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آگهى مزایده نوبت اول

     

در ماه رمضان به سراغ چه مواد غذایى نرویم جایگاه هاى کوچک گاز در شهر احداث مى شودسرقت 65 ساعت  الکچرى به ارزش 100 میلیون تومانگرفتن حق زنان با دیدن جام جهانى از نزدیک!  سالمتاستانحوادث جهان نما

5700 اصفهانى با 41 کاروان به حج مى روند
مدیرکل حج و زیارت استان: همه تمهیدات الزم در خصوص امنیت حجاج اندیشیده شده است

 2 سینماى اصفهان، آماده اکران جام جهانى
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اروپاى شریفى در
 400 کیلومترى اصفهان!

«نهنگ عنبر3» ساخته نمى شود

یک نمایشگاه مخصوص 
زوج هاى جوان
4 در اصفهان
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مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت: امسال 10 درصد از حجاج 
کشور اصفهانى هستند که در مجموع پنج هزار و 785 نفر از این 

استان به سرزمین وحى اعزام مى شوند.
غالمعلى زاهدى در خصوص آخرین وضعیت اعزام حجاج استان 

اصفهان اظهار کرد: تقریباً 9 تا 10درصد حجاج کل کشور اصفهانى 
هستند که...
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خانه سازى در اصفهان به زیر نصف رسیدخانه سازى در اصفهان به زیر نصف رسید
از سال از سال 9292 تا کنون مساحت پروانه هاى ساختمانى صادر شده ساالنه  تا کنون مساحت پروانه هاى ساختمانى صادر شده ساالنه 2020 درصد کاهش یافته است درصد کاهش یافته است
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چشم فوتبالدوستان اصفهانى به تصمیم گیران تهرانى است

فیلمى با بازى 
هدیه تهرانى 

به سینماها 
مى آید

یک معجزه به ما بدهکارى
 آقاى جنتلمن!

«کارلوس کى روش» یک معجزه به ایران بدهکار اســت و شاید حاال 
وقتش باشد. چند روز تا اولین بازى در روسیه؛ دیدار حیاتى دو تیم ناامید 
گروه در ســن پترزبورگ که کنار اســپانیا و پرتغال در انتظار معجزه اى 

هستند تا...
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   خنده هاى ستاره هایت امیدوارمان مى کند

3

زىفیلمى با بازى  ب ىب ازی ا ل بازىف با فیلم
ىهدیهتهرانهدیه تهرانى  هر انی ت

ابه سینماها  یبهسینماهاا ب
یمى آید آیدى آیدآم م

دانشگاه آزاد اســالمى واحد تیران در نظر دارد بوفه دانشــجویى خود را از طریق برگزارى 
مزایده عمومى به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید، لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل مى آید 
جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 97/03/21 به دبیرخانه دانشگاه به آدرس تیران- ابتداى 
بلوار آیت اله امامى مراجعه نمایند. جهت دریافت اســناد ارائه فیش واریزى 200/000 ریالى به 
حساب شماره 0216356420001 به نام دانشگاه آزاد اسالمى واحد تیران نزد بانک ملى مرکزى 

تیران الزامى مى باشد.
حداکثر زمان دریافت اسناد: 97/03/30
حداکثر زمان عودت اسناد: 97/04/02 

دانشگاه در رد یا قبول پیشــنهادات و انعقاد قرارداد مختار است و کلیه پیشنهادات مبهم و 
مشروط مردود خواهد بود. هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.

آدرس: استان اصفهان- شهرستان تیران - ابتداى بلوار آیت ا... امامى تلفن: 42220237- 031

آگهى مزایده عمومى

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

کروکى با شرایط ذیل اقدام نماید: 
با توجه به ارزیابى کارشناس محترم رسمى دادگسترى در رشته راه و ساختمان قیمت پایه هر مترمربع از پالك ها به شرح ذیل مى باشد: 

- بازدید و پیشنهادات موضوع مزایده: 
متقاضیان مى توانند از روز دوشنبه مورخ 1397/3/21 لغایت روز یک شنبه مورخ 1397/4/3 با مراجعه به شهردارى و ضمن بازدید از زمی ن 
مذکور نسبت به دریافت فرم هاى (مشخصات شرکت کنندگان و تعهد خرید مزایده اى زمین) از دبیرخانه شهردارى اقدام و فرم هاى مذکور 

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

فیش واریزى را همراه با مشخصات کامل پیشنهاد دهنده ضمیمه پیشنهاد پاکت (ب). 
- پیشنهاد دهندگان بایستى پیشنهادات خود را تا پایان وقت ادارى روز یک شنبه مورخ 1397/4/3 به حراست شهردارى تحویل و رسید 

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

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

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

4- کلیه هزینه هاى مالى از قبیل هزینه آگهى، کارشناسى و غیره که در اثر مزایده حادث گردیده به عهده برنده مزایده خواهد بود. 
5- شرکت کنندگان بایستى شرایط قانون منع مداخله کارمندان دولت مصوب 22 دى ماه 1337 و موضوع تبصره یک ماده 82 مکرر قانون 

تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهاى اسالمى کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصالحات بعدى را در نظر داشته باشند. 
6- برنده مزایده مى بایستى پس از اعالم کتبى شهردارى ظرف مدت یک هفته نسبت به واریز مبلغ اعالم شده اقدام نماید در غیر اینصورت 

سپرده وى به نفع شهردارى ضبط مى گردد. 

رضا سلمانى- سرپرست شهردارى چادگان دانشگاه آزاد اسالمى واحد تیران

چاپ اولچاپ اول

شماره ردیف
پالك

نوع 
کاربرى

مساحت 
(مترمربع)

قیمت هر مترمربع 
(ریال)

قیمت کل پالك 
آدرس پالك(ریال)

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

شده مسکن و مهر

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

شده مسکن و مهر

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

شده مسکن و مهر
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 ابراهیم زاده در  ابراهیم زاده در 
ذوب آهنذوب آهن

طومار اعتراضى 
نمایندگان،داد 

رئیس را درآورد!
بررسى الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله 
با تأمین مالى تروریسم حاشیه هاى زیادى را در 

جلسه علنى دیروز به دنبال داشت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، صحن علنى 
دیروز (یک شنبه 20 خردادماه) مجلس در حالى 
آغاز شد که از روز شــنبه قرار بود الیحه الحاق 
جمهورى اســالمى ایران به کنوانسیون مقابله 
با تأمین مالى تروریسم در دستور کار این جلسه 

قرار بگیرد.

  CFTجنجال دوباره وکالى ملت بر سر الیحه
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اواسط هفته گذشته اسامى هفت نماینده مجلس براى 
حضور در بازى هاى جام جهانى 2018 روســیه منتشر 
شد. این خبر واکنش هاى بسیارى از کاربران شبکه هاى 
اجتماعى را به دنبال داشت زیرا در این لیست نام پروانه 
سلحشــورى به عنوان تنها نماینده زن براى حضور در 

ورزشگاه دیده مى شد. 
سلحشورى، رئیس فراکسیون زنان مجلس در مورد سفر 
به روسیه و حضور در بازى هاى جام جهانى 2018 روسیه 
به «آنا» اظهار کرد: نمى دانم علت این همه هجمه و انتقاد 
به سفر من به روسیه چیست در حالى که در دوره هاى قبل 
نیز دو نفر از زنان نماینده در جــام جهانى برزیل حضور 

داشتند و کسى در آن زمان انتقاد و اعتراضى نداشت.
البته سلحشورى در مصاحبه با یکى دیگر از خبرگزارى ها 
از حضور خود در بازى هاى جام جهانى روسیه 2018 با 
هزینه شخصى خبر داده و گفته: سفر مسافران مسکو قرار 
بود دو یا سه روزه باشد. ظاهراً نگرانى دوستان هدر  رفت 
بیت المال توسط نمایندگان است که امرى ستودنى است. 

اما قطعاً با هزینه شخصى به این سفر خواهم رفت.
سلحشورى همچنین گفته: جام جهانى روسیه را فرصتى 
مغتنم مى دانم تا تابوى غیرقانونى و غیرشرعى ممنوعیت 
ورود زنان ایران به ورزشــگاه ها که برخى با سلیقه هاى 

مردساالرانه خود ایجاد کرده اند، شکسته شود.

ژیال مشیرى، کارشناس پژوهشــکده مردم شناسى در 
نشستى به بررسى هایش در ســال 1395 اشاره کرد و 
اظهار داشت: 7 درصد آب موجود در کشور به شرب و 92 
درصد به کشاورزى اختصاص پیدا مى کند این در حالى 
است که فقط از 30 درصد آب کشاورزى استفاده مى شود.
وى  افزود: در کشورهایى با درآمد باال معموًال 11 درصد 
آب، شــرب و 59 درصد صنعت و 30 درصد کشاورزى 
استفاده مى شود اما در کشورهایى با درآمد پایین این رقم 
8 درصد شرب، 10درصد صنعت و 82درصد کشاورزى 
است این در حالى اســت که در ایران 92 درصد آب در 
بخش کشاورزى، یک درصد در بخش صنعت و 7 درصد 

در بخش شرب استفاده مى شود. 
مشیرى با اشاره به تحقیق هاى انجام شده در زمینه آب و 
روش هاى مختلف آبیارى کشاورزان گفت: متأسفانه یکى 
از راه هاى استفاده کشاورزان از منابع، چاه هاى عمیق و 

روش سنتى غرقابى است.
مشیرى یکى از مهمترین مشکالت کشاورزى را توسعه 
کشاورزى از طریق گســترش سطح کشت آبى به جاى 
افزایش تولید در واحد سطح دانســت و افزود: بسیارى 
از مناطق جهــان از جمله ایران تا ســال 2040، حدود 
80درصد از منابع آبى خود را از دست مى دهند مگر اینکه 

در سیاست هاى خود تجدیدنظر جدى داشته باشند.

گرفتن حق زنان
 با دیدن جام جهانى از نزدیک! 

اختصاص 92 درصد ذخایر 
آبى به کشاورزى

رکورد «پرداخت صدقه» 
  تسنیم| مدیر کل کمیته امداد استان تهران از 
رکوردزنى تهرانى ها در پرداخت صدقه خبر داد و گفت: در 
اردیبهشت ماه امسال مردم استان تهران بیش از 39 میلیارد 
ریال در صندوق هاى صدقات کمیته امداد امام خمینى (ره) 
واریز کردند که بیشترین آمار صدقات مردمى طى یک ماه 

از ابتداى شکل گیرى کمیته امداد بوده است.

خبر نگران کننده درباره
 3 نوع نان 

  تسنیم| مدیرکل دفتر بهبــود تغذیه جامعه 
وزارت بهداشت درخصوص آرد سفید مصرفى در نان ها 
اظهار کرد: این آردها باید مــورد بازنگرى قرار گیرد، چرا 
که فاقد ســبوس هستند و نانواها ســبوس را به صورت 
فله اى خریدارى مى کنند و به نان مى افزایند اما افزودن 
سبوس هاى اضافى به نان براى سالمت مردم مضر است 

و خطر سرطان زایى را در پى دارد.

خداحافظ مازندران!
عزیر عابسى، عضو هیئت علمى دانشگاه    ایسنا|
نوشیروانى بابل گفت: جنگل هاى مازندران در حال از بین 
رفتن است و اگر وضعیت به این شکل ادامه پیدا کند اعالم 
خطر مى کنیم که مازندران سرسبز را تا 15 سال دیگر از 

دست خواهیم داد.

ما 4 نفر
روزنامه «شهروند» با فرزاد جمشیدى    انتخاب|
مجرى تلویزیون مصاحبه اى انجام داده است. او به این 
روزنامه گفته است: روزگارى نویســنده اى نکته پرداز

 (امیر مهدى ژوله) گفته بود ماه رمضانــى که اذانش را 
مرحوم مؤذن زاده اردبیلى ســر ندهد؛ ربنایش را اســتاد 
شــجریان نخواند و ســریالش را رضا عطاران نســازد، 
ماه رمضان نیســت. مردم خوب و فهیم کشــورم ضلع 
چهارمى هم به این سه گانه افزودند و آن اینکه سحرهاى 
تلویزیونش را هم فرزاد جمشــیدى اجرا کند. مى توانیم 
بپرسیم از ما چهار نفر، کداممان به عنوان ثروت و سرمایه 

براى رسانه ملى باقى مانده ایم؟

بیکارترین استان ایران
بررسى وضعیت شاخص هاى نیروى کار    مهر |
در استان هاى کشور نشان مى دهد، استان چهار محال 
و بختیارى با نرخ بیــکارى 23/7 درصدى باالترین نرخ 
بیکارى اســتانى را به خود اختصــاص داد و جایگزین 
کرمانشاه شد. همچنین استان هاى مرکزى با 7/5 درصد، 
سمنان با 7/6 درصد و هرمزگان با 8/5درصد کمترین نرخ 

بیکارى را به خود اختصاص داده اند.

قاتالن بالفطره
  آفتاب نیوز| پیام آزاده، دانشیار دانشگاه علوم 
پزشکى شهید بهشتى گفته: شایع ترین سرطان در مردان 
معده و در زنان سرطان ســینه است. همچنین سرطان 
دســتگاه گوارش به ویژه معده باالترین آمار مرگ و میر 

را داشته است.

افشاگرى ورزشى
   خبر آنالین | مازیار ناظمى، مدیر روابط عمومى 
وزارت ورزش نوشته، به خواســت عادل فردوسى پور، 
گزارشگر ایران در روسیه تغییر کرده و در حالى که این بار 
نوبت باید به محمدرضا احمدى مى رسید اما احمدى که از 
سوى برنامه 2018 براى اجرا دعوت شده بود، قید حضور 
در جام جهانى را زد و در تهران ماند تا این سهمیه به پیمان 
یوسفى برسد. ناظمى البته به طور تلویحى نوشته که این 
مسابقات حق سرهنگ علیفر بوده که باز هم از او دریغ شد.

دکترهاى بى پول
  مهر | به گفته رئیس جامعه پزشکان متخصص 
داخلى ایران، جامعه پزشکى که در دایره 50 تا 60 درصدى 
قرار دارند، وضعیت مالى خوبى ندارند و مجبورند شب ها در 
درمانگاه ها کشیک باشند. ای رج خسرونیا در ارتباط با درآمد 
10 درصد پزشکان گفت: این عده از محل کارانه ماهانه 
بین 50 تا 80 میلیون تومان درآمد دارند که بیشتر جراحان 

قلب، پیوند و مغز هستند.

روز شــنبه اجالس جى7 (گروه کشورهاى صنعتى 
جهان اول) پایان یافــت. بدون امضا بــدون بیانیه 
مشترك! «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا بار 
دیگر یک تفاهم را بر هم زد و این بار اجالس جى7 را 

با تعیین تعرفه هاى نامعقول هدف قرار داد. 
تصویرى که مشاهد مى کنید؛ شــنبه شب در رسانه هاى 
خبرى و پرمخاطب جهان منتشر شد.  خبرها حاکى 
از آن است که این تصویر از سوى سخنگوى «آنگال 

مرکل» از جلســه خصوصى رهبران کشــورهاى 
صنعتى منتشر شده اســت. این تصویر دقایق پایانى 
اجالس براى امضاى بیانیــه و مجاب کردن ترامپ 
براى تجدید نظر در تعرفه هاى اقتصادى را نشــان
 مى دهــد. تصویرى که به شــدت در شــبکه هاى 
اجتماعى بازتاب داشته است. برخى کاربران فضاى 
مجازى خصوصًا اینســتاگرام و کانــال هاى خبرى 
پیام رســان عنوان این تصویر را «آشفتگى سیاسى 

جهان» نام گذاشتند.
بامداد یک شنبه به وقت محلى آمریکا، دونالد ترامپ 
تکلیف رهبران اروپایى را یکسره کرد. ترامپ نشست 
سران هفت کشور صنعتى معروف به گروه 7 را زودتر 
ترك کرد. او پیش از ترك نشست به خبرنگاران گفت 
که پیشــنهاد او این اســت که همه باهم تعرفه هاى 
تجارى را بر دارند. اما بعــد، از هواپیما توییت کرد و 
گفت حاضر نیست بیانیه مشترك نشست را امضا  کند. 

على درستکار یکى از اهالى رســانه است که شاید به 
واســطه ســاعت ها گفتگو با مرحوم حجت االسالم 
سیدمهدى طباطبایى و حشر و نشرى که به این واسطه 
با وى پیدا کرده، گفتنى  هاى بسیارى از این استاد اخالق 
دارد؛ به ویژه آنکه شاید خبر سازترین سخنان طباطبایى 
در عرصه سیاسى، در برنامه «این شب ها» بیان شد که 

مجرى آن على درستکار بود.
درستکار درباره این برنامه و آخرین حضور سیدمهدى 
طباطبایــى در تلویزیون به «ایرنــا» مى گوید: آخرین 
حضور ایشــان در دى ماه ســال 95 در شب هایى بود 
که آقاى هاشــمى بــه رحمت خــدا رفتــه بودند. در 
آن برنامه ایشــان آقاى هاشــمى را شــهید خواندند.

 اما باید بگویم که شهید خواندن آقاى هاشمى جنجالى 
ایجاد نکرد.

وى اضافه کرد: بخشى از ســخنان آن شب ایشان که 
بنده نیز بابتش تذکر دریافت کردم، مربوط به اخالل در 

خواندن نماز جمعه آقاى هاشمى بود. البته آن تذکر را نه 
بنده توجه کردم و نه کسى دیگر. ولى برنامه شب بعد که 
آقاى ناطق  نورى مهمان ما بودند باعث تذکر جدى شد 
و عمًال یک ممنوعیت یکساله بدون توضیح براى من 
قرار دادند. بعد از آن، در دى ماه 96 که آشتى  کنان اتفاق 
افتاد، به من توضیح دادند که این ممنوعیت «در نتیجه 

دلبرى  زیادى  اى بوده که از آقاى هاشمى کردم». 

عضو شوراى عالى انقالب فرهنگى براى شرکت در 
کنفرانس «نه، به آپارتاید صهیونیســتى» که توسط 
NGOهاى اسالمى، مســیحى و سوسیالیستى به 
آفریقاى جنوبى سفر کرده در راهپیمایى روز قدس در 

این کشور شرکت کرد.
به گــزارش فــارس، راهپیمایــى روز قــدس در 
آفریقاى جنوبــى با حضور حســن رحیم پور ازغدى  

عضو شــوراى عالى انقالب فرهنگى، مســلمانان 
شــیعه و ســنى و همچنیــن مســیحیان انقالبى، 
طرفــدار  کمونیســت هاى  و  سوسیالیســت ها 
ایــران و فلســطین در آفریقــاى جنوبــى برگزار 

شد.
بر همین اساس حسن رحیم پور ازغدى، عضو شوراى 
عالى انقالب فرهنگى هم براى شرکت در کنفرانس 
«نه، به آپارتاید صهیونیستى» که توسط NGOهاى 
اسالمى، مسیحى و سوسیالیستى  به آفریقاى جنوبى 
ســفر کرد و در جلساتى که به مناســبت روز قدس 
در شــهرهاى «ژوهانســبورگ» و «کیپ تــاون» 
تشکیل شده، با مخاطبان گوناگون به بحث و گفت گو 

نشست.
دولت و پارلمان آفریقاى جنوبــى نیز نمایندگانى در 
راهپیمایى روز قدس داشــته و مخالفــت خود را با 
رژیم صهیونســیتى و حمایت خود را از چنین روزى 

اعالم کردند.

جوجه کباب، کباب کوبیده، سلطانى و... از برنامه غذایى 
گردشگران خارجى اســت که با تور به ایران مى آیند و 
شکمشان از شــدت افراط در سرو کباب در حال انفجار 

است! 
ســازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
چندى پیش با انتشــار یک بسته پیشــنهادى در قالب 
بخشنامه توصیه هایى را که بر اساس مطالعات بر روى 
گردشگران چینى انجام داده بود، اعالم کرد. در یکى از 
بندهاى این بخشنامه که خطاب به افراد مختلف حوزه 
گردشگرى نوشته شده بود، از این افراد خواسته بود که 
به گردشــگران چینى بیشــتر از دو وعده کباب ندهند 
و بیشــتر از غذاهاى آبکى براى آنها انتخــاب کنند تا 
سالمتشان دچار مشکل نشود. اما علت جاى دادن بیش
 از حد کباب در وعده هاى غذایى گردشــگران خارجى 

چیست؟
حمید درودیان، دبیر انجمن صنفى راهنمایان گردشگرى 
تهران در این باره مى گوید: «هم خود گردشگران و هم 
راهنمایان تمایل بیشترى دارند که کباب به گردشگران 
بدهند زیرا ممکن است باقى غذاها به ذائقه گردشگران 

خارجى نسازد، مریض شوند و سفرشان خراب شود. به 
ویژه اینکه بیشتر گردشگران ورودى به ایران باالى 50 

سال سن دارند.» 
درودیان در پاسخ به اینکه چقدر بسته پیشنهادى سازمان 
میراث فرهنگى براى گردشگران چینى را مفید مى داند 
گفت: «سرمایه گذارى و کار بر روى گردشگران چینى 
چندان به صرفه نیســت چرا که چینى ها گردشگرانى 
هستند که پول خرج نمى کنند و متأســفانه  بر خالف 
قواعد بین المللى حتى راهنمایشان را نیز با خود از چین 

مى آورند.» 

بررسى الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین 
مالى تروریسم حاشــیه هاى زیادى را در جلسه علنى 

دیروز به دنبال داشت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، صحن علنى دیروز 
(یک شنبه 20 خردادماه) مجلس در حالى آغاز شد که از 
روز شنبه قرار بود الیحه الحاق جمهورى اسالمى ایران 
به کنوانسیون مقابله با تأمین مالى تروریسم در دستور 
کار این جلسه قرار بگیرد. این الیحه تاکنون مخالفان 
بسیارى را در مجلس و سطح کشــور به ویژه در میان 
اصولگرایان داشت و پیش بینى ها مى گفت که دیروز هم 
این الیحه سر و صداى زیادى را در خانه ملت به پا کند.

دیروز تجمع برخى نمایندگان در مقابل جایگاه هیئت 
رئیسه جلب توجه کرد که بعد از پیگیرى ها مشخص شد 
تاج گردون، نماینده اصالح طلب مردم گچساران در حال 
جمع آورى امضا براى مسکوت ماندن این الیحه و به 

تعویق انداختن دو ماهه آن است.
اما نمایندگان اصولگرا و عضو فراکســیون نمایندگان 
والیى هم بیکار ننشستند، ابتدا پژمان فر، نماینده مشهد 
و ابطحى، نماینده خمینى شهر شــروع به پهن کردن 
پالکاردهایى بر روى مانیتور بزرگ مقابل جایگاه هیئت 
رئیسه و دیگر قسمت هاى آن کردند. کریمى قدوسى، 
نماینده مشــهد هم در تالش بود کــه طومار را مقابل 
الریجانى نصب کند که رئیس مجلس با اعتراض مانع 
کار این نماینده شــد و گفت: «اینجا جــاى این کارها 
نیست، اگر مخالف هســتید صحبت کنید.» الریجانى 
تأکید کرد: «این چه حرکتى است که انجام مى دهید، 
تمامى این اقدامات خالف آیین نامــه داخلى مجلس 

است. با زور که نمى شود اقدامى انجام داد.»
اما نمایندگان اصولگرا به ایــن صحبت ها توجه نکرده 
و همچنان پالکاردهاى امضاى مــردم در مخالفت با 
FATF و الیحه الحاق ایران به کنوانســیون مقابله 
با تأمین مالى تروریســم-CFT- را بر روى موکت 
سبز صحن مجلس و دیواره هاى جایگاه هیئت رئیسه 
نصب مى کردنــد. در همین میــان، الریجانى رئیس 
مجلس طومار پارچه اى مقابل خود را به پایین انداخت. 

مازنى، عضو فراکسیون امید هم یکى دیگر از طومارها 
را از روى جایگاه هیئت رئیســه برداشــت و به پایین 

انداخت.
اما از ســوى دیگر نماینــدگان در اطــراف عراقچى، 
معاون وزیر امور خارجه در صحن علنى تجمع کردند، 
در جایگاه هیئت رئیســه هم مخالفــان این الیحه در 
اطراف الریجانى جمع شــده بودند. نمایندگانى مانند

 مجتبى ذوالنور، حســینعلى حاجى دلیگانــى نماینده 
شاهین شــهر، جواد کریمى قدوســى و... که در این 
میانه ذوالنور با عجله به ســمت عراقچى رفت و وى را 
نزد الریجانى برد، در این میــان مذاکرات الریجانى و 

عراقچى در میان تجمع مخالفان و موافقان آغاز شد و 
حدود یک ربع به طول انجامید. در همان میانه مذاکرات 
الریجانى بــا عراقچــى، کوهکن عضو فراکســیون 
نمایندگان والیــى و نماینده لنجان شــروع به جمع 
کردن اولین طومار از روى مانیتور مجلس کرد که نشان 
مى داد مذاکرات به نفع اصولگرایان به نتیجه رســیده 

است.
نعمتى، سخنگوى هیئت رئیســه مجلس هم در کنار 
کوهکن شــروع به صحبت و مذاکره با پژمان فر براى 
جمع کردن طومارها از روى زمین کرد که این مذاکره 
گاهى با فریاد و گاهى با بوسه نعمتى بر گونه پژمان فر 

ادامه مى یافت. در نهایت نعمتى توانســت پژمان فر را 
راضى کند و آنها شروع به جمع کردن تمامى طومارها 
از روى زمین کردند، در این میان درخواســت 50 نفر 
از نمایندگان درباره مســکوت مانــدن الیحه الحاق
ایران به کنوانسیون تأمین مالى تروریسم به بررسى و 
رأى گیرى گذاشته شد که نمایندگان در نهایت با 138 
رأى موافق، 103 رأى مخالف و شــش رأى ممتنع از 
مجموع 253 رأى مـــأخوذه با مســکوت ماندن و به 
تعویق افتادن این الیحه به مدت دو ماه یعنى تا زمان 
روشــن شــدن نتیجه مذاکرات با اروپایى ها، موافقت 

کردند.

روحانى استعفا نمى کند 
على جنتى، وزیر اســبق ارشــاد   جماران|
به روزنامــه «اعتماد» گفته: نــه روحانى به دلیل 
فشارهایى که وارد مى شود اهل استعفا کردن است و 
نه شرایط به گونه اى است که مجلس بخواهد رأى 
به عدم کفایت ایشان بدهد. آقاى روحانى در سال 
92 که وارد انتخابات و پیروز شد، در یک مالقات 
خصوصى که با ایشان داشــتم، بیان کرد شرایط 
کشور به گونه اى است که آمده ام خودم را فدا کنم 
تا کشور نجات پیدا کند. کسى که با این روحیه به 
میدان مى آید هرگز بخاطر مشــکالت و فشارها 

استعفا نمى کند.

ترامپ له شد!
  جام جم آنالین| در حاشیه اجالس گروه 
7 «جاستین ترودو»، نخســت وزیر کانادا عکسى 
را به رئیس جمهور آمریکا نشان داد که متعلق به 
پدربزرگ رئیس جمهور آمریکا در کاناداســت و 
ماجراى آن گمانه هایى ایجاد کرده مبنى بر اینکه 
نخســت وزیر کانادا قصد تحقیر ترامپ را داشته 
است. هتلى که ترودو عکس آن را به ترامپ نشان 
داده در اصل یک خانه فســاد بوده که منبع درآمد 
آن هم از همین طریق تأمین مى شده به عبارتى 
ثروت خانوادگى ترامپ از طریق فساد جنسى تأمین 

شده است.

منتقدان امروز و 
صلح حدیبیه

على مطهرى، نایب رئیس مجلس    انتخاب|
شوراى اسالمى با بیان اینکه عده اى مى گویند چرا 
برجام را به گونه اى ننوشتید که آمریکا نتواند از آن 
خارج شود، گفت: حرف هایى زده مى شود که اساسًا 
با عقل جور در نمى آید. این منتقدان اگر در زمان 
پیامبر اسالم(ص) بودند مى گفتند چرا صلح حدیبیه 
را به گونه اى ننوشتید که کفار یکسال بعد نتوانند 

آن را نقض کنند.

شهرها در قبضه اصولگرایان 
  رویداد24| در حالــى کــه اصولگرایان 
انتقادهاى تنــدى به انتخاب علــى الریجانى به 
عنوان خطیب مراســم روز قدس در تهران نشان 
داده اند، بررســى ها نشــان مى دهد در ده شــهر

بزرگ ایران، هفــت چهره اصولگــرا و دو چهره 
نظامى سخنران مراســم روز قدس بوده اند و تنها 
حسن قشقاوى، ســخنران روز قدس در کرج بود 
که گرایش سیاسى تندى به ســوى اصولگرایان 
نداشت. در بسیارى شهرهاى دیگر هم چهره هاى 
شاخص اصولگرا ســخنران مراســم روز قدس 

بودند. 
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زهــره حمیــدى، بازیگــر ســینما و تلویزیون 
درخصوص فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى 
طى سال 97 گفت: توقعم نسبت به سال 96 بسیار 
باال بود و فکر مى کردم امســال سیل فراوانى از 
پیشــنهادات روانه شود اما متأســفانه این اتفاق 

نیافتاد و من تنها یک پیشنهاد داشتم.
وى در همین راســتا ادامه داد: بــه تازگى براى 
بــازى در فیلمى تلویزیونى به مشــهد ســفرى 
داشــتم و در آنجا بــا عزیزانى همچــون حمید 
لوالیى و یوســف صیــادى همبازى شــدم اما 
به غیــر از این فیلم پیشــنهاد دیگرى نداشــتم 
تــا در آن به ایفــاى نقــش بپــردازم. تعجب 
مى کنم کــه تولیــدات تصویرى بســیار زیاد 
اســت اما به مــن و امثال من هیچ پیشــنهادى 

نمى شود. 
بازیگر فیلم «شــاباش» تصریح کرد: این روزها 
تهیه کنندگان براى بازیگــران قدیمى پول نمى 
دهند و ترجیح مى دهند براى نقش هاى مکمل 
و فرعى به جاى بازیگران بــا تجربه از بازیگرانى 
استفاده کنند که رایگان بازى کنند. از سویى دیگر 
سینما باندبازى خاص خود را دارد که من اهلش 

نیستم. 
اگر در ســینماى امروز ایــران اهــل باندبازى 
نباشــید به راحتى شــما را کنار مى گذارند. همه 
چیز ســینماى ایران ارتباطات است و غیر از این 
چیزى نیســت. بازیگر سریال«شــوق پرواز» با 
تأکید بر بیکارى اکثر پیشکســوتان اضافه کرد: 
متأ ســفانه وضعیت بازیگران پیشکسوت به هیچ 

وجه خوب نیست.
 این بازیگران کامًال کنار گذاشــته شده اند. البته 
من همیشــه امیدوار بوده ام اما اگر بخواهیم واقع 
بینانه به وضعیت بازیگرى نــگاه کنیم وضعیت 
ســینما اصًال خوب نیســت و هیچ عدالتى وجود

 ندارد. 

26 خردادماه همزمان با زادروز توران میرهادى، اکران اینترنتى مستند «توران خانم» به کارگردانى 
رخشان بنى اعتماد و مجتبى میرتهماسب آغاز مى شود. رخشــان بنى اعتماد و مجتبى میرتهماسب 
از مهرماه ســال 1391 تا آبان ماه 1395 و آخرین روزهاى حیات خانم میرهــادى همراه او بودند و 

لحظات زندگى و تالش هایش براى انتشــار «فرهنگنامه کــودکان و نوجوانان» را ثبت کردند.
 ماحصل این کار، مستند «توران خانم» است که به عنوان هفتمین فیلم از مجموعه فیلم هاى 

مستند «کارستان» آماده نمایش شده است.
توران میرهادى، معمار نهادهاى کودکى و مــادر علِم تعلیم و تربیت نوین در ایران، بنیانگذار 
«مدرسه فرهاد»، «شوراى کتاب کودك» و «فرهنگنامه کودکان و نوجوانان» و بسیارى نهاد 

دیگر در زمینه کودکان این سرزمین است. در این فیلم، تالش ها و نگرانى هاى توران خانم در 
واپسین ســال هاى زندگى اش را براى تداوم کارها و اندیشه هایش براى رشد کودکان این 

سرزمین خواهید دید.
رخشان بنى اعتماد و مجتبى میرتهماسب قصد دارند با به کارگرفتن ایده اى نو،  فیلم «توران 
خانم» را در فضاى اینترنت، همزمان در داخل و خارج از کشور اکران کنند و تمام درآمد 
حاصل از فروش بلیت این اکران را در اختیار «شــوراى کتاب کودك» و «فرهنگنامه 

کودکان و نوجوانان» قرار دهند.
مستند «توران خانم» از ساعت 7 بعدازظهر روز 26 خردادماه فقط به مدت 48 ساعت 

در شبکه اینترنتى هاشور نمایش داده خواهد شد. تهیه بلیت  از طریق سایت هاى  
هاشور، تیوال و سینماتیکت مقدور است.

روز شــنبه مصاحبــه اى از رضا ناجى، بازیگر ســرى 
فیلم هاى «نهنگ عنبر» در رســانه ها منتشــر شد که 
در آن از نگارش فیلمنامه «نهنــگ عنبر 3» خبر داده 

بود. 
با انتشار این خبر در بسیارى از رسانه ها، سامان مقدم، 
کارگردان «نهنــگ عنبر 1 و 2» ضمــن تکذیب آن 
اعالم کرد که برنامه اى براى ســاخت سومین قسمت 

این فیلم ندارد.
ناجــى بــه باشــگاه خبرنــگاران جــوان از نگارش 

فیلمنامه و ســاخت قســمت ســوم فیلــم «نهنگ 
عنبــر» خبــر داده بــود. ســامان مقدم دربــاره این 
خبــر گفــت: «ایــن خبــر صحیــح نیســت و من 
برنامه اى براى ســاخت قســمت ســوم ایــن فیلم 

ندارم.»
«نهنگ عنبر: سلکشــن رؤ یا» که اردیبهشت ماه سال 
گذشته به نمایش درآمد توانست با استقبال مخاطبان 
به پرفروش تریــن فیلم تاریخ ســینماى ایران تبدیل 

شود.

ُفروش کج دار و مریز سینما در ماه مبارك رمضان که هفته گذشته نیز به دلیل همزمانى 
با ایامى چون لیالى قدر، تعطیلى طوالنى را تجربه کرد، حاال در انتظار یک خانه تکانى 
است. پس از استقبال خوب مخاطبان هنر هفتم از فیلم هاى نوروز، اکران دوم نوروز 
چندان مورد توجه قرار نگرفت تا عالقه مندان سینما در انتظار نمایش آثار جدید در پرده 
نقره اى براى عید فطر باشند.  اکران عید فطر نیز از جمله زمان هاى نمایش مناسب 
براى سینماى ایران به حساب مى آید و چند سالى است که تقاضا از طرف تهیه کنندگان 

براى نمایش فیلم خود در این زمان بیشتر شده است.

 فرمان آرا با «دلم مى خواد» باز مى گردد
نخستین فیلمى که اکران آن در این زمان مشخص شد تازه ترین ساخته بهمن فرمان 
آرا با عنوان «دلم مى خواد» است. این کارگردان پیشکسوت سینماى ایران که چند فیلم 
در نوبت اکران دارد، از میان این آثار ابتدا «دلم مى خواد» که در ژانر اجتماعى ساخته را 
بر پرده نقره اى به همراه مردم خواهد دید. «دلم مى خواد» نخستین فیلم فرمان آراست 

که در نزدیک به پنج سال گذشته نوبت اکران گرفته است.
در این فیلم رضا کیانیان، محمدرضا گلزار، مهناز افشار، سحر دولتشاهى، صابر ابر، رؤیا 
نونهالى، على سرابى، بهناز جعفرى، رضا بهبودى، ندا مقصودى و پیام دهکردى ایفاى 

نقش مى کنند.
این فیلم داســتان زندگى نویســنده اى به نام بهرام فرزانــه را روایت مى کند که 

مدت هاست نمى تواند داستان بنویسد. 

 نماینده جشنواره سى و ششم در اکران عید فطر
فیلم سینمایى «دارکوب» چهارمین ساخته بهروز شعیبى دیگر فیلم اکران عید فطر است.

در این فیلم که در جشنواره سى و ششم فیلم فجر براى نخستین بار به نمایش درآمد 
هنرمندانى چون مهناز افشار، سارا بهرامى، جمشید هاشم  پور، هادى حجازى  فر، طوفان 

مهردادیان، نگار عابدى و امین حیایى ایفاى نقش کرده اند.

 «دشمن زن» با ریتم کمدى 
اکران عید فطر اما از نمایش فیلم کمدى نیز خالى نیست و تازه ترین ساخته حسین 
فرحبخش و عبدا... علیخانى با عنوان «دشمن زن» در این ایام نمایش آن آغاز مى شود.
در این فیلم بازیگرانى چون سام درخشانى، گوهر خیراندیش، بهاره کیان  افشار، الناز 
حبیبى، بهرنگ علوى، مریم سعادت، مونا شناس، سیروس همتى، هاوار قاسمى و 

امیرحسین آرمان حضور دارند.

 «الزانیا» با طعم خنده مهمان سینماها
«الزانیا» دیگر کمدى اکران عید فطر، نمایش خود را به کارگردانى حسین قناعت و 

تهیه کنندگى احمد احمدى آغاز خواهد کرد.
در این فیلم کمدى بازیگران بسیارى چون جواد رضویان، ارژنگ امیرفضلى، بهنوش 
بختیارى، نفیسه روشن، رضا ناجى، پارسیا شکورى، یوسف صیادى، اصغر سمسارزاده، 
ساعد هدایتى، رضا رویگرى، عباس محبوب، محمد شیرى، على کاظمى، آرین خلج، 

رضا ریاحى، اردشیر کاظمى، احمد یاورى و یوسف تیمورى ایفاى نقش کرده اند.

 «شماره 17 سهیال»، حکایت میانساالن تنها
فیلم سینمایى «شماره 17 سهیال» به کارگردانى محمود غفارى و تهیه کنندگى سید 

امیر سیدزاده نیز عید فطر اکران خواهد شد.
این فیلم روایتگر دخترى میانسال است که زمان ازدواج او به تأخیر افتاده و با توجه به 
مشکل جسمانى که برایش پیش آمده در تالش است که هر چه سریع تر ازدواج کند 

تا بچه دار شود.
در این فیلم بازیگرانى چون زهرا داودنژاد، بابک حمیدیان، احســان امانى و مهرداد 

صدیقیان حضور دارند.

«در وجه حامل»ى به رنگ سینما
فیلم ســینمایى «در وجه حامل» به کارگردانى 
بهمن کامیار و تهیه کنندگى مصطفى کیایى 
از عید فطر در سینماهاى کشور اکران عمومى 

مى شود.
این فیلم روایتگر داستان زنى به نام «مهرى» 
اســت که ناخواســته درگیر ماجرایى مجهول

 مى شود و در پى حل آن است.
محمدرضا غفارى، ایرج ســنجرى، احسان امانى، 
رؤیا جاوید نیا، معصومه رحمانى، بابک بهشاد، جواد 

زیتونى، بیژن افشار، میثاق جمشیدى، مژده دایى، سید وحید 
منافى، مهدى میرى، پاوان افسر، محسن کیایى و رعنا آزادى 

ور در این اثر به ایفاى نقش پرداخته اند.

 فیلم کودك هم با «خاله قورباغه» در راه است
اما اکران عید فطر از نمایش فیلم کودك نیز خالى نخواهد بود 
و فیلم سینمایى «خاله قورباغه» براى ایام عید فطر در نظر 

گرفته شده است.
این فیلم عروسکى که شخصیت محورى آن همان «خاله 
قورباغه» فیلم «گلنار» و سریال تلویزیونى «خاله قورباغه» 
است، به تهیه کنندگى فرشته طائرپور و کارگردانى افشین 

هاشمى تولید شد.

سیروس الوند، نویسنده و کارگردان سینما درخصوص 
فعالیت هاى خود در ســال 97 گفــت: دو پروژه را در 
دســت ســاخت دارم اما هنوز براى هیچکدام اتفاق 
خاصى نیافتاده است. دو ماه گذشته در سفر بودم و هم 
اکنون مى خواهم بار دیگر مراحل ساخت این دو اثر را 

پیگیرى کنم.
وى درباره ساخت سریال تلویزیونى به کارگردانى خود 
افزود: نگارش فیلمنامه سریال «عاشق شدى بیا» به 
پایان رسیده است. سال گذشته مى خواستم فیلمبردارى 
این سریال را با حضور بازیگران جوان کلید بزنم اما بنابر 
بروز مشکالتى این اتفاق تا به امروز میسر نشده است.

کارگردان فیلم «دست هاى آلوده» درباره نبود بودجه 

براى ساخت فیلم سینمایى «آنجا همان ساعت» تأکید 
کرد: اوضاع ســینماى ایران اوضاع مناسبى نیست. 
ساخت فیلمم کامًال در بالتکلیفى به سر مى برد زیرا 
هیچ پولى براى ساخت این اثر وجود ندارد که بخواهم 

پیش تولید را آغاز کنم.
وى درباره ساخت تعداد زیاد فیلم کمدى در سینماى 
ایران اضافه کرد: ساخت این گونه فیلم هاى کمدى 
ربطى به من ندارد و باید از خودشــان پرسید که این 
بودجه ها را از کجا مى آورند. اگر من همچنان مشکل 
مالى براى ساخت فیلمم وجود دارد به این دلیل است که 
من اهل ساخت کمدى هاى بفروش نیستم و هیچ وقت 

سمت اینچنین سینمایى نمى روم.

کارگردان فیلم «زن دوم» در همین راســتا ادامه داد: 
متأسفانه تهیه کنندگان به سراغ فیلمسازهاى راحت 
و کم هزینه مى روند و حوصله کارهاى صوالنى مدت 
و پرهزینه را ندارند. به همین دلیل هم تهیه کنندگانى 
این چنین به دنبال کارگردانان ارزان مى روند تا هر کارى 

که مى خواهند در فیلم بکنند.
الوند دلیل بیــکارى خود را مقابله با جریان مرســوم 
فعلى ســینماى بفروش خواند و خاطرنشان کرد: اگر 
من دو سال اســت که بیکارم و کارى نمى کنم چون 
نمى خواهم وارد چرخه سینماى بفروش و مبتذل شوم. 
باید هم من و امثال من بیکار باشــیم زیرا انگار جایى 

براى ما در سینما وجود ندارد.

خانه تکانى سینماها تا پایان هفته کامل مى شود زهره حمیدى: 
تعجب مى کنم چرا به من 
پیشنهاد کار نمى شود

«نهنگ عنبر3» ساخته نمى شود

اکران اینترنتى مستند «توران خانم» 

سیروس الوند: جایى 
براى من در سینماى 
ایران وجود ندارد نوید دانش، کارگردان سینما، درباره آخرین وضعیت اکران 

فیلم سینمایى «دوئت» گفت: اکران این فیلم قطعى شد و 
تیر  ماه به سینماها خواهد آمد. وى افزود: هم اکنون در حال 
آماده ســازى موارد تبلیغاتى این فیلم هستیم تا در زمان 

مناسب آنها را منتشر کنیم.
گفتنى است؛ «دوئت» اولین تجربه  سینمایى نوید دانش 
است که از حضور در سى و چهارمین جشنواره موسیقى 
فجر باز ماند. نوید دانش پیش تــر فیلم کوتاهى با همین 
عنوان کارگردانى کرده که در فستیوال هاى بین المللى از 
جمله کن حضور داشته و موفق به دریافت جوایز مختلفى 

شده است.
هدیه تهرانى، على مصفا، نگار جواهریان، مرتضى فرشباف، کاوه 
کاتب، پانته آ پناهى ها و علیرضا آقاخانى از جمله بازیگران این 
فیلم هستند. مهسا طهماسبى و مهدخت موالیى نیز در کنار این 

گروه به ایفاى نقش پرداخته اند.

فیلمى با بازى هدیه تهرانى به 
سینماها مى آید
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ن امانى، 
د، جواد 

یى، سید وحید 
ا آ

ب ه یر بى ج و ى ب ن ر و ى ز ب
1 و آخرین روزهاى حیات خانم میرهــادى همراه او بودند و 

شــار «فرهنگنامه کــودکان و نوجوانان» را ثبت کردند.
 است که به عنوان هفتمین فیلم از مجموعه فیلم هاى 

ت.
 و مــادر علِم تعلیم و تربیت نوین در ایران، بنیانگذار 
» و «فرهنگنامه کودکان و نوجوانان» و بسیارى نهاد 

ت. در این فیلم، تالش ها و نگرانى هاى توران خانم در 
کارها و اندیشه هایش براى رشد کودکان این 

فیلم «توران  قصد دارند با به کارگرفتنایده اى نو،
ر داخل و خارج از کشور اکران کنند و تمام درآمد 
ختیار «شــوراى کتاب کودك» و «فرهنگنامه 

8 خردادماه فقط به مدت 48 ساعت  6هر روز 26
هد شد. تهیهبلیت  از طریق سایت هاى

ت.

دیگر در زمینه کودکان این سرزمین استر
واپسین ســال هاى زندگى اش را برا

سرزمین خواهید دید.
رخشان بنى اعتماد و مجتبى میر
خانم» را در فضاى اینترنت، هم
حاصل از فروش بلیت این اکر
کودکان و نوجوانان» قرار دهند
مستند «توران خانم» از ساعت
در شبکه اینترنتى هاشور نمایش
هاشور، تیوال و سینماتیکت

نوید دانش
فیلم سینما
تیر  ماه به س
آماده ســ
مناسب آنه
گفتنى است
است که ا
فجر باز ما
عنوان کار
جمله کن ح
شدهاست.
هدیه تهرانى، ع
کاتب، پانته آ پن
فیلم هستند. مه
گروه به ایفاى نق

فیلمى

ت. در این
ى تداومک

رتهماسب
همزمان در
ان را در اخ

د.
7 7 بعدازظه
شداده خواه
 مقدور است

روز شــنبه مصاحبــه اى از رضا ناجى، بازیگر ســرى 
فیلم هاى «نهنگ عنبر» در رســانه ها منتشــر شد که 
3در آن از نگارش فیلمنامه «نهنــگ عنبر 3» خبر داده 

بود. 
با انتشار این خبر در بسیارى از رسانه ها، سامان مقدم، 
2» ضمــن تکذیب آن  2 و کارگردان «نهنــگ عنبر 1
اعالم کرد که برنامه اى براى ســاخت سومین قسمت 

این فیلم ندارد.
ناجــى بــه باشــگاه خبرنــگاران جــوان از نگارش 

فیلمنامه و ســاخت قســمت ســوم فیلــم «نهنگ
عنبــر» خبــر داده بــود. ســامان مقدم دربــاره این
خبــر گفــت: «ایــن خبــر صحیــح نیســت و من
برنامه اى براى ســاخت قســمت ســوم ایــن فیلم

ندارم.»
«نهنگ عنبر: سلکشــن رؤ یا» که اردیبهشت ماه سال
مخاطبان گذشته به نمایشدرآمد توانست با استقبال
به پرفروش تریــن فیلم تاریخ ســینماى ایران تبدیل

شود.

«نهنگ عنبر3» ساخته نمى شود

سف صیادى، اصغر سمسارزاده، 
یرى، على کاظمى، آرین خلج، 

رى ایفاى نقش کردهاند.

نتنها
ود غفارى و تهیه کنندگى سید 

جاو به تأخیرافتاده و با توجه به 
که هر چه سریع تر ازدواج کند 

یان، احســان امانى و مهرداد 

منافى، مهدى میرى، پاوان افسر، محسن کی
ور در این اثر به ایفاى نقش پرداخته اند.

 فیلم کودك هم با «خاله قورباغه
اما اکران عید فطر از نمایش فیلم کودك نیز خ
ع و فیلم سینمایى «خاله قورباغه» براى ایام

گرفته شده است.
این فیلمعروسکى که شخصیت محورى آ
قورباغه» فیلم «گلنار» و سریال تلویزیونى «
است، به تهیه کنندگى فرشته طائرپور و کارگ

هاشمى تولید شد.

یایى و رعنا آزادى 

» در راه است
خالى نخواهد بود 
 عید فطر در نظر 

آن همان «خاله 
«خاله قورباغه» 
گردانى افشین 

«نهن
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نصف جهان  دومین خرید این فصل پرسپولیس در حالى که همچنان پنجره 
تابستانى آنها بسته است تا حدود زیادى غیر منتظره بود.

خبر انتقال مهدى شریفى به پرسپولیس یکى از شگفت انگیزترین اخبار 
نقل و انتقاالتى دو روز اخیر بود چرا که پیش از این هیچ حدس و گمانه و 
خبرى درباره عالقه سرخ هاى پایتخت به مهاجم فصل گذشته سپاهان 
نبود. اما انتشار عکس هاى شــریفى در کنار مدیرعامل پرسپولیس نشان 
داد که قهرمان دو دوره متوالى لیگ برتر امســال برنامه هاى متفاوتى در 
نقل و انتقاالت دارد. آنها پیش از این مهدى شیرى را در دفاع راست جذب 
کرده اند و این در حالى است که هم او و هم مهدى شریفى باید تا نیم فصل 
صبر کنند و بعد از بازشدن پنجره نقل و انتقاالتى به تیم جدیدشان بپیوندند. 

مهدى شریفى متولد سال 1371 و 26 ســاله است. او مهاجم راست پا و با 
سابقه بازى در پست وینگر است. بازیکنى سرعتى با تکنیک و قدرت سرزنى 
در شش قدم که بازى هاى چشم نوازى از او در دو لیگ سیزدهم و چهاردهم 
با لباس سپاهان دیدیم.شریفى اهل اصفهان است و فوتبالش را از پایه هاى 
سپاهان آغاز کرد و البته در تیم بزرگساالن سپاهان بود که به شهرت رسید. 
او در آن فصل به عنوان یک بازیکن جوان 22 ساله به سپاهان اضافه شد 
اما از نیم فصل دوم و از اولین بازى که به عنوان بازیکن اصلى 90 دقیقه در 
ترکیب قرار گرفت توانست اولین گلش را در لیگ برتر و با لباس سپاهان به 
ثمررساند و بعد از آن موفق شد در پنج بازى پیاپى براى تیمش شش گل به 
ثمر برساند. او در این فصل و در حالى که در هشت بازى به طور کامل بازى 
کرد هشت گل به ثمر رساند. هرچند سپاهان به مقام چهارم رسید اما او یکى 

از بهترین هاى لیگ بود.
مهدى شریفى در پنج دوره لیگ برتر فوتبال ایران حضور داشته است و در 
مجموع 31 گل با لباس تیم هاى سپاهان و تراکتورسازى به ثمر رسانده 
است. آمار حدود شش گل در هر فصل آمار خیلى خوبى براى یک مهاجم 
به حســاب نمى آید هرچند نباید فراموش کرد که شریفى در اولین فصل 
حضورش از نیم فصل دوم و تنها در هشــت بازى به عنوان بازیکن ثابت 

به میدان رفته است. 
او در لیگ چهاردهم هم عملکرد خوبى داشــت و توانست در 26 بازى که 
براى سپاهان به میدان رفت 12 گل به ثمر رساند و پنج پاس گل هم داد. اما 
روند مثبت و روبه رشد مهدى شریفى در لیگ پانزدهم متوقف شد. او که در 
نیم فصل اول در سپاهان چهار گل و یک پاس گل داشت از هفته هجدهم 
براى گذراندن خدمت سربازى به تراکتورسازى رفت و در حالى که در چهار 
بازى تنها یک گل زده بود دچار مصدومیتى سنگین شد و به علت جراحى 

فصل را از دست داد.
مصدومیت او به گونه اى بود که حتى با شروع لیگ شانزدهم نیز او نتوانست 
در ترکیب تیمش قرار بگیرد. در چهاربازى اول فصل که در لیست 18 نفره 
هم نبود و از هفته پنجم تا یازدهم نیمکت نشین محض بود. شریفى اما از 
هفته دوازدهم آرام آرام به ترکیب تیم اضافه شد و توانست در بازى هاى 
باقیمانده با اینکه کمتر کامل بازى کرد سه گل و یک پاس گل در کارنامه 
خودش ثبت کند. مهاجم تراکتورســازى لیگ هفدهــم را هم با پیراهن 
تراکتورســازى آغاز کرد اما بعد از یک نیم فصل فاجعه بار بدون گل زده 
و تنها یک پاس گل باردیگر به تیم ســپاهان بازگشت. او در سپاهان آمار 
بهترى داشت و توانست در نیم فصل دوم سه گل به ثمر برساند و دو پاس 

گل هم بدهد.
با این حساب مهاجم جدید پرسپولیس در پنج فصل حضورش در لیگ برتر، 
در 111 بازى و 7816 دقیقه 31 گل به ثمر رســانده و آمار هر 252 دقیقه 
یک گل را به ثبت رسانده است. این یعنى او هر 2/8بازى یک گل به ثمر 

رسانده است.
 به قول ســایت «ورزش سه» مهدى شــریفى در حال حاضر یک ستاره 
بالفعل نیست هرچند پنج فصل حضورش در سطح اول فوتبال ایران نشان 
داده که مى تواند یکى از بازیکنان مستعد و مهاجمان آینده دار فوتبال ایران 
باشد. شاید همین موضوع واکنش هاى زیادى را از سوى کاربران در فضاى 
مجازى بعد از این خرید به همراه داشته چرا که پرسپولیسى ها با وجود بسته 
بودن پنجره نقل و انتقاالتى شان براى دفاع از عناوین قهرمانى و حضور 
موفق در لیگ قهرمانان آسیا به بازیکنان بزرگ و سطح باال نیاز دارد. با وجود 
این، بسیارى این خرید را با خرید محسن مسلمان در لیگ پانزدهم مقایسه 
مى کنند و اینکه «برانکو ایوانکوویچ» توانست از مسلمان ناآماده بازیکنى 
بسازد که در سه فصل اخیر از بهترین هاى پرسپولیس و لیگ برتر بوده و 
بیشترین پاس گل را نیز داده است. پرسپولیسى ها خیلى امیدوارهستند که 
برانکو این بار نیزبا عصاى جادویى اش شــریفى را که در سه سال گذشته 
از دوران خوب و آن آینده اى که به نظر مى رسید فاصله گرفته، تبدیل به 

مهره اى کلیدى در پرسپولیس بکند.
اما خبر انتشار قرارداد مهدى شریفى با پرسپولیس باعث شد تا خبرگزارى 
«ایمنا» انتقادات تندى را متوجه مدیران باشگاه سپاهان به دلیل از دست 
دادن راحت محصوالت این باشگاه سازد. در مطلب این خبرگزارى آمده 

است:
«مدیریت اشتباه باشگاه سپاهان در طرز قرارداد بستن با بازیکنان  پایه اى 
که به  تیم فوتبال بزرگســاالن اضافه مى شوند ضرر زیادى به این باشگاه 

وارد کرده است.
  باشگاه ســپاهان هر ســاله هزینه قابل توجهى براى اداره تیم هاى پایه 

بازیکنــان خود انجام مى دهد و در چند ســال اخیر نیز 

زیادى از تیم هاى پایه سپاهان به فوتبال کشور معرفى شده اند.
اما مدیران سپاهان به بدترین شکل ممکن از گنجینه  ارزشمند خود استفاده 
برده اند، به طورى که بازیکنان جوان سپاهان پس از اینکه به مرز پختگى 
رسیدند در حالى که سهمیه زیر 23 سال هستند قراردادشان تمام مى شود و 
آن زمان بر سر تمدید قرارداد براى باشگاه ناز مى کنند که دلیل آن هم  طبیعتًا 

پیشنهادهاى سایر تیم هاى لیگ برترى است.
در سالیان گذشته بازیکنان زیادى مثل اکبر ایمانى، محمد حسین مرادمند، 
محمد ناصرى، محسن آقایى، امیرحسین کریمى، سعید قائدى فر، حسین 
فاضلى، رضا اسدى، آرمین ســهرابیان و البته مهدى شریفى از آکادمى 
سپاهان رشــد پیدا کرده اند و پس از اتمام قرارداد به طور رایگان به سایر 
تیم هاى لیگ برترى پیوسته اند. اتفاقى تأســفبار براى مدیریت باشگاه 
سپاهان که گویى براى تقویت سایر تیم هاى لیگ برتر آکادمى راه اندازى 

کرده  است.
اشتباه مدیران سابق سپاهان از آنجا آغاز شد که با بازیکنان جوانى که تازه به 
تیم بزرگساالن اضافه شدند قرارداد کوتاه مدت بستند و این بازیکنان پس 
از دو یا سه فصل و در حالى که آزمون و خطاى خود را در سپاهان پشت سر 
گذاشتند و زمان بهره ورى از آنها فرا رسیده است، یا طلب قرارداد سنگین 

مى کنند یا به تیم هاى آماده خور رقیب مى روند.
آخرین شکست سپاهان در نگهداشتن بازیکن آکادمى عارف غالمى است. 
بازیکنى 21 ساله که به پایان قرارداد با سپاهان  رسیده و مدیران سپاهان 
براى تمدید قرارداد این بازیکن به مشــکل خورده اند. از طرفى دو باشگاه 
آماده خور تهرانى هم فرصت را غنیمت شمرده اند و براى جذب این مدافع 
بااستعداد پیشنهادهاى وسوسه انگیزى به او ارائه داده اند تا راحت و بى دردسر 
بازیکنى که چندین  سال در تیم هاى پایه  سپاهان پول فوالد مبارکه براى او 

هزینه شده را در بهترین  زمان به خدمت بگیرند.
فصل آینده احتماًال در حالى آغاز مى شود که دو تیم سرخابى پایتخت در 
کنار چند تیم دیگر لیگ از محصوالت آکادمى سپاهان در لیست خود بهره 
مى برند، استقالل که مانند فصل گذشته از آرمین سهرابیان سود مى برد و 
در سوى دیگر مهدى شریفى نیز امید خط حمله  سرخ ها خواهد بود. در این 
میان عارف غالمى نیز که با سپاهان به دلیل پیشنهاد مالى باالتر استقالل و 

پرسپولیس به توافق نرسیده است به یکى از این دو تیم مى پیوندد.
با این حساب شاید بهتر باشد یا سپاهان کًال قید تیمدارى و هزینه در رده پایه 
را بزند یا در زمان اضافه کردن  بازیکنان پایه به تیم بزرگساالن به طور نظام 
مند با آنها قرارداد بلند مدت ببندد تا اسیر نمک نشناسى برخى از این بازیکنان 

در بهترین زمان بهره ورى از آنها نشود.»
مجدداً به سراغ مهدى شریفى برگردیم! او پس از عقد قرارداد رسمى با 

سرخ ها با سایت رسمى این باشگاه به گفتگو پرداخت و گفت: 
از اینکه مورد توجه مربى بزرگــى مثل آقاى ایوانکوویچ و 

آقاى گرشاسبى قرار گرفتم، خوشحال هستم. به هر 
حال سپاهان، سال قبل شرایط مطلوبى نداشت 

و اکثر نفرات تیم نتوانستند قابلیت هاى 
خود را به خوبى نشان بدهند. در این 

شــرایط توجه پرسپولیس براى 
من با ارزش است.

وى ادامــه داد: طبیعــى 
است که پیشنهادهاى 

دیگرى هم داشــتم 
ولى انتخــاب من 
ایــن بود کــه به 
تیم پــر طرفدار 
و پــر افتخــار 
لیس  ســپو پر
ملحق بشــوم 
که حضــور در 
آن بــراى هر 
بازیکنــى یک 
افتخــار بزرگ 

اســت و تمــام 
تالش خــودم را 

خواهم کرد تا پاسخ 
این اعتماد را بدهم.

شــریفى در واکنــش 
به مشــکالت و حواشــى 

احتمالى حضورش در این تیم 
گفت: دقیقاً تجزیه و تحلیل زیادى 

روى این مسائل داشــتم و در خودم 
دیدم که بتوانم از عهده این کار بر بیایم. با 

این فضا نا آشنا نیستم، هر چند همه مى گویند، 
این فضا در پرسپولیس با همه جا متفاوت است. 

من در سپاهان که از تیم هاى بزرگ است، توانستم تا 
حد زیادى انتظارات را بر آورده کنم و باعث خوشحالى باشم. 

البته مى دانم در اینجا خیلى و در هر لحظه زیر ذره بین خواهم بود و تمام 

تالش خودم را مى کنم تا 100 در صد توانایى خودم را نشان بدهم و فکر 
مى کنم به واسطه حضور آقاى برانکو، شانس خوبى براى این منظور دارم.

مهاجم 26 ساله تازه وارد پرسپولیس در ادامه گفت: در بهترین سن فوتبال 
قرار دارم و انتظارم از خودم این اســت که بیشترین کارایى را نشان بدهم. 
دیگر بازیکن بى تجربه اى نیستم و در عین حال نیرو و انرژى جوانى را دارم.

شــریفى در خصوص اینکه در صورت عدم بخشــیده شدن محرومیت 
این باشــگاه تصمیمش براى نیم فصل دورى از فوتبال چیست، گفت: با 
مشورت هایى که داشتیم، تصمیم من این است که در این صورت نیز کنار 
تیم باشم. آقاى برانکو هم نظرشان این بود که در کنار تیم دوره بدنسازى و 
دیگر تمرینات را دنبال کنم. حاال اگر پنجره باز شد که مشکلى نیست. اگر 
هم باز نشد، باز مشکلى نیست. با تیم تمرین مى کنم تا روزى که محرومیت 
تمام شود. در حال حاضر نیز به اتفاق خانواده در حال جمع کردن وسایلم 

هستم تا به تهران نقل مکان کنم.
شــریفى درباره توقع هواداران پرســپولیس براى تکرار قهرمانى در هر 
شــرایطى اضافه کرد: نیازى به گفتن من نیست. فکر مى کنم مشخص 
است که پرســپولیس همین االن یک تیم خوب دارد. بازیکنان زیادى در 
پرسپولیس یا در تیم ملى هستند، یا سابقه بازى ملى داشتند و یا کاندیداى 
حضور در تیم ملى به حســاب مى آیند. به هر حال هوادار حق دارد، انتظار 
داشته باشــد و به نظرم تفکرات حرفه اى آقاى ایوانکوویچ مایه قوت قلب 

همه است.
به گزارش نصف جهان، انتقال مهدى شریفى به پرسپولیس در حالى صورت 
پذیرفت که وى در لیست مازاد قلعه نویى بود و طبیعتاً دوست داشت که به 
تیمى مطرح برود تا بتواند براى سپاهانى ها خط و نشان بکشد. اما اینکه او 
همیشه به شکلى بعضاً تصنعى تعصب هاى باالیى به سپاهان نشان مى داد 
و با حمالت لفظى به استقالل و پرسپولیس سعى مى کرد که خود را محبوب 
دل سپاهانى ها نشان دهد موضوعى است که باعث شده هواداران سپاهان 

پس از این انتقال به او انتقادهاى تندى را مطرح کنند.
آنها همچنین با ادیت بخشى از گفتگوى سه سال گذشته تلویزیون اینترنتى 
باشگاه سپاهان با این بازیکن جوان که گفته بود به استقالل و پرسپولیس به 
هیچ وجه فکر نمى کند و پس از اداى دینش به سپاهان مى خواهد به اروپا 
برود براى او نوشتند که اروپا خوش بگذرد! البته اروپایى که فاصله چندانى با 

اصفهان ندارد. فاصله اى کمى بیش از 400 کیلومتر!

کرى خوانى هایش را فراموش کرد و سرخ شد!

اروپاى شریفى در 400 کیلومترى اصفهان!

و 

ى پایتخت در 
ر لیست خود بهره 
هرابیان سود مى برد و

سرخ ها خواهد بود. در این 
یشنهاد مالى باالتر استقالل و 

ز این دو تیم مى پیوندد.
کًال قید تیمدارى و هزینه در رده پایه 
ان پایه به تیم بزرگساالن به طور نظام 
 اسیر نمک نشناسى برخىاز این بازیکنان

ها نشود.»
پى برگردیم! او پس از عقد قرارداد رسمى با 

ن باشگاه به گفتگو پرداخت و گفت: 
 بزرگــى مثل آقاى ایوانکوویچ و

رفتم، خوشحال هستم. به هر 
شلشرایط مطلوبى نداشت 

توانستند قابلیت هاى 
شان بدهند. در این 

پرسپولیس براى 
ت.

داد: طبیعــى 
شنهادهاى 
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ــاب من 
کــه به  د
ر طرفدار 
فتخــار 
لیس  پو
شــوم 
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ر ل مهدى شریفى به پرسپولیس 
قلعه نویى بود و طبیعتاً دوست داشت که به  قه وى در لیست مازاد
بمطرح برود تا بتواند براى سپاهانى ها خط و نشان بکشد. اما اینکه او  میمى
ههمیشه به شکلى بعضاً تصنعى تعصبهاى باالیى به سپاهان نشان مىداد 
رلفظى به استقالل و پرسپولیس سعى مى کرد که خود را محبوب لفوبا حمالت

بدل سپاهانى ها نشان دهد موضوعى است که باعث شده هواداران سپاهان 
انتقادهاى تندى را مطرح کنند. انپس از این انتقال به او

ز گفتگوى سه سال گذشته تلویزیون اینترنتى ازآنهاهمچنین با ادیت بخشى
باین بازیکن جوان که گفته بود به استقالل و پرسپولیس به ایباشگاه سپاهان با 

دهیچ وجه فکر نمى کند و پساز اداى دینشبه سپاهان مى خواهد به اروپا 
بنوشتند که اروپا خوش بگذرد! البته اروپایى که فاصله چندانى با نبرود براى او

0بیش از 400 کیلومتر! باصفهان ندارد. فاصله اى کمى

,,

اشتباه مدیران سابق 
سپاهان از آنجا آغاز 
شد که با بازیکنان 
جوانى که تازه به تیم 
بزرگساالن اضافه 
شدند قرارداد کوتاه 
مدت بستند و این 
بازیکنان پس از دو یا 
سه فصل و در حالى که 
آزمون و خطاى خود را 
در سپاهان پشت سر 
گذاشتند و زمان 
بهره ورى از آنها فرا 
رسیده است، یا طلب 
قرارداد سنگین 
مى کنند یا به تیم هاى 
آماده خور رقیب 
مى روند

اصفهان از بحث پرحاشــیه پخــش بازى هاى جام جهانــى 2018 در 
سینماهاى کشور بى نصیب نبوده و آمادگى خود براى پخش بازى ها را در 

دو سالن سینمایى خود اعالم کرده اما پخش این بازى ها مشروط است.
به گزارش فارس، بحث پرحاشــیه پخش بازى هاى جام جهانى 2018 
در سینماهاى کشور چند وقتى اســت که نقل محافل شده و اما اگرهاى 
فراوانى با خود به همراه داشته اســت. این صحبت ها در سال 2014 نیز 
مطرح شد اما این بار صحبت از پخش این بازى ها در سینماهاى کل کشور 

و به صورت گسترده است.
با توجه به برگزارى گسترده این طرح در کل کشور، بحث پخش بازى ها در 
استان ها نیز موضوع مورد اهمیتى است که در همین رابطه سید مصطفى 
حسینى، مدیر امور سینمایى حوزه هنرى اســتان اصفهان در خصوص 
پخش بازى هاى جام جهانى در اصفهان و آمادگى شــهر اصفهان براى 
این منظور مى گوید: قرار بود جلساتى در تهران برگزار شود و در این رابطه 
تصمیم گیرى نهایى انجام شود، البته پیشنهاد شوراى صنفى بوده است 

که هنوز نتیجه نهایى مشخص نشده است.
او معتقد اســت: در صورتى که این تصمیم نهایى شــود پیشنهاد ما در 
اصفهان سینماهاى سپاهان و پردیس ســینمایى چهارباغ است تا آماده 
پخش بازى ها در اصفهان شود، در اصفهان مى توان از پردیس چهارباغ 
یک سالن اصلى و از سینما ســپاهان نیز ســالن اصلى را براى این کار 
اختصاص دهیم؛ البته همه این موضوعات بســته به مجوزى است که از 

تهران گرفته مى شود.
نیروى انتظامى استان اصفهان نیز تصمیم گیرى در رابطه با تأمین امنیت 
این برنامه را در سطح کالن نیروى انتظامى عنوان کرد و نیروى انتظامى 

استان اصفهان را تابع هرگونه تصمیم گیرى در سطح کشور دانست.
 براساس صحبت هاى انجام شده قرار بود دیروز یک شنبه 20 خردادماه 
شــوراى عالى اکران در این رابطه جلســه اى برگزار کند و در این جلسه 
تصمیمات قطعى از قبیل قیمت بلیت، تعــداد بازى هاى قابل نمایش و 
ســینما هاى نمایش دهنده براى نمایش بازى هاى جام جهانى فوتبال 

2018 گرفته شود.

حاال 
کیانى!

ت.
پاهان هر ســاله هزینه قابل توجهى براى اداره تیم هاى پایه 

بازیکنــان ى دهد و در چند ســال اخیر نیز 

س من در
حد زیاد
البته مى

با خرید خالد شفیعى طالیى پوشان تنها یک سهمیه لیگ برترى دیگر در اختیار دارند و احتمال حضور کیانى به عنوان آخرین خرید وجود دارد.
تیم فوتبال ســپاهان فعال ترین تیم نقل و انتقاالت بوده و تاکنون با هفت بازیکن به توافق رســیده اســت. ابراهیم صالحى، سجاد شــهباززاده، پیام نیازمند، 
«استنلى کى روش»، محمد ایرانپوریان، خالد شفیعى و شهاب عادلى هفت خریدى هســتند که تاکنون مدیران سپاهان انجام داده اند و در این میان تنها سجاد 

شهباززاده و شهاب عادلى بازیکنان لیگ برترى به شمار نمى روند.
با این وصف و با توجه به قوانین، که هر تیم مى تواند تنها شش خرید لیگ برترى داشته باشد، امیرقلعه نویى تنها یک سهمیه لیگ برترى دیگر در اختیار خواهد 
داشت که با توجه به اختالفات شدید ایجاد شده میان مهدى کیانى و محمدرضا زنوزى مالک باشگاه تراکتورسازى، این سهمیه مى تواند به کاپیتان فصل گذشته 

قرمزپوشان تبریزى اختصاص یابد.
کیانى و زنوزى هر دو مذاکرات هافبک تدافعى سرخپوشان تبریزى با سپاهان را تأیید کرده اند و حاال باید ببینیم چه اتفاقى در انتظار مهدى کیانى خواهد بود که 

تمام سال هاى حرفه اى فوتبال خود را  (به غیر از یک فصل) در تراکتورسازى پشت سر گذاشته است.

چشم فوتبالدوستان اصفهانى به تصمیم گیران تهرانى است

 2 سینماى اصفهان، آماده
 اکران جام جهانى

نصف جهان مدافع فصل گذشــته نفت آبادان به ســبز پوشان اصفهانى 
منتقل شــد.  مســعود ابراهیم زاده با قراردادى دو ســاله به تیم فوتبال 

 ذوب آهن منتقل شد.
 ابراهیم زاده که فصل گذشته در نفت آبادان حضور داشت،  بعد از مذاکره 
با مســئوالن تیم فوتبال ذوب آهن با این تیم به توافق رسید تا به جمع 

شاگردان نمازى اضافه شود.
این مدافع چپ قراردادى دو ســاله با تیم فوتبال ذوب آهن امضا کرد تا 
به این ترتیب تا پایان لیگ نوزدهم در جمع سبزپوشان اصفهانى حضور 

داشته باشد.
وى در گفتگو با خبرنگاران در مورد پیوستن به ذوب آهن گفت: این بهترین 
انتخابى بود که انجام دادم و خوشحالم که پیراهن تیمى مثل ذوب آهن را 
بر تن خواهم کرد. ذوب آهن یک باشگاه حرفه اى است که ساختارى قوى 
دارد و امیدوارم که در این تیم به هدف هایم برسم. من چند پیشنهاد دیگر 
هم داشتم که بهتر اســت در مورد آنها صحبت نکنم و خوشحالم که در 

نهایت به یک تیم قدیمى و ریشه دار آمدم.
ابراهیم زاده در پاسخ به این پرسش که چرا در صنعت نفت نماند، تأکید 
کرد: بعد از اینکه لیگ تمام شــد هیچ مذاکره اى با صنعت نفت نداشتم و 

کردم. البته لطف و محبت مردم به پیشنهادهاى دیگر فکر 
تیم را فراموش نمى کنم و آبادان و هواداران این 
را آرزو دارم.براى آنها بهترین ها 

 

 ابراهیم زاده در ذوب آهن

مسعود، نه منصور!

با لباس سپاهان دیدیم.ش
آسپاهانآغاز کرد و البته د
او در آن فصل به عنوانی
نیم فصل دوم و از او ناما از

ترکیب قرار گرفت توانست
ثمررساند و بعد از آنموفق
این فصل ایثمر برساند. او در
کرد هشت گل به ثمر رسا
هاز بهترین هاى لیگ بود.
مهدى شریفىدر پنج دو
1مجموع31 گل با لباست
است. آمار حدود شش گل
به حســاب نمى آید هرچ
حضورش از نیم فصلدو

بهمیدان رفته است. 
او در لیگ چهاردهم همع
براى سپاهان به میدان رف
روند مثبت وروبه رشد مه
نیم فصل اول در سپاهان
براى گذراندن خدمت سر
بازى تنها یک گل زده بو

فصل را از دست داد.
اومصدومیتاو به گونه اىب
در ترکیب تیمش قرار بگی
هفته پنجمت و از وهم نبود
هفته دوازدهم آرام آرام ب
کباقیمانده با اینکه کمتر ک
خودش ثبت کند. مهاجم
تراکتورســازى آغاز کرد
پو تنها یکپاسگل باردی
بهترى داشت و توانست

گلهم بدهد.
با این حساب مهاجم جدید
6 بازى و 7816 دقی 1در 111
گیکگل را به ثبت رساند

رسانده است.
ق بهقول ســایت «ورزش
بالفعل نیست هرچند پنج
ب از تواندیک دادهکهم

کر شنهادهاى دیگر فک دهاى پیش محبتردم. البته لطف و محبت مردم به لبته لط کر
وادارانن و هواداران این  را فراموش نمى کنم و آبادان ش نمىتیم م را ف
ین ها  ب و دارم.براى بهتریى آنها را آرزور
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نصف جهــان «کارلوس کى روش» یک معجزه به ایران بدهکار 
است و شاید حاال وقتش باشد.

چند روز تا اولین بازى در روسیه؛ دیدار حیاتى دو تیم ناامید گروه 
در سن پترزبورگ که کنار اســپانیا و پرتغال در انتظار معجزه اى 
هستند تا شاید شــانس صعود پیدا کنند. مالقات با مراکش در 
سن پترزبورگ، رقابتى حیاتى که پایان تلخ آن مى تواند حکم به 
خروج ایران از تورنمنت دهد. کافى است بازنده باشیم تا برخالف 
احتماالت ریاضى، در همان روز اول شانس صعودمان، به صفر 
مطلق میل کند. بــراى همین هم تورنمنت حســاس پیش از 
افتتاحیه براى ما آغاز شده بود؛ رقابتى که از هفته ها و ماه ها پیش 
همه را درگیر کرده بود! از روزى که «کافو» گوى ایران را برداشت 
تا در ترسناك ترین گروه مسابقات باشیم؛ کنار اسپانیا، پرتغال و 

مراکش بایستیم.
 به قول یکى از ورزشى نویســان، ناامیدى در روزهاى اول پس 
از قرعه کشى به پرخاشگرى در ماه  هاى بعد رسید؛ پرخاشگرى 
کى روش نسبت به مربیان لیگ برترى بخاطر اردوهاى بلندمدت، 
پرخاش  هاى کریمى به کى روش و پرخاش انتقادى روزنامه نگاران 
علیه سرمربى تیم ملى. ماه هاى ســختى را گذرانده ایم اما حاال 

در آستانه شش روز به اولین بازى در جام 2018 آن چیزى که  از 
اردوى ایران در روسیه مخابره مى شود لبخند مطمئن ستاره هاى 
ایران است. اگر تا پیش از این تیم ملى غرق در خبرهاى حاشیه، زیر 
سایه بدخلقى کارلوس کى روش و  آماج حمالت منتقدانى شده 
بود که به تیم «ملى» ایران مى تاختند حاال تک تک فریم هایى 
که از اردوى کى روش مى بینیم موجى از امیدوارى را به ما منتقل 

مى کند.
این خوش بینى و امیدوارى نه از روى خوش خیالى، که به دلیل 
سابقه احترام برانگیز کى روش در ایران اســت؛ مردى که حاال 
هفتمین سال حضورش در ایران را تجربه مى کند و شبیه به رئیس 
جمهورى که دو دوره متوالى از مردم کشورش رأى اعتماد گرفته، 

این بار هم در جام جهانى روى نیمکت ما مى نشیند.
 کى روش چهار سال در روزى که همه از نبرد با آرژانتین قالب تهى 
کرده بودیم، ایران را به تیمى تبدیل کرد که 90 دقیقه و چند ثانیه 
بهترین آرژانتین را با آماده ترین «مسى» غافلگیر کرد. اما معجزه 
آنجا اتفاق نیافتاد و «مازیچ» داور صرب که یک پنالتى مشکوك 
را براى ایران نگرفت، در وقت اضافى بازى در ســوتش دمید؛ نه 
به معناى پایان بازى که به معناى گل مســى! معجزه کى روش 

که در بلوهوریزونته نیمه تمام ماند، چند ماه بعد  مى توانســت در 
کانبرا تمام شود. بازى با عراق در یک چهارم نهایى جام ملت هاى 
آسیا 2015؛ این بار هم یک داور سد راه ما و معجزه بود. تیمى که 
به راحتى باید عراق را شکست مى داد اما اخراج ناغافل مهرداد 

پوالدى. آن کام بک هاى حماسى ایران به بازى و آن حذف تلخ.
و حاال براى سومین بار، از ماه ها پیش کورسوى امید به معجزه در 
دل ما روشن شده و حاال این خنده هاى مطمئنى که از ستاره هاى 
ایــران از اردو مى بینیم ما را به خلق حماســه امیدوارتر مى کند. 
کى روش یک معجزه به ایران بدهکار است و شاید حاال وقتش 
باشد. همه این اتفاقات تلخ و سیاهى که در ماه هاى گذشته تجربه 

کردیم با تماشاى یک عکس از تمرین تیم دود مى شود.
 اما در کنار انتظار معجزه از آقاى جنتلمن به سراغ برخى از منتقدان 
وى برویم  که به نوعى و به صورت ناخودآگاه به مخالف و بدخواه 
تیم ملى هم تبدیل شــده اند و مى خواهیم از آنها درخواســتى 

داشته باشیم.
 یکى از رسانه هاى سیاسى در صفحه ورزشى خود چه زیبا نوشت 
که پیچ هاى تاریخى براى یک ملت فقط منحصر به سیاســت 
و موضوعاتى از این دست نیســت و  و در ورزش هم این اتفاق 

وجود دارد. از پیچ تاریخى لحظه هایــى در زندگى وجود دارد که 
ارزش واقعى شان بعدها مشخص مى شــود. مهم این است که 
آدم بالغ، اهمیت این «پیچ هــاى تاریخى» را به موقع درك کند. 
سر بازى ایران و اســپانیا، چند میلیارد نفر آن طرف ایستاده اند و 
دلشان مى خواهد اهالى سرزمین تیکى تاکا رقیب آسیایى شان را 
گلباران کنند. در چنین محشر کبرایى، همه امید آن 11نفر سرباز 
بدلباس که شاید بعضى هاى شان را دوست هم نداشته باشیم، به 
ملتى اســت که همخون و هم تاریخشان هستند. خیالتان تخت 
باشد که اســپانیا آن روز به هوادار اضافى با پاسپورت ایرانى نیاز 
ندارد، درست مثل چهار سال پیش که آرژانتین به چنین حامیانى 
نیاز نداشت. شاید سر جام جهانى قبلى هم بعضى ها به هر دلیلى از 
تیم ملى دل چرکین بودند، اما واى به حالشان اگر بزنگاه تاریخى 
بازى با آرژانتین را تشخیص ندادند و در آن 90دقیقه تاریخى کنار 
مردمشان نایســتادند. آنها اگر موقع دزدیده شدن پنالتى اشکان 
از ته دل فریاد نزده باشند و اگر موقع گل مسى گوشه چشمشان 
خیس نشده باشد، این پیچ تاریخى را گم کرده اند و تا آخر دنیا به 
خودشان بدهکارند. داریم به یک پیچ بزرگ دیگر مى رسیم. بیایید 

همه حامى تیم ملى مان باشیم.

   خنده هاى ستاره هایت امیدوارمان مى کند

یک معجزه به ما بدهکارى آقاى جنتلمن!

تا در ترسناك ترین گروه مسابقات باشیم؛ کنار اسپانیا، پرتغال و 
مراکش بایستیم.

 به قول یکى از ورزشى نویســان، ناامیدى در روزهاى اول پس 
قرعه کشى به پرخاشگرى در ماه  هاى بعد رسید؛ پرخاشگرى  از
کى روش نسبت به مربیان لیگ برترى بخاطر اردوهاى بلندمدت، 
پرخاش  هاى کریمى به کى روش و پرخاش انتقادى روزنامه نگاران 
علیه سرمربى تیم ملى. ماه هاى ســختى را گذرانده ایم اما حاال 

این بار هم در جام جهانى روى نیمکت ما مى نشیند.
 کى روش چهار سال در روزى که همه از نبرد با آرژانتین قالب تهى 
0کرده بودیم، ایران را به تیمى تبدیل کرد که 90 دقیقه و چند ثانیه 
بهترین آرژانتین را با آماده ترین «مسى» غافلگیر کرد. اما معجزه 
آنجا اتفاق نیافتاد و «مازیچ» داور صرب که یک پنالتى مشکوك 
را براى ایران نگرفت، در وقت اضافى بازى در ســوتش دمید؛ نه 
به معناى پایان بازى که به معناى گل مســى! معجزه کى روش 

 اما در کنار انتظار معجزه از آقاى جنتلمن به سراغ برخى از منتقدان 
وى برویم  که به نوعى و به صورت ناخودآگاه به مخالف و بدخواه 
تیم ملى هم تبدیل شــده اند و مى خواهیم از آنها درخواســتى 

داشته باشیم.
 یکى از رسانه هاى سیاسى در صفحه ورزشى خود چه زیبا نوشت 
که پیچ هاى تاریخى براى یک ملت فقط منحصر به سیاســت 
و موضوعاتى از این دست نیســت و  و در ورزش هم این اتفاق 

تیم ملى دل چرکین بودند، اما واى به حالشان اگر بزنگاه تاریخى 
0بازى با آرژانتین را تشخیص ندادند و در آن 90دقیقه تاریخى کنار 
مردمشان نایســتادند. آنها اگر موقع دزدیده شدن پنالتى اشکان 
از ته دل فریاد نزده باشند و اگر موقع گل مسى گوشه چشمشان 
خیس نشده باشد، این پیچ تاریخى را گم کرده اند و تا آخر دنیا به 
خودشان بدهکارند. داریم به یک پیچ بزرگ دیگر مى رسیم. بیایید 

همه حامى تیم ملى مان باشیم.

نصف جهان  حسین قدوسى، سردبیر سابق روزنامه پیروزى و از حامیان 
سرسخت «برانکو ایوانکوویچ» نسبت به انتشار ویدئویى از سرمربى 
پرســپولیس انتقاد کرد. وى همچنین در گفتگویى با روزنامه 
نصف جهان گفت این اولین بار نیست که استقاللى ها
 وارد بــازى هاى کثیف اینچنینى مى شــوند و این 
اقدامات غیر اخالقى شــان باعث مى شــود که 
پرسپولیسى ها هم این موضوع را تالفى کنند 

و هر دو آلوده این ماجرا باشند.
وى همچنین ما را به خواندن یادداشــتى در 
کانال تلگرامى خود دعــوت کرد که در ادامه 

مى خوانید: 
برخى ســایت ها ویدئویى از برانکو را در یک 
محفل خانوادگى در ایران منتشر کرده اند که او 
در حال دست زدن اســت و اندکى هم حرکاتش 
موزون. او که کروات است و مصون از چنین اتهام هایى 
که مصرف داخلى دارد و البته نیازى نیست نوشته شود چه 
او و چه «وینفرد شفر» و دیگر شرکاى خارجى همواره به اعتقادات 
و فرهنگ ما ایرانى ها احترام گذاشــته اند و نیازى نیست هم ویدئوى 
حضورشان در مزار شهدا و اداى احترامشان به یادبود شهدا و یا 
همواره توجه کردن هاى ویژه شان به جانبازان در کنار زمین و در 

اوج استرس را منتشر کرد.
آنچه مى بینیم سیاه و سفید است نه سرخابى. آنچه مى بینیم هشدارى 
است به خودمان و آنچه مى شــنویم صداى زنگ خطر. اگر به دنبال 
ماهى گرفتن از آبى گل آلود هســتیم و مته به خشخاش گذاشتن این 
را هم خوب آویزه چشم و گوشمان کنیم که در این فوتبال باید کمى 
به حریم خصوصى افراد نیز احترام گذاشــت و از برخى خط قرمزها 

عبور نکرد.
اینکه مربى یا بازیکنى ولو ایرانى یا خارجى و چه در عضویت تیم ایرانى 
و چه تیم خارجى اردوى تیمش را بدون هماهنگى و مجوز به مقصد 
ناکجاآبادها ترك کند و یا حتى در اردو هم شب زنده دارى کند قصه اش 
با اینکه یک مربى خارجى در محفلى خانوادگى رؤیت شود و دستى هم 
بزند زمین تا آســمان فرق مى کند. حال بهتر است برخى رسانه ها که 
براى کلیک بیشتر مبادرت به انتشار چنین ویدئوهایى مى کنند خوب 
بدانند که حاال نه برانکو و فالن مربى یا ورزشکار مشهور سرخابى که 
با انتشــار این ویدئوها، حریم خصوصى مردم و خانواده هاى شان را 
به بهانه تخریب یک چهره سرشــناس تخریب کرده اند و به نمایش 

عمومى گذاشته اند.
متأسفانه گاهى برخى براى کلیک و جذب مخاطب بیشتر در این فضاى 
حتى رسانه اى و نه مجازى، به هیچ خبر و هیچ ویدئویى رحم نمى کنند 
و بى توجه به خیلى مسائل آن را منتشر مى کنند؛ کما اینکه همین اخیراً 

ویدئویى در سطح گسترده در بسیارى از کانال ها به اسم رقص عادل 
فردوسى پور در نوجوانى منتشر شد در حالى که آن فرد حتى شباهت 
چندانى هم به مجرى مشهور سیما نداشت و یا کار به جایى رسید که 
عکس گرفتن یک دختر خانم ایرانى به عنوان هوادار اســتقالل در 
ازبکستان با سید مهدى رحمتى به تهدید به محرومیت تبدیل شد اما 
خیلى زود با تقبیح همگانى این تصمیم، همه چیز به سر جاى خودش 
برگشت و حتى ارکان فدراســیون فوتبال هم شجاعانه به این نتیجه 
رسید که نه رحمتى مرتکب تخلفى شده و نه هوادارى به دنبال حاشیه 
بوده. بهتر اســت گاهى وقت ها بدانیم که منتشر کردن ویدئوى یک 
محفل خانوادگى و کامًال خصوصى، زشت ترین کار ممکن است و بماند 

که درباره عواقب چنین کارهایى در روایات چه آمده و چه گفته شده.
خالصه حرف ما و این آسمان ریســمان بافتن هاى مان این است که 
امروز برانکو و پس فردا البد شــفر و چند روز بعد انتشار عکس و فیلم 
خانوادگى ستاره هاى سرخابى و هنرى و چهره هاى مشهور قرار است 
به یک اپیدمى مهارناپذیر تبدیل شــود. فارغ از رنگ ها همانطور که 
همه یکدل و یکصدا برخورد با رحمتــى بخاطر عکس گرفتن با یک 
هوادار بدون روسرى در خارج از کشور را برنتابیدیم، حاال نیز جلوى این 
پلیدى ها بایستیم که اگر مماشات کنیم و نگاهى رنگى داشته باشیم 
خیلى زود به عادت هایى زشت و افسارگسیخته تبدیل مى شود و همه  

را با خود غرق مى کند.

در این بى اخالقى ها همه غرق مى شوند

 رقص دردسرساز برانکو!

کاپیتان کنونى تیم ملى به وعــده حضور خود در جام جهانى 
2018 که پنج سال پیش داده بود تحقق بخشید.

مســعود شــجاعى با حضور در ســه جام جهانــى اکنون 
از ایــن حیــث پرافتخارتریــن بازیکــن ایران محســوب

 مى شود.
شــجاعى که پیش از این در جام جهانى 2006 در لیست تیم 
ملى قرار داشت، در جام جهانى 2010 و در شرایطى که ایران 
مى توانست با گل او مقابل کره جنوبى جشن صعود به آفریقا 
را برگزار کند در نهایت با به تساوى کشیده شدن این بازى در 

دقایق پایانى رؤیاى حضور در جام 2010 ناکام ماند. شجاعى 
که در انتخابى جام جهانــى 2014 برزیل به عنوان لژیونر در 
ترکیب تیم ملى به میدان مى رفت، این بار هم با پیروزى مقابل 
کره جنوبى توانست جشــن صعود به سرزمین قهوه را برگزار

کند.
کاپیتان کنونى تیم ملى در ســومین جام جهانى خود این بار 
مقتدرانه و به عنوان دومین تیم حاضر در روسیه در رقابت هاى 

2018 حاضر شد. 
نکته جالب توجه اینجاســت که در ویدئویــى که ابوالفضل 

امان ا... دو روز قبل از دیدار پایانى ایران مقابل کره جنوبى در 
انتخابى جام جهانــى 2014 از او گرفته بود، از امیدوارى اش 
براى کسب یک نتیجه خوب مقابل این حریف و خاطره ساز 
شــدن آن بازى صحبت کرده بود و در ادامه صحبت هایش 
مدعى شــد که مى خواهد در جام جهانــى 2018 نیز حاضر

 شــود. هــر دو اتفــاق اکنــون براى مســعود شــجاعى 
رقم خــورده و او به عنــوان کاپیتان ایران در کنار اشــکان 
دژآگه امیدوار بــه موفقیت در مقابل رقباى گــروه دوم این

 رقابت هاست.

نصف جهان میزان گردشگرى در روسیه به بهانه برگزارى مسابقات جام 
جهانى 52 برابر نسبت به سال قبل افزایش داشته است. 

مسابقات جام جهانى این هفته با دیدار روسیه و عربستان آغاز مى شود و 
هواداران زیادى خود را به این کشــور رسانده اند تا از نزدیک شاهد بازى 
تیم هاى مورد عالقه خود باشند. آمریکایى ها رکورددار حضور در روسیه 
هستند و تاکنون 35 هزار آمریکایى براى تماشاى بازى هاى جام جهانى 
اعالم آمادگى کرده اند. این در حالى است که تیم ملى آمریکا در صعود به 
رقابت هاى جام جهانى ناکام بودند. بعد از آمریکا، برزیل، اسپانیا، آرژانتین، 
کره جنوبى، مکزیک، چین، انگلیس و مصر بیشترین هوادار را در روسیه 

خواهند داشت.
جالب است بدانید میزان گردشگرى در روسیه به بهانه برگزارى مسابقات 

جام جهانى 52 برابر نسبت به سال 2017 افزایش داشته است.

 تمرینات تیم   ملى فوتبال ایران در کمپ مسکو در باکوفکا جریان دارد. 
تمرینات تیم   ملى فوتبال ایران با حضور خبرنگاران و تماشاگران زیادى 
برگزار شد. حضور بازیکنانى همچون سردار آزمون، سعید عزت اللهى و 
میالد محمدى که در لیگ روسیه بازى مى کنند، براى خبرنگاران این 

کشور از جذابیت باالیى برخوردار بود.
خبرنگار «اکسپرس» روسیه از «کارلوس کى روش» درباره سردار آزمون 
سئوال کرد که از طرف خیلى از رسانه ها به عنوان ستاره تیم   ملى فوتبال 
ایران مطرح شده است که سرمربى تیم ملى ایران در پاسخ به این سئوال 
گفت : «سردار آزمون هنوز ستاره ایران نیست. ستاره تیم من روحیه تیمى 

باال بین بازیکنان و فوتبال گروهى است.» 
تیم   ملى فوتبال ایران در دوره قبل جام جهانــى در کمپ کورینتیانس 
مستقر شد که قهرمان لیگ برزیل شــده بود. این بار نیز ایران در کمپ 
لوکوموتیو مسکو مستقر شده است که توانسته قهرمان لیگ روسیه شود. 
از ســرمربى تیم   ملى فوتبال ایران سئوال شــد که دلیل این انتخاب ها 
چیست؟ که او در پاسخ به این پرسش، گفت : «نکته جالبى است. شاید اگر 
در انگلیس جام جهانى برگزار شود، ما کمپ منچستریونایتد را انتخاب 

کنیم تا منچستریونایتد هم قهرمان لیگ شود. 
ســرمربى تیم   ملى فوتبال ایران در پایان دربــاره برنامه اش براى مهار 
«کریستیانو رونالدو»، گفت : «ما امیدواریم رونالدو برابر تیم   ملى ایران 
روز خوبش نباشد، در غیر این صورت کار ما براى مهار کریستیانو سخت 
خواهد بود و شاید مجبور شویم پرس سنگینى براى مهار او در نظر بگیریم 

و بازیکنانى را موظف به مهار رونالدو کنیم.»
 

 بعد از آنکه پرسپولیس با مهدى شریفى، مهاجم فصل گذشته سپاهان به 
توافق رسید حاال خبر رسیده که یک سپاهانى دیگر هم مد نظر «برانکو 
ایوانکوویچ» و قرمزها قرار دارد. این بازیکن البته مثل شریفى سرشناس 
نیست اما انگار بازى اش مورد پسند پروفسور قرار گرفته است. به نوشته 
خبرگزارى «برنا»، قرمزها در حال مذاکره با عارف غالمى، مدافع جوان 
سپاهان و تیم ملى امید هستند و احتمال دارد وى به زودى پرسپولیسى 
شود. اگر غالمى به پرسپولیس برود، بعد از مهدى شیرى دومین مدافعى 

است که فصل جدید را در تیم قهرمان لیگ شروع خواهد کرد.

حمله آمریکایى ها به روسیه!

امیدوارم روزِ خوِب رونالدو 
نباشد

یک سپاهانى دیگر در تور 
سرخ ها؟ مسعود وعده اش را عملیاتى کرد

گذاشــته اند و نی و فرهنگ ما ایرانى ها احترام
حضورشان در مزار شهدا و اداى احترامش
همواره توجه کردن هاى ویژه شان به جا

ملى به و تیم کاپیتان کنونى
2018 که پنج سال پیش داد
مســعود شــجاعى با حضو
ایــن حیــث پرافتخارتری از

 مىشود.
شــجاعى که پیشاز این د
ملىقرار داشت، در جام جها
ک مى توانست با گل او مقابل
را برگزار کند در نهایت با به

 حضور مهدى شریفى در پرسپولیس مى تواند هشدارى براى «گادوین 
منشا»، مهاجم نیجریه اى قرمزها باشد. منشا فصل خوبى را در پرسپولیس 
پشت سر نگذاشت و یکى دو ماهى مى شود که شایعه بى اعتقادى برانکو 
به او در رسانه ها منتشر شده است. اینکه او نتوانسته به لحاظ فنى کادر فنى 
پرسپولیس را راضى کند و تنها دلیل اینکه هنوز از پرسپولیس جدا نشده 
وضعیت مبهم این تیم در نقل و انتقاالت است. حتى اگر فرض بگیریم که 
پرسپولیس از نقل و انتقاالت تابستانى هم محروم بماند، با جذب مهدى 

نیم فصل بــراى اثبات خودش به شریفى، منشا فقط یک 
در صورتى کــه نتواند خودى برانکو فرصت دارد و 
نقل و انتقاالت تابســتانى نشان دهد شاید در 
از پرسپولیس نداشته باشد.چاره اى جز جدایى 

  زنگ خطر براى منشا

ر فنىظ فنىوانستهت. اینشرشر رسانهبه او در رسانه ها منتشر شده است. اینکه او نتوانسته به لحاظ فنى کادر فنى 
 نشدهولیس هنوزا دلیلىکندلیسپرسپولیس را راضى کند و تنها دلیل اینکه هنوز از پرسپولیس جدا نشده 
یم کهفرضت. حتو انتقاالتیمدرت مبهوضعیت مبهم این تیم در نقل و انتقاالت است. حتى اگر فرض بگیریم که 
هدى، با جذ محروتابستاو انتقااللیسپرسپولیس از نقل و انتقاالت تابستانى هم محروم بماند، با جذب مهدى 

ش به اثباتصلبنیم فصل بــراى اثبات خودش به  یکى، منششریفى، منشا فقط یک 
رتى کــه نتواند خودىد و فرصبرانکو فرصت دارد ودىـه نتور صودر
و و انتقاالت تابســتانى ردهدنشان دهد شاید د ـتانىالت تانقل
اشد.س نداشاز پررسپولیس نداشته باىى جزچاره اى جز جدایى
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 یک عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان بایدها و نباید هاى انجام ایمپلنت هاى 

دندانى را تشریح کرد.
منصور ریســمانچیان، رئیس مرکز تحقیقات 
ایمپلنت اصفهان اظهار کــرد: ایمپلنت دندانى 
یک ســاختار مصنوعــى بــراى جایگزینى 
دندان از دست رفته به شــمار مى رود و زمانى 
که فرد بــه دلیل بیمارى هاى لثه، پوســیدگى

و یا عفونت، دندان خود را از دست مى دهد، به 
کمک ایمپلنت، دندان او جایگزین مى شود.

وى در مــورد اینکه ایمپلنــت در چه میانگین 
ســنى مى تواند استفاده شــود، گفت: از پایان
سن رشد که 18 سالگى بوده تا سنین باال و 85 
سالگى، در صورتى که شرایط سالمت عمومى 
فرد اجازه دهــد مى توان بــراى وى ایمپلنت 

انجام داد.
این عضو هیئت علمى دانشــکده دندانپزشکى 
دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان بیان کرد: 
مــردم بــراى انجــام ایمپلنــت مى توانند به 
دندانپزشــکان عمومى که دوره هاى ایمپلنت 
را گذرانده باشند و یا متخصصین فک، صورت 
و لثــه و متخصصیــن پروتز دندانــى مراجعه

 کنند.
ریســمانچیان در مورد اینکه متوســط هزینه 
ایمپلنت در کشــور چقدر اســت، عنوان کرد: 
بخش عمده هزینه ها در ایمپلنت مربوط به پایه 
آن بوده که هرچه گران تر شود، هزینه درمان 
نیز افزایش خواهد یافت، ولى متوســط انجام
 ایمپلنت در دانشــکده هاى دندانپزشــکى از 
یک میلیون تا یــک میلیون و 700 هزار تومان

 است.
این عضو هیئت علمى دانشــکده دندانپزشکى 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در مورد عوارض 
ایمپلنت گفت: اگر این اقدام به درســتى انجام 
شــود، انتظار عوارضى را نداریم، ولى به طور 
کلى افــرادى که دیابت کنترل نشــده دارند و 
یا دچار پوکى اســتخوان شــدیدى هستند که 
تحت درمان قــرار نگرفته انــد، نباید ایمپلنت 
انجام دهنــد. وى ادامــه داد:  همچنین برخى 
از افراد دچار بیمارى هــاى خونى، تا زمانى که

بیمارى شــان کنترل نشده باشــد نیز انجام 
ایمپلنت براى آنها توصیه نمى شود.

درمان اختالالت جنسى، یبوست، سوء هاضمه، دیابت، 
سرفه، برونشیت و آسم و... از خواص سالم میوه تابستانى 

انجیر است.
همچنین انجیر حاوى مواد معدنــى، ویتامین ها و فیبر 
 ،B2 و B1 ویتامین هــاى ،A فراوان اســت. ویتامین
کلسیم، آهن، فسفر، منگنز، سدیم، پتاسیم و کلر از مواد 
مغذى موجود در انجیر هســتند. برخى از خواص انجیر 

عبارتند از:

پیشگیرى از یبوست
مصرف ســه وعده انجیــر، پنج گــرم فیبر بــه بدن 
مى رساند. غلظت باالى فیبر، موجب عملکرد منظم روده 
و جلوگیرى از یبوست مى شود. فیبر موجود در انجیر، نه 
تنها برطرف کننده یبوست است، بلکه از اسهال و حرکات 

نامنظم روده اى نیز پیشگیرى مى کند.

کاهش وزن
 فیبر موجود در انجیر، بــه کاهش وزن کمک مى کند و 
مصرف آن به مبتالیان به چاقى توصیه مى شــود. البته 
توجه داشته باشــید که انجیر داراى کالرى زیادى است 
و مى  تواند منجر به افزایش وزن شــود، به خصوص اگر 
همراه با شیر مصرف شود. به همین دلیل بهتر است در 
مصرف آن از این جهت، جانب تعادل رعایت شود. مصرف 
چند عدد انجیر براى دریافت مواد مغذى آن کافى است. 

پس بهتر است در مصرف آن زیاده  روى نکنید.

کاهش کلسترول
انجیر داراى پکتین اســت. پکتین نوعى فیبر گیاهى و 
محلول اســت. هنگامى  که این فیبر در سیستم گوارش 
جابه جا مى  شود، به سادگى کلسترول  هاى اضافى را با 
خود حمل مى  کند و به قسمتى از بدن که مواد زائد براى 
دفع در آنجا جمع مى  شــوند، منتقل مى  شوند. عالوه بر 

این، انجیر به دلیل وجود فیبر زیــاد در آن مى  تواند در 
کنترل اشــتها و میل شــما به مصرف غذاهاى چرب و 

مضر مؤثر باشد.

حفظ سالمت قلب
 انجیر خشــک حاوى فنول، امگا 3 و امگا 6 است. این 
اســیدهاى چرب، خطر ابتال به بیمارى  هــاى قلبى را 
کاهش مى  دهند. برگ انجیــر نیز تأثیر زیادى بر میزان 
ترى  گلیسیرید موجود در خون دارد. در واقع، برگ انجیر 
یک بازدارنده براى ترى  گلیسیرید محسوب مى  شود و 

مقدار کلى آن را کاهش مى  دهد.

کنترل قند خون
 برگ انجیر باعث مى  شــود نیاز بدن افــراد دیابتى به 
انســولین کاهش یابد. این مورد براى بیمارانى که باید 
انسولین تزریق کنند، مى  تواند مؤثر باشد. انجیر سرشار 
از پتاسیم اســت که مى  تواند به کاهش جذب قند پس 
از هر وعده غذایى کمک کند. هرچه میزان پتاســیم در 
بدن بیشتر باشد، نوسانات قند در بدن کاهش مى  یابد و 

دیابتى  ها مى  توانند زندگى عادى  ترى داشته باشند.

پیشگیرى از ابتال به سرطان روده
 حضور فیبر باعث مى  شود حذف رادیکال  هاى آزاد از بدن 
ساده و سریع  تر صورت گیرند. رادیکال  هاى آزاد، علت 
ایجاد سرطان در بدن هستند. فیبر، فعالیت روده را تنظیم 

مى  کند و به بهبود عملکرد آن کمک مى  کند.

کنترل فشار خون
اگر افزایش ســدیم بــا کاهش 

پتاسیم همراه شود، نتیجه آن 
افزایش فشارخون است. 

انجیر از طرفى داراى 

مقادیر زیادى پتاســیم و از طرف دیگر 
داراى میزان کمى ســدیم است. در نتیجه، 

این میوه براى مبارزه با فشارخون گزینه بسیار 
مناسبى است.

تقویت استخوان  ها
 انجیر سرشــار از کلسیم اســت. کلسیم نیز 

براى تقویت اســتخوان  ها یک ضرورت محسوب 
مى  شود. انجیر همچنین داراى فســفر است. فسفر در 

شکل گیرى استخوان  ها یا جوش خوردن 
آنهــا، پس از آســیب 

 دیدگى یا شکستگى 
مؤثر است.

در روزهــاى گــرم و بلند تابســتان، ســراغ 
نوشــیدنى هاى یخ دار نروید. یکــى از بهترین 
نوشیدنى ها براى رفع عطش و حفظ تعادل بدن 
در این روزهاى داغ، چاى نعناع است؛ زیرا چاى 

نعناِع گرم مانع از گرمازدگى مى شود.
چاى برگ نعناع نه تنها خوشــطعم است، بلکه 
خواص بســیارى نیز دارد. به عنوان مثال این 
نوشــیدنى در روزهاى گرم تابســتان بدن را از 

درون خنک مى کند.
متخصصان توصیه مى کننــد در طول یک روز 
گرم، هــر از گاهى یکى دو جرعــه چاى نعناع 

بنوشید.
در این روزها، نوشیدن مایعات کافى براى حفظ 
تعادل بدن ضرورى اســت و توصیه مى شود در 
این روزها، آب، چاى نعناع و آبمیوه رقیق بنوشید 

یک متخصص تغذیه بالینى با اشاره به بایدها و نبایدهاى تغذیه اى در ماه رمضان گفت: و از نوشیدنى ها بسیار سرد و یخ دار پرهیز کنید. 
مصرف فست فودها در این ایام، به دلیل نمک زیاد سبب تشنگى روزانه فرد مى شود.

آریو موحدى در ارتباط با نکات تغذیه اى در ماه مبارك رمضــان اظهار کرد:  روزه داران 
بهتر است در وعده افطار بیشتر سبزیجات و در وعده ســحرى از میوه ها استفاده کنند، 
چراکه میوه نسبت به سبزى نگهدارنده آب بیشترى است و مانعى در برابر تشنگى روزانه 

روزه داران به شمار مى رود.
این متخصص تغذیه بالینى ادامه داد:  روزه داران بهتر اســت در هنگام ســحر هندوانه 
نخورند، چرا که این میوه ادرارآور است و زودتر سبب تخلیه آب بدن مى شود. ولى مصرف 

هلو، زردآلو و گالبى به دلیل اینکه آب را درون خود نگه مى دارد، بهتر است.
موحدى اضافه کرد: مصرف چاى در سحرى نیز باید کمرنگ باشد و به میزان حداقل، چراکه 

این ماده نیز ادرارآور است و سبب تشنگى روزانه فرد خواهد شد.
وى گفت: برخى از روزه داران به دلیل اینکه در ماه رمضــان کالرى بیش از نیاز دریافت 
مى کنند، پس از این ماه،چاق مى شوند، بنابراین نباید به دلیل نگرانى از گرسنگى روزانه، 

مواد بیشترى در هنگام سحر و افطار مصرف کرد.

گرفتگى صدا مى تواند دالیل مختلفى داشــته باشد و شــایع ترین علت آن 
الرنژیت حاد (التهاب تارهاى صوتى) اســت که اغلب از عفونت دســتگاه 
تنفسى فوقانى و گاهى اوقات نیز به دلیل استفاده بیش از حد یا

 سوء اســتفاده از صدا (مانند جیغ زدن یا آواز خواندن) 
ناشى مى شود.

 رفع گرفتگى صدا
براى رفع گرفتگى صدا مى توان از روش هاى 
مختلفى استفاده کرد. توصیه هایى در این رابطه 

به شرح زیر بیان مى شود:
اگر گرفتگى ناشى از سرماخوردگى است، با بستن 
شالگردن، ناحیه حنجره و گلو را گرم نگاه دارید تا بهبود 
زودتر حاصل شود. همچنین از حضور در اماکن بسیار سرد، 
خشــک، بدون رطوبت کافى و دودگرفته هم در زمان 

سرماخوردگى خوددارى کنید.
استفاده از دستگاه بخور در اتاق یا استنشاق هواى مرطوب 
حاصل از چند لحظه باز کردن دوش آب گرم در حمام، به نرم 

شدن تارهاى صوتى و حنجره کمک مى کند.
خوردن دو لیوان حاوى مخلوطى از شیر و مقدارى عسل نیز به رفع گرفتگى 

صدا کمک مى کند.
قرقره کردن مایعات و گلوشوى ها باعث افزایش گرفتگى صدا یا طوالنى شدن 
زمان بهبود خواهد شد. تعجب نکنید. حین غرغره سیاالت یا مایعات، بسیارى 
از مردم نمى توانند مایع سیال را در انتهاى دهان خود بغلتانند و همین عادت، 

باعث تحریک بیشتر تارها و نواحى حنجره و گلو خواهد شد.
قهوه، شکالت، چاى، کوکا و هرچه داراى کافئین است، به خشکى بیشتر گلو 
و تارهاى صوتى مى انجامد؛ از مصرف آنهــا حداقل در زمان گرفتگى صدا یا 
سرماخوردگى خوددارى کنید. به جاى همه آنها، آب ولرم بنوشید، به خصوص 
اگر گرفتگى صبحگاهى یا بیدارى بعد از خواب، صداى تارهایتان را خشــن 

کرده است.
از مکان هاى آلوده به دود سیگار، غبار و خاك اره، مواد شیمیایى و مانند اینها 

دور شوید. همه آنها جلوى استراحت تارها و بهبود را مى گیرد.
اگر نمى توانید از صاف کردن صدایتان جلوگیرى کنیــد، حداقل مدام آن را 
تکرار نکنید. سرفه کردن یا صاف کردن صدا و گلو، زمان بهبود و درمان تارها 

را افزایش مى دهد.

استفاده از سنگ پا در قدیم بهترین کار در استحمام بود، 
اما امروزه با غفلت و حذف این کار، به دفع سموم از بدن 

آسیب رسانده ایم.
تجمع بلغم در مفاصل و عضالت مى تواند تولید درد کند ؛ 
این بلغم چنانچه بیش از حد غلیظ شود سبب خشکى در 

عضالت و مفاصل خواهد شد.
از جمله راه هاى پیشــگیرى از تجمع بلغــم در بدن ، 
عضالت و مفاصل ، استفاده از دوش آب گرم و استفاده 

از سنگ پاست .
در انتهاى زمان استحمام ، استفاده از سنگ پا براى خارج 
کردن بلغم جمع شــده در کف پا مفید اســت و این کار 
چنانچه هر هفته تکرار شــود ، بدن مسیر دفع بلغم زاید 
خود را پیدا خواهد کــرد. در ادامه این مطلب به برخى از 

فواید استفاده از سنگ پا اشاره شده است.

مفید در درمان سردرد
استفاده از سنگ پا پدیده اى جدید نیست. در زمان قرون 
وسطى ابتدا در رم و سپس درخاورمیانه مردم به استفاده 
از این سنگ رو آوردند. امروز از ســنگ پا در درجه اول 
براى زدودن بافت ها و سلول هاى مرده و به عنوان یک 

الیه بردار در پاشنه پا استفاده مى شود.
دیگر فواید استفاده از ســنگ پا این است که چرك پا را 

تمیز مى کند و در نتیجه، خستگى و کوفتگى پا برطرف 
مى شــود. همچنین جهت برخى انواع ســردرد و اکثر 
بیمارى هاى مغزى بسیار سودمند است، به علت اینکه 
ماده را از قسمت هاى باال تر به سمت قسمت هاى پایین 
بدن مى کشاند و اگر سنگ پا خشن تر باشد، جذب ماده 
زیاد تر است. سنگ پا باید خشن و متخلخل باشد و کف پا 

و پاشنه پا را با آن بمالند.
اگــر مى خواهید پاهاى زیبایى داشــته باشــید توصیه 
مى شود حداقل دو مرتبه در هفته و بهتر است شب هنگام 
از سنگ پا استفاده کنید تا بعد از سنگ پا کشیدن، پوست 

پا بتواند استراحت کند.

رفع میخچه و پینه پا
میخچه و پینه اغلب به دلیل سایش و فشار بر روى پوست 
ایجاد مى شوند. پینه در هر جاى بدن که اصطکاك در آن 
هست ایجاد مى شود؛ مثل نوك انگشتان یک نوازنده و 

یا کف دست یک مکانیک.
میخچه معموًال در باال و کناره هاى انگشتان پا به وجود 
مى آید و از علل شایع آن مى توان به آرتریت و یا کفش 

نامناسب اشاره کرد.
میخچه و پینه در پا گاهى با زگیل اشتباه گرفته مى شوند. 
الزم اســت بدانید که زگیل کف پا معموًال زمانى که به 
دو طرف آن فشــار بیاید، دردناك است. همچنین نقاط 
سیاه رنگى در آن دیده مى شود که به علت عروق خونى 

کوچکى است که در آن وجود دارد.

پیشگیرى از ضخامت پوست
با افزایش سن به خصوص در افرادى که دچار اضافه وزن 

هستند، پوست کف و پاشنه پا تقریباً ضخیم مى شود.
ضخیم شدن پوســت از آنجا که مســتعد ترك است و 
امکان بروز عفونت و درد ترك ها وجود دارد، الزم است 
براى پیشــگیرى و حتى درمان در زمانى که ضخامت 
پوست در حمام بر اثر رطوبت نرم شده، با سنگ پا آن را 

نرم تر کرد.

گرماى هوا به معناى تشنگى بیشتر است و این براى کسانى که بخاطر مشکل کلیه باید از رژیم کم آب پیروى کنند خبر خوبى نیست. اگر شما نیاز به دیالیز دارید یا 
دچار بیمارى مزمن کلیوى (CKD) هستید و مجبور مى باشــید مصرف مایعات را محدود کنید، بهتر است تابستان را در جاهاى خنک بگذرانید؛ اما اگر مجبورید 
در گرماى تابستان بیرون بروید، بهتر است به رژیم خود غذاهاى کم سدیم و 

ضدتشنگى اضافه کنید.
1. میوه هاى تازه  سرد و میوه هاى قطعه قطعه شده  یخ زده.

 انگور یا قطعات هلوى یخ زده، ســیب ســرد و یک مشــت توت سرد براى 
امتحان کردن مناسب هستند.

2. قطعات لیمو، چه به صورت یخ زده و چه همراه آب و یخ. مزه ترش لیمو باعث 
مى شود آب دهان راه بیافتد و از خشکى دهان جلوگیرى مى کند.

3. سبزیجات سرد و ترد. قطعات خردشده و سرد خیار را امتحان کنید. همینطور 
هویج، کرفس و تربچه خوراکى هایى هستند که پتاسیم کمى دارند و تشنگى 

را رفع مى کنند.
4. نعناع تازه: طعم نعناعى که به ســاالد و نوشــیدنى و دیگــر خوراکى ها 
اضافه مى کنید، باعث مى شــود دهان شــما خنک و تازه شــود، درســت 

مثل آدامس نعناعى.
5. نوشابه هاى بدون کافئین، شربت آبلیموى دست ساز و چاى بدون کافئین. کافئین ادرارآور است و در کسانى که کلیه شان عملکرد نامناسبى داشته باشد، حجم ادرار 

را زیاد مى کند. با مصرف کافئین تشنگى نیز افزایش مى یابد.
6. ژالتین. با قاشقى کوچک قاشق قاشق ژالتین طعم دار بخورید، چون مدت خوردن هر قاشق ژالتین بیش از نوشیدن چند جرعه آب طول مى کشد.

7. سوپ سرد کم سدیم. یک ظرف سوپ سرِد کم سدیم و کم پتاسیم درست کنید تا هم مواد مورد نیاز بدنتان تأمین شود و هم از داخل خنک شوید.
8. آب نبات شور. همه از آن خوش شان نمى آید، اما خوردن یک دانه از آن باعث تحریک غدد بزاق مى شود و دهان خشک را فوراً آب مى اندازد.

9. یخ طعمدار. شربت آبلیمو، چاى و یا هر نوشیدنى دیگرى را که مى پسندید در قالب هاى یخ بریزید و در فریزر بگذارید. قطعه هاى یخ را بمکید یا بجوید و اندك اندك 
و بدون نوشیدن آب، تشنگى خود را رفع کنید. 

 تمام خواص انجیـــر
آن مى  تواند در یلوجود فیبر زیــاد در
 میل شــما به مصرف غذاهاى چرب و

المت قلب
6 و امگا 6 است. این 3حاوى فنول، امگا 3

ب، خطر ابتال به بیمارى  هــاى قلبى را 
. برگ انجیــر نیز تأثیر زیادى بر میزان 
وجود در خون دارد. در واقع، برگ انجیر 
اى ترى  گلیسیرید محسوب مى  شود و 

کاهش مى  دهد.

د خون
ث مى  شــود نیاز بدن افــراد دیابتى به 
ش یابد. این مورد براى بیمارانى که باید 
کنند، مى  تواند مؤثر باشد. انجیر سرشار 
تکه مى  تواند به کاهش جذب قند پس 
ىکمک کند. هرچه میزان پتاســیم در 
 نوسانات قند در بدن کاهش مى  یابد و 

نندزندگى عادى  ترى داشته باشند.

ى از ابتال به سرطان روده
ث مى  شود حذف رادیکال  هاى آزاد از بدن 
 صورت گیرند. رادیکال  هاى آزاد، علت 
 بدن هستند. فیبر، فعالیت روده را تنظیم 

د عملکرد آن کمک مى  کند.

شار خون
ششاهش ـدیم بــا ک

ود، نتیجه آن
ن است. 

داراى 

از طرف دیگر مقادیر زیادى پتاســیم و
داراىمیزان کمى ســدیم است. در نتیجه، 

اینمیوه براى مبارزه با فشارخونگزینه بسیار 
مناسبى است.

تقویت استخوان  ها
نیز  اســت. کلسیم  انجیر سرشــار از کلسیم

براى تقویت اســتخوان  ها یک ضرورت محسوب 
فسفر در  ىراىفســفر اسست. مى  شود. انجیر همچنین دار

نردنن شکل گیرى استخوان  ها یا جوش خو
آنهــا، پس از آســیب 

 دیدگى یا شکستگى 
مؤثر است.

آنچه در مورد
 ایمپلنت هاى دندانى 

باید بدانید

در روزهاى گرم
 چاى نعناع بنوشید

رقیق بنوشید این روزها، آب، چاى نعناع و آبمیوه
و از نوشیدنى ها بسیار سرد و یخ دار پرهیز کنید. 

تنفسى فوقانى و
اسـ  سوء
ناشى

بر
م

بهش
اگر گر
شالگردن،

زودتر حاصل
خشــک،
سرماخورد
استفاده از د

حاصل از چند لح

کاهش درد مفاصل با سنگ پا
تمی
مى
بیم
ماد
بدن
زیا
و پا
اگـ
مى
س از
ب پا

 

 

کاهش درد 9 خوراکى ضــدتشنگى

گرفتگى صدایتان را 
درمان کنید

در ماه رمضان به سراغ چه مواد غذایى نرویم 
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ســرکالنتر یکم پلیس پیشــگیرى تهران بزرگ 
از دستگیرى ســارقى خبر داد که در حین سرقت 
از ساعت فروشــى در محدود خیابــان تجریش 
شناسایى شده بود و نزدیک به صد میلیون تومان 
ســاعت گرانقیمت را از این مغازه به سراقت برده 

بود.
به گزارش تسنیم، صبح روز شنبه مأموران پلیس 
کالنترى 101 تجریش موفق شــدند سارق یکى 
از ساعت فروشــى هاى لوکس خیابان ولیعصر را 
حین سرقت دستگیر کنند که در این میان نزدیک 
به صد میلیون تومان ساعت مسروقه از جوان 27 
ساله اى که به دستبرد از این مغازه اقدام کرده بود 

کشف و ضبط شد.
براساس این گزارش ســاعت 5و30دقیقه صبح 
شنبه19 خرداد ماه سال جارى یکى از گشتى هاى 
موتورى کالنترى تجریش در حین گشتزنى خود 
متوجه خروج یــک جوان از زیر کرکــره یکى از 
مغازه هاى خیابان ولیعصــر در محدوده تجریش 
مى شود و زمانى که به سمت وى حرکت مى کند، 

این جوان حدود 27 ســاله پا به فرار مى گذارد و 
از محل متوارى مى شــود. پس از تعقیب و گریز 
پلیس با این متهم، وى یک کیسه قرمز را در حین 
فرار به گوشه پیاده رو پرتاب کرده و سعى در فرار 
از دســت پلیس دارد که در نهایت گشتى پلیس 
موفق به دســتگیرى وى و کشف کیسه رها شده 

مى شود. 
پس از دســتگیرى این جوان 27 ساله وى مدعى 
مى شــود که او قصد ســرقت از ساعت فروشى 
مذکــور را نداشــته و زمانى که بــه دنبال مکان 
مناســبى براى اســتعمال مــواد مخدر بــوده با 
ویترین شکســته این مغازه مواجه مى شود و پس 
از وسوسه براى تأمین هزینه مواد مخدرش اقدام 
به برداشتن چندین ســاعت از ویترین این مغازه 

مى کند.
پس از دستگیرى این فرد و انتقال وى به کالنترى 
62 ساعت مچى گرانبها و سه ساعت دستبندى از 
داخل کیسه پالستیکى رها شده کشف مى شود و 
با توجه به اصرار متهم دستگیر شده مبنى بر عدم 

اطالع وى از چگونگى شکســته شــدن ویترین 
این مغــازه، تصاویر دوربین هاى مداربســته این 
ساعت فروشــى خیابان ولیعصر مورد بازبینى قرار 
مى گیرد، که در این تصاویر مشــخص مى شــود 
متهم دستگیر شده حدود نیم ساعت قبل از مواجهه 
با مأمور پلیس چندین بار از مقابل این مغازه رد شده 
و هنگامى که حس مى کند کسى متوجه وى نیست 
در حالى که صورت خود را با یک ماسک پوشانده 
اقدام به باال دادن کرکره مغازه و سپس شکستن 
ویترین ساعت فروشــى مى کند و در نهایت بیش 
از 60 ســاعت گرانقیمت از این مغازه را به سرقت 

مى برد.
براساس اعالم سرهنگ عباس مرادى، سرکالنتر 
یکم پلیس پیشگیرى تهران، ارزش ساعت هاى 
مکشــوفه از این ســارق بیش از صــد میلیون 
تومان برآورد شده و این ســرقت در حالى انجام 
شــده اســت که مغازه مذکور در تعطیالت اخیر 
بســته بوده و متصدى مغازه خارج از تهران بوده 

است.

سرقت 65 ساعت  الکچرى 
به ارزش 100 میلیون تومان

پلیس مرزى ترکیه 7 عراقى را که بدنشــان را بــا آلومینیوم 
پوشــانده بودند و قصد ورود قاچاق به این کشــوررا داشتند 

بازداشت کرد.
به گزارش «دیلى میل»، مهاجران غیر قانونى سراســر بدن 
خود را با فویل آلومینیومى پوشانده بودند تا بتوانند خود را پشت 
کامیون پنهان کنند. این مهاجران قصد داشــتند با این کار از 
دستگاه هاى اشعه ایکس رد شوند تا آنها را شناسایى نکند اما 

توسط نیروهاى پلیس مرزى بازداشت شدند.

با گذشت 2 هفته از رسانه اى شدن ماجراى آزار و اذیت چند دانش 
آموز در مدرسه پسرانه غیرانتفاعى دکتر معین تهران، رسیدگى 
به این پرونده از جهات گوناگون همچنان ادامه دارد. در همین 
راستا پیش از ظهر دیروز احمد شجاعى، رئیس سازمان پزشکى 
قانونى کشور در جمع خبرنگاران درباره انجام معاینات بر روى 
دانش آموزان معرفى شــده به پزشکى قانونى و همچنین ناظم 

متخلف سخن گفت.
رئیس سازمان پزشکى قانونى در پاسخ به سئوالى درباره انجام 
معاینات پزشکى قانونى در خصوص آزار و اذیت دانش آموزان 
گفت: در این موضوع هفت دانش آموز معرفى شدند ولى با توجه 
به اینکه هیچیک از آنها ادعایى درباره تجاوز فیزیکى نداشتند، 
معاینه جسمانى انجام نشد و تنها معاینات روانشناختى از سوى 

همکاران انجام شد.
احمد شــجاعى ادامه داد: پس از انجام این معاینات اغلب این 
دانش آموزان سالم تشخیص داده شدند و فقط دو نفر مشکالت 
روان شناختى در آنها دیده شد. وى گفت: ناظم این مدرسه نیز 
براى انجام تست هاى شخصیت و روان شناختى معرفى شد که 
تا این لحظه و طى آزمایش هاى اولیه مشــکل خاصى در وى 

دیده نشده است.

دادستان عمومى و انقالب مرکز اســتان کرمانشاه از شناسایى و 
دســتگیرى آخرین متهم پرونده قتل چهار زن در آرامســتان باغ 

فردوس کرمانشاه خبر داد.
 محمدحسین صادقى در گفتگو با میزان از دستگیرى متهم دیگر 
پرونده قتل در آرامستان خبر داد و گفت: با شناسایى و دستگیرى 
متهم دیگر پرونده قتل آرامســتان تحقیقات قضائــى ادامه دارد. 
وى به دستگیرى افراد دیگر غیر از متهمان اصلى هم اشاره کرد و 
گفت: همچنین تمامى عوامل و افرادى که در طراحى نقشه، تهیه 
ابزار قتل و فراهم کردن زمینه  مخفى شدن متهمان پس از وقوع 
جنایت ایفاى نقش کرده اند همگى شناسایى شده و به اتهامات آنها 

رسیدگى خواهد شد.
صادقى اظهار کرد: با تکمیل تحقیقات به زودى پرونده براى محاکمه  
عامالن این جنایت به دادگاه کیفرى یک ارسال مى شود. این مقام 
قضائى افزود: البته با توجه به جریحه دار شدن احساسات عمومى 
شهروندان از دادگاه درخواست برگزارى جلسه علنى محاکمه خواهد 
شد.  ساعت10صبح 22 دى ماه ســال گذشته در محل آرامستان 
باغ فردوس کرمانشاه، چهار زن (مادر و سه دختر) به ضرب گلوله 
توسط سرنشینان یکدستگاه اتومبیل پراید به قتل رسیدند. دادستان 
کرمانشــاه اظهار کرده بود که با حضور فورى بازپرس ویژه قتل و 
اکیپ بررســى صحنه جرم در محل جنایت، هویت عوامل دخیل 
در این واقعه  مجرمانه شناسایى و با به کارگیرى مأموران مجرب 
دستگیرى عوامل دخیل در این اقدام جنایى به صورت ویژه در دستور 
کار قرار دارد. صادقى همچنین گفته بود که بررسى هاى اولیه حکایت 
از این دارد که در تیرماه سال 96 پدر زنى توسط دامادش با اسلحه گرم 
به قتل رسیده است. اولیاى دم نسبت به قتل مورث خود گذشت کرده 
و برادران مقتول در اعتراض به اقدام همسر و فرزندان مقتول و در 

واکنش نسبت به آن این جنایت خونین را رقم زده اند.

دستگیرى مردان آلومینیومى 

ادامه بررسى پرونده آزار دانش آموزان مدرسه معین

دانش آموزان ادعاى تجاوز 
نداشتند

پرونده قتل 4 زن کرمانشاهى به 
دادگاه  ارسال مى شود

مرد تنها در خانه در سناریوى هولناکى با ضربات چاقو در غرب 
تهران به قتل رسید.

ساعت 23 و 50 دقیقه شامگاه شنبه 19 خرداد ماه امسال مرد 
جوان که نگران سرنوشــت برادرش بود به خانه وى در منطقه 

باغ فیض مراجعه کرد.
مرد جوان هرچه در خانه را به صدا در آورد بى فایده بود تا اینکه 
در خانه را باز کرد و زمانى که پاى در خانه گذاشــت با صحنه 
هولناکى روبه رو شد و درخواســت کمک کمک هاى وى کافى 
بود تا تیمى از مأموران کالنترى 140 باغ فیض در محل حاضر 

شوند.
مأموران با حضــور در خانه مرد تنها در طبقه دوم ســاختمان 
با جســد خونین مرد 45 ساله روبه رو شــدند و بدین ترتیب 
تیمــى از مأمــوران اداره 10 پلیــس آگاهى تهــران همراه 
بازپرس ویژه قتل براى تجســس هاى ویژه پــاى در محل 

گذاشتند.
برادر قربانى جنایت معمایى که باور نداشــت برادرش به قتل 
رسیده به کارآگاهان گفت: «هر چه با برادرم تماس مى گرفتم 
پاسخگو نبود و چون نگران او بودم به در خانه اش مراجعه کردم 
اما در خانه را نیز باز نکرد تا اینکه وارد ساختمان شدم و با جسد 

خونین او روبه رو شدم.»
در این مرحله بازپرس ویژه قتل دســتور داد تا جسد مرد تنها 
که هدف ضربــات چاقو قرار گرفته به پزشــکى قانونى منتقل 

شود. 
بنا به این گزارش، تجسس هاى پلیسى براى دستگیرى عامل 
این جنایت خونین در دستور کار مأموران اداره 10 پلیس آگاهى 

تهران قرار گرفته است.

زن میانســالى که ســگ هاى خود را براى پیاده روى به کنار 
ساحلى در فلوریدا آورده بود توسط یک تمساح بلعیده شد.

شاهدان عینى با دو سگ در کنار ساحل مواجه شدند که پارس 
کنان به دنبال صاحب خود مى گشتند. پلیس بالفاصله در محل 
حاضر شده و نیروهاى امداد نیز شــروع به جستجو در دریاچه 
کردند. پس از گذشــت چند دقیقه قســمت هایى از بدن زن 
میانسال در داخل دهان یک تمســاح به دام افتاده پیدا شد و 
پلیس مرگ این زن 47 ساله را تأیید کرد. پس از بررسى هاى 
پلیس مشخص شد که این زن با سگ هاى خود در کنار ساحل 

در حال پیاده روى بود که تمساح او را بلعید.

معماى قتل مرد تنها در خانه 

تمساح غول پیکر
 زن میانسال را بلعید 

بر اثر برخورد یکدستگاه ساندرو با جرثقیل در اتوبان تهران – قم دو 
نفر جان خود را ازدست دادند و سه نفر زخمى شدند.

در این حادثه که در ســاعت 14و52دقیقه ظهر شنبه حدوداً 18 
کیلومتر بعد از عوارضى و مقابل تیر برق 292 رخ داد، یک دستگاه 
خودروى سوارى رنو ساندرو به هنگام حرکت به دالیل نامشخصى 

به بلوك هاى نیوجرسى وســط بزرگراه برخورد کرده و سپس با 
شدت به قسمت عقب یک دســتگاه جرثقیل که به دلیل انجام 

عملیات در الین سرعت توقف کرده بود برخورد کرد.
در این حادثه دو نفر سرنشــین زن و مرد حدوداً 30 ســاله داخل 
خودروى ساندرو بودند که بعد از خارج شدن از ماشین توسط آتش 

نشانان به عوامل اورژانس تحویل داده شدند و مشخص شد که 
هر دو نفر جان خود را از دست داده اند. همچنین سه نفر از کارگران 
بین 30 تا 50 ساله که در حال کار با جرثقیل بودند دچار مصدومیت 
شدند که یک نفر در محل حادثه مداوا شد و دو نفر به دلیل شدت 

جراحات به مراکز درمانى منتقل شدند.

مرگ زوج جوان در برخورد ساندرو با جرثقیل

باند چهار نفره سرقت موتورسیکلت در تهران با تالش مأموران 
تجسس کالنترى 121 سلیمانیه به دام افتادند.

چند روز گذشته خبر وجود گاراژ مخروبه اى در محله نبرد تهران 
که در آن موتورسیکلت هاى مســروقه نگهدارى مى شد، به 
مأموران تجسس کالنترى 121 سلیمانیه اعالم شد. مأموران 
با اعزام به محل مورد نظر و مشاهده قسمتى از گاراژ با مکان 
مخروبه اى روبه رو مى شوند که به شکل یک آلونک است و در 
آن دو دستگاه موتورسیکلت پارك شده که مشخص مى شود 
هر دو مسروقه هستند. با بررسى مأموران مشخص مى شود 
که چهار نفر در این محل حضور دارنــد و آنجا را به اصطالح 
بیتوته کرده اند که به هنگام در زدن مأموران پلیس، از باز کردن 
دِر گاراژ به روى آنها، خوددارى کرده  و با گذاشتن لوال در پشت 
در، آن را قفــل کرده اند. پس از اخذ حکم و دســتور قضائى، 
مأموران وارد محل مى شوند و در این حین دو زن را مشاهده 
مى کنند و دو نفر دیگر که مرد بودند از پشت بام گاراژ به فرار 
اقدام مى کنند که یک نفرشان در انتهاى گاراژ و دیگرى پس از 
یک ساعت توسط پلیس در میدان شهدا دستگیر و به کالنترى 

منتقل مى شوند.

مأموران طى تحقیقات متوجه مى شوند که این باند داراى چهار 
عضو (دو زن 32 و 37 ساله و دو مرد 41 و 42 ساله) است که در 
سایت «دیوار» به عنوان خریدار موتورسیکلت نسبت به انتخاب 

موتورسیکلت هایى از قبیل آپاچى و موتور هاى مدل باال اقدام 
مى کردند و با یک موتور از رده خارج شده و معیوب و در محل 
معامله حاضر مى شــدند. دو نفر اعضاى هریک از گروه هاى 

مذکور که شــامل یک مرد و یک زن بودند به بهانه تست و 
آزمایش موتور در محل معامله حاضر شده و موتور مدنظر خود 
را از فروشندگان تحویل گرفته و موتور معیوب و از رده خارج 
شده خود را به همراه همدست زن خود که در محل حاضر بود، 
تنها مى گذاشت و با موتور جدید از محل متوارى شده و با آن 
به سرقت لوازم خرده موجود در خودرو ها اقدام مى کرد. در این 
حین زنى که در کنار فروشنده بود، بعد از چند دقیقه صحبت و 
سرگرم کردن فروشنده با آمدن نفر سوم که سوار بر موتور شده 
از محل متوارى مى شدند و در نهایت موتور از رده خارج شده 

سارقان با فروشنده مالباخته در محل معامله باقى مى ماند.
در اعترافات اعضاى این باند مشخص شد که دو دستگاه دیگر 
موتورسیکلت نیز در شــرق تهران توسط آنها به سرقت برده 
شده اســت و پرونده نیز به آگاهى پایگاه ششم پلیس آگاهى 
تهران بزرگ ارجاع داده شد. از تشکیل این باند سرقت هفت 
ماه بود که مى گذشت و دو مردى که سابقه دار بودند با دادن 
وعده اســکان، غذا و مقدارى پول به زنان معتاد و بى سرپناه، 

آنها را وارد این باند مى کردند.

سرقت موتور از روى «دیوار»

مرد جــوان که پس از 
صدور چک بالمحل 
تحت تعقیب قضائى 
قرار گرفتــه بود براى 
فرار از دست شاکى و 
پلیس از بالکن خودش 
را به پایین پرتاب کرد 

اما جان باخت.
به گزارش تسنیم، ساعت 19و56 دقیقه چهاردهم خرداد ماه سال جارى 
مأموران کالنترى 134 شهرك غرب در تماس با بازپرس کشیک قتل 
پایتخت اعالم کردند مرد 39 ساله اى بر اثر سقوط از بالکن ساختمان محل 

سکونتش جان باخته است.
بنابر اظهارات مأموران،  متوفى به دلیل صدور چک بالمحل شاکى داشته 
که شاکى وى پس از شکایت توانسته بود حکم جلب متهم را از مقام قضائى 

اخذ کند و براى بازداشت متهم به کالنترى رفته بود.
شاکى با مأمور انتظامى به محل سکونت بدهکار مراجعه کرده و زنگ در 
خانه وى را زده بود که در این حین همسر وى به مقابل در مراجعه کرده و در 
حال صحبت با مأمور انتظامى و شاکى بود که ناگهان صداى سقوط فردى 
از داخل بالکن شنیده شد. بررسى ها نشان داد متوفى قصد فرار از بالکن را 

داشته که به علت سقوط از ارتفاع به کام مرگ فرو رفته بود. 
در نهایت با دستور بازپرس امور جنایى تهران جسد مرد جوان براى بررسى 
بیشتر به پزشکى قانونى منتقل شد و تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد.

سقوط مرگبار بدهکار حین فرار  تومور 15کیلویى  پشت گردن پیرمرد چینى
پزشکان چینى در یک جراحى 10 ساعته موفق شدند تومور 15 کیلویى را از پشت گردن یک 

مرد 64 ساله خارج کنند.
«ژائو شینگ فو» یکى از اهالى شهر «پانگژو» در چین است که به مدت 47 سال این تومور را 
پشت گردن خود تحمل کرد. او در مصاحبه با رسانه هاى محلى گفت: «زمانى که 17 سال داشتم 
براى نخستین بار تومور پشت گردنم نمایان شد. در آن زمان اندازه یک تخم مرغ بود و از آنجا که نه 
دردى داشت و نه هزینه درمانش را داشتم، از خارج کردن آن منصرف شدم. ولى با گذشت زمان، 
تومور بزرگ و هزینه خارج کردن آن نیز برایم ناممکن شد. با بزرگ شدن تومور روند راه رفتن و 
حتى استراحت کردن برایم مشکل شد. در نهایت پسرم پس از مشاوره با یک دکتر در بیمارستان تخصصى گوئژو، به من کمک کرد تا از 
این تومور رها شوم. همچنین همه اعضاى فامیل مرا در تهیه هزینه جراحى یارى کردند.» پزشکان پس از بررسى پیرمرد اعالم کردند 
تومور از نوع خوش خیم است، 15 کیلوگرم وزن دارد و محیط آن 100 سانتیمتر است. دکتر «دانگ شى ژیانگ»، رئیس تیم جراحى، 
موفق شد در یک عمل ده ساعته بیش از 95 درصد از تومور را خارج کند. او گفت: «در تمامى دوران طبابتم، چنین چیزى ندیده بودم.»

پیرمرد گوژپشت هم اکنون در سالمتى کامل به سر مى برد.

قتل در افغانستان، بازداشت در ایران
فردى که در کابل مرتکب قتل شده بود با همکارى پلیس بین الملل افغانستان و پلیس ایران، بازداشت و به کابل بازگردانده شد.

شخصى که متهم است یکى از شهروندان کابلى را در 16 اردیبهشت سال جارى در مسیر چهارراهى قمبر به طور وحشیانه اى به قتل 
رسانده و سپس به ایران گریخته بود، بازداشت شد.

وزارت داخله افغانستان مى گوید که پلیس بین الملل این وزارت بعد از بررسى هاى همه جانبه و با کمک پلیس بین الملل ایران متهم را 
در جمهورى اسالمى ایران بازداشت کرده که توسط موظفان پلیس اینترپول به کابل منتقل شده است.

این متهم با همکارى چند تن مقتول را ربوده و به شکل بى رحمانه اى به قتل رسانده و وسایل او را سرقت کرده بودند. متهم بعد از تحقیقات 
ابتدایى از سوى پلیس بین المللى وزارت امور داخله به مراجع ذیربط سپرده شد. 



دانــش بهتــر از مــال اســت، زیــرا علــم، نگهبــان تو 
اســت و مال را تــو باید نگهبان باشــى؛ مال با بخشــش 
کاســتى پذیرد اما علم با بخشــش فزونــى گیرد؛ و 
مقام و شخصیتى که با مال به دست آمده با نابودى مال، 

موال على (ع)نابود مى شود.

شهردارى وزوان به استناد مجوز شــماره 147- 5- 97 مورخ: 1397/02/25 شوراى محترم 
اسالمى شهر وزوان در نظر دارد نسبت به اجاره قســمتى از پارکینگ شبانه روزى متعلق به 
شــهردارى وزوان واقع در شــرق جاده ترانزیتى اصفهان تهران و جنب پمپ بنزین به شرح 
ذیل از طریق آگهى مزایده کتبى به مدت یک ســال شمسى اقدام نماید. متقاضیان مى توانند 
از تاریخ انتشــار این آگهى حداکثر به مدت 10 روز جهت دریافت شــرایط شرکت در مزایده

 به امور مالى شــهردارى وزوان مراجعه نمایند. ضمنًا هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده 
مى باشد. 

موقعیت مغازه و شماره مغازهمبلغ اجارهردیف
قسمتى از پارکینگ شبانه روزى شهردارى12/500/000

شهردارى کوهپایه در نظر دارد تعدادى از مستحدثات خود به شرح زیر را به مدت یک سال به صورت 
اجاره و از طریق مزایده به واجدین شرایط واگذار نماید. متقاضیان مى توانند جهت دریافت مدارك و 

بازدید از تاریخ 1397/03/21 لغایت 1397/04/04 به شهردارى کوهپایه مراجعه نمایند.
1- ساختمان ترمینال مسافربرى شهر به همراه پارکینگ مربوطه به قیمت پایه ماهیانه 3/000/000 ریال
2- یک واحد ساختمان تجارى واقع در سمت شرق ترمینال (قهوه خانه سنتى) به قیمت پایه ماهیانه 

2/100/000 ریال
3- یک واحد ساختمان تجارى واقع در ســمت غرب ترمینال (تاکسى تلفنى) به قیمت پایه ماهیانه 

1/700/000 ریال
4- دو واحد ســاختم ان تجارى واقع در بر بلوار امام رضا(ع) روبــروى اداره راه به قیمت پایه ماهیانه 

1/300/000 ریال»
«الزم به ذکر است کلیه هزینه هاى آگهى، کارشناسى و... به عهده برنده مزایده مى باشد»

آگهى مزایده نوبت اول

آگهى مزایده

محمدرضا شفیعى- شهردار وزوان

محسن علیخانى- شهردار کوهپایه

نوبت اولنوبت اول

شهردارى چادگان به استناد مجوز شماره 96/192 مورخ 1396/12/12 شوراى محترم اسالمى شهر چادگان و نامه شماره 
2031/1/9799 مورخ 1396/12/23 فرماندارى محترم شهرستان چادگان در نظر دارد نسبت به فروش یک قطعه زمین 
به مساحت 328/98 مترمربع با کاربرى مسکونى و داراى سند مالکیت به شماره 62/1061 بخش سیزده اصفهان واقع در 

خیابان شهید خلیل کرمى، خیابان علوى کوچه اطلس شرقى اقدام نماید: 
- قیمت پایه موضوع مزایده:

با توجه به ارزیابى کارشناس محترم رسمى دادگسترى در رشته راه و ساختمان: ارزش هر مترمربع از این ملک براساس پایه 
مزایده برابر با 2/400/000 ریال (دو میلیون و چهارصد هزار ریال) و ارزش کل ملک به مساحت 328/98 مترمربع آن برابر با 

789/552/000 ریال (هفتصد و هشتاد و نه میلیون و پانصد و پنجاه و دو هزار ریال) برآورد گردیده است.
- بازدید و پیشنهادات موضوع مزایده:

متقاضیان مى توانند از روز یکشنبه مورخ 1397/03/13 لغایت روز یکشنبه مورخ 1397/03/27 با مراجعه به شهردارى 
و ضمن بازدید از زمین مذکور نسبت به دریافت فرم هاى (مشخصات شرکت کنندگان، و تعهد خرید مزایده اى زمین) از 

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

چادگان واریز و فیش واریزى را همراه با مشخصات کامل پیشنهاددهنده ضمیمه پیشنهاد پاکت (ب).
- پیشنهاددهندگان بایستى پیشنهادات خود را تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 1397/03/27 به حراست شهردارى 

تحویل و رسید دریافت نمایند.
1- پیشنهادات رسیده در روز دوشنبه مورخ 1397/03/28 رأس ساعت ده صبح در محل شهردارى چادگان با حضور اعضاء 

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

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

4- کلیه هزینه هاى مالى از قبیل هزینه آگهى، کارشناسى و غیره که در اثر مزایده حادث گردیده به عهده برنده مزایده 
خواهد بود.

5- شرکت کنندگان بایستى شرایط قانون منع مداخله کارمندان دولت مصوب 22 دى ماه 1337 و موضوع تبصره یک ماده 
82 مکرر قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهاى اسالمى کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 با اصالحات 

بعدى را در نظر داشته باشند.
6- برنده مزایده مى بایستى پس از اعالم کتبى شهردارى ظرف مدت یک هفته نسبت به واریز مبلغ اعالم شده اقدام نماید 

در غیر این صورت سپرده وى به نفع شهردارى ضبط مى گردد.

آگهى مزایده نوبت دوم

رضا سلمانى- سرپرست شهردارى چادگان

چاپ دومچاپ دوم

شــهردار اصفهان با بیــان اینکه بایــد حفظ حقوق 
شهروندى معیار همه اعمال باشد تا شاهد حفظ کرامت 
انسانى باشــیم، گفت: باید به گونه اى عمل کنیم که 
دیوارهاى بى اعتمادى از بین برود و شکاف ها ترمیم 
شود که اگر این اتفاق بیافتد، مى توانیم در مسیر از پیش 

تعیین شده حرکت کنیم.
قدرت ا... نوروزى در آیین تکریم و معارفه خدمتگزاران 
مردم در شهردارى اصفهان اظهار کرد: با ایجاد تغییرات 
در شهردارى به دنبال ایجاد فضاى جدید و با نشاط با 

حضور افراد با کارآمدى بیشتر هستیم.
وى ضمن تشکر از مدیران قبلى که زحمات زیادى در 
طول مدیریتى خود کشیدند، افزود: برخى از مدیران به 
دلیل بازنشستگى، برخى به دلیل جابه جایى و برخى به 

دلیل ایجاد پویایى بیشتر تغییر یافتند.
شهردار اصفهان با بیان اینکه باید اثر هر تصمیمى که 
اتخاذ مى شــود را در بلندمدت مورد توجه قرار دهیم، 
تصریح کــرد: اگر تصمیمات آنى و بدون فکر باشــد، 
ممکن است ما را به اهداف مد نظر نرساند، بنابراین باید 
به دنبال منابع ماندگار باشــیم و تصمیمات فعلى باید 
در آینده تأثیرگذار باشــد و به جامعه و رفاه شهروندان 

کمک کند.
نوروزى با بیان اینکه بایــد در جهت افزایش کیفیت و 
تأمین رفاه اجتماعى حرکت کنیم، گفت: به دنبال تأمین 
منابع درآمدى مطلوب و سالم هســتیم، البته منظور 
از درآمد تنهــا درآمدهاى مالى نیســت، بلکه امروزه 
سرمایه ها متنوع و متعدد است که همه این درآمدها را 

براى افزایش کیفیت زندگى نیاز داریم.
وى افزود: ســرمایه هاى انســانى امــروزه در قالب 
مهارت ها، استعدادها و... و سرمایه هاى فیزیکى اعم 
از زیرساخت ها، ســرمایه هاى فرهنگى، سرمایه هاى 
اجتماعى، ســرمایه هاى طبیعــى از جمله خاك، آب، 
معادن و... براى ما داراى اهمیت است که مدیران باید 
همه این درآمدها را در کنار هم قــرار دهند، اگر همه 
ســرمایه ها و درآمدها با هم و در کنار هم حفظ شوند، 

مى توانیم راه توسعه و پیشرفت را ادامه دهیم.
شهردار اصفهان خاطرنشــان کرد: باید به سرمایه ها 
به گونه اى نگاه کنیم که توســعه پایدار ایجاد شود و 

شهروندان در شهر احساس عدالت و شهروندى کنند، 
باید به گونه اى عمل کنیم که دیوارهاى بى اعتمادى 
از بین برود و شکاف ها ترمیم شــود که اگر این اتفاق 
بیافتد، مى توانیم در مسیر از پیش تعیین شده حرکت 

کنیم.
نوروزى اضافه کرد: باید حقوق سالمندان، معلوالن، از 
کار افتادگان و کسانى که نمى توانند به راحتى به حقوق 

خود دسترسى پیدا کنند، مدنظر قرار گیرد.
وى با بیان اینکه اصفهان از ســوى یونسکو در میان 
180 شــهر جهان به عنوان شــهر خالق قرار دارد، 
گفت: در این راستا باید رفاه عمومى، برابرى، عدالت و 
بهره مندى از امکانات براى همه شهروندان فراهم و 

عزت و کرامت آنها حفظ شود.
شــهردار اصفهان با بیان اینکه باید حقوق شهروندى 
معیار همه اعمال ما باشد تا شاهد حفظ کرامت انسانى 
باشیم، گفت: مشــکالت متعدد است و این تغییرات و 
جابه جایى براى مسلط شدن بر مشکالت است، البته 
ما از وجود برخى مشکالت هم خیلى نگران نیستیم، 
زیرا معتقدیم محدودیت و نیاز ابزارى براى خالق شدن 

یک جامعه است.
نوروزى تأکیــد کرد: جوامعى که بــا محدودیت روبه 
رو بوده اند توانســته اند خالقیت بهترى از خود نشان 
دهند، مثل آلمان و ژاپن که بعد از جنگ جهانى دوم با 
محدودیت هایى روبه رو شدند اما توانستند با خالقیت 

و نوآورى پیشرفت کنند.
وى اظهار کرد: اگر امروز با مشــکل کــم آبى مواجه 
هستیم، رودخانه خشک شده است و با بحران بزرگ 
روبه رو هستیم باید به عنوان یک فرصت به آن نگاه 

کنیم و یک فرهنگسازى در خصوص کشت، استفاده 
از فضاى سبز مقاوم و آبیارى درست و صحیح داشته 
باشیم. درســت اســت که این مواردى مانند خشکى 
زاینده رود تهدید است، اما باید آنها را به فرصت تبدیل 

کنیم تا شاهد رشد جامعه باشیم.
شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: بخش زیادى از شهر 
اصفهان فرسوده شده است و ســاختمان هاى ویران 
دارد، اما باید این موارد براى مــا فرصتى ایجاد کند تا 
شهر را نوســازى و بهســازى کنیم و از این وضعیت 

بیرون بیاوریم.
نوروزى تصریح کرد: الزم اســت مکان مناسبى براى 
بازدید گردشــگران در شــهرى که به عنوان شــهر 

گردشگرى و توریستى معروف اســت، فراهم آوریم 
بنابراین نیاز و محدودیت براى انسان هایى که عنوان 
خالقیت را یدك مى کشند، باید به فرصت تبدیل شود.

شهر باید نو شود
رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان هم در این مراسم، 
تکریم ارباب رجــوع را اولویت برنامــه هاى مدیران 
شهرى اصفهان عنوان و براى تحقق این امر با مدیران 

مناطق شهردارى اتمام حجت کرد.
فتح ا... معین اظهــار کرد: به واقع مــا از هیچکدام از 
کسانى که در سمت هایى که منشــأ خدمات بودند نه 
ناراضى بودیم و نه مشکلى داشتیم اما جزو ذات اجرایى 

و ذات انسان هاست که به دنبال تغییر هستند و همواره 
ذهن کنجکاو، جویا و کنکاشــگر آنها به دنبال تغییر و 

تحول است.
وى ادامه داد: این نو شدن را در همه جا مى بینیم و همه 
از آن لذت مى بریم. این نو شدن گاهى در تغییر و تحول 
و جابه جایى نیز بروز مى کند. فردى که مدتى در سمتى 
کار کرده، دچار یکنواختى شده و همه چیزهایى که به 
ذهنش مى رسیده را انجام داده است و شاید این تغییر 
هم براى خودش و هم براى مجموعــه و مردم مفید 

باشد و موجب منشأ حرکتى مثبت شود.
رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان خطاب به کسانى 
که قرار است مســئولیت هاى جدید را عهده دار شوند، 
گفت: ما و همــه جامعه انتظار داریم بــا ایجاد تغییر و 
تحول شاهد حرکت رو به جلو و ارتقاى کیفیت خدمات 
و کارها باشــیم. مهمترین امرى که مــا به دنبال آن 

هستیم، تکریم ارباب رجوع است. مفهوم تکریم ارباب 
رجوع این نیست که در راهروهاى مناطق، صندلى و از 

صبح یک مخزن بزرگ آب و چاى بگذاریم.
معین تأکید کرد: ببینید چند بار به ارباب رجوع ها گفته 
مى شود «بروید و فردا بیایید» قضاوت این موضوع را 
به عهده مدیران مناطق مى گذاریم که یک پرونده به 
طور طبیعى چقدر زمان مى برد تا به انجام برســد و در 
حال حاضر همان پرونده چقدر زمان برده اســت؟ این 
کارى که ما مى کنیم تکریم ارباب رجوع نیست بلکه 
توهین به ارباب رجوع است. متأسفانه اخبارى دارم به 
علت کثرت کارها، مدیران به این موضوع رســیدگى 

نکرده اند.
وى ادامــه داد: به عنوان عضوى از اعضاى شــوراى 
اســالمى شــهر اصفهان و نماینده مردم این شهر، 
انتظار دارم و االن این موضــوع را مطرح مى کنم که 
اگر در آینده بحثى در این مورد شد، اتمام حجت شده 
باشــد، مردم به مفهوم واقعى کلمه تکریم شوند. یک 
کارمند براى مطالعه دو صفحه از پرونده به ارباب رجوع 
نگوید برو و فردا بیا و بــراى صدور پروانه ها زمانبندى 

مشخص شود.
معین اضافه کرد: زمانى در ســومین دوره شــوراى 
اسالمى شــهر، صورت مالى ســازمان میادین میوه 
و تره بــار را مطالعه مى کردم متوجه شــدم که در آن 
ســازمان ســرمایه هایى را به فروش مى رســاندند و 
خرج امور جــارى مى کردند که لزومى نداشــت چنین 
سازمانى اصًال سرپا باشــد. مگر ما بدهکار هستیم که 
چنیــن گرفتارى هایى را براى مــردم و خودمان ایجاد

کنیم. البته بــا روى کار آمدن مدیریــت جدید در این 
سازمان، ســیکل امور مالى تغییر کرد اما مواردى از این 
قبیل هنوز اتفاق مى افتد و این اتفاقات است که علیرغم 
تالش مدیران، گاهى به حیثیت شهردارى ضربه مى زند.

در آییــن تکریــم و معارفه خدمتگزاران شــهر، رضا 
اخوان به ســمت مدیر منطقه 4، على باقرى به سمت 
مدیر منطقه 12، محمد شرفا به ســمت مدیر منطقه 
13 و محمد مجیــرى به عنوان مدیرعامل ســازمان 
ساماندهى مشاغل شهرى و فرآورده هاى کشاورزى 

منصوب شدند.

شهردار اصفهان در آیین تکریم و معارفه خدمتگزاران مردم در شهردارى:

باید به گونه اى عمل کنیم که 
دیوارهاى بى اعتمادى از بین برود

 اگر تصمیمات آنى و بدون 
فکر باشد، ممکن است ما را 
به اهداف مد نظر نرساند، 

بنابراین باید به دنبال منابع 
ماندگار باشیم

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

دعاى روز بیست و ششم ماه مبارك رمضان:
اَللّـُهمَّ اْجَعْل َسْعیى فیِه َمْشُکوراً َوَذْنبى فیِه َمْغُفوراً َوَعَملى فیِه َمْقُبوًال، 

َوَعْیبى فیِه َمْسُتوراً، یا اَْسَمَع الّساِمعیَن.
خدایا! قــرار ده کوششــم را در این روز مورد ســپاس و تقدیر و 
گناهم را در آن آمرزیده و عملم را در آن پذیرفته و عیبم را در آن 

پوشیده. اى شنواترین شنوایان.
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مناطق مرکزى اصفهان 
غبارآلود مى شود

کارشـناس مسـئول پیش بینى اداره کل هواشناسـى 
اسـتان اصفهـان گفـت: وزش بـاد شـدید در مناطق 
مرکزى طى امروز منجر به ایجاد شرایط غبار آلود در 

این مناطق مى شود.
على عسگریان با بیان اینکه به دنبال وزش باد شدید 
در مناطق مرکزى اصفهان، شـاهد وضعیت غبارآلود 
در این مناطق خواهیم بـود، اضافه کرد: این شـرایط 

امروز پابرجاست.
وى اضافـه کـرد: در مناطـق شـمال و غرب اسـتان 
اصفهـان نیـز بـراى امـروز بـارش رگبـارى بهـارى 

پیش بینى مى شود. 

دستگیرى سارق 
اماکن خصوصى در نجف آباد

سـارق اماکـن خصوصى بـا 60میلیـون ریـال اموال 
مسروقه دستگیر شد.

فرمانـده انتظامی شهرسـتان نجف آبادگفـت: در پى 
وقوع چنـد مـورد سـرقت اماکـن خصوصـی در این 
شهرسـتان، بررسـى موضوع در دسـتور کار مأموران 

کالنترى 12قرار گرفت.
سـرهنگ محمدرضا خدادوسـت افزود: پس از انجام 
تحقیقـات گسـترده، سـارق شناسـایی و بـه صورت 

غافلگیرانه دستگیر شد.
وى با بیان اینکه متهم به مراجع قضائى تحویل شد،به 
شـهروندان توصیه کرد: ورودى و خروجـى اماکن را 
به وسـایل ایمنى مجهز کرده و در استخدام نگهبانان 

دقت کنند.

«گشت نسبت» وجود ندارد
رئیس مرکز اطالع رسانى پلیس استان اصفهان، وجود 

«گشت نسبت» را تکذیب کرد.
جواد درسـتکار اظهار کرد: گشـتى با عنوان «گشـت 
نسبت» شکل نگرفته اسـت و هر موضوعى در حوزه 
مسـائل امنیت عمومى مطـرح و تأیید شـود از طریق 
رسانه ها و پایگاه هاى خبرى رسمى اعالم خواهد شد.

برقرارى مجدد پرواز 
اصفهان-تفلیس

مدیرکل فـرودگاه هاى اسـتان اصفهـان از برقرارى 
مجدد پروازهاى اصفهان - تفلیس - اصفهان خبر داد.

حسـن امجـدى گفـت: ایـن پـرواز توسـط شـرکت 
هواپیمایى تابان برقرار شده است.

وى ادامه داد: پروازهاى مذکور در روزهاى سه شـنبه 
و جمعـه هر هفته در سـاعت   6و330دقیقـه اصفهان 
را به مقصد تفلیس ترك مى کند و در سـاعت 11 وارد 

فرودگاه اصفهان مى شود.

آغاز برداشت یونجه از
 3000 هکتار مزارع فریدن

برداشـت یونجه از 3000 هکتار از مزارع فریدن آغاز 
شد.

مدیر جهادکشـاورزى فریدن گفت: متوسط برداشت 
چیـن اول، چهار تن علوفه خشـک در هکتار اسـت و 
پیش بینى مى شود تا پایان خرداد ماه بیش از 12هزار 

تن علوفه برداشت شود.
رامین رسـتمى بااشـاره به اینکه برداشـت یونجه در 
صورت مساعد بودن شرایط آب و هوایى ممکن است 
تا چهار چین ادامه یابد، افزود: در چین هاى بعدى نیز 
18هزار ُتن علوفه خشک یونجه تولید و 90درصد آن 

در دامدارى هاى شهرستان مصرف مى شود.

انتصاب مدیرعامل 
سازمان قطار شهرى اصفهان 

محمدرضـا بنکـدار هاشـمى، معـاون سـابق فنـى و 
مهندسـى سـازمان قطارشـهرى اصفهـان بـا حکم 
اسـتاندار اصفهـان بـه عنـوان مدیرعامـل سـازمان 

قطارشهرى اصفهان منصوب شد.

خبر

مسئول تربیت بدنى سپاه صاحب الزمان(عج) گفت: 12پایگاه 
اســتعدادیابى ورزشى بسیج در سراسر اســتان اصفهان در 
رشــته هاى والیبال، جودو، ووشــو، تیر و کمان، تیراندازى، 

فوتبال، فوتسال و شنا فعالیت مى کند.
سرهنگ على پیمان صفت اظهار کرد: موضوع استعدادیابى، 
یکى از اصول کار تربیت بدنى سپاه صاحب الزمان(عج) است 
و فعالیت پایگاه هاى استعدادیابى جزو ضرورى ترین برنامه ها 
و اولویت ورزش بسیج اســت.وى افزود: در گذشته ممکن 
بود تیم هاى ورزشى بسیج در مدت چند روز تشکیل و براى 
مسابقات کشورى بسیج اعزام مى شدند و نگاه کسب سکو و 
قهرمانى اهمیت نداشت، اما از سال 94 با راه اندازى پایگاه هاى 

استعدادیابى، فعالیت این پایگاه ها جزو برنامه هاى اصلى ورزش 
بسیج قرار گرفت. مسئول تربیت بدنى سپاه صاحب الزمان(عج) 
بیان کرد: در حال حاضر تنها کسانى مى توانند در مسابقات 
ورزشى بسیج کشور شرکت کنند که قبل از آن در پایگاه هاى 
استعدادیابى در نواحى و استان فعالیت داشته و حداقل سه سال 
در پروسه استعدادیابى شرکت کرده باشند. وى عنوان کرد: 
افرادى که در پایگاه هاى استعدادیابى ثبت نام مى کنند، زیرنظر 
اســاتید مجرب از نظر فنى، تخصصى و اعتقادات مذهبى 
تمرین مى کنند و پس از چندى، بر اساس شاخص هاى مد نظر 
کارشناسان فنى، تشخیص داده مى شود که آیا فرد صالحیت 

فعالیت در رشته ورزشى را دارد یا خیر.

استاندار اصفهان گفت: از 17 فروردین ماه  امسال،آغاز 
عملیات ساخت سد تونل سوم آغاز شده و هم اینک این 

طرح فعال است.
محســن مهرعلیزاده اظهار کرد: به  رغم بارندگى هاى 
اردیبهشت ماه، تداوم خنکى هوا و صرفه جویى مصرف 
آب توسط مردم همچنان مشکل کمبود منابع آب بسیار 

جدى است. 
وى افــزود: در حال حاضر اســتان اصفهــان از جمله 
استان هایى اســت که کمترین مصرف ســرانه آب در 
کشور را دارد و از این نظر، جزو سه استان نخست کشور 
است که قابل قدردانى از همکارى مردم است. استاندار 

اصفهان با اشاره به کسرى آب در برخى از زمان ها گفت: 
کســرى ها به گونه اى نبود که با عدم وجود آب مواجه 
باشیم، ولى به دلیل اینکه در مسیر جریان آب، کشاورزان 
و باغداران در برخى موارد افزون بر سهمیه مشخص شده 
خود اقدام به برداشت آب مى کردند، این امر باعث شده 
بود که میزان آبى که براى شرب اصفهان مى رسید، کمتر 
از سهمیه در نظر گرفته شده بود و موجب کاهش فشار 
آب شده بود. وى خاطرنشــان کرد: در خصوص قطع و 
وصل برق پمپاژهاى مجاز که از رودخانه زاینده رود آب 
برداشت مى کنند، ســهمیه اى براى باغداران مشخص 

شده است که باید براساس آن سهمیه عمل شود. 

فعال بودن اجراى طرح 
تونل سوم کوهرنگ

فعالیت12 پایگاه استعدادیابى 
ورزشى بسیج در اصفهان

بررسى هاى آمارى نشان مى دهد که صدور پروانه هاى 
ساختمانى در کالنشهر اصفهان، در پنج سال اخیر به طور 

متوسط ساالنه 21 درصد کاهش یافته است.
به گفته حسام عقبایى، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران 
امالك تهران، میزان صدور پروانه هاى ساختمانى در این 
استان در پنج سال گذشــته با کاهش 30 تا 40 درصدى 

روبه  رو شده است. 
جمال الدین صمصام شریعت، معاون پیشین شهرسازى 
و معمارى شهردارى اصفهان نیز با تأکید بر اینکه وضعیت 
ساخت و ساز در اصفهان در مقایسه با دیگر کالنشهرها بهتر 
است، در آذر سال گذشته اعالم کرد که در هفت ماه نخست 
سال 96 شاهد کاهش 10 درصدى متراژ پروانه هاى صادر 

شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستیم. 
■■■ 

معاون آمار و اطالعات ســازمان مدیریــت و برنامه ریزى 
اســتان اصفهان نیز با اشــاره بــه جدیدترین آمــار صدور 
پروانه هاى ســاختمانى، به بررســى و تجزیه و تحلیل آنها 
پرداخت.  محمد رضا لعلى این آمــار را در بازه زمانى بین 
ســال هاى 92 تا 96 مورد بررســى قرار داد و گفت: در 
این مدت، کالنشهر اصفهان ســاالنه به طور متوسط با 
کاهش 21 درصدى صدور پروانه هاى ساختمانى مواجه 

بوده است. 
وى با اشــاره به اینکه در ســال 92 معادل 9 هزار و 389 
پروانه ســاختمانى در این کالنشــهر صادر شده است، 
افزود: این رقم در سال گذشــته به سه هزار و 610 پروانه 

رسیده است. 
لعلى با بیان اینکه مساحت پروانه هاى ساختمانى صادر 
شده در مدت مذکور به طور ساالنه نیز 20 درصد کاهش 
یافته است، ادامه داد: تعداد واحدهاى مسکونى که براى 
آنها پروانه صادر شده نیز به طور ساالنه 23 درصد کاهش 

یافته است. 

وى بیشــترین درصد صدور پروانه ها در مناطق 15 گانه 
کالنشهر اصفهان در ســال هاى 92 تا 96 را مربوط به 
منطقه 8شهردارى اصفهان با سهم 15 درصدى اعالم و 
اظهار کرد: پس از آن منطقه هاى 10، 12 و 7 بیشــترین 

درصد پروانه هاى ساختمانى صادر شده را داشته اند. 
وى خاطرنشان کرد: از طرفى، بیشــترین رشد منفى در 

زمینه صــدور پروانه ها نیز براى منطقــه هاى 12، 11 و 
8شهردارى اصفهان بوده است. 

لعلى بــا اشــاره به آمــار فصلى صــدور پروانــه هاى 
ساختمانى در کالنشهر اصفهان از ســال 92 تا زمستان 
96 نیز گفت: این آمار در برخى فصــول مانند بهار کمى 
افزایش یافتــه، اما مجدد رونــد نزولى به خــود گرفته

 است. 
■■■

در حالى که بررسى آمار چند ســال گذشته در کالنشهر 
اصفهان نشان از رشــد منفى فصلى و پیایى دارد، اما در 
زمستان 96 این روند شکسته مى شود و آمار صدور پروانه 
هاى ساختمانى در مقایســه با زمستان سال 95 افزایش 

مى یابد. 
به گفته معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه 
ریزى استان اصفهان، پروانه هاى ساختمانى صادر شده 
در زمستان سال 96 در مقایسه با فصل مشابه سال قبِل آن 

12/5درصد افزایش یافته است. 
لعلى افزود: این براى نخســتین بار در سه سال اخیر بود 
که رشد فصلى مثبت در صدور پروانه هاى ساختمانى در 

کالنشهر اصفهان داشتیم.

خانه سـازى در اصفهان به زیـر نصف رسید

در حالى که بررسى
 آمار چند سال گذشته 

در کالنشهر اصفهان 
نشان از رشد منفى 

فصلى و پیایى دارد، اما 
در زمستان 96 

این روند شکسته 
مى شود و آمار صدور 
پروانه هاى ساختمانى 
در مقایسه با زمستان 

سال 95 افزایش 
مى یابد

عضو کمیسیون کشاورزى اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و 
کشاورزى اصفهان گفت: به دلیل کم آبى در اصفهان، تولید 
میوه، صیفى و سبزیجات در اصفهان به نصف رسیده است.

ناصر اطرج افزود: با توجه به اینکه سال گذشته آبى براى 
کشــاورزى تخصیص نیافت، میزان تولیــدات صیفى، 
ســبزیجات و میوه در اصفهان به 30 تا 40 درصد رسیده 
است و به همین میزان، اصفهان به واردات میوه، صیفى و 

سبزیجات به استان هاى دیگر وابسته شده است.
وى بیان کرد:  وابسته شدن اصفهان به دیگر استان ها در 
حوزه تأمین سبزى، صیفى جات و میوه ها، باعث افزایش 

قیمت در این اقالم شده است.
این عضو کمیسیون کشــاورزى اتاق بازرگانى اصفهان 
تصریح کرد: اگر شــاهد محدود تولیداتى در حوزه میوه، 
صیفى و ســبزیجات در اصفهان هســتیم، به دســت 
کشــاورزانى بود که چاه هاى آبى در اختیار داشــتند که 
اگر امســال نیز آبى تخصیص نیابد، به یقین سال آینده 
کشاورزى سختى خواهیم داشت. وى با اشاره به اینکه در 
حوزه تأمین سیب زمینى و پیاز با وجودى که در اصفهان، 

میزان تولیدات بسیار کاهش یافته و از استان هاى دیگر وارد 
ساختیم، اما شاهد افزایش قیمت نبودیم، ادامه داد: با توجه 
به تولیدات کم میوه در اصفهان و از سوى دیگر، اعتصاب 
کامیونداران، افزایش قیمت چندیــن برابرى میوه هاى 

تابستانى مثل گیالس، زردآلو و گوجه درختى رقم خورد.
اطرج با اشاره به اینکه هلوى اصفهان هنوز به بازار عرضه 
نیامده است، گفت: ما هر سال روزانه در میدان میوه و تره 
بار 300 دستگاه کامیون میوه و تره بار خالى مى کردیم، اما 

امروز به 50 دستگاه رسیده است.
وى افزود: قیمت صیفى جات مثل هندوانه، گرمک و طالبى 
بســیار افزایش یافته، چون در اصفهان میزان تولیدات به 

شدت کاهش یافته است.
این عضو کمیسیون کشــاورزى اتاق بازرگانى اصفهان 
گفت: با وجودى که میزان تولیدات میوه و صیفى جات در 
اصفهان به صفر نرسیده است،  اما وابستگى بیشتر اصفهان 
به دیگر استان ها براى واردات میوه، سبزى و صیفى جات 
را باید به گونه اى کنترل کرد که فشار قیمتى آن به مردم 

وارد نشود.

سومین نمایشگاه جهیزیه، ملزومات و تسهیالت ازدواج از 
دیروز بیستم خردادماه در اصفهان برپا شده و پل شهرستان 
را به مرکزى براى مراجعه جوانان و زوج هاى جوان تبدیل 

کرده است.
به گــزارش اداره رســانه و فضــاى مجازى شــرکت 
نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان، این نمایشگاه 
که در فضایى بالغ بر 9200 متر مربع برپا شــده، خدمات 
فعاالن عرصه هاى مختلف شامل جهیزیه عروس، آتلیه و 
خدمات عکاسى و فیلمبردارى، گل آرایى و تزئینات مراسم، 
سالن هاى زیبایى  و مزون هاى لباس عروس، مؤسسات 
تشریفاتى و باغ تاالرها، شرکت هاى ارائه دهنده خدمات و 

مراکز فرهنگى و هنرى را به نمایش مى گذارد.
از جمله ایــن تفاوت ها با دوره قبل مى تــوان به افزایش 
متراژ مفید نمایشگاه، حضور مجموعه ها و هلدینگ هاى 
تشــریفات و اجــراى مراســم هاى ازدواج بــه صورت 
گروهى در قالب فضاى مشــترك، انجام غرفه سازى ها و 
دکورسازى هاى بسیار بیشتر و با کیفیت تر و تغییر در شیوه 
حضور مشارکت کنندگان از نظر چیدمان غرفه ها اشاره کرد.
ارائه آموزش هــاى کاربردى، ارائــه نمونه محصوالت و 

روش هاى استفاده از آنها و برگزارى کارگاه هاى آموزشى 
رایگان در کنار برگزارى نمایشــگاه از جمله برنامه هاى 
جانبى به شــمار مى رود که در روزهاى برپایى نمایشگاه 

اجرا خواهد شد.
سه کارگاه مشاوره و روانشناسى نیز در کنار این نمایشگاه 
برگزار مى شود که اساتید برتر این حوزه به ارائه دستاوردها و 
تجربیات خود به جوانان مى پردازند. «رسانه، جوانان، ازدواج 
آگاهانه و پایدار»، «آیین همسردارى» و «ازدواج آسان و 
پایدار» از جمله کارگاه هاى آموزشى هستند که به صورت 

رایگان در روزهاى برگزارى نمایشگاه به اجرا درمى آیند.
این کارگاه ها از ساعت هاى 18 تا 20 روزهاى 21، 22 و 23 
خردادماه در سالن  اجتماعات محل برگزارى نمایشگاه هاى 
بین المللى اســتان اصفهان واقع در پل شهرســتان برپا 

خواهند شد.
سومین نمایشگاه جهیزیه، ملزومات و تسهیالت ازدواج تا 
بیست و ششم خردادماه در محل برگزارى نمایشگاه هاى 
بین المللى اصفهان واقع در پل شهرستان برپا خواهد بود 
و عالقه مندان مى توانند طى ســاعات 17 تــا 24 از این 

نمایشگاه بازدید کنند.

تولید میوه و سبزیجات
 در اصفهان به نصف رسیده است

یک نمایشگاه مخصوص زوج هاى جوان
 در اصفهان

رضا سلمانى، سرپرست شهردارى چادگان 
گفت: بافت فرسوده شهر چادگان شناسایى 
شده است و محله قراولخانه به عنوان یکى از 
محالت تاریخى و با پیشینه بسیار در تاریخ 
شهر چادگان، به عنوان محله هدف انتخاب 

شده است. 
وى ادامه داد: در همین راستا، براى صدور 
پروانه هاى ساختمانى نوسازى و بهسازى 
بافت هاى فرســوده، 70 درصد تخفیف را 

براى ساکنین در نظر گرفته ایم.
وى اظهارکرد: این محالت و بافت ها، از یک 
سو داراى ریشه هاى ســکونتى ارزشمند 
با غناى فرهنگى، اجتماعى بوده اســت و از 
طرف دیگر، به علت فرســودگى و آسیب  
پذیرى در برابر زلزله، ســیل و آتش سوزى 
و نیز عدم تطابق با زندگى امروز شــهرى 
و شهرسازى، داراى مشــکالت روبنایى و 

زیرساختى هستند.
سرپرســت شــهردارى چادگان در ادامه 
تصریح کرد: احیا، نوســازى و بهسازى در 
بافت هاى فرســوده اتفاق نمى افتد، مگر 
اینکه این مسئله توســط مردم (نوسازى 
مشــارکتى) صورت گیرد و تا زمانى که در 
احیاى بافت هاى فرسوده، منافع ساکنان در 
نظر گرفته نشود، نمى توان به احیاى سریع 

بافت هاى فرسوده امید داشت.

 تخفیف70 درصدى
 صدور پروانه به مالکان 
بافت هاى فرسوده در 

چادگان

بانک آینده، با برگزارى جشنواره ایده پردازى «رویش ارغوان» 
و با هدف پاسخگویى به نیازهاى اقشار مختلف جامعه، به 
برترین و جذاب ترین ایده ها و طرح ها در حوزه بانکى، جوایز 

ارزنده اى را اهدا مى کند.
دبیرخانه برگزارى جشنواره ایده پردازى «رویش ارغوان»، 
با انتشــار دومین فراخوان، از عالقه مندان بــه نوآورى در 
حوزه بانکى دعوت کرد با شناسایى نیازهاى آشکار و پنهان 
گروه هاى مختلف جامعه مانند پزشکان، مهندسان، وکال، 

تجار، خانم هاى خانه دار، دانشجویان و بازنشستگان، ایده ها و 
طرح هاى جذاب خود را به منظور پاسخگویى به این نیازها، 

به صورت مکتوب ارسال کنند.
بر همین اساس، چنانچه پیشنهاد دهندگان بتوانند ایده هاى 
خالق و طرح هاى نوآورانه اى براى تعامل مؤثر بانک آینده با 
فعاالن مذکور را ارائه  کنند، جوایز ارزنده اى به آنها اختصاص 
خواهد یافت.  همچنین مهلت ارسال ایده ها و طرح ها تا پایان 

ساعت 24 روز دهم تیرماه سال 97 تعیین شده است.  

دهاقان امسال از منبع آب جدید بهره مند مى شودبانک آینده به بهترین ایده ها و نوآورى ها جایزه مى دهد
فرماندار دهاقان از پایان عملیات آبرسانى به این شهرستان تا اسفند ماه سال جارى خبرداد.

على اصغر قاسمیان با بیان اینکه  امروز مسئله مهم و اساسى که در کل کشور اولویت دارد، تأمین آب آشامیدنى 
است، اظهار کرد: سیاستگذارى هایى در این زمینه انجام شده است تا مشــکلى براى تأمین آب شرب مردم در 
دهاقان به وجود نیاید. وى  افزود: تأمین آب آشــامیدنى دهاقان در زمان کوتاه مدت انجام شده تا مشکلى براى 
تابستان وجود نداشته باشد، البته این برنامه به کمک سفره هاى آهکى انجام شده و به کمک این پروژه، برق رسانى 
نیز در این شهرستان به پایان رسیده اســت. فرماندار دهاقان با اشاره به طرح آبرسانى به دهاقان از محل تصفیه 
خانه باباشاه على مبارکه، گفت: این طرح به میزان 42 کیلومتر برنامه ریزى شده که تاکنون 25 کیلومتر آن انجام 

و پیش بینى شده تاپایان تابستان، خط انتقال به پایان برسد.
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رئیس اتاق اصناف اصفهان با بیان اینکه صنایع دستى به 
عنوان صنعت سبز معروف است، گفت: مسئوالن باید براى 
این صنعت، فرش قرمز پهن کنند و زیرساخت هاى آن را 
تامین کنند. رســول جهانگیرى اظهار داشت: اصفهان به 
دلیل مشکالت آلودگى و کمبود آب، ظرفیت بارگزارى در 
صنایع دیگر را ندارد، به همین دلیل بزرگ ترین صنعت یعنى 
صنعت صنایع دستى را که به عنوان صنعت سبز معروف 
است، مورد توجه بیشترى قرار داده که در این راستا، باید 
مسئوالن براى آن فرش قرمز پهن و زیرساخت هاى آن را 
تامین کنند. وى افزود: خوشبختانه در دوره چهارم شوراى 
اسالمى، حرکت کوچکى تحت عنوان رایگان کردن ساخت 

و ساز زیرساخت هاى گردشگرى را آغاز کرده ا ند که هرگونه 
عوارض در حوزه گردشگرى را از سرمایه گذار معاف کنند 
که به مدت سه سال دیگر نیز تمدید شده است. وى ادامه 
داد: این موضوع نشان دهنده این است که مدیران کالن 
قصد دارند تنها ظرفیت باقیمانده یعنى صنعت گردشگرى 
و صنایع دستى را به خوبى در راستاى تولید و اشتغال فراهم 
کنند. جهانگیرى خاطرنشــان کرد: امیدواریم که شرایط 
کســب و کار به سمت وســویى برود که هدف جوانان از 
تحصیل، تنها پشت میز نشینى نباشد و در واقع، بدنه دولت 
به میزانى بزرگ است که  ســه دولت را از دل آن مى توان 

خارج کرد.

رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: پیشنهاد ایجاد 
وحدت رویه و دقیق سازى محاسبات تفکیک اراضى، از 

سوى اعضاى شوراى اسالمى شهر اصفهان اعالم شد.
فتح ا... معین در خصوص طرح پیشــنهادى هشــت نفر 
از اعضاى شوراى اسالمى شــهر اصفهان در خصوص 
”ایجاد وحدت رویه و دقیق ســازى محاسبات تفکیک 
اراضى“ در شهر اصفهان اظهار داشــت: بر اساس ماده 
101 قانون شــهردارى ها براى تفکیــک اراضى باالى 
هزار متر مربــع مقررارتى را وضع کردند که بر اســاس 
دســتورالعمل وزارت کشــور براى تفکیک زمین هاى 
باالى هزار متر، 43 درصد از آن باید به شهردارى واگذار 

شود.وى با بیان اینکه شهردارى ها و سازمان هاى نظارتى 
برداشت هاى متفاوتى در خصوص مالکیت معابر داخلى 
دارند، افزود: شهردارى ها معابر داخلى را جزء سهم مالک 
مى دانند، ولى دســتگاه نظارتى این معابر را جزءســهم 
شهردارى مى داند. رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان 
با بیان اینکه موارد اختالف دیگرى نیز در خصوص قانون 
تفکیک اراضى در اصفهان وجــود دارد، تصریح کرد: از 
این رو، به منظور ایجاد وحــدت رویه در تفکیک اراضى 
و یکسان کردن قانون، اعضاى شوراى شهر پیشنهادى 
را ارایه کردند که بر اســاس آن، همه اختالفات در این 

خصوص برطرف شود.

براى صنعت سبز، فرش قرمز 
پهن کنید

محاسبات تفکیک اراضى 
اصفهان دقیق  مى شود

ظرفیت دفن زباله در چاله 
ابوزیدآباد تکمیل شد

مدیر اداره حفاظت محیط زیسـت شهرسـتان آران و 
بیدگل گفت: ظرفیت دفن غیر اصولـى زباله در چاله 

زباله ابوزیدآباد تکمیل شده است.
الهیـار دولت خـواه اظهار داشـت: روزانـه زباله هاى 
شهرستان کاشان و آران و بیدگل به میزان 250 تن در 
چاله زباله ابوزیدآباد دفن مى شود و مشکالت زیست 
محیطى فراوانى را براى مـردم بخش کویرات ایجاد 

کرده است.
وى با اشاره به اینکه در ابتدا تنها 20 هکتار از اراضى 
چاله زباله به دفن زباله اختصاص داشت،  اظهار داشت: 
این میزان در برهه هایى از زمان به حدود 200 هکتار 
هم رسید.  وى مشـکل حال حاضر را تکمیل ظرفیت 
150 هکتار دفن زبالـه بیان کرد و گفـت: به دلیل پر 
شدن ظرفیت دفن، زباله هاى خشک توسط بادهاى 
محلى بـه داخل روسـتاها و محل زندگى مـردم وارد 
شده و مشکالت اجتماعى خاصى را پدید آورده است.

نمایش« زود باش؛ تند باش» 
در فریدن به روى صحنه رفت

نمایـش «زود بـاش؛ تند بـاش» در فریـدن به روى 
صحنه رفت.

ایـن تئاتـر بـه نویسـندگى و کارگردانـى «میثـم 
عبداللهى» تـا 24 خرداد در مجتمـع فرهنگى هنرى 

کوثر شهر داران ساعت 21 اجرا مى شود. 

خبر

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

برابر آراى صادره هیئت/ هیئت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز  آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى 
داشته باشند، مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر راى شماره 139760302023000146 مورخ 97/02/31 خانم عفت شعربافیون به شماره 
شناسنامه 653 کدملى 1285442784 صادره از اصفهان فرزند محمدجواد بر ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 167/56 مترمربع مفروزى از پالك شماره 7024- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى 
مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/03/06 تاریخ انتشار نوبت دوم: 

1397/3/21 م الف: 5602 امیرحسین صفائى رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /3/241
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى درخصوص پرونده اجرایى کالسه 
962076 ج/6 له خانم ریحانه رفیعى با وکالت آقاى سید نوراله حسینى فالحى و علیه آقاى ابوالقاسم کاگویى 
دره سارى با وکالت آقاى حیدرعلى عارفیان مبنى بر مطالبه مبلغ 1000 عدد سکه بهار آزادى و مبلغ 205/000 
ریال هزینه دادرسى و مبلغ 500/000 ریال حق االجراء در تاریخ 1397/4/12 ساعت 10/5 صبح در محل 
اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین خیابان شهید نیکبخت جهت فروش 13/090 حبه مشاع 
به انضمام بهاى ثمنیه سهم زوجه متوفى از 72 حبه شش دانگ ملکى به پالك ثبتى شماره 1859 فرعى از 
99 اصلى بخش 16 با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال مندرج شده است ملکى مرحوم رضا 
کاگویى و اکنون در تصرف استیجارى مغازه آبلیموفروشى در ید مستاجر از 1396/7/10 تا 1397/7/1 با مبلغ 
ده میلیون تومان رهن و ماهیانه مبلغ هفتصد و ده هزار تومان و مغازه آجیل فروشــى در تصرف استیجارى 
آقاى صالحى از تاریخ 1396/4/31 تا 1397/4/31 با مبلغ ده میلیون تومان وجه الرهانه و ماهیانه هشتصد 
هزار تومان مغازه میوه فروشى مستاجر دارد که همکارى ننموده اســت، مى باشد توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین 
خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 
درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى دروجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت 
نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام 
بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: 
محل موردنظر واقع در اصفهان، اتوبان کاوه، خیابان گلســتان، بلوار پرستار، جنب بن بست دهم، پالك 62 
بازدید و پس از معاینه و بررسى هاى الزم گزارش آن به شــرح ذیل تقدیم میگردد. محل مورد بازدید ملک 
مسکونى تجارى میباشد و داراى پالك ثبتى 99/1859 بخش 16 ثبت اصفهان و به مساحت 142/50 مترمربع 
که اعیانى آن با اسکلت فلزى و دیوارى هاى آجرى و ســقف طاق ضربى در دو طبقه با نماى آجرى میباشد 
که طبقه همکف شامل سه باب مغازه تجارى به مساحت داخلى حدود 50 مترمربع با کف فرش سرامیک و 
دیوارهاى کاشى و درب ورودى به سمت خیابان و از شیشه سکوریت و حفاظ پروفیل فلزى و در پشت مغازه 
ها سالنى به مســاحت حدود 35 مترمربع قرار دارد و در طبقه اول ساختمان مسکونى به مساحت حدود 140 
مترمربع با دیوارهاى داخلى گچ و رنگ و آشپزخانه و سرویس بهداشتى و سرامیک و کابینت آشپزخانه فلزى 
و کف حیاط موزائیک و داراى انشعابات آب و برق و گاز و قدمت اعیان در حدود 20 سال مى باشد. لذا با عنایت 
به توضیحات فوق الذکر و در نظر گرفتن موقعیت، مساحت، کاربرى مسکونى، تجارى، کیفیت و قدمت اعیانى 
موجود و سایر عوامل موثر در ارزیابى و همچنین قیمتهاى عادله زمان مباشرت به کارشناسى ارزش ششدانگ 
این ملک (شامل ارزش تجارى، مسکونى، اعیانى و انشعابات) 10/450/000/000 (ده میلیارد و چهارصد و 
پنجاه میلیون) ریال در نتیجه ارزش 13/090 حبه مشاع آن به انضمام بهاى ثمنیه سهم زوجه متوفى (سهم 
االرث احتمالى) محکوم علیه به مبلغ 1/898/868/055 ریال ارزیابى مى گردد. م الف: 3796 مدیر و دادورز 

اجراى احکام مدنى دادگسترى اصفهان /3/153
مزایده اموال منقول

اجراى احکام حقوقى شعبه پنجم اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى درخصوص پرونده اجرایى کالسه 
960896 ج/5 له آقاى میالد فروغى و علیه آقاى عباس باقرى مبنــى بر مطالبه مبلغ 1434440500ریال 
بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 1397/4/19 ساعت 10/5 صبح در محل 
اجراى احکام دادگســترى اصفهان طبقه زیرزمین جهت فروش 1/475 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ 
ملکى با پالك ثبتى شماره 13362 فرعى از 15190 بخش 5 که آقاى کریم باقرى ملک خود را بعنوان وثیقه 
صدور اعسار از محکوم به معرفى و پس از اخطاریه به وى و عدم معرفى محکوم علیه و دستور ضبط و وصول 
محکوم به و حق االجراى دولتى از مال نامبرده صادر شده اســت با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى 
که ذیًال درج شده اســت ملکى آقاى کریم باقرى و اکنون در تصرف مالکانه شخص ثالث مى باشد توسط 
کارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شــده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده 
برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید 
و با همراه داشتن 10 ٪ درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى 
در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشــنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک پس از 
پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشــد. اوصاف 
ملک مورد مزایده: ملک موصوف داراى دو سند ملکى به شماره هاى ثبت 128187 و 161598 واقع در بخش 
ثبتى 5 اصفهان و شماره ملک 15190/13362 و 15190/13361 بخش 5 اصفهان دفتر شماره 88 صفحه 
173 و 170 به آدرس خیابان پروین خیابان عســکریه دوم میدان توانگر کوى رسالت انتهاى کوچه پالك 
یکى مانده به آخر سمت چپ- داراى کاربرى مسکونى و به میزان تمامت شش دانگ متعلق به آقاى کریم 
باقرى خولنجانى به شماره شناسنامه 43492 و داراى حدود 230 متر عرصه و در دو طبقه زیرزمین و اول و 
320 متر اعیانى با قدمت ساخت حداقل 30 سال و نماى سنگ مرمر و کف موزائیک اسکلت فلزى و دیوار باربر 
دیوارها گچ و خاك و سفیدکارى و کابینت آشپزخانه در طبقه اول به صورت فلزى و طبقه زیرزمین ام دى اف 
و نقاشى و دربها چوبى و فلزى و اشــتراکات آب و برق و گاز مى باشد. اظهارنظر کارشناسى: ملک فوق با در 
نظر گرفتن جمیع جهات تأثیرگذار در ارزش ملک به صورت کلى و به قیمت 7000000000 ریال (هفتصد 
میلیون تومان) ارزیابى مى گردد. در نتیجه ارزش 1/475 حبه مشاع آن به مبلغ 143/440/500 ریال ارزیابى 
که مقدار 1/405 حبه مشاع آن به مبلغ 136/610/000 ریال بابت مطالبات محکوم له و مقدار 70 هزارم حبه 
مشاع آن به مبلغ 6/830/500 ریال بابت حق االجراى دولتى ارزیابى مى گردد. م الف: 4108 مدیر و دادورز 

اجراى احکام مدنى دادگسترى اصفهان /3/156
مزایده اموال منقول

اجراى احکام حقوقى شعبه پنجم اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى درخصوص پرونده اجرایى کالسه 
962718 ج/5 له آقاى سعید رحیمى با وکالت مهدى هنرمند و علیه آقاى احمد رضایى و محمدمهدى رضایى 
مبنى بر مطالبه مبلغ 395/075/525 ریال بابت محکوم به و هزینــه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در 
تاریخ 1397/4/19 ســاعت 11/5 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 
جهت فروش اموال توقیفى که توسط کارشناس رسمى دادگسترى به شــرح ذیل ارزیابى شده نظریه وى 
مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده 
به نشانى اصفهان- فلکه ارتش- فروشگاه ارتش- مرغ و ماهى رضایى مراجعه و از اموال بازدید و با همراه 
داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه 
مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم مال مورد مزایده پس از 
پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. لیست اموال 
 1 4000 -70 kg :مورد مزایده: لیست و اقالم توقیفى ارزیابى ریالى آنها: 1- ترازوى دیجیتال محک مدل
MDS به سریال 846294 کارکرده و دست دوم و از ناحیه چاپگر مستعمل یک دستگاه 3/060/000 ریال 
جمع 3/060/000 ریال 2- یخچال ایستاده چهار درب استیل ساخت شرکت یخچال سازى کامران موتور 
دانفوس کارکرده و دست دوم یک دستگاه 10/000/000 ریال جمع 10/000/000 ریال 3- فریزر صندوقى 
(خوابیده) دو درب برنگ قرمز- زرد ساخت یخچال سازى قدس کارکرده و مستعمل یک دستگاه 2/000/000 
ریال جمع 2/000/000 ریال 4- کولر آبى برفاب مدل BF 7 ساخت ایران کارکرده و دست دوم یک دستگاه 
3/200/000 ریال جمع 3/200/000 ریال 5- ویترین کوچک نارنجى- زردرنگ داراى دو کشو و جلو شیشه 
ساخت یخچال سازى کامران کارکرده و دست دوم یک دستگاه 1/500/000 ریال جمع 1/500/000 ریال 
6- میز کار رویه استیل به ابعاد تقریبى 80*70*110 سانتیمتر پایه ها پروفیل و بدون پاتروکى و دست دوم 
یک عدد 2/000/000 ریال جمع 2/000/000 ریال 7- اسکناس شمار sanyo سفید یک دستگاه قیمت 
واحد: موجود نبود جمع به ریال: موجود نبود 8- یخچال اتیلون خوابیده دو درب یک دســتگاه قیمت واحد: 
موجود نبود جمع به ریال: موجود نبود 9- فریزر خوابیده دو درب ایرانى بزرگ یک دستگاه قیمت واحد: موجود 
نبود جمع به ریال: موجود نبود 10- یخچال ایرانى چهار درب نارنجى رنگ یک دستگاه قیمت واحد: موجود 
نبود جمع به ریال: موجود نبود جمع به ریال (بیست و یک میلیون و هفتصد و شصت هزار ریال) 21/760/000 

ریال م الف: 4073 مدیر و دادورز اجراى احکام مدنى دادگسترى اصفهان /3/157
اخطار اجرایى

شماره: 362/96- 1397/2/15 به موجب راى شماره 562 تاریخ 96/9/27 حوزه پنجم حقوقى شوراى حل 
اختالف شهرستان که قطعیت یافته است. محکوم علیه ســهراب ویس مرادى نام پدر چراغعلى به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 9/000/000 ریال بابت 3 ماه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 
95/2/1 لغایت 95/5/1 و مبلغ 100/000 ریال بابت هزینه دادرسى و در خصوص خسارت تاخیر و تادیه به 
استناد ماده 522 قانون آیین دادرسى مدنى از تاریخ تقدیم دادخواســت (95/11/11) لغایت زمان پرداخت. 
مشخصات محکوم له: اردشیر رئیســى فرد ناغانى فرزند على نشانى: شاهین شــهر- شهرك ردانى پور خ 
نبوت- پ 110. به استناد ماده 19 آیین نامه اجرایى ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى، 
فرهنگى محکوم علیه مکلف است: پس از ابالغ این اخطار اجرایى ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
و یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد راى بدهد در غیر این صورت پرونده جهت اقدام 
قانونى براى اجراى احکام دادگاه یا دادگسترى محل تحویل خواهد شد. م الف: 348 شعبه پنجم شوراى حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /3/464
ابالغ راى

شــماره دادنامه: 9709976796200135 شــماره پرونده: 9609986796201511 شماره بایگانى شعبه: 
961522 خواهان: خانم مژگان زارع فرزند محمد با وکالت خانم مائده فروغى دهنوى فرزند روح اله به نشانى 
اصفهان، اصفهان، اصفهان خ سجاد خ سپهســاالر کوى مولوى پالك 13 خوانده: آقاى على خمینه فرزند 
عبداله به نشانى خواســته: مطالبه وجه چک با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا 
ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى 
خانم مژگان زارع با وکالت خانم مائده فروغى دهنوى به طرفیت آقاى على خمینه به خواســته مطالبه مبلغ 
20/000/000 ریال وجه دو فقره چک شماره ى 425202 مورخ 86/02/01 و 425201 مورخ 85/12/12 به 
عهده بانک صادرات به انضمام مطالبه هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه، با توجه به دادخواست تقدیمى، 
تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت آن، بقاى اصول مســتندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه 
حضور ندارد لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و 198 و 
519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و 500/000 ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
425202 مورخ 86/02/01 مبلغ 10/000/000 ریال و 425201 مورخ 85/12/12 به مبلغ 10/000/000 
ریال تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام مى 
باشد و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى بوده و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى 
در محاکم عمومى اصفهان خواهد بود. اصفهان، خیابان سجاد، خیابان آیت اله ارباب، روبروى مدرسه نیلى 
پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57. م الف: 6102 شــعبه 32 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع 

شهید حججى) /3/498
ابالغ راى

شــماره دادنامه: 9709976796200169 شــماره پرونده: 9609986796201551 شماره بایگانى شعبه: 
961563 خواهان: آقاى على سیاوشى فرزند رضاقلى به نشــانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر 
اصفهان، خیابان معراج، خیابان زرین کوب، کوچه نواب، بن بست صاحب الزمان، پالك 7 خوانده: آقاى مجید 
اعرابى به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه بابت ... گردشکار: شورا با عنایت به محتویات پرونده 
ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى 
على سیاوشى به طرفیت مجید اعرابى به خواســته مطالبه مبلغ 7/000/000 ریال طبق رسید عادى مورخه 
95/12/28 به انضمام مطلق خســارت قانونى با توجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان و عدم حضور 
خوانده در جلسه رسیدگى و مصون ماندن خواسته از هر گونه تعرض و تکذیب و همچنین بنا به اظهارات گواه 
مبنى بر مدیونیت خوانده آن دارد و اینکه خوانده ننموده شورا دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته لذا شورا 
به استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 127500 ریال بابت هزینه 
دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/11/19 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن 

براساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران بر عهده اجراى محترم احکام مى باشد 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین 
مرجع و ظرف 20 روز پس از قابل اعتراض در محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد. اصفهان، 
خیابان سجاد، خیابان آیت اله ارباب، روبروى مدرسه نیلى پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57. م الف: 6111 

طاهرى قاضى شعبه 32 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهید حججى) /3/499
ابالغ راى

کالسه پرونده 970008 مرجع رسیدگى: شعبه 2 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: رضوان شیروانى 
به نشانى اصفهان شــهرك ولى عصر خ مهریار پ 523 خوانده: على اکبر زارعان به نشانى مجهول المکان 
خواســته: پرداخت نفقه معوقه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى 
تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضا، قاضى شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور راى مى نماید. قرار قاضى شورا: در خصوص دادخواست رضوان شیروانى به طرفیت على اکبر زارعان به 
خواسته نفقه معوقه نظر به اینکه شورا اخذ توضیح از خواهان در خصوص را ضرورى دانسته و خواهان علیرغم 
ابالغ قانونى در جلسه مورخه شورا جهت اخذ توضیح حاضر نشــده و شورا بدون اخذ توضیح از خواهان قادر 
به اظهار نظر در ماهیت موضوع نمى باشــد. فلذا با توجه به طرفیت فوق و با توجه به نظریه مشورتى مورخه 
اعضاى شورا و مستندا به ماده 11 قانون شوراى حل اختالف و ماده 95 قانون آیین دادرسى مدنى قرار ابطال 
دادخواست خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر 
در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 6103 شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک) /3/500
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9709970361700423 شــماره پرونده: 9509986794101162 شماره بایگانى شعبه: 
960707 خواهان: على یار رحیمى سفتجانى فرزند قربانعلى با وکالت خانم الهام مهرابى تهرانى فرزند عبداله 
به نشانى اصفهان ابتداى شیخ صدوق شمالى- جنب چاپخانه ندا طبقه دوم خوانده: ماشااله گلستانى زاده به 
نشانى مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه اجور معوقه 2- تخلیه گردشکار: دادگاه ختم رسیدگى را اعالم 
و بشرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى دادگاه: دادگاه ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت 
به صدور راى مى نماید. رأى دادگاه: درخصوص دعوى خانم الهام مهرابــى تهرانى به وکالت از آقاى على 
یاررحیمى سفتجانى به طرفیت آقاى ماشاءا... گلستانى زاده به خواسته مطالبه مجموعاً مبلغ 86400000 ریال 
شامل اجاره بهاى معوقه به مبلغ 27600000 ریال از قرار ماهیانه مبلغ 2300000 ریال از تاریخ 93/8/1 لغایت 
94/8/1 و مبلغ 58800000 بابت اجرت المثل ایام تصــرف از تاریخ 94/8/2 لغایت 96/8/1 از قرار ماهیانه 
2450000 ریال به انضمام خسارت دادرسى و تاخیر تادیه دادگاه با توجه به محتویات پرونده از جمله اجاره 
نامه هاى عادى مورخ 93/8/1 و 92/8/1 و همچنین مرقومه عادى مرقومه 95/6/29 منتسب به خوانده که 
به پیوست الیحه ثبت شده به شماره 8520 مورخ 96/12/5 از سوى وکیل خواهان ارائه گردیده است داللت 
بر تمدید عقد اجاره فیمابین طرفین تا تاریخ 95/8/1 و همچنین پرداخت اجاره بها تا تاریخ 94/9/30 دارد. لذا 
دعوى خواهان را در قسمت مطالبه اجاره بهاى معوقه تاتاریخ 94/8/1 و اجرت المثل محل موضوع خواسته تا 
تاریخ 1395/8/1 وارد ندانسته مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر بى حقى خواهان صادر 
و نسبت به اجرت المثل از تاریخ 95/8/2 لغایت 96/6/1 با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى على 
رغم ابالغ قانونى و عدم ایراد و دفاعى از ناحیه وى با عنایت به نظریه مصون از اعتراض کارشناس منتخب 
دادگاه مستنداً به مواد 522 و 519 و 515 و 198 قانون آئین دادرسى مدنى و ماده 320 قانون مدنى حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 29400000 ریال بابت اجرت المثل محل موضوع خواسته از تاریخ 95/8/2 
لغایت 96/8/1 بابت اصل خواســته و مبلغ 3088400 ریال به عنوان خسارت دادرسى و همچنین خسارت 
تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست (1395/9/22) لغایت هنگام پرداخت براساس تغییر شاخص اعالمى از 
سوى بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز دیگــر قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر 
استان اصفهان مى باشد. نشانى: استان- خیابان جى- چهارراه مسجد على- خ شهداى ستار- مجتمع قضائى 
شهید بهشتى- واحد 201 م الف: 6130 حاجیلو- رئیس شعبه 28 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 

(مجتمع شهید بهشتى) /3/501
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9709976836100014 شــماره پرونده: 9609986836100911 شماره بایگانى شعبه: 
960998 خواهان: سکینه محمدى فرزند سرور به نشــانى اصفهان- زینبیه- ارزنان- کوچه بهار آزادى- 
کوچه رجائى- بن بست اول- ســمت راست منزل اول- کدپســتى: 8155789615- 03135520508- 
09135703263 خوانده: غالم نبى احمدى فرزند على یاور به نشانى اصفهان میدان خوراسگان دست چپ 
بن بست نسیم پالك 687- در حال حاضر مجهول المکان خواســته: طالق به درخواست زوجه گردشکار: 
دادگاه پس از بررسى اوراق و محتویات پرونده و با اعالم ختم رسیدگى به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى 
نماید. رأى دادگاه: خواسته خانم سکینه محمدى فرزند سرور به طرفیت آقاى غالم نبى احمدى فرزند على 
یاور صدور حکم بر اجراى صیغه طالق به لحاظ تحقق عسر و حرج است خواهان و خوانده هر دو شیعه و تبعه 
کشور افغانستان مى باشند خواهان اظهار نموده به موجب ســند عادى ازدواج به شماره 6931 در دفتر آیت 
اله محقق کابلى در تاریخ 90/11/15 به عقد ازدواج دائم خوانده درآمده است زندگى مشترك زناشوئى خود 
را شروع ننموده اند و دوشیزه مى باشد ولیکن بیشــتر از دو سال است که خوانده به کشور افغانستان عزیمت 
نموده و اقدام به ازدواج مجدد نموده است و وى را بالتکلیف رها کرده و نفقه وى را نیز پرداخت ننموده است 
و به همین سبب ادامه زندگى با وصف شرایط مذکور بر وى سخت و دشوار مى باشد و به دلیل تحقق عسر و 
حرج خواهان طالق مى باشد خوانده با وصف ابالغ حضور نیافته و الیحه دفاعیه ارسال ننموده است شهود 
خواهان در جلسه دادرسى حضور یافته و با اتیان سوگند شرعى اظهار داشته اند خوانده بیشتر از دو سال است 
خواهان را بالتکلیف رها کرده و به کشور افغانستان مراجعت نموده و حسب مفاد گواهى پزشکى قانونى به 
شماره 13962430000126394 مورخ 96/11/2 خواهان دوشیزه مى باشد از سوى دیگر تالش داور زوجه 
و مرکز مشاوره خانواده و دادگاه جهت برقرارى صلح و سازش بى نتیجه بوده است دادگاه با توجه به اظهارات 
خواهان و مفاد اظهارات شهود و عدم حضور خوانده و نظر قاضى مشاور خواسته خواهان را محرز دانسته و با 
استناد به ماده 7 قانون مدنى جمهورى اسالمى ایران و بندهاى 2 و 3 و بند یک قسمت سه ماده 141 قانون 
احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان و مواد 148 و 140 آن به لحاظ تحقق عسر و حرج با وصف ترك زندگى 
مشترك از سوى خوانده حکم به الزام خوانده بر اجراى صیغه طالق خواهان را صادر و اعالم مى نماید طالق 
با توجه به اینکه خواهان حسب مفاد گواهى پزشکى قانونى دوشیزه مى باشد بائن غیر مدخوله مى باشد در 
صورت عدم حضور خوانده جهت اجراى صیغه طالق سردفتر ثبت طالق به نمایندگى از سوى دادگاه نسبت 
به اجراى حکم طالق اقدام نماید درخصوص مهریه حســب اظهارات خواهان در حال حاضر ادعایى ندارد 
راى دادگاه غیابى و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در مراجع تجدیدنظر اصفهان مى 
باشد. نشانى: اصفهان- خ میرفندرســکى (خ میر)- حدفاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایى شهید 

قدوسى- طبقه 4- اتاق 403. م الف: 6126 عرب پور- رئیس شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 
(مجتمع شهید قدوسى) /3/502

ابالغ رأى
شــماره دادنامه: 9709976836100248 شــماره پرونده: 9609986836101709 شماره بایگانى شعبه: 
961860 خواهان: علیمیرزا امیدى قلعه مهمدى فرزند مهدى به نشــانى اســتان اصفهان- شهرســتان 
اصفهان- شــهر اصفهان- خانه اصفهان- چهارراه نیرو هوایى خ ارغوان- چهارده مترى الله پ 8 خوانده: 
توران ملک محمدى گله فرزند ولى محمد به نشانى خواسته: الزام به تمکین گردشکار: دادگاه پس از بررسى 
اوراق و محتویات پرونده و با اعالم ختم رسیدگى به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى دادگاه: 
خواسته آقاى علیمیرزا امیدى قلعه مهمدى به طرفیت خانم توران ملک محمدى گله فرزند ولى محمد الزام 
به بازگشت به منزل مشترك و تمکین مى باشد حسب مفاد سند رسمى ازدواج شماره 2558 تنظیم شده در 
دفتر رسمى ازدواج به شماره 152 و روگرفت شناسنامه خواهان زوجیت دائم بین خواهان و خوانده محرز است 
و با توجه به اینکه حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار مى باشــد و زن باید در منزلى که شوهر 
تعیین مى کند سکنى نماید و با عنایت به اینکه حســب اظهارات خواهان که زوج بدون دلیل اقدام به ترك 
زندگى مشترك نموده و خوانده با وصف ابالغ حضور نیافته و الیحه دفاعیه ارسال ننموده و دلیل به نحوى که 
بودن وى با شوهر در یک منزل همراه با خوف و خطر براى او باشد ارائه نکرده و با توجه به نظر موافق قاضى 
مشاور دادگاه خواسته خواهان را وارد و ثابت دانسته و با استناد به مواد 1102- 1114 قانون مدنى خوانده را به 
بازگشت به منزل مشترك و تمکین خاص و عام از همسرش محکوم مى نماید رأى دادگاه غیابى است و از 
تاریخ ابالغ در مهلت بیست روز قابل واخواهى در همین دادگاه مى باشد. نشانى: اصفهان- خ میرفندرسکى 
(خ میر)- حدفاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایى شهید قدوسى- طبقه 4- اتاق 403. م الف: 6125 

عرب پور- رئیس شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) /3/503
اجراییه

شــماره اجراییه: 9610426793900147 شــماره پرونده: 9609986793900329 شماره بایگانى شعبه: 
960331 به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره 9610096793901561 و شماره دادنامه 
مربوطــه 9609976793901120 محکوم علیه صفرعلى زارع فرزند حاجى به نشــانى اصفهان، اصفهان 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 39/400/000 ریال بابت اصل خواسته و 572/500 ریال بابت 
هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
(94/11/15) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان مرتضى اکوچکیان فرزند حسین به نشانى استان اصفهان، 
شهرستان اصفهان، خ بزرگمهر، 22 بهمن عالمه امینى غربى مجتمع نگین به انضمام نیم عشر دولتى. محکوم 
علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى 
احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به 
از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر 
عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى 
مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از 
اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و 
ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى بــه هر نحو یا انگیزه فرار از 
اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش 
یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394). نشانى: اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى 
پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57. م الف: 6115 شــعبه 9 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع 

شماره یک) /3/504
اخطار اجرایى

شماره 94- 1318- 20 تاریخ 95/1/25به موجب راى شماره 361 تاریخ 95/4/27 حوزه بیستم شوراى حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه آقاى اسمعیل توکلى دینانى فرزند ابراهیم 
شغل آزاد به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ یک صد و ده میلیون ریال به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت دو میلیون و صد و نود و پنج هزار ریال به عنوان خسارت دادرسى پرداخت نماید حق الوکیل 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 1- 935064- 94/2/3، 2- 935066- 94/11/1، 3- 935081* 
94/12/1 لغایت زمان وصول و ایصال آن همچنین شاخص بانک ملى مرکزى در حق خواهان آقاى امید وفائى 
با وکالت خانم لیال نوربخش فرزند علیرضا شغل آزاد به نشانى اصفهان خ پروین خ خواجه عمید، نبش فجر 
فروشگاه وفائى یدك آدرس وکیل خواهان: اصفهان، خ نیکبخت، ساختمان ماکان 5 ط 2 واحد 25 و پرداخت 
نیم عشــر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا 

اعالم نماید. م الف: 6113 شعبه 20 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /3/505
ابالغ نظریه کارشناسى

شماره ابالغنامه: 9710100350402297 شــماره پرونده: 9309980350401121 شماره بایگانى شعبه: 
931186 نظر به اینکه در پرونده 931186 ح 4 شعبه چهارم دادگاه حقوقى دادگسترى اصفهان موضوع دعوى 
ربابه حیدرى و با وکالت آقاى مهدى تدین فر به طرفیت آقایان محسن رضایى و الهام رضایى و حسن خراسانى 
فردوانى و رحمت اله خراسانى فردوانى و حاجیه خانم خراسانى فردوانى و مصطفى رضایى و اعظم رضایى و 
معصومه رضایى و على اصغر رضایى و حبیب اله (اکبر) خراسانى فردوانى و زهرا رضایى و صدیقه خراسانى 
فردوانى مبنى بر اثبات مالکیت (مالى غیرمنقول) و مطالبه خسارت و پس از صدور قرار کارشناسى، کارشناس 
نظریه خود را ارائه نموده است. لذا این دادگاه در راستاى اجراى ماده 73 ق. آ. د. م با توجه به اینکه خواندگان 
بنا بر اعالم وکیل خواهان مجهول المکان مى باشند بدینوسیله مراتب فوق را آگهى تا خواندگان ظرف مهلت 
یک هفته از تاریخ نشر آگهى با ارائه کارت شناسائى به این دادگاه مراجعه ضمن اعالم نشانى خود با وصول 
نظریه کارشناسى از مفاد آن مطلع گردند و چنانچه مطلبى نفیا یا اثباتا در رابطه با نظریه کارشناسى دارند کتبا 
ارائه نمایند. این آگهى به منزله ابالغ تلقى مى گردد و عدم حضور نامبردگان مانع از ادامه رســیدگى نیست. 

م الف: 6121 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /3/506

معاون اتحادیه میوه و تره بار اصفهان گفت: با توجه به مشکالت تولید میوه دراصفهان در سال 
گذشته و بارش هاى تند، قیمت ســردرختى ها در اصفهان بین 20 تا 50 درصد افزایش یافته

 است.
على محرك کش اظهار داشت: وقتى کشاورزى ما هنوز صنعتى نشده است و اصول مدیریتى 
باغدارى و کشاورزى را به کشاورزان تعلیم نداده ایم که بدانند اگر 20 هکتار زمین دارند، نباید 
در تمام زمین یک مدل محصول کشت کنند، مشخص است که در تامین بار با مشکل روبرو 

مى شویم.
وى بیان داشت: امسال اگر شــاهد افزایش قیمت 20 تا 50 درصدى طالبى، هندوانه و خربزه 
بودیم، به خاطر ســیل خانمان برانداز بارش ها بود که بته ها را از بین برد و قیمت ها به صورت 
سرسام آور افزایش یافت، اما این به معناى آن نیست که سال دیگر کشاورزان با دید بازار داغ 

صیفى جات، به سمت کاشت هندوانه، خربزه و گرمک بروند.
معاون اتحادیه میوه و تره بار اصفهان اعالم کرد: به خاطر نبود اصول مدیریتى در کشاورزى، 
هر بار شاهد کمبود یک میوه یا حجمى از تولیدات باالیى از میوه، سبزى و صیفى جات هستیم.

وى گفت: هر سال اردیبهشت ماه قیمت صیفى جات بسیار پایین بود و این در حالى است که 
امسال به خاطر باران،  تگرگ شدید و کشــت یک سومى صیفى جات، قیمت صیفى جات 50 

درصد افزایش یافت.
محرك کش اعالم کرد: اگر چه اوایل ماه رمضان با رشــد فزاینده قیمت صیفى جات مواجه 
بودیم، اما در حال حاضر قیمت ها پایین آمده است و تا دهم تیرماه، قیمت سردرختى ها بسیار 

کاهش مى یابد.
وى با اشاره به اینکه کاشت میوه،  سبزى و صیفى جات توجیه اقتصادى براى کشاورز اصفهانى 
ندارد، اضافه کرد: تولیدات کشاورزى اصفهان وقتى وارد بازار مى شود، قیمت ها آنقدر پایین 
است که براى کشاورز صرفه اقتصادى ندارد، اما اگر کشاورزان به سمت کاشت دانه هاى روغنى 
و ذرت بروند و کشاورزى را به سمت کشاورزى صنعتى ببریم، قطعا نتیجه بهترى خواهیم یافت.

افزایش50درصدى قیمت میوه هاى 
سردرختى  در  اصفهان

شــهردار دهاقان از افزایش 79 درصــدى بودجه 
شهردارى در سال جارى خبرداد.

محمد لطفى با بیان اینکه  بودجه شهردارى دهاقان 
در سال جارى 91 میلیارد ریال است که نسبت به سال 
گذشته 79درصد افزایش یافته است، اظهارداشت: 
42درصد بودجه شهردارى صرف هزینه هاى جارى 
شــهردارى و 58درصد از بودجه صرف هزینه هاى 

عمرانى مى شود.
شهردار دهاقان با اشــاره به اقدامات صورت گرفته 
در شهر از جمله زیباســازى ورودى ها، احداث بافت 
شهرى، خرید ناوگان حمل و نقل و احداث ساختمان 
جدید شهردارى افزود: ادامه جدولگذارى ها، احیاى 
بافت فرسوده و توسعه نرم افزارى و فناورى اطالعات 

نیز تا پایان سال جارى انجام مى شود.
لطفى خاطرنشــان کرد: در ســال گذشــته بودجه 
شــهردارى دهاقان 73 میلیارد ریال  بوده که از این 

مقدار، تنها 82 درصد تحقق یافت.
لطفى با اشاره به عدم بضاعت مالى مردم در دهاقان، 
خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه درآمدهاى واقعى و 
عوارض واصله بسیار پایین است، سعى داریم تا اقدامات 
صورت گرفته را با کیفیت باال و هزینه کم انجام دهیم.

افزایش 79درصدى 
بودجه شهردارى دهاقان
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برنامه هاى مدون دوره اى 
براى رانندگان اتوبوسرانى 

قدرت افتخارى، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى 
اصفهان و حومه گفت: بیش از 1500راهبر با 1400 
دسـتگاه اتوبوس در بخش هاى خصوصـى و دولتى 
اتوبوسرانى اصفهان، مشغول خدمت رسانى به مردم 
هستند که براى ارائه آموزش هاى الزم به رانندگان، 
برنامه هـاى مـدون دوره اى در نظـر گرفتـه شـده 

است.

برگزارى جشنواره گل رز 
در باغ گل ها 

مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان از برگزارى جشنواره گل رز محمدى در باغ 

گل ها خبر داد.
فروغ مرتضایى نــژاد افزود: طى پنــج روز در چند 
منطقه شهر اصفهان با هماهنگى سازمان فرهنگى- 
تفریحى شــهردارى و مناطقى همچــون 8 و 11 
غرفه هایى برپا مى شــود تا گیاهــان، گل هاى کم 
نیاز به آب و مقاوم به خشکى به شهروندان معرفى

 شود.
وى  با بیان اینکــه جشــنواره گل رز 25 خرداد در 
باغ گلها برگزار مى شــود، ادامــه داد: برنامه ریزى 
بــراى برگــزارى جشــنواره گلهــا بــا تأکید بر 
معرفــى گیاهــان زینتى بــا نیــاز آبى کــم، به 
مــدت یــک هفتــه در بــاغ گلهــا انجام شــده 

است. 

خبر

رئیس اتحادیه صنایع دســتى اصفهان بــا بیان اینکه 
هرچیزى براى ثبت شدن به اســتانداردهاى جهانى نیاز 
دارد، گفت: به دلیل اینکه اصفهان شــهر جهانى صنایع 
دستى اســت، از این رو تعریف اســتانداردهاى جهانى 
صنایع دستى نیز به عهده اتحادیه صنایع دستى اصفهان 

خواهد بود.
عباس شــیردل گفت: هرچیزى براى ثبت شدن نیاز به 
استانداردهاى جهانى دارد، براى مثال سنگ هاى قیمتى 
باید از انگلســتان مجوز دریافت کنند و بــه دلیل اینکه 
اصفهان شهر جهانى صنایع دستى است، از این رو تعریف 
استانداردهاى جهانى صنایع دستى نیز به عهده اتحادیه 

صنایع دســتى اصفهان خواهد بود. وى افزود: قرار است 
که با حدود 20 اتحادیه و اصناف در اصفهان تفاهمنامه اى 
منعقد شود که با این کار مشــترِك صنفى، در مکانى با 
عنوان بازار و یا خانه اى ایرانى در تهران، اصناف اصفهان 
کارهاى دستى خود را به نمایش بگذارند. شیردل با توجه 
به اینکه اصفهان شهر جهانى صنایع دستى است و باید در 
سطح جهانى نیز دیده شود، خاطر نشان کرد: براى این کار 
ابتدا از مسابقه عکس صنایع دستى در اصفهان آغاز کردیم 
تا این راه ادامه پیدا کند و در سراسر جهان این عکس ها 
ارسال و دریافت شــود و بتوانیم با عکس، صنایع دستى 

ایران و به ویژه اصفهان را به سراسر جهان معرفى کنیم.

مدیر عامل نظــام صنفى کشــاورزى اصفهــان گفت: 
بازارچه هاى محلى آب باید براى پرداخت خسارات وارده 
به حقابه داران ایجاد شود تا خسارت توسط وزارت نیرو و یا 

خریداران آب به طور کامل پرداخت شود.
اسفندیار امینى اظهار کرد: تاکنون قوانین مختلفى از سوى 
مجلس تصویب شده اســت که بر پایه تمام این قوانین، 
مدیریت آب هاى سطحى و زیرزمینى با مشارکت بهره بردار 
باید صورت گیرد. وى بیان کرد: در این قوانین آمده است 
که مدیریت بهره بردارى و توزیع آب ها را به تشــکل هاى 
بهره برداران و آب بران در قالــب قراردادهاى تصدیگرى 
محول کنند. مدیرعامل نظام صنفى کشــاورزى اصفهان 

اعالم کرد: براساس این قوانین، حقابه هاى کشاورزان باید 
به طور کامل در همین قالب هاى قانونى، همراه با تأسیسات 
آبى مربوطه تحویل تشــکل هاى بهره برداران شود. وى 
ادامه داد: همچنین باید ساماندهى، حفاظت و بهره بردارى 
از رودخانه زاینده رود را در قالب قراردادهاى مدیریت طرح 
به صنف کشــاورزان و اتحادیه تعاونى تولید واگذار کنند. 
امینى ادامه داد: این در صورتى است که مصوب شده امسال 
هیچ آبى براى زراعت در دو استان اصفهان و چهارمحال 
و بختیارى برداشت نشود و براى نجات باغات هم ماهانه 
چهارمیلیون مترمکعب چهار محال و 2/5میلیون مترمکعب 

آب اصفهان برداشت کند.

ایجاد بازارچه هاى محلى آب 
براى کشاورزان 

تعریف استانداردهاى جهانى 
صنایع دستى توسط اصفهان

ابالغیه
شماره ابالغنامه: 9710100350102225 شــماره پرونده: 9609980350100783 شماره بایگانى شعبه: 
960956 مشــخصات ابالغ شــونده حقیقى: 1- حمیدرضا جعفرزاده فرزند کریم کدملى: 1140149806، 
2- فرزانه جعفرزاده مهلت حضور از تاریخ ابالغ: 7 روز- محل حضور: اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شــهید 
نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 333 نوع علت حضور: مالحظه نظریه 
کارشناس و اظهار هر مطلبى نفیاً یا اثباتاً با توجه به علت حضور من درج در این ابالغیه به شما ابالغ مى گردد 
ظرف مهلت مقرر اقدام، در غیر اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد. م الف: 6136 شعبه 1 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /3/507
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100350402301 شــماره پرونده: 9609980350400875 شماره بایگانى شعبه: 
961019 ابالغ دادخواست و ضمائم به آقاى 1- امیرحســین امیدزاد فرزند مرتضى 2- محمدرضا امیدزاد 
فرزند مرتضى- خواهان خانم میترا معارفــى معمار فرزند طاها و با وکالت آقــاى احمدرضا یداللهى فارس 
دادخواستى به طرفیت خواندگان 1- امیرحسین امیدزاد فرزند مرتضى 2- محمدرضا امیدزاد فرزند مرتضى 
3- حامد امیدزاد فرزند مرتضى به خواسته افراز ملک (دعوى طارى مطورحه در پرونده کالسه 950912 ح 4 
شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان به خواسته افراز یک قطعه زمین جزئى از پالك ثبتى 53 اصلى بخش 
9 ثبت اصفهان) مطرح که به این شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 9609980350400875 شعبه 4 
دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/05/13 ساعت 12:30 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مج هول 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 نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 308. م الف: 6123 شعبه 4 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /3/508
مزایده

شــماره صورتمجلس: 9709003759700077 شــماره پرونده: 9609983759200163 شماره بایگانى 
شعبه: 970096 تاریخ تنظیم: 1397/03/09 در پرونده 970096 ح2 اجرا آقاى منصور فاتحى فرزند ولى اله به 
پرداخت 226/504/751 ریال در حق خانم ملیحه و مبلغ 11/325/237 ریال بابت حق االجراى دولتى در حق 
صندوق دولت محکوم شده است که در جهت وصول مطالبات اقدام به توقیف اموال بدهکار شامل پالك ثبتى 
39743 فرعى از 301 اصلى بخش 16 ثبت اصفهان شده است که حسب استعالم واصله از اداره ثبت اسناد 
و امالك به شماره 139605802035001107 مورخ 96/06/04 میزان ششدانگ از پالك فوق در مالکیت 
رسمى محکوم علیه بوده و طبق نظریه کارشناس دادگسترى ملک یک قطعه زمین واقع در شاهین شهر فدك 
6، شرق به بر بلوار فدك و جنوب به ادامه بلوار فدك و غرب به پالك با حدود اربعه شمال و جنوب 9/8 متر و 
شرق و غرب به طول 20 متر و مساحت کل زمین 196 مترمربع به ارزش ششدانگ 2/100/000/000 ریال 
ارزیابى شده است و نظریه ارزیابى مصون از ایراد و اعتراض بوده و وضعیت ملک در اجراى ماده 111 قانون 
اجراى احکام مدنى بررسى شده که  طبق گزارش مامور اعزامى به محل ملک فاقد متصرف و مستاجر بوده و 
ملک موقت به محکوم علیه تحویل شده و در اجراى ماده 51 قانون فوق الذکر با توجه به میزان طلب محکوم 
له به احتساب حق االجرا 11325237 ریال و هزینه هاى اجرایى شامل مبلغ 4500000 ریال بابت دستمزد 
کارشناسى و 920000 ریال هزینه نشر آگهى (جمعا مبلغ 243/249/988 ریال) مقدار 8/34 حبه از 72 حبه 
ششدانگ ملک را در روز سه شنبه مورخ 97/04/05 ساعت 9 الى 9:30 صبح در دادگسترى شاهین شهر طبقه 
همکف واحد اجراى احکام از طریق مزایده در معرض فروش گذاشــته مى شود. مزایده از قیمت کارشناسى 
شروع و به خریدارى که باالترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته مى شود. برنده مزایده باید 10 درصد قیمت 
نهایى مزایده را همراه داشته تا به حساب ســپرده دادگسترى به شماره 21712902777002 نزد بانک ملى 
شاهین شهر واریز نماید و مابقى را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت کند و در صورتى که برنده مزایده در موعد 
مقرر بقیه بهاى اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید مى 
گردد. متقاضیان خرید مى تواند در مدت پنج روز قبل از روزى که براى فروش معین شده است به این شعبه 
مراجعه و با معرفى این اجرا اموالى را که آگهى شده مالحظه نماید. محکوم له مى تواند مثل سایرین در خرید 
شرکت نماید و تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. در صورتى که محکوم له در 
مزایده برنده شود مکلف به پرداخت حق االجراى دولتى مى باشد. آگهى مزایده عالوه بر انتشار در روزنامه در 
قسمت اجرا و محل فروش الصاق مى شود. م الف:  485 منتظرى مدیر  اجراى احکام شعبه دوم دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان شاهین شهر /3/509
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ دادخواست و ضمائم به آقاى اسداله آریا دادخواســتى به مبلغ 21/000/000 ریال به طرفیت شرکت 
بناسازان جمال پور (ســهامى خاص) کریم على جمال پور بیرگانى که  اعالم شــده مجهول المکان است 
تقدیم و به کالسه 77/97 در شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص 
نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شــورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشــر و از نامبرده دعوت مى شود در 
روز چهارشنبه مورخ 97/5/3 ساعت 5 عصر در جلسه شــورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید. در غیر اینصورت وقت رســیدگى ابالغ شده تلقى و شورا 
غیابا رســیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 413 شعبه هشتم شوراى حل اختالف شهرستان لنجان 

(مجتمع شماره یک) /3/520
ابالغ راى

دادنامه: 68- 97/2/25 خواهان: آقاى اصالن علیرضایى فرزند رضا به نشانى شاهین شهر خیابان مخابرات 
فرعى 11 غربى پالك 29 واحد 14 خواندگان: آقاى ســید ایمان امید طباطبایــى فرزند کاظم و آقاى یداله 
صفرى فرزند بابا هر دو به نشانى مجهول المکان خواسته: الزام به انتقال سند رسمى خودرو پیکان به شماره 
انتظامى 117ط 46 ایران 19 به انضمام خسارت قانونى و هزینه دادرسى مقوم به 67/500/000 ریال گردشکار: 
خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از انجام مراحل قانونى در شعبه 
دوم و با توجه به محتویات پرونده و تبادل نظر ختم رسیدگى اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى شورا: در خصوص دادخواست آقاى اصالن علیرضایى فرزند رضا به طرفیت آقاى سید ایمان امید 
طباطبایى فرزند کاظم و آقاى یداله صفرى فرزند بابا به خواســته الزام به انتقال سند رسمى خودرو پیکان به 
شماره انتظامى 117 ط 46 ایران 19 به انضمام خسارت قانونى و هزینه دادرسى مقوم به 67/500/000 ریال 
موضوع مبایعه نامه تاریخ 94/1/29 به شرحى که خواهان در دادخواست تقدیمى اظهار داشته است از خوانده 
ردیف اول خریدارى نموده در حالى که ســند خودرو به نام خوانده ردیف دوم مى باشد و مقرر بوده در تاریخ 
94/2/10 در محضر حاضر و اقدام به تنظیم سند نماید که تاکنون در این خصوص اقدامى ننموده است و نظر 

به اینکه مستندات ابرازى خواهان، مصون از تعرض مانده و حکایت از انجام معامله مابین طرفین دارد و مبیع 
و ثمن بین طرفین رد و بدل گردیده و خواندگان در جلسه مقرر حضور نیافته و نسبت به دعوى مطروحه ایراد 
و دفاع موثرى به عمل نیاورده اند بنابراین ضمن احراز رابطه معاملى بین طرفین، خواســته خواهان محرز و 
مسلم بوده و به استناد مواد 219، 220، 221 و 1301 قانون مدنى حکم به انتقال و تنظیم سند رسمى خودرو 
موصوف توسط خوانده ردیف دوم آقاى یدا... صفرى و مستندا به 515، 519 ق.آ.د.م و خوانده ردیف اول نیز ب ه 
پرداخت مبلغ 843/000 ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و ظرف همان مدت قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه 
هاى عمومى حقوقى شاهین شهر مى باشد. م الف: 475 عقیلى قاضى شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /3/510
حصر وراثت

شماره: 97/168 تاریخ 97/3/8 آزیتا نوروزیان بشناســنامه شماره 790 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و 
رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى به شماره 168 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان 
رستم تیموریان به شناسنامه شــماره 9442 در تاریخ 1397/2/21 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت 
عبارتند از 1- آزیتا نوروزیان فرزند على اکبر نوروزیان شماره شناسنامه 790 نسبت با متوفى همسر 2- پریسا 
تیموریان ایرانشاهى فرزند رستم تیموریان شماره شناسنامه 4200145561 نسبت با متوفى دختر 3- آزاده 
تیموریان ایرانشــاهى فرزند رستم تیموریان شماره شناسنامه 9442 نســبت با متوفى دختر 4- محمدجواد 
تیموریا ن ایرانشــاهى فرزند رستم تیموریان شماره شناســنامه 1130471179 نسبت با متوفى پسر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 
خواهد گردید. م الف: 461 شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /3/511

حصر وراثت
آقاى رسول عطایى داراى شناسنامه شماره 53 به شرح دادخواست کالسه 170/97 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احترام یزدانى کچوئى به شناسنامه 1285 در تاریخ 
1392/7/12 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- رسول 
عطایى فرزند اسداله ش.ش 53 نسبت فرزند متوفى 2- محسن عطایى کچوئى فرزند اسداله ش.ش 39 نسبت 
فرزند متوفى 3- مهدى عطایى کچوئى فرزند اسداله ش.ش 9 نسبت فرزند متوفى 4- پوران عطایى کچوئى 
فرزند اسداله ش.ش 1539 نسبت فرزند متوفى. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 411 شعبه دوم شوراى حل اختالف بخش 

باغبهادران (مجتمع شماره یک) /3/518
ابالغ اجراییه

شــماره پرونــده: 139704002129000025/1 شــماره بایگانى پرونــده: 9700027 شــماره ابالغیه:  
139705102129000315 تاریخ صدور: 1397/03/09 بدین وسیله به آقاى سجاد نظرپور، نام پدر: مهمد 
شماره شناسنامه: 1960131850 شماره/ شناسه ملى: 1960131850 متولد: 1369/03/03 به نشانى: زرین 
شهر خیابان شیخ بهایى کوچه یاس پالك 59 کدپســتى 8471747611 ابالغ مى شود که آقاى نسیم اله 
فرجام نیا جهت وصول مبلغ 27/000/000 (بیست و هفت میلیون) ریال به استناد چک شماره 211016 علیه 
شما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایى به کالسه 9700027 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 
1397/02/22 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 
18 آیین نامه اجرا 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، نسبت به پرداخت بدهى خود 
اقدام ننمایید، عملیات اجرایى جریان خواهد یافت. م الف: 415 محمدرضا ابراهیمى مسئول واحد اجراى اسناد 

رسمى لنجان /3/519
فقدان سند مالکیت 

شماره 139785602030000779خانم عذرا الهیجانیان فرزند مهدى وآقاى منصور نورمحمدى نجف آبادى 
فرزند غالمعلى به موجب وکالتنمامه به شماره 6499 مورخ1394/05/14 دفترخانه 343نجف آباد به وکالت 
از طرف آقاى مهدى رستگارى نجف آبادى فرزند عبداله و باســتناد دو برگ استشهاد محلى شماره 6499 
مورخ1394/05/14که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت ششدانگ پالك 
ثبتى شماره 261/1 واقع در قطعه 4 نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که درصفحه238 دفتر 383 امالك 
ذیل ثبت 93585 به موجب سند رسمى انتقال شماره 70558مورخ 91/07/11 دفترخانه16 مع الواسطه  بنام 
آقاى مهدى رستگارى نجف آبادى انتقال شده وسند به شماره 254898 به نامش صادر شده است و معامله 
دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: دراثر جابجایى مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار1397/03/21-1001/م الف- حسین زمانى رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/3/512
 فقدان سند مالکیت 

شــماره 1397/12/490601خانم زهره منتظرى نجف آبادى فرزند رضا طبق درخواســت وارده به شماره 
961218641616642 مورخ1396/12/03 و باســتناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود 
رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره 178 واقع در 
شاه آباد قطعه 9 نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که درصفحه 155 دفتر 20 امالك ذیل ثبت 2023 بنام 
عبداله ربانى فرزند مرحوم حسن ثبت و صادر و تســلیم گردیده سپس طبق سند انتقال قطعى 18770مورخ 
1353/03/14 دفترخانه 88نجف اباد به خانم زهره منتظرى نجف آبــادى فرزند رضا انتقال قطعى نموده و 
معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: دراثر جابجایى مفقود شده است. چون 
درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا 
وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار1397/03/21-1000/م الف- حسین زمانى 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/3/513

 ابالغیه
شماره ابالغنامه: 9710103730302301 شــماره پرونده: 9609983730302581 شماره بایگانى شعبه: 
962604 ابالغ شونده حقیقى: سیداسماعیل موسوى فرزند سیدحســین مهلت حضور از تاریخ ابالغ:7روز 
- محل حضور:استان اصفهان- نجف آباد-کمربندى جنوبى-دادگســترى نجف آباد،مهلت حضور:7روز، 
نوع  علت حضور: معرفى داور،باتوجه به علت حضور مندرج دراین ابالغیه به شما ابالغ میگردد ظرف مهلت 
مقرر اقدام، در غیر این صورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد. 997/م الف-شعبه 1 دادگاه خانواده 

نجف آباد/3/514
 اخطار اجرایى

شماره 1111/96به موجب راى شماره 1401 تاریخ 96/11/23حوزه 4 شوراى حل اختالف شهرستان نجف 
آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه  بندر صالحى فرزند عزیزاله به نشانى مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ 50000000 ریال بابت اصل خواسته وپرداخت هزینه هاى دادرسى به مبلغ340000ریال 
و خســارت تاخیردرتادیه از مورخ 96/10/3لغایت اجراى حکم و پرداخت نیم عشــر هزینه دولتى به همراه 
860000ریال هزینه نشــر اگهى محکوم میباشــد.محکوم له: حمیدمنتظرى  به نشانى: نجف آباد-خیابان 
منتظرى جنوبى- کوچه شــهید رضا جاللى کد پ 8518796751، ماده 34قانون اجراى احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 994/م الف-شعبه 4حقوقى شوراى حل 

اختالف نجف آباد/3/515
 حصروراثت 

عفت اکرامیان داراى شناسنامه شماره 648 به شرح دادخواست به کالسه 327/97 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رقیه رحیم زاده نجف آبادى بشناسنامه 21371 
در تاریخ 95/9/23 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. 
محترم  اکرامیان نجف آبادى ش ش 248 ، 2. منور  اکرامیان ش ش 233 ، 3. عفت اکرامیان ش ش 648 ، 4. 
اشرف اکرامیان  ش ش 572 ، 5. صدیقه  اکرامیان ش ش 242 (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 993/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/3/516

 حصروراثت 
آقاى محسن آذرى  داراى شناسنامه شماره 25742 به شرح دادخواســت به کالسه 325/97 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فتحعلى آذرى بشناسنامه 712 در تاریخ 
96/4/21 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. محسن 
آذرى  ش ش 25742 ، 2. محمد آذرى ش ش 25741 ، 3. صدیقه آذرى ش ش 424 ، 4. بتول آذرى ش ش 
24663 ، 5. على آذرى ش ش 567، 6.زهرا  آذرى ش ش 318، 7.حسن آذرى ش ش 274، (فرزندان متوفى)، 
8. اقدس هنرمند نجف آبادى ش ش 524 ، (همســر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد 

شد. 992/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/3/517
تاسیس شرکت

آگهى تغییرات شرکت- شماره مکانیزم: 139730402100000251 - تاسیس شرکت سهامى خاص جدار 
پوشش پارس در تاریخ 1395/12/25 به شماره ثبت 4175 به شناسه ملى 14006669373 ثبت و امضا ذیل 
دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى مى گردد. موضوع: ثبت موضوع 
فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد: تهیه و تولید و توزیع انواع عایقهاى صوتى و حرارتى 
و برودتى از مواد معدنى از جمله پشم سنگ، پشم سرباره، پشم سرامیک، پشم شیشه، شرکت در مناقصات و 
مزایدات و شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى و عرضه و فروش محصوالت تولیدى و انجام فعالیتهاى 
بازرگانى شــامل خرید و فروش و تولید و توزیع و صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، ترخیص 
کاال از گمرکات کشور، تجهیزات و قطعات و لوازم تولید انواع عایقهاى صوتى و حرارتى و نصب و راه اندازى 
کارگاه ها و کارخانجات مربوطه، مشارکت با سایر شرکت ها و اشخاص حقیقى و حقوقى داخلى و خارجى، اخذ 
و اعطاى نمایندگى و تاسیس شعبه در سراسر کشور، اخذ تسهیالت مالى و اعتبارى از بانک ها و موسسات مالى 
و اعتبارى صرفا در راستاى موضوع شرکت پس از اخذ مجوز الزم از مراجع ذیصالح مدت: از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلى: اصفهان- نجف آباد- مرکزى- جوزدان- روستا شهرك صنعتى نجف آباد2- شهرك 
صنعتى نجف آباد2- خ صنعت – خ خیام – پ 11- طبقه همکف- کد پ 8585166136 سرمایه شرکت: 
مبلغ 10000000 ریال منقسم به 100 ســهم 100000 ریالى که 3500000 ریال طى گواهى بانکى 3052 
مورخ 1395/12/7 نزد بانک ملى شعبه نجف آباد پرداخت شده است و مابقى در تعهد سهامداران است. آگهى 
تغییرات شرکت جدار پوشش پارس سهامى خاص به شماره ثبت 4175 و شناسنامه ملى 14006669373 به 
استناد صورتجلسه  هیئت مدیره مورخ 1396/12/18 تصمیمات ذیل اتحاذ شد: عزت اله مهدورى به کدملى 
1129290107 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، مسلم مهدورى به کدملى 1092211357 به سمت 
رئیس هیئت مدیره، قاسم مهدورى به کدملى 1092097708 به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره، مهدى 
مشایخى پور به کدملى 4172163130 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. 
کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدآور بانکى از قبیل چک سفته بروات و قراردادها با امضاى مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره و نائب  رئیس هیئت مدیره و مهر شــرکت معتبر مى باشد. با ثبت این مستند تصمیمات تعیین 
سمت مدیران، تعیین وضعیت حق امضا انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقى 
مرقوم ثبت و در پایگاه آگهى هاى ســازمان ثبت قابل دسترسى مى باشد.روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 962/م الف- ش 

951225189576517 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد/3/534
 فقدان سند مالکیت 

شــماره: 139785602030000886  چون خانم زهرا صالحى فرزند غدیرعلى  به شــماره شناسنامه 449 
نجف آباد به موجب درخواســت وارده به شــماره 13972173245 به مورخ 1397/02/27 باستناد دو برگ 
استشهاد محلى به شــماره 139702153463000109 مورخ 1397/02/15که هویت و امضاء شهود رسما 
گواهى دفترخانه 343 نجف آباد رسیده مدعى شدند که سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره 3 فرعى 
از 555 اصلى واقع در قطعه ســه نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان اعالم میدارد که تمامت ششدانگ پالك 
ثبتى فوق به نام غدیرعلى صالحى نجف آبادى فرزند زین العابدین به شماره شناسنامه 4678 نجف آباد  که 
درصفحه 566 دفتر 347 ذیل ثبت شماره 85677 سابقه ثبت و سند دارد که به موجب سند انتقال قطعى شماره 

4980مورخ 1393/08/19 دفترخانه 343 نجف آباد تمامت ششدانگ به زهرا صالحى فرزند غدیرعلى به شماره 
شناسنامه 449 نجف آباد انتقال قطعى یافته  که سند مالکیت بشماره سریال 831907 ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده و  پس از وى معامله دیگرى هم انجام نشده اســت. ودر رهن نمى باشد و یک فقره بازداشت شماره 
دستور 850001 مورخ 1393/10/28 از طرف دادیار محترم شعبه سوم دادسراى نجف آباد بازداشت مى باشد. 
نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس 
مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشــده) نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود 
باشــد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار1397/03/21، 1003/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك نجف آباد/3/535
 فقدان سند مالکیت 

شماره: 139785602030001134  چون خانم فاطمه بهرامى فرزند حسین  به شماره شناسنامه 405 دولت 
آباد به موجب وکالت نامه به شماره 68714 به مورخ 1396/01/17 از دفترخانه 37 نجف آباد از طرف ورثه خانم 
عزت یزدانى به شماره شناسنامه 9388 با استناد دو برگ استشهاد محلى به شماره - مورخ 1397/02/05که 
هویت و امضاء شهود رسما گواهى دفترخانه 37 نجف آباد رسیده مدعى است که سند مالکیت سه چهارم دانگ 
مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره 508-506 واقع در قطعه دو نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان مفقود شده 
که اعالم میدارد که تمامت یک و یک چهارم دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى فوق به نام فتح اله شیره پز 
فرزند محمدحسن به شماره شناسنامه 544 نجف آباد که درصفحه 303 دفتر 41 ذیل ثبت شماره 4745 سابقه 
ثبت و سند دارد که به موجب سند انتقال قطعى شماره 22990 مورخ 1321/01/15 دفترخانه 16 نجف آباد 
تمامت مورد ثبت به محمدتقى سروش فرزند میرزامهدى انتقال قطعى یافته که نیم دانگ مشاع از ششدانگ 
طى سند انتقال قطعى شــماره 9508 مورخ 1327/02/17 دفترخانه 66 به توران خانم سروش نجف آبادى 
فرزند میرزامهدى انتقال شده که سهم توران از این صفحه و در دفتر خارج و در صفحه 538 دفتر 173 ثبت 
رسیده و پس از آن نیز نیم دانگ مشاع از ششدانگ انتقال گردیده که سه چهارم دانگ مشاع از ششدانگ طى 
سند انتقال قطعى شماره 9572 مورخ 1327/06/25 دفترخانه 66 نجف آباد از طرف محمد تقى به عزت خانم 
یزدانى نجف آبادى فرزند غالمعلى انتقال شده که پس از وى معامله دیگرى هم انجام نشده است. و در رهن 
و بازداشت نمى باشد. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى از بین رفته است. چون درخواست 
صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار1397/03/21، 1004/م الف- حسین زمانى رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/3/536
 ابالغ وقت رسیدگى

خواهان ایرج طالى با وکالت اکبر کریمى و حســین کامرانیان دادخواســتى به طرفیت خواندگان مهرداد 
مظهرى-وراث امیر نیرومند (على-فرزاد-فریال-فریبا همگى امیر نیرومند و مسکن و شهرسازى شهرستان 
نجف آباد به خواســته تنفیذ قرار داد مورخ 2535/12/01- اعتراض و ابطال راى کمیسیون ماده 12 تقدیم 
دادگاه هاى عمومى شهرستان نجف آباد نموده که جهت رسیدگى به شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 940647 ح2 ثبت گردیده که تاریخ رسیدگى به ادعاى خواهان 
1397/05/14 ساعت 8/30 میباشــد. که باتوجه به مجهول المکان بودن وراث امیر نیرومند (على-فرزاد-

فریال-فریبا همگى امیر نیرومند) و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى  ودستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار محلى آگهى 
مى شود تاخوانده/ متهم پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. 1009/ م الف  

مجتبى شفیعى- مدیرشعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان نجف آباد/3/537
 مزایده اموال غیر منقول

شــماره :970896  - اجراى احکام دادگاه حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره  970896 اجرائى 
موضوع علیه آقاى میثم سرخى وله خانم بلقیس صفرى در تاریخ 97/04/05 به منظور فروش 59/04 حبه 
مشاع از 72 حبه مشاع کل 6 دانگ یک باب منزل مســکونى داراى 98 مترمربع عرصه و حدود 74 مترمربع 
اعیانى واقع در زازران جالل آباد خ امام خمینى بن بست صائب درب آخر سمت چپ کد پستى 53933- 84691 
متعلق به شکراله ســرخى ملک مذکور مشاع مى باشد و متعلق به حق غیر مى باشــد . از ساعت 10 الى 11 
صبح جلســه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان اطاق 315 برگزار نماید . اموال موضوع مزایده 
توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ سیصد و هشتاد و نه میلیون و پانصد هزار ریال ارزیابى شده است 
. متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شــوند . 
مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمنًا کلیه هزینه 
هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد 
قیمت ارزیابى شده را  به حساب سپرده دادگسترى به شــماره 2171290288005  ایداع نموده باشند و در 
صورت انصراف برنده مزایده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد. م/الف : 241 اجراى احکام مدنى 

دادگسترى فالورجان/ 3/538 
مزایده اموال منقول 

شماره : 970132  اجراى احکام شعبه اول حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 970132 اجرائى 
موضوع علیه صنعت و مهدن نمایندگى هوایار وله آقاى داریوش عربلو در تاریخ 04/12/ 97 به منظور فروش 
یک دستگاه کمپرس HV – 6000 تولیدى شرکت هوایار از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر 
اجراى احکام شــعبه اول دادگاه حقوقى فالورجان  اطاق 318 برگزار نماید . اموال موضوع مزایده برابر نظر 
کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 470/000/000  ارزیابى شده است . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز 
قبل از مزایده با حضور در محل اجراى احکام از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع 
و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد 
بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شــرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را به  حساب 
سپرده دادگسترى به شماره 2171290288005 ایداع نموده باشد و در صورت انصراف برنده مزایده ده درصد 
ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد همراه داشته باشند.م/الف : 225 دادورز اجراى احکام شعبه اول دادگاه 

حقوقى فالورجان /3/539 

مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهان گفت: امسال 10 درصد از 
حجاج کشور اصفهانى هستند که در مجموع پنج هزار و 785 نفر از 

این استان به سرزمین وحى اعزام مى شوند.
غالمعلى زاهــدى در خصــوص آخرین وضعیت اعــزام حجاج 
استان اصفهان اظهار کرد: تقریبًا 9 تا 10درصد حجاج کل کشور 
اصفهانى هســتند که آمار دقیق آن، پنج هزار و 785 نفر اســت  
و  250 نفر هــم در قالب عوامل اجرایى، ایــن حجاج را همراهى 

مى کنند.
وى در خصوص تعداد کاروان ها و شرایط حجاج اضافه کرد: امسال 
41 کاروان از استان اصفهان به سرزمین وحى اعزام مى شوند که 
12 کاروان مدینه قبل و بقیه مدینه بعد هستند و ثبت نام، انجام و 

معاینات صورت گرفته است.
مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهان تصریح کرد: کالس هاى 
آموزشى شروع شــده که در مرحله صدور ویزاست و طى روزهاى 

آینده، براى اخذ روادید و اعزام اطالع رسانى الزم انجام مى شود.
وى در خصوص تأمین امنیت جانى حجاج هم گفت: همه تمهیدات 
الزم در این خصوص اندیشه شده و هماهنگى هاى الزم صورت 
گرفته است و امید داریم که مشکلى در این خصوص نداشته باشیم.

زاهدى با اشاره به رشــد نرخ 5 تا 6 درصدى هزینه هاى حج تمتع 
نسبت به سال گذشــته گفت: هزینه ها از 13 میلیون و 500 هزار 
تومان تا 17 میلیون و 800 هزار تومان در نوســان است  که این 

نوسان، بسته به نوع هتلى است که حجاج انتخاب مى کنند.
■■■ 

زاهدى همچنین در خصوص کاهش نرخ عتبات عالیات و کربالى 
معلى در ماه رمضان نیز گفت: هزینه ها نسبت به ماه قبل کاهش 
داشته است و قیمت کاروان هاى زمینى تقریبًا یک میلیون تا یک 
میلیون و صد هزار تومان است و هزینه تردد هوایى نیز یک میلیون 

و 700 هزار تومان است.

5700 اصفهانى با 41 کاروان به حج مى روند

به همت متخصصان واحد برق شرکت خطوط لوله و 
مخابرات نفت ایران- منطقه اصفهان، جرثقیل هاى 
سقفى مراکز انتقال نفت شماره هاى یک و2 مارون 

- اصفهان تعمیر اساسى شدند.
رئیس واحد نگهدارى و تعمیرات برق شرکت خطوط 
لوله و مخابرات نفــت ایران-منطقه اصفهان گفت: 
براى نخســتین بار تعمیرات اساسى جرثقیل هاى 
سقفى تمامى مراکز انتقال نفت مارون-اصفهان شامل 
مراکز انتقال نفت شهید جابر آل خمیس امیدیه و شهید 
بدیع صنایع رامهرمز انجام شد. یوسف خواجه سروى 
افزود: یکى از مهمترین تجهیزات در تعمیرات اساسى 
توربین هاى سولزر مراکز انتقال نفت، جرثقیل هاى 
سقفى «سولزر روم» است که از زمان نصب تاکنون به 
صورت جزئى تعمیر شده بودند. وى گفت: در این طرح، 
کابل هاى قدرت، کنترل و ریل هاى مربوطه، بیرینگ 
هاى(یکى از چند قطعه مکانیکى اســت که حرکت 
نسبى بین دو و یا چند قطعه را محدود به حرکت مورد 
نظر مى کند) تمامى الکتروموتورهاى نزولى، کاسه 
نمدها، قطعات مکانیک از جمله هوك، سیم بکسل، 
سیم جمع کن، ارابه اصلى جرثقیل و لنت هاى ترمز 

تعویض شد و در مدار بهره بردارى قرار گرفته است. 

تعمیر جرثقیل هاى 
سقفى اصفهان - مارون
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سرپرست گروه حفظ و احیاى اداره کل میراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان گفت: مرمت 
اضطرارى 50 خانه تاریخِى داراى مالکیت شخصى در 
استان اصفهان آغاز شــده و اعتبار تعیین شده از سوى 
اداره کل میراث فرهنگى بــراى مرمت این خانه ها یک 

میلیارد و 330میلیون تومان است.
فریبا خطابخش اظهار کــرد: عملیات مرمت اضطرارى 
50 خانه تاریخى در اســتان اصفهان از حدود یک هفته 
قبل آغاز شده که این خانه ها عمدتاً در شهر اصفهان قرار 
دارند، اما خانه هاى تاریخى برخى شهرستان هاى استان 
ازجمله کاشان، اردستان، محور شرق اصفهان و هرند و 

کوهپایه نیز شامل این طرح مى شوند.
وى با بیان اینکــه خانه هــاى مصورالملکى، صیرفى، 
بانو امین،  اردهال، اســدى، منعیان، فضــل ا... آبدار، 
صباغ هرندى، مســعودى، صابرى، امین، بقائى اکرمى 
و صفایى ازجمله خانه هایى هســتند که در دستور کار 
مرمت اضطرارى قرار گرفته اند، افزود: نوع مرمت مورد 
نیاز در هر یک از این خانه ها متفاوت است و ممکن است 
به مرمت پشت بام و ســقف ها نیاز داشته باشد یا مرمت 
جرزها ضرورى باشــد و یا در و پنجره ها یا نقاشى ها را 
شامل شــود، اما تقریباً در 80 درصد آنها مرمت سقف ها 

حالت اضطرارى است.

سخنگوى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با بیان 
اینکه شاهد تعادل در توزیع آب اصفهان هستیم، گفت: 
در حال حاضر در کالنشهر اصفهان به خصوص طى یک 
هفته اخیر، هیچ منطقه اى با قطعى آب مواجه نشده است.
على اکبر بنى طبا در خصوص گالیه اهالى مردم منطقه 
ملک شهر اصفهان از افت شدید فشار و قطعى آب اظهار 
کرد: طى یک هفته گذشــته با توجه به افزایش سهمیه 
تخصصى آب شرب از حوضه زاینده رود به تصفیه خانه 
باباشیخعلى، اصفهان دیگر مشــکل کمبود آب نداشته 
است.وى تصریح کرد: پیش از این، سهمیه تخصیصى 
آب شرب به تصفیه خانه باباشیخعلى در نوسان و حتى به 

مرز 6 متر مکعب رسیده بود، در حالى که در حال حاضر به 
طور متوسط به 8 تا 8/5 متر مکعب افزایش یافته است.

وى افزود: در حــال حاضر کمبود آبــى در تصفیه خانه 
باباشیخعلى نداریم و شاهد تعادل در  توزیع آب اصفهان 
هستیم. وى در خصوص دلیل افزایش سهمیه تخصیصى 
آب شرب به تصفیه خانه بابا شــیخعلى، گفت: به دلیل 
وجود بارش هاى قابل توجه اردیبهشت ماه، خوشبختانه 
شرایط نگران کننده ذخیره سد زاینده رود اندکى بهبود 
یافت و در نهایت با همکارى مدیریت استان، سهم آب 
تخصیصى به تصفیه خانه باباشــیخعلى تا حدود 2 متر 

مکعب افزایش یافت.

آغاز عملیات مرمت 50 خانه 
تاریخى با اعتبار مشارکتى

اصفهان در هفته گذشته 
قطعى آب نداشته است

فراخوان اعطاى گواهینامه 
رعایت حقوق مصرف کنندگان

فراخوان اعطاى گواهینامه استانى رعایت حقوق مصرف 
کنندگان اعالم شد.

روابـط عمومـى سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت 
اسـتان اصفهان اعـالم کـرد: متقاضیان واجد شـرایط، 
تا پایـان خـرداد با مراجعـه به سـازمان صنعـت، معدن 
و تجـارت اسـتان اصفهـان و یـا نشـانى اینترنتـى 
سـازمان بـه نشـانىesf.mimt.gov.ir ثبت نـام اولیه 
خـود را بـه صـورت حضـورى و یـا الکترونیـک انجام

 دهند.
زمـان برگـزارى دومیـن همایـش اسـتانى حمایـت 
از حقـوق مصـرف کننـدگان، مطابـق برنامـه ریـزى 
الزم اعـالم مـى شـود و واحدهـاى برتـر رعایـت 
کننـده حقـوق مصـرف کننـدگان معرفـى خواهنـد 

شد.

رشد 70درصدى تولید فوالد 
در فوالدمبارکه

در سال 2018 میالدى تولید محصوالت فوالدى شرکت 
فوالد مبارکـه در حـدود 70درصد افزایـش یافت.گروه 
فوالدمبارکه با دو میلیون و 276هزار تن، فوالد هرمزگان 
با تولید 505هزار تن و مجتمع فوالد سبا با تولید 388هزار 
تن، به ترتیب رشد 12/6 و 70درصدى را به ثبت رساندند.

برنجکارى در خیابان آتشگاه 
و کهندژ

برنـج از محصـوالت پـر سـود زراعـى اسـت کـه 
کشـاورزان در شـرایط مختلـف اقتصـادى، تمایـل 
زیـادى بـه کاشـت آن دارنـد، اما ایـن محصـول براى 
کشـت نیازمند آب فـراوان اسـت و بنابر دسـتور وزارت 
جهـاد کشـاورزى، در شـرایط بحـران آبى کشـور تنها 
اسـتان هاى شـمالى و خوزسـتان اجازه کشـت برنج را 

دارند.
با وجود این ممنوعیت و در شرایطى که امسال اصفهان 
در وضعیت  قرمز آبى قرار گرفته است، کشاورزان غرب 
اصفهان در محدوده خیابان آتشـگاه و کهندژ همچنان 
اقدام به برنجکارى مى کنند، این در حالى است که به تمام 
چاه آبداران نیز اخطار داده شده که در صورت همکارى با 
کشاورزان متخلف، طبق قانون، چاه آب آنها پلمب خواهد 
شـد. اما گویـا ایـن اخطارهـا تنها در حد شـعار اسـت و 
هنوز شـاهد کشـت غیرقانونى برنج در برخـى مناطق 

هستیم.  

درگذشت تعزیه خوان بنام 
اصفهانى

«حسـین طاهـرى» تعزیـه خـوان مشـهور اصفهانى 
درگذشت.

عضو شورایعالى هم اندیشى هنر استان اصفهان گفت: 
صبح دیروز«حسـین طاهرى» پیشکسـوت هنر تعزیه 
خوانى اسـتان  به دلیل سـرطان ریه در سـن 60سالگى 

در گذشت. 
حسینعلى مومن زاده با بیان اینکه مرحوم طاهرى درحدود 
نیم قرن براى مردم استان تعزیه خوانى کرده است، افزود: 
تعزیه هـاى دوران نوجوانى  وى در نقـش على اکبر(ع)

بسیار معروف است. 
وى گفـت: پیکر مرحوم طاهـرى امروز  سـاعت8:30 از 
درب منزل شخصى اش واقع در شهرخورزوق تا گلستان 

شهداى این شهر تشییع مى شود.

خبر

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: 
در کنار اجراى فاز بعدى جایگاه هاى ســوخت رســان 
بنزین، جایگاه هــاى کوچک گاز CNG با مشــارکت 
شرکت گاز و پخش فرآورده هاى نفتى در شهر راه اندازى 
مى شــود تا صف هاى طوالنى جایگاه هاى گاز را از بین

 ببریم.
علیرضا صلواتى افزود: در گذشته شهروندان باید مسافتى 
درحدود 10 کیلومتر را براى رســیدن بــه جایگاه هاى 
ســوخت طى مى کردند تا ســوختگیرى انجام دهند، از 
این رو از سال 94 جانمایى استقرار جایگاه هاى کوچک 

سوخت رسان در نقاط مختلف شهر انجام شد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان ادامه 
داد: جانمایى بــا هماهنگى شــرکت پاالیش و پخش 
فرآورده هاى نفتى انجام و از بین 200 نقطه شناســایى 
شده، 50 نقطه انتخاب شد تا جایگاه هاى کوچک احداث 
شود. وى ادامه داد: از 50 جایگاه تصویب شده، تاکنون 

17 جایگاه احداث شده و تأثیر آن در شهر مشهود است.
صلواتى با بیان اینکه اکنون ازدحــام خودروها در پمپ 
بنزین هاى چند سکویى کاهش یافته است و دیگر طول 
صف آنها را شاهد نیستیم، زیرا ترافیک تقسیم شده است، 
تأکید کرد: یکى از موضوعات اساسى مهندسى ترافیک، 
مدیریت تقاضا و عرضه اســت و اگر بتوانیم ترافیک را 
مدیریت و توزیع کنیم، در ســطح شهر توزیع ترافیک و 

آلودگى هاى کمترى را شاهد خواهیم بود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان اضافه 
کرد: تاکنون به حدود 80 درصد اهداف مورد نظر دست 

یافته ایم و با تکمیل فازهاى بعدى، 20 درصد باقیمانده 
اهداف نیز محقق خواهد شد.

صلواتى گفــت: در کنار اجراى فاز بعــدى جایگاه هاى 

ســوخت رســان بنزین، افق بعــدى مــا راه اندازى 
جایگاه هاى کوچک گاز CNG با مشارکت شرکت گاز و 

پخش فرآورده هاى نفتى در شهر است.

وى اضافه کرد: در حال حاضر اجراى این طرح در دست 
مطالعه است تا جانمایى جایگاه ها، با توجه به خط لوله و 

فشار گاز انجام شود.

جایگاه هاى کوچک گاز در شهر احداث مى شود

آگهى تغییرات شــرکت ســخت کاران 
هومان دشت سهامى خاص به شماره ثبت 
541 و شناسه ملى 10980183580 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
به طور فوق العاده مــورخ 1397/02/18 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاى هیئت 
مدیره عبارتند از محمــد کرمى هومانى 
کدملى 5499928789 و ابراهیم کرمى 
هومانى کدملــى 5499149585 و وحید 
براتیان کدملى 4172698832 براى مدت 
دو سال انتخاب شدند. نجمه کرمى هومانى 
به کدملــى 5499928231 به ســمت 
بازرس اصلى- خدیجه کرمى هومانى به 
کدملى 5499927863 به سمت بازرس 
على البدل براى مدت یکسال مالى انتخاب 
شدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان 
جهت نشر آگهى هاى شــرکت انت خاب 
شد. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات 

غیرتجارى تیران و کرون. (184178)

آگهى تغییرات شــرکت ســخت کاران 
هومان دشت سهامى خاص به شماره ثبت 
541 و شناسه ملى 10980183580 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1397/02/18 تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شــد: ابراهیم کرمى هومانــى به کدملى 
5499149585 بــه ســمت رئیــس 
هیئت مدیره- وحید براتیــان به کدملى 
4172698832 به ســمت نایب رئیس 
هیئت مدیره- خانم محمد کرمى هومانى 
به کدملــى 5499928789 به ســمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت دو 
سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدآور بانکى از قبیل چک سفته بروات 
و قراردادها با امضاى مدیرعامل و همراه با 
مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و مؤسسات غیرتجارى تیران و 

کرون. (184152)

آگهى اصالحى شــرکت کشــت و صنعت گلزار طبیعت 
شــرکت ســهامى خاص به شــماره ثبــت 25615 و 
شناســه ملى 10260463764 به پیــرو آگهى تغییرات 
و   139430402085013796 شــماره هاى  بــه 
139430402085013791 مــورخ 1394/08/27 به 
آگاهى مى رساند نام شرکت کشت و صنعت گلزار طبیعت 
صحیح مى باشد که به اشتباه کشت و صنعت گلزار صنعت 
درج گردیده اســت. مراتب بدینوســیله اعالم و اصالح 
مى گردد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجارى اصفهان. (184132)

آگهى تغییرات آگهى تغییرات

آگهى اصالحى
با فرارسیدن هفته پایانى ماه رمضان و نزدیک شدن 
به عید فطر که تقریبًا همزمان شده است با انتهاى 
خردادماه و در واقع فصل بهار، سینماهاى اصفهان 
کم کم خانه تکانــى مى کند و خود را بــراى اکران 
فیلم هاى جدید آماده مى کننــد. از طرفى، با پایان 
ماه مبارك رمضان، طرح بلیت نیم بهاى ســینماها 
که تا ســانس ســاعت 16و30دقیقه برقرار بود، به 
پایان خواهد رسید. به همین دلیل، این هفته فرصت 
خوبى براى تماشاى فیلم هاى اکران شده در فصل 

بهار است.
در این هفته ،پردیس ســینمایى چهارباغ با هشت 

فیلم اصلى و چند فیلــم در اکران هنــر و تجربه، 
میزبان عالقه مندان به هنر هفتم در اصفهان است. 
«چهارراه استانبول»، «خجالت نکش»، «تگزاس»، 
«آن سوى ابرها»، «فیلشــاه»، «جشن دل تنگى»، 
«عصبانى نیســتم» و « خوك» فیلم هایى هستند 
که در ســانس هاى مختلف، در سالن هاى بزرگ و 

کوچک این پردیس سینمایى به اکران در مى آیند.
سینما فلسطین هم هنوز اکران «التارى» را ادامه 
مى دهد تا عالقه مندان به این فیلم که هنوز امکان 
تماشــاى آن را پیدا نکرده انــد، بتوانند در فرصت 
باقیمانده این فیلم پرمخاطب را به تماشا بنشینند، 

همچنین دو فیلم طنز «خجالت نکش» و «تگزاس» 
نیز این روزها بر پرده سینما فلسطین به نمایش در 

مى آید.
■■■

ســینما ســپاهان نیز پنج فیلم «خجالت نکش»، 
«مصادره»، «عصبانى نیستم»، «چهارراه استانبول» 
و «تگزاس» را در برنامه اکران خود قرار داده است. 
ســینما قدس اما فیلم هاى پرفروش «تگزاس» و 
«التارى» را اکران کرده است که البته به نظر مى رسد 
در روزهاى آینده، فیلم هاى طنز بیشترى را در برنامه 

اکران خود قرار دهد.

سرپرست دانشگاه آزاد اســالمى واحد گلپایگان 
گفت: با تالش ها و پیگیرى هاى مستمر، مجوزهاى 
الزم براى راه اندازى هنرستان فنى و حرفه اى سما، 
وابسته به این واحد دانشگاهى اخذ و به عنوان تنها 
هنرســتان غیرانتفاعى گلپایگان از سال تحصیلى 

جدید آغاز به کار خواهد کرد.
حمیدرضا خدایى بــا بیان اینکه امکان اســتفاده 
از فضاهاى آزمایشــگاهى، کارگاهى و ورزشــى 

واحــد گلپایــگان بــراى دانش آمــوزان فراهم 
خواهد شــد، اظهار کرد: هنرســتان غیرانتفاعى 
فنى وحرفه اى پســرانه ســما با در اختیار داشتن 
امکانات آموزشــى بسیار مناســب و بهره مندى 
از معلمان با تجربه و اســتادان دانشــگاه، در سال 
تحصیلى 98-97 در مقطع روزانه و در پایه دوم در 
رشته هاى حسابدارى، مکانیک خودرو، تأسیسات و 
الکتروتکنیک فعالیت آموزشى خود را آغاز خواهد

 کرد.
وى افزود: ســعى داریم مدارس ســما را در تمام 
مقاطع تحصیلى، از پیش دبستانى تا متوسطه و در 
همه شاخه هاى نظرى، فنى وحرفه اى و کارودانش 
در شهرستان راه اندازى کرده و در کنار آن، با اخذ 
مجوزهاى الزم دوره هاى آموزش زبان، کامپیوتر 
و ســایر دوره ها را نیز براى اســتفاده شهروندان 

برگزار کنیم.

برنامه سینماهاى اصفهان در واپسین  روزهاى رمضان

اخذ مجوز هنرستان فنى  و حرفه اى سما دانشگاه آزاد گلپایگان

گونه هاى گیاهى در حال انقراض اســتان اصفهان 
شناسایى شدند.

معاون فنى اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان 
اصفهان گفت: تاکنون بیش از 36 گونه گیاهى در حال 

انقراض در استان اصفهان شناسایى شده است.
عبدالرضا مهاجر افزود: قلم، اُرس، زرین گیاه، دم گاوى، 
ِچویل و گونه هاى اشنگبیل از جمله گونه هاى درحال 
انقراض است. وى شناسایى مناطق رویشى، معرفى و 
ذخیره گاه هاى جنگلى و مرتعى، مخالفت با واگذارى 
این رویشگاه ها به بخش هاى صنعتى و معدنى، تکثیر 
گونه ها و آموزش به بهره برداران مراتع براى اصالح 
و بهره بردارى صحیح را، از جمله اقدامات حفاظتى و 
نگهدارى گونه هاى در حال انقراض برشمرد. معاون 
فنى اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان 
همچنین گفت: 400گونه گیاه دارویى در 173هزار 
هکتار رویشگاه طبیعى استان اصفهان مى روید. وى 
ادامه داد:سمیرم، فریدن، فریدونشهر، خوانسار،نایین، 
نطنزو شــهرضا از جمله رویشــگاه هاى این گونه 

گیاه هاست.

غلتک هاى قالب و سگمنت صفر ماشین ریخته گرى 
شماره 5 شرکت فوالدمبارکه اصفهان بومى سازى و 

وارد مدار تولید شد.
مهدى اعتــزازى، مدیرعامل شــرکت غلتک ها و 
الستیک هاى صنعتى فوالدمبارکه، غلتک هاى قبلى 
را ساخت کشور چین عنوان کرد و گفت: متخصصان 
این شرکت موفق شدند با بهره گیرى از روش مهندسى 
معکوس، با تغییراتى در طراحى، این غلتک ها را یک 
ماه ونیمه در کمتر از یک سوم زمان معمول، با کیفیتى 

باالتر از چینى ها طراحى کنند و بسازند.
وى افزود: غلتک هاى بومى ســازى شــده، بر روى 
خطوط ماشین ریخته گرى شماره 5، با موفقیت نصب 

و بهره بردارى از آنها آغاز شد.
وى بیــان کــرد: طراحــى و مشــخصات فنــى 
غلتک هاى با قطــر 120، 150و190 میلیمترى این 
ماشین ریخته گرى، با غلتک هاى دیگر ماشین هاى 
ریخته گرى متفاوت اســت و ازنظر جنس، طراحى 
ســاخت و مونتاژ، از دقت و حساسیت باال و به لحاظ 
فرآیند مونتاژ هم با توجه به دور، سرعت و شبکه هاى 

کنترل بسیار مهم است.

شناسایى گونه هاى 
گیاهى در حال انقراض

بومى سازى غلتک  ماشین 
ریخته گرى در فوالد مبارکه

محیا حمزه
دومین مرکز مالقــات فرزنــدان طالق بــا والدین در 
فرهنگسراى اندیشــه اصفهان راه اندازى شــد. یکى از 
مشکالتى که فرزندان پس از جدایى از والدین خود با آن 
مواجه هستند این است که در صورتى که پدر و مادرشان 
نتوانند نسبت به تعیین زمان و مکان مالقات با فرزند خود با 

یکدیگر به توافق برسند، باید بر اساس حکم 
قاضى عمل کنند و قاضى در آن حکم، 

مکان مربوط به تحویل کودك 
به پــدر یا مادر را مشــخص  
مى کنــد. در گذشــته این 
مالقات ها بیشتر در فضاى 
کالنترى ها انجام مى شد 
و از لحاظ روانى تأثیر مخربى 

بر کودکان مى گذاشــت که 
به همیــن دلیل طــرح تعیین 

مرکز مالقات والدیــن و کودك در 
معاونت اجتماعى و پیشگیرى از وقوع جرم 

در سال1392 در دستور کار قرار گرفت و مطابق با آن قرار 
شد دیدار فرزندان طالق با والدین به جاى کالنترى ها در 
این مراکز انجام شود. هدف از افتتاح این مراکز جلوگیرى از 
آثار منفى است که به واسطه شرایط نامناسب و تنش زاى 
محیط کالنترى ها به وجود مى آید و ناگزیر بر روح و روان 

کودك تأثیر مى گذارد و آســیب هاى تربیتى بسیارى را 
موجب مى شود.  به گفته محمدرضا قنبرى معاون اجتماعى 
دادگسترى کل استان اصفهان، این مکان ها به دلیل فضاى 
آرام و بدون استرس محیط امنى براى دیدار کودك با والدین 
است. اما از طرفى به نظر مى رسد ایجاد مراکز مالقات براى 
فرزندان طالق، هم مى تواند داراى محاســنى باشد و هم 
مى تواند با چالش هایى همراه باشد. از یک 
سو مثبت است به این دلیل که دیگر 
کودك در کالنترى ها با والدین 
خود دیدار نمى کند و این مراکز 
مى توانند از صحنه هایى که 
کودك در حیــن مالقات با 
والدین خود شاهد آن خواهد 
بود پیشــگیرى کند ولى از 
طرفى باید بدانیم جابه جایى 
کودکان از یک محیط به محیط 
دیگر و خارج ساختن او از محیط خانه 
و خانواده مى تواند مشــکالت گذشته را به 
قوت خود باقى بگذارد. به این نکته توجه کنید که این مراکز، 
پیشگیرى از وقوع جرم را کم مى کند اما آیا استیفاى حقوق 
معنوى کودکان را نیز انجام مى دهد؟ آیا کودك مى تواند 
در این مراکز مالقات به سالمت معنوى خود در کنار والدین 

دست یابد؟

ده ها نفر از دامداران اصفهانى صبح دیروز در تجمعى مقابل 
اتحادیه دامداران استان، خواستار برقرارى تعادل در نرخ 

تولید وفروش شیر شدند.
دامداران اصفهانى در حالى که شعارهاى «خرید نهاده ها به 
دالر، فروش شیر به ریال» و «دریافت وجه شیر چندماهه» 
سرمى دادند، به سیاست دوگانه دولت در خصوص افزایش 
نرخ نهاده ها و نرخ فروش شیر واکنش نشان داده وخواستار 

جلوگیرى از واردات کره و شیر خشک شدند.
مدیر عامل اتحادیه دامداران استان اصفهان گفت: افزایش 
70 درصدى نهاده هایى چون ذرت، جو، ســویا ویونجه و 
ثابت ماندن نرخ هرلیتر شیر به قیمت 13هزارریال، علت 

تجمع دامداران اصفهانى است. 
شفیع الدین ذوالفقارى افزود: درحالى که پنج سال پیش 

براساس مصوبه دولت، نرخ هرلیتر شیر هزار و 440 تومان 
تعیین شــد، هنوز تغییرى در این قیمت ایجاد نشده و نرخ 
هرلیتر شیر خریدارى شده ازدامدار، هزار و 300 تومان سال 
هاست که ثابت مانده است. وى همچنین گفت: صادرات 
بى رویه کره وشیر خشــک، نگرانى دامداران را به دنبال 

داشته و تولید شیر را بامشکل روبه روکرده است. 
مدیر عامل اتحادیه دامداران استان اصفهان افزود: در حالى 
که هزینه خوراك هردام روزانه 35 هزارتومان و نرخ هرکیلو 
نهاده خریدارى شده براى تولید هرلیتر شیر بیش از سه هزار 
تومان است، قیمت تمام شــده هرلیتر شیر در بازار هزار و 
600 تومان تعیین شده است. وى ادامه داد: استان اصفهان 
با تولید روزانه سه هزارو 800تن شیر و65 هزار بهره بردار، 

قطب تولیدو کیفیت شیر در کشور است.

مالقات فرزندان طالق در فضایى مطلوب تجمع دامداران اصفهانى

اطعام 51هزار نیازمند تحت پوشش کمیته امداد
در ماه مبارك رمضان، بیش از 51هزار نیازمند اصفهانى اطعام داده شدند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان گفت: از ابتداى ماه مبارك رمضان تاکنون، این 
تعداد مددجوى تحت پوشش امداد با کمک خیران نیک اندیش استان در هنگام افطار اطعام داده شدند. 
حمیدرضا شیران افزود:همچنین در این مدت، بیش از 25هزار سبد غذایى شامل ماکارونى، برنج، روغن، 
مرغ، پنیر و برنج بین خانوار هاى نیازمند توزیع شده است.  وى ارزش این تعداد سبد غذایى و غذاهاى 
گرم را بیش از 21میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: سنت حسنه افطارى نیازمندان تا پایان ماه مبارك رمضان 

در شهرستان هاى مختلف استان ادامه دارد.


