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شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به احداث مجتمع تجارى 
ادارى و پارکینگ با مشارکت بخش خصوصى از طریق آگهى اقدام 
نماید. متقاضیان جهت کســب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد 
آگهى فراخوان مى توانند تا روز یکشنبه 1397/04/24 به دفتر امور 
سرمایه گذارى شهردارى خمینى شهر واقع در خیابان توحید خانه 

تاریخى سرتیپ سدهى مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 33511224

آگهى فراخوان عمومى انتخاب سرمایه گذار

آگهى مناقصه عمومى

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

هنگام گرمازدگى، طالبى بخوریدچرا خروجى سد زاینده رود زیاد استپخش فصل دوم سریال «بچه مهندس»  در پاییزگزارشى از رانت بزرگ واردات موبایل رؤیاى نافرجام گنج با 4 کشته سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

ممنوعیت در خوردن آلبالو

پروژه هاى اصفهان در دست سنگاپورى ها
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پردیس سینمایى ساحل تا 
مردادماه آماده مى شود

آغاز هفته فرهنگى شاهین شهر 
از هفته آینده

خواندن خبر دروغ 
روى آنتن زنده!
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 اگر در مصرف برق صرفه جویى نشود، با خاموشى روبه رو مى شویم اگر در مصرف برق صرفه جویى نشود، با خاموشى روبه رو مى شویم
مدیر عامل شرکت برق منطقه اى اصفهان:مدیر عامل شرکت برق منطقه اى اصفهان:
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سفیر ایران در سنگاپور از تمایل مسئوالن آن کشور براى گسترش تعامالت اقتصادى با اصفهان خبر داد

اظهارات اصغر فرهادى در مسترکالس
 سینمایى اش در پرتغال

هـنر از شباهت ها 
سخن مى گوید 

سـیاست از 
تفاوت ها 

درام دیــرهنگام
عملکرد خوب ملى پوشان کشورمان در جام جهانى که حتى شانس کسب پیروزى و حذف 
قهرمان یورو را هم داشتند مورد توجه گروهى از رسانه هاى اروپایى قرار گرفته است که 

یکى از آنها شبکه ESPN است.
این شبکه در مطلبى با عنوان «کریستیانو رونالدو و پرتغال از وحشت ایران جان سالم...
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شب آخر ایران در جام جهانى به روایت دیگران 

چاپ اول

نوبت دوم

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

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 97/04/16
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/04/17

www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد: سایت اینترنتى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031 

مبلغ تضمین (ریال)مبلغ برآورد (ریال)محل تأمین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

انجام عملیات امور ادارى و خدمات 105- 2- 97
8/231/323/993412/000/000جارىعمومى منطقه خمینى شهر

انجام امور ادارى و خدمات عمومى 94/2- 2- 97
3/269/499/991164/000/000جارىآبفا منطقه بهارستان

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 97/04/06 
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ساظهارات اصغر فرهادى در مسترکالس ر ر کالر ت هادىد ف اتاصغ ا اظ
تغال سینمایى اش در پرتغال اشد ا لن پر ر ش یى ی

بهـنر از شباهت ها  ز ار ا نرازشباهتهاازش ه
دسخن مى گوید  گ سخن مى گویدخ

زاستازسـیاست از ت ی
اوتفاوتهاتفاوت ها اا تفا

سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز هیئت مدیره سازمان و نظریه 
کارشناسى در نظر دارد امداد ســیار اتوبوس هاى تحت نظارت خود را از طریق برگزارى مناقصه 

عمومى به شرکت ها و افراد واجد شرایط واگذار نماید. 
لذا متقاضیان مى توانند با مراجعه به واحد امور قراردادهاى ســازمان واقع در شاهین شهر بلوار 
جمهورى اسالمى مجموعه ادارى انقالب مراجعه و نسبت به دریافت فرم مربوط به شرکت در مناقصه 
اقدام و پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 1397/04/14 به دبیرخانه 

حراست سازمان تحویل نمایند. 
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45224970-031 این سازمان تماس حاصل و یا به سایت 

WWW.SHAHINSHAHRBUS.IR مراجعه نمایند. 
در ضمن سازمان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ آگهى به عهده 

برنده مناقصه مى باشد. 

آگهى مناقصه 
(نوبت اول)

منوچهر روانان- مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر منوچهر روانان- مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر 

سازمان فرهنگى، اجتماعى ورزشى شــهردارى شاهین شهر با اســتناد مصوبه شماره 3572/ش مورخ 
96/12/27 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد موارد زیر را از طریق مزایده عمومى به صورت بهره بردارى 

به اشخاص حقیقى یا حقوقى به مدت دو سال واگذار نماید. 
1- اجاره ماهانه واحدهاى ادارى- تجارى شماره چهار و پنج در طبقه ششم ساختمان نگارستان شهردارى. 

(نوبت اول)
2- اجاره ماهانه واحدهاى ادارى- تجارى شماره یک و سه در طبقه ششم ساختمان نگارستان شهردارى. 

(نوبت دوم)
افراد حقیقى و حقوقى مى توانند براى دریافت شرایط تا روز شنبه مورخ 97/04/16 به امور قراردادهاى سازمان 
مراجعه و حداکثر تا روز یکشنبه مورخ 97/04/17 نسبت به تحویل پیشنهاد خود به دبیرخانه سازمان واقع در 

شاهین شهر- میدان فاطمیه ساختمان نگارستان شهردارى- طبقه چهارم اقدام نمایند.
سازمان در رد یاقبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت shaah inshahr.ir مراجعه فرمایید.

آگهى مزایده عمومى

روابط عمومى سازمان فرهنگى، اجتماعى ورزشى شهردارى شاهین شهرروابط عمومى سازمان فرهنگى، اجتماعى ورزشى شهردارى شاهین شهر

چاپ  دوم

5

از «چطورى کریس» از «چطورى کریس» 
تا امروز!تا امروز!

هشدار به 
اخاللگران در نظام 
اقتصادى کشور

رئیس قوه قضائیه در همایش سراسرى دستگاه قضائى 
کشور گفت: یکســرى مؤلفه هاى منطقى براى برهم 
ریختن بــازار اقتصادى وجود دارد بــراى مثال وجود 
باالى 1500 میلیارد تومان نقدینگى در دســت مردم 
خودش مشکالتى را ایجاد مى کند در حالى که این عدد 

در گذشته تنها 700هزار میلیارد تومان بود.
آیت ا... آملى الریجانى خطاب به کســانى که اخالل 
در بازار اقتصــادى را پیش گرفته انــد گفت: هرچند 
افزایش نقدینگى بى تأثیر نبوده است اما عده اى هم با 

سرمایه هاى کالنشان قصد ...

فصل آلبالو است، میوه اى که طرفداران بسیارى را دارد. در این میان 
افرادى هستند که خوردن آلبالو براى شان مشکالتى ایجاد مى کند 

که در ادامه به شما مى گوییم. 
میوه آلبالو داراى خواص بى نظیرى است. آلبالو در کنار خواصى که 

دارد، براى افرادى خاص مى تواند مشکالت ناگوارى را به همراه 
داشته باشد. درواقع، این افراد هرگز نبایدآلبالو بخورند تا دچار 

مشکالت وخیم نشوند.
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سخنگوى دولت در نشست خبرى تأکید کرد: براى حمایت 
از پول داخلى برنامه داریم، بازاریــان ما گله دارند وقتى 
اجناسى مشــابه داخلى دارند چرا وارد مى کنند. عده اى 
مى گویند دولت برنامه ندارد! چرا برنامه نداریم. ما ضرورت 
نمى بینیم در این شرایط که دشمنان منتظر نشسته اند تا 

ببینند چه مى کنیم اطالع رسانى کنیم.
محمدباقر نوبخت ادامه داد: از کســانى که در خارج ارز 
دارند مى خواهیم در داخل سرمایه گذارى کنند هرکسى 
که ارز و طــال دارد در بازار ســرمایه گذارى کند. رئیس 
سازمان برنامه و بودجه با اشــاره به فروش بیش از نیاز 
سکه گفت: کدام کشور هفت میلیون سکه مى فروشد، 

کدام کشور مردمش در صف ارز مى ایستند. کنار ترامپ 
ایستادن چه معنى دارد ما باید براى کشور و تقویت پول 
ملى تالش کنیم. ســخنگوى دولت درخصوص مطرح 
کردن بحث عدم کفایت رئیس جمهور گفت: براى عده اى 
هنوز انتخابات ریاست جمهورى ادامه دارد، مخالفت و 
انتقاداتى که از دولت مى شود ناشى از انتخاب مردم است. 
تمام همت شان این بود که پایان چهار سال اول دولت را 
بى کفایت نشان دهند. وى خاطرنشان کرد: مردم فهیم 
هستند. عده اى هستند اوضاع داخلى را ناامن جلوه دهند. 
شما دیدید که نسبت به حضور رئیس جمهور در یک جمع 

در روز تعطیل چه کردند.

رئیس قوه قضائیه در همایش سراسرى دستگاه قضائى 
کشور گفت: یکســرى مؤلفه هاى منطقى براى برهم 
ریختن بازار اقتصادى وجود دارد براى مثال وجود باالى 
1500 میلیارد تومان نقدینگى در دســت مردم خودش 
مشکالتى را ایجاد مى کند در حالى که این عدد در گذشته 

تنها 700هزار میلیارد تومان بود.
آیت ا... آملى الریجانى خطاب به کسانى که اخالل در بازار 
اقتصادى را پیش گرفته اند گفت: هرچند افزایش نقدینگى 
بى تأثیر نبوده است اما عده اى هم با سرمایه هاى کالنشان 

قصد بر هم زدن ثبات اقتصادى را دارند.
 آملى گفت: این افراد با ریختن پولشــان در بازار و جمع 

کردن دالر و ســکه مى خواهند بــازار را ملتهب کنند و 
نیروهاى اطالعاتى باید تالش کنند این افراد را شناسایى 
کنند. وى افزود: هشدار مى دهیم که این کار به عنوان 
اخالل در نظام اقتصادى کشــور مجازات سنگینى دارد 
و اگر مصداق افســاد فى االرض باشــد اعدام برایشان 
در نظر مى گیریم و هیچ کوتاهــى هم در اجراى قانون 

نخواهیم داشت.
 رئیس قوه قضائیه گفت: نیروهــاى امنیتى موظفند در 
اسرع وقت اینها را معرفى کنند تا قوه قضائیه هم به جد با 
آنها برخورد کند و اینها نمى توانند در آینده بگویند ما خبر 

نداشتیم و نمى دانستیم!

 انتخابات براى عده اى 
هنوز ادامه دارد 

هشدار به اخاللگران در نظام 
اقتصادى کشور

پیام رهبر انقالب به 
فوتبالیست ها

  انتخاب | پیام رهبر معظم انقالب اسالمى 
خطاب به ملى پوشان فوتبال کشورمان، از سوى دفتر 
مقام رهبرى به وزیر ورزش و جوانان ابالغ شد. متن 
پیام به این شرح اســت: «به تیم ملى ایران بگویید: 
شما پیروز و ســرافراز برگشــتید. آفرین. ان شاءا... 

موفق باشید.»

از پرونده «رامین» چه خبر؟
رئیــس جمعیــت هالل    کافه سینما |
احمر گفت: در پرونده یاســین رامین که متهم مالى 
در پرونده ســازمان تدارکات پزشــکى هالل احمر 
است، بازپرسى تمام شده است و حکم دادگاه بدوى 
یازدهم تیر اعالم مى شود. على اصغر پیوندى افزود: 
به شــدت به دنبال احقاق حقــوق در پرونده هاى 
جمعیت هالل احمر هســتیم. یاسین رامین همسر 
مهناز افشار متهم پرونده سازمان تدارکات پزشکى با 
قرار وثیقه ملکى 29 میلیارد تومانى در تاریخ یازدهم 
اسفند از زندان آزاد شده اســت. رامین از روز بیست 
و چهارم مرداد ســال 95 به دلیل عجــز از پرداخت 
وثیقه در زندان بود. یاســین رامین مرداد سال 95 
به دنبــال شــکایت جمعیت هالل احمــر به دلیل 
اختالف حســاب با این جمعیت، بــا حکم قضائى 

بازداشت شد. 

حجت تمام شد
روزنامه «جمهورى اســالمى»    خبرآنالین |
نوشــت: در شــرایطى که افکار عمومى سخت به 
جام جهانى فوتبال مشغول است، حادثه روز دوشنبه 
در مقابل مجلس تکمیل کننده حلقه سیاســت هاى 
مخالفین دولت براى سقوط آن اســت... این آقاى 
روحانى است که  باید براى پاسدارى از اعتماد ملى 
با تمام قدرت به این عرصه کــه دارد تبدیل به یک 
جنگ آشکار مى شــود وارد شــده و از همه قدرت 
و اختیاراتش اســتفاده کند و بفهمد بــا حادثه روز 
دوشــنبه اطراف مجلس، دیگر حجت بر مخالفان 

کینه توز تمام است.

کنایه به روحانى
علیرضا سلیمى، نماینده    اعتمادآنالین |
محالت و دلیجان دیــروز در صحن علنى مجلس 
در تذکرى اظهار کرد:  مدت هاســت ما سئوالى را از 
آقاى روحانى مطرح کرده ایم اما موفق نمى شویم، 
ایشــان که به توچال مى روند یک جلســه هم به 

مجلس بیایند.

لغو تعطیالت مجلس
  باشگاه خبرنگاران جوان | احمد امیرآبادى 
فراهانى، عضو هیئت رئیســه مجلس گفت: هیئت 
رئیسه تصمیم گرفت که تعطیالت تابستانى مجلس 
با توجه به شــرایط کنونى لغو شــود. وى ادامه داد: 
بر این اســاس مجلس هفته آینده جلسه دارد. امیر 
آبادى فراهانى تأکید کرد: مجلــس در هفته آینده 
بررسى مســائل و مشــکالت روز مانند نوسانات 
ارز و وضعیت اقتصادى را در دســتور کار خود قرار 

خواهد داد.

کو گوش شنوا!
ســخنگوى هیئت رئیســه مجلس    مهر|
گفت: تیم اقتصادى دولت نتوانســته مشــکالت 
کشــور را حل کند و در اجرا و پیشگیرى ها ضعیف 
عمل کرده اســت. بهروز نعمتى از نامه نمایندگان 
به رئیس جمهور خبر داد و اظهار کرد: نمایندگان با 
امضاى نامه اى خواستار ترمیم کابینه دولت شدند. 
وى افــزود : حداقل پنج ماه اســت که دلســوزان 
نظام و نمایندگان از تیم اقتصــادى دولت گله مند 
هســتند و از راه هاى مختلف به رئیس جمهور پیام 
داده اند که بایــد تیم اقتصادى دولت ترمیم شــود 
ولى متأســفانه گوش شــنوایى براى ترمیم دولت 

وجود ندارد.

خبرخوان
شما دیگه نه!

  سینماسینما | عادل فردوسى پور 
در شــب بازى ایران با پرتغال دو مهمان ویژه 
داشت، مهدى مهدوى کیا و فرهاد مجیدى. در 
خالل برنامه «2018» مجیدى گفت: «تا دقیقه 
90 باور نمى کردم که بتوانم به این برنامه بیایم.» 
این در حالى است که فردوسى پور که ظاهراً سر 
ماجراى کنسل شدن حضور «کارلوس پویول» 
در برنامه اش ناراحت است خطاب به مجیدى 
گفت:«نه دیگه، شــما که ظاهرتان مناســب 

است!»

3 ایرانى 
عضو آکادمى شدند

  تابناك | آکادمــى علــوم و هنرهاى 
سینمایى اســکار با رکورد دعوت از 928 نفر از 
ســینماگران فعال از سراسر جهان از سه چهره 
ایرانى براى پیوستن به این نهاد سینماى دعوت 
به عمل آورد. حسین جعفریان، فیلمبردار فیلم  
برنده اسکار «فروشنده» در شاخه تصویربردارى 
و على عسگرى و فرنوش صمدى سازندگان دو 
فیلم کوتاه «نگاه» و «سکوت» به عضویت در 
بخش «فیلم کوتاه و انیمیشن بلند» درخواهند 

آمد. 

حمله قلبى 
خواننده سرشناس

  مهر | شهرام شکوهى، خواننده موسیقى 
پاپ کشــورمان کــه دچار حمله قلبى شــده، 
همچنان به دلیل افزایش فشار باال در بیمارستان 
بسترى است. سپهر بیگلرى پور، مشاور هنرى 
شهرام شکوهى بیان کرد: سه شنبه شب به دلیل 
استرس و هیجانات پس از بازى فوتبال تیم هاى 
ایران و پرتغال، شهرام شکوهى دچار حمله قلبى 
و در بیمارستان بســترى شد. وى دیروز عنوان 
کرد: فشار خون این خواننده باالست و پزشکان 

در تالشند آن را پایین بیاورند.
 

آبیارى با فاضالب
  ایسنا| احمــد جنیدى، رئیــس مرکز 
ســالمت محیط و کار وزارت بهداشت درباره 
میزان سطح زیر کشت مزارع کشاورزى با آب 
فاضالب در کشور توضیح داد و گفت: با توجه 
به گزارش هاى دریافتى از دانشــگاه هاى علوم 
پزشــکى در 11 استان کشــور، بیش از 1500 
هکتار از مزارع کشــاورزى با آب هاى سطحى 
آلوده به فاضالب آبیارى مى شوند. استان هاى 
البرز، تهران و آذربایجان غربى نیز نســبت به 
استان هاى دیگر بیشترین ســطح زیر کشت 

را دارند.

شکار گنجشک و سار 
تخلف است

در حالى کــه مدیرکل حفاظت    فارس|
محیط زیســت اســتان قزوین خبر از کشف 
90قطعه گنجشــک در یک فروشــگاه  داد، 
مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید 
سازمان حفاظت محیط زیست با اعالم این خبر 
که شکار گنجشک و سار هم نیاز به پروانه شکار 
دارد گفت: هنوز دستورالعمل صدور این مجوز 
ابالغ نشده است و در صورت مشاهده شکار این 

پرندگان با متخلفان برخورد مى شود.

یک گیگ اینترنت براى همه
در پى درخشش تیم ملى فوتبال    ایلنا|
در جام جهانى، همراه اول به عنوان تنها حامى 
تیم ملى، به همه مشترکین خود یک گیگابایت 
اینترنت رایگان یک روزه هدیه مى دهد. همراه 
اولى ها براى فعال سازى این هدیه مى توانند 
از بامداد امروز چهارشنبه 6 تیرماه به مدت یک 
هفته کد دســتورى #2018*97* را شــماره 

گیرى کنند. 

محمد نعیم امینى فرد، نماینده ایرانشــهر در مجلس 
شوراى اسالمى با اشــاره به آخرین وضعیت پرونده 
دختران ایرانشهر گفت: در حال حاضر چهار نفر شکایت 
کرده اند که ســه نفر از آنها به پزشکى قانونى مراجعه 
کرده و یک نفر مراجعه نکرده اســت. با توجه به بافت 
ســنتى ایرانشــهر ما خیلى انتظار نداریم که به تعداد 
شکایات اضافه شــود اما حدس ما این است که تعداد 

شاکیان بیش از این است .
عضو کمیسیون بهداشــت در گفتگو با «عصر ایران» 
ادامه داد: خانواده ها به دلیل مالحظات قومى، ســنتى 
و منطقه اى عمًال این ریسک را نکرده اند که شکایتى 
انجام دهند ضمن اینکــه باید اطمینان خاطر عملى را 
براى قربانیان ایجاد کنیم که تحت حمایت هاى الزم 

قرار مى گیرند.

این نماینده مجلس افــزود: در حال حاضر یک متهم 
دستگیر شــده و یک متهم نیز خودش را معرفى کرده 
اســت و حداقل دونفر دیگر طبق اعترافات متهمان 
دستگیر شده وجود دارند که باید تحت تعقیب قضائى 
قرار گیرند. وى ادامه داد: این افراد خاستگاه مشابهى 
ندارند که بگویم به یک جناح خاص یا قومیت خاصى 
وابسته هستند،آنچه از شواهد پیداست گویا این افراد 

یکدیگر را پیدا کرده اند.
امینى فــرد در مورد اینکه آیا این حادثه شــبیه حادثه 
کرمان اســت گفت: ماهیت این اتفاق با اتفاق کرمان 
کامالً  متفاوت است، در کرمان برخورد حذفى با افرادى 
که فکر مى کردند مشــکل دارند انجام شده بود ولى 
در ایرانشهر فقط بحث تعرض و تجاوز سازمان یافته 

مطرح است.

روزنامه «اعتماد» با مجتبی ذوالنور، نماینده اصولگراي 
قم و رئیس کمیته هسته اي کمیســیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی گفتگویى انجام داده است. بخش هایى 
از اظهارات این نماینده مجلس در این گفتگو را بخوانید:

 آقاي جهانگیري در جایی گفت که فالن کس در دوران 
فالن پادشاه بهمان مبلغ سنگین را آورد و به خزانه کمک 
کرد اما امروز بعضی عرق این کارها را هم ندارند. پاسخم 
به آقاي جهانگیري این است که از بانک برادرش شروع 
کند، از خودش شروع کند، از آقا فریدون شروع کنند، این 
پول هایی که دارند، وسط بیاورند تا ان شاءا... باقی مردم 

هم وارد میدان شوند.
 رئیس جمهوري که پســرش ســه تابعیتی است؛ هم 
تابعیت کانادایی دارد، هم تابعیت انگلیسی و هم تابعیت 
ایرانی، آیا می تواند نگاه به داخل و مصرف کاالي ایرانی 

را ترویج کند؟! بیایید به داخل نگاه داشــته باشید. وقتی 
آقاي اوباما در جریان بحث برجام تصمیم گرفت به آقایان 
حال بدهد، به 2500 نفــر از ایرانیان تابعیت اعطا کرد و 
برخی آقایان و مسئوالن با یکدیگر مسابقه گذاشتند که 
فرزندانش جزو این 2500 نفر باشند. امروز اگر این افراد از 
آمریکا اخراج شوند، مشخص می شود که چه کسانی زد 
و بند دارند و منافع ملی را به آب نبات آمریکا می فروشند.

 باید دقیقًا اعالم شــود که فرزندان کدام مسئوالن در 
آمریکا زندگی می کنند، تابعیــت و اقامت گرفته اند. آن 
هم در شــرایطی که حدود 30 تا 40 نفرشــان مشغول 
تحصیل هستند و باقی این جمعیت با پول مردم حال شان 
را می کنند و با هزینه منافع ملی، از رانت استفاده می کنند. 
اینها باید روشن شود. نمی توان مردم را با کله ملق بازي و 

پشتک زدن قانع کرد. 

سید محمد بهشتى، رئیس پژوهشــگاه میراث فرهنگى 
و گردشــگرى، در بخشــى ازســخنرانى اش در استان 
گیالن درباره بارش برف،  به برف ســنگین سال 1383 
در شهر رشت اشاره کرد و گفت: در اثر این برف در رشت 
27هزار سقف خانه ها خسارت دید هرچند خوشبختانه این 
خسارت ها، منجر به کشته شدن کسى نشد اما این میزان 
خسارت بسیار تکان دهنده و حتى بیشتر از زلزله رودبار بود.
وى با اشــاره به آیین نامــه 2800 (آییــن نامه طراحى

 ساختمان ها) گفت: در این آیین نامه تا 75 سانتیمتر برف 
پیش بینى شده بود اما در رشت 160 سانتیمتر برف آمده بود 
بنابراین این برف آیین نامه 2800 را رعایت نکرده و باعث 

تخریب شده بود.
بهشتى در ادامه به برف سنگین سال 1351 اشاره کرد و 
گفت: خاطرات مربوط به این برف از تخریب خبر نمى دهند 
بلکه بیشتر خاطره هاى شیرینى از انبوه برف و حفر تونل در 

کوچه ها براى تردد است. 
رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگى و گردشگرى همچنین 
به برف مشابهى در سال 1327 اشاره کرد و گفت: به رغم 
این که در آن زمان آیین نامه 2800 وجود نداشت مصرف 
فوالد و بتن به اندازه امروز نبود و  تا این حد مهندس هاى 
تحصیلکرده  نداشتیم اما در آن زمان برف باعث تخریب 

ساختمان ها نشد.

جواد کریمى قدوســى، نماینده مردم مشهد و کالت در 
گفتگو با خبرگزارى «دانشجو» با اشاره به توییت اخیرش 
پیرامون وضع ظاهرى رئیس جمهور اظهار کرد: توییت 

بنده پیرو نظرسنجى بود که از مردم درباره ویژگى هاى 
آقاى روحانى صورت گرفته بود که درصد باالیى در این 
نظرسنجى ویژگى  برجسته رئیس جمهور را رسیدگى وى 

به وضع ظاهرى اش بیان کرده بودند.
وى با بیان اینکه رســیدگى به ظاهر یک حســن براى 
هر فرد محســوب مى شــود افزود: منظور بنده این بود 
که بهتر است رئیس جمهور با همین دقتى که به ظاهر 
خود رسیدگى مى کند به ظاهر آنچه براى بهبود وضعیت 
اقتصادى، اداره کشــور، حل مشکالت ناشى از تنگناى 
معیشتى مردم، سقوط ارزش پول ملى و... قول داده است 

و به وعده هاى خود عمل کند.
کریمى قدوســى تأ کید کرد: چنانچه کشور پاسخگویى 
بیشترى را مى طلبد و رئیس جمهور بیش از این توانایى 
نداشــت، وى مى تواند یکــى از راهکار هایى که قانون 

اساسى پیش پاى وى گذاشته شده را انتخاب کند.

«طرفدارى» نام یک رسانه ورزشى است که مثل گروهى 
از رسانه هاى دیگر، از این شاکى است که چرا خبرهاى این 
رسانه، بدون ذکر منبع در برنامه هاى ورزشى سیما، خوانده 
مى شود. حاال مسئوالن این رسانه، دست به ابتکار جالبى 
زده اند و دو خبر ورزشى تخیلى منتشر کرده اند و منتظر 
بازگویى آن از سوى فردوسى پور و همکارش مانده اند. 
احمدى در برنامه عادل فردوسى پور هم این خبر تخیلى 
را بدون ذکر منبع روى آنتن خوانده و در این باره با عادل 

بحث هم کرده اند!
«طرفدارى» در توضیح این کار خود خطاب به محمدرضا 
احمدى، مجرى برنامه «2018» نوشته: «پیرو پیام هاى 
زیادى که براى ما ارسال شــد مبنى بر اینکه بدون ذکر 
منبع خط به خط اخبار «طرفدارى» توسط آقاى احمدى 
قرائت مى شود (عدم رعایت کپى رایت) و تذکرهایى که 

باالتر به ایشان دادیم که لطفاً کپى رایت را رعایت کنید 
مجبور شدیم که دو خبر ساختگى را منتشر کنیم تا این بى 
اخالقى بر مال شود. خود صداوسیما از ما شکایت کرده بود 
و درخواست فیلترینگ سایت «طرفدارى» هم مستقیمًا 
از همین نهاد صادر شــده بود هم مزید بر علت شد که 
نقض کپى رایِت متعدد را نیز مشخص کنیم. از همه شما 
همراهان بابت این دو خبر ساختگى عذرخواهى مى کنیم. 

اما مجبور بودیم!»
این رسانه در ادامه نوشته: «صداوسیما با آن همه پرسنل، 
95 درصد تبلیغ اپلیکیشــن هاى مختلف، شبى چند ده 
میلیون جایزه، بودجه برنامه نجومى، چقدر سخت  است 

حق ما رو ضایع نکنید و منبع رو بگویید؟»
الزم به توضیح است که این رسانه، ویدئ وى بحث احمدى 

و فردوسى پور روى این خبر تخیلى را منتشر کرده است.

اســمش «الــف» اســت و نــام    رویداد24 |
خانوادگى اش با «پ» آغاز مى شــود. وقتى با او تماس 
مى گیریم صدایش مى لرزد و عصبانى مى شــود «کى 
شماره من را به شما داده اســت؟ چرا اسم شرکت مرا در 
رسانه ها منتشر کردید!» توضیح مى دهیم نامش از مرجع 
رسمى منتشــر شــده و وزارت ارتباطات نام هر شرکت 

واردکننده موبایل که ارز دولتى دریافت کرده را به صورت 
عمومى منتشــر کرده اســت. او از آن دست چهره هاى 
اقتصادى است که مدت ها در خفا فعالیت کرده و درآمد 
میلیاردى کسب کرده است و هنوز نمى داند با اتفاق پیش 
آمده چگونه مواجه شــود! مى گوید رسانه ها بدون اجازه 
تصاویر او را در فضاى مجازى منتشر کرده اند. منظور او 

تصویر پروفایل تلگرام اوست که او را در حال موج سوارى 
در یک کشور خارجى نشان مى دهد. هرچند باید گفت او 

موج سوارى در اقتصاد ایران را بهتر آموخته است. 
در فضاى مجازى تصویرى منتشر شده که نشان مى دهد 
«الف.پ» کمتر از یک ماه است «خرید و فروش و واردات 
تلفن همراه» به اساسنامه شرکتش اضافه شده است. اما 

در همین کمتر از یک ماه، «الف.پ» توانســته بیشتر از 
شرکت هاى قدیمى و حرفه اى، ارز براى واردات گوشى 

موبایل دریافت کند. 
در واقع این شــرکت در اوج نوسان هاى ارزى، در عرض 
فقط 26 روز پس از آگهى تأســیس بیشتر از 26 میلیون 
یورو ارز دولتى گرفته که معادل 1300 میلیارد ریال را به 
بانک عامل پرداخت کرده و بیش از ده میلیون یورو گوشى 

وارد کرده است. 
اطالع رســانى رســانه ها البته باعث شــد «الف.پ» 
عقب نشــینى کند. در ظاهــر تصاویــرش را از صفحه 
تلگرامش برداشــت و در ســایت هاى فــروش جلوى 
گوشى هاى اپل که نام شــرکت او وجود داشت، عبارت 

«نا موجود» اضافه شد!
سرمایه شرکت او 500 میلیارد ریال است که 49 میلیارد 
و 999 میلیون تومان آن سهم «الف.پ» است. شریک 
او تنها یک میلیون تومان ســهم دارد. روشى براى دور 
زدن قوانین ایران براى ثبت شرکت. رقمى که ارز دولتى 
گرفته است از رقم اعالم شده سرمایه شرکت او به مراتب 
بیشتر است که همین مسئله هم یکى از ابهامات شرکت 

«الف.پ» است.
محاسبه ســود «الف.پ» که خود توزیع کننده مستقیم 
گوشى در ایران هســت هم کار دشوارى نیست. سودى 
که از این تجارت به جیب مى زند تقریبًا نزدیک به همان 
50میلیارد تومان سرمایه اولیه است. در واقع بدون زحمت 
و حتى بدون استفاده از سرمایه اولیه، ثروت شرکت او به 

هزار میلیارد رسیده است. 
ترس او از پاســخ به رســانه ها و ابهامات فراوانى که در 
شرکت او وجود دارد، سئواالت زیادى را در ذهن به وجود 
مى آورد. سئواالتى از جمله اینکه : او چگونه توانسته کمتر 
از یک ماه بعد از تغییر اساسنامه 26میلیون یورو ارز دریافت 
کند؟ چگونه با ســرمایه ثبتى50 میلیارد تومانى توانسته 
اســت ارزى به معادل ریالى 1300 میلیارد ریال دریافت 
کند؟ و اینکه ده میلیون گوشى وارد شده با ارز دولتى االن 

کجاست و با چه ارزى در بازار توزیع شده است؟

گزارشى از رانت بزرگ واردات موبایل

داستان «الف.پ» 

خواندن خبر دروغ روى آنتن زنده!پسر رئیس جمهور 3 تابعیتی است!  

برف ها و آدم هاگیر دادن به وضع ظاهر رئیس جمهور!

مچ عادل و رفقا را گرفتند

نماینده ایرانشهر: 

در ماجراى ایرانشهر بحث تعرض سازمان یافته مطرح است
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اصغر فرهادى در یک کنفرانــس خبرى در کشــور پرتغال درباره 
چالش هاى ساخت فیلم جدیدش، سینماى ایران، سیاست در سینما، 

سانسور، تلویزیون، همکارى با نتفلیکس و... صحبت کرد.
به گزارش «ایسنا»، این کارگردان سرشناس ایرانى که براى برگزارى 
یک مسترکالس سینمایى در جشنواره بین المللى فیلم «کارگردانان 
جدید، فیلم هاى جدید» در شهر «اسپینیو» حضور دارد، در یک نشست 
با خبرنگاران دیدگاه هاى خود را درباره مسائل گوناگونى مطرح کرد. 

 در جشنواره فیلم «کن» شما از فیلم جدیدتان 
«همه مى دانند» رونمایى کردید اما حتى قبل از 
آنکه فیلم نمایش داده شود نوعى بى میلى نسبت 
به فیلم وجود داشت چرا که زبان فیلم اسپانیایى 
بود و از بازى ستاره هاى بزرگى چون «پنه لوپه 

کروز» و «خاویر باردم» بهره مى برد ...
زمانى که یک فیلمســاز در یک فرهنگ و زبان دیگر کار مى کند و 
فیلمى مى سازد که با ســاخته هاى قبلى اش متفاوت است با واکنش 
منفى همه رو به رو مى شود اما من به این چالش نیاز داشتم که به کشور 
دیگرى بروم و توانایى هاى خودم را محک بزنم. از اول مى دانستم که 
مردم درباره اینکه فیلمم ایرانى نیست شکایت خواهند کرد چون با 
ستاره هاى معروف سینما ساخته شده است اما سعى کردم این فیلم 
را درست شبیه سایر آثارم بســازم و دیدم را با داشتن سرمایه بیشتر 
و بازیگران اصلى تغییر ندادم. نمى خواهم در کشــورهاى دیگر فیلم 
بسازم به طورى که گویى در آنجا یک گردشگر هستم و مى خواهم در 
فرهنگ خودم  کار کنم. اما برخى مواقع داستان خوبى پیدا مى کنم و 
فکر مى کنم ارزش رفتن به کشورهاى دیگر را دارد. من عاشق اسپانیا 
هستم، منتظر فرصتى بودم که به آنجا بروم، زندگى کنم و با فرهنگ 

و مردمانش آشنا شوم. 

 آیا کار کردن در فرهنگ و زبان دیگر دشــوار 
است؟

در ابتدا بله، درست شبیه شیرجه زدن درون استخرى است که از عمق 
آن با خبر نیستید اما بیشتر شبیه یک چالش است تا یک مشکل اساسى، 
اما من بر آن غلبه کردم و از این بابت خوشحالم. زمانى که فیلم «همه 
مى دانند» در جشنواره کن رونمایى شــد، نمى دانستم چه بازخوردى 

خواهد داشــت اما در نهایت اســپانیایى ها آن را به عنوان یک فیلم 
اسپانیایى پذیرفتند. البته زمانى که به کشور دیگرى مى روم نمى توانم 
درباره همه مسائل و بافت جامعه بنویسم چرا که از بسیار از چیزها آگاهى 
ندارم و باید فضایى مشترك بین فرهنگ خودمان و آن کشور پیدا کنم. 
تصور این است که افراد نقاط مختلف جهان با هم خیلى متفاوت هستند 
اما اگر با آنها سر و کار داشته باشیم متوجه مى شویم که بسیار شبیه هم 
هستند، احساس به عنوان چیزى که براى سینما یک اساس است در 
میان آنها یکسان است، عشق و نفرت در همه جا طعمى یکسان دارد اما 
این نحوه و فرم ابراز آن است که در میان افراد متفاوت است. در کشور 
من پدر و پسر براى نشان دادن محبتشان همیشه یکدیگر را به آغوش 
مى کشند اما در ژاپن ممکن است یکدیگر را حتى لمس نکنند. زمانى 
که به اسپانیا آمدم از اینکه دیدم اینجا نسخه دیگرى از کشورم است 
بسیار شگفت زده شدم. کشورهایى هستند که از لحاظ سطح احساسى، 
سطح احترام به خانواده، موسیقى، ادبیات و غذا شبیه هم هستند و این 

موضوع موجب مى شود براى ساخت فیلم راحت باشم. 

 آیا فکر نمى کنید فشــارى روى فیلمســازان 
خاورمیانه وجود دارد که فیلم سیاسى بسازند؟

بله بله. شاید این اتفاق در کشور شما (پرتغال) و یا اسپانیا روى ندهد اما 
در فرانسه، کشورهاى اسکاندیناوى و آمریکا، زمانى که با یک فیلمساز 
اهل خاورمیانه مالقات مى کنند او را بــه عنوان فردى مى نگرند که 
مى خواهد از طریق ســاخت فیلم درباره آنچه در خاورمیانه درحال 
روى دادن است اطالع رســانى کند. من فیلم مى سازم چون عاشق 
سینما هستم. اگر دنبال اطالعات هستید مى توانید به گوگل سر بزنید. 
منظورم این نیست که سینماى سیاسى نداریم اما اغلب کسانى که 
این فیلم ها را تماشا مى کنند اطالعات کافى درباره آنچه در آن کشور 
در حال روى دادن اســت ندارند و منتظرند که فیلم آنچه رسانه ها به 
آنها انتقال داده را تأیید کند. یکى از دالیلى که باعث شــد، این فیلم 
اسپانیایى را بسازم این بود که فکر مى کنم، باید فیلمى مى ساختم که 
هیچگونه ارتباطى با کشورم نداشته باشد تا ببینم واکنش عموم مردم 
چه خواهد بود. زمانى که جایى مــى روم با اندك اطالعاتى که دارند  
سئوال هاى فراوانى در باره سیاست ایران از من پرسند، این روند بسیار 
خسته کننده است. من مى خواهم درباره سینما حرف بزنم و حاال با این 

فیلم اسپانیایى این اتفاق افتاده است. 

آیا فکر مى کنید ســینما مى تواند یک ســالح 
سیاسى باشد؟

بله. فیلم هاى زیادى هستند که هنر، ابزار و سالح سیاسى نیستند 
و دیگر فرهنگ ها و سبک هاى زندگى را مى کشند. از سوى دیگر 
این موضوع به مخاطب و اینکه چه کسى فیلم را مى بیند بستگى 
دارد، اگر به موضوع سیاسى عالقه مندید مى توانید تمام فیلم هاى 
با این زاویه دید را تماشا کنید. به عنوان مثال یک اسپانیایى از من 
پرسید براى ســاخت فیلم «همه مى دانند» درباره سیاست اسپانیا 
تحقیق کردید و من به او گفتم کتاب هایى درباره زمان «فرانکو» 
خواندم و نه هیچ چیز دیگر. او به من گفت در فیلمت به یک مسئله 
سیاســى کنونى پرداختى در حالى که فیلمم درباره زندگى دریک 
روستاى کوچک در اسپانیاســت و مخاطب مضمونى سیاسى در 

آن کشف کرده است. 

 آیا تاکنــون در ایران تحت تأثیر سانســور 
بوده اید؟

اگر قصد داشته باشید فیلمى بسازید باید تعدادى از صفحات فیلمنامه را 
به کمیته بازبینى ارسال کنید تا مطالعه کنند. سینماى تجارى هیچگاه 
سانسور نمى شود، ما درباره فیلم هایى صحبت مى کنیم که کارگردان 
مى خواهد در آن پیامى را منتقل کند. بخش خوب ماجرا این است که 
اعضاى کمیته بازبینى از کسانى تشکیل شده که خود در صنعت سینما 
مشغول هستند و این کار را براى فیلمسازان راحت تر کرده است. زمانى 

که متولد مى شوید و در آنجا بزرگ مى شوید همیشه 
براى این شــرایط راهى پیدا مى کنید. این 

بدان معنا نیست که این مشکل بزرگى 
نیست اما به بیانى خودسانسورى از 

پیش، درون من است، گرچه 
متوجه آن نمى شوم. 

درباره 
موفقیت و محبوبیت سریال هاى تلویزیونى چه 

فکر مى کنید؟
در واقع کارى نمى توانیم انجام دهیم. «نتفلیکس» و «آمازون» در 
حال ساخت سریال هاى عظیمى هستند که آنها را دوست دارم و تماشا 
مى کنم اما مى دانم این مى تواند سینما را نابود کند. زمانى که در حال 
تماشاى تلویزیون هستید فرصت فکر کردن و تحلیل کردن آنچه در 

حال روى دادن است را ندارید و فقط یک تماشاچى هستید. 

شما در مراسم اسکار 2017 در اعتراض قانون 
مهاجرتى «ترامپ» شــرکت نکردید و پس از 
کسب جایزه با فیلم «فروشنده» در بیانیه اى که 
انوشه انصارى آن را خواند؛ گفتید فیلمسازان 
مى توانند دوربین هاى شــان را براى ضبط و 
ثبت ویژگى هاى انسانى مشترك بچرخانند و 
کلیشه هاى ملیتى و مذهبى مختلف را بشکنند. 
آیا این یکى از هدف هاى شما در تمامى آثارتان 

است؟
تنها براى این هدف فیلم نمى سازم اما این چیزى است که واقعًا 

به آن اعتقاد دارم. در اطراف جهان چندین کلیشــه درباره 
کشورها ایجاد مى شود. مثًال درباره خاورمیانه تصور 

مبهمى وجود دارد و رسانه تفاوت ها را پررنگ 
نشان مى دهد و این چیزى است که 

ترس ایجاد مى کند. به عنوان 

مثال در آمریکا فکر مى کنند ایرانى ها بســیار خطرناك هستند 
و ایرانى ها نیز فکر مى کنند آمریکایى هــا مى خواهند به آنها حمله کنند، 
اما زمانى که با یکدیگر مالقات مى کنند متوجه مى شوند که بسیار شبیه 
هم هستند. هنر مى تواند از شباهت ها سخن بگوید در حالى که سیاست از 
تفاوت ها حرف مى زند. سیاستمداران این کار را براى قدرت انجام مى دهند 

چرا که به یک دشمن نیاز دارند.

سریال «بچه مهندس» که فصل اول آن در ماه رمضان 97 روى آنتن رفت، این روزها در حال تصویربردارى 
فصل جدید خود است. على غفارى کارگردان سریال «بچه مهندس» درباره جدیدترین وضعیت فصل جدید 
این سریال به «صبا» گفت: در حال حاضر مشغول تصویربردارى فاز دوم این سریال هستیم که تاکنون حدود 

20 درصد آن جلوى دوربین رفته است. همچنین همزمان نگارش سریال هم ادامه دارد.
کارگردان «بچه مهندس» در خصوص بازیگران این ســریال ادامه داد: مانى رحمانى و بنیامین محمدیان، 
بازیگران نوجوانى هستند که به جاى یونا تدین (جواد جوادى)، آریا نرج آبادى (رسول) به پروژه اضافه شدند. 
همچنین پرویز پورحسینى، بهاره رهنما، سوگل طهماسبى، بهناز جعفرى، عباس جمشیدى، سیاوش چراغى 
پور، پروین معزز، افشین نخعى، حمیدشریف زاده در فصل دوم هم حضور دارند و به مرور زمان بازیگران جدید 
هم به سریال اضافه خواهند شد. وى در خصوص زمان پایان تصویربردارى و پخش آن گفت: امیدوارم حدود 

دو ماه دیگر تصویربردارى به اتمام برسد و تالش مى کنیم در پاییز سرى دوم این سریال آماده پخش شود.
گفتنى است؛ فصل اول سریال «بچه  مهندس» به کارگردانى على غفارى و تهیه کنندگى سعید سعدى در 
شب هاى ماه رمضان از شبکه 2 سیما پخش مى شد که در آن بازیگرانى همچون بهناز جعفرى، محمد کاسبى، 
ساناز سعیدى، بهاره رهنما، برزو ارجمند، اندیشه فوالدوند، مریم خدارحمى، نفیسه روشن، سوگل طهماسبى، 

عباس جمشیدى فر و... به ایفاى نقش پرداخته بودند.

شهرام قائدى، بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون در 
گفتگو با خبرنگار گروه فرهنگى خبرگزارى «میزان»، 
درخصوص دلیل دورى چهار ساله اش از بازیگرى در 
سینما و تلویزیون گفت: چهار سال غیبتم در سینما 
بى دلیل نبود. مــن بارها و بارها گفتــه ام که دیگر

 نمى خواهم نقش تکرارى بازى کنم. به دلیل اینکه 
دوست داشتم نقش متفاوتى ایفا کنم چهار سال از 
بازیگرى سینما و تلویزیون فاصله گرفتم چون همه 

پیشنهادات تکرارى بود.
وى در همین راستا ادامه داد: من چهار سال به طور 
کامل از بازیگرى در سینما و تلویزیون فاصله گرفتم 
و ترجیــح دادم تئاتر کار کنم. در این چند ســال در 
نمایش هاى «آرامســایش»، «گلشیرى»، «شاخه 
نبات» و «سرآشپز پیشنهاد مى کند» به ایفاى نقش 
پرداختم تا باالخره در زمانى مناسب و نقشى جدید 
به تصویر برگردم. بازیگر فیلم «ناردون» با اشــاره 
به حضور پرکار خود در عرصه بازیگرى طى ســال 
97 تأکید کــرد: در حال حاضر بازى در دو ســریال 
تلویزیونى و یک اثــر ســینمایى را در برنامه دارم. 
عالوه بر این آثار به تازگى بازى در نمایش «سرآشپز 
پیشنهاد مى کند» را به اتمام رساندم که خوشبختانه 

کار بسیار موفقى از آب در آمد.
قائدى نقش خود در آثار ســال 97 را کامًال متفاوت 
خواند و افزود: در ســریال احمد کاورى نقش منفى 
بازى مى کنم. فیلمبردارى این ســریال هنوز آغاز 

نشده اما ضبط آن در شمال کشور خواهد بود. اتفاقًا 
در سریالى که افشین صادقى کارگردانى کرده 
هم نقش یک یاغى و قاتل را قبول کرده ام چون 

واقعاً از بازى هاى تکرارى خسته شده بودم.

بازیگر نمایش «سرآشپز پیشنهاد مى دهد» افزود: 
به تازگى هم ســریال «گروهان بالل» را به پایان 
رســانده ام که در آن نقش یک فرمانــده جنگ را 
بازى کــرده ام. فیلمبردارى این اثــر به کارگردانى 
عبدالرحمن شلیلیان به تازگى به پایان رسیده و اما 

هنوز زمان پخش آن مشخص نشده است.
بازیگــر ســریال «هاتــف» بــا تأکید بــر عالقه 
شــخصى اش براى حضور در تئاتر اضافه کرد: حال 
و هواى تئاتر خیلى خوب اســت. تئاتر خیلى از سینما 
بهتر است اما متأسفانه دستمزدهاى پایین تئاتر کمى 
براى بازیگران صرف ندارد. شــاید در نگاه اول بلیت 
تئاتر 50 هزار تومانى گران باشد اما وقتى فقط سالن 
اجرایى هر شب سه میلیون تومان براى کرایه دریافت
 مى کند و یک اجراى 30 شــبه 300 میلیون تومان 
هزینه سالن دارد؛ چه مقدار از پول مى ماند که بخواهیم 

بین عوامل تقسیم کنیم؟

ملودرام-عاشقانه «وقتى برگشتم...» ساخته وحید موساییان از طریق مؤسسه «گلرنگ رسانه» به شبکه خانگى عرضه شد.
«وقتى برگشتم...» از جمله ملودرام هاى پربازیگر سالیان اخیر است که طیف متنوعى از بازیگران در آن ایفاى نقش کرده اند؛ از پیشکسوتانى نظیر احترام برومند 
و منظر لشکرى تا بازیگران میانسالى مثل رضا کیانیان، بیتا فرهى، حسین محب اهرى و امید روحانى و جوان ترهایى مانند افشین هاشمى، رعنا آزادى ور، الدن 

مستوفى و سروش صحت.
در مرکزیت  «وقتى برگشتم...» یک خانواده ایرانى قرار دارد و این ملودرام داستانى از گذشته تا حال پیرامون عشق را روایت مى کند؛ عشقى که هر یک از اعضاى 

این خانواده ایرانى مواجهه شخصى خود را با آن دارد.
فضاى مفرح «وقتى برگشتم...» و تالشى که در آن براى تصویرسازى ویژگى هاى شخصیتى ایرانیان شــده به همراه موسیقى آرامش بخشى که فریدون 

شهبازیان براى فیلم ساخته از جمله عناصر تأثیرگذار فیلم است.
نسخه کامل «وقتى برگشتم...» از طریق مؤسسه «گلرنگ رسانه» با پخش «دنیاى هنر» به شبکه خانگى ارائه شده است.

شهرام قائدى:
نسخه کامل ملودرام «وقتى برگشتم...» در شبکه خانگى 4 سال غیبتم در سینما بى دلیل نبود

ردون» با اشــاره «ناردون» با اشــاره 
بازیگرى طى ســال  بازیگرى طى ســال 
ر بازى در دو ســریاالر بازى در دو ســریال 
برنامه دارم. در ا مایى دا ده در برنامه ایى را
نمایش«سرآشپز ى در نمایش «ش«سرآشپزىدر

شبختانهساندم که خوشبختانه  ساندم که خهخ

979 را کامًال متفاوت  را کامًال متفاوت  7لل
 کاورى نقش منفى مد کاورى نقش منفى 
ـریال هنوز آغاز ن ســریال هنوز آغاز  نس

شور خواهد بود. اتفاقًا ًشور خواهد بود. اتفاقًا 
 کارگردانى کرده  کارگردانى کرده 
بولکرده ام چون 

ته شده بودم.

ل تقسیم کنیم؟بین عوامل تقسیم کنیم؟
عباس دلدار، جانشــین تهیه کننده فیلم ســینمایى «آهوى 
پیشونى ســفید 3» که مدتى اســت پروانه ساخت آن صادر 
شــده، در ارتباط با آخرین وضعیت این فیلم سینمایى گفت: 
تقریبًا فیلمبردارى بخش هاى اصلى فیلم به پایان رســیده و 
بخش کوتاهى از آن باقى مانده است که فیلم آماده دریافت 
پروانه نمایش شود. همچنین همزمان با فیلمبردارى، تدوین، 

صداگذارى و ساخت موسیقى آن نیز در حال انجام است.
وى درخصوص بازیگران سرى سوم این فیلم سینمایى افزود: 
بازیگرانى که در سرى دوم حضور داشتند در «آهوى پیشونى 

سفید3» هم نقش آفرینى مى کنند.
وى در ارتباط با اکران فیلــم گفت: ما اکران عمومى «آهوى 
پیشونى سفید 2» را در مرداد ماه خواهیم داشت و قراردادمان 
با سرگروه هم بسته شده و اگر شــرایط فراهم شود و بتوانیم 

پروانه نمایش سرى سوم را هم به زودى دریافت کنیم ممکن 
است خیلى زود اکران عمومى «آهوى پیشونى سفید 3»را هم 

داشته باشیم.

«آهوى پیشونى سفید3» 
آماده دریافت پروانه نمایش مى شود

پخش فصل دوم سریال «بچه مهندس»
 در پاییز

چهارم تیر ماه، زادروز یکى از صداهاى ماندگار دوبله -منوچهر 
والى زاده - بود؛ او صاحب صدایى است که با دوبله کارتون «لوك 
خوش شانس» در یادها مانده و به گفته  خودش شاید امروز به 
دوبلور «لوك خوش شانس» بیشتر معروف باشد تا دوبلور «تام 

کروز»!

منوچهر والى زاده چهارم تیر ماه سال 1319 در تهران به دنیا آمد. 
او خودش را اینگونه معرفى مى کند: «ما خانواده فقیرى بودیم. 
پدرم انباردار شرکت تلفن در سعدى جنوبى بود و ته انبار حیاط 
کوچکى با دو اتاق وجود داشت که ما در آن زندگى مى کردیم. من 
تا سال دوم دبستان به مدرسه «ادیب» مى رفتم اما از کالس دوم 
به دبستان «برزویه» در محله عرب هاى خیابان ناصرخسرو رفتم 
و تا کالس ششم در آنجا تحصیل کردم. یکى از افتخارات من 
در آن دوره این بود که شاگرد مرحوم آقاى نیرزاده نورى بودم؛ 
او اولین کسى بود که اوایل انقالب در تلویزیون حروف الفبا را با 

ریتم به بچه ها آموزش مى داد.»
منوچهر والى زاده از آن دســته دوبلورهاى قدیمى اســت که 

هنوز فعالیتش در ایــن عرصه را همراه بــا کار در رادیو و تئاتر 
و البته حوزه تصویر، به جد ادامه مى دهد.  او را بیشتر با صداى 
خاصش مى شناسند؛ صداى منعطفى که مى تواند به جاى یک 
پسر 18 ساله یا پیرمرد 70 ساله صحبت کند. جوانى در ظاهرش 
جلوه گرى مى کند و خودش مى گوید: «7+70 سال سن دارم.» 
عشــق به دوبله از کودکى در وجودش ریشه کرده و هر کارى 

انجام داده در نهایت به دوبله رسیده است.
او از زمانى که دوبله حرفه اى را شــروع کرد، مى گوید: «پرویز 
بهــادر از گوینده هاى تواناى رادیو بود کــه دعوت کرد تا فیلم 
ایتالیایى  نرون و مسالینا  را در حد یک خط گویندگى کنم. بعد از 

آن باز هم به کار تئاتر کشیده شدم.»

والى زاده از صداهاى جدید در عرصه دوبله هم مى گوید و اظهار 
مى کند: «بعضى ها مى گویند یاد دوبله هاى دهه 40 بخیر؛ دهه 
طالیى بود. دوبله هاى جدید خوب نیستند. اما باید به یاد داشت 
که نسل ما از بین خواهد رفت و نسل جدیدى مى آید. طبیعتًا 
براى انتقال نسلى به نســل دیگر خالئى به وجود مى آید و ده 
یا 20 سال طول مى کشــد تا مردم به صداهاى جدید عادت 
کنند. اما مطمئن باشید زمانى مى رسد که مردم صداى جدید 
را مى پذیرند و هنرمندان هم تغییر مى کنند و به روز مى شوند. 
مردم باید این نســل جدید را دوست داشــته باشند و تشویق 
کنند. در هالیوود هــم این اتفاق مى افتد و نســل هنرمندان 

عوض مى شود.»

براى سالروز تولد منوچهر والى زاده
به دنیا خوش آمدى 

«لوك خوش شانس» 

اظهارات اصغر فرهادى در مسترکالس سینمایى اش در پرتغال

ھـنر از شباھت ھا سخن می گوید، سـیاست از تفاوت ھا 

 اگر به موضوع سیاسى عالقه مندید مى توانید تمام فیلم هاى 
ن زاویه دید را تماشا کنید. به عنوان مثال یک اسپانیایى از من 
ید براى ســاخت فیلم «همه مىدانند» درباره سیاست اسپانیا 
یق کردید و من به او گفتم کتاب هایى درباره زمان «فرانکو» 
دم و نه هیچ چیز دیگر. او به من گفت در فیلمت به یک مسئله 
ســى کنونى پرداختى در حالى که فیلمم درباره زندگى دریک 
تاىکوچک در اسپانیاســت و مخاطب مضمونى سیاسى در 

شف کرده است. 

 آیا تاکنــوندر ایران تحت تأثیر سانســور
بوده اید؟

صد داشته باشید فیلمى بسازید باید تعدادى از صفحات فیلمنامه را 
میته بازبینى ارسال کنید تا مطالعه کنند. سینماى تجارى هیچگاه 
سور نمى شود، ما درباره فیلم هایى صحبت مى کنیم که کارگردان 
منتقل کند. بخش خوب ماجرا این است که  خواهد درآن پیامى را
ى کمیته بازبینى از کسانى تشکیل شده که خود در صنعت سینما 
ول هستند و این کار را براى فیلمسازان راحت تر کرده است. زمانى 

تولد مى شوید و در آنجا بزرگ مى شوید همیشه 
 این شــرایط راهى پیدا مى کنید. این

معنا نیست که این مشکل بزرگى 
ت اما به بیانى خودسانسورى از 

، درون من است، گرچه 
جهآن نمى شوم. 

مى کنم اما مى دانم این مى تواند سینما را نابود کند. زمانى که در حال 
تماشاى تلویزیون هستید فرصت فکر کردن و تحلیل کردن آنچه در 

حال روى دادن است را ندارید و فقط یک تماشاچى هستید. 

7شما در مراسم اسکار 2017 در اعتراض قانون 
مهاجرتى «ترامپ» شــرکت نکردید و پس از 
کسب جایزه با فیلم «فروشنده» در بیانیه اى که 
انوشه انصارى آن را خواند؛ گفتید فیلمسازان 
مى توانند دوربین هاى شــان را براى ضبط و 
ثبت ویژگى هاى انسانى مشترك بچرخانند و 
کلیشه هاى ملیتى و مذهبى مختلف را بشکنند. 
اینیکىاز هدف هاى شما در تمامىآثارتان آیا

است؟
تنها براى این هدف فیلم نمى سازم اما این چیزى است که واقعًا 

به آن اعتقاد دارم. در اطراف جهان چندین کلیشــه درباره 
کشورها ایجاد مىشود. مثًال درباره خاورمیانه تصور

مبهمى وجود دارد و رسانه تفاوت ها را پررنگ 
نشان مى دهد و این چیزى است که 

ترس ایجاد مى کند. به عنوان 

تفاوت ها حرف مى زند. سیاستمداران این کار را براى قدرت انجام مى دهند 
چرا که به یک دشمن نیاز دارند.
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  گاردین:
 ایران به متحیر کردن پرتغال نزدیک شده بود 

اما گل «کوارشما» براى تساوى کافى بود.

:AFC صفحه توییتر  
 ایران با سرى باال از جام جهانى کنار رفت.

:FIFA اینستاگرام  
شما و مراکش به جام جهانى مهارت، تعصب 
و رنگ بخشیدید ولى امشــب شب شما نبود.  

دلمان برایتان تنگ مى شود.

عملکرد خوب ملى پوشان کشورمان در جام جهانى که حتى شانس کسب پیروزى و حذف قهرمان یورو را هم داشتند مورد توجه 
گروهى از رسانه هاى اروپایى قرار گرفته است که یکى از آنها شبکه ESPN است.

این شبکه در مطلبى با عنوان «کریستیانو رونالدو و پرتغال از وحشــت ایران جان سالم به در بردند» نوشته است: «بازى نه بازى 
کریستیانو رونالدو بود و نه بازى پرتغال. هر کسى مى توانست احساس کند که ورزشگاه موردوویا به سمت رودخانه اینسار شیب 
دارد که به آرامى از کنار هزاران هوادار گریان ایران که منتظر رخ دادن یک معجزه  بودند مى گذشت، معجزه اى که هرگز نیامد. درام 
دیرهنگام با اعالم پنالتى به سود ایران از سوى داور مسابقه انریکه کاسرس و گلزنى کریم انصارى فرد ادامه پیدا کرد هرچند وقتى 
ســوت پایان بازى به صدا درآمد، کلى از بازیکنان روى زمین افتادند، بازیکنان سفیدپوش با اندوه و بازیکنان قرمزپوش با نفسى 
راحت. تمام چیزى که براى مردان فرناندو سانتوس اهمیت داشت، این بود که حضورشان در جام جهانى ادامه پیدا کند در حالى 
که براى تیم بسیار تحسین برانگیز ایران، داستان حضور در جام جهانى به پایان رسید. با این حال شاید تا چند روز دیگر در اردوى 
سلسائو اروپا، حسرت امتیاز دادن به ایران خیلى بیشتر احساس شود وقتى که فرصت بازى مقابل حریفى آسان تر مانند روسیه را از 

دست داد و راه سخت تر صعود با مواجهه با اروگوئه را در پیش گرفت.»
نشریه «مارکا»، دیگر رسانه معتبر اروپایى بوده اســت که به نتیجه بازى تیم هاى ملى ایران و پرتغال اشاره داشته و به نوعى از 
ایران بخاطر نتیجه اى که گرفت تشکر کرده است. این نشریه اسپانیایى نوشته است: «ایران در حق اسپانیا لطف کرد، پرتغال ژن 
قهرمانى اش را از دست داد. پرتغال براى مدتى طوالنى از بازى صدرنشین گروه بود اما در نهایت ایران آن را به رده دوم پایین آورد. 
ایران حتى مى توانست پرتغالى ها را به خانه شان بفرستد اگر ضربه طارمى دقیق تر بود. در این بازى کمک داور ویدئویى مجازات 
بزرگى را براى تیم کارلوس کى روش در نظر گرفت و رونالدو حتى مى توانســت اخراج شــود. کارلوس کى روش یک تیم کامًال 
متفاوت نسبت به تیمى که در دور قبل مقابل اســپانیا دیدیم را به میدان فرستاد. پارسى ها مى خواستند به محوطه جریمه حریف 
برسند و مانند بازى قبلى شــان نبودند. ایران به خوبى ترمز رونالدو را کشیده بود و نزدیک به محقق کردن یک رؤیا بود. ایرانى ها 
مى توانستند اولین کشور آسیایى باشند که در این جام به مرحله حذفى راه مى یابد اما توپ نمى خواست وارد دروازه شود. با این حال 

ایران سربلند از جام خداحافظى کرد.»

درام دیــرھنگام
شب آخر ایران در جام جھانی به روایت دیگران 

ویژه بازی ایران- پرتغال

از پیمان یوسفى گل خوردیم!
   خبر آنالین | پیمان یوسفى گزارشگر بازى 
ایران-پرتغال نتوانست انتظارات عالقه مندان به 
فوتبال را برآورده کند. او در همان دقایق آغازین 
بازى به شکل و شمایل تماشاگران ایرانى گیر داد 
و آن را براى دیده شدن و خودنمایى خواند. شروع 
ضعیف یوسفى از همین اظهار نظر بود و بعد که 
ناامیدانه گزارشش را آغاز کرد. مشخص بود که 
او تیم ایران را دســتکم گرفته و باور ندارد ملى 
پوشــان ایرانى مى توانند بازى را ببرند یا نهایتًا 

مساوى کنند.
پیمان یوســفى در جریان بازى کار اصلى یک 
گزارشگر که گزارش بازى است را بارها فراموش 
مى کرد و به اظهار نظرهایى مى پرداخت که در 

آن لحظات روى اعصاب ملت بود.
او چند بار از بازى عقب افتــاد. در جریان ویدئو 
چک اشــتباه کرد بــار اول که داور به ســمت

 کى روش رفت تا او را آرام کند گفت که باالخره 
ویدئو چک شامل حال ما هم شــد و بار بعد که 
داور براى ویدئو چک رفــت او گفت رفته که به 

کى روش تذکر دهد. 
در این باره خوب است به پســت اینستاگرامى 
نیما شــعبان نژاد، بازیگر تلویزیون اشاره کنیم 
که ریزبینانه نوشت: «ما گل رو از پیمان یوسفى 
خوردیم با این میزان از انرژى منفى و عدم اعتماد 

به نفس.»

خوشحالى رونالدو 

«کریستیانو رونالدو»، کاپیتان پرتغال شب خوبى 
را مقابل ایران ســپرى نکرد. رونالدو که در دو 
بازى اخیر، چهار گل به ثمر رسانده بود، نتوانست 
به تعداد گل هایش مقابل ایران بیافزاید. او پس از 
بازى بدون حضور در میکسد زون، زمین بازى را 
ترك کرد و حاضر به مصاحبه با خبرنگاران نشد 
ولى وقتى یکى از خبرنگاران آ.اس را در راهرو 

ورزشگاه دید، باالخره واکنش نشان داد.
او که به ســمت رختکن تیمــش مى رفت، به 

خبرنگار آ.اس گفت: ما دو تیم باال رفتیم.
به نظر مى رســد رونالدو از صعود الروخا به دور 
بعد رقابت ها نیز خوشــحال است زیرا خیلى از 
هم تیمى هایش در رئال، در تیم ملى اسپانیا توپ 
مى زنند و حذف زودهنگام آنها مشکالت زیادى 

براى تیم رئال مادرید به وجود مى آورد.

12 میلیون آلمانى، تماشاگر 
بازى ایران و پرتغال

مصاف منجر به تســاوى یک بر یــک ایران و 
پرتغال، فقط 80 میلیون تماشاگر در کشورمان 
نداشت بلکه در سراســر جهان، عالقه مندان 
از طریق تلویزیــون بازى تیــم تحت هدایت 
کــى روش را تماشــاکردند. براســاس آمارى 
که از ســوى شــبکه ز.د.اف آلمان منتشرشد، 
11/98میلیون نفر در آلمان بازى تیم کشورمان 
را برابر رونالدو و یارانش  دیدند. این در حالى بود 
که بازى روســیه و اروگوئه فقط 6/49 میلیون 

تماشاگر نزد ژرمن ها داشت.

در شب غرور آفرین نمایش ایران مقابل پرتغال در سارانسک یک اتفاق تلخ هم دیده شد و درگیرى نه چندان جالب 
علیرضا بیرانوند و سعید عزت اللهى در اوایل نیمه اول باعث تعجب خیلى ها شد.

روى توپ ارســالى پرتغالى ها بیرانوند و عزت اللهى قاطى کردند و بعد از این صحنه به سمت هم رفتند و پس از 
مشاجره همدیگر را هل دادند. این درگیرى غیرضرورى و غیر حرفه اى با دخالت احسان حاج صفى پایان یافت.

نقطه سیاه پرونده اى درخشان
کاپیتان تیم ملى پرتغال نتوانست در بازى تیمش مقابل 
ایران موفق به گلزنى شــود. در این بازى «کریســتیانو 
رونالدو»، فوق ستاره و امید اصلى گلزنى تیم پرتغال، در 
جریان بازى خیلى کم در موقعیت بــراى زدن گل قرار 
گرفت؛ اما یــک ضربه پنالتى، بهتریــن فرصتى بود که 
مى شد مرد سال فوتبال جهان را به گل برساند.  این ضربه 
اما با واکنش خیره کننده بیرانوند همراه شد و دروازه بان 

ایران مانع از گلزنى فوق ستاره پرتغال شد.
با این واکنش بیرانوند و ناکامى رقم خورده براى رونالدو، 
بازیکنان ایرانى نگذاشتند این ستاره در زمینه گل هاى 
ملى به تنها بازیکنى که باالتــر از او قرار دارد، یعنى على 
دایى، نزدیک تر شود. رونالدو با گلزنى چند روز پیش مقابل 
مراکش در جام جهانى از رکورد «فرانتس پوشکاش» عبور 

کرد و حاال فقط على دایى را باالتر از خود مى بیند.

بیرانوند فاصله رونالدو و دایى را نگه داشت

مدیر کل حراســت وزارت ورزش و جوانان گفت: در شب 
بازى ایران و پرتغال 35 هزار نفر در استادیوم حاضر شدند. 
محمد جــواد عبابــاف در خصوص چگونگــى حضور 
خانواده ها در ورزشگاه آزادى براى تماشاى دیدارهاى تیم 
ملى ایران در جام  جهانى گفت: این برنامه با هماهنگى که 
بین حراست وزارت ورزش و جوانان و  حراست مجموعه 
ورزشــى آزادى و همچنین مجموعه اســتاندارى تهران 
صورت گرفت، به شــکل خوبى برگزار شــد و باالى 35 
 هزار نفر جمعیت وارد مجموعه ورزشــى آزادى شدند که 

خوشبختانه از برنامه رضایت داشتند. 
عباباف با بیان اینکه مشــکالت و نواقــص برنامه اول 
(مســابقه ایران - اســپانیا ) در برنامه دوم (مسابقه ایران 
- پرتغال) برطرف شــده بود، افزود: مردم  از راه هاى دور 
و نزدیک حتى از چابهار، مشــهد، اصفهــان و کرمان به 
اســتادیوم آزادى آمده بودند و خیلى از آنها بخاطر عالقه 

زیاد از ساعت 4 بعدازظهر پشت دِر  ورزشگاه آزادى بودند. 
وى با بیان اینکه ورودى خانواده ها و مجردین را جدا کرده 
بودیم، افزود: تعداد مجردین به کمتر از 500 نفر مى رسید 
و  بقیه افراد را خانواده ها تشــکیل مى دادند و فضا کامًال 

خانوادگى بود.  مدیرکل حراســت وزارت ورزش و جوانان 
گفت: نکته اى که جاى خوشحالى دوچندان دارد این بود 
که هیچ بد اخالقى و یا بد رفتارى در این دو شــب حضور 
خانواده ها در ورزشــگاه آزادى، از کسى ندیدیم و همه در 
کمال آرامش،  شادى و نشاط به تشویق تیم ملى کشورمان 

پرداختند. 
محمد جواد عباباف تصریح کرد:  عــالوه  بر خبرنگاران 
خارجى ، 11 تماشــاگر زن  آلمانى که مقیم ایران هستند 
نیز در استادیوم حضور یافتند تا این مسابقه را در میان جمع 

 جوانان تماشا کنند . 

35 هزارنفر در «آزادى»حاضر شدند

مدافع تیم ملى مى گوید تنها به دلیل تفکرات تاکتیکى 
سرمربى از بازى تعویض شده اســت و دلیل خروج او از 

زمین به دلیل مصدومیت نبود. 
احسان حاج صفى پس از پایان دیدار تیم ملى برابر پرتغال 
در میکسدزون ورزشگاه گفت: ما راهى تا صعود نداشتیم و 
متأسفانه مانند بازى قبلى دچار بدشانسى شدیم چرا که در 
غیر اینصورت مى توانستیم برابر حریف به برترى برسیم. 

متأسفم که این اتفاق نیافتاد.
او درباره مصدومیت و تعویض خــود از زمین گفت: من 
مصدوم نشدم ولى تصمیم گیرى درباره حضور و یا عدم 
حضور بازیکنان در میدان بر عهده سرمربى تیم است. او 
تشــخیص مى دهد که کدام یک از بازیکنان در میدان 

باشند و یا تعویض شوند.

حاج صفى: بدشانس 
بودیم صعود نکردیم
تاکتیکى
خروج او

بر پرتغا
نداشتیم
 چرا کهد
ى برسیم

گفت: من
ر و یا عد
م است.
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  فاکس اسپورت: 
چه درامى! از ایران و مراکش براى هیجان انگیزتر 
کردن گروه دوم جام جهانى، طورى که هیچکس 

حتى تصورش را هم نمى کرد، متشکریم.
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  Match of the Day:  بلیچر ریپورت
 دردآور

  رود گولیت: 
تیم ایران کامالً سزاوارانه و شجاعانه بازى کرد و اگر 
دقت مى کرد، شانس صعود هم به دست مى آورد.  
ایران با قلبش بازى کرد. آنها هر کارى براى پیروزى 

انجام دادند و تقریباً پیروز شدند. باورنکردنى بود.

چطــورى کریــس؛ اصطالحى بود کــه چند مــاه پیــش بیرانوند در 
کرى هاى مرسوم براى رقابت هاى جام جهانى بر زبان آورد، تکه کالمى 
که بالفاصله بازتاب گسترده اى در فضاى مجازى و رسانه اى پیدا کرد تا 
مرد شماره یک ایران و پرسپولیس زیر بار فشارهاى کاذب روحى روانى 
قرار بگیرد. اتفاقات رخ داده پیرامون این کرى عجیب تا جایى پیش رفت 
که روى عملکرد بیرانوند در مقاطعى از فصل نیز تأثیر منفى گذاشت اما 
گلر خرم آبادى که براى رسیدن به این جایگاه حسابى زجر کشیده بود به 

خود آمد و همچنان پیراهن شماره یک را حفظ کرد.
بعد از دو نمایش فوق العاده مقابل مراکش و اســپانیا ســرانجام زمان 

موعود براى علیرضا فرا رسید تا در ورزشگاه موردوویا سارانسک مقابل 
«کریستیانو رونالدو» و قهرمان اروپا نشان بدهد که ترسى از دوئل با ستاره 
اول فوتبال جهان ندارد، ستاره اى که از مدت ها قبل براى او با اصطالح 
چطورى کریس! کرى را آغاز کرده بود و حاال باید در عمل ثابت مى کرد 

که مى تواند در جنگ تن به تن او را شکست دهد.
در همان آغاز نیمه دوم VAR این فرصت را در اختیار رونالدو قرار داد 
تا هم از کى روش و تیمش انتقام بگیرد هم پنجمین گل این دوره از جام 
جهانى را وارد دروازه بیرانوند کند اما دژ خرم آبــادى این قصه به اولین 
دروازه بان تاریخ تبدیل شد که پنالتى ستاره پرتغالى حاضر در جام جهانى 

را مهار مى کند. موفقیتى که بازتاب گسترده اى در سطح جهان داشت و 
باعث شد تا بیرانوند به ترند اول اخبار حاشیه اى گروه مرگ تبدیل شود.

تصاویر منتشر شــده از ثانیه به ثانیه رقم خوردن سکانس رؤیایى براى 
بیرانوند نشان مى دهد که این دروازه بان خرم آبادى چگونه و به چه شکل 
توانست نامش را در بین معدود دروازه بان هایى قرار دهد که ضربه پنالتى 
را از کریس رونالدو گرفته اســت چون کم پیش آمده بود ستاره اى مثل 

CR۷ پنالتى هاى خود را از دست بدهد.
بیرانوند، سوژه رسانه هاى معتبر دنیا

نمایش درخشــان علیرضا بیرانوند برابر پرتغال، بازتاب گسترده اى در 

رسانه هاى جهان داشت. ســایت هاى معتبر اروپا از جمله تلگراف، 
بیلد آلمان، ایندیپندنت، گاردین و لوموند فرانسه با اشاره به نمایش 
درخشــان بیرانوند نوشــتند: دروازه بان ایران که در ابتدا، زندگى 
سختى داشــت و مجبور بود در خیابان بخوابد و پناهگاهى نداشت، 
توانســت در جام جهانى نامى براى خود دســت و پا کند و پنالتى 
بازیکنى چون کریستیانو رونالدو را بگیرد که بهترین بازیکن فوتبال 
جهان محسوب مى شود. علیرضا بیرانوند همچنین تبدیل به اولین 
دروازه بان ایران در تاریخ جام هاى جهانى شــد که توانســت یک 

پنالتى مهار کند.

هیرو: اسپانیا با 
خوش شانسى اول شد

پس از تســاوى 2-2 با مراکش، «فرناندو هیرو» 
براى پاسخ دادن به پرســش هاى خبرنگاران نزد 
آنها حاضر شد. سرمربى اسپانیا در جام جهانى 2018 
گفته است: بى شک منتقد عملکرد خودمان خواهیم 
بود زیرا دریافت کردن پنج گل طى ســه مسابقه 
گام رو به جلویى نیســت و من همین موضوع را با 
بازیکنان نیز در میان گذاشتم. به نظرم گروه خیلى 
خوب و متعادلى بود و تا لحظه آخر مشخص نبود 
چه تیمى دوم مى شود و چه تیمى اول. باید بگویم 
خوش شانس بودیم که به مقام اولى رسیدیم. هدف 
ابتدایى ما همین بود و به آن دست یافتیم. ولى حاال 
باید انتظارات زیادى از خود داشــته باشیم و به یاد 
داشته باشیم اگر به راحتى گل بخوریم، رسیدن به 

هدف نهایى براى ما خیلى دشوار خواهد بود.

داور 
و سوتى که زود زده شد!

داور پاراگوئــه اى مى توانســت یــک دقیقه دیگر 
دیدار ایران و پرتغــال را طوالنى تر کند. در لحظات 
پایانى دیدار ایــران - پرتغال و در اوج حساســیت 
تیم ایران به شــدت دنبال گل برترى مى گشــت و 
پرتغال براى حذف نشــدن دفاعى جانانه داشت تا 
جایى که برخى بازیکنان این تیم وقت کشــى مى 
کردند و کامًال مشــغول دفاع بودند. پنالتى ایران در 
دقیقه 89 اتفاق افتاد امــا از زمان ویدئو چک و بحث 
هاى مربوط به آن تا زمان ضربه انصارى فرد چیزى 
حدود 160ثانیه زمان بــرد. در عین حال قبل از زدن 
ضربه پنالتى و ورود به وقت هاى تلف شده «انریکه 
کاسرس» شش دقیقه وقت تلف شده در نظر گرفته 
بود و در تصویر تلویزیونى هم ثبت شد.در واقع به نظر 
مى رسید بخاطر تعویض هاى انجام شده و توقف بازى 
در جریان خطاى غیر ورزشى رونالدو و پنالتى پرتغال 
که با دو ویدئوچک بازبینى شده بود، این شش دقیقه 
طبیعى باشد اما  آن 160 ثانیه مربوط به ویدئو چک 
پنالتى ایران به طور کامل گرفته نشد. در وقت هاى 
تلف شده نیز بازى دو بار متوقف شد و نزدیک به یک 
دقیقه از این زمان ها کشته شــد اما داور پاراگوئه اى 
در مجموع کمتر از یک دقیقه و نیم به آن شش دقیقه 
ابتدایى اضافه کرد و در سوت خود دمید تا در محاسبه 

وقت هاى تلف شده نیز به ضرر ایران کار کرده باشد.

منتقد جدید کى روش؛ 
گلزن پرتغال  

«کوارشــما»، زننده تنها گل پرتغــال به تیم ملى 
کشورمان بود. ضربه اى غافلگیرکننده و غیرقابل 
مهار که آخر نیمه اول به تور دروازه بیرانوند چسبید. او 
پس از بازى اما از سرمربى تیم ملى ایران انتقاد تندى 
داشــت و گفت: «ما هیچوقت درباره او حرف نمى 
زدیم ولى حاال که  از ما انتقاد کرده مى خواهم بدانم 
چرا باید کارلوس اینطور علیه تیم ملى کشورش و 
فوتبال پرتغال و داورى انتقاد کند؟ دقیقاً به چه چیزى 
انتقاد مى کرد؟ این را نمى توانیم درك کنیم که چرا او 
با این ادبیات علیه تیم ملى کشورش حرف مى زند.»

از «چطوری کریس» تا امروز!
بیرانوند چگونه قھرمان ایران شد

طارمى: خانواده ام 
چه گناهى کرده اند؟

مهاجم تیم ملى بــا عذرخواهى از مردم ایران 
بابت از دست دادن موقعیت گل ابراز امیدوارى 
کرد این تیم قهرمان جام ملت هاى آسیا شود.

مهدى طارمى بعد از تســاوى مقابل پرتغال 
اظهار داشــت: نمى خواهم درباره صحنه آخر 
توجیهى کنم ولــى واقعًا زمانــى که توپ به 
سمت من آمد خیلى پیچ داشــت و زاویه من 
بســته بود. ولى توجیه نمى کنم، نمى دانم چه 
بگویم فقط شرمنده مردم ایران شدم. طارمى 
در مــورد رضایت مردم از عملکــرد تیم ملى 
خاطرنشان کرد: اگر صعود مى کردیم، مردم 
خیلى خوشــحال تر مى شــدند. من از مردم 
عذرخواهى مى کنم، آن توپ باید گل مى شد.

او با ابراز امیدوارى نســبت به آینده تیم ملى 
گفت: درست است که جام جهانى را از دست 
دادیم اما جام ملت ها را در پیش رو داریم مطمئنًا 
به دنبال این هستیم با همین تیم قهرمان آسیا 

شویم تا جبران حذف از جام جهانى را بکنیم. 
طارمى در حالى که با چشم هاى اشک آلود با 
خبرنگار ورزش ســه صحبت مى کرد، گفت: 
من در این چند ســال خانواده ام را خیلى آزار 
دادم و هر زمان که اتفاقى براى من مى افتاد، 
همیشه خانواده ام را مورد توهین قرار مى دادند. 
خواهش مى کنم هر توهینى دارید به من کنید 
و با خانواده ام کارى نداشــته باشید. آنها هیچ 

گناهى ندارند.

«آدرین سیلوا»، هافبک تیم ملى پرتغال به اولین 
بازیکن تیم ملى کشورش تبدیل شد که بیش از 
صد پاس در یک دیدار جــام جهانى براى هم 

تیمى هایش ارسال کرده است.
ســیلوا در بازى مقابل ایران 107 پاس ارسال 
کرد که صد پــاس آن به مقصد رســید و آمار 

93/5درصد را به نام خودش به ثبت رساند. 

رکوردشکنى
 هافبک پرتغال 

«آدرین سیلوا
بازیکن تیم مل
ی صد پاسدر
تیمى هایشا
ســیلوا در باز
کرد که صد پـ
93/5درصد ر

رک
با اینکه هنوز دور سوم از رقابت هاى مرحله گروهى جام  ها

جهانى 2018 به پایان نرسیده است، این تورنمنت رکورددار 
اعالم پنالتى در تمام ادوار تاریخ جام جهانى شده است.

پنالتى که در بازى تیم هاى ملى پرتغال و ایران با تشخیص 
کمک داور ویدئویى به ســود پرتغالى ها اعالم شد و البته 
علیرضا بیرانوند، ضربه «کریستیانو رونالدو» را مهار کرد، 
نوزدهمین پنالتى جام بیست و یکم بوده و در این در حالى 
است که تنها دو شــب از دور آخر مرحله گروهى سپرى 
شده اســت. پنالتى که دقایق پس از آن هم به سود ایران 

اعالم شد بیستمین پنالتى جام جهانى 2018 شد که کریم 
انصارى فرد آن را به گل تبدیل کرد. با گلزنى انصارى فرد، 
تعداد پنالتى هایى که در این جام به گل تبدیل شد به 15 

مورد افزایش پیدا کرد.
در جام جهانى قبلى در برزیل، مجموعاً 13 پنالتى در تمام 
طول رقابت ها اعالم شد و رکورد بیشترین پنالتى اعالم 
شده در یک دوره جام جهانى هم به سال 1990 برمى گردد 
که داوران 18 بار نقطه پنالتى را نشان دادند. این رکورد البته 

در جام هاى جهانى 1998 و 2002 تکرار شد.

ویژه بازی ایران- پرتغال

کاسرس، کى روش را 
تهدید به اخراج کرد

داور دیدار ایران و پرتغال روز سخت و عجیبى 
را کنار زمین مســابقه داشــت. ســوت هاى 
ضعیف و اشتباهات پرتعداد تنها بخشى از روز 
ضعیف داور دیدار ایران و پرتغال بود. «انریکه 
کاسرس» داور دیدار دوشــنبه شب تیم ملى 
ایران در کنار اشــتباهات پرتعداد خود در چند 
صحنه با برخوردهاى بســیار تند و عجیب با 
بازیکنان و نیمکت ایــران صحنه هاى بدى 
را خلق کرد. یکى از این صحنه ها زمانى بود 
که سرمربى تیم ملى نسبت به خطاى پنالتى 
روى طارمى منتقد بود و درخواست داد تا این 
صحنه از سوى کمک داور ویدئویى باز بینى 
شود اما داور مسابقه به سراغ نیمکت تیم ملى 
ایران رفت. کاسرس ضمن گفتگو با «کارلوس 
کى روش»، صراحتاً او را به اخراج از کنار زمین 
تهدید کرد و به سرمربى تیم ملى تذکر داد که 
در صورت تکرار ایــن اتفاقات اجازه حضور در 
کنار زمین را نخواهد داشــت. این رفتار داور 
مســابقه با بهت نیمکت تیم ملى همراه بود و 
ملى پوشان و کى روش تنها نظاره گر این رفتار 

داور عصبانى مسابقه بودند.

کى روش تا 
پایان جام ملت هاى آسیا مى ماند

معاون وزیر ورزش و جوانان گفت: بر اساس بحث هایى که رئیس فدراسیون 
فوتبال دنبال کرده است، کى روش تا پایان جام ملت هاى آسیا با تیم ملى ایران 

خواهد ماند.
به گزارش ایرنا، محمدرضا داورزنى روز سه شنبه در حاشیه بازدید از اردوى تیم 
ملى تیراندازى با کمان جمهورى اســالمى ایران در مجموعه ورزشى انقالب 
کرج، در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت : کى روش در این زمینه اعالم آمادگى 
کرده اســت و با توافق صورت گرفته تا پایان جام ملت هاى آســیا به عنوان 
سرمربى تیم ملى فوتبال جمهورى اسالمى ایران ادامه همکارى خواهد داشت.

وى اضافه کرد: پــس از این رقابت ها نیز ادامه همــکارى کى روش به نقطه 
نظرات فدراسیون و سرمربى تیم ملى فوتبال باز مى گردد.

طفره موتینیو از
 لو دادن مکالمه اش با کى روش

موتینیــو»،  «ژائــو 
هافبــک بــا تجربــه تیم 
ملــى پرتغــال، از انتقــاد از 
کى روش و لو دادن صحبت 
هایى که بین و او و سرمربى 
ایران در هنــگام ورودش به 

زمین مطرح شد، طفره رفت.
بیشتر بازیکنان پرتغال در پایان بازى، رفتار خوبى با کى روش نداشتند و حتى به 
عنوان هموطن نیز با او خوش و بش نکردند. آنها معتقدند سرمربى ایران رفتار 
تحریک آمیزى در طول بازى انجام داد که این رفتار شایسته حریف که تیم ملى 
کشورش بوده نیست. با این حال، موتینیو، مثل «کوارشــما»، از پاسخ به این 
موضوع طفره رفت. او که توسط کى روش در فهرست تیم ملى پرتغال براى جام 
جهانى 2010 قرار نگرفته بود،  گفت: «پس از بازى من براى تست دوپینگ به 

رختکن رفتم و کى روش را ندیدم. حرف بیشترى براى گفتن ندارم.»
در هنگام ورود ژائو موتینیو به زمین، به جاى اینکه سانتوس نکات فنى را به او 
یادآورى کند، این کى روش بود که کنار او ایستاده بود و با هافبک با تجربه پرتغال 
صحبت مى کرد. شایعات و گمانه زنى هاى بسیارى در این رابطه مطرح شده ولى 
موتینیو از پاسخ به این موضوع نیز طفره رفت. او گفت: «چه کسى؟ من چیزى 
ندیدم، چیزى نشــنیدم. او روى بازى تمرکز کرده بود و من هم مى خواستم به 

داخل زمین بروم.»

رکورد جدید براى جام جهانى در شب حذف ایران

  پیتر اشمایکل:
ایــران از پرتغال بهتر بازى کرد، اســتحقاق 
مساوى را داشــت. نکته عجیب بازى رونالدو 
بود که نه تنها نتوانســت گل بزند پنالتى را هم 

از دست داد.
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سیب و توت فرنگى
چند عدد توت فرنگى را با تکه هاى ســیب در مخلوط کن بریزید و 
ترکیبى که از آنها درست شده را میل کنید. توت فرنگى وقتى با سیب 
همراه مى شود، یک بمب ضدسرطان مى سازد. به گفته محققان، 
براى بیشترکردن تأثیر ضدسرطان این میوه ها، مى توانید انگور و 
انار را هم به آنها اضافه کنید و با چند تکه گردو، خاصیت این معجون 

را چندبرابر کنید.

نودل با کلم بروکلى
اگر حوصله یا وقت غذا درســت کردن ندارید، به جاى خالى کردن 
بســته نودل در بشــقابتان، آن را با کلم بروکلى سرو کنید. پختن 
بروکلى تنها چند دقیقه از شــما وقت مى گیرد و در مقابل، باعث 
مى شــود که ناهار کربوهیدراتى شــما، زمینه را بــراى چاق یا 
بیمارشــدنتان فراهم نکند. اگر به این ترکیب، کمى روغن زیتون 
و گوجه فرنگى ُخردشــده هم اضافه کنید و با فلفل دلمه تکه شده 
طعمدارش کنید، مى توانید مطمئن شوید که تنها در ده دقیقه، یک 
ناهار ضدسرطان حاضر کرده اید و با خوردنش، احتمال دچار شدنتان 

به بیمارى هاى قلبى را کمتر کرده اید.

نخود فرنگى و پیاز
اگر بدنتان کمبود آهن داشــته باشــد، احتماًال در طول روز بیشتر 
احساس خســتگى مى کنید. در حالى که با مصرف پیاز، مى توانید 
به جذب بهتر آهن در بدنتان کمک کنید. حاال اگر نخودســبز که 
به پاك ســازى بدنتان کمک مى کند را با پیاز تفت داده شده و چند 
تکه سیب زمینى ترکیب کنید، یک بشــقاب غذاى انرژى بخش 

پیش رویتان قرار خواهد گرفت.

چاى سبز و آبلیمو
به جاى ترکیب کردن چاى ســبز و نبات، روى این نوشیدنى چند 
قطره آبلیموى تازه بچکانید. محققان مى گویند زنانى که هر روز این 
ترکیب را مصرف مى کنند، کمتر به بیمارى هاى قلبى-عروقى دچار 

مى شوند و سیستم گوارش بدنشان بهتر فعالیت مى کند. 

فصل آلبالو است، میوه اى که طرفداران بسیارى را دارد. در این 
میان افرادى هستند که خوردن آلبالو براى شان مشکالتى ایجاد 

مى کند که در ادامه به شما مى گوییم. 
میوه آلبالو داراى خواص بى نظیرى است. آلبالو در کنار خواصى 

که دارد، براى افرادى خاص مى تواند مشکالت ناگوارى را به 
همراه داشته باشد. درواقع، این افراد هرگز نبایدآلبالو بخورند تا 
دچار مشکالت وخیم نشوند. از آنجا که انواع میوه و سبزى هاى 
رنگى، به خصوص به رنگ هاى قرمز، بنفش یا حتى ســبزتیره 
مانند آلبالو، انگورسیاه و قرمز، آلوسیاه، توت فرنگى، کلم قرمز، 
برگ تربچــه و اســفناج، آنتى  اکســیدان هاى فراوانى دارند، 
مصرفشان به خصوص در فصل خود، در پیشگیرى از ابتال به 
بیمارى هاى مختلف از جمله بیمارى هاى قلبى - عروقى و انواع 

سرطان ها مؤثر است.

آلبالو ارزش غذایى فراوانى دارد و میزان قند آن پایین اســت و 
مصرفش به تمام گروه هاى ســنى، به خصوص افراد مبتال به 
چاقى، چربى و فشارخون باال توصیه مى شود، زیرا کاهش دهنده 
چربى و فشارخون است و اشتها را کم مى کند. البته بهترین زمان 

مصرف آلبالو قبل از غذا یا همراه با غذاست.
گرچه تأکید متخصصان بر مصرف انواع میوه و ســبزى هاى 
تازه است، اما به افرادى که از بیمارى کلیوى رنج مى برند و باید 
از یک رژیم غذایى کم پتاسیم پیروى کنند، توصیه مى شود در 
مصرف میوه هایى مانند آلبالو، جانب احتیاط را رعایت کنند و از 

زیاده روى در خوردن این میوه بپرهیزند.
البته نباید فراموش کرد که با توجه به آبدار بودن آلبالو، مصرف 
این میوه براى دفع سنگ کلیه و رفع مشکل سنگ کیسه صفرا 

سودمند است.
با آنکه تأکید همه متخصصان تغذیه بر این است که میوه ها به 
صورت تازه مصرف شوند و از آنها در تهیه مربا استفاده نشود، 
اما اگر به هر دلیلى قصد دارید از این میوه  در تهیه مربا استفاده 
کنید، بهتر است مقدار کمى شکر به آن بیا فزایید تا هم از ارزش 
غذایى آن کاسته نشود و هم بیش از اندازه انرژى به بدن نرساند.

یک عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى تهران با اشاره 
به اینکه هنگام گرمازدگى، عالوه بر آب، الکترولیت وامالح 

بدن نیز از طریق تعریق از بدن خارج مى شــود، گفت: براى 
جبران این مسئله، عالوه بر مصرف مایعات، طالبى بخورید.

حســین ایمانى، در ارتباط با موضــوع گرمازدگى و اصول 
تغذیه اى الزم در این زمینه اظهار کرد: با افزایش درجه حرارت 
بدن، تعریق انجام شده و دفع سدیم و پتاسیم از بدن صورت 
مى گیرد، بنابراین براى رفع این مشکل و تأمین آب بدن باید 

الکترولیت هاى فرد نیز جبران شود. وى افزود: هنگام وقوع 
گرمازدگى، عالوه بر مصرف آب، مواد غذایى غنى از پتاسیم 

همچون طالبى، خربزه و زردآلو باید مدنظر باشد.
این متخصص تغذیه بیان کرد: افراد باید آبمیوه را تازه مصرف 
کنند و از مصرف آبمیوه مصنوعى بپرهیزنــد، چرا که این 

آبمیوه ها کارکرد آبمیوه طبیعى را ندارند.

ایمانى اضافه کرد: سدیم ماده اصلى نمک بوده که در هنگام 
تعریق از بدن خارج مى شــود، بنابراین زمانى که فرد دچار 
گرمازدگى شده، توصیه مى شود استفاده از محلول ORS را 
مدنظر قرار داده و کمى از این محلول را به آبمیوه خود اضافه 
کنند. وى بیان کرد: هنگام گرماى شدید، افرادى که فعالیت 
بدنى زیادى دارند، بهتر است آبمیوه طبیعى را با آب و مقدارى 

نمک (نصف قاشق چایخورى) مخلوط کنند تا جبران آب و 
الکترولیت هاى بدن شود.

وى تأکید کرد: همچنین توصیه مى شود مصرف آب جرعه 
جرعه و نه به صورت یکدفعه انجام شود، چرا که هنگام ورود 
یکدفعه آب به بدن و عدم ورود امالح به بدن،   درد در ناحیه 

شکم ایجاد مى شود.

ممنوعیت
 در خوردن آلبالو

هنگام گرمازدگى، طالبى 
بخورید

اسفناج 
یک نصف فنجان اســفناج پخته، 3 میلى گرم آهن و تنها 21 کالرى دارد. به عالوه اسفناج یک نیروگاه طبیعى است. 
 A، C عالوه بر آهن، مقدار پروتئین و فیبر، مقدار مناسبى کلسیم، پتاسیم، فوالت و همچنین ویتامین هایى از جمله

و K در خود دارد.

لوبیا سفید
بى دلیل نیست که لوبیاها براى گیاهخواران بسیار مفید هستند. یک نصفه فنجان لوبیاى سفید پخته، حاوى 3/5میلى 

گرم آهن، 8/5 گرم پروتئین و 5/5 گرم فیبر است.

لوبیا قرمز
یک فنجان لوبیا قرمز حاوى 5 میلى گرم آهن، 13 گرم فیبر و 15 گرم پروتئین است. 

خوردن روزانه نصف فنجان لوبیا، نخود و یا عدس، به کاهش وزنتان هم کمک مى کند و دلیلش نیز قدرت سیر کننده 
بودن آنهاست.

بلغور جو دوسر
تنها یک فنجان از این غالت صبحانه، به شــما چیزى در حدود 3/5میلى گرم آهن مى رساند. بلغور جو دوسر سرشار 

از فیبر است و  به کاهش خطر بیمارى هایى مانند چاقى، سکته مغزى، بیمارى قلبى و دیابت نوع 2 کمک مى کند.

عدس
عدسى ها در مقایســه با دیگر حبوبات، سرشار از پلى فنل ها هستند. نصف فنجان عدســى مى تواند 3/5 میلى گرم 
آهن و 9 گرم پروتئین را به بدن برساند.  به عالوه عدسى ها، در مقایسه با دیگر حبوبات، سرشار از پلى فنل ها هستند. 

پلى فنل ها یک گروه از آنتى اکسیدان ها هستند که خطر ابتال به بیمارى هاى مزمن را کاهش مى دهند.

دانه سویا
یک فنجان دانه ســویا مى تواند 18 گرم پروتئین که به ساخت عضله کمک مى کند را به بدنتان برساند. همچنین در 
این مقدار دانه سویا 3/5 میلى گرم آهن به همراه فیبر و ویتامین A و C نیز وجود دارد. پتاسیم موجود در این مقدار دانه 

سویا نیز از یک موز بیشتر است.

شکالت تلخ
شکالت تلخ حاوى 3/4 میلى گرم آهن است. بله مى توانید از این شکالت ها لذت ببرید و آهن نیز دریافت کنید. تنها 
28 گرم شکالت تلخ حاوى 3/4 میلى گرم آهن است. فقط به خاطر داشته باشید از شکالتى استفاده کنید که 70 یا 85 

درصد کاکائو باشد.

این خوراکى ها را با هم بخورید
حتماً شــما هم پیش از این، از متخصصان طب ســنتى در مورد ترکیب کردن برخى از 
خوراکى ها شنیده بودید. از نظر آنها، خوردن ماست با شیره انگور، مصرف پنیر با گردو و... 
مى تواند به حفظ سالمت شما کمک کند. اما انگار تنها متخصصان طب سنتى نیستند که 

ترکیب کردن خوراکى ها با یکدیگر را توصیه مى کنند.
محققانى که در حوزه تغذیه پژوهش مى کننــد هم معتقدند که مصرف همزمان برخى از 
موادغذایى، مى تواند تأثیرات مثبت آنها را چندبرابر کند و مانع تأثیرگذارى منفى شــان 

بر بدن شود.

خوراکى هایى که از گوشت گاو
 هم آهن بیشترى دارند

به باشــگاه که مى روید، با وزنه هاى آهنى تمرین مى کنید، اما آنها تنها 
آهنى نیستند که در زندگى نیاز دارید. آهنى که از غذاها دریافت مى کنید 
نیز بسیار اهمیت دارد. این ماده، اکسیژن را به سراسر بدن انتقال مى دهد و 
کمک مى کند سلول هاى قرمز شکل بگیرند و سوخت و سازتان را حمایت 
مى کند. به صورت ایده آل، خانم ها باید روزانه 18 میلى گرم آهن دریافت 
کنند، در حالى که مردان تنها 8 میلى گرم آهن نیاز دارند. بهترین روش 
براى دریافت آهن کافى، برنامه غذایى تان اســت و این حقیقت دارد که 
گوشت گاو یکى از بهترین منابع آهن است. تنها یک وعده 80 گرمى از 

گوشت گاو بدون چربى، حاوى 2/5 میلى گرم آهن است.

اما اگر نخواهید گوشت گاو بخورید چه؟ 
تحقیقات نشان داده گوشت قرمز مواد مغذى بسیارى در خود دارد از جمله 

آهن، آمینو اسیدهاى رشــد عضالت، ویتامین B12 و زینک، اما همین 
گوشت قرمز مى تواند باعث افزایش خطر ابتال به چندین بیمارى مزمن 

خطرناك از جمله ناراحتى هاى قلبى و چند نوع سرطان باشد.
همچنین تحقیقات نشــان داده جایگزین هاى گیاهى تأثیرى برعکس 
داشته اند و به بهبود شرایط کمک کرده اند. به همین دلیل است که دو نوع 

آهن وجود دارد: ِهم و غیرِهم. 
گوشت قرمز، غذاهاى دریایى و مرغ هر دو نوع آهن را دارند. در حالى که 
غذاهاى گیاهى یا غذاهاى تخمیر شده، تنها آهن غیرِهم را دارند. اگر از 
گوشت ها استفاده نمى کنید، ممکن است برایتان مشکل پیش بیاید، چون 
بدن آهن موجود در آن غذاها را بهتر جذب مــى کند. در ادامه غذاهایى 
را به شــما معرفى مى کنیم که یک وعده آنها، از یک وعده گوشت گاو 

بیشتر آهن دارد.

سردرد یکطرفه
 نشانه  چیست؟

یک متخصص مغز و اعصاب بــا بیان اینکه 
ســردردهاى یکطرفه باید جدى گرفته شود، 
گفت: بروز ســردردهاى یکطرفه به خصوص 

در افراد باالى 50 سال بسیار خطرناك است.
محمد حســن پاك نــژاد در خصــوص بروز 
سردردهاى یکطرفه هشدار داد و گفت: سردرد 
یکطرفه عالمــت بروز خطر یــا احتمال بروز 
آن اســت. وى ادامه داد: ســردرد یکطرفه به 
سردردى گفته مى شود که همواره سمت چپ 
یا راست سر دچار درد شود، یعنى فرد همیشه 

دچار درد در قسمت راست باشد.
وى افــزود: فردى که دچار ســردرد یکطرفه 
مى شود، باید حتمًا به پزشــک مراجعه کند و 
براى تشــخیص علت بیمارى، تصویربردارى 

از مغز انجام دهد.
وى ادامه داد: سردرد یکطرفه مى تواند عالمت 
بروز بیمارى هاى خطرناکى از جمله تومورهاى 
مغزى، ضایعات ســاختمانى مغــز، ضایعات 
عروقى مغز و... باشد، بنابراین تشخیص علت 
دقیق سردرد یکطرفه و درمان علت آن الزم و 

ضرورى است.
پاك نژاد بــا بیــان اینکه بروز ســردردهاى 
یکطرفه،  در افــراد باالى 50 ســال خطرات 
جدى ترى را به دنبال دارد، تصریح کرد: سردرد 
یکطرفه در افراد باالى 50 سال مى تواند نشانه 
بروز «آرتریت تمپورال» یــا «التهاب عروق 

گیجگاهى» مغز باشد.
وى افزود: افراد باالى 50 سال باید به محض 
مشاهده این عالمت، به صورت اورژانسى به 
مراکز درمانى و یا بیمارســتان مراجعه کنند؛ 
زیرا ممکن است التهاب به شریان هاى چشم 
آسیب وارد کند و فرد براى همیشه بینایى خود 

را از دست بدهد.

جلوگیرى از چربى و براق شدن پوست در فصل گرما

نتایج تازه ترین بررسى ها نشــان داده است، مصرف 
عدس سطح قند خون را تا 35 درصد کاهش مى دهد و 

خطر ابتال به دیابت نوع 2 را دفع مى کند.
محققان مى گویند عدس منبع بسیار خوبى از فیبرهاى 
کاهش دهنده کلسترول اســت که نه تنها کمک به 
کاهش کلسترول مى کند، بلکه خاصیت تنظیم قندخون 
هم دارد؛ زیرا فیبر باالى آن، از افزایش قندخون بعد از 

خوردن یک وعده غذایى جلوگیرى مى کند.
کارشناسان بهداشــتى توصیه مى کنند افراد مصرف 

عدس را جایگزین برنج و ســیب زمینى کنند و با 
این روش، خــود را از خطر ابتال بــه دیابت نوع 2 

حفظ کنند.
محققان همچنین بیان مى کنند مصرف مکرر عدس 
در چارچوب یک رژیم غذایــى مدیترانه اى، ممکن 
است براى پیشــگیرى از ابتالى بزرگساالن مسن تر 
در معرض خطر زیــاد بیمارى هــاى قلبى- عروقى 

مفید باشد.
همچنین خطر ابتال به دیابت نوع 2 در افرادى که تنها 

یک وعده عدس در هفته مصرف مى کنند، نسبت به 
افرادى که نصف وعده عــدس مى خورند، 35 درصد 

کمتر است.

دفع خطر ابتال به دیابت با مصرف عدس

یک
به

ه
ب

یکى از مشکالت فصل هاى گرم، چرب شدن پوست است 
که گاهى باعث مى شود پوست بسیار براق و ناخوشایند 
جلوه کند. اما مقابله با این مشکل، نیازى به استفاده از لوازم 
آرایشى و شستن بیش از حد پوست در شب ندارد. با رعایت 
نکات زیر مى توانید پوستى درخشان، اما غیر چرب در تمام 

ماه هاى گرم داشته باشید.
براى شستشو و تمیز کردن پوست، محصولى که انتخاب 
مى کنید بسیار مهم اســت. بهتر است پاك کننده پوست 
حاوى «سالیسیلیک اسید» باشــد، چرا که این ماده، در 

نقش الیه بردار هم بوده و با جذب چربى اضافه پوست، 
مانع از جوش زدن نیز مى شــود. نکته مهم دیگر اینکه، 

سالیسیلیک اسید جوش ها را بهبود مى بخشد و پوست را 
زیادى خشک نمى کند.

همچنین پوست را بیش از حد نشویید، حتى اگر با گرم تر 
شدن هوا، پوست تان بیشتر چرب مى شود. از شستن بیش 
از اندازه پوست باید امتناع کرد، چرا که این کار ممکن است 
پوست را تحریک کند و براى جبران از بین رفتن چربى، 
چربى بیشترى تولید کند. دو بار شستن پوست، یک بار در 
صبح و بار دیگر در شب، براى مبارزه با چرب شدن آن و 

جلوگیرى از جوش زدن کافى است. 

س 
کن 
ن تر 
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استخوان هاى جمجمه یک  انسان در غارى واقع در ارتفاعات «بى بى شهربانو» کشف شد.
به گزارش تسنیم، ساعت 12و35 دقیقه روز یک شــنبه مأموران کالنترى 169 مشیریه در تماس با 
بازپرس کشیک قتل پایتخت اعالم کردند استخوان هاى جمجمه  انسانى در ارتفاعات بى بى شهربانو 

کشف شده است.
بنابر اظهارات مأموران دو مرد جوان براى کوهنوردى به ارتفاعات بى بى شهربانو و داخل یک غار رفته 

بودند که در آنجا با استخوان هاى جمجمه اى مواجه شدند و پلیس را در جریان گذاشتند.
دقایقى بعد از اعالم این خبر تیم جنایى در محل کشف جمجمه حاضر شد و در بررسى اولیه اعالم کرد 

که حدود پنج سال از مرگ متوفى مى گذرد.
در نهایت جمجمه کشف شده براى بررسى  و انجام آزمایشات الزم با دستور بازپرس امور جنایى تهران 

به پزشکى قانونى منتقل شد و تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد.

پسر جوان با ضربات متعدد چاقو در تراس یک مغازه بستنى فروشى در تهرانپارس به قتل رسید.
به گزارش تسنیم، ساعت 10و20دقیقه صبح روز یک شنبه مأموران کالنترى 126 تهرانپارس در تماس 
با بازپرس کشیک قتل پایتخت اعالم کردند پسر بیست و یک ساله اى به نام «میالد» در قسمت تِراس 

یک مغازه بستنى فروشى با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده است.
دقایقى بعد از اعالم این خبــر بازپرس ویژه قتل پایتخت به همراه اکیپ تشــخیص هویت آگاهى و 

کارشناسان پزشکى قانونى در صحنه جرم حاضر شده و مشغول تحقیقات درباره این پرونده شدند.
کارآگاهان در بررســى هاى اولیه ســراغ صاحب مغازه رفتند که وى در اظهاراتش به مأموران گفت: 
«میالد از مدتى قبل در مغازه من شروع به کار کرد و از آنجایى که جاى خواب نداشت، شبها در مغازه 
من مى خوابید، شب گذشته من و دیگر شاگردم از مغازه خارج شــدیم و به میالد گفتم که در ورودى 

مغازه را حتماً قفل کند.»
وى افزود: «صبح امروز شاگرد دیگرم زودتر از من به مغازه آمد و به گمان اینکه میالد خواب است سراغ 
وى نرفت تا اینکه من به مغازه آمدم و زمانى که سراغ میالد رفتم تا او را از خواب بیدار کنم با جسد غرق 

در خون وى مواجه شدم.»
در تحقیقات تکمیلى مشخص شد که هیچ سرقتى از مغازه اتفاق نیافتاده است و در نهایت جسد مقتول 
براى بررسى بیشتر به پزشکى قانونى منتقل شد و تحقیقات درباره شناسایى و بازداشت متهم یا متهمان 

این پرونده ادامه دارد.

سخنگوى اورژانس کشور گفت: پیکر بى جان چهار مرد در روستاى چکاب شهر مشهد از درون چاهى 
به بیرون کشیده شد.

به گزارش ایلنا، مجتبى در ارتباط با جزئیات فوت چهار نفر در درون چاه گفت: یک شــنبه شب، چهار 
مرد به طمع گنج به درون یک چاه در روستاى چکاب شهر مشهد مى روند. وى ادامه داد: بعد از گذشت 

ساعت ها، عملیات جستجوى مفقودین صبح روز دوشنبه حوالى ساعت 9 به پایان مى رسد. 
سخنگوى اورژانس کشور اظهار کرد: پس از تماس با ســامانه 115 اورژانس بالفاصله چهار دستگاه 
آمبوالنس براى انجام اقدامات الزم به محل حادثه اعزام شدند. خالدى توضیح داد: بعد از بررسى هاى 

اولیه مشخص شد متأ سفانه جستجوگران گنج بر اثر گازگرفتگى در چاه عمیق جان باختند.

سارق حرفه اى داخل خودرو پس از دستگیرى 
به 40 فقره سرقت اعتراف کرد.

 رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان در تشریح 
این خبر، اظهار کرد: در پی شــکایت چند نفر 
مبنی بر سرقت داخل خودرو در شهر اصفهان، 
شناســایی سارق یا ســارقان در دســتور کار 

کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
سرهنگ ســعید ســلیمیان تصریح کرد: در 
بررســى هاى اولیه مشخص شــد این سارق 
با پرســه زنی در خیابان ها پس از شناســایى 
خودروهــاى فاقد تجهیزات ایمنــی، باتري و 
ضبط خودروها را  سرقت مى کند از این رو کارآگاهان با انجام اقدامات اطالعاتى و تخصصى، سارق را 

شناسایى و با هماهنگى مقام قضائى دستگیر کردند.
این مقام انتظامى خاطر نشــان کرد: متهم در تحقیقات پلیسى به 40 فقره سرقت اموال داخل خودرو 
اعتراف کرد و براى اقدامات قانونى به مراجع قضائی تحویل داده شد. رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان 
توصیه کرد که مردم هنگام ترك خودرو از بســته بودن در و شیشه هاى آن مطمئن باشند، همچنین 
اتومبیل خو را به لوازم ایمنى نظیر دزدگیر، ســوئیچ مخفى، قفل فرمان و پدال، قفل سوئیچى و سایر 

وسایل بازدارنده مجهز کنند.

رئیس پلیس آگاهى استان سمنان از دســتگیرى عامل اصلى ربوده شدن نوجوان 13ساله شاهرودى 
توسط پلیس خبر داد.

سرهنگ محمد اسماعیل حداد، اظهار کرد: با مراجعه یک نوجوان مضطرب به مدرسه و بیان اینکه دو 
نفر قصد ربودن وى را داشته اند، موضوع از طریق حراست آموزش و پرورش شهرستان شاهرود به پلیس 
آگاهى اعالم شد. وى افزود: با دریافت این خبر، کارآگاهان جنایى پلیس آگاهى وارد عمل شدند و تالش 

ویژه خود را براى شناسایى و دستگیرى آدم ربایان آغاز کردند.
رئیس پلیس آگاهى اســتان ســمنان گفت: با اظهــارات نوجــوان و راهنمایى هــاى وى، تصویر 
متهم اصلــى پرونده چهره نگارى شــد و پس از هماهنگى بــا مراجع قضائى، عملیات دســتگیرى

 متهم به مرحله اجرا درآمد.
 این مقام انتظامى تصریح کرد: با تالش هاى گسترده مأموران در همان ساعات ابتدایى اعالم موضوع، 
متهم اصلى که فردى سابقه دار است در عملیاتى ضربتى در مخفیگاهش دستگیر شد. به گفته سرهنگ 
حداد، متهم در بازجویى ها به صراحت به جرم خود اعتراف کرد و پس از معرفى به دادسرا با صدور قرار 

روانه زندان شد.

زن جوان پس از 30 سال اختالف با شوهرش در اقدامى 
ناگهانى دست به قتل وى زد و سعى داشت با سوزاندن و 
دفن کردن جسد شوهرش در بشکه اى باالى پشت بام 

ساختمان این راز را پنهان نگه دارد.
به گزارش رکنا، ساعت 11 شب 27 خردادماه امسال زن 
میانسالى در تماس با مأموران کالنترى 148 انقالب از 

جنایتى که دو روز قبل مرتکب شده بود خبر داد.
این زن 43 ساله که «لیال» نام دارد ادعا کرد که همسرش 
را به قتل رسانده و جسد او را داخل بشکه اى در پشت بام 

مخفى کرده است.
بدین ترتیب تیمى از مأموران براى بررســى موضوع در 
محل حاضر شده و پس از اطمینان از این جنایت هولناك 
تیمى از مأموران اداره 10 پلیس آگاهــى تهران همراه 
بازپرس سجاد منافى آذر از شعبه ســوم دادسراى امور 

جنایى در محل جنایت حاضر شدند.
زن جوان در تحقیقات ابتدایى ادعا کرد که در شــب عید 
فطر پس از درگیرى با همسرش داخل شیرموزى که براى 
او تهیه کرده بود قرص خواب ریخته و پس از اطمینان از 
کشته شدن شوهرش براى پنهان ماندن این جنایت جسد 

را داخل پتو قرار داده و به پشت بام خانه منتقل کرده است.
این زن به بازپرس جنایى گفت: «ابتدا جسد را داخل بشکه اى 
که در پشت بام بود آتش زدم اما دود زیاد آن باعث شد تا 
آتش را خاموش کنم  ســحرگاه جمعه نیز دوباره اقدام با 
آتش افروزى جسد کردم که دود و آتش باعث اعتراض 
همسایه شد به همین دلیل با خرید سیمان و ماسه قصد 
دفن کردن جسد داخل بشکه را داشتم اما پس از چند روز 
بخاطر بوى تعفن و خونابه اى که در پشت بام ریخته شده 
بود به پشت بام رفتم که در همان لحظه دخترم به سراغم 

آمد و متوجه ماجرا شد که تصمیم به اعتراف گرفتم.»
در این مرحله آتش نشــانان با حضور در محل جنایت با 
دســتور بازپرس ویژه قتل اقدام به بریدن بشکه کرده و 

جسد سوخته شده را داخل آن کشف کردند.
***

لیال 43 ساله وقتى یاد روز جنایت مى افتد اشک مى ریزد 
و دســت و پاهایش با یادآورى روزهاى سخت زندگى و 
قتل شوهرش مى لرزد و دستانش را به هم فشار مى دهد.

چه سالى با رضا ازدواج کردى؟
13 ساله بودم که در سال 66 ازدواج کردیم.
راضى به ازدواج بودى؟

نه، اصًال نمى دانستم ازدواج چه معنایى مى دهد.
صاحب فرزند هم شدى؟

بله، دو دختر 22 و 28 ساله دارم.

چرا بعد از 30 سال زندگى مشترك 
دست به قتل زدى؟

اشتباه بزرگى کردم. 
اختالف داشتى؟

از همان روز اول ازدواج ما اشتباه بود.
اوج اختالفات از چه ســالى شروع 

شد؟
از همان ابتدا با هم اختالف داشــتیم، اما ده ســال اخیر 

بیشتر بود.
اختالفات بر سر چه مسئله اى بود؟

به او شک داشتم و خرجى نمى داد.
چرا طالق نگرفتى؟

تهدید کرد که اســید مى پاشــم روى صورتت و کارى 
مى کنم که تا آخر عمر روى ویلچر زندگى کنى.
با خانواده ات صحبت کردى؟

مى گفتند تحمل کــن و هیچ راه حلــى پیش پاى من 
نگذاشتند.

چه زمان تصمیم به قتل گرفتى؟
هیچ تصمیمى نگرفته بودم و همه اتفاقات در یک لحظه 

رخ داد.
شب حادثه چه اتفاقى افتاد؟

وقتى گفتم مهریه ام را اجرا گذاشــتم مــرا به باد کتک 
گرفت.

سابقه کتک کارى داشت؟
همیشه مرا کتک مى زد.

قرص ها را از کجا آوردى؟
قرص خواب شوهرم بود که خودش مصرف مى کرد.

در آن 72 ســاعت که مى خواستى 
جسد را پنهان کنى پشیمان شدى؟

خیلى زیاد، پشیمان بودم و فقط مى خواستم کارى کنم که 
این ماجراها تمام شود.

چرا قبل از قتل بــه این موضوع فکر 
نکردى؟

از قبل قصد کشتن نداشــتم و این ماجرا در یک لحظه 
رخ داد.

بنا به این گزارش، لیال با دستور بازپرس سجاد منافى آذر 
از شعبه سوم دادسراى امور جنایى تهران، براى تحقیقات 
بیشــتر در اختیار مأموران اداره 10 پلیس آگاهى تهران 

قرار گرفته است.

پیرمردى که به طرزى فجیع اقدام به قتل همسر میانسال 
خود کرده بود، توسط مأموران کالنترى 119 مهرآباد تهران 

دستگیر شد.
به گزارش ایسنا، حوالى ســاعت 18و45دقیقه روز دوشنبه 
دختر جوانى با مرکز فوریت هاى پلیسى 110 تماس گرفته 
و اعالم کرد که از مادرش اطالعى ندارد و درحالى که باید 
در خانه باشد، کســى در خانه را باز نمى کند که بالفاصله 
مأموران کالنترى 119 مهرآباد در محــل واقع در خیابان 
دانشگاه هوایى شمالى حاضر شده و بررسى هاى خود را در 

این زمینه آغاز کردند.
با حضور مأموران کالنترى در محــل، دخترى که با 110 
تماس گرفته بود به آنان گفت: «مادرم همیشه این ساعات 

در خانه است و اگر بخواهد جایى برود حتماً اطالع مى دهد، 
حدود یک ساعت و نیم پیش با مادرم تماس گرفتم اما تلفن 
را جواب نداد، با پدرم تماس گرفتم و او هم ابراز بى اطالعى 
کرد و گفت که دنبال مادرم بگردم، با دوســت و آشنا هم 
تماس گرفتم اما کسى از او خبر ندارد و به خانه هم که آمدم 

کسى در را باز نمى کند، اما در خانه از داخل قفل است.»
در ادامه مأموران با اخذ مجوزهاى الزم اقدام به بازکردن در 
این خانه که در طبقه همکف یک ســاختمان دو طبقه قرار 
داشت کردند و در حالى که دِر خانه از داخل با یک روسرى 
هم بسته شده بود، مأموران وارد خانه شدند و مشاهده کردند 

که پدر 72 ساله خانواده در خانه است.
مأموران بالفاصله اقدام به جســتجو در منزل کردند که در 
حمام ساختمان با جسد زنى 55 ســاله که مادر خانواده بود 
روبه رو شدند، جسد این زن در حالى که روى گردنش آثار 
بریدگى وجود داشت و مچ دست چپش هم با اره بریده شده 

بود در کف حمام افتاده و بررســى هاى بعدى نیز نشان داد 
که نقاطى از بدن مقتول با آب جوش سوزانده شده است.

به محض رؤیت این صحنــه موضوع به بازپرس ویژه قتل 
اطالع داده شد و همزمان پیرمرد 72 ساله نیز تحت بازجویى 
قرار گرفت که این فرد در اعترافات خود به قتل همسرش 

اقرار کرد.
سرهنگ حسن نورآبادى، رئیس کالنترى 119 مهرآباد با 
تأیید این خبر به «ایسنا» گفت: «شواهد اولیه حاکى از آن 
است که اختالفات خانوادگى علت وقوع این جنایت بوده و 
این مرد پس از درگیرى با همسرش در اتاق خواب او را به 

حمام کشانده و به قتل رسانده است.»
وى با بیان اینکه تیمــى از مأموران پلیــس آگاهى ادامه 
رســیدگى به پرونده را با دســتور مقام قضائــى برعهده 
گرفته اند، گفت: «درمحل جنایت، یک چاقو، یک اره و یک 

چکش نیز کشف و ضمیمه پرونده متهم شده است.»

عذرخواهى یک پیرمرد 90 ساله پس از گذشت 75 
سال از انجام یک عمل اشتباه ثابت کرد که هرگز 

براى پشیمانى و قبول اشتباه دیر نیست.
یک پیرمرد 90 ســاله اهل تگــزاس آمریکا که 
پس از گذشت 75 سال از انجام یک عمل اشتباه 
اقدام بــه عذرخواهى کرد ثابت کــرد که هرگز 
براى پشیمانى و اعتراف به اشــتباه دیر نیست. 
این مرد که خود را یک «شــهروند پشــیمان» 
معرفــى کرد طى نامه اى به مســئوالن شــهر 
میدویل در ایالت یوتــا آمریکا ضمن عذرخواهى 
گفت که چند دهــه پیش اقدام به ســرقت یک

 تابلوى ایســت رانندگــى در یکــى از جاده ها 
کرده بود. این مرد ســالخورده در این نامه مبلغ 
50 دالر نیز بــراى هزینه این تابلــوى رانندگى

 پرداخت کرد.
او در این نامه نوشــت: «به همراه این نامه مبلغ 
50 دالر بــراى تابلوى ایســتى که مــن زمانى 
که یک نوجــوان نادان بودم و اقدام به ســرقت 
آن کرده بودم فرستادم.» مرد ســالخورده اهل

شــمال هوســتون در ایالت تگزاس در این نامه 
اضافه کرد: «تالش مى کنم تمام خطاهایى را که 
در گذشته انجام داده ام به نحوى جبران کنم. تمام 
کارهایى که در نوجوانى و جوانى انجام داده ام مرا 
غمگین مى ســازد و اکنون امیدوارم بخاطرآنکه 
من یک نادم و پشیمان واقعى هستم خداوند مرا 

مورد عفو قرار دهد.»
گفتنى اســت؛ دریافت این نامه موجب شوك و 
حیرت مقامات محلى آمریکا شــده است و آنها 
امیدوارند بتواننــد از این مرد که هیچ آدرســى
 در این نامه از خود بر جاى نگذاشته است قدردانى 

کنند.

مشاهده یک شــىء پرنده ناشــناس که داراى شکلى 
عجیب بود خبرساز شد.

ویدئویى که به تازگى منتشــر شــده اســت پرواز یک 
«یوفو»ى عجیب(بشــقاب پنده) و مرموز را در سواحل 
آالسکاى آمریکا به تصویر مى کشد. این تصویر توسط 
دوربین اداره هوانوردى فدرال آمریکا در تاریخ 16 ژوئن 

به ثبت رسید.
در این تصویر یک شــىء پرنده ناشــناس که به زمین 
نزدیک شده اســت دیده مى شود. تصویر منتشر شده از 
یوفو ابتدا توسط کانال یوتیوب بیرمنگهام اسکایز منتشر 
شد اما فوراً حذف شــد اما بعد ویدئوى تهیه شده توسط 
چنل کانسپیرســى در یوتیوب منتشر شد. «نیل ایوانز» 
که مدیر این کانال است در توضیح این یوفو نوشت که 
مانند ســفینه هاى فیلم علمى و تخیلــى «بیگانه علیه 

غارتگر» است.
انتشار این ویدئو با واکنش کاربران نیز همراه بود. یکى از 
کاربران در کامنتى نوشت: «این یک پرنده یا هلیکوپتر یا 

هواپیما نیست. این شبیه یک یوفو است.»
گفتنى اســت؛ این ویدئو تاکنون بیش از 2600 بیننده 

داشته است.

اعترافات زنى که جسد سوخته همسرش را در بُشکه دفن کرد

چگونه شوهرم را آتش زدم

کشف جمجمه انسان در غار

قتل پسر جوان در  مغازه بستنى فروشى

رؤیاى نافرجام گنج با 4 کشته

40 فقره سرقت  در پرونده سارق اصفهانى

فرار دانش آموز 13ساله از چنگال  آدم ربایان

فرمانده انتظامی شهرستان طبس استان 
خراسان جنوبی گفت: جوان 34 ساله هنگام 
تعمیر کولر منزل، دچار برق گرفتگی شد و 

جان خود را ازدست داد.
ســرهنگ محمود علیپور در تشــریح این 
خبر اظهار کرد: با اعالم مرکز فوریت هاي 
پلیســی 110 مبنی بر وقوع برق گرفتگی 
در روستاى «دشــتوك» شهرستان طبس 
بالفاصله مأموران پاسگاه «اصفهک» همراه 
با گروه امداد به محل حادثه اعزام شدند. وي 
افزود: مأموران با حضور در صحنه، جوان 34 
ساله اى را که هنگام تعمیر کولر آبی دچار 
برق گرفتگی شده بود به بیمارستان منتقل 
کردند. ســرهنگ علیپور با اشاره به اینکه 
فرد برق گرفته پس از انتقال به بیمارستان 
جان باخت، تصریح کرد: متأسفانه همه ساله 
تعدادي از افراد در فصل تابســتان هنگام 
تعمیر کولر دچار برق گرفتگی می شــوند و 
جان خود را از دست می دهند که الزم است 

نکات ایمنی در این رابطه رعایت شود.

مرگ پسر  جوان 
هنگام تعمیر کولر

خودروى پژو 206 پس از انحراف از مسیر اصلى، برخورد 
با گاردریل میانى و جداکننده خطــوط بزرگراه باکرى 

تهران، به داخل کانال آب به عمق 4 متر سقوط کرد.
ساعت 16و7دقیقه روز یک شــنبه با تماس رانندگان 
خودروهاى عبورى با ســامانه 125 و اعالم خبر سقوط 
یک دستگاه خودروى ســوارى در مسیر بزرگراه شهید 
باکرى به ســمت جنوب، قبل از بزرگراه شهید همت، 

بالفاصله آتش نشانان به محل حادثه اعزام شدند.

علیرضا کاظمى، افســر آمــاده منطقه یــک عملیات 
درباره جزئیات ایــن حادثه اظهار کرد: یک دســتگاه 
خودروى سوارى پژو 206 پس از انحراف از مسیر اصلى، 
برخورد با گاردریل میانــى و جداکننده خطوط بزرگراه، 
آن را شــکافته، بــه درون کانال آب به عمــق 4 متر 
ســقوط کرده و راننده آن (زن 30 ســاله) داخل خودرو 
محبوس شــده بود. وى افــزود: آتش نشــانان پس

 از ورود به کانــال آب و قطع برق خــودرو، راننده را از 

اتاقــک خــودرو خــارج کردنــد، وى را بعــد از قرار 
دادن بر روى ســبد حمــل مصدوم بــا رعایت نکات 
ایمنى به باال انتقــال داده و تحویــل عوامل اورژانس 

دادند.
بنابر اعالم پایگاه خبرى 125؛ آتش نشانان، خودرو را با 
استفاده از جرثقیل به سطح زمین انتقال دادند و پس از 
تحویل محل حادثه به عوامل راهور و نیروى انتظامى به 

مأموریت خود پایان دادند.

 سقوط پژو 206 به داخل کانال آب 

پرواز یک بشقاب پرنده بر ساحل دریا! 

همسرکشى با اره

  عذرخواهى
 پس از 75 سال! 
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آنکس که قرآن بخوانــد و وارد آتش جهنم شــود حتمًا از 
کســانى اســت که آیات الهــى را بازیچه قرار داده اســت و 
آنکس که قلب او با دنیاپرستى پیوند خورد، همواره جانش 
گرفتار ســه مشــکل اســت: اندوهى رهانشــدنى، حرصى 

جدانشدنى و آرزویى دست نیافتنى.
موال على (ع)

آگهى مزایده اجاره واحد تجاري
( شماره 97-7 )

معاونت منابع انسانى و پشتیبانى جمعیت هالل احمر استان اصفهانمعاونت منابع انسانى و پشتیبانى جمعیت هالل احمر استان اصفهان

آگهى مزایده

مهدى غالمى مهدى غالمى –– شهردار گلدشت شهردار گلدشت

نوبت دوم

«هفته فرهنگى شاهین شهر دهم تا شانزدهم تیرماه 
سال جارى با بیش از 20 برنامه متنوع براى معرفى 
و شناساندن بیشتر ظرفیت هاى شاهین شهر به اجرا 

درمى آید.»
سرپرست شهردارى شاهین شهر در جمع خبرنگاران 
در سالن اجتماعات تاالر شــیخ بهایى با بیان این 
مطلب گفت: علیرغم همه تالش هاى انجام شده 
اعضاى شوراى شهر شاهین شهر در دوره پنجم، 
براى معرفى ظرفیت هاى موجــود، اما هنوز این 
شهر آنگونه که باید شناخته نشده و ضرورى است 
تا مسئوالن، اعضاى شــورا، مردم و بیش از همه 
اصحاب رســانه، ظرفیت هاى بالقــوه موجود در 

شاهین شهر را شناسانده و معرفى کنند.
حمید عشقى با تشریح برنامه هاى هفته فرهنگى 
شاهین شهر افزود: طى هفته فرهنگى شاهین شهر 
بیش از 20 برنامه اجرایى خواهد شد که ده برنامه 
اصلى است. وى تجلیل از برگزیدگان شهر با حضور 
مسئوالن کشور و استان، همایش عمومى پاکسازى 
شهر، برگزارى نمایشگاه فرهنگى، هنرى و صنایع 
دستى، راه اندازى کارناوال شــادى ویژه کودکان، 
مانور خودروهاى خدماتى شــهر، همایش روز قلم 
و رسانه، جشنواره اقوام ایرانى، همایش قرآن، ایثار و 
شهادت، همایش بزرگ پیاده روى عمومى، همایش 
شــعر کودك و نوجوان و... را بخشى از برنامه هاى 
هفته فرهنگى شاهین شهر برشــمرد و گفت: در 
مراسم افتتاحیه هفته فرهنگى اصفهان از 250 نخبه 
علمى- فرهنگى، هنرى، مذهبــى و... و نام آوران 
و استعدادهاى برتر سال 97- 96 شاهین شهر که 
در سطح جهانى، کشورى و استانى بوده اند با حضور 

مسئوالن کشورى و استانى تجلیل خواهد شد.

عشقى مى گوید: شــاهین شــهر داراى 17 هزار 
ورزشکار بیمه ورزشى در رشته هاى مختلف است 
و شورا و شهردارى نیز در این راستا در نقاط مختلف 
شــهر پنج مکان ورزشى اســتاندارد ایجاد کرده و 
پارك هاى شهر به وسایل ورزشى تجهیز شده اند تا 
مردم نیز بتوانند از امکانات ورزشى در شهر بهره مند 

شوند.
وى از برگزارى همایش قرآن، ایثار و شــهادت با 
قرائت دعاى کمیل در پارك انقالب در جوار یادمان 
شهدا خبر داد و گفت: همایش قرآن، ایثار و شهادت 
با همکارى دفتر امام جمعه شــاهین شهر در جوار 
یادمان شهدا با گرامیداشت یاد و خاطره اولین زن 
شهیده زینب کمایى که به دست منافقین به شهادت 
رسید در هفته فرهنگى شاهین شهر برپا خواهد شد.

سرپرست شهردارى شاهین شهر همچنین از همه 
ادارات، ســازمان ها، مدارس و... خواست در هفته 
فرهنگى اصفهان در همایش عمومى پاکسازى شهر 

در پاکسازى محیط زیست تالش و شرکت کنند.
عشقى با بیان اینکه بســیارى از برنامه هاى هفته 
فرهنگى شاهین شهر در پارك ها، فرهنگسراها و 
در نقاط مختلف شــهر برپا خواهد شد از راه اندازى 
کارناوال شادى کودکان خبر داد که با استقبال خوبى 

همراه خواهد بود.
وى گفت: تشــویق و ترغیب جوانان بااســتعداد 
شــهر و ایجاد انگیزه در دیگر جوانان، نیز از اهداف 
برنامه هاى هفته فرهنگى شاهین شهر بوده است. 

سرپرست شهردارى شاهین شــهر معتقد است: 
زیربناى پیشرفت کشور، مسائل فرهنگى است که 
اگر به آن بیش از پیش توجه شود مطمئناً بسیارى از 
مشکالت سیاسى، اقتصادى و اجتماعى برطرف 
خواهد شد ولى متأسفانه علیرغم گذشت 40 سال از 
انقالب، دستگاه هاى فرهنگى در این راستا چندان 

موفق نبوده اند.
عشــقى البته این نکته را نیز یادآور شد که شاید با 
توجه به محدودیت مســائل اقتصادى، شهردارى 
نتواند فعالیت هاى قابــل توجه عمرانى انجام دهد 
اما با تغییر مدیریت مى توانیم به ســوى گسترش 
مسائل زیربنایى فرهنگى حرکت کنیم تا مشکالت 

برطرف شود.
سرپرست شهردارى شاهین شهر، جمعیت این شهر 
براساس سرشمارى سال 95 را، 178 هزار نفر اعالم 
کرد و گفت: یکى از منابع درآمدى مهم شهردارى ها 
صدور پروانه ساختمانى بود که با رکود ساخت و ساز، 
این امر بر درآمدهاى شهردارى تأثیر گذاشته است 
و شهردارى ها با کاهش درآمد مواجه هستند. این در 
حالى است که براساس برنامه ششم توسعه، پرداخت 
ارزش افزوده به صورت اســتانى و براساس میزان 

جمعیت شهرها تقسیم شده و میزان درآمد شهردارى 
شاهین شهر از سال 96 تاکنون از ارزش افزوده 30 
درصد و معادل 60 تا 70 میلیارد تومان کاهش یافته 
است. در حالى که میزان ارزش افزوده در سال 95 به 

صورت شهرستانى تقسیم مى شد.
عشــقى مى گویــد: امیــد اســت بــا درایت و 
برنامه ریزى هاى شــوراى اسالمى، کاهش درآمد 
ارزش افزوده و آالیندگى، از دیگر راه ها در شهردارى 

جبران شود.
وى خاطرنشان کرد: در چند سال گذشته، شهردارى 
شاهین شهر در جذب سرمایه گذار بسیار موفق بوده و 
چندین پروژه بزرگ مشارکتى را هم اکنون آغاز کرده 

و در حال اجرا دارد.
سرپرست شــهردارى شاهین شــهر اظهار کرد: 
مجتمع بزرگ تجارى مخابــرات با عرصه 7000 

مترمربع با برآورد اولیه 135 میلیارد تومان که 41/5 
درصد متعلق به شــهردارى و 58/5 درصد متعلق 
به سرمایه گذار اســت، فاز اول مجتمع میدان امام 
حسین(ع) با زیربناى 43 هزار مترمربع و برآورد 110 
میلیارد تومان که 43 درصد متعلق به شهردارى و 57 
درصد متعلق به سرمایه گذار بوده، مجتمع تجارى 
نور که در هفته دولت ســال جارى به بهره بردارى 
مى رسد و تاکنون 90 درصد پیشرفت فیزیکى دارد 
در 24 هزار مترمربع با برآورد اولیه 50 میلیارد تومان 
که 36 درصد شــهردارى و 64 درصد سرمایه گذار 
سهیم است به صورت مشارکتى احداث مى شود. 
البته میزان برآوردها، بدون در نظر گرفتن زمین و 
مجوز شهردارى است و همچنان ما به دنبال جذب 
سرمایه گذار براى ساخت اماکن ورزشى، هتل و... 
که از اولویت هاى شاهین شهر است هستیم و براى 

سرمایه گذاران فرش قرمز پهن کرده و دستشان را 
مى فشاریم تا بتوانیم در این راستا خدمات خوبى به 

مردم شهر ارائه دهیم.
عشقى سرانه فضاى سبز در شــاهین شهر را 20 
مترمربع اعالم کرد و گفت: با توجه به بحران آب، 
امروز ما براى نگهدارى فضاى سبز وتوسعه آن با 
مشکالتى مواجه هســتیم و الزم است مسئوالن 
مرتبط نسبت به تأمین پساب خریدارى شهردارى 

شاهین شهر اقدام کنند.
***

رئیس شوراى اسالمى شــاهین شهر هم در جمع 
خبرنگاران برگزارى هفته فرهنگى شــاهین شهر 
همچون سال هاى گذشــته را موجب ایجاد نشاط 
بیشتر در سطح شهر و نشــان دادن ظرفیت هاى 

شاهین شهر برشمرد.
مهرداد مختارى گفت: با توجه به اینکه ســاخت و 
ساز چند طبقه و در حقیقت از دو طبقه بیشتر ممنوع 
شده است، درآمد شــهردارى نیز کاهش یافت، اما 
خوشبختانه با برگزارى جلسات متعدد با دستگاه هاى 
ذیربط، قرار است مواردى مطرح شود و امید است 
اعضاى کمیســیون ماده 5 متقاعد شــوند و طرح 
تفصیلى بازنگرى شود و تراکم در شاهین شهر بهبود 
یابد که این مى تواند به بخش اقتصادى شهردارى 

کمک کند.
وى افزود: 75 میلیارد تومان از بودجه 167 میلیارد 
تومانى سال گذشته شهردارى شاهین شهر باید از 
طریق شهرسازى وصول مى شد که این رقم به 31 

میلیارد تومان کاهش یافت.
رئیس شوراى اسالمى شــاهین شهر پیش بینى 
بودجه سال جارى شاهین شهر را 22 میلیارد تومان 
کمتر از بودجه سال گذشــته بیان کرد و گفت: این 
حق کارکنان شهردارى شاهین شهر نیست که با 

مشکالت مالى دست و پنجه نرم کنند.
مختارى درخصوص نگهدارى و توســعه فضاى 
سبز در شاهین شــهر هم گفت: شورا و شهردارى 
شاهین شهر، در سال 88 که وضعیت آب بحرانى 
نبود نســبت به خرید پســاب اقدام کرد و باید آب 
منطقه اى 150 لیتر بر ثانیه آب پساب براى نگهدارى 
فضاى سبز به شهردارى شاهین شهر داده و پاسخگو 
باشــد وگرنه فضاى سبز با مشــکل جدى مواجه 

خواهد شد.
مختارى گفت: تاکنون دو پــارك در محالت کم 
برخوردار شهر افتتاح شــده و احداث پارك مسکن 
مهر، پارك شــیخ بهایى، پارك سهراب سپهرى، 
پارك محله اى نسیم 5 در محله حاجى آباد شروع 

شده است.
***

مدیرعامل ســازمان فرهنگى، اجتماعى، ورزشى 
شهردارى شاهین شــهر نیز گفت: ما براى زمان 
برگزارى هفته فرهنگى شــاهین شهر که تاکنون 
چندین بار تغییر کرده، گروهى پژوهشــى را مأمور 
کرده ایم تا هم مجموعه شــاهین شهر شناسى را 
داشته باشــیم و هم هفته فرهنگى را در این روز یا 

هفته برگزار کنیم.
روح ا... شــاه رجبیان افزود: کل اعتبــار برگزارى 
هفته فرهنگى اصفهان حدود 170 میلیارد تومان 
بوده که بخش عظیمى از این اعتبار، اختصاص به 
هدیه تجلیل نخبگان دارد که در سه سطح نخبگى، 
استعداد برتر و فعاالن است که البته ما آن را نوعى 

سرمایه گذارى نه هزینه کرد مى دانیم.
وى اضافه کرد:  امســال تصاویر نخبگان شاخص 
شاهین شــهر، در سطح شــهر نصب مى شود که 
دانش آموز شهیده زینب کمایى در موضوع ایثار و 

شهادت، سرفصل آنهاست.

در نشست خبرى سرپرست شهردارى و رئیس شوراى اسالمى شاهین شهر اعالم شد

آغاز هفته فرهنگى شاهین شهر از هفته آینده
ساسان اکبرزاده

سازمان ساماندهی مشاغل شهري و فرآورده هاى کشاورزى شــهرداري اصفهان در نظر دارد طراحى، تهیه تجهیزات و ساخت دو 
دستگاه پکیج تصفیه فاضالب به روش هوادهى گسترده (EAAS) مطابق با مشخصات فنى پیوست اسناد مناقصه با ظرفیت حدود 100 
مترمکعب در شبانه روز واقع در کیلومتر 5 جاده اصفهان- نائین، میدان مرکزى میوه و تره بار اصفهان به مبلغ تقریبی 3,200,000,000 
ریال را از طریق مناقصه به تولیدکنندگان واجد صالحیت واگذار نماید. متقاضیــان می توانند از تاریخ 1397/03/30 تا پایان وقت 
اداري (ساعت 14:30) مورخه 1397/04/09 با ارائه معرفی نامه معتبر و مدارك مربوطه و سوابق کاري به دفتر فنی سازمان واقع در کنار 
گذر غربى بزرگراه شهید صیاد شیرازى، حد فاصل خیابان هاى هشت بهشت و رکن الدوله، نبش کوچه احسان، پالك 5 مراجعه نموده 
و پس از اخذ تأییدیه دفتر فنی اقدام به واریز مبلغ 700,000 ریال بابت هزینه تهیه اسناد مناقصه در وجه حساب سپرده کوتاه مدت 
شماره 7002140948 نزد بانک شهر شعبه اصفهان نموده و اسناد مناقصه را از دبیرخانه دریافت نمایند. تلفن تماس : 4- 32683601

1- شرکت کنندگان بایستى داراى توان و تجربه مناسب و حسن سابقه در این زمینه باشند.  
2- ارائه سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 16,100,000 ریال طی ضمانت نامه بانکی یا فیش پرداختی الزامی است. 

3- مدت اجراى عملیات3 ماه شمسى می باشد.
4- مهلت ارسال پیشنهادات تا پایان وقت ادارى (ساعت 14:30) مورخه 1397/04/11 می باشد. 

5- پیشنهادات در تاریخ 1397/04/12 بازگشایی می شوند. 
6- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
7- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه است. 

« آگهی مناقصه »  

   سازمان ساماندهی مشاغل شهري و فرآورده هاى کشاورزى شهرداري اصفهان   سازمان ساماندهی مشاغل شهري و فرآورده هاى کشاورزى شهرداري اصفهان

شهردارى زواره در نظر دارد باستناد مصوبه شوراى اسالمى شهر زواره به شماره 204 مورخ 97/03/06 تعداد 4 قطعه زمین به شماره پالك ها و مشخصات ذیل با کاربرى 
مسکونى و تجارى واقع در زواره را از طریق آگهى مزایده و با شرایط زیر به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید: 

1- پیشنهاددهندگان مى بایســتى معادل 5٪ مبلغ کل مزایده را به عنوان سپرده به 
حساب 0105750084003 شهردارى نزد بانک ملى شعبه زواره واریز و فیش مربوطه را 

ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.
2- شرکت کنندگان مى بایستى تا آخر وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 97/04/10 قطعه 
موردنظر خود را انتخاب و با قید شماره آن، پیشــنهادات خود را در پاکت دربسته به 

دبیرخانه شهردارى تحویل و رسید دریافت نمایند.
3- پیشنهادات رسیده رأس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 97/04/11 در کمیسیون 
مربوطه که در محل شهردارى تشکیل مى گردد در حضور حاضرین باز و قرائت مى گردد.

4- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات رسیده مختار است.
5- به پیشــنهاداتى که بعد از موعد مقرر به این دبیرخانه برسد و یا مخدوش، مبهم، 

مشروط و یا ناخوانا باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6- سپرده نفر اول و دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد و چنانچه 

نفر اول از تاریخ ابالغ کتبى ظرف مدت ســه روز از امضاء قرارداد و واریز وجه مربوطه 
خوددارى نماید سپرده او به نفع شهردارى ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد 

و در صورت انصراف نفر دوم، به همین ترتیب عمل خواهد شد.
7- حضور پیشــنهاددهنده و یا نماینده قانونى او در جلسه کمیسیون تعیین برنده 

بالمانع مى باشد.
8- متقاضیان مى توانند براى کسب اطالعات بیشتر و دیدن نقشه و آگاهى از موقعیت 
زمین هاى مذکور به واحد شهرســازى شــهردارى مراجعه نمایند و یا با تلفن هاى 

54372344 و 54372444 تماس حاصل نمایند.

«شرایط مزایده»
الف: هزینه نقل و انتقال و درج آگهى، خدمات آب- برق- تلفن- گاز و آماده سازى به 

عهده برنده آگهى مى باشد.

آگهى مزایده نوبت سوم

جالل گلخنى زواره- شهردار  زوارهجالل گلخنى زواره- شهردار  زواره

قیمت پایه هر مترمربع موقعیتشماره قطعهمتراژ (مترمربع)کاربرىردیف
5 ٪ سپرده (ریال)(ریال)

9/121/62124/300/000خیابان دانشجو53/2812تجارى1
1/196/42816/750/000بلوار رهبر- کوى آزادگان28028مسکونى2
1/300/00014/950/000بلوار رهبر- کوى آزادگان23029مسکونى3
1/239/28517/350/000بلوار رهبر- کوى آزادگان28037مسکونى4

نوبت دوم

شهردارى گلدشت به استناد مصوبه شماره 97/163/ش مورخ 97/3/9 شوراى محترم اسالمى شهر در 
نظر دارد نسبت به فروش ماشین آالت به شرح ذیل و به قیمت کارشناسى (پایه) از طریق آگهى مزایده 
اقدام نماید. متقاضیان مى توانند به منظور آگاهى از شرایط مزایده و دریافت مدارك شرکت در آگهى 

تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 97/4/17 به شهردارى مراجعه نمایند. 

مدلشماره انتظامىنام خودروردیف
231385- 829 ج 38کامیونت نیسان تیپ 12400
231384- 329 ج 24کامیونت نیسان تیپ 22400
131383- 678  ب29وانت مزدا دوکابین تیپ 32000
HC 8513-غلطک دوچرخ آهنى4
231383- 535ج13سوارى پژو پارس5
231384- 847ج24سوارى پراید6

 جمعیت هالل احمر استان اصفهان در نظر دارد یک باب واحد تجاري خود واقع در خیابان آپادانا اول  را از طریق 
مزایده عمومى و با شرایط مندرج در برگ شرایط از تاریخ 97/5/6 به مدت دو سال تمام بصورت اجاره واگذار نماید. 
متقاضیان میتوانند ضمن بازدید از محل حداکثر تا تاریخ 97/4/13 جهت دریافت اسناد مزایده به دبیرخانه ستاد 
جمعیت هالل احمر استان اصفهان واقع در بلوار آیینه خانه مراجعه نمایند . ضمناً تحویل یک برگ فیش بانکى به 
مبلغ 100/000 ریال واریزى به حساب جام شماره 12244112/91 بانک ملت کلیه شعب سراسر کشور به نام جمعیت 

هالل احمر به منظور شرکت در مزایده الزامى مى باشد .
مهلت تحویل مدارك به دبیرخانه : حداکثر تا  ساعت 12 تاریخ 97/4/19

اجاره ماهیانه پایه کارشناسى : 130/000/000 ریال 
به اسناد ارسالى پس از تاریخ فوق ترتیب اثرداده  نخواهد شد .

هزینه  درج آگهى و نظریه کارشناسی به عهده برنده مزایده مى باشد .
جمعیت در رد و یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد .
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آغاز مرمت دیوارنگاره هاى 
تاالر شمالى چهلستون

مرمت دیوارنگاره هاى تاالر شمالى چهلستون آغاز شد.
مدیر گروه امانى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى 
و گردشـگرى اسـتان اصفهان گفت: با توجه به اینکه 
مجموعه جهانى کاخ چهلستون، کهن مجموعه تاریخى 
کشور است که بیشترین و متنوع ترین دیوارنگاره ها در 
ابعاد طرح هاى مختلف را دارد، مرمت دیوارنگاره هاى 
تاالرهاى کاخ چهلسـتون از چهار سال گذشته در حال 

اجراست.
منصور زیرك افزود: با توجه به پایان اجراى طرح هاى 
مرمت تاالر زمسـتانى، مرمت تاالرهـاى جانبى ایوان 

ستوندار کاخ نیز آغاز شد.
وى افزود: ایـن تاالر، قرینه تاالر بخش شـمالى کاخ و 
کنار تاالر چهارشـنبه سورى اسـت که داراى تزیینات 
منحصر به فردى به صـورت طراحى گل هاى خطایى 
و شـاه عباسـى و همچنین نقوش حیوانى اسـت که با 

ظرافت خاصى بر روى گچ طراحى و اجرا شده است.

انتصاب سرپرست جدید 
دانشگاه آزاد نجف آباد 

رئیس دانشگاه آزاد اسالمى در حکمى، امیررضا نقش را 
به سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد 

منصوب کرد.
«نقـش» ریاسـت دانشـگاه آزاد دولت آبـاد، ریاسـت 
دبیرخانه هیئت امناى دانشـگاه آزاد اسـالمى اسـتان 
اصفهان و سرپرستى معاونت ادارى و مالى دانشگاه آزاد 

واحد اصفهان را در کارنامه خود دارد.

آموزش هاى مهارتى در بخش 
دولتى رایگان است

رئیس آموزشکده فنى و حرفه اى شهرضا گفت: در حال 
حاضر 12 هزار آموزشـگاه خصوصى در سراسر کشور 
فعالیت مى کنند کـه از این تعداد 45 مرکز در شـهرضا 
قرار دارد. حسـن ضیایى ادامه داد: در شهرضا دو مرکز 
آموزش فنى و حرفه اى دولتى برادران و خواهران و 45 

مرکز آموزشى خصوصى مشغول فعالیت هستند.
وى با بیان اینکـه در مرکز دولتى برادران هفت رشـته 
اصلـى مهارتى آمـوزش داده مى شـود، تصریـح کرد: 
این رشـته ها عبارتند از تراشـکارى، جوشـکارى، برق 
سـاختمان، برق صنعتى، مکانیک خودرو، برق خودرو، 

صنایع دستى و صنایع غذایى.
ضیایى با بیان اینکـه آموزش هاى مهارتـى در بخش 
دولتى رایگان است، ادامه داد: درحدود هزار و 250 نفر 
دوره در سـال برگزار مى شـود که براسـاس رشته هاى 

مختلف، از 32 تا هزار و 90 ساعت متغیر است.

آب آشامیدنى 15 روستاى 
اردستان جیره بندى شد

مدیـر اداره آب و فاضالب روسـتایى اردسـتان از جیره 
بندى آب آشامیدنى 15 روستاى این شهرستان خبر داد.

رضا دهقانى، جمعیت این روستاها را دو هزار و 800 نفر 
عنوان کرد و گفت: این روستاها بیشتر در مناطق جنوبى 

و دهستان برزاوند این شهرستان قرار دارند.
وى افزود: در صـورت ادامه روند خشکسـالى، احتمال 
جیره بندى آب در ده روستاى دیگر با جمعیت افزون بر 
هزار و 500 نفر نیز وجود دارد. مدیر اداره آب و فاضالب 
روستایى اردستان تصریح کرد: با هدف صرفه جویى در 
مصرف آب، ضمن اخطار به پنج هزار و 600 مشـترك 
پرمصـرف، 20 انشـعاب غیرمجـاز نیز شناسـایى و به 

انشعاب قانونى تبدیل شد.

پوشش 21 هزار و 500 نفرى 
بیمه سالمت در نطنز

رئیس بیمه سالمت شهرستان نطنز گفت: بیش از 21 
هزار و 500 نفر در شهرسـتان نطنز تحت پوشش بیمه 

سالمت هستند.
جـواد تدبیرى افـزود: میـزان جـذب بیمه شـدگان در 
شهرستان نطنز در سـال جارى نسبت به سـال قبل با 
رشد پنج درصدى روبه رو بوده که نشان از استقبال مردم 

شهرستان نطنز از بیمه سالمت است.

خبر

41 خدمت بهزیستى اصفهان به صورت مستقیم از طریق 
میز خدمت به مددجویان ارائه مى شود.

مدیرکل بهزیستى استان اصفهان گفت: در جهت اجرایى 
کردن فرمایش مقام معظم رهبرى مبنى بر تکریم ارباب 
رجوع و دســتور رئیس جمهورى در اواخر خرداد ماه سال 
جارى، دستگاه هاى ادارى موظف به تشکیل ساختارى به 
عنوان میز خدمت شدند که در این ساختار، برخى از خدماتى 
که قابل ارائه مستقیم به ارباب رجوع است، تعریف شده و در 

اختیار مددجویان قرار داده مى شود .
مرضیه فرشــاد افزود: از مجموع 150 خدمت ســازمان 
بهزیستى،  تعدادى از خدمات که به صورت تخصصى بود، از 

طریق دفاتر پیشخوان ارائه مى شد و  موظف شدیم از ابتداى 
تیر ماه این خدمات را در قالب میز خدمت  ارائه دهیم. 

وى ادامه داد: در حال حاضر بر اساس دستور هاى ابالغى، 
فقط در شهر اصفهان اینگونه خدمات در اختیار مددجویان 
قرار داده شده و در ادارات شهرستان، معاون اداره مسئول 

میز خدمت شهرستان است.
مدیرکل بهزیستى اســتان اصفهان تصریح کرد: در حال 
حاضر در این مکان پنج تن از کارشناسان حضور دارند که 
مسلط به این 41 خدمت هستند و مراجعان، بر اساس نیاز 
خود به این کارشناسان به منظور دریافت خدمات مراجعه 

مى کنند.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شوراى 
اسالمى گفت: مسئوالن استان اصفهان در خصوص صدور 
مجوز فعالیت معدن تراورتن میمه براى مردم شفاف سازى 
کنند. حسینعلى حاجى دلیگانى افزود: اگر فعالیت این معدن، 
مغایر با دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست است، چرا 
مسئوالن استانى مجوز فعالیت آن را واگذار کردند؟ نماینده 
مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شوراى اسالمى 
عنوان کرد: مردم بخش میمه از خود مى پرسند چگونه سازمان 
حفاظت از محیط زیست در ده سال اخیر با هرگونه فعالیت 
این معدن در منطقه حفاظت  شــده «موته» توسط تعاونى 
فراگیر مردم این بخش مخالفت مى کــرد، چگونه پس از 

ســال ها پیگیرى مردم را از منافع این معدن محروم کرده و 
مجوز فعالیت را به ارگانى خاص داده  است. حاجى دلیگانى 
تشریح کرد: موضوع مخالفت در گذشته تا بدانجا پیش رفته 
بود که استاندار قبلى با فعالیت معدن تراورتن میمه مخالفت 
کرده، حتى در جلسه شوراى عالى محیط زیست به ریاست 
رئیس جمهورى هم با استخراج معدن توسط  مردم مخالفت 
شده بود. وى خاطرنشان کرد: دوگانگى در تصمیم گیرى ها و 
تبعیض در عدم واگذارى این معدن به مردم بخش میمه، این 
سئوال را در ذهن مردم به وجود آورده که مگر چه اتفاقى افتاده 
است که استاندارى اصفهان با فعالیت این معدن پس از سال ها 

مخالفت مسئوالن قبلى، موافقت کرده است.

مسئوالن بابت صدور مجوز 
معدن موته شفاف سازى کنند

افتتاح میز خدمت در بهزیستى 
اصفهان

مدیرعامل شرکت ســهامى آب منطقه اى اصفهان 
گفت: افزایش خروجى ســد زاینــده رود، به دلیل 
برداشت هاى بى رویه و غیرمجاز در مسیر رودخانه 
و تأمین آب شــرب مــردم اصفهان و یــزد بوده 

است.
مسعود میرمحمدصادقى در تشریح وضعیت کنونى 
خروجى سد زاینده رود، گفت: در حال حاضر برنامه 
منابع و مصارف ســد زاینده رود، بر اساس مصوبه 
شــوراى هماهنگى حوضه آبریز زاینــده  رود اجرا 
مى شود که سهم هر یک از مصارف در استان هاى 
ذینفع (اصفهان، چهارمحال و بختیارى و یزد) در این 
برنامه مشخص شده است و براساس مصوبات جلسه 
شوراى مذکور، وظایف استان ها به منظور تأمین آب 

مطمئن شرب تعیین  شده است.
میرمحمدصادقى بــا بیان اینکه هــم  اکنون روند 
برداشت مصارف کشــاورزى در باالدست رودخانه 
زاینده رود، حد فاصل سد تنظیمى زاینده رود و سد 
چم آسمان که نقطه برداشت آب شرب استان هاى 
اصفهان و یزد است، به گونه نگران کننده اى رو به 

افزایش است، تصریح کرد: در برنامه ابالغى شوراى 
هماهنگى، میزان کاهش ناشــى از برداشــت هاى 
غیرمجاز یا خارج از برنامه، هم در محدوده اصفهان 
و هم چهارمحال و بختیارى در این بازه مدنظر قرار 
نگرفته و برنامه بر مبناى مشارکت تمامى ذینفعان 
بــراى اطمینان از تأمین آب شــرب تدوین شــده

 است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه اى اصفهان ادامه داد: 
از میزان 24 مترمکعب در ثانیه رهاسازى از سد، آنچه 
در سد چم آسمان براى آب شــرب در دسترس قرار 
مى گیرد، حدود 13 مترمکعب است و 11 مترمکعب 
یعنى معادل مصرف آب شــرب شــهر اصفهان از 
دسترس خارج مى شود که بخش عمده آن به دلیل 

برداشت هاى غیرمجاز کشاورزى است.
وى ادامه داد: هم اکنون قطعى آب شــرب در بیش 
از نیمى از مناطق تحت پوشــش آبرسانى اصفهان 
بزرگ و نیز قطع مداوم آب صنعت، نشــان دهنده 
کاهش قابل مالحظه میزان آب در حد فاصل ورودى 

و خروجى این بازه است.

مدیر درآمد شهردارى کاشان گفت: دریافت عوارض 
صنفى در کاشــان، طى فصل تابســتان 20 درصد 

تخفیف خواهد داشت.
عباس شــافعى اظهار کــرد: این طــرح، همراه با 
بخشودگى جرائم دیرکرد عوارض نوسازى، اجرایى 
مى شود وشهروندان براى استفاده از این تسهیالت 
مــى توانند بــه شــهردارى منطقه خــود مراجعه 

کنند.
وى افزود: قانون مالیات بــرارزش افزوده، یکى از 
قانون هاى مترقى پس از انقالب است، اما به دالیل 
مختلف ابهام و بى نظمى هایى در پرداخت ســهم 
عوارض شــهردارى ها از محل ایــن قانون وجود 
دارد و این موضوع، باعث شــده که شــهردارى ها 
نتوانند برنامه ریزى مشخصى در خصوص این منبع 

درآمدى پایدار داشته باشند.
مدیــر درآمد شــهردارى کاشــان یکــى دیگر از 
چالش هاى شــهردارى را، احکام پیوســته دیوان 
عدالــت ادارى در خصوص ابطــال تعرفه عوارض 
شــهردارى ها دانســت و تصریح کرد: باید تعامل 
منطقى بیــن قضات دیوان و شــهردارى ها برقرار 
شــود، چرا که با این روند، حداقــل منابع درآمدى 

شهردارى ها نیز از دست خواهد رفت. 
وى یکى دیگر از مشکالت شهردارى در حوزه درآمد 
را، روند آرام برگزارى جلســات کمیسیون ماده 5 و 
کمیته کار این کمیســیون دانست و افزود: پیگیرى 
شوراى شهر در تشکیل منظم جلسات،  نقش مؤثرى 
را در تعیین تکلیف بسیارى از پرونده هاى شهردارى 

و افزایش درآمدها خواهد داشت.

دانشــگاه آزاد اســالمى واحــد خمینى شــهر با 
شرکت هاى ســیمان اصفهان و توسعه ساختمان و 

بتن همدانیان تفاهمنامه همکارى امضا کرد.
مسعود جعفرى نژاد، رئیس دانشــگاه آزاد اسالمى 
واحد خمینى شهر در آیین امضاى این تفاهمنامه، با 
بیان اینکه ظرفیت هاى علمى و پژوهشى دانشگاه 
آزاد اســالمى براى کمک به صنعت سیمان کشور 
آماده به کارگیرى است، گفت: دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد خمینى شهر به عنوان مرجع علمى و تحقیقاتى 
توانسته است بخش هایى از آزمایشگاه بتن را تجهیز 

و استانداردسازى کند.
در ادامه، عضو هیئت مدیره شرکت سیمان اصفهان 
نیز با اشاره به ورود دانشگاه به حوزه حل مشکالت 
صنعتى کشور گفت: امضاى این تفاهمنامه،  موجب 

انجام تحقیقات کاربردى براى توســعه بهره ورى و 
کاهش قیمت تمام شده محصول سیمان و افزایش 

فروش آن مى شود.
حسین آربیع افزود:با تحقق اهداف این تفاهمنامه، 
شعار اقتصادمقاومتى را در عمل با تقویت بنیان هاى 
اقتصادى کشور در صنعت ســیمان شاهد خواهیم

 بود.
وى افزود: برگزارى همایش و سمینارهاى علمى و 
تحقیقاتى مشترك، انجام مشاوره و نظارت در اجراى 
طرح هاى پژوهشى و اســتفاده متقابل از تجهیزات 
کارگاهى و آزمایشــگاهى و منابع و دستاوردهاى 
علمى و حمایت از پایان نامه هاى تحصیالت تکمیلى 
در حوزه صنعت سیمان، ســاختمان و بتن از جمله 

موارد این تفاهمنامه است.

عالقه مندان بــراى ثبت نام در کارگاه آموزشــى 
«بهره ورى در کسب و کارهاى تعاونى» تا دهم تیر 

فرصت دارند.
مدیر تعاون اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعى 
اســتان اصفهان گفت: این کارگاه هاى آموزشــى 
رایــگان، با هدف آشــنایى با مفاهیــم، نظریه ها، 
مدل ها، الگوها و تکنیک هاى بهره ورى در کسب 
وکارهاى تعاونى، 16ساعت و به مدت دو روز براى 
تعاونگران، مدیران وکارشناسان بخش تعاون برگزار 

مى شود.

علیرضا تیغ ساز افزود: به شــرکت کنندگانى که با 
موفقیت این دوره را به پایان برســانند، گواهینامه 

معتبر آموزشى اعطا مى شود.
وى با اشــاره به محدودیت نفرات شرکت کننده در 
این کارگاه گفت: تعاونگران وکارشناســان فعال در 
شــرکت هاى تعاونــى، اتحادیه ها، ســازمان ها 
ونهادهاى مرتبط با بخش تعاون، براى ثبت نام به 
نشانى اینترنتى isfahan.mcls.gov.ir مراجعه 
و پس از تکمیل اطالعات ، فرم هاى تکمیل شده را 

به دفتر مدیریت تعاون ارسال کنند. 

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شــوراى اســالمى 
گفت: یکى از بــزرگ ترین پروژه هاى ملى کشــور، 
انتقال پنج میلیون متر مکعب آب شــیرین شده خلیج 
فارس به فــالت مرکزى ایــران، با ســرمایه گذارى 
شــش هزار و 500 میلیارد تومانى اســت که تاکنون 
این پــروژه 50 درصــد پیشــرفت فیزیکى داشــته

 است.
ابوالفضل ابوترابى اظهار کرد: بخش هایى از تجهیزات 

مورد نیاز براى شــیرین کردن آب دریــا در بنادر ایران 
تخلیه شــده و تعداد دیگرى نیز در حــال بارگیرى از 

کشورهاى تولید کننده است.
وى با بیان اینکه پروژه انتقال آب شــیرین، در صورت 
عدم بروز مشکل خاصى، تا دو سال آینده به بهره بردارى 
خواهد رســید، افزود: این پروژه بــا اختصاص دو هزار 
میلیارد تومان تسهیالت از محل صندوق توسعه ملى به 
مجرى طرح که بخش خصوصى است، اخیراً کار خود 

را آغاز کرده است.
ابوترابى با اشــاره به برخى مفاد طرح 9ماده اى شوراى 
عالى آب استان که در زمان استاندار گذشته تهیه شده 
بود، گفت: مهرعلیزاده استاندار استان نیز به خوبى و با 
تدبیر اجراى این سیاست ها را دنبال کرده و نمایندگان 
اســتان نیز با اســتفاده از ظرفیت هاى قانونى موجود، 
رفع بعضى موانع موجود در مســیر تحقــق یافتن این 

سیاست ها را به دقت دنبال مى کنند.

تزریق 5 میلیون متر مکعب آب 
به مرکز کشور

شــهردار و اعضاى کمیســیون فرهنگى شوراى 
اسالمى اصفهان از روند پیشرفت پردیس سینمایى 
ســاحل اصفهان بازدید کردند و با اقدامات و روند 

فعالیت هاى انجام شده آشنا شدند.
در این بازدید یک ساعته، مدیر امور سینمایى استان 
اصفهان در تشــریح اقدامات انجام شده در سینما 
ســاحل اصفهان به منظور ایجاد پردیس سینمایى 
گفت: اقدامات ســاخت کامل پردیس ســینمایى 
ســاحل اصفهان انجام شــده و تا امروز 93 درصد 
پیشرفت فیزیکى داشــته و امید مى رود کار ساخت 
این پردیس ســینمایى تا مردادماه ســال جارى به 
اتمام برسد و پس از تجهیز، قبل از برگزارى جشنواره 
بین المللى فیلم هاى کودك و نوجوان که شهریورماه 
در اصفهان برگزار خواهد شــد آماه شود تا میزبانى 
جشنواره و مراسم افتتاحیه در سالن پردیس سینمایى 

ساحل برگزار شود.
سید مصطفى حسینى اظهار کرد: کار بازسازى سینما 
ساحل اصفهان براى تبدیل آن به پردیس سینمایى 
از آبان ماه سال گذشته آغاز شده است و در کمتر از ده 

ماه به بهره بردارى خواهد رسید.
وى در گفتگوى اختصاصى بــا نصف جهان عنوان 
کرد: پردیس سینمایى ساحل داراى 9 سالن با 420 
متر زیربناست که با مشارکت شهردارى و مؤسسه 

فرهنگى بهمن سبز ایجاد خواهد شد.
حســینى با بیان اینکه پردیس ســینمایى ساحل 
اصفهان از ســینماهاى منحصر به فرد کشور است، 
افــزود: در پردیس ســینمایى ســاحل اصفهان ما 
سینماى روباز، کافه ســینما، مهد کودك، سینماى 
کودك، گالرى و... داریم که در کشور منحصر به فرد 
است و براى اولین بار این امکانات در یک پردیس 

سینمایى دیده مى شود.
مدیر امور سینمایى اســتان اصفهان تصریح کرد: 
پردیس سینمایى ساحل اصفهان در مجموع داراى 
1240 صندلى است که سالن بزرگ آن داراى 700 
صندلى و دو ســالن 160 نفره، یک سالن 50 نفره، 

سالن 35 نفره و... است.
حسینى اظهار امیدوارى کرد این پردیس سینمایى 

بتواند پاسخگوى نیازهاى عالقه مندان باشد. 
■■■

اما شهردار اصفهان در پایان بازدید از روند اقدامات 
انجام شده تبدیل سینما ساحل به پردیس سینمایى 
و همچنیــن بازدید از ســینما همایون ســابق، به 
نصف جهان گفت: چهارم تیرماه سال جارى به اتفاق 
اعضاى کمیسیون فرهنگى شوراى اسالمى اصفهان 
از روند فعالیت هاى انجام شده سینما ساحل بازدید 
انجام شــد و از اینکه طى مــدت کوتاهى اقدامات 
اثربخشى صورت گرفته و کارهاى اجرایى پیشرفت 

بسیار خوبى دارد بسیار خوشحالم.
قدرت ا... نوروزى با بیان اینکه شهردارى اصفهان 
در اجراى این پروژه سینمایى مشــارکت داشته و 
دارد افزود: شــهردارى تاکنون به تعهدات خود در 
مورد این پردیس سینمایى عمل کرده و مى کند و با 
ایجاد سالن هاى اختصاصى، دارا بودن مهد کودك 
و امکانات بســیار خوب و اســتاندارد، در نوع خود 

سینمایى استثنایى است.
وى گفت: شهردارى تاکنون یک میلیارد تومان در 
این پروژه به صورت نقدى براى شــروع کار سهم 

داشته و پرداخت کرده است. البته باید در نظر داشت 
که در این راســتا عالوه بر مســاعدت یک میلیارد 
تومان پرداخت نقدى، چهار میلیارد تومان هم میزان 
معافیت عوارض و زمین بود که توســط شهردارى 
باید گرفته مى شــد که نگرفتیــم و معتقدیم این 

سرمایه گذارى براى توسعه شهر است. 
شهردار اصفهان اظهار کرد: با سه شیفته کار کردن 
در این پروژه، امیدواریم پردیس ســینمایى ساحل 
اصفهان، براســاس قول هاى داده شــده، قبل از 
برگزارى جشــنواره بین المللى کــودك و نوجوان 

اصفهان آماده افتتاح شود.
نوروزى مى گوید: تاالر اندیشه در خیابان نظر شرقى 
هم در اولین فرصت به صورت پردیس ســینمایى 
و تئاتر درخواهد آمد و با این سیاســت ما ســعى در 
تمرکزگرایى در سطح شهر داشــته و تالش داریم 
بخش هاى مختلف شهر داراى سینما شود و امروز 
نیز در مناطق 8، 12 و 11  و خوراسگان این اتفاقات 

را شاهدیم.
وى با بیان اینکه براى سینما همایون اصفهان هم 
برنامه داریم، گفت: اقداماتى براى ســینما همایون 
اصفهان در دستور کار ماســت تا این سینما، محل 
مناسبى براى پاسخگویى بخش فرهنگى شهر باشد. 

پردیس سینمایى ساحل تا مردادماه آماده مى شود

چرا خروجى سد زاینده رود زیاد است

عوارض صنفى کاشان، با 20 درصد تخفیف 
دریافت مى    شود

انعقاد تفاهمنامه همکارى دانشگاه آزاد خمینى شهر 
با شرکت هاى صنعتى

برگزارى کارگاه
«بهره ورى کسب و کارهاى تعاونى» در اصفهان

ساسان اکبرزاده
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قائم  مقام کمیته امداد امام خمینى(ره) خدمات ارائه شده به 
بیماران خاص، صعب العالج و زمینگیر تحت حمایت این نهاد 
را تشریح کرد. محمدرضا متین پور بابیان اینکه این نهاد براى 
همه مددجویان تحت حمایت خود، پوشــش بیمه تکمیلى 
درمان ایجاد کرده است، گفت: خدمات این بیمه تکمیلى، در 
دو سطح به مددجویان ارائه مى شود که سطح اول براى همه 
آنها قابل ارائه و سطح دوم به بیماران خاص، صعب العالج و 
زمینگیر تحت حمایت این نهاد ارائه مى شود. وى با بیان اینکه 
فرانشیز خدمات درمانى بیماران صعب العالج تحت حمایت 
کمیته امداد اصفهان به طور کامل توسط این نهاد پرداخت 
مى شود، گفت: عالوه بر این، بیماران صعب العالج 30 درصد 

بیشتر از سایر مددجویان تحت حمایت خدمات درمانى دریافت 
مى کنند. متین پور بابیان اینکه استان اصفهان بیشترین تعداد 
مددجویان دچار بیمارى صعب العالج را دارد، افزود: بیشترین 
بیمارى صعب العالج در بین مددجویان کمیته امداد به ترتیب 
زمینگیر شدن به علت کهولت سن، بیمارى هاى مادرزادى و 
بیمارى هاى مزمن روانى است. قائم مقام کمیته امداد اصفهان 
بابیان اینکه هزار و 250 بیمار زمینگیر نیازمند مراقبت، تحت 
حمایت این نهاد هستند، گفت: ماهیانه مبلغ صد هزار تومان 
کمک هزینه پرســتارى به این نیازمندان پرداخت مى شود 
و اقالمى مانند دستگاه اکسیژن ســاز، ویلچر و تخت طبى 

به رایگان در اختیار آنها قرار مى گیرد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان و حومه گفت: 35 
خط از خطوط ناوگان اتوبوسرانى به بخش خصوصى واگذار 
شده است. قدرت افتخارى اظهار کرد: 97 خط اتوبوسرانى در 
شهر اصفهان فعال است که 35 خط آن به بخش خصوصى 
واگذار شده است. وى با بیان اینکه در ناوگان اتوبوسرانى  هزار 
و 480 دستگاه اتوبوس فعالیت مى کنند، افزود: از این تعداد، 
573 دستگاه اتوبوس در اختیار بخش خصوصى قرار دارد و 
بخش خصوصى شامل شرکت هاى خصوصى، شرکت هاى 
تعاونى و راننده هاى خود مالک است. مدیرعامل شرکت واحد 
اتوبوسرانى اصفهان و حومه با بیان اینکه واگذارى اتوبوس ها 
به بخش خصوصى داراى جوانب مثبت و منفى است، ادامه 

داد: از آنجایى که اتوبوس ها متعلق به رانندگان و یا شرکت 
خصوصى است، رانندگان در حفظ و نگهدارى دستگاه خود 
کوشا هستند، اما در نظم، برنامه ریزى، رعایت زمانبندى، توجه 
به حقوق مسافران و توقف هاى بیجا ضعف وجود دارد که 
باید در جهت بهبود این وضعیت اقدام کرد.  افتخارى با بیان 
اینکه عمر متوسط دستگاه هاى اتوبوس طبق استانداردهاى 
دنیا باالتر از 20 سال است، گفت: تا زمانى که یک دستگاه 
اتوبوس از لحاظ فنى و ایمنى، استاندارد الزم و کافى را داشته 
باشد، مى تواند سرویس دهى کند، بنابراین هیچگاه از ظاهر 

اتوبوس نمى توان تشخیص داد که قابلیت جابه جایى ندارد.
3800 بیمار صعب العالج تحت 
حمایت کمیته امداد هستند

نقاط ضعف  اتوبوس هاى بخش 
خصوصى مرتفع مى شود

اهداى اعضاى 15بیمار 
مرگ مغزى در اصفهان

مسئول واحد فراهم آورى اعضاى پیوند مرکز آموزشى 
درمانـى الزهـرا (س) اصفهـان از اهـداى عضـو 15 
بیمار مرگ مغـزى در سـال جـارى در اصفهان خبر 

داد.
مریم خلیفه سـلطانى با بیـان اینکه طى سـال هاى 
اخیر با توجه به اقدامات فرهنگى صورت گرفته، افراد 
بیشترى نسـبت به اهداى عضو بیماران مرگ مغزى 
اقدام مى کنند، اظهار کرد:  با توجه به اهمیت موضوع 
اهداى عضو بیماران مرگ مغزى، واحد فراهم آورى 
اعضـاى پیوند مرکـز آموزشـى درمانى الزهـرا (س) 
اصفهان در این خصوص تالش هاى بسیارى را انجام 

داده تا به این مهم جامه عمل بپوشاند.

اجراى طراحى نقوش در 
فضاى نگارگرى

چهلمین نشسـت از سلسله نشسـت هاى تخصصى 
«نگارگرى و تذهیـب» با موضـوع «طراحى نقوش 
در فضـاى نگارگـرى» در خانه هنرمنـدان اصفهان 

برگزار شد.
دبیـر برگـزارى سلسـله نشسـت هاى تخصصـى 
نگارگرى و تذهیـب اظهار کـرد: «طراحى نقوش در 
فضـاى نگارگـرى» موضوعى بـود کـه در چهلمین 
نشسـت، به صورت اجراى کارگاهى با حضور اسـتاد 
مجید صادق زاده از اسـاتید برجسـته هنـر نگارگرى 

اصفهان، مورد بررسى قرار گرفت.

خبر

مزایده اموال غیرمنقول
اجراى احکام حقوقى شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى درخصوص پرونده اجرایى 
کالسه 970018 ج/3 له خانم مریم ابراهیمى صبا و علیه سعید فرهوش مبنى بر دستور فروش 
پالك هاى ثبتى 5263، 5264، 5265 از 14458 بخش 5 اصفهان در تاریخ 97/05/2 ساعت 
10/5 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین خ شهید نیکبخت جهت 
فروش شش دانگ ملکى با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده است ملکى 
طرفین و اکنون در تصرف مالکانه محکوم علیه و قسمتى خالى از سکنه میباشد توسط کارشناس 
رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شــده نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده 
برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشانى فوق مراجعه و 
از ملک بازدید و با همراه داشتن 10درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در 
وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد بود. تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. 
اوصاف ملک مورد مزایده: محل مورد معرفى به نشانى اصفهان- خیابان رباط دوم- مقابل تقاطع 
اول- طبقه همکف و زیرزمین دفترخانه رسمى ازدواج شماره 186 مراجعه و با حضور و راهنمائى 
آقاى سعید فرهوش از مغازه هاى موردنظر به شرح ذیل که در یک مجموعه ساختمانى داراى 
ساختمان با اسکلت فلزى و سقف تیرچه بلوك و نماى آجر چهار سانتى مترى قرار دارند بازدید 
و ابعاد و اندازه آنها با مفاد تصویر صورتمجلس تفکیکى شــماره 11490/س مورخ 82/10/16 
پالك ثبتى 14458/6318 ارائه شده توسط متقاضى مطابقت گردید و ارزیابى سه ملک به این 
شرح اعالم میگردد: -1 پالك ثبتى 14458/5263 عبارت است از ششدانگ اعیانى مغازه واقع 
در طبقه زیرزمین با راه دسترسى از راه پله مجموعه و قدرالسهم از عرصه مشاعى و مشاعات به 
مساحت 62/16 مترمربع با در و پنجره آهنى و شیشه خور و کف سازى موزائیک و بدنه از کف 
تا سقف کاشى کارى داراى برق اختصاصى و آب و گاز مشــترك و تخلیه مى باشد. ارزش پایه 
ششــدانگ ملک موصوف مبلغ 4/428/900/000 ریال برابر چهارصــد و چهل و دو میلیون و 
هشتصد و نود هزار تومان برآورد و اعالم مى گردد. 2- پالك ثبتى 14458/5264- عبارت است 
از ششدانگ اعیانى مغازه واقع در طبقه همکف غربى داخل مجموعه) با راه دسترسى از راه پله 
مجموعه و قدرالسهم از عرصه مشاعى و مشاعات به مساحت 37/81 مترمربع با در و پنجره آهنى 
و شیشه خور و کف سازى موزائیک و بدنه رنگ شده و داراى برق اختصاصى و آب و گاز مشترك 
و تخلیه مى باشد. ارزش پایه ششدانگ ملک موصوف مبلغ 000/000000/ 4/310 ریال برابر 
چهارصد و سى و یک میلیون تومان برآورد و اعالم مى گردد. 3- پالك ثبتى- 14458/5265 
عبارت است از ششــدانگ اعیانى مغازه واقع در طبقه همکف شرقى (بر خیابان) با راه دسترسى 
مستقیم از خیابان و قدرالسهم از عرصه مشــاعى و مشاعات به مساحت 21/61 مترمربع با در و 
پنجره آهنى و شیشه خور و کف سازى موزائیک و بدنه از کف تا سقف کاشى کارى داراى برق 
اختصاصى و آب و گاز مشترك که در حال استفاده به صورت مغازه الکتریکى و لوازم برقى است. 
ارزش پایه ششــدانگ ملک موصوف مبلغ 4/311/000/000 ریال برابر چهارصد و سى و یک 
میلیون و یکصد هزار تومان برآورد و اعالم مى گردد. مطابق اســتعالم انجام شده از هر کدام از 
پالك هاى فوق طرفین داراى سه دانگ مالکیت مشاع مى باشند وفق ماده 10 آئین نامه فروش 
امالك مشاع وجوه حاصله از فروش سپس از کســر هزینه عملیات اجرایى به نسبت سهم هر 
یک از مالکین تقسیم خواهد شد. م الف: 6109 مدیر و دادورز اجراى احکام حقوقى شهرستان 

اصفهان /3/707
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه 6 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى  در خصوص پرونده اجرایى 
کالسه 962574ج/6 له خانم معصومه حسینى و علیه آقاى محمدرضا میرزایى مبنى بر مطالبه 
مبلغ 400 عدد سکه بهار آزادى بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در 
تاریخ 97/4/27 ساعت 12/5 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین 
دادگسترى خیابان شهید نیکبخت جهت فروش یک دســتگاه پراید شماره 948 ب 57 ایران 
13 با مشخصات مندرج در نظریه کارشناســى که ذیال درج شده است توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار 
نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشــانى اصفهان پارکینگ 
مرکزى اصفهان از مال بازدید و با همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین 
شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شــرکت نمایند. پیشنهاددهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تسلیم مال مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن 
صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. اوصاف خودرو مورد 
مزایده: یک دستگاه پراید شماره 948 ب 57 ایران 13 به رنگ سفید مدل 1379 موتور وگریبکس 
خاموش گلگیر جلو و عقب سمت راست خوردگى دارد ســپر عقب شکسته رکاب سمت راست 
خوردگى دارد قیمت پایه پراید مبلــغ 55/000/000 ریال ارزیابى مى گردد. م الف: 7770 مدیر 

اجراى احکام مدنى دادگسترى اصفهان /4/147
ابالغ راى

شــماره دادنامه: 9709976794100363 شــماره پرونده: 9609986794101450 شــماره 
بایگانى شعبه: 961453 خواهان: شرکت شیشه ایمنى امید اصفهان (سهامى خاص) با وکالت 
آقاى على شیخ خوزانى فرزند على محمد به نشانى اصفهان خیابان حکیم نظامى نبش خیابان 
مهرداد ساختمان کیمیا طبقه دوم واحد میانى و خانم راضیه یزدان پناه یزدانى فرزند محمدرحیم 
به نشانى اصفهان خ حکیم نظامى نبش خیابان مهرداد ســاختمان کیمیا طبقه دوم خواندگان: 
1- آقاى جواد جوکار 2- آقاى یوســف حیدرى فرد 3- آقاى على زرافشــان هر سه مجهول 
المکان خواسته مطالبه مبلغ 85/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک انضمام کلیه خسارات 
وارده اعم از خسارات تاخیر تادیه، دادرسى و حق الوکاله وکیل و بدوا صدور قرار تامین خواسته 
گردشکار: به تاریخ 97/2/30 با توجه به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم 
شعبه 11 ضمن اعالم ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى شرکت شیشه ایمنى امید اصفهان با وکالت 
آقاى على شــیخ خوزانى و خانم راضیه یزدان پناه یزدانى به طرفیت خواندگان 1- آقاى جواد 

جوکار 2- آقاى یوسف حیدرى فرد 3- آقاى على زرافشان به خواسته مطالبه مبلغ 85/000/000 
ریال بابت وجه یک فقره چک به شــماره 312022 مورخ 93/3/25 به انضمام کلیه خســارات 
قانونى با عنایت به محتویات پرونده و وصف تجریدى بودن چک و بقاى اصول مســتندات در 
ید خواهان و گواهى عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور بر استقرار دین و اشتغال 
ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد و عدم حضور خواندگان على رغم 
ابالغ قانونى نشر آگهى در جلسه رسیدگى و اینکه مشارالیه ها در قبال دعوى مطروحه دفاعى 
به عمل نیاورده و هیچ گونه دلیل موجه و مدرك موثر قانونى مبنى بر برائت ذمه خویش ابراز و 
اقامه ننموده اند، شــورا به لحاظ موصون ماندن دعوى و مستندات خواهان از هر گونه خدشه و 
تعرض قانونى دعوى مطروحه را ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 198 و 515 و 522 و 519 
قانون آیین دادرسى مدنى و راى وحدت رویه 536 مورخ 1396/7/10 هیئت عمومى دیوان عالى 
کشــور، حکم به محکومیت خواندگان ردیف اول و دوم به عنوان صادرکننده بالسویه و خوانده 
ردیف سوم متضامناً به عنوان ظهرنویس به  پرداخت مبلغ هشتاد و پنج میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ دو میلیون و یکصد و هشتاد و دو هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک (93/3/25) تا زمان وصول براساس آخرین شاخص بانک 
مرکزى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و هزینه نشر آگهى در حق خواهان صادر و اعالم 
مى دارد راى صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــعبه و 
پس از آن نیز ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد. 
اصفهان، چهارراه شیخ صدوق چهارراه وکال مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م 
الف: 7809 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /4/148

ابالغ راى
کالسه پرونده: 960054 شماره دادنامه: 9609976794700782 مرجع رسیدگى: شعبه هفدهم 
شوراى حل اختالف خواهان: الهام مستأجران به نشــانى اصفهان خ رباط اول پل رباط قبل از 
مهدیه برج افق طبقه 6 واحد I 6 خوانده: بهرام گرگى وند به نشــانى مجهول المکان شــورا با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شــوراى حل اختالف: در خصوص دعوى خانم الهام 
مستأجران به طرفیت آقاى بهرام گرگى وند به خواســته مطالبه مبلغ 21/000/000 ریال وجه 
چک به شماره 454269 به عهده بانک کشاورزى به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به 
دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ 
قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى 
در مقام دفاع نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده است لذا دعوى خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر مى رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 
522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 21/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و 1/445/000 ریال بابت هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (94/2/20) تا تاریخ اجراى حکم 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى  و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در 
محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 7808 شعبه 17 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /4/149
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609970350601277 شماره پرونده: 9609980350600182 شماره بایگانى 
شعبه: 960213 خواهان: بانک مهر اقتصاد به نمایندگى آقاى علیرضا زمانى با وکالت آقاى على 
جزینى درچه فرزند محمد به نشــانى اصفهان، خیابان چهارراه نقاشى ابتداى خیابان فلسطین 
مجتمع میالد واحد 3 کدپستى 8431978711 خواندگان: 1- آقاى سیدشهاب الدین قائم مقامى 
فرزند سید قدرت ا... به نشانى استان اصفهان شهرستان سمیرم سمیرم خیابان قدس جنب جهاد 
کشاورزى منزل شخصى کدپســتى 8661878363، 2- آقاى ناصر میر فرزند خسرو 3- آقاى 
محمدرضا فروغى فرزند خیرا... 4- آقاى سعید میر فرزند ناصر همگى به نشانى مجهول المکان 
خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسى 2- مطالبه خســارت تاخیر تادیه 3- مطالبه وجه چک 
دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص دعوى بانک مهر اقتصاد بــا وکالت آقاى على جزینى 
درچه به طرفیت آقایان 1- ناصر میر فرزند خســرو 2- ســعید میر فرزند ناصر 3- سید شهاب 
الدین قائم مقامى فرزند ســید قدرت ا... 4- محمدرضا فروغى فرزند خیرا... به خواسته مطالبه 
مبلغ 328/386/826 ریال بخشى از وجه چک شماره 944798- 1395/01/18 و 943710- 
1395/01/18 عهده بانک ملى به انضمام خســارات دادرســى و تاخیر تادیه با عنایت به جامع 
محتویات پرونده و اینکه خواهان به موجب الیحه شماره 1330 دعوى خود را در خصوص چک 
شماره 944798- 1395/01/18 و خوانده ردیف دوم (سعید میر) مسترد نموده مستندا به بند ب 
ماده 107 قانون آیین دادرسى مدنى قرار رد عوى خواهان صادر و اعالم مى گردد و در خصوص 
سایر خواندگان و چک شماره 943710- 1395/01/18 مبلغ 430/000/000 ریال با توجه به 
رونوشت مصدق چک و گواهى عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه، وجود اصول مدارك در 
ید خواهان و اینکه وجه چک باید به محض ارائه کارسازى و پرداخت گردد و خوانده ردیف چهارم 
(محمدرضا فروغى) صادرکننده و خوانده ردیف اول (ناصر میر) و سوم (سید شهاب الدین قائم 
مقامى) ظهرنویس چک مذکور و داراى مسئولیت تضامنى مى باشند و با وصف ابالغ اخطاریه 
و نشر آگهى در جلسه دادگاه حاضر نشــده و در قبال دعوى خواهان و برائت ذمه خویش ایراد و 
دفاعى ننموده اند فلذا دعوى خواهان محمول بر صحت تلقى و مستندا به ماده 249- 310- 313 
قانون تجارت و تبصره الحاقى ماده 2 قانون چک و ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصحلت 
نظام و ماده 198-515-519 قانون آیین دادرســى مدنى خواندگان ردیف اول و سوم و چهارم 
متضامنا به پرداخت مبلغ سیصد و بیست و هشت میلیون و سیصد و هشتاد و شش هزار و هشتصد 
و بیست و شــش ریال بعنوان اصل خواســته و نیز پرداخت مبلغ ده میلیون و پانصد و شصت و 
هشت  هزار و پانصد و سى و نه ریال بابت خسارات دادرســى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و 

نیز پرداخت خسارات تاخیر تادیه بر مبناى نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط 
بانک مرکزى اعالم و حین اجراى حکم محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم مى گردند 
راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل وخواهى در همین دادگاه و پس از 
آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر اصفهان مى باشد. اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 
214. م الف: 7803 نبوى رئیس شعبه ششم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /4/150

اجراییه
شماره اجراییه:  9710426805100165 شماره پرونده: 9609986805101280 شماره بایگانى 
شعبه: 961280 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره و شماره دادنامه مربوطه 
9709976805100001 محکوم علیه سکینه نورى به نشــانى مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/260/000 ریال هزینه دادرسى 
و خسارت تاخیر تادیه و نیم عشــر اجراى احکام. مشــخصات محکوم له: وحید صفرى فرزند 
غالمعلى به نشانى اســتان اصفهان شهرستان اصفهان شــهر اصفهان خ کاوه خ فالطورى خ 
اشراق ك عرفان 15 ك پرستار ك گلســتان پ 287. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بــه موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانــون اجراى احکام مدنى) 
2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به 
از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال 
خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد 
به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار 
از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و 
ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به 
هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد 
موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه 
یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394). اصفهان کنارگذر اتوبان شــهید خرازى حدفاصل خیابان آتشــگاه و میرزا طاهر 
مجتمع شماره سه شوراى حل اختالف. م الف: 7768 شــعبه 51 شوراى حل اختالف اصفهان 

(مجتمع شماره 3) /4/151
اجراییه

شماره اجراییه: 9610426794300272 شماره پرونده: 9609986794300741 شماره بایگانى 
شعبه: 960742 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096794301180 و 
شماره دادنامه مربوطه 9609976794301490 محکوم علیه لیال صادقى على آبادى به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال رسمى یک دستگاه 
خودرو سوارى پراید جى تى ایکس اى مدل 1385 به رنگ نقره اى به شماره موتور 1713380 و 
شماره شاسى s 1412285951445 و شماره انتظامى 72س753- 53 به نام خواهان سیدعباس 
تقوى نیا فرزند سید هادى به نشانى استان اصفهان شهرســتان اصفهان شهر اصفهان خیابان 
زینبیه کوچه منتظرالمهدى بن بست ابوذر پالك 12 و همچنین پرداخت مبلغ 1/050/000 ریال 
هزینه دادرسى و پرداخت هزینه نشر آگهى با احتساب اجرا در حق محکوم له و نیم عشر دولتى. 
محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد 
(ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى 
کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات 
مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى 
که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل 
و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى 
شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فــرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده 
اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط 
به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 
ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). اصفهان خیابان سجاد خیابان آیت اله ارباب 
روبروى مدرسه نیلى پور جنب ساختمان صبا پالك 57. م الف: 7772 شعبه 13 حقوقى  شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /4/152
ابالغ راى

شــماره دادنامه: 9709976793600318 شــماره پرونده: 9609986793601464 شــماره 
بایگانى شــعبه: 961476 خواهان: آقاى سعید شــریفى فرزند رمضانعلى با وکالت خانم نفیسه 
عرب زاده فرزند هادى به نشــانى اصفهان اصفهان اصفهان انتهاى مشتاق سوم خیابان روشن 
دشت کوى شقایق مجتمع شقایق ط 4 واحد 9 و آقاى حســین محمدیان فرزند یداله به نشانى 

اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالى ساختمان بانک تجارت (ارغوان) طبقه سوم واحد 18 کاخ 
موسسه حقوقى نویدبخشــان عدالت خوانده: آقاى على غالمى فرزند اسدا... به نشانى مجهول 
المکان خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشــورتى اعضا، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و 
به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى سعید 
شریفى با وکالت آقاى حسین محمدیان و خانم نفیسه عرب زاده به طرفیت آقاى على غالمى به 
خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره (900682 به تاریخ 
96/06/05 به مبلغ 50/000/000 ریال) عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونى، با 
توجه به اوراق و محتویات پرونده و صدور گواهى عــدم پرداخت از جانب بانک محال علیه و با 
عنایت به وصف تجریدى بودن چک موصوف و بقاى اصول مستندات در ید خواهان که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد و اینکه خوانده با وصف ابالغ 
قانونى در جلسه رسیدگى حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه اى به این شعبه ارائه ننموده، لذا شورا 
دعوى خواهان را مقرون به صحت تلقى و مستندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 
519 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال 
بابت اصل خواســته و 1/690/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و 
هزینه نشر آگهى سه مرحله احتساب آن در اجراى احکام و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررســید چک موصوف  (96/06/05) لغایت تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
مى دارد. راى صادره غیابى بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه 
و ســپس ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم محترم عمومى حقوقى 
اصفهان مى باشد. اصفهان خیابان ســجاد خیابان آیت اله ارباب روبروى مدرسه نیلى پور جنب 
ساختمان صبا پالك 57. م الف: 7785 نجفى قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف اصفهان 

(مجتمع شهید حججى) /4/153
ابالغ راى

کالسه پرونده: 960964 شماره دادنامه: 9709976793800061-97/1/29 مرجع رسیدگى: 
شعبه هشتم شــوراى حل اختالف خواهان: عبدالرحیم جعفرى ولدانى فرزند محمد به نشانى 
اصفهان خ شهیدان غربى محله ولدان کوچه مسجد امام حسن مجتبى منزل عبدالرحیم خوانده 
مســعود على بیگى به نشانى مجهول المکان شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى آقاى عبدالرحیم جعفرى ولدانى به طرفیت آقاى مسعود 
على بیگى به خواسته مطالبه مبلغ 69/000/000 ریال وجه چک به شماره 625890 و 625891 
به عهده بانک کشاورزى به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه دادخواست تقدیمى، تصویر 
مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلســه 
رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پسندى در مقام دفاع 
نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده اســت لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت 
به نظر مى رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 69/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 1/042/500 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
هاى  موصوف (84/5/20 و 94/6/20) تا تاریــخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و 
پس از اتمــام مهلت واخواهى ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکــم عمومى حقوقى 
اصفهان مى باشد. م الف: 7791 شعبه هشتم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو) /4/154
مزایده اموال غیر منقول

شماره :971003  - اجراى احکام دادگاه حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 971003  
اجرائى موضوع علیه محمدحسین تگریان وله  خانم ندا جعفرى در تاریخ 97/04/24 به منظور 
فروش  میزان 13/91 حبه از 72 حبه 6 دانگ دو واحد سوله ( کوچک و بزرگ) داراى 670 متر 
مربععرصه و670 متر مربع اعیانى در یک طبقه داراى انشعابات برق سه فاز واقع در شهر ابریشم 
روبروى اردوگاه شهید بهشتى کنارگذر خاکى شــمالى که داراى سابقه ثبتى 24/655 بخش 9 
مى باشد و ملک مذکور مشاع مى باشد و متعلف به حق غیر مى باشد از ساعت 10 الى 11 صبح 
جلســه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان اطاق 315 برگزار نماید . ملک موضوع 
مزایده توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 1/545/839/210 ریال ارزیابى شده است 
. متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایــده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال 
مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید. ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده 
شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را  به حساب سپرده دادگسترى به شماره 
217129028805  واریز و فیش آن را ارائه  و در صورت انصراف برنده مزایده ده درصد ایداعى 
به نفع دولت ضبط خواهد شد. م/الف : 320 اجراى احکام مدنى دادگسترى فالورجان/ 4/163 

ابالغ وقت رسیدگى
ابالغ دادنامه وقت رســیدگى- آقاى محمدجعفرى یزدآبادى فرزند مهدى ساکن باغ ابریشم 
کوچه بروجردى پالك 2 دادخواستى به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ بیست میلیون تومان 
به شماره 921623 – 97/02/20 به طرفیت رضا رحیمى منش که با ارجاع به این شعبه ثبت به 
کالسه 112/96 براى روز 97/05/13 ساعت 5/30 عصر تعیین وقت شده است و چون خوانده 
مجهول المکان اعالم گردیده است.لذا دستور شورا در اجراى ماده 1023 و 1029 قانون مدنى و 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار محلى  آگهى 
مى شود تا خوانده (نامبرده فوق) با اطالع از وقت رسیدگى به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را نیز دریافت و براى روز مقرر جهت رسیدگى 
حاضر گردد و اال این آگهى به منزله ابالغ تلقى مى شــود . م الف 317  مدیر دفتر شعبه چهارم 

شوراى حل اختالف فالورجان/ 4/164 

رئیس کل دادگســترى اصفهان با اشاره به ســازش در پرونده هاى 
دادگسترى گفت: حداقل 30 درصد از پرونده هاى وارده به شوراهاى 
حل اختالف استان، با ســازش مختومه مى شود، اما این مقدار کافى 

نیست.
خسروى وفا تصریح کرد: طبیعتًا آنچه ما در درون سیستم قضائى به 
آن مى پردازیم، این است که تا جایى که براى ما امکانپذیر است، زمان 
دادرسى را کوتاه کنیم و در کنار کوتاه کردن زمان دادرسى، دقت الزم 

در پرونده ها  و سرعت باشد.
وى با بیان اینکه باید سرعت و دقت در کنار هم در دادگسترى دیده 
شود، گفت: اگر در پرونده ها سرعت فداى دقت شود، عدالت تعطیل 
است و باید بستر کار را به گونه اى فراهم کنیم که افرادى که به این 
دستگاه مراجعه مى کنند، باید به پرونده آنها با سرعت همراه با دقت 

رسیدگى شود.
خسروى وفا خاطرنشان کرد: باید تا جایى که امکانپذیر است حقوق 
شهروندى در دستگاه قضائى چه براى شاکى و چه متهم رعایت شود.

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان با بیان اینکه پرونده هایى که در 
طول روز به همکاران قضائى ما ارجاع مى شود، چند برابر استانداردهاى 
موجود است، اظهار کرد: براساس تحقیقات میدانى دستگاه قضائى، 
در بسیارى از کشورهاى دیگر روزانه به سه پرونده رسیدگى مى شود، 
اما این در حالى است که در دادگسترى هاى ما روزانه به شش پرونده 

رسیدگى مى شود.
وى گفت: نبایــد کمبودهاى دســتگاه قضائى ســبب کوتاهى در 
رسیدگى ها شود، همچنین باید رسیدگى ها با دقت بیشترى انجام و 

حقوق شهروندى رعایت شود.

30 درصد پرونده هاى قضائى اصفهان با سازش 
نهمین نمایشگاه دوســاالنه صنعت برق از امروز در مختومه مى شود

اصفهان آغاز مى شود.
 در این نمایشگاه، 139 مشارکت کننده از استان هاى 
تهران، اصفهان، خراســان رضــوى، چهارمحال و 
بختیارى، قزوین، البرز، مرکزى، گلستان و آذربایجان 
شرقى دستاوردهاى خود را در 4170 مترمربع فضاى 

نمایشگاهى و 138غرفه به نمایش مى گذارند.
در نهمین نمایشگاه دوساالنه صنعت برق، شرکت 
کنندگان ظرفیت ها و توانمندى هاى شــرکت هاى 
مختلف در حوزه هاى لوستر، چراغ و لوازم روشنایى، 
انواع سیم، کابل و سایر تجهیزات برق و الکترونیک، 
انواع ســوییچ و تجهیزات مخابراتى و الکترونیکى، 
تابلــو و تجهیــزات بــرق صنعتــى و تجهیزات و 

ماشین آالت صنعتى ارائه مى شود.
توجــه بیشــتر به صنعــت بــرق کشــور، تبیین 
توانمندى  هاى ایــن صنعت در مقایســه با دیگر 
کشورهاى منطقه، شناخت زمینه هاى بالقوه همکارى 
و تعامل بین ایران و دیگر کشورها، افزایش راندمان 
تولید برق در نیروگاه هاى مختلف کشــور، فراهم 
کردن زمینه صادرات برق به دیگر کشورها و معرفى 
تجهیزات نوین تولید برق، برخى از اهداف برگزارى 

نهمین نمایشگاه دوساالنه صنعت برق ایران است.
این نمایشــگاه از امروز تا نهم تیر از ساعت 16تا22 
در محــل برگزارى نمایشــگاه هاى بیــن المللى 
استان اصفهان،  واقع در پل تاریخى شهرستان برپا 

مى شود.

امروز؛ گشایش 
نمایشگاه دوساالنه 

صنعت برق
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دماى هواى اصفهان در هفته 
آینده، روند افزایشى ندارد

کارشـناس پیش بینـى اداره کل هواشناسـى اسـتان 
اصفهان گفت: دماى هواى اصفهان در هفته آینده، روند 
افزایشـى ندارد و همین وضعیت جوى پایـدار، بر روى 

استان حاکم است.
فاطمه زهرا سیدان افزود: نقشه هاى هواشناسى بیانگر  
آسمانى صاف و آفتابى براى تمامى مناطق استان است. 
وى گفت: در چند روز آینده باز هم جو تابستانه در استان 
حاکم است و تمام مناطق اسـتان در بعد از ظهر داراى 

وزش باد هستند.

کنترل تصویرى
 208 تقاطع شهر اصفهان

208 تقاطع شـهر اصفهـان در مرکز کنتـرل ترافیک 
فرماندهـى مى شـود. مدیـر مرکـز کنتـرل ترافیـک 
شـهردارى اصفهان با اشـاره به اینکـه در 140تقاطع، 
چراغ چشـمکزن فعال و 71تقاطع به سامانه هوشمند 
(SCATS) مجهـز اسـت، گفـت: در حـال حاضـر 
491دوربین زنده نظارت تصویري و 48سنسور پردازش 

تصویر در سطح شهر اصفهان فعال است.
هادى کریمى افزود: 42تابلوي متغیر خبري، 15تابلوي 
متغیر خبري کوچک و 112دوربین ثبت تخلف سرعت 
در شهر نصب شده و همچنین تخلف عبور از چراغ قرمز 

با 84دوربین ثبت می شود.
وى گفت: 23سامانه تصویري تخلف تردد در محدوده 
ترافیکی زوج و فرد خودروها و 42سامانه نیز تخلف عبور 

از خطوط BRT را ثبت می کند.

انهدام باند میلیاردي سارقان 
منزل در اصفهان

اعضاى باند سه نفره سارقان منزل، دستگیر و از آنها ده 
میلیارد ریال اموال مسروقه کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان گفت: در پی شکایت 
تعدادي از شهروندان مبنی بر سرقت از منزل در غرب 
شهر اصفهان، کارآگاهان پلیس آگاهی اصفهان موفق 
به شناسـایی سـه سـارق حرفه اي منزل و دستگیرى 
آنها شدند. سرهنگ سعید سـلیمیان افزود: متهمان در 
بازجویى هاى به عمل آمده، به سرقت ده میلیارد ریال 

اموال منزل و 14 مورد سرقت اعتراف کردند.
وى گفت: تاکنون تعداد زیادي از مالباختگان شناسایی 

شده اند.

افتتاح مرکز ویژه کودکان 
ایزوله در گلپایگان 

مدیر اداره بهزیستى شهرستان گلپایگان گفت: در هفته 
بهزیستى، مرکز مشاوره و مرکز ویژه کودکان ایزوله در 

گلپایگان افتتاح مى شود. 

خبر

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: با 
بازارى ها و کاســبانى که به حق خود قانع نیستند و رفتار 

نامناسبى داشته باشند، برخورد قانونى مى شود.
اسرافیل احمدیه اظهار داشــت: در صورتى که اصناف به 
حق و حقوق خود قانع نباشند و رفتار نامناسبى از خود بروز 
دهند، آماده ایم با استفاده از بازرسان اتحادیه ها و سازمان 

تعزیرات برخورد کنیم.
وى از شفاف شدن روابط اتحادیه ها با اتاق اصناف خبر داد 
و بیان داشت: با توجه به وضعیت کشور، توصیه مى شود 

خود را مشغول مسائل جزئى نکنیم.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت اصفهان ادامه داد: اهداف 

اصناف،  اتحادیه و بازارى ها برخالف اهداف کشور نیست.
وى با بیان اینکه مبارزه با مفسده هاى اقتصادى را محور 
کار خود قرار داده ایم، تصریح کرد: مبارزه با کاالى قاچاق، 
اولویت کار اســت و به دنبال براندازى تمام مفسده هاى 

قاچاق هستیم.
احمدیه بر لزوم شفافیت در خصوص بودجه بندى و هزینه 
کرد اتاق اصناف مرکز اســتان در چارچوب قانون نظام 
صنفى و آیین نامه مربوط تأکید کــرد و افزود: با توجه به 
شرایط اقتصادى موجود، خواستار توجه بیش از پیش اتاق 
اصناف مرکز استان اصفهان به موضوع بازرسى و نظارت 

در سطح عرضه هستیم.

مدیر مرکز حوادث و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان 
گفت: امداد تابستانه فوریت هاى پزشکى اصفهان، از ابتداى 
تیرماه سال جارى تا پایان شهریورماه با 141 پایگاه پیش 

بیمارستانى آغاز به کار کرد.
غفور راســتین اظهار کرد: طرح امداد سالمت تابستانى 
فوریت هاى پزشکى اســتان اصفهان از نخستین روز ماه 
جارى آغاز به کار کرد و تا پایان شــهریور ماه سال جارى 
ادامه خواهد داشــت. وى تصریح کرد: براى اجراى این 
طرح، جلسات هماهنگى با دســتگاه هاى مرتبط از جمله 
پلیس، راهدارى، حمل و نقل و هالل احمر براى پیگیرى 
بحث حوادث ترافیکى، ارتقاى سالمت مردم و ایمنى راه ها 

برگزار شد و این در حالى است که براى پذیرش بیماران و 
مصدومان احتمالى حوادث در این طرح، هماهنگى هاى 
الزم با بیمارستان هاى اســتان صورت گرفته است. وى 
خاطرنشان کرد: در این طرح، توجه ویژه اى به ایستگاه هاى 
راه آهن و فرودگاه ها صورت گرفته کــه در صورت نیاز، 
استقرار آمبوالنس را در این مکان ها نیز شاهد خواهیم بود.

راستین افزود: در امداد- ســالمت تابستانى سال جارى، 
اورژانس پیش بیمارستانى اســتان اصفهان با بهره گیرى 
از 141 پایگاه شــهرى، جاده اى و هوایى، 800 نفر نیروى 
انسانى و 15 مرکز اتاق فرمان، براى پوشش امدادى حوادث 

جاده اى، ترافیکى و طبیعتگردى آمادگى کامل دارد.

آغاز به کار141 پایگاه در امداد 
تابستانه فوریت هاى پزشکى

با کاسبانى که به حقشان 
قانع نیستند برخورد مى شود

اجراییه
شماره اجراییه: 9710426797900141 شماره پرونده: 9609986797901428 شماره بایگانى 
شعبه: 961438 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9710096797900150 
و شــماره دادنامه مربوطه 9609976797903732 محکوم علیه محبوبه احمدى به نشــانى 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 
مبلغ 1/895/000 ریال بابت هزینه دادرســى و مبلغ 120/000 ریال بابت نشــر آگهى و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/10/21 
لغایت اجراى حکم در حق محکوم له حســین صالحى فرزند نصراله به نشــانى استان فارس 
شهرستان آباده شهر ایزدخواست خیابان شهید چمران منزل شخصى حسین صالحى کدپستى 
7399144735 و مبلغ نیم عشــر هزینه اجرا. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 
1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانــون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر 
باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه 
مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعســار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه 
نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت امــوال به منظور فرار از اجراى 
حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (مــاده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو 
یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب 
مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. 
(ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى 
روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى 
کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحــوه اجراى محکومیت مالى 
1394). اصفهان خیابان سجاد خیابان آیت اله ارباب، روبروى مدرسه نیلى پور جنب ساختمان 
صبا پالك 57. م الف: 7799 شعبه 45 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره یک) /4/156
اجراییه

شماره اجراییه: 9610426795900068 شماره پرونده: 9609986795900521 شماره بایگانى 
شعبه: 960522 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096795900308 و 
شماره دادنامه مربوطه 9609976795903094 محکوم علیها 1- سمیه عباسى اشنى به نشانى 

اصفهان اصفهان بزرگراه چمران خ مولوى کوى 110 کوچه نقوى پ 13، 2- ابراهیم سالم به 
نشــانى اصفهان اصفهان خ کاوه خ 15 خرداد کوچه امین پ 445، 3- مجید حدادى به نشانى 
مجهول المکان محکومند به پرداخت مبلغ 91/480/954 ریال بابت اصل خواسته طى قرارداد 
بانک 92/9/18 به شــماره 921916841/13 و مبلغ 2/593/520 ریال بابت هزینه دادرسى و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/6/26 به صورت روزشمار 37/729 ریال 
تا زمان وصول و نیم عشر حق االجرا. مشخصات محکوم له: بانک ملت به نشانى تهران، خ آیت 
اله طالقانى خ شهید سیدعباس موسوى فرصت سابق ساختمان مرکزى بانک ملت. مشخصات 
وکیل: محمود سنجرى فرزند اسکندر به نشــانى اصفهان، اصفهان اصفهان خ امام خمینى خ 
شریف شــرقى کوچه 35 شــهید رفیعیان پالك 194. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بــه موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانــون اجراى احکام مدنى) 
2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به 
از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال 
خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد 
به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار 
از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفــت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و 
ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به 
هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد 
موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه 
یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394). اصفهان چهارراه شــیخ صدوق چهارراه وکال مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى 
حل اختالف. م الف: 7795 شعبه 29 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو) /4/155
فقدان سند مالکیت

شماره 1397/08/500296 – تاریخ 1397/04/02 – آقاى یارعلى محمودى برام فرزند ابراهیم  
به استناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى گردیده است مدعى 
است که یک جلد سند مالکیت به ششــدانگ یک بابخانه پالك ثبتى  19/819 واقع در کلیشاد 
بخش 9 ثبت اصفهان بسریال 014082 الف 94  که در صفحه 101 دفتر جلد 455 امالك ذیل 

ثبت 7026 به نام نامبرده ثبت و ســند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و سپس مفقود شده است 
بنابراین چون نامبرده درخواســت ســند مالکیت المثنى نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله نسبت به ملک 
مزبور و یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشــد از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورت جلسه و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد . و در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه سندمالکیت ، المثنى سند مالکیت مرقوم صادر 
و به متقاضى تسلیم خواهد شــد .  م/الف 311 اکبرپورمقدم- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

فالورجان / 4/165
فقدان سند مالکیت

شماره 1397/08/496586 – تاریخ 1397/04/03 – نظر به اینکه آقاى عطا اهللا افشارى وکالتا 
از طرف حسنعلى جعفرى فروشانى فرزند حسین با ارائه گواهى حصر وراثت و فرم مالیاتى مربوط 
به آقاى حسین جعفرى فروشانى درخواست صدور ســند مالکیت نسبت به سهم االرث احد از 
ورثه بنام حسنعلى جعفرى فروشانى را از ششدانگ یک درب خانه پالك ثبتى  1/563 واقع در 
کاردالن بخش 9 ثبت اصفهان که در صفحه 221 دفتــر جلد 76 امالك ذیل ثبت 3/7176 به 
نام حاج زین العابدین اخوان ثبت و مع الواسطه بموجب سند 26691 – 1349/03/06 دفترخانه 
9 اصفهان به آقاى حسین جعفرى فروشــانى انتقال قطعى گردیده و وکیل نامبرده مدعى است 
سند مالکیت پالك مرقوم نزد آقاى براتعلى جعفرى احد دیگر از ورثه مى باشد که مراتب جهت 
ارائه ســند مالکیت به نامبرده اخطار و پس از گذشــت 10 روز و عدم ارائه سند مالکیت مراتب 
آگهى مى گردد تا هرکس مدعى انجام معامله نســبت به ملک مزبور و یا وجود ســند مالکیت 
نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت جلسه و اصل سند به 
ارائه کننده مســترد گردد . و در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول 
اعتراض بدون ارائه سندمالکیت ، سند ســهم االرث متقاضى صادر و تسلیم خواهد شد .  م/الف 

318 اکبرپورمقدم- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان /4/168
اجراییه

شــماره نامه:9710113757300575 شــماره پرونــده:9609983757300312 شــماره 
بایگانى:960326 ریاســت محترم اداره فرهنگ اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمى شهرستان،با 
سالم احتراما مقرر است ذیل یک نوبت تا تاریخ در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار درج و یک 
نسخه از ان جهت بهردارى در پرونده کالسه 961703 به دادگاه ارسال گردد. موضوع:اجراییه 
خواهان:بانک ملى شعبه علویجه به نمایندگى عباسعلى ظهرابى خواندگان:1.بابک مماند فرزند 
برزو به نشانى مجهول المکان 2.محسن رئیسى مقیم شهر علویجه محل حضور دادگاه عمومى 
بخش مهردشت، خواسته:بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مربوطه 9609973757302385 محکوم علیهم محکوم اســت به 1. حکم به نحو تضامنى به 

پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و حکم به محکومیت خوانده 
ردیف اول ( بابک مماند فرزند برزو) به عنوان صادرکننده چک موصوف به پرداخت هزینه هاى 
دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید اقساط وام طبق نرخ تورم اعالمى توسط بانک 
مرکزى جمهورى اسالمى ایران قابل محاسبه در واحد اجراى احکام مدنى و در خصوص خواسته 
خواهان مبنى بر پرداخت خســارت قانونى اعم از هزینه ى دادرسى و تاخیر تادیه توسط خوانده 
ردیف دوم (ضامن) باتوجه به اینکه وفق تبصره الحاقى به مــاده 3 قانون صدور چک پرداخت 
خسارت دعوا متوجه خوانده ردیف دوم (آقاى محسن رئیسى نافچى) نمى باشند 2.پرداخت نیم 
عشــر اجرایى در حق صندوق دولت 9250000ریال-خواندگان مکلفند ظرف 10روز از تاریخ 
نشرآگهى که منزله ابالغ تلقى میگردد 1.مفاد فوق را به موقع اجرا گذارند 2.ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به اتخاذ نماید 3.با نسبت به معرفى مال اقدام نماید 4.چنانچه قادر به معرفى مال نباشد 
ظرف سى روز از تاریخ ابالغ نسبت به طرح دعوى اعشار در این دادگاه اقادام نماید 5.انتقال مال 
به غیر با انگیزه فرار از دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب 
مجازات تعزیرى درجه شــش یل جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات میشود 
6.چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به 
موافقت محکوم له یا توزیع وثیقه با معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود(تبصره 1 ماده 
3 قانون نحوه اجراى محکومیتهاى مالى 1394) 1177/م الــف کتانى- متصدى دفتر دادگاه 

عمومى بخش مهردشت/4/169
ابالغ وقت رسیدگى

وقت رســیدگى حقوقى: مســئول محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمى شهرستان نجف 
آباداحتراما"مقرر است متن ذیل یک نوبت و حداکثر تا تاریخ  97/04/07 دریکى از روزنامه ها 
کثیراالنتشار درج و یک نسخه از آن جهت بهره بردارى درپرونده کالسه 97/105  به این شورا 
ارسال گردد. ((وقت رسیدگى حقوقى)) کالسه پرونده: 97/105 شعبه دوم شوراى حل اختالف 
مهردشت علویجه وقت رسیدگى: روز 1397/05/20 ساعت 8 صبح خواهان: مجتبى آخوندى 
فرزند غالمحسین خوانده: آرزو هارونى بردشاهى فرزند اکبر خواسته:مطالبه مبلغ پنجاه میلیون 
ریال وجه یکفقره سفته به شماره 063036 به انضمام خسارت تاخیر تادیه متعلقه تازمان واریز 
بدهى توسط خوانده و هزینه واخواســت و دادرســى و حق الوکاله متعلقه و غیره... گردشکار: 
خواهان مذکور دادخواستى به طرفیت خوانده تسلیم به شعبه 2 شوراى حل اختالف مهردشت 
نموده که ثبت وقت رسیدگى تعیین و به درخواســت خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى درج 
مى گردد تا خوانده از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود وقت رسیدگى مذکور به خوانده ابالغ و نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر خود جهت رسیدگى حضوربهم رساند. چنان که بعدا ابالغ به وسیله آگهى 
الزم شود. فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود. 1178/م الف، دبیرشعبه 2 شوراى 

حل اختالف مهردشت/4/170

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: پروژه هاى 
عمرانى سطح استان اصفهان در حدود 40 میلیارد تومان، 
در هفته دولت افتتاح و تعدادى دیگــر نیز در دهه فجر 

آماده مى شود.
مرتضى علوى با اشــاره به اینکه سرویس هاى جارى و 
خدمات شرکت گاز ، نیاز به هزینه هاى جارى زیادى دارد، 
اظهارداشت: درآمد از شرکت گاز به حساب خزانه واریز 
و دولت باید به عنوان یارانه این پول را به مردم برگرداند 
و در صورت تأخیر یا عدم دریافت گازبها، شرکت گاز با 

مشکل جدى مواجه مى شود.

وى گفت: گاز ایمن و مستمر به مردم مى دهیم، ولى در 
برخى مناطق شرق اصفهان در خصوص استمرار جریان 

گاز نگران هستیم.
■■■

علوى با بیان اینکه دست ما در خصوص دریافتى ها باز 
نیست، تصریح کرد: شرایط سخت است و پرداخت گازبها 
به برخى خانوارها فشار مى آورد، ولى قبول کنید که دست 

ما باز نیست و حق برداشت از پول گاز را نداریم.
وى اظهار کرد: پروژه هاى عمرانى سطح استان اصفهان 
در حدود 40 میلیارد تومان در هفته دولت افتتاح و تعدادى 

دیگر نیز در دهه فجر آماده مى شود.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان با اشــاره به 
مهمترین پروژه هاى در دست اقدام، افزود: شرق استان 
اصفهان شاهد آغاز بهره بردارى از گاز CNG در چهار 
شــهر جندق، فرخى، خور و بیابانک و انــارك در هفته 
دولت خواهد بود که به عنوان مهمترین پروژه ها مطرح 

مى شود.
وى خاطرنشــان کرد: در حال حاضر 26 هزار کیلومتر 
شبکه گاز در ســطح اســتان اصفهان به صورت کامًال 

ایمن داریم.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان؛

نگرانى در خصوص استمرار
جریان گاز در مناطق شرقى اصفهان

معاون امور اقتصادى و توسعه منابع استاندارى اصفهان 
گفت: کم آبى بالى آسمانى و شرایط جدید نیست، اما 

در تقسیم آب کشاورزى عدالت اجرا نشد.
محمدعلى شــجاعى با بیــان اینکه هیــچ مدیرى 
نیســت که کار نکند، اما بى برنامگــى و عدم اجراى 
برنامه هاى موجود مشکل اصلى اســت، اظهار کرد:

کم آبى بالى آسمانى و شــرایط جدید نیست، اما در 
تقسیم آب کشاورزى عدالت اجرا نشد. وى تصریح کرد: 
باید در این موضوع مشارکت بخش هاى دیگر را هم 
در نظر مى گرفتیم، اما فکر کردیم دولت به تنهایى از 
پس آن بر مى آید.  معاون اقتصادى استاندارى اصفهان 
با اشاره به برنامه جامع براى کشاورزان گفت: پرداخت 
خسارت خشکسالى به کشاورزان با اشکاالتى همراه 
بود، اما استاندار اصفهان قول داده برنامه جامعى براى 
کشاورزان در نظر بگیرد و این برنامه جامع با مشورت 
صنف کشــاورزان و تمامى ادارات دولتى تدوین شده 

اســت. شــجاعى اضافه کرد: تیر خالص زاینده رود
 مدت ها پیش و زمانى که چاه هاى آب ســطح سفره 

هاى زیر زمینى آب را کاهش داد، زده شد. 
وى در توضیح طرح ســازگارى با کم آبى گفت: ابتدا 
چشــم انداز، روندها، چالش ها، تجربیــات جهانى، 
ارزش ها و... تعریف شــده و بعد از طــى این مراحل، 
پروژه تعریف خواهد شد. شــجاعى با بیان اینکه صد 
پروژه غیراقتصادى و در زمینه بسترسازى و 66 پروژه 
اقتصادى براى ایجاد و تثبیت اشــتغال در نظر گرفته 
شده است، گفت: در این طرح، براى حوزه کشاورزى، 
خدمات، دامپرورى و... پروژه هایى تعریف شده و 63 
هزار شغل در سه ســال، در مکان هایى که از بى آبى 

آسیب دیدند اجرایى خواهد شد.
وى با بیان اینکه این طرح دو هزار و 800 میلیارد تومان 
منابع مالى نیاز دارد، تصریح کرد: کار تیمى ضرورت اجرا 

و ضمانتى براى تحقق این طرح است.

موســى رضایى، مدیر عامل شرکت برق منطقه اى 
اصفهان در نشست هم اندیشــى  مدیر کل روابط 
عمومى  و اطالع رسانى وزارت نیرو با مدیران صنعت 
آب و برق استان اصفهان گفت: به دلیل کمبود ذخایر 
آب و به تبع  آن برق که در حال حاضر استان اصفهان 
با آن روبه رو است، بحث مدیریت مصرف آب و برق 

از اهمیت بسزایى برخوردار است.
وى افزود: پیش بینى مى شود مصرف برق در استان 

اصفهان امســال نسبت به سال گذشــته 7 درصد 
افزایش یابد و اگر در مصرف برق صرفه جویى نشود، 

متأسفانه با خاموشى روبه رو خواهیم شد.
وى در ادامه به کمبود آب و کاهش بى سابقه ذخیره 
سد زاینده رود اشاره کرد و بیان داشت: مشکل آب 
به قدرى زیاد است که مشکالت برق تحت الشعاع 
آن قرار گرفته ولــى در صنعت برق با کمبود منابع و 

نقدینگى روبه رو هستیم.

عبدالوهاب سهل آبادى، رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، 
معادن و کشــاورزى اصفهان در سومین جلسه کمیته 
حمایت  قضائى گفت:مــردم و فعاالن اقتصادى نباید 
تحت تأثیر ســودهاى واهى برخى از شــرکت هاى 

سرمایه گذارى  قرار گیرند.
وى افزود: اگر فردى یا شرکتى قول پرداخت سود باالى 
40 درصد به سرمایه گذاران بدهد، باید در آن فعالیت 

اقتصادى تردید کرد.
وى خواســتار ســهام بنــدى ســپرده گــذاران در 
شرکت هاى دچار بحران شد و گفت: اصالح مدیریت 
و واقعى شدن نرخ سود، ادامه فعالیت این  شرکت ها را 

ممکن مى سازد. 
■■■

حسن رحیمى، دادستان عمومى و انقالب اصفهان نیز 

در این جلسه گفت: راه اندازى واحدهاى تولیدى دچار 
مســئله از اولویت هاى مهم این کمیته است و در این 
راستا، تصمیمات قضائى مؤثرى براى این واحدها در 

نظر گرفته شده است.
وى تصریح کرد: جلوگیرى از بیکارى کارگران و ادامه 
فعالیت اقتصــادى واحدهاى تولیــدى، از مهمترین

 دغدغه هاى این کمیته است.
■■■

علیرضا افکار، مدیر شعب بانک صادرات استان اصفهان 
نیز با اشاره به مطالبات این بانک از برخى از واحدهاى 
تولیدى گفت:بانک به دنبــال تصاحب مدیریت این 
واحدهاى تولیدى نیست، بلکه آماده همکارى با مدیران 
این واحدها براى یافتن راهى براى مدیریت صحیح و 

بازپرداخت بدهى بانکى آنهاست.  

معاون امور اقتصادى و توسعه منابع استاندارى اصفهان:

مدیر عامل شرکت برق منطقه اى اصفهان:

رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان؛

 عدالت در تقسیم آب کشاورزى اجرا نشد

 اگر در مصرف برق صرفه جویى نشود
با خاموشى روبه رو مى شویم

 ضرورت سهام بندى سپرده گذاران در 
شرکت هاى دچار بحران 

حجت االســالم والمســلمین محمود علــوى، وزیر 
اطالعات از ســایت غنى ســازى نطنز بازدید کرد و در 
جریان آخریــن آمادگى ها و تحوالت این ســایت قرار 

گرفت.
ایــن بازدیــد در چارچــوب اجــراى فرامیــن مقام 
معظــم رهبــرى بــراى آماده ســازى ســایت هاى 
هســته اى و رســیدن به 190 هزار ســو غنى سازى

 است.
پس از آنکــه «دونالد ترامپ»، رئیــس  جمهور آمریکا 
یکجانبه از برجام خارج شد، ایران و کشورهاى باقیمانده 

در توافق در یک چارچــوب زمانبندى تالش کردند این 
توافق را حفظ کنند.  کشورهاى اروپایى اعالم کردند که 
شرایط و امکاناتى را براى منتفع شــدن ایران از برجام 
فراهم خواهند کرد. با این حال این روند از زمان شــروع 
مذاکرات دوباره بــراى حفظ برجام تاکنــون به طول 

انجامیده است.
در بازدید وزیر اطالعات از سایت  نطنز، معاونان وى و نیز 
معاون على اکبر صالحى و نیز بهروز کمالوندى، معاون  
رئیس ســازمان انرژى اتمى،  او را در این سفر همراهى 

مى کنند.

بازدید 
وزیر اطالعات از 
سایت هسته اى نطنز
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دبیر شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان 
از راه اندازى مرکز جامع درمان اعتیاد در اصفهان تا پایان 
مهر امسال خبر داد.مصطفى هادى زاده در نشستى خبرى 
به مناسبت روز جهانى مبارزه با مواد مخدر افزود: این مرکز 
با ظرفیت 600 نفر، مشتمل بر پذیرش 500 مرد و100زن، 
به همت شهردارى اصفهان و با همکارى بهزیستى استان 
در حال راه اندازى است. وى اضافه کرد: 10 هزار مترمربع 
از ضلع شــرقى مجموعه باغ فدك اصفهان به این مرکز 
اختصاص یافته است و بهزیستى، فنى و حرفه اى و دانشگاه 
علوم پزشکى باید پس از مراحل راه اندازى و پذیرش مرکز، 

به آموزش، درمان و توانمند کردن افراد معتاد بپردازند.
دبیر شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر استان افزود: 

خدمات این مرکز رایگان اســت و امکان حمایت از بهبود 
یافتگان، پس از طى مراحل درمان نیز وجود دارد.

هادى زاده با اشــاره به اینکه تاکنون مرکزى براى درمان 
اعتیاد زنان بصورت تخصصى در اســتان وجود نداشت، 
گفت: در مرکز جامع درمان اعتیاد این امکان براى درمان 
زنان معتاد فراهم مى شــود. وى با اشاره به تاکید استاندار 
بعنوان رئیس شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر استان 
براى راه اندازى چنین مرکزى در شهرســتان کاشــان و
شهرستان هاى غرب استان، با محوریت نجف آباد یادآور 
شد: هم اکنون 600 مرکز درمان اعتیاد در استان وجود دارد 
که 500 مرکز به درمان سرپایى مى پردازد و در 100 مرکز 

امکان درمان به شکل بسترى وجود دارد.

وى به آمار کشف مواد مخدر در سه ماهه امسال نیز اشاره 
کرد و گفت: در این مدت، 11 ُتن و 600 کیلوگرم مواد مخدر 
در استان کشف شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

61 درصد افزایش داشته است.
هادى زاده افزود: در این مدت، 54 باند مواد مخدر در استان 
منهدم، درحدود 300 دستگاه توقیف و شش هزار نفر نیز 

دستگیر شدند.
وى خاطرنشان کرد: سال گذشته نیز در مجموع 33 ُتن و 
280 کیلوگرم مواد مخدر به ترتیب شامل تریاك، حشیش، 
هرویین و گراس در اســتان کشف شــد که درحدود 90 
درصد آن توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر و بقیه توسط

 دستگاه هاى اطالعاتى استان کشف شد.

مدیر کل کمیتــه امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان 
گفت:هر اصفهانى در ماه به طور میانگین 370 تومان صدقه 

پرداخت مى کند. 
حمیدرضا شــیران با اشاره به ســرانه پرداخت صدقه در 
اصفهان بیان کرد: سهم هر نیازمند تحت حمایت کمیته 
امداد در اســتان اصفهان از مجموع این مبالغ، ماهانه 15 
هزار تومان است. وى بابیان اینکه در سال 96 بیش از 101 
میلیارد و 200 میلیون تومان مستمرى به خانوارهاى تحت 
حمایت این نهاد پرداخت شد، گفت: 84 هزار و 694 خانوار، 
با جمعیتى بیش از 145هزار نفر، مستمرى بگیر این نهاد 
هستند که بر اساس بُعد خانوار، در حال حاضر ماهانه از 148 

تا 465 هزار تومان دریافت مى کنند.
شــیران بابیان اینکه نزدیک به 30 درصد از کمک هاى 
پرداختى این نهاد به نیازمندان، از مشارکت هاى مردمى 
تأمین مى شود، گفت: بقیه خدمات این نهاد از محل بودجه 

دولتى تأمین مى شود.
وى با اشاره به توزیع و نصب نزدیک به 500 هزار صندوق 
صدقه در منازل شــهروندان اصفهانى، معابــر و اماکن 
عمومى، گفت: در سال گذشته 26 میلیارد و 604 میلیون 
تومان صدقه در سراسر اســتان اصفهان جمع آورى شد 
که درزمینه کمک به معیشت، درمان، جهیزیه، تحصیل و 

اشتغال نیازمندان هزینه شد.

معاون امور اقتصادى و توسعه منابع استاندارى اصفهان از 
ایجاد 63 هزار شغل براى کشاورزان آسیب دیده در استان 
اصفهان خبر داد. محمدعلى شجاعى گفت: 63 هزار شغل 
براى کشاورزان آســیب دیده در 14 شهرستان اصفهان 
طى سه سال آینده ایجاد مى شود. وى با اشاره به  برنامه 
جامع ایجاد اشتغال پایدار براى کشاورزان افزود: طى سه 
سال، با ایجاد 63 هزار شــغل با اعتبارى بالغ بر دو هزار و 
800 میلیارد تومان در 14 شهرستان که از کم آبى آسیب

 دیده اند، اجرا خواهد شد. شــجاعى گفت:در تدوین این 
برنامه، 50 کشــور دنیا مورد مطالعه قرار گرفت و چالش 
هاى پیش روى اصفهان مشخص شد تا بدانیم در شرایط 

فعلى چگونه مى توان مســائل را مدیریت کرد و براساس 
اصل کرامت، مشارکت و عدالت، پروژه هاى استانى تعریف 
شدند. وى ادامه داد: دراین طرح،  صد پروژه غیراقتصادى 
و 66 پروژه اقتصادى، در هشت هزار و 219 واحد، اجرا و به 
منظور بسترسازى، ایجاد، حمایت و تثبیت اشتغال تمامى 

افراد ساکن در اصفهان در نظر گرفته شده است.
معاون هماهنگى امور اقتصادى و توســعه منابع انسانى 
استاندارى اصفهان اظهار کرد: ایجاد گلخانه ها و طرح هایى 
در حوزه دامپرورى و گردشگرى، یکى دیگر از پروژه هاى 
پیشنهادى به کشاورزان است که بتوانیم روى زمین آنها با 

این روش اشتغالزایى کنیم.

سرانه پرداخت صدقه ماهانه 
370 تومان است

ایجاد 63 هزار شغل براى 
کشاورزان آسیب دیده در استان 

40 هکتار از مراتع چادگان 
در آتش سوخت

مدیر اداره منابع طبیعى شهرسـتان چادگان گفت: به 
دلیل بى احتیاطى دامداران منطقه چناررود، 40 هکتار 
از مراتع روسـتاى «ده زرگـران» در بخـش چناررود 

شهرستان چادگان در آتش سوخت.
غالمرضا کارگـر افـزود: طبق بـرآورد کارشناسـان 
اداره منابع طبیعـى، 14 میلیارد ریال به مراتع روسـتا

ده زرگران خسارت وارد شده است. 

اجراى «سه شنبه هاى بدون 
خودرو» در گلپایگان  

سرپرسـت فرمانـدارى گلپایـگان از اجرایـى شـدن 
طرح«سـه شـنبه هاى بدون خودرو» در این شـهر، 

با کمک اهالى و سایر دستگاه هاى اجرایى خبر داد.
حسـین یار محمدیان گفت: سه شـنبه بدون خودرو 
از طرف شـهردارى گلپایگان پیشـنهاد شـده است و 
فرماندارى نیز به عنوان یک دستگاه حاکمیتى، ازاین 

طرح حمایت مى کند.
وى افزود : برنامه دوچرخه سـوارى قدم اول اسـت و 

در سه شنبه هاى هفته هاى آینده نیز اجرا مى شود.
در ادامه شهردار گلپایگان نیز با اشاره به اینکه کلیات 
طرح «سـه شـنبه هاى بـدون خـودرو» در شـوراى 
ترافیک شهرسـتان پذیرفته شده است، گفت:در نظر 
داریم این طـرح را بـا هماهنگى و همـکارى نیروى 
انتظامى و دیگر دسـتگاهاى ذیربط، ابتـدا در یکى از 

معابر شهر براى ساعاتى از روز اجرا کنیم.
محمد امین جمالى با تأکید بر ترویج فرهنگ استفاده 
از دوچرخه به جاى خودرو گفت: در بلوار امام رضا(ع) 
شهر گلپایگان نیز مسیرى براى تردد دوچرخه پیش 

بینى شده است که در آینده ساخته مى شود.

موزه نام آوران باغ رضوان 
رونمایى مى شود

مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان 
از رونمایى و راه اندازى موزه نام آوران و فرهیختگان 

آرمیده در باغ رضوان اصفهان خبر داد.
رضــا جعفریان گفت: خانــواده ها و بســتگان این 
نام آوران مــى توانند بــا ارائه آثار آنها به ســازمان 

آرامستان ها، براى راه اندازى موزه مشارکت کنند.
وى در ادامه با اشــاره به بحران آب استان و خشک 
شدن چاه هاى آب آرامستان باغ رضوان گفت: براى 
حفاظت از 170 هکتار فضاى سبز این آرامستان، از 

شهرستان هاى اطراف چاه آب اجاره کردیم.
جعفریان افزود: آب مصرفى غســالخانه ها و پساب 
باغ رضوان را مــى توان براى درختــان غیرمثمر و 
مکان هاى غیرقابل تردد اســتفاده کــرد که براى 
چنین اقدامى، نیازمند مشاوره و گرفتن مجوز از اداره 

بهداشت و درمان هستیم.

خبر

آگهى تجدید مزایده عمومى

سید محسن هاشمى- شهردار مبارکهسید محسن هاشمى- شهردار مبارکه

نوبت دوم آگهى مناقصه عمومىنوبت دوم

سید محسن هاشمى- شهردار مبارکهسید محسن هاشمى- شهردار مبارکه

شرکت منحله در حال تصفیه جهان اندیشه آپادانا سهامى خاص  به شماره ثبت 23099و شناسه ملى 10260439162
پیرو آگهى منتشره انحالل در روزنامه رسمى شماره 21267مورخ 21 / 12 /96 در اجراى ماده 225قانون تجارت بدینوسیله از کلیه اشخاص 
حقیقى و یا حقوقى که ادعا و یا طلبى از شرکت فوق دارند دعوت مى شود با در دست داشتن مدارك مربوطه حداکثر ظرف مدت  6 ماه از 
تاریخ درج اولین آگهى  به آدرس محل تصفیه این شرکت واقع در اصفهان خیابان فالطوري مجتمع  پاسارگاد طبقه دوم واحد 2 کدپستی 

8193915466 مراجعه نمایند.
بدیهى است پس از انقضا مدت مذکور هیچ گونه ادعایى پذیرفته نخواهد شد.

آگهى دعوت از بستانکاران

سیدمحمد باقر ابطحى _مدیر تصفیه شرکت منحله در حال تصفیه جهان اندیشه آپادانا -سهامى خاص 

نوبت دوم
سفیر ایران در سنگاپور با اعالم تمایل مسئوالن سنگاپورى 
براى ایجاد و گســترش تعامالت بازرگانى و اقتصادى با 
اصفهان گفت: سرمایه گذاران سنگاپورى، آماده همکارى 

و رایزنى در این زمینه هستند. 
جواد انصارى با اشاره به پیشرفت هاى اقتصادى سنگاپور 
اظهار کرد: این کشور زمانى پاتوق دزدان دریایى بود، اما 
امروز به مرحله اى از پیشرفت اقتصادى رسیده است که با 
کشورهاى توسعه یافته و برتر اقتصاد دنیا مانند ژاپن رقابت 
تنگاتنگى دارد. وى با بیان اینکه ســنگاپور به عنوان یک 
کشور مستقل تنها 50 ســال قدمت دارد، چراکه از مالزى 

جدا شده اســت، افزود: این کشور بدون امکان دستیابى و 
استخراج حتى یک قطره نفت، بزرگ ترین پاالیشگاه دنیا 
را در خود جاى داده است و در شرایطى که 85 درصد از این  
کشور داراى پوشش گیاهى است، تولیدات کشاورزى ندارد.

وى با اعالم تمایل مسئوالن سنگاپور در راستاى ایجاد و 
گســترش تعامالت بازرگانى و اقتصادى با کشور ایران و 
به ویژه اصفهان گفت: ســرمایه گذاران سنگاپورى آماده 
همکارى و رایزنــى در این ارتباط و ســرمایه گذارى در 
راستاى به سرانجام رســاندن پروژه هاى مهم اصفهان 

هستند.

پروژه هاى اصفهان در دست سنگاپورى ها

مرکز جامع درمان اعتیاد  
راه اندازى مى شود

شرایط متقاضیان:
الف) کلیه اشخاص حقیقى یا حقوقى داراى توان مالى، تجهیزا ت، امکانات و سابقه کار مرتبط

ب) توانایى ارائه تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 36/000/000 ریال و همچنین تهیه ضمانتنامه انجام تعهدات جهت عقد قرارداد
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: ارائه ضمانتنامه بانکى یا واریز نقدى بابت سپرده شرکت در مزایده به حساب سیباى 0105193396003 بنام شهردارى 

مبارکه (از قرار دادن هر گونه وجه نقد یا چک هاى تضمینى، مسافرتى و غیره جداً خوددارى گردد.)
محل دریافت اسناد مزایده: مبارکه- میدان انقالب، ساختمان شهردارى، امور قراردادها (52402021- 031)

مبلغ خرید اسناد مزایده: 500/000 ریال
تاریخ فروش اسناد مزایده: در ساعات ادارى از تاریخ درج آگهى تا روز شنبه مورخ 1397/04/16 خواهد بود.

تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى: مزایده گران بایستى پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 
1397/04/19 به دبیرخانه محرمانه حراست این شهردارى تسلیم و رسید دریافت نمایند.

زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشائى پیشنهادات: رأس ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 1397/04/20
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارك مزایده درج گردیده است.

شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار مى باشد.

مدت اجاره- ماهقیمت پایه کارشناسى (ماهیانه- ریال)مجوز شوراعنوان مزایدهردیف

96/186960/000/00012- 1396/12/26اجاره بازار روز قهنویه و دهنو1

دستگاه مزایده گزار: شهردارى مبارکه

توضیح اینکه در صورت استفاده از ماشین آالت شهردارى، اجاره ماشین آالت جداگانه طبق نظریه کارشناس رسمى دادگسترى دریافت خواهد شد.
شرایط متقاضیان:

الف) کلیه اشخاص حقیقى یا حقوقى داراى توان مالى
ب) توانایى ارائه تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 508/000/000 ریال و همچنین تهیه ضمانتنامه انجام تعهدات جهت عقد قرارداد

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: ارائه ضمانتنامه بانکى یا واریز نقدى بابت سپرده شرکت در مناقصه به حساب سیباى 0105193396003 بنام شهردارى 
مبارکه (از قرار دادن هر گونه وجه نقد یا چک هاى تضمینى، مسافرتى و غیره جداً خوددارى گردد.)

محل دریافت اسناد مناقصه: مبارکه- میدان انقالب، ساختمان شهردارى، امور قراردادها (52402021- 031)
مبلغ خرید اسناد مناقصه : 500/000 ریال

تاریخ فروش اسناد مناقصه: در ساعات ادارى از تاریخ درج آگهى تا روز شنبه مورخ 1397/04/16 خواهد بود.
تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى: مناقصه گران بایستى پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 

1397/04/19 به دبیرخانه محرمانه حراست این شهردارى تسلیم و رسید دریافت نمایند.
زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشائى پیشنهادات: رأس ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 1397/04/20

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارك مناقصه درج گردیده است.
شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار مى باشد.

قیمت پایه جهت جمع آورى و حمل مجوز شوراعنوان مناقصهردیف
پسماند از قرار هر کیلوگرم- ریال

برآورد اعتبار براساس حدود 
14500 تن زباله- ریال

جمع آورى و حمل پسماند عادى شهر مبارکه در 1
96/158870010/150/000/000- 1396/12/28شیفت شب همراه با ماشین آالت بخش خصوصى

دستگاه مناقصه گزار: شهردارى مبارکه

رئیس سازمان قضایى نیروهاى مسلح استان اصفهان 
گفت: تعداد زندانیان نظامى نسبت به دو سال گذشته 
به یک چهارم کاهــش یافته اســت و در عین حال 
فعالیت هایى نیز در راســتاى پیشگیرى از وقوع جرم 

انجام شده است.
مهدى تشکرى اظهارداشت: در ســال 95 سازمان 
قضائى نیروهاى مســلح اســتان اصفهان در همه 
شــاخص ها، از جمله کاهش پرونده هاى کیفرى، 
رســیدگى به پرونده ها، پیشــگیرى از وقوع جرم و 
روابط عمومى، رتبه اول را کســب کرد و در ســال 
96 با اختالف ناچیز، رتبه دوم را کســب کردیم، هر 
چنــد در فعالیت روابط عمومــى و در انجام کارهاى 
فرهنگى به رتبه اول در بین کل اســتان هاى کشور 
رسیدیم. وى تصریح کرد: سازمان قضائى نیروهاى 
مسلح در تدوین عملکرد خود در سال 96، پیشگیرى 
از وقوع جرم را در رأس کار خود قرار داده اســت که
 مى توان گفت یکى از اهرم ها براى کاهش نرخ جرم 
به حساب مى آید و این سازمان با نگاه به اجرایى کردن 
ظرفیت ها در جهت کاهش وقوع جرم، از ســال 77 

بحث پیشگیرى از وقوع جرم را به طور جد پیگیرى 
کرد.

وى با اشــاره به آمار باالى زندانیــان، گفت: از همه 
ظرفیت هاى قانونى از جمله آزادى مشــروط، تعلیق 
مجازات و غیره اســتفاده شده و خوشــبختانه تعداد 
زندانیان نظامى نسبت به دو سال گذشته به یک چهارم 

کاهش یافته است. 
وى اظهارداشــت: در عین حال فعالیت هایى نیز در 
راستاى پیشــگیرى از وقوع جرم انجام مى شود، اما 
باز هم مکلف هستیم که به صورت حضورى بازرسى 
و سرکشى کنیم و هر هفته، گزارش آن را به مقامات 

باالتر تحویل دهیم.
رئیس ســازمان قضائــى نیروهاى مســلح گفت: 
خوشبختانه سازوکارى را با عنوان «ارجاع به ضابط» 
تدوین کرده ایم که در واقع، پرونده قبل از این  که در 
شعبه ثبت شــود، به دفتر دادسرا ارســال مى شود و 
دادستان دســتورات الزم را مى هد و در آخر، پرونده 

با متهم به دادگاه فرستاده مى شود و این امر باعث 
مى شود پرونده ها در شعبه ها انباشته نشود.

رئیس اداره آمــوزش دوره اول متوســطه اداره کل 
آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: چهارمین 
دوره جشــنواره نوجوان خوارزمى، در شش رشته در 
اصفهان در حال برگزارى است و 192هزار دانش آموز 

در چهارمین جشنواره خوارزمى شرکت کردند. 
على اعرابى با اشــاره به برگزارى جشنواره نوجوان 
خوارزمى اظهارداشــت: ایــن جشــنواره، با هدف 
زمینه سازى جهت شناخت استعدادها، توانمندى ها، 
صفات و عالیــق دانش آمــوزان به عنــوان یکى 

ازطرح هاى وزارتى در حال اجرا است.
وى با بیان اینکه این جشــنواره، با هدف هویت یابى 
دانش آموزان در حال برگزارى اســت، تصریح کرد: 
دانش آمــوز بایــد در دوره اول متوســطه به هویت 
خود دست یابد و این جشــنواره، کمک بزرگى براى 
دانش آموزان اســت. رئیس اداره آموزش دوره اول 

متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
با بیان اینکه با تغییر نظام آموزشى و تعریف دوره هاى 
هفتم، هشتم و نهم، هدایت تحصیلى از اهمیت باالیى 
برخوردار اســت، اضافه کرد: در گذشــته دانش آموز 
کمترین نقش را در انتخاب رشــته داشــت و امروز 
دانش آموزان باید با تمرکز بر اطالعات دقیق شخصى، 
مسیر شــغلى و تحصیلى خود را مشــخص و یک 
انتخاب آگانه داشته باشد. وى با بیان اینکه جشنواره 
خوارزمى در شــش محور ادبیات فارسى، پژوهش، 
دست سازه، فعالیت هاى آزمایشگاهى، زبان انگلیسى 
و بازارچه هاى کارآفرینى برگزار مى شود و دانش آموز 
هیچ محدودیتى براى انتخاب این محورها ندارند، افزود: 
محور فعالیت ها بسته به عالقه و توانمندى هاى فردى 
است و با بررســى  هاى صورت گرفته بر روى عالیق 

دانش آموزان رشته مناسب براى آنها معرفى مى شود.

کاهش 25 درصدى زندانیان نظامى اصفهان

192هزار دانش آموز در چهارمین جشنواره 
خوارزمى شرکت کردند


