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فواید روغن نارگیل براى پوست و موجمع شدن بساط فست فودى هاى بدون پروانهنیکى کریمى جدیدترین فیلم اصغر فرهادى را تحسین کردخداحافظ آقاى خبر سرقت لباس معروف بازیگر سینما سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

نقش فیلم «بادیگارد» در نگاه امنیتى به سیستان 

3 میلیون درخت اصفهان در آستانه خشک شدن
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مهـــاجرت براى آب 
کلید خورده است

چالش ادامه دار 
انتخاب مجرى برنامه «هفت»

شیطان آزارگر 
پسران تهرانی

خاتمى: بیانیه 4 پاى میز محـــاکمه
به هیئت رئیسه  هم 

ربطى ندارد

2

3 سال بعد از ساخت فیلم «بادیگارد» به کارگردانى ابراهیم 
حاتمى کیا، دیروز حمیرا ریگى فرماندار قصر قندى که اولین زن 

فرماندار در استان سیستان وبلوچستان نیز هست در گفتگو 
با «دیده بان ایران» گفت که این فیلم باعث شده نگاه هاى 

امنیتى به این استان بازگردد.
ریگى در همین حال افزود: متأسفانه در گذشته رسانه  هاى ما 

با نمایش شرارت و قاچاق در این استان، مردم را بدبین کرده بودند. 

پایگاه اطالع رســانى مجلس خبرگان روز یک شنبه 
بیانیه اى را با عنوان «واکنش مجلس خبرگان رهبرى 
به خروج آمریکا از برجام» منتشــر کرده بود که تنها 
امضاى آیــت ا... جنتى رئیس این مجلس را داشــت. 
برخى از خبرگزارى هاى کشور هم با استناد به همین 
بیانیه- که در آن تیم مذاکره کننده متهم به عبور از خط 
قرمزها شده و از رئیس جمهورى هم خواسته شده بود 
که بابت خسارات برجام از ملت عذرخواهى کند- آن 

را موضع کلیت...
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 ناگهان چه زود دیر شد ناگهان چه زود دیر شد
وداع ذوب آهن با آسیا در شب فاجعه بار داورىوداع ذوب آهن با آسیا در شب فاجعه بار داورى
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مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري اصفهان: از نظر علمی، آبیاري قطره اي درختان کهن اشتباه است

«ماه عسل»
 از امشب
 مى آیـــد

عرض شود که ارز مى خواهیم!
مشــکل ارز براى مســافران جام جهانى و آنهایى که مى خواهند همراه و یاور تیم 
ملى در روســیه باشند به یک مشــکل اساسى تبدیل شده و رســانه ها در این باره 

گزارش هاى متعددى را منتشر کرده اند.
یک ماه دیگر رقابت هاى جام جهانى روسیه آغاز خواهد شد. هواداران از سراسر دنیا 

به مسکو مى روند تا تیم خود را تشویق کنند.
5

تالطمات بازار ارز در آستانه برگزارى جام جهانى و ابهام در سفر تماشاگران ایرانى به  روسیه

حلول ماه مبارك رمضان و آغاز ضیافت الهى را تبریک مى گوییم

3

ل«ماه عسل»«ماه عسل» لا ع اه
امش از امشب باز ز
آیـــد دآ مى آی یم ى

راهیم
ه اولین زن 

فتگو 
 هاى 

هاى ما 

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان هم انتساب بیانیه 
جنجالى به این مجلس را تکذیب کرد
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از جلوى تلویزیون از جلوى تلویزیون 
آرزوى موفقیت مى کنم!آرزوى موفقیت مى کنم!
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3 ســال بعد از ســاخت فیلم «بادیگارد» به کارگردانى 
ابراهیــم حاتمى کیــا، دیــروز حمیرا ریگــى فرماندار 
قصــر قنــدى کــه اولیــن زن فرمانــدار در اســتان 
سیستان وبلوچستان نیز هســت در گفتگو با «دیده بان 
ایران» گفت که این فیلم باعث شده نگاه هاى امنیتى به 

این استان بازگردد.
ریگى در همین حال افزود: متأسفانه در گذشته رسانه  هاى 
ما با نمایش شــرارت و قاچاق در این اســتان، مردم را 
بدبین کرده بودند. خوشــبختانه االن رسانه  ها هم تغییر 
رویــه داده اند. البته به جــز فیلم «بادیــگارد» که مورد 
اعتراض مردم اســتان هم قرار گرفت چــون در زمانى 

ابراهیم حاتمى کیا این فیلم را ســاخت که در آن معاون 
رئیس جمهور در استان سیستان وبلوچستان ترور مى شود. 
کم کم داشت نگاه امنیتى از روى استان برداشته مى شد 
و نگاه گردشگرى شکل مى گرفت؛ اما با پخش این فیلم 

دوباره مقدارى نگاه امنیتى ایجاد شد.
اشــاره خانم فرماندار به بخش ابتدایى فیلم «بادیگارد» 
است که در آن یکى از نامزدهاى بالقوه انتخابات ریاست 
جمهورى در اثر حمله یک مرد انتحارى در سیســتان و 
بلوچستان زخمى و بعد از چند روز از دنیا مى رود. این اتفاق 
باعث دگرگونى فوق العاده اى در وضعیت روحى «حیدر» 

که «بادیگارد» شخصیت ترور شده است مى شود.  

مدتى پیش رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته 
بود تا چند سال دیگر 30 میلیون ایرانى به دلیل مشکل 
آب از مرکز ایران مهاجرت مى کنند حاال حسین مهاجرى 
کارشــناس محیط زیســت با تخصص مدیریت آب به 
«اعتمادآنالین» مى گوید: مهاجرت براى آب مدتى است 
که شروع شده است و ما با جمعیت عظیمى مواجه هستیم 

که یا مهاجرت کرده اند و یا در آستانه مهاجرت هستند.
او ادامه مى دهد: سراغ کسانى که هر روز به فکر مهاجرت 
از محل زندگى شان هستند بروید، ممکن است عده کمى 
بگویند که بــه دلیل کمبود آب تصمیمــى به مهاجرت 
گرفته اند اما وقتى ریشــه موضوع را بررســى مى کنیم 

مى بینیــم پاى آب در میان اســت. به گفتــه مهاجرى 
بحران آب به روش هاى مختلف بر کیفیت زندگى مردم 
شهرهاى ایران تأثیر گذاشته است. او مى گوید: کم آبى در 
یک شهر کشاورزى را تعطیل کرده است. در شهرى دیگر 
چنان کیفیت هوا را از بین بــرده که دیگر زندگى عادى 
براى مردم ممکن نیست. در شــهرى دیگر کمبود آب 
صنایع را دســتخوش تغییر کرده است. همه اینها باعث 

شده که مردم به ترك محل زندگى شان مجبور شوند.
او مى گوید: قبًال بارندگى تصمیم هاى غلط را پوشــش 
مى داد اما االن دیگر بارندگــى هم وجود ندارد که نحوه 

مدیریت غلط آب را جبران کند.

نقش فیلم «بادیگارد» 
در نگاه امنیتى به سیستان 

مهاجرت براى آب 
کلید خورده است

دفاع از مردم غزه در کن
   خبر آنالین | «منـال عیسـى»، بازیگـر زن 
لبنانى - فرانسوى با باال بردن یک دست نوشته روى 
فرش قرمز جشنواره فیلم کن، حمایت خود را از مردم 
مظلوم فلسطین نشـان داد. روى این پالکارد نوشته 

شده بود: «حمله به غزه را متوقف کنید».

سردار سلیمانى در عراق است 
   انتخاب | سخنگوى وزارت خارجه آمریکا در 
پاسخ به سـئوالى درباره حضور سردار قاسم سلیمانى 
در عراق گفت: او در این کشـور اسـت اما اطالعى از 
جزئیات این سـفر نـدارم. «هدر نوئرت» در نشسـت 
خبرى خود افزود: ما یک رابطه خـوب با دولت عراق 

داریم و همچنان به انجام این کار ادامه خواهیم داد.

تمام شد
   افکار نیوز | تقى آزاد ارمکى، جامعه شناس 
اصالح طلب و اسـتاد دانشـگاه در گفتگو بـا روزنامه 
«فرهیختگان»  اظهار کرد: برجام پروژه روحانى بود و 
تمام شد. صد سال دیگر هم رئیس جمهور بماند، هیچ 
کارى نمى توانـد بکند. نـه توانایى کار دیگـرى دارد، 
نه نیروهاى او ایـن چیزها را مى فهمنـد. هیچ کارى 

نمى تواند انجام دهد.

«زیمنس» هم تحریممان کرد
   خبر آنالین | مدیرعامل شرکت «زیمنس» 
در توییتى پیش دستانه اعالم کرده است: «نمى توانیم 
هیچ سـفارش جدیدى از ایران بگیریم. باید واقعیت 
سیاسـى را بپذیریم. من نگران نیستم، حجم فعالیت 
ما در ایـران خیلى محـدود اسـت. باید بیـن منافع و 
ارزش هایمـان تعـادل برقـرار کنیم.» پیش تـر وزیر 
خارجه آلمان هم اعالم کرده بود: «اگرچه کشـورش 
خواهان کمک به شرکت هاى آلمانى سرگرم تجارت 
با ایران است، اما محافظت کردن از این شرکت ها در 
قبال آسیب ناشى از اعمال دوباره تحریم هاى آمریکا 

علیه تهران، دشوار خواهد بود.»

ژن هاى خوب
سازمان بازنشستگى شهردارى    رویداد 24 |
تهران در چنـد روز گذشـته، نامه اى بـا موضوع عقد 
قرارداد پرسنل به دبیرخانه شهردارى ارسال کرده که 
در آن استخدام پنج مدیر جدید در سطح مدیرکل آنهم 
قبل از حضور شهردار جدید را تصویب کرده است. این 
افراد همگى نسبت فامیلى نزدیک با مدیران سطوح 

باالى کشور دارند.

خبرخوان
چرا سکوت؟

  ایسنا| مدیرعامل خانه ســینما با تأکید 
براینکه روزگار تفکیک و جداسرى ها به سر آمده 
است، گفت: یک تلقى جدى در جامعه وجود دارد 
که تمام مبناى خود را بر سینما گذاشته اما آیا دلیل 
طالق ها و اختالس ها سینماست؟!شاهســوارى 
اضافه کــرد: چرا ما در برابر این نظرات ســکوت 

مى کنیم؟

کار و تحصیل با 
لباس محلى

  ایرنا | سید عباس صالحى وزیر فرهنگ 
و ارشاد اســالمى اظهار کرد: بانوان استان هاى 
هرمزگان، کردستان، کرمانشاه، آذربایجان هاى 
غربى و شــرقى، مازندران، سیستان و بلوچستان 
و دیگر نقاط ایران مى توانند با لباس هاى محلى 
خود در مدارس، ادارات و دانشگاه ها حاضر شوند 

و این موضوع از نظر این وزارتخانه مشکلى ندارد.

فقط 5 سایت
نصف جهان  روزنامه «شــرق» در گزارشــى به 
وضعیــت 15 ســایت پربازدید جهــان (به جز 
سایت هاى محلى چینى) در ایران پرداخته است. بنا 
بر گزارش شرق، از این15 سایت، هفت سایت فیلتر 
است، دسترسى به دو سایت با محدودیت در برخى 
خدمات همراه است و یکى هم در دسترس نیست. 
به این ترتیب فقط پنج سایت از 15 سایت پربازدید 

جهان در ایران قابل دسترسى کامل هستند.

سبیل را هم تقلید مى کنند!
  صبا| فریدون آسرایى خواننده پاپ درباره 
وضعیت موسیقى در کشور مى گوید: متأسفانه در 
ایران این گونه است که یکدیگر را تقلید مى کنند؛ 
حتى مردم را مى بینم که ســبیل هایى مثل بهنام 
بانى مى گذارند. خود من تاکنون ندیده بودم سبیل 
یک آدم را هم کپى کنند و به آن مى گویند «سبیل 
بانى!» خوانندگان ما هم به همین وضع افتاده اند، 
اگر سبیل را تقلید نکنند دستکم صدایشان تقلیدى 

است. 

معتاد شدن از شب امتحان
  ایسنا| هر سال به ویژه در ایام امتحانات 
و کنکور مصرف قرص «ریتالین» در میان دانش 
آموزان و دانشجویان افزایش مى یابد و برخى براى 
اینکه بیدار بمانند و بتوانند شــب امتحان درس 
بخوانند از این قرص اســتفاده و تصور مى کنند 
مصرف آن براى چند مرتبه نمى تواند آسیب زا باشد، 
در حالى که کارشناسان حوزه اجتماعى معتقدند 
قرص هایى چون ریتالین و ترامادول دروازه ورود 

به اعتیاد هستند.

رکوردداران تخلف رانندگى
  جام جم آنالین | رئیس مرکز اجراییات 
پلیس راهور ناجا از افزایش برخــورد با تخلفات 
رانندگى در سال جارى خبر داد و گفت: بیشترین 
افزایش برخورد در درون شهرها توسط پلیس هاى 
راهور خراسان رضوى، سمنان، اصفهان، گلستان 
و کردستان صورت گرفته و در حوزه برونشهرى 
نیز بیشترین افزایش برخورد توسط پلیس راه هاى 
غرب استان تهران، بوشهر، ســمنان و خراسان 

رضوى بوده است.

 طرح محکوم به شکست 
یک جامعه شــناس طرح «حذف    ایلنا|
اجازه پدر براى ازدواج دختران باالى 28 سال» را 
محکوم به شکست دانست. شریفى یزدى گفت: 
ازدواج در ایران تنها بین دو نفر نیست، بلکه بین دو 
خانواده است با این تفاسیر اگر این طرح عملى شود 
آن دختر و پسر مقبول خانواده همسر قرار نخواهند 
گرفت و از پشتیبانى هاى خانواده هایشان محروم 

خواهند شد.

پایگاه اطالع رســانى مجلس خبرگان روز یک شــنبه 
بیانیه اى را با عنــوان «واکنش مجلس خبرگان رهبرى 
به خروج آمریکا از برجام» منتشــر کــرده بود که تنها 
امضاى آیت ا... جنتى رئیس این مجلس را داشت. برخى 
از خبرگزارى هاى کشور هم با استناد به همین بیانیه- که 
در آن تیــم مذاکره کننده متهم به عبــور از خط قرمزها 
شده و از رئیس جمهورى هم خواسته شده بود که بابت 
خســارات برجام از ملت عذرخواهى کند- آن را موضع 
کلیت مجلس خبرگان قلمداد کردند. ســاعات زیادى 
طول نکشید که با مصاحبه چند نفر از اعضاى این مجلس 
با رسانه ها اصل مستند بودن این بیانیه با نام این مجلس 
زیر سئوال رفت و بعد از انتقاداتى که از داخل این مجلس 
به صادرکنندگان آن صادر شد، تیتر مطلب خود را تغییر 
داد و آن را با تیتر بیانیه «رئیس» مجلس خبرگان رهبرى 
منتشــر کرد؛ موضوعى که با انتقادات فراوانی در جامعه 

روبه رو شد و حتى دولت هم به آن واکنش نشان داد.
اما دیروز آیت ا... سید احمد خاتمى، عضو هیئت رئیسه 
مجلس خبرگان در نشست خبرى که در محل مجلس 
خبرگان رهبرى در قم برگزار شــد، توضیحات کاملى 
درباره این بیانیه داد. وى با اشــاره به بیانیه اخیر رئیس 
مجلس خبرگان رهبــرى گفت: این بیانیــه مربوط به 
مجلس خبرگان رهبرى نبود و حتى به هیئت رئیســه 
مجلس خبرگان رهبرى هم ارتباطى ندارد و این بیانیه اى 
است که آیت ا... جنتى از جایگاه ریاست مجلس خبرگان 
با سربرگ رئیس مجلس خبرگان صادر کرده است ولى 
در رسانه ها منعکس شد که این بیانیه مربوط به مجلس 

خبرگان رهبرى است که این انعکاس درستى نبود.
وى تصریح کــرد: تعجیلى در ابتدا صــورت گرفت که 
ســایت خبرگان بیانیه را به نام خبرگان رهبرى در این 

سایت درج کرد ولى بالفاصله اصالح شد که این بیانیه 
مربوط به رئیس مجلس خبرگان رهبرى است.خاتمى 
ادامه داد: مجلــس خبرگان زمانى کــه بیانیه اى صادر 
مى کند بر بند بند آن نسبت به موضع خود تصریح مى کند 

ولى در بیانیه اخیر کلمــه اى از مجلس خبرگان نیامده و 
تنها ریاست مجلس خبرگان به عنوان یک صاحب نظر 

بیانیه صادر کرده اند.
وى اضافه کرد: انتظار بر این بود کسانى که مى خواستند 

اظهارنظر کنند اصالحات را هم در نظر مى گرفتند ولى 
برخى افراد به دنبال تخریــب خبرگان بودند تا بیانیه اى 
که از سوى این نهاد نیست به نام آن تمام کنند و سرمایه 

نظام را بکوبند.

هر از گاهى از طریــق اطرافیان، جراید یا فضاى مجازى 
خبرهایى مبنى بر ازدواج دختران و پســرانى در ســنین 
پایین مى شنویم که ممکن اســت مورد تعجب و انتقاد 
ما نیز قرار بگیرد. با وجود اینکه در جامعه اى به نســبت 
مدرن زندگى مى کنیــم و ازدواج هاى در ســن پایین 
مورد قبول غالب مردم نیســت اما هنوز هم در گوشه و 
کنار کشــور شــاهد ازدواج هاى زود هنگام هستیم که 
مى تواند دالیل مختلفى داشته باشد. کار به جایى رسیده 
که  مشاور اســتاندار خراســان رضوى در امور جوانان 

گفته: در برخى از شهرستان هاى خراسان رضوى، مانند 
شهرستان زاوه، میانگین ســن ازدواج دختران 11 سال 
اســت. این در حالى اســت که نماینده مردم تهران در 
مجلس گفت: کودك همسرى ناشــى از فقر است و در 
محالتى که از ضعف اجتماعى برخوردار هستند، بیشتر 
اتفاق مى افتد. طیبه سیاوشى، تصریح کرد: پدیده کودك 
همسرى یکى از پدیده هایى  است که بیش از 90 درصد 
آن در خانواده هاى بى بضاعت و فقیر اتفاق مى افتد و این 
کودکان معموًال با مهاجرانــى ازدواج مى کنند که فاقد 
شناسنامه هســتند که باعث ایجاد پدیده دیگرى به نام 

عدم هویت مى شــود. وى افزود: بحث کودك همسرى 
و یا افزایش حداقلى ســن ازدواج، بیش از یکسال و نیم 
در مجلس مورد توجه ما بوده اســت و از نظر کارشناسان 
متعددى به آن پرداخته ایم. همزمان با فعالیت ما در مجلس 
شــاهد آمار و ارقام عجیبى در رابطه بــا طالق کودکان 
بودیم که نتوانستیم منبع موثقى را براى آن پیدا کنیم اما 

درهرصورت آمار قابل توجه و عمده اى بود.
فعاالن حقوق کودك معتقدند آمــار باالى کودکانى که 
پیش از رســیدن به بلوغ فکرى و ذهنى ازدواج مى کنند 
حکایت از گســتره باالى این پدیــده دارد و در آینده بر 

سالمت خانواده هاى ایرانى تأثیر منفى خواهد گذاشت. 
این فعاالن بر مشخص شدن سنى قطعى و قانونى براى 
ازدواج تأکید مى کنند و معتقدند تا مشخص نشدن الزامات 
قانونى نمى توان از این پدیــده جلوگیرى کرد. بر همین 
اساس آمارها نشان مى دهند که از سال 90 تا94 نزدیک 
به 800 ک ودك زیر ده سال تن به ازدواج داده اند؛ این در 
حالى است که آمارهاى رسمى تنها محدود به ازدواج هاى 
ثبت شده در دفاتر رسمى است و چه بسا این تعداد به دلیل 
عدم ثبت ازدواج کودکان بدون شناسنامه و یا عدم ثبت 

رسمى و قانونى ازدواج هاى چند همسرى تغییر یابد.

در کنسرت ســه شنبه شــب گذشــته گروه «لیان» در 
تهران،اجراى قطعات شــاد و ریتمیک بوشهرى و حضور 
پیشکسوتى از حوزه جنوب براى انجام رقص آیینى جنوب و 
«خیام خوانى» براى حضار اجرا شد. این برنامه همانند دیگر 
اجراهاى گروه لیان سرشار ازریتم و انرژى بود و حاضرین در 
سالن نیز به شدت با قطعات شاد گروه همراهى مى کردند. 
در انتهاى این برنامه و درحالى که اعضاى لیان همگى روى 
ســن آمدند، محمود دولت آبادى با اجراى حرکات رقص 
آیینى جنوب صحنه هاى جالب توجهى را خلق کرد که با 
استقبال حاضران رو به رو شد و همه به صورت ایستاده به 

تشویق این نویسنده پرداختند.
دولت آبادى دقایقى پس از این اجرا درباره حضورش در این 
کنسرت گفت: متأســفم که قبًال به کنسرت لیان نیامدم. 

دل پسند بود و بسیار پرهیجان. زمان اجراى آواز دشتستانى 
گریه هم کردم. دشتستانى همیشه اشک من را در مى آورد. 
بیشتر هیجان و افروخته شدن جان پنهان بود که دست داد 

و به قول رفقا حالى افتاد و وقت خوش شد.

«کیهان» نوشت: بهمن فرمان آرا نسبت به عدم مجوز 
خروج از کشور براى جعفر پناهى به دلیل حضور فیلمش 
در جشــنواره فیلم «کن» اعتراض کرد و گفت: «... چه 
شرم آور است که در جایى زندگى مى کنیم که فیلمساز 
بزرگ مملکتمان اجازه رفت ن به جشــنواره مهمى مثل 
کن که فیلم او را نشــان مى دهد ندارد. این دموکراسى 
اســت؟» اما فرمان آرا باید این پرسش نسل امروز را هم 

توضیح دهد که آیا اجازه آزاد چرخیدن و اظهار نظر کردن 
و فیلمسازى به وى و عدم محاکمه ایشان که در بدترین 
روزگار این ملت یعنى دوران ستم شاهى، مدیر تولید یکى 
از تبهکارترین عناصر آن رژیم یعنى  اشرف پهلوى بوده 
و برخى از مستهجن ترین آثار به اصطالح سینمایى مانند 
«در امتداد شب» را ساخته که موجب انحراف ذهنى نسل 

جوان شد، خیانت به دموکراسى نیست؟!

قاسم افشار، گوینده باسابقه صداوسیما دار فانى را وداع 
گفت.افشار که از ســال هاى اول انقالب، گویندگى در 
بخش هاى خبرى رادیو و تلویزیون را برعهده داشــت و 
در بحبوحه سال هاى دفاع مقدس بارها اخبار مربوط به 
پیروزى هاى رزمندگان اســالم را به اطالع هموطنان 
رسانده بود، بامداد دیروز بر اثر ایست قلبى دارفانى را وداع 
گفت. قاسم افشار از اســتادان گویندگى و فن بیان بود و 
صداى ماندگار او هرگز از ذهن مخاطبان رادیو و تلویزیون 

حذف نخواهد شد.
او متولد 13 آبان 1330 در تهران و کارشــناس ارشــد 
روانشناسى بود. وى عالوه بر گویندگى در صدا و سیما در 
بخش هاى مختلفى از جمله سازمان سازمان پژوهش هاى 

علمى و صنعتى سابقه مدیریت داشت.
ششم آبان ماه سال گذشته بود که صفارى از سردبیران 
پیشین خبرگزارى صداوســیما، در یادداشتى به غیبت 
طوالنى مدت قاسم افشــار در تلویزیون اشــاره کرد و 
نوشت:« جدا شــدن آقاى افشــار گوینده خبر سیما از 
مجموعه عزیزان رســانه ملى هیچ ارتباطى به حوادث 
سال 88 و مســائل قبل و بعد از آن نداشت. بنده همان 
سال ها سردبیر خبر 14 بودم. گویندگان دیگرى هم بودند 
که همان زمان به دالیل ادارى و نظایر آن از خبر کنار رفتند 

و به سرعت جذب بخش هاى دیگر سازمان شدند و صدا 
و تصویرشان هنوز هم دیده و شنیده مى شود. برخى هم 
مانند آقاى افشار به دالیل خاص خودشان دیگر جلوى 
دوربین نمى آیند. گروه دیگرى هم بودند که به شــکل 
کامًال آشــکار از حوادث 88 حمایــت کردند و االن هم 
با ســالم و صلوات به کار جلوى دوربین در رسانه ادامه 

مى دهند...» 
مراســم تشــییع این گوینده نام آشنا و با ســابقه خبر، 
امروز ســاعت 9 صبح از مقابل منزلش در تهران برگزار 

مى شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان هم انتساب بیانیه جنجالى به این مجلس را تکذیب کرد
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سن ازدواج به 11 سال رسید!

محمود دولت آبادى در کنسرت رقصید!

کیهان: فرمان آرا مدیر اشرف بوده

خداحافظ آقاى خبر
عبدالرضا رحمانى فضلى، وزیر کشــور در واکنش به خبر 
تخریب ویالى متعلق به وى در ســاوجبالغ گفت که این 
خبر دروغ است. وى در پاســخ به این سئوال که دادستان 
ساوجبالغ مشخصًا گفته ویال متعلق به وزیر کشور است، 
تکرار کرد که این مسئله دروغ است. طى هفته گذشته برخى 
رسانه ها گزارش دادند که ویالى غیرمجاز یکى از وزیران 

در روستاى فشند ساوجبالغ به دستور دادستانى ساوجبالغ 
تخریب شد. این خبر را روزنامه «جمهورى اسالمى» منتشر 
کرد و نوشت: تالش اســتاندار البرز و فرماندار ساوجبالغ 
براى جلوگیرى از تخریب ویالى غیرمجاز بى نتیجه ماند. 
دادستانى ســاوجبالغ در گفتگو با روزنامه «خراسان» نیز 
گفته بود که ویالى تخریب شده متعلق به وزیر کشور است.

 «نادر پژوهش»، شــاعر افغان درباره ممیزى کتاب در 
افغانســتان و اینکه آیا چاپ کتاب نویسندگان ایرانى در 
افغانستان براى عبور از سد سانسور است، بیان کرد: برخى 
مالحظات در افغانستان هم وجود دارد ولى به این شکل 
که بحث ممیزى در ایران وجود دارد در افغانستان اتفاق 
نمى افتد. اگرچه حساســیت هایى در جامعه افغانستان 

هم وجود دارد و نویســنده افغان مى داند که براى یک 
جامعه اسالمى و سنتى مى نویسد و باید برخى شئونات و 
نزاکت ها را در نظر بگیرد چون ممکن است مشکالتى 
برایشان ایجاد شود. منتها من یادم نمى آید که تا به حال 
کتابى در افغانستان چه رمان و داستان و چه شعر اجازه 

چاپ پیدا نکرده باشد.

واکنش وزیر کشور به تخریب ویالى منتسب به وى  

فرق ممیزى در افغانستان با ایران

محیا حمزه
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اولین قسمت برنامه «ماه عسل» 
امروز پنج شنبه 27اردیبهشــت ماه ساعت 19 از 

شبکه 3 سیما پخش مى شود.
طبق رسم هر ساله شبکه 3 سیما در ماه رمضان برنامه «ماه عسل»  با 

اجراى احسان علیخانى را روى آنتن مى برد.   
 بیش از یک دهه است که برنامه «ماه عسل» از شبکه 3 پخش مى شود و به 

رکن جدانشدنى ماه رمضان و تلویزیون تبدیل شــده است و مردم هرسال با 
رسیدن ماه رمضان منتظر برنامه «ماه عسل» هستند.

 اولین قسمت برنامه «ماه عسل»  پنج شنبه 27 
اردیبهشت ماه ساعت 19  پخش مى شود 

که البته  قسمت اول این برنامه به آنچه 
سال گذشته در این برنامه رخ داد، 

مى پردازد.

 اصغر فرهادى را تحسین کرد
نیکى کریمى جدیدترین فیلم

 اصغر فرهادى را تحسین کرد
جریمىجدیدترین فیلم ى ی

یک «پنه لوپه کروز»
                                         و  «خاویر باردم» عالــى...                                                        

نیکى کریمى 
یادداشــتى  در 

به ســتایش فیلم اصغر 
فرهادى پرداخت و این فیلم را 
تحسین کرد.  متن کامل یادداشت نیکى 
کریمى که در صفحه شخصى خود منتشر کرد به 

شرح زیر است:
«فیلمسازى کار سختى است. خیلى هم سخت، به خصوص 
وقتى ابعاد  فیلمت بین المللى مى شود و همه به اصطالح مى خواهند 
ببینند که چه کرده اى. "همه مى دانند" فرهادى، کن امسال را افتتاح کرد و این 
یعنى کلى احساس خوب و خوب تر آنکه مى بینى و مى شنوى که فیلم به شدت در گیشه 

سخِت فرانسه موفق بوده است. سینماى ما، اقتصاد، حیات و استقاللش به این توجه در گیشه آن 
هم در ابعاد بین المللى احتیاج دارد. انگار باالخره زمان آن رسیده که به جز نشانه هاى معرفتى و شاعرانگى 

که شاخص قابل اتکا و افتخار سینماى ماست، جا براى ورود به سالن هاى سینما و بازار فیلم هاى ایرانى باز شود.
یک "پنه لوپه کروز" و  "باردم" عالى دارد و فرهادى با هوشمندى، قلب اثر پلیسى _جنایى اش را به تیم پر انرژى و 

درخشان تیم بازیگرى اش سپرده است و یک خانم هایده صفى یارى عالى، با مونتاژى درخشان. در چنین ژانرى 
نیاز به یک مهندسى دقیق در اجزاى قصه و شخصیت ها دارد و این تخصص فرهادى است. او باهوش تر از آن است 

طرفدار که بتوان در شاکله و ساختار چیده شده قصه فیلمش بنیانى سست پیدا کرد.  همیشه 
جسارت بوده ام و خوشحالم که فرهادى بدون محافظه کارى 

و با شجاعت به نوع سینماى خودش ادامه مى دهد.
در پایان باید به این مهم اشــاره کنم که تقصیر 

ما، طرفداران و حتى مخالفان احتمالى فیلمش 
نیســت اگر فیلم به فیلم،  انتظارمان از آثار او 

باالتر مى رود.»

اولین قسمت برنامه «ماه عسل» 
7اامروز پنج شنبه 27اردیبهشــت ماه

3ششبکبکه3 سیما پخش مى شود.
3طبقرق رسم هر ساله شبکه 3 سیما در ماه رمضان برنام

اجراى احاحسان علیخانى را روى آنتن مى برد.   
3 بیش از یکیکدهه است که برنامه «ماه عسل» از شبکه 3 پخشمى شود و به 
رکن جدانششدنى ماه رمضان و تلویزیون تبدیل شــده است و مردم هرسال با

ررسیدن ماه رم رمضان منتظر برنامه «ماه عسل» هستند.

9ه ساعت 19 از

انبرنامه «ماه عسل»  با 
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9ارارددیبهشت ماهاه ساعت 19  پخش مى شود 

کهکه البته  قسمتت اول این برنامه به آنچه 
سالسالگذشته دردر ای این برنامه رخ داد، س

مىمى پردازد.ى

شرح زیر است:
صوص «فیلمسازى کار سختى است. خیلى هم سخت، به خص
واهند وقتى ابعاد  فیلمت بین المللى مى شود و همه به اصطالح مى خو
"ببینند که چه کرده اى. "همه مى دانند" واین  فرهادى، کن امسال را افتتاح کردو
 گیشه عنى کلى احساس خوب و خوب تر آنکه مى بینى و مى شنوى که فیلم به شدت درگ
یشه آن انسه موفق بوده است. سینماى ما، اقتصاد، حیات و استقاللش به این توجه در گی
اعرانگىمللى احتیاج دارد. انگار باالخره زمان آن رسیده که به جز نشانه هاى معرفتى و شا
شود.خار سینماى ماست، جا براى ورود به سالن هاى سینما و بازار فیلم هاى ایرانى بازش
جج_ و جنایى اش را به تیم پر انرژىو _ى دارد و فرهادى با هوشمندى، قلب اثر پلیسى 

 یک خانم هایده صفى یارى عالى، با مونتاژى درخشان. در چنین ژانرى 
ه و شخصیت ها دارد و این تخصص فرهادى است. او باهوش تر از آن است 

طرفدار صه فیلمش بنیانى سست پیدا کرد.  همیشه 
دون محافظه کارى 

 مى دهد.
 تقصیر

مش 
ار او

آید
مى 

شب 
از ام

سل» 
«ماه ع

هم در اب
کهشاخص قابل
"یک "پنه لوپه کروز" و  "با
درخشان تیم بازیگرى اش سپر

یع
سخِت فرا
بعاد بین المل
ل اتکا و افتخ
اردم" عالى
رده است وی

«دارکوب» سومین ساخته بلند ســینمایى بهروز شعیبى به 
تهیه کنندگى سید محمود رضوى به زودى اکران عمومى 

مى شود.
فیلم «دارکوب» در ســى و ششمین جشــنواره ملى فیلم 
فجر نامزد دریافت 10 ســیمرغ بلورین شد و توانست جایزه 
بهترین بازیگر نقش اول زن براى سارا بهرامى و بهترین بازیگر 

نقش مکمل مرد را براى بازى جمشید هاشــم پور دریافت کند. ساخته 
جدید شعیبى بعد از فیلم «خجالت نکش» در گروه استقالل روى پرده

 مى رود.
در خالصه داســتان «دارکوب» آمده اســت: «هیچ چیز ســخت تر از 
اون نیســت که ببینى عزیزت تصمیم گرفته تنها باشــه. تو از دیدنش، 
از شــنیدن صداش لذت مى برى امــا اون درها رو بســته و تنهایى رو 

جاى تو انتخــاب کرده... هیچ چیز ســخت تر از اون نیســت که ببینى 
تنها شــدى. عزیزانت رو مى بینى و دوستشــون دارى ولــى همه تو 
رو انــکار مى کنن. درهــا رو به روت بســتن و تو تنها شــدى. تنهایى 

باتالقه...» 
مهناز افشار، ســارا بهرامى، جمشــید هاشــم  پور، هادى حجازى  فر، 
طوفان مهردادیان، نگار عابدى، شــادى کرم رودى، ثریــا حلى، آتیه 

جاوید، علیرضــا کى منش، ندا عقیقــى و امین حیایــى بازیگران فیلم
 هستند.

سارا بهرامى در این فیلم نقش زنى معتاد را بازى مى کند که گریم و بازى 
وى از نقاط قابل توجه فیلم محسوب مى شــود. «سیانور» و «دهلیز» 
فیلم هاى قبلى شــعیبى با موضوع سیاســى و اجتماعى هستند که این 

فیلم ها را نیز محمود رضوى تهیه کرده بود.

«دارکوب» به سینماها رسید

داریوش بابائیان، تهیه کننده سینما، درباره جدیدترین فعالیت سینمایى خود گفت: این روزها کار 
پیش تولید و انتخاب بازیگر فیلمى با نام «هیچکس حواسش نیست» به کارگردانى رضا خاکى را 
پیش مى بریم. وى افزود: «هیچکس حواسش نیست» یک کار طنز اجتماعى است که در بخش 

بازیگران، در حال رایزنى با جواد رضویان و چند بازیگر دیگر هستیم که هنوز قطعى نشده است.
این تهیه کننده ادامه داد: مدیر تولید این فیلم، اسماعیل کردى است و به محض قطعى شدن همه 

عوامل و بازیگران، فیلمبردارى را آغاز خواهیم کرد. همه لوکیشن هاى ما در تهران است.
گفتنى است؛ «هیچکس حواسش نیست» به نویسندگى مهرنوش عبدى منفرد، یک کمدى 
موقعیت است و در خالصه داستان آن چنین آمده است: «فیلم روایتگر داستان رستم، پسر نوجوانى 

است که در دهه 60 زندگى مى کند و عاشق خانم بازیگر مشهور سینماى آن زمان مى شود.» 

حضور جواد رضویان 
در «هیچکس حواسش نیست»

رضا رویگرى، بازیگر سینما و تلویزیون درخصوص بازگشــت خود به عرصه بازیگرى بعد از سه سال کم 
کارى گفت: معموًال کار اینطور است که زنگ زده و پیشنهاد مى دهند و کار اگر قابل قبول باشد در آن بازى 
مى کنیم. من هم پیشنهاد حسن حجگذار را پذیرفتم و این روزها مشغول بازى در فیلم سینمایى «به وقت 
طالق» هستم.وى درباره مضمون و کیفیت فیلم «به وقت طالق» تأکید کرد: حسن حجگذار تمام تالشش 
را براى این فیلم انجام داده اما اینکه بخواهم بگویم با اثرى مثالزدنى و بسیار 
خوب به سینما بازگشــته ام کمى اغراق است. بیشتر ترجیح مى دهم با یک 

فیلمنامه خوب و در کنار بازیگران بزرگ کار کنم.
بازیگر سریال «مختارنامه» درباره بى توجهى کارگردانان به خود در سال هاى 
اخیر اضافه کرد: بازى در فیلم «به وقت طالق» را قبول کردم تا به کارگردانان 
بفهمانم من هنوز هم مى توانم کار کنم. متأسفانه به محض اینکه مریض شدم 
همه گفتند رویگرى از کار افتاده و دیگر نمى تواند در کارى بازى کند. خواستم 

با حضورم در این فیلم ثابت کنم که هنوز توان بازیگرى دارم.
وى در همین راستا ادامه داد: این کار را در ابتدا بخاطر مسائل مالى قبول کردم 
و در ادامه هم دوست داشــتم بعد از مدت ها بیکارى باز هم دیده شوم. من 
مدت ها درگیر بیمارى بوده ام اما با تمام توان در حال گذراندن دوران درمان 

هستم تا بار دیگر با آثارى قدرتمند به بازیگرى بازگردم.
بازیگر فیلم «اخراجى ها» درباره نوع بازى خود در فیلم «به وقت طــالق» افزود: در این فیلم تمام توانم را 
گذاشتم تا بهترین شرایط جسمانى خود را ارائه کنم. خدا را شکر بازى من فقط به سکانس هاى ثابت و نشسته 

ختم نمى شود و توانستم در سکانس هاى در حال حرکت نیز بازى کنم. 
رویگرى با اشاره به آخرین وضعیت جسمانى خود خاطرنشــان کرد: در حال حاضر مراحل درمانى را پشت 
سر مى گذارم. حال جسمى و روحى ام نسبت به قبل بسیار بهتر شده و هم اکنون آمادگى پیشنهادات بسیار 

سخت براى بازى را دارم.

رضا رویگرى: 
بازگشتم به سینما جواب محکمى به کارگردانان بود

پس از آخرین اظهارنظرهاى مدیران ســیما که گفته 
بودند برنامه ســینمایى «هفت» قبــل از ماه رمضان 
پخش مى شود هنوز زمان پخش این برنامه مشخص 

نیست.
مدیران ســیما چندى پیش اعالم کردند «هفت» که 
مهمترین برنامه ســینمایى تلویزیون است که پس از 
سى و ششمین جشــنواره ملى فیلم فجر در ماه بهمن 
سال گذشــته تعطیل شــد، قبل از ماه رمضان 97 به 
تلویزیون بازمى گردد اما با وجود فرارسیدن ماه رمضان 

هنوز خبر جدیــدى از تولید این برنامه اعالم نشــده
 است.

لوکیشن برنامه «هفت» قرار اســت در باغ کتاب و در 
استودیویى که پیش از این برنامه در روزهاى برگزارى 
سى و ششمین جشنواره ملى فیلم فجر روى آنتن رفت، 
باقى بماند بنابراین لوکیشــن برنامه مشخص است و 
همچنان مهمترین مســئله این برنامه، تعیین ترکیب 

عوامل و به ویژه مجرى است.
انتظار مى رفت که این برنامــه با وقفه اى کوتاه بعد از 

جشــنواره ملى فیلم فجر به کار خود ادامه دهد اما این 
اتفاق نیافتاد و جاى این برنامه در طول برگزارى سى و 
ششمین جشنواره جهانى فیلم فجر که در اردیبهشت 

ماه برگزار شد نیز خالى بود.
این برنامه بعد از سه دوره تولید و پخش توسط مجریانى 
چون فریدون جیرانى، محمــود گبرلو و بهروز افخمى 
و همچنین یک دوره ده روزه با حضور رضا رشــیدپور 
هنوز تکلیفش براى فصل جدید مشــخص نیســت 
و با تغییر مدیریت در شــبکه 3 سیما چشــم امید به 
سیاســت هاى على فروغى مدیر جدید شبکه است تا 

تمهیدى بیا ندیشد که تکلیف «هفت» مشخص شود.

چالش ادامه دار انتخاب مجرى برنامه «هفت»
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نصف جهان  درخشش «مامه تیام» و شب پر اشتباه «احمد ابوبکر آل 
کعف» داور کوچک این بازى آسیایى باعث شد که  ماجراجویى هاى 

آسیایى ذوب آهن نماینده سربلند فوتبال اصفهان به پایان برسد. 
 اســتقالل بعد از باخت دور رفت مرحله یک هشــتم نهایى لیگ 
قهرمانان آسیا مقابل ذوب آهن، به دنبال جبران باخت یک بر صفر 
در ورزشگاه آزادى و در حضورتماشاگرانش بود تا بتواند ناکامى سال 
گذشته در صعود به جمع هشت تیم نهایى این رقابت ها را جبران 
کند که عملکرد فوق العاده مامه تیام با زدن سه گل در دقایق 11، 
41 و 64 در مقابل تک گل تماشایى قاسم حدادى فر در دقیقه 65 ، 
منجر به برترى 3 بر یک استقالل در این دیدار شد تا آنها با پیروزى 

3 بر 2 در مجموع دو مسابقه راهى مرحله یک چهارم نهایى شوند.
دو تیم از شــروع بازى نمایش درگیرانه و فیزیکى در میانه زمین 
داشتند که در نهایت این برخوردها منجر به اعالم پنالتى در دقیقه 
10 به سود استقالل و گل شــدن آن توسط مامه تیام بود؛ در ادامه 
شاگردان قلعه نویى با ارسال از جناحین به دنبال جبران گل خورده 
بودند و با سانترها و پاس هاى عالى حدادى فر شانس هاى گلزنى به 
دست آوردند که مهاجمان ذوب و به ویژه از دست دادن دو موقعیت 
توســط بوحمدان اجازه نداد آنها در نیمه اول به گل برسند ولى با 
این حال استقالل نیز که براى زدن گل دوم تالش مى کرد، بعد از 
اصرار روى زدن شوت هاى از راه دور باالخره با ضربه استثنایى تیام 
دومین گل را در دقیقه 41 به ثمر رساند و نیمه اول را با برترى 2 بر 

صفر به پایان برد.
در 15 دقیقه ابتدایى نیمه دوم شاگردان «وینفرد شفر» و قلعه نویى 
تنها یک موقعیت به دست آوردند که شوت راه دور حدادى فر و پاس 
در عرض خطرناك اسماعیلى فرصت گلزنى براى تیم ها به وجود 
آورد اما در دقیقه 64 بازیکنان استقالل با تدارك یک حمله سریع 
از جناح راست زمین با پاس غفورى و شوت تمام کننده تیام سومین 
گل را زدند تا راه صعودشان را هموار کنند اما کمتر از یک دقیقه بعد 
حدادى فر با شــوت راه دور عالى یکى از گل هاى خورده را جبران 
کرد و امید را به اردوى ذوبى ها باز گرداند؛ بعد از آن بازى به مدت 
20 دقیقه موقعیت خاصى نداشت ولى دو تیم در میانه زمین بازى 
درگیرانه اى داشتند و شاگردان شفر با بستن راه هاى نفوذ به بازیکنان 
ذوب اجازه گلزنى بــه حریف خود را نمى دادنــد؛ در دقایق پایانى 
استقالل و ذوب دو فرصت گلزنى به دست آوردند که جدى ترین و 
افسوس برانگیزترین آن را «ربیع عطایا» در آخرین ثانیه ها از دست 
داد تا تیمش در صعود به جمع هشت تیم نهایى آسیا ناکام باشد و 

بازى با برترى 3 بر یک استقالل خاتمه پیدا کند.
بعد از به صدا در آمدن سوت پایان مســابقه استقالل و ذوب آهن 

سرمربیان دو تیم به سمت ابوبکر داور عمانى مسابقه رفتند.
قلعه نویى و شفر با حضور در وســط زمین و بعد از رسیدن به داور 
مســابقه با حالت عصبانیت صحبت هایى را با او انجام دادند و از 
عملکردش انتقاد کردند. نکته قابل توجه اعتراض همزمان شــفر 
و قلعه نویى به داور عمانى بود. ابوبکر هم با ســکوت پاسخ این دو 
سرمربى را داد و واکنشى به حرف هایشان نداشت. البته قلعه نویى 
بیشتر در این دیدار حق داشت که ناراحت باشد و معلوم نبود اعتراض 

شفر که بیشتر تصمیمات داور به سود تیم او رقم خورد به چه بود.
 اما از سنگالى پرفروغ استقالل سخن بگوییم که بهترین شب حضور 
در ورزشگاه آزادى را سپرى کرد و با هت تریک تماشایى اش  به قول 
یکى از همکاران ورزشى نویسمان نشان داد چرا زمانى در عضویت 

باشگاه یوونتوس ایتالیا بوده است.
نبرد دور برگشــت اســتقالل و ذوب آهن در یک هشــتم نهایى 
لیگ قهرمانان آسیا مشخص کرد چرا استقاللى ها اینقدر نگران 
مصدومیت مامه تیام و رسیدن او به مسابقه سه شنبه شب بودند. 
عملکرد فوق العاده این بازیکن سنگالى در جریان دیدار با ذوب آهن 
اتفاقى بود که استقاللى ها پیش بینى اش مى کردند و حاال آنها از 
اینکه یک خارجى باکیفیت در اختیار دارند، بسیار خوشحالند.مامه 

بابا تیام در مصاف با استقالل مانند نام عجیب و غریبش حرکاتى 
خارق العاده از خود به نمایش گذاشت و با هت تریکى تاریخى زمینه 

را براى صعود تیمش به جمع هشت تیم برتر آسیا فراهم کرد.
تیام از لحظه اى که پشــت ضربه پنالتى قرار گرفت مشخص بود 
انگیزه زیادى براى گلزنى در این مسابقه دارد و با همین روحیه خوب 
به زیبایى رشــید مظاهرى را فریب داد و بازى را یک بر صفر کرد. 

این اما تازه شروع هنرنمایى مهاجم سنگالى سابق یوونتوس بود.
 اوج به رخ کشــیدن توانایى تیام وقتى بود که او از یک توپ مرده 
پشــت محوطه جریمه ذوب آهن فرصتى استثنایى براى خودش 
ساخت و با شوتى دیدنى و تماشــایى که روى پاى چپش نشسته 
بود، کات فوق العاده اى به توپ داد و یکى از بهترین گل هاى سال 
فوتبال جهان را وارد دروازه ذوب آهن کرد. گلى که به عقیده برخى 
کارشناسان مى تواند کاندیداى اول زیباترین گل لیگ قهرمانان 

آسیا تاکنون باشد.
درست در لحظاتى که هواداران استقالل بابت کنترل بازى توسط 
تیمشان در اوایل نیمه دوم ناراضى بودند و استرس زیادى بابت گل 
خوردن داشتند، تیام یکبار دیگر خودى نشان داد و روى پاس روبه 
عقب وریا غفورى در محوطه جریمه صاحب موقعیتى فوق العاده 
شــد. فرصتى که براى تیام با بغل پا گل کردنــش طبیعى به نظر 
مى رسید. این توپ هم خیلى راحت از کنار پاى رشید مظاهرى به 

تور دروازه ذوب آهن چسبید تا رکوردى بى نظیر در 
کارنامه این مهاجم آفریقایى به ثبت برسد.

 تیام با سه گلى که سه شــنبه شب وارد دروازه 
ذوب آهن کرد نه تنها اولین هت تریک خود را در 

دوران حضور در استقالل به ثبت رساند که 
تعدادگل هاى خود در لیگ قهرمانان را 

به عدد 7 رســاند و در میان بهترین 
گلزنان آسیایى تاریخ این تیم قرار 

گرفت.
او همچنیــن با هــت تریک 
فوق العــاده  خود بــه بهترین 
گلزن خارجى تاریخ باشــگاه 
استقالل بدل شــد تا بیشتر از 
قبل در ذهن هــواداران آبى 
پوش جا باز کنــد. حاال تیام 
امید اول گلزنى اســتقالل 
در فصــل هجدهــم لیگ 
برتر محســوب مى شود و 
بى تردید با حضور او خیال 
همه استقاللى ها بابت خط 
حمله راحت شــده است. 
مگر اینکه اخبار جدایى او 
از استقالل در نهایت درست 

از آب در بیاید و کابوس این 
روزهاى آبى ها به واقعیت تبدیل 

شود.
 اما همانطور که در بخش اول 
گزارش نوشــتیم افســوس 
انگیزترین موقعیت ســوزى 
ذوب آهنى ها توسط هافبک 
لبنانى ذوب آهن  انجام شد 
که بهترین فرصت تیمش 
براى صعود بــه مرحله بعد 
لیگ قهرمانان را از دســت 
داد.در این بازى درســت در 
دقایقى که تقریباً همه بابت 

صعود استقالل خیالشان راحت شده بود، ربیع عطایا مى توانست 
معادالت را برهم بزند اما موقعیت استثنایى که او از دست داد، مانع 
شــد.در پنجمین دقیقه از وقت هاى تلف شــده دیدار استقالل و 
ذوب آهن شــاگردان امیر قلعه نویى با ارسال بلند عباسى بازیکن 
تعویضى که روى اشتباه مدافعان استقالل در موقعیتى فوق العاده 
به ربیع عطایا رسید صاحب موقعیت شدند. او با پاى چپ که پاى 
تخصصى اش است به صورت سرضرب شوتش را در دو قدمى به 
سمت دروازه زد اما توپ از باالى دروازه به اوت رفت.ربیع عطایا که 
به نظر مى رسید تصورش را نمى کرد در آن لحظه توپ به آن شکل 
به او برسد تمرکز الزم را نداشت و نتوانست دقیق به توپ ضربه بزند. 
این هافبک لبنانى اگر ضربه اش را داخل چهارچوب مى زد دروازه 
استقالل در دقیقه 95 باز مى شد و دیگر فرصتى براى جبران نزد 

استقاللى ها باقى نمى ماند.
ذوب آهن که بازى هاى زیادى را در فصل گذشــته در ثانیه هاى 
پایانى به ســود خود پایان برده بود وبه همین دلیل این دقایق به 
«قلعه تایم» معروف شده بود، مى توانســت با کمى دقت بیشتر 
توسط عطایا رؤیاهاى استقاللى ها را با زدن گل دوم بر باد بدهد اما  

افسوس که این اتفاق رخ نداد.
 در کنار مامه تیام که در این دیدار به شدت علیه ذوبى ها بود، داور 
مسابقه هم براى باخت ذوب آهن عامل مؤثرى بود. به طورى که 
به شدت مورد آماج حمالت قلعه نویى و ذوب آهنى ها قرار گرفت.

امیر قلعه نویى در مورد این دیدار و در نقد داورى و عواملى که باعث 
شکست ذوب آهن شدند، گفت:

■ به این فوتبال نباید تبریک گفت. باید به سلطانى فر و تاج تبریک 
گفت. از ســلطانى فر و تاج ممنونیم که تیم ها را به خوبى حمایت 
مى کنند. ما در زمین نباختیم. یک فوتبال بحرینى دیدیم. بازى اى 

را چهــار دقیقه که هفت دقیقه وقت اضافه داشت 
و  گرفتنــد 

لتــى  پنا
را  مــا 

اعالم نکردنــد. باید به حال این فوتبــال گریه کرد. 
اگر داور مثل بازى پرســپولیس و الجزیره از شرق 

ى بود، عیار تیم ها معلوم مى شد.  قر با
نباید اخراج مى شد؟ پنالتى روى 
بختیار را نگرفتند. به استقالل 

تبریــک مى گویم ولــى به این 
فوتبال تبریک نمى گویم.

■ زندگى ادامه دارد. یک تیم مظلوم و شهرســتانى چرا باید این 
اتفاق برایش بیافتــد؟ یک هفته به ناموس ما توهین شــد. آقاى 
سلطانى فر و آقاى تاج از اینجا به شما تبریک مى گویم. دیر و زود 
دارد ولى سوخت و سوز ندارد. ســر تیم شهرستانى را بریدند. االن 
قلعه نویى خوب است، چون شکستش دادیم. مبارکشان باشد. به 

فوتبال تبریک نمى گویم.
■  به کى روش هــم تبریک مى گویم. بازیکنــان ما مردانه بازى 
کردند. لیست تیم ملى هم اثرى نداشت. اســتقالل تیام و داور را 
داشت که ما نمى توانستیم این دو بازیکن را بگیریم. باید به تیام، دو 

عزیزى که اسمشان را آوردم و داور تبریک بگویم.
■ در دیدار پرســپولیس- الجزیره دیدید داور چقدر خوب بود؟ به 
باشگاه گفتم نامه بزنند که داور از شرق آسیا باشد. از سوتى که داور 

در دقیقه اول بزند، آدم مى فهمد چه بالیى قرار است سرش بیاید.
■  االن چون باختم با غیرت شدم! من بحثم به همان ها بود. چطور 
به مادر خدابیامرز من توهین مى کنند؟ شما حاضرید علیه مادرتان 

توهین کنند؟ آیا سعه صدر دارید؟
  اما شکست مقابل استقالل به لحاظ آمارى براى امیر قلعه نویى 
اصًال خوشایند نبود. او در شــرایطى با نتیجه یک  بر3 مقابل تیم 
سابقش شکســت خورد که هیچ وقت با اختالف دو گل یا بیشتر 

به استقالل نباخته بود و باخت هاى او به استقالل با اختالف یک 
گل بود( از باخت یک  بر2 با تراکتورسازى به تیم مظلومى در نیمه 
نهایى جام حذفى گرفته تا شکست 3بر 4 با سپاهان در فصل 89) 
اما او باختى با اختالف بیش از یک گل را مقابل تیم سابقش تجربه 
کرد تا بعد از مدتها در ورزشگاه آزادى از استقالل شکست بخورد. 
قلعه نویى امسال و در بازى رفت لیگ با استقالل به تساوى یک 
بر یک رسیده بود و با تراکتورسازى هم موفق به بردن استقالل در 

ورزشگاه آزادى شده بود.
نکته دیگرى که باید به آن اشــاره کرد عملکرد فوق العاده بد تیم 
قلعه نویى در بازى هاى خارج از خانه اش در لیگ قهرمانان بود. آنها 
از چهار بازى خارج از خانه سه بازى را باختند و مقابل لوکوموتیو به 

تساوى رسیدند. ده گل خوردند و سه گل زدند.
به گزارش نصــف جهان، صحبت در مورد ایــن دیدار، رفتارهاى 
زشت هواداران استقالل، عملکرد فاجعه بار داور این مسابقه و البته 
سخن از طالى سیاهى که استقالل در این دیدار  و دیدارهاى قبل 
داشت زیاد اســت و در روزهاى آینده باز هم در صورت لزوم به آن 

خواهیم پرداخت. ذوب آهن فعًال از آسیا 
کنار رفت تا رؤیاهاى این تیم براى 
رفتن به مراحل باالتر پر پر شود 

و از حاال شــمارش معکوس 
براى پیوستن امیر قلعه 

نویى به سپاهان آغاز 
شده است.

وداع ذوب آهن با آسیا در شب فاجعه بار داورى

 ناگهان چه زود دیر شد

م یکبار دیگر خودى نشان داد و روى پاس روبه 
 در محوطه جریمه صاحب موقعیتى فوق العاده 
نظر  براى تیام با بغل پا گل کردنــش طبیعى به
پ هم خیلى راحت از کنار پاى رشید مظاهرى به 

ن چسبید تا رکوردى بى نظیر در 
م آفریقایى به ثبت برسد.

ه سه شــنبه شب وارد دروازه
نها اولین هت تریک خود را در 

ستقالل به ثبت رساند که 
 در لیگ قهرمانان را 

نننننننننرین  و در میان بهت
یخ این تیم قرار 

هــت تریک
بــه بهترین
خ باشــگاه 
د تا بیشتر از 
واداران آبى 
. حاال تیام 
ســتقالل 
هــم لیگ 
مى شود و 
ر او خیال 
بابت خط 
ده است. 
جدایى او

ت درست 
کابوس این 

واقعیت تبدیل 

در بخش اول 
 افســوس 
ت ســوزى 
ط هافبک 
 انجام شد 
ت تیمش 
مرحله بعد 
 از دســت 
ســت در 
مه بابت 

توسط عطایا رؤیاهاى استقاللى ها را با زدن گل دوم بر باد بدهد اما  
افسوس که این اتفاق رخ نداد.

این دیدار به شدت علیه ذوبى ها بود، داور   در کنار مامه تیام که در
مسابقه هم براى باخت ذوب آهن عامل مؤثرى بود. به طورى که 
به شدت مورد آماج حمالت قلعه نویى و ذوب آهنى ها قرار گرفت.

امیر قلعه نویى در مورد این دیدار و در نقد داورى و عواملى که باعث 
شکست ذوب آهن شدند، گفت:

■ به این فوتبال نباید تبریک گفت. باید به سلطانى فر و تاج تبریک 
گفت. از ســلطانى فر و تاج ممنونیم که تیم ها را به خوبى حمایت 
مى کنند. ما در زمین نباختیم. یک فوتبال بحرینى دیدیم. بازى اى 

را چهــار دقیقه که هفت دقیقه وقت اضافه داشت 
و  گرفتنــد 

لتــى  پنا
را مــا

اعالم نکردنــد. باید به حال این فوتبــال گریه کرد.
اگر داور مثل بازى پرســپولیس و الجزیره از شرق 

ى بود، عیار تیم ها معلوم مى شد.  قر با
نباید اخراج مى شد؟ پنالتى روى 
بختیار را نگرفتند. به استقالل 

تبریــک مى گویم ولــى به این 
فوتبال تبریک نمى گویم.

■ زندگى ادامه دارد. یک تیم مظلوم و شهرســتانى چرا باید این 
اتفاق برایش بیافتــد؟ یک هفته به ناموس ما توهین شــد. آقاى 
سلطانى فر و آقاى تاج از اینجا به شما تبریک مى گویم. دیر و زود 
بریدند. االن تیمشهرستانى را ندارد. ســر سوز دارد ولى سوخت و

قلعه نویىخوباست، چون شکستش دادیم. مبارکشان باشد. به 
فوتبال تبریک نمى گویم.

ب■ به کى روش هــم تبریک مى گویم. بازیکنــان ما مردانه بازى 
کردند. لیست تیم ملى هم اثرى نداشت. اســتقالل تیام و داور را 
داشت که ما نمى توانستیم این دو بازیکن را بگیریم. باید به تیام، دو 

عزیزى که اسمشان را آوردم و داور تبریک بگویم.
د■در دیدار پرســپولیس- الجزیره دیدید داور چقدر خوب بود؟ به 
باشگاه گفتم نامه بزنند که داور از شرق آسیا باشد. از سوتى که داور 

در دقیقه اول بزند، آدم مى فهمد چه بالیى قرار است سرش بیاید.
ا■ االن چون باختم با غیرت شدم! من بحثم به همان ها بود. چطور 
به مادر خدابیامرز من توهین مى کنند؟ شما حاضرید علیه مادرتان 

توهینکنند؟ آیا سعه صدر دارید؟
  اما شکست مقابل استقالل به لحاظ آمارى براى امیر قلعه نویى 
اصًال خوشایند نبود. او در شــرایطى با نتیجه یک  بر3 مقابل تیم 
سابقش شکســت خورد که هیچ وقت با اختالف دو گل یا بیشتر 

خواهیم پرداخت. ذوب آهن فعًال از آسیا 
کنار رفت تا رؤیاهاى این تیم براى 
شود رفتن به مراحل باالتر پر پر

و از حاال شــمارش معکوس 
براى پیوستن امیر قلعه 

نویى به سپاهان آغاز 
است. شده

ذوب آهن که 
بازى هاى زیادى را در 

فصل گذشته در 
ثانیه هاى پایانى به سود 
خود پایان برده بود وبه 
همین دلیل این دقایق 
به «قلعه تایم» معروف 

شده بود، مى توانست با 
کمى دقت بیشتر 

توسط عطایا رؤیاهاى 
استقاللى ها را با زدن 

گل دوم بر باد بدهد اما  
افسوس که این اتفاق 

رخ نداد

نصف جهان  تیم فوتبال الدحیل قطر با یک برترى پرگل دوباره مقابل العین امارات این تیم را به شکلى تحقیر آمیز از آسیا حذف کرد.
دیدار برگشت تیم هاى الدحیل قطر و العین امارات در مرحله یک هشتم نهایى لیگ قهرمانان آسیا با برترى قاطع تیم میزبان همراه بود. الدحیل که در بازى رفت چهار 
گل در امارات به العین زده بود، باز هم توانست در خانه خود یک برترى چهار گله دیگر را به دست آورد و در مجموع با برد 8 بر 3 قهرمان امارات را به شکلى تحقیر آمیز 
از لیگ قهرمانان آسیا حذف کند. «یوسف العربى» دو بار و «محمد اسماعیل» و مدافع العین، زننده گل هاى میزبان بودند و «عمر عبدالرحمان» تک گل العینى ها را به 
ثمر رساند.شاگردان «جمال بلماضى» اکنون در لیگ قهرمانان آسیا رکورددار هستند و تنها تیمى اند که هر هشت بازى خود را پیروز شده اند. آنها در خط حمله با حضور 

ستاره هایى چون یوسف العربى، «نام تاى هى»، «یوسف المساکنى»، «معز على» آمار عجیب و غریبى از خود به جاى گذاشته اند.
 آنها عالوه بر قهرمانى در لیگ ستارگان و قطرکاپ باید در فینال جام امیر به مصاف الریان بروند.الدحیل در 22 بازى لیگ قطر 86 گل، شش بازى مرحله گروهى 13 
گل و دو بازى رفت و برگشت برابر العین هشت گل زده اند تا میانگینشان در هر بازى بیش از سه گل زده باشد، الدحیل خطرناك ترین و درنده ترین تیم کنونى آسیاست 

و باید دید حریف مرحله بعد آنها ( از بین استقالل، پرسپولیس و السد) مى تواند طلسم آنها را بشکند یا خیر.موضوعى که خیلى سخت و تقریباً بعید به نظر مى رسد. 

درنده ترین تیم قاره!

مرتضى تبریزى مى گوید که براى فصل آینده در مورد پیشنهاداتى که به او مى رسد، فکر خواهد کرد. مرتضى تبریزى هافبک مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن در پایان 
دیدار برابر استقالل که با حذف این تیم همراه شد، در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد:  در دقایق آخر بازى مى توانستیم ما برنده بازى بشویم که قسمت نشد. به هر حال 

من همیشه تالش مى کنم که براى تیمم مفید باشم.
 این تصمیم مربى اســت کــه چه بازیکنى بــازى کند ولى مــن همیشــه در دقایقى که هســتم تمام تالشــم را انجام مى دهــم. تیم ملى؟ خــب نمى دانم چه 
بگویم؛ به هر حــال هر بازیکنى دوســت دارد که در تیم ملى باشــد. اما به هر حال بازیکنانى که دعوت شــده اند یک ســر و گــردن از ما باالتــر بوده اند و ما هم 
از خانه و از جلــوى تلویزیون براى آنهــا آرزوى موفقیت مى کنیم. من یکســال دیگــر با ذوب آهن قــرارداد دارم. هنــوز تصمیم نگرفتم و امیــدوارم تصمیمى 
بگیرم که به آینــده فوتبالى ام کمک کند. هنوز پیشــنهادى ندارم ولى منتظرم اگر پیشــنهادى باشــد، بررســى کنــم و تصمیمى بگیرم که بــه فوتبالم کمک 

کند. 

از جلوى تلویزیون آرزوى موفقیت مى کنم!
سعید آذرى، مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن یکى از افرادى است که 
در مجادله  «کارلوس کى روش» و امیــر قلعه نویى پایش به میان 

کشیده شده است.
آذرى درباره حرف هاى  کى روش مى گوید: ایشان در صحبت هاى 
اخیرشان ادعا کرده اند که من در گفتگوى تلفنى مشترکمان گفته ام 
امیر قلعه نویى باعــث عدم حضور بازیکنــان ذوب آهن در تیم ملى 
شــده اند که من این مســئله را به طور کامل تکذیب مى کنم. البته 
ما و آقاى کى روش صحبت کردیم، نشان به آن نشان که بعد از آن 
مصاحبه اى که من داشتم و در آن از دعوت از بازیکن مصدوم ذوب  
به تیم ملى انتقاد کردم به من خبــر دادند که آقاى کى روش دنبال او 
مى گردد و حتى به آقاى فقیهى رئیس دفتر من تماس گرفته بودند. 

من هم شماره ایشان را گرفتم و 45 دقیقه با هم صحبت کردیم. 
آذرى در ادامه گفت: در ابتداى صحبتمان آقاى کى روش از من سئوال 
کرد این حرفى که زدى خط سرمربى شماست که من جواب دادم من 
عروسک خیمه شب بازى کسى نیستم. آدم مستقلى هستم، قهرمان 

ملى بودم و در این زمینه صاحب نظر هستم و باز هم گفتم که شما 
نباید اکبر ایمانى را با توجه بــه مصدومیتش به تمرین ریکاورى 
تیم ملى دعوت مى کردید تا آسیب دیدگى اش تشدید بشود. ما در 
این مکالمه 45 دقیقه صحبت کردیم و آقاى آرین قاســمى به 
عنوان مترجم شاهد هستند هر وقت هم که خواستید مى توانید 

رو در رو کنید و اصًال مناظره کنیم.
آذرى در پایان حرف هایش گفت: مــن واقعًا تعجب مى کنم 
که این محتواى دروغ به زبان آقاى کى روش آمده و از آن هم 

عجیب تر اینکه این مسئله در شب بازى ما مقابل استقالل مطرح 
شده است. در حالى که اساســًا حرف نادرستى است و همانطور که 

گفتم هر وقت آقاى کى روش خواستند رو در رو کنیم.

   عروسک 
خیمه شب بازى 

نیستم 
 بعد از آن 
دوم ذوب  
ش دنبال او 
فته بودند. 

دیم.
من سئوال 
بدادم من 
، قهرمان 

 کهشما 
کاورى 
 ما در 
ى به 
انید

کنم
 هم 

 مطرح 
نطور که 
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روزنامه الراى قطر نوشــت که هواداران السد با توجه به عملکرد 
بسیار خوبى که پور على گنجى در این تیم داشته خواستار تمدید 
قرارداد او هستند و به احتمال خیلى زیاد این بازیکن فصل بعد هم 
در السد باقى خواهد ماند.الســد به مرحله یک چهارم نهایى لیگ 
قهرمانان آسیا راه پیدا کرده و این شانس را دارد که با بازیکن ایرانى 

خود جام قهرمانى را باالى سر ببرد.
   ایســنا گزارشــش را اینگونه تمام کرده که مدافع ایرانى السد 
مى توانــد بمب نقــل و انتقاالت تابســتانى لیگ برتر باشــد:“  
پورعلى گنجى یکى از  بازیکنانى که برانکو مدت ها اســت به 
جذب او عالقه دارد و اگر محرومیت تیم پرسپولیس در فصل 
جابجایى تابستانى برداشته شود و پورعلى گنجى قراردادش 

را تمدید نکند اصال بعید نیست که او راهى پرسپولیس شود.“

 کاپیتان ذوب آهن اعالم کرد داور مسابقه تحت 
تاثیر جو ورزشگاه قرار گرفت و نتوانست قضاوت 
خوبى انجام دهد. قاسم حدادى فر در مورد دیدار 
استقالل و ذوب آهن که با شکست تیمش همراه 
بود، گفت:  بازى خوبى انجام دادیم. بر خالف یک 
هفته اى که هجمه هاى زیادى علیه تیم ما ایجاد 
شد و مى گفتند ما فوتبال بازى نمى کنیم و یا خشن 
بازى مى کنیم،   دیدید که فوتبــال خوبى انجام 

دادیم اما به حق مان نرسیدیم. 
وى گفت: اعتراض آقاى قلعه نویى بیشــتر به 

مســاله داورى بود. نظر او ایــن بود که داور 
عرب براى این مسابقه انتخاب نشود، چون 
مسابقه سنگینى بود. امیرقلعه نویى براى 
اســتقالل خیلى زحمت کشیده و حق او 
نیســت این طور از طرف هواداران مورد 
انتقاد قرار بگیرد. حــدادى فر تصریح 
کرد:  فکــر کنم حرکتى کــه تیام در 
دقیقه یک کرد، اخراج داشت. میالد 
فخرالدینى اســتخوان روى پایش 
شکسته و وضعش خراب است. فکر 
مى کنم داور تحت تاثیر ورزشگاه 
قرار گرفــت و متضرر شــدیم. با 
این حال چیزى از شایستگى هاى 

استقالل کم نمى شود. 

مدافع ایرانى شــاغل در لیگ 
آمریکا از دعوت به اردوى 
تیــم   ملى بــراى حضور 
در جــام جهانــى ابــراز 

خوشحالى کرد.
استیون بیت آشور، مدافع ایرانى که در 
لیگ آمریکا فعالیت مى کند در فهرست 
اولیه کارلــوس کى روش بــراى جام 

جهانى 2018 روسیه حضور دارد.
این مدافع درباره حضورش در فهرست 
اولیه تیــم   ملى فوتبال ایــران در جام 
جهانى، به ســایت MLS،گفت : من 
با اعضاى کادر فنــى قبل از اعالم این 
فهرســت صحبت کردم و حدس زدم 
که در این فهرست حضور داشته باشم. 
امیدوار هســتم که در فهرست نهایى 
هم نامم در این فهرست باشد و بتوانم 
در جام جهانى روســیه بازى کنم. من 
آخرین بار چهار ســال پیش به تیم   ملى 
فوتبال ایران دعوت شدم و در این مدت 
تمام تالشم را به کار بستم که بار دیگر 
فرصت حضور در جام جهانى را به دست 

بیاورم.
او در ادامــه  صحبت هایش، گفت : من 
مى دانستم که کادر فنى ایران بازى هاى 
من را در لیگ آمریــکا دنبال مى کند. 
آن ها به من گفتنــد که ما عملکرد تو را 
زیر نظر داریــم و همین طور پیش برو، 
چون کارت را به خوبى انجام مى دهى. 
واقعــا از این که در فهرســت 35 نفره 
کارلوس کى روش حضور دارم بســیار 
هیجان زده هستم،  ولى باید بدانم  که 
کار تمام نشده اســت و باید به تالشم 

ادامه  دهم.

دروازه بان ذوب آهن، داور عمانــى را علت اصلى صعود 
نکردن تیمش به مرحله بعد لیگ قهرمانان آسیا دانست.

رشــید مظاهرى دروازه بان ذوب آهن پس از شکســت 
مقابل استقالل و حذف از لیگ قهرمانان آسیا گفت: باید 
به استقالل و گروه داورى خســته نباشید بگویم که تیم 

صعودکننده را مشخص کردند.
او با کنایه ادامه داد: وقتى چنین گروه داورى خوبى در کار 
باشد، نه نیازى به واکنش هاى مظاهرى و رحمتى است 
و نه نیاز به چیــز دیگرى. تیم داورى بود که باعث شــد 
ذوب آهن در این مرحله حذف شود و از صعود عاجر بماند.

دروازه بان ذوب آهن درباره بــازى هم گفت: بازى خوبى 
بود و نتیجه مســاوى عادالنه تر بود. براى بازى هاى ما 
باید داورهاى شرقى بگذارند نه غربى. داورهاى شرقى بر 

عکس غربى ها از جو استادیوم نمى ترسند.
مظاهرى درباره عملکرد گلرهــاى ایرانى در جام جهانى 

مقابل شــوت هاى حریفان گفت: آیا بوفــون این توپ 
تیام را مى گرفت؟ اگر او مى توانست، من حرفى نخواهم

 داشت.
وى درباره برخورد تند با استقاللى ها گفت: اتفاقا من دست 
آن ها را پس نزدم و شوخى مى کردم. من با برزاى و رحمتى 

شوخى کردم و با خنده آن ها را هول دادم.
دروازه بان ذوب آهن درباره سرمربى تیمش گفت: هر موقع 
ما با پرسپولیس بازى داشتیم، دیدیم که هواداران این تیم 
هیچ گاه به مربیان ســابق خود توهین نمى کنند اما این 
دیدار و بازى رفت را مشاهده کردیم. قلعه نویى چند سال از 
عمر خود را براى استقالل گذاشت اما  این گونه با او رفتار

 کردند. قلعه نویى در اســتقالل پیر شد و ریشه استقالل 
از امیرخان، حجازى و پورحیدرى اســت. این رفتار براى 
استقاللى ها زشت است و باید حرمت بزرگ هاى تیمشان 

را حفظ کنند.

رشید مظاهرى: 
 آبى ها از پرسپولیسى ها یاد بگیرند

استقاللى ها پاداش خوبى براى صعود به جمع 8 
تیم برتر آسیا خواهند گرفت. آنطور که خبرگزارى 
فارس نوشته، افتخارى مدیرعامل استقالل بعد از 
برد   تیمش مقابل ذوب آهــن اعالم کرده که به 
هر کدام از بازیکنان و اعضاى کادر فنى تیمش 5 
هزار دالر پرداخت خواهد کرد. اگر فرض بگیریم 
که مدیرعامل استقالل مى تواند دالر با نرخ 4200 
تومان پیدا کند، آن وقت او باید 21 میلیون تومان 
به هر کدام از نفرات تیمش پرداخت کند که با این 
حســاب 231 میلیون تومان فقط به 11 بازیکن 

اصلى آبى خواهد رسید.
 

بعد از اینکــه کریم بوســتانى ادعاهــاى امیر 
قلعه نویى درباره کم کارى بعضــى از بازیکنان 
اســتقالل در زمان حضور قلعه نویى در این تیم 
را تایید کرد، هاشــم بیک زاده هــم در این باره 
صحبت کرد. او گفت: «فکر مى کنم باید در یک 
زمان مناسب در این خصوص صحبت کرد. ما در 
آن فصل تا هفته بیســتم یا بیست ودوم در صدر 
جدول بودیم، ولى به یک بــاره همه چیز عوض 
شد و ما در پایان قهرمانى را از دست دادیم. حتى 
شانس کسب سهمیه آسیا داشتیم، ولى اتفاقاتى 
رخ داد کــه بایــد مفصل در مــوردش صحبت 
کنیم. متأســفانه برخى از بازیکنان اســتقالل 
کــم کارى کردند. آن تیم حتى مى توانســت در 
آســیا هم قهرمان شــود. من این را حس کردم 
کــه واقعًا برخــى با نهایــت توان خــود بازى

 نمى کردند.»

نصف جهــان  مشــکل ارز براى مســافران جام جهانى و آنهایى که 
مى خواهند و همراه و یاور تیم ملى در روســیه باشند به یک مشکل 
اساسى تبدیل شده و رســانه ها در این باره گزارش هاى متعددى را 

منتشر کرده اند.
یک ماه دیگر رقابت هاى جام جهانى روسیه آغاز خواهد شد. هواداران 
از سراسر دنیا به مسکو مى روند تا تیم خود را تشویق کنند. ایرانى ها هم 
مدتهاست که رسیدن تاریخ برگزارى جام جهانى را انتظار مى کشند، 
اما هواداران عالوه بر این انتظار، دغدغه هاى جدیدى دارند که این 

روزها بیش از هر زمان دیگرى جدى شده است.
از 21 فروردین که دولت تصمیم گرفته سیاست یکسان سازى نرخ ارز 
را اجرایى کند تاکنون، اتفاقات مهمى در بازار ارز رخ داده است. دولت 
حدود یازده دستورالعمل و بخشــنامه را در این رابطه صادر کرده که 
چند بندى از آنها، مربوط به نحوه تأمین ارز مسافرتى است. آن گونه 
که بانک مرکزى در بخشنامه هاى رسمى خود به نظام بانکى ابالغ 
کرده، براى مسافران کشورهاى دور، هزار یورو ساالنه یکبار و براى 

مسافران کشــورهاى نزدیک، 500 یورو به صورت ساالنه 
ارز مســافرتى اختصاص خواهد داد. ایــن مبلغ براى فردى 
که مى خواهد با ارزان ترین نرخ آژانس هاى مسافرى براى 

سه  دیدار تیم ملى در جام تماشاى 

جهانى به روسیه سفر کند یک چهارم هزینه هایش را پوشش مى دهد 
و مشخص نیست طرفداران ایرانى که قصد حضور در روسیه را دارند 

چطور مى توانند باقى هزینه هاى خود را تامین کنند.
 البته دریافت همین مقدار ارز مسافرتى هم براى هر یک از متقاضیان 
شــرط هایى دارد؛ بانک مرکزى اعالم کرده که ارز مسافرتى را تنها 
در قبال ارائه گذرنامه، بلیت و روادید به متقاضیان خواهد داد. این در 
شرایطى است که نظام بانکى و شعب منتخب بانک ها، FAN ID را 
که در روزهاى جام جهانى 2018 به عنوان روادید روسیه به رسمیت 
شناخته مى شود، به عنوان روادید قبول ندارند و بنا را بر این گذاشته اند 
که حتماً در اختصاص ارز به متقاضیان سفر به روسیه بابت جام جهانى، 
روادید این کشور را نیز مشاهده کنند؛ در حالى که FAN ID  در واقع 

همان روادید کشور روسیه است.
بانــک مرکــزى به در دســتورالعمل صادره از طرف 

بانک ها با صراحت اعالم شده که براى اختصاص ارز مسافرتى، نیاز 
به روادید و بلیت متقاضى است و خارج از این ضوابط نمى توان عمل 

کرد. بنابراین الزم است بانک مرکزى تأییدیه وزارت امور 
خارجه را داشته باشــد تا FAN ID  را به عنوان روادید 
رسمى کشور روسیه بپذیرد و به عنوان مدارك معتبر در 

دریافت ارز مسافرتى از سوى متقاضیان، پذیرش کند.
مسافران ایرانى جام جهانى که از دى ماه سال گذشته 
مراحل مختلف ســفر خود را آغاز کرده اند این روزها 
نگرانند تا با توجــه به قوانین جدید ارزى از تماشــاى 

دیدارهاى تیم ملى فوتبــال ایران و حمایت از ملى 
پوشان کشــورمان محروم شــوند. ضمن آنکه به 

تــا هرحال این افراد باتوجــه به زمان انــدك باقیمانده 
شروع مسابقات، باید براى هزینه هاى خود برنامه 

ریزى کنند. 

عرض شود که ارز مى خواهیم!

د.
ذشته 
ن روزها 
ماشــاى 

ز ملى 
به که

تالطمات بازار ارز در آستانه برگزارى جام جهانى و ابهام در سفر تماشاگران ایرانى به  روسیه پاداش پیروزى 
بر ذوب آهن

  بعضى ها 
کم کارى کردند

ىکند تاکنون، اتفاقات مهمى در بازار ارز رخ داده است. دولت 
کرده که  دستورالعمل و بخشــنامه را در این رابطه صادر زده
نحوه تأمین ارز مسافرتى است. آن گونه ى از آنها، مربوط به
ابالغ ک مرکزى در بخشنامه هاى رسمى خود به نظام بانکى

راى مسافران کشورهاى دور، هزار یورو ساالنه یکبار و براى 
هالنه ن کشــورهاى نزدیک، 500 یورو به صورت سا
ـافرتى اختصاص خواهد داد. ایــن مبلغ براى فردى
خواهد با ارزان ترین نرخ آژانس هاى مسافرى براى 

سه  مجامى  دیدار تیم ملى در 

FAN در واقع ID ىحالى که که Dروادید این کشور را نیز مشاهده کنند؛ در 

همان روادید کشور روسیهاست.
طرف ببانــــنـنـــک مرکــزى بهدر دســتورالعمل صادره از

شــوند. ضمن آنک پوشان کشــورمان محروم
افراد باتوجــه به زمان انــدك با این هرحال

شروع مسابقات، باید براى هزینه
ریزى کنند. 

که به
تــا باقیمانده 

نه هاى خود برنامه 

لیگ  اغل در
به اردوى 
ى حضور

ى ابــراز 

ر، مدافع ایرانى که در 
ت مى کند در فهرست 
کى روش بــراى جام 

سیه حضور دارد.
 حضورش در فهرست 
وتبال ایــران در جام 
Sت MLS،گفت : من

ــى قبل از اعالم این 
حدسزدم ت کردم و

ت حضور داشته باشم. 
که در فهرست نهایى 
هرست باشد و بتوانم 
ســیه بازى کنم. من 
ــال پیش به تیم   ملى 
اینمدت  ت شدم و در
 کار بستم که بار دیگر 
جام جهانى را به دست 

بت هایش، گفت : من 
ر فنى ایران بازى هاى 
ریــکا دنبال مى کند. 
ـد که ما عملکرد تو را 
 همین طور پیش برو، 
مى دهى. خوبى انجام

5در فهرســت 35 نفره 
ش حضور دارم بســیار 
م،  ولى باید بدانم  که 
ــت و باید به تالشم 

بیت آشور:
  حدس مى زدم 
در تیم ملى باشم

نصف جهان  مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن آب 
پاکى را روى دســت تیم هاى ایرانى ریخت و 
اعالم کرد که عمده بازیکنــان تیمش قرارداد 

دارند و آنها را به تیم هاى ایرانى نمى فروشد.
 این موضوع از آنجا نشــات مى گیرد که یکى 

دو ماهى مى شود که شایعه شده مهاجم ذوب 
آهن یکى از نفرات مورد نظر شــفر براى فصل 
آینده است. مهاجمى که تا امروز بارها صحبت 
حضور او در استقالل شــده و البته هیچ کدام از 
این صحبتها به نتیجه اى هم نرسیده. این بار هم 

در شرایطى که تبریزى در مصاحبه هایش براى 
حضور در اســتقالل به مسئوالن این تیم چراغ 
سبز نشان داده، مدیرعامل باشگاه ذوب آهن 
قویا با حضور او در استقالل یا تیمى دیگر در لیگ 
برتر مخالفت کرده. آذرى گفته:“ بازیکنان اصلى 

ما همگى قرارداد دارند و هیچ جا نمى روند. آنها را  
به هیچ وجه به تیم هاى ایرانى نمى  فروشیم. البته 
تبریزى و یکى دو بازیکن دیگر پیشــنهادهاى 
خارجى دارند که به آنها فکر مى کنیم اما همه چیز 

به تصمیم سرمربى تیم بستگى دارد.“

به تیم هاى ایرانى؛ عمراً !

روزنامه الراى قطر نو
ع بسیار خوبى که پور
قرارداد او هستند و به
در السد باقى خواهد
قهرمانان آسیا راه پید
ب خودجام قهرمانى را
  ایســنا گزارشــش
مى توانــد بمب نقــ
پورعلى گنجىیک
جذب او عالقه د
جابجایى تابستان
را تمدید نکند اصال

دوراهى پورعلى گنجى 

حدادى فر:
تیام باید 

اخراج 
مى شد

ب ور ر
تو نتوانست قضاوت

دادى فر در مورد دیدار 
شکست تیمش همراه 
م دادیم. بر خالف یک

ادى علیه تیم ما ایجاد 
زى نمى کنیم و یا خشن 
فوتبــال خوبى انجام 

یم. 
قلعه نویى بیشــتر به 

 ایــن بود که داور 
خاب نشود، چون 
قلعه نویى براى 
شیده و حق او 
هواداران مورد 
ى فر تصریح 
ــه تیام در 
شت. میالد 
ى پایش
ست. فکر
رزشگاه
ـدیم. با

گى هاى 

باید داورهاىش
عکس غربى ه
مظاهرى دربار

تیام باید 
اخراج 
مى شد
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ضیاءالدین 
مظهرى، متخصص تغذیــه و رژیم 

درمانى در خصوص خواص و عوارض مصرف نوبرانه ها در 
فصل بهار گفت: نوبرانه ها اغلب میوه هایى هستند که فرآیند رشد خود 

را به صورت کامل طى نکرده اند؛ به طور مثال، گوجه سبز از جمله میوه هاى این 
فصل به شمار مى رود که به طور کامل رشد نکرده و مصرف بیش 

از حد آن مى تواند عوارضى براى افراد در پى داشته باشد. 
وى با بیان اینکه مصرف این میوه ها توســط کودکان رواج 

بیشترى دارد، گفت:  هسته هاى گوجه سبز به صورت کامل 
رشد نکرده و جویدن آن به وسیله کودك، ممکن است باعث 

بروز بیمارى هاى گوارشى، اسهال و یا استفراغ شود. 
این متخصص تغذیه ادامه داد: مصرف این نوبرانه ها توسط 
بزرگساالن نیز ممکن است عوارضى را در پى داشته باشد، 

به طورى که برخى از فروشندگان براى طراوت و سالم 
ماندن میوه هایى مثل گوجه سبز ،اقدام به آبپاشى 

آنها مى کنند که باید احتیاط هاى الزم را از نظر 
بهداشتى در این زمینه رعایت کرد و بهتر 
است پس از خرید، این میوه ها را به 
طور کامل شســته و ضدعفونى 

کنیم.  

لیمو یکى از محبوب ترین مرکبات میوه است. منشأ آن ناشناخته است؛ لیمو سرشاراز ویتامین ها، مواد 
معدنى، مواد مغذى و آنتى اکسیدان هاست. همچنین لیمو منبع بسیار خوبى از ویتامین C و فوالت 

است.
فواید سالمتى لیمو

ایمنى
ویتامین C نقش ایمنــى را ایفا مى کند و 
به خنثى ســازى رادیکال هــاى آزاد در 
بدن ما کمک مى کنــد. ویتامین C تولید 
گلوبول هاى سفید را تحریک مى کند و 
مى تواند از سالمت سلول هاى 

ایمنى محافظت کند. 
ویتامیــن C بــه محافظت از 
لکوسیت ها کمک مى کند که مواد ضد 

ویروسى تولید مى کنند.
سالمت قلب

افرادى که داراى باالترین سطح ویتامین 
C در پالسماى خون هستند، میزان 

بیمارى قلبى در آنها کمتر است.
 سنگ کلیه

لیمو حاوى اسید ســیتریک است که 
براى افرادى که از سنگ کلیه رنج مى برند، 

مفید است.
 سرطان

عصاره لیمو باعث مرگ سلول هاى سرطانى مى شود. فوالت 
با تولید مواد مغذى، موجب خاموش شدن DNA سرطان مى شود.

سالمت باردارى
فوالت در زنان باردار از نقص لوله عصبى جلوگیرى مى کند.

سالمت پوست و کاهش وزن
لیمو یک میوه کم کالرى و مؤثر در کاهش وزن است. لیمو همچنین داراى مواد مغذى 

مفیدى براى پوست است.
بیمارى کبد

آب لیمو به طور قابل توجهى مانع اثرات منفى بیمارى کبدى مى شود.
خواص ضد میکروبى

لیمو خواص ضد میکروبى شناخته شده اى دارد. 

خطرات مصرف لیمو
اگر لیمو بیش از حد مصرف شود، ممکن است باعث مشکالت ریفالکس یا سوزش معده شود. عالوه 

بر این، اسید سیتریک مى تواند میناى دندان روى دندان ها را کاهش دهد.

ی ن یو ب ر رین بوب ز ى وی ی
معدنى، مواد مغذى و آنتى اکسیدان هاست. همچنین لیمو منبع بسیار خ

است.
فوایدسف

ایمنى
Cویتامین C نق

به خنثى ســ
بدن ما کمک
گلوبول ها
م
ا
ویتام
لکوسیت ها
ویروسى تولید

*پاك کننده آرایش
بیشترین اســتفاده اى که از روغن نارگیل مى شود با اهداف آرایشى 
است. به عنوان مثال براى پاك کردن آرایش چشم، به این صورت که 
پنبه را به کمى روغن نارگیل آغشته کرده و به آرامى به اطراف چشم ها 
یا روى پوست خود بمالید تا آرایش پاك شود. بعد از آن نیز حتماً صورت 

خود را با آب بشویید. 

* صاف کردن موهاى مجعد
براى صاف کردن و مرتب کردن موها مى توانید مقدارى روغن نارگیل 
را روى دست هاى خود بریزید و در حالى که کف دست ها و انگشت ها 
به روغن نارگیل آغشته است، آنها را بین موهایتان حرکت دهید. روغن 
نارگیل باعث مى شود تارهاى مو بدون اینکه چرب به نظر برسند، نرم 

و صاف باشند. 

* ضد عرق 
روغن نارگیل حاوى لوریک اسید اســت که باکترى هاى عامل بوى 

بد را از بین مى برد. 

* ضد چروك 
از روغن نارگیل به عنوان کرم دور چشم استفاده کنید تا ظاهر چین و 
چروك ها کمتر شده و پوست نرم و لطیف به نظر برسد. به عالوه روغن 
نارگیل تولید کالژن را بهبود مى بخشــد که عامل بسیار مهمى براى 

جوانسازى پوست است.

* مرطوب کننده روزانه
متخصصان زیبایى به قدرت مرطوب کنندگــى روغن نارگیل ایمان 
دارند. این روغن، سریع تر از لوسیون هاى دیگر جذب شده و ماندگارى 

آن نیز روى پوست بیشتر است. 
روغن نارگیل را مى توانید به تنهایى یا همــراه با روغن هاى طبیعى 

دیگر استفاده کنید.

* مرطوب کننده لب
یکى از ســاده ترین اســتفاده هاى روغن نارگیل براى لب هاست. 

* براى رفع برفک دهان نوزاد
اگر نوزاد شما دچار برفک شده – یک عفونت قارچى رایج در دهان – توصیه مى شود از روغن نارگیل به عنوان یک ضد قارچ طبیعى استفاده 

کنید که مى تواند از پخش شدن این عفونت جلوگیرى کند.

ل براى پوست و مو
روغن نارگی

فواید 

ل براى پوست و مو
روغن نارگی

فواید 

 ویتامین ها، مواد 
ال ف CC

کنید که مى تواند از پخش شدن این عفونت جلوگیرى کند.

مى توانید روغن نارگیل را با نوك انگشــتان بر روى لب ها 
بمالید و از خشک شدن لب هایتان جلوگیرى کنید.

* از بین بردن شپش سر
یکى از غیر معمول ترین اســتفاده هاى روغن نارگیل همین 
مورد اســت. اگر دچار مشــکل شپش سر هســتید، توصیه 
مى شود بخش هاى مورد نظر را به سرکه سیب آغشته کنید. 
پس از اینکه سرکه سیب خشک شد، مو و پوست سر را با روغن 

نارگیل مالش دهید و بگذارید تا شپش ها را از بین ببرد.

* درمان تبخال
به محض اینکه احســاس خارش در اطراف لب خود کردید، 
بر روى منطقه مــورد نظر روغن نارگیــل بمالید. این روغن 
که داراى خواص آنتى باکتریال اســت، به رفع مشکل کمک 

مى کند.

*محافظت از زخم ها
این بار اگر دچار زخم یا خراش شدید، از مقدارى روغن نارگیل 
بر روى محل زخم و پوســت اطراف آن استفاده کنید.روغن 
مانند یک الیه محافظ در مقابل گــرد و غبار و باکترى عمل 

مى کند.

8 خاصیت بى نظیر مصرف لیمو درد شکم در کودك را جدى بگیرید
 درد شکم در کودکان مى تواند دالیل مختلفى داشته باشــد که از سوى والدین باید جدى گرفته شود. 
مهمترین مسئله افتراق آپاندیسیت است که باید توجه خاصى به آن شود. باید  اولین عالمت آپاندیسیت 
را ظاهر شدن درد در ناحیه باالى معده یا اطراف ناف دانست و این درد آرام آرام به سمت راست متمرکز 

مى شود؛ یعنى درست در قسمت پایین سمت راست شکم. 
آپاندیس یک ارگان ارزشمند است چرا که در دفاع از بدن سهم زیادى دارد و با ساخت و سنتز گلبول سفید، 
به سیستم دفاعى بدن کمک مى کند. ممکن است درد شکم کودکان یک ناراحتى معده، درد گوارشى حاد، 

افزایش ترشح معده، اسهال و استفراغ یا ترس از مدرسه باشد، اما مهم این است که بتوان هر کدام از 
شکم دردها را از هم افتراق داد. شکم درد در کودکان زیر سه ماه مى تواند ناشى از پیچش روده باشد؛ 

همچنین کودکانى که به مدرسه مى روند و صبح هنگام شکم درد را اظهار مى کنند، این درد 
نشان دهنده ترس از مدرسه است. مهمترین مسئله، افتراق آپاندیسیت از بقیه شکم 

دردهاست، چرا که اگر این ضایعه درست تشخیص داده نشود، ممکن است منجر 
شــده و در به ترکیدن ضایعه آپاندیسى 

به ادامه عفونــت زیاد منجر 
مرگ فرد شــود. هر چه 
التهاب بیشــتر باشــد، 
شــدت درد بیشتر است 
و این دردهــا ادامه دار 

هستند.
درد آپاندیســیت مى تواند 
همراه با اسهال، استفراغ و 

تب باشد؛ البته گاهى 
ممکن اســت 

تب آنچنانى 
د  جــو و
شــته  ا ند
 ، شــد با
امــا باید 
کودکــى 
را کــه به 

دچار شــده است، ایــن عالمــت ها 
قرار داد. درد ناشــى از تحت مراقبت پزشکى 
ساعت ظاهر مى شود و آپاندیسیت ظرف چند 
بیشتر باشد، عالیم و درد هر چه شدت التهاب 
علت ابتال به آپاندیسیت نیز بیشتر است.  البته 
میکروبى و حتى انگلى را باید عفونت هاى 
آسکاریس و کرمک نیز دانست و کرم روده 
آپاندیس وارد شــده و مى توانند در زائده 
آپاندیسیت شوند.منجر به تورم و بروز 

از سرگیجه هاى
 ناگهــانى نگـــذرید

یک کارشناس مسئول واحد شنوایى شناسى با بیان اینکه 
درمان سرگیجه هاى ناگهانى باید توسط افراد جدى گرفته شود، 

گفت: وجود مایع در پشت گوش و عفونت، منجر به ایجاد مشکالتى مانند کم 
شنوایى، ناشنوایى و مننژیت در افراد مى شود.

افروز پورفهیمى با تأکید بر اینکه عدم درمان سرگیجه هاى ناگهانى، باعث ایجاد 
مشکالتى در روند زندگى افراد مى شود، خاطرنشان کرد: وجود مایع 

در پشت گوش و عفونت، منجر به ایجاد مشکالتى مانند 
کم شنوایى، ناشنوایى، پیشرفت عفونت و 

حتى بیمارى هایى مانند مننژیت در 
افراد خواهد شد. 

ندهنده ترس از مدرسه است. مهمترین مسئله، افتراق آپاندیسیت از بقیه شکم 
هاست، چرا که اگر این ضایعه درست تشخیص داده نشود، ممکن است منجر 

شــده و در رکیدن ضایعه آپاندیسى 
بهه عفونــت زیاد منجر
گ فرد شــود. هر چه
اببیشــتر باشــد، 
ـدت درد بیشتر است 
ن دردهــا ادامه دار

تند.
 آپاندیســیت مى تواند 
با اسهال، استفراغ و  راه

 باشد؛ البته گاهى 
کن اســت 

آنچنانى 
د  جــو
شــته 
 ، شــد
ـا باید 
کــى 
ــه به 

دچار شــده استن عالمــت ها 
قرار داد. درد ناشت مراقبت پزشکى 
ساعت ظاهر میسیت ظرف چند 
بیشتر باشد، عالچه شدت التهاب 
علت ابتال به آپیشتر است.  البته 
میکروبى و حتید عفونت هاى 
آسکاریس و کست و کرم روده 
آپاندیس واردتوانند در زائده 
آپاندیسیت شوجر به تورم و بروز 

 نا
یک کارش
درمان سرگیج
گفت: وجود مایع در
شنوایى، ناشنوایى و مننژ
افروز پورفهیمى با تأک
مشکالتىدر رو
در پشت گ
کم ش

غلب میوه هایى هستند که فرآیند رشد خود 
ه طور مثال، گوجه سبز از جمله میوه هاى این 

 رشد نکرده و مصرف بیش
در پى داشته باشد. 
ــط کودکان رواج
ز به صورت کامل 
کن است باعث 

اغ شود. 
وبرانه ها توسط

پى داشته باشد، 
راوت و سالم

ه آبپاشى 
 ازنظر
و بهتر 
 را به 
فونى

ف کرد
دالیلى که نباید گوجه سبز مصر

حذف گوشت از رژیم غذایى، اگر به درستى 
انجام نشــود، عواقب جدى ســالمت را به 
همراه دارد و توصیــه متخصصان تغذیه بر 
این است که متوقف کردن مصرف گوشت 
باید هوشمندانه و در قالب یک رژیم غذایى 

سالم و متعادل باشد.
*مصرف متعادل تخم مرغ

تخم مرغ یک غذاى کامل و سرشار از پروتئین 
حیوانى است. شما مى توانید اگر گوشت قرمز 

مصرف نمى کنیــد و در صورتــى که دچار 
کلسترول باال نیســتید، روزانه از مزایاى این 

ماده غذایى سود ببرید. 
*مصرف دانه هاى حاوى پروتئین

بســیارى از غذا هاى گیاهى، منابع غنى از 
پروتئین هســتند و براى کسانى که میلى به 
مصرف گوشــت قرمز ندارند، اضافه کردن 
آجیل و دانه ها، حبوبات، دانه هاى کامل مانند 
گندم و جــو و نخودفرنگى بــه رژیم غذایى 

توصیه مى شود.
*مصرف کافى آهن

مکمل هاى آهن در کسانى که محصوالت 
حیوانى از جمله گوشــت قرمــز را مصرف 
نمى کنند، تحت نظر پزشک ضرورى است. 
با این حال، اگر شما دچار کم خونى فقر آهن 
نیستید، مى توانید از محصوالتى مانند اسفناج، 
آجیل هایى مانند پسته، جعفرى، چغندر قند، 

عدس، جو و کلم بروکلى بهره ببرید. 

موادغذایى جایگزین گوشت قرمز

فواید روغن نارگیل براى پوست و مو بسیار زیاد است و تقریباً اکثر ما با این 
فواید آشنا هستیم، اما روغن نارگیل استفاده هاى جالب دیگرى هم 

دارد که در ادامه به آنها اشاره مى کنیم.
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رئیس کل دادگسترى استان گلستان گفت: کیفرخواست قاتل «سالله» 
صادر شد.

هادى هاشمیان اظهار کرد: کیفرخواست قاتل سالله به جرم آدم ربایى، 
قتل عمد و ضرب عمدى و به درخواســت پدر و مادر ســالله با تقاضاى 
قصاص صادر شد. وى افزود: پرونده پس از صدور کیفرخواست براى ادامه 

تحقیقات و صدور رأى به دادگاه کیفرى یک استان ارسال شد.
ششــم اردیبهشــت ســال جارى بود کــه ســالله دختر پنج ســاله
 آق قالیى ناپدید شــد، خانواده این دختر بچه هرچه گشــتند اثرى از او 
نیافتند؛ آنها به فرد معتادى به نام «غفور» که در محل مشهور به شرارت 
بود، شــک کرده بودند. این مرد 40 ســاله وقتى دســتگیر شد، به قتل 
سالله اعتراف کرد. قاتل که سابقه دار هم بود، ســالله را از مقابل خانه 
مادربزرگش ربوده و به انبار خانه یکى از روستاییان که در منزل نبودند برده 
و دســت و پاى او را بســته بود... علــت مرگ این دختــر بچه، خفگى

 اعالم شد.

مردى که پسران نوجوان تهرانى را به کانال آب مى برد 
و آنها را مورد آزار و اذیت قرار مى داد به اتهام آزار دادن 

شش پسر نوجوان در دادگاه محاکمه خواهد شد.
به گزارش فارس، در تاریــخ 27 دى ماه از طریق مرکز 
فوریت هاى پلیسى 110 به کالنترى 126 تهرانپارس 
اعالم شــد که تعــدادى از کســبه و اهالــى خیابان 
اردیبهشت شمالى، پســر نوجوانى حدوداً 13ساله را از 
داخل کانال آب سرپوشــیده واقع در این خیابان بیرون 
کشیده و این پسر به آنها عنوان گفته که توسط مردى 

ناشناس مورد تهدید و آزار و اذیت قرار گرفته است.
با حضور مأموران در محل و انجام تحقیقات اولیه، پسر 
نوجوان به آنها گفت: «فردى ناشــناس با یک دستگاه 
خودروى پراید سفیدرنگ مرا از مقابل پارك پلیس و به 
بهانه کمک کردن به مادربزرگش ســوار ماشین کرد و 
به نشانى کانال آب در خیابان اردیبهشت شمالى آورد؛ 
با تهدید و فریب مرا به داخل کانال کشاند و در آنجا مرا 

مورد آزار و اذیت قرار داد.»
با تشکیل پرونده مقدماتى با موضوع آزار و اذیت جنسى 
و پس از تأیید موضوع از سوى پزشکى قانونى، پرونده 
به دستور بازپرس شعبه نهم دادسراى ناحیه 27 تهران 
در اختیار اداره شــانزدهم پلیــس آگاهى تهران بزرگ 

قرار گرفت.
پســر 13 ســاله که به همراه پدرش به اداره شانزدهم 
پلیس آگاهــى تهران بــزرگ مراجعه کــرده بود، در 
اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «پس از تعطیلى مدرسه 
در حال بازگشت به منزل بودم؛ دقیقًا نبش کوچه 218 
شــرقى، مرد جوانى جلوى مرا گرفت و گفت که براى 
مادربزرگش گل و گلــدان خریدارى کــرده و به این 
بهانه از من خواهش کرد تا بــراى تحویل آنها به وى 

کمک کنم.»
این پسر نوجوان ادامه داد: «با این مرد جوان به راه افتاده 
و از طریق پل هوایى به سمت دیگر اتوبان شهید زین 
الدین رفتیم و دقیقًا در مقابل پارك پلیس ســوار یک 
دستگاه پراید سفیدرنگ با شیشــه هاى دودى شدیم؛ 
آنجا بود که با چاقو مرا تهدید کرد که اگر صحبتى بکنم 
مرا خواهد کشــت و پس از آن به راه افتاد. پس از طى 
مسیرى به داخل خیابان اردیبهشت شمالى در محدوده 
سراج رفت؛ در آنجا ماشــین را کنار خیابان پارك کرد؛ 

پس از پیاده شدن از ماشــین، مرا از طریق یک روزنه 
باریک به داخل کانال آب کامًال تاریک برد و مورد آزار 

و اذیت قرار داد.»
با توجه به حساسیت پرونده، کارآگاهان اداره شانزدهم 
پلیس آگاهى با انجام تحقیقات میدانى و بررسى دقیق 
دوربین هاى مداربســته، محل ســوارکردن پسرهاى 
نوجوان و همچنین محل هاى ارتکاب جنایت، سرانجام 
موفق به شناسایى خودرو پراید سفید رنگ هاچ بک با 

شیشه هاى دودى به شماره پالك معلوم شدند.
با شناســایى خودرو، کارآگاهان اطالع پیدا کردند که 
مالک فردى حدوداً 60 ســاله است اما خودرو در اختیار 
پسر 25 ســاله اش به نام «ایمان» قرار دارد؛ در ادامه 
تصاویر ایمان از سیســتم جامع پلیس استخراج شد و 
پس از شناسایى تصویر وى از سوى شکات پرونده، به 
عنوان متهم تحت تعقیب هر دو پرونده آزار و اذیت مورد 

شناسایى قرار گرفت.
ســرانجام در آخرین روز دى مــاه کارآگاهان به محل 

سکونت ایمان 25 ساله در خیابان سراج مراجعه کرده 
و این محل را تحت مراقبت پلیســى قــرار داده و او را 

بازداشت کردند.
این مرد وقتى با مدارك موجود در پرونده روبه رو شد لب 
به اعتراف گشود و در زمینه جرائم ارتکابى خود عنوان 
داشت: «من جوانى مجرد هستم و بعد از اینکه شیشه 
مصرف مى کردم افکار شیطانى به ذهنم مى رسید که 
به همین دلیل با بهانه کمک حدود 11 پسر بچه تهرانى 
را به کانال هاى آب اطراف تهران بردم و در آنجا آنها را 
مورد آزار و اذیت قرار دادم که از این 11 نفر سه نفرشان 

را موفق به آزار و اذیت نشدم.»
تحقیقــات در این پرونــده ها تکمیل شــد و با صدور 
کیفرخواســت از سوى بازپرسى شــعبه نهم دادسراى 
جنایى تهران پرونده براى برگزارى جلسه محاکمه به 
دادگاه کیفرى یک اســتان تهران فرستاده شد. گفتنى 
اســت که در این پرونده متهم شــیطان صفت شش 

شاکى دارد.

لباس سرخ و طالیى «مرد آهنى» که سال 2008 در اولین 
بازى «رابرت داونى جونیور» در این نقش اســتفاده شد به 

سرقت رفت.
مسئولین نگهدارى از اموال سینمایى «پاکویما» به پلیس 
لس آنجلس که اعالم کرده است در حال پیگیرى ماجراست، 
گزارش داده اند که این لباس باید بیــن فوریه تا 25 آوریل 
امسال به سرقت رفته باشد. خبر به سرقت رفتن این لباس 
325 هزار دالرى اولین بار توســط «لوس آنجلس تایمز» 

گزارش شد. 
«مرد آهنى» (Iron Man) با بودجه 140 میلیون دالرى در 

سال 2008 توسط «جان فاورو» 51 ساله کارگردانى شد و در 
افتتاحیه با در اختیار داشتن 4105 سالن 98/6 میلیون دالر 
فروخت. این فیلم طبق اعالم «مارول» دستکم 585 میلیون 
دالر در سراسر دنیا فروش داشته و آغازگر دنیاى سینمایى 

مارول است. 
«ترنس هاوارد»، «جف بریجز»، «شان توب»، و «گوئینت 
پالترو» دیگرى بازیگران این فیلم بودند. مراحل پیش تولید 
این فیلم از اوایل دهه 1990 در یونیورســال و فاکس قرن 
بیستم کلید خورد و در سال 2006 مارول  استودیوز حق تولید 

آن را خریدارى کرد. مرد جوان حین اســتحمام در یک گرمابه در 
خیابان ســى مترى جى تهران به کام مرگ 

فرورفت.
به گزارش تسنیم؛ ساعت 22و55دقیقه دوشنبه 
شب مأموران کالنترى 119 مهرآباد در تماس 
با بازپرس کشیک قتل پایتخت اعالم کردند 
مرد 35 ساله اى در بیمارستان شریعت رضوى 

به کام مرگ فرورفته است.
بنابر اظهــارات مأمــوران، متوفــى در یک 
گرمابه در خیابــان 30 مترى جى مشــغول 
اســتحمام بوده که در آنجا حالش بد شــده 
و پــس از انتقال به بیمارســتان به کام مرگ

 فرورفتــه بــود. بررســى هاى مأمــوران 
و کشف یک دســت نوشــته حکایت از آن 
داشت که متوفى با همســرش دچار اختالف

 بوده است.
مرد حمامی در این خصوص  گفت: «ساعتی 
قبل از حادثه مرد جوان وارد حمام شد و به داخل 
نمره اي رفت. مدتى گذشت و از او خبري نشد 
که نگرانش شدم و در نمره را زدم. وقتی جواب 
نداد در را باز کردم که دیدم پیکر نیمه جانش 
داخل حمام افتاده اســت. بالفاصله موضوع 
را به مأموران پلیــس و اورژانس خبر دادم و او 
را به بیمارســتان منتقل کردیم اما مرد جوان 

فوت کرد.»
در نهایت با دستور ســجاد منافى آذر، بازپرس 
امور جنایى تهران جسد متوفى براى بررسى 
علت دقیق مرگ به پزشکى قانونى منتقل شد و 

تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد.

شیطان آزارگر پسران تهرانی
پاى میز محـــاکمه 

یک دستگاه نیسان وانت حین حرکت در راه 
خاکى مجاور یک کانــال آب به داخل کانال 

سقوط کرد.
ساعت 17و32دقیقه روز دوشنبه سقوط یک 
دستگاه خودرو به کانال آب در مسیل قلعه نو 
تهران به سامانه 125 اعالم و از آتش نشانى 
تقاضاى کمک فورى شــد کــه بى درنگ 

آتش نشانان به محل حادثه رهسپار شدند.
علیرضا غالم پور، فرمانده آتش نشانان اعزامى 
درباره جزئیات این حادثــه اظهار کرد: یک 
دستگاه نیسان وانت حین حرکت در راه خاکى 
مجاور کانال آب به علت نامشخصى از مسیر 
منحرف شده، به داخل این کانال سقوط کرد و 
اندك اندك به طور کامل به زیر آب فرورفت. 
وى با اشاره به گرفتار شــدن راننده 35 ساله 
وانت بار داخل این خــودرو، تصریح کرد: این 
راننده که به همراه خــودرو در حال فرورفتن 
به زیر آب کانال بود و هر لحظه امکان داشت 
درآب غرق شود با تالش مردم پیش از رفتن 
به زیرآب از داخل خودرو خارج و به بیرون از 

کانال آب منتقل شد. 
آتش نشــانان پس از حضور در محل حادثه 
اقدام به ایمن ســازى محل کــرده و بعد از 
حضور خــودروى جرثقیل بــه محل حادثه، 
خودروى نیســان وانت را از داخل کانال آب 

بیرون کشیدند.

2 ســال پیش، زمانى که یک خانواده چینى یک 
توله ســگ خانگى خریدارى کردند، هرگز تصور 
نمى کردند حیوان خانگیشان یک خرس سیاه باشد.

اگر چه این خانواده از ابتدا از میزان اشتها و غذایى 
که این حیوان مى خورد، شگفت زده بودند اما زمانى 
که رشد آن متوقف نشد و تا 114 کیلوگرم وزن پیدا 
کرد و توانایى راه رفتن روى دو پا را از خود نشان داد، 

آنها متوجه اشتباه خود شدند.
این خانواده که در روســتایى در نزدیکى شــهر 
«ُکن مینگ» استان یون نان زندگى مى کنند پس 
از اینکه متوجه شدند حیوان خانگیشان یک سگ 
نیست با مرکز نجات حیات وحش یون نان تماس 
گرفتند. کارکنان این مرکز پس از آرام کردن این 

توله خرس یک مترى آن را منتقل کردند.
بررسى ها نشان داد این حیوان که در سال 2016 
به عنوان یک ســگ نژاد «ماستیف تبتى» به این 
خانواده فروخته شده از نژاد خرس سیاه آسیایى در 
معرض خطر اســت که در صورت فروش در بازار 

سیاه مى تواند تا هزاران پوند به فروش برسد.

سخنگوى سازمان آتش نشانى شهردارى ورامین 
از سقوط سه نفر در کانال آبى در ورامین خبر داد و 

گفت: دو نفر در این حادثه جان باختند.
بهنام کرمانى اظهار کرد: صبح چهارشــنبه یک 
کودك حدوداً هشت ساله در حال بازى در اطراف 
شــهرك «فجر» ورامین بوده است، که توپ وى 
درون کانــال افتاده و کودك بــه دنبال توپ خود 
دویده و متأسفانه درون کانال سقوط مى کند. وى 
افزود: دو مرد که در حال عبور از آن محل بودند، به 
محض رؤیت این اتفاق بــراى نجات کودك وارد 

کانال آب شدند.
سخنگوى سازمان آتش نشانى شهردارى ورامین 
گفت: آتش نشانان پس از اطالع از حادثه به سرعت 
در محل حاضر و وارد عمل شدند. کرمانى گفت: از 
دو مردى که براى نجــات جان کودك وارد کانال 
آب شده بودند، یک نفر جان باخت و آتش نشانان 
توانستند مرد دیگر را زنده نجات دهند. وى اظهار 
کرد: کودك هشــت ســاله نیز در این حادثه جان 
باخت، تا تعداد فوتى هاى این حادثه به دو نفر برسد.

قالیچه هاى ایرانى آغشته به مواد مخدر در آلمان 
کشف شد.

مأموران آلمانى درفرودگاه «الیپزیگ» 19 قالیچه 
ایرانى حاوى 45کیلوگرم هروئین کشــف کردند، 

هروئین ها در بافت فرش تنیده شده بود!

 سقوط نیسان  با راننده 
به کانال آب

 سگ خانگى 
تبدیل به خرس شد!

غرق شدن
 کودك بازیگو ش

 قالیچه هایى
 با بافت هروئین! 

سرقت لباس معروف بازیگر سینما

 صدور کیفرخواست 
قاتل «سالله»

مرگ مرموزمرد جوان 
در گرمابه

 بعد از اینکه 
شیشه مصرف مى کردم 
افکار شیطانى به ذهنم 
مى رسید که به همین 

دلیل با بهانه کمک 
حدود 11 پسر بچه 

تهرانى را به کانال هاى 
آب اطراف تهران بردم 
و در آنجا آنها را مورد 

آزار و اذیت 
قرار دادم

  واژگونى خودروى حامل دانش آموزان مدرســه 
ابتدایى سه روستاى هه لو، پرشه و سماقان از توابع 
شهرستان بانه استان کردستان هنگام بازگشت از 

اردو، یک کشته و هشت مصدوم برجا گذاشت.
تعدادى از دانش آموزان مقطع ابتدایى این روستاها 
عصر سه شنبه هنگام بازگشت از اردوى تفریحى 
یک روزه، دچار حادثه شدند و خودروى آنها واژگون 
شــد. در این حادثه یک دانش آمــوز کالس دوم 
ابتدایى اهل روستاى سماقان جان باخت و هشت 

دانش آموز نیز مصدوم شدند.  2 دانش آموز از ناحیه 
دســت و پا دچار شکستگى شــدند که اکنون در 
بیمارستان رازى بانه بسترى هستند و شش دانش 
آموز نیز به صورت ســطحى دچار آسیب دیدگى 
شدند که پس از درمان، ترخیص شدند. این دانش 
آموزان با خودروى تویوتا سه اف (وانت) از روستاى 
سماقان عازم اردو شده بودند که هنگام بازگشت 

دچار حادثه شدند. 
علت روى دادن این حادثه عدم توجه به جلو از سوى 

راننده تویوتا اعالم شده است که با افزایش سرعت 
توانایى کنترل وسیله نقلیه را از دست داده و خودرو 

واژگون شده است. 
رضا خضرى، مدیر آموزش و پرورش شهرســتان 
بانــه هم ضمــن تأییــد جــان باختــن یکى از 
دانش آموزان در این حادثه رانندگى گفت: پس از 
بررسى موضوع اطالعات الزم در خصوص علت 
انتقال دانش آموزان با خــودروى وانت در اختیار 

رسانه ها قرار مى گیرد. 

یک ماهیگیر جوان اهل کورنوال انگلیس به طور 
معجزه آسایى توانســت از حمله مرگبار کوسه 2 

مترى جان سالم به در ببرد. 
«مکس بریمن» که به همراه چند نفر از همکارانش 
در سواحل کورنیش مشغول ماهیگیرى بود ناگهان 
مورد حمله یک کوسه ســفید قرار گرفت. مکس 
گفت:«در لحظه اى که این کوســه پاى مرا میان 
آرواره هاى خود گرفته بود ناگهــان خود را میان 

مرگ و زندگى دیدم.»
دندان هاى این کوســه، یک زخم 10 اینچى را در 

پاى سمت راســت مکس ایجاد کرد. پس از این 
حادثه، همکاران مکس که در یک کشتى حضور 
داشــتند بالفاصله خود را به او رساندند. سرانجام 
مکس توســط یک هلیکوپتر گارد ساحلى نجات 

یافت.
گفتنى اســت؛ این بدترین حمله یک کوســه به 
انسان ظرف 50 سال گذشته در انگلیس به شمار
مى رود. در ســال 1968 نیز یــک ماهیگیر با نام 
«روى کالك» توسط یک کوسه آبى مورد حمله 

قرار گرفت و از ناحیه دست مجروح شد.

واژگونى مرگبار خودروى دانش آموزان

 حمله کوسه سفید به ماهیگیر جوان 



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

اى بندگان خدا! شــما را به تقواى الهى سفارش مى کنم که زاد و 
توشه سفر قیامت است. تقوا توشــه اى است که به منزل رساند و 
پناهگاهى است که ایمن مى گرداند. بهترین دعوت کنندگان که 
سخن خود به گوش همگان رسانید ، مردم را به تقوا دعوت کرد 

و آنکه سخن او دریافت ، بهترین درك کننده بود.

دعاى روز اّول ماه مبارك رمضان:
 اَللّـُهمَّ اْجَعْل ِصیامى فیِه ِصیاَم الّصآئِمیَن، َوِقیامى فیِه قیاَم الْقآئِمیَن، َونَبِّْهنى 

فیِه َعْن نَْوَمِه الْغاِفلیَن، َوَهْب لى ُجْرمى فیِه یا اِلـَه الْعالَمیَن، َواْعُف َعنّى 
یا عاِفیًا َعِن الُْمْجِرمیَن.

خدایا قرار ده روزه ام را در این ماه روزه روزه داران واقعى و شب زنده داریم 
را نیز همانند شــب زنده داران و بیدارم کن در آن از خــواب بیخبران و جنایتم 
موال على (ع)را بر من ببخش اى معبودجهانیان و درگذر از من اى درگذرنده از جنایتکاران.

شهردارى پیربکران به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر 
دارد نسبت به فروش دو قطعه زمین به شماره 11 و 12 از کروکى تفکیکى 
واقع در دهکده ساحلى قلعه سرشیر به ترتیب حدود مساحت 1900/98 
و 1728/41 مترمربع با کاربرى ویالیى، از طریق مزایده عمومى و براساس 

قیمت کارشناسى انجام شده اقدام نماید.
لذا از کلیه متقاضیان دعوت مى شود جهت کسب اطالعا ت بیشتر و دریافت 
اسناد مزایده حداکثر ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهى نوبت دوم به 

دبیرخانه شهردارى مراجعه نمایند.

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. 

شهردارى فوالدشهر در نظر دارد حق بهره بردارى از واحد تجارى 
ذیل را از طریــق مزایده عمومى به مدت یکســال 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

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه اتوبوس واحد شهرى و امالك خود 
مطابق لیست زیر از طریق مزایده اقدام نماید. متقاضیان شرکت در مزایده جهت بازدید و دریافت اسناد مى توانند از تاریخ 
نشر آگهى به سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان واقع در زرین شهر- بلوار جانبازان- جنب مرکز معاینه فنى 
خودرو مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 97/03/13 به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند. الزم 

به ذکر است سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.
1- فروش یک دستگاه اتوبوس واحد شهرى اتوکار (ژانگ تانگ) پالك عمومى مدل 1391 با تمام امکانات

2- یک قطعه زمین کارگاهى واقع در شهر چرمهین- بلوار آیت اله حاج آقا رحیم ارباب پالك 101 به مساحت 180 مترمربع
3- یک قطعه زمین با کاربرى تجارى، کارگاهى واقع در زرین شهر بلوار خلیج فارس- سایت مشاغل مزاحم شهرى به شماره 

L 74 به مساحت حدود 90 مترمربع
4- یک قطعه زمین با کاربرى تجارى، کارگاهى واقع در زرین شهر بلوار خلیج فارس- سایت مشاغل مزاحم شهرى به شماره 

L 76 به مساحت حدود 90 مترمربع
زرین شهر، بلوار جانبازان، سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان

کدپستى: 8471818456 دورنما: 03152273470   تلفن: 03152236973  
 www.hamlonaghl-lenjan.ir :درگاه الکترونیکى    info@hamlonaghl-lenjan.ir :ایمیل

بخشدارى میمه در نظر دارد به استناد صورتجلسه شماره 3/1/265- 2027 مورخه 97/01/28 از طریق مزایده عمومى 
نسبت به واگذارى، مرمت و بازسازى و بهره بردارى از بناى تاریخى کاروانسراى عباسى واقع در میمه روستاى رباط آغاکمال 

جهت گردشگرى و بوم گردى به صورت استیجارى اقدام نماید.
1- متقاضیان مى توانند از روز شنبه مورخ 97/02/29 لغایت دوشنبه 97/03/07 نسبت به دریافت فرم مربوط به شرکت در 

مزایده و همچنین جهت بازدید از محل، ب ه بخشدارى میمه مراجعه نمایند. 
2- پیشنهاددهندگان مى بایست معادل 5٪ قیمت پایه کارشناسى را به صورت سپرده به شماره حساب 209972038 شوراى 

اسالمى بخش میمه نزد بانک کشاورزى واریز یا معادل آن ضمانت بانکى ضمیمه پیشنهاد مى گردد.
3- بخشدارى در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

4- سپرده نفر اول تا سوم مزایده اگر حاضر به عقد قرارداد نشوند ضبط خواهد شد.
5- متقاضیان از روز شنبه مورخ 97/02/29 لغایت دوشنبه 97/03/07 با واریز مبلغ 300/000 ریال به حساب 209972038 

شوراى اسالمى بخش میمه نزد بانک کشاورزى نسبت به اخذ مدارك اقدام نمایند.
6- هزینه چاپ و نشر آگهى و کارشناسى به عهده برنده مزایده مى باشد.

شهردارى کمشچه در نظر دارد به استناد مصوبه اول جلسه شماره 15 مورخ 
97/01/17 شوراى اسالمى شهر نسبت به فروش یک دستگاه خودرو سوارى 
پژو Glx 405 نقره اى رنگ مدل سال 1388 دوگانه سوز از طریق مزایده اقدام 
نماید. متقاضیان مى توانند از تاریخ درج آگهى همه روزه به جز ایام تعطیل جهت 
دریافت اسناد شرکت در مزایده و بازدید خودرو به شهردارى کمشچه مراجعه 
نمایند. مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه شهردارى تا پایان وقت ادارى روز شنبه 

مورخ 97/03/12 مى باشد. شماره تماس: 45488030

تجدید آگهى مزایدهتجدید آگهى مزایده

آگهى مناقصهآگهى مناقصه
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امضاى توافقنامه جشنواره 
فیلم کودك و نوجوان

شـهردار اصفهان و مدیـر عامل بنیاد سـینمایى فارابى 
توافقنامه برگزارى جشـنواره بین المللـى فیلم کودك 
و نوجوان را امضـا کردند.همچنین در این جلسـه مقرر 
شد که اصفهان میزبان دائمى جشـنواره فیلم کودك و 

نوجوان باشد.

فردا؛بازدید رایگان از موزه ها 
و بناهاى تاریخى استان

بازدید از موزه ها و بناهاى تاریخى استان در روز جهانى 
موزه ها رایگان اعالم شد.

مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع دسـتى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: بازدید از  بناهاى تاریخى خصوصى 
و دولتى استان، 28 اردیبهشت روز جهانى گردشگرى و 

موزه ها رایگان است.
فریدون الهیارى افزود: در این روز، گردشگران داخلى و 

خارجى مى توانند  از 300بناى استان بازدید کنند.

7درصد از لنجان
 فرسوده است

مهدى صفرخانلو، فرماندار لنجان گفت: درحدود هفت 
درصد از محدوده شهرستان لنجان را بافت هاى ناکارآمد 
شـهرى در برگرفته اسـت و با توجه به پتانسـیل هاى 
موجود در این شهرستان، باید برنامه ریزى هاى مدونى 

را براى آن تدوین و عملیاتى کرد.

هفته فرهنگى گلپایگان 
تعیین شد

سـعید ضابطى، رئیس اداره فرهنگ و ارشـاد اسـالمى 
شهرستان گلپایگان گفت: 25 تا 31 اردیبهشت ماه، به 

عنوان هفته فرهنگى شهرستان گلپایگان تعیین شد.

اجراى طرح هاى هادى در 
17روستاى خوانسار

طرح هاى هادى در 17روسـتاى خوانسـار با 70درصد 
پیشرفت فیزیکى در حال اجرا است.

بخشـدار خوانسـار گفت: این طرح ها شـامل آسـفالت 
معابر، جدولگذارى و کانیو، دیوار سـاحلى، سـاماندهى 
آرامستان ها، غسالخانه ها و سـاخت بوستان و مبلمان 
شهرى است. حسین رضا ُقلیان گفت: در تمام روستاهاى 
شهرسـتان خدمات آب، برق و تلفن ارائه و در حوزه گاز 
نیز خوانسـار از اولین شـهرهاى استان اسـت که تمام 

روستاهاى آن گازکشى شده است.

تخت هاى بیمارستانى
 آران و بیدگل افزایش مى یابد

سرپرسـت شـبکه بهداشـت و درمان آران و بیـدگل از 
افزایش دو برابرى تخت هاى بیمارستانى این شهرستان 
در راستاى طرح تحول سـالمت تا یک سال آینده خبر 

داد.
مسعود دهقانى گفت: هم اکنون نزدیک به 100 تخت 
بیمارستانى در دو بیمارسـتان این شهرستان وجود دارد 
که با بهره بردارى از طرح هاى بهداشـتى جدید، تعداد 

تخت ها به 200 عدد افزایش مى یابد.

کشف 9 دستگاه پراید مسروقه 
 9 فرمانـده انتظامـى شهرسـتان اصفهـان گفـت:
دسـتگاه سـوارى پرایـد مسـروقه در اصفهان کشـف

 شد.
سرهنگ حسـن یاردوسـتی افزود: در پى وقوع چندین 
مورد سـرقت خودرو در شـهر اصفهان، ماموران گشت 
انتظامى ایـن فرماندهى، گشـت هاى آشـکار و پنهان 
را افزایش دادند و 9 دسـتگاه خودروى پراید سـرقتى را 

کشف کردند.
وى افزود :بیشـتر خودروهاي سرقتی کشف شده پراید 
اسـت که روى این خودرو ها، سیسـتم هـاي بازدارنده 
مانند قفل فرمان ،قفل پدال و دزدگیر نصب نبوده است.

خبر

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان 
اصفهان از آغاز مرمت تزئینات کاشــیکارى مسجد شیخ 

لطف ا... خبر داد.
فریدون الهیارى افزود: براى مرمت تزئینات کاشــیکارى 
گریو(ساق گنبد) مسجد شیخ لطف ا...، بالغ بر یک میلیارد و 
900 میلیون ریال از اعتبارات ملى پایگاه ثبت جهانى میدان 

امام(ره) تامین شده است.
وى تصریح کرد: قرار است کاشى هاى قدیمى گنبد این 
مسجد، پیاده و پس از مرمت و پاکسازى، دوباره نصب شود.

مسجد شــیخ لطف ا... (ساخته شــده در 1602 - 1619 
میالدى) یکى از مسجدهاى تاریخى و شناخته شده شهر 

اصفهان در مجموعه تاریخى میدان نقش جهان است.
این مسجد دوره صفوى، شاهکارى از معمارى و کاشى کارى 
قرن یازدهم هجرى محســوب مى شود که توسط استاد 
محمدرضا اصفهانــى از معماران نامدار آن دوره ســاخته 

شده  است.
شکل گنبد مسجد شیخ لطف ا...، ُکروى و رایج ترین نوع 

گنبد در ایران است.
گنبد این مسجد بصورت دو پوسته یعنى در واقع دو گنبد بر 

روى هم اجرا شده  است.
در گنبدهاى دو پوسته، پوسته زیرین معموًال باربر و پوسته 

رویین براى نماسازى و مقابله با عوامل جوى است.

معاون امور اجتماعى اداره کل بهزیستى استان اصفهان 
گفت: 35 نوزاد به دلیل بى کفایتى والدین تحت پوشش 

شیرخوارگاه ها قرار گرفتند.
مجتبــى ناجــى اظهــار داشــت: 550 کــودك 
در اســتان نــزد خانــواده درجــه 2خــود زندگــى

 مى کنند.
وى ادامه داد: سازمان بهزیســتى در قالب اجراى طرح 
مراقبت مشــارکتى کودکان، از تیرماه ســال گذشته 
کودکانى را که هنوز نمى توان به طور قطعى به عنوان 
فرزندخوانده به خانواده ها واگذار شــوند، به طور موقت 
به زوج هایى کــه یا صاحب فرزند هســتند یا متقاضى 

فرزندخوانده هستند، سپرده است.
معــاون امــور اجتماعى اداره کل بهزیســتى اســتان 
اصفهان افــزود: از تیرماه ســال گذشــته 63 خانواده 
متقاضى مشــارکت در این طرح بودنــد و نکته جالب 
این اســت که هفت خانواده خواســتار فرزندخواندگى 
کودکانى بــوده اند که دچــار معلولیت یــا فلج مغزى

 هستند.
وى گفــت: تاکنــون حــدود 428 کودك بــه دلیل 
بدسرپرستى در 39 مرکز بهزیستى نگهدارى مى شوند 
تا در صورتى کــه خانواده هاى آن ها بازتوان شــدند، 

فرزندانشان را به کانون خانواده بازگردانیم.

35 نوزاد تحت پوشش
 شیر خوارگاه هستند

مرمت کاشیکارى
 مسجد شیخ لطف ا... آغاز شد

ساسان اکبرزاده
«دهمین نمایشگاه بین المللى متالورژى، فوالد، ریخته گرى، 
ماشین آالت و صنایع وابسته 16 تا 19 مردادماه سال جارى هر 
روز از ساعت 16 تا 22، پذیراى عالقه مندان بازدید در محل 
دائمى نمایشگاه هاى استان اصفهان در پل شهرستان است.»

مدیرعامل شرکت رستاك پادویژن و مجرى و برگزارکننده 
این نمایشگاه در نشستى با خبرنگاران، این مطلب را اعالم 
کرد و گفت: استان اصفهان با تولید بیش از 65 درصد تولید 
فوالد کشــور، قطب صنعت فوالد و ریخته گرى بوده و امید 

است شاهد رشد فوالد باشیم. 
محمود بندرچى نمایشگاه را محل عرصه و تولید صنایع فوالد 
و ریخته گرى دانســت و افزود: صنعــت ریخته گرى ایران 
در زمره صنایع مادر به شــمار رفته و بومى سازى صنایع از 

رویکردهاى ماست. 
وى بزرگ ترین گردهمایى صنایع فوالد در ســطح ملى در 
این نمایشگاه را از اهدافى خواند که با همکارى و هماهنگى 
مسئوالن و دست اندرکاران میسر خواهد شد و امید است در 
این نمایشگاه تحقق یابد. بندرچى اظهار امیدوارى کرد این 
نمایشگاه هر سال در اصفهان برگزار شود.  وى افزود: در کنار 
این نمایشگاه، ما کارگاه هاى آموزشى عملیاتى براى افزایش 
دانش کارشناسان برگزار مى کنیم و سطح نمایشگاه نسبت 
به سال هاى گذشته حداقل 30 درصد افزایش و از نظر کّمى 
و کیفى رشد خواهد داشــت.  مجرى برگزارکننده دهمین 
نمایشگاه متالورژى، فوالد، ریخته گرى، ماشین آالت و صنایع 
وابسته گفت: برگزارى نمایشگاه هایى از این دست در زمان 
رکود، بهترین راه حل براى خروج از بحران بوده و فرصتى براى 

ایجاد بازار جدید براى دوران رونق تولید است. 
بندرچى خاطرنشــان کرد: دهمین نمایشــگاه بین المللى 
متالورژى، فوالد، ریخته گرى، ماشین آالت و صنایع وابسته 
در سال 95 که آخرین دوره برگزارى این نمایشگاه بود 120 
شــرکت معتبر و فعال در قالب 218 غرفه در مساحتى بالغ 
بر 7000 مترمربع از اســتان هاى اصفهان، تهران، کرمان، 

خراسان رضوى، آذربایجان هاى غربى و شرقى و نمایندگانى 
از کشورهاى فرانســه و شرکت مستقیم شــرکت هایى از  
کشور ترکیه برگزار شد و پیش بینى مى شود تعداد مشارکت 
شرکت کنندگان در نمایشگاه سال جارى به 150 مشارکت 

کننده برسد. 
وى به گروه هاى کاالیى این نمایشــگاه هم اشــاره کرد و 
گفت: تولید فــوالد، چدن و فلــزات غیرآهنــى، خدمات 
صنعت متالــورژى، ماشــین آالت و تجهیــزات صنعتى 

وابسته، شــکل دهى فلزات و... از جمله گروه هاى کاالیى
 است. 

بندرچى از همکارى تشکل هاى انجمن آهن و فوالد، انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران، انجمن ریخته گران و همه کسانى 

که براى برپایى این نمایشگاه تالش مى کنند قدردانى کرد. 
وى همچنین گفت: در این نمایشــگاه، بــراى اولین بار، از 
تکنولوژى جدید براى کاهش مصــرف آب در صنایع فوالد 

رونمایى خواهد شد. 

  ■■■
مجید نایب زاده، مدیر داخلى نمایشــگاه بین المللى استان 
اصفهان نیز بــا اینکه نمایشــگاه فــوالد از قدیمى ترین 
نمایشگاه هاى شرکت بین المللى نمایشــگاه هاى استان 
اصفهان است که از سال 75 فعالیت مى کند گفت: در 9 دوره 
گذشته، شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان آن را 
برگزار مى کرد و امسال با توجه به تجربه مجرى برگزارکننده، 
این نمایشگاه به وى سپرده شد که امید است با حمایت همه 

مسئوالن، این نمایشگاه بتواند به اهداف خود دست یابد. 
نایب زاده اظهار مى کند: نمایشگاه فوالد به عنوان یک برند 

بین المللى در تقویم نمایشگاه هاى استان اصفهان است. 
■■■

محمد مهدى دوایى، مدیر نمایشــگاه هاى خارجى شرکت 
نمایشــگاه هاى بین المللى اســتان اصفهان با برشمردن 
نمایشگاه هاى برپا شــده گفت: پیش بینى مى شود درآمد 
دهمین نمایشگاه بین المللى متالورژى، فوالد، ریخته گرى، 
ماشین آالت و صنایع وابسته در ســال جارى به بیش از 20 

هزار یورو برسد. 

برگزارکننده  نمایشگاه فوالد خبر داد

احتمال برگزارى بزرگ ترین گردهمایى فوالدى در اصفهان

دهمین نمایشگاه بین المللى 
متالورژى، فوالد، ریخته گرى 
ماشین آالت و صنایع وابسته 
در سال 95 که آخرین دوره 
برگزارى این نمایشگاه بود 

120 شرکت معتبر و فعال در 
قالب 218 غرفه در مساحتى 

بالغ بر 7000 مترمربع از 
استان هاى اصفهان، تهران 

کرمان، خراسان رضوى 
آذربایجان هاى غربى و شرقى 

و نمایندگانى از کشورهاى 
فرانسه و شرکت مستقیم 

شرکت هایى از  کشور ترکیه 
برگزار شد

فروغ مرتضایی نژاد، مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاي 
سبز شــهرداري اصفهان از آموزش جدي کارگران فضاي 
ســبز به منظور مدیریت بهینه آب در زمان آبیاري پارك ها 
و فضاهاي سبز، ســخت گیري بر پیمانکاران فضاي سبز و
 جریمه آن ها در صورت تخلف و زیاده روي در مصرف آب 

گفت.
وى از برگزاري کارگاه هاي آموزشی رایگان براي شهروندان، 
به منظور ترغیب آنها براي استفاده از گیاهان مقاوم به کم آبی 
و آشنایی با مفهوم آب خاکستري، فعال کردن ناظران آب، 
اطالع رســانی و تبلیغات براي فرهنگ سازي و آگاه کردن 
مردم از بحران آب و دغدغه اش براي آینده درخت ها گفت و 
اظهارداشت: درختانی که بخشی از هویت و مجراي تنفسی 

اصفهان هستند، آینده آن ها در خطر است.
■■■

مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري اصفهان 
افزود: مسئولیت شهرداري در خصوص فضاي سبز، حفظ و 

توسعه سرانه تفرجگاهی شهروندان است. 
مرتضایی نژاد ســرانه مطلوب اکولوژیک شــهر را 49 متر 
مربع عنوان کرد و بیان داشت: این در حالی است که سرانه 
اکولوژیک اصفهان در حال حاضر 26 مترمربع و آنچه از سرانه 
تفرجگاهى شهر در اختیار سازمان پارکها و فضاى سبز قرار 
دارد، 3/3 متر مربع است، در حالى که این سرانه باید هشت 

متر مربع باشد. 
مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري اصفهان با 
اشاره به این که همه دستگاه هاي مربوط، تأمین آب در عرصه 
فضاي سبز شــرق اصفهان را بر عهده دارند، تصریح کرد: 
متأسفانه براي تأمین آب مورد نیاز این عرصه،  فقط شهرداري 
تالش می کند؛ این در حالی است که طبق قانون، مسئولیت 
شهرداري در حوزه فضاي سبز تنها به فضاي سبز تفرجگاهی 
مربوط می شود نه فضاي سبز اکولوژیک؛ اما با دستور شهردار 

اصفهان، این بخش نیز در حال انجام است. 

وي با بیان اینکه چهار سهم از 18 سهم حقابه مادي ها متعلق 
به شهرداري است، اما در حال حاضر از آن محروم مانده است، 
ادامه داد: در هیچ کجاي جهان، کشــاورزى با پساب انجام 
نمی شود و پساب فقط به آبیاري فضاي سبز اختصاص دارد، 
اما متأسفانه اکنون دستگاه هاي مربوط در مقابل این اتفاق 

سکوت کرده اند.
مرتضایی نژاد با بیان این مطلب کــه طبق قانون ماده 22، 
پساب باید به صورت رایگان در اختیار شهرداري ها قرار گیرد، 
بیان داشت: شهرداري پساب را خریداري کرده، اما باز هم آن 
را در اختیار ندارد.؛ با توجه به این که رودخانه زاینده رود خشک 
است و پساب نیز در اختیار شهرداري نیست، پس درختان این 

شهر باید از کجا آبیاري شوند؟ 
وي از وجود 330 کیلومتر مادي در شهر اصفهان با درختان 
100 تا 700 ساله سخن گفت و افزود: از نظر علمی، آبیاري 
قطره اي درختان کهن اشتباه است؛ زیرا هر درخت، به اندازه 
تاج و انــدام هوایی خود اندام زیرزمینی دارد و ریشــه هاي 
درختان کهن، به دلیل کم آبی ســطحی شده و ایستایی و 

اســتقامت آن ها دچار مشکل اســت؛ بنابراین گاه مجبور 
می شــویم آن ها را آبیاري غرقابی کنیم. وى اظهارداشت: 
در غیر این صورت، این درختان دو ســال دیگر به درختان 

خطرآفرین تبدیل می شوند و باید آن ها را قطع کرد. 
■■■

مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري به وجود 
292 هزار درخــت کهن با قدمت 50 تا 700  ســال در کنار 
مادي هاي اصفهان اشاره کرد و بیان داشت: سه میلیون درخت 
کم سال در اصفهان وجود دارد که با ادامه این روند، متأسفانه 

دو تا پنج سال دیگر همه این درخت ها خشک خواهد شد. 
■■■

مرتضایى نژاد با اشاره به برنامه هاى منظم در شهر براى تولید 
و کاشت گونه هاى مقاوم اظهار داشت: در حال حاضر به هیچ 
عنوان، گیاهان با نیاز آبی زیاد در اصفهان کاشت نمی شود. 
وى ادامه داد: میزان چمن ها به تدریج و در قالب یک برنامه 
پنج ساله تا سال 1401، به یک پنجم کاهش می یابد و به جاي 

آن ها، چمن با نیاز آبی کم کاشته خواهد شد.

3 میلیون درخت اصفهان در آستانه خشک شدن

رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان اصفهان گفت: اعضاى فعال کانون هاى دانشجویى هالل احمر، دانشگاه علوم 
پزشکى و صنعتى اصفهان به همراه اعضاى کانون جوانان این جمعیت، با برپایى چهار ایستگاه اهداى عضو ،اقدام به 

برگزارى طرح «حیات دوباره» کردند.
شهریار انصارى اظهار داشت: چهار ایستگاه در سطح شهر توسط اعضاى کانون هاى دانشجویى و جوانان هالل احمر 

این شهرستان در محوطه دانشگاه و سى و سه پل اصفهان برپا شده است.
وى افزود: هدف از اجراى این طرح، گسترش مهرورزى، نهادینه کردن احیاى زندگى و ترویج فرهنگ بشردوستى 

در سطح جامعه و همچنین آموزش و اطالع رسانى مناسب در مورد اهداى عضو و ارتقاى آگاهى خانواده ها است.
وى با بیان اینکه همه تالش ما براین است تا با فرهنگسازى بر تعداد داوطلبان اهداى عضو افزوده شود، تصریح کرد: 
در این راستا، اعضاى جوان هالل احمر با بیان شرایط اهداى عضو براى عموم مردم و دانشجویان، اطالعات متقاضیان 
و عالقمندان به دریافت کارت اهداى عضو را گرفته و با ثبت نام این افراد در سامانه اهداى عضو، کارت موقت اهداى 

عضو عالقمندان را در اختیار آنها قرار دادند.

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب استان اصفهان از آغاز ثبت درخواست لوازم کاهنده 
مصرف آب در اصفهان خبر داد و گفت: شــهروندان اصفهانى مى توانند از این پس با تماس با سامانه تلفنى 

1522 نسبت به ثبت درخواست لوازم کاهنده مصرف آب اقدام کنند.
رضا رضایى اظهار داشت: پس از ثبت درخواست شهروندان، یک بسته لوازم کاهنده شامل سردوش و پرالتور 

یا آبفشان تحویل شهروندان مى شود که مى تواند میزان مصرف هر خانواده را کاهش دهد.
وى گفت: هزینه این بسته لوازم کاهنده با باز پرداخت یکساله بر روى قبوض آب شهروندان تقسیط مى شود.
معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفاى استان اصفهان از مســئوالن خوابگاه ها و مراکز مشابه خواست از 
فرصت به وجود آمده استفاده کرده و میزان مصرف آب واحدهاى خود را کاهش دهند، اظهار داشت: خوابگاه 

داران نسبت به بررسى مجدد شبکه داخلى، فالش تانک ها و استفاده مجدد از آب خاکسترى اقدام کنند.

اهداى عضو در سى و سه پل

آغاز ثبت درخواست لوازم کاهنده مصرف آب 

تا پایان هفته، محور تاریخى چهارباغ عباسى بسته مى شود.معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان با بیان اینکه سنگ فرش و پیاده  راه سازى 
خیابان چهارباغ عباسى، به عنوان قدیمى ترین خیابان اصفهان در حال تکمیل است، گفت: جابه جایى تاسیسات فاضالب این محدوده انجام شده و این 

محور روز جمعه 28 اردیبهشت کامل بسته مى شود.
علیرضا صلواتى گفت: قرار است خودروهاى برقى، درشکه ها و کالسکه هاى سنتى در خیابان چهارباغ تردد داشته باشند تا حمل و نقل پاك براى شهروندان 

در این محدوده تاریخى انجام شود.

بسته شدن کامل چهارباغ از روز جمعه



1010استاناستان سال پانزدهم 3222پنج شنبه  27 اردیبهشت  ماه   1397

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان وحومه گفت: 
قرارداد سیستم BIS یا سیستم مدیریت ناوگان اتوبوسرانى 
امضا شــده و اگر این سیســتم در دو هزار ایستگاه اتوبوس 
کالنشهر اصفهان گسترش یابد، زمان انتظار مسافران کاهش 
و رضایتمندى مردم و قابلیت  هاى اتوبوسرانى افزایش مى یابد.

قدرت افتخارى بهبود فرآیند نگهدارى از اتوبوس ها، فرآیند 
فعالیت هاى روزانه اتوبوس و کاهش و صرفه جویى در تعداد 
ناوگان را، از جمله مزایاى سیستم مدیریت ناوگان اتوبوسرانى 
خواند و گفت: ما مى توانیم با همین تعداد ناوگان موجود، 20 تا 
30 درصد کارآیى را افزایش دهیم. وى افزود: یعنى در سال 97 
اگر در حالت عادى به 200 دستگاه اتوبوس دیگر نیاز داشته 

باشیم، با صد دستگاه مى توانیم اهداف مورد نظر را دنبال کنیم.
افتخارى اظهار کرد: طى چند ســال گذشته در اتوبوسرانى 
اجراى سیستم BIS دنبال مى شد که پس از رفع نقاط ضعف، 
استقرار سیستم هاى مکانیزه اتوبوسرانى، سرانجام در فروردین 
امسال این پروژه کلید خورد و طبق قولى که به مردم و شوراى 
شهر دادیم، تا شش ماهه اول ســال جارى این مهم به ثمر 
مى نشیند.وى از توسعه و تکمیل سیستم جامع نگهدارى و 
تعمیرات که به صورت ناقص در سیستم اتوبوسرانى در حال 
اجرا بوده است، خبر داد و تصریح کرد: توسعه این سیستم، به 
افزایش عمر ناوگان، کیفیت بهره بردارى و رضایت مردم از 

ناوگان اتوبوسرانى کمک مى کند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان 
گفت: ده هزار و 747 نفر از فرزندان نیازمند غیر یتیم بدون 
حامى هستند و ماه مبارك رمضان امسال، فرصت خوبى 
است تا با همت مردم نیکوکار اصفهان، شمار این فرزندان 

نیازمند به حداقل برسد.
حمیدرضا شیران در خصوص اقدامات کمیته امداد در ماه 
مبارك رمضان اظهار کرد: براى شروع ماه مبارك رمضان 
و کمک به تأمین ارزاق مددجویان تحت حمایت کمیته 
امداد استان اصفهان، حداقل دو سبد کاال به آنها تخصیص 
داده مى شود. وى گفت: یک سبد غذایى از طرف دولت به 
مددجویان این نهاد در قالب شارژ کارت هاى خرید ارزاق 

عمومى پرداخت مى شود و یک بسته ارزاق هم از مسیر 
اجراى طرح «توشــه برکت» در اختیار نیازمندان تحت 
حمایت قرار مى گیرد. وى با اشــاره به اقدامات صورت 
گرفته سال گذشته یادآور شد: در ماه رمضان سال گذشته، 
از محل کمک هاى مردم، 41 هزار سبد کاال تهیه شد و 
در اختیار مددجویان قرار گرفت. وى با اشــاره به برپایى 
پایگاه هاى جذب حامى تأکید کــرد: برپایى پایگاه هاى 
جذب حامى براى حمایت از ایتام و فرزندان محســنین، 
برنامه مهم دیگرى است که در ماه مبارك رمضان اجرا 
مى شــود و تا پایان ســال 96 بیش از 53 هزار نیکوکار 

اصفهانى از 15 هزار و 267 نفر از ایتام حمایت کردند.

کاهش زمان انتظار مسافران 
در2000 ایستگاه اتوبوس شهر

چشم کودکان نیازمند به 
دستان خّیران اصفهانى

ثبت 40 وقف در اصفهان از 
ابتداى سال جارى

مدیر کل اوقاف و امور خیریه اسـتان اصفهان از ثبت 
40 وقف جدید در مناطق مختلف این استان از ابتداى 

امسال تاکنون خبر داد.
حجت االسالم رضا صادقى اظهار کرد: این وقف ها 
در بخش هاى مختلف قرآنى، امور خیر و بقاع متبرکه 

به ثبت رسیده است.
وى تصریـح کـرد: امسـال در مـاه مبـارك رمضان 
انجـام  بـراى  متبرکـه  بقـاع  بـه  مبلـغ   340
شـرکت  همچنیـن  و  تبلیغـى  هـاى  فعالیـت 
در برنامـه هـاى مختلـف فرهنگـى و قرآنـى 

اعزام شده اند. 

عیادت از کودکان سرطانى
جوانان هـالل احمر اسـتان، لبخند بر لبـان کودکان 

سرطانى نشاندند.
شهرسـتان  احمـر  هـالل  جمعیـت  سرپرسـت 
اصفهان گفـت: بیـش از 40نفـر از اعضـاى جوانان 
هـالل احمـر اسـتان، از همـه کـودکان سـرطانى 
(ع) اصفهـان عیـادت  بیمارسـتان سـید الشـهدا

کردند. 
شـهریار انصارى افـزود: در ایـن دیـدار، 120 قطعه  
اسـباب بـازى شـامل 60 عـدد عروسـک، 60 عدد 
ماشـین اسـباب بـازى و 40 بسـته نوشـت افـزار به 
کودکان بسـترى در بیمارستان سیدالشـهدا(ع)  اهدا

 شد.

خبر

مزایده
شعبه 20 اجراى احکام مدنى اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص کالسه 961620 
ج20 له آقاى جهانبخش صالحى علیه شرکت رخش خودرو دیزل به آدرس تبریز شهرستان صوفیان 
شهرك سرمایه گذارى خارجى شرکت رخش خودرو دیزل مبنى بر مطالبه مبلغ 306/822/229 
ریال خواســته و خســارات و مبلغ 15/116/111 ریال حق االجراى دولتى در روز 5 شنبه مورخ 
97/3/24 ساعت 8 صبح در محل اجرا (اصفهان، بین خیابان آتشگاه و خیابان میرزاطاهر مجتمع 
قضایى شهید مطهرى طبقه دوم) جهت فروش خودرو ماتیز MVM به مشخصات ذیل برگزارى 
نماید طالبین خرید 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشانى یزدان شــهر نجف آباد خیابان 9 پالك 
128 قادر به بازدید از آن خواهند بود تا با تودیع 10٪ قیمت پایه در جلســه مزایده شــرکت نمایند 
پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى 
باشد. نظریه کارشناسى: خودرو از نوع و تیپ MVM مدل S 110 بدون پالك انتظامى به رنگ 
سفید روغنى و مدل 1396 به شماره موتور FBHG 006179 و شماره بدنه شاسى 1005453/

NATEBAPM.H خودرو بازدید شــده درحال موتور خاموش بدون کسرى قطعات و بدون 
خراشیدگى و تصادف و بسیار مرتب در وضع ظاهرى. لذا مورخ 96/12/26 قیمت پایه کارشناسى 
280/000/000  ریال اعالم مى گردد. م الف: 3075 اجراى احکام شعبه 20 حقوقى اصفهان /2/564

حصر وراثت
بى بى ناز مهدى خشویى داراى شناسنامه شماره 6 به شــرح دادخواست به کالسه 98/97 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصر واثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد مهدى خشویى 
به شناسنامه 34 در تاریخ 96/12/26 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 1- بى بى ناز مهدى خشویى فرزند محمد به ش.ش 6 نسبت فرزند متوفى 
2- شهربانو مهدى خشــویى فرزند محمد به ش.ش 3 نســبت فرزند متوفى 3- ذبیح اله مهدى 
خشویى فرزند محمد به ش.ش 22 نســبت فرزند متوفى 4- ابراهیم مهدى خشویى فرزند محمد 
به ش.ش 8 نســبت فرزند متوفى 5- بهادر مهدى خشویى فرزند محمد به ش.ش 4 نسبت فرزند 
متوفى 6- اسمعیل مهدى خشویى فرزند محمد به ش.ش 1753 نسبت فرزند متوفى اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد و اال گواهى 

صادر خواهد شد. م الف:261 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف بخش باغ بهادران /2/630 
حصر وراثت

نرگس منوچهرى داراى شناسنامه شــماره 3931 به شرح دادخواســت به کالسه 95/97 از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصر واثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان جهان حقانى به 
شناسنامه 975 در  تاریخ 1371/8/29 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به 1- نرگس منوچهرى کرچگانى فرزند خانلر ش.ش 3931 فرزند متوفى 
2- رضوان منوچهرى کرچگانى فرزند خانلر ش ش 4 فرزند متوفى 3- بهرام منوچهرى کرچگانى 
فرزند خانلر ش.ش 1369 فرزند متوفى 4- یزدان منوچهرى کرچگانى فرزند خانلر ش.ش 1447 
فرزند متوفى 5- اشــرف منوچهرى کرچگانى فرزند خانلر ش.ش 263 فرزند متوفى 6- کورش 
منوچهرى کرچگانى فرزند خانلر ش.ش 23 فرزند متوفى 7- داریوش منوچهرى کرچگانى فرزند 
خانلر ش.ش 171 فرزند متوفى 8- خانلر منوچهرى کرچگانــى فرزند خداداد ش.ش 978 فرزند 
متوفى اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه 
تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف:262 رحیم هدایتى- رئیس شورا  شعبه دوم حقوقى 

بخش باغ بهادران /2/631 
حصر وراثت

آقاى مسعود حسین زاده داراى شناسنامه شماره 22005 به شرح  دادخواست به کالسه 84/97 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ناصرقلى حسین 
زاده بشناسنامه 121 در تاریخ 96/12/17 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- مریم محمودى فرزند حسن ش.ش 15128 ت.ت 1305 صادره از 
مسجد سلیمان (مادر متوفى) 2- مونا حسین زاده فرزند ناصرقلى ش.ش 4228 ت.ت 1362 صادره 
از اصفهان (دختر متوفى) 3- محمد حسین زاده فرزند ناصرقلى ش.ش 1960 ت.ت 1358 صادره 
از اصفهان (پسر متوفى) 4- مهدى حسین زاده فرزند ناصرقلى ش.ش 1011 ت.ت 1354 صادره از 
اصفهان (پسر متوفى) 5- مهران حسینى زاده فرزند ناصرقلى ش.ش 1033 ت.ت 1356 صادره از 
اصفهان (پسر متوفى) 6- مسعود حسین زاده فرزند ناصرقلى ش.ش 22005 ت.ت 1367 صادره 
از اصفهان (پسر متوفى) 7- مریم جوانمرد قهفرخى فرزند عبدالحسین ش.ش 374 ت.ت 1332 
صادره از اهواز (همسر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 267 توانگر- رئیس 

شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان /2/632
مزایده

شماره درخواست: 9710463742200003 شماره پرونده: 8809983742100160 شماره بایگانى 
شعبه: 900026 احتراما نظر به اینکه در پرونده کالسه 900026 آقاى عباس صالحى مورکانى به 
پرداخت مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون و هشتصد و دو هزار و دویست و پنجاه و هشت ریال وجه نقد 
به نرخ روز و پرداخت 50 مثقال طالى هجده عیار و تعداد 24 عدد سکه تمام بهار آزادى و پرداخت 
مبلغ یک میلیون و ششصد هزار ریال بابت هزینه دادرسى در حق خانم فاطمه حقانى و پرداخت نیم 
عشر اجرایى در حق صندوق دولت محکوم گردیده است که در این خصوص میزان سه دانگ مشاع 
از ششــدانگ یک باب مرغدارى متعلق به آقاى عباس صالحى توقیف گردیده که مشخصات آن 
طبق نظریه کارشناسى به شرح ذیل مى باشد: عرصه مرغدارى طبق قولنامه مورخ 70/6/5 به میزان 
113 نى برابر با 2825 مترمربع مى باشد. ساختمان مرغدارى به دو قسمت تقسیم شده که قسمت 
شمالى به حالت اولیه با زیربناى 324 مترمربع با سقف قوسى و ستون هاى فلزى در داخل سالن و 
دیوار آجرى در اطراف، نماى داخلى گچ، کف سیمان و درب و پنجره فلزى مى باشد. قسمت جنوبى، 
نیمه دوم سالن مرغدارى بازسازى شده و نماى داخلى سنگ و چوب، اجرا شده سقف داراى کناف، 

کف سنگ فرش، درب هاى داخلى چوبى، درب هاى نماى خارجى فلزى، نماى خارجى ساختمان 
سنگ الشه اى اجرا شده است. در شمال ساختمان مرغدارى دو انبار با زیربناى حدود 110 مترمربع 
مى باشد. با توجه به موارد فوق، ارزش کل مرغدارى، جمعا به مبلغ 2/500/000/000 ریال و ارزش 
سه دانگ مشاع از ششدانگ به مبلغ 1/250/000/000 ریال برآورد مى گردد که همان قیمت پایه 
مزایده است این اجرا در نظر دارد جهت ت ادیه طلب محکوم له جلسه مزایده اى به تاریخ 1397/3/23 
راس ساعت 9 صبح لغایت 11 صبح در دفتر اجراى احکام حقوقى دادگاه باغبهادران برگزار نماید. 
طالبین خرید مى توانند سه روز قبل از برگزارى مزایده در دفتر اجراى احکام حاضر تا ترتیب بازدید 
از ملک مذکور داده شود. برنده مزایده شخص یا اشخاصى خواهند بود که باالترین قیمت را پیشنهاد 
دهند و ده درصد از مبلغ کل مزایده را سه روز قبل به حساب سپرده دادگاه باغبهادران واریز نماید. م 

الف: 269 شعبه اجراى احکام مدنى دادگسترى بخش باغ بهادران /2/633
مزایده اموال منقول نوبت اول

در 960566 ح 2 اجرا احکام نیابت از شــعبه 5 اجراى احکام مدنى دادگســترى اصفهان محکوم 
علیهم 1- مصطفى وعیدى فرزند محمد محکوم به پرداخــت 458/281/107 ریال 2- علیرضا 
جنتى فرزند ناصرقلى محکوم به پرداخــت 225/853/262 ریال که جمعــا محکوم به پرداخت 
684/134/369 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم لها خانم عفت عبدالهى فرزند محمدعلى و 
مبلغ 34/206/718 ریال بابت هزینه اجراء محکوم گردیده است که محکوم له در قبال خواسته خود 
اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شــرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده است، 
نموده است. صورت اموال مورد مزایده: 53/600 متر لوله 16 میلیمتر (PEX-AL-PEX) از 
قرار هر متر 17000 ریال- جمعا به ارزش 911/200/000 ریال با توجه به اینکه نظریه کارشناسى 
به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجراء قصد فروش اموال 
از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: شنبه مورخ 97/3/12 ساعت 8 صبح الى 8:30 محل 
برگزارى مزایده: اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر مزایده از قیمت کارشناسى شروع 
و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده مزایده میبایست 10 درصد 
از ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز و تا یک ماه 
فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده 10 درصد 
اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت 
در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه 
تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت 
پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. م الف: 297 مدیر 

اجراى احکام مدنى ش عبه اول دادگسترى شاهین شهر /2/634
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710103759301307 شماره پرونده: 9709983759300118 شماره بایگانى 
شعبه: 970121 خواهان آقاى فرهاد انبئى فرزند باباقلى دادخواستى به طرفیت خوانده خانم زهرا 
انبئى فرزند حشمت اله به خواسته طالق به درخواست زوج تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
شاهین شهر نموده که جهت رسیدگى به شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان شاهین شهر واقع در 
استان اصفهان، شاهین شهر ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709983759300118 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگى به تاریخ 1397/3/29 و ساعت 9 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شــاکى 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 
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 دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى 

حاضر گردد. م الف: 299 شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان شاهین شهر  /2/635
ابالغ وقت دادرسى

ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به محمد ارزانى آقاى رمضان صادقى آقاى محمد ارزانى دادخواستى 
به خواسته مطالبه هجده میلیون ریال بابت یک فقره چک به طرفیت شما در شوراى حل اختالف 
شاهین شهر تقدیم که به کالسه 95 /706ش4ح و براى مورخ 97/3/30 ساعت 5/45 عصر تعیین 
وقت گردیده اســت، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و به دستور 
شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت آگهى در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ مى گردد و جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر 
شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در 
این شورا حاضر شوید و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 296 شعبه چهارم حقوقى شوراى 

حل اختالف شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /2/636
احضار

شماره درخواست: 9710463760100010 شماره پرونده: 9609983762100573 شماره بایگانى 
شعبه: 970127 به شرح محتویات پرونده کالسه 970127 ك 101 دادگسترى شاهین شهر آقاى 
طاووس محمدى فرزند عبدالحسین مجهول المکان متهم به توهین است که تحت پیگرد قانونى 
مى باشد و براى روز 1397/03/29 ساعت 10/30 وقت رسیدگى تعیین گردیده فلذا به استناد ماده 
334 قانون آئین دادرســى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و 
ابالغ مى گردد تا متهم شخصا یا همراه یک نفر از وکالى رسمى دادگسترى در دادگاه حاضر و از 
خود دفاع نماید در غیر این صورت اقدام قان ونى به عمل خواهد آمد. م الف: 280 شکوهى- رییس 

شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر (101 جزایى سابق) /2/637
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالســه 970165 خواهان سید داو د حسینى دادخواســتى مبنى بر مطالبه به 
طرفیت محمد عزیزى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى مورخه 97/4/13 ساعت 8/30 صبح 
تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول خیابان ارباب، روبروى 
مدرسه نیلى پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57، کدپســتى 8165756441 مجتمع شوراى حل 
اختالف اصفهان شعبه 4 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. 

م الف: 4156 شعبه چهارم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /2/638
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالسه 970166 خواهان س ید داوود حســینى دادخواستى مبنى بر مطالبه به 
طرفیت محمود فدایى تهرانى تقدیم نموده است. وقت رســیدگى براى مورخه 97/4/13 ساعت 
9 صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول خیابان ارباب، 
روبروى مدرسه نیلى پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57، کدپستى 8165756441 مجتمع شوراى 
حل اختالف اصفهان شعبه 4 شــوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگى ابالغ شــده تلقى و تصمیم مقتضى 
اتخاذ مى شود. م الف: 4155 شعبه چهارم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

یک) /2/639
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالسه 970024 خواهان فرهاد نامدارى با وکالت نرگس صادقى دادخواستى 
مبنى بر مطالبه وجه به طرفیت ام ین رمازى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى مورخه 97/4/20 
ســاعت 09:00 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان 
مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شــعبه واقع در خیابان سجاد، اول 
خیابان ارباب، روبروى مدرسه نیلى پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57، کدپستى 8165756441 
مجتمع شوراى حل اختالف اصفهان شعبه 45 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم 
مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 4084 شعبه 45 شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره یک) /2/640
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106794100642 شماره پرونده: 9609986794101215 شماره بایگانى 
شعبه: 961218 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى اسماعیل لشکرى خواهان آقاى 
محمد نبى زاده دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى اسماعیل لشکرى به خواسته مطالبه مطرح که 
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986794101215 شعبه 11 حقوقى شوراى حل 
اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/04/03 ساعت 
9:30 تعیین که حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان، چهارراه شیخ صدوق، چهارراه وکال، مجتمع شهداى مدافع 
حرم شوراى حل اختالف. م الف: 3825 شــعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع 

شهداى مدافع حرم) /2/641
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100354401144 شماره پرونده: 9609980359501137 شماره بایگانى 
شعبه: 970167 دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست در پرونده 
کالسه 9609980359501137 و 970167 ك 118 شــکایت آقاى محمد کشاورز دستجردى 
فرزند على علیه آقاى ســعید کیانى به اتهام خیانت در امانت تقاضاى کیفر نموده که رســیدگى 
به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رســیدگى براى مورخه 1397/04/10 ساعت 09:00 تعیین 
گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 
344 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت منتشر تا 
متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه ح اضر گردد. بدیهى است در صورت عدم 
حضور، مطابق مقررات رسیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. اصفهان، کنارگذر اتوبان شهید خرازى، 
حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر، مجتمع قضائى امور تجارى و بازرگانى. م الف: 4118 نظرى 
سفتجانى رئیس شــعبه 118 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان 

(118 جزایى سابق) /2/642
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9710100354401138 شــماره پرونده: 9609980365300464 شــماره 
بایگانى شعبه: 970158 دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست در 
پرونده کالسه 9609980365300464 و 970158 ك 118 شکایت آقایان منصور آریان فر فرزند 
حسینعلى و محمدرضا اقتدارى فرزند حسین علیه آقاى منوچهر اقلیمى مهین فرزند نورى به اتهام 
کالهبردارى تقاضاى کیفر نموده که رسیدگى به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگى براى 
مورخه 1397/04/10 ساعت 08:30 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم 
دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 344 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امور کیفرى مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه 
حاضر گردند. بدیهى است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگى غیابى به عمل خواهد 
آمد. اصفهان، کنارگذر اتوبان شهید خرازى، حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر، مجتمع قضائى 
امور تجارى و بازرگانى. م الف: 4117 نظرى سفتجانى رئیس شعبه 118 دادگاه کیفرى دو مجتمع 

امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان (118 جزایى سابق) /2/643 
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100354401135 شماره پرونده: 9509980365301893 شماره بایگانى 
شعبه: 970156 دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست در پرونده 
کالسه 9609980365301893 و 970156 ك 118 شکایت آقاى غالمعلى یراقى پور فرزند على 
علیه آقاى یوســف امن زاده فرزند جانعلى به اتهام کالهبردارى تقاضاى کیفر نموده که رسیدگى 
به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رســیدگى براى مورخه 1397/04/09 ساعت 09:00 تعیین 
گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 
344 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت منتشر تا 
متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردند. بدیهى است در صورت عدم 

حضور، مطابق مقررات رسیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. اصفهان، کنارگذر اتوبان شهید خرازى، 
حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر، مجتمع قضائى امور تجارى و  بازرگانى. م الف: 4116 نظرى 
سفتجانى رئیس شــعبه 118 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان 

(118 جزایى سابق) /2/644
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9710100354401132 شــماره پرونده: 9609980365300715 شــماره 
بایگانى شعبه: 970149 دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست در 
پرونده کالســه 9609980365300715 و 970149 ك 118 شکایت آقاى احمد عباسى ولدانى 
فرزند نصراله علیه آقاى عظیم جمالى آرا به اتهام کالهبردارى تقاضاى کیفر نموده که رســیدگى 
به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رســیدگى براى مورخه 1397/04/09 ساعت 08:30 تعیین 
گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 
344 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت منتشر تا 
متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردند. بدیهى است در صورت عدم 
حضور، مطابق مقررات رسیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. اصفهان، کنارگذر اتوبان شهید خرازى، 
حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر، مجتمع قضائى امور تجارى و بازرگانى.م الف: 4114 نظرى 
سفتجانى رئیس شــعبه 118 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان 

(118 جزایى سابق) /2/645
 ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100354401126 شماره پرونده:  9609980359501120 شماره بایگانى 
شعبه: 970145 دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست در پرونده 
کالسه 9609980359501120 و 970145 ك 118 شکایت خانم ملیحه السادات مفتونى فرزند 
سیدعلى علیه خانم سحر قاسمى فرزند حســین به اتهام توهین تقاضاى کیفر نموده که رسیدگى 
به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رســیدگى براى مورخه 1397/04/06 ساعت 08:30 تعیین 
گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 
344 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت منتشر تا 
متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردند. بدیهى است در صورت عدم 
حضور، مطابق مقررات رسیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. اصفهان، کنارگذر اتوبان شهید خرازى، 
حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر، مجتمع قضائى امور تجارى و بازرگانى. م الف: 4113 نظرى 
سفتجانى رئیس شــعبه 118 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان 

(118 جزایى سابق) /2/646
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100354401119 شماره پرونده: 9609980359501212 شماره بایگانى 
شعبه: 970144 دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست در پرونده 
کالسه 9609980359501212 و 970144 ك 118 شکایت آقاى مهدى قاسمى قهساره فرزند 
عباس علیه آقاى مهدى امینى به اتهام کالهبردارى تقاضاى کیفر نموده که رسیدگى به موضوع به 
این شعبه ارجاع و وقت رسیدگى براى مورخه 1397/04/05 ساعت 08:30 تعیین گردیده است. با 
عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 344 قانون آیین 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت منتشر تا متهم  جهت دفاع 
از اتهام انتســابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردند. بدیهى است در صورت عدم حضور، مطابق 
مقررات رســیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. اصفهان، کنارگذر اتوبان شــهید خرازى، حدفاصل 
خیابان آتشگاه و میرزا طاهر، مجتمع قضائى امور تجارى و بازرگانى. م الف: 4112 نظرى سفتجانى 
رئیس شعبه 118 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان (118 جزایى 

سابق) /2/647
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100354400976 شماره پرونده: 9509980359501574 شماره بایگانى 
شعبه: 970131 دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست در پرونده 
کالسه 9509980359501574 و 970131 ك 118 شــکایت آقاى رضا اسالمى نیا علیه آقایان 
عباس اسوار و حسین جوزعلى پور به اتهام هر دو مشــارکت در کالهبردارى تقاضاى کیفر نموده 
که رسیدگى به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رســیدگى براى مورخه 1397/04/04 ساعت 
08:30 تعیین گردیده اســت. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسى به متهمین و در 
اجراى مقررات مواد 344 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب 
یک نوبت منتشر تا متهمین جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردند. بدیهى 
است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگى غیابى به  عمل خواهد آمد. اصفهان، کنارگذر 
اتوبان شهید خرازى، حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر، مجتمع قضائى امور تجارى و بازرگانى. 
م الف: 4105 نظرى سفتجانى رئیس شعبه 118 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى 

شهرستان اصفهان (118 جزایى سابق) /2/648
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100354400965 شماره پرونده: 9609980359500677 شماره بایگانى 
شعبه: 970120 دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست در پرونده 
کالســه 9609980359500677 و 970120 ك 118 شــکایت خانم پرى بیگى فرزند حسین 
علیه خانم راحله کریمى به اتهام تهدید تقاضاى کیفر نموده که رســیدگى به موضوع به این شعبه 
ارجاع و وقت رسیدگى براى مورخه 1397/04/02 ســاعت 8:30 تعیین گردیده است. با عنایت به 
مجهول المکان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 344 قانون آئین دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام 
 انتســابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات 
رســیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. اصفهان- کنارگذر اتوبان شهید خرازى- حدفاصل خیابان 
آتشــگاه و میرزا طاهر- مجتمع قضائى امور تجارى و بازرگانى. م الف: 4103 نظرى سفتجانى- 
رئیس شعبه 118 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان (118 جزایى 

سابق) /2/649

مدیر امور بیمارى ها و مراکز تخصصى دانشــگاه علوم 
پزشکى اصفهان گفت: از ابتداى اجراى طرح تحول در 
نظام ســالمت تاکنون، بیش از 21 هزار زایمان طبیعى 
رایگان در بیمارســتان هاى زیر مجموعه دانشگاه علوم 

پزشکى اصفهان انجام شده است.
حسن شیرانى با بیان اینکه در طرح تحول نظام سالمت، 
یکى از نخستین خدمات ارائه شــده براى کاهش آمار 
سزارین، رایگان کردن زایمان طبیعى بود، افزود: سازمان 
بهداشت جهانى با هشدار درباره شیوع سزارین تأکید کرد 
که این شــیوه فقط باید در مواقعى که ضرورت پزشکى 

ایجاب مى کند، انجام شود.
مدیر امور بیمارى ها و مراکز تخصصى دانشــگاه علوم 
پزشــکى اصفهان گفت: اجراى طرح زایمان طبیعى به 
صورت رایگان در مراکز درمانى دولتى، نشان از ارتقاى 

تسهیالت بهداشتى و درمانى دارد.
وى با اشاره به اینکه معیار سالم بودن یک جامعه، منوط 
بر سالم بودن کودکان و مادران است که 100 درصد این 
وظیفه خطیر توسط ماماها انجام مى شــود، بیان کرد: 
تاکنون 17 بلوك زایمان در مراکز زیر نظر دانشگاه علوم 

پزشکى اصفهان به روش LDR بازسازى شده است.
وى با اشاره به اجراى طرح ماماى همراه اظهار کرد: در 
این طرح، ماماها کارشناس و یا کارشناس ارشد مامایى 
هستند و در طول دوران باردارى و حین باردارى به مادر 

باردار خدمات مى دهند.

انجام 21 هزار زایمان طبیعى رایگان
 در اصفهان

یادداشت

ســازمان امور مالیاتى در راستاى تکریم، تسهیل و 
تسریع در انجام تکالیف مالیاتى، با الکترونیکى کردن 
ارائه صورت معامالت به مؤدیان این امکان را داده 
اســت که بدون نیاز به مراجعه حضورى به ادارات 
امور مالیاتــى مربوطه و از طریق ســامانه عملیات 
الکترونیکى به نشانى tax.gov.ir نسبت به ارسال 
فهرست معامالت تا یک ماه پس از پایان هر فصل 

اقدام کنند.
ســازمان امور مالیاتى کشور، در راســتاى اجراى 
سیاست هاى دولت مبنى بر تحقیق و توسعه خدمات 
الکترونیکى، با پیاده ســازى طــرح جامع مالیاتى و 
شــفافیتى که ارســال صورت معامالت فصلى در 
مبادالت اقتصادى به همراه دارد بستر مناسبى را براى 
رعایت عدالت و رشد و شکوفایى اقتصاد کشور فراهم 
کرده اســت. به طور کلى الکترونیکى کردن ارسال 
فهرست صورت معامالت موجب تسریع و تسهیل 
در ارائه خدمات مالیاتى، امــکان انجام کارهاى در 
خارج از محل کار و در هر زمان، کاهش فعالیت هاى 
موازى مانند تکثیر بى مورد مکاتبات ثبت و نگهدارى 
سوابق در چندین محل، نگهدارى سوابق عملیات در 
حجم کمتر با ایمنى باال، قابلیت تولید گزارش هاى 
مورد نیاز به همراه نمودارهاى متعدد، دقت در انجام 
عملیات و ثبت تمام امور، سهولت و سرعت در گردش 
عملیات، ردیابى امور و پی گیرى به موقع مراحل کار، 
روان ســازى، افزایش دقت، کاهش ضریب خطا و 

همچنین افزایش بهره ورى مى شود. 

معامالت فصلى را مجازى 
اطالع رسانى کنید
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 آسفالت معابر حصه تا 
یک ماه آینده تکمیل مى شود

مدیر منطقـه 10 شـهردارى اصفهان گفت: بـا توجه به 
نیازسنجى و مطالبات مردمى، آسفالت تمامى معابر حصه 
اصفهان در دستور کار است. عبدالرسـول امامى با بیان 
اینکه براى آسفالت معابر محله حصه ،بودجه اى بالغ بر 
یک میلیارد ریال در نظر گرفته شده است، گفت: 45 هزار 
مترمربع از معابر و محالت حصه اصفهـان با7000 تن 
آسفالت، طى یک ماه پوشش داده مى شـود. وى افزود: 
تکمیل احداث فرهنگسـراى حصه و خانه کودك استاد 
همایى، پیاده روسازى و آسفالت معابر اصلى و فرعى سطح 
منطقه و ساماندهى خیابان امامزاده ابراهیم(ع) و روشنایى 
پارك هاى سطح منطقه، از جمله برنامه هاى این منطقه 

در سال 97 خواهد بود.

تولید نانوحامل هایى با گیاه 
A شاهى براى انتقال ویتامین

پژوهشـگران دانشـگاه صنعتى اصفهان موفق به سنتز 
یک نانوحامل خوراکى از دانه  گیاه شاهى شدند که قادر به 
محافظت از ویتامین A در برابر افت خواص در بدن است.
میالد فتحى، عضو هیئت علمى دانشگاه صنعتى اصفهان 
هدف از انجام این طرح را، ریزپوشانى یا کپسوله کردن 
ویتامین A با استفاده از الیاف خوراکى دوجزئى دانست و 
گفت: بر این  اساس، در این پژوهش نانو الیاف به  کار رفته 
به  منظور ریزپوشـانى ویتامین A از عصاره  گیاه شـاهى 
گرفته شد؛ از این رو مى توان گفت تقریباً ارزان بوده و در 

عین  حال خوراکى و زیست سازگار است.

خبر

مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان گفــت: باتوجه به 
فراهم شدن شرایط الزم براى شناسایى هویت افراد براى 
200 دستگاه اجرایى متصل به سامانه ثبت احوال کشور، 
زیرساخت هاى الزم براى حذف فتوکپى ایجاد شده است.

حسین غفرانى تصریح کرد: طرح حذف فتوکپى از مراحل 
ادارى، در ابتدا در سه استان به عنوان پایلوت انجام شد و 
به زودى، در سراسر کشور و در استان اصفهان نیز فراهم 

خواهد شد.
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان کاستن از مکاتبات 
بى مورد مردم بــا ادارات را، از مزایــاى اجراى این طرح 
برشــمرد و افزود: بنابر آخرین قول داده شده، تا حدود دو 

ماه آینده این فرآیند عملى مى شود. غفرانى درخصوص 
وضعیت صدور کارت ملى هوشــمند در استان اصفهان 
اظهار کرد: در حال حاضــر درحدود 35 درصد از جمعیت 
اســتان معادل یک میلیون و 300 هزار نفــر، موفق به 
دریافت کارت ملى هوشمند نشده اند. وى اضافه کرد: براى 
تسهیل در امور شهروندان، آخرین مهلت دریافت کارت 
ملى هوشمند که تا پایان خردادماه امسال اعالم شده بود، 
تا پایان سال 97 تمدید شــد. مدیرکل ثبت احوال استان 
اصفهان تصریح کرد: هیئت دولت آغاز کاربردى شــدن 
کارت ملى هوشمند جدید و همچنین اعتبار کارت هاى 

ملى قدیمى را تا پایان امسال تمدید کرده است.

رئیس پلیــس راهنمایى و رانندگى اســتان اصفهان از 
کاهش 75 درصــدى تصادف خودروهاى ســرویس 
مدارس در ســال تحصیلى 97-96نســبت به ســال 

تحصیلى قبل خبر داد.
ســرهنگ رضا رضایى دلیل کاهش چشــمگیر در این 
حوزه را، نتیجه حضور کارشناسان پلیس راهور استان در 
مدارس، آموزش اولیاى دانش آموزان و آموزش رانندگان 
سرویس مدارس عنوان کرد و متذکر شد: براى سال جدید 
تحصیلى، از هم اکنون برنامه ریزى هاى الزم به عمل 
آمده و یک تغییر الگویى در زمینه چگونگى اســتفاده از 
سرویس مدارس و همچنین ناوگانى که باید در این زمینه 

نقش پذیرى داشته باشند، شاهد خواهیم بود.
وى گفت: جلسات مربوط به استفاده از سرویس مدارس با 
حضور نمایندگان پلیس راهور ، شرکت هاى اتوبوسرانى 
و تاکسیرانى ، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهردارى و 

آموزش و پرورش تشکیل شده است.
رئیس پلیــس راهنمایــى و رانندگى اســتان اصفهان 
خاطر نشــان کــرد: از اول مهر ماه 97 با هوشــیارى و 
هوشمندى بیشتر نســبت به مقید کردن و توجه 100 
درصدى رانندگان سرویس مدارس به مقررات راهنمایى 
و رانندگى که نتیجه آن نیز کاهش تصادفات و آســیب 

دیدگى بین قشر دانش آموز است،  اقدام خواهیم کرد.

کاهش75درصدى تصادف 
خودروهاى سرویس مدارس

فتوکپى 
از مراحل ادارى حذف مى شود

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9710100354400967 شماره پرونده: 9609980359500878 شماره بایگانى 
شعبه: 970126 دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست در پرونده 
کالسه 9609980359500878 و 970126 ك 118 شــکایت اقاى محمد شاه محمدى فرزند 
کریم علیه خانم بهاره فیل الهى فرزند محمدعثمان به اتهــام کالهبردارى تقاضاى کیفر نموده 
که رسیدگى به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رســیدگى براى مورخه 1397/04/03 ساعت 
8:30 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى 
مقررات مواد 344 قانون آئین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک 
نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى است در 
صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. اصفهان- کنارگذر اتوبان 
شهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع قضائى امور تجارى و بازرگانى. م 
الف: 4102 نظرى سفتجانى- رئیس  شعبه 118 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى 

شهرستان اصفهان (118 جزایى سابق) /2/650
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالســه 970038 خواهان محسن دردشت یان دادخواســتى مبنى بر مطالبه 
چک به طرفیت ماشااله ایرانى تقدیم نموده اســت. وقت رسیدگى براى مورخه 97/4/20 ساعت 
10/30 تعیین گردیده بــا توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شــعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان 
ارباب- روبروى مدرســه نیلى پور- جنب ســاختمان صبا پالك 57- کدپستى 8165756441 
مجتمع شوراى حل اختالف اصفهان- شعبه 45 شــوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و 
تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 4092 شــعبه 45 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک) /2/651
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9710106793500572 شــماره پرونده: 9709986793500132 شــماره 
بایگانى شعبه: 970134 درخصوص پرونده کالسه 970134 شعبه 5 خواهان ابراهیم یاریان رنانى 
دادخواستى مبنى بر مطالبه وجه چک به انضمام مطلق خسارات قانونى به طرفیت علیرضا پاکروان 
تقدیم نموده است که وقت رسیدگى براى روز شنبه مورخ 1397/4/2 ساعت 9 صبح تعیین گردیده 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از و قت رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان 
خیابان شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال مجتمع شــهداى مدافع حرم طبقه 2 شعبه 5 مراجعه و 
نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نمائید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده 
تلقى میگردد و تصمیم مقتضى اتخاذ میشــود. م الف: 4157 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /2/652
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده کالســه 961741 خواهان احسان حبیبى فر دادخواســتى مبنى بر مطالبه به 
طرفیت آرزو عبدالهى تقدیم نموده است. وقت رســیدگى براى مورخه 97/4/25 ساعت 10/00 
تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول خیابان ارباب، روبروى 
مدرســه نیلى پور، جنب ساختمان صبا پالك 57 کدپســتى 8165756441 مجتمع شوراى حل 
اختالف اصفهان شعبه 45 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شــده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى 
شود. م الف: 4137 شعبه 45 شوراى حل اختالف شهرستان اص فهان (مجتمع شماره یک) /2/667

ابالغ وقت رسیدگى
در خصوص پرونده کالسه 970095 خواهان فتح ا... درویشى دادخواستى مبنى بر مطالبه وجه بابت 
خسارات ناشى از تصادف به طرفیت اســحاق دالورى تقدیم نموده است وقت رسیدگى براى روز 
شنبه مورخ 97/4/2 ساعت 15/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان ا بتداى خیابان شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال 
مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 4115 

شعبه 31 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /2/668
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106795000321 شماره پرونده: 9709986795000094 شماره بایگانى 
شعبه: 970094 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى وحید عاشورى خواهان م روت 
افشارى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى وحید عاشورى به خواسته مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کالسه 9709986795000094 شعبه 20 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 
(مجتمع شهید حججى) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/04/12 ساعت 16:30 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. 
اصفهان، خیابان سجاد، خیابان آیت  اله ارباب، روبروى مدرسه نیلى پور، جنب ساختمان صبا، پالك 
57. م الف: 4111 شعبه 20 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهید حججى) /2/669

ابالغ وقت رسیدگى
در خصوص پرونده کالسه 970039 خواهان ســیدعباس پرده چى دادخواستى مبنى بر الزام به 
انتقال سند خودرو به طرفیت 1- فاطمه هادى زاده 2- اعظم سیدالماسى 3- علیرضا غضنفر ترابى 
4- محمدرضا غضنفر ترابى 5- حمیدرضا غضنفر ترابى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى 
مورخه 97/4/13 ســاعت 10/30 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 

تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگى به این شعبه واقع در 
 خیابان سجاد، اول خیابان ارباب، روبروى مدرسه نیلى پور، جنب ساختمان صبا پالك 57 کدپستى 
8165756441 مجتمع شــوراى حل اختالف اصفهان شعبه 32 شــوراى حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ 
شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 4109 شعبه 32 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک) /2/670
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9710106795900233 شــماره پرونده:  9709986795900019 شــماره 
بایگانى شعبه: 970019 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى قاسم ندافیان بوشهرى 
خواهان آقاى رضا تیمورى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى قاسم ندافیان بوشهرى به خواسته 
مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986795900019 شعبه 29 
حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شــهداى مدافع حرم) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 
1397/04/02 ساعت 16:00 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در 
یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان، چهارراه شیخ صدوق، چهارراه 
وکال، مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 4072 شعبه 29 حقوقى شوراى حل 

اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /2/671
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106795300225 شماره پرونده: 9609986795300431 شماره بایگانى 
شعبه: 960434 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى مهدى قناعى خواهان بهنوش 
آل آقا موکل اقبالى و خســروى دادخواســتى به طرفیت خوانده آقاى مهدى قناعتى به خواسته 
45000000 مطرح که به این شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه  9609986795300431 
شعبه 23 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهید حججى) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 
1397/04/04 ساعت 18:00 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى 
از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگى و استماع شهادت شهود در دادگاه حاضر گردد. اصفهان، خیابان سجاد، 
خیابان آیت اله ارباب، روبروى مدرسه نیلى پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57. م الف: 4081 شعبه 

23 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهید حججى) /2/672
اخطار اجرایى

شماره: 65/96ش3ح- 1397/2/8 به موجب راى شماره 285 تاریخ 96/4/25 حوزه سوم حقوقى 
شوراى حل اختالف شهرستان لنجان که قطعیت یافته است. محکوم علیه مسعود لشکرى فرزند 
شریف به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ نیم عشر اجرایى در حق صندوق 
دولت و نیز محکوم است به انتقال سند رسمى خودرو پژو 405 مدل 1385 به شماره انتظامى 317 
ج71 ایران 95 در حق محکوم له رســول محمدى فرزند ابراهیم به نشانى اصفهان، بازار بزرگ، 
مقابل سراى محمودیه، جنب مسجد نو، پخش پوشاك عرفان. راى صادره غیابى است. ماده 34 
قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند 
که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى 
ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 280 شعبه سوم حقوقى  شوراى حل اختالف شهرستان لنجان 

(مجتمع شماره یک) /2/673
اخطار اجرایى

شــماره: 347/96ش3ح- 1397/2/19 به موجب راى شــماره 494 تاریخ 96/7/29 حوزه سوم 
حقوقى شوراى حل اختالف شهرســتان لنجان که قطعیت یافته است. محکوم علیه بتول نورى 
به نشــانى مجهول المکان محکوم است به انتقال رسمى ســند خودروى سوارى پراید به شماره 
انتظامى 262ل26 ایران 42 به نام محکوم له بهرام فتاحى فرزند عبدالحمید به نشانى سده، خ امام، 
خ امید، پالك 32 و نیز محکوم است به پرداخت نیم عشر اجرایى در حق دولت و نیز مبلغ هفتصد 
و هشتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى در حق محکوم له. راى صادره غیابى است. ماده 34 
قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند 
که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى 
ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 281 شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان  

(مجتمع شماره یک) /2/674
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139604002129000382/1 شماره بایگانى پرونده: 9600458 شماره ابالغیه: 
139705102129000185  ابالغ اجراییه پرونده اجرایى 9600458 بدینوسیله به آقاى سهراب 
امیرى چرمهینى، نام پدر: رجب، شماره شناســنامه: 3768، شماره/ شناسه ملى: 6209470289، 
متولد: 1362/10/22، به نشــانى: چرمهین- خ خیام کدپستى 8475138518 ابالغ مى شود که 
مدیریت شعب بانک ســپه منطقه اصفهان به استناد قرارداد بانکى شــماره 119434739 مورخ 
1394/11/28 جهت وصول مبلغ 339/329/942 (سیصد و سى و نه میلیون و سیصد و بیست و 
نه هزار و نهصد و چهل و دو) ریال بابت اصل طلب و خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1396/11/11 و 
از تاریخ مذکور تا روز تسویه بدهى روزانه مبلغ 255/063 (دویست و پنجاه و پنج هزار و شصت و 
سه) ریال بابت خسارت تاخیر روزانه طبق مقررات علیه شما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایى 
به کالسه 9600458 در این واحد تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1396/11/28 مامور، آدرس 

شما به شرح فوق الذکر شناسایى نگردیده اســت، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آیین 
نامه اجراى مفاد اسناد رســمى الزم االجرا، مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ 
محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرایى جریان خواهد یافت. 

م الف: 285 محمدرضا ابراهیمى- مسئول واحد اجراى اسناد رسمى لنجان /2/675
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139604002129000382/1 شماره بایگانى پرونده: 9600458 شماره ابالغیه: 
139705102129000186 ابــالغ اجراییه قــرارداد بانکى به صفر قاســمى چرمهینى مدیون 
کالســه پرونده اجرائى  9600458 بدینوسیله به آقاى صفر قاســمى چرمهینى، نام پدر: صفدر، 
شماره شناسنامه: 82، شــماره/ شناســه ملى: 6209791506، متولد: 1353/03/06، به نشانى: 
باغبهادران- چرمهین- خ شهید اسماعیلى کدپستى 8475137511 ابالغ مى شود که مدیریت 
شعب بانک سپه منطقه اصفهان به استناد قرارداد بانکى شماره 119434739 مورخ 1394/11/28 
جهت وصول مبلغ 339/329/942 (سیصد و سى و نه میلیون و سیصد و بیست و نه هزار و نهصد 
و چهل و دو) ریال بابت اصل طلب و خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1396/11/11 و از تاریخ مذکور 
تا روز تسویه بدهى روزانه مبلغ 255/063 (دویست و پنجاه و پنج هزار و شصت و سه) ریال بابت 
خســارت تاخیر روزانه طبق مقررات علیه شــما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایى به کالسه 
9600458 در این واحد تشکیل شــده و طبق گزارش مورخ 1396/11/28 مامور، آدرس شما به 
شرح فوق الذکر شناسایى نگردیده است، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجراى 
مفاد اسناد رســمى الزم االجرا، مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى 
گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرایى جریان خواهد یافت. م الف: 288 

محمدرضا ابراهیمى- مسئول واحد  اجراى اسناد رسمى لنجان /2/676
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139604002129000382/1 شماره بایگانى پرونده: 9600458 شماره ابالغیه: 
139705102129000184 ابالغ اجرائیه پرونده اجرائى 9600458 بدینوسیله به آقاى على اکبر 
قاسمى چرمهینى، نام پدر: صفدر، شماره شناسنامه: 1086، شماره/ شناسه ملى: 6209952682، 
متولــد: 1366/09/26، به نشــانى: باغبهادران- چرمهین- خ شــهید اســماعیلى کدپســتى 
8475137511 ابالغ مى شــود که مدیریت شعب بانک ســپه منطقه اصفهان به استناد قرارداد 
بانکى شــماره 119434739 مورخ 1394/11/28 جهت وصول مبلغ 339/329/942 (سیصد و 
سى و نه میلیون و سیصد و بیست و نه هزار و نهصد و چهل و دو) ریال بابت اصل طلب و خسارت 
تاخیر تادیه تا تاریخ 1396/11/11 و از تاریخ مذکور تا روز تســویه بدهى روزانه مبلغ 255/063 
(دویست و پنجاه و پنج هزار و شصت و سه) ریال بابت خســارت تاخیر روزانه طبق مقررات علیه 
شــما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایى به کالسه 9600458 در این واحد تشکیل شده و طبق 
گزارش مورخ 1396/11/28 مامور، آدرس شما به شرح فوق الذکر شناسایى نگردیده است، لذا بنا 
به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا، مفاد اجراییه فقط 
یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز 
از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، 
عملیات اجرایى جریان خواهد یافت. م الف: 287 محمدرضا ابراهیمى- مسئول واحد  اجراى اسناد 

رسمى لنجان /2/677
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139604002129000382/1 شماره بایگانى پرونده: 9600458 شماره ابالغیه: 
139705102129000187 ابــالغ اجراییه قرارداد بانکى به ســعید امینــى چرمهینى مدیون 
کالسه پرونده اجرائى 9600458 بدینوســیله به آقاى ســعید امینى چرمهینى، نام پدر: مسعود، 
شماره شناسنامه: 160، شماره/ شناســه ملى: 6209774415، متولد: 1347/11/01، به نشانى: 
باغبهادران- فاز 2- شهرك فرهنگیان کدپستى 8475133681 ابالغ مى شود که مدیریت شعب 
بانک سپه منطقه اصفهان به استناد قرارداد بانکى شماره 119434739 مورخ 1394/11/28 جهت 
وصول مبلغ 339/329/942 (سیصد و سى و نه میلیون و سیصد و بیست و نه هزار و نهصد و چهل 
و دو) ریال بابت اصل طلب و خســارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1396/11/11 و از تاریخ مذکور تا روز 
تسویه بدهى روزانه مبلغ 255/063 (دویست و پنجاه و پنج هزار و شصت و سه) ریال بابت خسارت 
تاخیر روزانه طبق مقررات علیه شــما اجراییه صادر نموده و پرونده اجراییه به کالسه 9600458 
در این واحد تشکیل شــده و طبق گزارش مورخ 1396/11/24 مامور، آدرس شما به شرح فوق 
الذکر شناسایى نگردیده است، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجراى مفاد اسناد 
رسمى الزم االجرا، مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى 
مى شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت 
به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرایى جریان خواهد یافت. م الف: 286 محمدرضا 

ابراهیمى- مسئول واحد  اجراى اسناد رسمى لنجان /2/678
حصر وراثت

آقاى محسن بخشائى قرق آقائى داراى شناسنامه شماره 7 به شرح دادخواست به کالسه 89/97 
از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فرزانه جاللى 
ورنامخواستى به شناسنامه 63 در تاریخ 97/02/05 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمدرضا بخشائى قرق آقائى فرزند محسن ش.ش 
1160309507 ت.ت 1375 صادره از لنجان (پسر متوفى) 2- مهدى بخشائى قرق آقائى فرزند 
محســن ش.ش 1160470545 ت.ت 1382 صادره از لنجان (پسر متوفى) 3- محسن بخشائى 
قرق آقائى فرزند اکبر ش.ش 7 ت.ت 1348 صادره از لنجان (همســر متوفى) 4- خدیجه هادى 
ورنامخواستى فرزند یداله ش.ش 80 ت.ت  1328 صادره از لنجان (مادر متوفى) 5- مرتضى جاللى 
ورنامخواستى فرزند رمضانعلى ش.ش 59 ت.ت 1319صادره از لنجان (پدر متوفى) والغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 291 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف 

لنجان /2/679
احضار متهم 

شماره نامه: 9710113641700306 شــماره پرونده: 9609983641702166 شماره بایگانى 
شعبه: 962290 احضار متهم مریم احمدى بدینوسیله به شما ابالغ مى گردد که بر اساس شکایت 
اسحاق یارعلى فرزند محمد امان علیه شما مبنى بر سرقت کارت عابربانک که پس از ارجاع در شعبه 
اول دادیارى دادسراى عمومى و انقالب لنجان به کالسه 962290 ثبت و تحت رسیدگى است بنا 
به لحاظ مجهول المکان بودن شما به استناد ماده 115 قانون آیین دادرسى در امور کیفرى مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا جهت رسیدگى به اتهام وارده و دفاع از آن 
ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهى در این شعبه حاضر شوید، ضمن اعالم آدرس جدید خود از 
موضوع شکایت به طور مطلع شوید در صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. 
م الف: 290 شعبه اول دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان لنجان (زرین شهر) /2/680

ابالغ وقت رسیدگى
شــماره: 270/96 ش1ح- 1397/2/24 نظر به اینکه خواهان خانم فرانک قاضیانى دادخواستى 
مبنى بر مطالبه یارانه به طرفیت خوانده آقاى محمد شــیرى پور در این مرجع به شــماره کالسه 
67/97 ش1ح مطرح نموده اند و وقت رسیدگى نامبرده براى حضور طرفین تاریخ 97/3/28 ساعت 
17:30 بعدازظهر در نظر گرفته شده است علیهذا با توجه به اینکه خوانده مجهول المکان مى باشد 
وفق ماده 73 آئین دادرسى مدنى تاریخ فوق االشعار یک نویت در روزنامه منتشر تا چنانچه خوانده 
مطلع گردید جهت دریافت دادخواســت و ضمائم ثان ى آن به این واحد مراجعه نماید. م الف: 337 

شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر /2/691
ابالغ وقت دادرسى

خواهان الهام قناعت کار دادخواستى به خواسته الزام خوانده الزام به انتقال سند به طرفیت خوانده 
عباس نداف به شوراى حل اختالف شعبه 6 حقوقى شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از 
ارجاع به شماره 91/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/3/29 ساعت 4/30 عصر تعیین 
گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به تقاضاى 
خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف 
مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام 
نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته 
رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط 

یک نوبت درج خواهد شد. 686/ م الف شعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/2/692
 اخطار اجرایى

شماره نامه: 1397009000099972 شــماره پرونده: 9609983730100692 شماره بایگانى 
شــعبه: 960697 به موجب راى غیابى شــماره 9609973730101200 مورخ 96/11/3 شعبه 
اول حقوقى نجف آباد که قطعیت یافته است محکوم علیه بهمن روحى محکوم است به پرداخت 
مبلغ 300/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 967000 ریال هزینه هاى دادرسى و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خســارت تاخیردرتادیه در حق محکوم له آقاى اسماعیل مطلبى 
و پرداخت نیم عشــر دولتى. 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 اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشد و در 
صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظــرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى 
خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 575/م الف-شعبه اول 

حقوقى نجف آباد/2/693
 ابالغیه

شماره ابالغنامه: 9710103730400506 شماره پرونده: 9609983730400656 شماره بایگانى 
شعبه: 960661 ابالغ شونده حقیقى: 1. طاهره بیگم معینى 2. محترم بیگم معینى هر دو به نشانى: 
مجهول المکان، مهلت حضور از تاریخ ابالغ: 7 روز، محل حضور: استان اصفهان شهرستان نجف 
آباد کمربندى جنوبى دادگســترى نجف آباد ،نوع علت حضور: مالحظه نظریه کارشناس و اظهار 
هر مطلبى نفیا یا اثباتا، با توجه به علت حضور مندرج در این ابالغیه به شما ابالغ مى گردد ظرف 
مهلت مقرر اقدام در غیر اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد. 574/م الف-شعبه 4 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/2/694
 ابالغ اجرائیه

شماره نامه: 9710113757300288 شماره پرونده:9609983757300312 شماره بایگانى شعبه: 
960326 احترامًا مقرراســت متن ذیل دریک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى 
درج و یک نسخه از آن جهت بهره بردارى در پرونده کالسه 961219 به این دادگاه ارسال گردد. 
موضوع: صدور اجراییه، خواهان: عبداالحمد وحدتى ، خوانده: على عبدالهى هســنیجه به نشانى 
مجهول المکان، محل حضور: دادگاه عمومى بخش مهردشت، خواسته: بموجب درخواست اجراى 
حکم مربوطه به شماره 9710093757300214 و شماره دادنامه مربوطه 9609973757301633 
محکوم علیه محکوم است 1-به پرداخت مبلغ ســیصد میلیون ریال بعنوان اصل خواسته و مبلغ 
9/720/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى در حق خواهان صادر مى نماید. 2- پرداخت نیم عشر 
اجرایى در حق صندوق دولت 15000000 ریال. خوانده مکلفند ظرف 10 روز از تاریخ نشر آگهى 
که به منزله ابالغ تلقى میگردد 1- مفاد فوق را به موقع اجرا گذارد 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به اتخاذ نماید. 3-یا نســبت به معرفى مال اقدام نماید 4-چنانچه قادر به معرفى مال نباشدظرف 
سى روز از تاریخ ابالغ نسبت به طرح دعوى اعسار در این دادگاه اقدام نماید 5-انتقال مال به غیر 
با انگیزه فرار از 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 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود (تبصــره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیت هاى مالــى 1394) 674/م الف قندهارى- مدیر دفتــر دادگاه عمومى بخش 

مهردشت/2/695

بیش از 85 هزار نفر امسال از کشور به حج تمتع 
اعزام مى شوند.

مشــاورامور اســتان ها و نمایندگى بعثه مقام 
معظم رهبرى در آیین معرفى حجت االسالم 
مهدى گرجى به عنوان مسئول دفتر نمایندگى 
حوزه نمایندگى ولى فقیه در امور حج و زیارت 
استان اصفهان گفت:حج،  زیربناى ارزش هاى 
اسالمى و حضور میلیون ها نفر در یکجا مانور 

بزرگ الهى است.
حجت االسالم و المســلمین رجبعلى زمانى با 
بیان اینکه بیش از 85 هزار نفر امسال از کشور به 
حج تمتع اعزام مى شوند، گفت: با توجه به اینکه 
زائران ایرانی در ســال 95 به حج تمتع مشرف 
نشدند، در تالش هستیم که شمار زائران ایرانى 

در حج تمتع امسال به 90 هزار نفر برسد.
معاون اداره کل حج و زیارت استان اصفهان هم 
در حاشیه این مراسم با بیان اینکه در حج تمتع 
امسال 85 هزار و 200 زائر در قالب 576 کاروان 
به مدینه و مکه اعزام مى شــوند، گفت:سهم 
اســتان اصفهان پنج هزارو 785 نفــر و با 41 

کاروان است که همه ثبت نام کرده اند.
علیرضا صادقى افزود:پارسال پنج هزارو 245 

نفر از استان اصفهان به حج تمتع اعزام شدند.
وى ادامه داد: کاروان هاى اعزامى امســال، بر 
اساس دسته بندى صورت گرفته و 85 تا 160 
نفره خواهد بود و نخســتن گروه زائران ایرانى 

25تیر به مدینه منوره اعزام مى شوند.

اعزام 5700 نفر
 از اصفهان  به حج تمتع

رئیــس اتحادیــه فروشــندگان اغذیــه و ســاندویچ 
اصفهان گفــت: واحدهــاى بدون پروانــه جمع آورى

 مى شود.
عبدا... نصرى با اشــاره بــه فعالیــت 1500واحد پیتزا 
و اغذیه فروش در شــهر اصفهان اظهار کــرد: در ماه 
مبارك رمضان، تمام این واحدها بــه دلیل بودار بودن 
غذا، فقــط اجازه طبــخ از اذان مغرب تــا اذان صبح را 
دارند و با مشــاهده هرگونــه تخلف، با آنهــا برخورد 

مى شود.
وى پیرامــون فعالیــت 20 تا 30 درصــدى واحدهاى 
پیتزا و اغذیه فــروش بدون پروانه در شــهر اصفهان، 
افزود: این واحدها را مجاب به کســب پروانه کرده ایم، 
اما هنوز نتوانســته اند شــرایط خود را با اتحادیه تنظیم 
کنند و از شــهروندان درخواســت داریم کــه فقط از 
واحدهاى داراى مجــوز و پروانه، اغذیــه الزم را تهیه 

کنند.
رئیس اتحادیه پیتزا، اغذیه و ساندویچ فروشان اصفهان 
با اشاره به افزایش 20 درصدى دستمزد کارگران و بیمه 
آنها، بیان کرد: تصویب افزایش حقوق کارگران بر قیمت 
انواع پیتزا هم تأثیرگذار بوده و نرخ ها 5 تا 10 درصد رشد 

کرده است.
وى ادامه داد: قیمت مواداولیه بــراى تهیه پیتزا و اغذیه 
چندان تغییرى نکرده، فقط نرخ روغن مصرفى درصدى 
افزایش داشته، اما این امر تأثیرى بر قیمت پیتزا و اغذیه 

نداشته است.
نصرى با بیان اینکه قیمت انواع پیتزا، ساندویچ و اغذیه 
بنا بر کیفیت و مواداولیه مصرفى 5 تا 10 درصد افزایش 

نرخ داشته اســت، گفت: از اواخر سال گذشــته تا آخر 
فروردین ماه، واحدهاى صنفى اجازه هیچ گونه افزایش 
قیمتى نداشــته اند، اما از اول اردیبهشــت، نرخ ها تغییر 
یافته و در ایام ماه مبارك رمضان هم با همین افزایش ها 

عرضه خواهد شد.

■■■
وى با اشــاره بــه رکــود و کســادى در بــازار پیتزا 
و اغذیه فروشــان، اظهار کرد: قــدرت خرید مردم هر 
ســاله کاهش مى یابــد، امــا بســیارى از  واحدهاى 
صنفى ما با رعایت انصــاف و اســتفاده از مواداولیه با 

کیفیت، محصوالت خــود را ارائه مى دهنــد و به دلیل 
افزایش دســتمزد کارگــران، چنانچه 5 تــا 10 درصد 
نرخ هــا افزایش نمى یافت، فروشــندگان بــا پرداخت 
هزینه هاى جانبى گاز، آب، برق، دارایى و مالیات متضرر 

مى شدند.

جمع شدن بساط فست فودى هاى بدون پروانه
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معــاون فرهنگــى و اجتماعــى اداره کل اوقــاف و 
امور خیریه اســتان اصفهان گفت: امســال همزمان 
با آغاز مــاه رمضــان، طــرح ضیافت الهــى همراه 
بــا برنامه هــاى مختلف در جــوار حــرم مطهر 207 
امامــزاده اســتان اصفهــان به صــورت ویــژه اجرا 

مى شود.
حجت االســالم حســن امیــرى ادامــه داد: اداره 
اوقاف و امور خیریه نیز همانند ســال هاى گذشــته، 
در ســال  جــارى همزمان بــا آغــاز مــاه رمضان، 
طــرح «ضیافت الهى» را بــا محوریت بقــاع متبرکه 
و بــا رویکرد ترویج ســبک زندگى اســالمى در جوار 

حــرم مطهــر 207 بقعــه متبرکــه و امامــزاده اجرا 
مى کند.

معــاون فرهنگــى و اجتماعــى اداره کل اوقــاف 
و امــور خیریــه اســتان اصفهــان تصریــح کــرد: 
براساس برنامه ریزى هاى انجام شده، در ستاد مرکزى 
طرح ضیافت الهى و همچنین هماهنگى هاى به عمل 
آمده با ادارات اوقاف سراسر استان و اعضاى هیئت امناى 
بقاع متبرکه، این طرح در جوار حرم مطهر امامزادگان 
سراسر استان با هدف ایجاد فضایى معنوى جهت عبادت 
زائران و عاشقان اهل بیت(ع)، در جوار این اماکن متبرکه 

برگزار مى شود.

مدیر اداره نظارت بر بهداشت عمومى اداره کل دامپزشکى 
استان اصفهان از آغاز طرح نظارت ویژه دامپزشکى استان 

در ماه مبارك رمضان خبر داد.
وحیدرضا خامســى پور افزود: به غیر از نظارت هاى روزانه 
و مســتمر که در چرخه تولید، توزیع و عرضه فراورده هاى 
خام دامى انجام مى شود، به مناسبت هاى مختلف سازمان 
دامپزشکى یکسرى طرح هاى تشدید نظارتى را به مرحله 
اجرا در مى آورد. وى با بیان اینکــه ماه رمضان نیز یکى از 
این مناسبت هاست، گفت: طرح تشدید نظارت ویژه ایام ماه 

رمضان از دیروز در اصفهان شروع شد.
وى از فعالیت 64 اکیپ ثابت و سیار در ماه رمضان خبر داد 

و بیان داشت: این گروه ها در ایام ماه رمضان با برنامه ریزى 
منظــم، بازدیــد از کشــتارگاه ها و مراکز تهیــه و توزیع 

فراورده هاى خام دامى را به عهده دارند.
 وى افــزود: در زمان هاى عــادى، در حــدود 500 نفر از 
مسئوالن فنى و ناظران بهداشتى، عملیات نظارت بر این 
چرخه را به عهده دارند. وى با اشاره به استقرار 18 کشتارگاه 
طیور در استان اصفهان اظهار داشت: هشت کشتارگاه در 

شهر اصفهان مستقر است و فعالیت مى کند.
وى افزود: به علت وسعت و تعداد کشتارگاه هاى مستقر در 
اصفهان و همچنین حجم کشــتار دامى، بیشتر موارد غیر 

بهداشتى در شهر اصفهان دیده شده است.

سفره افطارى در 207 امامزاده 
و بقعه استان

آغاز نظارت 64 گروه 
دامپزشکى بر بازار ماه رمضان

افزایش قیمت گوشت در استان
قیمت گوشـت در اصفهـان افزایـش یافـت. معاون 
اتحادیه گوشت قرمز اسـتان اصفهان گفت: به دلیل 
خشکسالى هاى امسـال، کمبود دام و نبود تعادل در 
عرضه و تقاضا، قیمت گوشـت قرمز در اسـتان چهار 

درصد افزایش یافت.
اصغر پور باطن افزود: بر این اسـاس، قیمت هر کیلو 
گوشـت گوسـفند از 42 به 46هـزار تومان رسـیده و 
گوشـت گوسـاله نیز 41 هزار تومان، گوشت مخلوط 
گوسـاله 37 هزار تومان، ران شـتر 46 هـزار تومان و 
گوشـت مخلوط شـتر بدون کوهان با قیمت42 هزار 

تومان به فروش مى رسد. 
وى با بیـان اینکـه افزایش قیمت هـا موجب کاهش 
تقاضا شـده و قـدرت خرید مصـرف کننـده را پایین 
آورده است،گفت: صنف فروشندگان گوشت تا حدى 
مى تواند از سود خود بکاهد و تداوم این وضع،  با همت 
و برنامـه ریزى و کنتـرل بیشـتر دولت امـکان پذیر

 است . 
 وى ادامـه داد: بـراى تامین نیـاز مصـرف کنندگان 
استان، عالوه بر اسـتان هاى همجوار، از کشور هاى 

ارمنستان و بزریل نیز گوشت وارد مى شود. 

پرداخت31 میلیارد تسهیالت 
اشتغالزا در اردستان 

فرمانـدار اردسـتان از پرداخـت 310 میلیـارد ریـال 
تسـهیالت اشـتغالزایى به متقاضیان واجد شرایط در 

این شهرستان خبر داد.
حمیدرضا تاملـى اظهار داشـت: نگرانـى در رابطه با 
سقف اعتبارات اشتغال زایى سـال 1397 وجود ندارد 
و بحث اشـتغال باید با اسـتفاده از همه ظرفیت ها در 
دستور کار همه دسـتگاه هاى اجرایى این شهرستان 

قرار گیرد. 

آغاز ساخت
 کالنترى شهر بادرود

ساخت کالنترى شـهرك آزادگان شـهر بادرود آغاز 
شد.

ساختمان کالنترى شهرك آزادگان با هشت میلیارد 
ریال هزینه، در زمینى به مسـاحت دو هزار متر مربع، 

در دو طبقه ساخته مى شود.
سردار مهدى معصوم بیگى، فرمانده انتظامى استان 
اصفهان در مراسم آغاز ساخت این کالنترى، با اشاره 
به نقش مردم در تامین امنیت پایدار گفت: هوشیارى 
مردم و همکارى مسـئوالن با پلیس، امنیت اسـتان 
اصفهان را تقویت کرده است و هرچقدر این تعامل و 
همکارى بین مردم و مسئوالن با پلیس افزایش یابد، 

فرصت براى مجرمان از بین مى رود

اشتغالزایى براى 500 نفر در 
فوالد نطنز

مدیرعامل مجتمـع فـوالد و ذوب آهن نطنـز گفت: 
با راه اندازى خط تولیـد انبوه میلگـرد صنعتى، زمینه 

اشتغال 500 نفر فراهم شد.
جواد توکلى طرقـى افزود: با آغاز تولیـد انبوه میلگرد 
صنعتى، عالوه بر اشتغال زایى براى 500 نفر، صرفه 
اقتصـادى 500 میلیـون یورویى هم براى کشـور به 
وجود آمده که سبب شـده نیازى به بیگانگان نداشته 

باشیم.
وى گفـت: میلگـرد صنعتـى مـواد اولیه تولید سـیم 

الکترود، الستیک خودرو، پیچ و مهره است.
 

رفع تصرف 15 هزار متر از 
اراضى ملى نطنز

مدیر اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى شهرستان نطنز 
از رفع تصرف 15 هزار متر مربع از اراضى ملى در این 

شهرستان خبر داد.
سـعید زمانى افـزود: این اراضـى که توسـط یکى از 
معـدن داران، تصرف و در آن سـاخت و سـاز صورت 
گرفته بـود، رفع تصـرف و یک بـاب اسـتخر و دیوار 
احداثى، تخریب و اراضى ملى بـه حالت اولیه اعاده و 

تحویل نمایندگان اداره منابع طبیعى شد.

خبر

ساسان اکبرزاده
«دانشگاه جامع علمى کاربردى واحد استان اصفهان با وجود مراکز جامع و ظرفیت مطلوب، در بین 
دانشگاه هاى جامع علمى کاربردى کشور به طور نسبى از نظر کیفى جایگاه خوبى دارد. این در حالى 
است که ما قانع نیستیم و معتقدیم دانشگاه جامع علمى کاربردى باید در مهارت ها حرف اول را در 

کشور با توجه به امکاناتى که فراهم شده، بزند تا بتوانیم به اهداف مورد نظر دست یابیم.»
رئیس دانشگاه جامع علمى کاربردى کشور که براى افتتاح محل جدید دانشگاه جامع علمى کاربردى 
استان اصفهان به این شهر سفر کرده بود با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران گفت: ما در مرحله گذر 
از سیاست کّمیت گرا به دوره کیفیت گرا هستیم و استان اصفهان در این راستا پیشتاز است و با طرح 

ایده هاى جدید تاکنون خوب عمل کرده و در جهت ارتقاى دانشگاه گام برمى دارد.
محمدحسین امید با بیان اینکه دانشگاه جامع علمى کاربردى توسعه کّمى را دنبال نمى کند، افزود: 
توسعه کّمى در زمینه هاى نو و خاص و در مناطق توسعه نیافته، دنبال شده، ولى توسعه کیفى مدنظر 

قرار دارد.
وى ادامه داد: امروز حدود 25 درصد ظرفیت مراکز ما پر و 75 درصد خالى است و با توجه به توسعه 
کیفى و تربیت کارآفرینى و مهارتى، ما سعى داریم ظرفیت را افزایش دهیم اما مشکل آن است که 
متقاضیان آموزش عالى به دلیل عدم شناخت و نازل بودن کیفیت برخى مراکز، موجب شده اند تا 

این ظرفیت خالى بماند. 
رئیس دانشگاه جامع علمى کاربردى کشور از اجراى سیاســت ارتقاى کیفیت، گفتمان سازى در 
مهارت اندوزى در دو سال اخیر خبر داد و گفت: در ســال هاى 95 و 96، رشد پذیرش ما 25 درصد 
بود و در نتیجه به ارتقاى کیفیت کمک شــد و با توجه به اینکه ما باور داریم واحد استان اصفهان 

ظرفیت هاى الزم را داراست از این واحد حمایت کرده و خواهیم کرد.
امید مى گوید: ما براى تأمین نیازهاى استان اصفهان آماده اجراى طرح آمایش هستیم و براى توسعه 
استان اصفهان، نیازهاى مهارتى را در دوره هاى جارى و حتى با ایجاد دوره هاى جدید، یارى داده و 
به زودى با استاندارى اصفهان، توافقنامه همکارى امضا خواهیم کرد و در حقیقت توسعه دوره هاى 

پودمانى و مهارت افزایى در دستور کار ماست.
وى خاطرنشان کرد: دانشگاه جامع علمى کاربردى براساس موافقتنامه با نیروهاى مسلح، قرار است 

کارکنان وظیفه را تحت پوشش مهارتى قرار دهد و سربازان در دوره هاى پودمانى ما شرکت کنند 
و این دوره ها را رایگان بگذرانند که لطمه اى هم به خدمت آنان نمى زند و گواهینامه مهارت آموزى 

براى کار مى گیرند.
رئیس دانشگاه جامع علمى کاربردى از آمادگى این دانشگاه براى آموزش زندانیان خبر داد و افزود: 
ما براى آموزش زندانیان آماده ایم و به دنبال تأسیس بنیاد خیریه در دانشگاه هستیم که اساسنامه آن 

تهیه شده و هیئت مؤسس نیز کار خود را شروع مى کند. 
امید، کمک به ارتقاى کیفیت کاالى ایرانى را منوط به آموزش و مهارت تولیدکنندگان براى رقابت 

در منطقه  دانست.
رئیس دانشگاه جامع علمى کاربردى کشور گفت: از 1072 مرکز جامع علمى کاربردى در کشور، 

امروز 841 مرکز در مهرماه فعال بوده و 400 هزار دانشجو مشغول مهارت آموزى هستند که در دو 
مقطع کاردانى و کارشناسى ناپیوسته تحصیل مى کنند که این جداى از آموزش پودمانى است. این 
در حالى بود که براساس مصوبه شورایعالى ادارى، دستگاه هاى دولتى از پذیرش دانشجو منع شدند و 
کار 280 دانشگاه دولتى ما متوقف شد و در مهرماه سال جارى، مراکز ما با کاهش حدود 40 درصدى، 
به حدود 600 مرکز رســیده و فعالیت را ادامه مى دهند ولى همچنان ما ظرفیت پذیرش 900 هزار 
دانشجو را خواهیم داشت. البته ذکر این نکته ضرورى است که ما در مهرماه 97 با توجه به اجراى 

طرح 3- 3- 6 آموزش و پرورش، ورودى هنرستان ها و... را نخواهیم داشت.
وى با اشاره به وجود 40 مرکز دانشــگاه جامع علمى کاربردى در استان اصفهان گفت: در استان 
اصفهان 25 مرکز ظرفیت کافى را دارند که پیش بینى مى شود تا 32 مرکز توسعه یافته و نیاز استان 

را تأمین کند.
امید مى گوید: در برنامه ششم توسعه، میزان دانشجویان آموزش هاى مهارتى در کشور باید به 30 
درصد برسد که امروز کمتر از 15 درصد است و امید است نرخ رشد دانشجوى مهارتى در آینده، به 

جایگاه مطلوب برسد.
وى بار دیگر تأکید کرد: ارتقاى کیفیت و آموزش هاى مهارتى از سیاست هاســت اما در این راستا 
باید مردم از خود مشارکت نشان دهند و متقاضى داشــته باشیم. البته ما به دنبال جذب دانشجو از 

کشورهاى همسایه نیز هستیم.
رئیس دانشگاه جامع علمى کاربردى کشور اظهار کرد: دانشجویانى که در مراکز ما، امکان ایجاد 
مراکز رشد و نوآورى را داشته باشند از تسهیالت 2 درصدى ما تا سقف معینى بهره مند شده، تا سهمى 

در ایجاد اشتغال پایدار داشته باشند.
امید اضافه کرد: ما در کاردانى و کارشناسى 800 رشــته داریم که برخى حذف و یا ادغام شده و به 

روز خواهند شد.
■■■

رئیس دانشگاه جامع علمى کاربردى اســتان اصفهان هم  از همه کسانى که در راه اعتالى علم و 
دانش و مهارت آموزى تالش مى کنند قدردانى کرد.

سید حسن قاضى عسگر اظهار امیدوارى کرد با مهارت آموزى، فرهنگ مدرك گرایى، مضمحل شود.

اصفهان پیشتاز کیفى گرایى 
در دانشگاه علمى کاربردى است

رئیس اتحادیه آش، هلیم، کباب و بریانى شهر اصفهان گفت: به دلیل نوسانات نرخ گوشت، در ماه رمضان 
امسال قیمت انواع آش، هلیم، کباب و بریان نسبت به سال گذشته افزایش یافت.

على میزبانى در خصوص قیمت انواع آش و هلیم در ماه رمضان اظهار داشت: با توجه به اینکه این اتحادیه 
کاالى رده دوم را عرضه مى کند، قیمت ها به صورت کارشناســى و به صورت رقابت آزاد تعیین مى شود و 

نمى توان قیمت مشخصى براى این غذاها تعیین کرد.
وى با بیان اینکه ســال گذشــته هر کیلو هلیم بادمجان درحدود 10 هزار تومان و آش شــله قلمکار بین 
شــش هزار تا هفت هزار تومان بود، گفت: قیمت کباب و بریان نیز به صورت رقابتى و کارشناســى تعیین 
مى شــود، اما با توجه به گرانى گوشــت، امســال نرخ این دو غذا نیز براى ماه رمضان افزایش نرخ خواهد 

داشت. 
وى افزود: با توجه به نوســانات موجود در بازار، قیمت آش، هلیم، کباب و بریان نسبت به ماه رمضان سال 
گذشته بین 10 تا 15 درصد گران تر خواهد شد، همچنین نرخ کله پاچه بین 50 تا 55 هزار تومان است؛ البته 

امسال اتحادیه هیچ قیمت مصوبى را اعالم نخواهد کرد.  
میزبانى با اشــاره به فعالیت 550 واحــد صنفى آش، هلیم، کبــاب و بریان داراى مجوز و پروانه در شــهر 
اصفهان، در خصوص نظــارت بر این واحدها در ماه رمضان اظهار داشــت: تخلفــات واحدهاى صنفى از 
سوى بازرسى اتحادیه، تعزیرات، بازرسى اتاق اصناف و ســازمان صنعت، معدن و تجارت مورد بررسى قرار 

مى گیرد. 

رئیس اتحادیه میوه و تره بار اصفهان گفت: به مناسبت آغاز ماه مبارك رمضان، با کمبود میوه اى مواجه نیستم 
و همه اقالم میوه با کاهش قیمت در اختیار مردم قرار مى گیرد.

ناصر اطرج اظهار داشــت: در حال حاضر به وفور شــاهد زردآلو و گوجه درختى در ســطح بازار هستیم و
 قیمت نوبرانه هایى مثل زردآلو و گوجه درختى نسبت به هفته گذشته بین 30 تا 50 درصد کاهش داشته  است.

وى بیان داشت: قیمت زردآلو در میدان میوه و تره بار اصفهان از کیلویى 10 هزار تومان است.
رئیس اتحادیه میوه و تره بار اصفهان اعالم کرد: قیمت توت فرنگى نیز نســبت به قبل بین 10 تا 20 درصد 

کاهش یافته است.
وى بیان داشــت: میوه هاى تابستان بیشتر از اســتان آذربایجان تامین مى شــود، چون این میوه ها دچار 
سرمازدگى شده اســت، بســته به وضعیت آب و هوا، زمان توزیع آنها مشخص مى شــود و در حال حاضر 

نمى توانیم در مورد قیمت میوه هاى تابستانه سخن بگوییم.
اطرج با اشــاره به اینکه اگر هوا گرمتر شــود، به یقین میوه هاى تابســتانه زودتر از موعــد به بازار عرضه 
مى شود و اگر با ســردى هوا مواجه باشــیم، دیرتر از موعد شاهد میوه هاى تابســتانه در بازار خواهیم بود، 
گفت: به دلیل اینکه موز و آناناس وارداتى اســت با افزایش قیمت دالر، شــاهد افزایش قیمت موز خواهیم 

بود.
 وى گفت:  قیمت میوه هاى نوبرانه نسبت به هفته قبل بین 30 تا 50 درصد کاهش داشته است.

انواع آش و هلیم گران شد

رئیس اتحادیه میوه و تره بار اصفهان:

کمبود میوه اى براى ماه رمضان نداریم
 قیمت میوه در اصفهان کاهش یافت

در بازدیــد معاون  وزیــر و مدیرعامل ســازمان صنایع 
کوچک و شــهرکهاى صنعتى ایران از شهرك صنعتى 
راوند کاشان، بر پرداخت تسهیالت ویژه به صنعتگران 

تاکید شد.
صادق نجفى اظهارداشت: در سال 96 به علت پرداخت 
مشوق هایى با شــرایط ویژه، بیشترین واگذارى را طى 
چند سال اخیر داشــته ایم که اصفهان سهم بسزایى در 

این راستا داشته است.
وى با اشاره به اینکه اصفهان از نظر فعال بودن در عرصه 
صنعت، داراى رتبه 75 درصــدى در برابر میانگین کل 
کشور داشته اســت، افزود: کارآفرینان این کشور همه 

صنعتگران فعال و با تعصب هســتند که براى آبادى  و 
رونق اقتصادى کشورشان تالش مى کنند.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهاى صنعتى 
ایران ابراز خرسندى کرد از 110 واحد موجود در شهرك 
صنعتى راوند، 92 واحد در این شهرك فعال و مشغول به 

کار هستند. 
نجفى   همچنین از  اجــراى برنامه هاى توســعه زیر 
ســاختى نظیر تکمیل مبلمان شــهرى ، امکانات زیر 
ساختى  و پیگیرى ویژه براى حل مشکل کم آبى استان 
در شــهرکهاى صنعتى خبرداد و افزود: صادراتى شدن 
10 درصد واحدهاى صنایع کوچک براى خوشــه هاى 

صنعتى، پیمانکارى فرعــى صنایع مختلف و.. از طریق 
انعقاد تفاهم نامه با کشــورهاى مختلــف جهت تبادل 
تکنولوزى وسرمایه گذارى مشــترك،  از جمله برنامه 
هاى مهم سازمان صنایع کوچک و شهرکهاى صنعتى 

ایران  در سال هاى آتى است.
وى خاطر نشــان کرد: هرچقدر کارافریــن بخواهد، ما 
امکان واگذارى زمین و تسهیالت و خدمات در راستاى 
چرخاندن چرخه صنعت و حمایــت از کاالى ایرانى را 
داریم که در این عرصه  در چندین  صنعت از  جمله چرم، 
کیف و کفش، خوراك  و پوشاك پیشرفت چشمگیرى 

داشته ایم.

پرداخت تسهیالت ویژه
 به صنعتگران

اداره کل امور مالیاتى استان اصفهان از امکان ارسال اطالعات فهرست معامالت مربوط به تمامى فصول سال 1396 تا پایان اردیبهشت ماه سال جارى 
خبر داد. 

بر اساس این اطالعیه، آن دسته از مودیان مشمول ماده 169 قانون مالیات هاى مستقیم که اطالعات معامالت فصلى خود را حداکثر تا پایان اردیبهشت 
ماه سال جارى، از طریق سامانه عملیات الکترونیکى سازمان به نشانى www.tax.gov.ir ارسال نمایند، جرایم مقرر قانونى آنها قابل بخشش مى باشد. 
همچنین از آنجایى که موکول کردن ارسال اطالعات به روزهاى پایانى مهلت قانونى، با توجه به حجم زیاد اطالعات واصله ممکن است موجب بروز مشکالت 
شود، این اداره کل درخواست کرد مودیان مالیاتى، ارسال صورت معامالت فصلى خود را به روزهاى پایانى موکول نکرده و در اسرع وقت و براساس ترتیبات 

یاد شده،  نسبت به انجام تکالیف قانونى خود اقدام نمایند.

امکان ارسال صورت معامالت فصلى تا پایان اردیبهشت 


