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اگر پا به سن گذاشته اید از آب آلبالو غافل نشوید!ریل تولید ذوب آهن اصفهان با حضور وزیر راه رونمایى شد«موالنا» هم ایرانى استمعترضان به حذف یارانه به «Yarane» توجه کنید این 4 هفته فوق العاده بودى سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

آسیب هایى که
تلفن همراه بر  بدن 

وارد مى کند، چیست؟

جابه جایى پایانه کاوه در برنامه عملیاتى اصفهان
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ایران در جنگ تحمیلى 
چقدر خسارت دید؟

کردستان، پناهگاه
 دختران طالیى معترض

کمبود شدید نیرو 
در آموزش و پرورش 

اصفهــان
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چهارشنبه هاى 
پر حادثــــه
 6 تا 10 شب

محمدرضا قینى، متخصص مغز و اعصاب در پاسخ 
به اینکه آیا استفاده از امواج حاصل از تلفن همراه بر 

کارکردهاى مغز اثر منفى دارد، اظهار کرد: از نظر
 علمى اگر بخواهیم مطلبى را به صورت قطعى بیان 

کنیم، باید یک مطالعات خاصى صورت گیرد؛ ...

رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: ساعت 
6 تا 10 شــب پرحادثه ترین اوقات روز در استان 

اصفهان است.
محمدرضا محمدى در نشست خبرى با اصحاب 
رسانه اظهار کرد: جزو معدود استان هایى هستیم 
که پنج ماهه ابتداى ســال کاهش در تصادفات 
داشــتیم و 9 درصد کاهش را در این مدت شاهد 
بودیم و امید اســت با کاهش رونــد تصادفات 
به شــاخص هاى مدنظر برســیم. وى افزود: در 

تصادفات جرحى   ...

4 14001400، اصفهان تا بهارستان با مترو، اصفهان تا بهارستان با مترو
وزیر راه و شهرسازى: کارهاى اساسى قطار شهرى بهارستان اصفهان انجام شده استوزیر راه و شهرسازى: کارهاى اساسى قطار شهرى بهارستان اصفهان انجام شده است
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رئیس کمیسیون حمل ونقل و فناورى اطالعات شوراى شهر مى گوید انتقال این پایانه اقدامى مؤثر در راستاى کاهش 
بار ترافیکى منطقه و بهبود شرایط سالمت هوا است

جواد عزتى با 4 فیلم
راهى جشنواره 
فیلم فجر 
مى شود

اگر فقط برد باشد جذابیت ها مى رود
یک کارشــناس فوتبال گفت: تیم نفت مســجد ســلیمان مقابل اســتقالل 
هجومى تر بازى کرد و مالکیت خوبى را داشت، دلیل این بازى خوب این بود که 

تیم نفت مسجد سلیمان در خانه بازى مى کرد.
حســین چرخابى در گفتگو با ایمنا در رابطه با تساوى تیم سپاهان، اظهار کرد: 
لیگ متشکل از تعداد زیادى از مسابقه است، اگر قرار باشد تیمى همه بازى هاى 

خود را پیروز شود لیگ جذابیتى ندارد.
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

آخرین آمار تصادفات از زبان رئیس پلیس راهور استان اصفهان 

اجراى 1380 برنامه 
در اصفهان
 به مناسبت

 هفته دفاع مقدس

آماده ایم از خطاهاى همسایگان بگذریــم
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى در مراسم رژه نیروهاى مسلح:
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برنامه اى براى برنامه اى براى 
بزرگ شدن دارى؟

مؤسسه توسعه و عمران موقوفات استان اصفهان در نظر دارد اعیانى تعداد 1واحد زیرزمین  در 
پروژه موقوفه قینان ر ا  به شرح ذیل پیش فروش نماید.

پروژه موقوفه قینان  واقع در اصفهان ، خیابان نظرغربى ، کوچه شهید نجفى ، کوچه قینان  پالك 
ثبتى 1157 :

شرایط مزایده :
1- معادل 70٪ بهاى واحد زیر زمین همزمان با عقد قرارداد پیش فروش اعیانى و باقیمانده ،  

25٪ همزمان با تحویل کلید ، 5٪ همزمان با انتقال اسناد سرقفلى ملک.
2- مهلت دریافت فرم هاى مزایده تا تاریخ 1398/07/10 مى باشد.

3- متقاضیان شرکت کننده در مزایده میبایستى تقاضاى کتبى خود را در فرم مربوطه بانضمام 
ضمانت نامه بانکى / وجه نقد در وجه مؤسسه توسعه و عمران موقوفات استان اصفهان (معادل 
5٪ قیمت کل پایه کارشناســى) در پاکت در بســته قرارداده و تا پایان وقت ادارى روز شنبه  
1398/07/20 به دبیرخانه مؤسسه توسعه و عمران موقوفات استان اصفهان ، واقع در اصفهان، 
بلوار میرزا کوچک خان ، نرسیده به پل وحید ، ساختمان ادارى زاینده رود واحد 6 تحویل نمایند.

4- کمیسیون مزایده در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار خواهد بود.
5- برنده مزایده موظف است ظرف مدت یک هفته پس از اعالم نظریه کمیسیون وجوه مربوطه 
را بحساب مؤسسه توسعه و عمران موقوفات استان اصفهان واریز نماید .درصورت عدم اقدام 
بموقع مورد بمنزله انصراف تلقى و مبلغ سپرده وى ضبط و با نفرات دوم و سوم به ترتیب برابر 

مقررات اقدام خواهد شد.
6- سپرده نفرات دوم و سوم پس از تنظیم قرارداد با نفر اول مسترد خواهد شد.

7- به پیشنهادات مخدوش یا ناقص ترتیب اثرداده نخواهد شد.
8-  هزینه نشرآگهى و کارشناسى مربوطه بعهده برنده مزایده خواهد بود.

ضمناً متقاضیان مى توانند جهت مشــاهده واحد مذکور و کســب اطالعات بیشــتر به محل 
ملــک   مراجعه ویــا بــا تلفــن هــاى  37868900و37868901و37867519  ، همراه 

09133669548تماس حاصل نمایند .

آگهى مزایده

بنیاد  توسعه و عمران موقوفات کشور

        نوبت دوم

مساحت  تقریبى طبقه
متر مربع

قیمت پایه کارشناسى
قیمت کل (ریال) هر متر مربع اعیان

7527,000,0002,025,000,000زیر زمین

شرکت عمران شهر جدید مجلسى در نظر دارد نسبت به برگزارى مناقصه عمومى ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به نشانى 
www.setadiran.ir اقدام نماید:

- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مذکور: 98/06/28
- شرایط زمانى دریافت اسناد مناقصه از سامانه: حداکثر تا ساعت 19 روز چهارشنبه مورخ 98/07/03

- مهلت زمانى ارائه پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 98/07/13
- زمان بازگشائى پاکات: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 98/07/14

- نشانى کارفرما: اصفهان- کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- شهر جدید مجلسى- بلوار ارم شرکت عمران مجلسى
کدپستى 45775- 86316 دورنگار 52472214- 031    تلفن: 03152472733  

www.majlessi-ntoir.gov.ir :سایت شرکت عمران مجلسى

آگهى فراخوان مناقصه عمومى

شرکت عمران شهر جدید مجلسى 

        نوبت اول

E-mail:info@majlessi-ntoir.gov.ir

مبلغ برآورد (ریال)موضوع مناقصهشماره فراخوان
مدت قرارداد

مبلغ ضمانت نامه شرکت 
شرایطدر مناقصه (ریال)

2098001397000020
تجدید مناقصه نگهدارى تأسیسات شهر جدید 

مجلسى و ساختمان هاى شرکت عمران مجلسى به 
صورت 50 درصد تهاتر

7/775/000/000
مدت قرارداد: یکسال

 400/000/000
به صورت ضمانت نامه 

بانکى

تأیید صالحیت از اداره 
کار و امور اجتماعى با کد 

فعالیتى مرتبط

2098001397000021
مناقصه خرید، حمل و اجراى آسفالت پراکنده معابر 

اصلى و فرعى شهر جدید مجلسى به صورت 100 
درصد تهاتر

24/219/500/000
به صورت مقطوع به 

مدت 10 ماه

1/220/000/000
به صورت ضمانت نامه 

بانکى

شخصیت حقوقى داراى 
حداقل پایه 5 در رشته 

راه و باند

م الف: 606739

با توجه به اینکه شهردارى نیاسر در نظر دارد به استناد مصوبات شماره 5/1530/ش مورخه 
98/3/28 و 5/1634/ش 98/5/30 شوراى اسالمى شــهر، نسبت به فروش یک دستگاه 
کامیون تانکر آب بنز تیپ ال 1921 با ظرفیت 13000 لیتر به رنگ فیلى - معمولى مدل 1350 
و همچنین یکدستگاه تراکتور رومانیایى زرد رنگ مدل D110 از طریق مزایده عمومى اقدام 
نماید لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى ظرف مدت 3 روز جهت دریافت اسناد و 
مدارك به شهردارى ( امور پیمانها) مراجعه نمایند. ضمنًا هزینه آگهى به عهده برنده مزایده 

خواهد بود.
تاریخ چاپ نوبت اول آگهى: 98/6/25
آخرین مهلت تحویل اسناد: 98/7/11

محل تحویل اسناد: دبیرخانه  محرمانه شهردارى

آگهى مزایده عمومى
 مرحله اول - نوبت دوم

احمد امینى نیک - سرپرست شهردارى نیاسر
م الف:607837
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ل فیلم لمف باجواد عزتى با 4444 فیلمف عزت ىجواد ز او ت عزتى باا 4444جواد
رراهىجشنوارهراهى جشنواره و ىج جشنوارهر راه
جرفیلم فجر م فی ل فیلمفجرف
شودمى شود وم مى شودشى

 پاسخ 
مراه بر 

 نظر
ى بیان 

؛ ...
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اگر
یک کار
هجومى
تیم نفت
حســین
لیگ متش
خود را پ
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حذف یارانه افراد پردرآمد در حالى انجام مى شود که فرصت 
براى پیگیرى چرایى آن و اعتراض نیز وجود خواهد داشت؛ 
به طورى که ابتدا براى افراد پیامکى ارسال مى شود که از 
طریق آن امکان بررسى وجود دارد. یارانه بگیران باید توجه 
داشته باشند که پیامک ارسالى دولت حتماً با سربرگ یارانه 

(Yarane) ارسال خواهد شد.
افراد بعد از دریافت پیامک مى توانند به پیشخوان خدمات 
الکترونیک دولت کــه حدود 600 دفتر در کشــور دارد، 
مراجعه کنند که تاریخ مراجعه نیز در پیامک مشخص شده 
است. یارانه بگیرانى که یارانه آنها حذف شده باید هنگام 
مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت توجه داشته باشند که با 

همان شــماره همراهى که به افراد پیامک زده شده باید 
مراجعه کنند و همان موبایل و پیامک را باید به پیشخوان 
دولت ارائه دهند. همچنین کارت ملى معتبر، شناسنامه، 
گذرنامه و گواهینامه که جزو کارت  هاى شناسایى معتبر 

است باید همراه باشد.
بعد از دریافت کد پیگیرى، افراد باید به ســامانه مربوطه 
مراجعه و کد رهگیرى و کد ملى را وارد کنند. درصورتى که 
نسبت به این مورد درخواست بررسى مجدد وجود داشته 
باشد، افراد مى توانند درخواســت خود را در حداقل 200 
کلمه در همان سامانه درج کنند و پس از بررسى، نتیجه آن 

به شماره تماسشان ارسال خواهد شد.

حجت االسالم و المســلمین حســن روحانى، رئیس 
جمهورى صبح یک شنبه در مراسم رژه نیروهاى مسلح 
که به مناسبت 31 شهریور برگزار شد با بیان اینکه نقش 
دشمن در منطقه امنیت زدا بوده و دشمن امنیت افغانستان، 
عراق، ســوریه و خلیج فارس را از بین برده است، گفت: 
هرجا نیروهاى مسلح ما حضور پیدا کردند نقش امنیت زا 
داشتند و براى کشورهاى منطقه از جمله عراق، سوریه، 
فلسطین و لبنان امنیت به ارمغان آوردند و تروریست هاى 

وحشى را ریشه کن کردند این فرق ما با دشمن است.
وى ادامه داد: ما به همســایگان خــود اعالم مى کنیم 
دست رفاقت، دوستى و برادرى به سوى آنها دراز کرده و 

آماده ایم از خطاهاى گذشته آنها در منطقه بگذریم، چرا 
که امروز دشمنان اسالم یعنى آمریکا و صهیونیست ها 
مى خواهند از شکاف و اختالف بین ما سوء استفاده کنند.

حجت االسالم و المسلمین  روحانى در ادامه گفت: امسال 
در سازمان ملل با شعار «ائتالف امید و هرمز، صلح براى 
منطقه» حضــور مى یابیم. طرحى را در ســازمان ملل 
پیش روى جهانیان قرار مى دهیم که ایران با همکارى 
کشــورهاى منطقه امنیت منطقه، خلیج فارس، دریاى 
عمان و تنگه هرمز را تأمین مى کنــد و اعالم مى کنیم 
حضور نیروهاى خارجى براى آبراه هاى جهانى، منطقه، 

امنیت کشتیرانى و نفت مشکل زا و خطرآفرین است.

معترضان به حذف یارانه 
به «Yarane» توجه کنید

آماده ایم از خطاهاى همسایگان 
بگذریــم

رفتار پر خطر دانش آموزى
 تابناك | معاون سازمان نظام روان شناسى 
و مشاوره کشــور با اشــاره به تحقیقاتى که درباره 
وضعیت ســالمت روان دانش آموزان انجام شده 
است، گفت: براســاس این تحقیقات، 19/7 درصد 
پسران مقطع متوسطه اول داراى رفتارهاى پرخطر 
هستند. همچنین طبق پیمایش سالمت روان سال 
97، به طور کلى 23/6 درصد از افراد 15 تا 64 ساله 
ساکن کشور دچار یک یا چند اختالل روان پزشکى 

هستند.

تخلف دارویى
رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه   میزان|
خرید و فروش یا اجاره مجوز داروخانه تخلف محرز 
داروسازان است، گفت: مشــاهده چنین تخلفاتى 
با توجه به غیرقانونى بــودن فرایند با برخورد هاى 
الزم مواجه خواهد شد. شانه ساز یادآور شد: با توجه 
به اینکه اجاره دادن مجوز داروخانه به شخص غیر 
مؤسس تخلف است در صورتى که این موضوع از 
سوى دانشگاه هاى علوم پزشکى اثبات شود به طور 

حتم رسیدگى ها در این حوزه آغاز مى شود.

راکبان مقتول 
 میزان| معاون اجتماعى پلیــس راهور ناجا 
گفت: 21 درصــد فوتى ها در تصادفــات رانندگى 
راکبان موتورسیکلت هســتند که با نداشتن کاله 
ایمنى و رعایت نکردن قوانین جان خود را از دست 
مى دهند. وى ادامه داد: متأســفانه استفاده نکردن 
از کاله ایمنى و وارد آمدن ضربات به ســر در حین 
تصادف جان بســیارى از راکبان موتور سیکلت ها 

را مى گیرد.

دردسر 
تورم نزدیک به صفر!

 ایسنا| بانک مرکزى ژاپن در گزارش جدید 
خود اعالم کــرد که تورم این کشــور در 12 ماهه 
منتهى به ماه آگوست تنها 0/3 درصد بوده است که 
در طول دو سال اخیر بى سابقه بوده است. تورم کمتر 
از حد انتظار باعث خواهد شد تا بانک مرکزى ژاپن 
بیش از پیش براى گسترش سیاست هاى انبساطى 
خود تحت فشــار قرار گیرد. بانک مرکزى ژاپن با 
توجه به نرخ تــورم پایین و کمبود نیــروى کار در 
دوراهى سختى براى تعیین مسیر آینده سیاست هاى 

پولى خود قرار گرفته است. 

امسال چند نفر به کربال
 مى روند؟

دبیــر کل جمعیــت هالل احمر با    فارس|
بیان اینکه پیش بینى مى کنیم امسال بیش از سه 
میلیون نفر در اربعین حسینى شرکت خواهند کرد، 
گفت: تا کنون 800 هزار نفر در سامانه سماح ثبت 

نام کرده اند.

بخشودگى جرایم مالیاتى 
رئیس کل ســازمان امور مالیاتى   ایسنا|
گفت: چنانچه تولیدکننــدگان و فعاالن اقتصادى، 
بدهى مالیاتى خود را تا پایان مهر ماه پرداخت کنند، 
100 درصد جرایم قابل بخشــش آنها بخشــوده 

مى شود.

هشدار جدى براى مسئوالن
 بهار | یک عضــو کمیســیون اجتماعى 
مجلس شــوراى اســالمى با بیان اینکــه میزان 
کودك ربایى در چند وقت اخیر یک هشــدار جدى 
براى مسئوالن محســوب مى شود، گفت که قطعًا 
کمیسیون اجتماعى باید به این موضوع ورود پیدا کند 
محمدرضا بادامچى در واکنش به کودك ربایى در 
روزها و ماه هاى اخیر، گفت: طبق بررسى هاى انجام 
شده مجازات سنگینى براى آدم ربایى و کودك ربایى 
وجود دارد ولى با توجه به شــیوع آن مسئوالن باید 
آن را به عنوان یک هشدار جدى گرفته و ورود کنند.

برگزارى نماز جمعه اهل سنت 
در7 خانه

 ایلنا| علیم یارمحمدى، نماینده مردم زاهدان و از 
نمایندگان اهل سنت مجلس شوراى اسالمى در واکنش 
به خبر اختصاص چند محل در تهران براى برگزارى نماز 
جمعه اهل تسنن، گفت: در حال حاضر اهل تسنن در هفت 
نقطه تهران در خانه ها نماز مى خواننــد اما ما براى یک 
نقطه اساسى که بزرگ و گسترده باشد و بتوانیم مراسم هاى 
یک میلیون نفر اهل تسنن را که در تهران هستند برگزار 
کنیم، پیگیر موضوع هستیم. وى افزود: در حال حاضر در 
هفت نقطه در خانه ها نماز جمعه اهل تسنن با حدود صد 

 صد و پنجاه نفر برگزار مى شود.

عربستان نفت وارد کرد!
ن  بســتا عر   باشگاه خبرنگاران جوان |
سعودى به منظور جبران کسرى نفت خود در پى هدف 
قرارگرفتن تأسیســات آرامکو براى نخســتین بار اقدام 
به واردات این ماده ارزشــمند کرد. پس از حمله گسترده 
پهپادى به تأسیســات نفتى عربستان در روز شنبه هفته 
گذشته، تولید روزانه 5/7 میلیون بشکه از نفت عربستان 
متوقف شد. این کشور هم اکنون از ذخایر نفتى خود براى 

تأمین مشتریانش استفاده مى کند.

جبران مى کنیم
  فارس| معاون وزیر صمت در پاسخ به این نگرانى 
تولیدکنندگان حوزه پتروشیمى بیان کرد: تولیدکنندگان 
نگران کمبود مواد اولیه نباشند، مواد اولیه به اندازه تمامى 
واحدها موجود است و در ســامانه مچینگ کمبودها را 
جبران خواهیم کرد. مهــدى صادقى نیارکى اضافه کرد: 
60 هزار ُتن مواد اولیه به صورت هفتگى در بورس عرضه 
مى شود که تنها 35 هزار تن آن معامله مى شود و این یعنى 

کمبودى نداریم.

زمان اجالس خبرگان
  اعتمادآنالین| دبیرخانــه مجلــس خبرگان 
رهبرى درباره زمان برگزارى هفتمین اجالس رســمى 
این مجلــس در دوره پنجم اطالعیه اى صــادر کرد. در 
این اطالعیه آمده است که هفتمین اجالس رسمى این 
مجلس، در روزهاى سه شنبه و چهارشنبه 2 و 3 مهر 1398، 
به مدت دو روز در تهران، ساختمان سابق مجلس شوراى 
اسالمى واقع در خیابان امام خمینى(ره) تشکیل مى شود.

برنامه هاى روحانى در نیویورك
رئیس جمهورى ایران امروز به منظور حضور    پانا|
در هفتادوچهارمین نشست ساالنه مجمع عمومى سازمان 
ملل متحد تهران را به مقصد نیویورك ترك خواهد کرد.  بر 
اساس برنامه ریزى هاى صورت گرفته حسن روحانى عصر 
پنج شنبه 4 مهر ماه نیویورك را به سوى میهن اسالمى 

ترك خواهد کرد.

کالً اشتباه مى کند
 مشرق| محمدجواد ظریف، وزیــر امور خارجه 
کشورمان در جریان ســفر خود به نیویورك در گفتگو با 
شبکه سى بى اس در پاسخ به ســئوالى درباره حمله اخیر 
به تأسیســات نفتى آرامکو گفت که آمریکا پس از حمله 
به پاالیشگاه عربستان با اعزام نیرو و تجهیزات دفاعى به 
منطقه در حال ژست گرفتن است. وى تصریح کرد: من 
فکر مى کنم که این کشور در رسیدگى به این مسئله تمامًا 

مسیر اشتباه را پیش مى رود.

از سر دلخوشى
 ایکنا| حجت االســالم والمســلمین غالمرضا 
مصباحى مقدم، عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
و عضو شــوراى فقهى بانک مرکزى، درباره این اقدام 
آمریکا علیه بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران اظهار 
کرد: تحریم هاى جدید بانک مرکزى از ســوى آمریکا، 
اقدامى از سر ناچارى و در واقع اقدامى بى خاصیت توسط 
رئیس جمهور این کشور است که شاید موجب دلخوشى 

خودش و اطرافیانش شود.

خبرخوان

برنامه «مشق احســان» شبکه 3 ســیما در دکور
 برنامه خود از تصویر یک زن بــى حجاب در حال 
دوچرخه ســوارى اســتفاده کــرده که ظاهــراً با 
تذکــر مواجــه شــده اســت چراکــه دقایقــى 
پس از شروع برنامه مجرى جاى خود را تغییر داد تا 

تصویر دیده نشود!

ظریف، وزیرخارجه کشورمان روز ســوم شهریور و به 
طور ناگهانى تهران را به مقصد شهر کوچک بیاریتز در 
فرانسه که آن روزها محل برگزارى اجالس گروه هفت 
بود، ترك کرد. حاال یک منبع آگاه براى اولین بار در این 
خصوص توضیحاتى به روزنامه «خراسان» داده که در 

ادامه مى خوانید:
همزمــان با برگــزارى اجــالس جــى 7 در فرانســه، 
طرف هاى فرانســوى با تهران تماس مى گیرند و این 
خبر را مى دهند که «ترامپ» با کلیات طرح «ماکرون» 
موافقت کرده اســت. بعد از آن بود که «لودریان» وزیر 
خارجه فرانسه نیز با وزیر خارجه ایران تماس مى گیرد و 
از وى دعوت مى کند تا به بیاریتز بیاید... در بیاریتز هیئت 
ایرانى به ساختمان شهردارى شهر کوچک بیاریتز که 
با هتل محل اجالس جى 7 فاصله داشت برده شدند... 
شهردار بیاریتز اتاق خودش را در اختیار دو هیئت ایرانى 
و فرانسوى قرار داد و از اینکه وزیر خارجه ایران به همراه 
وزیران خارجه و اقتصاد فرانسه و به ویژه رئیس جمهور 

این کشور در اتاق او مشــغول گفتگو و مذاکره هستند 
بسیار خوشحال و هیجان زده شده بود. پس از استقرار 
هیئت ایرانى در ساختمان شهردارى، امانوئل ماکرون 
شــخصًا به دیدار ظریف آمد. آنجا هنوز شــرط ترامپ 
براى دیدار با روحانى مطرح نبود اما وقتى ماکرون وارد 
جلسه با طرف ایرانى شــد، گفت: «االن در جمع سران 
جى 7 بودم و اعالم کردم که مى خواهم به دیدار ظریف 
بروم. ترامپ آنجا بود و به من گفت من هم براى دیدار با 
ظریف مى آیم، به او پاسخ دادم ایران تضمین گرفته که 
دیدارى نباشد.» سپس ماکرون به شوخى رو به ظریف 
کرد و گفت: «اگر مى خواهى االن زنگ بزنم تا ترامپ 
بیاید؟» که ظریف هم مخالفــت کرد. این منبع آگاه در 
پایان اظهــار کرد: «ماکرون گفــت آخرین تحول این 
است که ترامپ حاضر شده در جلســه 4+1 بیاید. البته 
پاسخ ما نیز منفى بود و شرط گذاشتیم که اول رفع همه 
تحریم ها و بازگشــت به برجام و سپس حضور ترامپ 

در جمع 1+4 ».

پس از پایان جنگ تحمیلى هشــت ســاله، هیئتى از 
سوى دبیرکل وقت سازمان ملل، «خاویر پرز دکوئیار»، 
در سال 1370، به تهران آمد تا خســارت هاى وارد بر 
ایران را بــرآورد کند. در گزارش این هیئت، خســارات 
مســتقیم به ایران 97 میلیارد دالر برآورد شــده است. 
این رقم یک دهم خسارات 1000 میلیارد دالرى است 
که کارشناســان و مسئوالن وقت کشــورمان تخمین 

زده بودند.
در گزارش ســازمان ملل، که دبیرکل این ســازمان به 
اعضاى شــوراى امنیت ارائه کرد، آمده است: «در 24 
استان ایران، پنج استان صحنه نبرد بود و 11 استان دیگر 
هدف حمله هاى هوایى و موشــکى مکرر قرار گرفت. 
این 16 استان، دو سوم جمعیت 50 میلیونى کشور را در 
خود جاى مى داد... طبق اظهارات مقامات ایرانى، بیش 
از 50 شهر و شهرستان و نزدیک به 4000 روستا در این 
جنگ به میزان مختلف متحمل خسارت شدند و تعداد 
بسیارى نیز با خاك یکسان شده اند که باید آنها را به این 

تعداد اضافه کرد.
در مجموع، کل واحدهاى مسکونى که بنا به گزارش ها 
در جنگ تخریب شد، بیش از 13 هزار بود و 190 هزار 
واحد نیز به شدت خسارت دید. هیئت سازمان ملل تعداد 
قابل مالحظه اى از این محل ها را مورد بازدید قرار داد و 
خسارات وارده را تأیید کرد. این جنگ در تخریب مناطق 
مسکونى و غیرنظامى تأثیر مستقیم و اسفبارى داشت. 
به عالوه، در حــدود یک میلیون و 250 هــزار نفر نیز 

مجبور به ترك خانه و کاشانه خود شدند.»
در این گزارش گفته شده اســت که بخشى گسترده از 
سازه هاى نفتى ایران از میان رفته اند. براى نمونه، زیان 
تولید ناشى از آسیب به پاالیشگاه آبادان در هشت سال، 
بیش از 700 میلیون بشکه به ارزش تقریبى 27 میلیارد 
دالر بوده اســت. یا بیش از 75 درصد سازه هاى نفتى 

جزیره  خارك از میان رفته است.
بندرهاى ایران نیز در این جنگ لطمات بسیارى دیدند. 

در گزارش ســازمان ملل آمده که بندر آبادان در جنگ 
همواره زیر بمباران بوده و یکســره ویران شده است. 
بندر خرمشهر نیز خساراتى بسیار دیده و بایسته است که 
از نو ساخته شود. همچنین به بندر امام خمینى(ره) نیز 
بارها حمله  هوایى شده اســت و هر چند در زمان بازدید 
هیئت سازمان ملل بسیارى از آسیب ها بازسازى شده 
بودند ولى به گفته  این هیئت، این بازسازى موقتى بوده 

است نه دائمى.
در گزارش هیئت در بخــش نیرو نیز آمده اســت که 

نیروگاه ها چون اهــداف راهبردى بوده انــد حمله به 
آنها تنها محدود به اســتان هاى مرزى نبوده اســت. 
بزرگ ترین شــبکه  نیرو که در اســتان خوزستان جاى 
دارد و برق 21 استان ایران را فراهم مى کند بارها مورد 
حمله قرار گرفته است. همچنین به نیروگاه نکا که دیگر 
نیروگاه بزرگ ایران اســت چند بار حمله شــده است. 
نیروگاه هاى دیگر، همچون نیروگاه تبریز در شــمال 
غرب ایران و نیروگاه بندرعباس در جنوب ایران، بارها 
مورد حمله قرار گرفته اند. دیگر نیروگاه هاى کوچک تر 

ایران نیز خسارات دیده اند.
همچنین، آمارى از کشتى هاى غرق شده در رود کارون 
و اروندرود به دست داده و برآورد کرده که بیش از 800 
فروند کشتى کوچک و متوسط و 70 فروند کشتى بزرگ 

از دست رفته اند و غرق شده اند.
این گزارش همچنین به بخش کشاورزى نیز پرداخته و 
براى نمونه گفته که شمار درختان خرماى از میان رفته 
در استان خوزســتان بیش از هفت میلیون درخت بارور 

بوده که برابر 155 هزار تُ ن تولید خرما در سال است.

رئیس دیوان عالى کشــور گفت: دیــوان، آقاى محمدعلى 
نجفى را قاتل مرحومه میترا اســتاد مى داند اما در نوع قتل 

تردید کرده است.
حجت االسالم و المسلمین احمد مرتضوى مقدم افزود: عمده 
ابهامى که در این پرونده بوده، این اســت که گلوله اى که در 
بدن مقتوله یافت شده تغییر شکل پیدا کرده و این شائبه مطرح 
است که شاید گلوله به دیوار خورده و کمانه کرده و سپس به 
بدن مقتوله برگشته باشد که اگر این نقض اثبات شود قتل غیر 

عمد محسوب و به لحاظ مجازات جنبه عمومى جرم تخفیف 
داده مى شود. وى افزود: البته این موضوع هیچ ارتباطى به جنبه 
خصوصى جرم و بحث قصاص ندارد و آن بحث تمام شده و 

تصمیم ما در خصوص جنبه عمومى جرم است.
وى گفت: اکنون باید جنبه عمومى جرم تعیین و تکلیف شود 
که اگر قتل عمد باشد تا ده سال مجازات دارد و اگر غیرعمدى 
باشد در مجازات تخفیف داده مى شــود و ما باید نوع قتل را 

مشخص کنیم تا جنبه عمومى جرم را بتوانیم رأ ى بدهیم.

حق شناس و خلیل آبادى، دو عضو شوراى شهر تهران 
به تازگى از خانه موزه سیمین و جالل بازدید کردند. خانه 
موزه اى که توسط شــهردارى تهران مدیریت مى شود. 
تصاویر منتشر شده در سایت شوراى شهر تهران نشان 
مى دهد این دو عضو شوراى شــهر تهران با کفش وارد 
بخش ممنوعه  خانه شــده و روى صندلى هاى موزه اى 
این خانه نشسته اند. عکس یادگارى این دو عضو شوراى 

شهر تهران و همراهان با ماکت هاى قرار گرفته در آنجا  
در حالى منتشر شــده که گفته مى شود ورود با کفش به 
این بخش خانه ممنوع است. همچنین استفاده نکردن 
و لمس نکردن اشیاى موزه اى جزو قوانینى است که در 

همه موزه ها رعایت مى شوند. 
تا زمان انتشــار این گزارش شوراى شــهر تهران هیچ 

واکنشى نسبت به این اتفاق عجیب نشان نداده است. 

اخیراً شایعاتى پیرامون دوره ریاست وى بر هیئت مدیره هپکو 
اراك پس از واگذارى مطرح شده است که بنابر اطالعات به 
دست آمده توســط خبرنگار «جماران»، زنگنه در واگذارى 

هپکو به بخش خصوصى هیچ نقشى نداشته است.
همچنین گفتنى اســت که زنگنه در دوران کوتاه حضور در 
هیئت مدیره این شرکت از هپکو  هیچگونه دریافتى نداشته 
است بلکه بر اســاس قراردادى که با شخص مالک داشته 
حقوقى دریافت کرده که کمتر از 10 درصد ارقامى است که 
اخیراً مطرح شده است. برخى شایعات اخیر نیز در خصوص 

فردى به نام عطاریان مطرح شده بود مبنى بر اینکه وى باجناق 
زنگنه است در حالى که وى هیچ نسبت فامیلى با وزیر نفت 
نداشته و ندارد.در ادامه مسائلى که حول وزیر نفت مطرح شده 
است، به واردات دستگاه هاى دست دوم چینى اشاره شده که  
پیگیرى ها نشان مى دهد در دوران بیژن زنگنه هرگز ماشین 
آالت و دستگاه دست دوم چینى و غیرچینى توسط هپکو وارد 
نشده اســت. ادعاهاى اخیر درحالى درباره وزیر نفت مطرح 
مى شــود که تاکنون هیچ ســندى در این خصوص منتشر 

نشده است.

ایران در جنگ تحمیلى چقدر خسارت دید؟

زنگنه هپکو را واگذار کرد؟جزئیات جدید از دیدار ظریف و ماکرون

دیوان عالى کشور در نوع قتل میترا استاد تردید کرده است

عکس جنجالى اعضاى شوراى شهر تهران
 در موزه سیمین و جالل 

فدراســیون کشــتى درباره مصاحبه نایب رئیس این 
فدراسیون با یک شــبکه تلویزیونى معاند توضیحاتى 

ارائه کرد.
فدراســیون کشــتى اعالم کرد: «پیرو مصاحبه آقاى 
حمید سوریان، نایب رئیس فدراســیون کشتى با یک 
رسانه معاند به اطالع مى رســاند گزارشگر این شبکه 
پس از چند بار درخواســت براى مصاحبه و پاسخ منفى 
ســوریان، در نهایت در میان تماشــاگران و به صورت 

غافلگیرکننده سراغ وى رفت. این گزارشگر با بیان اینکه 
برنامه زنده است، از سوریان درخواست انجام مصاحبه 
کرد و نایب رئیس فدراســیون در عمل انجام شده قرار 
گرفــت. فدراســیون کشــتى تأکیــد مى کنــد

 در چارچــوب قوانیــن نظــام مقــدس جمهــورى 
اســالمى ایران حرکت مى کند و موضــوع پیش آمده 
یک اتفاق بود کــه ان شــاءا... دیگر پیــش نخواهد 

آمد.» 

توضیح فدراسیون کشتى
 درباره مصاحبه سوریان با رسانه معاند

این بار جاى آباژور
 مجرى گذاشتند !



استاناستان 03033586 سال  شانزدهمدوشنبه  1 مهر  ماه   1398

قرار با ستاره ها در باغ غدیر 
برنامه «قرار با ستاره ها» به مناسبت هفته دفاع مقدس 
تا 6 مهر از سـاعت 17 در باغ غدیر میزبان شهروندان 
است. مدیر فرهنگسراى پایدارى ادامه داد: برنامه هاى
پرفورمنـس، تئاتـر، نقالـى، روایتگـرى و مشـاوره از  
جملـه برنامه هاى «قرار با سـتاره ها» اسـت. سـعید 
صرامى تصریح کرد: در قالب برنامه «قرار ستاره ها» 
پازل هایى در مورد ایثار، مقاومت و پایدارى در مناطق 
15 گانه شـهر قرار مى گیرد که مردم این پـازل ها را 
تکمیل مى کنند و در آخـر این پازل ها کنـار هم قرار 

گرفته و در گلستان شهدا نصب مى شوند.

آموزش بایدها و نبایدهاى 
نجوم 

کارگاه عملـى و تئـورى نجـوم رصدى پیشـرفته از 
30 شـهریور به مدت 12 جلسـه در اصفهـان برگزار 
مى شـود. سرپرسـت مرکز نجوم ادیب اظهـار کرد: 
شرکت کنندگان این جلسات با ثبت نام قبلى در این 
کارگاه از تجربیات و اطالعات عرفان احمدى رصدگر 
و مدرس نجوم رصدى بهره مند مى شوند. رضا شهباز 
تصریح کرد: در این کارگاه کار با تلسـکوپ و دوربین 
چشمى، نقشه خوانى و تکنیک هاى استفاده از نقشه، 

تکنیک و رصد اجرام آموزش داده مى شود.

افزایش سقف وام اشتغال 
مددجویان 

بهرام سوادکوهى، معاون اشتغال و خودکفایى کمیته 
امداد اسـتان اصفهان بابیان اینکه تا انتهاى سال 97 
سقف وام اشـتغال پرداختى به مددجویان 20 میلیون 
تومان بود، گفـت: افزایش قیمت ها به ویـژه در حوزه 
ماشـین آالت باعث شـده که بـا مبالغ سـابق امکان 
راه اندازى یک کسـب وکار کوچک مددجویى فراهم 
نباشد و به همین علت با پیگیرى هاى این نهاد سقف 
وام قرض الحسنه اشتغال پرداختى به مددجویان به 50 

میلیون تومان افزایش یافت.

پرونده مسکن مهر بسته شد
با حضـور وزیر راه و شهرسـازى، 529 واحد مسـکن 
مهر اسـتان اصفهان در پردیس شـاهین شهر افتتاح 
شد. مدیر کل راه و شهرسازى استان اصفهان گفت: 
با این تعداد افتتاح، پرونده مسکن مهر استان اصفهان 
بسـته شـد و تاکنون بیش از 150 هزار واحد مسکن 
مهر در شهرهاى بیش از  25 هزار نفر استان تحویل 
متقاضیان شده است. حمیدرضا امیرخانى  افزود: 529 
واحد مسکن مهر اسـتان در شهرهاى قهجاورستان، 

شهرضا، بهارستان و شاهین شهر واقع شده است.

بحران آب در 5 منطقه
مدیرعامل سـازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان گفت: امسـال با توجه به جارى بودن آب در 
رودخانه زاینده رود چاه هاى حریم رودخانه آب کافى 
داشتند، اما در برخى از مناطق شـهردارى از جمله 2، 
10، 12، 14 و 15 همچنان چاه ها خشـک بود، از این 
رو براى آبیارى فضاهاى سـبز و درختـان از تانکرها 
استفاده شد. فروغ مرتضایى نژاد ادامه داد: بیش از سه 
میلیـون و 700 هزار اصله درخت در شـهر وجود دارد 
که بخش عمده اى از آنها بیش از 50 تا 100 سال عمر 

دارد و نگهدارى آنها کارى بسیار دشوار است.

رسالت
 ارتقاى فرهنگ شهروندى 

شـهردار زرین شـهر بـا بیـان اینکـه رسـالت اصلى 
فعالیت هـاى فرهنگـى شـهردارى ارتقـاى فرهنگ 
شـهروندى اسـت، گفـت: تـالش مى کنیـم در ایام 
اعیاد ملى و مذهبى برنامه هایى براى افزایش نشـاط 
اجتماعى برگزار شود. میثم محمدى توسعه فرهنگى 
را مبناى توسعه شهرى دانست و اظهار کرد: مدیریت 
شـهرى زرین شـهر تالش کرده با ایجاد بسـترهاى 
مناسـب فرهنگـى تحقـق توسـعه پایـدار را در ابعاد 

مختلف شهرى رقم بزند.

خبر

نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان گفت: 
دفاع ما مقدس بود زیرا دفاع مشــروع و مقدس است و 
ما در دفاع خود کلیه موارد انســانى و اسالمى را رعایت 

کردیم.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد در مراسم آغاز هفته 
دفاع مقدس و رژه نیروهاى مســلح مستقر در اصفهان 
اظهار کرد: جمهورى اسالمى ایران براى کشورگشایى 
جنگ نکرد بلکه براى دفاع بود زیــرا قبل از هر اقدامى 
گزارش تجاوزات رژیم بعثى را  به سازمان ملل گزارش 
کردیم. وى افزود: کشــور ما اصول انسانى را بر خالف 
دشمنى که  به هیچ اصلى مقید نبود، رعایت کرد و تالش 

کردیم هیچ مرکز غیر نظامى مثل مدرسه، بیمارستان و 
امثال آن بمباران یا موشکباران نشود.

نماینده ولى فقیه در استان اصفهان گفت: البته دشمن ما 
چنین نبود و در موشکباران و بمباران ها مردم بى دفاع ما 
را هدف قرار داد و حتى به هواپیماى مسافربرى ما حمله 
کردند. امام جمعه اصفهان با اشــاره به تهاجم گسترده 
عربستان به مردم بى دفاع یمن و کشتار کودکان و زنان 
و مردم این کشور، خاطرنشان کرد: امروز هم اگر مردم 
یمن به حق تأسیســات زیرســاختى عربستان را هدف 
قرار مى دهند، محلى مردمى را هدف قرار نداده اند بلکه 

تأسیساتى نفتى و زیرساختى بوده است.

صبح دیروز(یک شنبه 31شهریور ماه) رژه نیروهاى مسلح 
استان اصفهان در نخســتین روز از هفته دفاع مقدس با 
مشارکت یگان هاى نمونه ســپاه، ارتش، بسیج و نیروى 
انتظامى با اهتزاز پرچم سه رنگ جمهورى اسالمى ایران در 
مقابل گلستان شهداى اصفهان برگزار شد. در این مراسم 
نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان، استاندار و 

فرماندهان نظامى و انتظامى حضور داشتند. 
اداى احترام به مقام شامخ شهداى جنگ تحمیلى و خانواده 
معظم ایشــان و نمایش اقتدار یگان هاى مختلف ســپاه 
صاحب الزمان(عج)، ارتش جمهورى اسالمى ایران، بسیج 
و نیروى انتظامى و پلیس راهور از مهمترین برنامه هاى این 

مراسم بود. سردار مجتبى فدا، فرمانده سپاه صاحب الزمان 
(عج) استان اصفهان در این مراسم اظهار کرد: هفته دفاع 
مقدس امسال در آستانه راهپیمایى بزرگ اربعین قرار دارد 
که امیدورایم زمینه ساز تمدن نوین انقالب اسالمى باشد. 
وى افزود: وحدت و همدلى و همکارى نیروهاى مسلح در 
استان اصفهان اعم از نیروهاى نظامى و انتظامى و دستگاه 

اطالعاتى زبانزد و نمونه است.
فرمانده سپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان ادامه داد: 
آمادگى و توان بازدارندگى و دفاعى نیروهاى مسلح استان 
از رسته هاى مختلف در حد اعال و نمونه است و آماده انجام 

هرگونه مأ موریت هستند.

رژه نیروهاى مسلح 
در اصفهان برگزار شد

مسائل انسانى و اسالمى 
در دفاع مقدس رعایت شد

رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: ساعت 6 تا 10 
شب پرحادثه ترین اوقات روز در استان اصفهان است.

محمدرضا محمدى در نشست خبرى با اصحاب رسانه 
اظهار کرد: جزو معدود استان هایى هستیم که پنج ماهه 
ابتداى ســال کاهش در تصادفات داشــتیم و 9 درصد 
کاهش را در این مدت شاهد بودیم و امید است با کاهش 
روند تصادفات به شاخص هاى مدنظر برسیم. وى افزود: 
در تصادفات جرحى افزایش جزیى داشتیم؛ در مرداد ماه 
بیش از 61 درصد کاهش در فوتى ســر صحنه داشتیم 
و پرحادثه ترین روز در ســطح استان اصفهان، روزهاى 
چهارشنبه است و ساعت 6 تا 10 شــب پرحادثه ترین 

اوقات روز در استان اصفهان است.
محمدى بیان کرد: بیشترین علت تصادفات در اصفهان 

عدم توجه به جلو است که 40 درصد از تصادفات به این 
علت است که بیشترین دلیل آن هم توجه به گوشى تلفن 
همراه اســت و این عدم توجه به جلو باعث تصادفات 
مى شــود. وى افــزود: موتورســیکلت ها 45 درصد از 
فوتى هاى ما را تشــکیل مى دهد؛ آمار استفاده از کاله 
ایمنى اصًال خوب نیست و براى این موضوع برنامه هاى 
آموزشــى و فرهنگى و بعد از آن هم برخوردى خواهیم 

داشتیم.
رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان تصریح کرد: از 25 
شهریور تا 15 مهر ماه کلیه فعالیت هاى عمرانى را اجازه 
نمى دهیم و بنا بر قانون کلیه دســتگاه ها بدون مجوز 
امکان اقدام عمرانى در ســطح معابر را نخواهند داشت 
که به دلیل اقامه حقوق شهروندى اگر دستگاهى تخلف 

کند، بنا بر قانون با دستگاه برخورد خواهد شد. محمدى 
تأکید کرد: عدم برپایى نمایشــگاه هایى که پرمخاطب 
هستند در مراکز شهر، خط کشى و سرعتکاه هاى نزدیک 
به مدارس و... اقداماتى است که براى این ایام صورت 

گرفته است.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان اظهار کرد: دور دور 
در برخى از معابر اصفهان در ایام یا ســاعات خاصى در 
شــهر اصفهان اجرا مى شــود که حتمًا برخورد جدى و 
بدون اغماض انجام خواهیم داد و در صورتى که متنبه 
نشوند، خودروى آنها را به پارکینگ منتقل خواهیم کرد؛ 
از اردیبهشــت تاکنون بیش از 3500 خودرو که در دور 
دور شرکت مى کردند، توقیف شدند که البته ممکن است 

برخى از خودروها مکرراً دچار تخلف شده باشند .

 آخرین آمار تصادفات از زبان رئیس پلیس راهور استان اصفهان 

چهارشنبه هاى پر حادثه، 6 تا 10 شب شرکت فوالد مبارکه در نمایشگاه رونق تولید ملى با 
شعار «نهضت ساخت تولید داخل» با حضور بیش از 
40 شرکت داخلى در محل برگزارى نمایشگاه هاى 

دائمى پل شهرستان اصفهان حضور یافت.
در آییــن افتتاحیه این نمایشــگاه، ســید حســن 
قاضى عســگر، معاون هماهنگى امــور اقتصادى و 
توسعه منابع استاندارى اصفهان گفت: فوالد مبارکه در 
زمینه بومى سازى خوب عمل کرده است. این شرکت 

باید در ادامه هم تا حد امکان نیازهاى خود را در داخل 
تهیه کند تا باعث بهبود روند ایجاد اشتغال شود.

وى ضمن تأکیــد بر این که فــوالد مبارکــه باید با 
برنامه ریزى بلندمدت و با ایــن دیدگاه که تحریم ها 
همواره برقرار خواهد بود، نیازهــاى خود را از داخل 
تهیه کند، تصریح کرد: این رویکرد باعث مى شــود 
تولیدکننــدگان داخلــى توانمند شــوند و بتوانند با 

تولیدکنندگان خارجى رقابت کنند.

مدیرکل زندان هاى اســتان اصفهان از اهداى سبد 
تحصیلى به فرزندان مددجویــان زندان اصفهان در 

راستاى بازگشایى مدارس خبر داد.
اسدا... گرجى زاده گفت: در راستاى بازگشایى مدارس 
و با جلب مشارکت خیرین و هیئت مدیره خیریه امام 
موسى کاظم (ع) تعداد 250 ســبد لوازم التحریر به 
فرزندان مددجویان بى بضاعت زندان اصفهان اهدا 
شد. وى افزود: این سبد شامل لوازم التحریر مورد نیاز 

دانش آموزان بوده که کیــف، مداد، پاك کن، تراش، 
دفتر و دیگر وسایل مورد نیاز خریدارى شد و در اختیار 

فرزندان مددجویان بى بضاعت قرار گرفت.
مدیرکل زندان هاى استان اصفهان تصریح کرد: این 
اقالم در حال حاضر در بازار فعلى هر ســبد به ارزش 
بیش از دو میلیون ریال بوده که با نرخ دولتى  و قیمت 
مناســب جمعًا با مبلغ 250 میلیــون ریال خریدارى 

شده است.

رئیس کمیســیون حمل ونقل و فنــاورى اطالعات 
شوراى اسالمى شهر اصفهان دیروز در نود و چهارمین 
جلسه علنى شوراى اسالمى شــهر اصفهان، با بیان 
اینکه پایانه مسافربرى کاوه در زمان افتتاح، به نوعى 
بیرون از بافت شــهر اصفهــان و در فضایى باز قرار 
داشــت، اظهار کرد: امروزه پایانه مسافربرى کاوه در 
میان برج هاى سر به فلک کشیده محصور شده و این 
مسئله مانعى جدى براى جا به جایى هوا در این ناحیه 
است، بررســى داده هاى آلودگى هوا نشان مى دهد 
که خیابان کاوه شمالى یکى از آلوده ترین نقاط شهر 
اصفهان بوده که قطعًا یکى از دالیل اصلى آن وجود 

پایانه کاوه است.
امیراحمد زنــدآور گفت: تعداد مســافران روزانه این 
پایانه را بین 9 تا 12 هزار نفر اعــالم و تصریح کرد: 
پایانه اصلى شــهر اصفهان براى مسافرت به اقصى 
نقاط کشور است؛ عالوه بر این حجم اصلى، بخشى از 
اتوبوس ها در حاشیه این خیابان اقدام به مسافرگیرى 

مى کنند که این مسئله در تمام طول روز ادامه دارد و 
موجب اختالل در روند حمل و نقل منطقه شده است.

وى ادامه داد: خیابــان کاوه، کریدور اصلى به منظور 
دسترسى حدود 500 هزار نفر از ساکنان مناطق شمال 
اصفهان به خصوص شهرك کاوه، ملک شهر و حتى 
شاهین شهر به مرکز شهر است و در نقشه ها و مدارك 
قدیمى عملکرد این خیابان، بزرگراه بوده که به تدریج 
با بارگذارى هاى متعدد تجارى و مسکونى عملکرد آن 

به خیابان تقلیل یافته است.
زندآور اضافه کرد: با توجه بــه اینکه یکى از مقاصد 
راهبردى برنامه عملیاتى اصفهان 1400 شهردارى 
اصفهان، کاهش آالیندگى محیطى، بهینه ســازى 
عبور و مرور شــهرى و در ذیل آن رفع گلوگاه هاى 
ترافیکى است، قطعاً جابه جایى پایانه کاوه به منطقه اى 
مناســب مى تواند اقدامى مؤثر در راســتاى کاهش 
بار ترافیکى منطقه و بهبود شــرایط ســالمت هوا 

باشد.

معاون امــداد و نجــات جمعیت هالل احمر اســتان 
اصفهان خبر داد: در هفته گذشته نجاتگران و امدادگران 

اصفهانى به 277 حادثه دیده امدادرسانى کردند.
داریوش کریمى با بیان اینکه در طول هفته گذشــته، 
پوشــش امدادى 105 مورد حادثه توســط امدادگران 
این جمعیت انجام شده اســت، اظهار کرد: امدادگران 
و نجاتگران جمعیت هالل احمر این اســتان اقدام به 
امدادرسانى به 277 حادثه دیده کردند. وى افزود: در بازه 
زمانى 23 لغایت 30 شهریور ماه، 333 نیروى عملیاتى 
این جمعیت در قالب 115 تیم با همراه داشتن تجهیزات 

الزم امدادى در عملیات هاى یادشده به کارگیرى شدند.
کریمى در ادامه به حوادث تحت پوشش جمعیت هالل 
احمر استان اشاره و تصریح کرد: در این مدت، 48 حادثه 
جاده اى، 14 حادثه شهرى، 28 مورد خدمات حضورى، 
پنج حادثه کوهستان، 9 حادثه صنعتى و کارگاهى و یک 
مورد حادثه زلزله توسط نیروهاى امدادى جمعیت هالل 

احمر استان پوشش داده شد. 
وى خاطرنشان کرد: در طول این مدت 9 مورد عملیات 
رهاسازى توسط تیم هاى عملیاتى این جمعیت صورت 

گرفته است .

فوالد مبارکه نیازهاى خود را در داخل تهیه کند 

اهداى سبد تحصیلى به فرزندان مددجویان زندان

جابه جایى پایانه کاوه در برنامه عملیاتى اصفهان 

امداد رسانى به 277 حادثه دیده در آخرین هفته شهریور

«امســال و در هفته دفــاع مقــدس، 1380 برنامه در 
ســطح حوزه هاى مقاومت و پایگاه هاى بســیج ناحیه 
امام صادق(ع) اصفهان انجام مى شــود و عالوه بر آن 
20 ایســتگاه فرهنگى و هنرى با عنوان "ما پیروزیم" 
در نقاط مختلف شــهر اصفهان برنامه هاى فرهنگى با 
موضوع دفاع مقدس، عاشورا و استکبارستیزى مردم را 

به اجرا مى گذارند.»
فرمانــده ناحیه مقاومت بســیج امام صادق(ع) ســپاه 
صاحب الزمان(عج) استان اصفهان در جمع خبرنگاران 
با تبریک و گرامیداشــت هفته دفاع مقــدس و اعالم 
مطلب فوق گفت: ناحیه مقاومت بســیج امام صادق(ع) 
در هفته دفاع مقدس در سال جارى با دو گروهان در رژه 
31 شهریور ماه و آغازین روز هفته دفاع مقدس شرکت 

کرده است.
سرهنگ دوم پاســدار محمد نصر اصفهانى اظهار کرد: 
پل بزرگمهر، میدان احمدآباد، میدان قدس، خوراسگان، 
قهجاورستان، پل خواجو، میدان شــهدا، گذر چهارباغ، 
روبه روى ترمینال کاوه، زینبیه، هفتون و... ایستگاه هایى 
در سطح شــهر اصفهان اســت که در آنها برنامه هاى 
فرهنگى و هنرى با عنوان «ما پیروزیم» در هفته دفاع 
مقدس، اجرایى مى شــود. وى آذین بندى و فضاسازى 

محالت را یکــى از مهمترین برنامه هــا در هفته دفاع 
مقدس از دیدگاه مردم برشمرد و افزود: به همین منظور 
همه اقشار پایگاه بسیج و پایگاه قشرى در ادارات فعال 
بوده و آذین بندى محالت، مساجد، ادارات، کارخانجات 
و... توسط اقشار بســیج در هر قشر انجام شده تا فضاى 

شهر بسیجى و مردمى باشد. 
فرمانده ناحیه مقاومت بســیج امام صادق(ع) اصفهان 
اظهار امیدوارى کرد همه دستگاه هاى اجرایى در راستاى 
تغییر فضاى شهرى در این ایام گام بردارند و رسانه ها نیز 
آن را مطالبه کنند تا تغییرات در ایام هفته دفاع مقدس در 

سطح شهر به خوبى دیده شود.
ســرهنگ دوم پاســدار نصر اصفهانى افزود: برگزارى 
نشست هاى روشــنگرى و روایتگرى دفاع مقدس در 
مساجد و مجموعه هاى پایگاه هاى بسیج توسط راویان 
دفاع مقدس و پاسخ به رفع شبهات، برگزارى 20 یادواره 
در مساجد و محالت شهر اصفهان، فراخوانى گردان هاى 
بیت المقدس بســیج بــراى تمرینات رزمــى، دیدار از 
آسایشــگاه جانبازان، و... از جمله برخى از شاخص ترین 
برنامه هاى هفته دفاع مقدس از ســوى ناحیه مقاومت 

بسیج امام صادق(ع) است.
وى خاطرنشان کرد: همچنین ناحیه مقاومت بسیج امام 
صادق(ع) در شش غرفه از غرفه هاى نمایشگاه باغ غدیر 

برنامه هایى را خواهد داشت و طى آن دستاوردها و خدمات 
ارائه شده بسیج به نمایش گذاشته مى شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بســیج امام صادق(ع) گفت: با 
محوریت بســیج اصناف با عنوان «یک کاســب، یک 
دانش آموز» هر کسبه چند دانش آموز نیازمند را در آستانه 
بازگشــایى مدارس مدنظر دارند و با تهیه نوشت افزار و 
لوازم التحریر، آنها را به این دانش آموزان هدیه خواهند 

کرد.
فرمانده ناحیه مقاومت بســیج امام صــادق(ع) گفت: 
برگزارى همایش پیشکسوتان جهاد و شهادت به صورت 
کوهپیمایى در صفه، به صــدا درآمدن زنگ مقاومت از 
سوى بسیج دانش آموزان با همکارى آموزش و پرورش 
همزمان با بازگشــایى مدارس را نیز مى تــوان از دیگر 
برنامه هاى هفته دفاع مقدس در ناحیه مقاومت بســیج 

امام صادق(ع) برشمرد.
سرهنگ دوم پاســدار نصر اصفهانى اظهار کرد : بسیج 
شهرستان اصفهان داراى سه ناحیه امام صادق(ع)، امام 
رضا(ع) و ناحیه امام حسین علیه السالم است که کارهاى 
پشــتیبانى را انجام مى دهند و ناحیه امــام صادق علیه 
السالم داراى 460 پایگاه بسیج در سطح شهر اصفهان 
در محدوده برنامه هاى بســیج قــرار دارد که برادران و 

خواهران بسیجى انجام مى دهند.

اجراى 1380 برنامه در اصفهان به مناسبت هفته دفاع مقدس
ساسان اکبرزاده

وزیر راه و شهرســازى گفت: کارهاى اساســى قطار 
شهرى بهارستان اصفهان انجام شده و تالش مى شود 

تا این طرح در سال 1400 به بهره بردارى برسد.
محمد اسالمى روز یک شنبه در بازدید از طرح نیم تمام 
قطار شهرى بهارســتان اصفهان در جمع خبرنگاران 
افزود: این طرح  یک مطالبه مردمى است و امروز مانعى 
براى اجراى آن نیست و این وزارتخانه هم براى تکمیل 
آن تالش مى کند. وى با اشاره به طوالنى شدن زمان 
اتمام ساخت متروى بهارستان گفت: منابع ما محدود 
بوده اســت ضمن اینکه در دوران هــاى مختلف نیز 
اولویت هاى حمل و نقلى کشور به دلیل شرایط تغییر 
مى کند. وزیر راه و شهرســازى اظهار کرد: ریل هاى 
کنونى مورد استفاده در مترو بهارستان موقتى است و 
به منظور انتقال تراورس ها و تنظیمات مترو از متروى 
اصفهان عاریه و امانت گرفته شــده اما وزارت راه و 
شهرسازى ریل هاى مورد نیاز براى اجراى طرح هاى 
خود را به صورت انبوه از ذوب آهن اصفهان خریدارى 

کرده است.
اسالمى اضافه کرد: ذوب آهن طرح تحقیقات ساخت 
ریل راه آهن براى مصرف داخلى کشور را از 20 سال 
گذشــته آغاز کرده اســت و در زمان حاضر هم براى 
متروى بهارســتان نیز اعالم آمادگى کرده و قرارداد 

میان شرکت شهرهاى جدید و این شرکت بسته شده 
است که به محض آمادگى و تحویل ریل ها در متروى 

بهارستان مورد استفاده  قرار خواهد گرفت.
معاون وزیر راه و شهرسازى هم گفت: مترو اصفهان- 
بهارســتان وارد مرحله روســازى شــده، بخشى از 
ریل گذارى انجام و بخشى از آن با اســتفاده از توان 

داخلى انجام شده است.
حبیــب ا... طاهرخانى اظهار کرد: اقدامات ســیویل 
مترو اصفهان بهارســتان انجام شده و مسائل تملک 
و معارضین که عمومًا زمانبر است نیز به پایان رسیده 
است. وى افزود: مترو اصفهان-بهارستان وارد مرحله 
روسازى شده، بخشى از ریل گذارى انجام و بخشى از 
آن با اســتفاده از توان داخلى انجام شده است. معاون 
وزیر راه و شهرســازى اضافه کرد: برق، سیگمنت و 
تجهیزات ایستگاه هاى بهارستان شروع شده و ایستگاه 

راه آهن نیز به زودى شروع خواهد شد.
وى افزود: ســال آینده منابع و تمرکز شرکت عمران 
شهرهاى جدید بر شهر بهارستان خواهد بود و امسال 

نیز هشتگرد را تمام خواهیم کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازى عنوان کرد: مترو بهارستان 
به طور مستقیم به مترو اصفهان متصل مى شود و تأثیر 

عمده اى بر توسعه شهر بهارستان خواهد داشت.

1400، اصفهان تا بهارستان با مترو
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جواد عزتى، بازیگر جوان ســینماى ایران 
ایــن روز هــا یکــى از پرکارترین 
بازیگران این عرصه محسوب 
مى شــود، وى عــالوه بر 
قرارگیرى در آستانه 
اکران سه فیلم 
 ، یى ســینما
چهار اثر دیگر 
را براى حضور 
در جشــنواره 
فیلــم فجــر 
امســال پیش روى خود مى بیند. وى تا چند 
روز آینده اکران فیلم ســینمایى «ماجراى 
نیمروز-رد خــون» را در برنامه دارد، این 
فیلم چهارمین ســاخته محمدحســین 
مهدویــان بعــد از آثــارى همچون 
«التارى»، «ماجــراى نیمروز یک» 
و «ایســتاده در غبار است»، عزتى 
در مجموعــه فیلم هاى «ماجراى 
نیمروز» نقش بسیار متفاوتى را 
ایفا کرده که از نگاه بسیارى از 
منتقدان او را مستحق دریافت 

جوایز قرار داده است. فیلم سینمایى «دو طبقه روى پیلوت» 
دیگر فیلمى است که عزتى در آستانه اکران مى بیند، این 
فیلم که در زمان ساخت حواشى بسیارى را با خود به همراه 
داشــت، حال بعد از نزدیک به دو سال در انتظار حضور بر 
پرده نقره اى سینماســت. حمیدرضا آذرنگ، جواد عزتى، 
بهدخت ولیان، سعیدآقاخانى، بانیپال شومون، گیلدا ویشکى 
و پریوش نظریه از جمله بازیگران اصلى فیلم سینمایى «دو 

طبقه روى پیلوت» خواهند بود.
«جان دار» دیگر اثر جواد عزتى اســت کــه همچنان از 
جشنواره فیلم فجر در دوره سى و هفتم به جا مانده و اکران 
نشده است، البته بر اساس اعالم شوراى صنفى نمایش این 
فیلم نیز در آستانه اکران قرار دارد. وى در این فیلم همبازى 

حامد بهداد شده است.
عالوه بر آثارى که عزتى در انتظار اکران دارد، وى امسال 
تاکنون در چهار فیلم به ایفاى نقش پرداخته است، آثارى 
که به احتمال بســیار زیاد همگى براى حضور در ســى و 
هشتمین جشنواره فیلم فجر آماده مى شــود. «آتاباى» 
نخستین فیلمى بود که عزتى امسال در آن به ایفاى نقش 
پرداخت، «آتاباى» اثرى به نویسندگى هادى حجازى فر و 
کارگردانى نیکى کریمى است که عزتى در آن نقش اصلى 
را ایفا مى کند، وى در این فیلم با هادى حجازى فر، بانیپال 

شومون و سحر دولتشاهى همبازى شده است.

فیلم سینمایى «خورشید» شاید مهمترین فیلم عزتى در 
ســال جارى اســت، دلیل اهمیت این فیلم را مى توان به 
همکارى وى با مجید مجیدى، کارگردان بزرگ و صاحب 

سبک سینماى ایران دانست.
«خورشید» براساس آخرین اخبار منتشر شده اثرى درباره 
یک گنج است، عزتى در این فیلم سینمایى با على نصیریان 
همبازى شده است، «خورشید» براى حضور در جشنواره 

فیلم فجر آماده مى شود.
فیلم سینمایى «دوزیست» تازه ترین ساخته برزو نیک نژاد 
دیگر فیلم عزتى در ســال جارى است. «دوزیست» یک 
فیلم اجتماعى متفاوت است که براى نمایش در جشنواره 
فجر آماده مى شود. عالوه بر جواد عزتى، هادى حجازى 
فر، ستاره پســیانى، مجید نوروزى، الهام اخوان و پژمان 
جمشیدى، مانى حقیقى و سعیدپورصمیمى جمع بازیگران 

«دوزیست» را تشکیل مى دهند.
«مغز استخوان» آخرین فیلمى اســت که عزتى در سال 
جارى در آن به ایفاى نقش پرداخته است، «مغِز استخوان» 
در مراحل پایانــى پیش تولید قــرار دارد و به زودى کلید 
مى خورد. «مغز استخوان» نام موقت دومین فیلم سینمایى 
حمیدرضا قربانى در مقام کارگردان است که با فیلمنامه اى 
از على زرنگار با مضمونى اجتماعى در اوائل مهرماه جلوى 

دوربین مى رود.

اگر از طرفداران «شان بین» باشید، حتماً با یک رویداد 
شوکه کننده آشنا هســتید. مرگ شخصیتى که بین 
بازیگرش باشد، حتمى است؛ از «بازى تاج و تخت» که 
نقش «ند استارك» را بازى مى کرد و سرش را زدند، تا 

«ارباب حلقه ها» که در آن به شخصیت «برومیر» 
جان بخشیده بود و سرانجامى به جز کشته 
شدن با پیکانى در ســینه نیافت. این ماجرا 
آنقدر در آثار بین تکرارى بود که دستمایه 
شوخى هاى بسیار در فضاى مجازى شد. 
شاید به همین دلیل باشــد که شان بین 
مدتى است شــرطى جالب براى جلوى 
دوربین رفتــن دارد. او مى گوید: «نباید 
شخصیتى که نقشــش را بازى مى کنم، 
کشته شود.» او دلیل جالبى هم براى این 
کار دارد: «اگر قرار باشــد دوباره بازى در 
این دست نقش ها را قبول کنم، داستان 
فیلم هاى قابل پیش بینى خواهد بود.» شان 

بین درباره سرنوشت تلخ  ند استارك در «بازى 
تاج و تخت » هم نظر جالبى دارد. او خوشــحال 

است که ند اســتارك در پایان فصل اول کشته شد، 
چرا که دوست نداشت هفت ســال در روند ساخت 

سریال گیر بیافتد.

پــس از حاشــیه هایى کــه در چنــد وقــت اخیــر دربــاره انتخاب 
بازیگر نقش «موالنا» به پا شــد، حســن فتحى اعالم کــرد که قطعًا 

یرانــى خواهــد بــود. ایــن بازیگــر دیــروز  بازیگــر ایــن نقــش ا
معرفى شد.

چند روز پیش ناگهان خبرى هیجان انگیز به دست رسانه ها رسید. حسن فتحى فیلم 
«مست عشق» را در ترکیه مى سازد. فیلمى که در آن شــهاب حسینى جلوى دوربین 

مى رود و نقش «شمس تبریزى» را بازى مى کند. 
نتشــار ایــن خبــر، گمانه زنى هــا دربــاره بازیگــران  خیلــى زود پــس از ا
نقش مقابل «شــمس تبریزى» هم آغاز شــد و روزنامه «خراســان» به نقل از فرهاد 
توحیدى، فیلمنامه نویس اثر اعالم کرد که این نقش را به بازیگرى اهل ترکیه سپرده اند. 

همین موضوع دستمایه مطلبى انتقادى شد و 
سروصداى زیادى به پا کرد. 

حــاال حســن فتحــى در واکنــش  بــه ایــن 
رویدادها مى گویــد که این موضــوع صحت نــدارد و قطعًا 

یک بازیگــر ایرانى نقش «موالنــا» را بازى خواهد کــرد. دیروز 
هــم خبــر رســید کــه او پارســا پیروزفــر را بــه عنــوان بازیگــر نقش 

«موالنا جالل الدین محمد بلخى» برگزید و پیروزفر، به زودى جلوى دوربین 
خواهد رفت.

همانگونه که پیش تر اعالم شد، فیلم تولید مشترك ایران و ترکیه است و به 
برشى از زندگى شمس و موالنا در شهر قونیه مى پردازد. 

شاید لیســتى که در ادامه از بازیگران مشهور هالیوود و 
بالیوود به همراه خودروهایشان معرفى مى کنیم براى شما 
جالب باشد و دنبال این جواب این سئوال باشید که ماشین 

کدام سلبریتى گران تر است؟
ساموئل جکسون

جکسون، یک خودرو میباخ 57 دارد. او همچنین گاهى 
اوقات در یک خودروى تویوتا دیده شده به نظر مى رسد 
این دو، تنها خودروهاى او نیستند. او 220 میلیون دارایى 

دارد و دستمزد ساالنه او نیز 13 میلیون دالر است.
نیکالس کیج

کیج نیز از عالقه مندان افراطى به ماشــین ها حســاب 
مى شود. او یک ماشین فرارى انزو هم دارد.

شاهرخ خان

شاهرخ خان در بین بازیگران بالیوودى گران ترین ماشین 
را دارد که قیمت آن شما را شگفت زده خواهد کرد. گفته 
مى شود او کلکسیونى با 20 خودرو دارد که بوگاتى ویرون 

گران ترین خودروى وى محسوب مى شود.
دواین جانسون

نوبت به پردرآمدترین بازیگر سال ملقب به «راك» رسید 
که او نیز مثل بازیگران دیگر چندین خودروى لوکس و 
گرانقیمت دارد، اما مثل اینکه خودروى مورد عالقه او فورد 
اف 150 اســت. دلیل انتخاب هم به نظر مشخص است 
او درشت اندام است و ماشــین هاى دیگر براى او بسیار 

کوچک هستند.
کلینت ایستوود

کامًال شگفت آور است کسى که 375 میلیون دالر دارایى 
دارد، اما خودروى 30 هزار دالرى سوار شود. او یکى از کهنه 
کارترین بازیگران اســت که در فیلم مشــهور «خوب، بد، 
زشت» بازى کرده است. او حتى در این سال ها نیز بى خیال 
بازیگرى نشده و در سال 2018 نیز در فیلمى ایفاى نقش کرد.

لئوناردو دى کاپریو

دى کاپریو  نیز چندین ماشین متفاوت دارد که گاهى ساده و 
گاهى لوکس هستند، اما در بین آنها یک خودروى برقى تسال 
وجود دارد که با فعالیت هاى محیط زیستى وى جور در مى آید.

جیم کرى 

کرى، یکى از بزرگ ترین کمدین هاى تاریخ ســینما بعد از 
رسیدن به شهرت به ثروت زیادى هم دست پیدا کرد او بخشى 

از این ثروت را به یک مرسدس سى کالس تبدیل کرد.
آمیتا پاچان

پادشــاه ســینماى هند، آمیتا پاچــان که بــه نوعى از 
50 سال گذشته تا کنون صنعت ســینماى هند را اداره 
مى کند،کلکسیونى از 25 خودرو دارد که گران ترین آنها 

رولزرویس، مرسدس بنز و  المبورگینى است.

15 ســال پیش در چنین روزى، در 22 سپتامبر 
سال 2004 اولین قســمت از سریال «الست» 
(گمشده) روى آنتن رفت و به نوعى روند سریال 
ســازى براى صنعت تلویزیون را تغییر داد و در 
دوران جدید بــه یکى از اولیــن مجموعه هاى 

تلویزیونى تبدیل شــد که چیزى فراتر و در حد 
یک پدیده بود.

چند ماه پیش پایان بندى ســریال «بازى تاج و 
تخت» جنجالى و با خشــم هوادارانش روبه رو 
شد. اما شاید نخستین بار پایان بندى «الست» 

بود که مشــابه چنین واکنش هایى را برانگیخت 
و میلیون ها نفر در سراســر جهان را ســرخورده 

کرد.
«الست» محصول شبکه «ABC» در دورانى 
ساخته و پخش شد که از شــبکه هاى آنالین و 
اســتریم مانند «نتفلیکس» خبرى نبود. اما این 
ســریال به نوعى یکى از اولین پرچمداران ورود 

محصوالت تلویزیونى به عصر دیجیتال شد. 
به عالوه این محصول پرطرفدار نشان داد چگونه 
مى توان با تولیــد بزرگ تر از رونــد معمول آثار 
تلویزیونى و خلق داســتانى پیچیده (که هنوز بر 
سر رمزگشــایى آن بین بینندگان اختالف نظر 
وجود دارد) قدرت جذب و نگهداشتن تماشاگران 

را افزایش داد.
امروز شاید طرفداران سریال هاى جدید حتى نام 
این سریال و شــخصیت هایش مانند «جک»، 
«سایر»، «کیت» و «جان الك» را هم نشنیده 
باشند. اما کسانى که ماجراى سقوط پرواز شماره 
815 در جزیره ناشناخته را دیده اند، هنوز کمپانى 
«دارما»، «هیوالى دودى»، «دیگرا ن» و سایر 

جزئیات «الست» را در ذهن دارند.

 راهى جشنواره فیلم فجر مى شود
جواد عزتى با 4 فیلم

جواد عزتى، بازیگر جوان ســینماى ایران
ایــن روز هــا یکــى از پرکارترین
بازیگران این عرصه محسوب
مى شــود، وى عــالوه بر
قرارگیرى در آستانه
اکران سه فیلم
، یى ســینما
چهار اثر دیگر
را براى حضور
در جشــنواره
فیلــم فجــر
امســال پیش روى خود مى بیند. وى تا چند
روز آینده اکران فیلم ســینمایى «ماجراى
نیمروز-رد خــون» را در برنامه دارد، این
فیلم چهارمین ســاخته محمدحســین
مهدویــان بعــد از آثــارى همچون
«التارى»، «ماجــراى نیمروز یک»
و «ایســتاده در غبار است»، عزتى
در مجموعــه فیلم هاى «ماجراى
نیمروز» نقش بسیار متفاوتى را
ایفا کرده که از نگاه بسیارى از
را مستحق دریافت منتقدان او

، حتماً با یک رویداد 
 شخصیتى که بین 
زى تاج و تخت» که 
د و سرش را زدند، تا 

صیت «برومیر»
جز کشته  ه
 ین ماجرا
دستمایه 
زى شد. 
شان بین 
ى جلوى 
 «نباید 
مى کنم، 
راى این 
بازى در 
داستان 
د.» شان

ك در «بازى
او خوشــحال 

صل اول کشته شد، 
ـال در روند ساخت 

 راهى جشنو
هالیوودى ها و بالیوودى ها جواد عز

چه ماشین هایى سوار مى شوند؟

نقش هاى مکمل زن که در سینماى ایران ماندگار شدند

77 زن زنایــــــــــــن
نقش مکمل یکى از نقش هاى مهم دنیاى هنر است و برخالف اســمش اصًال به معناى دوم بودن یا کم اهمیت 

بودن آن نیست بلکه درونمایه بسیارى از فیلم ها همین نقش هاى مکمل هستند که گاهى نادیده گرفته مى شوند. بسیارى از 
بازیگران زن سینماى ایران در نقش هاى مکمل خوش درخشیدند و این نقش یکى از مهمترین نقش هاى کارنامه هنرى شان شد که تا 

سال هاى سال هم مى توان از آن به عنوان بهترین نقششان نام برد.
نیکو خردمند، فاطمه معتمد آریا، مهتاب نصیرپور، شبنم مقدمى و سحر دولتشاهى هر کدام با دوبار دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش 

مکمل زن نامشان را در لیست رکوردداران جشنواره فجر ثبت کرده اند.

شرط عجیب آقاى بازیگر
 براى بازى در فیلم ها

 فرشته صدر عرفایى در نقش 
مادر عبدالمالک و عبدالحمید ریگى

در سى و هفتمین جشــنواره فیلم فجر فرشته 
صدرعرفایى جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل 
زن براى بازى در فیلم «شــبى کــه ماه کامل 
شد» را از آن خود کرد و نشــان داد که از عهده 
ایفاى نقش مادر عبدالحمید و عبدالمالک ریگى 
در فیلم نرگــس آبیار به خوبى برآمده اســت. 
دیالوگ هایى مختصــر و نگاه هایــى نافذ از 
جذابیت هاى نقش مادر ریگى در فیلم نرگس 
آبیار بود که فرشته صدرعرفایى به خوبى از عهده 

ایفاى آن برآمد.

ثریا قاســمى در «شام آخر» و 
«ویالیى ها»

ثریا قاسمى همان شخصیت محبوب نقش مادر 
در فیلم ها و سریال هاى تلویزیون است که جدیت 
آمیخته با مهربانى اش زبانزد اهالى سینماست. 
این بانوى هنرمند براى بازى در فیلم «شام آخر» 
و نقش ماندگار «آفاق» دایه اى به یاد ماندنى و 
فراموش نشدنى و نقش مادرى مهربان و جدى 
در فیلم «ویالیى ها» جایزه بهترین بازیگر نقش 
مکمل زن را از جشن خانه سینما و جشنواره فجر 
از آن خود کرد و نشان داد در قالب نقش مکمل 

هم مى توان درخشید و ماندگار شد.

 ســحر دولتشــاهى و 
تندیس هاى نقش مکمل زن

ســحر دولتشــاهى بــراى بــازى در 
فیلم هایى چون «چهارراه استانبول»، «عرق 
ســرد» و «عصر یخبندان» سیمرغ بلورین 
بهترین بازیگــر نقش مکمــل زن را از آن 
خود کرد و نام خود را در لیست رکوردداران 
سیمرغ هاى بلورین نقش مکمل ثبت کرد. 
بازى در نقش هاى مکمــل این فیلم هاى 
سینمایى و توجه ویژه داوران به این نقش ها 
نشانگر قابل قبول بودن بازى خانم بازیگر در 

این فیلم هاست.

گالب آدینــه و نقــش مانــدگارش در 
مردانه را به تصویر کشــید و یکــى از ماندگارترین نقش هاى «قدرت» («کبوتر» ) فیلم «روسرى آبى» بود که زنى در هیبت باعث درخشش گالب آدینه در نقشى متفاوت شد. گالب آدینه رخشان بنى اعتماد ســال 73 فیلم «روسرى آبى» را ساخت و «روسرى آبى»

مکمل سینما را خلق کرد.

فاطمه معتمدآریا و نقش هاى ماندگارش 
در «برهوت» و «مسافران»

فاطمه معتمدآریا هم از آن دســت بازیگرانى اســت که 

نقش هاى درخشــان زیادى در کارنامه هنرى اش دارد و 

بارها و بارها جوایز مختلف جشــنواره هاى سینمایى را از 

آن خود کرد اما دو بار براى بازى در فیلم «مســافران» و 

«برهوت» ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل 

زن را به خانه برد و نشــان داد با نقــش هاى مکمل هم 

مى توان در دنیاى هنر خوش درخشید و ماندگار شد.

درخشش گوهر خیراندیش در «بانو»
 گوهر خیراندیش یکى از ستاره هاى سینماست که نقش هاى ماندگار 
زیادى در کارنامه هنرى اش دارد اما شاید نقش او در فیلم «بانو» را بتوان 
یکى از بهترین نقش هاى کارنامه هنرى اش دانست چرا که با گریمى 
متفاوت ایفاگر نقش «هاجر» زنى با شمایل متفاوت شد و تندیس بهترین 

بازیگر نقش مکمل از جشن خانه سینما مهر تأییدى بر این ادعا بود.

مهتــاب نصیرپــور و دو ســیمرغ
دیپلم افتخار جشنواره فجر را از آن خود کند.براى بازى در فیلم «من ترانه 15 سال دارم»  هم توانست بازیگرى اش را به رخ اهالى دنیاى هنر کشید. خانم بازیگر بلوریــن بهترین بازیگــر نقش مکمل زن شــد و هنر فیلم هاى «به نام پدر» و «فرزند خاك» برنده ســیمرغ مهتاب نصیرپور دو بار در جشــنواره فجر براى بازى در  بهترین بازیگر نقش مکمل زن

سریالى که معناى قصه گویى براى تلویزیون را متحول کرد

«موالنا» هم ایرانى است«الست»، 15 سال بعد...
ت اخیــر دربــاره انتخاب 
اعالم کــرد که قطعًا  حى

 بــود. ایــن بازیگــر دیــروز 

دست رسانه ها رسید. حسن فتحى فیلم 
که در آن شــهاب حسینى جلوى دوربین 

کند. 
ـر، گمانه زنى هــا دربــاره بازیگــران 
انامه «خراســان» به نقل از فرهاد  ـد و روز
به بازیگرى اهل ترکیه سپرده اند.   نقش را

 و 

ـن 
ت نــدارد و قطعًا 

ى خواهد کــرد. دیروز 
ـر را بــه عنــوان بازیگــر نقش 
به زودىجلوى دوربین پیروزفر،

شترك ایران و ترکیه است و به 
مى پردازد. 

یرانى است
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آگهى فقدان مدرك تحصیلى
مدرك فارغ التحصیلى اینجانب محسن عامرى 
شهرابى فرزند رضا به شماره شناسنامه 4156 
صادره از طهران در مقطــع دکتراى تخصصى 
رشته مدیریت و برنامه ریزى امور فرهنگى صادره 
از واحد دانشــگاهى علــوم و تحقیقات تهران 
(اصفهان) با شماره 59613 مفقود گردیده است 
و فاقد اعتبار مى باشــد. از یابنده تقاضا مى شود 
اصل مدرك را به دانشــگاه آزاد اسالمى واحد 
اصفهان (خوراسگان) نشانى اصفهان- خ جى 

شرقى- ارغوانیه ارسال نماید. 

در حالى که در روزهاى اخیر حرف و حدیث هایى 
مبنى بر پیوســتن کاپیتان ناراضى سپاهانى ها و 
سرمربى این تیم به تیم آذرخش کردستان شنیده 
مى شد در نهایت این اتفاق افتاد و رسماً اعالم شد.
حدود یک هفته اى مى شــود که ســر و صداى 
زیادى درباره تغییرات تیم فوتبال بانوان سپاهان به 
گوش مى رسید و در نهایت تکلیف بازیکنانى که 
با مسئوالن تیم بانوان سپاهان به اختالف خورده 

بودند روشن شد.
الهام فرهمند، کاپیتان سپاهانى ها که مهمترین 
بازیکنى محسوب مى شد که با باشگاه به اختالف 
برخورده با وجود پیشــنهاداتى کــه از تیم هاى 
مختلف دریافت کرده بود در نهایت رضایت داد تا 
فصل پیش رو را با پیراهن آذرخش کردستان در 

لیگ برتر حضور داشته باشد.
فروغ مورى دیگر بازیکنى بــود که پس از دو 
ماهى تمرین کردن با ســپاهانى ها به دلیل 
اختالفات به وجود آمده ترجیح داد تا راهى 
کردستان شود. عالوه بر این دو ستاره 
باید گفت شــقایق روزبهان، فاطمه 
شبان و شــیوا فاضلى ســه بازیکن 
دیگر سپاهانى ها بودند که قراردادشان 

با آذرخشى ها رسانه اى شد. نکته جالب درباره این 
انتقاالت اینکه سمیه شهبازى، سرمربى سابق تیم 
سپاهان هم پس از توافق با مسئوالن تیم آذرخش 
کردستان به عضویت این تیم درآمد تا بازى هاى 

لیگ پیش رو را روى نیمکت این تیم بنشیند.
بازیکنان نام برده خود را آماده حضور در سپاهان 
کرده بودند تا با این تیــم بتوانند در رده تیم هاى 
مدعى قرار بگیرند اما حرف و حدیث هایى که به 
وجود آمد باعث ایجاد تفرقه شد و به همین ترتیب 

تعدادى از بازیکنان این تیم از سپاهان جدا شدند.
در همین حال بازیکن ســابق تیم فوتبال بانوان 
فوتبال ســپاهان گفت: من و هم تیمى هایم به 
علت رفتار غیرصادقانه مسئوالن باشگاه تصمیم 

به جدایى از سپاهان را گرفتیم.
شــیوا فاضلى اظهار کرد: من و یکســرى از هم 
تیمى هایم با ســپاهان به مشکل خوردیم، علت 
اصلى جدایى ما صادق نبودن این باشــگاه با ما 
بود. من سال اول بخاطر سمیه شهبازى، سرمربى 
ســپاهان به این تیم آمدم و با تمام وجود در کنار 
سایر بازیکنان بازى کردم، به اعتبار عملکرد قابل 
قبولى که در آن سال داشتم براى دومین سال هم 
با من قرارداد بسته شد. او افزود: 

من تمام تالشم را در این باشگاه مى کردم و نتیجه 
زحماتم را هم دیدم که به یک مهره در تیم تبدیل 
شدم. شهبازى و سایر هم تیمى ها به من میدان 
دادند تا خودم را نشان دهم. به درخواست شهبازى 
قرار بود امســال هم براى این باشگاه بازى کنم، 
اما متأسفانه رفتار غیراخالقى و خارج از حرفه اى 
گرى این باشگاه، خاطر من و سایر هم تیمى هایم 

را آزرده کرد.
فاضلى افزود: قرار بود امسال هم شهبازى سرمربى 
تیم باشد و حتى ما شنبه هفته گذشته با او در تیم 
تمرین کردیم و مسئوالن باشگاه او را به ما معرفى 
کردند اما به یک باره سه شنبه هفته گذشته با بیان 
محمودى قرارداد رسمى بستند و خیلى از ما ترجیح 

دادیم دیگر در این تیم نباشیم.
بازیکن فصل گذشته سپاهان در ادامه اظهار کرد: 
من با بیان محمودى هیچ مشــکلى نــدارم و در 
گذشته با او هم تیمى بودم اما اخالق مدارى براى 
من در اولویت است، متأسفانه رفتار زشت مسئوالن 
سپاهان فقط براى فریب بازیکنان بود که قرارداد ها 
را امضا کنند و بعد از آن کادر فنى را عوض کردند. 
از چند تیم دیگر پیشنهاد داشتم که در نهایت به 

آذرخش کردستان پیوستم.

کردستان، پناهگاه دختران طالیى معترض

محمدرضا عباسى این روزها بهترین بازیکن تیمش 
است و عالوه بر موقعیت سازى، گلزنى هم مى کند.

محمدرضا عباســى این روزها یکى از ستاره هاى 
جوان لیگ برتر نام گرفته است. بازیکنى 23 ساله که 
انتخاب نهایى علیرضا منصوریان براى منطقه چپ 

خط میانى ذوب آهن بود.
عباســى در بازى با تراکتور در هفته سوم لیگ برتر 
عالوه بر سمت چپ، نمایش ویژه اى در میانه میدان 
نیز داشت و چند موقعیت خوب براى علیرضا منظمى 
و دیگر بازیکنان به وجود آورد که همه آن ها سوخت. 
وى هم چنین خودش مى توانســت گلزنى کند که 
توپ هاى او با بد شانسى و البته بى دقتى به بیرون 

رفت تا اولین سه امتیاز آن ها به دست نیاید.
اما در جــدال بــا صنعت نفــت باز هم عباســى 
مشکل گشاى منصوریان و ذوب آهن شد. این تیم 
نیمه دوم را با شکســت آغاز کرد و به همین دلیل 
نمایش هجومى تــرى به خود گرفت. عباســى به 
پشــت محوطه جریمه آمد و در یکى از موقعیت ها 
از پاس منظمى نهایت اســتفاده را برد و با پاى غیر 
تخصصى اش یعنى پاى راســت، ضربه فنى و بى 
نقصى را به گوشه دروازه میزبان فرستاد تا ذوب آهن 

بعد از دو بازى موفق به گلزنى شود.
عباســى در این چند بازى اخیر به قدرى خوب کار 
کرده اســت که منصوریان با قدرت عنوان مى کند 
هافبک تیمش یکى از بازیکنان برتر لیگ نوزدهم تا 
به اینجا بوده و تنها بدشانسى آمار بهترى براى او و 
ذوب آهن به جا نگذاشته است. این تیم در روزهاى 
پیش رو جدال با اســتقالل تهران را در برنامه خود 
مى بیند. مسابقه اى حســاس که عباسى را ملزم به 
درخشش مى کند تا به واســطه آن در فوتبال ایران 

بیشتر دیده شود.

این 4 هفته 
فوق العاده بودى

بازیکنى محسوب مى
برخورده با وجود پیش
مختلف دریافت کرد
فصل پیش رو را با پی
لیگ برتر حضور داشت
مورى دیگر فروغ
ماهى تمرین کرد
اختالفات به و
ش کردستان
باید گفت
ش ا ش

بیشتر دیده شود.

یک کارشناس فوتبال گفت: تیم نفت مسجد سلیمان مقابل استقالل 
هجومى تر بازى کرد و مالکیت خوبى را داشت، دلیل این بازى خوب این 

بود که تیم نفت مسجد سلیمان در خانه بازى مى کرد.
حسین چرخابى در گفتگو با ایمنا در رابطه با تساوى تیم سپاهان، اظهار 
کرد: لیگ متشکل از تعداد زیادى از مسابقه است، اگر قرار باشد تیمى همه 

بازى هاى خود را پیروز شود لیگ جذابیتى ندارد.
وى ادامه داد: باید هر تیمى از بازى هاى خود درس بگیرد، تیم پدیده پس 
از دو بازى که پیروز میدان بود یک شکست را تجربه کرد، اما لیگ براى 

تیم پدیده تمام نشده است.
این کارشناس فوتبال اضافه کرد: تیم سپاهان مدعى قهرمانى است و 
کلمه باید براى قهرمانى سپاهان وجود ندارد. سپاهان باید از االن بداند که 
تیم هایى که از نظر بازیکن و امکانات ضعیف مى دانند در مقابل سپاهان 
با حساب و کتاب جدیدى بازى مى کنند و تیم نفت مسجد سلیمان نیز به 

همین شکل بازى کرد.
چرخابى ادامه داد: تیم نفت مسجد سلیمان مقابل استقالل هجومى تر 
بازى کرد و مالکیت خوبى را داشت، دلیل این بازى خوب مقابل استقالل 
این بود که تیم نفت مسجد سلیمان در خانه بازى مى کرد و پس از گلى که 

خورد تهاجمى بازى کرد. تیم استقالل شرایط خوبى در جدول نداشت.
وى در رابطه با بازى تیم نفت مسجد سلیمان مقابل سپاهان، گفت: تیم 
نفت مسجد سلیمان در اصفهان مقابل هواداران مشتاق سپاهانى بازى 
سختى را پیش رو داشت و  با تفکرات جدیدى پا به این بازى گذاشته بود 

زیرا که در اصفهان بازى داشت.
این کارشــناس فوتبال اضافه کرد: تیم نفت به دلیل اینکه مهمان تیم 
سپاهان بود ســعى مى کرد بازى را از جریان بیندازد و سعى داشت تیم 
ســپاهانى که براى برد و گل زیاد پا به این دیدار گذاشته بود را نگه دارد. 
تیم نفت مسجد سلیمان براى کسب همین یک امتیاز به اصفهان آمده 

بود. چرخابى افزود: نفت مسجد سلیمان یک بازى دفاعى را انجام داد، 
تیم سپاهان براى پاس هاى کوتاه کار سختى را پیش رو داشت. سپاهان 
بازى را به کناره هاى میدان مى برد و انواع سانتر ها را بر روى دروازه نفت 
مسجد ســلیمان انجام مى داد که دروازه بان نفت روز خوبى را داشت و 

توپ هارا مهار مى کرد.
وى با اشاره به اینکه گل زدن روى توپ هاى ارسالى و با ضربه سر دشوار 
است، گفت: بازیکنان با پا بهتر مى توانند به توپ فرمان دهند. سپاهان 
در این بازى سه موقعیت گل داشت که نتوانست دروازه تیم نفت مسجد 
سلیمان را باز کند. این کارشناس فوتبال ادامه داد: از نظر من اگر سپاهان 
یک مهاجم سرعتى که بتواند یک در مقابل یک را به راحتى بر دارد در 
اختیار بگیرد کار را براى خود راحت تر مى کند و مى تواند نتایج بهترى را 
کسب کند. از نظر من در این فصل اکثر تیم ها بد بازى مى کنند. سپاهان 

مى تواند به جایگاه بهترى برسد.

 

 

 
 
 
 
 

یک کارشناس
هجومى تر باز
بود که تیم نفت
حسین چرخابى
کرد: لیگ متش
بازى هاى خو
ب وىادامه داد:
از دو بازى که
تیم پدیده تمام
اینکارشناس
کلمه باید براى
ا تیم هایى که
با حساب و کتا

اگر فقط برد باشد جذابیت ها مى رود

قاسم حدادى فر کاپیتان ذوب آهن یکى از بازیکنان آماده علیرضا منصوریان در لیگ نوزدهم است. 
بازیکنى که از پست هافبک دفاعى به هافبک نفوذى آمده است و روزهاى بسیار خوبى را پشت سر 
مى گذارد. وى در خصوص شرایط خوبش به خبرنگار ما گفت: خدا را شکر شرایط خوبى دارم و حاال 
تالش مى کنم که براى تیم مثمر ثمر باشم. من در جایگاه خودم تالش مى کنم و دوست دارم در کنار 
دیگر بازیکنان براى موفقیت ذوب آهن تالش کنم. در مورد تغییر پست خودم نیز باید بگویم با تصمیم 
على آقا از هافبک دفاعى به هافبک نفوذى آمدم. قبال دفاعى تر بودم و حاال در بخش هجومى کار 

مى کنم و نمایش من بیشتر به چشم مى آید.
کاپیتان ذوب آهن درباره جدال حســاس با اســتقالل در هفته پنجم مسابقات گفت: همیشه 
بازى هاى ذوب آهن و استقالل خوب بوده است. آن ها خیلى خوب هستند و هوادار دارند اما 
برد مى خواهیم. شرایط روحى و فنى خوبى داریم و باید در این موارد بیشتر کار کنیم که مقابل 
شاگردان استراماچونى بهتر باشیم. اما استقالل خیلى خوب است و بازیکنان خوبى دارد. االن 
نمى شــود در مورد تیمى نظر داد چون همه نزدیک به هم هستند. شاید آن ها دربى را بردند و شرایط 
بهترى کسب کنند. به این وضعیت نگاه نکنید، آن ها احتیاج به زمان دارند و مطمئن باشید براى برد 

به اصفهان مى آیند اما ما هر طور که شده سه امتیاز را مى خواهیم.
کاپیتان ذوب در مورد رفتن سعید آذرى و آمدن جواد محمدى گفت: آقاى آذرى خیلى زحمت کشیدند 
اما در نهایت باشگاه ذوب آهن برنامه دارد و اهدافش فراتر از ســخنان مطرح شده است. تغییرات از 
کارخانه بوده و همه افرادى که دخیل هستند به دنبال رساندن تیم به اوج هستند. حاال  فرقى ندارد چه 

کسى است اما همه دست به دست هم تالش مى کنیم که تیم را به جایگاه اصلى برسانیم.
حدادى فر در خصوص شرایط مالى باشگاه نیز گفت: مدیران باشگاه تمهیدات ویژه اى 
داشــته اند و آنطور که من خبر دارم در هفته جارى مشکالت مالى حل مى شود و 

درصدى از قرارداد بازیکنان پرداخت مى شود.

شــیوا فاضلى ســه بازیکن 
انى ها بودند که قراردادشان 

قبولى که در آن سال داشتم براى دومین سال هم 
با من قرارداد بسته شد. او افزود: 

از چند تیم دیگ
آذرخش کردست

شبان و ش
دیگر سپاها

قاسم حدادى فر کاپ
بازیکنى که از پست
مى گذارد. وى در خ
تالش مى کنم که بر
دیگر بازیکنان براى
على آقا از هافبک

مى کنم و نمایش
کاپیتان ذوب
بازى هاىذ
برد مى خوا
شاگردان اس
نمى شــود در مورد
بهترى کسب کنن
به اصفهان مى آین
کاپیتان ذوب در مو
اما در نهایت باشگاه
کارخانه بوده و همه

کسى است
حد
د

قاسم حدادى فر:

 این هفته پول مى آید
علیرضا منظمى کشــف تازه علیرضا منصوریان 
و ذوب آهن از خوزســتان بوده و در این دو بازى 

نمایش خوبى از خود به نمایش گذاشته است.
علیرضا منظمى با 17 سال و 6 ماه سن حاال یکى 
از جوان ترین بازیکنان لیگ نوزدهم اســت که 
توسط منصوریان از خوزستان کشف شده و حاال با 

پیراهن ذوب آهن بازى مى کند.
وى پس از طى شــدن روند جالبى به ذوب آهن 
رسیده اســت. این تیم براى مســابقه در لیگ 
هجدهم به خوزســتان مى رود و منظمى براى 
پشت سر گذاشتن تست هاى فنى به اردوى سبز 
پوشان اصفهانى مى رود. منصوریان پس از اینکه 
این بازیکن را تســت مى کند طى درخواستى از 
مدیران باشگاه مى خواهد منظمى را به اصفهان 

ببرند و با او قرارداد منعقد کنند.
حاال منظمى پس از مصدومیت کریســتانتوس 
و ارســالن مطهرى به ترکیب ذوب آهن رسیده 
است. او در بازى با تراکتور از دقیقه 15 به میدان 
آمد و بازیکن برتر اصفهانى هــا در میدان بود اما 
به دلیل کمبود تجربه موفقیــت چندانى در ثبت 
گل و یا پاس گل نداشــت. اما در دیدار با صنعت 
نفت همه چیز فرق کرد. این بازیکن که قهرمان 
رشته دو و میدانى است، از اواسط میدان استارت 
سریعى داشــت و در ادامه با ارســال پاس براى 
عباسى مقدمات گل تیمش را فراهم کرد تا اینگونه 

تاثیرگذارى مثبتى در دومین حضور داشته باشد.

ماجراجویى هاى آقاى 
دونده در ذوب آهن

 این قدر که این روزها علیرضا بیرانوند خبرساز شــده، درباره آرامکو و حاشیه هایش 
خبر منتشر نشده است. دروازه بان ملى پوش پرسپولیس حدود 3 هفته پیش در تبریز 
حرکات عجیبى انجام داد که باعث شد باشــگاه تراکتور مدعى توهین او به هواداران 
این تیم شود و از بیرانوند شکایت کند. بیرانوند اما مدعى شد که او فقط دستش را براى 
هواداران تیمش مشت کرده و به ابراز احساسات آنها پاسخ داده است. ادعایى که حتى 
خود پرسپولیسى ها را هم شــاکى کرد. بیرانوند یکى دو روز بعد از هواداران تراکتور 
عذرخواهى کرد و گفت قصد توهین به آنها را نداشته اســت. با این حال پرونده او به 
کمیته انضباطى رفت و در حالى که این احتمال وجود داشــت که محرومیت تعلیقى 
و 3 جلسه اى او اجرایى شود، فقط یک جلســه محروم شد! اما همین حکم مهربانانه 
کمیته انضباطى هم با واکنش تند بیرانوند همراه شــد و او در پاسخ به تماس یکى از 
خبرگزارى ها مدعى شد مى خواهد از فوتبال ایران خداحافظى کند و به شهرش برگردد. 
انتشار این خبر اما عکس العمل عجیب دیگرى از بیرانوند را به دنبال داشت. وکیلش 
مدعى شد که این خبر دروغ اســت و خود بیرانوند هم اعالم کرد که اگر خبرنگارى 
سندى دارد که او این حرف ها را زده و مى خواهد خداحافظى کند، رو کند! این خبرگزارى 
هم اعالم کرد که همه اسناد موجود است و در صورت لزوم منتشر خواهد شد. بیرانوند 
اما این بار هم پاى حرفش نایســتاد و در حاشیه تمرین پرسپولیس گفت: «من چنین 
مصاحبه اى انجام نداده ام اما عصبى بودم و صحبتى با دوستانم انجام داده بودم (مبنى بر 

هر بــازى محرومم مى کننــد.» بد اینکه) خسته  شده ام (چون) 
صحبت کند و به او یــاد بدهد که نیست یک نفر با بیرانوند 
نکند و زود واکنش نشــان ندهد تا این قدر احساسى عمل 
بار حرفش را عوض کند و از این و مجبور نشود هر روز دو 
آقاى بیرانوند، بس است، بزرگ آن معذرت خواهى کند. 

شو دیگر!

هر بــازى محرومم مى کننــد.» بداینکه) خسته  شده ام (چون)
با بیرانوند به او یــاد بدهد که نیست یکنفر صحبت کند و
عمل ندهد تا این قدر احساسى نکند و زود واکنش نشــان
بار حرفش را عوض کند و از این و مجبور نشود هر روز دو 
آقاى بیرانوند، بس است، بزرگ آن معذرت خواهى کند. 

شو دیگر!

برنامه اى براى بزرگ شدن دارى؟

 سعید عزت اللهى، هافبک ملى پوش کشورمان در تابستان اخیر 
از روستوف راهى یوپن بلژیک شد و بعد از آن نیز امید 
ابراهیمى از االهلى قطر راهى این تیم بلژیکى شد. بعد 
از انتقال این دو بازیکن ملى پوش کشورمان به این 
باشگاه بلژیکى گمانه زنى ها درباره دست داشتن مارك 
ویلموتس، سرمربى بلژیکى تیم ملى کشورمان در این 
انتقال ها مطرح شد. مخصوصا اینکه امید ابراهیمى در 
اولین مصاحبه اش گفته بود که ویلموتس و پورعلى گنجى 

به او مشاوره دادند به این شایعات بیشتر دامن زد.
هنکل، مدیر باشــگاه یوپن در مصاحبه با نشریه بلژیکى گفت: 
«ما امید ابراهیمى و سعید عزت اللهى را در تابستان به خاطر کیفیت 
باالیشان جذب کردیم و این دو بازیکن ملى پوش ایرانى خوب عمل 
کردند. مطرح کردن این سوال که مارك ویلموتس، سرمربى تیم ملى 
ایران در انتقال این دو بازیکن دخالت کرده و نقش داشــته درست 

نیست و ما خودمان این دو بازیکن را جذب کردیم.

کار تو بود مربى؟

ى 
4

ى 
ره 
ن 
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 سعید عزت اللهى، هافبک
از روستوف راهى
ابراهیمى از االه
از انتقال این دو
باشگاه بلژیکى گ
ویلموتس، سرمرب
انتقال ها مطرح شد
اولینمصاحبهاش گف
بهاو مشاوره دادند به این
هنکل، مدیر باشــگاه یوپن
«ما امید ابراهیمى و سعید عزت
این دو باالیشان جذب کردیم و
کردند. مطرح کردن این سوالک
ایران در انتقال این دو بازیکن
نیست و ما خودمان این دو با

االهلى عربستان در نخستین بازى بدون حضور سرمربى کروات سابق خود 
توانست به برترى برسد.

 در ادامه بازى هاى هفته چهارم لیگ حرفه اى عربســتان، تیم االهلى که 
برخالف ســه دیدار اخیرش برانکو ایوانکوویچ را روى نیمکت نداشت،  در 

استادیوم امیر عبدا... بن جلوى مهمان تیم قعرنشین الفتح بود.
االهلى بازى را توفانى آغاز کرد و در دقیقــه 6 روى پاس بلند لوکاس لیما 
برزیلى از میانه زمین به پشت مدافعان الفتح و ضربه چیپ دجانینى به گل 

اول بازى دست پیدا کرد.
نمایش هجومى االهلى همچنان ادامه پیدا کرد و این تیم در دقیقه 22 روى 
شوت ریباند شــده پس از اصابت به تیرك عمودى دروازه الفتح، گل دوم را 

توسط عمر السومه سوریه اى به ثمر رساند.
تیم االهلى که طى سه هفته اخیر با هدایت برانکو یک تساوى، یک پیروزى و 
یک شکست داشت،  در نخستین مسابقه در غیاب سرمربى کروات و با هدایت 
موقت صالح المحمدى، توانست به پیروزى 2 بر صفر خارج از خانه برابر الفتح 

دست یابد تا با 7 امتیاز به رده چهارم لیگ حرفه اى عربستان صعود کند.

پروفسور رفت، االهلى نفس کشید
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مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص پرونده 
اجرایى کالسه 962581 ج/3 له آقاى مجید زمان پور و علیه آقاى قدرت اله شریفى مبنى 
بر مطالبه مبلغ 2/689/155/975 ریــال بابت محکوم به و هزینه هــاى اجرایى و مبلغ 
134/457/797 ریال بابت حق االجراى دولتى در مورخ 98/7/24 ســاعت 10/30 صبح 
در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 72 حبه 
شش دانگ ملکى فاقد پالك ثبتى 36/1609 بخش 14 اصفهان با مشخصات مندرج در 
نظریه کارشناسى که ذیال درج شده است ملکى آقاى قدرت اله شریفى و اکنون در تصرف 
مالکانه محکوم علیه مى باشد توسط کارشناس رســمى 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 خیابان شهیدان خیابان ملت کوچه شهید 
نصراله جعفرى نبش بن بست تابان مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها 
در روز مزایده به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در 
جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده 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 و مابقى ثمن ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال ده درصد 
واریزى به نفع دولت ضبط خواهد شــد. اوصاف ملک مورد مزایده: ملک مزبور به شماره 
36/1609 به شماره ثبت 148374 بخش 14 به نام آقاى قدرت اله شریفى فرزند احمد مى 
باشد و به صورت ششدانگ پالك 1609 فرعى از 85 فرعى از 36 اصلى با مساحت 217/47 
مترمربع که در اجراى ماده 147 به موجب راى شماره 3518/ مورخ 85/3/13 هیئت دوم 
اداره سوم در سهم نامبرده قرار گرفته است ابعاد ملک شماًال 9/3 جنوبًا 9/95 شرقًا 22/62 
و غرباً 22/6 متر مى باشد که در ضلع شرقى آن کوچه و ضلع جنوبى آن بن بست تابان وجود 
دارد ساختمان مذکور مسکونى یک طبقه بوده که با جدا نمودن طول پالك و آجر فشارى 
در دو قسمت شمالى و جنوبى زمین ساخته شده است به طورى که حیاط آنها در کنار هم 
قرار گرفته شده است ساختمان شمالى با دیوار باربر خشتى و سقف تیر و چوبى سفیدکارى 
شده و ساختمان جنوبى با دیوار باربر آجرى و سقف تیرآهن سفید کارى شده با نماى پالستر 
سیمان سفید و سیاه و دربهاى خارجى فلزى مى باشد، دربهاى ورودى حیاط هر کدام فلزى 
مجزا از هم و حیاط نیز موزائیک فرش مى باشد کل ساختمان (کل ملک) داراى انشعاب آب 
و برق و گاز مى باشد. صفحه نقل و انتقاالت و معامالت سند کامًال مخدوش مى باشد ملک 
داراى عقب نشینى مى باشد با عنایت به موارد مطروحه و موقعیت محل و قدمت ساختمان و 
با در نظر گرفتن کلیه عوامل مؤثر ارزش شش دانگ ملک با کلیه متعلقات و انشعابات برابر 
00/000 1/310/0 ریال معادل یکصد و سى و یک میلیون تومان اعالم مى گردد. م الف: 

568126 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى اصفهان /5/359
مزایده

اجراى احکام شعبه 17 مدنى اصفهان در نظر دارد مزایده اى با مشخصات زیر برگزار نماید. 
پرونده کالسه 980076 ج 17 محکوم له: وحید حق شــناس محکوم علیه: محمد ترابى 
دستگردى مورد مزایده: فروش به خاطر بدهى 605/173/500 ریالى در حق محکوم له و 
30/000/000 ریالى نیم عشــر دولتى و 16/826/500 ریالى تتمه هزینه دادرسى در حق 
دادگاه که جمعاً 652/000/000 ریال مى شود. اوصاف مورد مزایده طبق نظریه کارشناسى: 
از هر دو دستگاه خودرو مورد نظر با مشــخصات زیر متوقف در پارکینگ ارغوانیه بازدید و 
نتیجه ذیًال به نظر مرجع محترم صادرکننده دستور قضائى مى رسد. 1- الف) مشخصات 
خودروى اول- نوع: سوارى هاچ بک- سیســتم لیفان- تیپ: ایکس 60- مدل: 1394- 
رنگ: مشکى متالیک- شماره انتظامى 119 س 76 ایران 53- شماره موتور: 141202177 
LFB 479 Q شماره شاسى: NAKSG 4311 FE 135352 ب) وضعیت خودرو: 
شیشه جلو شکسته- کارایى الستیک هاى عقب ضعیف، الســتیک هاى جلو حدود 50 
درصد خودرو فوق از تاریــخ 1398/01/21 در پارکینگ ارغوانیه متوقف مى باشــد. ج) 
قیمت پایه خودرو سوارى لیفان فوق در صورت داشــتن بیمه معتبر مبلغ 750/000/000 
ریال معادل هفتــاد و پنج میلیون تومان اعــالم مى گردد. 2- الف) مشــخصات خودرو 
دوم- نوع: وانت- سیستم: آریســان- تیپ:  PU 10 HG- مدل: 1395- رنگ: سفید 
روغنى- ظرفیت: جمعًا 1990 کیلوگرم- تعداد ســیلندر: 4- نوع سوخت: دوگانه بنزینى و 
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NAAB- شــماره پالك انتظامى 427 ج 28 ایران 53 ب) وضعیت خودرو: چراغ هاى 
خطر و راهنماى جلو و عقب- سمت راست شکســته- این خودرو از تاریخ 1398/01/21 
در پارکینگ ارغوانیه متوقف مى باشــد. قیمت پایه وانت آریســان با مشخصات باال مبلغ 
350/000/000 ریال معادل ســى و پنج میلیون تومان اعالم مى گردد. در ضمن خودرو 
لیفــان 550/800/000 ریال مبلغ رهنــى دارد و خودرو آریســان 279/404/000 ریال 
مبلغ رهنى دارد. زمان: 98/7/20 ســاعت 9 صبح مکان: خیابان جى- خیابان شــهداى 
ستار- مجتمع قضائى شهید بهشتى- طبقه دوم- شعبه 17- اجراى احکام مدنى. طالبین 
خرید مى توانند 5 روز قبل از مزایده ضمن هماهنگى با این اجرا از خودروها دیدن کرده و با 
سپردن 10 درصد ارزش اموال به شماره حساب 2171290210008 بانک ملى دادگسترى 
اصفهان و ارائه فیش به این اجرا در جلسه مزایده شرکت کنند. مزایده از قیمت پایه شروع 
مى شود. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 596820 دادورز 

اجراى احکام شعبه 17 مدنى اصفهان /6/375
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139704002003003887/1 شماره بایگانى پرونده: 9705361/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000318 تاریخ صــدور: 1398/06/26 ابالغ اجرائیه 
قرارداد بانکى- بدین وســیله به خانم زهرا حاتمیان فرزند مصطفى به شناســنامه شماره 
497 صــادره از اصفهان و کدملى 1286827541 متولد 1348/01/01 ســاکن اصفهان 
برازنده مجتمع فرهنگیان طبقه 2 واحد 4 کدپســتى 8193836553 ابالغ مى شــود که 
بانک شهر شــعبه بوســتان ملت اصفهان جهت وصول مبلغ 195/674/834 ریال بابت 
اصل و مبلغ 59/539/779 ریال بابت ســود و مبلغ 133/622/518 ریال بابت خســارت 
تاخیر تادیه تا تاریخ 1397/07/05 و منبعد مبلغ 209/765 ریال بابت خسارت تاخیر روزانه 
از تاریخ 07/05 /1397 به استناد قرارداد بانکى شــماره 405/700/15909674/1 عهده 
مدیریت شعب بانک شهر اصفهان علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 
9705361 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1397/08/23 مامور، محل اقامت 
شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا 
مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه نصف جهان آگهى مى شود و طبق تبصره دوم ماده 
113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى 
ایران ظرف مدت بیست روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به 
پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائــى جریان خواهد یافت. م الف: 605532 

اسدى اورگانى- مسئول شعبه اول اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /6/437
فقدان سند مالکیت

شماره: 23011958- 98/6/26 سند مالکیت مقدار ده حبه و دو- هفتم حبه مشاع از هفتاد 
و دو حبه ششدانگ ششدانگ پالك ثبتى 2021/23 واقع در بخش 2 ثبت در صفحه 515 
دفتر 193 امالك ذیل ثبت 70943 بنام فاطمه قدومــى پور (با وکالت محمدرضا فریدى 
زاد طى وکالت نامه 28219- 98/05/27 دفترخانه 122 کرمان از طرف وى درخواســت 
المثنى شــده) ثبت و سند بشــماره 260298- الف- 87 صادر و تســلیم گردیده اکنون 
درخواست صدور سند مالکیت المثنى، ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشود چنانچه کسى 
مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ 
انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 604261 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

منطقه مرکزى اصفهان  /6/439
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139704002003005875/1 شماره بایگانى پرونده: 9708151/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000306 تاریخ صــدور: 1398/06/20 آگهى ابالغیه 
اجرائیه قرارداد بانکى- بدینوسیله به عباس جوادیان دستجردى نام پدر: حسین تاریخ تولد: 
1345/02/01 شماره ملى: 1286742978 شماره شناســنامه: 395 به نشانى: اصفهان 
خیابان پروین خیابان عســکریه دوم بلوار مالصدر کوى بهار بهار 6 پالك 73 کدپســتى 

8199859963 ابالغ مى شود که بانک قرض الحسنه مهر ایران به استناد قرارداد بانکى به 
شماره سند: 2414/101/3964347/1- 1397/01/15 اصل طلب: 27/700/000 ریال 
و خســارت تاخیر تادیه: 800/000 ریال، تاریخ مبناى محاســبه خسارت: 1397/11/02 
خســارت تاخیر روزانه: 10/000 ریال، بانضمام کلیه هزینه هــاى قانونى و اجرایى و حق 
الوکاله طبق مقررات علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به شــماره پرونده 
139704002003005875/1 به شــماره بایگانى 9708151 در این اداره تشکیل شده و 
طبق گزارش مامور، محل اقامت نامبرده به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا بر تقاضاى 
بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد  اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاریخ 
انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه نصف 
جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنج 
ساله ششم اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ایران، ظرف مدت بیست روز 
نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام، در غیر اینصورت بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات 
اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 605017 اداره اجراى اسناد رسمى 

اصفهان /6/440
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139704002003005880/1 شماره بایگانى پرونده: 9708156/1 شماره 
آگهى ابالغیــه: 139803802003000305 تاریخ صــدور: 1398/06/17 آگهى ابالغ 
اجرائیه کالسه: 139704002003005880/1- بدینوسیله به زهرا علیخانى زیارتگاهى 
فرزند حبیب اله به شماره ملى 1287757790 به نشانى اصفهان خیابان جى شهید رجایى 
بهار 2 منزل آخر بدهکار پرونده کالســه 139704002003005880/1 که برابر گزارش 
اداره پست نشاط اصفهان شناخته نگردیده اید ابالغ مى گردد که برابر قر ارداد بانکى شماره 
95/09/22- 2414/101/1012600/1 بین شــما و مدیریت شعب بانک قرض الحسنه 
مهر ایران اصفهان مبلغ 29000000 ریال بابت اصل، 200000 ریال بابت خسارت تاخیر 
تادیه تا تاریخ 97/11/29 و از آن به بعد روزانه مبلغ 10000 ریال بدهکار مى باشید که بر 
اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواســت صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونى 
اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرا 
مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه نصف جهان آگهى مى شود و طبق تبصره دوم ماده 
113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى 
ایران ظرف مدت بیست روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به 
پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائــى جریان خواهد یافت. م الف: 605013 

اسدى- رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان /6/441
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139804002003001694/1 شــماره بایگانى پرونده: 9802370/1 
شــماره آگهى ابالغیه: 139803802003000308 تاریخ صدور: 1398/06/20 آگهى 
ابالغ اجرائیه کالســه: 139804002003001694/1- بدین وســیله به آقاى حسینعلى 
براتى علویچه نام پدر: کاظم تاریــخ تولد: 1331/10/18 شــماره ملى: 1816802603 
شماره شناسنامه: 3044 به نشانى: اتوبان چمران کوى بلشاد کوى شهید کدخدائى پ 75 
کدپستى 8149955741 ابالغ مى شــود که بانک قرض الحسنه مهر ایران تاریخ ایجاد: 
1377/04/01 به نشانى: اصفهان خیابان مطهرى غربى روبروى بیمارستان سید الشهدا، 
جهت وصول مبلغ اصل طلب: 19/000/000 ریال خســارت تاخیر تادیه: 14/000/000 
ریال، تاریخ مبناى محاســبه خســارت: 1398/04/01 خســارت تاخیر روزانه: 11/000 
ریال، تاریخ مبناى محاســبه خســارت: 1398/04/01 به اســتناد قرارداد بانکى شماره 
2426/101/1424230/1، تاریخ: 1391/12/15 علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائى به کالسه 139804002003001694/1 و شماره بایگانى 9802370 در این اداره 
تشکیل شــده و طبق گزارش  مورخ 1398/05/02 مامور، محل اقامت شما به شرح متن 
سند شناخته نشده، لذا بنا تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط 
یک مرتبه در روزنامه نصف جهان آگهى مى شود و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه 
پنجساله ششم توسعه اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى ایران ظرف مدت 
بیست روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محســوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى 
خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 605001 اداره اجراى اسناد 

رسمى اصفهان /6/443

 حصروراثت 
بهمن غضنفرى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 24288 به شرح دادخواست به کالسه 
1067/98 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده و چنین توضیح داده که 
شادروان صغرى غضنفرى نجف آبادى بشناسنامه 82 در تاریخ 98/5/23 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. بهرام غضنفرى 
ش ش 2468 ، 2. بهمن غضنفرى نجف آبادى ش ش 24288 ، 3. مهرى غضنفرى  ش 
ش 39 ، 4. مهین غضنفرى ش ش 39 ، (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه 
دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 604363/م الف رئیس شعبه 10 

حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /6/447
 اخطار اجرایى

محکوم علیه فاطمه جبارى رستمى مجهول المکان و محکوم له مجید دوانى شاهین شهر 
فردوسى پاساژ سپاهان طبقه باال عطارى دوانى به موجب راى شماره 249 تاریخ 22 / 4 / 
98 حوزه یازدهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر محکوم علیه محکوم 
است به پرداخت مبلغ 000 / 000 / 200 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000 / 625 / 3 ریال 
هزینه دادرسى و الصاق تمبر و پرداخت خســارت تاخیر تادیعه از تاریخ تقدیم دادخواست 
26 / 10 / 97 تا زمان اجراى حکم در حق محکوم له و هزینه عملیات اجرایى نیز به عهده 
محکوم علیه است ماده 34 قانون اجراى احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید   602153 /م 

الف.  -  قاضى شعبه دهم  حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 6/448 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به خواهان غالم حســین صفدریان دادخواستى به 
خواسته مطالبه  سفته به طرفیت خوانده محمدرضا سبحانى فرزند حسن به این شورا تقدیم 
نموده و به کالسه 98 / 343 ش 5 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 13 / 8 / 98 ساعت 45 / 
5 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. 
د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد 
شد . 602154/م الف مدیر دفتر شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر  /6/451 

ابالغ اجراییه
شماره پرونده: 139804002003001660/1 شماره بایگانى پرونده: 9802322/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139803802003000298 تاریخ صدور: 1398/06/16 آگهى ابالغ اجرائیه 
قرارداد بانکى- بدینوسیله به – امیرحسین حســن گودرزى نام پدر: مرتضى تاریخ تولد: 
1362/06/27 شماره ملى: 1288374860 شــماره شناسنامه: 2691 به نشانى: اصفهان 
خیابان آتشگاه بهشت کوچه 20 منزل دهم ابالغ مى شود که بانک قرض الحسنه مهر ایران 
(سرپرستى اصفهان) به اســتناد قرارداد بانکى به شماره سند: 2402/124/2359454/1، 
تاریخ سند: 1393/06/08 اصل طلب: 84000000 ریال و خسارت تاخیر تادیه: 13500000 
ریال، تاریخ مبناى محاسبه خسارت: 1398/04/01 خسارت تاخیر روزانه: 31000 ریال، 
بانضمام کلیه هزینه هاى قانونى و اجرایى و حق الوکاله طبق مقررات علیه شــما اجرائیه 
صادر نموده و پرونده اجرائى به شماره بایگانى 9802322 در این اداره تشکیل شده و طبق 
گزارش مامور، محل اقامت نامبرده به شــرح متن سند شناخته نشــده، لذا بنا بر تقاضاى 
بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد  اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاریخ 
انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه نصف 
جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنج 
ساله ششم اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ایران، ظرف مدت بیست روز 
نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام، در غیر اینصورت بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات 
اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 605008 اداره اجراى اسناد رسمى 

اصفهان /6/442

اســتاندار اصفهان گفت: 50 درصد طالى کشــور در 
اســتان اصفهان تولید مى شــود و 35 درصد از صنایع 
نساجى در این استان فعال هســتند و اصفهان با تولید 
12 درصد از ســیمان و 50 درصد آجر کشور رتبه اول را 

دارد.
عباس رضایى در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 
در استان اصفهان اظهار کرد: ســهم استان اصفهان از 
مجموع درآمد صنایع کشــور معادل 8 درصد است. وى 
ادامه داد: تعداد 3779 طــرح نیمه تمام صنعتى مهم در 
استان در حال اجراست که 8 درصد طرح هاى کشور را 
شامل مى شود و استان اصفهان با 498 معدن فعال رتبه 

اول کشور را داراست.
استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: 70 درصد سنگ هاى 
ساختمانى و تزیینى ایران با فعالیت بیش از 2000 واحد 
صنعتى در استان اصفهان تولید مى شود و تولید بیش از 
نیمى از فوالد کشور در این اســتان است که عالوه بر 
تأمین نیاز داخل محصوالت خود را به سایر کشورهاى 

دنیا صادر مى کنند.  
رضایى یادآور شــد: 50 درصد طالى کشــور در استان 
اصفهان تولید مى شود و 35 درصد از صنایع نساجى در 
این استان فعال هســتند و اصفهان با تولید 12 درصد از 

سیمان و 50 درصد آجر کشور رتبه اول را دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان صبح دیروز 
با حضور در نود و چهارمین جلسه علنى شوراى اسالمى 
شهر اصفهان خاطرنشان کرد: در رابطه با نیروى انسانى 
در وضعیت مناسبى قرار نداشته و نداریم و اصفهان جزو 3 

استانى است که با کمبود شدید نیرو مواجه است.
محمد اعتدادى با اشــاره به اینکه آمــوزش و پرورش 
اصفهان در راستاى حل معضل کمبود نیرو اقداماتى را 
انجام داده و با مسئوالن کشــورى از جمله معاون اول 
رئیس جمهور و رئیس ســازمان برنامه و بودجه در این 
رابطه و ارائه گزارش از وضعیت نیروى انسانى اصفهان 
دیدار داشــت، تصریح کرد: امروز با تالشى که صورت 

گرفت از پتانسیل بازنشستگان آموزش و پرورش استفاده 
شد و از آنها درخواســت همکارى داشتیم، همچنین از 
نیروهایى که به صورت موظف فعالیت داشتند خواستیم 
که ساعت غیرموظف را افزایش دهند، همچنین استفاده 
از نیروهاى خرید خدمات آموزشــى که در سال گذشته 
جذب شده بودند را مدنظر  داشته و در همان سطح از آنها 

استفاده کردیم.
اعتدادى تأکید کرد: در سال جارى در شهر اصفهان هیچ 
مشکلى از لحاظ کالس خالى یا نداشــتن دبیر و معلم 
نداریم، اگرچه امید داریم بتوانیم به ســطح ویژه اى در 

آموزش و پرورش اصفهان برسیم.

نیمى از طالى کشور در 
استان اصفهان تولید مى شود

کمبود شدید نیرو در آموزش 
و پرورش اصفهان

باور نکردنى
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با آمار تولید فرش 
اصفهان تصریح کرد: امسال آمار در حوزه فرش اصفهان 
در پنج ماه، منفى یک درصد بوده اسـت و این موضوع 
باورناپذیـر اسـت چراکه ما بهتریـن فرصـت را داریم. 
رضـا رحمانـى ادامـه داد: در همین عید نوروز گذشـته 
تعدادى از واحدها به ما مراجعه کردنـد و گفتند که اگر 
بخواهیم سـفارش صنعتى بدهیم واحدها نمى پذیرند 
و ظرفیتشان تکمیل اسـت و االن به سـرعت در حال 

توسعه  است.

لوله گذارى آب در جرقویه
لوله گـذارى خیابـان امیر کبیـر 2 و بن بسـت گلها در 
خیابان شـهداى شـهر نصرآباد جرقویه جمعًا به طول 
190 متر با لولـه پلى اتیلن بـه قطر90 میلیمتـر انجام 
شد. با اجراى این طرح امکان بهره مندى 40 مشترك 
جدید از انشعاب آب فراهم شد.  هزینه اجراى این مقدار 
لوله گذارى بالغ بر380 میلیون ریال بـوده که از محل 

اعتبارات جارى منطقه تأمین شده است.

کشف 240 کیلو تریاك در نطنز 
دادستان عمومى و انقالب شهرستان نطنز گفت: از یک 
دستگاه تریلر، 240 کیلوگرم تریاك کشف و ضبط شد. 
 مرتضى باصریان اظهار کرد: در این راستا دو نفر بازجویى 
شـده و بعد از بازداشـت راهى زندان شـدند و تحقیقات 

تکمیلى ادامه دارد.

خبر

اولین محموله ریل قطارهــاى پر ســرعت (۶۰E۱) تولید ذوب آهن 
اصفهان با حضور وزراى راه و شهرســازى و صنعت، معدن و تجارت 
به شرکت ساخت و توســعه زیربناهاى حمل و نقل کشور تحویل داده

 شد.
وزیر راه و شهرســازى پس از رونمایى از اولین محموله ریل قطارهاى 
پر ســرعت (۶۰E۱)، در جمع خبرنگاران اظهار کــرد: محموله ریلى 
که شــاهد افتتاح رســمى آن بودیم، ده هــا نفر در بیش از 20 ســال 
پیگیرى هاى پژوهشى الزم براى این پروژه را انجام دادند و در نهایت 
با همت ذوب آهن اصفهان به بار نشست و امروز شاهد به کارگیرى این 

محصول در پروژه هاى عمرانى کشور هستیم. 
محمد اســالمى گفت: محمولــه اى که امــروز (دیــروز) بارگیرى 
شــد، به پروژه راه آهن بســتان آباد-تبریز منتقل مى شــود و از همه 
کســانى که از گذشــته تا به حال براى ایــن پروژه همــت کردند، 
قدردانــى مــى کنیــم. وى افــزود: قراردادهایى تا کنون از ســوى 
ســازمان ها و شــرکت هاى تابــع وزارت راه و شهرســازى بــراى 
خرید ریل تولید شــده، منعقد شــده اســت و با پروژه هاى توسعه اى
کــه در نظــر داریــم بــازار داخلى ایــن ریــل روزافــزون خواهد 

شد.
اســالمى اضافه کرد: ما نه تنهــا براى پروژه هاى داخلــى بلکه براى 
پروژه هایى در زمینه صادرات خدمات فنى مهندســى با کشــورهاى 
همســایه در حال رایزنى هســتیم تا مشــتریان بیشــترى داشــته 

باشند.
■■■

مدیرعامل شرکت سهامى ذوب آهن هم با بیان اینکه میانگین قیمت 
هر تن ریل وارداتى حدود 750 تا 800 یورو بوده که براى این محصول 
عدد قابل توجهى به شــمار مى آید، گفت: تأمین ریل توســط کارخانه 

ذوب آهن صد میلیون یورو صرفه جویى ارزى براى کشور دارد.
منصور یــزدى زاده اظهار کرد: خوشــبختانه امــروز تحویل نمادین 
بخشــى از ریل هاى تولید شــده در کارخانه ذوب آهن که منطبق بر 
استاندارد EN13674 بود انجام شد و باید به این نکته توجه داشت که 
گرید اســتانداردها افزایش یافته و ما نیز باید منطبق با این استانداردها 
محصوالت خود را تولیــد مى کردیم. وى افزود: این اســتانداردها دو 

ویژگى داشتند، نخســت در خصوص فوالد مورد نیاز که این فوالد در 
کارخانه ذوب آهن و منطبق با استانداردهاى الزم تولید شد و از حدود 
شش ماه قبل که قراردادها منعقد شــد نماینده «شرکت زیرساخت» 
وزارت راه و شهرسازى در کارخانه مستقر شده و خط تولید مورد بازبینى 
قرار گرفت تا این اطمینان حاصل شود که محصوالت تولید شده منطبق 

با استانداردهاست.

مدیرعامل شــرکت ســهامى ذوب آهن تصریح کرد: قرارداد نخست 
تولید 15 هزار تــن ریل بود کــه دو مناقصه دیگر توســط اداره راه و 
شهرسازى برگزار شــده که در هر دو این مناقصات شرکت کرده ایم 
و یکى از درخواســت هایى که در تفاهمنامه با وزارت راه و شهرسازى 
داشــته ایم آن بوده که با توجه به اینکه ذوب آهن تنها تولیدکننده این 
محصول بوده زمانبر بــودن برگزارى مناقصه، مــورد توجه ویژه قرار

 گیرد.
وى در خصوص تفاهمنامه اى که قرار بود امضا شــود و نشــد، گفت: 
به دلیل اینکه وزراى راه و شهرســازى و صمت در اســتان اصفهان 
حضور داشتند هماهنگ کردن برنامه ها بسیار سخت بود و برنامه هاى 
مختلفى نیز داشــتند از این رو این مسئله در کارخانه ذوب آهن محقق 
نشــد اما براى امضاى تفاهمنامه قول هاى الزم اخذ شــده و نگرانى 
در این خصــوص وجود نــدارد و مــا تفاهمنامه را امضا شــده تلقى

 مى کنیم.
یزدى زاده عنوان کرد: درحال حاضر ظرفیت تولید کارخانه ذوب آهن 
در کارگاه 650 تا 400 هزار ُتن بــوده و مصرفى که به طور میانگین در 
وزارت راه و شهرسازى مطرح مى شود ساالنه 100 هزار تن نخواهد بود 
و با در نظر گرفتن مترو حدود 20 هزار تن افزایش خواهد یافت، از این 
رو پیش بینى مى شود با آغاز تولیدى که از امروز داشتیم بتوانیم نیاز 120 
هزار تنى کشور را تأمین کنیم و هیچ محدودیتى در این خصوص وجود

 ندارد.
وى خاطرنشان کرد: میانگین قیمت هر تن ریل که وارد کشور مى شود 
حدود 750 تا 800 یورو بوده که براى این محصول عدد قابل توجهى به 
شمار مى آید که حدود دو برابر قیمت مقاطع ساختمانى است و اگر همه 
ریل کشور توسط کارخانه ذوب آهن تولید شود ساالنه حدود صد  میلیون 

یورو صرفه جویى ارزى خواهد شد.

ریل تولید ذوب آهن اصفهان با حضور وزیر راه رونمایى شدریل تولید ذوب آهن اصفهان با حضور وزیر راه رونمایى شد

بعـد از بعـد از 2020 سـال...  سـال... 
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مزایده
شماره مزایده : 139804302133000019 بر اســاس پرونده اجرائى کالسه 9600309  
تمامت دو حبه و سیصد و پنجاه و شــش هزارم حبه مشاع از چهار حبه  مشاع از هفتاد و دو 
حبه ششدانگ عرصه و اعیان پالك ثبتى یک هزار و چهار صد و چهل و شش واقع در قطعه 
هفت نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان به انضمام کلیه توابع ولواحق عرفیه و انشعابات و 
اشتراکات منصوبه و غیره منصوبه  در آن ملکى آقاى حسین محمدى فرزند حیدر که قبال 
در قبال طلب خانم گوهر سلیمان نژاد نجف آبادى فرزند غالمرضا و حقوق دولتى بازداشت 
گردیده و طبق نامه شــماره 139785602030000631 مورخ 1397/02/22 اداره ثبت 
اسناد و امالك نجف آباد در صفحه 445 دفتر جلد 302 امالك بخش مربوطه ذیل شماره 
75852 بنام نامبرده ســابقه ثبت و سند مالکیت دارد و ششــدانگ آن به مساحت تقریبى 
سیزده هزار و یکصد و چهل و دو متر و هشتاد و نه دسى متر مربع محدود است به : شماال به 
بیابان شرقا به بیابان جنوبا به بیابان و متن حد غرب به بیابان (حدود فاقد طول و ابعاد است)

و تثبیت موقعیت ملک موقتا به صورت مشکوك در ســوابق کاداستر جانمائى شده و پس 
از مراجعه مالکین رســمى و مطابقت با مجاورین تثبیت خواهد شد، حقوق ارتفاقى معرفى 
نگردیده است ، از ساعت 9 صبح تا 12 روز چهارشنبه مورخ 98/07/17 در محل واحد اجراى 
اسناد رسمى اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد واقع در خیابان منتظرى شمالى 
از طریق مزایده حضورى به فروش مى رسد و مورد مزایده از مبلغ دویست و چهار میلیون و 
چهار صد هزار ریال قیمت ارزیابى شده توسط کارشناسان رسمى شروع و به هر کس خریدار 
باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود و کلیه هزینه ها و بدهى هاى احتمالى 
و همچنین بدهى هاى مربوط به برق اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و نیز بدهى هاى 
مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از قطعى یا غیر قطعى به عهده برنده 
مزایده مى باشد. طبق گزارش کارشناسان مربوط پالك مزبور باغى است محصور و مشجر 
که از سمت شرق و غرب با دیوار از جنس بلوك سیمانى محصور شده و داراتى درختانى غالبا 
از نوع انار و انگور مى باشد. اعیانى احداثى شامل ساختمان استراحت به مساحت حدود سى 
متر مربع با مصالح بنایى دیوار باربر آجرى سقف تیر آهن و آجر و درب هاى ورودى آهنى 
ساختمان انبار علوفه به مساحت حدود 38 متر مربع با دیوارهاى بلوك سیمانى سقف سبک 

از جنس قوطى و لوله فلزى و ورق گالوانیزه ساختمان اصطیل و اتاقک نشیمن باالى آن با 
مصالح بنایى به مساحت حدود 54 متر مربع داراى انشعاب برق و بنا به اظهار بدهکار داراى 
2/5 ساعت سهم آب از چاه گلستان مى باشد. کسانى که مایل به خرید و شرکت در مزایده 
مى باشند میتوانند از مورد مزایده به آدرس : نجف آباد- بلوار طالقانى – جنب کوچه اداره 
گاز- کوچه بعد از باغ گلها – کوى مطهرى دیدن نمایید. این آگهى در یک نوبت در تاریخ 
98/07/01 در این روزنامه درج ومنتشــر مى گردد. در ضمن چنانچه روز مزایده مصادف 
با تعطیل رسمى باشد روز بعد از تعطیلى روز برگزارى مزایده خواهد بود.  596662/م الف 

فاتحى مدیر واحداجراى اسناد رسمى نجف آباد/6/419
 تحدید حدود اختصاصى

چون ششدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 254 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى رحمت الــه نظرى  فرزند محمد در جریان ثبت 
اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود به عمل نیامده اینک بنابه دســتور 
قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در 
روزپنج شنبه مورخ 1398/07/25 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعــد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 1398/07/01  -   603116/ م 

الف سیدروح اله موسوى- کفیل ثبت اسنادوامالك بخش مهردشت /6/444
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان محمد منتظرى دادخواســتى به خواســته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده 
1- شــرکت میثاق صدیقان جنوب 2- غالمعلى مقامى به شــوراى حل اختالف شعبه 3 
شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 612/98 ثبت گردیده و وقت 
دادرســى به تاریخ 98/8/21 ســاعت 3 عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول 
المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا 
برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 

محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به 
دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در 
جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته 
ابالغ رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد 
آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شــد. 603916/ م الف شعبه سوم حقوقى شوراى 

حل اختالف نجف آباد/ 6/445
 مزایده نوبت اول

شماره پرونده : 9609983730302112 در پرونده کالسه 980239 م 2اجرایى محکوم 
علیه اجرایى حسین رحیمى فرزند مصطفى محکوم است به پرداخت 150 عدد سکه تمام 
بهارآزادى و 40 مثقال طالى ساخته شده در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 400,000 ریال 
نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت و در اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد که ملک 
ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى بارانى و آقاى پیرمرادیان 
به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: 1- یک قطعه زمین واقع در حاجى آباد منطقه زمینهاى 
چاه مستضعفین خیابان گلخانه- بدون حصار-داراى 13 اصله درخت بادام پانزده ساله-فاقد 
سهم آب- به میزان 700 متر مشاع- فاقد سوابق ثبتى- که به میزان 280/000/000 ریال 
ارزیابى گردیده است. 2-یک قطعه زمین واقع در محدوده پالك ثبتى 177 اصلى- واقع 
در نجف آباد –بخش 12 ثبــت اصفهان که ثبت این پالك باطــل و هم اکنون بصورت 
مجهول المکان مى باشــد- محل ملک بــه آدرس نجف آباد- بلــوار جانبازان – کوچه 
جهانگیر – داراى 45 متر مربع عرصه و حدو 12 متر مربع اعیانى به صورت بالکن با مصالح 
دایوتره هاى بلوکى که از ســه طرف محصور بوده و ملک فاقد سند مالکیت مى باشد و به 
ارزشى معادل 382/500/000 ریال برآورد گردید. که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض 
طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف 
آباد درتاریخ 1398/07/15 ســاعت 10 صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. 
برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 
10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت 
مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت 

ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از 
مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمل آورد. 600675/م الف مدیراجراى احکام حقوقى 

دادگسترى نجف آباد/ 6/446
احضارمتهم

نظر به اینکه آقاى سید حسین نوغانى به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدى از طرف این دادسرا 
به شکایت خانم نغمه مومنیان فرزند امان اله تحت تعقیب مى باشد و ابالغ و احضاریه به 
علت مجهول المکان بودن مکان وى در اجراى  ماده 174 قانون آیین دادرســى کیفرى 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیر االنتشار آگهى مى شود متهم شخصا ظرف یکماه 
از تاریخ انتشار این آگهى در این شعبه حاضر و از اتهام انتسابى دفاع نماید در غیر اینصورت 
تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شد . 602156/م الف محمد مهدى حق شناس - دادیار شعبه 

چهارم دادسراى عمومى و انقالب شاهین شهر/ 6/449 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به خواهان احمد رضا دادایى دادخواستى به خواسته 
انتقال ســندخودرو به طرفیت خوانده عبدالرضا یوسف فرزند حسینعلى به این شورا تقدیم 
نموده و به کالسه 98 / 121 ش 5 ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 18 / 8 / 98 ساعت 45 / 
4 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. 
د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد 
شد . 602155/م الف مدیر دفتر شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر /6/450 

نظریه کارشناس
آگهى وصول نظریه کارشــناس- آقاى مهدى بهامین و خانم ها مهسا و مهتاب بهامین 
همگى فرزند هرمز محکوم علیهم پرونده کالسه 980487 ج 3 با توجه به وصول نظریه 
کارشناســى مقتضى اســت ظرف ســه روز پس از درج این آگهى جهت دریافت نظریه 
کارشناسى به اجراى احکام مدنى شهرســتان اصفهان- واقع در خ نیکبخت- دادگسترى 
کل- واحد اجراى احکام مدنى- شعبه ســوم مراجعه و چنانچه اعتراضى دارید کتبا اعالم 

نمایید. م الف: 604370 دادورز شعبه سوم اجراى احکام مدنى اصفهان  /6/438

موها بسیار کمتر از پوســت احتیاج به شستشو دارند و معموًال 
لزومى ندارد آنها را هر روز بشوییم. ممکن است وسوسه شوید 
هر روز موهایتان را شامپو و نرم کننده بزنید، به خصوص اگر زود 
چرب مى شوند، اما زیاد شستن موها مى تواند مشکالت زیادى 
براى شما ایجاد کند، مثل از بین بردن چربى پوست سر که وجود 

آن ضرورى است.
نمى توان به طور دقیق گفت در هفته باید چند بار موهاى خود 
را بشوییم، چون این مسئله به بافت موها، میزان چربى طبیعى 
پوست و عوامل دیگرى بستگى دارد. اما توجه به نشانه هاى 
کوچکى که موهاى شــما از خود بروز مى دهــد مى تواند به 
شما کمک کند برنامه درســتى براى شستشوى موهاى خود 

تنظیم کنید.

1-رنگ موهایتان خیلى زود از بین مى رود
اگر موهایتان را هایالیت یا رنگ مــى کنید، با توجه به مدت 
زمانى که رنگ درخشــان و پررنگ باقى مى ماند، مى توانید 
متوجه شوید که موهایتان را زیاد مى شــویید یا نه. عالوه بر 
این، شما باید از شامپوها و نرم کننده هاى مخصوص موهاى 
رنگ شده استفاده کنید. شما مى توانید سه چهار بار در هفته، 
موهاى خود را با شامپو و نرم کننده یا ماسک مخصوص موهاى 
رنگ شده، شستشو دهید. بین هر بار شستشوى موهایتان هم

 مى توانید با اســتفاده از شامپوهاى خشــک، موهاى خود را 
تجدید کنید.

2-موهایتان خشک و وز است
افراط در شستن موها مى تواند روى بافت موها هم تأثیر بگذارد. 
کمبود کلى رطوبت به دلیل پاك شــدن چربى طبیعى پوست 
سر، مى تواند باعث خشــکى و پوسته پوسته شدن پوست سر 
شود. با خشک شدن پوست سر، موها هم خشک خواهند شد. 
در این حالت، موها مات تر مى شوند و رفته رفته درخشندگى 
خود را از دست مى دهند. بنابراین باید از محصوالت مرطوب 
کننده استفاده کنید تا با نرم کردن، قابل کنترل کردن و از همه 
مهمتر، مغذى کردن هر چه بیشتر کوتیکول هاى مو، به ترمیم 

آنها کمک کنند.

3-موهایتان، موخوره دارد
اگر متوجه شــده ایــد که بیشــتر از قبــل دچــار موخوره 
مى شوید، این مســئله هم مى تواند نشــانه افراط در شستن 
موها باشد. موهاى خیس بســیار بیشتر مستعد آسیب دیدگى 
و شکســتگى هســتند. بنابراین هر چه بیشــتر موهایتان را 
بشویید، امکان شکستگى تارهاى موهایتان را بیشتر به وجود 

مى آورید.

4-موهایتان درخشندگى اش را به کلى از دست داده
از آنجایى که زیاده روى در شستن موها باعث از بین رفتن چربى 
طبیعى پوست سر مى شود، این مســئله کاهش درخشندگى 
موها را هم به دنبال دارد. مویى ســالم محسوب مى شود که 
درخشندگى داشته باشد. بنابراین اگر موهاى درخشانى ندارید، 
به این معنى است که موهاى شما رطوبت ندارند. شامپو چربى 
طبیعى موها را از بین مى برد و به ایــن ترتیب، الیه عمیق تر 
تارهاى مو بدون محافظ باقى مى ماند. شســتن بیش از اندازه 
موها حتى مى تواند منجر به انباشت باقی مانده مواد شوینده روى 

پوست و موها شود.

5-موهایتان زیاد شوره مى زند
این اتفاق زمانى رخ مى دهد که پوست سر بیش از حد خشک 
مى شود و شروع به پوســته پوسته شــدن مى کند. بنابراین 
کمتر کردن تعداد دفعات شســتن موها کمک مى کند به غدد 
چربى پوست فرصت دهید کار خود را انجام دهند و به کف سر به 
طور طبیعى رطوبت دهند. اگر شوره سرتان خیلى شدید است، 
اســتفاده از الیه بردارهاى مخصوص پوست سر و همینطور 
محصوالت درمانــى درخت چاى که مخصوص مو هســتند 
مى تواند به حل مشــکل کمک کند. تا رفع کامل شوره ها، از 

شامپوهاى ضدشوره هم حتماً استفاده کنید.

نشانه هایى که مى گوید 
موهایتان را زیاد مى شویید

افراد سن باالیى که مایل به بهبود عملکرد شناختى خود هستند، مى توانند با مصرف آب آلبالو این 
عملکرد را بهبود بخشند. محققان به این نتیجه رســیدند، افرادى که این آبمیوه را مصرف کردند، 

لیل در عملکرد شناختى خود بهتر شــدند که علت آن هم ممکن است به  د د جــو و
ترکیبات فعال زیستى باشد که در آلبالو موجود هستند.
«شوئو چینگ چاى» محقق ارشد پروژه اظهار کرد، 

این اثرات مثبت احتماًال مربوط به ترکیبات فعال 
زیستى آلبالو باشد. ترکیباتى از قبیل «پلى فنول»، 
«مالنین» و «آنتوسیانین ها». وى ادامه داد:  حتى 
ممکن است این تأثیرات به اثرات آلبالوى ترش 
روى کاهش فشار خون هم ارتباط داشته باشد. 
زیرا ما در مطالعات پیشــین خود دریافته بودیم 
که فشار خون مى تواند روى جریان خون به مغز 

اثرگذار باشد.

مطالعه جدید محققان مرکز پزشکى کانزاس آمریکا نشان مى دهد که مصرف شیر مغز را جوان نگه 
مى دارد. در این مطالعه، محققان میزان مصرف شیر را در 60 فرد بزرگسال به مدت یک هفته مورد 

بررسى قرار دادند.
محققان سپس اسکن هاى مغزى افراد را مورد مطالعه و سطح آنتى اکسیدان گلوتاتیون را که به طور 

طبیعى در سر تولید مى شود، بررسى کردند.
این مطالعه نشان داد که سطح گلوتاتیون در افرادى که بیشترین میزان مصرف 
شیر را دارند، بیشتر و در نتیجه خطر ابتال به آلزایمر در این افراد کمتر 

است.
«یانگ کوهى»، استادیار نرولوژى مرکز پزشکى دانشگاه کانزاس 
گفت: یک تئورى در مورد پیرى به نام تئورى رادیکال آزاد، مى گوید که 
استرس اکسیداتیو نقش مهمى در پیرى و ابتال به بیمارى هاى عصبى 

مرتبط با پیرى مانند آلزایمر ایفا مى کند.
گلوتاتیون یک آنتى اکسیدان مهم در مغز است و مشخص شده است 
که به مبارزه با استرس اکســیداتیو و محافظت از سلول هاى عصبى ما 
کمک مى کند. بنابراین، افزایش غلظت گلوتاتیون یک راهکار مهم براى 

سالمت مغز است.

پو چربى 
عمیق تر 
 از اندازه 
ندهروى

خشک 
 بنابراین

د بهغدد 
ف سر به 
ید است، 
مینطور 
هســتند 
ره ها، از 

افراد سن باالیى که مایل به بهبود عملکرد شناختى خود هستند، مى توانند با مصرف آب آلبالو این
وووهوهوهوهوهوهمیوه را مصرف کردند عملکرد را بهبود بخشند. محققان به این نتیجه رســیدند، افرادى که این آب

لللللیلدر عملکرد شناختى خود بهتر شــدند که علت آن هم ممکن است به  ددددددددددد جــو و
ترکیبات فعال زیستى باشد که در آلبالو موجود هستند.
«شوئو چینگ چاى» محقق ارشد پروژه اظهار کرد، 

این اثرات مثبت احتماًال مربوط به ترکیبات فعال 
زیستى آلبالو باشد. ترکیباتى از قبیل «پلى فنول»، 
«مالنین» و«آنتوسیانین ها». وىادامه داد:  حتى

ممکن است این تأثیرات به اثرات آلبالوى ترش 
روى کاهش فشار خون هم ارتباط داشته باشد.
زیرا ما در مطالعات پیشــین خود دریافته بودیم

که فشار خون مى تواند روى جریان خون به مغز 
اثرگذار باشد.

اگر پا به سن گذاشته اید از آب آلبالو
 غافل نشوید!

 تأثیر مصرف شیر بر مغز

   دردسرهاى 
   رد کش جوراب   

روى ساق پا

رنگ شده استفاده کنید. شما مى توانید سه چهار
موهاى خود را با شامپو و نرم کننده یا ماسک مخص
رنگ شده، شستشو دهید. بین هر بار شستشوىم

محمدرضا قینى، متخصص مغز و اعصاب در پاسخ به اینکه آیا استفاده از امواج 
حاصل از تلفن همراه بر کارکردهاى مغز اثر منفى دارد، اظهار کرد: از نظر علمى 
اگر بخواهیم مطلبى را به صورت قطعى بیــان کنیم، باید یک مطالعات خاصى 
صورت گیرد؛ براى نمونــه صد نفر از افراد را انتخاب کنیــم که با امواج زیادى 
ارتباط دارند و در مقابل صد نفر نیز انتخاب شــوند که امــواج زیادى را دریافت 
نمى کنند و این تعداد را در یک دوره طوالنى  مورد بررســى قــرار دهیم و در 
نهایت بگوییم آنها که در معرض امواج قرار داشــتند، دچار بیمارى هاى زیادى 

شدند.

این متخصص مغز و اعصاب بیان کرد: افرادى که مدت طوالنى در معرض امواج 
قرار دارند و با تلفن همراه براى مدت طوالنى صحبت مى کنند و آن را به گوش 
خود مى چسبانند، مقدار امواجى که بر آنها وارد مى شود ممکن است بافت هاى 

اطراف را دچار آسیب کند.
قینى افزود: بافت زنده وقتى درجه حرارتــش از حد معمولى باالتر برود، ممکن 
است اختالالت ژنتیکى رخ دهد و به همین دلیل حدس مى زنیم این امواجى که 

ما در معرض آن هستیم پدیده سالمى نیستند. 
وى متذکر شــد:  بدون اینکه از نظر اخالقى مجاز باشــیم چنین مطالعه اى را 

انجام دهیم، شرط عقل این اســت که تا آنجا که امکان دارد تلفن همراه دائمًا 
در کنارمان نباشد؛ به ویژه از شــب تا صبح که بافت هاى مغز و بافت هاى دیگر 
بدن در حال آرامش قرار دارند، گوشــى تلفن همراه در نزدیکى مان قرار نداشته

 باشد.
این متخصص مغز و اعصاب ابراز کرد: زمانى که تلفن همراه در حال شارژ شدن 
است، تشعشعات آن بیشتر است و باید گوشى تلفن همراه را کنار گوشمان قرار 
ندهیم؛ به ویژه کودکان که در سنین رشد هســتند باید تا آنجا که امکان دارد از 

تلفن همراه دور باشند.

آسیب هایى که تلفن همراه بر  بدن وارد مى کند، چیست؟

مسئول آموزش همگانى انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع 
غذایى کشور با تأکید بر اهمیت مصرف آب روزانه مورد نیاز 
بدن، گفت: اهمیت حفظ این تعادل تا به آن اندازه است که 
چنانچه 10 درصد آب بدن از دست رود، موجب اختالالت 
شدید در بدن مى شود و اگر این مقدار به 20 درصد برسد، 

مرگ رخ مى دهد.
مینا کاویانى با بیان اینکه آب بیشترین قسمت وزن بدن 
ما را تشکیل داده است، گفت: آب همچنین نقش مهمى از 
جمله شرکت در ساختمان و عملکرد دستگاه گردش خون، 
ایجاد محیط مناسب براى انجام واکنش هاى بدن، شرکت 
در فرایندهاى هضم، جذب و دفع مواد در بدن برعهده دارد. 
وى با بیان اینکه آب از سه طریق به بدن مى رسد، گفت: 
نوشیدن آب سالم و انواع نوشیدنى ها، خوردن انواع میوه ها 
و سبزى ها و سایر مواد غذایى و آبى که در اثر واکنش هاى 
مختلف در درون بدن تولید مى شود که به آن آب متابولیک 
گفته مى شود. همچنین آب از طریق پوست، تنفس، ادرار 

و مدفوع دفع مى شود.
کاویانى با بیان اینکه بدن انسان قادر به ذخیره آب نیست، 
تصریح کرد: در نتیجه حفظ تعادل آب بدن بسیار مهم است؛ 
یعنى باید بین آب وارد شده به بدن و آب دفع شده از بدن، 
تعادل برقرار باشد. وى ادامه داد: به طور کلى جیره مناسب 
آب روزانه براى بزرگســاالن 2 تا 2/5 لیتر (10-8 لیوان) 
است که بســتگى به اندازه بدن دارد اما نیاز زنان شیرده 

700-600 میلى لیتر در روز افزایش مى یابد.
کاویانى در رابطه با تشــنگى نیز عنوان کرد: دریافت آب 
با حس تشــنگى کنترل مى شــود و این احساس پیامى 
براى دریافت آب و مایعات اســت. با توجه به این مطلب 
در سه گروه ویژه از افراد یعنى شیرخواران، ورزشکاران با 
تمرین هاى شدید و سالمندان که احساس تشنگى ممکن 
است در آنها کاهش یابد، مســئله تأمین آب باید حتماً مد 

نظر قرار گیرد.
مسئول آموزش همگانى انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع 
غذایى کشور عنوان کرد: یکى دیگر از شرایط ویژه، قرار 
گرفتن در آب و هواى گرم اســت؛ چرا که در مناطق گرم 
و روزهاى گرم تابستانى معموًال دفع آب حدوداً یک لیتر 
بیشتر از هواى معمولى اســت. بنابراین به همین میزان 

باید نیاز به آب بیشتر است و این کمبود 
با دریافت آب و مایعات بیشتر 

جبران شود.

 میزان آب مورد نیاز بدن 
در طول روز چقدر است؟ 

ستداده
تن چربى 
خشندگى 
ى شود که 
ىندارید، 

بررسى قرار دادند.
محققان سپس اسکن هاى مغزى افراد را
طبیعى در سر تولید مى شود، بررسى کردن
ک این مطالعه نشان داد
شیر را دارند

است.
«یانگ ک
گفت: یک
استرس اکس
مرتبط با پیر

گلوتاتیون یک
ب که به مبارزه
کمک مى کند
سسالمتالمتمغز اس

نسن گ اگر پا به 
غافغاف

هر ســاله تعدادى افراد از مشکالت قلبى رنج 
مى برنــد و هم مــردان و هم زنــان به دالیل 
متفاوتى دچــار بیمارى هاى قلبى مى شــوند، 
البته عالیم هشــدار دهنده اى وجــود دارد که 
انسان را درباره مشکالت قلبى آگاه مى کند و با 
توجه به مراکز کنترل و پیشگیرى از بیمارى ها 
هر ســاله عده  زیادى از مشــکالت قلبى رنج 

مى برند.
قلب دوم انسان پاى او است پس باید حسابى پا 
در آرامش باشد با وجود مناسب نبودن جوراب 
فرد حس ناراحتى بیشترى دارد پس در انتخاب 

و خریدن کفش دقت کنید.
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زنگ شکوفه ها در مدرسه دخترانه حسین امین(1) در ناحیه 2 آموزش 
و پرورش براى کالس اولى ها از سوى مسئوالن آموزش و پرورش، 
مادر شهید محمدى و اعضاى شوراى شــهر به صدا درآمد تا سال 
تحصیلى 99- 98 رسماً آغاز شود و آنها روانه کالس هاى درس شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در این مراسم که رئیس 
ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان، اعضاى 
شوراى شــهر، والدین دانش آموزان و... حضور داشتند، تقارن فصل 
رویش جوانه هاى دانایى و توانایى با قیام امام حسین(ع) و هفته دفاع 
مقدس که یادآور عشــق، محبت، ایثار و فداکارى با کتاب دانش و 

معنویت است را به همه دانش آموزان تبریک گفت.
محمد اعتدادى اجراى ســند تحول بنیادین در آموزش و پرورش را 
از برنامه هاى آموزش و پرورش اســتان اصفهان در سال تحصیلى 
99- 98 برشمرد و گفت: سند تحول بنیادین در سال جدید از سوى 
آموزش و پرورش استان اصفهان اجرایى و عملیاتى خواهد شد تا گام 
ارزشمندى در راستاى تعالى آموزش و پرورش براى دستیابى به بیانیه 
گام دوم برداشته شود و این مهم در سایه ارتباط قوى خانه و مدرسه، 

مى تواند به نحو مطلوب، میسر گردد.
وى گفت: در سال تحصیلى 99- 98، در بازگشایى مدارس 840 هزار 
دانش آموز در 5300 واحد آموزشى مشغول به تحصیل شده و 57 هزار 
معلم رسمى، قراردادى، حق التدریسى و خرید خدمات آموزشى امر 

تدریس به این دانش آموزان را عهده دار هستند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان اظهار کرد: همه همکاران 
در آموزش و پرورش اســتان اصفهان با تالش وافر و علیرغم همه 
کمبودها، سعى کردند بتوانیم جشن شــکوفه ها را برگزار کنیم و با 
بازگشایى مدارس، هیچ کالســى خالى از معلم و دانش آموز نباشد و 
همزمان با بازگشایى همه مدارس در سطح استان، فعال خواهند بود.

اعتدادى با قدردانى از برگزارکنندگان جشــن شکوفه ها در دبستان 
دخترانه حســین امین (1) گفت: امروز آموزش و پرورش به تنهایى 

قادر به برداشــتن گام هاى بلند براى دستیابى به اهداف سند تحول 
بنیادین نیست و نیازمند کمک مسئوالن و نهادهاى شریک و والدین 
دانش آموزان است و این امرى ضرورى است که بحمدا... این تعامل 

نیز در سطح استان اصفهان وجود دارد.
■■■

رئیس ناحیه 2 آموزش و پرورش اصفهان نیز با قدردانى از مسئوالن 
برگزارکننده جشن شکوفه ها در دبســتان دخترانه حسین امین (1) 
گفت: در کشور همزمان با برگزارى جشن شکوفه ها یک میلیون و 
400 هزار نفر دانش آموز کالس اولى به کالس هاى درس مى روند 

که این تعداد در ناحیه 2 آموزش و پرورش اصفهان 3400 دانش آموز 
کالس اولى است.

حبیب ا... عســگرى اظهار امیدوارى کرد با همکارى همه همکاران 
بتوان گام هاى مثبت براى آینده روشن تر این نونهاالن برداشت.

وى البته اذعان کرد: والدین نقش اصلــى را دارند و با خودمراقبتى 
نونهاالن خود، تعامل دو سویه با مسئوالن مدرسه را مى توانند فراهم 

کنند.
■■■

در ادامه با به صدا درآمدن زنگ شکوفه ها، نونهاالن دانش آموز براى 

فراگیرى علم و دانش، روانه کالس هاى درس شدند. 
همچنین در این مراسم با رونمایى از کتاب کار معلم با عنوان کالس 
شهر، تفاهمنامه این همکارى بین مدیرکل آموزش و پرورش و رئیس 

سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان امضا شد.
به گفته معاون اجتماعى و شهروندى سازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشى شهردارى اصفهان ، این تفاهمنامه آموزشى مقطع دبستان با 
هماهنگى آموزش و پرورش با عنوان ویژه برنامه «کالس شهر» سال 
گذشته براى اولین بار از سوى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 

شهردارى اصفهان اجرا شد.

مرتضى رشیدى در گفتگو با «نصف جهان» افزود: آشنایى با مفاهیم 
و رفتار شهروندى با عنوان کالس شهر، کتاب کار معلم اول دبستان 
بوده و داراى محتواى آموزشى است که دغدغه ها و آمیزه هاى شهر را 
در قالب برنامه هاى متنوع و خالقانه به دانش آموزان در مباحث مختلف 
محیط زیست، استفاده از فضاى مجازى، ترافیک و... به دانش آموزان 

مقطع اول ابتدایى، آموزش مى دهد.
وى خاطرنشــان کرد: با اجراى ویژه برنامه «کالس شهر» در سال 
گذشته در شهر اصفهان، تیم پژوهشى بررســى هاى الزم را انجام 
داد و امسال همکاران در حوزه اجتماعى سازمان فرهنگى، اجتماعى 
و ورزشى شهردارى اصفهان نیز چهار ماه کار پژوهشى در این راستا 
انجام دادند و کتابچه اى براى معلمان و دانش آموزان پایه اول ابتدایى 

نوشته شد تا مطالب شهروندى به دانش آموزان انتقال داده شود.
رشــیدى با بیان اینکه این برنامه به شــکلى اســت که کل سال 
دانش آموزان را پوشــش مى دهــد، گفت: آمیزه هاى شــهروندى 
که مدیریت شــهرى است از کتاب هاى آموزشــى استخراج شده و 
دانش آموز همراه با دروس آموزشــى، این آمیزه هــا را نیز در قالب 
«کالس شهر» به صورت ســمعى و بصرى و... فرا مى گیرد. این در 
حالى است که با دعوت از والدین، آنها نیز به نوعى این آموزش ها را 

فرا خواهند گرفت.
معاون اجتماعى و شهروندى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شــهردارى اصفهان تأکید کرد: این کار امســال براى اولین بار با 
چارچوب مشخص در 40 کالس درس در شهر اصفهان به صورت 
آزمایشى اجرا مى شود و پس از رفع مشکالت و معایب احتمالى، امید 
مى رود ســال آینده در تمام مقاطع ابتدایى در سطح شهر اصفهان، 

عملیاتى شود.
در بخشى از این تفاهمنامه آمده است: در راستاى سیاست هاى ابالغى 
مقام معظم رهبرى و راهکار سند بنیادین، این تفاهمنامه بین سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان و مدیرکل آموزش و 

پرورش استان اصفهان براى مدت یکسال به امضا رسید.

در روزى که زنگ شکوفه ها به صدا درآمد؛

تفاهمنامه همکارى شهردارى اصفهان با  اداره کل آموزش و پرورش امضا شد

ساسان اکبرزاده


