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آگهى مناقصه (نوبت اول)

آگهى مناقصه عمومى (نوبت اول)

حمیدرضا فدائى- شهردار دولت آباد

عیسى بهمنى حیدرآبادى- شهردار شاهین شهر

چاپ اول

چاپ اول

8 روش اثبات شده براى غلبه بر استرسآبگیرى بند هاى خاکى مالطى استان نمى توانستیم فرهادى را فریب بدهیمروس ها و چینى ها جاى شرکت هاى اروپایى را مى گیرند کالغ، عامل قطعى برق یک جزیره! سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

به زودى؛ فروش اقساطى دوچرخه
 در شهر

کوهکن: براى اروپا تابوت مى سازیم
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تقاضاى اشد مجازات
 براى قاتل کودك آق قالئى

افزایش دوباره قیمت گوشت 
در آستانه ماه رمضان

تلگرام به هیچ وجه 
رفع فیلتر نخواهد شد

جنگ فوتبال 4
آسیـا!
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معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: با 
همکارى اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت شهر 

اصفهان، فاز دوم طرح «بفرمایید دوچرخه» را کلید مى زنیم تا 
فروش اقساطى دوچرخه به صورت ویژه براى شهروندان

 رقم بخورد.

همانگونه که شــاهد بودیددور رفت مرحله یک هشتم 
نهایى لیگ قهرمانان آســیا هفته گذشته 
برگزار شد و بازى هاى  دوربرگشت 
دوشنبه (امروز)، سه شنبه و چهارشنبه 
این هفته برگزار مى شــود تا تکلیف 
هشت تیم مرحله یک چهارم نهایى مشخص 
شود. چیزى که عمده رسانه ها بر آن متفق القول 
هستند این است که با نتایجى که در بازى هاى 
رفت به دست آمد، به نظر مى رسد فقط الدحیل 
قطر مى تواند تا حدود زیادى از صعود خود به مرحله بعد 

مطمئن باشد. 
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چهارباغ کًال بسته شدچهارباغ کًال بسته شد
با هدف اجراى  سنگفرش و پیاده راه سازى محور غربى؛با هدف اجراى  سنگفرش و پیاده راه سازى محور غربى؛

10

گام بعدى نمایندگان استان اصفهان که پرچم آمریکا را آتش زدند چیست؟

«طعم گیالس»
 دومین فیلم برتر تاریخ 

جشنواره کن

مربى به من دروغ گفت!
علیرضا حقیقى در اقدامى عجیب از تیم ساندسوال جدا شد. آن هم در فاصله حدود یک ماه 
مانده به جام جهانى. حقیقى درباره این اتفاق به سایتSVT سوئد گفت: «اهالى لیگ برتر 
سوئد مرا به خوبى از فصل گذشته با تیم اسکیلستونا مى شناسند. سه بازى اول را به دلیل 
مصدومیت از دســت داده بودم اما پس از آن بهترین بازى ها را انجام دادم. آنها (باشگاه 

ساندسوال) مى دانستند ...
44

حقیقى: 

شهردارى دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به اجراى عملیات زیرسازى معابر سطح 
شهر و منطقه صنعتى دولت آباد با اعتبارى بالغ بر پنج میلیارد ریال از طریق برگزارى 

مناقصه عمومى اقدام نماید.
مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه حراست شــهردارى: روز سه شنبه مورخ 

97/03/08
گشایش پاکت هاى مناقصه: روز چهارشنبه مورخ 97/03/09

محل دریافــت اســناد:  دولت آبــاد- بلــوار طالقانــى- پایــگاه اینترنتى
 www.dolatabad.ir تلفن 45822010- 031

www.iets.mporg.ir :پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 3569/ش مورخ 96/12/27 
شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد عملیات اجرایى لکه گیرى آسفالت 
معابر سطح شهر را با مبلغ اولیه 2/000/000/000 ریال به پیمانکار واجد شرایط 

واگذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در 
ساعات ادارى به واحد عمران شهردارى مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر 
تا آخر وقت ادارى روز شــنبه مورخ 1397/03/19 به دبیرخانه حراست 
شهردارى تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها 

مختار است. 

آگهى مزایده

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

چاپ دوم

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مزایده با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید: 
موضوع مزایده: فروش زمین تجارى 

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مزایده: پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 97/3/5 
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر 

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر 
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 97/3/6 

- مدت اعتبار پیشنهادها: شنبه 3/19 /97 
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مهلت و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود. 

قیمت پایه هر آدرسمساحت- مترمربعکاربرىردیف
مترمربع (ریال)

5 ٪ سپرده واریزى شرکت در 
مزایده (ریال)

60/000/000169/200/000خیابان شهید فهمیده56/40تجارى1

آگهى مزایده

میثم محمدى – شهردار زرین شهر 

نوبت اول

شهردارى زرین شهر به استناد مجوز شــماره 11 مورخ 97/2/8 
شوراى اسالمى شهر در نظر دارد نســبت به واگذارى ساختمان 
(اتاقک) واقع در ورودى شــهر جهت اغذیه فروشــى به صورت 
اجاره بــراى مدت دو ســال از طریــق مزایده عمومــى اقدام 
نماید، لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل مى آید جهت 
دریافت اسناد مزایده  و کســب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا 
پایان وقت ادارى مورخ 97/3/8 به شهردارى زرین شهر مراجعه 

نمایند. 
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مطمئن باشد. 

آقاى جنتلمن آمد!آقاى جنتلمن آمد!
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محســن جالل پور، تاجر 40 ساله پســته در یادداشتى 
با عنوان «بدترین وضعیت پســته در 50سال گذشته» 
نوشت: آنچه امسال اتفاق افتاده در نیم قرن اخیر بى سابقه 
بوده است. 40 سال اســت که با درخت و باران و خاك 
آشنا هستم و به جرأت مى گویم که تاکنون چنین سال 
کم محصولى را به یاد ندارم.در بسیارى از باغ هاى پسته 
آنقدر محصول کم است که کفاف مصرف خانگى را هم 

نمى دهد.
درسال هاى اخیر به طور متوســط ساالنه 120 هزار تن 
پسته در استان کرمان تولید شده اما به نظر مى رسد تولید 
امســال چیزى درحدود 20 تا 30 هزار تن باشد.   همین 

وضعیت در دیگر مناطق کشور هم وجود دارد. 
معموًال به  طور متوسط هر سال حدود 120 هزار تن پسته 
به خارج از کشور صادر مى شود که به نظر مى رسد امسال 
این میزان صادرات به کمتر از 50 هزار تن تقلیل پیدا کند.

به این ترتیب قابل پیش بینى است که در ماه هاى آینده 
بخش مهمى از بازارهاى خود را به رقیب همیشگى یعنى 

آمریکا واگذار مى کنیم.
با یک حســاب سرانگشــتى مى توان گفت امســال 
پسته کاران و تجار این محصول تنها در کرمان سه هزار 
میلیارد تومان خسارت خواهند دید. چنین زیانى،کمتر از 

وقوع یک زلزله شدید یا سیلى ویرانگر نیست.

معاون فنــى و زیربنایــى راه آهن با بیــان اینکه هنوز 
شــرکت هاى اروپایى فعال در پروژه هاى ریلى تصمیم 
خود را در برابر خروج آمریکا از برجام براى قطع یا ادامه 
همکارى ها با ایران اعــالم نکرده اند، گفت: در صورت 
برگشــت تحریم ها شرکت هاى روســى و چینى جاى 

اروپایى ها را خواهند گرفت.
مازیار یزدانى درباره اثرپذیرى قراردادها و پروژه هاى ریلى 
از خروج آمریکا از برجام اظهار کرد: در بخش زیربنایى راه 
آهن پروژه هاى متعددى با شرکت هاى اروپایى و آسیایى 
منعقد شده اســت. هنوز اروپایى ها در برابر رفتار آمریکا 
واکنشى نشــان نداده اند بنابراین نمى توان با قطعیت از 

ادامه یا قطع همکارى با شرکت هاى اروپایى حرف زد. 
معاون فنى و زیربنایى راه آهن افزود: براى تأمین ماشین 
آالت مکانیزم نگهدارى از خطوط راه آهن با شــرکت 
اتریشى پالتر در حال همکارى هستیم.این مقام مسئول 
تأکید کرد:در صورت برگشــت تحریم ها شرکت هاى 

روسى و چینى جاى اروپایى ها را مى گیرند.
وى گفت:تا کنون دو فاینانس پروژه برقى ســازى خط 
آهن تهران- مشهد با چینى ها و برقى سازى خط آهن 
گرمسار- اینچه برون با روســى ها نهایى شده است که 
گمان نمى رود براى این فاینانس ها در صورت برگشت 

تحریم ها مشکلى ایجاد شود.  

زلزله شدید در 
باغ هاى پسته کرمان

روس ها و چینى ها جاى 
شرکت هاى اروپایى را مى گیرند

از این شوخى ها نکنید!
  ایلنا| دیروز و بعد از انتخاب افشانى به عنوان 
شـهردار جدید تهران، محسـن هاشـمى، رئیس این 
شـورا در جمع خبرنگاران در پاسـخ به این سئوال که 
آیا از صحت و سالمت شـهردار جدید مطلع هستید، 
گفت: دفعه پیش هم گفتم در این زمینه با من شوخى 

نکنید و جدى سئوال کنید!

ترکیه هم با ماست
  تابناك | «نیهـات زیبکچى»، وزیـر اقتصاد 
ترکیه گفته اسـت که آنکارا و تهـران علیرغم خروج 
آمریکا از توافق هسته اى و بازگشت تحریم ها، روابط 
اقتصادى خود را ادامه خواهند داد. وزیر اقتصاد ترکیه 

اذعان کرده که  این یک فرصت براى ترکیه است. 

آن قوچانى و این قوچانى
«کیهـان» نوشـت: روزنامـه     خبر آنالین |
«سازندگى» به قلم محمد قوچانى، مطلبى با عنوان 
«بازگشت سردار سـازندگى» را منتشر کرد و نوشت 
«بازگشـت مهاتیر محمد به ریاسـت دولـت مالزى، 
یادآور تالش اکبر هاشمى رفسنجانى براى بازآفرینى 
نظام سیاسـى ایران است.» نوشـته قوچانى در حالى 
اسـت کـه وى پیـش از ایـن در کتاب هایـى، عنوان 
مافیایى «پدرخوانده» را به هاشمى داده بود و در دوره 
موسـوم به اصالحات با قطار شـبه روشـنفکرانى که 
هاشمى را عالیجناب سرخپوش قتل هاى زنجیره اى 

وانمود مى کردند، همراهى کرده بود.

خودش هم مقصر است
صـادق زیبـاکالم، اسـتاد علوم    عصر ایران|
سیاسى دانشگاه تهران در گفتگو با روزنامه «آرمان» 
گفت: اصوًال تندروها از هر چیزى که باعث بى اعتبار 
شـدن دولت آقـاى روحانى شـود، کامًال و به شـدت 
اسـتقبال مى کنند منتها همه  این چیزهایى که باعث 
بى اعتبارى دولت آقاى روحانى شـده، نقشـه و طرح 
تندروها نبوده. بخش دیگرش هم ناشـى از عملکرد 

خود آقاى روحانى بوده است.

سود 500 میلیارد تومانى 
  فارس| سـید محمد بطحایى، وزیر آموزش 
و پرورش در جمع خبرنـگاران درباره میانگین سـود 
سـاالنه صندوق ذخیـره فرهنگیـان، اظهار کـرد: بر 
اساس اولین برآوردى که صورت گرفته بود، این سود 
حدود 500 میلیارد تومـان پیش بینى شـده بود البته 
ابهاماتى در آن وجود داشـت که امیـدوارم تا یک ماه 
آینده میزان سود توزیعى مشخص شده و اعالم شود. 

آخرین وضعیت بقایى
  انتخاب | حجت االسالم والمسلمین محسنى 
اژه اى درباره آخرین وضعیت بقایى گفت: وى در حال 
تحمل کیفر در زندان اسـت. از آخریـن وضعیت وى 
اطالعى ندارم ولى اگر چنانچه نیـاز به اقداماتى مثل 

پزشک داشته باشد انجام مى شود.

احتمال سفر روحانى 
به اروپا

یک منبـع آگاه از احتمال سـفر    عصر ایران|
روحانى به سوئیس و اتریش در تاریخ 10 تا 15 تیرماه 
آینده و برنامه ریزى براى این سـفر خبر داد. توضیح 

بیشترى در این باره داده نشده است.

دفنش کنید
حمیدرضا حاجى بابایى، رئیس     خبر آنالین |
فراکسیون نمایندگان والیى مجلس در تذکر شفاهى 
آخر جلسه علنى دیروز مجلس شوراى اسالمى گفت: 
برجام مرد، از همـه مقامات کشـور مى خواهم جنازه 
برجام را هر چـه زودتر دفن کنند تا بـوى تعفن آن به 

محیط زیست آسیب نزند.

خبرخوان
امسال کم بارش ترین 

سال نیست
بررسى آمار بارش ها طى 50    تسنیم|
سال گذشته نشان مى دهد که سال آبى86-87 
بدترین سال از نظر میزان بارش ها بوده و سال 
آبى جارى، دیگر بدترین سال از نظر کم بارشى 
در نیم قرن اخیر نیست اگرچه در رتبه دوم قرار 
دارد. امسال پربارش ترین نقطه کشور «رامسر 
ــ صفارود» در اســتان مازندران با ثبت 907 
میلیمتر بــارش و کم بارش ترین نقطه کشــور 
ـ ســراوان» در اســتان سیستان و  «هوشکـ 
بلوچستان با ثبت 3/3میلیمتر بارش بوده است.

خواستگارى وسط آسمان!
یک خلبان ایرانى در یکى     خبر آنالین |
از پروازهاى داخلى به خواستگارى رفت! مهرداد 
امیرکمالى، کاپیتان هواپیماى ATR72 ســبو 
پاسیفیک فیلیپین در ابتداى یکى از پروازهاى 
داخلى از دختر مورد عالقه اش خواســتگارى 

کرد.

پرورش شترمرغ توسط 
غیر ایرانى ها!

على اصالنى، عضــو کانون    تابناك |
عالى شوراهاى اســالمى درباره اشتغال به کار 
مهاجرین در بســیارى از مشــاغل درجه یک، 
گفت: زمانى اتباع بیگانه در مشاغلى که نیروى 
کار ایرانى در آنها مایل به کار نیست حضور پیدا 
مى کردند ولى امروز با هزینه بسیار نازل به آنها 
مجوز مى دهیم تا از کار ساختمانى و مقنى گرى 
فراتر رفته و به باغدارى و مرغدارى و پرورش 

ماهى و شترمرغ روى بیاورند.

بازار عجیب ارز در 
دفاتر مسافرتى

پس از افزایش ناگهانى قیمت    چمدان |
دالر و مشــکالت به وجود آمده در بــازار ارز، 
آژانس هاى مسافرتى که برگزار کننده تورهاى 
خارجى بودند با چالش هــاى متعددى روبه رو 
شدند اما اکنون پس از گذشت مدتى از افزایش 
قیمت دالر، بررسى ها نشان مى دهد که  برخى 
از آژانس ها اقدام به فروش تور به دالر کرده اند؛ 
آن هم دالر به قیمت 7000تومان. البته برخى 
نیز ما به ازاى آن به تومان را با دالر حدود 7000 

تومانى دریافت مى کنند.

آغاز مراحل استخدام 
در 9 دستگاه

  تسنیم| ثبت نــام بــراى پنجمیــن 
آزمون استخدامى دستگاه هاى اجرایى از یک 
شنبه 23 اردیبهشت آغاز شد. در این آزمون 9 
دستگاه اجرایى از جمله وزارت آموزش و پرورش 
استخدام مى کنند. 15 هزار نفر در این دستگاه 
جذب مى شوند. حداکثر ســن در این استخدام 
براى مدرك فوق دیپلم 30 ســال، لیســانس 
35 سال و فوق لیســانس 40 سال و دکترا 45 

سال است.

ترس از «سونامى» سرطان 
  مهر | بررســى ها نشــان مى دهد که 
وضعیت بروز و شــیوع ســرطان در ایران، رو 
به افزایش اســت. هر وقت آمارهاى هشــدار 
دهنده اى از زبان یک پزشک در ارتباط با آمار 
سرطان در کشور منتشر مى شــود، بالفاصله 
مسئوالن وزارت بهداشــت، در پاسخگویى به 
این نگرانى ها و هشــدارها، عنــوان مى کنند 
که آمار ابتال به ســرطان در ایران، پایین تر از 
میانگین جهانى اســت. این در حالى است که 
مدام با افزایش موارد ابتال به انواع ســرطان ها 
در کشور مواجه ایم و متخصصین حوزه سرطان 
شناسى، وضعیت را نگران کننده تلقى مى کنند.

پس از اعالم رسمى «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا 
مبنى بر خروج از برجــام و در البه الى موضع گیرى هاى 
گسترده کارشناسان و شخصیت هاى سیاسى در این باره، 
محمود احمدى نژاد رئیس جمهور ســابق نیز ادعا کرد که 
با مذاکراتى که در عمان بــا آمریکایى ها صورت گرفت، 

مخالف بوده  است.
اما حسین شیخ االســالم قائم مقام وزارت امور خارجه در 
دولت اول احمدى نژاد در گفتگو با تسنیم، با رد ادعاى اخیر 
محمود احمدى نژاد مبنى بر مخالــف بودن او با مذاکرات 
ایران و آمریکا در عمان گفت: بنده آن زمان مشاور رئیس 
مجلس و مدیرکل امور بین الملل مجلس شوراى اسالمى 
بودم و اطالع دقیق دارم که این مذاکرات با حمایت شخص 
آقاى دکتر احمدى نژاد انجام شد و حتى ایشان دستور دادند 

که برخى مقامات رسمى وزارت خارجه در مذاکرات حضور 
داشته باشند.

وى با بیان اینکه احمدى  نژاد بدون اطالع و هماهنگى با 
مقامات عالى رتبه نظام، مذاکره با آمریکایى ها در عمان را 
کلید زد، تصریح کرد: احمدى نژاد به وزارت  خارجه دستور 
داد که هیئتى را براى مذاکره با آمریکایى ها به عمان بفرستد 
و حتى برخى مقامات رسمى وزارت امور خارجه که اکنون 

نیز مسئولیت دارند، به عمان رفتند.
شیخ االســالم تصریح کرد: در جریــان مذاکرات ایران و 
آمریکا در عمان، عمانى ها دربــاره اینکه این مذاکرات با 
مقامات عالیرتبه نظام هماهنگى دارد یا نه، تردید کردند 
و براى رفع تردید خود فرســتاده اى را براى تحقیق بیشتر 

به تهران فرستادند.

نصف جهان  به فاصله شــش روز از به آتش کشیده شدن 
پرچم آمریکا توسط برخى نمایندگان مجلس، حاشیه هاى 

این اقدام همچنان ادامه دارد. 
چهارشنبه هفته پیش بود که محســن کوهکن، نماینده 
لنجان به همراه ابطحى، نمایده خمینى شــهر با حضور 
در جایگاه ناطقان مجلس شوراى اسالمى اقدام به آتش 
زدن پرچم آمریکا کردند. علت این اقــدام آنها، اعتراض 
به ســخنرانى ســه شــنبه شــب ترامپ واعالم خروج 
آمریکا از برجام خوانده شــد. این اقدام نمایندگان استان 
اصفهان با همراهــى برخى دیگر از نمایندگان همســو 
نیز مواجه شــد به طورى که موســوى الرگانى، نماینده 
فالورجان و حاجى دلیگانى، نماینده شــاهین شــهر هم 
به جمع آتش زننــدگان پرچم آمریــکا در جایگاه هیئت 
رئیســه پیوســتند و مجتبى ذوالنور، نماینده شهر قم نیز 
نسخه اى از برجام را ســوزاند تا با این شیوه اعتراض خود 
را نسبت به خروج آمریکا از این قرارداد بین المللى نشان 

دهد.
اقدام نمایندگان مجلس که با مشارکت فعال چند نماینده 
اصفهان به انجام رسید، با واکنش هاى متفاوت داخلى و 
خارجى روبه رو شد. در حالى که شبکه هاى تلویزیونى و 
نشریات غربى، تصاویر پرچم سوزى در خانه ملت را با آب و 
تاب منتشر کردند، در داخل، نمایندگانى مثل على مطهرى 
و محمود صادقى از در پیش گرفتن چنین شیوه هایى براى 
نشــان دادن اعتراض به آمریکا  انتقاد کردند. دیروز هم 
روزنامه «جمهورى اسالمى» صراحتًا از آتش زدن پرچم 
آمریکا در مجلس انتقاد کرد و نوشت که این کار منطقى 
نبوده است: « هرچه زمان مى گذرد. واقعه آتش زدن پرچم 
آمریکا آن هم در جایگاه هیئت رئیسه مجلس غیرمنطقى تر 
و زیان بارتر جلوه مى کند و آثار خود را در رسانه هاى بیگانه 
نشان مى دهد. هرچه باشد پرچم، نماد یک ملت است. ما 
که با مردم آمریکا جنگ نداریم، پس چرا با این حرکات به 
آنها اعالم جنگ مى دهیم آن هــم از خانه ملت! پیام این 
آتش زدن ها و مرگ گفتن ها براى سایر ملت ها چیست؟ 
از چند نماینده احساســاتى که بگذریم، شخصیت هایى 
مثل رئیس و نواب رئیس مجلس و امثال آنان، وظیفه اى

 نداشتند؟!»

تشکیل کمیته پرچم سوزى
ظاهراً آنچه روزنامه «جمهورى اسالمى» از وظایف هیئت 
رئیسه مجلس شوراى اسالمى مى داند، قرار است توسط 
فراکســیون امید در مجلس به انجام برســد. سخنگوى 
این فراکســیون دیروز اعالم کرد که قرار شده کمیته اى 
مســئول بررســى علت اصلى آتش زدن برجام و پرچم 
آمریکا در مجلس شود. بهرام پارســایى این را هم گفته 
که فراکســیون امید کامًال مخالف ایــن گونه حرکات از 
تریبون رســمى مجلس اســت و بعد از ارائه گزارش این 
کمیته، بیانیه اى رســمى توسط فراکســیون ارائه خواهد 

شد.

عقده گشایى نکردیم، گرین کارت ها را هم 
بسوزانید 

تحرکات مخالفین اقدام نماینــدگان اصفهان در مجلس 
در حالى به تدریج شدت مى گیرد که آتش زنندگان پرچم 
آمریکا همچنان بر درســتى کار خود تأکید دارند. چند روز 
پیش محسن کوهکن که لیدرى این اتفاق را بر عهده داشت 
دربیان علت کار خود به پایگاه اطالع رسانى «الف» گفت:«ما 
باید با یک رفتار انقالبى خشم و انزجار خود را نسبت به این اقدام 
زشت نشان مى دادیم. چون عکس ترامپ را پیدا نکرده بودم، 
پرچم این کشور را آتش زدم.» وى دیروز هم در نطق خود گفت 
که با آتش زدن پرچم در مجلس دنبال عقده گشایى نبودم بلکه 

انجام وظیفه کردم و اگر بتوانم باز هم انجام مى دهم.
همزمان روز گذشته موسوى الرگانى که او هم در روز پرچم 
سوزان در جایگاه هیئت رئیسه بود با «خبرآنالین» به گفتگو 
پرداخت و از این اقدام دفاع کرد. او گفت که این کار پاسخى 

به آمریکا از موضع قدرت بوده است. 
اقدام شــما درباره آتش زدن پرچم 
آمریکا در مجلس واکنش هاى بسیارى 
در رسانه هاى بیگانه داشت؛ خودتان 

چه بازخوردى دریافت کردید؟
از آنجایى که نمایندگان عصاره فضایل ملت هستند برخى 
از نمایندگان این حرکت نمادین را انجام دادند. من در این 
چند روز با افرادى که در تماس  بودم از ما تشکر کردند که 

باالخره پاســخ افراد متکبر و افرادى که خود را کدخداى 
دنیا مى داننــد، دادیم. با فرد متکبر، بــه صورت متکبرانه 
باید برخورد کرد. لذا باید از موضع قــدرت با آنها صحبت

 کنیم.
شــما مى گویید نماینــدگان عصاره 
فضایل ملت هســتند اما برخى از این 
اقدام ناراضى هســتند و آن را خارج از 
شأن مجلس مى دانند. حتى در واکنش 
به این موضوع در فضاى مجازى عنوان 
شد که باید به جاى پرچم آمریکا، گرین 

کارت هاى نمایندگان را آتش مى زدند.
شاید تعداد اندکى انتقاد کردند، اما خیلى ها هم بودند که از 
ما به دلیل این رفتار در مقابل یک فرد متکبر تشکر کردند. 
من هم معتقدم هر کسى گرین کارت دارد، باید آن را آتش 
بزند. اساساً وقتى فردى کشور خودش را آنقدر امن نمى داند 
که گرین کارت گرفته است، جایش نه در مجلس است و نه 
در دولت! من هم مى گویم هرکسى گرین کارت دارد و هر 
کسى که دو تابعیتى است از هر جناحى که مى خواهد باشد، 

باید پست و مسئولیتش را ترك کند.
به نظر شــما بهتر نبود براى نشــان 
دادن اعتــراض نمایندگان، روشــى 

دیپلماتیک تر اتخاذ مى شد؟
نه من اصــًال قبول ندارم بــراى اینکه مــا مقابله به مثل 

کردیم و اول آنها شــروع کردند. در هیچ زمانى آغاز کننده
نبودیم.

انتقادهایــى به این رفتــار در فضاى 
مجازى شد. پاسختان به آنها چیست؟

من مخالف انتقاد نیستم باید نقد باشد، اما یک نقد سازنده. 
من مانند آقاى روحانى نیستم که بگویم نقد کنید و بعد به 
منتقدین بگویم بزدل و ترسو! ممکن است برخى به رفتار 
من نقد داشته باشند اما من در برخى مواقع به نظر شخصى 

خودم رفتار مى کنم.

منتظر اقدام جدید باشید
اما بعد از خروج آمریکا از برجــام و همزمان با موضعگیرى 
صریح اروپا دربــاره حفظ  قرارداد هســته اى، اقدام بعدى 
نمایندگانى که اقدام به آتش زدن پرچم آن کشور در مجلس 
کردند چیست؟ به نظر مى رسد آنها این بار بر «باقى ماندن 
ایران در برجام» تمرکز کرده اند. محســن کوهکن که در 
رأس این نمایندگان است مى گوید:« برخى از نمایندگان 
بــا مراجعه به اینجانب مــى گفتند کاش تابــوت نمادین 
مى آوردیم و با چســباندن عکس برجام و ترامپ، آن را در 
صحن مجلس حمل مى کردیم. در حال حاضر منتظر اقدام 
اروپایى ها هستیم که ببینیم آنها نسبت به تعهدات خود چه 
کار مى کنند. اگر آنها اقدامى نکردند براى آنها تابوت درست

 مى کنیم.»

گام بعدى نمایندگان استان اصفهان که پرچم آمریکا را آتش زدند چیست؟

کوهکن: براى اروپا تابوت مى سازیم

  مرز ایران و افغانســتان را مى توان مهمترین مرز دنیا از 
نظر قاچاق مواد مخدر افیونى دانست چرا که افغانستان 
بزرگ ترین تولیــد کننده مواد مخدر در جهان اســت. 
ســاالنه حدود 5000 ُتن مواد مخدر به صورت قاچاق از 
مبادى مرزى شــرق ایران وارد مى شــود.گزارش دفتر 
مبارزه با جرائم و مواد مخدر سازمان ملل متحد حاکى از 
آن است که از مجموع موادمخدر تولید شده در افغانستان، 
53در صد از طریق ایران، 33در صد از مســیر پاکستان 
و 15درصد از طریق کشــورهاى آســیاى میانه به ویژه 

تاجیکستان به دیگر کشورها قاچاق مى شود. این در حالى 
است که «جوزف گوچیارا»، رئیس پلیس مبارزه با مواد 
مخدر ایتالیا در حاشــیه بازدید از ساختمان پلیس مبارزه 
با مواد مخدر ناجا در ایران مــى گوید: همه دنیا به نقش 
ایران در مبارزه با مواد مخدر اذعان داشــته و نیازمند آن 
هستند چرا که جمهورى اسالمى ایران از نظر جغرافیایى 
در مرکز مسیرى اســت که تریاك را به سایر دنیا قاچاق 
مى کند و قطعًا نقش ایران در این مبارزه مهم و ارزشمند 
است و فعالیت هاى خوبى از سوى این کشور انجام شده 
که تعداد شهدا و جانبازان این کشــور مؤید این مطلب 

است. وى اضافه کرد: ایران همچون سدى در برابر قاچاق 
مواد مخدر در دنیاست اما علیرغم تمام تالش ها نیازمند 

حمایت هاى بین المللى است.
گفتنى اســت دولت ایران مبارزه سخت و همه جانبه اى 
را طى سال هاى گذشــته با باندهاى توزیع کننده مواد 
مخدر و قاچاقچیان انجام داده اســت کــه بنا به اعالم 
مقامات رسمى تاکنون بیش از 37 هزار نفر در راه مبارزه 
با مواد مخدر به شهادت رسیده اند. بد نیست بدانید بنابر 
آخرین گزارش ســازمان ملل، حــدود 80 درصد از کل 
کشــفیات مواد مخدر دنیا توســط پلیس ایران صورت 

مى گیرد. قاچاق موادمخدر معضلى اســت که اراده قوى 
بین المللى و همکارى دولت ها باید زیربناى سیاســت 
مبارزه با موادمخدر قــرار گیرد.در همیــن حال رئیس 
پلیس مبارزه با مواد مخدر ایتالیا در خصوص نوع و میزان 
همکارى هاى ایتالیا با ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر، 
خاطر نشان کرد: در جلسه اى که داشتیم توافق کردیم از 
نظر عملیاتى و کار تحقیقاتى پلیسى و همچنین تبادالت 
فنى همکارى هایى را داشــته باشــیم که البته بعضى از 
موارد همکارى نیازمند تبادل تجهیزاتى اســت که بعداً 

درخصوص آن تصمیم گیرى خواهد شد.

ایران، اثرگذارترین کشور در مبارزه با مواد مخدر

احمدى نژاد براى مذاکره با آمریکا عجله داشت
عبدالصمد خــرم آبادى، معاون قضائى دادســتان کل 
کشور در پیام رسان سروش خود به هشت سئوال مطرح 
شده از سوى خبرنگاران در خصوص پیام رسان تلگرام 

پاسخ گفت. بخشــى از پاسخ هاى او به این 
سئواالت را بخوانید:

■ پرونده تلگرام مفتوح است و ممکن 
است قاضى دستور جلب مدیر تلگرام 
را به اتهام همکارى آگاهانه با مدیران 

کانــال هایى که اعمال تروریســتى را 
ترویج مى کردند صادر کند. 

■عدم استقالل کشور در فضاى مجازى و وابستگى 
به تلگرام به جایى رسیده بود که یکى از وزرا در مقطعى 

از مدیــر تلگرام درخواســت مى کند که فــالن کانال 
تروریستى را در فضاى کشور ما مســدود کند. ولى او با 
رد این درخواســت به مقام عالى دولتى کشورما بى 

احترامى مى کند! 
■ دسترســى بــه تلگــرام از طریق 
فیلتر شکن ها ناشــى از برنامه ها و 
سیاســت هاى از پیش تعیین شده 
اســت. مبارزه با فیلتر شکن ها به 
تناســب افزایش قابلیت و ظرفیت 
پیام رسان هاى داخلى انجام مى شود. 
■ به شــایعات کــه فیلترینــگ تلگرام 
موقت است توجه نکنید. فیلتر تلگرام دائمى و قطعى 

است.

تلگرام به هیچ وجه رفع فیلتر نخواهد شد

محیا حمزه

ددر خصوص پیام رسان تلگرام 
پاسخ هاى او به این 

ست و ممکن 
بمدیر تلگرام 
هانه با مدیران

ل تروریســتى را 
کند. 

رد این درخواســت به مقام عال
احترامى مى کند! 

د■دسترســى بــ
فیلتر شکن ها ن
سیاســت هاى
اســت. مبارز

تناســب افزایش
پیام رسان هاى د
ب■به شــایعات کــه
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«پیتر بردشــاو»، منتقد معروف سینمایى 
نشــریه «گاردیــن» بــه بهانــه آغــاز 
هفتادویکمیــن دوره جشــنواره فیلم کن 
اقدام بــه معرفــى ده فیلم برتــر از میان 
برندگان نخــل طال در طول تمــام ادوار 
برگزارى این رویداد سینمایى کرده است و 
«طعم گیالس» ساخته عباس کیارستمى 
را در این فهرســت باالتر از ســاخته هاى 
ســینماگرانى چون «فدریکــو فلینى»، 
«مارتین اسکورســیزى»، «میشــائیل 
هانکه» و «لوئیس بونوئل» در جایگاه دوم 

قرار داده است.
بردشــاو در توضیح فیلم «طعم گیالس» 
آورده است: «بدون شک این فیلم یک شاهکار از عباس کیارســتمى، یکى از بزرگ ترین 
شاعران سینماست. فیلمى با داســتانى عجیب و غریب، زیبا و غم انگیز که حتى اکنون نیز 
نمى توان آن را دقیقًا تفسیر کرد. مردى عمیقًا افســرده قصد خودکشى دارد پس در گورى 
مى خوابد که یک کارگر کنده و باید بعداً آن را ُپر کند. موضوعى بهت آور، نامعقول، تکان دهنده 
و ناراحت کننده.  فیلم به تاریک ترین و ناشناخته ترین جنبه این موضوع آن مى پردازد. در این 
میان فردى تالش مى کند وى را از خودکشــى منصرف کند و براى این کار شیرینى و لذت 

زندگى هچون طعم یک گیالس را به او یادآور مى شود.»
کیارستمى در سال 1997 با فیلم «طعم گیالس» موفق شد اولین و تنها جایزه نخل طالى 

سینماى ایران را کسب کند.
در این فهرست، «مردم سوم» به کارگردانى «کارول رید» با بازى «اورسن ولز» (برنده نخل 
طالى 1949) در جایگاه نخست قرار گرفته است. مؤ سسه فیلم بریتانیا در سال 1999 فیلم 

سیاه و سفید «مرد سوم» را به عنوان برترین فیلم انگلیسى زبان قرن بیستم انتخاب کرد.
پس از «طعم گیالس» و «مردم سوم» ســاخته معروف «مارتین اسکورسیزى» قرار دارد، 
«راننده تاکسى» با بازى «رابرت دنیرو» که در سال 1976 نخل طالى کن را از آن خود کرد.

پگاه آهنگرانى، بازیگر ســینما و تئاتر که در نشست نمایش «دستورالعمل هاى 
پرواز براى خدمه و خلبان» سخن مى گفت، با تأکید بر اینکه پروسه به اجرا رسیدن 
این نمایش دو سال طول کشیده است، یادآور شد: دو سال پیش فرهاد فزونى به 
من گفت که مى خواهد تئاترى را کار کند که ممکن است دو سال طول بکشد. 
این حرف او با تصمیمى که چندى پیش براى زندگى شخصى خودم گرفته بودم، 
مقارن شد؛ زیرا من به این فکر مى کردم که تا کى باید به دنبال قراردادهایى بروم 
که بسیار وسوسه انگیز هستند اما در نهایت آن چیزى نیستند که من آنها را دوست 
داشته باشم. بنابراین من دنبال چیز دیگرى بودم و دیگر المان هاى قبلى برایم 
نشان دهنده موفقیت نبود به همین دلیل دو ســال است که در سینما هم بازى 

نکرده ام.
او ادامه داد: این کار مانند آزمونى براى من بود تــا بتوانم تصمیم بگیرم در چه 
حوزه اى فعالیت کنم. این کار بیشتر از یک تئاتر براى من؛ نقطه چرخشى بود که 
در زندگى من رخ داد و االن از آن بسیار راضى هستم. اینکه یک گروه تئاترى چند 
سال تمرین کند و بعد هم چند ســال اجرا کند افسانه شده است در واقع تهوع از 
سیستم حاضر باعث شد که این کار را قبول کنم. من گله خیلى از بازیگران تئاتر 

به این عرصــه را درك مى کنم درباره حضور سینمایى ها 
اما فرهاد مــرا صرفًا به دلیلو به آنها حق مى دهم 
بازیگر ســینما هستم به  چهــره ام اینکــه 
در صورتــى که خیلى از ایــن کار نیاورده 
نه ها  خا شــا حضــور یــک بازیگر تما
اصلى ترین عوامل به چهره برایشان از 
یک تئاتر است. نمایش گذاشتن 

مهســا ملک مرزبان، مجرى خانم تلویزیون خبر ازدواجش را در اینستاگرام 

به اشتراك گذاشت. مهســا ملک مرزبان، همسر سابق شهرام شکیبا مجرى 

ن با انتشار عکسى در اینستاگرامش نوشت: 
تلویزیون است. مهسا ملک مرزبا

شد در اردیبهشتى از زیباترین ماه هاى سال، به تاریخ 97/2/20 
«ثبت 

باشد که بماناد به دوستى، معرفت و عشق. »

مهسا ملک مرزبان متولد 1353 در تهران، مجرى است. او فارغ 

رجمى زبان انگلیسى از دانشگاه 
التحصیل لیسانس رشته مت

آزاد اسالمى سال 1375 است، یک تجربه ناموفق زناشویى 
با مجرى معروف دارد.

از سال 1375 ترجمه را با همکارى با مطبوعات و ماهنامه 

امه «مهــر» و روزنامه «زن» 
«فیلم- ویدئو»، هفته ن

شــروع کرد و ترجمه هایــش در ماهنامه «صنعت 

ا»، «کارنامه»، «داســتان»، «شوکران»، 
ســینم

«آزما» و سایر نشریات ســینمایى و ادبى به چاپ 

رســیده اســت. د ر 1376 اولین کتابش به نام 

ندر» نوشته «اینگمار برگمان» 
 «فانى و الکسا

در مجموعه «صد سال سینما، صد فیلمنامه» 
چاپ شد.

ن در حوزه رادیو و تلویزیون نیز 
مهسا ملک مرزبا

خود را شــروع کرد، برنامه «آفتاب 
از سال 1380 فعالیت 

انى» از شبکه جام جم اولین اجراى او بود.
مهرب

 شهرام شکییا شاعر طنزپرداز و 
مهسا ملک مرزبان با

مجرى تلویزیون ازدواج کرد و صاحب یک پســر به 

على هستند ، این زوج در سال 1385 از یکدیگر 
نام 

طالق گرفتند.

ملیــکا زارعى، مجرى برنامه کــودك درباره 
فعالیــت هــاى خود گفــت: برنامــه «خاله 
شادونه در دهکده کوهســتانى» هر هفته در 
روزهاى فرد از شــبکه 2 سیما پخش مى شود 
و همچنین در ماه مبــارك رمضان این برنامه

 متوقــف نخواهــد شــد و ادامــه خواهــد 
داشت.

وى در همین راســتا افزود: داســتان برنامه 
ما از این قرار اســت که «خاله شــادونه» در 
فضاى یک دهکده کوهستانى به سر مى برد و 
بچه ها که آمدن به کوهستان برایشان سخت 
اســت تصمیم مى گیرند با کمک امدادگران 

به کوهستان رفته و با «خاله شادونه» همراه 
شــوند.  دو عروســک به نــام «وامبوال» و 
«المبوال» در کنار «خاله شــادونه» حوادث 
خاصــى را بــراى او در کوهســتان ایجــاد

 مــى کننــد، همچنین پــدر و چهــار برادر 
«خاله شادونه» در قسمت هاى مختلف او را 

همراهى مى کنند. 
مجــرى برنامه  «خالــه شــادونه در دهکده 
کوهســتانى» درباره جزئیات بیشتر برنامه در 
ماه مبارك رمضان اظهار کرد: فضاى برنامه 
آنچنان مرتبط با ماه رمضان نیســت بلکه در 
قالب موضوعات کودکانه، مفاهیم آموزشــى 

براى بچه ها، همدلى، آموزش مســئولیت 
پذیرى، کمک کردن به همنوع و بى تفاوت 

نبودن به دیگران است.  
زارعى دربــاره لزوم تولید برنامــه هایى با 
محتواى تربیــت و آموزش بــه کودکان 
توضیح داد: تولید و پخش برنامه هایى با 
موضوع آموزش به کودکان امرى ضرورى 
است و فکر مى کنم باید به آنها بیشتر از 
سایر گروه هاى سنى توجه شود به ویژه 
که خانواده ها مشغول زندگى روزمره 
خود هستند و از توجه به دغدغه هاى 

بچه ها دور شده اند. 

دوبلور شخصیت «پوآرو» معتقد است که گوینده باید 
صدا داشته، ورزیده باشد و بتواند 32 حرف را درست و 

سلیس بگوید.
اکبر منانى با انتقاد از وضعیــت گویندگى اظهار کرد: 
متأسفانه این سبک گویندگى که در حال حاضر وجود 
دارد را دوست ندارم. البته این نظر شخصى من است و 
این مسئله به ســلیقه هم مرتبط مى شود. گوینده باید 
صدا داشته و ورزیده باشــد و بتواند 32 حرف را بگوید، 
رســیدن بــه ایــن ویژگى هــا بــا یــک یــا 
دو روز انجام نمى شود، بلکه ممکن است 30 سال 

طول بکشد.
این دوبلور قدیمــى ادامه داد: تمام زندگى من 
تحقیق بود و دنبال این بــودم که بدانم چه 
چیزى درست است. از هر استاد و فردى که 

حرف مى زد، یاد مى گرفتم، اگر یــاد نمى گرفتم به این 
مرحله اى که هستم، نمى رســیدم. خدا را شکر هنوز با 
این سن پشت میکروفن مى نشینم و مى توانم کار خود 

را درست انجام دهم.
منانى با بیان اینکــه گویندگى صبــورى مى خواهد، 
خاطرنشان کرد: متأســفانه جوانان صبورى نمى کنند 
و مى خواهند به ســرعت گوینده شــوند و جاى نقش 
اصلى باشــند بدون اینکه بدانند گویندگى چیســت، 
گویندگى باید تشــریح شــود. هر فردى صبر داشــته 
باشــد به آن هدفى که دارد مى رســد. هیچکس مانند 
من نبوده زیرا بدترین بیان را در زمان خود داشــتم اما 
صبورى کردم  و دنبــال هدفم رفتم. کتاب نوشــتم و 
گردآوردى کردم، من نویســنده نیســتم و از مردم یاد 
گرفته ام. کدام گوینده در حال حاضر این کارها را انجام 

مى دهد؟
این مدیر دوبالژ اضافه کرد: هزاران نفر جلوى تلویزیون 
مى نشــینند و هرکدام فکرى دارند. گوینــده باید خود 
را با این  افراد ســازگار کند تا بتواند بیانى را در رادیو و 

تلویزیون داشته باشد.
گوینده تیپ هــاى «فلفلى» و «آقاى خوشــبین» در 
برنامه «صبح جمعه با شما»، با اشــاره به ویژگى یک 
گوینده اظهــار کرد: تنهــا عالقه کافى نیســت بلکه 
گویندگان باید صدا و مایه اى داشــته باشــند. آنهایى 
هم که این ویژگى را ندارند، مى توانند به آن دست پیدا 
کنند اما باید حدود چندســال دنبالش بروند و نخواهند

 در عرض یک هفته گوینده شــوند. به نظرم گویندگى 
مشکل ترین و ســاده ترین کار است و باید تمرین زیاد 

داشته باشند.

منانى که بــه جــاى شــخصیت هاى «زبل خان» و 
«گالم» در ماجراهاى «گالیور» (بــا تکیه کالم «من 
مى دونم») صداپیشــگى کرده اســت، در پایان گفت: 
برخى گویندگان رادیو  به نســبت بهتــر از تلویزیون 
هســتند. به جز آقاى حیاتى، دیگران گوینده نیستند به 

دلیل اینکه حرف مى زنند. گویندگــى با حرف زدن 
در رادیو و تلویزیون فرق دارد و صدا باید ســالم 

باشــد. گوینده مانند چراغ برق اســت که از 
جایى انرژى مى گیــرد و از بلندگویى پخش 
مى شــود اگر در این بین یــک خال وجود 
داشــته باشــد، اشــکال ایجاد مى کند. 
گویندگى این حالــت را دارد و باید آنقدر 
دقیق باشد که دیگر این مشکالت وجود 

نداشته باشد.

اوضاع گویندگى در ایران امروز از زبان صداپیشه مشهور اصفهانى 

دوبلور «پوآرو»: گوینده مانند چراغ برق است
که بــه جــاى شــخصیت هاى «زبل خان» و 
» در ماجراهاى «گالیور» (بــا تکیه کالم «من 
م») صداپیشــگى کرده اســت، در پایان گفت: 
گویندگان رادیو  به نســبت بهتــر از تلویزیون 
ند. به جز آقاى حیاتى، دیگران گوینده نیستند به 

نکه حرف مى زنند. گویندگــى با حرف زدن 
و و تلویزیون فرق دارد و صدا باید ســالم 

 گوینده مانند چراغ برق اســت که از 
رژى مى گیــرد و از بلندگویى پخش 
ود اگر در این بین یــک خال وجود
ه باشــد، اشــکال ایجاد مى کند. 
ى این حالــت را دارد و باید آنقدر 
شد که دیگر این مشکالت وجود 

 باشد.

 برق است
دوبلور شخصیت «پوآرو» معتقد است که گوینده باید 
داشته، ورزیده باشد و بتواند 32 حرف را درست و  2صدا

سلیس بگوید.
اکبر منانى با انتقاد از وضعیــت گویندگى اظهار کرد: 
متأسفانه این سبک گویندگى که در حال حاضر وجود 
البته این نظر شخصى من است و دوست ندارم. دارد را

این مسئله به ســلیقه هم مرتبط مى شود. گوینده باید 
2صدا داشته و ورزیده باشــد و بتواند 32 حرف را بگوید، 
رســیدن بــه ایــن ویژگى هــا بــا یــک یــا 
دو روز انجام نمى شود، بلکه ممکناست 30 سال 

طول بکشد.
این دوبلور قدیمــى ادامه داد: تمام زندگى من 
تحقیق بود و دنبال این بــودم که بدانم چه 
چیزى درست است. از هر استاد و فردى که 
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اوضاع گ

دوبلور «پوآ

«خاله شادونه»، ماه رمضان هم روى آنتن سیماست«خاله شادونه»، ماه رمضان هم روى آنتن سیماست هالیوود راه درازى تا رســیدن به پرداخت دستمزد مســاوى دارد. اما حداقل در مورد «پنه لوپه کروز» و «خاویر باردم» صدق
 نمى کنــد. وقتــى از این زوج پرســیدند کــه آیا براى بــازى در فیلــم «همه مــى دانند»  ســاخته اصغــر فرهادى که

 در افتتاحیــه جشــنواره کن پخش شــد دســتمزد برابــر گرفتند، پنــه لوپه کــروز لبخند شــیطنت آمیــزى زد و گفت: 
«در واقع، بله!»

این بازیگر برنده اسکار پس از همبازى شدن با شــریک زندگى واقعى خود چنین گفت: «ما بعد از فیلمبردارى شخصیت ها را 
با خود به خانه نمى بریم. شغل ما شبیه به هم است و چون یکدیگر را مى شناســیم مى توانیم روى کمک هم حساب کنیم» 

همچنین او افزود همبازى شدن با همسرش در فیلم هاى سینمایى برنامه اى نیست که هر ساله اتفاق بیافتند.
پنه لوپه اظهار کرد: «جوان تر که بودم حدوداً در 20 ســالگى، رویکرد متفاوتى به بازیگرى داشــتم. بــاورم این بود که باید 
خودم را عذاب بدهم و براى ماه ها در آن شــخصیتى که بــازى مى کنم باقى بمانم تــا نتیجه کار بهتــر از آب در بیاید. اما 
حاال مى دانــم اینطور نیســت. من یک زندگــى شــخصى دارم و یک زندگــى حرفه اى و بــراى من این مــرز واقعیت 

و داستان است.»
او در مورد اصغر فرهــادى، کارگردان ایرانى فیلم که اولین تجربه در ســاخت فیلم اســپانیایى زبان را داشــت چنین گفت: 
«او یک معلم زبان اســپانیایى داشــت. زیاد نمــى خوابید و تمام دیالــوگ ها را به زبان اســپانیایى از حفظ بــود و ما اصًال 

نمى توانستیم در مورد دیالوگ گفتن او را گول بزنیم. او تمام نکات را مى دانست. »

جدیدترین تصاویر انیمیشــن محبوب و پرفروش «هتل ترانســیلوانیا 3» به کارگردانى «گندى 
تارتاکوفسکى» توسط کمپانى تولید کننده اثر منتشر شد.

«هتل ترانسیلوانیا 3» به واسطه ساختار و فضاى هیجان انگیز و در عین ژانر کمدى خود در دو نسخه 
قبلى فروش فوق العاده اى را براى خود به ثبت رسانده است و حاال امیدوار است تا در نسخه سوم 

خود بار دیگر موفقیت هاى قبلى را تکرار کند.
در نسخه سوم این انیمیشن خانواده دراکوال به همراه میوس عازم سفرى با کشتى مى شوند و در این 
راه با خانواده این پسر آشنا مى شوند. این انیمیشن در نسخه جدید خود به صورت سه بعدى ساخته 

شده و توسط «سونى پیکچرز» تهیه و «کلمبیا پیکچرز» توزیع کننده آن خواهد بود.
داســتان کلى مجموعه هاى هتل ترانســیلوانیا درباره «کنت دراکوال» اســت کــه صاحب هتل 
ترانسیلوانیاست؛ هتل پنج ستاره اى که همواره میزبان تمام هیوالهاى دنیاست. این انیمیشن اکران 

جهانى خود را از 13 جوالى 2018 در سینماهاى آ مریکاى شمالى آغاز خواهد کرد.

بازگشت 
هیوالهاى 
دوست داشتنى 
به هالیوود

سینمایى 
ـه آغــاز 
فیلم کن

ـر از میان 
ــام ادوار 
ده است و

یارستمى 
خته هاى 
 فلینى»، 
شــائیل 
یگاه دوم 

گیالس»
رگ ترین 
کنون نیز 
در گورى

ان دهنده 
زد. در این

نى و لذت 

ل طالى 

رنده نخل 
199 فیلم 

ب کرد.
قرار دارد، 
خود کرد.

مهســا ملک مرزبان، مجرى خانم

به اشتراك گذاشت. مهســا ملک مر

تلویزیون است. مهسا ملک مرزبان با

«ثبت شد در اردیبهشتى از زیب
باشد که بماناد به دوستى، م
مهسا ملک مرزبان متولد
التحصیل لیسانس رش
5آزاد اسالمى سال 75
مجرى معروف دار با
5ازسال 1375 ترجمه
«فیلم- ویدئو»، هف
شــروع کرد و تر
ســینما»، «کارن
«آزما» و سایر نش
رســیده اســت
 «فانى و الکس
در مجموعه «

چاپ شد.
مهسا ملک مرزبان
سال 1380 فعالیت خود 0از
مهربانى» از شبکه جام ج
مهسا ملک مرزبان با ش
مجرى تلویزیون ازدواج
نام على هستند ، این زو

طالق گرفتند.

وعه هاى هتل ترانســیلوانیا درباره «کنت دراکوال» اســت کــه صاحب هتل 
ل پنج ستاره اى که همواره میزبان تمام هیوالهاى دنیاست. این انیمیشن اکران 

8جوالى 2018 در سینماهاى آ مریکاى شمالى آغاز خواهد کرد.

«پنه لوپه کروز»: 
نمى توانستیم فرهادى را فریب بدهیم

رى دوباره ازدواج کرد
خانم مج

پگاه آهنگرانى:

 تهوع از سینما 

مرا به تئاتر کشاند 

«طعم گیالس»
 دومین فیلم برتر تاریخ جشنواره کن
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شکست پرسپولیس با حضور تمامى ملى پوشــانش (به استثناى 
سید جالل حســینى محروم) در بازى رفت مقابل الجزیره که در 
لیگ امارات رتبه هفتم جــدول را به خود اختصاص داده اســت 
نشان مى دهد نگرانى هاى «کارلوس کى روش» درخصوص عدم 
آمادگى مطلوب بازیکنان ملى پــوش داخلى براى حضور پرقدرت 
در جام جهانى 2018 روسیه بى مورد نبوده است. جایى که تیم ملى 
باید به مصاف تیم هاى درجه یک دنیا مانند اســپانیا و پرتغال برود 
و مقابل بازیکنانى مانند «ایسکو»، «رونالدو»، «پیکه» و... بازى

کند.

■  پرسپولیس در حالى براى برگزارى مسابقه رفت خود در مرحله 
یک هشتم نهایى لیگ قهرمانان آســیا به مصاف الجزیره امارات 
رفت که سیدجالل حسینى را به دلیل محرومیت در اختیار نداشت 
اما این بازیکن بنا به خواسته «برانکو ایوانکوویچ» به جاى اینکه در 
اردوى تیم ملى شــرکت کند همراه سرخپوشان به امارات رفت تا 
تمرینات تیم ملى با سه بازیکن در تهران پیگیرى شود. این درحالى 

است که چندى قبل وقتى تیم اســتقالل براى دیدار خود مقابل 
الهالل امیــد ابراهیمى و روزبه چشــمى را به دلیل محرومیت در 
اختیار نداشت این بازیکنان در تهران ماندند و با تیم ملى به تمرین

 پرداختند.

 ■ فدراســیون فوتبال بعد از هفت ســال از مربیگرى کارلوس 
کى روش در تیم ملى و صعود دوبار پیاپــى به جام جهانى 2014 و 
2018 و داشتن کارنامه قابل قبول، براى مسابقات جام ملت هاى 
2019 امارات به او پیشــنهاد تمدید قرارداد شش ماهه داده است. 
پیشــنهادى که در عرف فوتبال دنیا معموًال به مربى هاى تستى و 
مربى که از نحوه کارى او مطمئن نیستند ارائه مى دهند. حاال جاى 
سئوال از فدراسیون فوتبال است به چه دلیل به کارلوس کى روش 
که بسیارى از اهالى فوتبال در ایران و دنیا مانند سالگادو عملکرد 
او را در تیم ملى ایــران را مثبت ارزیابى کردند چنین پیشــنهادى 
را ارائه کــرده؟ موضوعى که خــود کى روش هــم از آن دلخور

 است.

■  تیم االهلى عربستان با داشتن هشــت ملى پوش تنها تیمى از 
این کشور است که در مرحله یک هشــتم نهایى لیگ قهرمانان 
آســیا حضور دارد. آن هم در حالى که تیم ملى عربستان این روزها 
مانند تیم ملى ایران در حال آماده سازى خود براى حضور پرقدرت 
در جام جهانى 2018 روسیه اســت. در این بین فدراسیون فوتبال 
عربستان با تعامل با باشگاه االهلى توانستند به توافقى برسند که 
از هشت ملى پوش تیم االهلى حداقل سه بازیکن در این مرحله از 
اردوى تیم ملى درکنار ملى پوشــان تمرین کنند و در مرحله بعدى 
اردوى تیم ملى هم آن پنج بازیکن دیگر اضافه شــوند. «اوسیانو 
کروز»، دســتیار اول کارلوس کى روش در تیم ملى فوتبال ایران 
اعتقاد دارد اگر فدراســیون فوتبال اقدامــات الزم را در این زمینه 
انجام مى داد ما هم مى توانســتیم مشــابه چنین تعاملى را با سه 
باشگاه پرسپولیس، استقالل و ذوب آهن داشته باشیم اما متأسفانه 
فدراسیون فوتبال چنین اقدامى را براى مذاکره با باشگاه ها انجام 
نداده اســت تا این روزها تمرینات تیم ملى با سه بازیکن پیگیرى 

شود.

سرگیجه گرفتیم!
فدراسیون با کى روش چه مى کند؟

سال هاست نادیده گرفته مى شوند و کار خودشان را مى کنند؛     خبر آنالین |
سال هاست محدودیت دارند و کار خودشان را مى کنند.سال هاست برایشان حاشیه 

مى تراشند و محدودیت ها را بیشتر مى کنند و باز کار خودشان را پیش مى برند...
 اینها دختران این سرزمین هســتند؛ از همین مرز و بوم؛ با غیرت ایرانى مى جنگند و 
جلو مى روند و بر قله آسیا مى ایستند. براى آنها چه فرقى مى کند که رسانه ملى توجهى 
به مسابقه فینال جام ملت هاى آسیا ندارد و  نادیده شان مى گیرد؟ که درست زمانى که 
همه فوتبالدوستان پیگیر نتیجه این مسابقه هستند از شبکه تخصصى ورزش هاکى 

روى یخ پخش مى کند!

 آنها به دنبال یک هدف هســتند و به آن مى رســند؛ اتفاقاً این تلویزیون است که به 
زودى باید براى پخش مسابقات آنها دست و پا بزند. مسابقاتى که قطعاً از هاکى روى 
یخ که هیچ، از بعضى مســابقات لیگ برتر فوتبالمان هم جذاب تر هستند و مخاطب 

بیشترى دارند.
 حاال یک بار دیگر و با شکست ژاپن این دخترها، این شیرزنان، بر قله آسیا ایستادند 
تا نشان دهند نه محدودیت ها جلودارشان است نه نداشــتن پخش تلویزیونى! آنها 
مى تازند تا نشان دهند حقشان بیش از این حرف هاست و با پشتکار و غیرت این حق 

را پس خواهند گرفت. 

نصف جهان  مربى با کارنامه کروات به تهران آمد تا آغازگر مأموریتى دشــوار باشد. «زالتکو کرانچار» دیروز در اولین 
جلســه تمرینى تیم امید حضور یافت. او پس از ســال ها یک بار دیگر در تهران حاضر شــد و به تیم خود تمرین

 داد. 
 زالتکو کرانچار را براى اولین بار در سال 1388 روى نیمکت تیم پرسپولیس دیدیم. این مربى کروات که 

جام جهانى 2006 را به عنوان سرمربى تیم ملى کرواسى گذراند تنها یک نیم فصل در جمع قرمزها دوام 
آورد و پس از آن جاى خود را به على دایى داد. اقدامى که بعدها باعث افسوس پرسپولیسى ها شد.

پس از این جدایى کرانچار دیگر در هیچیک از تیم هــاى حاضر در تهران به مربیگرى نپرداخت تا 
اینکه پس از حضور روى نیمکت تیم ملى مونته نگرو، ســپاهان اصفهان(2 دوره)، االهلى قطر، 
دینامو زاگرب و... براى دومین بار به پایتخت ایران رســید تا این بار به عنوان سرمربى تیم امید 
ایران و پس از 9 سال به تمرین و برگزارى بازى در تهران بپردازد.  کرانچار دیروز اولین جلسه 
تمرینى تیم امید را بر پا کرد تا به نوعى استارت آغاز برنامه هاى خود براى رسیدن به المپیک 
2020 را زده باشد. موضوع سرمربیگرى کرانچار در تیم امید در حالى محقق شد که او در دوره 
قبلى نیز به عنوان اصلى ترین گزینه ســرمربیگرى تیم امید ایران به حساب مى آمد که در 

نهایت جاى خود را به محمد خاکپور داد. 
  زالتکو کرانچار، سرمربى تیم ملى فوتبال امید در حاشیه اولین تمرین این تیم  حرف هاى 

جالب توجهى بر زبان آورده:
 ■  قول دادن در فوتبال وجود ندارد اما ما اعتقــاد داریم. ما معتقدیم که مى توانیم 

این طلسم را بشکنیم. البته تنها اعتقاد داشــتن کافى نیست و باید تمام شرایط 
فراهم باشد.

 ■  منتظر هســتیم تا چرخه رقابت براى صعود به المپیک آغاز شود. البته تمام 
نگرش من این است که تیم ملى بزرگسال بیشــترین سود را ببرد زیرا بازیکنانم 

قرار است در آینده بخشى از تیم ملى بزرگسال باشند. هیچگونه تعصب و مانعى در 
این راه وجود نخواهد داشت و ما همه شرایط را براى موفقیت تیم بزرگسال آماده خواهیم

 کرد.
■  نحوه همکارى من با فدراسیون به این صورت است که ما تمام ذهن خود را معطوف المپیک 
خواهیم کرد اما از بازى هاى آسیایى نیز چشم پوشــى نمى کنیم. در بازى هاى آسیایى تالش 

مى کنیم تیم را آماده المپیک کنیم. همراه با اینکه بتوانیم بهترین نتیجه را نیز کسب کنیم.
به گزارش نصف جهان، برخالف بســیارى از سال ها به نظر مى رســد این بار تیم ملى امید 
مى تواند در مســیرى جدید قدم بردارد و با کرانچار امیدوار به اتفاقات جدید باشــد. مأموریتى 
دشوارى پیش روى زالتکو است اما کارنامه او نشان داده که او قادر به انجام این عملیات سخت 

خواهد بود.

آقاى جنتلمن آمد!

علیرضا حقیقــى در اقدامى عجیب از تیم ساندســوال جدا شــد. 
آن هم در فاصله حدود یک ماه مانده به جام جهانى. حقیقى درباره 
این اتفاق به ســایت SVT ســوئد گفت: «اهالى لیگ برتر سوئد 
مرا به خوبى از فصل گذشته با تیم اسکیلســتونا مى شناسند. سه 
بازى اول را به دلیل مصدومیت از دســت داده بودم اما پس از آن 
بهترین بازى ها را انجام دادم. آنها (باشگاه ساندسوال) مى دانستند 
چه دروازه بانى را خریدارى کردند. وقتــى مرا جذب کردند اطالع 
داشــتند که نیاز به زمان و بازى براى همراهى تیــم ملى فوتبال 
ایران در جام جهانى 2018 روسیه دارم. در این شرایط هیچ فرصتى 
براى نمایش خودم نداشــتم. آنها به من قول بازى داده بودند. من 
قرارداد کوتاه مدت امضا کردم. حتى پیشنهادى دیگر در لیگ هاى 
بهتر از سوئد با درآمد بیشترى به من شده بود که قرار بود دروازه بان 
ذخیره این تیم ها باشم. ساندســوال را به این دلیل انتخاب کردم 
که فرصت بازى داشــته باشــم. چندین بار با "جول" (سرمربى 
ساندسوال) صحبت کردم و شرایط خود را براى او توضیح دادم. او 
هیچگاه به من پاسخ روشــنى نداد و االن هم مى گوید دلیل بازى 
نکردنم انتقال دیرهنگام من به تیم ساندسوال بود. حتى پاداشى که 
باشگاه مى توانست بابت حضورم در جام جهانى 2018 روسیه از فیفا 

دریافت کند فواید بسیارى داشت.»
حقیقى درباره بحث لفظى پیش آمده با سرمربى ساندسوال مى گوید: 

من، جول و دو دســتیارش بود. «این صحبتى میان 
آنطــور که در رســانه ها 
نوشتند درگیرى لفظى 
و آتشینى نداشتیم. به 
هم دست دادیم و جدا 
شدیم. متأسفانه جول 
و دیگر مدیران باشگاه 
ساندسوال هیچ کارى 
براى من انجــام ندادند. 
آنها به من دروغ گفتند 
و با آینــده من بازى 

کردند.»
تیــم  ســرمربى 
ساندســوال نیز در 
واکنش بــه اتهام 

دروغگویى او و مدیران 
این باشــگاه از سوى 
علیرضا حقیقى گفت: 
«ایــن آزاردهنــده 
اســت که مى گوید 
مــن دروغ گفتم. 
نایى  حقیقــى توا
مدیریــت خــود 
در این شــرایط را 
نداشت. ناامیدى 
او بابــت غیبت در 
جــام جهانى 2018 
روسیه را مى فهمم اما 
به هیچ بازیکنى قول بازى 
نمى دهم. چنین روش کارى اى 

ندارم.» 
 

حقیقى: 
مربى به من دروغ گفت!

حتمــًا در روزهاى گذشــته این شــایعه را شــنیده اید که
 اســتقاللى ها از بازیکنان و ســرمربى ذوب آهــن ناراحت 
هستند که جلوى آنها بیش از حد و به صورت عمدى محکم 
و خشن بازى کرده اند و همین موضوع باعث مصدومیت امید 

ابراهیمى شده است.
کار به جایى رسید که امیر قلعه نویى هم نسبت به این موضوع 
واکنش نشان داد و گفت که نمى دانست محکم بازى کردن 
جرم است. حاال «خبرآنالین» هم این ماجرا را تحلیل کرده و 
نوشته: «رواج این شایعه مهمترین کارى که مى کند این است 

که سه ملى پوش استقالل و البته بازیکنى مثل "مامه 

تیام" که یارى بین المللى اســت در فوتبال بازى کردنشان 
محتاط شوند. آنها که ممکن است بترســند جام جهانى را از 
دســت بدهند چون بالفاصله بعد از این بــازى باید بروند به 
اردوى نهایى جام جهانى و البته یــارى مثل تیام که برایش 
پاهایش سرمایه زندگى اش است.پس براى خود استقاللى ها 
فکر کردن و دامن زدن به این شایعات اصًال درست نیست و 
تنها تمرکزشان را خراب مى کند و از سویى دیگر قلعه نویى 
و ذوب آهن اگرچه همه تالش شــان را براى فوتبال و بردن 
به خرج مى دهنــد اما اهل این ســبک از نتیجه گیرى

 نیستند.»

محتاط نشوید

ش تنها تیمى از 
لیگ قهرمانان 
ستان این روزها 
حضور پرقدرت 
راسیون فوتبال 
فقى برسند که 
ر این مرحله از 
در مرحله بعدى 
ـوند. «اوسیانو 
ى فوتبال ایران

را در این زمینه 
تعاملى را با سه 
یم اما متأسفانه 
اشگاه ها انجام 
زیکن پیگیرى 

هیچ مانعى سد راه این دختران نمى شود

نکردنم انتقال دیرهنگام من به تیم ساندسوال بود. حتى پاداشى که 
8باشگاه مى توانست بابت حضورم در جام جهانى 2018 روسیه از فیفا 

دریافت کند فواید بسیارى داشت.»
حقیقى درباره بحث لفظى پیش آمده با سرمربى ساندسوال مى گوید: 

من، جول و دو دســتیارش بود. «این صحبتى میان 
آنطــور که در رســانه ها 
نوشتند درگیرى لفظى 
نداشتیم. به  و آتشینى
جدا  همدست دادیم و
شدیم. متأسفانه جول 
و دیگر مدیران باشگاه 
ساندسوال هیچ کارى 
براى من انجــام ندادند. 
آنها به من دروغ گفتند 
و با آینــده من بازى 

کردند.»
تیــم  ســرمربى 
ساندســوال نیز در 
واکنش بــه اتهام 

دروغگویى او و مدیران 
این باشــگاه از سوى 
علیرضا حقیقى گفت: 
«ایــن آزاردهنــده 
اســت که مى گوید 
مــن دروغ گفتم. 
نایى  حقیقــى توا
مدیریــت خــود
در این شــرایط را
نداشت. ناامیدى

او بابــت غیبت در 
8جــام جهانى2018

روسیه را مى فهمم اما 
به هیچ بازیکنى قول بازى 
نمى دهم. چنین روش کارى اى 

ندارم.» 

 تمرین تیم فوتبال ذوب آهن در ورزشگاه دانشگاه 
تهران برگزار شد.

 تیم فوتبال ذوب آهــن دو تمریــن پایانى خود 
بــراى دیدار بــا اســتقالل را در تهــران برگزار 
مى کند. اولین جلســه تمرینى ایــن تیم  دیروز 
در ورزشگاه تربیت بدنى دانشــگاه تهران برگزار

شد.
در شــرایطى که بر اســاس قوانین فدراســیون 
فوتبال آسیا تیم مهمان این حق را دارد که آخرین 
تمرین خود را در ورزشگاه محل برگزارى مسابقه 
یعنى ورزشــگاه آزادى برگزار کند به دلیل دیدار 
پرســپولیس و الجزیره که روز دوشــنبه برگزار 
مى شود، تیم ذوب آهن نمى تواند بر اساس قوانین 

در ورزشگاه آزادى تمرین کند.
مســئوالن باشــگاه ذوب آهن و امیر قلعه نویى 
ورزشــگاه تربیت بدنى دانشــگاه تهران را براى 
برگــزارى آخرین تمریــن خود به مســئوالن 
برگزارى مســابقه و ناظــر AFC معرفى کردند 
تا آخرین تمرین ایــن تیم نیز در این ورزشــگاه 
کــه در مرکــز تهــران قــرار دارد، برگــزار 

شود.

ذوبى ها در دانشگاه!

ن آمد تا آغازگر مأموریتى دشــوار باشد. «زالتکو کرانچار» دیروز در اولین 
به تیم خود تمرین س از ســال ها یک بار دیگر در تهران حاضر شــد و

138 روى نیمکت تیم پرسپولیس دیدیم. این مربى کروات که 
جمعقرمزها دوام ملى کرواسى گذراند تنها یک نیم فصل در

د. اقدامىکه بعدها باعث افسوسپرسپولیسى ها شد.
 از تیم هــاى حاضر در تهران به مربیگرى نپرداخت تا 
ونته نگرو، ســپاهان اصفهان(2 دوره)، االهلى قطر، 
ت ایران رســید تا این بار به عنوان سرمربى تیم امید 
ازى در تهران بپردازد.  کرانچار دیروز اولین جلسه 
رت آغاز برنامه هاى خود براى رسیدن به المپیک 
نچار در تیم امید در حالى محقق شد که او در دوره 
امید ایران به حساب مى آمد که در ربیگرىتیم

مید در حاشیه اولین تمرین این تیم  حرف هاى 

ما معتقدیم که مى توانیم عتقــاد داریم.
ــتن کافى نیست و باید تمام شرایط 

صعود به المپیک آغاز شود. البته تمام 
یشــترین سود را ببرد زیرا بازیکنانم 

سال باشند. هیچگونه تعصب و مانعى در 
ط را براى موفقیت تیم بزرگسال آماده خواهیم

را معطوف المپیک صورت است که ما تمامذهنخود
شم پوشــى نمى کنیم. در بازى هاى آسیایى تالش 

 اینکه بتوانیم بهترین نتیجه را نیز کسب کنیم.
ى از سال ها به نظر مى رســد این بار تیم ملى امید 
 کرانچار امیدوار به اتفاقات جدید باشــد. مأموریتى 
او نشان داده که او قادر به انجام این عملیات سخت 

نوشته: «رواج این شایعه مهمترین کارى که مىکند ایناست 
"که سه ملى پوش استقالل و البته بازیکنى مثل "مامه 

گیرى به خرج مى دهنــد اما اهل این ســبک از نتیجه
 نیستند.»

همه چیز از بازى استقالل و پیکان و پست 
غیر حرفه اى سید حســین حسینى در 
اینســتاگرام پس از پایان بازى شروع 
شد. در حالى که استقالل ده نفره حریفش 
را شکست داده بود، حســینى با انتشار 
متنى عجیب از زمین و زمان شــکایت و 
گالیه کرد.پــس از آن صحبت هاى نه 
چندان جالب، «وینفرد شفر» دروازه بان 
جوان تیمش را روى نیمکت گذاشــت 
و یک بار دیگر به ســید مهدى رحمتى 
باتجربه اعتماد کرد. رحمتى هم در بازى 
هاى حساسى مقابل ســپاهان، خونه به 
خونه و ذوب آهن به خوبى جواب اعتماد 
این مربى آلمانى را داد تا نه تنها نیمکت 
نشینى حسینى حس نشــود بلکه براى 
بازى حساس سه شنبه شب هم شفر یک 
بار دیگر بناى اعتماد به رحمتى را بگذارد.

 ســرمربى اســتقالل البته بارها تأکید 
کرده که دلیــل این جا بــه جایى درون 
دروازه کامًال فنى اســت و او ترجیح مى 
دهــد دروازه بانى بازى کنــد که قدرت 
رهبرى و بازیســازى از عقب را داشته 
باشد اما واضح اســت که دلیل این امر، 
آن پست اینســتاگرامى است.رفتار غیر 
حرفه اى حسینى عمًال پاس گلى بود به 
رقبایش در تیم ملى. رشید مظاهرى در 
ذوب آهن و امیر عابدزاده در پرتغال مى 
درخشند و سخت تالش مى کنند درست 
در روزهایى که حســینى در استقالل به 
نیمکت تبعید شده اســت. دروازه بان 
جوان و آینده دار اســتقالل در حساس 
ترین روزهاى حرفه اى اش یعنى روزهاى 
منتهى به جام جهانى با رفتار غلط خود، 
رؤیاى حضــورش در ایــن رقابت ها را 
به چالش کشــیده. چالشى که مى تواند 
چهار ســال او را از بقیه رقبایش عقب 

بیاندازد.

پاس گل حسینى 
به رقبایش
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نصف جهــان گل ذوب آهن مقابل اســتقالل کمک زیادى مى کند تــا این تیم با 
روحیه بهتر در آزادى مقابل استقالل قرار بگیرد ولى یک آمار از تیم امیرقلعه نویى 
مى تواند امیدهاى اســتقالل براى بــرد و صعــود را هم تا حدود زیــادى زنده 
نگه دارد. ذوب آهن عملکرد خوبى در خارج از خانه نداشته است و این آمار عالوه بر 
لیگ برتر شامل لیگ قهرمانان آسیا هم مى شود. آنها در لیگ قهرمانان آسیا بیرون 
از خانه هنوز نبرده اند. در ســه بازى مرحله گروهى متحمل دو باخت شدند و یک 

تساوى به دست آوردند.

در بازى هاى لیگ برتر با اینکه، ذوب آهن در جــدول بازى هاى خانگى و بیرون 
از خانه نایب قهرمان اســت اما عملکردش در دو جدول قابل مقایسه با همدیگر
 نیســت. ذوب آهن در بازى هاى خانگى 32 امتیاز گرفته و تفاضل گل 16 را ثبت 
کرده است. در بازى هاى خارج از خانه اما فقط 23 امتیاز گرفته و تفاضل گلش صفر 
است. عملکرد فردى بازیکنان تیم هم در دو جدول بسیار با همدیگر متفاوت است. 
تبریزى در خانه 11 گل زده است و در خارج از خانه دو گل، «کى روش استنلى» در 

خانه شش گل زده است و بیرون از خانه سه گل.

قلعه نویى دو بردش مقابل اســتقالل و پرســپولیس را هم در فوالدشهر کسب 
کرده اســت. آنها پرســپولیس را در اصفهان 2بر یک شکســت دادند و با همین 
نتیجه از پس اســتقالل برآمدند، در آزادى اما از پرســپولیس چهار گل خوردند و 
با اســتقالل ناآماده یک- یک مســاوى کردند. این آمار نگران کننده ذوب آهن 
در خارج از خانــه مى تواند بــزرگ ترین امیدوارى هواداران اســتقالل باشــد. 
غیبت دو مدافــع اصلى ذوب آهــن هم دیگر عامــل امیدوارى هــواداران آبى

 است. 

نصف جهان همانگونه که شاهد بودیددور رفت مرحله یک هشتم 
نهایى لیگ قهرمانان آسیا هفته گذشته برگزار شد و بازى هاى  
دوربرگشت دوشــنبه (امروز)، سه شنبه و چهارشنبه این هفته 
برگزار مى شود تا تکلیف هشت تیم مرحله یک چهارم نهایى 
مشخص شود. چیزى که عمده رســانه ها بر آن متفق القول 
هستند این است که با نتایجى که در بازى هاى رفت به دست 
آمد، به نظر مى رسد فقط الدحیل قطر مى تواند تا حدود زیادى 
از صعود خود به مرحله بعد مطمئن باشــد. تک تک بازى هاى 
انجام شده دور رفت و نتایج آنها و شانس صعود تیم ها را بررسى 
مى کنیم تا با ذهنیت بهترى بتوانیم به استقبال بازى هاى دور 

برگشت برویم.

الجزیره امارات3- 2پرسپولیس
پرسپولیس در بازى رفت با وجود اینکه گل اول را زد اما در نهایت 
با گلى که در وقت هاى تلف شده خورد،3بر2باخت تا یک نتیجه 
غیرمنتظره براى این تیم و هوادارانش ثبت شــود. با این حال 
پرسپولیس یکى از پرشانس ترین تیم ها براى صعود به مرحله 
یک چهارم نهایى است. این تیم امشب در بازى برگشت با یک 
پیروزى یک بر صفر هم صعــود خواهد کرد و با توجه به نتایج 
این تیم در بازى هاى خانگى این فصل لیگ قهرمانان آسیا، این 
نتیجه اصًال دور از دسترس نیست. بازگشت سیدجالل حسینى، 
کاپیتان این تیم هم مى تواند امیدهاى هواداران را براى بسته 
ماندن دروازه تیمشان افزایش دهد. البته پرسپولیسى ها نباید از 
خط حمله خطرناك الجزیره غافل شــوند تا اتفاق بازى رفت 

براى شان تکرار نشود.

السد قطر2-1 االهلى عربستان
تیم متمول و پرستاره قطرى در بازى رفت خیلى 

زود با دو گل پیش افتاد و به نظر مى رسید آنها 
مى توانند کار را در دوحه یکســره کنند 

اما تیم عربستانى به بازى برگشت 
و با زدن یــک گل، اختالف را 

به حداقل رســاند تا بازى 

برگشت براى یاران «ژاوى هرناندز» سخت شود. حاال االهلى 
با یک برد یک بــر صفر هم راهى مرحله بعد خواهد شــد و با 
این شــرایط هر اتفاقى ممکن اســت رخ دهد. تیم قطرى در 
بازى هاى خارج از خانه یک تیم کامًال معمولى است که حتى به 
نسف کارشى ازبکستان هم باخته و همین نگرانى هواداران این 

تیم را براى بازى برگشت افزایش داده است.

بوریرام تایلند 3-2 چونبوك موتورز
تیم تایلندى دوباره قصد شگفتى سازى در آسیا را دارد. این تیم 
با چند بازیکن برزیلى خوب موفق به صعود از گروه خود شد و 
توانست در بازى رفت چونبوك قدرتمند را 3-2 شکست دهد. 
هر چند این نتیجه اصًال مطمئن نیست و تیم کره  اى مى تواند 
با برد یک بر صفر و 2 بر یک هم بــه مرحله بعد صعود کند اما 
دستکم گرفتن بوریرام مى تواند کار مدعى کره اى قهرمانى آسیا 
را در همین مرحله تمام کند. بوریرام خط دفاع تقریباً قدرتمندى 
دارد و گل زدن به این تیم اصًال آسان نیست و امید اصلى این 

تیم در بازى برگشت، همین خط دفاع مستحکم است.

تیانجین چوان 0-0 گوانگژو
دو تیم چینى از شانس کامًال یکسانى براى صعود برخوردارند. 
گوانگژو البته نام ترسناك ترى است اما این تیم نسبت به دو سه 

سال قبل ضعیف شده و دیگر غول اول 
آسیا نیست. هر دو تیم 

تمام امیدشان به مهره هاى برزیلى و اروپایى است. تیانجین با 
«الکساندر پاتو»، «اکسل ویتسل» و «آنتونى مودسته» منتظر 
بازى برگشت است و گوانگژو هم با «آالن» و «گوالرت» به 
بازى برگشت در زمین خود دل بسته است. این بازى جدال دو 
مربى جوان و جذاب یعنى «فابیو کاناوارو» و «پائولو سوســا» 

هم هست.

ذوب آهن1-0 استقالل
با یک گل دیرهنگام از روى نقطه پنالتى، تیم ذوب آهن ناگهان 
به صعود از این مرحله امیدوار شد. استقالل البته عالوه بر باخت 
غافلگیرکننده، دو مهره کلیدى خود یعنى شجاعیان و احتماًال 
ابراهیمى را هم از دست داد تا باخت در اصفهان سنگین تر از یک 
باخت معمولى یک بر صفر باشد. با این حال هواداران استقالل 
به پیروزى فرداى  تیمشــان در ورزشــگاه آزادى  تا حدودى 
امیدوارند. این تیم آمار فوق العاده اى در بازى هاى خانگى دارد .

البته ژنرال هم مى خواهد با خاطره اى خوب، ذوب آهن را به 
مقصد سپاهان ترك کند.

العین امارات 2-4 الدحیل قطر
این بازى باید نزدیک ترین و جذاب ترین بازى 

این مرحله مى شد اما فقط جذاب ترین شد! 

غول تازه وارد قطرى، در همان 55دقیقه اول چهار گل به غول 
اماراتى زد و اگر عقب نمى کشید شاید سنگین ترین شکست 
تاریخ العین در آسیا رقم مى خورد. اما العین دو گل را جبران کرد. 
دو گلى که بعید به نظر مى رسد کمکى به صعود این تیم کند. 
الدحیل در بازى برگشت در خانه هم تیم قدرتمندى خواهد بود 
و احتماًال از همین حاال صعود این تیم به مرحله بعد قطعى است.

کاشیما آنتلرز 3-1شانگهاى
با وجود مثلث برزیلى «اسکار»، «آلکسون» و «هالک»، تیم 
چینى حرف زیادى در مقابل کاشــیما براى گفتن نداشــت و 
شکست تقریباً سنگینى خورد. البته تیم ژاپنى هم سه برزیلى به 
نام هاى «لئو سیلوا»، «پدرو جونیور» و «لئوناردو مورا» دارد که 
از لحاظ اسم و رسم قابل مقایسه با برزیلى هاى شانگهاى نیستند 
اما در این بازى موفق تر از هموطنان صاحبنام خود بودند. با این 
حال تک گل شانگهاى در بازى رفت، امیدهاى این تیم را براى 

بازى برگشت زنده نگه داشته است.

اولسان هیونداى 1-0سوون سامسونگ
دربى کره اى ها با نتیجه اى نزدیک به سود اولسان به پایان رسید. 
این نتیجه بازى برگشت را جذاب تر و حساس تر خواهد کرد و با 
توجه به قدرت نزدیک دو تیم، اصًال قابل پیش بینى نیست که 
کدامیک سرانجام مى تواند به مرحله بعد صعود کند. 
این دو تیم در کى لیگ گذشته هم سوم و 
چهارم شدند تا رقابت نزدیک خود را 
در لیگ کره هم ادامه بدهند.

مالــک متمــول باشــگاه 
گسترش فوالد که طى چند 
فصل اخیر شرایط مناسبى 
براى این تیم شــکل داده، 
این بــار به دنبــال دریافت 
مالکیت باشــگاه پرهوادار 
و جــذاب تراکتورســازى 
اســت. او در فصــل گذشــته 
و در شــرایطى کــه شــهردارى تبریز از 
اسپانســرى تیم شهردارى عقب کشــیده بود براى 
تأمین مخــارج سبزپوشــان پیش قدم شــد و اگر پــاى او به 
تراکتورســازى نیز باز شــود به طرز عجیبى اختیار ســه باشگاه 
معتبر تبریز را برعهده مى گیــرد. اگرچه به نظر مى رســد او در 
فصل تازه برنامه اى براى ادامه کار با ماشــین ندارد و ادامه کار 
در گســترش فوالد تبریز نیز منوط به وضعیت تراکتورســازى

 است.
زنوزى، مالکى کم حرف و سیاستمدار است که تیم خود را بعد از 
صعود به لیگ برتر همواره در رده هــاى میانى جدول لیگ نگه 
داشته و در ســال هاى اخیر نیز به دنبال کســب درآمد از فروش 
بازیکن بوده کــه نمونه مهم آن فروش داریوش شــجاعیان به 
استقالل و سعید آقایى به سپاهان اســت. او که در هفته گذشته 
یک کارخانه خودروسازى جدید در تبریز افتتاح کرده، مالک خط 
هواپیمایى «آتا» است که در یکســال گذشته با جت هاى جدید 
تجهیز شده است. زنوزى اکنون درخواست خود براى خرید باشگاه 
تراکتورسازى و شــرکت در مناقصه را تقدیم کرده و نکته جالب 

توجه اینکه از حیث اهلیت نیز پاسخ مثبت دریافت کرده تا مشکلى 
براى ادامه فعالیت خود براى گرفتن امضاى نهایى حضور در این 

مناقصه را پیش رو نداشته باشد.
در حال حاضر با توجه به اشــتیاق وى بــراى مالکیت تراکتور و 
اداره خصوصى این باشــگاه به نظر مى رســد زنوزى جدى ترین 
گزینه براى خریدارى ســهام تیمى اســت که تبریزى ها به آن 
عرق و عالقه خاصى دارند. زنوزى هنوز از برنامه هاى خود براى 
نحوه اداره تیم پرده بردارى نکرده اما با توجه به پشــتوانه مالى و 
همچنین حضور طوالنى در عرصه فوتبال به نظر نمى رسد که او 
بدون بررسى شرایط بى گدار به آب بزند، به خصوص اینکه زنوزى 
مثل همه آذرى ها از یک شم اقتصادى ویژه بهره مى برد و احتماًال 
در ذهن او معادالتى براى توســعه باشگاه وجود دارد. کارى که او 
با توجه به وجود هلدینگ غول پیکرش قادر به سرانجام رساندن 

آن خواهد بود. 
زنوزى بعد از تغییــرات مدیریتى در تراکتور وعــده اهداى یک 
هواپیماى اختصاصى به تراکتور را داده و حاال منتظر باز شــدن 
پاکتى است که در آن قیمت پیشنهادى اش براى این تیم پرهوادار 
تبریزى نوشته شده است.تیمى که تشنه بازگشت هواداران چند 
آتشه خود به ورزشــگاه یادگار و بازگشت شــکوهى است که در 
سال هاى اول صعود به لیگ برتر دیگران را تحت تأثیر خود قرار 

داده بود. 
 اما سئوال مهم موضوع واگذارى اســت؛ اینکه در نهایت سهام 
تراکتورســازى به صورت کامل به یک شخص واگذار مى شود یا 
سناریویى مشابه خصوصى سازى استقالل و پرسپولیس در تبریز 

در حال انجام است.

استقالل، دلخوش به آمار

جنگ فوتبال آسیا!

ذوب آهن براى دیدار برگشت مقابل استقالل دو مدافع میانى خود 
را در اختیار نخواهد داشت.

امیر قلعه نویى براى دیدار حساس تیمش در بازى برگشت مرحله 
حذفى رقابت هاى لیگ قهرمانان آســیا مقابل استقالل دو مهره 
ارزشمند خود در قلب خط دفاعى را در اختیار نخواهد داشت. خالد 
شفیعى و محمدمهدى نژادمهدى دو بازیکن مصدوم و محروم ذوب 
آهن هستند که نمى توانند تیمشان را در تهران و در مصاف با آبى 

پوشان همراهى کنند.
حاال سئوال اصلى همه هواداران ذوب آهن این است که استراتژى 
ژنرال براى ارنــج 11 بازیکن اصلى اش چــه خواهد بود تا ضمن 
حفظ نتیجه و دفاع از برد یک بر صفر در بازى رفت، بتواند با خیال 
آسوده به 50 متر رو به جلوى تیمش نیز بپردازد. اولین گزینه براى 
قرار گرفتن در قلب خط دفاعى «جورجى ولسیانى» است، هافبک 
دفاعى ذوبى ها که از مهره هاى ثابت و اثرگذار تیمش به شمار مى 
رود، تک گل بازى رفت را نیز از روى نقطه پنالتى وارد دروازه رحمتى 
کرد. فیزیک بدنى مناسب، قدرت جنگندگى و تسلط در توپ هوایى 
باعث مى شود تا قلعه نویى حساب ویژه اى روى او براى قرار دادن 

کنار وحید محمدزاده باز کند. 
اما با عقب آمدن ولسیانى، مســئله اصلى و مهم ترکیب ذوبى ها 
در میانه میدان اســت. اینکه چه کسى جاى ولســیانى را پر کند. 
قلعه نویى در دیــدار مقابل نفت تهران و بــازى رفت برابر همین 
اســتقالل وقتى دید میانه زمین را به حریف واگذار کرده، قاســم 
حدادیفر را به بازى گرفت و در هر دو دیدار نتیجه الزم را نیز کسب 
کرد. زوج حدادیفر در میانه زمین از بین بختیار رحمانى و اکبر ایمانى 
انتخاب خواهد شد. البته ایمانى هفته هاست از چشمان ژنرال دور 
مانده و نتوانسته حضور مؤثرى در ترکیب تیمش داشته باشد. براى 
همین شــانس بازى بختیار رحمانى که در دیــدار رفت نیز بازى 
قابل قبولى را به نمایش گذاشت، شانس بیشترى براى حضور در 
ترکیب تیمش را دارد. این در حالى است که استقالل با مصدومیت 
شجاعیان و احتماًال امید ابراهیمى مشکل 
جدى و مهمى در میانه میدان خواهد 
داشــت. تهدیدى که مى تواند با 
تیزهوشى قلعه نویى به فرصت 

تبدیل شود.

هفته هیجانى در قاره کهن

فرشته 
نجات در 
تبریز

نقشه هاى امیر براى 
جایگزین ها

طارمى زیر تیغ 
روزنامه «العرب» به دنبال شکســت 3 بر صفر   تیم الغرافه برابر 
الریان و راه  نیافتن به دیــدار فینال امیرکاپ قطر از نمایش مهدى 
طارمى انتقاد کرد. این روزنامه نوشــت: در نیمــه اول این مهاجم 
ایرانى هیچ اثرى نداشــت و نمایان نشد. فقط در یک توپ هوایى 
با دروازه بان تیم الریان به هوا پریــد! کیفیت فنى  مهدى طارمى 
در بازى با الریان بســیار کاهش یافت و در طــول نیمه اول هیچ 
ارتباطى میان خط میانى و خط حمله الغرافه وجود نداشــت. این 
عدم ارتباط باعث شد تا نقش او در تیم الغرافه به صورت کامل گم 
شــود. در نیمه دوم او براى توپ گیرى به میانه میدان آمد. طارمى 
موفقیتى در خلق موقعیت گلزنى نداشت و نتوانست تیم الغرافه را 

به خواسته اش برساند. 
همچنین «بولنت اویگون»، ســرمربى ترکیــه اى تیم الغرافه در 

نشســت خبرى پس از بازى با الریان 
پایان همکارى چنــد ماهه خود با 
این تیم را به صورت رسمى اعالم 
کرد. بولنت پس از حذف الغرافه از 
لیگ قهرمانان آسیا و جام حذفى 

قطر به شــدت مورد انتقاد 
هواداران قرار گرفته 

بود. آنها خواستار 
اخراج ســریع 

بى  مر ســر
ترکیــه اى 

بودند.
 

شجاعیان و احتماال امید ابراهیمى مشکل 
و مهمى در میانه میدان خواهد  جدى
داشــت. تهدیدى که مى تواند با 
تیزهوشى قلعه نویى به فرصت 

تبدیل شود.

نشســت خبرى پس از بازى با الریان 
پایان همکارى چنــد ماهه خود با 
این تیم را به صورت رسمى اعالم 
کرد. بولنت پس از حذف الغرافه از 
آسیا و جام حذفى لیگ قهرمانان

قطر به شــدت مورد انتقاد 
هواداران قرار گرفته 

بود. آنها خواستار
اخراج ســریع 

بى  مر ســر
ترکیــه اى

بودند.

تیم داورى از کشور عمان قضاوت دیدار استقالل 
را بر عهده دارد.

با تصمیم فدراسیون فوتبال آســیا تیم داورى از 
کشور عمان قضاوت دیدار استقالل تهران و ذوب 
آهن که روز سه شــنبه(فردا) در ورزشگاه آزادى 
برگزار مى شــود را بر عهــده دارد. «احمد ابوبکر 
ال کعف» داور وســط این دیدار است و «ابوبکر 
ســلیم»و «على القیضى» کمک هاى اول و دوم 

این دیدار خواهند بود.
«اوکابه تاکوتو» از کشــور ژاپن داور چهارم این 

مسابقه خواهد بود.
مسئول برگزارى این مسابقه «تانپایرى» از کشور 
تایلند است و «بن محمد صالح» از کشور مالزى 
به عنوان ناظر داورى این مسابقه در تهران حاضر 

خواهد شد. 

احمد ابوبکر، داور 
ذوب آهن- استقالل

ک بر صفر هم صعــود خواهد کرد و با توجه به نتایج 
بازى هاى خانگى این فصل لیگ قهرمانان آسیا، این 
ًالدور از دسترس نیست. بازگشت سیدجالل حسینى، 
ن تیم هم مى تواند امیدهاى هواداران را براى بسته 
زه تیمشان افزایش دهد. البته پرسپولیسى ها نباید از 
خطرناك الجزیره غافل شــوند تا اتفاق بازىرفت

کرار نشود.

د قطر2-1 االهلى عربستان
و پرستاره قطرى در بازى رفت خیلى 

لپیش افتاد و به نظر مى رسید آنها 
را در دوحه یکســره کنند  کار

ستانى به بازى برگشت 
ـک گل، اختالف را 

رســاند تا بازى 

0تیانجین چوان 0-0 گوانگژو
دو تیم چینى از شانس کامًال یکسانى براى صعود برخوردارند. 
گوانگژو البته نام ترسناك ترى است اما این تیم نسبت به دو سه 

اول سال قبل ضعیف شده و دیگر غول
آسیا نیست. هر دو تیم 

2العین امارات 2-4 الدحیل قطر
ىىىىازى این بازى باید نزدیکترین و جذاب ترین ب

این مرحله مى شد اما فقط جذاب ترین شد! 

دربى کره اى ها با نتیجهاى نزدیک به سود اولسان به پایان رسید. 
این نتیجه بازى برگشت را جذاب تر و حساس تر خواهد کرد و با 
توجه به قدرت نزدیک دو تیم، اصًال قابل پیش بینى نیست که 
کدامیک سرانجاممى تواند به مرحله بعد صعود کند. 
ایندو تیم در کى لیگ گذشته هم سوم و 
چهارم شدند تا رقابت نزدیک خود را
در لیگ کره هم ادامه بدهند.
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یک دندان پزشــک گفت: دهانشــویه معموًال براي 
پیشــگیري از بروز بیماري هاي دهــان و دندان مورد 

استفاده قرار می گیرد.
سحر بهزادیان در خصوص مزیت استفاده از دهانشویه، 
گفت: ایــن مایــع ضدعفونی کننده معمــوًال براي 
پیشــگیري از بروز بیماري هاي دهــان و دندان مورد 
اســتفاده قرار می گیرد و حتماً باید در کنار مســواك و 
نخ دندان از آن اســتفاده شــود، زیرا به تنهایی باعث 
جلوگیري از پوســیدگی دندان نمی شــود. وي افزود: 
دهانشویه ها انواع مختلفی دارند، برخی از آنها خاصیت 

ضدعفونی کنندگی دارند و برخی دیگر نیز از تجمع جرم 
در دهان جلوگیري می کنند و همراه با مسواك زدن و 
نخ دندان از پوســیدگی هاي دندان و بیماري هاي لثه 

جلوگیري می کنند.
بهزادیــان در ادامــه اضافه کــرد: نــوع دیگري از 
دهانشــویه ها وجود دارند که از حساسیت هاي دهانی 
جلوگیري می کنند و در درمــان آفت هاي دهان مؤثر 
هستند. وي افزود: دهان شــویه ها را نباید بی دلیل مورد 
استفاده قرار داد و برخی از آنها را فقط می توان در یک 

دوره زمانی خاص به کار برد.

کســى که همیشه استرس دارد به ســختى مى تواند 
از زندگــى لــذت ببــرد. ممکن اســت نیمه شــب 
از خواب بیدار شــوید و ذهنتان درگیر شــود و دیگر 
خوابتان نبــرد، دچار نوســانات خلق و خو شــوید، 
سر درد بگیرید، مشکالت گوارشى پیدا کنید، عضالت 
تان دچار تنش شوند، دل درد بگیرید و... در این مطلب 
به راه هاى مقابله با اســترس پرداخته ایم، با ما همراه 

باشید.

 در طبیعت وقت بگذرانید
تحقیقات نشان داده، وقت ســپرى کردن در طبیعتى 
مانند جنگل، یکى از بهترین راه هــاى بهبود روحیه 

است.

شکرگزار داشته هایتان باشید
توجه کردن به داشــته ها و قدردان بــودن بابت آنها 
کمکتان مى کند تا شادتر بشوید و بهتر بخوابید. طبق 
مطالعات، هر وقت احساس آشفتگى و استرس کردید، 
یک قلم و کاغذ بردارید و فوراً نگرشتان را تغییر دهید 
و به چیزهاى خوبى که دارید، فکر کنید و آنها را روى 
کاغذ بیاورید و بخاطر آنها از خداوند سپاسگزارى کنید.

به موسیقى گوش دهید
ورزش کردن یکى از بهترین راه هاى غلبه بر استرس 
است. مواد شیمیایى که هنگام ورزش و تحرك ترشح 
شده و وارد خون مى شوند، به احساس آرامش کمک 
زیادى مى کنند. ورزش هاى هوازى ضربان قلب را باال 
مى برند و ثابت شــده که از فعالیت هاى آرامش بخش 

دیگر مؤثرتر هستند.
حتمًا مى دانید موســیقى مى توانــد روحیه تان را فوراً 
تغییر بدهد و در مطالعه اى نیز عنوان شــده که چیزى 
که این میان مهم است، این است که به موسیقى مورد 
عالقه تان گوش دهید تا رگ هاى تان باز شوند و جریان 
خون بهترى در بدنتان انجام بگیرد. با این کار، کمک 
زیادى به خونسرد شدن و آرام شدن خودتان مى کنید.

 تشخیص دهید که چه زمانى نیاز دارید 
تنها باشید و چه زمانى به بودن در میان دیگران 

نیاز دارید
خیلى ها تصور مى کنند وقتى استرس دارند، باید زمانى 
را در خلوت خودشان ســپرى کنند. براى برخى از ما 
یک شب آرام و ساکت و به دور از دیگران، براى آرام 

شدن کافى است. اما اگر شما یک آدم برونگرا هستید 
و انرژى خود را از بودن با دیگران کسب مى کنید، پس 
احتماًال تنها بــودن حالتان را بدتر مى کند. شــاید بد 
نباشد شام را با دوستانتان بیرون صرف کنید تا روحیه  

بهترى بگیرید.

 ذهنتان را مشغول کنید
حتمًا در مورد فواید مدیتیشــن و ذهن آگاه شنیده اید؛ 
یک جاى راحت و ساکت بنشینید و نفس هاى عمیق 
بکشــید، البته رام کردن یک ذهن ناآرام کار راحتى 
نیست، اما باید تمرین کنید تا یاد بگیرید. اگر براى تان 
واقعًا دشوار است، مى توانید راه دیگرى براى سرگرم 
کردن ذهنتان پیدا کنید. هــر چیزى که نیاز به تمرکز 
شما داشته باشد خوب اســت، مثًال رسیدگى به گل و 

گیاه، پختن کیک و شیرینى یا ورزش کردن.

 اسطوخودوس بخورید
تحقیقات نشــان داده مصرف کپســول هاى عصاره  
اسطوخودوس به اندازه  داروهاى ضد اضطراب موجود 
در بازار مؤثر هستند. مى توانید دمنوش اسطوخودوس 
درســت کنید و بنوشــید یــا در خانه تان اســانس 

اسطوخودوس اســپرى کنید تا رایحه آرامش بخش 
آن آرامتان کند.

تحرك داشته باشید
ورزش کردن یکى از بهترین راه هاى غلبه بر استرس 
است. مواد شیمیایى که هنگام ورزش و تحرك ترشح 
شده و وارد خون مى شوند، به احساس آرامش کمک 
زیادى مى کنند. ورزش هاى هوازى ضربان قلب را باال 
مى برند و ثابت شــده که از فعالیت هاى آرامش بخش 
دیگر مؤثرتر هستند. به هر حال هر تحرکى که از آن 
لذت مى برید، مى تواند مفید باشد. حتى مى توانید طناب 

بزنید یا با حلقه  هوال هوپ تمرین کنید.

 کمتر کافئین مصرف کنید
وقتى سرتان شلوغ است و احساس مى کنید نیاز دارید تا 
متمرکزتر و هوشیارتر باشید، ممکن است وسوسه شوید 
که سراغ کافئین بروید، اما کافئین زیاد مى تواند شما را 
عصبى کند و در نهایت روز بعد مضطرب تر شوید. به 
جاى قهوه مى توانید دمنوش هاى آرامش بخش بنوشید 

مانند دمنوش بابونه.

اگر به دنبال شروع کاهش وزن هستید، مهم نیست چه مقدار وزن 
مى خواهید کم کنید، موارد ساده اى هستند که با انجام روزانه شان 

مى توانید به کاهش وزن کمک کنید.
در ادامه ســه عادت روزانه را به شــما معرفى کنیم که کمکتان 

مى کند نتیجه بهترى بگیرید:

مصرف سبزیجات را بیشتر کنید
به حرف مادرتان گوش دهید، چون متخصصان تغذیه هم با آنها 
موافقند: بیشتر سبزیجات بخورید. سبزیجات کالرى کمى دارند و 
کربوهیدرات بسیارى از آنها هم پایین است. محتواى آب موجود در 
سبزیجات و جویدنى که براى شکستن بافت آنها نیاز است، کمک 
مى کند سریع تر احساس ســیرى کنید. بنابراین غذاى کمترى 
خواهید خورد. به عالوه مقدار فیبر باالى سبزیجات کمک مى کند 
براى مدت طوالنى ترى احساس سیرى کنید و مدتى بعد از غذا 

خوردن، به سراغ میان وعده هاى غیر ضرورى نروید.

وقتى گرسنه هستید غذا بخورید
این به نظر واضح مى آید، اما بیشــتر مواقع ما از روى عادت غذا 
مى خوریــم تا هــوس غذایــى مــان را از بین ببریــم یا غذا 
مى خوریــم چــون حوصله مان ســر رفتــه اســت. توصیه 

مــى شــود تنهــا زمانى غــذا بخوریــد کــه معده تــان به 
صــدا در آمــده اســت. ایــن کار کمک مــى کنــد از غذا 
خوردن هاى بى فکرانه پیشگیرى شود. قبل از اینکه چیزى 

بخورید، حتماً از خودتان بپرسید که آیا واقعاً گرسنه هستید یا خیر؟ 
یک آزمایش ساده این است که اگر یک غذاى سالم را با 

میل بخورید، واقعاً گرسنه هستید اما اگر فقط دلتان 
مى خواهد از کیکى که همکارتان درست کرده 
بخورید و میلى به غذاى سالم ندارید، باید متوجه 

شوید این گرسنگى واقعى نیست.

بیشتر آب بنوشید
بیشتر مواقع وقتى واقعاً تشنه هستیم احساس 

گرسنگى مى کنیم. ســعى کنید در طول روز 
حداقل شش لیوان آب بنوشید. براى خود یک 
ظرف شیشه اى آب بخرید و پر کنید. ظرف را 
روى میز یا نزدیک خود قرار دهید تا همیشــه 

با دیدنش به یاد نوشــیدن آب بیافتید. حتى اگر 
نوشــیدن آب را فراموش مى کنید، مى توانید روى 

گوشى هشدار، نوشیدن آب براى خود تنظیم کنید. 

شــاید در ســلفى هایى که به تازگــى گرفته ایــد، متوجه زردتر شــدن رنگ 
دندان هاى تان شده باشــید. میناى دندان، الیه بیرونى سفیدرنگ دندان هاست 
که عاج زرد رنگ دندان زیر آن قرار گرفته است. با نازك تر شدن مینا، عاج دندان 

ظاهر و باعث زرد دیده شدن دندان ها مى شود.
موارد زیر برخى عادت هایى اســت که باید براى جلوگیرى از زردشدن دندان ها 

ترك شود:

استفاده زیاد از دهان شویه
بزاق دهان ترکیبى از مواد معدنى، آنزیم ها و ترکیبات اکســیژنى اســت که با 
حفظ تعادل pH محیط دهان از اسیدى شدن دهان و تحلیل رفتن میناى دندان 
جلوگیرى مى کند. بــزاق همچنین باعث از بین بــردن باکترى ها و مانع ایجاد 

لکه هاى دندانى مى شود.
 متأسفانه بسیارى از دهانشویه ها بسیار اسیدى بوده و استفاده مکرر از آنها، عامل 
از بین رفتن میناى دندان هاست. اگر زیاد از دهانشویه استفاده مى کنید بهتر است 

آن را با مسواك زدن جایگزین کنید.

مصرف سبزیجات و میوه جات اسیدى
میوه ها و سبزیجات و دیگر مواد غذایى اســیدى مانند مرکبات، گوجه فرنگى، 
آناناس، سرکه، نوشابه هاى گازدار و برخى ســس ها نیز مى توانند باعث تحلیل 
رفتن میناى دندان شــوند. براى کاستن از آســیب این مواد، به میناى دندان و 
جلوگیرى از ایجاد لکه روى دندان ها، بهتر اســت بعــد از مصرف این مواد چند 

جرعه آب بنوشید.

نوشیدن قهوه در طول روز
قهوه با وجود فواید زیاد مى تواند براى دندان ها مضر باشــد. نوشیدن دو تا سه 
فنجان قهوه در روز، میناى دندان را در تماس مستمر با عامل ایجادکننده لکه هاى 
دندانى که عامل زردى دندان ها هســتند، قرار مى دهد. کیفیت نوشیدن قهوه، 

بیشتر از تعداد جرعه ها آسیب رسان است. 
نوشیدن سریع تر قهوه یا نوشیدن با نى، زمانى را که عامل ایجاد لک در تماس با 

دندان ها قرار مى گیرد، کاهش مى دهد.

کوتاهى در حفظ بهداشت دهان
مسواك زدن نامنظم دندان، باعث تجمع پالك ها روى میناى دندان مى شود و 
با ایجاد الیه نازکى از باکترى ها، زرد شدن رنگ دندان ها را به دنبال دارد. یک 
رژیم بهداشتى خانگى و مراجعه ساالنه به پزشک، نقش زیادى در از بین بردن 

این الیه زرد رنگ خواهد داشت.

با فشار مسواك زدن
با فشار و سرعت مســواك زدن، به معناى داشتن دهان ســالم تر نیست، بلکه 
مى تواند تأثیرات معکوس داشته باشد، به ویژه درصورتى که خمیر دندان حاوى 
مواد ساینده باشد. اگر زیاد یا با فشار مســواك مى زنید، احتماًال میناى دندان را 

ساییده و عاج دندان را در معرض دید قرار مى دهید. 

عادت هاى روزانه مؤثر در 
زرد شدن دندان

3 عادت روزانه که 
به کاهش وزنتان
 کمک مى کند

8 روش اثبات شده براى غلبه بر استرس

خوردن، به سراغ میان وعده هاى غیر ضرورى نروید.

وقتى گرسنه هستید غذا بخورید
این به نظر واضح مى آید، اما بیشــتر مواقع ما از روى عادت غذا 
مى خوریــم تا هــوس غذایــى مــان را از بین ببریــم یا غذا 
مى خوریــم چــون حوصله مان ســر رفتــه اســت. توصیه 

ظرف شیشه اى آب بخرید و پر ک
روى میز یا نزدیک خود قرار دهید
با دیدنش به یاد نوشــیدن آب بی
نوشــیدن آب را فراموش مى کنی
گوشى هشدار، نوشیدن آب براى خ

کار کمک مــى کنــد از غذا 
ى شود. قبل از اینکه چیزى 

یا واقعاً گرسنه هستید یا خیر؟ 
 یک غذاى سالم را با 

ما اگر فقط دلتان
 درست کرده
 باید متوجه 

یم احساس 
 در طول روز 

راى خود یک 
ا ف ظ ک

3 عادت روزانه که 
به کاهش وزنتان
 کمک مى کند

کنید. ظرف را 
د تا همیشــه 

یافتید. حتى اگر 
نید، مى توانید روى 

خود تنظیم کنید.

کلسیم نقش عمده اى در سوزاندن چربى هاى بدن 
دارد و کسانى که این ماده معدنى را به میزان کافى 
در بدنشان ندارند، کنترلى هم روى اشتهاى شان 
نخواهند داشت. یک رژیم غذایى سرشار از کلسیم 
مى توانند منجر به کاهش فشار خون، کلسترول و 
تنظیم قند خون شود. در اینجا بهترین گزینه هاى 

چربى سوز سرشار از کلسیم معرفى شده اند:
کلم بروکلى: یک فنجان از آن، 55 کالرى دارد و 

تأمین کننده 6 درصد از نیاز به کلسیم است.
اسفناج: دو فنجان از این سبزى 14 کالرى دارد 
و 6 میلى گرم کلسیم که 6 درصد از نیاز به کلسیم 

را رفع مى کند.

شاهى: شاهى در هر یک فنجان، چهار کالرى و 
40 میلى گرم کلسیم دارد و 4 درصد از میزان نیاز به 

کلسیم را برطرف مى کند.
پنیر: 30 گرم از آن، معــادل 108 کالرى و 298 
میلى گرم کلسیم است که 30 درصد از میزان نیاز به 

کلسیم را در روز تأمین مى کند.
دانه کنجد: 30 گرم از دانــه کنجد معادل 160 
کالرى اســت که 277 میلى گرم کلســیم به بدن 
مى رســاند. این میزان، 28 درصد نیاز به کلسیم را 

برطرف مى کند.
ارده: دو قاشــق غذاخــورى از ارده معادل 160 
کالرى و 112 میلى گرم کلسیم دارد که 12 درصد 

نیاز به کلسیم را برطرف مى کند.
پنیر خامه اى: ســه گرم از پنیر خامه اى بدون 
چربى معادل 29 کالرى دارد. این میزان 98 میلى 
گرم کلسیم دارد و 10 درصد نیاز به کلسیم را در روز 

برطرف مى کند.
کلم پیچ: یک فنجان از این ســبزى، 36 کالرى 
دارد؛ به همراه 93 میلى گرم کلســیم. این میزان 
از کلســیم، 9 درصد از نیاز بدن به کلســیم را رفع 

مى کند.
بادام: سه گرم بادام معادل 22 بادام است که 170 
کالرى و 75 میلى گرم کلسیم دارد و 8 درصد از نیاز 

به کلسیم را تأمین مى کند.

یک فوق تخصص بیمارى هاى گوارش و کبد با اشــاره به راهکار هاى درمانى 
رفالکس، گفت: این بیمارى در صورت درمان نشــدن، ممکن است به سرطان 

مرى تبدیل شود.
حسن طاهرى در ارتباط با بیمارى رفالکس اظهار کرد:  این مشکل در واقع، پس 
زدن اسید و ترشحات معده به مرى است و این مسئله تبعات کوتاه مدت و بلندمدتى 

را به همراه دارد.
وى افزود: ترش کردن و سوزش سِر دل، به ویژه شب هنگام و موقع افقى خوابیدن، 
از مشکالت کوتاه مدت و آسیب به مجارى مرى، تغییر بافتى و سرانجام سرطان 

مرى از مشکالت درازمدت رفالکس به شمار مى رود. 
این فوق تخصص بیمارى هاى گوارش و کبد با اشــاره به اینکــه چاقى افراد، 
شایع ترین علت رفالکس به شمار مى رود، گفت:  افراد چاق، مستعد رفالکس بوده 
واین مشــکل در زنان باردار نیز به دلیل اضافه وزن ایجاد مى شود، بنابراین براى 

مبارزه با این بیمارى، باید ابتدا کاهش وزن را مدنظر قرار داد. 
طاهرى افزود:  برخى از مواد غذایى و خوراکى ها شــامل قهوه، چاى، فست فود، 
ادویه زیاد، مواد غذایى چرب و حتى برخى مواد گیاهى مانند عرق نعناع مى تواند 
شــانس ابتال به رفالکس را افزایش دهد که در همه این موارد، فرد باید اقدامات 

پیشگیرانه الزم را انجام دهد.
طاهرى به مردم توصیه کرد کمتر مواد چرب و فست فود استفاده کنند و از استعمال 
دخانیات بپرهیزند و با کاهش وزن خود، در جهت مقابله با رفالکس گام بردارند. 

 وى خاطرنشان کرد: رفالکس از جمله بیمارى هاى گوارشى بوده که گاهى براى 
درمان آن فرد الزم است تا پایان عمر دارو مصرف کند، البته این مسئله بستگى 

به شدت بیمارى دارد.

درمان رفالکس را جدى بگیرید   9ماده غذایى 
که چربى هاى

 بدن را
 مى سوزانند

تأثیر دهانشویه در بیماري هاي لثه
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مرد جوان با شــلیک گلوله شــاه ُکش در حالى  در حمام 
خانه اش جان باخت که خانواده وى اعالم کردند متوفى 

دست به خودکشى زده است.
به گزارش تســنیم، ســاعت 23 جمعه شــب مأموران 
کالنترى 160 خزانه، بازپرس امــور جنایى تهران را در 
جریان مرگ مشکوك مردى 29 ســاله در بیمارستان 
آیت ا... کاشانى قرار دادند که دقایقى بعد قاضى مرادى؛ 
بازپرس امــور جنایى تهران به همراه اکیپ تشــخیص 

هویت آگاهى راهى بیمارستان شدند.
با حضور تیم جنایى در بیمارستان آثار اصابت یک گلوله 
اسلحه شــاه ُکش روى گیجگاه ســمت راست متوفى 
مشاهده شــد در حالى که دو برادر و مادر متوفى مدعى 

بودند وى احتماًال بر اثر گازگرفتگى جان باخته است.
خانواده این جوان 29 ساله در اظهارات اولیه مدعى شده 
بودند کــه در زمان حادثه بیرون از منــزل بوده و پس از 
ورود به خانه با جسد «شهاب» در حالى که در حمام قرار 

داشت، مواجه شده اند.
در ادامه تحقیقات، منزل متوفى با دســتور بازپرس امور 
جنایى تهران بازرسى شد که مادر متوفى در این مرحله از 
تحقیقات، در اظهارات جدیدى گفت: «ما بیرون از خانه 
بودیم و زمانى که به منزل بازگشــتیم، با بدن نیمه جان 
پسرم شهاب داخل حمام مواجه شدیم و از آنجایى که او 
اقدام به خودزنى کرده بود آثار خون را شستیم و بعد از آن 
پسرم را به بیمارستان انتقال دادیم. دلمان نمى خواست 
کسى بداند که شهاب دســت به خودکشى زده است و 

آبرویمان بــرود به همین دلیل چنیــن اظهاراتى مطرح 
کردیم.» 

ایــن درحالى بود کــه کارآگاهــان اداره دهــم پلیس
 آگاهى پایتخت در بازرســى خانه شهاب اسلحه اى پیدا 

نکردند. 
همزمان با انتقال جســد متوفى به پزشــکى قانونى، دو 
برادر و مادر متوفى با دســتور قاضى مــرادى، بازپرس
 ویژه قتل پایتخت بازداشــت شــدند و تحقیقات از آنها 

ادامه دارد.

النه ســازى یک کالغ روى کابل هاى برق در جزیره 
«روست» در غرب نروژ دردسر ایجاد کرد و باعث قطعى 

برق در سراسر این جزیره شد.
به گفته مدیرعامل شــرکت بــرق Lofotkraft نروژ 
روز جمعه یــک کالغ در حال النه ســازى روى یکى 
از دکل هاى برق جزیره روست بوده که به قطعى برق 
منجر شده است. وى با بیان اینکه به محض برداشتن 
النه از روى دکل، برق جزیره دوباره وصل شده، گفت: 
این یکى از خطرات رایج در فصل بهار، خصوصًا زمانى 
اســت که جوجه پرندگان پرواز کردن را فرا مى گیرند. 
النه سازى پرندگان یا تماس مستقیم آنها با سیم هاى 
برق اغلب مشکالتى را براى برق رسانى ایجاد مى کند.

به گــزارش خبرگــزارى «شــینهوا»، شــرکت برق 
Lofotkraft نروژ اعالم کرده دکل هاى برق بســیارى 
را تا کنون ایزوله کــرده و به همین دلیــل مدارهاى 
کوتاه بیشــترى را فراهم آورده اســت. همچنین راه 
حل هایى بــراى جلوگیــرى از قطعى بــرق هنگامى 
که پرندگان براى جریان عادى در مدار دردساز مى شوند 

اندیشیده است.

خانواده داغدار دختر پنج ســاله اى که ششــم 
اردیبهشت ماه سال جارى در روستاى «گرى» 
از توابع شهرســتان آق قال که به دست یکى از 
اهالى روستا کشته شد، تقاضاى رسیدگى فورى 

پرونده و اشد مجازات براى قاتل دارند.
به گزارش مهر، نزدیک به ســه هفته از مرگ 
«سالله» دختر پنج ســاله آق قالئى که توسط 
فردى معتاد ربوده و کشته شده است مى گذرد. 
ضایعه اى دردناك که در کنار دیگر اخبار حوادث 
قربانى شدن کودکان در دیگر نقاط کشور، مردم 
استان گلستان را در ماتم و اندوه فرو برده است.

به گفته مادر ســالله، قاتل دخترش همیشه در 
روستا براى اهالى مزاحمت ایجاد مى کرده و از 
همان زمان گم شدن سالله حدس مى زده است 

که او را ربوده باشد.
این مادر جوان داغدار گفت: «نام قاتل دخترم 
«غفور» است. همه مردم روستاى گرى آق قال 
او و خانواده اش را مى شناســند و دل خوشى از 
رفتارهایش نداشتند. غفور از این دست اذیت و 
آزارها براى بچه ها و مردم روســتا کم نداشت، 
اما هیچگاه مردم روستا به خود اجازه ندادند که 

علیه او شکایتى تنظیم کنند.»
وى ادامه داد: «غفور چند وقت پیش هم یکى 
از دختر بچه هاى روســتا را گرفته بود، اما او را 
نکشت و خانواده از ترس آبرو شکایتى نکردند.»
مادر ســالله اضافه کرد: «روز مرگ سالله من 
به خانه مادربزرگ پدرى اش رفتم و دخترم در 
خانه با عروسک هایش بازى مى کرد و من هم 

که کارى زیادى آنجا نداشتم او را تنها گذاشتم 
و رفتم. وقتى منزل مادر شوهرم بودم غفور آمد 
و طبق همیشه با مزاحمت هایش مدام تقاضاى 
چاى و قند مى کرد که زندایى ام به او گفت چاى 
نداریم از اینجا برو و مزاحم نشو، که او هم بعد از 

کمى مکث راهش را کشید و رفت.» 
این بانوى ترکمن اظهار کرد: «بعد از رفتن غفور 
سریع به خانه برگشتم و وارد اتاق شدم، اما دیدم 
از دخترم خبرى نیست. به مادرم که در کنار ما 
زندگى مى کند، گفتم سالله کجاست؟ گفت که 
دنبال تو آمد خانه مادر بزرگش، ناگهان دلم چند 
پاره شد، چون مى دانستم که غفور در کوچه ها 

پرسه مى زند.»
مادر ســالله با بیان اینکه تقاضاى رسیدگى به 
پرونده ســالله خارج از نوبت را دارد، بیان کرد: 
«این خواسته من نیســت و همه اهالى روستا 
و خانواده ام از دستگاه قضائى تقاضا دارند این 
قاتل را به اشــد مجازات برساند.» وى تصریح 
کرد: «قول رســیدگى فورى بــه پرونده داده 
شده اما نمى دانیم که آیا واقعًا مسئوالن به این 
وعده خود عمل مى کنند یا اینکه باید سال ها در 
دادگسترى سرگردان رأى پرونده قاتل دخترم 

باشیم.»

 پیگیرى ســریع پرونده سالله در 
دستور کار قرار دارد

مدیر کل امور اجتماعى استاندارى گلستان نیز 
درباره این حادثه با بیان اینکــه اتفاق رخ داده 

براى سالله کوچک گلســتان را مات زده کرد 
و ممکن اســت بار دیگر تکرار شود درگفتگو با 
مهر اظهار کرد: این دست آسیب  هاى اجتماعى 
مسائلى نیستند که کم توجه از کنار آنها بگذریم 
و پیگیرى سریع پرونده و آسیب شناسى این نوع 

رفتارها در دستور کار قرار گرفته است.
عبدالرضا چراغعلى افزود: هنگام دیدار با خانواده 
ســالله و در میان جمعیت عزادار با رئیس کل 
دادگسترى اســتان گلســتان ارتباط گرفتم و 
تقاضاى خانواده داغدار را به ایشــان مبنى بر 
رسیدگى سریع پرونده رســاندم. وى در رابطه 
با حادثه رخ داده، گفت: حادثــه اتفاق افتاده در 
اســتان زنگ خطرى براى مسئوالن است که 
در حوزه هــاى مختلف اجتماعــى، انتظامى و 
دادگسترى در رابطه با افزایش ایمنى کودکان 

تدابیر جدیدترى بیاندیشند.

صدور کیفرخواست پس از تکمیل 
پرونده

چندى پیش رئیس دادگسترى استان گلستان 
هم با اعــالم این خبــر که پیگیــرى پرونده 
دختربچه پنج ســاله آق قالیى که به دســت 
فردى معتاد ربوده و کشته شده در دستور ویژه 
قرار گرفته است، به رســانه ها اعالم کرد که 
کیفرخواســت پس از تکمیل مراحــل پرونده 

صادر خواهد شد.
هادى هاشمیان عنوان کرده است که بررسى هاى 
پزشکى قانونى نشان مى دهد که به این کودك 

تجاوز نشده و علت مرگ وى خفگى اعالم شده 
اســت. به گفته وى قاتل در بازجویى ها اعالم 
کرده، براى درخواســتى به منزل یکى از اقوام 
کودك مراجعه کرده، اما با پاسخ منفى آن خانواده 
روبه رو شده اســت و هنگام خروج از منزل این 
افراد، با هدف انتقام از اهالى خانه این دختربچه را 
که از بستگان آنها بوده، ربوده است و پس از انتقال 

به انبار خانه یکى از روستاییان که در منزل نبودند، 
خفه کرده است.

هاشمیان تأکید کرده است که دستگاه قضائى 
چنین پرونده هایى را با حساســیت ویژه دنبال 
مى کند و بــه زودى بــا تکمیــل تحقیقات، 
کیفرخواســت صادر و پرونده براى صدور رأى 

به دادگاه ارسال خواهد شد.

حکــم قصــاص قاتــل محیــط بانــان هرمزگانى ســاعت 
5و30دقیقــه صبــح روز یــک شنبه23اردیبهشــت ســال 
جارى در بلوار خلیج فارس(محله ســنگ کنى) بندرعباس اجرا

 شد. 
رئیس کل دادگســترى اســتان هرمزگان در مورد اجراى حکم 
قصاص قاتل دو محیط بــان هرمزگانى گفــت: حکم قصاص 
صبح روز یک شــنبه و به درخواســت اولیاى دم به مرحله اجرا

 گذاشــته شــد و قاتل دو محیط بان هرمزگانى به دار مجازات 
آویخته شد.

قاضى اکبرى همچنیــن در جزئیات پرونده قاتــل محیط بانان 
هرمزگانى اظهار کرد: در تاریخ ســوم تیرماه 1395 دو محیط بان 
هرمزگانــى حین گشــتزنى در منطقه حفاظت شــده «گنو» به 
ضرب گلوله یکى از شــکارچیان غیرمجاز به قتل رســیدند که 
بالفاصله پرونــده به بازپرس ویــژه قتل دادســراى عمومى و 
انقالب شهرســتان بندرعباس ارجاع و با تالش شــبانه روزى 
دســتگاه قضائــى و مأمــوران انتظامــى، در کوتاه ترین زمان 
ممکن مهاجمان دســتگیر شــدند که پس از انجــام تحقیقات

 مقدماتى و تشکیل پرونده، مباشر قتل از میان مظنون ها شناسایى 
و به اعدام محکوم شــد. وى افزود: سرانجام رأى صادره در شعبه  
هفتم دیوانعالى کشــور مورد تأیید قرار گرفت و به درخواســت 
اولیاى دم ، ساعت 5و30دقیقه صبح روز یک شنبه به مرحله اجرا 

گذاشته شد.

خودروى وانت مزدا در حال حرکت در بزرگراه خلیج فارس تهران با قسمت عقب 
کامیون تریلى برخورد کرد و بخشى از جلوى وانت بار به زیر این کامیون رفت.

ساعت 21 و7 دقیقه شنبه شب حادثه تصادف در بزرگراه خلیج فارس، پل ارتباطى 
حرم مطهر به سامانه 125 اعالم شد که بالفاصله نیروهاى عملیاتى ایستگاه 50 با 

هماهنگى ستاد فرماندهى سازمان آتش نشانى تهران به محل حادثه اعزام شدند.
رئیس ایستگاه 50 آتش نشانى تهران درباره جزئیات این حادثه اظهار کرد: خودروى 
وانت مزدا در حال حرکت دربزرگراه خلیج فارس به علت نامعلومى ناگهان با قسمت 
عقب کامیون تریلى برخورد کرد و بخشى از جلوى وانت بار به زیر این کامیون رفت. 
على اکبر فرمانى افزود: بر اثر این حادثه رانندگى دو سرنشین وانت که دو مرد 53 
و 55 ساله بودند به ســختى مجروح و در داخل اتاقک آن گرفتار شدند. وى افزود: 
آتش نشانان بالفاصله با ایمن ســازى محل و قطع برق و گاز خودروى وانت اقدام 
به رهاسازى خودرو از زیر کامیون کردند و در ادامه نیز هر دو سرنشین مصدوم را از 

داخل اتاقک وانت بار بیرون آوردند و به عوامل اورژانس تحویل دادند.

رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهى 
تهران بــزرگ از دســتگیرى 
شخصى خبر داد که در پوشش 
یک شــرکت بازرگانــى با نام 
«پیام گســتر تیرداد» اقدام به 
کالهبــردارى از متقاضیــان 
دریافت تسهیالت بانکى کرده 

است.
به گــزارش میزان، ســرهنگ 
محمد نادربیگى در تشریح این 
خبر گفت: دوم اردیبهشــت ماه 
سال جارى پرونده اى به شکایت 
تعــدادى از مالباختگان تحت 
عنــوان کالهبــردارى، پس از 
دستگیرى متهم پرونده به نام «پیام. د» توسط کالنترى 103 گاندى به پایگاه سوم 
پلیس آگاهى ارجاع شد. وى افزود: در بررسى شکایت تعدادى از شکات و مالباختگان 
مشخص شد که متهم با تبلیغ گسترده از طریق انتشار آگهى در جراید کثیراالنتشار و 
همچنین فضاى مجازى مبنى بر اینکه از طریق تأسیس شرکتى به نام شرکت بازرگانى 
پیام گستر تیرداد قادر به تهیه تسهیالت بانکى در مبالغ مختلف با شرایط بسیار مناسب 
در زمینه اخذ و بازپرداخت به متقاضیان است، شکات را ابتدا به دفاتر این شرکت در دو 
منطقه میرداماد و جمالزاده دعوت کرده و در ادامه پس از حصول توافق اولیه و طرح 
این ادعا که خود شرکت ضمانت و وثیقه الزم را تأمین خواهد کرد، متقاضیان را تشویق 
و ترغیب به پرداخت هزینه هاى اعالمى از سوى شرکت براى دریافت وام هاى مورد 
تقاضایشان مى کرده و در ادامه به بهانه هاى مختلف از قبیل انجام امورات ادارى، تأمین 
تضمینات الزم و... مبالغ مختلفى را در مراحل مختلف از آنها اخذ کرده و سپس با دادن 
وعده هاى دروغین و کذب، اقدام به خرید زمان مى کرده و نهایتاً یکباره و به صورت 

ناگهانى از محل کار خود متوارى شده است.
همزمان با آغاز تحقیقات از متهم، کارآگاهان در بررسى اسناد و مدارك شرکت مذکور 
اطالع پیدا کردند که متهم پرونده با توجه به سابقه قبلى، ابتدا اقدام به ثبت شرکت به 
نام همسر خود کرده است؛ برابر اساسنامه  ثبت شده، شرکت بازرگانى پیام گستر تیرداد 
صرفاً مجاز به فعالیت در زمینه پخش مواد شیمیایى بوده، اما پیام بدون اخذ هرگونه 
مجوز قانونى از بانک مرکزى اقدام به انتشار آگهى در زمینه تأمین تسهیالت بانکى به 

متقاضیان در سطح روزنامه هاى کثیراالنتشار و همچنین فضاى مجازى کرده است.
رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهى تهران بزرگ،ادامه داد: با توجه به شناسایى بیش از 20 
مالباخته از زمان آغاز تحقیقات در پایگاه سوم پلیس آگاهى و با توجه به احتمال افزایش 
تعداد فقرات کالهبردارى از سایر افراد، هماهنگى هاى الزم با بازپرس محترم شعبه 
5 دادسراى ناحیه 6 تهران براى انتشار بدون پوشش تصویر متهم انجام شده است؛ لذا 
از کلیه شکاتى که موفق به شناسایى تصویر متهم شده و یا توسط شرکت مذکور مورد 
کالهبردارى قرار گرفتند دعوت مى شود تا  براى  طرح و پیگیرى شکایات خود به نشانى 
پایگاه سوم پلیس آگاهى تهران بزرگ در خیابان خرمشهر– میدان نیلوفر مراجعه کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان  مشگین شهر اســتان اردبیل از دستگیري قاچاقچی 
اشیاى عتیقه و کشف 55 قطعه سکه و عتیقه جات مربوط به دوره اشکانی خبر داد.

 سرهنگ کیوان زرین کاله اظهار کرد: به دنبال دریافت گزارش هاي مردمی مبنی 
بر نگهداري اشیاى عتیقه و تاریخی در منزل شخصی توسط یکی از ساکنان روستاي 
احمد بیگلو، مأموران کالنتري 12 شهداي گمنام مشگین شهر با انجام تحقیقات 
هدفمند و بررسی هاي میدانی از صحت گزارش هاي دریافتی اطمینان یافتند. وي 
افزود: با هماهنگی مقام قضائی و در عملیاتی غافلگیرانه قاچاقچی اشیاى عتیقه در 
محل سکونت خود دستگیر و در بازرسی از محل 50 قطعه سکه و پنج عدد ظرف 

کوچک مفرغی کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان مشگین شهر با اشاره به تحویل قاچاقچی دستگیر شده 
به مقام قضائی گفت: کارشناس اداره میراث فرهنگی مشگین شهر قدمت سکه و 

عتیقه جات کشف شده را مربوط به دوره اشکانی اعالم کرد.

تقاضاى اشد مجازات براى قاتل کودك آق قالئى

فرمانده انتظامى شهرستان کرمانشاه از دستگیرى 
یک گروه اراذل و اوباش شــش نفــره در محله 
ســجادیه این شــهر که اقدام به ایجاد ناامنى و 

اغتشاش کرده بودند، خبر داد.
سرهنگ حسین برارى اظهار کرد: به دنبال تماس 
تلفنى با مرکز فوریت هاى پلیســى 110 مبنى بر 
تیراندازى در محله ســجادیه سریعاً اکیپ گشت 
انتظامى در محل درگیرى حاضر شــد. وى ادامه 
داد: مأموران با حضــور در محل و انجام تحقیقات 

متوجه شدند فردى معروف به «دارى کله» به همراه 
پنج نفر دیگر به منظور ایجاد رعب و وحشــت و 
قدرت نمایى اقدام به تیراندازى و شمشیرکشــى 

کرده اند.
ســرهنگ برارى ادامه داد: قدرت نمایى این گروه 
از اراذل و اوباش که ســاعت 20 شنبه شب آغاز 
شــده بود دقایقى پس از حضور مأموران انتظامى 

کرمانشاه خاتمه یافت. 
فرمانده انتظامى کرمانشــاه تأکید کرد: با اقتدار و 

حضور به موقع پلیس هر شش نفر مخل نظم و امنیت 
عمومى دستگیر و به قدرتنمایى آنها پایان داده شد. 
وى تصریح کرد: عالوه بر دســتگیرى این گروه از 
اراذل و اوباش، یک قبضه سالن کالش و مقادیرى 
فشــنگ و به همراه چند قبضه شمشیر و تیزبر نیز 
کشف شد. سرهنگ برارى گفت: این افراد با هدف 
ایجاد رعب و وحشت اقدام به تیراندازى کردند که 
در نهایت مقهور اقتدار پلیس و در سریع ترین زمان 

ممکن دستگیر شدند.

قداره کشان کرمانشاه زمینگیر شدند 

گرفتار شدن 2 مرد در اتاقک ویران شده وانت 

اخاذى از متقاضیان دریافت وام 

کشف 50سکه مربوط به دوره اشکانی 

برخورد یک ســوارى پــژو آردى در 
اتوبان تهران-کرج  بــا عبران پیاده، 

منجر به مرگ سه نفر شد.
ایــن حادثــه خونیــن در ســاعت 
4و30دقیقه بامداد روز یک شــنبه در 
کیلومتــر 18 آزاد راه تهران- کرج به 
وقوع پیوســت که در پى آن سه نفر 
از جمله یک مــادر به همــراه نوزاد 
یکســاله اش جان خود را ازدســت 
دادند. علت اصلى این سانحه از سوى 
کارشناسان پلیس بى احتیاطى عابران 

وگذر از آزادراه اعالم شده است.

مرگ مادر و نوزاد 
در تصــادف

 با پژو

کالغ، عامل قطعى برق 
یک جزیره! 

مرگ مشکوك 
مرد جوان
 در حمام 

قاتل محیط بانان هرمزگانى به دار آویخته شد  
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آنکس که از زشــتى ها نهى کرد، بینى منافقان را به خاك مالید، 
آنکس که در میدان نبرد صادقانــه پایدارى کند، حقى را که بر 
گردن او بوده ادا کرده است و کسى که با فاسقان دشمنى کند و 
براى خدا خشم گیرد، خدا هم براى او خشم آورد و روز قیامت 

او را خشنود سازد. 
موال على (ع)

آگهى تجدید مزایده

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى شماره 103/97/1

على اکبر محمودى- شهردار دیزیچه

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان

نوبت اول

نوبت اول

شهردارى دیزیچه براساس مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر و به موجب ماده 13 آیین نامه 
مالى شهردارى ها در نظر دارد موارد ذیل را براساس قیمت کارشناسى رسمى دادگسترى به 
افراد واجد شرایط و از طریق تجدید مزایده واگذار و انعقاد قرارداد نماید. لذا شرکت کنندگان 
مى توانند از تاریخ انتشار آگهى تا روز پنج شــنبه مورخه 97/03/10 به امور قراردادهاى 
شهردارى مراجعه و اسناد شرکت در تجدید مزایده را دریافت و همچنین قیمت پیشنهادى 
خود را تا روز شنبه مورخه 97/03/12 به دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى تحویل 
نمایند. الزم به ذکر است شرکت کنندگان باید رعایت  قانون منع مداخله کارمندان دولت را 

بنمایند.
1. واگذارى زمین در حدود 20 مترمربع به صورت اجاره جهت کیوســک اغذیه فروشى در 

پارك کوهستانى
2. واگذارى زمین در حدود 20 مترمربع به صورت اجاره جهت کیوسک اغذیه فروشى در 

پارکینگ پارك سالمت

مناقصه گزار: اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان
موضوع مناقصه شماره 103/97/1: ایجاد آرشیو الکترونیکى دفاتر امالك واحدهاى ثبتى استان اصفهان

محل تأمین اعتبار: سازمان ثبت اسناد و امالك کشور
مهلت دریافت اسناد: از روز سه شنبه 1397/02/25  لغایت روز شنبه مورخ 1397/02/29

محل دریافت اسناد کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاء الکترونیکى را جهت شرکت مناقصه محقق سازند.
آگهى مناقصه در سایت اداره کل ثبت اسناد و امالك استان به نشانى www.sabt-es.ir و همچنین در سایت ملى مناقصات به 

نشانى www.iets.mporg.ir نیز درج شده است.
تاریخ تحویل پاکت هاى مناقصه: روز سه شنبه 1397/03/08 تا ساعت 14

تاریخ بازگشایى پاکت ها: ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 1397/03/09
گروه و رشته شغلى: شرکت هایى اجازه دریافت اسناد مناقصه را دارند که داراى رتبه بندى شوراى عالى انفورماتیک در زمینه خدمات 

پشتیبانى با رتبه حداقل 4 باشند.
محل تحویل پاکت هاى مناقصه: پیشنهاد قیمت به انضمام کلیه مدارك اعالم شده از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت اعالم 
گردد و پاکت الف حاوى ضمانت نامه بانکى به نشــانى اصفهان خیابان چهارباغ باال- بعد از چهارراه نیکبخت- روبروى بیمارستان 

شریعتى- دبیرخانه اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان تحویل و رسید دریافت شود.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ ضمانتنامه بانکى در وجه اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان به مبلغ 150/000/000 
یکصد و پنجاه میلیون ریال مى باشد که مى بایست براى مدت 90 روز معتبر بوده و پس از آن نیز با اعالم کارفرما قابل تمدید باشد. ضمنًا 
به پیشنهاداتى که فاقد ضمانتنامه یا امضاء مخدوش و مشروط و ضمانتنامه هاى کمتر از میزان مقرر، چک تضمین شده و چک شخصى 

و نظایر آن و پیشنهاداتى که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهى واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
«سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.»

آدرس اداره کل ثبت اسناد و امالك: اصفهان خیابان چهارباغ باال- بعد از چهارراه نیکبخت- روبروى بیمارستان شریعتى- اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان

تلفن: 1113 (7- 36611074)    دورنگار: 36623116

م الف: 175358

آگهى مزایده عمومى

فرهاد سلیمى- شهردار فوالدشهر

کمیسیون معامالت شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان

نوبت دوم

شهردارى فوالدشهر به استناد مصوبه شماره 4/95/1921 مورخ 
95/11/06 شوراى اسالمى شــهر در نظر دارد حق بهره بردارى از
C5) را   21 واحــد تجــارى در محلــه شــهید مفتــح (
از طریــق مزایــده عمومــى و براســاس قیمــت پایــه 
مى تواننــد متقاضیــان  نمایــد.  واگــذار  کارشناســى 
 جهــت اطــالع از شــرایط و دریافت اس ــناد مزایــده تا روز
 شنبه مورخ 97/03/05 به قســمت امور قراردادهاى شهردارى 

فوالدشهر مراجعه نمایند.

آگهى مناقصه

محمدرضا احتشام زاده- شهردار خورزوق

نوبت دوم

شهردارى خورزوق به اســتناد مصوبه شماره 97/32/ش/5 
مورخ 97/02/13 شوراى محترم اســالمى شهر در نظر دارد 
نسبت به عملیات نظافت و رفت و روب و حمل زباله سطح شهر 
با اعتبار -/6/028/090/000 ریال و عملیات حفظ و نگهدارى 

فضاى ســبز با  اعتبار -/4/173/208/285 ریــال توامًا در 
قالب یک مناقصه و دو پیمان به شــرح ذیل به مدت یک سال 
شمســى از طریق مناقصه عمومى اقدام نماید. لذا متقاضیان 
شــرکت در مناقصه مى توانند جهت دریافت اسناد مناقصه 

حداکثر تا پایان وقت ادارى روز ســه شنبه مورخ 97/03/01 
به امور مالى شــهردارى مراجعه نمایند ضمنًا مهلت تحویل 
پیشــنهادات تا پایان وقت ادارى پنج شنبه مورخ 97/03/03 

مى باشد.

شرکت آب و فاضالب روستایى اصفهان در نظر دارد مناقصات عمومى به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید . کلیه 
مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) 
به آدرس : www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . 
تاریخ انتشار مناقصه در سایت  : ساعت 14 صبح روز  سه شنبه 1397/02/25  

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19 روز دو شنبه تاریخ 1397/02/31
مهلت زمانى ارائه پیشنهاد :  ساعت 19 روز  جمعه تاریخ 1397/03/11 

زمان بازگشایى پاکت ها : ساعت 9 روز شنبه تاریخ 1397/03/12

  اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف :
    آدرس: اصفهان – بزرگراه خرازى – چهار راه جهاد – شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان – دبیرخانه مرکزى

     تلفن تماس : 32363066- 031 و 32364061-031 داخلى 250 ( اداره امور حقوقى و قراردادها)
     اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  : 41934-021 دفتر ثبت نام : 88969737-021 و 021-85193768

         دفتر اصفهان : 75-32645870-031 داخلى 3299-3296
 اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه   www.setadiran.ir  بخش ”ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/      مناقصه گر “  

   موجود است .
 www.Abfar-isfahan.ir ضمناً آگهی درسایت شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان به نشانی

وپایگاه اطالع رسانی مناقصات به نشانی IETS.MPORG.IRدرج گردیده است.

ف
برآورد رشته ورتبه موردنظرعنوان مناقصهردی

دستگاه(ریال)
مبلغ 

نوع اعتبارتضمین(ریال)

1
تهیه مصالح و حصار کشى و احداث مخزن 400 

مترمکعبى و اجراى خط انتقال آى روستاى کمیتک 
شهرستان چادگان           113 -م-97

حداقل رتبه 5 حقوقی  یا 1 حقیقى 
اسناد خزانه اسالمى+ 4,237,950,216212,000,000در رشته آب

اوراق مشارکت

تهیه مصالح و اجراى فاز اول شبکه توزیع آب روستاى 2
جالل آباد شهرستان نجف آباد       114-م-97

حداقل رتبه 5 حقوقی  یا 1 حقیقى 
اسناد خزانه اسالمى+ 5,544,231,540277,300,000در رشته آب

اوراق مشارکت

تهیه مصالح و اجراى فاز اول شبکه توزیع آب روستاى 3
دماب شهرستان نجف آباد          115-م-97

حداقل رتبه 5 حقوقی  یا 1 حقیقى 
اسناد خزانه اسالمى+ 4,488,317,847224,500,000در رشته آب

اوراق مشارکت

4
تهیه مصالح و کف شکنى چاههاى آب شرب  به روش 

دستى در روستاهاى مهرجان ، گرمه و چاهملک 
شهرستان خور و بیابانک         116-م-97

حداقل رتبه 5 حقوقی یا 1 حقیقى  
اسناد خزانه اسالمى+ 3,901,939,446195,100,000در رشته کاوشهاى زمینى

اوراق مشارکت

5
تهیه مصالح و کف شکنى چاههاى آب شرب  به 

روش دستى در روستاهاى اشن ، دماب و خیر آباد 
شهرستان نجف آباد 117-م-97

حداقل رتبه 5 حقوقی یا 1 حقیقى  
اسناد خزانه اسالمى+ 2,299,991,265115,000,000در رشته کاوشهاى زمینى

اوراق مشارکت

شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان

م الف:175247

آگهى مناقصات عمومى 
شماره  113,114,115,116,117 -م – 97 « یک مرحله اى »

نوبت  دوم
آگهى دعوت مجمع عمومى عادى شرکت کشت و صنعت پرستو مرغ اردستان 

(سهامى خاص) ثبت شده به شماره 155 شناسه ملى 10260040640

هئیت مدیره شرکت

بدینوسیله به اطالع سهامداران شرکت کشت و صنعت پرستو مرغ اردستان (سهامى خاص) مى رساند.
جلسه مجمع عمومى عادى در ساعت 10 صبح روز پنجشنبه 97/03/10 در محل قانونى شرکت واقع در: 
اصفهان- اردستان- خیابان شهید فائق- کوچه دانش 1- پالك 7- طبقه همکف- کدپستى 8381735941 

حضور بهم رسانید.
دستور جلسه: 

1- انتخاب اعضاى اصلى هیئت مدیره.
2- انتخاب بازرس اصلى و على البدل.

3- انتخاب روزنامه جهت درج آگهى هاى شرکت.

درج یک آگهى در درج یک آگهى در روزنامه نصف جهانروزنامه نصف جهان
  یعنى امکان بهتر دیده شدن براى شما.یعنى امکان بهتر دیده شدن براى شما.
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احداث 75 کیلومتر شبکه 
فاضالب در سمیرم 

مدیر امور آب و فاضالب شهرى سمیرم گفت: بیش 
از 75 کیلومتر شبکه جمع آورى فاضالب، در هشت 

سال گذشته در شهر سمیرم احداث شده است.
محمدعلى عباسى افزود: با وجود سختى کار در اقلیم 
سخت و سنگى سمیرم، این میزان شبکه جمع آورى 

فاضالب احداث شد.
وى اظهارداشت: 350 میلیارد ریال، مجموع اعتبارى 
اسـت که براى ایـن 75 کیلومتـر، حفـارى و احداث 
شـبکه جمـع آورى فاضـالب در ایـن مـدت هزینه 

شده است.
این مسـئول افـزود: اصالح 80 درصدى شـبکه آب 
شهر ُکمه و همچنین اصالح 65 درصد از شبکه آب 

شهر حنا نیز در سه سال اخیر صورت گرفت.

محیط«بشقاب ساسانى»
 را محاسبه کنید

خانـه ریاضیات اصفهـان بـا برگزارى یک مسـابقه 
اینترنتى، از عالقه مندان به ریاضى خواسـته اسـت 
تا روش هندسـى رسـم دایـره هـا و محیـط آنها در 
یک بشـقاب متعلق به دوره ساسـانیان را بررسـى و 

اعالم کنند.
مسـئول ریاضیـات هنـر خانـه ریاضیـات اصفهان 
گفت: در این مسـابقه تصویرى، یک بشقاب از دوره 
ساسانیان ارائه شـده که طراحى هندسـى آن از نظر 
علـم ریاضـى داراى نکات شـگرف و قابـل توجهى 
است. پیام سراجى با بیان اینکه این بشقاب تاریخى 
در یکى از مـوزه هاى فرانسـه نگهدارى مى شـود، 
افـزود: در این بشـقاب، 18 دایـره بر دایـره مرکزى 
مماس شده است که براى این کار، دایره باید به 18 
قسمت مساوى تقسیم شـود. وى با اشـاره به اینکه 
تقسـیم دایره به 18 قسـمت مسـاوى با خط کش و 
پرگار به طور دقیق امکان پذیر نیست، گفت: در این 
مسابقه فرض شده که طراح بشقاب با روش تقریبى 
مناسبى دایره را به 18 قسمت مساوى تقسیم کرده و 
از عالقه مندان به ریاضى خواسته شده است تا روش 

هندسى براى رسم این طرح را ارائه کنند. 

تولید 200 هزار تن کک در 
ذوب آهن 

تولید 200 هزار تن کک در واحد کک سازى  شرکت 
سهامى ذوب آهن اصفهان محقق شد.

مدیر تولیدات کک و مواد شـیمیایى شرکت سهامى 
ذوب آهن اصفهـان گفـت: از ابتـداى فروردین ماه 
تاکنون، این میزان کک در این واحد با دو باترى فعال 

به تولید نهایى رسیده است.
علیرضا رضوانیان، خوراك تولید کک را کنسـتانتره 
ذغـال سـنگ داخلـى دانسـت و افـزود: تولید کک 
در ایـن واحد صنعتـى بـزرگ، واردات این محصول 
را از خـارج بـه طـور چشـمگیرى کاهـش داده

 است.
وى ادامه داد: پارسـال یک میلیون و 240 هزار تن با 
حدود 20 درصد بیشتر از سال قبل از آن،  با دو باترى 
فعال در واحد کک سازى شرکت سهامى ذوب آهن 

اصفهان تولید شده است.

وضعیت نصب المان  شهدا 
ضعیف است

مدیـرکل بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران اسـتان 
اصفهـان گفت: نصـب تصاویـر و المان هاى شـهدا 
در شهرسـتان هاى اسـتان اصفهـان قابـل قبـول و 
رضایت بخش بوده، اما در شهر اصفهان ضعیف است.
داریـوش وکیلـى اظهارداشـت: نصـب تصاویـر 
و المان هـاى شـهداى انقـالب اسـالمى و دفـاع 
مقـدس در سـطح شـهرها امـرى الزم و ضـرورى

 است.
وى افزود: این موضوع بارها مطرح شده و آخرین بار 
در شوراى عالى ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان 
اصفهان مطرح شـد که امیدواریم کلیه دستگاه هاى 

ذیربط نهایت همکارى را داشته باشند.

خبر

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: با 
همکارى اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت 
شهر اصفهان، فاز دوم طرح «بفرمایید دوچرخه» را کلید 
مى زنیم تا فروش اقساطى دوچرخه به صورت ویژه براى 

شهروندان رقم بخورد.
علیرضــا صلواتى اظهارداشــت: در کنــار اجراى طرح 
«بفرمایید دوچرخــه 2»، فعالیت هــاى فرهنگى براى 
افزایش انگیزه در شهروندان براى استفاده هر چه بیشتر از 
این وسیله نقلیه پاك انجام خواهد شد. معاون حمل و نقل 
و ترافیک شهردارى اصفهان در خصوص دلیل کاهش 
تعداد ایستگاه هاى دوچرخه سطح شهر از 50 نقطه به 20 

نقطه، تصریح کرد: خبر جمع آورى ایستگاه هاى دوچرخه 
مورد تایید نیست. وى از هوشمندسازى و مکانیزه کردن 
تمام ایستگاه هاى دوچرخه سطح شهر اصفهان خبر داد 
و گفت: با این اتفاق خوشــایند، شهروندان در هر ساعت 
شبانه روز که نیاز به دوچرخه داشته باشند، مى توانند از یک 
ایستگاه، دوچرخه امانت گرفته و مسافت رسیدن به مقصد 
را با این وسیله پاك و ارزان طى کنند. معاون حمل و نقل 
و ترافیک شهردارى اصفهان تاکید کرد: در ایستگاه هاى 
هوشمند دوچرخه دیگر نیازى به حضور اپراتور نخواهد 
بود، زیرا شهروندان با اســتفاده از کارت هوشمند حمل 

و نقل شهرى مى توانند دوچرخه خود را تحویل بگیرند.

مدیــر اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک شهرســتان 
اصفهان از تجلیــل از 300 مربى قرآنــى و قرآن پژوه 
اصفهانى همزمان با میالد امام حسن مجتبى(ع) خبر داد.
حجت االسالم محمدرضا اسماعیل پورگفت: همزمان با 
میالد امام حسن مجتبى(ع)، مراسم اختتامیه دوره ششم 
طرح ملى تربیت حافظان قرآن کریم، همراه با تجلیل از 
300 مربى قرآنى و قرآن پژوه برتر، در جوار حرم مطهر 
امامزاده زینب بنت موسى بن جعفر(ع) اصفهان برگزار 

مى شود.
و ى افزود: با هدف ترغیب و تشویق مربیان قرآنى و قرآن 
پژوهان و همچنین گسترش طرح ملى تربیت حافظان 

قرآن کریم، امسال مراســم اختتامیه دوره ششم طرح 
ملى تربیت حافظان قرآن بــه صورت منطقه اى برگزار 
مى شود که این مراســم، به میزبانى اداره اوقاف و امور 
خیریه ناحیه یک و ناحیه 2 اصفهان در جوار حرم مطهر 
امامزاده زینب بنت موسى بن جعفر(ع) اصفهان برگزار 
مى شود.حجت االسالم اســماعیل پور بیان داشت: در 
این مراسم که روز میالد باسعادت امام حسن مجتبى(ع) 
برگزار مى شود، از 300 مربى و قرآنى و قرآن پژوه برتر 
دوره ششــم طرح ملى تربیت حافظان قرآن شهرستان 
اصفهان، کوهپایه، جلگه و جرقویــه و بن رود با اهداى 

جوایزى ارزنده تجلیل مى شود.

300 مربى قرآنى
 تجلیل مى شوند

به زودى؛ فروش اقساطى 
دوچرخه در شهر

ساسان اکبرزاده
یادواره 38 شهید مفقوداالثر مدافع حرم تیپ فاطمیون 
همراه با تشــییع پیکر مطهر شــهید مدافع حرم حمید 
خدابخشــى با حضور فرمانده سپاه صاحب الزمان(عج) 
استان اصفهان، حســن کامران نماینده مردم اصفهان 
در مجلس شوراى اســالمى، رئیس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران استان اصفهان و جمع کثیرى از فرماندهان 
نظامى و انتظامى و خانواده هاى معظم شــهداى دفاع 
مقدس و مدافع حرم در خیمه گلستان شهداى اصفهان 

برگزار شد.
یکى از علماى مهاجر افغانســتان با قدردانى از حضور 
گسترده مردم به ویژه خانواده هاى شهداى مفقوداالثر 
تیپ فاطمیــون در این یادواره گفــت: ثمره خون پاك 
شــهداى مدافع حرم، شکســت داعش و تکفیرى ها و 

مدافعان آنهاست.

حجت االسالم و المسلمین سعیدى افزود: تاریخ تاکنون 
نشــان داده اســت هر زمانى که مردانى دلیر با ایمان 
راسخ زیر پرچم یک رهبر دانا، شجاع و مصمم شمشیر 
زده اند، پیروزى به ارمغان آورده اند و زمانى که سســتى 
در مردم رخ داده، نقشــه هاى مدبرانه رهبر هم کارى 
از پیش نبرده اســت که نمونه روشن آن جنگ صفین 

است.
این روحانى افغانســتانى گفت: اگر امــروز مقام معظم 
رهبرى، پرچمدار مبارزه با استکبار جهانى و تکفیرى ها 
و پیروز میدان است به علت آن است که مردم جمهورى 
اسالمى ایران با ایمان راســخ و مقلدهایشان در دیگر 
کشــورها همچون مدافعان حــرم، آراء حکیمانه رهبر 
انقالب را موبه مو اجرا مى کنند که امید است با شکست 
اســتکبار، در جهان و کشــورهاى منطقه بــه ویژه در 
افغانستان امنیت کامل حاکم شود و بدین ترتیب، مزد 

مدافعان حرم داده خواهد شد.
■■■

مســئول اســبق حوزه نمایندگى ولى فقیه در قرارگاه 
خاتم االنبیاء(ص) هم در یادواره 38 شــهید مفقوداالثر 
مدافع حرم تیپ فاطمیون گفــت: یکى از ویژگى هاى 
مکتب و فرهنگ ما، رابطه بین مــردم و رهبر بوده که 
برخاســته از درون قلب و عشق اســت نه یک رابطه 
سیستمى و سازمانى. بنابراین ما رهبرمان را دوست داریم 
و به او عشق مى ورزیم و مطیع رهبر هستیم و با عشق 

فرمانبر او مى باشیم.
حجت االسالم و المسلمین اســماعیل سعادت اظهار 
کرد: مهمترین قدرت براى امت، همین عشق است که 
سرمایه اى بزرگ محسوب مى شود و در حقیقت مودت 
و عشق کارساز است و دشمن نیز سعى دارد تا این عشق 

را به بغض و دشمنى مبدل سازد.
حجت االسالم و المسلمین سعادت، مهمترین سرمایه 
در نهضت جاودانه امام حســین علیه السالم را، تبعیت 
امت از رهبر دانست و گفت: مهمترین سرمایه ما عشق 
به رهبر معظم انقالب است و دشمن نیز این را فهمیده

 است.
مســئول اســبق حوزه نمایندگى ولى فقیه در قرارگاه 
خاتم االنبیــاء(ص) با بیــان اینکه پیوند بین شــیعه و 
ســنى اصیل، پیوندى ناگسستنى اســت خاطرنشان 
کرد: با وحدت شیعه و اهل ســنت در افغانستان، امروز 
امنیت بهترى را شاهد هســتیم و اگر پیروزى و عزت را 

مى خواهیم باید مسیر را ادامه دهیم.
حجت االســالم و المســلمین ســعادت از همه دست 
اندرکاران این یادواره تشکر و قدردانى کرد و گفت: رهبر 
و ولى را تنها نگذار ید چرا که شهدا به والیت تا آخرین 

لحظه عمر عشق مى ورزیدند.

در یادواره شهداى مدافع حرم عنوان شد

مهمترین سرمایه ما عشق به رهبر معظم انقالب است

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: 23 
واحد مسکونى در محله تورچى سمیرم در سال گذشته 
و امسال هم 117 واحد مســکونى در سمیرم در معرض 

رانش زمین بودند.
منصور شیشــه فروش اظهارداشت: ســال گذشته در 
روستاى کلوسه واقع در فریدون شهر، رانش زمین اتفاق 
افتاد که با هماهنگى هاى انجام شــده، تاکنون 60 واحد 

مسکونى در این روستا ساخته شده است.
وى افزود: با تســهیالت بالعوضى کــه طبق ماده 10 
مدیریت بحران به روستاى کلوسه اختصاص یافت، بنیاد 
مســکن با همکارى فرماندارى فریدون شهر موفق به 

آماده سازى این واحدها شد.
مدیرکل مدیریــت بحران اســتاندارى اصفهان گفت: 

روستاهاى پشت کوه و کلوسه فریدون شهر که در 120 
کیلومترى فریدون شهر واقع شده اند، صعب العبور بوده 
و حمل مصالح ســاختمانى به ســختى در این مناطق 

امکان پذیر است.
وى خاطرنشان کرد: با وجود این، اقدامات مهمى در این 
خصوص صورت گرفته است که از جمله آن ها مى توان به 
اختصاص هزار سرویس کامیون براى حمل و نقل مصالح 

ساختمانى اشاره کرد.
شیشه فروش اظهار داشت: این کامیون ها طى یک سال 
گذشته مصالح را از فریدون شهر به روستاى کلوسه انتقال 
داده و با کمک مردم و اعتباراتى کــه دریافت کره اند و 
کمک بالعوض و تسهیالت بانکى، 260 واحد مسکونى 

ساخته شده است.

مدیرکل مدیریــت بحران اســتاندارى اصفهان یادآور 
شد: قرار بر این شــده که بنیاد مسکن انقالب اسالمى 
کار ســاخت و ســاز را آغاز کند و اســتاندارى اصفهان 
نیــز تســهیالت بالعوضــى را در اختیار آنــان قرار

 دهد.
وى ادامه داد: این امــر منجر به بازســازى واحدهاى 
مسکونى در معرض آسیب خواهد شد تا عملیات ساخت 
و ســاز واحدهاى مسکونى در کلوســه فریدون شهر به 

پایان برسد.
شیشه فروش بیان داشت: در روستاهاى پشت کوه اول 
و دوم جمعًا 250 واحد مسکونى وجود دارد و واحدهاى 
مسکونى روســتاهاى کلوســه و مصیر نیز باید تکمیل 

شوند.

روستاهاى سمیرم، در معرض 
رانش زمین 

امسال 117 واحد مسکونى با خطر مواجه شدند

معـاون سـیماى صداوسـیماى مرکـز اصفهـان گفـت: 
ویژه برنامه افطـار با عنوان «یک شـهر ضیافت» و ویژه 
برنامه سـحر با عنـوان «حیـات طیبـه» در مـاه مبارك 
رمضـان از قـاب تلویزیـون اصفهـان بـه نمایـش در 

مى آید.
علـى معصـوم زاده به پخـش سـخنرانى هـاى مذهبى 
در طـول روز اشـاره کـرد و افـزود: ترتیـل جـزء  قـرآن 
کریـم، هـر روز بعـد از نمـاز صبـح از بـارگاه ملکوتـى 
امامـزاده هـالل بـن علـى(ع)آران و بیـدگل  وسـاعت 
16از امامـزاده نرمـى اصفهـان بـه صورت زنـده پخش 

مى شود.

معاون صداى مرکز اصفهـان هم با بیان اینکـه دو ویژه 
برنامه سحر و افطار با عنوان هاى «در بارگاه ملکوت» و 
«دعوت نامه» در ماه مبارك رمضان از رادیوى اصفهان 
پخش مى شود، گفت : مدت زمان این برنامه ها 90 دقیقه 
اسـت که همراه با سـخنرانى مذهبى ،آ یتم هاى متنوع،  

احکام و مسابقات همراه است.
صالح پرورش به پخش دعـاى افتتاح و ابوحمزه ثمالى از 
رادیوى اصفهان اشاره کرد  و افزود: برنامه نمایش قرآنى 
با عنوان طنین وحى ، آیین و رسـوم هاى بومى محلى و 
روزه اولى ها از دیگـر برنامه هاى صداى صداوسـیماى 

مرکز اصفهان در ماه مبارك رمضان است.

ماه رمضان و برنامه هاى صداو سیماى اصفهان

رئیس دانشگاه آزاد اســالمى واحد اصفهان از راه اندازى کلینیک تخصصى دندانپزشکى واحد اصفهان در آینده 
نزدیک خبر داد و گفت: مى توانیم برخى مشکالت و دغدغه ها را با اتخاذ تصمیماتى در کوتاه مدت و میان مدت 
حل کنیم.احمد آذین گفت: در مورد نوسازى تجهیزات دانشکده دندانپزشکى، با همکارى خود دانشکده موضوع 

قابل حل است. 

در آینده نزدیک صورت مى گیرد؛
راه اندازى کلینیک دندانپزشکى دانشگاه آزاد اصفهان

خانواده هاى شــهداى عضو گروه هــاى جهادى 
اســتان اصفهــان در مراســم اختتامیــه دوره 
اعتالى گروه هاى جهــادى این اســتان تجلیل

 شدند.
دوره دو روزه اعتــالى گروه هاى جهادى اســتان 
اصفهــان بعدازظهر امــروز با برگزارى مراســم 
اختتامیه بــا حضور جانشــین فرماندهى ســپاه 
صاحب الزمان(عج) و جانشــین قرارگاه عملیاتى 

سیدالشهدا(ع)، 500 نفر از مســئوالن گروه هاى 
جهادى استان اصفهان و خانواده شهداى جهادگر 
در اردوگاه فرهنگى، تربیتى شــهداى درچه به کار 

خود پایان داد.
در این مراســم، با اهداى لوح ســپاس، از خانواده 
شهید مدافع حرم ســید یحیى براتى، شهید جواد 
محمدى و شهید سید محمدعلى شاهزیدى تجلیل

 شد. 

بندهاى خاکى مالطى اصفهان بیش از سه میلیون 
و 100هزار متر مکعب آبگیرى شد.

معــاون آبخیــزدارى اداره کل منابــع طبیعى و 
آبخیزدارى استان اصفهان گفت: در پى بارش هاى 
اخیر در شهرستان هاى برخوار و شاهین شهر، بند 
خاکى دستکن و آب خوان ُسه بیش از یک میلیون 

متر مکعب آبگیرى شدند. 

ابوطالب امینــى از آبگیــرى بندهــاى مراوند و 
پخش ســیالب اذان به مســاحت 600هزار متر 
مکعب نیز خبــر داد و افزود: در شهرســتان هاى 
گلپایــگان وخوانســار نیــز بندهــاى خاکــى و 
مالطــى تیکــن، هنــده و هرســتان بیــش از 
یک میلیــون و 500هــزار مترمکعــب آبگیرى

 شدند.  

خانواده هاى شهداى جهادگر استان 
تجلیل شدند

آبگیرى بند هاى خاکى مالطى استان 
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رئیس سازمان جهاد کشاورزى اســتان اصفهان گفت: 
نخستین گلخانه مدرن تولید سبزى و صیفى و گل شاخه 
بریده در مســاحت 40 هکتار یا 400 هــزار متر مربع، با 

سرمایه گذارى بالغ برصد میلیارد ریال احداث مى شود.
قدرت ا... قاسمى بیان کرد: با بهره بردارى از این گلخانه، 
بیش از 200 نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم داراى 
شغل مى شوند. رئیس ســازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان اعالم کرد: از جمله مزایاى کشت گلخانه اى به 
ویژه به صورت هیدروپونیک و سیکل بسته، جلوگیرى از 
هدر رفت و کاهش مصرف آب است، به طورى که در این 
روش، آب از چرخه مصرف خارج نشده و فقط به صورت 

تبخیر و تعرق امکان دارد از دسترس خارج شود. وى اضافه 
کرد: افزایــش بهره ورى تولیدات کشــاورزى، افزایش 
میزان تولید در واحد ســطح، تغییر الگوى کاشت و تولید 
محصوالت کشاورزى به صورت صادرات محور، از دیگر 

مزایاى این گلخانه است.
قاسمى گفت: مناطق شرق اصفهان متشکل از شهرها 
و مناطقى از جمله زیار، جرقویه، ورزنه، اژیه، هرند، براآن 
شمالى و جنوبى و خوراسگان است که در حدود 300 هزار 
نفر جمعیت دارد و اغلب مردم این مناطق به کشاورزى 
اشتغال دارند که خشکسالى، آنها را به شدت در معرض 

مشکالت شغلى و معیشتى قرار داده است.

رئیس مرکز خدمات اجتماعى زندان هاى استان اصفهان 
با بیان اینکه 730 میلیون تومــان براى انجمن حمایت از 
زندانیان اختصاص یافت، گفت: ســتاد دیــه براى آزادى 
زندانیان جرائم غیرعمد در استان تشکیل شده و منابع مالى 

مورد نیاز براى حمایت از آنها را تأمین مى کند.
مهرداد داودى با اشاره به اینکه زندانیان بعد از آزادى، بیشتر 
از هر چیزى به شــغل نیاز دارند، اظهار کرد: در جلسه اى با 
مدیرعامل صندوق مهر مقرر شد از سایر اهرم هاى بانکى 
مانند یارانه و جواز کســب زندانیان آزاد شــده، به عنوان 
جایگزین کسر حقوق کارمندان ضامن استفاده شود تا امکان 
دریافت تسهیالت اشتغالزایى براى این افراد آسان تر شود. 

وى افزود: ســتاد دیه براى آزادى زندانیان جرائم غیرعمد 
مانند مهریه و خسارات تصادف در استان تشکیل شده که 
منابع مالى مورد نیاز براى حمایت از این افراد را، از طریق 
کمک هاى مردم و ردیف اعتبارى که در بودجه دارد، تأمین 
مى کند. رئیس مرکز خدمات اجتماعى و مراقبت بعد از خروج 
زندان هاى اســتان اصفهان تصریح کرد: با وجود خیران و 
خیریه هاى فعال استان، هم اکنون آگاه سازى و پیشگیرى 
از ورود افراد به آسیب هاى اجتماعى، با برگزارى کارگاه هاى 
آموزشى، جلسات و برنامه هاى مختلف مذهبى و اجتماعى، 
این زمینه مهیا شــده و این مرکز آمادگى دارد در راستاى 

انجام مشاوره هاى مختلف، زمینه آسیب را کاهش دهد.

احداث اولین گلخانه مدرن 
تولید سبزى و صیفى 

شغل؛ مهمترین نیاز زندانیان 
بعد از خروج از زندان 

پرداخت31 میلیارد تسهیالت 
اشتغالزا در اردستان 

فرمانـدار اردسـتان از پرداخـت 310 میلیـارد ریـال 
تسهیالت اشـتغالزایى در سـال 1396 به متقاضیان 

واجد شرایط در این شهرستان خبر داد.
حمیدرضـا تاملى گفـت: نگرانـى در رابطه با سـقف 
اعتبارات اشتغالزایى سال 1397 نیز وجود ندارد و بحث 
اشتغال باید با استفاده از همه ظرفیت ها در دستور کار 

همه دستگاه هاى اجرایى این شهرستان قرار گیرد. 

   برپایى نمایشگاه گل و گیاه 
در اصفهان 

هفتمین نمایشـگاه تخصصـى گل و گیـاه، گیاهان 
دارویى، ماهیان تزیینـى و فرآورده هاى طبیعى تا 29 

اردیبهشت ماه در اصفهان برپاست.
این نمایشگاه که در 9 هزار مترمربع برگزار شده، 160 
غرفه را در خود جاى داده و فعاالن عرصه گل و گیاه 
و گیاهان دارویى سراسر کشور را گرد هم جمع کرده 
اسـت. مشـارکت کنندگانى از اسـتان هاى اصفهان، 
چهارمحال و بختیارى، تهران، قزوین، اراك، مشهد، 
شیراز و همدان در این نمایشـگاه حضور دارند و انواع 
گل و گیـاه شـامل گیاهـان آپارتمانى و فضـاى باز و 
گل هاى شـاخه  بریده، گیاهان دارویى و محصوالت 
سـالم غذایى، گل آرایى و درختچه هاى تزیینى، انواع 
پیاز، دانه، بذر، سم، کود، نشاء و تجهیزات گلخانه اى و 

باغبانى را به نمایش گذاشته اند. 

خبر

مزایده
شــماره مزایده: 139704302129000002 تاریخ واقعى انجام مزایده: 1397/03/20 آگهى 
مزایده منقول پرونده 9600433 به موجب پرونده اجراییه کالسه 139604002129000361/1 
یک دستگاه اتومبیل سوارى پژو پارس سفید روغنى دوگانه سوز مدل 1390 به شماره انتظامى 
663هـ25 ایران 43 متعلق به آقاى مجتبى عطائى کچوئى که طبق نظر کارشــناس رسمى 
به مبلغ 220/000/000 (دویست و بیست میلیون) ریال ارزیابى شده، از ساعت 9 الى 12 روز 
یکشــنبه مورخ 97/3/20 در اداره ثبت اسناد و امالك شهرســتان لنجان واقع در زرین شهر، 
خیابان کارگر از طریق مزایده به فروش مى رســد. مزایده از مبلغ 220/000/000 ریال شروع 
و به باالترین قیمت پیشنهادى نقدا فروخته مى شود و کلیه هزینه هاى قانونى به عهده برنده 
مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد. ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل 
رسمى اعالم گردد، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد 
شد. تاریخ انتشار: دوشنبه 97/02/24 م الف: 247 محمدرضا ابراهیمى- مدیر واحد  اجراى اسناد 

رسمى شهرستان لنجان /2/535
اخطار اجرایى

شماره: 677/96ش1ح به موجب راى شماره 863 تاریخ 96/11/23 حوزه یک حقوقى شوراى 
حل اختالف شهرستان لنجان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه بهمن قصرى فرزند اکبر 
به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال وجه چک شماره 
0896371- 89/9/28  عهده بانک صادرات بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر و تادیه 
از تاریخ سررسید چک 89/9/28 تا زمان پرداخت بدهى و پرداخت مبلغ 150/000 ریال بابت 
هزینه دادرسى و پرداخت حق الوکاله وکیل در حق محکوم له شرکت زرین کوالك سپاهان به 
مدیریت سیروس لنبانى و وکالت رضا رضائى به نشانى اصفهان، خ نیکبخت ساختمان مدیران 
ط 5 واحد 502 و پرداخت نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت و راى صادره غیابى و اجراى 
حکم توسط دایره اجرا منوط اســت به معرفى ضامن معتبر از سوى محکوم له. ماده 34 قانون 
اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجــرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکــوم به بدهد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 243 شــعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان /2/536
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواســت و ضمائم آقاى رضا رضایى با وکالت از شرکت زرین 
کوالك سپاهان درخواستى به مبلغ سى میلیون ریال به طرفیت آقاى حسین الهایى که اعالم 
شده مجهول المکان است تقدیم و کالسه 676/96 در شعبه یک حقوقى شوراى حل اختالف 
لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا 
به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشــر و از نامبرده دعوت مى شود در روز دوشنبه مورخ 97/5/29 
ساعت 4/30 عصر در جلسه شــورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید در غیر اینصورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا 
غیابا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 244 شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان 

لنجان (مجتمع شماره ی ک) /2/537
اخطار اجرایى

شماره: 323/96- 97/2/3 به موجب راى شماره 444 تاریخ 96/9/29 حوزه هفتم شوراى حل 
اختالف شهرستان لنجان که قطعیت یافته است. محکوم علیه فرزاد عبداللهى فرزند مهدیقلى 
به نشانى مجهول المکان محکوم است به انتقال سند مالکیت خودرو پراید پالك ایران 43- 
979 ج 52 به نام خواهان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 750/000 ریال هزینه دادرسى در 
حق خواهان و به لحاظ غیابى بودن راى صادره اجراى حکم توسط دایره اجرا منوط به معرفى 
ضامن معتبر از سوى محکوم له اسماعیل مهدى زاده فرزند على  حیدر به نشانى فوالدشهر، ب 
1، سوپر شهر و روستا، زیرزمین خیاطى سپهر. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفا محکوم 
به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 

م الف: 251 شعبه هفتم شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)/2/538
حصر وراثت 

آقاى اسماعیل بهادرانى داراى شناسنامه شــماره 108 به شرح دادخواست کالسه 106/97 از 
این دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسفندیار 
بهادرانى باغبادرانى به شناسنامه 66 در تاریخ 97/2/14 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- اسماعیل بهادرانى فرزند اسفندیار به ش.ش 
108 فرزند متوفى 2- صدیقه امیرى باغبادرانى فرزند حســین به ش.ش 121 همسر متوفى 
3- داریوش بهادرانى فرزند اســفندیار ش.ش 60 نســبت فرزند متوفى 4- ابراهیم بهادرانى 
باغبادرانى فرزند اسفندیار 4- 01359- 620 نسبت فرزند متوفى 5- سمیه بهادرانى باغبادرانى 
فرزند اسفندیار ش.ش 188 فرزند متوفى. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
در را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 
م الف: 250 رحیم هدایتى- رئیس شعبه دوم شوراى حل اختالف بخش باغبهادران  (مجتمع 

شماره یک) /2/539
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710103640800907 شــماره پرونده: 9609983640800539 شماره 
بایگانى شعبه: 960543 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى سیف ا... مشهدى 
فرزند غالمحسین خواهان شرکت زرین کوالك سپاهان با وکالت آقاى رضا رضائى دادخواستى 
به طرفیت خوانده آقاى سیف اله مشهدى به خواسته مطالبه وجه چک مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609983640800539 (بایگانى 960543) شعبه 5 دادگاه 
عمومى حقوقى شهرســتان لنجان (زرین شهر) ثبت و وقت رســیدگى مورخ 1397/03/27 
ساعت 09:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
به علت مجهول المکان بودن  خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. استان اصفهان، شهرستان زرین شهر، خیابان 
آیت اله کاشانى، ساختمان دادگسترى. م الف: 245 شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

لنجان (زرین شهر) /2/540
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9709970353000082 شماره بایگانى شــعبه: 961563، 961562 پرونده 
هاى کالسه  9609980358401945 و 9609980358401946،  شعبه 104 دادگاه کیفرى 
دو شهر اصفهان (104 جزایى سابق) تصمیم نهایى شماره 9709970353000082 شکات: 
1- آقاى قاسم رضائى دهقى فرزند امانعلى به نشانى اصفهان، اصفهان خ زینبیه فلکه جوان ك 
ولى عصر(عج) پ 4، 2- آقاى جعفر اینانلو فرزند محمود به نشانى سلماس خ سینا ك 20 پ 2 
متهمین: 1- آقاى جعفر اینانلو فرزند محمود به نشانى اصفهان، اصفهان 2- آقاى قاسم رضائى 
دهقى فرزند امانعلى به نشانى اصفهان، اصفهان زینبیه فلکه جوان ك ولى عصر(عج) پ 4  اتهام 
ها: 1- ایراد صدمه بدنى غیرعمدى بر اثر تصادف رانندگى جنبه خصوصى 2- ایراد صدمه بدنى 
غیرعمدى بر اثر تصادف رانندگى جنبه عمومى 3- ایراد صدمه بدنى غیرعمدى بر اثر تصادف 
رانندگى جنبه خصوصى بزه 4- رانندگى بدون پروانه رسمى 5- ایراد صدمه بدنى غیرعمدى بر 
اثر تصادف رانندگى جنبه عمومى بزه گردشکار: دادگاه پس از بررسى محتویات پرونده به شرح 
زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى قاســم رضایى فرزند 
اما نعلى مبنى بر رانندگى بدون گواهینامه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و دالیل 
موجود از جمله گزارش مامورین و اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم، دادگاه بزهکارى نامبرده 
را محرز و مسلم تشخیص، مســتندا به ماده 723 قانون تعزیرات وى را به پرداخت مبلغ یک 
میلیون ریال جزاى نقدى در حق صندوق دولت محکوم مى نماید راى صادره غیابى محسوب 
ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این مرجع ســپس و مستنبط از بند الف ماده 
427 قانون آیین دادرسى کیفرى ناظر به مواد 19 قانون مجازات اسالمى و 723 قانون مارالذکر 

قطعى مى باشد. م الف: 3805 هاشمى رئیس شعبه 104 محاکم کیفرى 2 اصفهان /2/541 
ابالغ راى

کالسه پرونده: 961048 شماره دادنامه: 9609976794404303- 96/10/28 مرجع رسیدگى: 
شعبه 14 شوراى حل اختالف خواهان على واعظ به نشانى اصفهان، چهارراه مصدق، نبش خ 
جهاد، لوازم خانگى انتخاب خوانده: سیاوش مهران فر به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه 
مبلغ ده میلیون ریال بابت وجه یک فقره چک با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى 
اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح اتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى 
شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى آقاى على واعظ به طرفیت آقاى سیاوش مهران فر به 
خواسته مطالبه مبلغ ده میلیون ریال 10/000/000 ریال وجه چک به شماره 752872 به عهده 
بانک ملى به انضمام مطلق خسارات قانونى، با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات 
در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه 
رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض 
نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 
مى رسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال 10/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و دویست و پنج هزار ریال 205/000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر 
آگهى طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (1395/2/10) 
تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف 
بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى  در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 3804 

شعبه 14 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /2/542
ابالغ رأى

کالســه پرونده اصلى: 960600 شــماره دادنامه: 9609976794703030 تاریخ رسیدگى: 
8- 11- 96 مرجع رسیدگى کننده: شعبه 17 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: محمدحسین 
عابدینى دستگردى وکیل خواهان: حســین دادخواه تهرانى به نشــانى: اصفهان- چهارباغ 
باال- روبروى شرکت زمزم- ساختمان پارســیان طبقه 5 واحد 705 خوانده: خلف نصارى به 
نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه گردشکار: به تاریخ 96/11/3 شعبه 17 با عنایت 
به محتویات پرونده کالسه 960600 و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا، ضمن ختم 
رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى شورا: 
درخصوص دعوى محمدحسین عابدى با وکالت حسین دادخواه تهرانى به طرفیت خلف نصارى 

به خواسته مطالبه وجه چک شــماره 786988- 96/8/5 جمعًا به مبلغ 200/000/000 ریال 
به انضمام مطلق خسارات قانونى. با عنایت به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید 
خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه 
خوانده علیرغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرك 
موثر قانونى درخصوص دعوى مطروحه مبنى بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده، شورا 
دعوى مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 198- 515- 519- 522 قانون 
آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 2/640/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ (96/8/5) 
تا زمان وصول براساس آخرین شاخص بانک مرکزى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى محسوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهى در همین شــعبه و پس از انقضاى مهلت مذکور، ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر 
خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان اصفهان مى باشد. م الف: 3802 شعبه 17 شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)  /2/543
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610426795900045 شماره پرونده: 9609986795900417 شماره بایگانى 
شعبه: 960418 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096795900290 و 
شماره دادنامه مربوطه 9609976795902890 محکوم علیه سید جالل رحمان ستایش نشانى: 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواسته طى 
یک فقره چک به شماره 773158 مورخ 1394/7/25 و 1/870/000 ریال بابت هزینه دادرسى 
و هزینه نشر آگهى و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 1394/7/25 تا 
تاریخ اجراى حکم و نیم عشر حق االجرا. مشخصات محکوم له: محسن احتشامى معین آبادى 
فرزند محمد نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- اتوبان چمران- خ 
ال محمد-مجتمع حافظ 2- پالك 30. محکوم علیه مکلف اســت از تاریــخ ابالغ اجرائیه: 
1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گــذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى 
براى پرداخت محکوم بــه بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن 
میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود 
را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 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 اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از 
اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیــت 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 توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394). م الف: 3799 شعبه 29 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو) /2/544
 اجراییه

شماره اجرائیه: 9710426794100082 شماره پرونده: 9609986794101334 شماره بایگانى 
شعبه: 961337 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9710096794100074 و 
شــماره دادنامه مربوطه 9609976794104660 محکوم علیه احمد غیبى مهرابادى نشانى: 
اصفهان- اصفهان مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 50/000/00 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 1/665/000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر اگهى طبق تعرفه قانونى 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک به شــماره 157560 مورخ 1396/01/20 لغایت 
اجراى حکم در حق خواهان غالمرضا جانقربان فرزند محمدعلى نشــانى: استان اصفهان- 
شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- سه راه ســیمین- کوچه دنارت- پالك 280- کدپستى 
8176957353- کدملى 1291155201- تلفن همراه 09138089064 و نیم عشر حق االجرا 
در حق اجراى احکام. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و 
قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر 
عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دا رد به همراه مشخصات دقیق 
حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک 
سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت امــوال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس 
تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از 

اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى 
درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود 
آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط 
محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 

3798 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /2/545
اخطار اجرایى

شماره: 96- 197 به موجب رأى شماره 399 تاریخ 97/7/3 شــعبه 49 شوراى حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه احمد رضایى فرزند محمدرضا شغل: 
آزاد نشانى: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ پنجاه و شش میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت یک میلیون و دویست هزار ریال بابت هزینه جرثقیل و پرداخت سه میلیون و 
هفتصد و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسى و کارشناسى و پرداخت خسارت  تأخیر تادیه از 
زمان تقدیم دادخواست لغایت زمان وصول طبق شاخص بانک مرکزى و پرداخت نیم عشر حق 
االجرا. مشخصات محکوم له: جواد شفیعى فرزند محمدرضا شغل: آزاد نشانى: اصفهان- خ امام 
خمینى- کوچه مینو- کوچه دکتر سراج- پالك 2. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفا محکوم 
به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 

م الف: 3789 شعبه 49 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /2/546
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 960767 شماره دادنامه: 9609976793804256- 96/10/30 مرجع رسیدگى: 
شعبه هشــت شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: خانم مهرى حبیبى خوراسگانى فرزند 
محمدعلى به نشانى- اصفهان- شاهین شهر- خ ردانى پور- خ نبوت- خ همت فرعى 1 شرقى 
پالك 20 واحد 4 خوانده: آقاى مهدى نصیرى فرزند مرحوم دیوان به نشانى مجهول المکان 
شورا 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. رأى شوراى حل اختالف: درخصوص دعوى خانم 
مهرى حبیبى خوراسگانى فرزند محمدعلى به طرفیت آقاى مهدى نصیرى فرزند مرحوم دیوان 
به خواسته مطالبه مبلغ 45/000/000 ریال وجه چک به شماره 9470/038713- 96/5/15 
به عهده بانک اقتصاد نوین به انضمام مطلق خســارات قانونى با توجه دادخواســت 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 
جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام 
دفاع نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوى خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر میرسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 45/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و 1/642/500 میلیون ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ سررسید چک موصوف (96/5/15) 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 بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى 
اصفهان مى باشد. م الف: 3781 شعبه هشتم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)  /2/548
ابالغ رأى

شماره ابالغنامه: 9710100352901403 شــماره پرونده: 9609980366101506 شماره 
بایگانى شعبه: 961717 شــماره دادنامه: 9709970352900146 شاکى: امیرحسین جابرى 
اشترجانى فرزند علیمراد به نشــانى استان اصفهان- شهرســتان اصفهان- شهر اصفهان- 
فوالدشــهر فاز 1 فرعى 27 پالك 188 متهم: رســول صادقیان فرزند نوروزعلى به نشــانى 
اصفهان- خورزوق اتهام ها: 1- تهدید با چاقو 2- مزاحمت کســبى 3- قدرت نمایى با چاقو 
4- ضرب و جرح عمدى با چاقو گردشــکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى 
را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى دادگاه: درخصوص اتهام آقاى 
رسول صادقیان فرزند نوروز على دایر بر ایجاد مزاحمت کسبى- تهدید و قدرت نمایى با چاقو 
و ایراد ضرب و جرح عمدى با چاقو موضوع شکایت آقاى امیرحسین جابرى اشترجانى فرزند 
علیمراد با توجه به مفاد شکایت شاکى، گزارش و تحقیق محلى صورت گرفته توسط کالنترى 
19 اصفهان، مؤداى گواهى شــهود و مطلعین- گواهى پزشکى قانونى- کیفرخواست صادره 
توسط دادسرا- احضار متهم وفق موازین قانونى و عدم حضور در جلسه رسیدگى و به تبع عدم 
دفاع مؤثر از ناحیه ایشان و جمیع محتویات پرونده بزهکارى وى محرز است به استناد مواد 614 
و 617 و 618 قانون مجازات اســالمى مصوب 1375 و مواد 134 و 448 و 449 و 488 و 710 
قانون مجازات اسالمى بابت دو عدد بریدگى (حارصه) بازوى چپ جمعًا یک درصد دیه کامل 
در حق شاکى آقاى امیرحسین جابرى فرزند علیمراد (ظرف مهلت مقرر قانونى) و به یک فقره 
یک سال حبس تعزیرى، یک فقره دو سال و 74 ضربه شــالق تعزیرى و یک فقره یک سال 
و 74 ضربه شالق تعزیرى محکوم مى گردد در هر یک از مجازات هاى تعزیرى مذکور صرفًا 
مجازات اشد قابل اجرا است رأى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر 
استان اصفهان مى باشد. م الف: 3823 سید حسینى- دادرس شعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهر 

اصفهان (مجتمع شهید بهشتى) /2/549 

یادداشت

معاون حمل و  نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: محور غربى محدوده 
خیابان چهارباغ عباسى، حدفاصل میدان امام حسین(ع) تا خیابان آمادگاه 

به روى خودروها بسته شد.
علیرضا صلواتى اظهارکرد: عملیات عمرانى سنگ فرش و پیاده راه سازى 
خیابان چهارباغ عباســى، به عنوان قدیمى ترین خیابان اصفهان در حال 
تکمیل اســت و از روز یک شــنبه (دیروز)، محور غربى محدوده خیابان 
چهارباغ عباسى حدفاصل میدان امام حسین(ع) تا خیابان آمادگاه به روى 

خودروها بسته شد.
وى افزود: عملیات عمرانى خیابان چهارباغ عباسى از 15 فروردین 96 در 
محور شرقى شروع شــد و در گام اول، از خیابان شیخ بهایى  تا میدان امام 
حسین (ع) و در شش فاز طراحى شد که تا به حال چهار فاز آن انجام شده 
و امیدواریم دو فاز باقیمانده، تا پایان نیمه نخســت ســال جارى به اتمام

 برسد.
معاون حمل و  نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: دو ایستگاه انقالب 
اسالمى و میدان امام حسین(ع) هم در حال حاضر بهره بردارى شده و تالش 
بر این اســت در نیمه اول امسال، دسترســى ها کامل تر شود و دسترسى 
شهروندان آسوده تر و از طریق حمل و نقل ریلى به خیابان چهارباغ عباسى 

فراهم شود.
■■■

وى خاطرنشان کرد: در کنار همه این مباحث، قرار است خودروهاى برقى، 
درشکه ها و کالسکه هاى سنتى هم در خیابان چهارباغ تردد داشته باشند 

که بتوانیم حمل و نقل پاك را براى شهروندان داشته باشیم.
صلواتى اذعان کــرد: در این طرح، دسترســى عابران پیــاده، معلوالن 
و ســالخوردگان نیــز رعایت شــده که به نوعــى یکــى از خیابان هاى 

مناسب سازى شده شهر براى معلوالن به حساب آید.

چهـارباغ کًال بسته شـد
صورت معامالت فصلى، سندى مهم در نظام اقتصادى 
کشور است. اطالعات مندرج در صورت معامالت فصلى 
زمینه ساز شفافیت اقتصادى و تأمین کننده عدالت مالیاتى 
است. نظام مالیاتى براى تحقق اهداف و مسئولیت هاى 

خود باید این اطالعات را در اختیار داشته باشد.
ســازمان امور مالیاتى با دریافت تدریجى و منظم این 
اطالعات از مؤدیان مى تواند به خوبى به وظایف قانونى 
خود عمل کند. اما عدم ارسال صورت معامالت فصلى، 
موجب بى نظمى و نقصان اطالعات مى شــود. بنابراین 
باید ضمانت هاى اجرایى نیز وجود داشته باشد از این رو 
عدم صدور صورتحســاب یا عدم درج شماره اقتصادى 
خود و طرف معامله یا اســتفاده از شماره اقتصادى خود 
براى دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادى دیگران براى 
معامالت خود، حسب مورد مشــمول جریمه اى معادل 
2 درصد مبلغ مورد معامله مى شود. همچنین عدم ارائه 
فهرست معامالت انجام شده به ســازمان امور مالیاتى 
کشــور از طریق روش هایى که تعیین مى شود مشمول 
جریمه اى معادل یک درصد معامالتى که فهرست آنها 

ارائه نشده است، مى باشد.
سازمان امور مالیاتى کشور، اقداماتى براى اجراى قانون 
مالیات هاى مستقیم و دریافت و پردازش صورت معامالت 
فصلى انجام داده است، با صدور کد اقتصادى و دریافت 
الکترونیکى صورت معامالت فصلى، فرآیندها و روش ها به 
روز شده است و مؤدیان به سرعت و با سهولت مى توانند به 
تکالیف قانونى خود عمل کنند. تنها در صورتى که مؤدیان 
به وظایف قانونى خود در خصوص ارسال به موقع و دقیق 
فهرست معامالت عمل کنند و فرآیندهاى مالیات ستانى 

بیش از پیش شفاف تر و دقیق تر مى شود.

سند اعتماد نظام مالیاتى
 و مؤدیان

قرار است خودروهاى برقى، درشکه ها و کالسکه هاى سنتى در خیابان چهارباغ تردد داشته باشند
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کشت نخود به
صورت مکانیزه در تیران 

مدیر جهاد کشاورزى شهرستان تیران و کرون گفت: 
نخود در شهرسـتان تیران و کرون به صورت مکانیزه 

کشت شده است.
محسـن حاج عابدى اظهارکرد: نخود دیم در منطقه 
نیالب از توابع شـهر عسـگران بـه صـورت مکانیزه 
کشت شده است.  وى ادامه داد: قابلیت کشت مکانیزه، 
مبارزه با علف هاى هرز است که به صورت مکانیکى با 

کولتیواتر امکانپذیر است.

انجام 156هزار مورد 
واکسیناسیون دام در نطنز

محمـد مهـدى نظـام طاهـرى، رئیـس شـبکه 
دامپزشـکى شهرسـتان نطنـز گفـت: 156 هـزار و 
748 مـورد واکسیناسـیون دام در شهرسـتان نطنـز

 انجام شد.

سرپرست شهردارى چادگان 
معرفى شد

با تصویب اعضاى شوراى اسالمى شهر چادگان، رضا 
سلمانى به عنوان سرپرست جدید شهردارى چادگان 
انتخاب شد. انتخاب رضا سلمانى به سمت سرپرست 
شـهردارى چادگان به دلیل عدم تأییـد مأموریت نادر 

نجارى ، از سوى وزارت نیرو صورت گرفته است.

خبر

مدیر اداره امور بیابان اداره  کل منابع طبیعى و آبخیزدارى 
استان اصفهان با بیان اینکه 370 هزار هکتار جنگل دست 
کاشت در 45 سال گذشته در اصفهان ایجاد شده است، 
گفت: سال گذشته  1400هکتار نهالکارى در کانون هاى 

بحرانى فرسایش بادى استان اصفهان انجام شد. 
حسینعلى نریمانى اظهار کرد: بر اساس برنامه ششم، از 
محل اعتبارات استانى 15 میلیارد تومان پیش بینى پروژه 
کردیم و از محل اعتبارات ملى، درحدود 46 میلیارد تومان 

براى سال 97 پیش بینى شده است.
وى با اشاره به اعتبارات بیابان زایى در سال 96 افزود: سال 
96 در بخش اســتانى، یک میلیارد و 860 میلیون تومان 

اعتبار داشتیم و با این اعتبار، 307  هزار هکتار حفاظت از 
جنگل هاى دست کاشت انجام دادیم.

وى افزود: 127 هکتار نهالــکارى، درحدود 160 هکتار 
بذر کارى و  1300هکتــار آب یارى ســنواتى، از دیگر 
اقدامات انجام شــده در ســال 96 بود. وى ادامه داد: در 
بخش ملى 16 میلیارد تومان اعتبار داشتیم که با این اعتبار 
1400هکتار نهالکارى در کانون هاى بحرانى فرسایش 
بادى،  1375هکتار آب یارى ســنواتى، 500 هکتار طرح 
مدیریت جنگل هاى دست کاشــت، 20 هکتار بادشکن 
غیر زنده و درحــدود120 هکتار قلمه کارى با پســاب 

انجام شد.

مدیر عامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان گفت: نــه تنها آبى در اختیار شــهردارى قرار 
نگرفته است، بلکه مســئوالن تقاضاى در اختیار قرار 
دادن50 حلقــه چاه براى تأمین آب شــرب اصفهان را 

دارند.
فروغ مرتضایى نژاد پیرامون مشــکل بى آبى در شهر 
اصفهان و آبیارى فضاى سبز گسترده شهر، اظهار کرد: 
از فضاى سبز اصفهان 3700هکتار در اختیار شهردارى 
است و شهردارى مبلغ بسیار سنگینى را در حد چند صد 

میلیارد تومان براى آبیارى آن هزینه کند.
وى تصریح کــرد: براى تأمین آب فضاى ســبز صفه، 

منطقه 5 و 6 از تصفیه خانه ســپاهان شــهر و مناطق 
شمالى شهر، از تصفیه خانه شــاهین شهر بهره گیرى 
مى شود. وى افزود: همچنین با کشاورزانى که در ناژوان 
چاه خصوصى دارند، صحبت هایى مبنــى بر در اختیار 
گذاشتن آب چاه ها براى حفظ درختان کهن و دریافت 

درآمد حاصل از کشت صورت گرفته است. 
مدیر عامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان از آبیارى هوشمند فضاى سبز در منطقه 6 خبر 
داد و گفت: این سیســتم بر اساس نیاز گیاهان در طول 
ساعاتى از شبانه روز که کمترین درصد تبخیر را داریم، 

آبیارى را انجام خواهد داد.

درخواست 50 حلقه چاه براى 
تأمین آب شرب اصفهان

1400 هکتار نهالکارى در 
کانون هاى فرسایش بادى 

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9709970352900165 شماره پرونده: 9609980365600649 شماره بایگانى 
شعبه: 961732 شــاکى: روح اله حمزه ئى فرزند حسنعلى به نشــانى استان اصفهان- شهرستان 
اصفهان- شهر اصفهان- خ رباط سوم- شهرك نگین- خ بنت الهدى صدر خ صدف، صدف 1 منزل 
ششم سمت راست کدپســتى 8196157431 متهم: احمدرضا حمزه اى فرزند حسنعلى به نشانى 
اصفهان- اصفهان 24 مترى دوم ك نواب صفوى ك صاحب الزمان پ دوم دست چپ درب کرمى 
ط دوم- فعال متوارى و مجهول المکان اتهام: توهین پیامکى و مزاحمت تلفنى گردشکار: دادگاه ختم 
رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى دادگاه: درخصوص اتهام آقاى 
احمدرضا حمزه ئى فرزند حسنعلى دایر بر توهین و ایجاد مزاحمت تلفنى موضوع شکایت آقاى روح 
ا... حمزه ئى فرزند حسنعلى با توجه به مفاد شکایت شاکى- گزارش کالنترى 17 اصفهان- استعالم 
از شرکت ارتباطات سیار- متن پیامک هاى ارسالى به شرح صفحات 6 تا 9 پرونده- کیفرخواست 
صادره توسط دادســرا- احضار متهم وفق موازین قانونى و عدم حضور در جلسه رسیدگى و به تبع 
عدم دفاع مؤثر از ناحیه ایشان و جمیع اوراق و محتویات پرونده بزهکارى وى محرز است به استناد 
مواد 608 و 641 قانون مجازات اسالمى مصوب 1375 بابت توهین به یک میلیون ریال جزاى نقدى 
در حق صندوق دولت و بابت ایجاد مزاحمت تلفنى به شش ماه حبس تعزیرى محکوم مى گردد. به 
تجویز تبصره 4 ماده 134 قانون مجازات اسالمى هر دو مجازات قابل اجرا است. رأى صادره غیابى 
و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از آن قابل 
اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 3822 سید حسینى- دادرس 

شعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (مجتمع شهید بهشتى) /2/550
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710426794700029 شماره پرونده: 9609986794700507 شماره بایگانى 
شــعبه: 960507 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 
9609976794702953 محکوم علیه شــرکت آذر سبزینه چهلستون نشــانى: مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 187/926/666 ریال بابت اصل خواست و مبلغ 3/449/080 ریال 
بابت هزینه دادرسى و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها (369712 تاریخ 26 /93/03) 
و (399711 تاریخ 93/01/29) تا اجراى کامل حکم در حق خواهــان ناصر زمانى آب نیلى فرزند 
ابراهیم نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خ بزرگمهر- خ 22 بهمن- 
کوى نورباران- ك انوشا- بن بســت بهروز نژاد- پ 76. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر 
باشــد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى 
که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات 
دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشــخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک 
سال قبل از طرح دعواى اعســار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فــرار از اجراى حکم، حبس 
تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (مــاده 34 قانون اجراى احکام مدنى و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالــى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى بــه هر نحو یا انگیزه 
فرار از اداى دین به نحــوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات 
تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصــف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود. (ماده 
21 قانون نحوه اجــراى محکومیت مالــى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى 
روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). 
م الف: 3821 شعبه 17 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /2/551

حصر وراثت 
خانم مریم جعفرى مقصودبیگى داراى شناســنامه شماره 1423 به شــرح دادخواست به کالسه 
346/97ح54 از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
اسفندیار جعفرى مقصود بیکى به شناســنامه 294 در تاریخ 96/11/14 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پســر و پنج دختر و یک همسر به 
اسامى: 1- قدرت اله جعفرى مقصود بکى به ش.ش 1- نســبت با متوفى فرزند 2- رضا جعفرى 
مقصود بیکى به ش.ش 1040 نسبت با متوفى فرزند 3- محمدعلى جعفرى به ش.ش 553 نسبت با 
متوفى فرزند 4- مهدى جعفرى به ش.ش 83 نسبت با متوفى فرزند 5- ناهیده جعفرى به ش.ش 8 
نسبت با متوفى فرزند 6- عزت جعفرى مقصود بکى به ش ش 986 نسبت با متوفى فرزند 7- سیما 
جعفرى مقصود بیکى به ش.ش 1063 نســبت با متوفى فرزند 8- بنفشه جعفرى مقصود بکى به 
ش.ش 235 نسبت با متوفى فرزند 9- مریم جعفرى مقصود بیگى به ش.ش  1423 نسبت با متوفى 
فرزند 10- بلقیس شیرکول به ش.ش 8 نســبت با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور در را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف: 3828 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /2/552
حصر وراثت 

ساغر احمدى دستگردى داراى شناسنامه شماره 107 به شرح دادخواست به کالسه 351/97ح54 
از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سام احمدى 
دستگردى به شناســنامه 14 در تاریخ 97/2/4 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و دو دختر و یک همســر به اسامى: 1- صمد احمدى 
دستگردى به ش.ش 1899 نسبت با متوفى فرزند 2- ســاغر احمدى دستگردى به ش.ش 107 
نسبت با متوفى فرزند 3- سحر احمدى دستگردى به ش.ش 122 نسبت با متوفى فرزند 4- شهین 
احمدى دستگردى به ش.ش 47 نسبت با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 

درخواست مزبور  را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 

3829 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /2/553
حصر وراثت 

خانم عاطفه بت شکن داراى شناســنامه شماره 1270283642 به شــرح دادخواست به کالسه 
334/97ح54 از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
رضا بت شکن به شناسنامه 225 در تاریخ 96/11/11 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و دو دختر و یک همسر به اسامى: 1- على بت شکن 
به ش.ش 985 نسبت با متوفى فرزند 2- مریم بت شــکن به ش.ش 948 نسبت با متوفى فرزند 
3- عاطفه بت شکن به ش.ش 1270283642 نسبت با متوفى فرزند 4- صدیقه شاه محمدیان به 
ش.ش 26992 نسبت با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور  را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3830 شعبه 54 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /2/554
حصر وراثت 

خانم شــهین امامى مهرگانى داراى شناسنامه شــماره 39234 به شــرح دادخواست به کالسه 
333/97ح54 از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
رضا هیزم شکن پور به شناسنامه 1289 در تاریخ 96/10/9 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و سه دختر و یک همسر به اسامى: 1- اسماعیل 
هیزم شکن پور به ش.ش 489 نسبت با متوفى فرزند 2- مجتبى هیزم شکن پور به ش.ش 1248 
نسبت با متوفى فرزند 3- مریم هیزم شــکن پور به ش.ش 2090 نسبت با متوفى فرزند 4- زهرا 
هیزم شکن به ش.ش 1129 نسبت با متوفى فرزند 5- سمیه هیزم شکن پور به ش.ش 8951 نسبت 
با متوفى فرزند 6- شهین امامى مهرگانى به ش.ش 39234 نسبت با متوفى همسر والغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور  را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3831 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره سه) /2/555
حصر وراثت 

آقاى محمدعلى نریمانى زمان آبادى داراى شناسنامه شماره 1564 به شرح دادخواست به کالسه 
331/97ح54 از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
فاطمه خانم خورزوکى طرقى به شناسنامه 2921 در تاریخ 97/1/1 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و سه دختر به اسامى: 1- مرتضى نریمانى 
زمان آبادى به ش.ش 1474 نسبت با متوفى فرزند 2- محمدعلى نریمانى زمان آبادى به ش.ش 
1564 نسبت با متوفى فرزند 3- زهرا نریمانى زمان آبادى به ش.ش 2173 نسبت بامتوفى فرزند 
4- رضوان نریمانى زمان آبادى به ش.ش 1558 نسبت با متوفى فرزند 5- صدیقه نریمانى زمان 
آبادى به ش.ش 2469 نسبت بامتوفى فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 

3832 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان  (مجتمع شماره سه) /2/556
حصر وراثت 

آقاى مهران لطفى داراى شناسنامه شماره 511 به شرح دادخواست به کالسه 325/97ح54 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود لطفى مهیارى 
به شناسنامه 52 در تاریخ 96/12/28 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به یک پسر و دو دختر و یک همسر به اسامى: 1- مهران لطفى به ش.ش 511 
نســبت با متوفى فرزند 2- فریده لطفى مهیارى به ش.ش 897 نسبت با متوفى فرزند 3- نسرین 
لطفى مهیارى به ش.ش 1269 نســبت با متوفى فرزند 4- عزیزه انصارى به ش.ش 25 نسبت با 
متوفى همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3833 شعبه 54 شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان  (مجتمع شماره سه) /2/557
حصر وراثت

پرى نساء قربانى اورگانى داراى شناسنامه شماره 9 به شرح دادخواست به کالسه 326/97 ح 54 
از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صفقلى کریمى 
آورگانى بشناسنامه 8227 در تاریخ 96/8/8 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به چهار پسر و چهار دختر و یک همسر به اسامى: 1- اسداله کریمى اورگانى 
به ش ش 8 نسبت با متوفى فرزند 2- على کریمى به ش ش 1183 نسبت با متوفى فرزند 3- کهزاد 
کریمى اورگانى به ش ش 3 نسبت با متوفى فرزند 4- حسین کریمى اورگانى به ش ش 367 نسبت 
با متوفى فرزند 5- بتول کریمى اورگانى به ش ش 1225نسبت با متوفى فرزند 6- ماه گل کریمى 
اورگانى به ش ش 30 نسبت با متوفى فرزند 7- زهرا کریمى به ش ش 1540 نسبت با متوفى  فرزند 
8- فاطمه کریمى اورگانى به ش ش 730 نسبت با متوفى فرزند 9- پرى نساء قربانى اورگانى به 
ش ش 9 نسبت با متوفى همسر و الغیر اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3834 شعبه 

54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /2/558
حصر وراثت

عزت برشان داراى شناسنامه شماره 803 به شرح دادخواست به کالسه 347/97 ح 54 از این شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان منصور رفیعى بشناسنامه 
2091 در تاریخ 96/2/22 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به پدر و مادر به نام هاى: 1- حسن رفیعى به ش ش 20 نسبت با متوفى پدر 2- عزت برشان 

به ش ش 80307 نسبت با متوفى مادر و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر  خواهد شد. م الف: 3835 

شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /2/559
حصر وراثت

رسول امین الرعایائى داراى شناسنامه شماره 790 به شرح دادخواست به کالسه 352/97 ح 54 
از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بتول رسائیان 
بشناسنامه 41078 در تاریخ 87/8/19 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به سه پسر و چهار دختر و یک همسر به اسامى: 1- رسول امین الرعایائى 
به ش ش 790 نسبت با متوفى فرزند 2- اکبر امین الرعایائى به ش ش 2136 نسبت با متوفى 
فرزند 3- محسن امین الرعایائى به ش ش 455 نسبت با متوفى فرزند 4- صدیقه امین الرعایا به 
ش ش 24 نسبت با متوفى فرزند 5- زهرا امین الرعایائى به ش ش 2328 نسبت با متوفى فرزند 
6- فرزانه امین الرعایائى به ش ش 394 نسبت با متوفى فرزند 7- مرضیه امین الرعایائى به ش 
ش 2191 نسبت با متوفى فرزند 8- وهاب امین الرعایائى به ش ش 118 نسبت با متوفى همسر 
 و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3836 شعبه 54 شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /2/560
حصر وراثت

بتول ایکدر باصیرى داراى شناسنامه شماره 133 به شرح دادخواست به کالسه 332/97 ح 54 
از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا آقایارى 
جندانى بشناسنامه 7 در تاریخ 95/4/22 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به سه پسر و چهار دختر و یک همسر به اسامى: 1- مهدى ایکدر باصرى 
به ش ش 232  نســبت با متوفى فرزند 2- هادى ایگدر باصیرى به ش ش 2 نســبت با متوفى 
فرزند 3- محمد ایکدر باصیرى به ش ش 1270517694 نسبت با متوفى فرزند 4- بتول ایکدر 
باصیرى به ش ش 133 نســبت با متوفى فرزند 5- زهره ایکدر باصیرى به ش ش 193 نسبت 
با متوفى فرزند 6- مرضیه ایکدر باصیرى به ش ش 29 نسبت با متوفى فرزند 7- راضیه ایکدر 
باصیرى به ش ش 49 نســبت با متوفى فرزند 8- جانعلى ایگدر باصیرى به ش ش 4 نسبت با 
متوفى همسر و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3837 شعبه 54 شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /2/561
 فقدان سند مالکیت 

شــماره: 1397/12/488364   ورثه خانم آغا احمدیان نجف آبادى فرزند غالمحســین طبق 
درخواســت وارده به شــماره 961209141633015 مورخ 1396/12/22 و باستناد یک برگ 
استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رســما گواهى شده مدعى شــدند که سند مالکیت 
یکصد- هفتصد و هفتاد و دوم سهم مشاع از ده سهم ششدانگ پالك ثبتى شماره 994/1 اصلى 
واقع در قطعه شش نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که درصفحه 293 دفتر 320 امالك ذیل 
ثبت 79134 بنام خانم آغا احمدیان نجف آبادى فرزند غالمحسین ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: در اثر جابه جائى مفقود شده 
است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در 
این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شــد. تاریخ انتشار 1397/2/24 - 642/م الف- حسین زمانى 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/2/568
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر رأى شماره 139760302007000511 هیأت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فالورجان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى کامبیز صالحى فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 
735 صادره از اصفهان در یک باب انبار به مساحت 3987,95 مترمربع پالك 408 اصلى واقع در 
کوپان گارماسه خریدارى از مالک رسمى آقاى غالمعلى رئیسى خیرآبادى محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود و در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید , ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض , دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند . بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 

. م الف  0124 اکبر پورمقدم رئیس ثبت اسناد و امالك فالورجان/2/565 
حصروراثت 

رها بهارلوئى داراى شناســنامه شماره 364 به شــرح دادخواست به کالســه 115/97 از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن بهارلوئى 
اله آبادى بشناســنامه 35 در تاریخ 96/12/21 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. رها بهارلوئــى ش ش 364 ، 2. مریم بهارلوئى اله 
آبادى ش ش 1080313923 ، 3. زهرا بهارلوئى ش ش 3910 ،  (فرزندان متوفى)، 4. نســرین 
بهارلوئى یانچشمه ش ش 69 ، (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 

اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 299/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف 

نجف آباد/2/566
 اخطار اجرایى

شماره 938/96 به موجب راى شماره 1181 تاریخ 96/11/23 حوزه هفتم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه مهدى براتى فرزند قاسمعلى به نشانى 
کهریزسنگ خ ولى عصر پ 2 کد پ 8586118711 محکوم است به پرداخت مبلغ 50/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/165/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه و خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ سررسید چک 91/5/2 لغایت اجراى حکم و پرداخت 
نیم عشــر حق االجرایى .محکوم له: معصومه نوروزى با وکالت خانم نســیبه سیروس، فرزند 
حسین به نشانى: اصفهان بلوار کشاورز سه راه ســیمین مجتمع دى ط 6 واحد 44 غربى کد پ 
8177798574، ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى 
که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظــرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 614م الف-شعبه هفتم شوراى 

حل اختالف نجف آباد/2/567
 اخطار اجرایى

شــماره 769/96 به موجب راى شــماره 769/96 تاریخ 96/6/25 حوزه 5 امیرآباد شــوراى 
حل اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه مهــدى روح اللهى 
به نشــانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ پنجاه و چهار میلیون و پانصد هزار 
ریال بابت اصل خواســته و مبلغ صد و چهل و چهــار هزار تومان بابت هزینه هاى دادرســى 
و خســارت تاخیردرتادیه از زمان هــاى سررســید 95/7/30 و 95/8/30 لغایت اجراى حکم 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت مبلغ دویســت و هفتاد هزار تومان بابت نیم عشــر 
دولتى درحق صندوق دادگســترى نجــف آباد.محکوم له: مجتبى ســفرى بــا وکالت آقاى 
مجتبى حقیقى به نشــانى: نجف آباد خ امام کوى ارشــاد مقابل حســینیه کوى موحدى، ماده 
34قانون اجراى احــکام: همین که اجرائیه بــه محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف 
اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را 
قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 648/م الف-شعبه 5 امیرآباد شوراى حل 

اختالف نجف آباد/2/569
 حصروراثت 

لطفعلى عابدینى داراى شناسنامه شماره 451 به شرح دادخواســت به کالسه 237/97 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احترام فاضل نجف 
آبادى بشناســنامه 264 در تاریخ 96/3/5 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. الهام عابدینى ش ش 7847 ، 2. آزاده عابدینى ش ش 
114 ، 3. محسن عابدینى ش ش 2140 ، 4. احســان عابدینى ش ش 409 ، (فرزندان متوفى)، 
5. لطفعلى عابدینى ش ش 451 ، (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 655/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف 

نجف آباد/2/570
مزایده اموال منقول نوبت اول

در پرونده 950230ح1 اجراء از شــعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شــاهین شهر محکوم علیه 
نیما رحمت نژاد به پرداخت 193 عدد ســکه بهار آزادى و یکصد و ده عدد شاخه گل مریم بابت 
اصل خواسته در حق محکوم له و مبلغ 2/650/000 بابت هزینه دادرسى محکوم گردیده است 
که محکوم له در قبال خواســته خود اقدام به توقیف ملک محکوم علیه که به شرح زیر توسط 
کارشناس خبره کارشناسى شده است، نموده است. صورت اموال مورد مزایده: الف: مشخصات 
وسیله نقلیه توقیف شده: سوارى به شماره انتظامى 321 ل 58 ایران 43 سیستم پژو 206 تیپ 
206 آریان رنگ ســفید روغنى مدل ســال 1391 و شماره شاســى 340536 و شماره موتور 
1509003653 ب: وضعیت وسیله نقلیه: از سوارى پژو 206 آریان فوق الذکر در محل پارکینگ 
بازدید و پس از ارزشیابى فنى و ظاهرى به نظر رســید خودرو از نظر اطاق و بدنه و رنگ و موتور 
و گیربکس و شاسى و تودوزى ســالم، و فاقد عیب فنى به نظر رسید. الستیک ها در حد پنجاه 
درصد بازدهى- داراى بیمه نامه معتبر. و: نظریه کارشناســى: با توجه به نوع خودرو و مدل آن 
و وضعیت ســالمت آن با توجه به بند ب این نظریه در حال حاضر در بازار کنونى ارزش ریالى 
خودرو معادل دویست و پنجاه میلیون ریال 250/000/000 ریال برآورد مى گردد. کارشناسى به 
محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجرا قصد فروش اموال از 
طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: 97/3/10 ساعت 8 الى 8/30  صبح محل برگزارى 
مزایده: اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شــهر محل بازدید از اموال توقیفى: مزایده از 
قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده 
مزایده مى بایست 10 درصد از ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به 
حساب سپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید و 
اال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى 
گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده 
به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده 
درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشــنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در 
مزایده شرکت داده شوند. م الف: 242 حمیدرضا کرباسى- مدیر  اجراى احکام حقوقى شعبه اول 

دادگسترى شاهین شهر /2/452

مدیرعامل شــرکت پخش فرآورده هاى نفتى ایران منطقه 
اصفهان گفت: ادامه کمبود آب مصرفى پاالیشگاه اصفهان، 
به کاهش تولید 40درصدى این واحد بزرگ صنعتى منجر 
مى شود.حسین صادقیان اظهار  کرد: این واحد صنعتى روزانه 

57 میلیون لیتر انواع بنزین، نفت و گاز و نفت کوره تولید مى کند 
که ادامه کمبود آب براى این واحد پاالیشــگاهى، بر تأمین 
سوخت استان هاى اصفهان، چهارمحال و بختیارى، کهگیلویه 

و بویراحمد، سیستان و بلوچستان و فارس تأثیر مى گذارد.

صادقیان بیان کرد: پاالیشگاه اصفهان هم  اینک، نیازهاى 
سوختى بخشى از استان هاى مرکزى و شرق کشور را از طریق 
حمل ونقل جاده اى با انتقال 43 میلیون لیتر در روز و 14 میلیون 

لیتر، از طریق شبکه خط لوله تأمین مى کند.

کاهش تولید پاالیشگاه اصفهان 
به دلیل کمبود آب

اســتاندار اصفهــان گفــت: انســان دوســتى، خیرخواهــى، اخــالق مــدارى ، رعایــت حقوق 
شــهروندى و احیاى ســنت هــاى حســنه، از ضــرورت هاى جامعه اســت کــه نبایــد فراموش 

شود.
محسن مهرعلیزاده درمراسم افتتاحیه هفتمین دوره جشــنواره ملى فیلم کوتاه حسنات افزود: تعاون و 
همدلى از خصوصیات بارز مردم اصفهان اســت و هنرمندان این خطه، خیر رساندن به مردم را در پیش 

روى اعمال خود قرار داده اند.
وى گفت: حجم کّمى و کیفى ســازمان هاى مردم نهاد اصفهان نشــان مى دهد که امور انســانى، از 
جمله مسائل اولویت دار در این اســتان بوده و دغدغه رســیدگى به آن جزو باورهاى ذاتى شهروندان

 است.
وى با بیــان اینکه تجلیــل از هنرمندانى که احســان و نیکوکارى را ســرلوحه خود قــرار داده اند، از 
جمله حرکت هاى بســیار زیباى این جشــنواره در دوره هاى گذشته اســت، اظهارکرد: اسامى افرادى 
همانند رســول صدر عاملى، مســعود جعفرى جوزانى،فاطمــه معتمدآریا، کیومــرث پوراحمد، امرا... 
احمدجو، شــهرام ناظرى، حســن اکلیلى، همایون اسعدیان و ایرج طهماســب در این جشنوار اهمیت

 دارد.

استاندار اصفه ان:
 احیاى سنت هاى حسنه نباید فراموش شود
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نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
ما مشکل خشکسالى نداریم، بلکه مشکل سوءمدیریت 

و برداشت هاى غیر مجاز داریم.
حیدرعلى عابدى اظهارداشــت: تدوین برنامه ششــم 
توسعه در مجلس شــوراى اســالمى بیش از سه ماه 
وقت گرفت تا اهداف و مســیر راه دولت مشخص شود 
که اگر براى مجلس چنین وقتى مى گذاشــتیم، شاهد 
اثربخشى بیشــترى بودیم. وى با بیان اینکه ریزگردها 
براى آینده اصفهان خطرآفرین خواهند بود، گفت: باید 
براى جلوگیرى از ورود ریزگردها و تهدید سالمتى آینده 
برنامه ریزى شود و در این میان، شوراى اسالمى شهر 

اصفهان مى تواند اقدامات مؤثرى را انجام دهد. وى با 
بیان اینکه باید کمیته اى براى بررسى لوایح و تطابق با 
برنامه ششم توسعه تشکیل شود، خاطرنشان کرد: موارد 
بسیارى در برنامه ششم توســعه ذکر شده تا شوراهاى 
اسالمى شهرها و شهردارى ها مستقیمًا وارد عمل شوند 

و اختصاصى عمل کنند.
عابدى با بیان اینکه در خصوص آب، در حدود 15 سال 
به مردم آدرس غلط مى دادند و این آدرس غلط، شامل 
تغییر اقلیم و صنایع بود، اظهار داشت: هرچند این موارد 
در مشکالت امروز تأثیرگذار بودند، اما هرگز دلیل اصلى 

خشکسالى، تغییر اقلیم و صنایع نبودند.

استاندار اصفهان با اشــاره به اینکه جمعیت روستاها به 
دلیل بى آبى، به زیر 15 درصد رسیده است، گفت: براى 
اشتغال پایدار 63 هزارنفر، به خصوص مردم شرق برنامه 

ریزى شده است.
محسن مهرعلیزاده اظهارداشــت: با اجراى طرح هاى 
سازگارى با کم آبى که در راستاى مقابله با خشکسالى و 
کم آبى در دستور کار مدیریت استان قرار گرفته است، 
63 هزار نفر اشــتغال پایدار در مناطق مختلف اســتان 
اصفهان به ویژه شرق اصفهان که به دلیل کمبود آب، 
کشاورزى منطقه را با مشکل مواجه کرده، ایجاد مى شود.

مهرعلیزاده با بیان اینکه این برنامه، شامل طرح هایى از 

جمله صنایع تکمیلى، صنایع مربوط به بخش کشاورزى 
و صنایع دستى است، افزود: براســاس برآورد صورت 
گرفته، اجراى آن به هفت هزار میلیارد تومان بودجه نیاز 
دارد که با استفاده از ظرفیت بخش خصوصى و همچنین 
ارائه تسهیالت دولتى و بانکى تامین مالى و اجرا مى شود.  
وى با اشــاره به اینکه براى توجه و رســیدگى ویژه به 
مشکل کشاورزان آسیب دیده از کم آبى، چند محور در 
دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: این محورها 
شــامل ایجاد کانون هاى تصمیم گیــرى، ایجاد منابع 
الزم، برقرارى مدیریت واحد و ویــژه و نگاه پروژه اى 

به مسائل است.

مشکل سوءمدیریت داریم 
نه خشکسالى

جمعیت روستاها 
به 15 درصد رسیده است

اعزام کاروان
 تسکین آالم بشرى به ورزنه 
رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان اصفهان گفت: 
کاروان تسکین آالم بشرى و سـالمت براى ارتقاى 
سطح سـالمت جامعه و ارائه خدمات عام المنفعه به 

ورزنه عزیمت کرد.
 شـهریار انصـارى اظهار داشـت: جامعه هـدف این 
کاروان، 300 نفر از دانش آموزان ابتدایى و راهنمایى 
ورزنه اى و 100 نفـر از مادران ایـن دانش آموزان، از 

خانواده هاى کم برخوردار و بى بضاعت بود.
کارشـناس  مامایـى،  متخصـص  گفـت:  وى 
بینایى سنجى، مشـاور خانواده و کارشناس بهداشت 

در این کاروان حضور دارند.

ممنوعیت ایجاد آبنماهاى 
جدید در پروژه هاى شهرى

شـهردار اصفهان از ممنوعیت آب نما در پروژه هاى 
جدیـد شـهرى خبـر داد.قـدرت ا... نـوروزي بـا 
اشـاره بـه موضـوع مهـم کم آبـى در اصفهـان، 
گفـت: در اسـفندماه 96 و در هفتـه درختـکارى، 
بـر کاشـت گونه هاى مقـاوم به شـرایط خشـکى از 
سـوى شـهردارى تاکید شـد، امـا اکنـون فراتـر از 
آن اعـالم مى کنـم کـه از این پـس ،شـهردارى در 
پروژه هاى خـود از ایجاد آبنماهـاى جدید خوددارى

 مى کند. 
وى خاطرنشـان کرد: عـزم شـهردارى در مدیریت 
مصـرف آب جـدى اسـت و مـردم هـم بایـد ایـن 
موضـوع را جـدى بگیرنـد و نظارت هـاى ویـژه اى 
نیـز بـر عملکـرد شـرکت هاى پیمانـکار فضـاى 
سـبز صـورت مى گیـرد کـه یکـى از مهمتریـن 
شـیوه هاى نظـارت، اسـتفاده از نظـرات مـردم

 است.

اجراى 10 برنامه متنوع 
ورزشى در ماه رمضان

معاون ورزش سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شهردارى اصفهان از اجراى بیش از 10 برنامه متنوع 

ورزشى در ماه مبارك رمضان خبر داد.
حبیب ا...ناظریان گفت: در این ایام، جشنواره موالى 
عرشیان در ورزشگاه هاى رو باز آبشار، مشتاق و گل 

محمدى برگزار خواهد شد.
وى به ویژه برنامه هاى سازمان فرهنگى، اجتماعى 
و ورزشى شـهردارى اصفهان در ماه مبارك رمضان 
اشـاره کرد و اظهار داشـت: از جمله ایـن برنامه ها، 
برگزارى مسـابقات تکوانـدوى خردسـاالن دختر و 
پسـر از 27 اردیبهشـت تا یکـم خرداد مـاه در محل 

پارك آبشار است.
وى بـا بیـان اینکـه مسـابقات ووشـوى نونهاالن، 
نوجوانـان و جوانـان دختـر و پسـر از دوم تـا چهارم 
خـرداد مـاه برگـزار مى شـود، افـزود: برگـزارى 
مسـابقات کاراته براى نونهـاالن و نوجوانـان دختر 
و پسـر از پنجم تـا هشـتم خـرداد مـاه در مجموعه 
ورزشـى آبشـار در مـاه مبـارك رمضـان برگـزار 

مى شود.  

 امام جمعه میمه
 امروز معارفه مى شود

رئیس دفتـر شـوراى سیاسـتگذارى ائمـه جمعه در 
اصفهان گفت: با اسـتقالل نمـاز جمعه میمـه، امام 

جمعه این شهر امروز معرفى مى شود.
رئیس دفتـر شـوراى سیاسـتگذارى ائمـه جمعه در 
اصفهان به درخواسـت و مطالبات مردم میمه اشاره 
کـرد و اظهارداشـت: حجت االسـالم و المسـلمین 
علـى اکبـرى، رئیـس شـوراى سیاسـتگذارى ائمه 
جمعه سراسـر کشـور موافقت خود را با درخواسـت 
مـردم مبنـى بـر نمـاز جمعـه مسـتقل اعـالم 

کرد.
حجت االسـالم صالحیان  اعالم کـرد: میمه پس از 
انقالب اسالمى در سال 57 داراى نماز جمعه مستقل 
شد، اما پس از پنج سال تاکنون به صورت یک هفته 
در میان با شـهر «وزوان» به صورت مشـترك نماز 
برگزار مى شد که از این هفته، به صورت مستقل در 

مسجد جامع شهر میمه برپا مى شود.

خبر

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى

شرکت عمران شهر جدید بهارستان

نوبت دوم

م الف: 175088

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

اسالمى یا نقدى اقدام نماید. 

شماره ردیف
گواهینامه صالحیت موضوع مناقصهمناقصه

پیمانکارى
مبلغ برآورد اولیه 

(ریال)
سپرده شرکت 
در مناقصه (ریال)

مدت 
پیمان

مناقصه 1
97/04

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

مسکن مهر شهر جدید بهارستان
حداقل رتبه 5 در 

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

رئیس اتحادیه گوشــت قرمز اصفهان گفت: با توجه به 
شــرایط موجود نمى توان براى مــاه رمضان پیش بینى 
درستى داشت، اما به دلیل عرضه گوشت هاى استرالیایى 
از سوى شرکت پشتیبانى امور دام در فروشگاه هاى کوثر و 

رفاه، احتمال کمبود گوشت قرمز وجود ندارد.
رضا انصارى در خصوص وضعیت بازار گوشــت قرمز در 
آستانه ماه رمضان، اظهار داشت: چند روز گذشته سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اصفهان در ابالغیه اى به اتحادیه 
گوشت قرمز اعالم کرد که اتحادیه از نظر قانونى نمى تواند 
نرخ گذارى کند و هر فروشنده قیمت خود را براساس فاکتور 

خرید دام با حاشیه سود هشت درصد به فروش برساند.
وى افزود: این قانون و افزایش نرخ دالر، موجب شده که 
طى یک ماه گذشته هر کیلو گوشت گوسفند دو هزار تومان 
گران تر شــود و با افزایش چهار درصد به 46 هزار تومان 
برسد. رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان با بیان اینکه در 
حال حاضر توان مردم براى خرید گوشت قرمز هر روز کمتر 
مى شود، اظهار داشت: نرخ گوشت قرمز براساس عرضه 
و تقاضا تعیین مى شــود، اما بیمارى تب برفکى، سیل و 
خشکسالى موجب کمبود دام و به تبع گرانى آن شده است. 
وى با اظهار امیدوارى نسبت به اینکه در این شرایط و در 

آستانه ماه رمضان، قیمت گوشت قرمز بیش از این افزایش 
نیابد، گفت: با توجه به افزایش نرخ دالر، احتمال صادرات 
دام زنده وجود دارد، البته این موضوع به طور رسمى تایید 

نشده است.
وى با بیان اینکه به دلیل تقاضاى بیشتر اصفهانى ها براى 
خرید گوشت گوسفند، قیمت این ماده پروتئینى افزایش 
یافته است، افزود: در حال حاضر هر کیلو گوشت گوسفند 
46 هزار تومان، گوشت گوســاله 41 هزار تومان، گوشت 
مخلوط گوساله 37 هزار تومان، ران شتر 46 هزار تومان 

و گوشت مخلوط شتر بدون کوهان 42 هزار تومان است.

افزایش دوباره قیمت گوشت 
در آستانه ماه رمضان

رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان از دستگیرى اعضاى باند چهار نفره اى که با سفر به شهرهاى مختلف کشور و ارائه 
مدارك جعلى باربرى، اقدام به تحویل گرفتن محموله بارى و سرقت آن ها مى کردند، خبر داد.

ستار خسروى اظهارداشت: در پى شکایت شهروندى مبنى بر سرقت محموله خشکبار به ارزش چهار میلیارد و 500 
میلیون ریال، موضوع دستگیرى سارق در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهى استان اصفهان قرار گرفت.

وى افزود: در بررسى هاى صورت گرفته، مشخص شد که این محموله توسط راننده کامیون باربرى به مقصد یکى از 
استان هاى شمالى کشور بارگیرى شده بود که راننده، اقدام به سرقت محموله مى کند.

رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان گفت: کارآگاهان با انجام تحقیقات علمى و تخصصى دریافتند باندى متشکل از 
چهار نفر به شهرهاى مختلف کشور سفر کرده و با ارائه مدارك جعلى، محموله هاى بارى را تحویل گرفته و سپس 
آن را به سرقت مى برند. وى خاطرنشان کرد: نهایتاً با پیگیرى هاى به عمل آمده و اقدامات ویژه پلیسى، مخفى گاه 
سارقان در دو استان کشور شناسایى و در دو عمیالت ضربتى، اعضاى این باند دستگیر و جهت تحقیقات تخصصى 

به پلیس آگاهى استان اصفهان منتقل شدند. 

جلســه کمیته مدیریت فوالد مبارکه با حضور مدیرعامل، معاونان و مدیران فوالد مبارکه برگزار شد و طى آن 
سبحانى، مدیر عامل شرکت فوالدمبارکه، روند روبه رشد ارتقاى ایمنى در شرکت را ارزشمند دانست و بر توجه 
بیشتر به مباحث ایمنى، آماده سازى و پشتیبانى خطوط تولید براى توسعه سبد محصوالت فوالد مبارکه و دستیابى 
به اهداف ساالنه شرکت تأکید کرد. وى از پیش بینى و ارائه راهکارهاى مناسب براى پشتیبانى خطوط تولید، به 
عنوان یکى از مهمترین اصول موفقیت و پایدارى این شرکت یاد کرد و گفت: پیش از اینکه موضوعات مختلف 
به گلوگاه تبدیل شود، باید براى آنها راهکارهاى مناسبى داشته باشــیم. وى تصریح کرد: باید بر کیفیت مواد و 

تجهیزات ورودى شرکت نیز نظارت بیشترى صورت گیرد تا مواد اولیه باکیفیت در اختیار خطوط تولید قرار گیرد. 

دستگیرى باند سرقت محموله هاى بارى
 با ارائه مدارك جعلى

تأکید مدیرعامل فوالد مبارکه بر تنوع 
و توسعه محصوالت

 به مناسبت ماه مبارك رمضان؛

انتشار کتاب «چهل منبر رمضانى»
در آستانه ماه مبارك رمضان، کتاب «چهل منبر رمضانى» 
در مسئول تشکل هاى دینى اداره کل تبلیغات اسالمى 
استان اصفهان گفت: در این کتاب، چهل منبر از سلسله 
منابر اهل بیــت (ع) با محوریت رمضان تدوین شــده

 است.
حجت االسالم حسن بابایى، نویسنده این کتاب افزود: 
کتاب 179 صفحه اى «چهل منبر رمضانى» شــامل 
ســیماى ماه مبارك رمضان در قــرآن و روایات، ویژه  
سخنرانى روحانیون در ایام ماه مبارك رمضان نگارش 

شده است.

مسئول برنامه بهداشت موادغذایى مرکز بهداشت استان 
اصفهان با بیان اینکه در بحث برنامه ریزى بازرسى براى 
ماه رمضان، یکسرى اقدامات بلند مدت انجام شده است، 
گفت: از یک ماه پیش، نظارت و کنترل بر مراکز عمده 
عرضه مایحتاج مــردم که مصــرف آن در ماه رمضان 
بیشتر مى شود مانند واحدهاى عمده فروشى برنج، خرما، 
حبوبات و ... آغاز شده و در ایام ماه رمضان هم با شدت و 

حدت بیشترى  در سه  نوبت انجام خواهد شد.
مهدى میرجهانیان افزود: در اســتان اصفهان 60 گروه 
نظارت، کار بازرسى از مراکز تهیه و تولید مواد غذایى را  
در ایام ماه رمضان در سه نوبت وقت ادارى، بعد از ظهر تا 

قبل افطار و بعد از افطار به عهده دارند.
وى خاطرنشــان کــرد: جلســات آموزشــى و ابالغ 
دستورالعمل هاى وزارت بهداشت با صنوف مختلفى از 
جمله قنادى ها، رســتوران ها، مراکز عرضه انواع آش و 
حلیم بادمجان و فروشندگان خرما و برنج گذاشته شده، 

تا همگى به طور کامل رعایت موارد بهداشتى را بکنند.
وى بیان داشت: اقدامات زیادى براى رعایت بهداشت 
مواد غذایــى در ایام ماه مبارك رمضان توســط مراکز 
تهیه، تولید و توزیع مواد غذایى شده و با آغاز ماه مبارك 
رمضان، اکیپ هاى نظارتى  ســه نوبت در روز از مراکز 

تهیه و توزیع مواد غذایى بازدید مى کنند. 

نظارت 60 گروه بازرسى 
بر مراکز تهیه و توزیع موادغذایى

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى خرید خدمات تفکیک، جمع آورى،
 بى خطرسازى و انتقال پسماندهاى عفونى مرکز آموزشى درمانى الزهرا(س)

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان

متقاضیان شرکت در مناقصه مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان به آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 37924005- 031 تماس 

م الف: 175362 حاصل فرمایند. 


