
به مقصد الس پالماس (تیم حاضر در دســته دو 

اللیگا) ترك کرد.
بازیکن ایرانى پس از جــام جهانى 2014 برزیل 
پیشنهاد رئال ساراگوســا را رد کرد و به الشحانیه 
قطر پیوســت. او پس از حضور در قطر این کشور 
را به مقصد یونان در جــوالى 2016 ترك کرد. 

شــجاعى یک ســال با پانیونیوس قرارداد امضا 
کرد. او فصل درخشــانى در این تیم سپرى کرد 
به همیــن خاطر قــراردادش را تــا ژوئن 2018 
تمدید کرد. با این حال در دســامبر 2017 باشگاه 
و بازیکن تصمیم گرفتند قراردادشــان را فســخ 
کننــد و او به عنــوان بازیکن آزاد بــه آ ا ك آتن

 بپیوندد.
در حالى که مسعود براى ســایپا بازى مى کرد به 
تیم   ملى زیر 23 ســال دعوت شد. او توجه برانکو 
ایوانکوویچ، سرمربى تیم بزرگساالن را جلب کرد 
و در ســال 2004 در مرحله مقدماتى جام جهانى 
برابر الئوس به تیم   ملى فرا خوانده شد. شجاعى 
در مقدماتى جام جهانى 2010 نیز حضور داشــت 
اما تیم   ملى فوتبال ایران نتوانست به مرحله نهایى 
راه پیدا کند. با این حال در ســال 2014 او یکى از 
مهره هاى کلیدى کارلوس کى روش، (ســرمربى 
تیم   ملى) بود. او کم کم به یکى از بازیکنان مهم 
تیم   ملى فوتبــال ایران تبدیل شــد و در ایران به 

محبوبیت دست یافت.
بازیکن ایرانــى در مقدماتى جــام جهانى 2018 
برابــر چین و ازبکســتان بازوبنــد کاپیتانى را بر 
بازو بســت. او به یک الگو تبدیل شد. با این حال

 در ســال 2017 یک جنجال ایجاد شد. سرمربى 
پانیونیــوس او را بــراى حضور در دیــدار مقابل 
مکابى در لیگ اروپا فرا خواند. شــجاعى خواسته 
ســرمربى اش را پذیرفت و در این بازى به میدان 
رفت. بازیکن ایرانى اگر برابر مکابى حاضر نمى شد 
ممکن بود قراردادش فسخ شود. پس از این اتفاق 
محمدرضــا داورزنى، معــاون ورزش حرفه اى و 
قهرمانى وزارت ورزش و جوانان اعالم کرد که او 
و احسان حاج صفى هم تیمى اش در پانیونیوس از 
حضور در تیم   ملى محروم هستند. پس از این اتفاق 
شجاعى نتوانســت براى مدتى در تیم   ملى ایران 
بازى کند اما اکنون باید دید که سرمربى پرتغالى 
ایران او را براى حضور در جــام جهانى 2018 به 

روسیه خواهد برد؟

  از آبادان تــــا آتن

استاندار:  خبرى از انتصاب تابش نداشتم

فقط لباس هایشان نو مى شود!
منچستر به درد علیرضا نمى خورد!

مدیرعامل ذوب آهــن در مورد وضعیت 
حضــور قلعه نویــى در ذوب آهن گفت: 
برنامه هاى قلعه نویى را گرفته ایم، پارامترى 
در این برنامه وجود ندارد که عملیاتى نباشد 

بعد از بازى با استقالل در تهران جلسه هیات 
مدیره باشگاه برگزار خواهد شد ما مى خواهیم 
هدف مدیران کارخانه ذوب آهن و شرکت 
شستا را بدانیم و متوجه شویم آنها به دنبال 
چه چیزى هستند. در این سال هایى که من 
به باشگاه  آمده ام هم قهرمان حذفى شدیم، 
هم قهرمان ســوپرلیگ، چهار مرتبه پیاپى 
هم سهمیه آســیایى گرفته ایم مطمئنا باید 
قلعه نویى هم در ذوب آهــن مى ماند و ما 
مى توانیم به مرحله یک چهارم نهایى لیگ 

قهرمانان آسیا صعود کنیم.
ســعید آذرى  افــزود: کار 

بسیار ســختى داریم. امیر 
قلعه نویى مربى است که 
باشگاه هاى زیادى خواهان 
او هستند اما من مطمئنم 
که خانــه اول و آخرش 
ذوب آهن اســت. دوره 

خوبى در این باشگاه 
داریــم و این یک 

گروهــى  کار 
خوب است.

ذوب آهن، خانه اول و 
آخر امیرخان!

نتیجه آشتى کنان!
 حاال که امیر قلعه نویى و مهدى رحمتى با 
هم آشتى کرده اند و حداقل در ظاهر مشکلى 
با هم ندارند، سرمربى ذوب آهن  در تعریف از 
شاگرد سابقش و گلر حریف اخیر تیمش کم 
نگذاشته. صحبت هاى امیر درباره رحمتى 
را برایتان نقل مــى کنیم:«رحمتى یکى از 
روزهاى خوبش بود. شاخص هاى این بازى 
او و رشید مظاهرى بودند. با آمدن قاسم هم 
اوایلش خوب کار نکردیم. او یک شــوت 
خوب زد که رحمتى به خوبــى دفع کرد.» 
البته رحمتى   آنقدر خــوب کار کرد که امیر
 قلعه نویى چاره اى جــز تعریف از عملکرد 

خوب این دروازه بان نداشت.

 

فراز و فرودهاى  مسعود شجاعى  به روایت رسانه اسپانیایى

بخش اســپانیایى سایت 
Vavel در گزارشى 

مفصــل درباره 
مسعود شجاعى

فراز و فرودهاى 
این ملى پوش فوتبال ایران را در ســال هاى اخیر 
نیز  مرور کرده است. سرگذشتى که با چالش هایى

است. همراه بوده
  مسعود شجاعى پیراهن اوساســونا را براى پنج
8فصل بر تن کرد. بازیکن ایرانى در سال 2008 با
3تیم  اســپانیایى قرارداد امضا کرد و در سال 2013
112 بــازى براى این 2این تیم را ترك کــرد. او
9تیم انجــام داد و 9 گل به ثمر رســاند. در آخرین
فصل هاى حضور این بازیکن در پامپولونا، او دچار
مشکل شــد و آســیب  دید. با این حال این اتفاق
باعث نشد محبوبیتش در نزد هواداران از بین برود.
8 ژوئن 2008 با اوساســونا 23 ایرانــى در 3بازیکن
قرارداد امضا کرد. تیم هاى بزرگى همچون ناپولى
و ولفســبورگ خواهان امضاى قرارداد با این
بازیکن بودند ولى شجاعى تصمیم گرفت به
نیز پامپولونا برود. هموطنشجواد نکونام
تاثیر زیادى در این انتقال داشت. هافبک
ایرانى دو سال در اوساسونا بود و نقش
کلیدى در امضاى قرارداد شــجاعى
اوساسونا داشــت. روزهاىخوب با
باعث شد او در کشورش شجاعى
به یک بازیکن بزرگ تبدیل شود.
شجاعى اکنون در تیم آ ا ك آتن

بازى مى کند.
دوران یرانــى  ا بازیکــن 

حرفــه اى اش را از 

2ســال 2002 آغاز کرد. او براى باشــگاه صنعت 
نفت آبادان بــازى کرد که در لیــگ برتر حضور 
این داشت. باشــگاه نتوانســت حضورش را در
مسابقات حفظ کند اما شجاعى در این لیگ باقى
ماند و ســه فصل براى ســایپا بازى کرد. پس از

6جــام جهانــى 2006 آلمــان ایــن بازیکــن 
امضــا  قــرارداد  امــارات  الشــارجه  بــا 
2008 در ایــن تیــم کــرد. او تــا ســال
 مانــد و پس از ســپرى کــردن دو فصل خوب
 در تیم عربى تصمیم گرفت به اوساسونا بپیوندد.

شــجاعى به عنوان یک بازیکن آزاد به پامپولونا 
رفت و توافق کرد ســه ســال در این تیم بماند. 

  از آبادان تــــا آتن

ذوب آهــن در مورد وضعیت 
عه نویــى در ذوب آهن گفت: 
قلعه نویى راگرفته ایم، پارامترى

ه وجود ندارد که عملیاتى نباشد 
ا استقالل در تهران جلسه هیات 
ه برگزار خواهد شد ما مى خواهیم 
ن کارخانه ذوب آهن و شرکت 
نیم و متوجه شویم آنها به دنبال 
هستند. در این سال هایى که من 
مده ام هم قهرمان حذفى شدیم، 
 ســوپرلیگ، چهار مرتبه پیاپى 
 آســیایى گرفته ایم مطمئنا باید 
هم در ذوب آهــن مى ماند و ما 
ه مرحله یک چهارم نهایى لیگ 

سیا صعود کنیم.

آهن، خانه اول و 
خر امیرخان!
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بازیکن ایرانى دوران 
حرفه اى اش را از سال 

2002 آغاز کرد. او 
براى باشگاه صنعت 

نفت آبادان بازى 
کرد که در لیگ برتر 

حضور داشت. باشگاه 
نتوانست حضورش را 
در این مسابقات حفظ 
کند اما شجاعى در این 

لیگ باقى  ماند 
و سه فصل براى سایپا 

بازى کرد

 ادعاى سعید آذرى

ن هر
ســعید آذر
بسیار ســخ
قلعه نویى م
باشگاه هاى
او هستند اما
که خانــه او
ذوب آهن اس
خوبى در این
داریــم و ای
گروهـ کار
خوب است.

یم و ی
رى  افــزود: کار 

ختى داریم. امیر 
مربى است که 
 زیادى خواهان 
ا من مطمئنم 
ول و آخرش 
ســت. دوره 

ن باشگاه 
ین یک

ــى 

مربیان ایرانى میل به پیشرفت ندارند

نصف جهان خبرى از یک نسل تازه با ایده هاى تازه نیست 
و همچنان اگر دنبال بهترین مربى ایرانى فصل بگردید 
به نام امیر قلعه نویى مى رسید. همکار ورزشى نویسمان 
در یکى از رسانه هاى پایتخت به مطلب جالب توجهى 
اشاره و البته در ادامه نظرات ما را هم جویا شد تا در ادامه 
بتواند تحلیلى بهتر راجع به آن داشــته باشــد. او اعتقاد 
داشت که چند سال پیش دایره مربیان بسته تر بود. تیم ها 
کمتر ریسک مى کردند که مربیان جوان را روى نیمکت 
خود بنشــانند. حلقه کوچکى از مربیان در تیم ها جا به جا 
مى شــدند و تیم ها تجربه هاى جدید با مربیان جدید را 
دوست نداشــتند. میدان اما در چند فصل اخیر باز شده 
و مربیان جوانى هم فرصت هاى شــغلى پیدا کرده اند، 
مربیانى که البته دیگر چندان هم جوان نیستند و در 40 
سالگى یا چهل و چند سالگى باید مردان باتجربه اى هم 
لقب بگیرند اما کارنامه بلنــد باالیى هم ندارند. در میان 
نسل جدید مربیان که اغلب بازیکنان یک دهه قبل بودند 

اما آیا اتفاق تازه اى رقم خورده است؟  
از کدامیک شروع کنیم؟ از فوق ستاره ها، مثًال از خداداد 

عزیزى که در مربیگرى نتوانست پا بگیرد و چهره ویژه اى 
از خود بسازد. على کریمى هم اغلب گرفتار تیم هایى شده 
که بنیه مالى و ساختار درستى ندارند، مثل نفت تهران و 
سپیدرود که نه در مدیریت نشانى از یک باشگاه داشتند 
و نه در حوزه اقتصادى. باشــگاه هایى که فرصت کار به 
مربیان جوان مى دهند اغلب از همین دســته اند، بدون 
ساختار حرفه اى و پر از دغدغه هاى روزمره. در این فضا 
مربى فرصتى براى پیشرفت در آرامش ندارد و خیلى زود 

اسیر اتفاقات پیرامونى مى شود.
مربیان دیگرى هم از نســل هاى تازه هستند. مثل على 
دایى، یحیى گل محمدى، عبدا... ویسى، فراز کمالوند، 
علیرضا منصوریان، حمید اســتیلى، محمــد خاکپور، 
نعیم ســعداوى و دیگران اما آیا اینها در حرفه مربیگرى 
پیشروتر از نسل هاى گذشته هستند؟ آیا تغییرى فنى در 
فوتبال ایران پدید آورده اند؟ آیا مى توان اینها را با مربیان 
ســنتى فوتبال ایران متمایز دانست؟ آیا اینها اتفاقاتى را

 رقم زده اند که دیگران در رقم زدن آن عاجز بودند؟
نشانه هایى پیدا نیست که پاسخ به این سئواالت مثبت 
باشد. خبرى از یک نســل تازه با ایده هاى تازه نیست و 
همچنان اگر دنبال بهتریــن مربى ایرانى فصل بگردید 

به نام امیر قلعه نویى مى رسید که یک نسل زودتر از این 
نسل جدید مربیگرى را شروع کرده است. باشگاه ها هم 
انگار به همین پى برده اند. پیکان با جاللى ادامه مى دهد، 
به رغم اینکه با جاللى فاتح هیچ عنوانى هم نیســت اما 
شاید پیکان در مربیان نســل تازه نشانه هایى از توانایى 
ایجاد تغییر نمى بیند که به انتخابى تازه برســد. همین 
حاال دو باشگاه سپاهان و ذوب آهن رقابت مى کنند براى 
جذب امیر قلعه نویى اما چرا؟ دلیلش شاید این است که 
گل محمدى و عبدا... ویســى موفقیت بزرگى را در این 

تیم ها رقم نزدند.  
مربیان جدید فوتبــال ایران، مربیانــى جدید با نگاهى 
تازه به فوتبال نیســتند. آنها نیز با همان روش و منش 
مربیان پیشــین کار مى کنند و قدم تازه اى برنداشته اند. 
شاید لباس هاى على منصوریان نو شــده باشد یا کت 
و شــلوارهاى على دایى شبیه کت و شــلوارهاى على 

پروین نباشد.
وقتى «کارلوس کى روش» از کیفیت لیگ گله کند، همه 
موضع مى گیرند که این یک توهین به مربیان است اما 
هیچکس از این زاویه نگاه نمى کند که مربیان نسل تازه 
چه تغییرى در فوتبال ایران پدیــد آورده اند و چرا از آنها 

نشانه هایى از ایده هاى تازه نمى بینیم.  

 در شرایطى که علیرضا جهانبخش یکى
انتقاالت  از مهمترین ســوژه هاى بازار نقــل و

ماروپا در فصل جدید محســوب مى شــود، مدیر 
رنامه هاى آقاى گل لیــگ هلند در صحبت هاى 
مدشمدعى شده که چند سال قبل منچستریونایتد 
جدنبالجذب علیرضا بوده است. هاشمى مقدم به 
خى میزان گفته:«مى خواهم چیزى را براى اولین

ع همان زمانى که علیرضا در تیم نایمخن حضور 
باشــگاه منچستریونایتد براى  بمرتبه اعضایى از

ضا به هلند آمدند، اما همان زمان من به آنها گفتم 
 بازیکنى است که فعًال در منچستر بازى کند 

استر تیمى است که بدرد علیرضا بخورد. ما 
ردیم با حرفه اى گرى راه را براى پیشرفت 
زیاد در فضاى افسانه  زبخش باز کنیم و

سازى و خواب دیدن نرفتیم.»
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سم زدایى طبیعى با چند ماده غذایى

ســیب، 
مــوز  گیــالس، 

از  سرشــار  تمشــک  و 
ویتامین هایى  بــوده که داراى 

خــواص محافظــت از پوســت 
هســتند. انگور قرمز هم مى تواند 
همراه بــا دانه ها مصرف شــود. به 
گفته محققان، میــوه و دانه ها حاوى 
مواد شــیمیایى وآنتى اکسیدان هاى طبیعى 

قدرتمندى هستند که مشکالت التهابى پوست نظیر اگزما و پسوریازیس را تسکین 
مى دهد.

آووکادو هم نه تنها سرشــار از ویتامین E اســت، بلکه حاوى فیبر و روغن اشــباع 
نشــده اســت که مى تواند به تثبیت میزان قند خــون و هورمون ها کمک 

کند. اســتفاده از میوه هاى تــازه به عنوان ماســک صورت نیز 
مى تواند براى شــادابى و رطوبت رسانى پوست 

مفید باشند.

مواد خوراکى پیشگیرى کننده از آکنه 

پسته و فندق حاوى ویتامین E هستند که مى توانند موجب بهبود طراوت و شادابى 
پوست شوند. مطالعات نشــان مى دهد پســته از طریق تنظیم میزان انسولین که 
مى تواند موجب کاهش آکنه شود، داراى تأثیر سودمندى بر بدن است. پسته عالوه 

بر زینک (روى)، حاوى ویتامین هاى A، C و E است.
فندق هم حاوى آنتى اکسیدانى موسوم به سلنیوم است که از طریق کاهش التهاب به 
بهبود آکنه کمک مى کند. مطالعات نشان مى دهد افراد مبتال به آکنه، داراى میزان 

سلنیوم به میزان پایین ترى هستند.

مغزیجات آجیلىمغزیجات آجیلى

سبزیجاتسبزیجات

میوه

اکثر سبزیجات برگدار و سبز براى پوست مفید هستند. اسفناج، کاهو، کلم پیچ، کلم بروکلى سرشار از ویتامین ها، آنتى 
اکسیدان ها، آهن و کلسیم هستند. به گفته محققان، درحالى که این سبزیجات سبز محافظى در مقابل رادیکال هاى 
آزاد بوده و کالژن را تجزیه مى کنند، سبزیجات نارنجى رنگ نظیر هویج و سیب زمینى به حفظ کالژن کمک مى کنند. 

ُدز سالم ویتامین A مى تواند از طریق پیشگیرى از مسدودشدن منافذ پوست، از الیه بیرونى پوست محافظت کند.

غالت کاملغالت کامل
ش دهند، چراکه 

تال به آکنه را کاه
ت کامل ممکن است ریسک اب

غال

هستند. به عنوان 
سرشار از سلنیوم 

 میزان پایین شاخص گلوکز و 
داراى

منیزیم، ویتامین B و همچنین 
رشار از پروتئین، 

مثال برنج قهوه اى س

تى اکسیدان هاست.
آن

عه نشان 
. این مطال

ک مى کند
رمونى کم

ه هاى هو
بودى آکن

نعناع به نا
دن چاى 

قدند نوشی
حققان معت

برخى م

ز آکنه کمک کند.
تبط با برو

ورمون مر
دروژن، ه

ش میزان آن
اند به کاه

ى، مى تو
که این چا

مى دهد 

 مى تواند 
دچوبه هم

جود در زر
کومین مو

 شود. کور
وصیه مى

دالتهابى اش ت
خاطر خواص ض

چوبه هم ب
چاى زرد

شته باشد.
ردچوبه دا

ى عامل ز
اکترى ها

رار دادن ب
مى در هدف ق

نقش مه

نعناع
چاى 

آکنــه تحت تأثیــر برخــى عوامــل نظیر ســن، ژنتیک، 
اســترس، ســبک زندگى، دارو و مــواد خوراکــى ایجاد

 مى شود.

به گفته متخصصان، درحالى که آکنه بــا یک رژیم غذایى 
معجزه آســا قابل درمان نیســت، اما برخى مــواد خوراکى 
مى توانند موجب بهبود کیفیت پوست و کاهش التهاب پوست 

شوند.
 در ادامــه بــه برخــى از ایــن مــواد خوراکــى اشــاره 

مى شود:

درست اســت که میوه براى بدن ضرورى و 
الزم است و داراى فیبر و آنتى اکسیدان است، 
ولى اگر ندانیم هر میــوه  اى تا چه میزان قند 
دارد و آن را بدون اندازه مصرف کنیم، نه تنها 
وزنمان کم نمى شــود، بلکه اضافه وزن هم 

پیدا مى  کنیم.
خوردن میوه به علت وجود فیبر، آنتى اکسیدان 
و دیگر خواص طبیعى آن همیشه مفید است، 
اما دقت کنید که تنها انواع خاصى از میوه ها 
را بدون نگرانى از میزان قنــد آنها مى توانید 
مصرف کنید، به خصوص اگر مبتال به دیابت 

باشید.
*آووکادو: یک عدد آووکادوى خام، تنها یک 
گرم شــکر دارد. چربى هاى سالم موجود در 
این میوه، به احساس ســیرى طوالنى مدت 

کمک مى کنند.
*هندوانه: این میوه تابســتانه در هر فنجان 
10 گرم شکر دارد. شــما مى توانید با مصرف 

هندوانه، مقادیر زیادى آهن به بدن برسانید.
*خربزه: سرشــار از ویتامین A اســت. یک 
فنجان خربزه خردشده حاوى کمتر از 13 گرم 
قند اســت. البته قند این میوه از سایر میوه ها 

کمى بیشتر است.
*تمشک: هر فنجان تمشک تنها پنج گرم قند 
دارد. تمشک سرشار از فیبر است و مصرف آن 
به احساس سیرى طوالنى مدت و جلوگیرى 

از اضافه وزن کمک مى کند.
*توت فرنگى: اگرچه طعم شیرینى دارد، ولى 
بسیار کم قند است. یک فنجان توت فرنگى 
خام تنها هفت گرم شکر دارد و بیش از 100 
درصد میزان نیاز روزانه شما به ویتامین C را 

تأمین مى کند.
*گریپ فروت: یکى از میوه هــاى خانواده 
مرکبات است و در هر نیمى از آن تنها 9 گرم 

شکر وجود دارد. 
*پرتقال: یک میان وعده شیرین بدون کالرى 
و شــکر و سرشــار از ویتامین C است. یک 
پرتقال معمولى کمتــر از 12 گرم قند و فقط 

70 کالرى دارد.
*هلو: هر یک عدد هلوى متوسط کمتر از 13 
گرم شکر دارد و یک گزینه عالى براى کسانى 

است که از دیابت رنج مى برند.

کم قندترین میوه ها 

مبتالیان به دیابت 
چقدر ورزش کنند؟

افراد مبتال به دیابت هم مانند سایرین مى توانند 
فعالیت هاى ورزشى را در برنامه روزانه خود قرار 
دهند، اما آگاهى از طول زمان و شدت ورزشى که 
انجام مى دهند، مى تواند در پیشگیرى از نوسان 

میزان قندخون تأثیر زیادى داشته باشد.
محققان معتقدند کــه انجام منظم فعالیت هاى 
ورزشى در طول هفته، نقش مهمى در کاهش 

قندخون دارد. 
اگر مبتال به دیابت هستید و تازه تصمیم گرفته اید 
ورزش کنید، در ابتدا بهتر است از روزى ده دقیقه 
شروع کنید؛ هر زمانى که راحت هستید ورزش 
کنید، به تدریج مى توانید زمان ورزش کردن را 
دو تا چهار دقیقه افزایش دهید تا وقتى که به 20 

تا 60 دقیقه برسد. 
سعى کنید حداقل سه روز در هفته ورزش را در 
برنامه هفتگى خود جاى دهید. افرادى که قصد 
کم کردن وزن خود را دارند، بهتر است پنج روز در 

هفته فعالیت ورزشى داشته باشند.
بهترین زمان براى انجام فعالیت ورزشى، یک تا 
دو ساعت بعد از غذا خوردن است زیرا مى توانید 

میزان قندخون بعد از غذا را اندازه گیرى کنید.
 مبتالیان به دیابت نوع اول، در صورت استفاده 
از انســولین بهتر اســت از ورزش کردن در 
زمانى که میزان انسولین به حداکثر مى رسد، 
خوددارى کنند؛ در نتیجه ساعات روز به غیر از 

عصر براى این دسته مناسب است.
 افراد مبتال به دیابت نوع 2 هم در همه ساعات 
روز مشکلى ندارند، فقط در ساعات اولیه روز 

با شدت بسیار پایینى باید ورزش کنند.

از بین بردن و پاکسازى سموم از بدن، براى حفظ سالمت ضرورى است.
مواد غذایى زیر نقش عمده اى در پاکسازى سموم از بدن دارند:

*خیار: 95 درصد این ماده غذایى را آب تشکیل مى دهد. آب فراوان خیار، 
به دفع سموم کمک مى کند. خیار همچنین ضمن قلیایى ساختن محیط 

بدن، مجموعه اى از مواد غذایى قدرتمند را در اختیار بدن قرار مى دهد.

*سیر: کبد را براى تولید آنزیم هاى سم زدا تحریک مى کند.

*کلم بروکلى: ضمن خنثى کردن و حذف سموم، ُدز باالیى از ویتامین ها 
را براى بدن تأمین مى کند.

*عدس: این ماده غذایى غنى از فیبر، در از بین بردن 
سموم به بدن کمک مى کند، کلسترول خون را کاهش 

مى دهد و قند خون را متعادل مى سازد.

*برگ شــلغم: برگ شلغم بخشــى از خانواده سبزیجات 
چلیپایى، سرشار از آنتى اکسیدان  و مواد مغذى حاوى گوگرد 

است (بدون گوگرد، بدن نمى تواند به درستى سموم ناشى از مواد 
دارویى، سموم محیطى و فلزات ســنگین را دفع کند). همچنین 

گلوکوزینوالت موجود در برگ شلغم به فعال شدن آنزیم هاى سم زدا 
و تنظیم آنها کمک مى کند.

*تخمه آفتابگردان: این دانه هاى کوچک، نه تنها سرشــار از ســلنیوم و 
ویتامین E است، بلکه به قابلیت سم زدایى کبد کمک کرده و از تشکیل 

کلسترول در خون و سرخرگ ها جلوگیرى مى کند.

*گردو: چربى هاى ســالم امگا 3 را براى کمک به سم زدایى بدن تأمین 
مى کند.

*زردچوبه: تحریک کننده عملکرد کبد اســت و افــزودن آن به رژیم 
غذایى، به سالمت عمومى بدن کمک مى کند.

*فلفل قرمــز: ویتامیــن C گل سرســبد ویتامین ها 
در زمینــه ســم زدایى اســت، زیــرا ســموم را به 
مــواد قابــل هضــم تبدیــل مى کند. یــک عدد 
C فلفل قرمز ســه برابر یــک پرتقــال ویتامین

دارد.

*شاهى: این ســبزى مغذى، رادیکال هاى آزاد را از 
ســلول ها دور نگه مى دارد و آنزیم هاى 
پاکســازى کننده بدن در کبــد را تقویت

 مى کند.

*ماش: این دانه هاى مغذى که هزاران ســال 
است توسط پزشــکان مورد اســتفاده قرار 
مى گیرند، هضم آســانى دارند و سموم باقیمانده 

در دیواره روده را جذب مى کنند.

*کنگر فرنگى: سینارین موجود در برگ هاى کنگر، تولید 
صفرا را افزایش مى دهد و ســالمت گــوارش را تأمین 

مى کند.

زیمهاى سم زدا تحریک مىکند.

ى کردن و حذف سموم، ُدز باالیى از ویتامین ها 
.

غنى از فیبر، در از بین بردن 
ند، کلسترول خون را کاهش 

دل مى سازد.

تتتتتتتجاتت م بخشــى از خانواده سبزی
سیدان  و مواد مغذى حاوى گوگگگرد

مى تواند به درستى سموم ناشىاز مواد
 فلزات ســنگین را دفع کند). همچنین 

رگ شلغم به فعال شدن آنزیم هاى سم زدا 
.

فلفل قرمز ســه برابر یــک پرتقـ
دارد.

*شاهى: این ســبزى مغذى، ر
م نگه ســلول ها دور
پاکســازى کننده بد

 مى کند.

*ماش: این دانه هاى
است توسط پزشــکان
مى گیرند، هضم آســانى د
در دیواره روده را جذب مى کن

*کنگر فرنگى: سینارین موجود در
صفرا را افزایش مى دهد و ســالمت

مى کند.

نوشیدن آب در هنگام غذا خوردن، یکى از مهمترین 
دالیل نفخ کردن است.

میترا على نــژاد خرم، فوق تخصص گــوارش و کبد 
بزرگساالن با بیان این مطلب گفت: بدن براى داشتن 
عملکردى طبیعى، نیازمند آب کافى است؛ به عبارت 
ساده تر رســاندن آب کافى به بدن، سرعت سوخت و 
ساز را افزایش داده و به تأمین انرژى کافى براى انجام 
فعالیت هاى روزانه کمک مى کنــد، اما نحوه و زمان 

نوشیدن آب بسیار مهم است.
وى افزود: نوشــیدن آب یا مایعات 

دیگــر همــراه غذا، شــیره هاى 
گوارشى را رقیق مى کند، باعث 
اختالل در عملیات هضم غذا، 
طوالنى شدن مدت زمان هضم 

و تولید گاز معده خواهد شد.
وى ادامه داد: از ســوى دیگر، 

تأخیــر در روند هضم 
غذا و تخلیه نشــدن 
به موقع معــده باعث 
مى شــود فرد احساس 
سنگینى معده و تهوع 

داشته باشد.
کــرد:  تأکیــد  وى 
هرگونــه اختــالل در 
عملیات هضم غذا، فرد 
را با عالیم سوءهاضمه، 

ریفالکس و نفــخ مواجه 
خواهد کرد.

نوشیدن آب 
همراه غذا 
ممنوع

مراقبــت از دندان ها، 
سنین کودکى جدى گرفته موضوع مهمى اســت که باید از 

شود، اما از آنجایى که بسیارى از کودکان در مسواك زدن و رعایت بهداشت 
دهان و دندان بى دقت هستند، در سنین پایین به پوسیدگى هاى عمیق دندان 

دچار مى شوند.
فاخته فرشچى، جراح و دندانپزشک گفت: میکروب ها و باکترى هاى پوسیدگى 
زا با تولید اسید، بافت ســخت دندان را از بین مى برند و به پوسیدگى دندان 
منجر مى شوند. از آنجایى که این باکترى ها براى شروع فعالیت و تولید اسید، 
نیازمند مواد قندى هستند، براى پیشگیرى از پوسیدگى دندان هاى کودکان باید 

مصرف مواد قندى مانند انواع دسر و شکالت ها را به حداقل برسانیم.
وى ادامه داد: مســواك زدن بعد از صرف وعده هاى غذایى و استفاده از نخ 
دندان نیز از اسیدى شدن محیط دندان پیشگیرى مى کند. فرشچى تأکید 
کرد: استفاده از دهانشــویه هاى فلوراید یا وارنیش فلوراید در مطب و 

دندان هــاى دائمى نیز در فیشورسیلنت(شــیارپوش) 
شدن روند پوسیدگى تقویت میناى دندان و کند 

بسیار مؤثر است.
 

یاندازیم
پوسیدگى دندان را به تأخیر ب

یک پزشــک عمومى گفت: بهتر 
است ســوراخ کردن گوش دختر 
بچه ها در ســن شــش یا هفت 
سالگى انجام شــده و از سوراخ 
کردن الله گوش نیــز خوددارى 

شود.
محمدسعید واثقى درباره سوراخ 
کردن گوش گفت: سوراخ کردن 
گوش سن خاصى ندارد و از لحظه 
تولد مى توان نسبت به این موضوع 

اقدام کرد.
وى با اشــاره به اینکه برخى بعد 
از تولــد، گوش نوزاد را ســورخ 
مى کنند، ادامه داد: قسمت پشتى 
گوشــواره اى که به گوش نوزاد 
مى رود، ممکن اســت باعث آزار 
نوزاد شود و بهتر است این کار در 
سن شش یا هفت سالگى انجام 
و براى کودك از گوشــواره هاى 
اســتفاده  حساســیت  ضــد 

شود.
این پزشــک عمومى با تأکید بر 
اینکه در تمام اقدامات پزشــکى، 
درصدى خطا وجــود دارد، اظهار 
کرد: از روش هاى ســنتى براى 
سوراخ کردن گوش نباید استفاده 
شــود، زیرا در این روش، گوش 
به وســیله نخ و ســوزن سوراخ 
مى شــود که گاهى منجــر به پُر 
شدن سوراخ گوش یا عفونت آن

 مى شود.
وى با بیــان اینکه تنهــا منطقه 
ممنوعه گوش براى سوراخ کردن، 
الله گوش و قســمت غضروفى 
باالى آن است، عنوان کرد: معموالً 
20 تا 30 درصد افرادى که اقدام به 
سوراخ کردن این منطقه مى کنند، 

با عفونت مواجه مى شوند.
واثقى خاطرنشــان کــرد: بعد از 
سوراخ کردن گوش باید به مدت 
دو تا ســه هفته گوشواره را با پنبه 
و الکل تمیــز کنییــد و درگوش 
بچرخانید تا ســوراخ آن بســته 

نشود.
وى افزود: البته سرعت ترمیم بدن 
در افراد مختلف متفاوت اســت و 
افرادى که به صــورت مداوم از 
گوشواره استفاده نمى کنند، ممکن 
است با بسته شدن سوراخ گوش 

مواجه شوند. 

بهترین سن براى 
سوراخ کردن گوش 

دختران

کبد اســت و افــزودن آن به رژیم
ک مى کند.

سرســبد ویتامین ها 
ـرا ســموم را به 
 کند. یــک عدد 
C ویتامین Cـال

دیکال هاى آزاد را از
و آنزیمهاى  ى دارد
ن در کبــد را تقویت

مغذى که هزاران ســال 
مورد اســتفاده قرار  ن
رند و سموم باقیمانده 

ند.

برگ هاى کنگر، تولید 
ت گــوارش را تأمین 
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پسر جوان براى گرفتن کارت عابربانک با پدرش درگیر 
شــد و او را آتش زد و پس از فرار و مرگ پدرش روز سه 

شنبه خودش را تسلیم پلیس کرد.
روز 4 اردیبهشت ماه ســال جارى ماجراى آتش سوزى 
در خانه اى مسکونى در خیابان فالح به کالنترى 151 
یافت آباد تهران اعالم شد؛ با حضور مأموران کالنترى در 
محل مشخص شد مردى 50 ساله به هویت مشخص 
دچار آتش سوزى شدید از ناحیه صورت و گردن شده که 
بالفاصله ضمن هماهنگى با اورژانس، به بیمارســتان 
منتقل شد. خانواده فرد مصدوم در اظهارات اولیه مدعى 
بودند که وى در زمان تعمیر موتورسیکلت در حال کشیدن 
سیگار بوده و همزمان با آن مشغول تمیز کردن قطعات 
موتورســیکلت با بنزین بوده که همین امر باعث وقوع 

آتش سوزى شده است.
سرهنگ حمید مکرم، معاون مبارزه با جرایم جنایى پلیس 
آگاهى تهران بزرگ، در توضیح این پرونده گفت: خانواده 
فرد مصدوم در شــرایطى مدعى بودند که آتش سوزى 
صرفًا یک حادثه غیرعمد بوده است که فرد مصدوم در 
داخل بیمارستان به مأموران اعالم کرده بود پسرش به 
نام «رامین» او را به آتش کشــیده است؛ مأموران قصد 
انجام تحقیقات از رامین را داشتند که اطالع پیدا کردند 
وى همزمان با وقوع حادثه آتش ســوزى متوارى شده

 است.
ســرهنگ حمید مکرم در خصوص تشــکیل پرونده با 
موضوع «قتل عمد» در این حادثه آتش ســوزى گفت: 
روز 14 اردیبهشت ماه مأموران اطالع پیدا کردند که فرد 
مصدوم حادثه آتش سوزى به علت شدت سوختگى و با 
وجود انجام اقدامات درمانى فوت کرده است که بالفاصله 

پرونده با موضوع قتل عمـد تشکیل و پرونده براى ادامه 
تحقیقات در اختیار اداره دهم پلیس آگاهى تهران بزرگ 

قرار گرفت.
با آغاز تحقیقات، کارآگاهان به تحقیق از اعضاى خانواده 
مقتول پرداختند و ضمن مشــاوره، از آنها خواستند که با 
پلیس همکارى کنند؛ نهایتًا در ساعت 18 روز سه شنبه 
18 اردیبهشت ماه، رامین با مراجعه به اداره دهم پلیس 

آگاهى خودش را به پلیس تسلیم کرد.
رامین در اظهاراتش با اعتراف صریح به آتش زدن پدرش 
به کارآگاهان گفت: «از مدتى قبل با شراکت پدرم اقدام 
به تأسیس یک مغازه موتورســازى کرده و در کنار آن 
نیز موتورســیکلت خرید و فروش مــى کردیم؛ در این 
مدت پول حاصل از کار کردن در مغازه به حسابى واریز 
مى شد که عابربانکش نزد پدرم بود تا اینکه روز حادثه از 
پدرم درخواست کارت عابربانک را کردم تا مقدارى پول 
از حساب برداشت کنم اما پدرم از دادن کارت خوددارى 
کرد! در حالى که بسیار عصبانى شده بودم به حیاط خانه 
رفتم و از باك موتور مقدارى بنزین کشیدم؛ به داخل خانه 
رفتم و بى هیچ صحبتى بنزین را روى پدرم ریختم و با 
زدن فندك او را به آتش کشیدم. در این مدت نیز در خانه 
دوســتان خود زندگى مى کردم تا نهایتًا تصمیم گرفتم 

خودم را تسلیم کنم.»
ســرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرایم 
جنایى پلیس آگاهى تهــران بزرگ، گفت: متهم پرونده 
ضمن هماهنگى با بازپرس شعبه پنجم دادسراى ناحیه 
27 تهران و با صدور قرار بازداشــت موقت، براى ادامه 
تحقیقات در اختیار اداره دهم پلیس آگاهى تهران بزرگ 

قرار گرفته است.
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براى اینکه به عشق قدیمى اش برسد دست 
به جنایتى هولناك زد و این عشق از او یک 
قاتل ساخت. آرام اســت، کلمات را شمرده 
شــمرده بیان مى کند و با تمام آرامشى که 
دارد پشیمان است و سرش را از روى تأسف 
تکان مى دهد و ندامــت خود را از کارى که 

انجام داده است، بیان مى کند.
«حســن» به اتهــام قتل مرد میانســالى 
بازداشت شده اســت، مردى که چند سال 
قبل با دختر مورد عالقه اش ازدواج کرد، اما 
انگیزه قاتل از جنایت این نبود، او در رابطه 
با انگیزه اش و نحوه جنایت مى گوید: «20 
ســال قبل، دختر مورد عالقه ام با مقتول 
به نام "پیام" ازدواج کــرد و مدتى بعد هم 
من ازدواج کردم و دیگر خبرى از "پروانه" 
نداشتم. تا اینکه چهار ســال قبل به بهانه 
اینکه شــوهرش با او بدرفتارى مى کند با 
من تماس گرفت. همین تماس باعث شد تا 
ارتباط ما باهم بیشتر شود و همسرم از این 
ماجرا با خبر شد.» وى افزود: «حدود یکسال 
پیش پیام هم از این موضوع با خبر شد. فکر 
مى کنم همسرم ماجرا را به نحوى به او گفته 
بود. من از زندگى با همسرم راضى نبودم، اما 
اگر پروانه وارد زندگى ام نشده بود به زندگى 

بااو ادامه مى دادم.»
حســن ادامه مى دهــد: «تهدیدهاى پیام 
از همان زمان شــروع شــد، به من گفتند 
که او به یــک نفر پول داده تا مــرا به قتل 
برساند. مدام تهدید مى کرد که بچه هایم را 
مى کشد یا اینکه بچه هاى پروانه را به قتل 

مى رساند. از دســت تهدیدهاى پیام خسته 
شده بودم، براى همین با پروانه نقشه قتل 
او را کشیدیم. شب اول کلید را از او گرفتم 
و وارد خانه اش شــدم، مى خواستم با لوله 
آهنى به سرش بزنم و او را به قتل برسانم، 
اما دلم نیامد و بــدون هیچ درگیرى از خانه 
خارج شدم. فرداى آن روز پروانه زنگ زد و 
گفت که پیام تهدید کرده و گفته مى خواهد 
بچه هایش را خفه کند و خانــه را به آتش 
بکشد.» وى افزود: «خیلى ترسیده بودیم، 
مى دانستم اگر پیام را نمى کشتم، فردا شب 
خودم کشته مى شــدم. براى همین دومین 
شــب با همان کلیدى که از پروانه گرفته 
بودم، وارد خانه شان شدم. پروانه رفت طبقه 
ســوم پیش بچه هایش و من با میله آهنى 
که در دست داشتم پیام را در خواب به قتل 
رساندم. جنازه را داخل روفرشى پیچیدم و 
داخل خودروى خودم قرار دادم و به طرف 
خارج از شهر حرکت کردم. در بزرگراه تهران 
ـ قم جسد را داخل رودخانه اى رها کردم و 
خودروى مقتول را هم در منطقه واوان رها 
کردم و برگشــتم.» متهم عاشق پیشه در 
ادامه گفت: «فرداى آن روز براى آنکه پلیس 
به ما شک نکند، پروانه به اداره آگاهى رفت و 
ناپدید شدن همسرش را خبر داد. بعد از چند 
ماه هم با پروانه صیغه کردم و مى خواستم 
او را به عقد خود دربیاورم که دستگیر شدم. 
زمانى که با مدارك پلیســى مواجه شدم به 
قتل پیام با همدســتى پروانه اعتراف کردم 

و او نیز همان روز بازداشت شد.»

 پرونده قتل دختر 20ســاله بافقى توســط 
نامادرى اش خارج از نوبت رسیدگى مى شود. 
پدر این دختر هم بخاطر اطالع از قتل وى و 

پنهان کارى اش در بازداشت است.
روز دوازدهم اردیبهشــت ماه امســال دختر 
20 ســاله اى به نــام «نجمــه طالعى» در 
روستاى مبارکه بافق استان کرمان گم شد. 
جستجوهاى پلیسى براى یافتن نشانى از این 
دختر ادامه داشت تا اینکه نامادرى او پرده از راز 

وحشتناکى برداشت.
خواهر نجمه در خصوص ایــن پرونده بیان 
کرد: «من و خواهــرم در حالــى که نجمه 
پنج سال بیشتر نداشــت مادرمان را از دست 
دادیم و پدرمان در ســال 82 با نامادرى مان 
ازدواج کرد. من ازدواج کرده بودم اما دورادور 
متوجه منزوى شدن خواهرم بودم. نامادرى ام
 با نجمه بدرفتارى مى کــرد  و پدرم نیز هیچ 
واکنشى نســبت به این کارهاى همسرش 
نشان نمى داد.» وى افزود: «چند روز پیش از 
فاش شدن ماجراى قتل خواهرم، او به شکل 
مرموزى ناپدید شد و پس از چند روز پیامکى 
تهدیدآمیز براى من آمد که ماجرا را با پلیس در 
میان گذاشتم و پلیس با پیگیرى هاى خود به 

نامادرى ام رسید و او را دستگیر کرد.»

 خواهر نجمه گفت: «در بازجویى هاى انجام 
شده نامادرى ام به قتل نجمه با قرص اعتراف 
کرد انگار او با زن آشــناى دیگرى کارهایى 
انجام مى دادند که نجمه متوجه شده بود و از 
ترسشان خواهرم را کشته اند و بعد جسدش را 
در زیر خاك هاى ساختمان نیمه کاره اى در 

نزدیکى خانه دفن کرده بودند که پیدا شد.»
وى در ادامــه گفت: «پــدرم در جریان قتل 
خواهرم بود اما با این حال این جنایت را مخفى 
کرد. او نیز توســط پلیس دستگیر شد. همه 
اهالى روســتاى ما مى دانند نجمه دخترى 
آرام بود و همه ناراحت شــدند و داغداریم. از 
دادستان شــنیده ایم تحقیقات قضائى براى 

فاش شدن علت قتل ادامه دارد.»
اعتبارى، دادستان عمومى شهرستان بافق نیز 
در این خصوص گفت: به پرونده قتل نجمه 
طالعى در اسرع وقت و خارج از نوبت رسیدگى 
مى شود. وى اظهار کرد: از ساعات اولیه کشف 
جسد در روز دوشنبه قضات دادسرا، فرمانده 
انتظامى شهرســتان و مأموران ناجا، مجدانه 
پیگیر ماجرا و کشف حقیقت هستند. اعتبارى 
افزود: بازجویى به محض کشف جرم تا آخر 
وقت روز سه شنبه ادامه داشت و در اسرع وقت 

نسبت به صدور رأى اقدام مى شود.

قتل  بخاطر عشق قدیمى

3 سارق که شــبانه با ورود به خانه اى ویالیى دست و بررسى پرونده قتل دختر جوان به دست نامادرى 
پاى دخترى را بسته تا به خواسته شان برسند به زودى 

محاکمه خواهند شد.
یکى از این سارقان که از اتباع افغانستان است در خصوص 
این سرقت گفت: «به همراه دو نفر از دوستانم به خانه اى 
ویالیى در منطقه قیطریه تهران رفتیم. من از قبل براى 
کار کردن به این خانه رفته بودم و مى دانستم که پیرزنى 
تنها همراه دختــرش زندگى مى کنــد.» وى در ادامه 
اعترافات خود اذعان کرد: «ساعت 2 نیمه شب بود. یکى 
از ما بیرون مشغول زاغ زنى شد و من و دوست دیگرم از 
باالى در به داخل خانه رفتیم. زن مسن از خواب بیدار شد 
و من دهانش را گرفتم. ســپس دختر جوانش هم داخل 

پذیرایى شد. دوستم دست و پاى او را بست و به اتاقش 
برد. من هم به کمکش رفتم تا راحت تر بتوانیم دست و 
پایش را ببندیم. ســپس با چاقو آنها را تهدید کردیم و 
تمامى جواهرات و پول نقدشان که 350 هزار تومان بود 
را برداشــتیم. بعد متوجه وجود یک گاو صندوق در خانه 
شــدیم. به دختر جوان گفتم رمز گاو صندوق را بده اما 
اظهار بى اطالعى کرد.» این سارق جوان افزود: «کمى 
اذیتش کردم تا بترسد و رمز را بگوید اما واقعاً نمى دانست. 
آن لحظه دلم برایشان سوخت. دو زن تنها بودند. بعد از 
اینکه جواهرات و پول را برداشــتیم فرار کردیم اما روز 

دوشنبه دستگیر شدیم.»
متهمان بعد از اعترافات تحویل مقامات قضائى شدند.

معاون قضائى دادســتان عمومى و انقالب مرکز استان 
قم از دســتگیرى کالهبردارى حرفه اى خبر داد که در 
قالب پرداخت سود بانکى، سپرده هاى مردم را به حساب 

شخصى خود واریز مى کرد.
على اصغر ســلطانى  اظهار کرد: مردم با تصور اینکه در 
حال ســرمایه گذارى از طریق پســت بانک هستند با 
مراجعه به دفتر پیشــخوان، وجوه خود را در اختیار این 
متهم قرار مى دادند. این مقام قضائى توضیح داد: این در 
حالى است که این فرد مبالغ دریافتى مردم را به حساب 
شــخصى خود واریز کرده و البته گاهى مبلغى را تحت 
عنوان ســود به مردم پرداخت مى کرد. ســلطانى ادامه 
داد: مجموع مبالغ دریافتى این متهم بالغ بر یک میلیارد 
و 800 میلیون تومان است و تاکنون بیش از 26 شاکى 

دارد. 

کالهبردارى میلیاردى 
در قالب پرداخت سود 

سوزاندن پدر بخاطر کارت عابربانکسوزاندن پدر بخاطر کارت عابربانک

مســئول روابط عمومى دادســراى عمومى و 
انقالب استان کرمانشــاه، از دستگیرى عامل 
اصلى قتل چهار زن کرمانشــاهى که زمستان 
96 در «باغ فردوس» این شهر به قتل رسیدند، 

خبر داد.
مهدى قنادى با اشــاره به وقــوع این حادثه 
در آرامســتان کرمانشــاه در 22 دى ماه سال 
96، اظهار کرد: مقتــوالن این حادثه به ضرب 
گلوله سرنشینان یک دســتگاه خودرو پراید به 
قتل رسیدند. وى ادامه داد: بازپرس ویژه قتل 
دادســراى عمومى و انقالب کرمانشاه پس از 
وصول گزارش این واقعه جنایى در محل حاضر 
شد و پرونده را به صورت ویژه در دستور کار قرار 
داد. وى عنوان کرد: پس از دستگیرى دو نفر از 
متهمان، تالش براى شناســایى عامل اصلى 
واقعه مجرمانه با جدیت دنبال شــد. وى تأکید 
کرد: با رصدهاى قضائى و پیگیرى هاى ویژه 
بازپرس ویژه قتل روز چهار شنبه19 اردیبهشت 
ســال جارى متهم اصلى این جنایت در تهران 
دســتگیر شــد. قنادى افزود: تالش ضابطین 
دستگاه قضائى براى شناســایى سایر عوامل 

مرتبط کماکان ادامه دارد.
گفتنى اســت علت ایــن جنایــت اختالفات 
خانوادگى عنوان شــده اســت. بررسى هاى 
اولیه حکایت از این داشــت که در تیرماه سال 
96 پدر خانواده توســط دامادش با اسلحه گرم 
به قتل مى رسد. اولیاى دم مقتول که شامل این 
چهار زن(مادر و سه دخترش) مى شدند نسبت 
به گذشــت قاتل پدر خانواده راضى مى شوند. 
اما برادران و یا پسر مقتول این موضوع را قبول 
نمى کنند و دراعتراض به ایــن اقدام، جنایت 
باغ فردوس کرمانشــاه را رقم زده و این مادر و 
دخترانش را در حالى که سر مزار پدرشان بودند 

به ضرب گلوله به قتل مى رسانند.

7 نفر بر اثر تصادف دو اتوبوس،  جان خود را از دست 
دادند و 24 نفر نیز در این سانحه مصدوم شدند.

این حادثه ســاعت 4 بامــداد روز چهارشــنبه 19 
اردیبهشت ماه سال جارى بر اثر برخورد دو دستگاه 
اتوبوس اسکانیا و ولوو به وقوع پیوست. اتوبوس ولوو 
از تهران عازم ایالم و اســکانیا نیز از اهواز به سمت 
کرمانشاه در شرایط بارانى و لغزندگى جاده در حال 
حرکت بودند که در حوالى روســتاى «کله جوب» 
10 کیلومترى محور حمیل به اســالم آباد غرب به 
علت تجاوز به چپ اتوبوس اســکانیا با هم رخ به 

رخ مى شوند. 
در این سانحه رانندگى شش نفر در صحنه حادثه و 
یک نفر نیز در بیمارستان جان خود را از دست دادند. 
30 نفر از مسافران این اتوبوس ها هم مصدوم شدند 
که 26 نفر از این مصدومان در بیمارســتان اسالم 
آباد غرب بسترى شده اند و چهار نفر به بیمارستان 

طالقانى کرمانشاه اعزام شدند. 
دو نفر از سرنشــینان یکى از اتوبوس ها تبعه چینى 
بودند که یک نفر از این افراد کــه زن بوده در این 
حادثه جان باخته و همســر او دچار تروماى قفسه 
سینه شده است. همچنین یکى دیگر از مجروحین 
این حادثه زنى اســت که چهارقلو باردار است و به 
سرعت به زایشگاه بیمارستان اسالم آباد غرب اعزام 

و حال عمومى او مساعد اعالم شده است.

صداى بلند صاعقه در استان آذربایجان غربى، 
باعث تلف شــدن تعداد زیــادى از مرغ هاى 

گوشتى در یک مرغدارى شد.
6000 مرغ گوشتى 33 روزه بر اثر صداى بلند 
صاعقه در یک مرغدارى ده هزار قطعه اى در 
شهر نازك شهرستان پلدشت تلف شدند. علت 
تلف شــدن این مرغ ها مرگ ناگهانى ناشى از 
صداى بلند صاعقه بیان شده و خسارات ناشى 
از این تلفات نزدیک به 50 میلیون تومان برآورد 
شده است. گفته مى شــود این مرغ ها در اثر 
استرس و اضطراب ناشى از صاعقه دچار خفگى 

شده اند.

عامل اصلى قتل 4 زن 
کرمانشاهى دستگیر شد

7 کشته و 30 مصدوم 
در تصادف 2 اتوبوس

صداى صاعقه
 6000 مرغ را تلف کرد 

دستگیرى سارقان خانه پیرزن

جسد مرد 35 ساله اى در منطقه مسکونى سرباغ قاسم آباد شهر همدان پیدا شد.
رئیس پلیس شهرستان همدان در تشریح این خبر بیان کرد: سه شنبه شب فردى در تماس با مرکز فوریت هاى 
پلیسى 110، انتشار بوى نامطبوع از منزلى مسکونى واقع در کوچه اى بن بســت در محله باالدست قاسم آباد را 
اطالع داد. سرهنگ پژمان قویمى افزود: پس از حضور عوامل کالنترى 16 و بررسى منشأ بو، مشخص شد این 
بوى نامطبوع از خانه اى واقع در انتهاى کوچه به مشام مى رسد. وى ادامه داد: بنا به اظهار حاضران در این منزل 
مسکونى فردى تنها زندگى مى کرد که با توجه به احتمال بروز حادثه مأموران با حکم قضائى وارد ساختمان شدند. 
سرهنگ قویمى خاطرنشان کرد: پس از بازرسى از این منزل مسکونى جسد مرد 35 ساله اى که یک رشته طناب 
سبز رنگ بر دور گردن داشت، در اتاق خواب کشف شد. وى با بیان اینکه وضعیت جسد گویاى این بود که چند روز 
از مرگش مى گذشت، گفت: پس از حضور بازپرس و تیم بررســى صحنه جرم پلیس آگاهى، جسد این مرد براى 

بررسى علت مرگ به پزشکى قانونى منتقل شد.

راز طناب سبزرنگ 
دور گردن 

جسد بدبو  چیست؟!
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همانا تیره روز کسى است که از عقل و تجربه اى که نصیب 
او شــده، محروم ماند. من از آنکس که به باطل سخن گوید 
یا کارى را که خدا اصالح کرده است بر هم زند، بیزارم. 
آنچه را نمى دانى واگذار، زیرا مردان بدکردار، با سخنانى 

موال على (ع)نادرست به سوى تو خواهند شتافت.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان به مناسبت فرارسیدن هفته هالل احمر و روز جهانى صلیب سرخ و هالل احمر، 
پیامى را خطاب به اعضاى جمعیت هالل احمر استان منتشر کرد.

 به گزارش روابط عمومى جمعیت هالل احمر استان اصفهان ،در این پیام آمده است:
 

باسمه تعالى
فرصتى دست داد تا دیگر بار روز جهانى هالل احمر و صلیب سرخ  را که مقارن با ایام ماه مبارك شعبان المعظم گردیده و در سالى که به 
تدبیر رهبر فرزانه انقالب به نام حمایت از کاالى ایرانى مزین شده اســت، گرامى  داریم. این در حالى است که بیش از نود سال از عمر با 
برکت درخت تنومند هالل مهربان در کشورمان مى گذرد . درختى که ثمره نیکوى آن مهرورزى ، نوعدوستى و صلح طلبى است و اصول واال و 
اهداف ارزشمند این نهضت جهانى به عنوان بخش مهمى از فرهنگ بشردوستى برگرفته و نشات یافته از آموزه هاى اصیل دینى و فرهنگى 

ادیان الهى به ویژه اسالم است.
جاى بسى خرسندى است که با همکارى و همیارى شما نجاتگران و امدادگران خدوم و بى ادعا ، داوطلبان و جوانان خیرخواه ،نیک اندیش 
و باانگیزه و پرسنل شریف و تالشگر در مسیر تحقق اهداف و آرمان هاى این نهاد مردمى و خدمت به انسان هاى نیازمند قدم برمى داریم. 

اینجانب صمیمانه ترین تبریک ها را به همین مناســبت تقدیم یکایک داوطلبان، امدادگران، نجاتگران، جوانان، خانواده معظم شهداى 
امدادگر، پیشکسوتان، بازنشستگان و کارکنان بزرگوار جمعیت هالل احمر  اســتان کرده و از خداى مهربان بهترین آرزوها و عالى ترین 

توفیقات را براى خانواده بزرگ جمعیت هالل احمر استان مسئلت دارم.
دکتر محسن مومنى
مدیرعامل

آگهى مزایده- نوبت اول

آگهى مناقصه  نوبت دوم

آگهى مزایده- نوبت اول

آگهى مزایده عمومى

شهردارى خوانسار

محمدرضا شفیعى- شهردار وزوان

شهردارى خوانسار

فرهاد سلیمى- شهردار فوالدشهر

شهردارى خوانسار باستناد مجوز شماره 129 مورخ 97/2/16 شوراى محترم اسالمى شهر خوانســار در نظر دارد دریافت عوارض ورودى پارك 
سرچشمه را از طریق مزایده به باالترین قیمت به صورت اجاره با شرایط ذیل واگذار نماید: 

1- دریافت عوارض ورودى پارك سرچشمه به ازاى هر خودرو سوارى 60/000 ریال قیمت پایه درصد سهم شهردارى حداقل 60٪- هزینه چاپ قبض 
و نصب کلیه امکانات و تهیه لباس کار و نیروى کار با حداقل سن 22 سال به عهده متقاضى مى باشد. 

2- متقاضیان مى توانند تا روز سه شنبه مورخ 97/2/25 پیشنهادات خود را مبنى بر اجاره و پرداخت درصد سهم شهردارى در پاکت الك و مهر شده 
همراه با ذکر شماره تلفن و آدرس تحویل دبیرخانه محرمانه شهردارى نموده و رسید دریافت دارند. 

3- متقاضیان مى بایست مبلغ 15/000/000 ریال به حساب 0105922986005 حساب سپرده شهردارى خوانسار نزد بانک ملى شعبه خوانسار واریز 
و یا چک تضمین شده بانکى ضمیمه پیشنهاد خود به عنوان ضمانت شرکت در مزایده تحویل نمایند. 

4- پیشنهادات رسیده در روز چهارشنبه مورخ 97/2/26 در کمیسیون عالى معامالت مورد رسیدگى قرار گرفته و به برندگان مزایده به صورت کتبى 
ابالغ خواهد شد و برنده مزایده نیز مکلف است تا یک هفته نسبت به انعقاد قرارداد و واریز وجه مربوطه به حساب شهردارى اقدام نماید. 

5- در صورت عدم واریز وجه به حساب شهردارى و عدم انعقاد قرارداد سپرده نفر اول را ضبط و از نفر دوم دعوت به عمل خواهد آورد و بدین ترتیب 
با نفرات دوم و سوم اقدام خواهد شد. 

6- به پیشنهاداتى که مخدوش و یا مشروط باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
7-  کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 

8- پس از واریز وجه و تأییدیه اداره اماکن، شهردارى نسبت به انعقاد قرارداد به نام برنده مزایده اقدام خواهد نمود. 
9- متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات در ساعات ادارى به شهردارى مراجعه و یا با شماره تلفن 57770847 تماس حاصل نمایند. 

شــهردارى وزوان با عنایت ردیف بودجه ســال 1397 خود در نظر دارد بهسازى معابر شهر 
در قالب خرید آســفالت براســاس تن و MC براســاس مترمربع و پخش و اجراى کامل آن 
از محل اعتبارات شــهردارى به مبلــغ 3/000/000/000 ریال به پیمانکاران واجدالشــرایط 
واگذار نمایــد. متقاضیان به منظور کســب اطالعات بیشــتر از تاریــخ: 1397/02/18 به 
امور مالى شهردارى مراجعه و پس از دریافت اســناد مناقصه حداکثر تا پایان وقت ادارى روز 
پنج شنبه مورخ 1397/02/27 پیشنهادات خود را جهت شرکت در مناقصه به دبیرخانه شهردارى 

تسلیم نمایند ضمناً هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد. 

شهردارى فوالدشــهر در نظر دارد حق بهره بردارى از واحد تجارى ذیل را از 
طریق مزایده عمومى به مدت یکسال واگذار نماید. متقاضیان مى توانند جهت 
اطالع از شرایط و دریافت اسناد مزای ده و بازدید حداکثر تا روز سه شنبه مورخ 

97/03/08 به قسمت امور قراردادهاى شهردارى فوالدشهر مراجعه نمایند.
1- حق بهره بردارى از یک واحد حدفاصل بین نمازخانه مردانه و زنانه واقع در 

ترمینال مسافربرى فوالدشهر

شهردارى خوانسار به استناد مجوز شماره 132 مورخ 97/2/18 شوراى اسالمى شــهر در نظر دارد قطعه زمین مسکونى واقع در خیابان آیت اله 
خوانسارى، مقابل امامزاده احمد(ع) را به شرح ذیل به باالترین قیمت به فروش برساند. 

1) متقاضیان مى توانند تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 97/2/31 پیشــنهاد خود را در خصوص پالك فوق الذکر تحویل دبیرخانه محرمانه 
شهردارى نموده و رسید دریافت دارند. 

2) زمان بازگشایى پیشنهادات رسیده رأس ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 97/3/1 مى باشد. 
3) متقاضى مى بایست مبلغ 50/000/000 ریال به عنوان ضمانت شرکت در مزایده به حساب 0105922986005 به حساب شهردارى واریز و فیش 

مربوطه را همراه با تقاضانامه در پاکت در بسته تحویل دبیرخانه محرمانه شهردارى فرمایند. 
4) در صورت عدم انعقاد قرارداد توسط برنده و عدم واریز کل وجه تا مدت یک هفته از بازگشایى پاکت ها، شهردارى سپرده نفر اول را ضبط و از نفر 

دوم دعوت به عمل خواهد آورد و بدین ترتیب با نفرات دوم وسوم اقدام خواهد شد. 
5) به پیشنهاداتى که مخدوش و یا مشروط باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

6) کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 
7) متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات در ساعات ادارى به دفتر فنى و امور مالى شهردارى مراجعه نمایند.

کاربرىقیمت پیشنهادى هر مترمربع (ریال)متراژشماره پالكآدرسردیف

زمین واقع در خیابان آیت اله خوانسارى- 1
مسکونى251135/777/000/000مقابل امامزاده احمد(ع)

 تور رســانه اى به منظور آشــنایى خبرنــگاران با آخرین
 فعالیت هاى جمعیت هالل احمر استان اصفهان برگزار شد.

بیــش از 20 خبرنــگار، تصویربردار و عــکاس خبرى به 
نمایندگى از رســانه هاى کشورى و اســتانى در یک تور 
رسانه اى یک روزه به مناسبت هفته هالل احمر ،از نزدیک با 

فعالیت ها و خدمات جمعیت هالل احمر آشنا شدند.
نمایندگان رســانه ها ابتدا با حضور در مرکــز بین المللى 
آموزش هــاى تخصصــى امــداد و نجات اصفهــان، از 
ســازه هاى تخصصــى امــداد و نجــات در ایــن مرکز 
بازدید و ســپس با حــوزه معاونــت آمــوزش و پژوهش 
و فعالیــت هاى آموزشــى جمعیــت هالل احمر اســتان 
آشــنا شــده و از نزدیــک تمریــن و آمــوزش عملیاتى 
نیروهاى عملیاتــى و نجاتگران این جمعیت را مشــاهده

 کردند.
در ادامــه این تور رســانه اى، خبرنگاران و اهالى رســانه ضمن حضور در مرکز جامع توانبخشــى هالل احمر اســتان، با فعالیت بخــش هاى مختلف 
این مرکز و معاونت درمان و توانبخشــى هالل احمر اســتان آشــنا شــدند و ارایه خدمت به بیماران و مراجعین بــه این مرکز را از نزدیک مشــاهده

 کردند.
بخش پایانى این تور رسانه اى، اختصاص به نشست خبرى با حضور مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان داشت که در این نشست، محسن مومنى 
ضمن خیرمقدم به اهالى رسانه و تقدیر از خدمات آنها در معرفى و شناســاندن فعالیت  ها و خدمات این جمعیت به مردم ، برنامه هاى این جمعیت در طول 

هفته هالل احمر را تشریح کرد.

به منظور آشنایى خبرنگاران با آخرین فعالیت هاى جمعیت هالل احمر استان اصفهان صورت گرفت؛

تور رسانه اى به مناسبت هفته هالل احمر

نوبت اول
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پدر سمیرمى، پسر 9 ساله 
خود را گروگان گرفت

فرمانـده انتظامـى شهرسـتان سـمیرم از پایـان 
گروگان گیرى پسر 9 ساله به دست پدرش در شهرستان 

سمیرم خبر داد.
سرهنگ سهراب قرقانى اظهار کرد: روز دوشنبه تعدادى 
از اهالى روستاى «چهارراه» به پاسگاه مراجعه و اعالم 
کردند فردى که وضعیت روحى و روانـى خوبى ندارد و 
داراى سـوابق متعدد کیفرى و همچنین سابقه بسترى 
در بیمارستان روانى اسـت، به علت اختالف خانوادگى 
و انتقـام گرفتن از همسـرش، پسـر 9 سـاله خـود را به 
گروگان گرفته و با چاقوى قصابى تهدید به قتل او کرده 
است. وى افزود: پس از این اظهارات، بالفاصله تیمى از 
مجرب ترین کارشناسان اجتماعى پلیس وارد عمل شدند 
و سرانجام پس از 18 سـاعت عملیات روانى و پلیسى و 
حضور روان پزشـک در محـل، مأموران توانسـتند وارد 
منزل مسکونى شوند و با دسـتگیرى فرد گروگان گیر، 
نوجوان 9سـاله را از کام مرگ نجات و تحویل مادرش 
دهند. فرمانده انتظامى شهرستان سمیرم با بیان اینکه 
فرد گروگان گیر همراه پرونده براى سیر مراحل قانونى 
تحویل مراجع قضائى شده است، گفت: نیروى انتظامى 
حافظ جان، مال و ناموس شهروندان است و تا پاى جان 
براى برقرارى نظم و امنیت مردم از هیچ کوششى دریغ 

نمى کند.

بیشترین کتابخانه هاى کشور 
در استان اصفهان

سرپرست کتابخانه هاى عمومى استان اصفهان گفت: با 
وجود داشتن 300 کتابخانه در استان اصفهان بیشترین 

کتابخانه را در کشور داریم.
امیـر هالکویى با اشـاره به آمـار کتابخانه هاى اسـتان 
اصفهان اظهار کرد: 181 عدد کتابخانـه نهادى و 119 
باب کتابخانه مشارکتى داریم و مى توان گفت با داشتن 
300 کتابخانه در استان، اصفهان بیشترین کتابخانه را 
در کشـور دارد. وى افزود: سـه میلیون و 600 هزار جلد 
کتاب در کتابخانه هاى عمومى موجود است و 200 هزار 
نفر از جمعیت استان نیز در کتابخانه هاى عمومى عضو 
هستند و در طول سال، حدود دو میلیون و 800 هزار جلد 
کتاب توسط اعضا به امانت گرفته مى شود. وى گفت: در 
کتابخانه «ابن مسکویه» بخشـى با نام «گنجینه نسخ 
خطى» داریم که در حدود 3400جلد کتاب خطى و کتاب 
سنگى در آن موجود است و اگر کسى عالقه داشته باشد 
در زمینه تحقیق و پژوهش از این کتاب ها استفاده کند، 
مى تواند از نسخه هاى دیجیتالى که از این کتاب ها تهیه 
شده، استفاده کند تا کتاب ها نیز از بین نرود. وى ابراز کرد: 
با توجه به اینکه موضوع حق تألیف نویسنده در میان است 
و ما نیز یک دستگاه رسمى هستیم، نمى توانیم از کلیه 
کتاب ها نسـخه دیجیتال تهیه کنیم، اما در مورد برخى 
از این کتاب ها، حق تألیف خریدارى شـده و به صورت 

دیجیتالى آماده شده است.

کاهش تولیدات گیاهى در 
مناطق حفاظت شده

تولیـدات گیاهى عرصه هاى زیسـت محیطى اسـتان 
اصفهان در حدود 80درصد کاهش داشته است.

معاون نظارت و پایش محیط زیسـت اسـتان اصفهان 
گفت: به دنبال کمبود بارش ها و خشکسالى هاى امسال، 
میزان تولیدات گیاهى مورد استفاده وحوش در مناطق 
حفاظت شده در حدود 60تا80 درصد در مقایسه با مدت 

مشابه پارسال کاهش داشته است. 
حسـین اکبرى افزود: همچنین تولیدات گیاهى برخى 
مناطق اسـتان، به ویژه مناطق حفاظت شـده شمال و 
شـمال شـرق، هم اکنون به صفر رسیده اسـت.  وى از 
خشک شدن بیش از 40درصد چشمه هاى آب مناطق 
حفاظت شده محیط زیست در سـال هاى اخیر نیز خبر 
داد و گفت: بـه منظور تأمیـن آب مورد نیـاز وحوش در 
برخى مناطق حفاظت شده  به خصوص مناطق کویرى 
اسـتان، هر 15روز یک بـار به صورت سـیار آبرسـانى  
مى شود.  اکبرى شیوع برخى بیمارى ها، کمبود علوفه 
مورد نیاز و انتقـال وحوش به خـارج از مناطق حفاظت 
شده را، از اثرات کاهش بارندگى و خشکسالى در اراضى 
محیط زیست دانست و افزود: با برنامه ریزى هاى اخیر، 
به  دنبال رفع این مشـکالت از طریق بهسازى چشمه 
ها، احداث آب انبار و ایجاد سـازهاى آب بند براى مهار 

سیالب هستیم.

خبر

معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد امام خمینى(ره) 
استان اصفهان گفت: کمیته امداد اصفهان نزدیک به پنج 
میلیارد تومان در ســال 96 براى پرداخت بیش از 25 هزار 

کمک موردى به مددجویان و اقشار آسیب پذیر هزینه کرد.
جالل یزدانى در خصوص کمک هاى موردى این نهاد اظهار 
کرد: کمک هاى موردى کمیته امداد اصفهان، حمایت هاى 
فورى و اورژانسى است که به شکل بالعوض به مددجویان 
و نیازمندان پرداخت مى شود. وى ادامه داد: تأمین مایحتاج 
و خرید لوازم ضرورى زندگى ازجمله مهمترین زمینه هاى 

پرداخت این کمک ها در سال 96 بود.
یزدانى افزود: این نهاد عالوه بر مددجویان تحت حمایت که 

مستمرى ماهیانه دریافت مى کنند، به سایر اقشار آسیب پذیر 
نیز بر اســاس ضوابط و آیین نامه هاى خــود خدماتى ارائه 
مى دهد. معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد امام 
خمینى(ره) اســتان اصفهان منابع کمیته امداد براى ارائه 
خدمات به نیازمندان را محدود توصیف کرد و گفت: خیران و 
مردم نیکوکار اصفهان مى توانند با مراجعه به ادارات این نهاد 
در محل زندگى خود ویا  شماره گیرى کد 031#*8877* 
توسط تلفن همراه، مراجعه به پایگاه اینترنتى کمیته امداد 
و یا استفاده از کارت با شماره 6063737000002509 نزد 
بانک قرض الحسنه مهر ایران نسبت به پرداخت کمک هاى 

خود اقدام کنند.

رئیس اداره امور قرآنى اداره کل تبلیغات اســالمى اســتان 
اصفهان گفت: همزمان با سراسر کشور از ساعت 8 صبح روز 
جمعه 21 اردیبهشت ماه، رقابت هزار و 71حافظ قرآن در پنج 

حوزه امتحانى استان اصفهان برگزار خواهد شد.
مهدى مسماریان اظهار کرد: مرحله نخست آزمون اعطاى 
مدرك تخصصى به حافظان قرآن کریم، شــامل ترجمه، 
مفاهیم و حفظ قــرآن به  صورت کتبى و چهــار گزینه اى، 
همزمان با سراسر کشور روز جمعه 21 اردیبهشت ماه در پنج 
حوزه امتحانى استان اصفهان برگزار خواهد شد. وى با بیان 
اینکه در استان اصفهان در مجموع هزار و 71 نفر براى شرکت 
در این دوره آزمون تخصصى نام نویسى کرده اند، افزود: از این 

تعداد، 905 نفر خانم و 166 نفر آقا هســتند. رئیس اداره امور 
قرآنى اداره کل تبلیغات اسالمى استان اصفهان گفت: 680 
نفر در حوزه امتحانى شهر اصفهان، 204 نفر در حوزه امتحانى 
کاشان، 105 نفر در حوزه امتحانى نجف آباد، 45 نفر در حوزه 
امتحانى شهرضا و 37 نفر در حوزه امتحانى خوانسار با سایر 
شرکت کنندگان سراسر کشور به رقابت خواهند پرداخت. وى 
خاطرنشان کرد: طرح اعطاى مدرك تخصصى به حافظان 
قرآن، به استناد مصوبه جلسه 573 شورایعالى انقالب فرهنگى، 
از وظایف دارالقرآن  الکریم سازمان تبلیغات اسالمى است که به 
منظور ساماندهى و تسهیل خدمت رسانى دستگاه هاى اجرایى 

کشور براى حافظان قرآن کریم برگزار مى شود.

رقابت 1000 حافظ قرآن در 
استان

اختصاص25 هزار 
کمک موردى به آسیب پذیرها

سرپرست سازمان قطار شــهرى اصفهان 
گفت: پیمانکار ســه ایســتگاه خط2 قطار 
شــهرى اصفهان از جمله امام حسین(ع)، 
زینبیه و عاشق اصفهانى، انتخاب و با تجهیز 
کارگاه، بخشى از عملیات اجرایى آنها آغاز 

شده است.
محمد نورصالحى اظهارکــرد: خط 2 قطار 
شهرى اصفهان از شهرك امام حسین(ع) در 
شمال شرقى اصفهان آغاز مى شود و از مسیر 
زینبیه، پارك الله، میدان قدس، میدان امام 
على(ع) به ســمت خیابان نشاط و چهارراه 
فلسطین عبور و در میدان امام حسین(ع) با 
خط یک مترو تالقى پیدا مى کند. وى با بیان 
اینکه خط 2 قطار شــهرى اصفهان پس از 
میدان امام حسین(ع) از خیابان هاى طالقانى، 
صاحب روضات و از زیر بزرگراه شهید خرازى 
عبور مى کند تا به ایســتگاه پایانى خود در 
ابتداى خیابان اشرفى اصفهانى برسد، ادامه 
داد: در برنامه آینده این مسیر، قطار شهرى 
طول ایــن خیابان را طى خواهــد کرد و در 

میدان شهداى خمینى شهر پایان مى یابد.
سرپرست سازمان قطارشــهرى اصفهان 
خاطرنشــان کرد: در حال حاضــر کارگاه 
ســاخت قطعات تونــل از شــهرك امام 
حسین(ع) تا میدان امام على(ع) فعال شده 

است.
وى با بیان اینکه پیمانکار ســه ایســتگاه 
خط 2قطارشــهرى اصفهان از جمله امام 
حسین(ع)، زینبیه و عاشق اصفهانى انتخاب 
و با تجهیز کارگاه بخشى از عملیات اجرایى 
آنها آغاز شده است، گفت: پیمانکار ایستگاه 

عمان سامانى نیز انتخاب شده است.
نورصالحى بــا بیــان اینکه براى ســایر 
ایســتگاه ها نیز مراحل انتخــاب پیمانکار 
در حــال انجــام اســت، افــزود: طبــق 
برنامه ریزى هاى انجام شــده، قرار اســت 
همزمان بــا آغاز احداث ایســتگاه مدرس 
نجفى، عملیــات عمرانى ابتــداى خیابان 
اشــرفى اصفهانى به ســمت میدان امام 
حســین(ع) نیز آغاز شــود تا از دو جهت، 
عملیات حفــارى تونل و عملیــات اجرایى 
ایســتگاه ها انجام و بهره بــردارى آن در 

کمترین زمان ممکن اتفاق افتد.

نقره داغ شدن باند 4نفره 
سارقان انگشتر

اعضاى باند سرقت انگشتر هاى نقره اى چهار 
میلیاردى در اصفهان دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهى اســتان از دســتگیرى 
اعضاى باندى که با تهدید سالح سرد، اقدام 
به سرقت 1330انگشتر نقره به ارزش چهار 

میلیارد ریال کرده بودند، خبر داد.
سرهنگ ستار خسروى با بیان اینکه مالباخته 
با مراجعه به پلیس، با ادعاى ســرقت 1330 
انگشــتر نقره گفت: وى حین تردد با خودرو 
به ســمت منزلش، با چهار راکب موتور و دو 
دستگاه موتورسیکلت مواجه شده که با تهدید 

سالح سرد، اقدام به سرقت کرده اند.
وى با اشــاره به کشــف خودروى شاکى، 
یک ساعت بعد ازســرقت که در یکى از آزاد 
راه هاى استان رها شده بود، گفت: با تحقیقات 
و اقدامات علمى و پلیسى، متهمان که داراى 
سوابق کیفرى و تحت تعقیب مراجع قضائى 

بودند، در مخفیگاه شان دستگیر شدند.

آغاز عملیات اجرایى 
3 ایستگاه خط 2 
قطارشهرى اصفهان

با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناورى، اســتاندار ومدیران ارشد استان، رؤساى
 دانشگاه ها و نیز رؤساى سابق این دانشگاه، اعضاى هیئت علمى و جمعى از نخبگان، 

آیین بزرگداشت چهلمین سال تأسیس دانشگاه صنعتى اصفهان برگزار شد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناورى در این مراسم با تأکید بر اینکه تبدیل دانش به فناورى 
و فناورى به توسعه و خلق ثروت، از مهمترین برنامه هاى دانشگاه هاى کشور است، 
گفت: رویکرد دانشگاه ها، تبدیل دانش به ثروت است و یکى از وظایف و راهبردهاى 
آموزش عالى کشور، حرکت در این مسیر بوده و در ســال 97 نیز این رویکرد را با 

پشتیبانى سازمان برنامه و بودجه ادامه خواهیم داد. 
منصور غالمى با بیان اینکه در 40 سال گذشته و بعد از پیروزى انقالب، دستاوردهاى 
باارزش وگرانقدرى در حوزه علم و دانش به دســت آمده است، افزود: باید قدر این 

دستاوردها را بدانیم و براى گسترش بیش از پیش آن تالش کنیم. 
وى با بیان اینکه جوانان را باید به آینده امیدوارترکنیم، گفت: ما نیاز به حمایت تک 
تک جوانان کشور داریم و عالوه بر اینکه نباید اجازه دهیم فضاى مسموم و مأیوس 
کننده اى بین جوانان جامعه گسترش پیدا کند، باید به آنان توجه داشته باشیم و مسیر 

را درست به آنها نشان دهیم.
وزیر علوم، تحقیقات و فناورى از برگزارى مراسم چهلمین سالگرد تأسیس دانشگاه 
صنعتى اصفهان به عنوان اقدامى ارزشمند یاد کرد وافزود: دانشگاه صنعتى اصفهان، 
جایگاه بین المللى خوبى در سطح دانشگاه ها دارد و در بین دانشگاه هاى صنعتى کشور 

نیز از جایگاه ویژه اى برخوردار است.

فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتى اصفهان، افرادى مؤثر در 
کشور هستند

استاندار اصفهان نیز در این مراسم با پوچ خواندن فضاسازى غرب در خصوص خروج 
آمریکا از برجام گفت: ملت ایران نشان داده در برابر تهدیدها ترسى ندارد.

محسن مهرعلیزاده با بیان اینکه همزمان با چهلمین سالگرد پیروزى انقالب اسالمى 

و برترى نداى حق طلبى مردم ایران علیه ظلم، شاهد چهلمین سالگرد تأسیس یک 
مرکز علمى موفق هستیم، گفت: دانشگاه صنعتى اصفهان افتخارات و توفیقات علمى 
زیادى کسب کرده است. وى با اشاره به تحمیل جنگ تحمیلى و تخریب بخش عمده 
زیرساخت هاى کشور توسط دشمنان و شرایط ویژه اوایل انقالب اسالمى، بیان کرد: 
هنوز هم با مشکالت و مزاحمت هاى دشمنان رو به رو هستیم. استاندار اصفهان با 
بیان اینکه در 40 سال گذشته انقالب اسالمى در عین همه مشکالت، شاهد روزهاى 
پرافتخارى بوده ایم، افزود: طى چهار دهه گذشته افرادى از دانشگاه صنعتى اصفهان 
فارغ التحصیل شدند که تبدیل به افرادى تأثیرگذار در کشور شدند. مهرعلیزاده با تأکید 
بر اینکه کسانى که در این دانشگاه تحصیل کرده اند، تبدیل به کارآفرینان برتر کشور 
شده اند، گفت: خوشبختانه امروزه شاهد حضور افراد پرتوان علمى در حوزه ارتباط 

صنعت و علم در شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان هستیم.  
■■■

رئیس دانشگاه صنعتى اصفهان نیز در این آیین اظهار کرد: ردپاى عدد 40 در فرهنگ 
دیرینه ایرانى و اسالمى بسیار آشکار است و بدیهى ترین جانمایه آن، پختگى و کمال 

است. 
محمود مدرس هاشــمى ادامه داد: امروز دانشگاه صنعتى اصفهان چهلمین سال 
تأسیس خود را پشت سر مى گذارد و آموزش عالى پس از پیروزى انقالب، به جایگاه 
رفیعى در حوزه علم و فناورى رسیده و این دانشگاه نیز از آن بى بهره نبوده است.وى 
خاطرنشان کرد: کشور به لحاظ علمى در رتبه شانزدهم جهان و رتبه نخست منطقه 
و جهان اسالم ایستاده است و شمارى از دانشگاه هاى کشور از جمله دانشگاه صنعتى 

اصفهان در رتبه بندى هاى معتبر بین المللى همواره جایگاه خوبى داشته اند.
مدرس هاشمى تأکید کرد: پایه ریزى مناسب بنیانگذاران، تربیت و آموزش کیفى 
نیروى انسانى در حوزه هاى مختلف، رشد چشمگیر دستاوردهاى پژوهشى مکتوب، 
سرآمدى در چاپ مقاالت در نشریات برتر، دستیابى به فناورى هاى مهمى همچون 
فناورى هاى زیردریــا، رادار، امنیت مخابرات، ابَررایانــه و الکترونیک هوانوردى، 
افزایش عقد قرارداد با صنعت و ورود به طرح هاى بزرگ و هدفمند و... از دستاوردهاى 
این دانشگاه در طول مدت فعالیت اســت. رئیس دانشگاه صنعتى اصفهان ادامه 
داد: تأسیس نخســتین و بزرگ ترین پارك علمى و فناورى کشور و اجراى طرح 
مهارت آموزى دانشجویان، ارتباطات بین المللى گسترده، توجه به ابعاد مختلف رشد 
شخصیتى دانشجویان و برگزیده شدن به عنوان دانشگاه برتر در فعالیت هاى زیست 

محیطى، تنها بخشى از موفقیت هاى این دانشگاه است.
در ادامه این مراسم، از رؤساى سابق این دانشگاه از بدو تأسیس تاکنون،  16 استاد 
نمونه کشور و پنج پژوهشگر برتر کشور ادوار مختلف دانشگاه صنعتى اصفهان، شش 
دانش آموخته ممتاز مؤثر در مدیریت، صنعت و اقتصاد کشــور، دو خّیر حامى این 
دانشگاه، چهار مدیر و کارمند نمونه و شش همکار صنعتى برگزیده دانشگاه صنعتى 

اصفهان تجلیل شد.
گرامیداشت یاد و خاطره 144 شهید واالمقام دانشگاه صنعتى اصفهان و تجلیل از 
خانواده شهید واالمقام «حمید مسیحى» از دانشجویان شهید این دانشگاه، از دیگر 

بخش هاى ویژه این مراسم بود.

 آیین بزرگداشت چهلمین سال تأسیس دانشگاه صنعتى اصفهان برگزار شد

ساسان اکبرزاده
وزیر علوم کشور ســوئیس که به همراه جمعى از استادان 
دانشــگاه هاى این کشور به منظور شــرکت در چهلمین 
سالگرد تأسیس دانشــگاه صنعتى به اصفهان سفر کرده 
بود عالوه بر بازدید از دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان با 
مسئوالن این دانشگاه، در زمینه هاى تبادل استاد و دانشجو 
و برنامه هاى تحقیقاتى مشترك با دانشگاه هاى سوئیس به 

بحث و گفتگو پرداخت. 
معاون پژوهشى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان و رئیس 
بنیاد نخبگان استان اصفهان در این مراسم ابتدا به عنوان 

میزبان خیرمقدم گفت. 
شــقایق حق جو جوانمرد اظهــار امیدوارى کــرد بازدید 
هیئت هاى مختلف علمى از دانشگاه علوم پزشکى اصفهان، 
منجر به امضاى تفاهمنامــه و قراردادهاى عملیاتى براى 

تقویت و پیشرفت هاى علمى باشد.
مدیرکل امور پژوهشى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان هم 
در نشست با وزیر علوم سوئیس و هیئت همراه، گزارشى از 
اقدامات و امکانات دانشگاه علوم پزشکى اصفهان ارائه داد 
و گفت: دانشگاه علوم پزشکى اصفهان داراى معاونت هاى 
مختلفى همچون غذا و دارو، درمان، پشتیبانى، تحقیقات 
و... بوده، که هر کــدام وظایف مربوط به خــود را انجام 

مى دهند.
مرتضى پورفرزام افزود: دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان 
داراى 9 دانشکده و سه گروه آموزشى است که 160 برنامه 
تحصیلى را ارائه مى دهند. وى ادامه داد: دانشــگاه علوم 
پزشــکى اصفهان داراى 9250 دانشجو و 860 نفر هیئت 
علمى است. این در حالى است که 80 دانشجوى خارجى در 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان مشغول به تحصیل هستند 

که امید است به 250 دانشجوى خارجى افزایش یابد.
مدیرکل امور پژوهشى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان 
از وجود 43 مرکز تحقیقاتى هم خبر داد و گفت: 43 مرکز 

تحقیقاتى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان در رشته هاى 
تحقیقاتى مختلفــى کار مى کنند که تعــدادى از آنها در 
بیمارســتان ها و تعدادى هم در نزدیکى بیمارستان ها، به 

فعالیت پرداخته اند.
پورفرزام اظهار کرد: از 35 بیمارستان تحت پوشش دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان 11 تا 12 بیمارستان آموزشى بوده 
که پزشــکان با تخصص هاى مختلف کودکان، قلب و... 
به مداواى بیماران مى پردازنــد و الزهرا(س) بزرگ ترین 
بیمارستان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان به شمار مى رود.
وى با بیان اینکه در دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 22 هزار 
پرسنل فعالیت مى کنند، گفت: ما با دانشگاه هاى بین المللى، 

همچون فرایبورگ در زمینه هاى مختلف از جمله دهان و 
دندان همکارى داریم. پورفرزام افزود: تبادل هیئت هاى 
علمى، برنامه هاى مشترك علمى، تبادل اطالعات علمى 

و... زمینه هاى همکارى با دانشگاه هاى بین المللى است.
■■■

وزیر علوم کشــور ســوئیس هم با قدردانى از میزبانى 
مسئوالن دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: در کشور 
سوئیس آموزش پزشکى از بخش درمان مجزاست و هر 
کدام فعالیت جداگانه اى دارند و فعالیت ها از پایین به باال 

دیکته مى شود و ما حمایت کننده هستیم.
«آمرو ژیو» افزود: تمایل داریم تحقیقات پزشــکى را از 

طریق ارتباطات مســتقیم در موضوعات خاص به انجام 
برســانیم و معتقدیم تحصیالت تکمیلــى، برنامه هاى 
مشترك را که امکان آن از راه دور میسر است انجام دهیم.

وزیر علوم کشور سوئیس که براى اولین بار به اصفهان 
سفر کرده، خواستار بررسى زمینه مشترك همکارى بین 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان و سوئیس شد و گفت: در 
بازدید از دانشگاه علوم پزشکى اصفهان، تحت تأثیر این 
دانشــگاه قرار گرفتم و تمایل داریم همکارى مشترك 

داشته باشیم.
آمرو ژیو اظهار امیدوارى کــرد در آینده، همکارى همه 
جانبه با دانشگاه علوم پزشکى اصفهان، امکانپذیر شود. 

فعالیت 43 مرکز تحقیقاتى دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان در رشته هاى مختلف  

مســئول بیمارى هاى واگیردار معاونت بهداشت استان 
اصفهان گفت: طرح شناسایى کانون هاى آلوده به سالک 

در استان اصفهان آغاز و تا پایان شهریورماه ادامه دارد.
رضا فدایى اظهار کرد: با توجه به اینکه هر ساله با بیمارى 
سالک مواجه هستیم، بنابراین طرح شناسایى کانون هاى 
آلوده به سالک همه ســاله در دستور کار مرکز بهداشت 

استان قرار دارد.
وى با بیان اینکه به منظور کنترل این بیمارى، امســال 
مقرر شد در بیش از 40 مرکز بهداشتى، کار تشخیص و 
درمان بیمارى ســالک به صورت رایگان صورت گیرد، 
ادامه داد: همچنین با نظارت کمیته فنى سالک استان، 
جونده ُکشــى باغ ها و مزارع آلوده در بیش از 80 هزار 

هکتار آغاز شده و پیش بینى مى شود این طرح در چهار 
مرحله، تا پایان شهریور ادامه یابد.
■■■

مســئول بیمارى هاى واگیردار معاونت بهداشت استان 

اصفهان اعــالم کرد: در طول اجراى ایــن طرح، اقدام 
به آموزش هاى فردى در زمینه اســتفاده از راهکارهاى 

محافظتى فردى کردیم.
وى تصریح کرد: سال گذشته بیش از  900 نفر به دلیل 
بیمارى سالک به مراکز بهداشتى استان اصفهان مراجعه 

کردند.
فدایى گفت: طرح النه کوبى جوندگان با هدف پیشگیرى 
و مهار کردن بیمارى سالک در شهرستان هاى اردستان، 
برخوار، شاهین شهر و اصفهان به اجرا گذاشته شد. وى 
افزود: طرح مبارزه با جونــدگان به صورت النه کوبى و 
طعمه گذارى در کانون هاى اصلى استان، تا شعاع 500 

مترى مناطق مسکونى اجرا مى شود. 

هواشناسى اصفهان درباره آغاز طرح شناسایى کانون هاى آلوده به سالک 
آبگرفتگى معابر هشدار داد

اداره کل هواشناسـى اصفهـان بـا صـدور 
اخطاریه اى درباره رگبار بهارى، باران، رعد و برق 
و تگرگ و آبگرفتگى معابر در برخى از مناطق این 
استان هشدار داد. در اخطاریه هواشناسى اصفهان 
آمده است: با توجه به شرایط تقویت فعالیت سامانه 
جوى تا اوایل روز پنج شنبه(امروز) در نواحى غرب، 
شمال و جنوب جنوبى، شرق و تا حدى مرکز استان، 
رگبار و رعد و برق و بارش تگرگ، آبگرفتگى معابر 
عمومى و سـیالبى شـدن مسـیل ها پیش بینى 

مى شود.
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آزمون ورود به حرفه مهندسان، همزمان با سراسر کشور، 
امروز و فردا در استان اصفهان برگزار می شود.

این آزمون در رشــته هاي معماري، عمران، تأسیسات 
برقی، تأسیسات مکانیکی، ترافیک، شهرسازي و نقشه 
برداري در حوزه هاي دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان 
و شهرستان کاشــان (دانشــگاه دولتی کاشان) برگزار 

می شود.
مدیرکل راه و شهرسازي اصفهان در این خصوص گفت: 
آزمون ورود به حرفه مهندسان، در مهرماه سال 96 در دو 
حوزه اصفهان و شهرستان کاشان برگزار شد و با توجه 
به اجراي با کیفیت و موفق آزمون، امسال نیز همزمان 

با اصفهان در دانشــگاه دولتی کاشان هم شاهد اجراي 
آزمون هستیم.

حجــت ا...غالمی اظهار کرد: تعداد داوطلبان شــرکت 
کننده در این آزمون در رشته هاي هفتگانه ساختمان در 
حدود 7000نفر است که نسبت به دوره گذشته 1500نفر 

کاهش یافته است.
وى افزود: نتایج آزمون طی ماه هــاي آینده به اطالع 
متقاضیان می رسد و افرادي که حداقل نصاب تعیین شده 
توسط وزارت راه وشهرسازي را کسب کنند، وارد حرفه 
نظام مهندسی می شوند و پروانه اشتغال به کار مهندسی 

را دریافت می کنند.

معاون امور اجتماعى اداره کل بهزیســتى اصفهان گفت: 
حمایت از فعالیت هاى اقتصادى بانــوان، با تکیه بر تولید 
محصوالت دست ساز و بومى، جزو برنامه هاى بهزیستى 
خواهد بود. مجتبى ناجى اظهارکرد:  در حال حاضر در حدود 
11 هزار  زن سرپرســت خانوار مددجو در استان اصفهان 
تحت  پوشش اداره بهزیستى قرار دارند و به طور مستمر از 
خدمات ماهانه مددکارى و حمایتى، از جمله مستمرى ماهانه 
برخوردار هستند. معاون امور اجتماعى اداره کل بهزیستى 
استان اصفهان گفت: تأمین شهریه، هزینه تحصیل و ازدواج 
خانواده ها و همچنین تأمین ودیعه مسکن، اشتغال و کاریابى، 
از جمله خدمات بهزیستى به این افراد است. وى همچنین 

در خصوص طرح گروه هاى همیار  گفت: طرح گروه هاى 
همیار مختص شهرها و روستاهاست که مجموعه اى از زنان 
سرپرست خانوار را شامل مى شود که در یک حرفه مشغول 
به کار مى شوند و تمام اعتبارات این ایجاد شغل اعم از اجاره 
مکان و ملزومات مورد احتیاج را بهزیستى پرداخت مى کند 
و تمام درآمد آن مختص خود مددجویان است و بهزیستى 
هیچ هزینه اى در قبال آن دریافت نمى کند. وى با بیان اینکه 
حمایت از فعالیت هاى اقتصــادى بانوان را با تکیه بر تولید 
محصوالت دست ساز و بومى خود بانوان ادامه مى دهیم، 
افزود: 26 گروه فعال همیار سرپرست خانوار در حال حاضر 

در استان فعال هستند.

امروز و فردا؛ برگزارى آزمون 
ورود به حرفه مهندسى

حمایت از فعالیت هاى 
بانوان سرپرست خانوار

ثبت 52 اثر تاریخى 
در خوانسار

فرماندار خوانسار گفت: تاکنون 52 اثر تاریخى شهرستان 
خوانسـار به ثبت رسـیده و 25 اثر در حال ثبت است که 

چشم انداز خوبى براى آینده خوانسار است.
حسـن شـفعتى افزود: شهرسـتان خوانسـار با داشـتن 
جاذبه هاى گردشـگرى از جمله گلستانکوه، چشمه ها، 
حسـینیه ها و حوزه  علمیه بـا قدمت 400 سـاله محلى 
براى جذب گردشگر است؛ در تمام روستاهاى خوانسار، 
ابنیه هاى تاریخى فراوانى براى جذب گردشـگر وجود 
دارد.وى با بیان اینکه براى حفظ بناها و ابنیه هاى تاریخى 
شهرستان خوانسار نیاز به تسهیالت و اعتبارات داریم، 
گفت: بناهـاى تاریخى با قدمت باال در این شهرسـتان 
توسط وراث در حال تفکیک و فروش است که نابودى 

آثار تاریخى را به همراه دارد.

برگزارى نمایشگاه«مهارت و 
فناورى» در سماى اصفهان

سومین دوره نمایشگاه«مهارت و فناورى» در آموزشکده 
فنى و حرفه اى پسـرانه سـما اصفهان بـا هدف معرفى 

فناورى ها و مهارت هاى نوین افتتاح شد.
این نمایشـگاه در 30 غرفه و در قالب رشـته هاى برق، 
معمارى، کامپیوتر و تربیت بدنى، با استفاده از ظرفیت ها 
و توانمندى هـاى دانشـجویى و همچنیـن همـکارى 
شرکت هاى دانش بنیان و کاربنیان، با انگیزه حمایت از 

کاالى ایرانى و تولید داخلى برگزار شد.
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رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا: 
در خصوص دعوى ســیدمهدى غالمى به طرفیت 1- مجید رضایى 2- سعید یارى به خواسته 
مطالبه وجه یک فقره چک به شــماره 663854- 95/7/20 عهده بانک ملــى جمعا به مبلغ 
50/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات قانونى با عنایت به محتویات پرونده و بقاى اصول 
مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
خواسته دارد واینکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نیافته و هیچگونه 
دلیل موجه و مدرك موثر قانونى در خصوص دعوى مطروحه مبنى بر برائت ذمه خویش ابراز و 
اقامه ننموده، شورا دعوى مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 198- 515- 
519- 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنى به پرداخت 
مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/785/000 ریال هزینه دادرسى و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ (سررســید چک 95/7/20) تا زمان وصول براساس آخرین شاخص  بانک 
مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى محسوب و ظرف مدت 20 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و پس از انقضاى مهلت مذکور، ظرف 20 روز 
قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان اصفهان مى باشد. م الف: 3119 

شعبه 17 شوراى حل اختالف اصفهان /2/403
ابالغ رأى

کالســه پرونده اصلى: 960533 شــماره دادنامه: 9709976794700033 تاریخ رسیدگى: 
96/12/23 مرجع رسیدگى کننده: شعبه 17 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: سید مهدى 
غالمى به نشــانى: اصفهان- بازار- ك بــاغ قلندرها پخش 110 رضا نقش خوانده: ســیمین 
میرترابى مهابادى به نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتى اعضاى محترم شورا، ضمن ختم رسیدگى با استعانت 
از خداوند متعال به شــرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى شورا: درخصوص دعوى 
سید مهدى غالمى به طرفیت سیمین میرترابى به خواســته مطالبه وجه یک فقره چک بانک 
ملى به شــماره 663374 جمعًا به مبلغ 100/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات قانونى 
با عنایت به محتویات پرونده و بقاى اصول مســتندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى در 
جلسه رســیدگى حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرك موثر قانونى درخصوص دعوى 
مطروحه مبنى بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده، ش ــورا دعوى مطروحه را وارد و ثابت 
تشخیص داده و مســتنداً به مواد 198- 515- 519- 522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و 
چهارصد و سى هزار ریال هزینه دادرسى و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ (96/07/26) تا زمان 
وصول براساس آخرین شاخص بانک مرکزى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى محســوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهى در همین شعبه و پس از انقضاى مهلت مذکور، ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهى 
در محاکم عمومى حقوقى شهرستان اصفهان مى باشــد. م الف: 3120 شعبه 17 شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان /2/404
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710426796200052 شماره پرونده: 9609986796200564 شماره بایگانى 
شعبه: 960567 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9710096796200053 و 
شماره دادنامه مربوطه 9609976796201637 محکوم علیه رسول حسینى نشانى: مجهول 
المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 140/000/000 ریال بابت اصل خواسته (7 فقره چک 
به شــماره هاى 582141 مورخ 95/07/30 و 582143 مــورخ 95/08/30 و 582143 مورخ 
95/09/15 و 582144 مــورخ 95/09/15 و 582245 مــورخ 95/09/30 و 582146 مورخ 
95/10/15 و 582147 مــورخ 95/10/04) و مبلغ 2/020/000 ریال بابت هزینه دادرســى و 
خسارت تاخیر در  تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف تا تاریخ اجراى حکم و با احتساب نیم 
عشر دولتى. مشخصات محکوم له: سید حســین بحرینى فرزند سید عبدالرسول نشانى: استان 
اصفهان- شهرستان شهرضا- شهر شهرضا- خ 45 مترى- فرعى 30 پالك 31. 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 بدهــد 3- مالى معرفى کند که اجرا 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف سى روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، 
به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و 
اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که 
او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعواى اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى 
شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فــرار 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 توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 
ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 3067 شعبه 32 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /2/414
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710426793700059 شماره پرونده: 9609986793700924 شماره بایگانى 
شعبه: 960924 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9710096793700060 و 
شماره دادنامه مربوطه 9609976793703416 محکوم علیه على افتاده فرزند رسول نشانى: 
مجهول المکان محکو م اســت به پرداخت مبلــغ 70/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 
1/075/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 94/9/18 
تا تاریخ اجراى حکم در حق محکوم له حمید خوانســارى دهکردى فرزند محمدرحیم نشانى: 
استان اصفهان- شهرســتان اصفهان- شهر اصفهان- بلوار اتشــگاه- خیابان قدس- کوچه 
شهدا- بن بست آسمان- پالك 36 و نیم عشــر حق االجرا. محکوم علیه مکلف است از تاریخ 
ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 
2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به 
از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال 
خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد 
به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 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 شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 4- خــوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور 
فرار از اجراى حکم، حبــس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (مــاده 34 قانون اجراى احکام 
مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت 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 شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر 
دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 3079 شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /2/415
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710426795900004 شماره پرونده: 9609986795900282 شماره بایگانى 
شعبه: 960283 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9710096795900003 و 
شــماره دادنامه مربوطه 9609976795903034 محکوم علیه طاهره بصیرى جزى نشانى: 
مجهول المکان خوانده ردیف دوم محکو م اســت به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال 
رسمى سند خودرو پژو 206 به شــماره انتظامى 824 ل 85 ایران 13 و شماره فعلى 876 ل 28 
ایران 53 و پرداخت مبلغ 1/520/000 ریال بابت هزینه دادرسى و نیم عشر دولتى حق االجرا. 
مشــخصات محکوم له: بهنام اقاعلیان دســتجردى فرزند محمود نشــانى: استان اصفهان- 
شهرســتان اصفهان- شــهر اصفهان- خیابان پروین- خیابان شیخ طوســى شرقى- کوچه 
بهارستان- پالك 69. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و 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 مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر 
عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق 
حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک 
سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال بــه 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 شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود 
آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط 
محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 

3083 شعبه 29 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /2/416
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 961246 ش 5 شــماره دادنامه: 9609976793504727- 96/12/16 مرجع 
رسیدگى: شعبه 5 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: پویا امو آقاجانى نشانى: اصفهان- خ 
امیرکبیر (شاپور جدید) خ فن آوران- تانک سازى امو آقاجانى وکیل: امیر قاسمیان دستجردى 
نشــانى: اصفهان- چهارراه پلیس- ابتداى توحید جنوبى- مجتمع تابــان- طبقه اول واحد 1 
کدپســتى 8173956418 خوانده: فرود مرادى نشــانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه ى 
وجه چک با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ى مشــورتى اعضا شــورا ختم رسیدگى 
را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شــوراى حل اختالف : 

درخصوص دعوى پویا امو آقاجانى با وکالت امیر قاسمیان دستجردى به طرفیت فرود مرادى 
به خواسته مطالبه مبلغ 74/300/000 ریال بخشى از وجه چک  به شماره ى 533229 به عهده 
بانک کشاورزى به انضمام مطلق خســارات قانونى، با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول 
مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى 
در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پسندى در 
مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر مى رسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 74/300/000 ریال بابت 
اصل خواسته و 2/093/750 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و 
خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (96/7/22) تا تاریخ اجراى حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 
خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 3098 شعبه 5 شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان /2/417
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610426794200174 شماره پرونده: 9609986794200080 شماره بایگانى 
شعبه: 960080 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096794201637 و 
شــماره دادنامه مربوطه 9609976794202608 محکوم علیه 1- ناصر قاسمیان فرزند على 
نشانى: اصفهان- اصفهان مجهول المکان 2- غالمرضا قاسمیان فرزند ناصر نشانى: اصفهان- 
اصفهان خ عسگریه خ فرسان شــمالى روبروى پارك نبش کوچه فرصت ط اول محکوم است 
به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 2/410/000 ریال بابت هزینه 
دادرسى و نشر آگهى و حق الوکاله وکیل امیر قاسمیان دستجردى فرزند حسین نشانى: اصفهان 
چهارراه پلیس ابتداى تو حید جنوبى مجتمع تابان طبقه اول واحد 1 طبق تعرفه و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ 1395/7/19 لغایت تاریخ اجراى حکم در حــق محکوم له تعاونى اعتبارى ثامن 
االئمه نشانى: اصفهان میدان بزرگمهر سرپرستى تعاونى ثامن االئمه کدپستى 813689964 
و پرداخت نیم عشــر حق االاجرا. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر 
عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق 
حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز 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 شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال بــه 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 شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود 
آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط 
محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 

3099 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /2/418
اجراییه

شماره اجراییه: 9710426795900024 شماره پرونده: 9609986795900617 شماره بایگانى 
شعبه: 960618 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9710096795900020 و 
شماره دادنامه مربوطه 9609976795903272 محکوم علیه عباس ریحانى به نشانى اصفهان، 
اصفهان مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 10/000/000 میلیون ریال به انضمام 
مبلغ 1/125/000 ریال هزینه دادرســى و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
1396/8/15 لغایت زمان اجراى حکم و نیم عشــر حق االجرا. مشخصات محکوم له: سعادت 
البرزى سیبکى فرزند ظاهر به نشانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر اصفهان، خیابان 
ابن سینا، کوچه ذاکر اصفهانى، کوچه فرهنگ، پالك 273. محکوم علیه مکلف است از تاریخ 
ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 
2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به 
از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال 
خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و 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 فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعســار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالــى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعــالم 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 شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر 

دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 3100 شــعبه 29 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 

(مجتمع شماره دو ) /2/419 
اجراییه

شماره اجراییه: 9710426796300093 شماره پرونده: 9509986796300316 شماره بایگانى 
شعبه: 950316 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9710096796300098 
و شــماره دادنامه مربوطه 9509976796301221 محکوم علیه حمیدرضا شیرانى به نشانى 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلــغ 200000000 ریال بابت اصل خواســته و 
3095000 ریال بابت هزینه دادرســى و پرداخت حق الوکاله وکیــل 1- مازیار آصفى فرزند 
هدایت ا... به نشانى سمیرم میدان شهدا خیابان شریعتى پاساژ خدایى طبقه همکف واحد 107، 
2- محسن فاتحى موسى آبادى فرزند حسین به نشــانى زرین شهر، خیابان شهید مدنى جنب 
قرض الحسنه قمر بنى هاشم پالك 150 طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست 95/2/26 در حق محکوم له قاسم شــیبانى فرزند حسن به نشانى اصفهان، سمیرم 
روستاى مورك و پرداخت نیم عشر حق االجرا. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 
1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (مــاده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر 
باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح 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 فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از 
زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید 
و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، 
حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و 
ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه 
فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات 
تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 
قانون نحوه اجراى مح کومیت 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 
توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م 
الف: 3101 شعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /2/420

ابالغ وقت رسیدگى
اگهی ابالغ  دادخواســت ضمایم وقت رســیدگی نظربه اینکه یعقوب چراغى به طرفیت بهنام 
درهمجانى  بخواسته  مطالبه تقدیم به شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى ارجاع وبه کالسه 
96/700ثبت وبراي مورخ 97/3/19 ساعت 17/15وقت رسیدگی تعیین گردیده وچون خوانده 
مجهول المکان اعالم گردیده است و به تقاضاي خواهان ودســتور دادگاه  به استناد  ماده 73 
ق.آ.د.م. یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار رسمی درج  اگهی میشود  واز خوانده دعوت می 
شودکه با مراجعه به دبیر خانه دادگاه اعالم نشانی وادرس دقیق ودریافت نسخه ثانی دادخواست 
و ضمایم را دریافت ودر وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوند.ودر غیراینصورت این آگهی به 
منزله ابالغ قانونی محسوب وشورا/ دادگاه غیابا رسیدگی وتصمیم مقتضی اعالم خواهد نمود. 

م الف 74 رییس شوراي حل اختالف شعبه 2 حقوقی فالورجان / 2/446 
ابالغ رأى

کالسه پرونده اصلى: 960556 شــماره دادنامه: 9609976795502637- 96/12/14 مرجع 
رسیدگى کننده: شعبه 25 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: مجتبى شامحمدى قهساره به 
نشانى: خیابان پروین- خیابان شهید بهشــتى- کوچه حسینى خوانده: احمد عمویى به نشانى: 
مجهول المکان خواســته: مطالبه وجه گردشکار: به تاریخ 96/11/29 شــعبه 25 با عنایت به 
محتویات پرونده کالســه 960556 و اخذ نظریه مشــورتى اعضاى محترم شورا، ضمن ختم 
رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شــرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى شورا: 
درخصوص دعوى مجتبى شــامحمدى قهســاره به طرفیت احمد عمویى به خواسته مطالبه 
وجه یک فقره چک به شماره 16926083/037792- 95/2/30 جمعًا به مبلغ 52/300/000 
ریال به انضمام مطلق خســارات قانونى با عنایت به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات 
در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد 
و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و 
مدرك موثر قانونى درخصوص دعوى مطروحه مبنى بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده، 
شورا دعوى مطروحه را وارد و ثابت تشــخیص داده و مستنداً به مواد 198- 515- 519- 522 
قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 52/300/000 ریال بابت 
اصل خواســته و مبلغ -/1/710/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
(95/2/30) تا زمان وصول براساس آخرین شــاخص بانک مرکزى و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى محسوب و ظرف مدت 20 روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و پس از انقضاى مهلت مذکور ظرف 20 روز قابل 
تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان اصفهان مى باشد. درخصوص پرونده 
معترض ثالث به شــماره  پرونده 960674 خواهان مرتضى قربانى بــا توجه به توافق خواهان 
اصلى مبنى بر رفع توقیف از اتومبیل معترض ثالث شورا مستنداً به مواد 146 و 147 قانون اجراى 
احکام قرار رد صادر و اعالم مى نمای د. م الف: 3102 شــعبه 25 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /2/405

مدیر شیالت و امور آبزیان استان اصفهان گفت: باوجود 
مشکالتى نظیر کم آبى و خشکسالى در اصفهان، ساالنه 
7300 ُتن انواع ماهى هاى پرورشى در این استان تولید 

مى شود.
مجتبــى فوقى با اشــاره به جایــگاه ایــران در تولید 
محصوالت شــیالت و آبزیــان، اظهار کرد: کشــور 
ایــران داراى 2700کیلومتــر خط ســاحلى اســت 
که زمینه بســیار مناســبى بــراى صید انــواع ماهى

 است.
وى ادامــه داد: از حدود دو دهه گذشــته، در کنار صید 
ماهى از سواحل شــمالى و جنوبى کشــور، در بعضى 
اســتان ها نیــز مراکــز پــرورش ماهى ایجاد شــده

 است.
مدیر شــیالت و امور آبزیان اســتان اصفهــان با بیان 
اینکه اصفهان در یکى از خشــک ترین مناطق کشور 
واقع شده اســت، تصریح کرد: باوجود مشکالتى نظیر 
کم آبى و خشکســالى در این اســتان، ســاالنه 7300 
تن انــواع ماهى هاى پرورشــى در این اســتان تولید

 مى شود.
فوقى اضافه کرد: انواع ماهى هاى گرمابى و سردابى و 
خاویارى در مراکز پرورش ماهى استان اصفهان تولید 

مى شود.
وى با اشــاره به رســالت ســازمان شــیالت و امور 
آبزیان کشــور، اظهار کــرد: این ســازمان دو هدف 
اصلى آبزى پــرورى و آبــزى مصرفى را در دســتور 
کار خود قــرار داده اســت که تحقق هدف نخســت، 
نیازمند حمایــت همه جانبه از تولیدکننــدگان داخلى 

تولید ساالنه 7300 تُن ماهى پرورشى در استان

و تحقق هدف دوم، نیازمند فرهنگســازى با اســتفاده 
از ظرفیــت رســانه ها و برگزارى جلســات آموزشــى

 است.

مدیر شیالت و امور آبزیان استان اصفهان با بیان اینکه 
ســرانه مصرف ماهى و آبزیان در کشــور ایران کمتر از 
میانگین جهانى اســت، تصریح کرد: میانگین ســرانه 

مصرف آبزیان در ایران و استان اصفهان حدود 10 تا 11 
کیلوگرم در سال است، در حالى که این میزان در جهان، 

بیش از 20 کیلوگرم است. 

مدیر دفتر بحران و پدافند غیرعامل شرکت 
آب و فاضالب کاشان گفت: بارندگى هاى 
هفته گذشــته و در نتیجه آن جارى شــدن 
سیل، افزون بر 85 میلیارد ریال به تأسیسات، 
تجهیــزات و خطــوط انتقــال آب در این 

شهرستان خسارت وارد کرده است.
مهدى جعفرزاده بیان کرد: ســیالب با وارد 
شدن به چاه هاى آب آشامیدنى، تعداد پنج 
حلقه چاه نیمه عمیق را از مدار خارج کرد که 

میزان آبدهى آنها 100 لیتر بر ثانیه بود.
وى افــزود: ســیالب همچنیــن بــه 
جاده هاى دسترســى، مخزن ها و چاه هاى 
آب، حوضچه هاى فشارشکن، خطوط انتقال 
آب و فاضالب شهر کاشــان نیز زیان هایى 
وارد کرد. وى بیان کرد: آب آشامیدنى مردم 
این منطقه، پیش تر با افزون بر 350 لیتر بر 
ثانیه انتقال آب از زاینده رود و 80 حلقه چاه 
عمیق و نیمه عمیق با میزان آبدهى دو تا 20 

لیتر برثانیه در سال تأمین مى شد. 

تأسیسات آب کاشان 
8/5میلیارد خسارت دید
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همایش
«هنر شاد زیستن»برگزار شد 

همایش«هنر شادزیسـتن» در دانشـگاه آزاد اسـالمى 
نجف آباد برگزار شد. در این همایش که با همکارى مرکز 
مشاوره و خدمات روان شناختى و گروه روان شناسى این 
دانشگاه برگزار شد، سخنرانان به بحث درباره شادى و 

راهکارهاى شادزیستن پرداختند.
عباس مختارى، مشاور مدعو مرکز مشاوره این دانشگاه 
با اشاره به اصطالح شادى از منظر روان شناسى گفت: 
شـادى از حـدود دوماهگى بـا لبخنـد آغاز مى شـود و 
نخسـتین ارتباط اجتماعى کودك با جهـان پیرامون از 

این طریق صورت مى گیرد.
مختارى افزود: بعضى از راهکارهاى شادزیسـتن مانند 
داشـتن رابطه خوب با خانواده و دوسـتان، تالش براى 
باال بردن سـالمت، احترام بـه خود و دیگران، داشـتن 
اهداف ارزشـمند و امید به فضل و رحمت الهى از جمله 
مواردى است که مى توانند به باال بردن شادمانى اصیل 

کمک کنند.

خّیران نجف آباد 50 میلیون به 
بهزیستى کمک کردند

مدیر اداره بهزیستى شهرستان نجف آباد گفت: خّیران 
این شهرستان در سال گذشته 500 میلیون ریال به این 

نهاد حمایتى کمک کردند.
علیرضا قناعت کار افزود: همچنین اداره کل بهزیستى 
استان اصفهان در سال گذشته 190 میلیون ریال به واحد 

مشارکت بهزیستى این شهرستان کمک کرد.

خبر

رئیس شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان گفت: تاکنون 
420 میلیارد تومان از ســوى بخش خصوصى در پارك 
علم و فناورى اصفهان سرمایه گذارى شده و سال گذشته 

13 میلیون دالر صادرات داشته است.
مهدى کشمیرى افزود: این شهرك، بدون سرمایه گذارى 
دولتى و با استفاده از تالش صاحبان فکر و اندیشه ایجاد 
شده است و توانســته دو هزار و 500 میلیارد تومان رشد 
اقتصادى داشته و هشــت هزار و 500 شــغل به طور 
مستقیم ایجاد کند. وى با اشاره به پارك علم و فناورى 
شــهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان ادامه داد: تاکنون 
420 میلیارد تومان از ســوى بخــش خصوصى در این 

پارك سرمایه گذارى شده و سال گذشته  13 میلیون دالر 
صادرات داشته است.

کشــمیرى تصریح کرد: 520 مجموعــه در این مکان 
علمى فعالیت دارند کــه 600 میلیــارد تومان فروش 
داشته اند و البته اگر این مرکز در شهر اصفهان قرار داشت، 
مى توانست به عنوان یک قطب گردشگرى مطرح شود. 
وى با اشــاره به اینکه در سال هاى گذشته مساحت این 
مرکز از 75 هکتار به 175 هکتار افزایش یافته اســت، 
افزود: قراردادى براى استفاده از پنل هاى خورشیدى و 
ایجاد این پنل ها در تمامى پشت بام هاى شهرك علمى و 

تحقیقاتى بسته شده است. 

 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان گفت: 
هرساله از بخش اشتغال کشــاورزى کاسته و به اشتغال 

بخش خدمات اضافه مى شود.
محسن نیرومند با اشاره به نرخ بیکارى در سال 96 گفت: 
14/4 درصد نرخ بیکارى و 14/1 درصد نرخ مشــارکت 

اقتصادى است.
وى اظهار کــرد: 90 هزار دانش آموخته بیــکار داریم و 
هرساله از بخش اشتغال کشــاورزى کاسته و به اشتغال 

بخش خدمات افزوده مى شود.
نیرومند افزود: در طرح اشتغال فراگیر، در مجموع هزار و 
650میلیارد تومان اعتبار وجود دارد که هزار میلیارد تومان 

آن را مصوب کردیم و به بانک ها انتقال دادیم. 
وى ادامه داد: مشکل ما بانک ها هستند که با داشتن قوانین 
دست و پا گیر، قدرت تخصیص اعتبارات الزم را ندارند؛ 
البته پیش بینى مى شود اوج پرداختى اعتبارات، این ماه 
باشــد.  نیرومند اظهار کرد: حدود 300 میلیارد تومان از 
اعتبارات تصویب شده، استانى و 54 میلیارد تومان، اعتبار 

روستایى در حال پرداخت است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان با بیان 
اینکه میزان طرح هاى اشتغال زیاد است و باید فکرى براى 
بانک ها شود، گفت: همچنین باید کارگروه ملى اشتغال در 

این راستا همکارى الزم را انجام دهد.

میزان طرح هاى اشتغال
 زیاد است

صادرات 13 میلیون دالرى 
فناورى از اصفهان

اجراییه
شماره ابالغنامه: 9710106794800162 شماره پرونده: 9609986794800594 شماره 
بایگانى شعبه: 960594 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: عبدالرسول جیهانى نژاد به نشانى 
مجهول المکان شماره اجراییه: 9710426794800039 به موجب درخواست اجراى حکم 
مربوطه به شماره 9710096794800018 و شماره دادنامه مربوطه 9609976794801223 
محکوم علیه عبدالرسول جیهانى نژاد به نشــانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال بابت خواســته مبلغ 2620000 ریال بابت هزینه دادرسى 
و همچنین خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک 015349 مورخ 1394/06/27 و 
015330 مورخ 1394/05/23 و 190040 مورخ 1394/07/26 لغایت زمان وصول ایصال 
و همچنین نیم عشر حق االجرا. مشــخصات محکوم له: اصغر مطلبى زفره ئى فرزند محمد 
ابراهیم به نشانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، شــهر اصفهان، میدان میوه و تره بار 
مرکزى، تاالر 5 غرفه 17. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احــکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میســر باشد. 
چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه 
مشخصات دقیق حســاب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشــخاص 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 محکــوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به 
منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجــه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى 
احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال 
مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت 
دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به 
یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت 
محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهــد بود. (تبصره 1 ماده 
3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394).  م الف: 3105  شــعبه 18 حقوقى شوراى حل 

اختالف اصفهان (مجتمع شماره یک ) /2/421
اجراییه

شــماره اجراییــه: 9710426795300023 شــماره پرونــده: 9609986795300650 
شــماره بایگانى شــعبه: 960656 به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره 
9710096795300019 و شــماره دادنامه مربوطه 9609976795301593 محکوم علیه 
عبدالرسول رسولى زاده یزدى به نشــانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 
200/000/000 ریال بابت اصل خواســته وجه 5 فقره چک به شــماره هاى 239712/62 
مورخ 1394/11/14 به مبلغ 40/000/000 ریــال و 239713/48 مورخ 1394/11/29 به 
مبلغ 40/000/000 ریال و 239709/49 مورخ 1394/10/05 به مبلغ 40/000/000 ریال 
و 239710/39 مــورخ 1394/10/16 به مبلغ 40/000/000 ریــال و 239714/34 مورخ 
1394/10/22 به مبلغ 40/000/000 ریال و پرداخت مبلغ 3/690/000 ریال هزینه دادرسى 
و نشر اگهى و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک هاى موصوف لغایت زمان وصول 
محکوم به در حق محکوم له فالح پرســتگارى فرزند حســن به نشانى اســتان هرمزگان، 
شهرســتان بندرعباس، شــهر بندرعباس، بلوار امام جنب پمپ بنزین بالل خیابان شــهید 
زاکرى نبش نخل 7 ســاختمان خلیج فارس طبقه 4 واحد 5 و پرداخت نیم عشر هزینه حق 
االجرا. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبــى براى پرداخت محکوم به بدهد 
3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان 
نزد بانک ها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشــخصات دقیق 
حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او 
از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک سال قبل از طرح دعواى اعســار 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 قانــون اجراى احکام مدنى و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالــى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى 
به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى 
نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 3122 شعبه 23 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 

(مجتمع شماره یک ) /2/422
ابالغ راى

کالسه پرونده اصلى: 960532 شــماره دادنامه: 9709976794700020 تاریخ رسیدگى: 
96/12/23 مرجع رسیدگى کننده: شعبه 17 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: سیدمهدى 

غالمى به نشــانى اصفهان، بازار ك باغ قلندرها پخش 110 رضا نقش خواندگان: 1- سعید 
یارى 2- جمشــید غالمى غریبوند هر دو به نشــانى مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه 
گردشکار: به تاریخ شعبه با عنایت به محتویات پرونده کالسه و اخذ نظریه مشورتى اعضاى 
محترم شورا، ضمن ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى شورا: در خصوص دعوى ســیدمهدى غالمى به طرفیت 1- سعید یارى 
2- جمشید غالمى غریبوند به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک 983446- 983450 جمعا 
به مبلغ 100/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات قانونى، با عنایت به محتویات پرونده 
و بقاى اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور 
نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرك موثر قانونى در خصوص دعوى مطروحه مبنى بر برائت 
ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده، شورا دعوى مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا 
به مواد 198- 515- 519- 522 قانون آیین دادرســى مدنى  حکم بر محکومیت خواندگان 
به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/475/000 
ریال هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ (چک ها) تا زمان وصول براساس آخرین 
شاخص بانک مرکزى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
راى صادره غیابى محسوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه 
و پس از انقضاى مهلــت مذکور، ظرف 20 روز قابل تجدیدنظــر خواهى در محاکم عمومى 
حقوقى شهرستان اصفهان مى باشد. م الف: 3117 شعبه 17 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان /2/423
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 960560 شماره دادنامه: 9609976794501290 تاریخ دادنامه: 96/10/26 
مرجع رسیدگى: شعبه 15 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: سید مهدى غالمى پائین 
دروازه به نشانى: اصفهان- بازار کوچه باغ قلندرها پخش 110 رضا نقش خواندگان: 1- سعید 
یارى 2- سیروان چراغى هر دو نشانى: مجهول المکان خواســته: مطالبه گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذ نظریه 
مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رســیدگى را اعالم و بشرح آتى مبادرت به صدور راى مى 
نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى ســید مهدى غالمى پائین دروازه به طرفیت 1- 
سعید یارى 2- سیروان چراغى به خواســته مطالبه مبلغ 70/000/000 ریال موضوع 1 فقره 
چک به شماره 01138207- 95/6/20 عهده بانک- پست بانک فلکه فیض بانضمام مطلق 
خسارات قانونى، با عنایت به محتویات پرونده و بقاء اصول اسناد و مدارك در ید خواهان که 
داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و نیز 
عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى و اینکه مشارالیه هیچگونه دلیل و یا مدرك موثر قانونى 
مبنى بر برائت ذمه خویش اقامه و ارائه نکرده است شورا دعوى مطروحه را وارد و ثابت دانسته 
و مستنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 
198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت تضامنى خوانده به 
پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/045/000 ریال بابت هزینه 
دادرسى و همچنین خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان وصول محکوم 
به طبق آخرین شاخص بانک مرکزى جمهورى اســالمى در حق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید. راى صادره غیابى محسوب و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى 
حقوقى شهرستان اصفهان مى باشد. شایان ذکر است درخصوص تقاضاى خواهان مبنى بر 
صدور قرار تأمین خواسته با عنایت به اینکه مشارالیه نسبت به تودیع فیش خسارت احتمالى 
اقدامى انجام نداده لذا قرار رد درخواست نامبرده صادر و اعالم مى گردد و این قرار در ا جراى 
ماده 119 ق.آ.د.م قطعى مى باشد. م الف: 3113 شــعبه 15 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک) /2/424
ابالغ نظریه کارشناسى

شــماره: 17- 96 تاریخ 96/8/23  احترامًا عطف به پرونده شماره بایگانى 960102 موضوع 
تعیین اجرت المثل یک واحد مســکونى مورد درخواســت خانم اکرم عبادى بطرفیت آقاى 
محمدحســین حیدرى، اینجانب پس از مطالعه پرونده به اتفــاق خواهان از محل به آدرس 
اصفهان، خیابان زینبیه، خیابان شــهیدان، کوچه کریمى، کوچه کرمانى، کوچه اســتقالل 
کدپســتى 8149896551 بازدید نموده که نتیجه به شــرح زیر اعالم مى گردد: به موجب 
قرارداد عادى شــماره 90/85435 که در دفتر معامالت امالك سیاوش تنظیم گردیده یک 
واحد مسکونى ویالیى که مســاحت عرصه آن حدود 60 مترمربع و عرصه آن نیز حدود 40 
مترمربع است در ید اســتیجارى خوانده با پرداخت دو میلیون تومان رهن قرار گرفته است. 
که به موجب مفاد پرونده در برگه بازجویــى، خوانده از تاریخ 92/2/11 لغایت 96/2/1 اجاره 
و هزینه هاى آب، برق و گاز آن را پرداخت ننموده اســت. اعیانــى ملک مذکور از دیوارهاى 
آجرى، سقف تیرآهن و آجر ساخته شده است. دربهاى خارجى و داخلى آهنى، کفها موزاییکى، 
نماى ساختمان پالستر سیمان، سرویسها معمولى (بدون کاشیکارى)، کابینت جزیى فلزى، 
سیســتم حرارتى بخارى گازى و آبگرمکن بوده و برودتى کولر آبى است. ساختمان قدیمى 
است. و راه ورودى قابل ماشین رو ندارد.  با توجه به توضیحات و در نظر گرفتن سابقه اجاره، 
موقعیت ملک و راه دسترسى، کیفیت و عمر ساختمان و دیگر عوامل موثر در موضوع، اجرت 
المثل ملک مذکور در وضعیت موجود از تاریخ 92/2/11 لغایت 96/2/1 بدین شرح مى باشد: 
از تاریخ 92/2/11 لغایت 93/2/11 به مدت یک سال جمعًا مبلغ 17/400/000 ریال. از تاریخ 
93/2/11 لغایت 94/2/11 به مدت یکسال جمعًا مبلغ 18/000/000 ریال. از تاریخ 94/2/11 
لغایت 95/2/11 به مدت یک سال جمعًا مبلغ 19/200/000 ریال. از تاریخ 95/2/11 لغایت 
96/2/1 به مدت 11 ماه و 20 روز جمعًا مبلغ 20/420/000 ریال. که جمع اجرت المثل براى 
مدت مذکور برابر مبلغ 75/020/000 ریال (هفتاد و پنج میلیون و بیست هزار ریال) مى باشد. 
توضیح اینکه مبلغ رهنى در محاســبه اجاره در نظر گرفته شده اســت. همچنین به موجب 

قبوض مندرج در پرونــده، خوانده مبلغ 1/280/200 ریال بابــت هزینه هاى آب، برق و گاز 
بدهکار مى باشد. م الف: 3073 شعبه 41 شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره یک) /2/425
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ دادخواســت و ضمائم آقاى مجید نفر فرزند على دادخواســتى به انتقال رســمى سند 
خودروى پراید به شــماره 554ى71 ایران 23 به طرفیت آقایان 1- محســن شیرمحمدى 
2- مهدى صالحى 3- ســجاد کریمیان فرزند همایون که اعالم شده مجهول المکان است 
تقدیم و به کالسه 251/96 در شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و 
به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبــت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در مورخ 97/3/23 ساعت 4 عصر در جلسه شورا 
حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت 
نماید. در غیر اینصورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابا رسیدگى و اتخاذ تصمیم 
خواهد نمود. م الف: 240 شعبه ســوم حقوقى  شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع 

شماره یک) /2/442
ابالغ راى

شــماره دادنامه: 9709973640200129 شــماره پرونده: 9709983640200047 شماره 
بایگانى شــعبه: 970054 خواهان: خانم مریم نوروزى ســامانى فرزند على ضامن به نشانى 
فوالدشهر محله آ6 صباى 4 خدمات فنى میالد خوانده: آقاى پرویز هارونى فرزند على خواسته: 
دستور موقت به تاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه شــعبه دوم حقوقى دادگاه عمومى زرین 
شهر به تصدى امضاء کننده ذیل جلسه تشکیل و پرونده کالسه فوق تحت نظر است دادگاه با 
عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه معد صدور قرار دســتور موقت مى باشد 
ختم رسیدگى را اعالم و مبادرت به صدور قرار مى نماید. قرار دادگاه (دستور موقت) در خصوص 
درخواست خانم مریم نوروزى سامانى فرزند على ضامن به طرفیت آقاى پرویز هارونى فرزند 
على دائر بر رسیدگى فورى و صدور دستور موقت مبنى بر توقیف پالك هاى شماره 43-563 ه 
36 متعلق به یک دستگاه پراید دادگاه با عنایت به تحقق شرایط قانونى و احراز فوریت موضوع 
درخواست مذکور را صحیح تلقى و به استناد مواد 310 و 315 و 316 قانون آیین دادرسى مدنى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب قرار دســتور موقت به شرح درخواست تا پایان رسیدگى و صدور 
حکم نسبت به اصل دعوا صادر و اعالم مى نماید. قرار صادره به استناد ماده 320 قانون مذکور 
پس از ابالغ و تایید آن توســط ریاست محترم حوزه قضایى شهرســتان لنجان قابل اجرا و در 
محدوده ماده 325 قانون صدرالذک ر قابل اعتراض مى باشد. م الف: 227 مصطفى کافى- رئیس 

شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر) /2/443
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ دادخواست و ضمائم آقاى جواد کاویانى درخواستى به انتقال سند رسمى یک دستگاه 
کامیونت به شــماره انتظامى 411 ع 24 ایران 23 به طرفیت آقــاى 1- رحمت اله ضیایى 
2- غالمرضا کریمى 3- بهنوش کریمى 4- مجید شیرانى 5- قاسم حاج علیزاده که اعالم 
شده مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 33/97 در شعبه یک حقوقى شوراى حل اختالف 
لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا 
به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز شنبه مورخ 97/3/12 ساعت 
4 عصر در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را دریافت نماید. در غیر اینصورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابا رسیدگى 
و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 230 شعبه اول حقوقى  شوراى حل اختالف لنجان /2/444

ابالغ وقت رسیدگى
اگهی ابالغ  دادخواست ضمایم وقت رســیدگی به اقاى دیدار قلى عباسى  اقاى سیدمرتضى 
موسوى فرزنداصغر  دادخواســتى به طرفیت اقاى دیدارقلى عباســى فرزندعزیز-بخواسته 
مطالبه که به این دادگاه ارجاع و به کالسه1017/96انتقال سندثبت وبراى روزیک شنبه مورخ 
97/3/20 ساعت 9 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده وچون خوانده مجهول المکان اعالم 
گردیده است و به تقاضاي خواهان ودستور دادگاه  به استناد  ماده 73 ق.آ.د.م. یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار رسمی درج  اگهی میشود  واز خوانده دعوت می شودکه با مراجعه 
به دبیر خانه دادگاه اعالم نشــانی وادرس دقیق ودریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را 
دریافت ودر وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوند.ودر غیراینصورت این آگهی به منزله ابالغ 
قانونی محسوب وشورا/ دادگاه غیابا رسیدگی وتصمیم مقتضی اعالم خواهد نمود. م الف 73  

رییس شوراي حل اختالف شعبه 5 حقوقی فالورجان/  2/445 
ابالغ نظریه کارشناسى

خواهان ایرج طالیى با وکالت آقایان اکبر کریمى و حسین کامرانیان دادخواستى به طرفیت 
خواندگان مهرداد مظهرى- وراث امیر نیرومند (على- فرزاد- فریــال – فریبا همگى امیر 
نیرومند) و مسکن و شهرسازى شهرستان نجف آباد خواسته تنفیذ قرارداد مورخ 2535/12/01  
اعتراض و ابطال راى کمیســیون ماده 12 تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان نجف آباد 
نموده که جهت رسیدگى به شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد واقع در نجف 
آباد ارجاع و به کالسه 940647 ح 2 ثبت گردیده که پرونده مذکور ارجاع به امر کارشناس شده 
است و کارشناس اعالم نظریه نموده است و با توجه به مجهول المکان بودن مهرداد مظهرى 
- وراث امیر نیرومند (على- فرزاد- فریال – فریبا همگى امیر نیرومند لذا از طریق نشر آگهى 
به شما ابالغ مى گردد جهت مالحظه نظریه کارشناسى و اظهار هر مطلب نفیا و اثباتا ظرف 
مدت 7 روز از تاریخ ابالغ (نشر آگهى) اقدام در غیر اینصورت دادگاه وفق مقررات قانونى عمل 
خواهد نمود و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار محلى 
آگهى مى شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 

اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى حاضر گردد. 586/م الف مجتبى شفیعى- مدیر شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) 

دادگسترى شهرستان نجف آباد/2/447
ابالغ بهاء ثمنیه اعیانى

موضوع تبصره یک ذیــل ماده 105 قانون ثبت شــماره صــادره 1397/12/488954نظر به 
اینکه آقاى عباس رحیمى ورپشــتى فرزند ابراهیم مالک ششــدانگ پالك ثبتى 454/3 واقع 
در قطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان باســتثناء بهاى ثمنیــه اعیانى که در صفحه 293 
دفتر 376 سابقه ثبت و ســند دارد بموجب در خواست وارده شــماره 961218641573029 
– 1396/10/11 تقاضاى اصالح ســند و پرداخت بهــاء ثمنیه اعیانى وحــذف ثمنیه اعیانى 
را نموده اســت و طبق ســوابق ثمنیه اعیانى ششــدانگ پالك ثبتى مذکور بالســویه متعلق 
به خانمها ربابه ســلطان صفرى فرزند مشــهدى محمــد و ماه طال طیبى فرزنــد نصراله مى 
باشــد و نامبرده مدعى گردیده کــه مالکین ثمنیه اعیانى یا ورثه آنان در دســترس نیســت و 
هیچگونه اطالعى از محل ســکونت نامبردگان موجود نمیباشــد. لذا در اجــراى تبصره یک 
ماده 105 اصالحى آئین نامه قانون ثبت کارشــناس رســمى دادگســترى نجــف آباد میزان 
بهــاى ثمنیه اعیانى ششــدانگ پالك ثبتــى مذکــور را 6/500/000 ریــال ارزیابى نمود و 
متقاضــى مبلغ مذکور را طى یــک فیش بشــماره پیگیرى 164494 بحســاب صندوق ثبت 
تودیع نموده است و چون ذینفع فاقد نشانى اســت ، لذا با توجه به مفاد تبصره یک ماده مذکور 
مراتب طى یک نوبت آگهــى و اعالم میگردد تا ذینفع جهت دریافت بهاء تعیین شــده به اداره 
ثبت اســناد و امالك نجف آباد مراجعه نماید و در صورتى که تضییع حقى شده باشد میتواند از 
تاریخ انتشار این آگهى به مدت یک ماه به مراجع صالحه قضائى مراجعه و گواهى طرح دعوى 
را به این اداره تســلیم نموده و از ادامه عملیات ثبتى جلوگیرى نمائید بدیهى اســت در صورت 
عدم مراجعه ذینفع به مراجع قضائى در مدت تعیین شــده وعدم ارائه گواهى طرح دعوى وعدم 
وصول هر گونه اعتراض ، نسبت به ادامه عملیات ثبتى برابر مقررات وحذف استثناء بهاء ثمنیه 
اعیانى اقدام خواهد شد.585/م الف حسین زمانى- رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/2/448

 اخطار اجرایى
شــماره 984/96 به موجب راى شــماره 1319 تاریخ 96/11/30 حوزه هشتم شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه فرهاد بیدآبادى به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به فک پالك خودرو سوارى، پژو 405 جى ال ایکس آى 8/1 
مدل 1388 به شماره انتظامى ایران 43-818م32 در حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتى. 
محکوم له: عبدالمجید مومنى به نشانى: نجف آباد- خ شهدا غربى ك ابوذر ك مهرگان پ 17 
کد پ 8518756581، 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 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 قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 564/م 

الف-شعبه هشتم شوراى حل اختالف نجف آباد/2/449
 ابالغ رأى

دادنامه- کالســه پرونده: 103/97 مرجع رســیدگى کننده: شعبه 5 شــوراى حل اختالف 
نجف آباد، على یزدانى نشــانى: نجف آباد نرسیده به پلیس راه ســنگبرى نماساز ، خوانده: 
غالمرضا الیگودرزى نشانى: تهران منیریه سى مترى صالحى ك اسفند غربى پ 30 کد پ  
1854999864 (مجهول المکان)، گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و 
به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعوى على یزدانى 
به طرفیت غالمرضا الیگودرزى به خواســته مطالبه مبلغ چهارمیلیون تومان وجه یک فقره 
چک به شماره 28008285  به تاریخ 94/6/10 عهده بانک پست ایران  به انضمام هزینه ها 
دادرسى و خسارت تاخیر تادیه . نظربه بقاء اصول مستندات در ید خواهان که حکایت از اشتغال 
ذمه خوانده داشته و نظربه عدم حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدرکى مبنى 
بر برى الذمه بودن ایشان یا بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه مقرون به صحت تلقى و  مستنداً 
به مواد 198و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت چهار میلیون تومان اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ یکصد و هفتاد و پنج هزار تومان بابت هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیرتادیه از زمان 
سررسید چک در مورخه 94/6/10 لغایت اجراى حکم درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد. 
راى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شورا و سپس ظرف 
همین مدت قابل تجدیدنظر درمحاکم عمومى دادگســترى شهرستان نجف آباد  مى باشد. 

554/م الف-قاضى شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/2/450
 اخطار اجرایى

شماره 1783/96 به موجب راى شماره 1783/96تاریخ 96/11/23 حوزه 5 امیرآباد شوراى 
حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه نادر زارع تالى به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ شش میلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 
صد و نود هزار تومان بعنوان هزینه هاى دادرسى و خسارات تاخیر در تادیه از زمان سررسید 
95/7/30 لغایت اجراى حکم و پرداخت مبلغ سیصد هزار تومان بابت نیم عشر دولتى درحق 
صندوق دادگسترى نجف آباد. محکوم له: على یزدانى به نشانى: نجف آباد 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 قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 553/م الف-شعبه 5 

امیرآباد حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/2/451

براى جذب ســرمایه در صد روستاى هدف 
گردشگرى، ساالنه به هر روستا یک میلیارد 

ریال کمک مى شود.
معاون امور دهیارى هاى سازمان شهردارى ها 
و دهیارى هاى وزارت کشور در اولین همایش 
شوراهاى اسالمى شهرستان کاشان با اشاره به 
اینکه 500 روستاى هدف گردشگرى در کشور 
وجود دارد، از امضاى تفاهمنامه با ســازمان 
میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
خبر داد و گفت: این تفاهمنامه با هدف تسریع 
در جذب و جلب سرمایه در روستاها انجام شده 
و بر اساس آن، در مدت پنج سال، صد روستا هر 
سال یک میلیارد ریال کمک دریافت مى کنند. 
ســعیدرضا جندقیان از اختصاص سه هزار و 
500 میلیارد تومان اعتبار براى دهیارى هاى 
کشور در سال جارى خبر داد و افزود: این مقدار 
اعتبار نسبت به سال گذشته 25 درصد افزایش 

داشته است.

جذب سرمایه در 
روستاهاى گردشگرى 

کشور
در ســال گذشــته صرفه جویــى روزانــه 1/5 لیتر در 
شــبانه روز، براى گذر از مشــکالت آبى در اصفهان در 
دستور کار قرار گرفت اما امسال شــرایط حادتر شده و 

چاره اى جز صرفه جویى 30 درصدى نیست. 
بر اساس اعالم مســعود میرمحمدصادقى، مدیرعامل 
شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان، به دلیل کاهش 
شدید منابع آبى، در بهار و تابستان امسال، نه تنها امکان 
توزیع آب کشاورزى در شرق و غرب استان وجود ندارد، 
بلکه براى نخســتین بار در طول تاریخ، آب زاینده رود 
به باغ ها هم تعلق نمى گیرد و قرار اســت با تانکر براى 
زنده ماندن درختــان و نه براى تولید میــوه به آنها آب

رساند.
از سوى دیگر، جیره بندى راهکارى است که در صورت 
وقوع بحران دور از انتظار نخواهد بود، زیرا بررسى هاى 
آمارى نشان مى دهد که میزان بارش ها در فالت مرکزى 
ایران و سرشاخه هاى زاینده رود نسبت به سال گذشته 
و میانگیــن بلند مدت بیش از 50 درصــد کاهش یافته

است.
از ابتداى ســال جارى آبى(مهر96) تاکنــون در حدود 
600 میلیمتــر بــارش در منطقه کوهرنــگ به عنوان 
اصلى ترین حوضه تأمین کننده این رودخانه ثبت شده 
که این شاخص، در مدت مشابه سال قبل 1232میلیمتر 
بود و نشــان مى دهد که بارش هاى یاد شــده نسبت 
به مشــابه ســال قبل 49 درصد و در مقایسه با متوسط 

بلندمدت 52درصد کمتر شده است.
اگرچه کاهــش مصــرف آب شــرب 30 درصدى در 
نگاه اول به راحتى امکانپذیر نیســت، امــا مى توان در 
فعالیت هاى روزانــه که با مصرف آب همراه اســت با 

برنامه ریزى درســت نســبت به کاهش مصرف اقدام 
کرد.

همه آمارها و ارقامى که نشان از کاهش منابع آبى دارد، 

به ما نشــان مى دهد که کاهش مصرف آب در ســال 
جارى بسیار جدى است و در صورت عدم توجه به آنها، 
متأســفانه نــه تنهــا شــهروندان در تنگنــا قــرار 

مــى گیرنــد، بلکــه مــرگ بســیارى از درختــان 
و تخریــب محیــط زیســت را بــه همــراه خواهــد

 داشت.

به درختان آنقدرى آب مى دهیم که زنده بمانند
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شهردار باغبادران گفت: گاهى اوقات شاهد آن هستیم که 
بعضى از افراد فرصت طلب درصدد هستند تا محصوالت 

دیگر مناطق را به نام باغبادران به فروش برسانند.
اردشــیر محمدى بــا بیــان اینکه ظرفیــت خوبى در 
محصوالت باغى داریم، اظهارکرد: محصوالت منحصر 
به فردى در منطقه باغبادران وجود دارد که اگر بر نحوه 
تولید و توزیع آنها درست مدیریت نکنیم، از بین خواهند 
رفت. وى از برگــزارى جشــنواره«به» و «گردو» در 
باغبادران خبر داد و تصریح کرد: حفظ این دو محصول 
ارزشمند غذایى، در منطقه براى ما بسیار ضرورى است 
و ما اجازه نخواهیــم داد این محصوالت دســتخوش 

تغییرات شود. شهردار باغبادران معرفى اصالت گردوى 
باغ بهادران را یکى دیگر از اهداف برگزارى جشنواره در 
این منطقه دانست و متذکر شد: گاهى اوقات شاهد آن 
هستیم که بعضى از افراد فرصت طلب درصدد هستند تا 
محصوالت دیگر مناطق را به نــام باغبادران به فروش 
برسانند که این کار آسیب جبران ناپذیرى به محصوالت 
این منطقه خواهد رساند. وى حمایت از محصوالت بومى 
و باغداران منطقه را، یک اصل اجتناب ناپذیر دانســت و 
تصریح کرد: برخى از محصــوالت موجود در باغبادران 
قابلیت عرصه جهانى دارند و به جرأت مى گوییم که این 

شهر مهد تولید پولکى و نبات در کشور است.

سرپرست سازمان زیباسازى شهردارى اصفهان گفت: به 
زودى سردیس «شهید حسن غازى» در سطح شهر اصفهان 

نصب مى شود.
حسن مؤذنى اظهار کرد: ساخت سردیس شهید حسن غازى 
با همکارى و هماهنگى فرماندهان توپخانه 15خرداد در حال 
اتمام است و به زودى در سطح شهر نصب خواهد شد. وى با 
بیان اینکه ساخت مجسمه «سلمان» نیز در دست اقدام است، 
تصریح کرد: مدل سازى این مجسمه به اتمام رسیده است و 
تا چند ماه آینده، در فضاى شهرى نصب مى شود. سرپرست 
سازمان زیباسازى شــهردارى اصفهان تأکیدکرد: یکى از 
اقدامات ویژه در شهر، ســاخت تندیس ها و سردیس هاى 

شخصیت هاى ملى، فرهنگى، سیاسى، هنرى و مذهبى و 
نصب آنها در نقاط مختلف شهر و در میادین گوناگون است. 
مؤذنى با بیان اینکه در راستاى انجام فعالیت هاى عمرانى 
شهردارى، گاهى الزم است نمادها یا تندیس ها جابه جا شود، 
گفت: نمونه بارز آن تندیس کاوه آهنگر بود که به دلیل اجراى 
عملیات عمرانى خط یک قطار شهرى اصفهان، جمع آورى و 
در انبار نگهدارى شد تا پس از اتمام عملیات عمرانى بار دیگر 
نصب شود. وى تصریح کرد: شبیه این موارد را در گذشته نیز 
شاهد بودیم که از جمله آنها نماد«عروج» در میدان بسیج 
مستضعفین بود که پس از اجراى عملیات عمرانى، روبه روى 

گلستان شهدا نصب شد.

برگزارى جشنواره «به» و 
«گردو» در باغبادران

سردیس «شهید حسن غازى» 
در شهر نصب مى شود

اجراى طرح «ضیافت الهى» 
در 6 امامزاده خمینى شهر 

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمینى 
شـهر گفت: در ماه مبـارك رمضـان، طرح«ضیافت 
الهى» در جوار حرم مطهر شش امامزاده عظیم الشأن 

شهرستان خمینى شهر برگزار مى شود.
حجت االسـالم و المسـلمین رضا ابراهیمـى اظهار 
کـرد: همزمـان با فرا رسـیدن مـاه مبـارك رمضان، 
طرح ضیافت الهى با هدف ایجـاد فضایى معنوى در 
امامزادگان جلیل القدر با رویکرد تبدیل بقاع متبرکه 

به قطب فرهنگى اجرا مى شود.

برگزارى یادواره سردار 
شهید«قجه اى» در زرین شهر 

احسـان میرزایى، مسـئول فرهنگى ناحیـه مقاومت 
بسـیج شهرسـتان لنجان گفت: یادواره سردار شهید 
حسین قجه اى امروز در زرین شهر، زادگاه این شهید 

برگزار مى شود.

اصفهان، بزرگ ترین 
تولیدکننده بوقلمون است

رئیس اداره بهداشـت و مدیریت بیمـارى هاى طیور 
اصفهان گفـت: اصفهان، بـزرگ ترین تولیـد کننده 
بوقلمـون در کشـور اسـت و در هـر دوره، ظرفیـت 

جوجه ریزى 650 هزار قطعه را دارد.
مصطفى کردآبادى با اشاره به اینکه اصفهان به دلیل 
ظرفیت هاى باال در تولید بوقلمون، توانسته به قطب 
پرورش این پرنده گوشتى در کشور تبدیل شود، اظهار 
کرد: با این حال، عمده جوجه هاى یک روزه بوقلمون 

از خارج کشور وارد مى شود.
وى اعالم کرد: بـا توجه بـه اینکه بوقلمـون یکى از 
حساس ترین گونه پرندگان نسبت به آنفلوآنزاى فوق 
حاد اسـت، بنابراین نظـارت بهداشـتى و قرنطینه اى 

جدى باید روى بوقلمون صورت گیرد.
رئیس اداره بهداشـت و مدیریت بیمـارى هاى طیور 
اسـتان اصفهان اعالم کـرد: نظارت هاى بهداشـتى 
گله هـاى مـادر بوقلمون در تمامـى مراحـل، از ورود 
جوجه یک روزه مادر تـا زمان تولید تخـم نطفه دار و 
جوجه یک روزه بر اسـاس دستورالعمل هاى سازمان 
دامپزشکى کشور، در بازه هاى زمانى 45 و 90 روزه با 

انجام آزمایشات دوره اى انجام مى شود.
وى با بیان اینکه پرورش بوقلمون به شـیوه صنعتى 
و امروزى بـراى نخسـتین بار بـه سـال 50 پیش بر 
مى گـردد، تصریح کـرد: این صنعـت از سـال 82  با 
حمایت دولت و اقدامات برنامه ریزى شده وارد مرحله 
جدیدى شـد و به رغم تولید عمر کوتاه خود،  از رشـد 

کّمى مطلوب و پرشتابى برخوردار بوده است.

کاهش مصرف نسوز
 در فوالد مبارکه 

ایـرج مختارپور، مدیر مرکز تعمیرات نسـوز شـرکت 
فوالد مبارکه از کاهش مصرف نسوز در این شرکت و 
ثبت رکورد مصرف نسوز به میزان 6/15 کیلوگرم بر 

تن مذاب در ناحیه فوالدسازى خبر داد.
وى با اشـاره به اینکه مواد نسـوز یکـى از مهمترین 
و پرمصـرف تریـن مـواد مصرفـى در کارخانجـات 
فوالدسـازى اسـت و کاهـش هرچه بیشـتر مصرف 
آن، بر قیمت تمام شـده محصوالت فوالدى بسـیار 
مؤثر اسـت، اظهار کرد: این مهم جزو اهداف شرکت 
فوالد مبارکه بوده تا بتواند با عرضه محصول رقابتى 
در بازارهاى داخلى و جهانى، همـواره به عنوان یک 
الگو مطرح باشد که این رکورد، گام موفق دیگرى در 

این زمینه بوده است.
مختارپور در همین خصوص با تأکید بر عزم کارکنان 
مرکز تعمیرات نسوز در کاهش هرچه بیشتر هزینه ها 
و ایجاد ارزش افزوده باالتر براى فوالد مبارکه در سال 
جارى، رکورد قبلـى در این بخش را بـه میزان 6/25 

کیلوگرم بر تن مذاب اعالم کرد.
مدیر مرکز تعمیرات نسوز شرکت فوالد مبارکه تأکید 
کرد: این میزان مصرف نسـوز و کاهش هزینه هاى 
ناشى از آن مى تواند به عنوان یک الگوى منطقه اى و 

جهانى در صنعت فوالد مدنظر قرار گیرد. 

خبر

محیا حمزه 
«حد نرمال ذخیره خون حداقل شش روز است، 
در حال حاضر ذخیره خون استان اصفهان در 
حد چهار روز است و این وضعیت ایده آل نیست 
و از شهروندان همکارى بیشتر در اهداى خون 

را خواستار هستیم.»
 آنچه مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان 
اوایل اردیبهشت ماه امسال مطرح کرد این 
بود که به تمام گروه هاى خونى احتیاج داریم 
اما در این میان گروه خونى AB و B منفى از 
اولویت بیشــترى برخوردار است و در این دو 
گروه خونى با مشکل مواجه هستیم. این در 
حالى اســت که مجید زینلى دیروز و این بار 
بدون ذکر نام این دو گروه خونى مشــخص 
گفت که فقط چهار روز ذخیره خونى داریم. 
همچنین او دى ماه ســال پیش هشدار داده 
بود اصفهان به همه گروه هاى خونى نیاز دارد.

نیاز به خون و فرآورده هاى خونى براى کمک 
به بیماران در تمام فصول سال یک نیاز جدى 
محسوب مى شــود. نیازى که مى تواند یک 
بیمار را حتى از مرگ نجــات دهد. در مقابل 
اما اهداکنندگان خون در تمام ایام سال رفتار 
یکســانى براى اهداى خون خود ندارند. گاه 
با گرم و یا سرد شــدن هوا میزان آمار اهداى 
خون به شــدت کاهش یافته و گاه در برخى 
از ایام خاص سال نیز آمار اهدا به حداکثر خود 
مى رسد. در همین حال مجید زینلى با تأکید بر 
اینکه خون یک بافت زنده است و نیاز به خون 
و فرآورده هاى خونى به صورت روزانه است 
مى گوید: از اهداکنندگان تقاضا داریم که به 
صورت تدریجى و مســتمر به مراکز انتقال 
خون مراجعــه کنند چرا که نیــاز ما به خون 
روزانه 450 واحد است که تأمین این میزان با 
مراجعه بین 500 تا 550 نفر امکانپذیر است. بنا 
بر آمار اعالم شده، در حال حاضر از اول سال 
تاکنون نزدیک به 22 هــزار و 250 نفر براى 
اهداى خون به مراکــز اهداى خون اصفهان 
مراجعه کردند که از این تعداد بیش از 17 هزار 

نفر موفق به اهداى خون شدند.

خون بدهید حتى در ماه رمضان  
با نزدیک شدن به ایام ماه مبارك رمضان مردم 
نوع دوست با نذر خون خود در این ماه مبارك 
زمزمه حیات را در دل هاى بیماران به جریان 
مى اندازند. هنوز هم این تصور در باور برخى از 
افراد وجود دارد که اهداى خون در ماه مبارك 
رمضان منجر به باطل شدن روزه مى شود، اما 
باید تأکید شود که با اعالم مراجع و فتواى آنها، 
اهداى خون عاملى براى باطل شدن روزه افراد 
در ایام ماه مبارك رمضان نیست. داوطلبان 
مى توانند در ایام ماه مبارك رمضان نیز نسبت 
به اهداى خون اقدام کرده و تنها الزم است به 
برخى توصیه ها توجه کنند. در این ایام بهترین 
زمان در نظر گرفته شده براى اهداى خون، 
بعد از افطار و یا ســاعات اولیــه صبح اعالم 
شده است، ضمن اینکه توصیه مى شود افراد 
در صورتى که قصد اهداى خون دارند شــب 
قبل از اهدا و همچنین روز بعد از آن، مصرف 
نوشیدنى هاى قندى را در برنامه هاى غذایى 
خود بگنجانند. در ماه مبارك رمضان بیشتر 
دیده شده که شهروندان اهداى خون خود را 
تنها به شب هاى قدر موکول مى کنند، اما باید 
به این نکته توجه شود که عمر پالکت ها کوتاه 
است و اگر شهروندان تنها در شب هاى قدر 
به مراکز سازمان انتقال خون مراجعه داشته 
باشند، مشــکالت زیادى گریبان بیماران در 

انتظار خون را مى گیرد.

نیاز جدى اصفهان 
به گروه هاى خونى

اصفهان مهد قرآن، مهد دعا با سابقه دو قرن و مهد توجه به معارف اهل بیت(ع) است 
ساسان اکبرزاده

گردهمایى مفسران و اساتید قرآن و نهج البالغه به همت 
اداره کل تبلیغات اسالمى استان اصفهان در حسینیه دیانى 
با حضور نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان و 

جمعى از روحانیون و اساتید برگزار شد.
در این گردهمایى حجت االسالم و المسلمین محسن قرائتى 
با اشاره به نکاتى که در جلسه درس خارج فقه رهبر معظم 
انقالب درباره ضرورت توجه به تفسیر قرآن در حوزه هاى 
علمیه و مهجوریت قرآن در جامعه و کشورمان بیان کرده 
بود، گفت: قرآن را جدى بگیریم، هویت ما به قرآن است و اگر 
خواستیم مردم را به انقالب هم دعوت کنیم اگر از راه قرآن 

وارد شویم مى پذیرند.
حجت االسالم و المســلمین قرائتى با بیان اینکه تفسیر 
باید ساده، گویا و کوتاه باشــد ادامه داد: طلبه ها باید داراى 
مهارت هاى زیادى باشند، کم حرف زده و تفسیر را در پنج تا 
ده دقیقه بیان کنند و براى مشتاقانى که به مسجد مى آیند 

حرف تازه داشته باشند.
حجت االسالم و المسلمین قرائتى تفسیر موضوعى قرآن 
را مربوط به خواص دانست و گفت: باید براساس نیاز مردم، 
تفسیر کوتاه باشد. وى مى گوید: امروز دست ما از قرآن خالى 
است و امید است خداوند دستمان را بگیرد تا راه کج نرویم، 

درست فکر کنیم و در قیامت پشیمان نشویم.
حجت االسالم و المســلمین قرائتى اظهار امیدوارى کرد 
بتوانیم مزه قرآن را بیش از گذشته چشــیده و به دیگران 
بچشانیم. وى که در تفسیر نور خود 22 جزء قرآن را تاکنون 
آماده کرده است مى گوید: تفســیر نور به 30 زبان تاکنون 

ترجمه شده است. 
■■■

قبل از سخنان حجت االسالم و المسلمین قرائتى در این 
گردهمایى، ســخنان وى در حضور رهبر معظم انقالب 

اسالمى پخش شد.
در گردهمایى مفســران و اســاتید قــرآن و نهج البالغه، 

حجت االسالم و المسلمین سید حسین بهشتى نژاد، مسئول 
ستاد تفسیر اســتان اصفهان هم گفت: این گردهمایى با 
هدف ترغیب و توصیه هاى روحانیون در تفســیر قرآن و 
نهج البالغه در آستانه ماه مبارك رمضان برپا شده است. وى 
اظهار امیدوارى کرد روحانیون پیام هایى از قرآن کریم را به 

جگرسوختگان قرآن برسانند.
مسئول ستاد تفســیر اســتان اصفهان اظهار کرد: انصافًا 
حجت االسالم و المســلمین قرائتى در ترویج و اقامه نماز 
تاکنون گام هاى بسیار بزرگى برداشته و زبان گویاى او پرچم 
نماز، قرآن و زکات را برافراشته است و وى در این گردهمایى 
تجربه موفق خود را به مفسران و اساتید قرآن انتقال مى دهد.

حجت االسالم و المسلمین بهشتى نژاد، اصفهان را داراى 
امتیازاتى در قرآن نسبت به دیگر استان ها دانست و گفت: 
اصفهان مهد قرآن، مهد دعا با سابقه دو قرن و مهد توجه به 
معارف اهل بیت(ع) بوده و تشکیل ستاد تفسیر در اصفهان نیز 
گامى براى انسجام بیشتر روحانیونى است که توفیق تفسیر 

نهج البالغه را دارند. وى با بیان اینکه در اصفهان براساس آمار 
تخمینى، یکصد مسجد و در شهرستان هاى استان نیز یکصد 
مسجد در ماه مبارك رمضان تفسیر قرآن دارند که عدد خوبى 
است، گفت: در دو سال اخیر دفتر نشر نهج البالغه در اصفهان 
شکل گرفت و مفسران با این دفتر ارتباط خوبى داشته اند 
و حداقل هفته اى یک شب در مســاجد به این امر اهتمام 
مى شود. مسئول ستاد تفسیر اســتان اصفهان اظهار کرد: 
قرآن سفره لذیذى است که همه مى توانند از آن استفاده کنند.
حجت االسالم و المسلمین بهشتى نژاد تصریح کرد: در کنار 
تقویت دروس حوزوى در سطوح عالى، رساندن طالب به 
آخرین مراحل تحصیلى از رسالت هاى سنگین حوزه هاى 
علمیه اصفهان است و هرگونه ضعف در دروس حوزوى، 

خطرى براى آینده حوزه و اسالم است.
مسئول ستاد تفسیر استان اصفهان گفت: قطعاً حوزه علمیه 
اصفهان، در طول ســال ها، گام هایى بــراى ترویج قرآن 

برداشته و در حفظ قرآن نیز مرکز خاصى است. 

مدیر روابط عمومى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت: حجم آب خروجى سد زاینده رود 20 درصد کاهش 
یافته که این امر، به دلیل مدیریت آب و جلوگیرى از جیره 

بندى آب در ماه هاى پیش رو انجام شده است.
اکبر بنى طبا در رابطه با افت فشار آب در سطح شهر اصفهان 
و گزارش قطعى آب در برخى محالت شــهر اظهار کرد: 
پیش تر به صورت مکرر اعالم شده بود که به دلیل تغییرات 
اقلیمى و کاهش نزوالت آســمانى، شــرایط آبى امسال 

شرایط ویژه اى است.
وى در ادامه افزود: بر اساس همین اتفاقات، منابع شرب در 
دسترس بسیار کاهش یافته و براى اینکه بتوانیم مسئله آب 
شرب را به خوبى مدیریت کنیم، سناریوهاى مختلفى را در 
رابطه با میزان آب تخصیصى به اصفهان تعریف کرده ایم.

مدیر روابط عمومى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
با تأیید کاهش 20 درصدى حجم آب خروجى سد تصریح 
کرد: این کاهش خروجى به دلیل مدیریت آب در ماه هاى 
پیش رو صورت گرفته و تالش شــده براى جلوگیرى از 
جیره بندى آب در اصفهان، جریان آب در طول ســاعات 

روز مدیریت شود.
سخنگوى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به تشریح 
تعداد شهرهاى مصرف کننده آب حوضه زاینده رود پرداخت 
و اعالم کرد: بیش از 56 شــهر و 300 روســتا در استان 
اصفهان از حوضه آبریز زاینده رود تغذیه مى کنند و تمامى 
مصرف کنندگان این شهرها و روســتاها باید در مدیریت 

مصرف خود دقت بیشترى به عمل آورند.
■■■

وى کاهش 30 درصدى مصرف آب شــرب را ضرورى 

اعالم کرد و گفت: در صورتى که مردم در کاهش این حجم 
از مصرف همکارى نداشته باشند و نتوانیم به حد 30 درصد 
کاهش مصرف برســیم، در هفته هاى آتى باز هم شاهد 

قطعى و افت فشار خواهیم بود.
بنى طبا تغییر وضعیت آبى استان را منوط به تغییر شرایط 

اقلیمى و افزایش نزوالت جوى دانســت و گفت: در حال 
حاضر حجم آب پشت سد میزان قابل قبولى نیست و براى 
پرهیز از بروز مشــکالت اساســى، باید دقت بیشترى در 

مصرف داشت.
مدیر روابط عمومى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

در ادامه اظهار کرد: باید پذیرفت که ظرفیت آبى اســتان 
در همین حد اســت و مصرف کنندگان ناچــار به تطبیق 
با شرایط هســتند. وى یادآور شــد: تأکید مى کنیم همه 
مصرف کنندگان و ذینفعان آب براى رعایت حقوق سایر 

مردم، به بهبود شرایط کمک کرده و صرفه جویى کنند.

در صورت عدم صرفه جویى؛

در هفته هاى آتى باز هم  شاهد قطعى و 
افت فشار آب خواهیم بود

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى

شرکت عمران شهر جدید بهارستان

نوبت اول

م الف: 175088

شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد اجراى پروژه عمرانى به شرح زیر را در بهارستان از طریق مناقصه عمومى 
به شرکت هاى داراى گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکارى واگذار نماید، لذا متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد 
مناقصه از تاریخ انتشار آگهى نوبت اول لغایت روز شنبه 97/02/29 در ساعات ادارى به امور قراردادهاى شرکت عمران 
بهارستان به آدرس بهارستان خ الفت شرقى خ امیرکبیر (با شماره تلفن 36861090 الى 6 داخلى 232) و یا پایگاه ملى 
مناقصات mporg.ir و یا سایت شرکت www.BNT.ir مراجعه نمایند. ضمنًا پیشنهادها مى بایست (در پاکت هاى 
جداگانه) تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 97/03/09 تحویل دبیرخانه مرکزى شرکت عمران شود. کمیسیون 
مناقصه ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 97/03/12 در دفتر شرکت عمران بهارستان تشکیل و نسبت به بازگشایى پاکت ها 
اقدام خواهد شد. الزم به ذکر است که کارفرما مى تواند هزینه پروژه ها را به صورت تهاتر با اراضى یا مستحدثات تجارى 
یا مسکونى و یا  در صورت امکان و انجام مراحل قانونى نسبت به پرداخت بخشى از مطالبات پیمانکار در قالب اسناد خزانه 

اسالمى یا نقدى اقدام نماید. 

شماره ردیف
گواهینامه صالحیت موضوع مناقصهمناقصه

پیمانکارى
مبلغ برآورد اولیه 

(ریال)
سپرده شرکت 
در مناقصه (ریال)

مدت 
پیمان

مناقصه 1
97/04

عملیات تکمیل دیوارکشى محوطه و ساخت 
 A اتاق نگهبانى پروژه 192 واحدى پارت

مسکن مهر شهر جدید بهارستان
حداقل رتبه 5 در 

3 ماه3/766/957/581188/348/000رشته ابنیه

گذرى بر برنامه 
اکران سینماهاى اصفهان

با نزدیک شــدن به هفته  پایانى اردیبهشت ماه، 
سینماهاى اصفهان خانه تکانى مى کنند و فیلم هاى 

جدید را بر روى پرده نقره اى مى برند.
پردیس سینمایى چهارباغ با هشت فیلم سینمایى، 
میزبان عالقه مندان به هنر هفتم در اصفهان است. 
«چهارراه استانبول»، «خجالت نکش»، «تگزاس»، 
«به وقت شام»، «فیلشاه»، «لونه زنبور»، «بدون 
تاریخ بدون امضا» و «پاپ» فیلم هایى هستند که در 
سانس هاى مختلف در سالن هاى بزرگ و کوچک 

این پردیس سینمایى به اکران در مى آیند.
■■■

سینما فلســطین هنوز اکران «به وقت شام» و 
«التارى» را ادامه مى دهد تا عالقه مندان به این دو 
فیلم که هنوز امکان تماشاى آن را پیدا نکرده اند، 
بتوانند در فرصت باقیمانده این دو فیلم پرمخاطب 

را به تماشا بنشیند.
■■■

سینما سپاهان نیز عالوه بر اکران «به وقت شام» 
و «مصــادره» که روزهاى پایانى اکــران خود را 
مى گذرانند، فیلم هاى «خجالت نکش» و «تگزاس» 

را در برنامه اکران خود قرار داده است.


