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غذاهایى که آهن بدنتان را دفع مى کنندکالهبردارى از شرکت هاى بیمه با تصادفات ساختگىمردم، قهرمان دوست دارند دلیل عجیب خاطیان براى آتش زدن جنگل ها گم شدن تابلوهاى راهنمایى در کاشان! سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

ماه رمضان با 
سریال هاى غمناك

نقشه ناکام عبور یک تن مواد مخدر از اصفهان
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همه دولت ها
در زمینه آب به اصفهان 

ضربه زده اند

بررسى پرونده 
مرگ دانش آموز نوجوان

سرنوشت نامعلوم 5 در حیاط مدرسه 
7 میلیارد تومان 

پول بى زبان!
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در سال هاى گذشته، همواره صحبت از افسردگى 
سریال هاى تلویزیون در ماه رمضان 

بوده است. مجموعه هایى که قدم به قدم، تلخ تر و 
تیره تر شده اند و حاال کار به جایى

 رسیده که...

زلزلــه کــه آمــد، خیلى ها بــراى کمــک به 
زلزلــه زدگان قدم پیش گذاشــتند؛ برخى ها که 
آبروى بیشترى پیش مردم داشتند، بانى شدند تا 
«واســطه خیر» میان مردم و زلزله زدگان شوند 

اما... 
على دایى، صادق زیبا کالم و نرگس کلباســى 
به عنوان سه چهره شاخص در جمع کمک هاى 
مردمى روى هم چیزى حدود 20 میلیارد تومان 

3در حساب هایشان جمع آورى کردند؛  ...

در کمپ تیم ملى همه را مى گردند!در کمپ تیم ملى همه را مى گردند!
برقرارى شرایط فوق امنیتى براى ملى پوشان ایران در روسیه برقرارى شرایط فوق امنیتى براى ملى پوشان ایران در روسیه 
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2 عملیات بزرگ و همزمان پلیس اصفهان با موفقیت انجام شد

توضیحات شهاب حسینى 
درباره شرکت فیلمسازى اش 
در آمریکا

پشت پرده عدم حضور مسلمان در سپاهان 
هافبک پر ســر و صداى فوتبال ایران باالخــره تصمیم خود را گرفت و راهى باشــگاه 
ذوب آهن شد آن هم در شــرایطى که با مدیران باشگاه سپاهان جلسات زیادى را پشت 

سر گذاشته بود.
محسن مسلمان که از ســوى «برانکو ایوانکوویچ»، نامش در لیست مازاد پرسپولیس 
قرار گرفت، پس از دیدارهایى که طى هفته هاى گذشته با حمیدرضا گرشاسبى داشت، 

مطمئن شد...
8
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آمریکدر آمریک کردر آ

اداره امور شعب استان اصفهاناداره امور شعب استان اصفهان

بانک مهر اقتصاد استان اصفهان در نظر دارد امالك مشروحه ذیل را از طریق مزایده به فروش برســاند. متقاضیان مى توانند از تاریخ این آگهى بمدت 10 روز ( بدون احتساب روزهاى تعطیل ) جهت کسب اطالعات بیشتر، بازدید از 
ملک ، دریافت فرم شــرکت در مزایده ، تکمیل مدارك و ارائه پیشنهاد قیمت ، به نشــانى اصفهان ، پل ابوذر، ابتداى خ توحید، سرپرســتى بانک مهر اقتصاد ، طبقه چهارم ، مدیریت پشتیبانى و مهندســى مراجعه نموده و یا با 

شماره تلفن 38100 داخلى 135 و یا تلفن همراه  09138756642 آقاى الماسى تماس حاصل نمایند.

 مزایده امالك 

توضیحات :
1- کلیه امالك با وضع موجود به فروش مى رسد و جهت ارائه پیشنهاد ، بازدید از ملک ضرورى است.

2- صرف شرکت در مزایده هیچگونه تعهدى براى مزایده گر ( متقاضى خرید )ایجاد نکرده و مزایده گذار ( بانک ) در رد یا قبول پیشنهادات مختار خواهد بود.
3- هزینه آگهى بر عهده ى برندگان مزایده مى باشد.

وضعیتمشخصات ملکقیمت پایه(ریال)اعیانعرصهپالك ثبتىنوع ملکنشانى ملکردیف
انتقال قطعىتجارى - مسکونى8743843,850,000,000 /1823331ساختماناصفهان – خیابان شیخ بهایى –روبروى آتش نشانى1
انتقال قطعىانبارى - تجارى و ادارى 2118,530,000,000 /98264 /738596ساختماناصفهان – خیابان ولیعصر –نرسیده به میدان امام على(ع)2

سند ندارد تجارى803,790,000,000 /30164 /71 -ساختماناصفهان –  فالورجان – خیابان امام خمینى-خیابان عماریاسر 3
(قولنامه )

انتقال قطعىتجارى  - ادارى و مسکونى53216,900,000,000 /181691 /237ساختماناصفهان – فریدونشهر –  خیابان شریعتى 4
انتقال قطعىمسکونى701,830,000,000 /77 -22 /949آپارتماناصفهان –  نجف آباد   - خیابان شریعتى   5
انتقال قطعىمسکونى541,870,000,000 /77 -26 /949آپارتماناصفهان –  نجف آباد   - خیابان شریعتى   6
انتقال قطعىمسکونى402,030,000,000 /84 -27 /949آپارتماناصفهان –  نجف آباد   - خیابان شریعتى   7
انتقال قطعىمسکونى561,990,000,000 /84 -23 /949آپارتماناصفهان –  نجف آباد   - خیابان شریعتى   8
انتقال قطعىمسکونى2490405268273,200,000,000 /143واحد آپارتماناصفهان –  میدان جهاد 9
انتقال قطعىمسکونى86107930,000,000 /7628154 /391ساختماناصفهان – کهریزسنگ-خیابان امام خمینى(ره) 10
انتقال قطعىمسکونى553002,130,000,000 /2769149 /395ساختماناصفهان – نجف آباد – محله جوزدان 11
انتقال قطعىمسکونى20514,200,000,000 -227 /1112آپارتماناصفهان – خیابان نظر12
انتقال قطعىمسکونى1613,210,000,000 -139 /32آپارتماناصفهان – خانه اصفهان13
انتقال قطعىمسکونى931,960,000,000 /119 -9733 /68آپارتماناصفهان – ملک شهر - خیابان مفتح 14
انتقال قطعىمسکونى152,020,000,000 /120 -20088 /68آپارتماناصفهان – ملک شهر - خیابان مفتح 15
انتقال قطعىمسکونى943,150,000,000 /149 -1795 /14457آپارتمان اصفهان – ملک شهر   - میدان علیخانى  16
انتقال قطعىتجارى - ادارى25140,500,000,000 /42681813 /2021ساختماناصفهان –  خیابان حکیم نظامى-ابتداى محتشم کاشانى 17
انتقال قطعىمسکونى2,475,000,000 -5 /4868137 /34زمینکاشان – خیابان امیرکبیر 18
انتقال قطعىمسکونى372,420,000,000 /60_262 /4798آپارتماناصفهان - چهارباغ باال - خیابان نیکبخت 19
انتقال قطعىمسکونى584,400,000,000 /118_266 /4798آپارتماناصفهان - چهارباغ باال - خیابان نیکبخت 20

تاریخ:1397/03/20

شکایت مردم زلزله زده از نرگس کلباسى 
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مزایده عمومى شماره 97/30 
فروش امالك مازاد

 بانک ملت استان اصفهان

مناك
ت از افسردگى 

 
ه قدم، تلخ تر و 
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عضو کمیســیون اجتماعى مجلس گفت: کمیته امداد در 
خصوص پول هاى جمع آورى شده در صندوق هاى صدقات 

باید شفاف سازى کند.
سلمان خداداى در گفتگو با ایلنا ادامه داد: من معتقدم کمیته 
امداد براى اینکه روشن کند، پول هاى جمع آورى شده در کجا 
صرف مى شود، باید یک حرکت فرهنگى و تبلیغاتى انجام دهد، 
اما متأسفانه این کار را نمى کند. در واقع براى مردم مشخص 
نیست، پول هایى که در صندوق ها ریخته مى شود در کجا و به 
چه صورتى توزیع مى شود؟ اصًال چه اطمینانى وجود دارد، براى 

اینکه پول ها به دست افراد نیازمند برسد؟
او افزود: کمیته باید به مردم بگوید، چقدر پول جمع آورى کرده 

و چه کمک هایى در کجا انجام شده است. پیش تر در هر خانه  یا 
محل کارى یک صندوق صدقات وجود داشته، ولى این امر به 
مرور کمرنگ شده است. رئیس کمیسیون اجتماعى مجلس با 
بیان اینکه ناگفته نماند؛ پول هاى جمع شده در صندوق صدقات 
بیشتر از آن چیزى است که اطالع رسانى مى شود، گفت: این 
یک واقعیت است، اما همین پول ها به صورت هدایت شده 
هزینه نمى شوند. امروزه مردم نمى پسندند که کمیته امداد 
امام خمینى(ره) که براى خدمت بــه محرومان جامعه کار 
مى کند، یک ساختمان مجلل و بزرگ تر از وزارتخانه ها براى 
خودش احداث کند و این سئوال پیش مى آید که از کدام پول ها 

ساختمان هاى مجلل ساخته شده است؟

فرمانده یگان حفاظت از جنگل هــا، مراتع و آبخیزدارى 
کشور با بیان اینکه تاکنون 35 نفر به دلیل آتش سوزى هاى 
عمدى در مناطق مختلف کشور دادگاهى شده اند و برخى 
از آنها همچنان زندانى هستند، گفت: برخى از این افراد به 
دالیل مشکالت قومى و قبیله اى، عنادها و دشمنى هایى 
که نسبت به سازمان یا نهادى دارند یا تغییر کاربرى اقدام 

به آتش زدن مراتع و جنگل ها مى کنند.
سرهنگ قاسم سبزعلى با اشاره به بارش هاى فراوان در 
چند هفته اخیر در سراسر کشــور گفت: بارش هاى اخیر 
باعث افزایش پوشش گیاهى علفى شــده که با ورود به 
فصل گرما این پوشش گیاهى خشک شده و مستعد حریق 

مى شــوند، از همین رو براى چراى دام ها در مراتع، زدن 
آتش بُر، همکارى با شورا و دهیارى ها براى برداشت مراتع 
برنامه ریزى هاى الزم انجام شده، همچنین هماهنگى 
الزم براى سوزاندن پس چر مزارع داشته باشیم تا سوزاندن 
پس چر ها باعث گسترش حریق در مراتع و دشت ها نشود.
سبزعلى تصریح کرد: قاچاق چوب در اقصى نقاط کشور 
مانند دامنه هاى زاگرس و جنگل هــاى هیرکانى وجود 
دارد، اما به دلیل فراوانى جنگل ها در مناطق شمالى بیشتر 
قاچاق صورت مى گیرد و ما به طــور مداوم و با جدیت با 
قاچاق چوب، کوره هاى غیرمجاز زغال، برش درختان و... 

مبارزه مى کنیم.

کمیته امداد 
باید شفاف  سازى کند

 دلیل عجیب خاطیان براى 
آتش زدن جنگل ها

تعطیلى، کم هم داریم!
بررسى ها نشان مى دهد     خبر آنالین |
آنقدر که گالیه و انتقاد مى شود، روزهاى تعطیل 
در ایران زیاد نیست. در واقع چون پنج شنبه ها 
در ایران رسمًا تعطیل نیســت، همین مسئله 
باعث مى شــود ایران در مقایسه با نرم جهانى 
روزهــاى تعطیل در طول یکســال، روزهاى 
تعطیل کمترى داشــته باشــد.  بــا توجه به 
تعطیالت ســال جارى، 51 روز تعطیالت آخر 
هفته و 25 روز تعطیالت رسمى در ایران داریم. 
یعنى در کل 76 روز که در مقایسه با کشورهاى 

اروپایى و آمریکاى شمالى بسیار کم است.

ملت پالستیک دوست!
  ایسنا| آلودگى پالســتیکى که از آن 
به عنوان «آلودگى ســفید» یاد مى شود طى 
چند دهه اخیــر تبدیل به یکــى از معضالت 
زیست محیطى شــده تا جایى که شعار امسال 
روز جهانى محیط زیســت «مبارزه با آلودگى 
پالســتیکى» انتخاب شــد. تنها در کشور ما 
ســاالنه حدوداً 185 هزار تن پالستیک تولید 
مى شود و از این منظر جزو ده کشور پر مصرف 

ظروف یکبار مصرف در دنیا هستیم.

پخش دوباره سریالى که 
یک نفر را کشت

  کافه سینما | کمتر از هفت ســال 
پیش، خبرى منتشر شد مبنى بر خودکشى یک 
نوجوان 12 ساله، تحت تأثیر سریال تلویزیونى 
«5 کیلومتر تا بهشت» که در ماه رمضان پخش 
مى شــد. کار به شــکایت والدین این نوجوان 
کشید که مدیر شبکه 3 از جمله متهمان پرونده 
بود. حاال صدا و سیما تصمیم به پخش مجدد 
این سریال گرفته، در شرایطى که عبارت 14+ 
را براى رعایت درجه بندى سنى، روى تصاویر 

این مجموعه درج کرده است.

ترك کردن بى فایده
  مهر | رئیــس انجمــن مــددکاران 
اجتماعى ایران با اشــاره به آمار شیوع شناسى 
مواد مخدر در کشور گفت: در خوشبینانه ترین 
حالت حدود 20 درصد از معتادان پس از ترك 
اعتیاد دیگر بازگشــت به مصرف مواد ندارند و 
80 درصد دوباره مواد مصرف مى کنند، بنابراین 

درمان قطعى اعتیاد بسیار دشوار است.

ماه رمضان 
با سریال هاى غمناك

  کافه سینما | در سال هاى گذشته، 
همواره صحبت از افســردگى ســریال هاى 
تلویزیــون در مــاه رمضــان بــوده اســت. 
مجموعه هایى که قدم به قدم، تلخ تر و تیره تر 
شــده اند و حاال کار به جایى رسیده که امسال، 
پخشى هاى ســازمان، لزومى در قطع پخش 
این مجموعه ها، حتى در شــب هاى شهادت 
هم ندیدند! در ســال هاى گذشته، سریال هاى 
رمضانى در شــب هاى عــزادارى روى آنتن 
نمى رفتند و به جاى آنهــا، برنامه هایى مطابق 

حال و هواى این شب ها پخش مى شدند.  

بازتاب یک خوشتیپى!
  ایسنا| جام جهانى فوتبال در روســیه 
از پنج شنبه برگزار مى شود و اعضاى تیم ملى 
فوتبال ایران نیز اکنون در روســیه هســتند و 
خودشان را براى بازى با مراکش آماده مى کنند. 
در این میان روزنامه «دیلى میل» در گزارشى 
به عکس بازیکنان ایرانى در روسیه اشاره کرد 
و نوشــت: عکس بازیکنان خوش تیپ ایرانى 
در توییتر و رســانه هاى گروهى دیگر بازتاب 
گسترده اى داشت و خیلى ها را به تیم ملى ایران 

عالقه مند کرد.

زلزلــه که آمــد، خیلى هــا بــراى کمک به    آنا|
زلزله زدگان قدم پیش گذاشــتند؛ برخى هــا که آبروى 
بیشترى پیش مردم داشتند، بانى شدند تا «واسطه خیر» 

میان مردم و زلزله زدگان شوند اما... 
على دایى، صادق زیبا کالم و نرگس کلباسى به عنوان 
سه چهره شاخص در جمع کمک هاى مردمى روى هم 
چیزى حدود 20 میلیارد تومان در حساب هایشان جمع 
آورى کردند؛ البته فقط همین ســه نفر نبودند و آنگونه 
که مسئوالن هالل احمر و دادستانى اعالم کرده اند، 83 
حساب از سوى افراد مشهور براى جمع آورى کمک هاى 
مردمى اعالم شــد که در مجموع هم چیزى حدود 35 
میلیارد تومان پول به آنها واریز شــده است. این عدد در 
کنار حدود 65 میلیارد تومانى که به حساب هاى رسمى 
هالل احمر واریز شــد یعنى چیزى صد میلیارد تومان 
کمک مردمى! با این پول مى شد به هر خانوار زلزله زده، 
در آن شرایط بحرانى که حتى کانکس هم به سختى به 
دستشان مى رسید، 3/5میلیون تومان کمک نقدى داد، 
البته هالل احمر جدا از کمک هایــش، کل پول کمک 
مردمى را به صــورت نقدى و به هر خانــوار دو میلیون 
تومان کمک کرد اما ســلبریتى ها ترجیح دادند پول ها 
را در حساب هایشــان نگه دارند و از آن ســود بگیرند و 

برخى هاشان هم روى آن وام بگیرند. 
نرگس کلباسى یکى از چهره هایى است که حدود هفت 
میلیارد تومان در حسابش پول جمع کرده؛ اما با این پول 
تاکنون هیچ خانه اى ساخته نشده و تنها بخشى از عملیات 
اجرایى 78 خانه آغاز شده اســت، آن هم با 35 میلیون 
وامى که بنیاد مسکن به صاحبان خانه ها داده! کلباسى 
در گزارش هاى اینســتاگرامى که منتشر کرده مى گوید 
2/5میلیارد تومان تاکنون خرج کرده اما بررســى هاى 

کارشناسى یک دستگاه نظارتى نشان مى دهد بیشتر از 
700 میلیون تومان خرج نشده است.

حاال برخى ها مى گویند کلباسى پول کمک هاى مردمى 
را به بانک رسالت منتقل کرده تا بعد از چند ماه بتواند به 
همان مقدار وام قرض الحسنه با کارمزد2 درصد بگیرد. 

یک مقام آگاه هم گفته اســت که کلباسى مراوداتى با 
برخى تاجران فرش و فوالد داشــته و مبالغى از همان 
کمک هاى مردمى را به حســاب هاى این افراد منتقل 

کرده است.
 به گــزارش یکى از رســانه ها، جمعــى از زلزله زدگان 

شهرستان ســرپل ذهاب از نرگس کلباســى به اتهام 
تبانى براى بــردن مال مردم و کالهبردارى شــکایت 
کردند و بازپرس دادســراى مبارزه بــا جرائم رایانه اى 
دستور بررســى و پیگیرى این شــکایت را صادر کرده 

است.

شکایت مردم زلزله زده از نرگس کلباسى 

سرنوشت نامعلوم 7 میلیارد تومان پول بى زبان! طالیى خودمانى!
   اعتماد آنالین | حسـن بیکـى، عضـو 
کمیسیون امنیت ملى و سیاسـت خارجى مجلس 
گفت: وزیر اطالعـات در ضیافت افطارى اعضاى 
کمیسـیون امنیت ملى و سیاست خارجى و جمعى 
از نمایندگان مجلس عنوان کرد که تلگرام طالیى 
متعلق به جمهورى اسـالمى ایران است و اکنون 

25 میلیون عضو دارد و قانونى است.

بر مى گردند!
  تسنیم| رضا اردکانیان، وزیر نیرو درباره 
رویکرد دولت پیرامون خروج شـرکت هاى غربى 
از ایـران   از تـرس تحریم هـاى آمریکاگفـت: در 
40 سـال گذشـته ایـن رفت و  آمد هـا، تکرار شـده 
اسـت. شـرکت هاى خارجـى گاهـى وارد کشـور 
شـده و گاهى خارج شـده اند و جاى هیـچ نگرانى 

نیست.

زیباکالِم آن روزها
  عصر ایران| روزنامـه «سیاسـت روز» 
نوشـت: چپ افراطى که تشـکیل شـده از افرادى 
مانند صادق زیباکالم بودند به شدت اصرار داشتند 
که بعد از انقالب بایـد به فکر فتح آمریـکا بود و با 
همین دیـدگاه از دیوار سـفارت بـاال رفتند و حتى 
طرح هایى براى چگونگى مدیریت جهان داشـتند 

و مدام در مدح طرح خود مى نوشتند.

پاسخ به 
رژیم صهیونیستى

سـالمى،  حسـین  سـردار    نامه نیوز|
جانشین فرمانده کل سپاه مى گوید پس از پاسخ به 
جنایات صهیونیست ها در T4، در جوالن پاسخ داده 
شد و ده ها فروند موشک پرواز کرد و پیغام داده شد 
اگر پاسـخ دهید قلب تل آویـو را با خاك یکسـان 
مى کنیـم و خفـه شـدند و از آن روز هیـچ غلطـى 

نکردند.

مخالف خوانى
  نامه نیوز| خبرگـزارى «رویتـرز» بـه 
نقل از یک منبـع آگاه مدعى شـد اوپـک احتماًال 
در نشسـت ماه آینده خود درخواسـت ایران براى 
حمایت این سازمان از کشورهاى تحت تحریم را 
رد مى کند. شـوراى حقوقى اوپک با این استدالل 
که دستور کار نشسـت وزیران در ماه آینده نهایى 
شـده و قابل تغییر نیسـت، درخواسـت ایران را رد 

کرده است.
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غالمعلى رجایى، مشــاور مرحــوم آیت ا... هاشــمى 
رفسنجانى درگفتگوى مفصلى که با پایگاه اطالع رسانى 
«انصاف نیوز» انجام داده، درباره سئواالتى که پیرامون 
درگذشت رئیس سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام 
مطرح اســت به موضوعات جدیدى اشاره کرده که این 

بخش از اظهارات رجایى را مى خوانید:  
من اشــرافى بر چیزى بیشــتر از آنچه بچه ها [اعضاى 
خانواده هاشمى] گفته اند ندارم ولى مى دانم اتفاقى افتاده 
است و آن اتفاق مرگ طبیعى و سکته نیست. نه من آدم 
امنیتى هستم که بتوانم جزئیات واقعه را تجزیه و تحلیل 
کنم و نه اطالعات الزم را دارم، تنها مى دانم که اتفاقى 
افتاده است. من هم با واســطه، از حاجیه خانم هاشمى 

[همسر هاشمى رفسنجانى] شنیده ام که آقاى هاشمى ده 
روز پیش از مرگش، با نام بردن از کسانى  گفته است روزى 
آنها مرا خواهند کشت. بر حسب قاعده آقاى هاشمى شاید 
خود را در معرض ترور مى دیده است. فاطمه خانم هم یک 
بار گفت: «یک کسى با موتور نزدیک شده و گفته است 
به پدرتان بگویید مى خواهنــد بزنندش» و بعد هم رفته 
است... حاال آن شخص چه کســى بوده، و از کجا گفته 
این حرف ها را من نمى دانم. به نظر من باید منتظر باشیم 
مقامات امنیتى اظهارنظر بکنند؛ چون در این قضیه نظر 
دادن من مبناى کارشناسى ندارد. حاال به هرحال ابهاماتى 
وجود دارد، نکاتى هست که به طور حتم در چند دهه  دیگر 
روشن خواهد شد. ولى آن چیزى که ما از آقاى هاشمى 
سراغ داشتیم[آن چیزى بود] که آخرین روز من فیلمش 
را منتشر کردم... دوربین هاى مدار بسته گرفته بودند. ما 
صحبت کردیم، یک مکثى کردند و مثل همیشه پله ها را 
طى کردند و دویدند...آن هاشمى که ما دیدیم ده پانزده 
سال دیگر همین هاشمى بود، ایشان پله ها را مى دوید. ما 
مشهد چند جا براى بازدید رفتیم و واقعاً ایشان در سن 81 
سالگى پله ها را مى دوید. ایشان[ازاین رفتارها] تعمداتى 
داشتند. به طور مثال سه ساعت سرپا سخنرانى مى کرد، 
چون ما رفته بودیــم ثبت نام وزارت کشــور گفتند که 

هاشمى را با ویلچر آورده اند. 

مشاور آیت ا... هاشمى رفسنجانى از مرگ او مى گوید

اتفاقى افتاده است...
بازار سیاه عجیب و غریب فروش خانه آخرت در تهران

قبر ویالیى آن هم  تضمینى!
در حالى که مسئوالن بهشت زهرا(س) در تهران، قیمت 
قبر باالى 15 میلیون تومــان را رد مى کنند اما در همین 
قبرستان پول هاى نجومى براى قبر رد و بدل مى شود و 
فروشندگان راهکارهاى قانونى براى واگذارى پیش روى 
مشتریان مى گذارند. یکى از فروشندگان قبر به خبرنگار 
«فارس»، گفت: «در قطعه 10 در طبقه سوم قبر به قیمت 
13 میلیون به فروش مى رسد.» وى در خصوص نقل و 
انتقال قبر گفت: «در بهشت زهرا(س) نقل و انتقال ممنوع 
است ولى من داخل محضر به صورت رسمى قبر را به شما 
هدیه مى کنم و به این ترتیب دیگر مشکلى وجود ندارد.»
یکى دیگر از فروشــندگان قبر هم گفت: « قبر ما ســه 
طبقه اســت اگر هر ســه طبقه را بخواهید 400 میلیون 
تومان قیمت آن اســت. یک قبر دیگر هم دارم که یک 
طبقه آن پدرم و در طبقه دیگر آن برادرم دفن است، یک 
طبقه آن را به قیمت 17 میلیون تومان مى فروشم. شما 

مى توانید آنجا خود را دخترخاله بنده معرفى کنید سازمان 
بهشت زهرا(س) هم قبول مى کند چرا که ما مى توانیم به 

بستگان این قبر را واگذار کنیم.»
یکى دیگر از فروشندگان گفت: «یک قطعه قبر ویالیى 
دارم در قطعه یک بهشت زهرا(س) که از قطعات قدیمى 
است، البته شهردارى اجازه دفن سه طبقه مى دهد قیمت 

هم حدود 400 تا 450 میلیون تومان است.»
وى با بیان اینکه شما یک قبر مى خرید ولى سه مرده آنجا 
دفن مى کنید، گفت:«چون بهشت زهرا(س) اجازه خرید 
و فروش نمى دهد به صورت محضرى معامله مى کنیم 
سپس شــما را به بهشــت زهرا(س) مى برم و آنجا این 
قبر را به شــما وقف مى کنم البته باید مبلغ یک میلیون 
و 16هزار یا یک میلیون و 600 هزار به بهشت زهرا(س)
بدهم، مطمئن باشید این قبر تضمینى است اصًال نگران 

نباشید.»

روزنامه «اعتماد» با على جنتى، وزیر سابق ارشاد گفتگویى 
انجام داده است. او در این گفتگو به موضوع سکوت روحانى 
و انتقاد طرفدارانش از اینکه چرا رئیس جمهور از وعده هاى 
دوران مبارزات انتخاباتى اش عقب نشسته توضیح داده است. 

جنتى در این باره گفته: 
ممکن است اگر روحانی صریح و بی پرده سخن بگوید از نظر 
شخصی در بین طرفداران خود محبوبیت  زیادي هم پیدا کند 
و مردم بگویند آفرین به رئیس جمهور اما باید نتایج آن را هم 
در جامعه در نظرگرفت. یک مثال ســاده بزنم. زمانی آقاي 
رئیس جمهور در یکی از سخنرانی ها انتقادي به دستگاه قضائی 
داشت و اظهار کرد برخی بیکار هستند و افراد را احضار می کنند 

و بعد از آن تازه به دنبال مدرك می گردند که شخص را مقصر 
جلوه دهند. این جمله قاعدتاً خطاب به برخی از دادیاران بود چرا 
که معموالً دادیار یا دادستان افراد را احضار می کند. شما مالحظه 
کردید که روز بعد این جمله با چه واکنش تندي از سوي رئیس 
قوه قضائیه مواجه شد و ایشان رسماً گفتند شما بیکار هستید 
که مردم را چهار سال معطل برجام کردید و به این ترتیب کل 
برجام را زیر سئوال برد. به نظر شما به عنوان یک ناظر بی طرف 
آیا روحانی باید همه آنچه می داند را، بیان کند و با واکنش هایی 
از این قبیل رو به رو شود و بعد هم گروه هاي سیاسی مخالف 
دولت از این آب گل آلود ماهی بگیرند. نهایتاً آیا منافع کشور 

تأمین می شود یا به ضرر کشور است؟

روحانى همه چیز را نمى گوید چون... 

احتمال مهاجرت فرزاد جمشیدى 
شنیده ها حاکى است مجرى شناخته شده تلویزیون براى تدریس اجرا و گویندگى و همچنین اجراى برنامه در شبکه هاى 
فارسى زبان اروپایى دعوت شده اســت که به احتمال زیاد به زودى از ایران مى رود! این براى دومین بار است که از فرزاد 
جمشیدى براى اجراى برنامه هاى تلویزیونى در خارج کشور دعوت مى شود. سال 88 نیز این دعوت از سوى شبکه هاى 
حوزه  خلیج فارس اتفاق افتاد که جمشیدى به این دعوت پاسخ منفى داد، اما این بار و بعد از پنج سال ممانعت از اجراى این 

مجرى، احتمال مهاجرت او به شبکه هاى خارجى قوت گرفته است.
در روز هاى اخیر تعدادى از استادان جامعه مدرسین حوزه  علمیه  قم ضمن انتشار نامه  سرگشاده اى خطاب به رئیس رسانه  
ملى، با بیان انتقاد شدید از ضعف مشهود برنامه هاى سحرگاهى ماه رمضان، به کارگیرى جمشیدى را خواستار شده بودند. 
اردیبهشت ماه امسال روزنامه «جمهورى اسالمى» در واکنش به خبر بازگشت این مجرى تلویزیونى نوشت: «یک مجرى 
تلویزیون پس از پنج سال ممنوع التصویرى به لطف مدیریت جدید یکى از شبکه ها به اجرا برگشته است. علت جلوگیرى از 

فعالیت این مجرى در تلویزیون مسائل اخالقى بوده است .»

 روزنامــه «جام جم» نوشــت: پــس از حملــه طالبان 
بــه مــزار شــریف در افغانســتان، در آگوســت 
1377 شمســى) سرکنســولگرى ایــران  )1998
در مزار شــریف نیز جزو اهداف طالبان قــرار گرفت، 
11 ایرانــى (ده دیپلمــات و یــک خبرنگار) شــهید 

شدند.
جلسه فوق العاده شوراى عالى امنیت ملى تشکیل و اکثر 
اعضاى این شورا به ریاست سید محمد خاتمى رأى به 
حمله به افغانســتان (طالبان) دادند و به عنوان مصوبه 

شوراى عالى امنیت ملى براى رهبرى ارسال شد. موضوع 
حمله به طالبان آنقدر جدى بود که همزمان با طى فرآیند 
در شوراى عالى امنیت ملى، ده ها هزار نیروى نظامى در 
مرزهاى شرقى کشور مستقر و آماده عملیات شده بودند، 
لیکن حضرت آیت ا... خامنه اى بر خالف رویه غالب خود 
که مصوبات شوراى عالى امنیت ملى را تأیید مى کنند، 
به صورت مستدل با این مصوبه مخالفت کردند و ایران 
اســالمى را یک بار دیگر از ورود به جنگى پرخسارت 

حفظ کردند.

چرا ایران در سال 77 به 
طالبان حمله نکرد؟

رازگشایى از یک ابهام 
بعد از 20 سال
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مشروح گفتگوى لو رفته مهران مدیرى با ناصر ملک مطیعى در «دورهمى»

مردم، قهرمان دوست دارند
گفتگوى مهران مدیرى با ناصر ملک مطیعى در برنامه «دورهمى» که قرار بود شب یلداى 
سال گذشته روى آنتن شبکه نسیم برود و ســرانجام در آخرین لحظات پخش نشد، در 

شبکه هاى ماهواره اى و فضاى مجازى منتشر شد.
این فیلم که توسط یکى از تماشاگران حاضر در استودیوى «دورهمى» ضبط شده، در اختیار 

شبکه هاى ماهواره اى قرار گرفته است؛ اتفاقى که نشان از اشتباه عجیب صداوسیما دارد.
در ادامه بخش هایى از گفتگوى ملک مطیعى و مهران مدیرى را که از روى فیلم پخش 

شده در فضاى مجازى پیاده شده است، مى خوانید.
ملک مطیعى در ابتداى گفتگو با مهران مدیرى 
با ابــراز خشــنودى از 

حضورش در «دورهمى» گفت: «براى من یک توفیق الهى اســت و خدا را همیشــه از 
این موهبتى که نصیبم شد شکر مى کنم، این چند دهه اى که گذشته و مردم عزیزم من را 
فراموش نکردند اصًال جاى صحبت ندارد و سکوت کنم بهتر است. امروز خیلى خوشحالم 

که پس از سال ها دورى از خانه اینجا هستم و خدا را واقعاً شکر مى کنم.»
او در پاسخ به سئوال مدیرى درباره اینکه چرا ایران را ترك نکرد، توضیح داد: «شما تصور 
کنید من ناصر ملک مطیعى در طبقه پنجاهم در الس وگاس در جکوزى در حال فیلم بازى 
کردن هستم، اما براى من وقتى از زیر بازارچه معیر عبور مى کنم و لبوفروش فریاد مى زند 
لبو، لذت بخش است. اینجا مملکت خودم است و پایم روى زمین است و پدر و مادران ما 
در اینجا بودند، نسل ما حداقل ریشه داریم و هنوز پایبند سنت ها و فرهنگمان هستیم. کجا 

مى توانستم شاهد این احترامى که مردم به من مى گذارند، باشم.»
این بازیگر درباره کارهایى که پس از ممنوع الفعالیت شدن انجام مى داد، 
بیان کرد: «خانه ما در ونک بود، گوشه حیاط اتاق 
کوچکى بود که در آن گاز و 

یکسرى وسایل را نگه مى داشتیم، زمانى که قرار شــد دیگر کار نکنیم، ما آنجا شروع به 
شیرینى پزى کردیم.»

ملک مطیعى در ادامه در پاسخ به سئوال مدیرى که از او پرسید آیا عاشق شده است، گفت: 
«مگر مى شود کسى عاشق نشده باشد؟ مهم این است که تا آخرین لحظه حیات عاشق 

بماند.»
او با ابراز ناراحتى از شرایط نه چندان مساعد برخى از بازیگران پیشکسوت و بى توجهى هایى 
که به آنها مى شود، گفت: «شاید جایز نباشد بگویم ولى حیف است که بعضى از هنرمندان 
مملکت ما آسایش و رفاه نداشته باشند، باید به آنها رسیدگى کرد زیرا که زندگى خودشان را 
در راه هنر گذاشتند و عاشقانه کارشان را دوست داشتند. االن در گوشه و کنار پنهان هستند 
و االن روى شان نمى شود در انظار عمومى حاضر شوند زیرا آدمى که سال ها مشهور بوده، 

برایش سخت است که دست خالى دیده شود.»
این بازیگر پیشکسوت نظرش را درباره نســل بازیگران پس از انقالب این طور بیان کرد: 
«نسل جدید بسیار عالى و خوب هستند ولى یک مطلب خاصى هست، فیلم ایرانى به نظرم 
قهرمان الزم دارد، ما در طول تاریخ گرفتار زد و خوردهاى بسیارى بودیم و همواره یک 
قهرمان پیدا مى شد و مردم زیر سایه او مى رفتند. مردم قهرمان دوست دارند 
به خصوص وقتى که آن قهرمان، صادق، عاشــق 

مردم و اهل عمل باشد.»

توضیحات 
شهاب حسینى درباره 

شرکت فیلمسازى اش در آمریکا
شهاب حسینى درباره اخبارى درباره تأسیس شرکت فیلمسازى در آمریکا 

توضیحاتى منتشر کرد.
چندى پیش خبر تأسیس شرکت فیلمسازى شهاب حسینى در آمریکا منتشر 
شد. این بازیگر درباره این خبر توضیح داد: «در پى فعالیتى که از دو سال پیش 
آغاز کردم به لطف الهى موفق به تأسیس شرکت فیلمسازى با نام "نداى هفت 
آسمان" شدم که هدفى جز کشف آثار و اســتعداد هاى جوان را در حیطه هاى 

مختلف نمایشى اعم از تئاتر، سینما، فیلم هاى کوتاه، مستند و انیمیشن، دنبال نمى 
کند که در راستاى هدفى اســت که همواره در جهت اهمیت به وجود منابع انسانى 

براى خود تعریف کردم و امیدوارم به یارى یگانه یار، موفق به این مهم شــوم. در 
 seven skies عین حال این شرکت داراى خواهر دوقلویى در آمریکاست به نام

entertainment  که در راستاى تولید آثار نمایشى در حوزه هاى 
مختلف آن با اســتخراج از منابع غنى فرهنگ و ادبیات 

ایران زمین به ثبت رسیده و تأسیس شده به این 
امید که جایگاهى براى ارائه غناى فرهنگى 
ادبیات و هنر ایران در بازارهاى جهانى 

باشد.»

روابط عمومى شــبکه امید از تصادف شــدید کربالیى زاده خبر داد و گفت: 
سحرگاه شب بیست و یکم ماه مبارك رمضان در حالى که کار تصویربردارى 
برنامه زنده «کوچه بهار» به پایان رسیده بود، وى در راه منزل با یک اتوبوس 
تصادف کرد و راهى بیمارستان شد. به گفته عبداللهى او در حال حاضر از ناحیه 

لگن آسیب جدى دیده و در بیمارستان آتیه بسترى است.
برنامه زنده و ترکیبى «کوچه بهار» هر شب ساعت 3 بامداد به مدت 70 دقیقه 
با اجراى امیر کربالیى زاده و رامتین چیت ســازان در فضاى با نشاط معنوى 
سحر روى آنتن شــبکه امید مى رود که روح ا... عبداللهى روابط عمومى این 

شبکه اعالم کرد چند شــب پایانى این برنامه با یک مجرى کار خود را ادامه 
مى دهد. 

براســاس این گزارش، امیر کربالیى  زاده را شــاید خیلى ها اولین بار بر روى 
صحنه استندآپ کمدى «خندوانه» یا در سریال هاى «قرعه» و «معماى شاه» 
دیده باشــند، اما هنرمندان تئاترى او را بارها و بارها در صحنه هاى نمایش 
دیده اند. او در سال هاى 78 و 79 برنده دیپلم افتخار بازیگرى اول در جشنواره 
سراسرى تئاتر دانشجویى مراکز عالى سراسر کشور شد. کربالیى زاده در سال 
77 با حضور در نمایش «تلخ بازى قمر در عقرب» به کارگردانى شهره لرستانى 

وارد مجموعه تئاتر شهر شد و درسال 1391 با حضور در فیلم «روز روشن» 
حسین شهابى به سینماى ایران معرفى شد.

در همین حال کربالیى زاده با انتشار تصویرى از خود در بیمارستان، از حادثه 
تصادفش خبر داد و نوشت: «باالخره پراید انتقامش رو ازم گرفت. سوار اسنپ 
بودم راننده اســنپ خودش رد شــد من موندم و اتوبوس و ایربکى که اصًال 
وجود نداشت. نگران نیستم، چون ایمان دارم با دعاى شما خیلى زود دوباره 
سراپا مى شم. قابل توجه اونهایى که االن میگن آخى یه مدت تو "خندوانه"
نمى بینیمش هم باید عرض کنم چندتا استندآپ ضبط شده دارم تا اونا پخش 

بشــه برمى گردم ایشــاال. براى همه مریض هاى دنیا دعا کنید واقعًا سخته 
دوستتون دارم و براى شماست که زنده ام.»

اما رامبد جوان هم در اینستاگرام به تصادف و مصدومیت امیر کربالیى زاده 
واکنش نشــان داد. او در این باره نوشــت: «امیر جان عزیزمون متأســفانه 
تصادف کرده و البته خوشبختانه و خداروشکر بهتره. مدتى باید بسترى باشه 
تا سالمتیش رو به دســت بیاره. براش انرژى مثبت بفرستین و دعا کنین که 
تند تند خوب بشــه. قبالً  چند تا برنامه با امیر ضبط کردیم. تو روزهاى آتى 

خواهید دید.»

کمدین معروف «خندوانه»بر اثر تصادف شدید بسترى شد

وضعیت امیـر کربالیى زاده منـاسب است

بشــه. قبالً  چند تا برنامه با امیر ضبط کردیم. تو روزهاى آتى  وب
د.»

یکى مانده به آخرین برنامه «ماه عسل» در ماه رمضان امسال جشنى است که روز 
عید سعید فطر برپا خواهد شد.

برنامه تلویزیونى «ماه عسل» در سال 97 نیز به روال سال هاى گذشته در ماه مبارك 
رمضان هر شب ساعت 19 از شبکه 3 سیما پخش شد. این برنامه که در چند سال 
اخیر توانسته بود مخاطبان بسیارى را پاى تلویزیون بنشاند و سوژه هاى متفاوتى را 
روى آنتن ببرد، على رغم توفیق سال هاى گذشته چند مهمان قابل اعتنا نیز داشت 

که حضورشان با واکنش بسیارى از سوى مخاطبان مواجه شد.
این برنامه امسال آخرین قسمت خود را روز شنبه 26 خرداد ماه و 
به روال سابق ساعت 19 پخش خواهد کرد اما روز جمعه 25 
خرداد ماه و مصادف با عید سعید فطر برنامه اى در قالب 
جشن را به روى آنتن خواهد برد که در این برنامه 
خوانندگان و مهمانان متفاوتى 

حضور خواهند داشت. 
این برنامه از حدود ساعت 
13 و بعد از اذان ظهرگاهى 
تا ســاعت 16 از شبکه 3  

سیما پخش خواهد شد.

آمریکات فیلمسازى اش در آ
سازى در آمریکا خبارى درباره تأسیس شرکت فیلمس

مریکا منتشر رکت فیلمسازى شهاب حسینى در آآ
دوسال پیش ر توضیح داد: «در پى فعالیتى که ازز د

"مه تأسیس شرکت فیلمسازى با نانام"نداى هفت 
در حیطه هاى شف آثار و اســتعداد هاى جوانن را

شن، دنبال نمى ینما، فیلم هاى کوتاه، مستند و انینیمیش
جود منابع انسانى ت که همواره در جهت اهمیتبت به وج
ین مهم شــوم. در وارم به یارى یگانه یار، موفقق به ای

sevenskies sام خواهر دوقلویى در آمریکاستست به نا
زههاى  راستاى تولید آثار نمایشىى در حوز
ج از منابع غنى فرهنگ و ا ادبیات 

این رسیده رسیده ورسیده و تأسیس شده بهه
ئه غناى فرهنگغناى فرهنهنگى ى براى ارائه غناى فره

یران در بازارهاى جهانى ر ایران در بازاره
شد.»

روىآنتن خواهد برد که در این برنامه  جشن را به
خوانندگان و مهمانان متفاوتى 

حضور خواهند داشت. 
برنامه از حدود ساعت  این
13 و بعد از اذان ظهرگاهى 
3 از شبکه 3  16 6تا ســاعت

سیما پخش خواهد شد.

آغاز فیلمبردارى «رؤیاى سهراب» 
از اواخر تیر

بازى «یانگوم» 
در یک فیلـم ایرانــى

فیلم سینمایى «رؤیاى ســهراب» به کارگردانى و تهیه کنندگى 
على قوى تن این روزها مرحله پیش تولید را پشت سر مى گذارد و 

تاکنون حضور بازیگرانى 
چون الله اسکندرى، بهاره کیان 

افشار، ترالن پروانه و مهدى سلطانى در این 
فیلم قطعى شده است. همچنین قرار است على قوى تن در نقش 
«سهراب سپهرى» که شــخصیت اصلى قصه است، در این فیلم 

ظاهر شود.
على قوى تن که سال ها پیش خبر ساخت فیلمى در مورد شاعر و 
نقاش معاصر ایران سهراب سپهرى را داده بود، از فروردین ماه سال 
جارى به طور رسمى پیش تولید این فیلم را شروع کرده و قرار است 

اواخر تیرماه وارد مرحله فیلمبردارى شود. 
مدیر فیلمبردارى «رؤیاى ســهراب» به عهده ســاعد نیک ذات 
مى باشد و دیگر بازیگران و عوامل این پروژه به زودى اعالم خواهد 
شــد. على قوى تن، کارگردانى خود را ابتدا با ســاخت فیلم هاى 
تجارى آغاز کرد و سپس در ســال هاى اخیر مسیر سینمایى اش 
را تغییر داده و با ساخت فیلم هایى چون «پرواز بادبادك»، «آفتاب 
مهتاب زمین»، «آسمان آبى مادرم» و «پل سفید» توانست در بیش 

از 50 فستیوال دنیا حضور داشته باشد و جوایزى را به  دست آورد.

محیا حمزه
 قربان محمدپور که به تازگى ســاخت فیلم سینمایى «دختر شیطان» در کشــور هندوستان را به پایان 
رسانده  اســت مى خواهد فیلم جدیدى را جلوى دوربین ببرد. او که پیش تر هم «سالم بمبئى» را ساخته 
بود قرار اســت فیلمى با نام «عاشقى در هانوى» را بســازد. محمدپور که تاکنون با ستاره هاى سینماى 
هند از جمله «دیا میرزا» و «جکى شروف» همکارى کرده قرار است این بار با یک بازیگر کره اى که در 
ایران شهرت بسیارى دارد فیلم بسازد. آن بازیگر کسى نیست جز «لى یونگ آئه» یا همان بازیگر نقش 

«یانگوم» خود ما.
 10 سال از پخش سریال «جواهرى در قصر» و اوج محبوبیت یانگوم میان ایرانى ها مى گذرد اما هنوز از 
اهمیت این سریال میان مردم چیزى کم نشده است. حاال هم که چند وقتى است مجدداً اسم «لى یونگ 
آئه»، بازیگر نقش یانگوم سر زبان ها افتاده. این بازیگر معروف کره جنوبى براى بازى در فیلم «عاشقى در 
هانوى»، محصول مشترك ایران و ویتنام به کارگردانى قربان محمدپور دعوت شده است. پروانه ساخت 
فیلم «عاشقى در هانوى» مدتى پیش صادر شده و قرار است به صورت مشترك توسط ایران، کره جنوبى و 
ویتنام ساخته شود. حال طبق آخرین خبر، قربان محمدپور به دعوت یانگوم به کره رفته و مذاکره حضورى 
با او را آغاز کرده است. یانگوم ضمن ابراز عالقه به مردم ایران اعالم کرد که فیلمنامه «عاشقى در هانوى» 
را دوست دارد و امیدوار است شــرایط زمان فیلمبردارى اجازه دهد تا بتواند در این پروژه همکارى کند. 
وى در حال حاضر مشغول بازى در یک فیلم چینى است. پیش از این حسن فتحى گفته بود که نخستین 
انتخاب ما براى ایفاى نقش دختر ژاپنى فیلم «کیفر»، بازیگر نقش یانگوم بود. به ســراغ او رفتیم که آن  
ازدواج کرده و به آمریکا رفته و دیگر بازى نمى کند. بعد از این کارگردان مهران مدیرى نیز قصد داشــت 
از بازیگر نقش یانگوم در سریال «قهوه تلخ» اســتفاده کند وحتى  مذاکراتى با خانم لى یونگ آئه بازیگر 
نقش یانگوم انجام داد و مذاکرات ابتدایى هم حسابى مثبت بوده و خانم یونگ آئه هم موافقت خود را براى 
حضور در این ســریال اعالم کرد ولى به دالیلى امکانپذیر نشد. پس از فیلم سینمایى «دختر شیطان» و 
«سالم بمبئى» که محصول مشترك کشور ایران و هند بودند، فیلم سینمایى «عاشقى در هانوى» اولین 

فیلم تولید مشترك کشورهاى ایران، کره و ویتنام محسوب مى شود.  

3 ساعت با «ماه عسل» در عید فطر
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گلر تیم ملى فوتسال در آسیا اینقدر خوش درخشید که «جناب خان» در برنامه 
«خندوانه» او را عقاب آسیا بخواند. این لقب براى عابدزاده بود. خانم توسلى 
در این باره مى گوید: «جناب خان من را سورپرایز کرد چون عقاب آسیا آقاى 
عابدزاده است. من از طرفداران پر و پا قرص او هستم و آرزو دارم تا ایشان را 
از نزدیک ببینم. البته یک بار در رستورانشان آقاى عابدزاده را دیدم ولى من 
را نشناختند و تنها یک عکس یادگارى گرفتیم. امیدوارم یک بار دیگر ایشان 

را از نزدیک ببینیم چون الگوى من بودند.»

 برخى بازیکنان کلیدى فصل گذشــته صنعت نفت آبادان با جریمه اى عجیب 
روبه رو شده اند. صبح دیروز باشگاه صنعت نفت آبادان با ارسال نامه اى به برخى 
بازیکنان سال گذشته رسماً جریمه 25 درصدى از مبلغ قرارداد آنها را ابالغ کردند. 
در نامه اى که باشگاه به نفراتى مثل مســعود ابراهیم زاده، مرتضى اسدى، على 
عبدا... زاده و چند نفر دیگر ارسال کرده ذکر شــده که آنها عامل اعتصاب چند 
نوبته تمرینات تیم در سال گذشته بودند و مصاحبه هایى نیز علیه مدیران باشگاه 
انجام دادند. به همین دلیل باشــگاه نفت آبادان مبلغ 25 درصد از قراردادشان را 

کسر کرده است.
مسعود ابراهیم زاده در این باره نوشته است: «صبح از خواب بیدار شدیم و به جاى 
اینکه زنگ بزنند و بپرسند برنامه ات براى سال بعد چیست، نامه کسر از قرارداد 
برایمان ارسال کردند.» على عبدا... زاده مدافع آبادانى تیم نفت هم در این خصوص 
نوشت: « واقعاً جواب زحمتایى که تو این مدت واسه تیم کشیدم اینه؟ 45درصد از 
سالى که گذشت رو باید جریمه بشم؟دارید مثل برده ها بامون رفتار مى کنید؟خدا 
جاى حق نشسته شاید بتونید با این کارتون از شهر خودمون فراریمون بدین ولى 
خدایى وجود داره و تقاص تمام این بى عدالتیارو ازتون مى گیره... خدایا شکرت.» 
با این شــرایط احتمال تمدید قرارداد این بازیکنان نفت آبادان نیز تا حد زیادى 

کاهش یافته است.

«جان توشاك»، 69 ساله سرمربى تیم فوتبال تراکتورسازى شد؛ آن هم با 
انتشار عکسى کنار زنوزى، مدیرعامل این باشگاه. 

این مربى پر افتخار 69 ساله، کوپا دل رى را با سوسیه داد فتح کرده، با رئال 
مادرید قهرمان اللیگا شده است، لنکر آذربایجان را به قهرمانى این کشور 

رسانده و با وداد کازابالنکا قهرمان مراکش شده است. 
در اینکه او افتخارات بسیارى به دست آورده شکى نیست اما دو سال گذشته 

را در خانه نشسته و فوتبال را از تلویزیون دیده است.
در هر صورت  مســئوالن تراکتورسازى براى ورود توشــاك به ایران باید 
براى وى ویزاى کار بگیرند و به همین دلیل ســفر او به کشور کمى زمانبر 

خواهد شد.
مدیر تیم تراکتورسازى تمرینات این قرار اســت رضا مهاجرى، 
هجدهم آغــاز کند و تیم را براى حضور در لیگ 

ماه یا اوایل تیرماه به توشــاك نیز اواخر خرداد 
را شروع کند.تبریز سفر و رسمًا کارش 

سایت «اسپورت» بلژیک در خبرى اعالم کرد که «تیم فوتبال ایران کفش  
براى پوشیدن پیدا نمى کند!»

سایت  اســپورت در این خبر اعالم کرد  که تحریم هاى «دونالد ترامپ»، 
رئیس جمهور آمریکا علیه ایران پیامدهاى غیر منتظره اى داشتند که یکى 
از آنها امتناع کمپانى نایکى از دادن کفش به بازیکنان تیم ایران بوده است. 
در تیتر این خبر این سایت نوشته اســت که «تیم فوتبال ایران کفش براى 

پوشیدن پیدا نمى کند!»
در ادامه  خبر آمده است: ایران با عصبانیت به این اتفاق واکنش نشان داده 
است. «کارلوس کى روش»، سرمربى تیم   ملى فوتبال ایران به رسانه هاى 
جمعى اعالم کرد که تحریم شدن از سوى نایکى یک بى احترامى به ایران 
بوده است. ایران به فیفا شکایت خواهد کرد. او در ادامه  افزود: نمى شود که 
در فاصله کمى تا جام جهانى هم چنین ممنوعیتى بر بازیکنان اعمال شود. 
همه مى دانند که چقدر مهم است بازیکنان با کفش هاى خودشان در بازى ها 

حضور پیدا کنند.

بازیکن تأثیر گذار تیم ملى به شکل مبهمى دقیقه 20 زمین 
مسابقه را ترك کرد. دیدار تیم ملى ایران برابر لیتوانى پشت 
درهاى بســته برگزار شــد و حداقل اطالعات از این بازى 
در اختیار رســانه ها قرار گرفت. با وجود این، سایت رسمى 
فدراسیون فوتبال در گزارشى از این دیدار نوشت که مهدى 
طارمى در دقیقه 20 از زمین مســابقه خارج شــد تا وحید 
امیرى جانشین او شود.سایت فدراسیون فوتبال البته درباره 
علت این تعویض توضیحى را مطرح نکرد تا به این ترتیب
ابهام هاى زیادى پیرامون این اتفاق ایجاد شــود. برخى از 
رسانه هاى خارجى البته به اشتباه نوشتند که طارمى دقیقه 
80 زمین مسابقه را ترك کرده است تا ابهام ها پیرامون این 

تعویض تیم ملى افزایش یابد.
طارمى همواره بازیکن فیکس تیم ملى بوده و کى روش در 
تمامى دیدارها ثابت کرده به این بازیکن اعتقاد ویژه اى دارد 
و بعید به نظر مى رسد این تعویض زودهنگام در آخرین دیدار 

قبل از جام جهانى جنبه فنى داشته باشد تا مصدومیت تنها 
پاسخ این عالمت سئوال باشد. این در حالى است که دیروز 
خبرآنالین از مصدومیت قطعى طارمى خبر داد و نوشت این 
بازیکن در تمرین گروهى تیم ملى هم حضور نداشته و این 
احتمال وجود دارد او بازى اول برابر مراکش را از دست بدهد. 
به نوشته این پایگاه اطالع رسانى، طارمى باید از پاى خودش 

MRI بگیرد تا وضعیت پاى او مورد بررسى گرفته شود.

طارمى اتفاقى است که مى تواند مصدومیت 
لطمه بزرگى بــه ترکیب 
کى روش بزند و ســرمربى 
تیم ملى با از دســت دادن 
ایــن بازیکــن یکــى از 
مهره هاى کلیدى خود 
را در اختیار نخواهد 

داشت.

 در حالى که خبر رسیده بود فرشاد احمدزاده قصد دارد توافقش با تیم لهستانى «اسالسک وروکالو» را به هم بزند و براى ادامه فعالیتش 
بازى احمدزاده در لیگ راهى لیگ ترکیه شود اما به نظر مى رسد باشگاه لهستانى موافق این کار فرشاد نیست و حتى مجوز 

بازى فرشــاد صادر لهستان موسوم به «اکسترا کالسا» را گرفته است. مدیر برنامه هاى احمدزاده اعالم کرده مجوز 
شده و او االن عضو باشگاه اسالسک وروکالو اســت و براى جدایى باید رضایت این باشگاه 
را کسب کند.احمدزاده انگار از اینکه با تیم لهســتانى توافق کرده پشیمان است و واقعًا دلش 

راضى نیست براى بازى به لهستان برود. اما عجله او براى جدایى از پرسپولیس کار دستش 
داده و حاال نمى تواند به توافقش با تیم لهستانى پایبند نباشد. این ماجرا خیلى شبیه 

ماجراى مهدى طارمى و باشــگاه ریزه اسپور است. شــاید احمدزاده بتواند به 
تعهدش با باشگاه لهستانى پشت پا بزند؛ اما او و هر باشگاهى که احمدزاده آن 
را براى ادامه بازى انتخاب کند باید منتظر محرومیت باشند. به این ترتیب و 
با توجه به تجربه تلخ پرسپولیس از ماجراى طارمى، امکان بازگشت فرشاد 

به پرسپولیس وجود ندارد.

مسعود حســن زاده، مهاجم فصل 
گذشــته تیم فوتبال سپاهان 
که قــراداد جدید خــود را با تیم 
ذوب آهن امضا کرده، در خصوص دورانى که در تیم 
طالیى پوش اصفهان تجربه کرد، به «ورزش ســه» 
گفت: زمانى که به ســپاهان آمدم قرارداد یک و نیم 
ساله داشتم و فکر مى کنم در 11 بازى هفت گل زدم 
و دو سه پاس گل دادم؛ عملکرد خوبى داشتم ولى 
یک بازى مانده تا پایــان فصل، اتفاق بدى 
برایم افتاد که باعث شــد 9 ماه از مسابقات 

دور باشم.
وى ادامه داد: موقعى هم که برگشــتم 
شــرایط بدى در تیم ســپاهان داشتیم. 

وقتى بازیکنى رباط پاره کــرده و 9 ماه دور از میادین 
بوده نمى تواند کمک زیادى بکند. ســپاهان هم در 
منطقه خطر بود؛ من  شش هفت بازى آخر رسیدم ولى 

چند بازى بیشتر در ترکیب نبودم.
مهاجم جدید تیم فوتبال ذوب آهن در خصوص قرار 
گرفتن در لیست خروجى باشگاه سپاهان و اینکه از این 
موضوع ناراحت شده یا خیر، توضیح داد: چند سالى بود 
که امیرخان پیگیر شرایط من بودند و دوست داشتند 
که در تیمشــان بازى کنم ولى چون قرارداد داشتم 
افتخار شاگردى ایشــان را پیدا نکردم. سپاهان هم 
شرایط خوبى نداشــت و به امیرخان حق مى دهم که

انتخاب هاى خود را داشــته باشد. من رزومه خودم را 
دارم و فکر مى کنم زمانى که فرصــت بازى در تیم 
سپاهان را داشتم خوب بودم ولى جدایى از این تیم هم 

خیلى دوستانه صورت گرفت.
مهاجم 27 ســاله ذوب آهن که پس از دو سال دورى 
بار دیگر به این تیم بازگشت، در این مورد اضافه کرد: 
چند پیشنهاد داشــتم که ذوب آهن از همه بهتر بود و 
خیلى بى سر و صدا این اتفاق افتاد. اصًال بحث مالى 

هم نداشتیم و سفید امضا کردم. 

اردوى تیم ایران در کشور روســیه تحت تدابیر شدید امنیتى 
برپا شده است به طورى که تیم ملى فوتبال کشورمان در شهر 
مسکو شرایط خاصى دارد. شاید این را حاال که چند روز از حضور 
شــاگردان «کارلوس کى روش» در این شهر بزرگ و عجیب 
گذشته، بیشــتر بتوان درك کرد. از این جهت که ملى پوشان 
فوتبال ایران روز جمعه براى انجام بازى دوستانه مقابل لیتوانى 

از کمپ خود خارج شدند که با اتفاقات جالبى روبه رو شدند.
تیم ملى در اولین روز حضورش در مســکو که سه شنبه هفته 
گذشته بود، با اسکورت ویژه پلیس راهى کمپ لوکوموتیو شد و 
شاید ملى پوشان حس مى کردند این اسکورت در روز اول حضور 
تشریفاتى باشد، اما قضیه امنیتى تر از آن چیزى است که فکر 
مى کردند. تیم ملى روز جمعه زمانى که قصد داشــت از کمپ 
لوکوموتیو خارج شود، با اسکورت چهار ماشین پلیس از محل 
اقامتش خارج شــد. همچنین دو ماشین شرکت هیوندایى هم 
که اتوبوس 32 تیم حاضر در جام جهانى را تأمین کرده، در این 

اسکورت مشارکت داشتند.
ماجراى جالب توجه براى بازیکنان تیم ملى، تصرف خیابان ها و 
اتوبان هاى مسکو توسط اتوبوس تیم ملى در زمان حرکتش بود. 
به این صورت که ماشین هایى که اتوبوس تیم ملى را اسکورت 

مى کنند، خیابان ها را 
مى بندند تا از کنار اتوبوس 

تیم ملى هیچ ماشــینى عبور نکند. این اسکورت توسط پلیس 
به اندازه اى با حساسیت باال انجام مى شود که حتى زمان عبور 
اتوبوس تیم ملى از اتوبانى که باالى آن پل ماشــین رو وجود 

داشــته باشد، 
هیچ ماشینى اجازه عبور از روى 

پل را هم ندارد و ماشــین هاى روى پل نیز باید بایستند تا 
اتوبوس تیم ملى عبور کند.

این ماجرا در روز اول هم براى تیم ملى رقم خورد و ملى پوشان 
مى گفتند در مسیر فرودگاه تا کمپ تیم ملى حتى پنج ماشین 
ســوارى هم ندیدند و در امنیت کامل به محــل اقامت خود 

در کمــپ لوکوموتیو 
رســیدند. امنیت در کمپ 
تیم ملى هم بسیار باالست و حتى 
اگر یکى از اعضاى تیم یا مسئوالن تیم ملى 
براى یک دقیقه از داخل کمپ خارج شود، هنگام بازگشت دوباره 
مورد بازرسى بدنى قرار مى گیرد. ماشین هایى هم که مى خواهند 
وارد کمپ شوند، حتى آمبوالنسى که باید در محل تمرین تیم 
ملى حاضر باشد، توسط دستگاهى بازرسى مى شود تا مشکلى به 
لحاظ امنیتى ایجاد نشود. در مقابل ورودى کمپ تدابیر امنیتى به 

حدى باالست که حتى ماشین فیفا را هم مى گردند.

 برقرارى شرایط فوق امنیتى براى ملى پوشان ایران در روسیه 

در کمپ تیم ملى 
همه را مى گـردند!

آرزوى عقاب بانوان
 براى دیدن عقاب آقایان! 

جریمه عجیب
 ستاره هاى صنعت نفت آبادان

سرمربى معروف به تبریز
 مى رود

ایرانى ها کفش ندارند! 

تراکتورسازى تمرینات اینقرار اســت رضا مهاجرى، تیم مدیر
را براى حضور در لیگ  هجدهم آغــاز کند و تیم

ماه یا اوایل تیرماه به توشــاك نیز اواخر خرداد 
را شروع کند.تبریز سفر و رسمًا کارش

هافبک پر سر و صداى فوتبال ایران 

باالخــره تصمیم خــود را گرفت و 

راهى باشگاه ذوب آهن شد، آن هم 

ــرایطى که با مدیران باشگاه 
در ش

سپاهان جلسات زیادى را پشت سر 
گذاشته بود.

به گزارش «خبرورزشى»، محسن 

مســلمان کــه از ســوى «برانکو 

ایوانکوویچ»، نامش در لیست مازاد 

پرســپولیس قرار گرفت، پس از 

دیدارهایى که طى هفته هاى گذشته 

ا حمیدرضا گرشاســبى داشــت، 
ب

مطمئن شد که دیگر جایى در جمع 

سرخپوشــان ندارد و جدایى اش 

قطعى است. مســلمان بعد از این 

اتفاق، تالش کرد تا با یک باشگاه 

قدرتمند که براى کســب قهرمانى 

ى جنگد، مذاکراتى داشته باشد. این 
م

باشــگاه، در واقع سپاهان اصفهان 

بود. او سه روز در اصفهان با مدیران 

سپاهان جلسه گذاشــت و قبل از 
سفر به کربال، از 

آنها خواست تا نظرشــان را تا روز 

سه شنبه هفته گذشــته به شماره 

77 پرسپولیس اعالم کنند. این بار 

نیز جواب ســپاهانى ها براى جذب 

مسلمان 100 در صد مثبت نبود. گویا 

کادرفنى به این بازیکن اعالم کرد 

با توجه به لیست خریدى که دارند، 

شاید او در اصفهان نیز  نیمکت نشین 

شــود و از این رو، براى پیوستن به 

سپاهان بهتر است بیشتر  فکر کند. 

این گونه بود که همه چیز عوض شد 

و مسلمان راه مذاکره با باشگاه ذوب 

آهن اصفهان را در پیش گرفت.

در این میان این شــایعه نیز مطرح 

شده بود که گویا مسلمان شخصاً با 

سعید آذرى تماس گرفت تا شرایط 

حضور در تیم سابقش را جویا شود. 

آذرى کــه به قول خــودش، عالقه 

خاصى به مسلمان دارد نیز پیشنهاد 

باشــگاه را به او گفت و در نهایت

 ذوبى ها موفق به جــذب بازیکن 
پیشین خود شدند.

پشت پرده عدم حضور مسلمان در سپاهان 

ن ترتیب
. برخى از 
مى دقیقه 
امون این 

 روش در 
ژهاى دارد 
رین دیدار 

طارمى اتفاقى است که مى تواند مصدومیت 
لطمه بزرگى بــه ترکیب 
رکىروشبزند و ســرمربى 
تیم ملى با از دســت دادن 
ایــن بازیکــن یکــى از 
مهره هاى کلیدى خود 
را در اختیار نخواهد 

داشت.

 از میادین 
هان هم در 
سیدم ولى 

صوص قرار 
نکه از این 
د سالى بود 
ت داشتند 
داد داشتم 
پاهان هم 
ى دهم که
مه خودم را 
تیم زى در

ین تیم هم 

سال دورى 
ضافه کرد: 
 بهتر بود و 
حث مالى 

ب 

ح 
ا 
طط 

مصدومیت، عامل تعویض مشکوك طارمى برابر لیتوانى؟ پشیمانى بى فایده فرشاد!

 از 

 قلعه نویى حق انتخاب دارد
 حسن زاده:
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مدافع باتجربه تیم سپاهان بعد از مذاکراتى که با مسئوالن این باشگاه داشت 
قراردادش را یک فصل دیگر تمدید کرد.

 پورقاز فصل گذشته به سپاهان پیوست اما از هفته هفتم و بازى با پرسپولیس 
با مصدومیت جدى از ناحیه کمر روبه رو شده و بازى هاى زیادى را از دست 
داد. حاال با آمدن امیرقلعه نویى او باردیگر با ســپاهان تمدید کرد تا تعداد 
مدافعان وسط این تیم به عدد 5 برسد. البته پورقاز قابلیت بازى در هافبک 
دفاعى را هم دارد و ممکن اســت که قلعه نویــى در این فصل برنامه هاى 
تازه اى براى استفاده از او داشته باشــد. پورقاز پیش از این سابقه بازى در 

تیم هاى استقالل خوزستان و ملوان انزلى را نیز در کارنامه اش دارد.

اولین قســمت از ویژه برنامه  جام جهانى شبکه 3 ســیما که توسط عادل 
فروسى پور و تیم برنامه  «90» تدارك دیده شده است، امشب 20 خرداد ماه 
ساعت 23و30دقیقه روى آنتن شبکه 3 سیما خواهد رفت.   این برنامه که در 
طول برگزارى مسابقات فوتبال جام جهانى هر شب روانه آنتن خواهد شد، جز 
پخش هاى شبانه پیش از مسابقات زنده جام جهانى و در طول روز نیز پخش 
مى شود.  برنامه «2018» در دکورى جدید و بزرگ تر از برنامه 90 به روى 
آنتن خواهد رفت. استودیو 11 ساختمان تولید که پیش از این دکورهاى برنامه 
«90» و «صبح به خیر ایران» را با هم در دل خود داشت، این بار با مساحت 

بیشترى در اختیار فردوسى پور قرار گرفته است.
این برنامه شامل آیتم هاى مختلفى است که در بخشى به معرفى کشورهاى 
حاضر در این رویداد بزرگ ورزشــى مى پردازد و هنرمندانى نظیر منوچهر 

زنده دل، امیر جوشقانى و... این برنامه را همراهى خواهند کرد.

تعدادى از ملى پوشان فوتسال با کاهش قراردادهایشان در لیگ ایران ترجیح دادند 
جام رمضان را در کشورهاى حوزه خلیج فارس سپرى کنند.

کویت و امارات هرساله با ریخت و پاش هاى بسیار، ستاره هاى فوتبال و فوتسال 
جهان را براى حضور در جام رمضان فوتسال به کشورشان مى کشانند و بازیکنان 
ایرانى نیز در سال هاى اخیر حضور پررنگى در این جام ها داشته اند. امسال نیز برخى 
ملى پوشان ترجیح دادند به جاى حضور در اردوهاى پیش فصل تیمشان در ایران، 
به جام هاى رمضان کویت و امارات رفته و در شرایط نابسامان مالى باشگاه هاى 

داخلى، درهم و دینار از شیخ هاى عرب دریافت کنند.
حسین طیبى، بازیکن تیم غیرت آلماتى قزاقســتان که به صورت قرضى براى 
حضور در جام باشگاه هاى آسیا به مس سونگون پیوسته در کنار ابوالقاسم عروجى 
و محمدرضا سنگ ســفیدى دو ملى پوش دیگر مس ســونگون ایــن روزها در

 جام الرمضان کویت بازى مى کنند. این درحالى است که مس سونگون در اردوى 
آماده سازى در ورزقان به سر برده و براى حضور پرقدرت در جام باشگاه هاى آسیا 

آماده مى شود.
درکنار بازیکنان ایرانى، بازیکنان مطرح فوتبال دنیا همچون «رونالدینیو»، «آندره 
پیرلو»، «کاکا» و «کریم بنزما» نیز با قراردادهاى هنگفت و دریافت رقم هاى زیاد 
به کویت رفته و در سالن هاى فوتسال پابه توپ مى شوند. همچنین مهران عالیقدر، 
ملى پوش تیم فوتسال گیتى پسند اصفهان نیز با گرفتن مرخصى از این تیم اصفهانى 
به امارات رفته است. على اصغر حسن زاده، کاپیتان تیم ملى فوتسال ایران نیز در 
دوبى حضور دارد و با تیمش به مقام چهارمى مسابقات جام رمضان فوتسال امارات 
رسید. سجاد بنى سعدى، ملى پوش سابق فوتسال نیز سومین بازیکنى است که در 

جام رمضان امارات پا به توپ شد. 
سال هاى گذشته نیز بازیکنانى مثل «گیگز»، «روبرتو کارلوس»، «کاسیاس»، 

«اینیستا» و «زیدان» در جام رمضان کشورهاى عربى شرکت کرده بودند.

پورقاز یک فصل دیگر با سپاهان 
تمدید کرد

آغاز پخش «2018» از امشب

کوچ ملى پوشان فوتسال به کشورهاى عربى

جذب سروش رفیعى مى تواند خبر بسیار خوشى براى 
هواداران پرسپولیس در این روزها باشد، اما دو احتمال 

دیگر نیز در این بین وجود دارد.
جدایى محسن مسلمان از پرســپولیس و پیوستن او 
به ذوب آهن سبب شد تا حاال پرســپولیس نیز مانند 
سپاهان به دنبال اضافه کردن بازیکنى در خط میانى 
خود براى طراحى حمالت تیم باشــد و در این میان 
ســروش رفیعى مى تواند بهترین گزینه براى این دو 
تیم باشــد، اما در نهایت این هافبک فانتزى خود باید 
در مورد آینده اش با ســه گزینه اى که روى میز دارد، 

تصمیم بگیرد.

همکارى مجدد با امیرقلعه نویى 
سروش رفیعى بالفاصله پس از پایان لیگ با پیشنهاد 
مدیران باشگاه سپاهان مواجه شــد و از نظر مالى نیز 
شــرایط خوبى براى این بازیکن در نظر گرفته شده 
اســت. طالیى پوشــان پس از محرم نویدکیا هنوز 
نتوانســته اند، جایگزین مناســبى براى او پیدا کنند. 
حضور امیرقلعه نویى که در تراکتورسازى، سروش را 
در اختیار داشته مى تواند برگ برنده سپاهانى ها براى 

به خدمت گرفتن این بازیکن باشد. 

نارضایتى ها رفع مى شود؟
على اکبر طاهرى، مدیرعامل فصل گذشته پرسپولیس 

اگرچه در دوران مدیریت خود توانســت، به 9 ســال 
ناکامى سرخپوشــان در کســب قهرمانى لیگ برتر 
خاتمه دهد، اما عملکرد ابهام برانگیز در انتقال مهدى 
طارمى به ریزه اسپور و بازگشت عجیب او، سبب شد 
تا پرسپولیس در حساس ترین مقطع فصل گذشته با 
محرومیت یکســاله از پنجره نقل و انتقاالت مواجه 
شــود و هنوز هم درگیر این مشــکل اســت. در این 
بین چند بازیکن خوب سرخپوشــان نظیر محســن 
مسلمان، صادق  محرمى و فرشــاد احمد زاده نیز از 
پرسپولیس جدا شدند تا لزوم تقویت تیم بیش از گذشته 
به چشــم بیاید. مدیران پرســپولیس در همین راستا 
موفق شدند با مهدى شیرى به عنوان جایگزین صادق 
محرمى قرارداد امضاکنند و او از نیم فصل دوم لیگ 
هجدهم به جمع شاگردان «برانکو ایوانکوویچ» ملحق 
مى شود. حاال نیز در حال مذاکره با سروش رفیعى با 
فراهم کردن شرایط مناسب براى او هستند؛ انتقالى که 
در صورت نهایى شدن مى تواند، نارضایتى ایجاد شده 
میان هواداران پرسپولیس را رفع و مدیران وقت این 

باشگاه را نزد طرفداران محبوب کند.

ماندن در قطر
سروش رفیعى فصل گذشته و پس از نیم فصل حضور 
در تیم پرســپولیس به تیم الخور در قطر پیوست و به 
طور واضح نیــز از مبلغ قرارداد خود بــه عنوان دلیل 

جدایى اش یاد کرد. رفیعى در اولین فصل حضور خود 
در الخور نمایش بسیار خوبى داشت و گل هاى (پنج 
گل طى 19 مســابقه) او تأثیر زیادى در کســب رتبه 
هشتمى الخور داشــت. همین موضوع سبب شده تا 
مدیران باشگاه الخور پیشــنهاد جدیدى براى فصل 

پیش رو به رفیعى ارائه کنند. 
بازگشت به ایران و تیم فوتبال پرسپولیس با توجه به 
مصاحبه هاى رفیعى و پیشــینه خوبى که در این تیم 
دارد، مى توانــد محتمل تر از دو گزینه دیگر باشــد، 
ولى محرومیت سرخپوشــان مى تواند مانعى در این 

مسیرباشد تا رفیعى را مجبور به انتخاب از میان دو 
گزینه باقیمانده، کند.

گزینه سومى هم هست
اما در این میان نســاجى قائمشــهر که به 

تازگى به لیگ برتر صعود کرده اســت، 
نقل و انتقاالت را شروع و چند بازیکن 
از جمله حامد لک و امید سینگ را هم 
جذب کرده و حاال قائمشــهرى ها به 
دنبال جذب شماره 7 اسبق پرسپولیس 

هستند. از قائمشــهر خبر مى رسد که 
قرمزهاى شهر خسته تصمیم دارند رفیعى 

را به مدت نیم فصل به خدمت بگیرند و او را 
به قائمشهر ببرند.

ســایت مطرح ایرلنــدى در گزارشــى پیرامــون معرفى تیم هــاى حاضــر در گروه B جــام جهانى مدعى شــد
 تیم هاى حاضر در این گروه باید مراقب مسى ایرانى ها باشند.

گــزارش  این ســایت آمده اســت:« در ایران همه براى "تیم ملى" اهمیتدر 
 ویژه اى قائل هســتند، تیمى که در هفت ســال گذشته هدایتش 
برعهده "کارلوس کى روش" پرتغالى بود و توانســت براى 
اولین بار دو جام جهانى متوالــى را تجربه کند از همین رو 

دیدن نمایش دوباره بهترین تیم آسیا در سال هاى گذشته بسیارى، هیجان 
دشوار را دارند.»مقابل رقبــاى خــود در این گروه 

داد:«  ادامــه  ایرلنــدى  ســایت  کارلوس کــى روش با وجــود محبوبیتى که در بیــن ایرانى ها ایــن 
دارد اما چندان رابطه خوبى با فدراسیون این کشــور ندارد تا جایى که انتقادات او از نحوه آماده سازى شاگردانش هنوز 
پابرجاســت. مربى پرتغالى مدعى شــده بود براى آماده ســازى ایران نیاز به اردوى 40 روزه دارد تا بازیکنان به سطح 

جام جهانى برسند اما این خواسته مورد قبول واقع نشد.»
سایت balls در پایان به رقباى ایران در قبال ستاره احتمالى ایران این گونه هشــدار داد: «حریفان ایران باید مراقب 
سردار آزمون باشند چون او مسى ایرانى هاست و آمار گلزنى هایش باعث شده تا در 23 سالگى نام این بازیکن در جایگاه 
پنجمین گلزن برتر ملى ثبت شود. آزمون در 33 بازى ملى موفق به ثبت 23 گل شده است که آمارى خارق العاده براى 

بازیکنى جوان محسوب مى شود.»

«محمد صالح» موفق شد با درخشش فوق العاده اى که در 
لیورپول داشت، عنوان بهترین بازیکن لیگ را از آن خود 

کند. او همچنین بهترین گلزن لیگ برتر نیز شناخته 
شــد و با چنین روحیه اى راهى فینال 
چمپیونزلیگ شد که در جریان فینال، 

پس از برخورد ســختى که با 
«سرخیو راموس» داشت، 
مجبور به ترك زمین شد 

و تیمش 3-1 شکست خورد. 
او حاال سخت در تالش است که براى جام جهانى آماده شود و در مصاحبه اى 

اختصاصى با «مارکا»، به نکات جالبى درباره آن فینال اشاره کرد.

وضعیت مصدومیتت چگونه است؟ به بازى اول مى رسى؟
حاال بهتر هستم. امیدوارم در بازى اول مقابل اروگوئه بازى کنم ولى این بستگى 

به حالم در آن شرایط دارد.
خیلى چیزها درباره برخورد تو با راموس گفته مى شود. آیا 

فکر مى کنى طبیعى بود؟
نمى دانم. شاید.

سرخیو راموس چند روز پیش گفت: «صالح اول 
دســت من را گرفت و من به طرفى دیگر زمین 
خوردم، در حقیقت او دیگر دستش را مصدوم 

کرد.» نظر تو راجع به این موضوع چیست؟
بامزه است...

راموس همچنین اشــاره کرده که اگر تو آمپول 
تزریق مى کردى، مى توانستى در دیدار برگشت هم 

بازى کنى. آیا موافقى؟
نظر من این است که خیلى خوب است کسى که ابتدا باعث گریه کردن شما شده، حاال 

شما را بخنداند. شاید او مى توانست به من هم بگوید که آیا در جام جهانى بازى خواهم 
کرد یا نه؟

سرخیو براى تو یک پیام فرستاده بود...
او پیام فرستاد ولى من هیچگاه به او پاسخ مثبتى ندادم.

آیا به احتمال تقابل با اسپانیا در جام جهانى فکر مى کنى؟
شــاید، اســپانیا یا پرتغال. امیدواریم ایــن اتفاق بیافتــد. آنها تیم هــاى خیلى خوبى 
هســتند و بازى کردن مقابلشان دشــوار اســت ولى هیچکس هیچ چیز راجع به آینده

 نمى داند. 

تکاپو براى جذب سروش؛ سپاهان یا پرسپولیس؟

ستاره اى علیـه نارضایتى ها
ى اش یاد کرد. رفیعى در اولین فصل حضور خود 
خور نمایش بسیار خوبى داشت و گل هاى (پنج 
9طى 19 مســابقه) او تأثیر زیادى در کســب رتبه 
مى الخور داشــت. همین موضوع سبب شده تا 
ن باشگاه الخور پیشــنهاد جدیدى براى فصل 

رو به رفیعى ارائه کنند. 
شت به ایران و تیم فوتبال پرسپولیس با توجه به 
حبه هاى رفیعى و پیشــینه خوبى که در این تیم 
 مى توانــد محتمل تر از دو گزینه دیگر باشــد، 
محرومیت سرخپوشــان مى تواند مانعى در این 

باشد تا رفیعى را مجبور به انتخاب از میان دو 
ه باقیمانده، کند.

گزینه سومى هم هست
 این میان نســاجى قائمشــهر که به 

ى به لیگ برتر صعود کرده اســت، 
و انتقاالت را شروع و چند بازیکن 
مله حامد لک و امید سینگ را هم 
 کرده و حاال قائمشــهرى ها به 
7 جذب شماره 7 اسبق پرسپولیس 

د. از قائمشــهر خبر مى رسد که 
دارند رفیعى هاى شهر خسته تصمیم

مدت نیم فصل به خدمت بگیرند و او را 
مشهر ببرند.

ى ها

خنده دار است
صالح:صحبت هاى «راموس»

طالیى پوشان اصفهانى با شروع فعالیت خود در 
فصل نقل و انتقاالت پرکارترین تیم لیگ برترى 

هستند.
بعد از انتخاب امیر قلعه نویى به عنوان سرمربى 
تیم فوتبال سپاهان این تیم خیلى زود فعالیت خود 
در فصل نقل و انتقاالت را آغاز کرده است و یکى 

پس از دیگرى بازیکنان مــورد نیاز خود را جذب 
مى کند.

سپاهان تاکنون پیام نیازمند و شهاب عادلى را در 
خط دروازه، محمد ایرانپوریان و خالد شفیعى را 
در خط دفاع و سجاد شهباززاده، ابراهیم صالحى 
و کى روش استنلى را در خط حمله 

جذب کرده است و با شش خرید پرکارترین تیم 
فصل نقل و انتقاالت لقب گرفته است.

بعد از سپاهان استقالل با خرید محمد دانشگر، 
فرشــاد محمدى مهر، روح ا... باقرى و مرتضى 
آقاخان تیم بعدى فعــال در فصل نقل و انتقاالت 
است و ذوب آهن و تراکتورسازى هر کدام با خرید 

سه بازیکن در رده هاى بعدى هستند.
پرســپولیس که هم اکنــون ســه  بازیکن آن 
جدا شده اند به دلیل بســته بودن پنجره اش در 
فصل نقــل و انتقاالت نمى توانــد بازیکنى را به 
خدمت بگیرد و از این نظــر از رقباى خود عقب 

افتاده است.

پرکارترین هاى فصل نقل و انتقاالت ر ابشناسید

آغاز عصر جدید طالیى پوشان با قلعه نویى

مراقب سردار باشید؛ 
او مسى ایرانى هــــاست

ســایت مطرح ایرلنــدى در گزارشــى پیرامــون معرفى تیم هــاى حاض
 تیم هاى حاضر در این گروه باید مراقب مسى ایرانى ها باشند.

گــزارش  این ســایت آمده اســتدر 
 ویژه اى قائل هســتند
برعهده "کارلوس
اولین بار دو جام

دیدن نمایش دوبسیارى، هیجان 
در این گروه دشوار را دارند.»مقابل رقبــاى خــود

داد:«  ادامــه  ایرلنــدى  ســایت  کارلوس کــى روشایــن 
دارد اما چندان رابطه خوبى با فدراسیون این کشــور ندارد تا جایى که انتقاد
پابرجاســت. مربى پرتغالى مدعىشــده بود براى آماده ســازىایران نیاز

جام جهانى برسند اما این خواسته مورد قبول واقع نشد.»
sسایت balls در پایان به رقباى ایران در قبال ستاره احتمالى ایران این گون
سردار آزمون باشند چون او مسى ایرانى هاست و آمار گلزنى هایش باعث شد
3 بازى ملى موفق به ثبت 23 3پنجمین گلزن برتر ملى ثبت شود. آزمون در 33

بازیکنى جوان محسوب مى شود.»

موفق شد با درخشش فوق العاده اى که در 
نوان بهترین بازیکن لیگ را از آن خود 

هترین گلزن لیگ برتر نیز شناخته 
وحیه اى راهى فینال 
 که در جریان فینال،

ــختى که با 
» داشت، 
زمین شد 

ست خورد. 
الش است که براى جام جهانى آماده شود و در مصاحبه اى 

کا»، به نکات جالبى درباره آنفینال اشاره کرد.

ت مصدومیتت چگونه است؟ به بازى اول مىرسى؟
 میدوارم در بازى اول مقابل اروگوئه بازى کنم ولى این بستگى 

یط دارد.
چیزها درباره برخورد تو با راموس گفته مى شود. آیا 

ى کنى طبیعى بود؟

اول یو راموس چند روز پیش گفت: «صالح
گرفت و من به طرفى دیگر زمین ت من را
م، در حقیقت او دیگر دستش را مصدوم 

 نظر تو راجع به این موضوع چیست؟

س همچنین اشــاره کرده که اگر تو آمپول 
ق مى کردى، مى توانستى در دیدار برگشت هم 

کنى. آیا موافقى؟
 که خیلى خوب است کسى که ابتدا باعث گریه کردن شما شده، حاال 

شاید او مى توانست به من هم بگوید که آیا در جام جهانى بازى خواهم 

و براى تو یک پیام فرستاده بود...
ى من هیچگاه به او پاسخ مثبتى ندادم.

حتمال تقابل با اسپانیا در جام جهانى فکر مى کنى؟
یا پرتغال. امیدواریم ایــن اتفاق بیافتــد. آنها تیم هــاى خیلى خوبى 
کردن مقابلشان دشــوار اســت ولى هیچکس هیچ چیز راجع به آینده

خنده دار است
صالح:بت هاى «راموس»

بال سپاهاناینتیمخیلى زود فعالیت خود
ل نقل و انتقاالت را آغاز کرده است و یکى 

درخط دفاعو سجاد شهباززاده، ابراهیم صالحى
و کى روش استنلى را در خط حمله 

انتقاالت  آقاخان تیم بعدىفعــال در فصل نقل و
استو ذوب آهن و تراکتورسازى هر کدام با خرید 

خدمت بگ
افتادهاس

مراقب سردار باش
او مسى ایرانى هــ

زنده دل، امیر جوشقانى و... اینبرنامه را همراهى خواهند کرد.

 
 
 

هم بازى شدن با «کاکا» و 
«بنزما» به جاى اردوى ورزقان!

مرتضى تبریزى، مهاجم فرصت طلب تیم فوتبــال ذوب آهن قراردادش را 
یک فصل دیگر با این تیم تمدید کرده و تا پایان لیگ هجدهم ســبزپوش 
باقى ماند. تبریزى با به ثمر رساندن 13 گل در فصل گذشته، برترین گلزن 

ذوب آهن بوده و یکى از ارکان موفقیت این تیم به شمار مى رفت.
وى  پس از پایان لیگ، پیشنهادات زیادى را از تیم هاى مختلف داخلى از جمله 
پرسپولیس و استقالل دریافت کرد و شایعات بسیارى در خصوص انتقال وى 
به یکى از این باشگاه ها به گوش مى رســید، اما در نهایت مهاجم همدانى 
ذوب آهن تصمیم گرفت تا قراردادش را با سبزپوشان تمدید کند و یک فصل 

دیگر در ذوب آهن باقى بماند.

تبریزى در ذوب آهن ماندگار شد
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ا سرو نوشیدنى هاى داغ با عسل 
داغ، چاى عسل داغ و ی

، در حالى که این 
ه ویژه در ســاعات اولیه صبح دارند

ب

را نشانه مى گیرد.
ه راحتى جانشان 

کار با گذر زمان ب

غ با عسل عالقه 
افرادى که به مصرف نوشیدنى هاى دا

 را در نوشیدنى هاى
 که نباید عســل

دارند، باید بدانند

اد مخلوط کنند، 
 با حرارت بیش از 40 درجه سانتیگر

لید و فعال شدن 
عسل، منجر به تو

زیرا دماى باالى 

شــود که اثر فورى 
سمى موسوم به HMS مى 

شــین شــده و 
 زمان در کبد ته ن

ندارد و به مرور

واجه مى کند که 
متى فرد را باخطرى جدى م

سال

هر نوشیدنى دیگرى که قرار 
دماى شیر یا چاى یا 

 باید نیمه گرم یا 
ه آن اضافه شود،

است عسل ب

ن دما باالتر نباشد. 
ولرم باشد و از ای

غذاهایى که آهن بدنتان را دفع مى کنندغذاهایى که آهن بدنتان را دفع مى کنند
آهن از مهمترین مواد معدنى و الکترولیت ها براى بدن است. آهن 
همچنین نقش بسزایى در تنفس سلولى بدن و اکسیژن رسانى به 
بخش هاى مختلف بدن ایفا مى کند. هنگامى که دچار کمبود آهن 

مى شوید، اصطالحًا گفته مى شود که دچار کم خونى شده اید که 
این خود به دلیل کمبود آهن در ساختار هموگلوبین، میوگلوبین و 
کاهش ذخیره اکسیژن در بدن اســت. در این مطلب غذاهایى که 

آهن بدنتان را دفع مى کنند را به شــما معرفى مى کنیم تا بتوانید 
برنامه غذایى سالم ترى براى سالمت بدنتان داشته باشید.

روزانه 10 تا 20 میلى گرم آهن توسط رژیم غذایى روزانه وارد معده 

مى  شود و برحسب نیاز 1/5 تا 6/5 درصد آن جذب بدن مى شود. 
آهن بدن انسان بسیار ناچیز است و بخش عمده دفع آهن در هنگام 
خونریزى ها رخ مى دهد. کاهش آهن منجــر به کم خونى (آنمى) 

مى شود و اکسیژن رسانى به ســلول ها، به ویژه براى فعالیت هاى 
استقامتى کاهش مى یابد و درنتیجه آن کارایى و عملکرد ورزشى 

کاهش مى یابد. 

کلسیم از مواردى است که اگر در کنار غذاهاى حاوى آهن مصرف شود، مانع 
جذب آهن توسط بدن مى شود. لبنیاتى مثل ماست، دوغ، کشک، شیر و...که 
حاوى کلسیم هستند، مى توانند آهن موجود در مواد غذایى را ضایع کنند و 
چیزى از این آهن عاید بدنتان نشود. بهتر است این مواد غذایى مثًال ماست را 
نیم ساعت بعد از غذا و به عنوان دسر مصرف کنید.

کلسیم را با آهن نخورید برخى مواد مثل «فیتات» که در نان هاى ور نیامده و تخمیر نشده وجود دارد، 
مانع جذب آهن مى شود و باید آنها را از رژیم غذایى خود حذف کنید. نان هایى مثل لواش 
که خمیر آن تخمیر نشده است و بالفاصله بعد از اینکه آرد و آب مخلوط مى شوند در تنور گذاشته 
مى شوند. به عالوه نان هاى حاوى جوش شیرین هم مى توانند همین تأثیر مخرب را 
بر جذب آهن داشته باشند. بهترین نان، نان هاى سبوس دار مثل سنگک است که حاوى فیبر باال، 
ویتامین ها، امالح، زینک (روى)، آهن و... است که مى تواند بسیار مناسب باشد.

این نان را نخورید

قهوه

پروتئین سویا

«تانن» موجود در چاى هم از مواردى است که باعث مى شود آهن
 موجود در غذاها جذب نشود. در حقیقت تانن و آهن دو عنصرى هستند 
که به هم مى چسبند و دفع مى شوند، بنابراین آهن جذب بدن نمى شود. پس توصیه 
مى کنیم همه افراد خصوصاً کسانى که به کم خونى مبتال هستند، نوشیدن چاى را به 
دو ساعت بعد از غذا موکول کنند. قهوه، دمنوش هاى گیاهى و شکالت داغ هم از جمله 
نوشیدنى هایى هستند که مى توانند مانع جذب آهن شوند.

نوشیدن چاى بیش از حد
قهوه هم همانند چاى، نوشیدنى دیگرى است که مى تواند موجب اختالل در 
جذب آهن بدن شود. از آنجایى که قهوه و چاى حاوى پلى فنول هستند، به طور 
مستقیم در ممانعت از جذب آهن نقش دارند. بهتر است در مصرف روزانه آنها 
زیاده روى نکنید.

پروتئین هاى سویا و یا محصوالت سویا هم به طریقى مانع از جذب آهن 
مى شوند، چرا که سویا حاوى اسیدى موسوم به فیتات است. این اسید تمایل به 
پیوند با آهن دارد و از این رو مانع از جذب آهن توسط بدن مى شود.

کاکائو
کاکائو هم طبق مطالعات اخیر 

مى تواند تا حدود 71 درصد مانع از 
جذب آهن شود. از این رو در صورت 

ابتال به کم خونى، میزان شکالت 
مصرفى تان را کاهش 

دهید.

عسل و شیر داغ، یک نوشیدنى رایج براى همه مردم 
به ویژه در هنگام صبحانه است، اما این نوشیدنى، 
خطراتى براى بدن و به ویژه کبــد دارد که در ادامه 

به آن مى پردازیم.
عســل، شــیرین کننده اى طبیعى است که برخى 
مى گویند، عســل خاصیت درمانى هم دارد و چون 
شــیرینى اش طبیعى اســت، مى توان بدون هیچ 
محدودیتى از آن اســتفاده کرد، اما ممکن اســت 
در برخى از موارد تصورات دربــاره این ماده غذایى 

اشتباه باشد. 
مقادیر قابل توجهى از انواع قند ها در عســل وجود 

دارد، این عصاره شیرین منبعى غنى از اقسام قندها 
به ویژه گلوکز و ساکاروز است، به گونه اى که 14 تا 
18 درصد آن را آب، 2 درصد را سایر مواد و بین 75 تا 

86 درصد عسل را قند تشکیل مى دهد.
بسیارى از افراد فکر مى کنند مصرف زیاد عسل به 
علت داشتن قند طبیعى بالمانع است، در حالى که 
مقادیر خیلى کمى از این عصــاره، حاوى کالرى و 
انرژى خیلى زیادى اســت و به هیچ عنوان، زیاده 
روى در مصرف آن براى دیابتى هــا و افراد داراى 
رژیم هاى الغرى توصیه نمى شود، بنابراین بهترین 
روش مصرف در عموم افراد، استفاده روزانه یک تا 

دو قاشق مربا خورى از عسل است.
متأسفانه برخى افراد عالقه زیادى به شیر عسل 

عسل و شیر داغ، یک نوشیدنى خطرناك براى کبد

ر
کبد ته نشــین ش

زمان در  رور

متى فرد را باخطرى جدى مواجه مى ک
سال

هر نوشیدنى دیگرى که
دماى شیر یا چاى یا 

ود، باید نیمه گرم
ل به آن اضافه ش

است عس

ن دما باالتر نباشد. 
ولرم باشد و از ای

لوجو ر ع و ز وجهى بل ویر ر وم ر وش
دو قاشق مربا خورى از عسل است.

متأسفانه برخىافراد عالقه زیادى به شیرعسل 

تابستان نزدیک است و یکى از چیزهایى که نمى توانید در 
این فصل گرم از قلم بیاندازید، آب خوردن است. آیا تنها 

راه آبرسانى به بدن نوشیدن آب است؟
تنها راه آبرسانى به بدن نوشیدن آب نیست؛ خوشبختانه 
جایگزین هــاى زیادى براى آب وجــود دارد که به بدن 
آبرســانى کرده و دماى بدن را متعادل نگه مى دارند. در 

ادامه با این جایگزین ها آشنا شوید.
■  آبمیوه تازه

یک لیــوان آب ســیب همراه بــا مقــدارى زنجبیل، 
کم هزینه ترین نوشــیدنى ها براى آبرســانى به بدن 
هســتند. به ســلیقه خودتان مى توانیــد آبمیوه هاى 
ترکیبى درســت کنید، فقط به خاطر داشــته باشید اگر 
آبمیــوه را با مقــدارى آب ترکیب کنید، مقــدار قند آن 
کمتر مى شــود و آبمیــوه ماندگارى بیشــترى خواهد 

داشت.

■  سوپ
براى میان وعده یک بشقاب سوپ سبزیجات بخورید. این 
کار هم مقدار مصرف آب مورد نیاز براى بدن را تأمین مى کند 
و هم سطح انرژى بدن را باال مى برد. در سوپ از سبزیجات 

آبدار مثل کرفس، کاهو، گوجه و کلم استفاده کنید.
■  اسموتى

اسموتى ها هم جایگزین خوبى براى آب هستند. براى درست 
کردن اسموتى از میوه هاى آبدار مثل هلو، آناناس، تمشک، 
هندوانه و... استفاده کنید. براى رقیق کردن اسموتى، به جاى 

شیر از آب استفاده کنید.
■  دمنوش

اگر وقت براى درست کردن آبمیوه و اسموتى ندارید، دمنوش 
درســت کنید. براى روزهاى گرم تابستان دمنوش نعناع و 
بابونه بسیار مناسب است. این دمنوش ها را مى توانید هم 

گرم بنوشید و هم سرد.

■  شیر بدون چربى
شاید خوردن شــیر در روزهاى گرم تابســتان زیاد باب 
میل تان نباشد، اما براى روزهاى گرم تابستانى بهتر است 
از شیر بدون چربى استفاده کنید. از طرفى، شیر براى بعد از 

تمرین، بهتر از آب و نوشیدنى هاى ورزشى است.
■  آب سبزیجات

اگر یک نوشیدنى کم کالرى و مغذى مى خواهید، سراغ 
آب سبزیجات بروید. آب سبزیجات، هم به بدن آبرسانى 
مى کند و هــم ویتامین ها و مواد معدنــى بدن را تأمین 

مى کند.
■  آب طعمدار

آب طعمــدار شــامل آب و مقدارى میوه هــا، گیاهان و 
سبزیجات است. آب طعمدار با لیمو، خیار، نعناع و زنجبیل 
درست کنید. این میوه ها و سبزیجات،  هم آب نوشیدنى 

را خوش طعم مى کنند و هم بدن را سمزدایى مى کنند.

صل گرما
صل گرماچند جایگزین فوق العاده براى آب در ف
چند جایگزین فوق العاده براى آب در ف
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پزشــکان چینى در یک عملیات پزشــکى نفسگیر 
ســه پیچ آهنى را از معــده نــوزاد 37 روزه بیرون 

کشیدند. 
براساس گزارش رسانه هاى شهر «ژنگژو» چین، این 
حادثه در شرایطى رخ داد که نوزاد 37 روزه با برادر سه 

ساله اش در خانه تنها مانده بود.
ســه  پســر  آنهــا،  والدیــن  گفتــه  بــه 
ســاله براى اینکــه بتوانــد بــرادر کوچــک تــرش را آرام کند ســه پیــچ آهنى را 
در دهان او فرو کرده و این پیچ ها اندام هاى داخلى نوزاد را به شــدت مجروح کرده بود. 
پزشــکان با توجه به اینکه احتمال مى دادند عمل جراحى براى این نوزاد ریسک باالیى
 داشته باشد با استفاده از دســتگاه هاى مخصوص آندوسکوپى و مکنده هاى مخصوص 
اقدام به خارج کــردن پیچ ها کــرده و نوزاد پــس از این عمل نفســگیر تحت درمان 
قرار دارد. پدر و مادر این نوزاد به دلیل ســهل انگارى در نگهدارى از فرزندانشــان مورد 

بازجویى پلیس قرار گرفتند.

رئیس کالنترى 166 لواســانات از مرگ مشکوك جوانى 27 ســاله در دریاچه سد لتیان 
خبر داد.

سرهنگ جعفر علیزاده در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در ساعت 18و50 دقیقه روز 
پنج شنبه 17خرداد ماه سال جارى خبرى مبنى بر غرق شدن فردى در سد لتیان اعالم شد 
که بالفاصله مأموران کالنترى 166 لواســانات به محل اعزام شدند. وى افزود: در محل 
حادثه، دو جوان به مأموران نیروى انتظامى اظهار مى کنند که به همراه یکى از بستگانشان 

که حدوداً 27 ساله و متأهل بوده، براى تفریح به دریاچه آمده اند.
سرهنگ علیزاده ادامه داد: بنابر اظهارات این دو نفر، زمانى که متوفى براى آب تنى به کنار 
آب رفته، بستگانش او را در حال صحبت با یک فرد غریبه دیده اند اما ناگهان متوفى ناپدید 
شده و حتى بعد از جستجو نیز نشانى از او یافت نشده است. وى گفت: در نهایت جستجو با 
حضور عوامل آتش نشانى و اورژانس ادامه یافت اما با تاریک شدن هوا، جستجوها به صبح 
جمعه موکول شد. سرهنگ علیزاده در پایان عنوان کرد: در ادامه روند جستجو براى پیدا 
کردن جسد، ساعت 11 صبح روز جمعه به مأموران کالنترى اعالم شد که جسد پیدا شده 
است. مأموران با مستقر شدن در محل مورد نظر جسد را رؤیت کردند و پس از شناسایى وى 
توسط اعضاى خانواده، متوفى براى بررسى بیشتر و مشخص شدن علت فوت به پزشکى 

قانونى منتقل شد.

در حالى که بیش از سه سال از ماجراى مرگ دلخراش 
«علیرضا» دانش آموز پایه هفتم در دبیرستان سعادت 
دزفول بر اثر ایست قلبى مى گذرد، خانواده او خواهان 
رســیدگى ســریع تر به پرونده مرگ تنها پسرشــان

 هستند.
اکنون بیــش از ســه ســال از آن روز مى گــذرد اما 
کارشناسان دادگســترى که به دستور قاضى پرونده را 
بررسى کرده اند در این حادثه 50 درصد مقصر ماجرا را 
دانش آموز جان باخته دانستند. در این نظریه کارشناسى 
30 درصد معلم ورزش و 20 درصد مدیر مدرسه مقصر 

اعالم شده است.
به گزارش پرونده، اولین روز آخرین ماه سال 94 بود که 
علیرضا به اجبار معلم، علیرغم اینکه بیمارى قلبى داشت 
دور حیاط مدرسه دوید و همین اقدام باعث حمله قلبى 
به او شد. علیرضا دانش آموز اول دبیرستان پس از چهار 

روز تحمل کما جان باخت.
«احمد»، پدر علیرضا که هنوز خاطره مرگ تنها فرزند 
پســرش را از یاد نبرده اســت در این بــاره مى گوید: 
حادثه در روز شــنبه یکم اسفندماه ســال 94 هنگام 
ورزش اجبارى اتفاق افتاد. دبیر ورزش عالوه بر مجبور 
کردن فرزندم به تعویض یونیفرم مدرســه و پوشیدن 
لباس ورزشــى، بار اول او را با اشــاره دســت مجبور 

مى کند بدود و در ادامه به ســمت او مى رود و او را بلند 
مى کند ولى فرزندم مجدداً مى نشــیند که دوباره معلم 
به ســمت او آمده و با اشاره دســت هایش او را مجبور
 به دویدن در دور زمین ورزش (حیاط مدرسه) مى کند.»

وى افزود: «معلم وســط زمین مى ایســتد و دویدن 
بچه ها را تماشــا مى کند و با وجود اطــالع از بیمارى 
پســرم، علیرضــا را مجبور بــه دویــدن دور زمین 
مى کنــد. در فیلم حادثه کامًال مشــخص اســت که 
فرزندم هیچ رغبتى به ورزش کردن نداشــته اســت 
و تنها بــا اجبار و تحکــم معلــم ورزش علیرغم میل 
باطنــى اش دور زمین مــى دود و ورزش مى کند. بعد 
از دویدن دور زمین پســرم ســمت نیمکــت مى رود 
و مى نشــیند و کمتــر از یــک دقیقه تمــام عالیم 
حیاتى اش را از دست داد و پس از چهار روز تحمل کما 

جان باخت.» 
این پدر داغدیــده در پایان گفت: «معلــم ورزش در 
اظهاراتش عنوان کرده است که من علیرضا را مجبور 
به ورزش نکردم و حتى با نمایش فیلم حادثه در حضور 
او تصویر خود را در فیلم انــکار مى کند و مى گوید من 

نیستم.»
 اکنون این خانواده در انتظار تشــکیل دادگاه در تیرماه 

سال جارى هستند.

دادستان عمومى و انقالب شهرستان جیرفت از دستگیرى عامالن اصلى به شهادت رسیدن مأمور 
نیروى انتظامى جیرفت ظرف کمتر از چند ساعت پس از وقوع حادثه خبر داد.

 حسین ســالمى در گفتگو با میزان در تشریح آخرین وضعیت حادثه شــامگاه جمعه که منجر به 
شهادت استوار فردین سنجرى و زخمى 
شدن سروان بهزادپور از مأموران نیروى 
انتظامى جیرفت شد، گفت: اشد مجازات 
در انتظار عامالن حادثه شــامگاه جمعه 

خواهد بود.
این مقام قضائى اظهار کــرد: مأموران 
انتظامى جیرفت پس از کسب گزارشى 
مبنى بر انتقال یک محموله سنگین مواد 
مخدر از پهناى جغرافیایى جنوب استان 
کرمان، بالفاصله توقیف محموله مواد 

مخدر را در دستور کار پلیس قرار دادند.
 وى ادامه داد: مأموران انتظامى درحین گشتزنى در ورودى محور کهنوج به جیرفت به یک دستگاه 
خودروى سمند مشکوك مى شوند و دستور توقف خودرو را صادر مى کنند که بالفاصله قاچاقچیان 
مسلح اقدام به تیراندازى به ســمت مأموران مى کنند که منجر به شهادت و زخمى شدن دوتن از 

مأموران انتظامى مى شود. 
ســالمى افزود: قاچاقچیــان مســلح بــا اســتفاده از تاریکى شــب و توقیف یک دســتگاه 
خــودروى عبــورى متعلــق بــه یــک زن و پیــاده کــردن وى، از محــل حادثــه متوارى 

مى شوند.
این مقام قضائى اعالم کرد: بالفاصله پس از این حادثه جلسه شوراى تأمین شهرستان تشکیل و 
دستورات قضائى الزم براى دســتگیرى متهمان صادر شد که ظرف کمتر از چند ساعت دو نفر از 

عامالن اصلى حادثه در رودبار جنوب دستگیر مى شوند.
 وى با بیان اینکه در این عملیات 590 کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاك از قاچاقچیان مسلح مواد 
مخدر به همراه یک دستگاه خودروى سمند کشف و ضبط شده است، تصریح کرد: رسیدگى به این 

پرونده به صورت ویژه در دستور کار دادستانى قرار گرفته است.

اعضاى باند پنج نفره سرقت تابلوهاى راهنما و عالئم هشدارى در شهرستان 
کاشان دستگیر شدند.

رئیس پلیس شهرستان کاشــان اظهار کرد: مأموران کالنترى مشکات این 
فرماندهى در پى وقوع چند فقره ســرقت تابلوهاى راهنما و عالئم هشدارى 
در محور امیرکبیر کاشــان موضوع را به صــورت ویژه در دســتور کار خود

 قراردادند.
ســرهنگ على پورکاوه ادامه داد: مأموران با انجام یکســرى اقدامات علمى 
و تخصصى موفق به شناســایى یکى از ســارقان شــده و طــى هماهنگى 
با مقــام قضائــى وى را طى یــک عملیــات غافلگیرانــه در مخفیگاهش 

دستگیر کردند. 
وى بیان کرد: متهــم در تحقیقات صورت گرفته عنوان کــرد که تابلوها را با 

همکارى دو نفر از همدستانش در محورهاى مختلف سرقت کرده و آنها را به 
دو مالخر مى فروختند. با اعترافات متهم دستگیر شده بالفاصله اکیپ ویژه اى 
تشــکیل و با هماهنگى مقام قضائى تمامى متهمان در یک عملیات ضربتى 

دستگیر شدند.
سرهنگ پورکاوه خاطرنشــان کرد: متهمان تاکنون عالوه بر ارتکاب چندین 
مورد سرقت تابلوهاى راهنما به پنج فقره ســرقت اماکن خصوصى و سرقت 
از منابع طبیعى نیــز اعتراف کرد کــه تحقیقات در این خصــوص کماکان

 ادامه دارد. 
به گفته این مقام انتظامى در بازرسى  هاى به  عمل آمده از مخف یگاه هاى سارقان 
تاکنون مقادیر زیادى اموال مسروقه شامل تابلوهاى راهنما و عالئم هشدارى 

به ارزش تقریبى بیش از 500 میلیون ریال کشف شده است.

رئیس کل دادگسترى استان تهران از اجراى حکم 
قاتل «بنیتا» پس از پایان ماه مبارك رمضان خبر داد.
غالمحسین اسماعیلى در گفتگو با فارس در خصوص 
آخرین وضعیت اجراى حکم قاتل بنیتا گفت: فرآیند 
مربوط به اجراى حکم انجام شد و پرونده در اختیار 
دادسراى اجراى احکام قرار گرفته است. وى افزود: 
با توجه به اینکه پرونده، شــاکى خصوصى دارد، در 

اولین فرصت زمان اجراى حکم مشخص مى شود.
رئیس کل دادگسترى استان تهران تصریح کرد: با 
توجه به اینکه در روزهاى پایانى ماه مبارك رمضان 
هستیم، معموًال در این ایام حکم اجرا نمى شود، پس 
از پایان ماه مبارك تعییــن وقت صورت مى گیرد و 
حکم به اجرا درمى آید. اسماعیلى در خصوص متهم 
ردیف دوم ایــن پرونده هم اظهار کــرد: با توجه به 

اینکه بخشى از موضوع نیاز به بررسى مجدد داشت 
پرونده به دادسرا برگشته و منتظر تکمیل تحقیقات 

دادسرا هستیم.
شعبه نهم دادگاه کیفرى یک استان تهران به ریاست 
قاضى محمدى کشکولى، متهم ردیف اول پرونده 
قتل بنیتا را به اتهام قتل عمد به قصاص، در ارتباط با 
آدم ربایى به 22 ســال و شش ماه حبس، رها کردن 
طفل 17 ماه حبس و مباشرت 15 سال حبس، 111 
ضربه شالق، رد عین مال مســروقه، دیه و دو سال 

تبعید به دیوان دره محکوم کرده است.
29 تیر ماه سال 96 بود که  خبر ربوده شدن دختربچه 

هشت ماهه اى در شــبکه هاى اجتماعى منتشر شد؛ 
ماجرا از ایــن قرار بود که بنیتــا در خودروى پدرش 
مقابل پارکینگ منزلشــان در پاکدشت ورامین قرار 
داشت و درست هنگامى که پدر این کودك به سمت 
در خانه مى رود  دو عابر پیــاده  اى که در حال گذر از 
آن خیابان بودند، با مشاهده خودروى روشن، پشت 
فرمان مى نشینند و خودرو و بچه را با هم به سرقت 
مى برند. جســتجوها براى یافتن این کودك هشت 
ماهه چند روز ادامه داشت تا اینکه پس از شش روز 
جسد دختربچه در خودروى به سرقت رفته در یکى از 

خیابان هاى پاکدشت ورامین پیدا مى شود.

اهالى یک روستا در بنگال با دیدن یک طاووس سرگردان آنقدر با او سلفى گرفتند که پرنده بیچاره جان داد.
این طاووس بخت برگشته که پس از سرگردانى در جنگل هاى اطراف بنگال غربى به روستاى پرجمعیتى وارد 
شده بود، با هجوم اهالى روستا براى گرفتن عکس سلفى به طرز فجیعى کشته شد. به گزارش رسانه هاى این 
ایالت هند، از آنجا که طاووس پرنده ملى این کشور به شمار مى رود مردم تعصب خاصى به آن دارند. به همین 
دلیل وقتى وارد روستاى «جالپایگور» شد اهالى با هیجان زیادى او را دوره کردند و هر کس به شکلى سعى 
داشت با این طاووس عکس بگیرد اما پرنده بیچاره از هجوم جمعیت بیهوش شد و اهالى به تصور اینکه مرده 
است شروع به کندن پرهاى طاووس کردند و بدین ترتیب او را کشتند. انتشار این خبر خشم حامیان حیات 

وحش را برانگیخت و خواستار پاسخگویى مقام هاى بنگال غربى شدند.

نوجوان در حیاط مدرسه 

3پیچ  در معده نوزاد37 روزه

 مرگ مشکوك مرد جوان در سد لتیان

آشپز و مجرى سرشناس شبکه CNN در 61 سالگى خودکشى 
کرد.

جسد «آنتونى بوردین»، آشپز سرشناس آمریکایى که به دلیل 
سفر به اصفهان و تهران و ســاخت یک مستند درباره غذاهاى 
ایرانى براى شبکه CNN در میان ایرانیان شناخته شده، در اتاق 
او در هتلى در استراسبورگ فرانسه پیدا شده است. آنها اعالم 
کردند که آقاى بوردین براى فیلمبردارى مجموعه «بخش هاى 
ناشناخته» در استراسبورگ فرانســه بوده است. در بیانیه این 
رسانه آمریکایى در روز جمعه 8 ژوئن(18خرداد) آمده است: «با 
اندوه بسیار مرگ دوست و همکار خودمان، آنتونى بوردین را تأیید 

مى کنیم....عشق او به ماجراجویى، یافتن دوستان تازه، غذاها و 
نوشیدنى هاى خوب و داستان هاى فراموش نشدنى از جهان، 

بوردین را به یک قصه گوى منحصر به فرد تبدیل کرده است.»
آنتونى بوردین در ســال 2014 به تهران و اصفهان سفر کرد و 
مستندى درباره غذاهاى ایرانى ساخت که به عنوان قسمتى از 
مجموعه «بخش هاى ناشناخته» از شبکه   پخش شد. او برخورد 
ایرانى ها با خود و گروه فیلمبردارى را دوستانه و گرم توصیف کرد 
و گفت که تهران اصًال آنطور نبوده که انتظار داشته است جایى 

وسط شرق و غرب.
آنتونى بوردین در سال 2000 میالدى با انتشار کتاب پرفروش 

«آشپزخانه سرى: ماجراجویى در جهان شکم» به شهرت رسید. 
این کتاب معرفى غذاها و ترفندهاى خاص آشپزى کشورهاى 
مختلف است. اولین برنامه تلویزیونى او در سال 2002 میالدى 
در «فود نت ورك»یک شبکه کابلى تلویزیونى پخش شد. او سه 
ســال بعد به کانال تلویزیونى «تراول» پیوست و براى برنامه 
هایش در این شــبکه دو بار جایزه معتبر «امى» گرفت. از سال 
2013 به شبکه CNN پیوست و مجموعه «بخش هاى ناشناخته» 
را ســاخت که به غذاهــاى مناطق مختلف جهــان اختصاص 
داشت. او هنگام مرگ در حال تهیه فصل یازدهم این مجموعه

 بوده است.

خودکشى
 آشپز 
سرشناسى که 
به اصفهان 
آمده بود

بر اثر برخورد یک دستگاه سواري ال 90 با یک تریلر در 
کیلومتر 65 جاده راور- مشــهد، پنج سرنشین خودروي 

سواري در شعله هاي آتش سوختند.
 حدود ساعت 21 جمعه 18 خرداد ماه، یک مورد برخورد 
تریلر  با یک دستگاه ال90 در محور راور- مشهد به مرکز 
فوریت هاى پلیسى 110 شهرستان راور اعالم شد. پس 
از حضور تیم هاي پلیس و عوامل امداد و نجات جاده اي 
در صحنه، مشخص شد یک دستگاه ال 90 که از سمت 
مشهد به سمت راور در حال حرکت بوده با یک دستگاه 
کامیون کشنده دنگ فنگ به صورت رخ به رخ برخورد 

کرده است.
این گزارش حاکی است برابر اظهارات شاهدان صحنه، 
سواري ال90 داراى پنج سرنشین بوده که پس از برخورد، 
آتش گرفته و تمام سرنشــینان آن در آتش سوختند که 
علت حادثه و شناسایی هویت جانباختگان از سوي پلیس 

در دست بررسی است.

ال 90 با سرنشینانش 
در آتش سوخت

سلفى، جان طاووس  زیبا را گرفت!گم شدن تابلوهاى راهنمایى در کاشان!

اجراى حکم 
قاتل «بنیتا»
 پس از ماه رمضان

شامگاه جمعه در جیرفت چه گذشت؟

بررسى پرونده مرگ دانش آموز   



مزایده عمومى شماره 97/30 فروش امالك مازاد
 بانک ملت استان اصفهان

یف
کد رد

کاربرىشناسه
متراژ (متر مربع)

مبلغ با احتساب  قیمت پایه 
تخفیف

 شرایط 
اعیانعرصه توضیحات  آدرس فروش 

نقد136/593,687,930,0003,319,137,000قدرالسهممسکونى110141

اصفهان اتوبان شهید
 آقا بابایى شمال باغ 
غدیر کوى گلزار کوى

 بوستان 12 پالك 64 
طبقه دوم

داراى پارکینگ و 
انبارى با وضعیت 

موجود

تجارى 21849
نقد242699/256,010,500,0005,409,450,000مسکونى

سمیرم شهر حنا بلوار 
امام خمینى جنب مسجد 

امام حسن (ع) محل 
سابق بانک ملت

بدون سند 
( قولنامه اى) و با 
وضعیت موجود

نقد36449714,331,000,00012,897,900,000تجارى31346
  خمینى شهر خ امام 
خمینى شمالى محل 

سابق بانک ملت و محل 
فعلى بانک انصار

با وضعیت موجود

نفد163/36163/3616,336,000,00014,702,400,000تجارى41674
اصفهان خیابان 

آیت اله کاشانى، نرسیده 
به میدان جمهورى محل 

سابق بانک ملت 
با وضعیت موجود

نقد23/11,155,000,000981,750,000قدرالسهمتجارى56726
اصفهان خیابان هاتف 
مجتمع زرنگار طبقه 

همکف واحد 40 

 سرقفلى 
و ملکیت با 

وضعیت موجود

اصفهان خ هاتف مجتمع نقد***39/41,654,800,000قدرالسهمتجارى66728
زرنگار طبقه اول واحد 41

 سرقفلى 
و ملکیت با 

وضعیت موجود

نقد و 35924681/515,230,125,00013,707,112,500مسکونى710481
اقساط

 هرند شهرك صفار 
هرندى بلوار صفار 

هرندى حدفاصل بلوار 
بهار و شهداى قهى 
خ مهر بین دو کوچه 

میرداماد 5 و4 مجموعه 
56 واحدى

با وضعیت موجود
 ( 56 واحد 
مسکونى
 نیمه ساز )

نقد و 93/52,898,500,0002,608,650,000قدرالسهممسکونى8304282
اقساط

اصفهان خیابان شمس 
آبادى جنب بیمارستان 

سینا بن بست نواب 
ساختمان ترمه طبقه سوم

با وضعیت موجود

نقد و ***160175/22,950,000,000مسکونى9305352
اقساط

اصفهان بهارستان بلوار 
بهشت خ فرشته انتهاى 
خ الوند نبش کوچه الوند 

پالك 508
با وضعیت موجود

نقد و ***92/61,350,000,000قدرالسهممسکونى10305258
اقساط

اصفهان بهارستان بلوار 
ایثار جنوبى خ هامون 
بعداز اروند محله 4 

مجتمع مسکونى ارغوان 
پالك 686

داراى انبارى با 
وضعیت موجود

تجارى ___11
نقد و 660/261726/13102,124,000,00091,911,600,000ادارى

اقساط
اصفهان خیابان احمد 
آباد نبش کوچه رحیم 

زاده مجتمع نور

فروش 22 
واحد ادارى و 4 
واحد تجارى به 
صورت یکجا با 
وضعیت موجود

آدرس و تلفن دفتر نمایندگى استان  : اصفهان ، خیابان شیخ صدوق شمالى ، نبش کوچه مسجدالرضا ، ساختمان بانک ملت ، طبقه چهارم، اداره ساختمان . تلفن : 36635190 - 36630823
آدرس و تلفن  دفتر مرکزى : تهران ، بزرگراه آفریقا ، نرسیده به چهارراه جهان کودك ، کوچه ژوبین پالك 5 . تلفن : 88781317 - 88872200 - 021        

تلفن کارگزار اجرایى شرکت جهت بازدید ( آقاى جعفرى ) : 09133114637

”شرکت توسعه بازاریابى و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد امالك مشروحه ذیل 
در استان اصفهان را از طریق مزایده عمومى شــماره  97/30 به فروش برساند، متقاضیان
مى توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر و  همچنین دریافت  اســناد مزایــده از تاریخ 

1397/03/20  لغایت 1397/03/31  از  ساعت 7/30 الى 14/30  به آدرس ذیل  مراجعه 
ضمناً جلسه بازگشایى پاکات و اعالم برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز دوشنبه  فرمایند.» 

مورخ 1397/04/04 در محل دفتر مرکزى شرکت برگزار مى گردد.

آخرین مهلت تحویل اســناد مزایده تا پایان وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ 1397/03/31 
مى باشد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

توضیحات:
الف) در فروشهاى نقدى شرایط پرداخت بصورت 40٪ پیش پرداخت ، 40٪ حداکثر 2 ماه بعد (همزمان با تحویل ملک) و ۲۰٪ هنگام تنظیم سند در دفترخانه مى باشد.

ب) نحوه فروش نقد و اقساط (درصد پیش پرداخت ، تعداد اقساط و نرخ سود اقساط) طبق جدول مندرج در آگهى مى باشد.
ج) در فروشهاى اقساطى اولویت با باالترین قیمت پیشنهادى و کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز است بر اساس پیشنهادهاى واصله نسبت به تعیین برنده مزایده اقدام نماید. 

د) سایر شرایط مزایده فروش امالك در اسناد مزایده درج گردیده است.   

نقد و اقساط
نرخ سود اقساطتعداد اقساط (ماه)پیش پرداختکاربرى

مسکونى ، تجارى ، 
%40ادارى ، سرقفلى

120
24٪12
36٪13
48٪14
60٪15

آگهى مناقصه (مرحله اول)

رضا رمضانى-  شهردار آران و بیدگل

شهردارى آران و بیدگل به استناد مصوبات شماره 568-569-570 همگى مورخ 97/3/12 شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل در نظر دارد نسبت 
به واگذارى تأمین بخشى از نیروى انسانى این شــهردارى شامل: کارگر ســاده حدود 47 نفر با اختصاص بودجه اى بالغ بر 14/500/000/000 ریال، 
فضاى سبز حدود 44 نفر با اختصاص بودجه اى بالغ بر 13/500/000/000 ریال، خدماتى و ادارى حدود 72 نفر با اختصاص بودجه اى بالغ بر 21/000/000/000 
ریال در سال 1397 با شرایط خاص از طریق مناقصه عمومى به بخش خصوصى اقدام نماید، لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل مى آید 
تا حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى جهت اطالع از شرایط و شرکت در مناقصه به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند. 

ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد و کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد. 

نوبت دوم

آگهى تجدید مزایده

على اکبر محمودى - شهردار دیزیچه

شهردارى دیزیچه براساس مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر و به موجب ماده 13 آیین نامه 
مالى شــهردارى ها در نظر دارد مغازه هاى واقع در سایت منطقه کارگاهى (به تعداد 4 دهنه) 
به مساحت تقریبى هر دهنه 30 مترمربع را براساس قیمت کارشناسى رسمى دادگسترى به 
اشخاص حقیقى یا حقوقى واجد شرایط و از طریق تجدید مزایده (به صورت اجاره) واگذار و 
انعقاد قرارداد نماید. لذا شرکت کنندگان مى توانند از تاریخ انتشار این آگهى تا روز چهارشنبه 
مورخ 97/03/30 به امور قراردادهاى شــهردارى مراجعه و اسناد شرکت در تجدید مزایده را 
دریافت و همچنین قیمت پیشنهادى خود را تا روز پنج شنبه مورخه 97/03/31 به دبیرخانه 
محرمانه (حراست) شهردارى ارائه نمایند. الزم به ذکر است شرکت کنندگان باید رعایت قانون 

منع مداخله کارمندان دولت را بنمایند. 

نوبت دوم

آگهى تجدید مزایده

رضا واعظ مقدم- شهردار درچه

شهردارى درچه در نظر دارد براساس مصوبه شماره 96/1055/ش شوراى اسالمى شهر نسبت به انتخاب پیمانکار جهت قطع و 
فروش چوب درختان سطح شهر که خشک شده یا در مسیر طرح هاى شهرى واقع گردیده به ازاء هر کیلوگرم از طریق مزایده 
براى مدت سه سال اقدام نماید لذا از متقاضیان درخواست مى گردد جهت دریافت اسناد مزایده  به امور مالى شهردارى درچه 

مراجعه نمایند.
مبلغ سپرده شرکت در مزایده 4/000/000 ریال مى باشد.

تاریخ چاپ آگهى مزایده: چاپ نوبت اول 1397/03/20 و نوبت دوم 1397/03/27
تاریخ دریافت اسناد مزایده: از زمان نشر آگهى نوبت دوم به مدت 10 روز

تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه حراست شهردارى: تا پایان وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ 1397/04/07
زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشایى پیشنهادات: ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 1397/04/10 در ساختمان ادارى شهردارى 

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

آدرس دریافت اسناد مزایده: درچه- میدان امام- ابتداى خیابان نواب صفوى- ساختمان شهردارى
www.dorchehcity.ir :وب سایت شهردارى

تلفن: 33762045- 031 داخلى 17 و 18

نوبت اول

از کســانى مباش که بــدون عمــل صالح به آخــرت امیدوار اســت و 
توبــه را با آرزوهــاى دراز بــه تأخیر مى انــدازد، در دنیــا چونان 
زاهدان ســخن مى گوید، اما در رفتار همانند دنیاپرستان است، اگر 
نعمت ها به او برسد ســیر نمى شــود و در محرومیت قناعت ندارد، 
از آنچه به او رســید شکرگزار نیســت و از آنچه مانده زیاده طلب 

موال على (ع)است.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

دعاى روز بیست و پنجم ماه مبارك رمضان:
نًّا بُِسنَِّه  اَللّـــُهمَّ اْجَعْلنى فیِه ُمِحبًَّا ِالَْولِیآئَِک، َوُمعاِدیًا ِالَْعدآئَِک، ُمْســتَ

خاتَِم اَْنبِیآئَِک، یا عاِصَم ُقُلوِب النَّبِیّیَن.
خدایا قرارم ده در این روز دوســتدار دوســتانت و دشــمن دارنده 
دشمنانت و پیرو راه و روش خاتم پیمبرانت اى نگهدارنده دل هاى 

پیمبران.

آگهى مزایده نوبت اول

جالل گلخنى زواره- شهردار  زواره

شهردارى زواره در نظر دارد به استناد مصوبه شوراى اسالمى شهر زواره به شماره 204 مورخ 97/03/06 تعداد 15 قطعه زمین به شماره پالك ها و مشخصات ذیل با کاربرى مسکونى و تجارى 
واقع در زواره را از طریق آگهى مزایده و با شرایط زیر به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید:

چاپ اول

 5٪ سپرده (ریال)قیمت پایه هر مترمربع (ریال)موقعیتشماره قطعهمتراژ (مترمربع)کاربرىردیف
9/121/62124/300/000خیابان دانشجو53/2812تجارى1
9/603/93032/250/000خیابان دانشجو67/1613تجارى2
2/633/27940/750/000خیابان شهید رجائى309/558865مسکونى3
2/304/53923/050/000شهرك دانشجو200/0413مسکونى4
2/183/53721/700/000شهرك دانشجو198/7614مسکونى5
2/100/00021/000/000شهرك دانشجو20015مسکونى6
1/196/42816/750/000بلوار رهبر- کوى آزادگان28028مسکونى7
1/300/00014/950/000بلوار رهبر- کوى آزادگان23029مسکونى8
1/298/53815/550/000بلوار رهبر- کوى آزادگان239/5030مسکونى9
1/239/28517/350/000بلوار رهبر- کوى آزادگان28037مسکونى10
1/356/52115/600/000بلوار رهبر- کوى آزادگان23038مسکونى11
1/207/14216/900/000بلوار رهبر- کوى آزادگان28047مسکونى12
1/350/00016/200/000بلوار رهبر- کوى آزادگان24055مسکونى13
1/449/57917/250/000بلوار رهبر- کوى آزادگان23856مسکونى14
1/437/65116/850/000بلوار رهبر- کوى آزادگان232/1157مسکونى15

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

خود نمایند.
2- شرکت کنندگان مى بایستى تا آخر وقت ادارى روز یکشنبه 
مورخ 97/03/27 قطعه موردنظر خود را انتخاب و با قید شماره 
آن، پیشنهادات خود را در پاکت دربسته به دبیرخانه شهردارى 

تحویل و رسید دریافت نمایند.
3- پیشنهادات رسیده رأس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 
97/03/28 در کمیسیون مربوطه که در محل شهردارى تشکیل 

مى گردد در حضور حاضرین باز و قرائت مى گردد.
4- کمیســیون در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات رسیده 

مختار است.
5- به پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر به این دبیرخانه برسد 
و یا مخدوش، مبهم، مشــروط و یا ناخوانا باشد ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
6- سپرده نفر اول و دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول مسترد 
نخواهد شد و چنانچه نفر اول از تاریخ ابالغ کتبى ظرف مدت سه 
روز از امضاء قرارداد و واریز وجه مربوطه خوددارى نماید سپرده 
او به نفع شهردارى ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد 

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

کمیسیون تعیین برنده بالمانع مى باشد.
8- متقاضیان مى توانند براى کســب اطالعات بیشتر و دیدن 
نقشه و آگاهى از موقعیت زمین هاى مذکور به واحد شهرسازى 
شــهردارى مراجعه نمایند و یا با تلفن هــاى 54372344 و 

54372444 تماس حاصل نمایند.
«شرایط مزایده»

الف: هزینه نقل و انتقال و درج آگهى، خدمات آب- برق- تلفن- 
گاز و آماده سازى به عهده برنده آگهى مى باشد.

یف
کد رد

کاربرىشناسه
متراژ (متر مربع)

مبلغ با احتساب  قیمت پایه 
تخفیف

 شرایط 
اعیانعرصه توضیحات  آدرس فروش 
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1850 واحد خون در
 شب هاى قدر اهدا شد

مدیرکل انتقـال خون اسـتان اصفهان گفـت: مردم 
استان اصفهان در شب هاى قدر امسـال هزار و 850 
واحد خون براى نیازمندان به این فرآورده اهدا کردند.
مجید زینلى با بیان اینکه در سال جارى مراکز میدان 
خواجو، شهرضا، کاشان و نجف آباد در شب هاى قدر 
به عالقه مندان اهداى خون خدمات ارایه مى کردند، 
گفت: مرکـز اهداى خون خمینى شـهر نیز در شـب 

بیست و سوم فعال بود.
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با بیان اینکه در 
این شـب ها، دو هزار و 350 نفر براى اهداى خون به 
مراکز فعال مراجعه کردند، افزود: از این تعداد، هزار و 

850  نفر موفق به اهداى خون شدند.

پهن شدن «سفره هاى مهربانى» 
براى کودکان کار 

رئیس جمعیـت هالل احمـر شهرسـتان اصفهان از 
برگزارى مراسم افطارى، ویژه کودکان کار خبر داد.

شـهریار انصـارى اظهـار داشـت: بـه منظـور اطعام 
نیازمندان و احسان قشر ضعیف و آسیب پذیر جامعه، 
سـفره هاى مهربانى ویـژه 40 نفـر از کـودکان کار،  
باهمت خانه داوطلب یکـى از بخش هاى خصوصى 
اصفهان و مشـارکت یـک رسـتوران و کافى شـاپ 

گسترانده شد. 

پیش بینى برداشت
 1800 ُتن گندم از مزارع نطنز

مدیر جهاد کشاورزى شهرستان نطنز گفت: برداشت 
هزار و 800 تن گندم از 400 هکتار از مزارع شهرستان 

نطنز آغاز شد.
عبدالرضا مهدى بادى اظهارداشـت: برداشـت گندم 
از مزارع شهرستان نطنز آغاز شـده است و با توجه به 
اینکه متوسط برداشت گندم از هر هکتار چهار هزار و 
500 کیلوگرم است، پیش بینى مى شود که در صورت 
برداشـت مناسـب، درحدود هزار و 800 تـن گندم از 
ایـن 400 هکتـار اراضـى زیر کشـت ایـن محصول 

برداشت شود. 

تشکیل شوراى زکات در
 80 درصد از روستاهاى استان 
رئیـس سـتاد زکات اسـتان اصفهان گفت: شـوراى 
زکات، در بیـش از 80 درصـد از روسـتاهاى اسـتان 

اصفهان راه اندازى شده است.
حجت االسـالم و المسـلمین غالمحسـین رنجبر با 
بیان اینکه شوراى زکات در روستاها وظیفه شناسایى 
ظرفیت هاى موجود در روستا و خارج از آن، شناسایى 
فقرا و کمک به آنها را دارد،  اظهار داشت: نظارت کلى 
بر شوراى زکات، در روستاها بر عهده دبیرخانه زکات 

استان است. 

حضور شهردار اصفهان در 
اجالس شهرهاى خالق جهان

شـهردار اصفهـان از حضـور در اجالس بیـن المللى 
شـهرهاى خالق جهـان در شـهر کراکف لهسـتان 

خبر داد.

جلسه علنى شورا 
برگزار نمى شود

نایب رئیس شـوراى اسـالمى شـهر اصفهان گفت: 
امروزجلسـه علنى شـوراى اسـالمى شـهر اصفهان 
برگزار نمى شود. علیرضا نصراصفهانى با بیان اینکه 
سـى و هفتمین جلسـه علنى شوراى اسـالمى شهر 
اصفهان برگزار نمى شود، اظهارداشت: به دلیل اینکه 
هفته گذشـته و بعـد از برگزارى جلسـه علنـى، بقیه 
روزهاى هفته تعطیل بود، طرح ها و لوایح جلسه سى و 
ششم هنوز در کمیسیون هاى تخصصى بررسى نشده 
و نیاز به یک هفته بررسى دارد، به همین دلیل تصمیم 

گرفته شد که جلسه امروز برگزار نشود.

خبر

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شوراى 
اسالمى گفت: در سفر معاون وزیر نیرو به شاهین شهر و میمه 
و برخوار، مقرر شد عالوه بر رعایت صرفه جویى 20 درصد، 
قطعى آب در هیچ یک از مناطق این شهرستان به وجود نیاید. 
حسینعلى حاجى دلیگانى افزود: در این سفر، مدیرعامل منابع 
امور آب کشور از مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان خواست خط انتقال 400 .......... را، باهدف برطرف 
شدن کمبود آب شهرهاى دولت آباد و شاپورآباد، محله امامزاده 
نرمى، کربکند و روستاهاى لودریچه و محسن آباد در شهرستان 
برخوار، با جمعیت تقریبى 45هزار نفر، حداکثر تا یک ماه آینده 
احداث کند.  نماینده مردم شاهین شــهر و میمه و برخوار در 

مجلس شوراى اســالمى با قدردانى از حضور شهروندان و 
انتقال مسائل و مشــکالت کمبود آب به معاون وزیر نیرو، 
نتایج دیگر این سفر را این گونه تشریح کرد که خط انتقال آب 
شهرهاى خورزوق، دستگرد و سین و محله سیمرغ با جمعیت 
تقریبى 60هزار نفر، تقویت و قطعى هاى این شهرها و محالت 
برطرف خواهد شد. این عضو کمیســیون برنامه وبودجه و 
محاسبات مجلس شوراى اسالمى اظهار داشت: سایر نتایج 
این سفر، پس از حضور وزیر نیرو در مجلس و پاسخ به سواالت 
نمایندگان در خصوص تنش هاى آبى و مشکالت مردم استان 
اصفهان، به  ویژه شهرستان هاى شاهین شهر و میمه و برخوار،  

به اطالع مردم استان خواهد رسید.

مدیر عامل شرکت شــهرکهاى صنعتى استان اصفهان 
از عزم ویژه این شــرکت جهت تکمیل زیر ساخت هاى 
شــهرکها و نواحى صنعتى،به منظور حمایــت از تولید و 

اشتغال خبر داد.
محمد جواد بگى بــا تقدیر از اقدامات حمایتى شــرکت 
گاز اســتان در گازرسانى به شــهرکها و نواحى صنعتى و 
همچنین واحدهاى صنعتى و تولیدى اســتان، از تکمیل 
زیر ساخت هاى الزم براى شهرکها و نواحى صنعتى در سال 
جارى خبر داد و تصریح کرد: پروژه آسفالت شهرك صنعتى 
دهاقان در نیمه نخست امسال،  تکمیل و ساختمان ادارى و 
نگهبانى این شهرك نیز تا پایان سال به بهره بردارى خواهد 

رسید.
مدیرعامــل شــرکت شــهرکهاى صنعتــى اســتان 
اصفهان از تکمیــل ســاختمان ادارى، نگهبانى و آتش 
نشــانى ناحیه صنعتــى جمبزه نیــز به همــراه تامین 
ماشین آتش نشــانى در نیمه نخست ســال جارى خبر

 داد.
 وى در ادامه افزود:  براى ناحیه صنعتى جمبزه، طرح توسعه 
70 هکتارى جدید مصوب شد و با توجه به استقرار صنایع 
بزرگ در طرح هاى توسعه اى گذشته این ناحیه، مقرر شد 
با همکارى شرکت گاز، گاز رســانى به این ناحیه تا پایان 

سال اجرایى گردد.

عزم شرکت شهرك هاى صنعتى 
براى تکمیل نواحى صنعتى 

رفع مشکل کمبود آب برخوار 
تا یک ماه آینده

طرح سنجش آمادگى تحصیلى حدود 90 هزار کودك 
نوآموز از ســوم تیرماه در 62 پایگاه در استان اصفهان 

آغاز مى شود.
مژگان رسولیان، کارشناس مســئول واحد تشخیص و 
پیشگیرى اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با 
اشاره به طرح سنجش سال تحصیلى جدید اظهارداشت: 
طرح ســنجش سالمت جســمانى و آمادگى تحصیلى 
نوآموزان بدو ورود و  پیش دبستانى، براى سال تحصیلى 

98-97 از سوم تیرماه آغاز مى شود.
وى با بیان اینکه امسال طرح سنجش سالمت جسمانى 

و آمادگى تحصیلى نوآموزان بدو ورود و پیش دبستانى در 
56 پایگاه اولیه و شش پایگاه تخصصى در استان اصفهان 
اجرایى مى شــود، افزود: در این دوره از طرح سنجش 
تحصیلى، درحدود 90 هزار کودك نوآموز مورد سنجش 
آمادگى تحصیلى، بینایى، شنوایى، بهداشت و اختالالت 

رفتارى هیجانى قرار مى گیرند.
کارشناس مسئول واحد تشخیص و پیشگیرى اداره کل 
آموزش و پرورش استان اصفهان اضافه کرد: از این تعداد، 
33 هزار نفر نوآموزانى هستند که در مراکز پیش دبستانى 
تحت نظارت آموزش و پرورش ثبت نام کرده اند و بقیه 

نوآموزان بدو ورود پایه اول متولدان نیمه دوم سال 1390 
و نیمه اول 1391 هستند.

رسولیان خاطرنشان کرد:  والدین مى توانند براى انجام 
ســنجش نوآموزان پایه اول و پیش دبســتانى، ضمن 
مراجعه به مدرسه مورد نظر جهت ثبت نام، نوبت گیرى 
پایگاه سنجش را انجام داده  و در تاریخ مقرر، با در دست 
داشتن شناســنامه کودك، شناســنامه والدین و کارت 
واکسن، به پایگاه هاى سنجش مشخص شده در نواحى 
و مناطق آمــوزش و پرورش اســتان اصفهان مراجعه

 کنند .

آغاز طرح سنجش 
آمادگى تحصیلى 90 هزار  نوآموز 

فرمانده نیروى انتظامى استان اصفهان گفت: اعضاى 
باندى که با ترفند تصادفات ساختگى توانسته بودند 
150 میلیارد ریال از شرکت هاى بیمه کالهبردارى 
کنند، توسط کارآگاهان پلیس آگاهى استان اصفهان 

شناسایى و دستگیر شدند.
ســردار مهدى معصوم بیگى اظهار داشــت: در پى 
کسب خبرى مبنى بر حضور تعدادى افراد مصدوم در 
دادسراى شهرستان برخوار و تشکیل پرونده تصادف 
جرحى مشکوك، موضوع به صورت ویژه در دستور 

کار کارآگاهان پلیس آگاهى قرار گرفت.
وى افــزود: کارآگاهان با انجــام تحقیقات علمى و 
تخصصى خود، پنج نفر از مصدومان را دســتگیر و 
به پلیس آگاهى منتقل کردند که متهمان در جریان 
تحقیقات، از فعالیت باند ایجاد تصادف ســاختگى و 

دریافت خسارت از شرکت هاى بیمه پرده برداشتند.

فرمانده نیروى انتظامى اســتان اصفهــان گفت: با 
بررسى هاى صورت گرفته مشــخص شد، اعضاى 
اصلى باند، با تبلیغ شغلى پر درآمد در فضاى مجازى، 
افراد جویاى کار را فریب داده و در منزلى اجاره اى، با 
ایجاد بى حسى موضعى، صدمات و جراحاتى را در بدن 

آنان به وجود مى آورند.
وى خاطرنشــان کرد: اعضاى باند، پس از مصدوم 
کردن افراد مذکور، با اســتفاده از خودروهاى داراى 
بیمه، اقدام به ایجاد تصادف ســاختگى کرده و پس 
از حضور اورژانس و انتقال مصدومان به بیمارستان، 
پرونده قضائى تشکیل و با صدور رأى از شرکت هاى 

بیمه، خسارت دریافت مى کردند.
معصوم بیگى اذعان داشــت: بــا اعترافات متهمان، 
بالفاصله اکیپى از کارآگاهان پلیس آگاهى تشکیل 
و در یک عملیات ضربتى پنج نفــر از اعضاى اصلى 
باند را در یکى از شهرستان هاى استان، دستگیر و در 
بازرسى از مخفیگاه هاى آنها، هفت دستگاه خودرو و 
10 دستگاه موتورسیکلت، به همراه اقالم جراحى و 
پزشکى مورد اســتفاده براى بى حسى و مصدومیت 

افراد کشف شد.
وى با اشــاره به دســتگیرى دو نفر از سرکرده هاى 
باند در دو استان کشور یادآور شد: تاکنون 35 نفر در 
این پرونده دستگیر شــده و بالغ بر 150 میلیارد ریال 
کالهبردارى از شرکت هاى بیمه توسط اعضاى این 

باند کشف شده است.

مدیر اداره میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
آران و بیدگل از اختصاص دو میلیــارد و 500 میلیون 
ریال براى آغاز فصل دوم کاوش شهر زیرزمینى سفید 

شهر خبر داد. 
مجید نورى اظهار داشــت: در مرحله اول کاوش شهر 
زیرزمینى سفیدشهر، با توجه به بررسى ها و مطالعات 
اولیه، کاوش از ســرداب خانه تاریخى «بقال» توسط 
گروه باستان شناسى اداره میراث فرهنگى انجام شده 

بود. 
وى اظهار داشــت: طبق پیش بینى هــا و مطالعات 
اولیه، وسعت این دســت کندها به  عنوان پناهگاهى با 
وســعت حداقل نیمى از زیر بافت تاریخى سفیدشهر

 است. 
مدیر  اداره میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
آران و بیدگل با اشــاره به اینکه مطالعات اولیه در این 

شهر زیرزمینى، در اواخر دى ماه سال گذشته آغاز شده و 
هنوز تخمین زدن قدمت این شهر، نیاز به کاوش دقیق 
توسط باستان شناسان دارد، گفت: در مرحله اول کاوش، 
با شناســایى آثار به جاى مانده، قدمت این اثر دستکند 

مشخص مى شود.
وى در ادامه گفت: با توجه به نزدیکى پناهگاه زیرزمینى 
سفید شــهر در فاصله 10 کیلومترى شهر زیرزمینى

 نوش آباد، وجود دست کندهاى زیرزمینى همچون شهر 
زیرزمینى نوش آباد در این منطقه نیز وجود دارد.

نورى تصریح کــرد: این دســت کندها بــا کاربرى 
پناهگاه هاى زیرزمینى با عنوان شــهرهاى زیرزمینى 
شناخته شده اند و با ادامه کاوش هاى باستان شناسى و 
تکمیل اطالعات در این خصوص، شهر زیرزمینى سفید 
شهر دومین شــهر زیرزمینى بعد از نوش آباد در شمال 

منطقه اصفهان خواهد بود.

معاون حمــل و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان 
گفــت: آمادگــى داریــم در جهــت حفاظــت از 
محیط زیســت و حمایت از حقوق حیوانات، به جاى 
اسب از کالسکه هاى برقى متناسب با بافت تاریخى 

اصفهان در میدان نقش جهان استفاده کنیم.

علیرضا صلواتى در خصوص «درخواست یک فعال 
محیط زیســت به پایان دادن رنج اسب هاى میدان 
نقش جهان» اظهار داشــت: اگر مدیریت شــهرى 
اصفهان به این نتیجه برسد که از حمل و نقل پاك در 
میدان نقش جهان استفاده کند، معاونت حمل و نقل 

در این رابطه آمادگى کامل دارد.
وى افزود: مدیریت شــهرى دغدغه زیست محیطى 
و حمایت از حقوق حیوانــات را دارد، امــا ابتدا باید 
جنبه هــاى پیرامون ایــن موضوع، اعــم از بحث 

نوستالژى و اشتغالزایى را در نظر گرفت.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان تأکید 
کرد:کالسکه هاى برقى متناســب با بافت تاریخى 
ساخته شده و آماده عرضه است، بنابراین اگر شوراى 
شهر این مهم را به تصویب رســاند،  آمادگى کامل 

جایگزینى را داریم.

آخرین مهلت ارسال مقاله و ایده به همایش«مدیریت 
انرژى و سیســتم هاى مکاترونیک» تا پنجم مرداد 

اعالم شده است.
بنابر اعالم دبیرخانه این همایش، پژوهشگران عالقه 
مند آخرین دستاوردهاى علمى خود را در این زمینه به 

دبیرخانه ارسال کنند.

عالقه منــدان بــراى کســب اطالعات بیشــتر 
و ارســال مقالــه و ایــده، بــه نشــانى اینترنتى 

ms.iaumajlesi.ac.ir ارسال کنند.
گفتنى است؛ همایش مدیریت انرژى و سیستم هاى 
مکاترونیک 18 شهریور درآزاد اسالمى واحد دانشگاه 

مجلسى برگزار مى شود.

فرمانده نیروى انتظامى استان اصفهان خبر داد

کالهبردارى از شرکت هاى بیمه با تصادفات ساختگى

اختصاص2/5میلیارد ریال براى 
کاوش شهر زیرزمینى سفیدشهر

کالسکه هاى برقى
 جایگزین اسب هاى میدان نقش جهان مى شود؟

 برگزارى همایش مدیریت انرژى در 
حدود یک سوم از قنات هاى شهرستان بویین میاندشت دانشگاه آزاد مجلسى

بطور کامل خشک شده است.
مدیرجهادکشــاورزى بویین میاندشــت گفت: باتوجه 
به کاهش 40تــا95 درصدى منابــع آبى،400هکتار  از 
باغ هاى این شهرســتان در معرض خشکســالى قرار

 دارند.
محمدتقى فرهادى افزود:متاسفانه از 293رشته قنات، 
10رشته به طور کامل خشک شده و دبى بقیه نیز به شدت 

کاهش یافته است.
وى افزود:براى نجات بــاغ ها از خشکســالى، نیاز به 
آبرسانى سیار و ساخت استخر ذخیره آب است که طبق 
برآوردهاى انجام شــده،بیش از 42میلیارد ریال اعتبار 

نیازدارد.
وى افــزود: در شهرســتان بویین میاندشــت هزار و 
200هکتارباغ میوه ازجمله انگــور، زردآلو، گردو، بادام، 

گیالس، هلو، آلبالو، سیب و آلو وجود دارد.

خشک شدن
400هکتار از باغ هاى 
بویین میاندشت

شهردار شهرضا گفت: بخشى از مهمترین 
زباله هاى شهرى، زباله هاى عفونى هستند 
که حمل و جمع آورى آن هــا نیازمند اتخاذ 
تدابیر ویژه اســت تا از بیمــارى مأموران 
جمع آورى کننده و انتشار آلودگى جلوگیرى 

شود.
رحیم جافرى اظهار داشت: بعد از رایزنى هاى 
انجام شــده، کارشناســان نظام پزشکى 
شهرستان به این نتیجه رسیدند که زباله هاى 
خاص و عفونى باید براساس قوانین مدیریت 
پسماند، به صورت جداگانه حمل و جمع آورى 

شوند.
شــهردار شــهرضا همچنین با اشاره به 
فعالیت خودروهاى لجن کش، تصریح کرد: 
خودروهاى لجن کش  با تخلیــه بار خود در 
مبادى ورودى و خروجى شهر، باعث آلودگى 

محیط زیست مى شوند.
جافرى ادامه داد: در ســال گذشته باوجود 
اینکه شهردارى مســئول خدمات رسانى 
در خارج از شهر نیســت، اما جاده فاضالب 
شهرضا موســوم به «الگونى» را آسفالت 
کردیم و الزم است خودروهاى لجن کش به 
این مسیر هدایت شوند و از تخلیه بار آن ها 

در سایر اماکن جلوگیرى شود. 

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
گفــت: 40 پایگاه جــاده اى هالل احمــر، همزمان با 
مســافرت هاى تابســتانى در جاده هاى استان فعالیت 

مى کنند.
داریوش  کریمــى  افزود: مهمتریــن  ماموریت هالل  

احمر استان اصفهان در هفته گذشــته، امداد رسانى به 
سیل زدگان در شهرستان هاى کوهپایه، نایین  و اردستان 
بود که تیم هاى امداد، وظیفه امداد رسانى به سیل زدگان

و تخلیــه آب از منازل و همچنین پشــتیبانى از ســایر 
دستگاه هاى دیگر را بر عهده داشتند.

آمادگى 40 پایگاه جاده اى 
همزمان با مسافرت هاى تابستانى

    دزد مغازه هاى آران و بیدگل دستگیر شد

امروز؛ تشییع پیکر چهره ماندگار کتاب اصفهان

فرمانده انتظامى شهرستان آران و بیدگل از دستگیرى 
یک نفر به جرم دزدى از فروشگاه ها و مغازه هاى مرکز 
این شهرستان خبر داد. سرهنگ مسعود سپهوند گفت: 
پلیس آگاهــى آران و بیدگل در پى چنــد فقره دزدى 
در هفته هاى گذشــته از فروشــگاه و مغازه هاى این 

شهرستان، موضوع را در دستور کار قرار داد. 
وى افزود: ماموران با اقدام هاى فنى توانستند، در نهایت 

متهم را شناسایى و دســتگیر کنند که در بازجویى ها، 
تاکنون به 12 فقره دزدى از فروشــگاه ها و مغازه هاى 

آران و بیدگل اعتراف کرده است. 
فرمانده انتظامى شهرســتان آران و بیدگل بیان داشت: 
برخى از اموال و اقالم دزدیده شده که در حیاط خانه متهم 
جاسازى شده بود، در بررسى هاى صورت گرفته، کشف 

و تحویل مالباختگان شد.  

پیشکسوت و چهره ماندگار کتابدارى اصفهان درگذشت.
«مرتضى تیموري» پس از ســال ها تالش در عرصه 
کتابداري و کتاب شناسی، صبح پنجشنبه 17خرداد به 

دیار باقى شتافت.
مراسم خاك سپارى پیشکسوت و چهره ماندگار کتابدارى 
اصفهان، امروز ساعت 8:30 صبح در باغ رضوان برگزار 

مى شود.

اســتاد“مرتضى تیمورى“در سال91تندیس“دوستدار 
اصفهان“ را به مناسبت روز اصفهان، از انجمن دوستداران 
اصفهان دریافت کرد و تجربه ســال هــا انس با کتاب 
را در کارنامه پربار و درخشــان خود به ثبت رســاند که 
کتاب هاى«غزلیات جاویدان پارسى»،«بیاض تاج الدین 
احمدوزیر» و «کتاب شناســى اصفهــان» از جمله آثار 

اوست.

ساماندهى حمل زباله هاى 
عفونى در شهرضا
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معاون امور اجتماعى اداره کل بهزیستى استان اصفهان 
از پرداخت ماهانه ســه میلیــارد و 700میلیون ریال به 
39خانه تحت حمایت اداره کل بهزیســتى استان خبر 

داد.
مجتبى ناجى گفــت: دو میلیارد ریال از ایــن مبلغ، به 
550کودك کــه خانواده هاى فامیــل از آنها نگهدارى 

مى کنند، پرداخت مى شود.
وى  با بیان اینکه این اعتبارات، کمک هزینه تحصیلى 
و آموزشــى براى این افراد اســت، افزود: 420کودك 
بى سرپرست و بدسرپرست در استان اصفهان وجود دارد 
که در 39خانه تحت حمایت و پوشش سازمان بهزیستى 

هستند.
معــاون امــور اجتماعى اداره کل بهزیســتى اســتان 
اصفهــان گفــت: از ایــن 420کــودك، 35نفــر در 
چهــار خانــه در کاشــان تحت پوشــش هســتند و 
از خدمات نگهــدارى تحصیلى و آموزشــى بهره مند 

مى شوند.
ناجــى همچنیــن از وجود760مهــد کــودك که در 
مقطع پیــش دبســتانى تحــت حمایت بهزیســتى 
و 9هزار و 300زن سرپرســت خانوار تحت پوششــى 
خدمــات حمایتى ســازمان بهزیســتى اســتان خبر

داد.

معاون امور فرهنگــى و اجتماعــى اداره کل اوقاف و 
امــور خیریه اســتان اصفهــان گفت: طــرح ضیافت 
الهــى در 207 بقعه متبرکه اســتان اصفهــان در حال

 اجراست.
حجت االسالم والمسلمین حســن امیرى اظهار کرد: 
برنامه هاى مختلفى در بقاع متبرکه سراســر اســتان 
در حال اجراســت کــه یکــى از آنها طــرح ضیافت 
الهى اســت کــه در 207 بقعــه متبرکه اســتان اجرا 

مى شود.
وى بــا اشــاره بــه برگــزارى برنامه هــاى معمول 
ماه مبــارك رمضــان در دیگر بقــاع اســتان افزود: 

در طرح ضیافت الهــى برنامه هایى همچــون قرائت 
قرآن، دعاى ابوحمــزه ثمالى و اعــزام مبلغین برقرار

 است.
معاون فرهنگى و اجتماعى اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان در خصوص اعزام مبلغین تصریح کرد: 
250 مبلغ به بقاع متبرکه اســتان اعزام شــدند که این 
مبلغان، در اجراى برنامه هایــى چون برپایى خیمه هاى 
معرفــت در جــوار امامــزادگان، ترتیــل خوانى قرآن 
کریم، پاسخگویى به مسائل شــرعى، برگزارى مراسم 
شــب هاى قدر و نماز جماعت و نماز عیدفطر همکارى 

خواهند داشت.

فعالیت 39خانه حمایت 
بهزیستى در اصفهان

207 بقعه اصفهان میزبان 
طرح ضیافت الهى است

هیچ موردى از تب کنگو در 
شهرضا گزارش نشده است

رئیس شـبکه دامپزشـکى شـهرضا گفـت: در مدت 
چهار سال گذشـته، هیچ موردى از تب کریمه کنگو 

در شهرضا گزارش نشده است.
حمیـد رئیس زاده اظهـار کرد: همـه سـاله از ابتداى 
تابسـتان و در تیرمـاه آمادگـى الزم بـراى مقابله با 
بیمارى تـب کنگو ایجاد مى شـد که امسـال اندکى 

زودتر آغاز شده است.
وى با بیان اینکه بیمارى تب کنگو با سـردرد شدید، 
تـب، درد عضالنـى و خونریـزى زیر جلـدى همراه 
اسـت، تأکید کـرد: فـرد مبتال به ایـن بیمـارى، اگر 
به سـرعت تحت درمان هـاى اختصاصـى از طریق 
داروهاى ضدویروسـى قرار بگیرد، در بیشـتر موارد 

درمان مى شود. 

آغاز مرمت بازار بزرگ و 
تاریخى شهرضا 

عملیـات مرمـت بـازار تاریخـى شـهرضا آغـاز 
شد.

 فریـدون اللهیـارى، مدیـر کل میـراث فرهنگـى، 
صنایع دسـتى و گردشـگرى اسـتان اصفهان گفت: 
اقدامـات مرمتـى در ایـن بـازار تاریخى بـا اعتبارى 
بالـغ بر پنـج میلیـارد ریال شـامل استحکام بخشـى 
ستون ها، طاق ها و اجراى برخى طاق هاى آسیب دیده

 انجام مى شود.

خبر

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

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

تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139660302023001138 مورخ 1396/09/30 خانم حشمت کاردان 
به شماره شناســنامه 857 کدملى 1286450896 صادره از اصفهان فرزند محمدحسین نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 104/30 مترمربع مفروزى از پالك 
شــماره 1 فرعى 3285- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى 

اولیه محرز گردیده است.
ردیف 2- برابر رأى شماره 139660302023001139 مورخ 1396/09/30 آقاى عباس مسجدى 
اصفهانى به شماره شناســنامه 111 کدملى 1284361888 صادره از اصفهان فرزند محمد  نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 104/30 مترمربع مفروزى از پالك 
شــماره 1 فرعى 3285- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى 
اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1397/03/05 تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1397/3/20 م الف: 38576 صفائى- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك مرکزى اصفهان 

2/764/
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139660302023001504  مورخ 96/12/27 آقاى غالمرضا عزیزى به 
شماره شناسنامه 1032 کدملى 1816545260 صادره از آبادان فرزند على نسبت به 3 دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 153/65 مترمربع مفروزى از پالك شماره 5398- اصلى 

واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است.
ردیف 2- برابر راى شــماره 139660302023001506 مورخ 96/12/27 خانم فرنگیس کاتبى 
به شماره شناسنامه 1325 کدملى 1816625833 صادره از آبادان فرزند محمدحسن نسبت به 3 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 153/65 مترمربع مفروزى از پالك شماره 
5398- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده 
است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/03/05 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/3/20 م الف: 

4709 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /2/765
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139760302023000072 مورخ 97/01/29 خانم ملیحه اقطار به 
شــماره شناســنامه 43410 کدملى 1282356534 صادره از اصفهان فرزند مهدى نسبت به دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 217/13 مترمربع مفروزى از پالك شماره 
5324- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
ردیف 2- برابر رأى شــماره 139760302023000073 مورخ 97/01/29 خانم منصوره اقطار 
به شــماره شناســنامه 43411 کدملى 1282356526 صادره از اصفهان فرزند مهدى نسبت به 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت ششدانگ 217/13 مترمربع مفروزى 
از پالك شــماره 5324- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشــاعى اولیه 

محرز گردیده است.
3- - برابر رأى شماره 139760302023000074 مورخ 29/01/97 آقاى جمال اقطار به شماره 
شناسنامه 70896 کدملى 1282450956 صادره از اصفهان فرزند مهدى نسبت به دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششــدانگ  217/13 مترمربع مفروزى از پالك شماره 
5324- اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/03/05 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/03/20 م 

الف: 5042 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /2/831
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
برابر آراء صادره هیئت/ هیئت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان 
هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 

متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر راى شماره 139760302023000148 مورخ 97/02/31 خانم زهرا گرك یراقى 
به شماره شناسنامه 234 کدملى 1286774454 صادره از اصفهان فرزند محمد بر ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 10/90 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2739- اصلى واقع در بخش 3 
ثبت اصفهان که به صورت عادى از طرف مهدى اشجع واگذار گردیده است. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1397/03/05 تاریخ انتشار نوبت دوم: 20 /1397/03. م الف: 5378 امیرحسین 

صفائى رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /3/140
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139760302023000149 مورخ 97/02/31 خانم عزت امیدى چوپانى 
به شــماره شناســنامه 28242 کدملى 1282209949 صادره از اصفهان فرزند آقامیرزا نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 78/80 مترمربع مفروزى از 
پالك شــماره 5632 باقیمانده- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى 

اولیه محرز گردیده است.
ردیف 2- برابر رأى شــماره 139760302023000150 مورخ 97/02/31 آقاى علیرضا رفیعیان 
زمانى مقدم به شماره شناســنامه 22246 کدملى 1282690183 صادره از اصفهان فرزند عباس 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 78/80 مترمربع مفروزى از 
پالك شــماره باقیمانده  5632- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى 
اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1397/03/05 تاریخ انتشار نوبت 
دوم 1397/03/20 م الــف: 5516 صفائى- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك مرکزى اصفهان 

3/158/
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139760302023000153 مورخ 97/02/31 آقاى علیرضا رفیعیان 
زمانى مقدم به شماره شناســنامه 22246 کدملى 1282690183 صادره از اصفهان فرزند عباس 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 4/40 مترمربع مفروزى از 
پالك شماره 5634- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز 

گردیده است.
ردیف 2- برابر رأى شماره 139760302023000154 مورخ 97/02/31 خانم عزت امیدى چوپانى 
به شماره شناسنامه 28242 کدملى 1282209949 صادره از اصفهان فرزند آقامیرزا نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 4/40 مترمربع مفروزى از پالك 
شماره 5634- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده 
است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1397/03/05 تاریخ انتشار نوبت دوم 1397/03/20 م 

الف: 5515 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /3/159
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر راى شــماره 139760302023000155 مورخ 97/02/31 آقاى علیرضا رفیعیان 
زمانى مقدم به شماره شناســنامه 22246 کدملى 1282690183 صادره از اصفهان فرزند عباس 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 231/17 مترمربع مفروزى 
از پالك شــماره 5665- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشــاعى اولیه 

محرز گردیده است. 
ردیف 2- برابر راى شماره 139760302023000156 مورخ 97/02/31 خانم عزت امیدى چوپانى 
به شــماره شناســنامه 28242 کدملى 1282209949 صادره از اصفهان فرزند آقامیرزا نسبت به 

سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 231/17 مترمربع مفروزى 
از پالك شــماره 5665- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشــاعى اولیه 

محرز گردیده است. 
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/03/05 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/03/20 م 

الف: 5511  امیرحسین صفائى رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /3/160
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر راى شماره 139760302023000147 مورخ 97/02/31 خانم نرگس ابوطالبیان 
الیادرانى به شــماره شناســنامه 1274905001 کدملى 1274905001 صادره از اصفهان فرزند 
محمدرضا بر میزان 37/2310 ســهم مشــاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 328 
مترمربع مفروزى از پالك شماره 19 فرعى از 2947- اصلى واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که در 
ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/03/05 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/03/20 م الف: 5529  امیرحسین صفائى رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالك مرکزى اصفهان /3/162
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شــعبه چهارم اصفهان در نظر دارد جلســه مزایــده اى درخصوص پرونده 
اجرایى کالســه 962146 ج/4 له آقا اکبر کیانى و علیه آقاى محمدحسین آذرى مبنى بر مطالبه 
مبلغ 2/412/935/095 ریال بابت محکوم به و هزینه هــاى اجرایى و حق االجراى دولتى که در 
اجراى قبلى 5 ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى شــخص ثالث آقــاى حمیدرضا کورنگ ملک 
خود را در جهت پرداخت دیون معرفى نموده است. در تاریخ 97/4/13 ساعت 8/5 صبح در محل 
اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 1925/25 سهم مشاع از 
27820/25 سهم یک حبه مشاع شش دانگ ملکى بر پالك ثبتى شماره 1504 فرعى از 475 اصلى 
بخش 16 با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسى که ذیًال درج شده است ملکى آقاى حمیدرضا 
کورنگ و اکنون در تصرف مالکانه شــخص ثالث مى باشد توسط کارشناس رسمى دادگسترى به 
شرح ذیل ارزیابى شــده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین 
خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه 
داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در 
جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشــنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک 
مورد مزایده پس از پرداخت تمــام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هــاى اجرایى بر عهده 
محکوم علیه مى باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: درخصوص ارزیابى میزان 1925/25 سهم مشاع 
از 200178 سهم عرصه و اعیان پالك 1504 فرعى از 475 اصلى و مجزا شده از پالك 18 بخش 
ثبتى 16 شهرستان اصفهان موسوم به اراضى بختیاردشت (جاده پاالیشگاه اصفهان) موارد زیر به 
استحضار مى رسد. اینجانب کارشــناس منتخب با راهنمایى و ارائه طریق متقاضى از زمین مشاع 
سند شماره 614319 ج/94 بازدید و پس از بررســى الزم و نظر به اینکه مساحت کل پالك فوق 
االشاره 194767/76 مترمربع است، مساحت سهم سند مشاع مذکور بمیزان 1873/22 مترمربع 
محاسبه و تعیین گردید. پالك مذکور محصور است به شماًال جاده احداثى پاالیشگاه نفت و شرقًا 
به حریم جاده اصفهان- تهران و جنوبًا جاده احداثى و شرکت تعاونى حمل و نقل تبرکاران اصفهان 
و غربًا به شیار مشترك و کانال آبرسانى شهرســتان برخوار و پالك 1506 فرعى. اراضى مذکور 
در قدیم از قنات شروب مى شده که فعالً خشک  و مســلوب النفعه گردیده و به استناد سند از چاه و 
تأسیسات قطعه 18 فرعى باقیمانده حق استفاده دارد ولى فعًال سالها است که بصورت بایر درآمده 
و هیچ استفاده کشاورزى از آن نمى شود اما با کسب مجوزات الزم و قانونى از سازمانهاى ذیربط 
قابلیت استفاده خدماتى و تأسیســاتى دیگر را دارد. با توجه به موارد فوق و لحاظ کلیه عوامل مؤثر 
در موضوع، اراضى مشاع سند مذکور از قرار مترمربعى 1/100/000 ریال (یکصد و ده هزار تومان) 
و جمعًا بملغ 2/060/542/000 ریال معادل دویست و شش میلیون و پنجاه و چهار هزار و دویست 
تومان تقدیم و ارزیابى مى گــردد. م الف: 3783 مدیر و دادورز اجراى احکام مدنى دادگســترى 

اصفهان /3/154
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100350201985 شماره پرونده: 9709980350200117 شماره بایگانى 
شعبه: 970125 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به خانم زهرا طاهرى فرزند جعفرقلى 
خواهان روحا روحانى فرزند فتح اله با وکالت حجت اله تاجمیر ریاحى دادخواستى به طرفیت خوانده 
خانم زهرا طاهرى فرزند جعفرقلى به خواسته ابطال سند مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9709980350200117 شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت 
و وقت رسیدگى مورخ 1397/06/12 ساعت 08:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق م وضوع 
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 نشــانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان، خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304. م الف: 6133 شعبه 

دوم دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان اصفهان /3/469
ابالغ وقت رسیدگى

در خصوص پرونده 970259 خواهان نصراله خسروى دادخواستى مبنى بر مطالبه وجه به طرفیت 
حمزه على صادقى تقدیم نموده است. وقت رســیدگى براى مورخه 97/5/8 ساعت 11/30 تعیین 

گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان مراتب در جراید 
منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شــعبه واقع در خیابان ســجاد، اول خیابان ارباب، 
روبروى مدرسه نیلى پور، جنب ساختمان صبا پالك 57 کدپستى 8165756441 مجتمع شوراى 
حل ختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 6094 شعبه 32 شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /3/470
 ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9710100350402289 شــماره پرونده: 9709980350400127 شــماره 
بایگانى شعبه: 970136 ابالغ دادخواست و ضمائم به آقاى عباسعلى داورى- خواهان آقاى قدرت 
اله سعیدى دهکى فرزند روح اله دادخواســتى به طرفیت خوانده آقاى عباسعلى داورى به خواسته 
ابطال مبایعه نامه (مالى غیرمنقول) (تقاضاى ابطال مبایعــه نامه مورخه 1377/02/22 به لحاظ 
مستغیر الحق درآمدن مبیع پالك ثبتى 360- 14915 بخش 14 ثبت اصفهان واقع در خ زینبیه 8 
مترى الله ك فدك بن بست سعدى پ 3 سمت راست به انضمام احتساب کلیه خسارتهاى قانونى 
و دادرسى) مقوم به 21/000/000 ریال ارزش منطقه اى ملک 7/700/000 ریال مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به پرونده شماره 9709980350400127 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/05/20 ساعت 10:30 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 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. اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 308. م الف: 

6122 شعبه  4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /3/471
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100350602787 شماره پرونده: 9709980350600148 شماره بایگانى 
شعبه: 970154 ابالغ وقت رســیدگى و ضمائم به آقاى سیروس عطارد فرزند جعفر خواهان خانم 
پروین هلیسائى فرزند اسماعیل دادخواســتى به طرفیت خواندگان مهرداد طبیبى نجف آبادى  و 
مهرنوش طبیبى نجف آبادى وکیان دخت ترابى نجف آبادى فرزند حسینعلى و سیروس عطارد و 
مرتضى جان نثارى و کیوان صادقى نوگورانى و چنگیز مهرابى به خواسته ابطال سند مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709980350600148 شعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرستان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/06/14 ساعت 08:00 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده آقاى 
سیروس عطارد و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد 
تا خوانده فوق ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه 
حاضر گردد. اصفهان، خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان 
طبقه 2 اتاق شماره 214. م الف: 6161 شعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /3/472

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9710100350602785 شماره پرونده: 9709980350600048 شماره بایگانى 
شعبه: 970051 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى مسعود صالحى ناغانى فرزند 
على خواهان بانک مهر اقتصاد اصفهان دادخواستى به طرفیت خوانده آقایان حسن صالحى ناغانى 
و مسعود صالحى ناغانى و رضا صالحى ناغانى به خواســته مطالبه وجه چک و خسارت دادرسى و 
تاخیر تادیه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709980350600048 شعبه 
6 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت رســیدگى مورخ 1397/05/20 ساعت 
11:00 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت 
مجهول المکان بودن خوانده آقاى مسعود صالحى ناغانى 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. اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، 
ساختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 214.  م الف: 6163 شعبه 6 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفها ن /3/473
ابالغ راى

کالسه پرونده: 961140 شــماره دادنامه: 9709976794200048- 97/1/26 مرجع رسیدگى: 
شعبه 12 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: ناصر عابدى درچه به نشانى اصفهان، شهرستان 
لنجان، شــهر فوالدشــهر، C4 آل محمد پالك 5 خوانده: ناهید ممتاز به نشانى مجهول المکان 
خواسته: مطالبه وجه چک (حواله) گردشــکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى 
اعضاى محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگى با اســتعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى قاضى شــورا: در خصوص دادخواست ناصر عابدى درچه به طرفیت 
ناهید ممتاز به خواســته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال وجه 5 فقره سفته/ چک به شماره هاى 
 ،96/5/10 -812741 ،96/6/10 -812742 ،96/7/10 -812743 ،96/8/10 -812744
812740- 96/4/10 عهده بانک موسسه مالى و اعتبارى کوثر به انضمام خسارات دادرسى و تاخیر 
تادیه با توجه به دادخواســت تقدیمى و مالحظه اصول مستندات دعوى و اینکه خوانده با ابالغ به 
نحوه نشر آگهى وقت و انتظار کافى در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوى و مستندات ابرازى 
خواهان ایراد و تکذیبى به عمل نیاورده و مســتندات ابرازى نیز حکایت از اشتغال ذمه ى  خوانده / 
خواندگان به خواهان را حکایت مى کند. على هذا ضمن ثابت دانستن دعوى به استناد مواد 198، 
519، 522 قانون آیین دادرســى مدنى و مواد به محکومیت خوانده/ خوانــدگان به پرداخت مبلغ 
دویست میلیون به عنوان اصل خواسته و پرداخت 2/930/000 به عنوان خسارت دادرسى و هزینه 
نشر آگهى به پرداخت خســارات تاخیر و تادیه از تاریخ 96/9/13 لغایت زمان وصول و ایصال آن 
طبق نرخ شاخص بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى و حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 6149 شعبه 12 شوراى 
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خشکسالى و بى آبى تمامى مناطق شهرستان سمیرم را 
در برگرفته است، یکى از این مناطقى که پنجه در پنجه 
خشکسالى دارد، وردشت اســت که روزگارى به عنوان 
یکى از سبزترین دشــت هاى سطح اســتان شناخته 
مى شــد، اما امروز به یکى از خشــک ترین دشت هاى 

استان اصفهان مبدل شده است.
به گزارش ایمنا، در گذشته اى نه چندان دور، این منطقه 
یکى از دشت هاى حاصلخیز و پر آب شهرستان سمیرم به 
شمار مى آمد که همین امر موجب شده بود تا کشاورزى، 
مهمترین پیشه ساکنان این خطه شود، اما متأسفانه با توجه 
به خشکسالى هاى متوالى و پى درپى سال هاى اخیر، این 
منطقه دچار تنش آبى شده و بسیارى از درختان سیب آن 

لطمه جبران ناپذیرى را متحمل شده اند.
■■■

چندى پیش مدیر عامل شــرکت آبفار استان اصفهان، 
عــدم مدیریت در بخش آب کشــاورزى شهرســتان 
ســمیرم را، یکى از عوامل مهم و مؤثــر در بحران این 
منطقه عنوان کرد. عدم مدیریت مصرف آب در بخش 
کشــاورزى، رعایت نکردن سهمیه برداشت آب توسط 
برخى کشاورزان و استفاده از روش هاى سنتى آبیارى 
موجب شــد تا بخش قابل توجهى از منابع آبى موجود 
در این منطقه خشک شود و سطح سفره هاى زیرزمینى 

به شدت پایین بیاید.
کاهش سطح آب ســفره هاى زیرزمینى و به دنبال آن، 
وارد آمدن فشار الیه هاى ســطحى بر یکدیگر به  مرور 
زمان و گاهى به یک  باره، موجب مى شــود تا زلزله اى 

خاموش یا همان پدیده فرونشست زمین رخ دهد.
■■■

با وجود اینکه زلزله خاموش را مى توان پیشگیرى کرد، 
اما در صورت عدم اقــدام به موقع و تعلــل، این پدیده 

مى تواند موجب خسارت هاى مالى و حتى جانى شود.
محمدحسین قرائتى، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 

روستایى اســتان اصفهان در این باره گفت: در جلسات 
سال گذشته اســتان، منطقه وردشت ســمیرم با توجه 
به مشــکالت خشکســالى، به عنوان یک مجتمع 40 
روستایى تعریف  شد که تمامى مطالبات فاز صفر آن نیز 

انجام  شده است.
وى خاطرنشان کرد: مقدمات واگذارى این مجتمع به 
مشــاور مربوطه در حال انجام اســت و با حمایت هاى 
نماینده شهرستان سمیرم، به دنبال اخذ ردیف براى این 

طرح در تهران هستیم.
■■■

قرائتى استحصال بیش از حد مجاز آب از چاه هاى آب را 
یکى از دالیل مهم فرونشست زمین عنوان کرد و افزود: 
در شهرســتان ســمیرم نیز چندین مورد چاه غیرمجاز 
وجود دارد که متأسفانه کنترلى در بحث تخصیص هاى 
آن وجود ندارد، البته در این رابطه اخطار آب منطقه اى 

استان را نیز طلب مى کند.
وى با اشــاره به خطر زلزله خاموش در استان گفت: تا 
به امروز هیچ گزارشــى مبنى بر فرونشســت زمین در 
شهرستان سمیرم گزارش نشــده است، در حالى که در 
شهرستان هایى همچون کاشان، تیران و کرون و مهیار 

این موضوع به وجود آمده است.
■■■

منصور شیشــه فروش، مدیرکل مدیریت بحران استان 
هم گفت: در سال گذشــته 23 واحد مسکونى در محله 
تورچى ســمیرم و امســال هم 117 واحد مسکونى در 

سمیرم در معرض رانش زمین بودند.

فرونشست در کمین روستاهاى جنوبى استان
خشکسالى تمام مناطق سمیرم را دربر گرفته است
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بنگاه هاى معامله خودرو 
نظارت بیشترى الزم دارند

رئیس دادگسـترى شهرسـتان تیران و کرون خواهان 
نظارت بیشـتر اتـاق اصنـاف و اداره صنعـت، معدن و 
تجارت برفعالیت نمایشـگاهداران و بنـگاه هاى خرید 
و فروش خودرو در این شهرسـتان شـد. مجید قربانى 
افزود: به دلیل نظارت و بازرسى ناکافى، برخى فعاالن 
خرید و فروش خودرو در تیران و کـرون بدون پروانه و 
یا غیر قانونى فعالیت مى کنند. وى بیـان کرد: بیش از 
500 پرونده قضائى در چهار سال گذشته، به دلیل تخلف 
نمایشگاهداران خودرو در دادگسترى شهرستان تیران 
و کرون تشکیل شده و افراد متخلف در زندان هستند و 

حقوق مردم نیز ضایع شده است. 

اتمام آسفالت معابر 
حصه جنوبى تا پایان خرداد

مدیر منطقـه 10 شـهردارى اصفهـان گفـت: یکى از 
مهمترین رویدادهـاى حصه جنوبى، آسـفالت خیابان 
اصلى و معابر است که تاکنون 80 درصد آن انجام شده 
است و تا پایان خردادماه سـال جارى به اتمام مى رسد. 
عبدالرسول امامى اظهار کرد: از سه سال پیش دغدغه 
منطقه 10، روکش آسفالت حصه جنوبى بود، اما به دلیل 
مباحث زیرساختى از جمله فاضالب، اجراى آن به تأخیر 
افتاد. وى با بیان اینکه روکش آسفالت حصه جنوبى از 
اوایل اردیبهشت ماه سـال جارى آغاز شده است، ادامه 
داد: روکش آسـفالت حصه جنوبى به مساحت 50 هزار 
مترمربع، بـا اعتبارى افزون بـر 1/5 میلیـارد تومان در 

حال اجراست. 

خبر

380هزار خودرو بدون پرداخت عوارض در شهر اصفهان رفت 
و آمد مى کنند.  رئیس کمیسیون امور اقتصادى، گردشگرى و 
حقوقى شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: 650هزار خودرو 
در شهر اصفهان رفت و آمد مى کنند که درحدود 500هزار عدد 
از این خودروها، مشمول پرداخت عوارض مى شوند و فقط 20 
درصد خودرو ها عوارض مى دهند. نصیر ملت با بیان اینکه 
پارســال 120هزار خودرو و معادل 20درصد از خودروهاى 
مشمول شهر اصفهان، عوارض خود را پرداخت کردند و 380 
هزار خودرو نیز هنوز اقدام نکرده اند، گفت: رفتار غیر قانونى 
شهردارى هاى اطراف شهر اصفهان، عوامل انگیزشى براى 
دارندگان خودروهاى اصفهان ایجاد کرده تا عوارض خود را به 

این شهردارى ها پرداخت کنند. وى  با بیان اینکه شهردارى 
اصفهان باید طرح هاى تشویقى براى جذب دارندگان خودرو 
براى پرداخت عوارض ایجاد کند، افزود: در بازه زمانى پایان 
سال95 و اوایل سال96 شهردارى طرحى را اجرا کرد که مورد 
استقبال قرار گرفت، اما ادامه دار نبود. وى با بیان اینکه باید 
همه شهروندان از اجراى برنامه هاى تشویقى شهردارى در 
حوزه پرداخت عوارض اطالع داشته باشند، خواستار واگذارى 
مهلت بیشتر به شهروندان براى پرداخت عوارض خودرو شد. 
وى با بیان اینکه پارسال شهردارى 11میلیارد تومان از محل 
عوارض خودرو درآمد داشته اســت، افزود: براى هر خودرو، 

به صورت میانگین 40هزار تومان در نظر گرفته شده است.

رئیس اداره ارزیابى و عملکرد پاسخگویى به شکایات اداره 
کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: هیچ ثبت نامى 
در خارج از محدوده سکونت دانش آموزان انجام نمى شود. 
حبیب ا... عســگرى افزود: این شــیوه ثبت نام، بهترین 
راهکار براى پاسخگویى و جلوگیرى از سرگردانى والدین 
دانش آموزان است. وى اظهارکرد: به دلیل مشخص بودن 
ظرفیت پذیرش در مــدارس، اولویت مهم براى ثبت نام، 
محدوده جغرافیایى محل ســکونت دانش آموزان تعیین 
شده اســت. رئیس اداره ارزیابى و عملکرد پاسخگویى به 
شکایات اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان افزود: 
بر این اساس، برقرارى عدالت، در جلسه با رؤساى شش 

ناحیه اصفهان مورد تأکید قرار گرفت. وى خاطرنشــان 
کرد: همچنین رؤســاى ادارات و مدیران مدارس موظف 
به رعایت دستورات و مقررات در خصوص ثبت نام، تکریم 
ارباب رجوع، محدودیت هاى منطقه اى مدارس و تنظیم 
فرم هاى مربوطه هستند. عسگرى همچنین تصریح کرد: 
مدارس دولتى حق دریافت شهریه را، به هیچ عنوانى ندارند 
و کمک به مدارس باید به صورت داوطلبانه انجام شود. وى 
با اشاره به اینکه فرآیند ثبت نام پس از دریافت دستورالعمل 
از ســوى وزارت آموزش و پرورش انجام مى شود، گفت: 
تاکنون دســتور العملى براى ثبت نام مــدارس از وزارت 

آموزش و پرورش ابالغ نشده است. 

ثبت نام دانش آموزان تنها در 
محدوده سکونت انجام مى شود

فقط 20درصد خودرو ها 
عوارض مى دهند

ابالغ راى
کالســه پرونده: 961195 دادنامه: 9609976793904707- 96/12/22 مرجع رسیدگى شعبه 9 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: سید دیدار محمدى به نشانى پل چمران، خ 15 خرداد، جنب 
تاکســى تلفنى خوانده: 1- فؤاد فهیمى 2- توران امیدى هر دو به نشانى مجهول المکان خواسته: 
مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال به استناد یک رسید عادى به شماره 4822 مورخه 96/8/2 گردشکار: 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتى اعضاى محترم شــورا ضمن ختم رسیدگى با 
استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص 
دعوى آقاى سید دیدار محمدى فرزند محمدخان به طرفیت آقاى فؤاد فهیمى و خانم توران امیدى 
به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال به استناد یک رسید عادى به شماره 4822 مورخ 96/8/2 
به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به اوراق و محتویات پرونده و اینکه مستند ابرازى خواهان 
عبارتند از یک فقره قبض عادى به شــماره 4822 مورخه 96/8/2 که براساس آن خواهان مدعى 
هستند جهت اجاره منزل به درب مشــاور امالك خوانده مراجعه و پس از واریز مبلغ پنجاه میلیون 
ریال طى دو مرحله به شماره کارت خوانده ردیف دوم از خوانده ردیف اول رسید دریافت نمودم که 
خواندگان پس از دریافت وجه فوق هیچکونه اقدامى در خصوص منزل استیجارى به عمل نیاورده و 
در واقع دفتر مشاور امالك به دالیلى تعطیل گردیده است که خواهان با تقدیم عین دادخواست خود 
تقاضاى مطالبه وجه تودیع شده را نموده و اینکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونى در جلسه دادرسى 
شرکت نموده و نسبت به دعوى مطروحه خواهان هیچگونه ایراد و اعتراضى به عمل نیاورده بنابراین 
شورا دعوى خواهان را علیه خوانده ردیف اول وارد دانسته و مستندا به مواد 198 و 515 و 519 قانون 
آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و یک میلیون و هفتصد و سى و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ تقدیم دادخواست (96/9/7) لغایت تاریخ اجراى حکم و هزینه نشر آگهى با احتساب اجراى 
احکام در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد راى صادره غیابى محسوب و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در این شــعبه و 20 روز پس ازآن قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم محترم عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشد. ضمنا دعوى خواهان علیه خوانده ردیف دوم به استناد بند 4 ماده 84 قانون 
آیین دادرسى مدنى قرار رد دعویى خواهان در این خصوص صادر و اعالم مى گردد و همچنین دعویى  
خواهان در خصوص قرار تامین خواسته به دلیل عدم تودیع خسارت احتمالى از جانب خواهان شورا 
در این خصوص با تکلیفى مواجه نمى باشد. م الف: 6157 شعبه نهم شوراى حل اختالف شهرستان 
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ابالغ رأى

کالسه پرونده: 93- 2214/ ش6 شماره دادنامه: 640- 94/4/30 مرجع رسیدگى: شعبه ششم شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد به مدیریت حمید نورى نشانى: اصفهان- خیابان 
توحید- جنب تاالر فرشــچیان سرپرســتى بانک مهر اقتصاد وکیل: نیلوفر قاضى نورى نشــانى: 
اصفهان- چهارراه توحید- طبقه دوم بانک ملت- ساختمان بهسامان واحد 7 موسسه جم خواندگان: 
1- شهنام افشار عباسى فرزند ناصر 2- حمیدرضا تباشرى اصل فرزند احمد نشانى: هر دو مجهول 
المکان خواسته: مطالبه با عنایت به محتویات و اخذ نظریه ى مشورتى اعضاء شوراء ختم رسیدگى 
را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى بانک 
مهر اقتصاد با وکالت نیلوفر قاضى نورى به طرفیت 1- شهنام افشار عباسى 2- حمیدرضا تباشرى 
به خواسته مطالبه مبلغ 37/547/023 ریال وجه یک چک به شماره 1399/007897/27 به عهده 
ى بانک ملت شعبه بوستان سعدى اصفهان به انضمام مطلق خسارت قانونى، با توجه به محتویات 
پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهى هاى عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خواندگان 
على رغم ابالغ قانونى در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى 
در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خواندگان 
ثابت به نظر مى رسد که مستندا به مواد 249 و 312 و 314 قانون تجارت و 198، 515، 519، 522 
قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خواندگان بصورت تضامنى بــه پرداخت مبلغ 37/547/023 ریال 
بابت اصل خواســته و 220/000 ریال بابت هزینه دادرســى و 320/000 هزینه نشر آگهى و حق 
الوکاله ى وکیل طبق تعرفه ى قانونى و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک هاى موصوف 
(92/11/8) تاتاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل خواهى در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم 
محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 6154 شعبه ششم شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک)  /3/475
ابالغ راى

کالسه پرونده: 92- 2152/ ش6 شماره دادنامه: 708- 93/4/3 مرجع رسیدگى: شعبه ششم شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد به نمایندگى آقاى حمید نورى به نشــانى اصفهان 
خ توحید جنب تاالر فرشچیان سرپرســتى بانک مهر اقتصاد وکیل: ســیدرضا طباطبایى منش به 
نشانى اصفهان خ شیخ صدوق جنوبى نبش کوچه 13 ساختمان میرداماد طبقه 2 واحد 4 خواندگان: 
1- عاطفه دوستى ایرانى 2- قاسم شاکرى هر دو مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى قاضى شــورا: در خصوص دعوى بانک مهر اقتصاد با وکالت سیدرضا 
طباطبائى منش به طرفیت 1- عاطفه دوستى 2- قاسم شاکرى به خواسته مطالبه مبلغ 39/000/000 
ریال از وجه یک چک به شماره هاى 908163- 92/2/1 به مبلغ 62/000/000 ریال به عهده بانک 
تجارت به انضمام مطلق خسارت قانونى، با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید 
خواهان و صدور گواهى هاى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان على رغم ابالغ قانونى در جلسه حضور 
نیافته اند 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 خواندگان ثابت به نظر مى رسد که مستندا 
به مواد 249، 313 و 314 قانون تجــارت و 198، 515، 519، 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت 
خواندگان  به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ 39/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 130/000 
ریال بابت هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سرسید چک هاى موصوف (92/2/1) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
راى صادره غیابى و ظرف 20 ر.ز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن 

قابل اعتراض در محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 6153 شعبه ششم شوراى 
حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره یک) /3/476

اجراییه
شماره اجراییه: 9710420350200053 شــماره پرونده: 9409980350200924 شماره بایگانى 
شعبه: 941053 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به دادنامه غیابى 9409970350201524 
محکوم علیهم 1- محمدرضا کرمى فرزند اسفندیار به نشانى مجهول المکان 2- امام قلى برزه کار 
فرزند ابراهیم به نشــانى مجهول المکان 3- جواد عابدى فرزند مهدى به نشانى اصفهان، خ رباط 
اول، ك شهید شیرانى، کوچه صائب، پ 12، کدپستى 8139800000، 4- مجید حیدرى به نشانى 
اصفهان، خ رباط اول، خ بهار، روبروى مغازه نانوایى کوچه شهید صفرى پ 3 منزل عباس حیدرى 
متضامنا به پرداخت مبلغ 54/683/813 ریال بابت اصل خواســته و 2/820/514 ریال بابت هزینه 
دادرسى و 60 درصد حق الوکاله وکیل افسانه حبیبى دهکردى فرزند عبدالرحیم به نشانى اصفهان، 
خ هشت بهشت غربى بین ملک و نشــاط نبش کوچه 7 مجتمع کوثر طبق زیرزمین طبق تعرفه به 
مبلغ 1/968/616 ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 94/3/19 تا اجراى حکم در حق 
محکوم له بانک مهر اقتصاد به نمایندگى علیرضا زمانى به نشــانى اصفهان، پل آذر ابتداى خیابان 
توحید،  پالك 3 و پرداخت حق االجرا به مبلغ 2/973/647 ریال در حق صندوق دولت محکوم اند. 
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 پرداخــت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که 
اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف سى روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى 
ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حســاب 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 درخواســت محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیــه از اعالم کامل صورت اموال به منظور 
فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و 
ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر 
نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب 
مجازات تعزیرى درجه 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: 6134 

شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /3/478
ابالغ وقت دادرسى

ابالغ دادخواســت ضمائم به روح الــه جهانگیرى- ســجاد میریان- خواهان مجید ســلطانزاده 
دادخواستى به خواسته تقاضاى مطالبه در شوراى حل اختالف شــهر گز به طرفیت شما تقدیم که 
به کالسه 187/97 ثبت و براى روز شنبه مورخ 97/4/30 ساعت 2/30 عصر بعدازظهر تعیین وقت 
گردیده اســت که با توجه به ماده 73 قانون آیین دادرس مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه  
هاى کثیراالنتشار درج و به شــما ابالغ مى گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به 
شوراى حل اختالف شهر گز مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید و اال 
وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 453 شعبه ششم شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر 

(مجتمع شماره یک) /3/486
مزایده اموال منقول نوبت اول

در پرونده 960559 از شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر محکوم علیه شرکت پوشینگر 
به پرداخت مبلغ 28/042/277 ریال در حق آقاى فرود مومزائى و مبلغ 52/854/267 ریال در حق 
آقاى اسکندر قربانى جمعا مبلغ 80/896/544 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم لهم و مبلغ 
2/000/000 ریال بابت هزینه اجرا محکوم گردیده است که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام به 
توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده است نموده است. 
صورت اموال مورد مزایده: 1- یک دستگاه نوار نقاله 6 مترى و عرضى 1 متر به همراه کلیه متعلقات 
ســالم و آماده به کار به رنگ آبى به ارزش 32/000/000 ریال 2- 5 عدد کپسول هوا (اکسیژن) در 
ظرفیت هاى مختلف به ارزش 6/000/000 ریال 3- یک دســتگاه اره آتشى (برش) تک دیسک 
مارك سوپر اورژینال فینال به ارزش 12/000/000 ریال 4- یک دستگاه کولر آبى 12000 نو (آکبند) 
مستقر در انبار مواد اولیه مارك جنرال ســالم و آماده به کار به ارزش 40/000/000 ریال. توضیحا: 
تمامى چهار مورد ذکر شده  در گزارش در شرایط مســاعد وآماده به کار رویت گردید. جمع کل بند 
1 الى 4 گزارش برابر 90/000/000 ریال (نه میلیون تومان) با توجه به اینکه نظریه کارشناســى 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: 97/4/6 ساعت 8 الى 8:30 محل برگزارى مزایده: اجراى احکام 
حقوقى دادگسترى شاهین شهر مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را 
پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده مزایده مى بایست 10 درصد از ثمن معامله را فى المجلس به 
همراه داشته باشد 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 شــود و 
در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى 
تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. م الف: 459 کرباســى مدیر اجراى احکام مدنى شعبه اول 

دادگسترى شاهین شهر /3/487
حصر وراثت

خانم فریبا ناصرى کریموند به شناسنامه شماره 873 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى به شماره 161/97 تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته است که 
شادروان سیروس کریمى به شناسنامه شماره 69 در تاریخ 97/1/19 درگذشته و ورثه وى در هنگام 
درگذشت عبارتند از: 1- فریبا ناصرى کریموند فرزند رستم شماره شناسنامه 873 نسبت با متوفى 

همسر 2- بى بى الل ناصرى کریموند فرزند حسین شماره شناسنامه 19498 نسبت با متوفى مادر 
3- سلماز کریمى فرزند سیروس شماره شناسنامه 1410 نســبت با متوفى دختر 4- سمیه کریمى 
فرزند سیروس شماره شناسنامه 786 نسبت با متوفى دختر 5- سجاد کریمى فرزند سیروس شماره 
شناسنامه 2837 نسبت با متوفى پسر 6- سیما کریمى فرزند ســیروس شماره شناسنامه 11079 
نسبت با متوفى دختر 7- راضیه کریمى فرزند ســیروس شماره شناسنامه 1990162061 نسبت با 
متوفى دختر. اینک با انجام تشــریفات 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 مدت 
یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 445 شعبه ویژه حصر وراثت 

شاهین شهر  /3/488
حصر وراثت 

خانم طاهره صالحى به شناسنامه شماره 131 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى به شماره 160/97 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان آقاى 
حسین صالحى به شناسنامه شماره 8 در تاریخ 97/2/28 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت 
عبارتند از: 1- طاهره صالحى فرزند على مراد ش.ش 131 نسبت با متوفى همسر 2- سحر صالحى 
فرزند حسین شماره شناسنامه 1130131841 نسبت با متوفى فرزند 3- سپیده صالحى فرزند حسین 
شماره شناسنامه 1130234797 نسبت با متوفى فرزند 4- ســروش صالحى فرزند حسین شماره 
شناسنامه 1130378063 نسبت با متوفى فرزند 5- سبحان صالحى فرزند حسین شماره شناسنامه 
2981811258 نسبت با متوفى فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر 
نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 443 

شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /3/489
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9709973760000086 شــماره پرونده: 9609983760000722 شماره بایگانى 
شعبه: 960880 تاریخ تنظیم: 1397/02/04 خواهان: خانم فردوس مهدوى فرزند صفرعلى به نشانى 
استان اصفهان، شهرستان شاهین شــهر و میمه، شهر شاهین شهر، مخابرات 12 غربى بن بست 3 
جنوبى پ 8 واحد 2 یا 1 خوانده: خانم ســیدهادى هاشمى فرزند عباس به نشانى اصفهان، برخوار و 
میمه، مرکزى، شاهین شهر، خ مخابرات بین 5 و 6 شرقى امالك امیرکبیر خواسته: اعسار از پرداخت 
هزینه دادرسى راى دادگاه: در خصوص دعوى اعســار از پرداخت خانم فردوس مهدوى به طرفیت 
آقاى سیدهادى هاشمى دادگاه با عنایت به اظهارات خواهان مبنى بر اینکه خانه دار بوده و مستاجر 
مى باشد و فاقد شغل و درآمد خاصى مى باشد و اظهارات گواه  وى و با عنایت به عدم حضور خوانده 
علیرغم دعوت از طریق نشر آگهى مستندا به ماده 504 الى 507 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به 
اعسار وى صادر و اعالم مى نماید راى ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر مى باشد. 

م الف: 439 هادى رئیس شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر /3/490
ابالغ وقت دادرسى

ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به خانم مژگان امرائى- خواهان آقاى سعید غفارى دادخواستى با موضوع 
الزام به انتقال سند به طرفیت شما به شــوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 
124/97 ش10ح ثبت و براى روز چهارشنبه مورخ 97/4/20 ساعت 9 صبح تعین وقت گردیده است. 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، به درخواســت خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت آگهى در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما 
ابالغ مى گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر شعبه دهم حقوقى  مراجعه 
و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شــوید، در غیر این صورت وفق مقررات اقدام 
خواهد شد. م الف: 469 شعبه دهم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع 

شماره یک) /3/491
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710423759200051 شــماره پرونده: 9609983759200217 شماره بایگانى 
شعبه: 960220 تاریخ تنظیم: 1397/03/06 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شماره و 
شــماره دادنامه مربوطه 9609973759201614 محکوم علیه مجتبى ذوالفقارى دهکردى فرزند 
على باز محکوم اســت به پرداخت مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواســته و از باب  
تسبیب به پرداخت دوازده میلیون و یکصد و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین خسارت 
تاخیر تادیه لغایت اجراى حکم قابل محاسبه در واحد اجراى احکام مدنى براساس شاخص اعالمى 
بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران در حق محکوم له مرتضى داودى فرزند عبدالحسین نشانى: 
استان اصفهان- شهرستان شاهین شهر و میمه- شهر شاهین شهر- بانک استان کوى گلستان ف 
4 شرقى پ 19 محکوم و اعالم مى گردد، ضمنا هزینه نیم عشــر دولتى بر عهده محکوم علیه مى 
باشد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد 
(ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند 
که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر 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 اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامــل صورت اموال به منظور فرار از 
اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا 
انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات 
تعزیرى درجه 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: 437 شعبه 2 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر /3/492

اخطار اجرایى
شماره: 514/96 ش8ح به موجب رأى شــماره 624 تاریخ 96/11/7 حوزه 8 شوراى حل اختالف 
شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه مجید نصراللهى فرزند حیاتعلى نشانى: 
مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ هفتاد و یک میلیون و هشتصد هزار ریال بابت اصل 
دین و مبلغ یک میلیون و نهصد و بیست و دو هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسى صادر مى گردد 
و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست 96/8/13 تا زمان وصول در حق محکوم له عبداله 
روســتایى فرزند علینقى نشانى: شاهین شهر خ فردوسى- فرعى 3 شــرقى پ 14. هزینه عملیات 
اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشــد. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر 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: 447 شعبه هشتم شوراى حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر (مجت مع شماره یک) /3/493
ابالغ رأى

شــماره دادنامــه: 9709973759300461 تاریــخ تنظیــم: 1397/02/31 شــماره پرونــده: 
9709983759300007 شــماره بایگانى شــعبه: 970007 خواهان: خانم فرناز ذوالفقارى عاشق 
آبادى فرزند حسین على به نشانى اســتان اصفهان- شهرستان شاهین شهر و میمه- شهر شاهین 
شهر- شهرك پردیس- بلوار آذر- کوچه خرداد- بلوك- 13 طبقه 5- واحد 5 شرقى خوانده: آقاى 
حسینعلى ذوالفقارى عاشق آبادى فرزند کریم به نشانى مجهول المکان خواسته: اذن در ازدواج دادگاه 
با بررسى اوراق و محتویات پرونده ضمن اخذ نظر قاضى مشاور ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى دادگاه: درخصوص دادخواست دوشیزه خانم فرناز ذوالفقارى 
عاشق آبادى فرزند حسین على به طرفیت آقاى حسینعلى ذوالفقارى عاشق آبادى فرزند کریم که 
ولى قهرى خواهان میباشد به خواســته اجازه ازدواج و ثبت رسمى آن بدون تحصیل اجازه خوانده، 
با عنایت به جامع محتویات پرونده از جمله اینکه خوانده مجهول المکان میباشــد و خواهان جهت 
کسب اجازه جهت ازدواج دسترسى به وى ندارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى وقت دادرسى از 
طریق نشر آگهى در جلسه دادرسى حاضر نشده است و نظر به اینکه خواهان آقاى مجید شهریارى 
فرزند محراب را به عنوان نامزد خود معرفى نموده که به شــغل کارمندى اشتغال دارد و ماهیانه به 
نحو متوســط مبلغ 15/000/000 ریال درآمد دارد و براى وصلت منظور طبــق پیش قباله مهریه 
توافق شده است. دادگاه با تحقیق و مصاحبه با طرفین، آنها را هم کفو تشخیص و خواهان را بالغه و 
رشیده مى داند. لذا دادگاه با توجه به نظر قاضى مشــاور خانواده و به استناد ماده 1043 قانون مدنى 
به خواهان اجازه مى دهد بدون تحصیل اذن ولى قهرى خود نسبت به ازدواج با شخص مشارالیه با 
مهریه موصوف اقدام نماید. ضمنًا بنا به توافق طرفین این اجازه موکول به پذیرش شرایط مندرج در 
نکاحنامه هاى رسمى توسط نامزد مورد نظر در ضمن عقد نکاح و در اجراى ماده 1119 قانون مدنى 
و ثبت آن در نکاحنامه رسمى مربوطه میباشد. دفاتر رسمى ثبت ازدواج مکلف به ثبت واقعه نکاح یاد 
شده پس از وقوع و درج شرایط پس از اشتراط آن میباشد راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از مضى این مدت ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر 
خواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان میباشد. نشــانى: استان اصفهان- شهرستان شاهین 
شهر- میدان امام حسین (ع)- خیابان شهید منتظرى- خیابان شهید توالیى- دادگسترى شاهین 
شهر.  م الف: 412 سید مجید عقیلى- رئیس شــعبه اول دادگاه خانواده شهرستان شاهین شهر (3 

حقوقى سابق) /3/494
ابالغ وقت رسیدگى

 شــماره درخواســت: 9710463760100012 شــماره پرونده: 9709983762100073 شماره 
بایگانى شعبه: 970222 تاریخ تنظیم: 1397/03/08 به شــرح محتویات پرونده کالسه 970222 
ك 101 دادگسترى شاهین شهر آقاى سیروس لرکیان (معروف به فیروز) مجهول المکان متهم به 
توهین و تهدید است که تحت پیگرد قانونى مى باشد و براى روز 1397/04/20 ساعت 8/30 وقت 
رسیدگى تعیین گردیده فلذا به اســتناد ماده 334 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و ابالغ مى گردد تا متهم شخصا یا همراه یک نفر از وکالى 
رسمى دادگسترى در دادگاه حاضر و از خود دفاع نماید در غیر اینصورت اقدام قانونى به عمل خواهد 
آمد. م الف: 467 شکوهى رئیس شعبه 101 دادگاه عمومى و انقالب شهرستان شاهین شهر (101 

جزایى سابق) /3/495 
ابالغ وقت دادرسى

ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به اسماعیل صادقیان- خواهان محمدرضا اریکه دادخواستى با موضوع 
انتقال سند خودرو به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شــاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 
128/97 ش9ح ثبت و براى روز چهارشنبه مورخ 97/4/20 ساعت 5/20 عصر تعین وقت گردیده 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت آگهى در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج 
و به شما ابالغ مى گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر شعبه نهم حقوقى 
مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید، در غیر این صورت وفق مقررات 
اقدام خواهد شد. م الف: 477 شعبه نهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع 

شماره یک)  /3/496
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک پالك  شــماره 57/2 مجزى شده از شماره 57 اصلى 
واقع درقطعه 5 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حامد عبدالعظیمى 
نجف آبادى  فرزند مجتبى وخانم مینا رحیم زاده نجف آبادى فرزند مصطفى شش دانگ بالسویه  در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 97/4/11 
ساعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیــه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه 
در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت 
ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/3/20 م 

الف:995 حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد /3/497 

مدیرعامل شــرکت ســهامى آب منطقه اى اصفهان 
با بیان اینکه طــرح انتقال آب از خلیج فــارس، براى 
مصارف آشــامیدنى مردم در فالت مرکــزى ازجمله 
استان اصفهان در دســتور کار جدى وزارت نیرو است، 
گفت: بخشــى از آب حوضه آبریز ســد کارون، پس از 
تلمبه شــدن، از تونل ســوم کوهرنگ در حال انتقال

است.
مســعود میرمحمدصادقــى اظهارکــرد: وزارت نیرو 
دو طرح انتقــال آب ویژه بخش صنعت و آشــامیدنى 
مردم ســاکن در فالت مرکزى را در دســت بررســى 

دارد.
وى افزود: طرح انتقال آب از خلیج فارس براى مصارف 
آشامیدنى مردم در فالت مرکزى، ازجمله استان اصفهان 
در دستور کار جدى وزارت نیرو است که مى تواند بخشى 
از نیاز آینده ســاکنان اســتان هاى اصفهان و یزد را با 

شیرین کردن آب دریا تأمین کند.
■■■ 

مدیرعامل شــرکت ســهامى آب منطقه اى اصفهان 
گفت: طرح دوم، ویژه بخش صنعت اســت که برخى از 
صاحبان صنعت در استان هاى یزد و کرمان، طرح هاى 
توجیهــى ارائــه کردند و ایــن طرح، توســط صنایع 
پیگیرى مى شــود و وزارت نیرو هم از آن پشــتیبانى

 مى کند.
وى خاطرنشــان کرد: برخى از صنایع استان اصفهان 
نیز ایده هایى دارند، اما در مجموع استقبالى از این طرح 

نکردند؛ البته به صنایع اســتان اصفهان اعالم شده که 
طرح هاى توجیهى خود را آماده کنند که فعًال در مراحل 

ابتدایى پیشنهاد است.
میرمحمدصادقى، راهکار دیگر تأمین بخشــى از آب 
فالت مرکزى را، انتقال آب از حوضه آبریز ســد کارون 
به اســتان اصفهان عنوان و اظهار کــرد: وزارت نیرو 
سهمیه هایى براى انتقال آب از کارون براى استان هایى 
که از این حوضه اســتفاده مى کننــد، اختصاص داده و 
بخشى از آب اســتان اصفهان قرار است از طریق تونل 

سوم کوهرنگ تأمین شود.
وى اضافه کرد: هم اینک بخشى از آب حوضه آبریز سد 
کارون، پس از تلمبه شــدن از تونل سوم کوهرنگ در 
حال انتقال است و یک سد دیگر با 25 درصد پیشرفت، 
در خروجى تونل سوم در حال ساخت است که امیدواریم 
احداث سد تونل سوم کوهرنگ، با تزریق اعتبار و فعال 
شــدن پیمانکار این طرح، تا دو ســال دیگر به پایان 

برسد.
مدیرعامل شــرکت ســهامى آب منطقه اى اصفهان، 
طرح دیگــر انتقال آب از حوضــه کارون را، انتقال آب 
از بهشت آباد ذکر کرد و یادآور شد: این طرح انتقال، در 
مرحله مطالعه و تصمیم گیرى اســت که بخشى از نیاز 
آبى اســتان هاى اصفهان، یزد، کرمان  و چهارمحال و 
بختیارى را تأمین خواهد کرد و با پایان مرحله مطالعاتى، 
انتظار داریم به سرعت مرحله اجرایى این طرح را امسال 

آغاز کنیم. 

مدیرعامل شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان خبر داد؛

وزارت نیرو دو طرح انتقال آب ویژه بخش صنعت و آشامیدنى مردم ساکن در فالت مرکزى را در دست بررسى دارد

انتقال آب از خلیج فارس براى اصفهان
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105 جهیزیه توسط خیریه امام موسى کاظم(ع) به خانواده 
زندانیان اصفهان اهدا شد. 

محمد حســین صدیقى پور، مدیرعامل خیریه امام موسى 
کاظم(ع) اســتان اصفهــان در گلریــزان آزادى زندانیان 
جرائم غیرعمد اســتان اصفهان اظهارکرد: در ســال هاى 
اخیر 15 میلیارد ریال بــراى آزادى زندانیان جرائم غیرعمد 
استان اصفهان از سوى خیرین این خیریه اختصاص یافته 
اســت. وى افزود: ده میلیارد ریال آن با تالش و مشارکت 
هیئت مدیره خیریه، رضایت شــاکیان بوده که شــاکیان 
از شــکایت خود گذشــته و زمینه آزادى زندانیان را فراهم 
کرده اند. صدیقى با اشــاره به حمایت هــاى این خیریه از 

خانواده زندانیان نیازمند گفت: 105 جهیزیه نیز توسط خیریه 
امام موســى کاظم(ع) به خانواده زندانیان اصفهان اهدا شد 
که مبلغ اختصاص یافته آن براى هر زوج صد میلیون ریال 
بوده است. وى ادامه داد: تهیه ســبدهاى غذایى، کمک به 
تحصیل، کمک به مســکن و مواردى از ایــن قبیل، براى 
خانواده هاى زندانیان نیازمند پیش بینى شده که در طول سال 
به  آنها اختصاص مى یابد. وى با اشاره به اشتغال زندانیان جرائم 
غیرعمد پس از آزادى، خاطرنشان کرد: براى اینکه زندگى این 
افراد مجدد انجام شود و بتوانند معیشت خود را تأمین کنند، 
نیازمند ایجاد شغل براى آنهاســت که مراکز کارآفرینى و

 کارگاه هاى تولیدى در این خصوص کمک هایى دارند.

کارشناسان شرکت فوالد مبارکه توانستند به دانش فنى 
ساخت روغن هاى مورد استفاده در خط نورد تاندم پنج 
قفسه اى دست یابند و ضمن قطع وابستگى به واردات این 
قبیل روغن ها، ساالنه درحــــــدود 120 میلیارد ریـال 

صرفه جویى اقتصادى به بار آورند.
رئیس خطوط نورد سرد شرکت فوالد مبارکه گفت: در 
راستاى تکمیل موفقیت دستیابى به دانش فنى و استفاده 
از روغن نورد ساخت داخل در نورد دو قفسه اى، این بار، 
دستیابى به دانش فنى و توان تولید روغن نورد در تاندم 

میل مداوم رقم خورد.
محمودرضا قرمــزى افــزود: یکى از مــواد مصرفى 

استراتژیک در فرآیند نورد ســرد در خطوط نورد، روغن 
نورد اســت، به گونه اى کــه در فرآیند نــورد، کاهش 
ضخامت ورق گرم به میزان مورد نیاز مشــترى، پس از 
اسیدشویى در تاندم مداوم، با اعمال نیرو و کشش بر روى 
ورق در دماى محیط، با پاشش مخلوط آب دمین و روغن 

نورد صورت مى گیرد.
وى خاطرنشــان کرد: بومى ســازى این روغن، عالوه 
بر قطع وابستگى به شــرکت هاى خارجى و جلوگیرى 
از خروج ارز، مزایایى ازجمله حــذف هزینه انباردارى و 
نگهدارى روغن، هزینه هاى ثبت سفارش و هزینه هاى 

حمل و تشریفات گمرکى را نیز به دنبال دارد.

105 جهیزیه به خانواده 
زندانیان اصفهان اهدا شد

بى نیازى فوالد مبارکه از 
واردات روغن هاى نورد

وضعیت جّوى اصفهان 
پایدار است

ساناز جعفرى، کارشناس ارشـد پیش بینى اداره کل 
هواشناسى استان اصفهان گفت: بررسى نقشه هاى 
هواشناسى بیانگر وضعیت جّوى به نسبت پایدار براى 

امروز در استان اصفهان است.
وى افزود: هواى اصفهان در روزهاى آینده بین یک 

تا 3 درجه خنک تر مى شود. 

کاهش 40 درصدى 
تخصیص آب به کوهپایه

مدیر آبفاى کوهپایه گفت: در سال گذشته تخصیص 
آب به کوهپایه درحدود 108 لیتر در ثانیه بود که این 
رقم، به 65 لیتر در ثانیه کاهش یافته که بیانگر کاهش 

40 درصدى تخصیص آب به کوهپایه است.
مرتضى یادگارى اظهـار کرد: هم اکنون با حفر سـه 
حلقه چاه جدیـد در کوهپایه، پیش بینى مى شـود در 
تابسـتان سـال جارى با کمبود 20 تا 25 لیتر در ثانیه 
کمبـود آب مواجه شـویم، چراکـه در حـال حاضر به 
غیر از تأمین آب شرب سه شـهر تودشک، سجزى و 
کوهپایه، آب شرب  دو مجتمع روستایى را که بالغ بر 

40 روستا مى شوند، تأمین مى کنیم.

آینده خط2 مترو تضمین شد
مدیر امور درآمد شهردارى اصفهان اعالم کرد: تمامى 
اوراق مشـارکت خط2 متروى اصفهان به ارزش پنج 

هزار میلیارد ریال به فروش رسید.
نـادر آخوندى بـا بیـان ایـن خبر گفـت: با پیشـنهاد 
شـهردارى اصفهان و با تصویب شوراى شهر، انتشار 
پنج هزار میلیارد ریال اوراق مشـارکت بـراى تأمین 
منابع مالى فاز یک خط 2 قطار شهرى اصفهان با سود 

20 درصد در دستور کار قرار گرفت.

برخورد با 
آرایشگاه هاى غیر مجاز 

 مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومى پلیس امنیت 
عمومـى فرماندهـى انتظامـى اسـتان اصفهـان 13 

آرایشگاه مردانه متخلف را تعطیل کردند.
سرهنگ محمدحسـن اسـماعیلى، سرپرست پلیس 
امنیـت عمومى اسـتان اصفهـان گفت: در راسـتاى 
ارتقاى امنیت اجتماعى و اخالقى جامعه، طرح بازدید 
و کنترل واحدهـاى صنفى آرایشـگاه هاى مردانه در 

شهر اصفهان  به اجرا گذاشته شد.
وى  افزود: در همین راسـتا، مأموران اداره نظارت بر 
اماکن عمومى از 257 واحد صنفـى بازدید کردند که 
در پایان، 13 واحد صنفى متخلف شناسایى و با دستور 

مقام قضائى پلمب شدند.

خبر

تجدید آگهى مناقصه عمومى

حمید شهبازى - شهردار هرند 

شــهردارى هرند با اســتناد به مصوبه شــماره 582 مورخ 96/11/27 
شوراى اسالمى شهر هرند در نظر دارد نسبت به اجراى عملیات آسفالت 
معابر شهر هرند با اعتبارى بالغ بر 7/000/000/000 ریال از محل اعتبارات 
شــهردارى از طریق مناقصه عمومى و براســاس تناژ به شــرکت هاى 
واجدالشرایط واگذار نماید لذا متقاضیان محترم مى توانند جهت دریافت 
اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر تا تاریخ 1397/04/07 به شهردارى 

مراجعه و یا با تلفن 46402366- 031 تماس حاصل نمایند.

نوبت اول آگهى مناقصه (نوبت دوم)

رسول شجاعى زاده- شهردار بافران

شهردارى بافران در نظر دارد براساس مصوبه شــماره 5/13 مورخ 1397/01/28 نسبت به 
واگذارى بهره بردارى 3 باب غرفه به صورت اجاره بهاء به افراد واجد شرایط از طریق مزایده 

عمومى اقدام نماید.
متقاضیان مى توانند به منظور آگاهى از شرایط مزایده و دریافت مدارك شرکت در مزایده همه 
روزه به جز ایام تعطیل تا پایان وقت ادارى مورخ 1397/03/30 به شهردارى بافران مراجعه 

فرمایند.
شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار  است. سایر اطالعات و جزئیات مربوط به 

مزایده در اسناد مزایده ذکر گردیده است.
زمان تحویل پیشنهادات: 1397/04/06 پایان وقت ادارى

زمان بازگشایى پاکت پیشنهادات: 1397/04/07
تلفن تماس: 46242424 و 46242525

چاپ اول

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اســالمى و 
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملى در نشستى با 
اصحاب رسانه، از حضور گسترده مردم استان اصفهان در 
راهپیمایى روز جهانى قدس قدردانى کرد و گفت: علیرغم 
همه مشکالت از جمله فقر، فساد و تبعیض و آسیب، مردم 
کشورمان به دلیل انقالب اســالمى و دفاع از مظلوم در 
همه صحنه ها از جملــه روز جهانى قدس در راهپیمایى 
گسترده شرکت مى کنند و این امر مسئولیت مسئوالن 

را افزایش مى دهد و بار مسئولیت را سنگین تر مى کند.
حمیدرضا فوالدگر اظهار کــرد: روز جهانى قدس جنبه 
آرمانى براى نظام دارد و مردم نیز بــر حمایت از آرمان 
فلســطین تأکید دارند. وى البته به شوراى هماهنگى 
تبلیغات اسالمى و ستاد نماز جمعه توصیه کرد در مورد 
برنامه ها، مکان و سایر موارد مرتبط با روز جهانى قدس 
در سال آینده کار کارشناسى انجام شده و تصمیمات الزم 

و صحیح اتخاذ شود. 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى با بیان 
اینکه در سه ماه گذشته، طرح و الیحه هایى در دستور کار 
مجلس بود که برخى به نتیجه رســید و برخى نیز براى 
بررسى به کمیسیون ها رفت، گفت: الیحه اصالح قانون 
مبارزه با کاال و ارز نیز در کمیسیون اقتصادى بررسى شد 
و در دستور کار مجلس اســت و الیحه مالیات بر ارزش 
افزوده هم به زودى به صحن مى آید. این در حالى است 
که طرح بانکدارى بدون ربا نیز در حال بررسى است که 
امید است اصالح ساختار بانکى کشور تا پایان سال جارى 

به صحن مجلس شوراى اسالمى بیاید.
رئیس کمیســیون ویژه حمایت از تولید ملى اظهار کرد: 
در کمیسیون صنایع هم طرح ساماندهى بازار خودرو در 
کمیسیون در دستور کار قرار دارد و دو طیف در این باره 
نظراتى دارند که یکى کاهش تعرفه براى رقابت پذیرى 
در بازار خــودرو و ارتقاى کیفیت خــودرو را مدنظر دارد 
ولى طیف دیگرى ایــن اقدام را مناســب براى رقابت 
نمى دانند، اما من معتقدم تعرفه باید به تدریج کاهش یابد 

و روش هایى براى ارتقا و رقابت پذیرى با اصالح ساختار 
صورت گیرد و صنعت خودرو از شبه دولتى بودن بیرون 
آید و در رقابت بازار خودرو، قیمــت، کیفیت و خدمات 
پس از فــروش و در حقیقت مشــترى مدارى در رقابت 

تعیین کننده است.
وى اشــاره اى هم به تحریم ها داشــت و افزود: برخى 
شرکت هاى خارجى امروز زمزمه خروج از کشورمان را 
سر داده اند که پژو سیتروئن از آن جمله است. این در حالى 
است که ما تضمین قرارداد خارجى ها با ایران را در گذشته 

یادآور شده ایم که باید محکم تر عمل شود. آمریکایى ها 
مى خواهند با تحریم، ضد تولید عمل کنند و ما باید بیش 
از پیش هوشــیار باشیم تا کشــور محل واردات خودرو 

خارجى نباشد.
فوالدگر گفت: گزارشات ما در کمیسیون ها، براى سه قوه 
فرستاده شده و بسترهاى الزم براى اصالح قانون اصل 

44 فراهم شده است.
فوالدگر در ادامه افزود: در قانون، بانک ها ملزم به فروش 
اموال مازاد، دارایى، سهام و... شدند تا با افزایش سرمایه، 

تسهیالت به تولید داده شود که متأسفانه تا نیمه دوم سال 
96 اجرا نشد اما از نیمه دوم سال 96 تاکنون براساس آمار 
1300 میلیارد تومان اموال بانک هــاى دولتى و دولتى 
که خصوصى شدند انجام شــده ولى درباره بانک هاى 

خصوصى صورت نگرفته است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى با بیان 
اینکه نقدینگى کشور نســبت به سال هاى گذشته، سه 
برابر شده  گفت: قانون حداکثر از توان داخلى و حمایت 
از کاالهاى ایرانى، تا یک مــاه آینده به صحن مجلس 

خواهد آمد تا بتوانیم اشــتغال و موارد دیگررا عملیاتى 
سازیم.

فوالدگر درخصوص آب هم حرف هاى جالبى داشت و 
گفت: سیاسى و جناحى کردن مسئله آب، خیانت است 
و همه دولت ها علیرغم همه اقداماتى که انجام دادند در 
چند سال گذشــته در زمینه آب به ما لطمه زدند و توقف 
بهشــت آباد در حالى که کارگاه آن نیز تجهیز شده بود و 
ردیف بودجه داشت و اجراى طرح بن- بروجن از صدمات 
این دولت به استان اصفهان بوده است و بى آبى زاینده رود 
محصول تصمیمات غلط بیست سى سال گذشته بوده و 
خشکسالى هم مزید بر علت شده است که باید مشکالت 
آب شرب پیگیرى شده و پاسخ این سئوال داده شود که 
چرا مصوبه دولت در کارگروه ملى آب اجرا نمى شــود و 

عدالت حاکم نیست.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى از 
اختصاص 450 میلیارد تومان خسارت عدم کشت براى 
کشاورزان حقابه دار اســتان اصفهان خبر داد و افزود: از 
دولت مى خواهم همانگونه که از صندوق توســعه ملى 
و منابع در اختیار براى دیگر پروژه ها اختصاص مى دهد، 
این مجوز را براى احیاى زاینده رود هم در نظر داشــته 
باشد و ستاد احیاى آب تشکیل شود  و منابعى از صندوق 
توســعه ملى به آن اختصاص یابــد. درغیر این صورت 
خشــکى زاینده رود وضع خطرناکى را براى استان، رقم 

خواهد زد.
وى البته به مسائل مدیریت شهرى نیز اشاره کرد و گفت: 
مدیریت شهرى و شوراها اگر سیاسى شوند شهرها و مردم 
لطمه مى خورد بنابراین از استاندارى و شهردارى اصفهان 
مى خواهم نگذارند مباحث مدیریت شهرى تحت الشعاع 

مسائل سیاسى قرار گیرد.
فوالدگر با بیان اینکه فعالیت هاى شهرى کند و در برخى 
اوقات متوقف مى شود از مسئوالن شهرى خواست تا در 
مدیریت شهرى اصفهان از همه سالیق بهره گیرى شده 
و مسائل ارزشى در کارهاى فرهنگى شهردارى ها همواره 

مدنظر قرار گیرد. 

نماینده اصفهان در مجلس شوراى اسالمى:

همه دولت ها در زمینه آب به اصفهان ضربه زده اند
ساسان اکبرزاده

یک تن و 190 کیلوگرم مــواد افیونى در عملیات پلیس 
اصفهان کشف شد.

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان اظهار کــرد: در پى 
دریافت اخبــارى از یک بانــد حرفــه اى قاچاقچیان 
مواد مخدر کــه در حال انتقال محموله اى از شــرق به 
مرکز کشور اســت و قصد عبور از اســتان اصفهان را 
دارند، بررســى موضوع به صورت ویژه در دســتور کار 
مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهى قرار

 گرفت.
سردار معصوم بیگى افزود: مأموران اداره عملیات ویژه 
پلیس مبارزه با مواد مخدر اصفهان به یکى از ورودى هاى 
شرقى استان، اعزام و یک دستگاه سوارى پژو 405 و یک 

دســتگاه وانت پیکان متعلق به این سوداگران مرگ را 
شناسایى کردند.

وى با اشاره به اینکه هر دو خودرو در دو عملیات جداگانه 
و همزمان متوقف شدند، گفت: یک تن و 190 کیلو گرم 
مواد افیونى شامل 310 کیلوگرم حشیش و 880 کیلوگرم 

تریاك کشف شد.
ســردار معصوم بیگى افزود: ســه قاچاقچى دستگیر و 
تحویل مراجع قضائ ى شــدند و دو خــودرو نیز توقیف

شد.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان گفت: پلیس استان 
اصفهان از ابتداى امسال تاکنون بیش از 9 تن مواد افیونى 

در مرزهاى این استان کشف  کرده است.

روابط عمومى مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشــکى 
استان اصفهان اعالم کرد: تکنسین هاى فوریت هاى 
پزشــکى اورژانس در پى اعزام بــه دو حادثه رانندگى 
در شهرستان ســمیرم، مورد حمله و ضرب و شتم قرار

 گرفتند.
عابدى بیان کرد: در حادثه نخســت، عوامل اورژانس 
پیش بیمارســتانى ســمیرم براى یک حادثه تصادف 
رانندگــى به محــل اعزام شــدند که مــورد ضرب و 
شــتم تعدادى از مردم حاضــر در محل حادثــه قرار

 گرفتند.
وى افزود: این حادثه رانندگى یک نفر کشته داشت که 

در دم فوت کرده بود.

وى ادامــه داد: در حادثــه بعــدى نیــز زمانــى که 
مأمــوران اورژانــس ســمیرم بــه محــل حادثــه 
رانندگــى در منطقه وردشــت اعــزام شــدند، مورد 
حملــه تعــدادى از افــراد حاضــر در محــل قــرار

 گرفتند.
وى با اشاره به اینکه تکنســین هاى اورژانس اصفهان 
در ماه هاى گذشــته نیز در برخى از شهرســتان هاى 
دیگر اســتان مورد حمله تعداد اندکــى از افراد حاضر 
در محــل حادثــه قــرار گرفتــه بودنــد، تصریــح 
کرد: تاکنــون براى تعــدادى از ایــن افــراد، پرونده 
قضائــى تشــکیل شــده و برخــى از آنهــا مجازات

 شده اند. 

نقشه ناکام عبور یک تن مواد مخدر از اصفهان
   مأموران اورژانس سمیرم 

مورد حمله قرار گرفتند
2 عملیات بزرگ و همزمان پلیس اصفهان با موفقیت انجام شد

شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان در بیانیه اى 
از حضور منسجم مردم استان اصفهان در راهپیمایى روز 

قدس تشکر کرد.
در این بیانیه آمده اســت: نمایش وحدت و انسجام امت 
اسالمى و شــعور بصیرت افزاى مردم سلحشور استان 
اصفهان در راهپیمایى ضد اســتکبار و همگام با ســایر 
مســلمانان و آزادیخواهان جهان را به مردم شهید پرور 
اصفهان که بــا عزمى پوالدین در خاك این ســرزمین 

حماسه آفریدند، تبریک مى گوییم.
شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى از همه گروه ها، اقشار 
و صنوف که در برگزارى با شکوه و آگاهانه راهپیمایى روز 
جهانى قدس حضورى حماسى داشتند ، قدردانى مى کند.

پیام تشکر شوراى هماهنگى 
تبلیغات اسالمى استان 


