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دستگیرى جوان در سکوى ایستگاه مترو  سرخابى ها بى خیال کمک هاى مالى هواداران شوندجنگ ستارگان براى ورود به پارلمان شهرالك پشت ایرانى، غذاى شیخ نشین ها شده است! نامزدى میرسلیم آغاز یک تحول است حوادثورزشاستاناجتماع جهان نما

19 برج 14 طبقه فوالد شهر مشکل ایمنى دارد
هشدار استاندار اصفهان در جلسه شوراى مسکن:
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حضورهیئت پزشکى استرالیا 
در اصفهان

صندوق هاى قرض الحسنه 
باید شفاف عمل کنند

بى ام دبلیوى کروك
ماشین عروس 
نیازمندان شد

پیشگیرى از بیمارى
 قلبى– عروقى با شیر بُز   

15

از شهردارى تا آستان قدس، 
فیلم سینمایى مى سازند

گاوخونى در باتالق بى توجهى!گاوخونى در باتالق بى توجهى!
سهمى از زاینده رود به تاالب نرسید؛سهمى از زاینده رود به تاالب نرسید؛
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تفکر، یک عمل ذهنى است... 

محتواى 
کتاب ها اشتیاق 
به یادگیرى 
ایجاد نمى کند

3

وزیرآموزش و پرورش گفت: محتواى 
آموزشى، انگیزه هاى درونى دانش آموزان 

را دنبال نکرده و در آنها اشتیاق به 
یادگیرى ایجاد نمى کند. فخرالدین 

دانش آشتیانى گفت: آموزش در ایران 
نیازمند تغییر نگرش بوده و باید 
بیش از گذشته به منابع انسانى 

توجه شود.

رئیس مجلس با بیان اینکه امروز سپاه 
پاسداران انقالب اسالمى قدرتمندترین 
نیروى تعیین کننده در خاورمیانه است، 
گفت: سپاه در همه شرایط منافع ملت 

را حفظ کرده و همیشه به دنبال 
منافع ملت بوده 

است.
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سپاه 
تعیین کننده ترین 
نیروى 
خاورمیانه 
است

 فیس اپ با تغییر چهره 
به حریم خصوصى
 نفوذ مى کند؟

«اصفهان» خیابان ندارد 

ده نمکى:

شهردارى زرین شهر به استناد موافقت نامه شماره 535 مورخ 95/9/2 شوراى 
اسالمى شهر در نظر دارد نســبت به واگذارى یک باب اتاق به متراژ حدوداً 
22 مترمربع جهت جمع آورى اجزاى حــالل و  خوراکى دام (هزارال) در محل 
کشتارگاه صنعتى زرین شهر به صورت اجاره براى مدت یکسال از طریق مزایده 
عمومى اقدام نماید. لذا از متقاضیان داراى صالحیت دعوت بعمل مى آید جهت 
دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشــتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت 

ادارى مورخ 1396/2/21 به شهردارى زرین شهر مراجعه نمایند. 

آگهى مزایده نوبت دوم

جواد جمالى- شهردار زرین شهر  جواد جمالى- شهردار زرین شهر  

شهردارى علویجه باستناد مجوز شماره 26- 95/1/28 شوراى اسالمى ش هر در نظر دارد نسبت به آسفالت 
کوچه ها و خیابانهاى اطراف 176 واحدى مسکن مهر با مقدار تقریبى 30000 مترمربع بصورت تنى اقدام 
نماید لذا پیمانکاران واجد شرایط جهت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد تا تاریخ 96/2/25 به شهردارى 

علویجه مراجعه نمایند.

  آگهى مناقصه مرحله دوم

محمدرضا شفیعى- شهردار علویجه محمدرضا شفیعى- شهردار علویجه 

شهردارى علویجه به استناد مجوز شماره  242- 96/1/19  شوراى اسالمى شهر علویجه در نظر دارد تعداد 
37 قطعه زمین مسکونى خود واقع در شهرك شهید بهشتى را بصورت مزایده عمومى بفروش برساند. 
متقاضیان مى توانند جهت دریافت اطالعات و ارائه پیشنهاد بمدت 10 روز تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه 

مورخ 96/2/25 به شهردارى علویجه مراجعه فرمایند.

آگهى مزایده مرحله دوم

محمدرضا شفیعى- شهردار علویجه محمدرضا شفیعى- شهردار علویجه 
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کرانچار
یه چیز
 دیگس!

قلعه نویـى خوبه ولى 
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رئیس مجلس با بیان اینکه امروز سپاه پاسداران انقالب 
اسالمى قدرتمندترین نیروى تعیین کننده در خاورمیانه 
است، گفت: سپاه در همه شرایط منافع ملت را حفظ کرده 

و همیشه به دنبال منافع ملت بوده است.
على الریجانى گفت: امروز سپاه از یک هوشیارى خوبى 
برخوردار است و کشورهاى دیگر بدانند ما نه نگاهى به 
ســرزمین آنان داریم و نه کارى به آنان داریم اما اگر به 
دنبال شیطنت باشند، با یک حریف سخت مواجه هستند.
وى با تأکید بــر اینکه دیگران بدانند دشــمنى با ایران 
کار مشکلى اســت، گفت: از زمانى که سپاه «حفاظت» 
را بر عهده گرفت، امنیت پایدارى را در کشــور شــاهد 

هستیم،  ســپاه با هوشیارى و تســلط اطالعاتى کامل 
عمل کرد و این یک سرمایه بزرگ است، خانواده شهدا 
باید به خود ببالند که بانیان حفظ امنیت و اقتدار کشــور 
هستند، اســاس امنیت و اقتدار کشــور مدیون خدمات 

شماست.
الریجانى همچنین گفت: سپاه متناســب با تهدیدات 
از یک رشــد و بالندگى برخوردار است، ســپاه با تهدید 
فرضى به وجود نیامد، بلکه با تهدید واقعى به وجود آمد، 
از ابتداى انقالب تصــور نمى کردند گروهک ها اینگونه 
شکل بگیرند، جایى که سپاه شــکل گرفت، از این متن 

شکل گرفت. 

حضرت آیت ا... خامنه اى رهبر معظم انقالب اسالمى در 
پیامى جان باختن جمعى از کارگران زحمتکش در حادثه 
دلخراش معدن گلستان را تسلیت گفتند و تأکید کردند: 
الزم است همه اقدام هاى ممکن براى نجات گرفتاران 

انجام گیرد.
به گزارش مهر متن پیام رهبر انقالب اســالمى به این 

شرح است:
بسم ا... الرحمن الرحیم

حادثه  دلخراش و مصیبت بار معدن در گلســتان که به 
جان باختن جمعى از کارگــران زحمتکش و رنج دیده و 
گرفتارى جمعى دیگر از آن عزیزان انجامیده اســت، 

اینجانب را داغدار و مصیبت زده کرد. الزم اســت همه  
اقدام هاى ممکن براى نجات گرفتــاران انجام گیرد. 
حادثه بسیار تلخ اســت و امیدواریم خداوند نظر عنایتى 
بفرماید. بــه خانواده هــاى همه  آن عزیزان تســلیت 
مى گویم و براى آنان صبــر و آرامش و براى گرفتاران 
فرج الهى را مســئلت مى کنم. تالش دســتگاه هاى 
گوناگون مأجور اســت، هر چه مى توانند این تالش را 

افزایش دهند.

سّیدعلى خامنه اى
14 اردیبهشت 1396

سپاه، تعیین کننده ترین 
نیروى خاورمیانه است

پیام تسلیت رهبر انقالب به 
مناسبت حادثه دلخراش معدن

انتصاب مشکوك
  ایسنا| فرهادى وزیر علــوم در واکنش به 
تغییر رئیس دانشــگاه آزاد گفت: «من عضو هیئت 
امناى دانشگاه آزاد هســتم اما در جلسه براى تغییر 
رئیس دانشگاه حضور نداشتم و رأى گیرى هم انجام 

نشده است.»
او در پاسخ به اینکه چرا در آن جلسه حضور نداشتید؟ 
گفت: «چرا ندارد؛ جلســه پایان یافتــه بود و ماهم 
براى جلســه هیئت دولت آمدیم. این کار مشکوك 

بوده است.»

ایران نتوانست!
  فارس| مقامــات آمریکایى مدعى شــدند 
ایران روز سه شنبه هفته گذشته تالش کرده بود یک 
موشــک کروز دریایى را از یک زیردریایى حاضر در 
«تنگه هرمز» پرتاب کند. دو مقام آمریکایى در گفتگو 
با شبکه «فاکس نیوز» ادعا کردند پرتاب این موشک 
کروز از یک زیردریایى کوچک کالس «یونو» - که 
فقط ایران و کره شمالى از این نوع زیردریایى استفاده 
مى کنند – انجام شده که البته موفقیت آمیز نیز نبوده 

است.

وزیر احمدى نژاد نبودم
مرضیه وحید دستجردى وزیر سابق     انتخاب|
بهداشت دولت هاى نهم و دهم و سخنگوى «جمنا» 
در پاســخ به این ســئوال که آیا اصولگرایان حاضر 
هستند بخاطر کارهاى دولت هاى نهم و دهم از مردم 
عذر خواهى کنند؟ گفت: «من وزیر احمدى نژاد نبودم 
بلکه وزیر نظام جمهورى اســالمى بودم و تا جایى 
که مى دانم احمدى نــژاد هیچ کجا در مورد اصولگرا 
بودنش حرفى نزده است، هیچ مدرکى که اصولگرایى 
احمدى نژاد را ثابت کند وجــود ندارد و با "جمنا" نیز 

اشتراك فکرى ندارد.»

گریه بدون پیاز!
حسین شــریعتمدارى مدیر مسئول    فارس|
روزنامه کیهان گفت: «اگر فالن دولتمرد فیش حقوق 
و پاداش چند صد میلیونى خود را منتشر مى کرد، مردم 
محروم و مستضعف بدون آنکه مانند آنها نیازى به پیاز 

داشته باشند اشکشان در مى آمد.»
مدیر مســئول کیهان در ادامه تصریــح کرد: «صدا 
و ســیما باید در مقابــل دروغ پردازى هاى برخى از 
دولتمردان به کارشناسان و صاحبنظران هم فرصت 
بدهد تا جعلى بودن گزارش هاى آنها را با ارائه اسناد و 
مدارك انکارناپذیرى که در دست است بر مالکنند.»

صداوسیما 
علیه مشارکت مردم !

  تابناك | روزنامه «جمهورى اسالمى» نوشته 
است: «ظرف چند روز گذشــته از بعضى شبکه هاى 
سیماى جمهورى اسالمى گزارش هایى پخش شد 
که از زبان مــردم چنین القا مى کــرد که نامزدهاى 
ریاســت جمهورى بعد از پیروزى تمــام وعده هاى 
خود را فراموش مى کننــد و کارى براى مردم انجام 
نمى دهند. این قبیل القائات، درست در جهت خالف 
تشــویق کردن مردم براى حضور در انتخابات قرار 
دارند و مسئوالن رســانه ملى بر گزارش ها نظارت 

دقیق داشته باشند.»

نگاه رسانه روسى به 
انتخابات ایران

سایت روســى «اسپوتینگ» در    نامه نیوز |
گزارشى نوشت: «تحلیلگران بر این باور هستند که 
روحانى که از سال 2013 در قدرت حضور دارد شانس 
بیشترى براى پیروزى در این انتخابات دارد البته اگر 
انتخابات به دور دوم نــرود. با این حال، اگر هیچیک 
از کاندیداها بیش از 50 درصد از آراء را کسب نکنند، 
مخالفان رئیس جمهــور میانه رو به حمایت از رقیب 

مى پردازند و همگى مقابل روحانى قرار مى گیرند.»

توئیتر

جامعه مدرســین حوزه علمیه قم گرچه تــا پیش از این
 مى گفت در انتخابات ریاست جمهورى از نامزدى خاص 
حمایت نخواهد کرد و تنها مشوق و دعوت کننده مردم براى 
حضور در پاى صندوق هاى رأى مى شود اما نامزد اصلح 
مدنظر خود را حجت االسالم والمسلمین رئیسى اعالم کرد. 
آیت ا... حســن ممدوحى عضو این تشکل درباره انتخاب 
رئیسى به عنوان نامزد اصلح با نامه نیوز به گفتگو نشسته که 

بخشى ازآن را در ادامه مى خوانید:
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اعالم 
کرد با اکثریت قاطع آراء سید ابراهیم 
رئیسى را به عنوان نامزد اصلح شناخته 

است.
یک ضمیمه هم دارند. البته در نامه آنها نیامد اما یک چنین 

چیزى در کار است.
بیشتر توضیح مى دهید؟

گرچه نامزد اصلح را آقاى رئیسى اعالم کردند اما در عین 
حال بیشتر اعضاى جامعه مدرسین معتقدند آقاى قالیباف 

نباید تضعیف شود بلکه باید تأیید شود.
یعنى معتقدند باید هواى آقاى قالیباف 

را هم داشت؟
بله.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با جامعه 
روحانیت مبارز همفکرى هم داشته تا 

آقاى رئیسى را اصلح اعالم کند؟
ما این کار را کردیم، آنها هم این کار را کردند اما همفکرى و 

مشارکتى با هم نداشتیم.
به نظر شما آقاى رئیسى به عنوان اصلح 
باید در میدان رقابت باشد و صالح به 

نفع او کنار برود؟
باید صبر کنیــم ببینیم چه خواهد شــد. باالخــره اینها 

حرف هایشان را بزنند و مردم توجه کنند.
برخى معتقدند نامزد صالح باید به نفع 
نامزد اصلح کنار برود وگرنه خیانت به 

اصلح کرده است.
هر کس خودش را اصلح نداند و دیگرى را اصلح بداند اما 
خودش را در میان اعداد بیاورد چنین حرفى درباره او صدق 
مى کند. حاال آمدیم هر دو خود را اصلح دانستند، این دیگر 

عیب ندارد.

نصف جهانبگو مگوهاى روحانى و قالیباف که از مناظره 
اول تلویزیونى کاندیداهاى انتخابات ریاست جمهورى 
آغاز شده بود به مصاحبه هاى تلویزیونى آنها هم کشیده 
شــد. این مصاحبه ها که به صورت مجزا و هر شب در 
حال پخش از صدا و سیماست، این بار محل بده بستان 
روحانى و قالیباف درباره ویژگى هاى انقالبى بودن شد. 
بنابراین گزارش، چند ســاعت بعد ازحضور محمد باقر 
قالیباف درشبکه خبر و اعالم اینکه دولت فعلى انقالبى 
نیست، حســن روحانى در یک برنامه تلویزیونى دیگر 
پاسخ شــهردار تهران را داد. محمدباقر قالیباف در ادامه 
برنامه هاى تبلیغاتى اش، باحضــور در برنامه گفتگوى 
شبکه خبر گفت: «کســى نمى تواند بگوید من انقالبى 
هستم، اما از مردم جدا باشــد و به توده هاى مردم توجه 
نکند. بخشــى از افراد در جامعه تافته جدابافته هستند، 
به این معنى که قانون شکنى کرده، قانون را دور مى زنند 
و با استفاده از رانت اطالعات، از توده مردم جدا هستند. 
انقالبى کسى اســت که بتواند دغدغه مردم را حل کند. 
انقالبى نمى توانــد بگوید "نداریم و نمى شــود". البته 

معتقدم یک انقالبــى حتمًا باید روحیه مبــارزه با رانت 
خواران و فســاد و مبارزه با آن 4 درصد را داشــته باشد. 
ســاالنه یک میلیون و 300 هزار نفر به جمع کسانى که 
مى خواهند در بازار کار مشارکت کنند، اضافه مى شود که 
باید پاسخگوى آنها هم باشیم. طبیعتًا وقتى این مشکل 
از دید اینها قابل حل نیست، نه مى توانیم بگوییم دولت 
انقالبى و کارآمد است و نه مى توانیم بگوییم به وظیفه 
خودش توجه کرده است.»بعد از اتمام مصاحبه شهردار 
تهران، نوبت به پخش برنامه حسن روحانى از شبکه دوم 
رسید تا پاســخ قالیباف را درباره انقالبى نبودن دولتش 
بدهد.رئیس جمهور فعلى صراحتًا اعالم کرد: «انقالبى 
بودن به معناى بى نظم بودن نیست،  انقالبى بودن یعنى 
قانونى بودن و به این معنا نیست که در زندگى خصوصى 
مردم مداخله کنیم و شــعار بلندتر بدهیم. انقالبى بودن 
یعنى به خواســت مردم بیشــتر توجه کنیم و در مسیر 
خواست مردم حرکت کنیم و به این معناست که شاهد آثار 
انقالب باشیم. اگر  انقالبى بودن به معنى افراطى بودن و 

شعار دادن باشد ما از این مسیر فاصله داریم.»

 انتخاب| باالخره اتفاق افتاد. صاحبان اصلى جریان 
راست در حال بازپس گیرى هویت واقعى و به دستگیرى 
اردوگاه ضبط شده خود هستند. مصطفى میرسلیم نامزد 
حزب مؤتلفه که جزو احزاب و گروه هاى اصلى راســت 
است، کاندیداى جریانى است که بیش از یک دهه درگیر و 
دار احیا  و البته بقاى خود در مقابل گروه هایى بود که جریان 

اصولگرایى را مصادره و در نگاه مردم بدنام کرده بودند. 
همه چیز از انتخابات ریاست جمهورى سال 76 آغاز شد، 
سالى که ناطق نورى شکست خورد و خاتمى پیروز میدان 
شناخته شد. به دنبال آن و بى عملى راسِت سنتى، جریانى 
که امروز نماد آن جبهه پایدارى شناخته مى شود، به طور 
خزنده وارد میدان شدند و به تدریج عنان کار را به دست 
گرفتند. از بى عملى ها و انفعال ها اســتفاده کردند و جلو 
آمدند. انتخابات شوراها رسید و براى نخستین بار مستقیمًا 
به حوزه هاى قدرت ورود کردند و شــهردارى تهران را با 
معرفى احمدى نژاد به دست گرفتند. متعاقباً، در انتخابات 
ریاست جمهورى 84، احمدى نژاد را آوردند و با تدبیر آیت 
ا... مصباح یزدى که در این سال ها هر بار کاندیداى به زعم 
خود اصلح و به زعم مردم نامناسب براى ریاست جمهورى 
را معرفى مى کند، زیر میز زد و شد آنچه چشم دوختگان 
به جریان بانفوذ راست مى خواستند. در سال 84، شوراى 
هماهنگى جریــان اصولگرا و لیــدر آن روزهاى آن، که 
حجت االسالم والمســلمین ناطق نورى بود، تصمیم به 
حمایت از على الریجانى که تازه دوره اش در صداوسیما به 
پایان رسیده بود، گرفت. در این میان اما، محمود احمدى 
نژاد که کاندیــداى «اصلح» آیت ا... مصباح شــناخته

 مى شد، به آنچه بر آن توافق شده بود، عمل نکرد و راه خود 
را پیگیرى کرد.  شوراى هماهنگى از هم پاشید؛ ناطق و 
جمعى از اصولگرایان دلگیر و دلخور از اوضاع، گوشه گیر 

شدند و از عرصه کناره گرفتند. 
محمدباقر قالیباف و محسن رضایى که این روزها به نقاط 
مشترکى ظاهراً رســیده اند، نیز راه احمدى نژاد را در آن 
ایام پى گرفتند. نتیجه شد آنچه دلسوزان نگرانش بودند؛ 

محمود احمدى نژاد کاندیداى آیــت ا... مصباح یزدى و 
جبهه پایدارى دست در دست هم قدرت اجرایى را در کشور 

پس از سال ها به دست گرفتند. 
در هشــت ســاِل محمود احمدى نژاد، علیرغم تمامى 
اشتباهات و اقداماتى که به قیمت ضربه به آبرو، حیثیت 
و اعتبار بین المللى ایران وارد شد، همچنان از او حمایت 
کردند و کالمى به اعتراض بر زبان نیاوردند و مردم از آنان 
جز تمجید احمدى نژاد به عنوان فردى «الهى» نشنیدند. 
در انتخابات 92 نیز کاندیداى خود را معرفى کردند و امروز 
نیز کاندیداى خود را دارند. اما خوشــبختانه امروز شرایط 
تغییر کرده است؛ راسِت ریشــه دار که برخالف مدعیان 

امروز جریان اصولگرایى ســابقه دیرین در مبارزات قبل از 
انقالب دارند، دارد خود را پیدا مى کند. اما راسِت ریشه دار 
کیست؟ راسِت ریشه دار ناطق نورى است، راسِت ریشه دار 
على الریجانى است، راست ریشه دار مصطفى میرسلیم با 
قدرى تفاوت هاى فکرى هم هست. اینها نماد واقعى جریان 
راست هستند؛ جریانى که امروز متأسفانه مترادف با تندروى 
شده است و در دهه اخیر تن به رهبرى گروهى داده بودند که 
جریان آنها را به مصادره برده بود. اما این روزها میرسلیم هر 
چند ممکن است رأى زیادى نداشته باشد، مى تواند آغازگر 
اتفاقى بزرگ باشد؛ بازگشت جریان راست به اصل خود. هر 
چند برخى از تشکل هاى مهم در قم همچنان تحت تسلط 

جریان پایدارى هستند و بیانیه هاى هفته گذشته شان مؤید 
این موضوع است. در هر صورت، این پدیده مبارك و میمونى 
است و باید قدر چنین اتفاقى را بدانیم؛ اتفاقى که مى تواند 
مرز جریان راسِت اصیل را با تندروهایى که برچسب راست 
و اصولگرایى بر خود زده اند و هر چیزى غیر از آن هستند را 
مشخص کند.حال باید منتظر ماند و دید که کاندیداتورى 
میرسلیم که فاصله سابقه اجرایى اش با دو کاندیداى «جمنا» 
نجومى اســت، و «نه» بزرگ او و مؤتلفه و راست سنتى به 
جریانى که «جمنا» و ... را نمایندگى مى کند، مى تواند نوید 
بخش بازگشت اردوگاه جریان راســت به صاحبان اصلى 

آن باشد؟

واکنش مشاور روحانی به 
مستند رئیسی

  آریا| حسام الدین آشنا مشاور ارشد رئیس 
جمهور در واکنش به پخش مستند تبلیغاتی ابراهیم 
رئیسى  اظهار داشــت: از کاندیداي محترمی که 
آراسته به زینت روحانیت اســت و سال ها تجربه 
فعالیت در بخش هاي مهم قــوه قضائیه را دارد و 
به افتخار خادمی آســتان مقدس ثامن الحجج(ع) 
پذیرفته شــده، انتظار نمی رود که چنین ســیاه 
نمایی کند. اتهامات ناروایی که در این مســتند یا 
سخنرانی هاي مختلف و مصاحبه هاي متعدد علیه 
اقدامات دولت و علیه اشخاص محترم ذکر می شود 
قطعًا بدون پیگیري و پاسخگویی رها نخواهد ماند.

نامزد اخالقگرا
   خبر آنالین | روزنامــه اطالعــات روز 
پنج شنبه در یادداشــتى نوشت:با نگاهى منصفانه 
مى توان گفت در میان کاندیداهاى رقیب روحانى، 
میرســلیم را باید تنها کاندیدایى دانست که سعى 
نمى کند با دادن وعده هاى بى ســرانجام و تخطئه 
همــه کارنامه دولت مســتقر اقبالى بــراى خود 
دســت و پا کند و از این منظر رفتــار اخالقى ترى 

دارد.

کرباسچى حذف شد!
کمیته نظارت بر تبلیغات کاندیداها    تابناك |
متشــکل از وزیر کشــور و نماینده هیئت اجرایى

 ستاد انتخابات، دستور حذف فیلم دادگاه کرباسچى 
را از مستند ستاد دانشجویى ســید ابراهیم رئیسى 
صادر کرد. در این مستند با پخش قسمت هایى از 
دادگاه غالمحســین کرباسچى به نقش رئیسى در 

مبارزه با فساد شهردار وقت تهران اشاره شده بود.

نامه نگارى احمدى نژادى 
  تابناك | به دنبال پخش اظهارات اسحاق 
جهانگیرى کاندیداى ریاســت جمهورى از شبکه 
اول ســیما علیه دولت قبل، دفتر رئیس دولت هاى 
نهم و دهم با ارســال نامه اى خطاب به کمیسیون 
بررسى تبلیغات انتخابات، خواستار اختصاص وقت 
قانونى براى پاسخگویى شــد. در این نامه از جمله 
آمده: آقاى اســحاق جهانگیرى با ارائه مطالب و 
آمار کذب و نســبت دادن اتهامات بى اســاس و 
تشویش اذهان عمومى به دولت هاى نهم و دهم، 
مرزهاى قانــون و اخالق را به طــور کامل زیر پا 

گذاشت.

مورد عجیب اسحاق
 الف| محمدرضا باهنر نایب رئیس ســابق 
مجلس گفت: آقاى جهانگیرى از ابتدا گفت به کمک 
رئیس جمهور آمدم، اراده وى رقابت با روحانى نیست 
و به احتمال زیاد تا پایان همینگونه اســت اما رشد 
آراء آقاى جهانگیرى بیشتر و سریع است. تا اواسط 
هفته مى توان کار را ارزیابى کرد که اگر رشــد آراء 
جهانگیرى زیاد باشد اردوگاه اصالحات خودشان 

بحث جدى خواهند داشت.

ما و وال استریت؟!
حسین قربان زاده مشاور سیاسى محمدباقر قالیباف 
در خصوص الگو بردارى شهردار تهران از جنبش 
وال اســتریت و پوپولیســم جهانى براى تبلیغات 
انتخاباتى خودش بیان داشت: این چیزى است که 
دوست دارند آن را به ایشان منتسب کنند اما قطعًا 

چنین چیزى نیست.

  آریا| رئیس جمهور پیشین ایران گفت: شرایط بعد از انتخابات با شرایط 
پیش از انتخابات فرق چندانی نخواهد کرد و کسی که انتخاب می شود تأثیر 

چندانی بر شرایط کشور نخواهد گذاشت.
خبرنگار شــبکه تلویزیونی «فرانس 24» عربــی در گفتگوي اختصاصی با 
محمود احمدي نژاد پرسید: شما می خواستید در انتخابات ریاست جمهوري 
ایران نامزد شوید اما شوراي نگهبان صالحیت شما را رد کرد آیا شما به این 

تصمیم شوراي نگهبان اعتراض کردید؟ 
محمود احمدي نژاد در پاسخ به این سئوال گفت: به نظرم جایی براي اعتراض 
نبود. حرکت ما یک حرکت مقدس و جهانی اســت و ما به دنبال اصالحات 
اساسی هستیم. در این راستا این مسائل، مسائلی طبیعی است که پیش می آید. 
احمدي نژاد در پاسخ به این سئوال که رهبري به شما توصیه کرده بودند که در 
انتخابات ریاست جمهوري نامزد نشوید ولی شما به توصیه ایشان گوش ندادید؛ 
پس از وقوع این مسائل رابطه شما با حضرت آیت ا... خامنه اي چگونه است؟ 

گفت: چیزي تغییر نکرده است و این مسائل بر روابط ما تأثیري نمی گذارد.
خبرنگار شبکه تلویزیونی «فرانس 24» پرسید: محمود احمدي نژاد در کجاي 
نقشه سیاسی ایران قرار می گیرد؟ آیا در انتخابات ریاست جمهوري آتی شما 

را در کنار محافظه کاران قرار می دهند یــا اینکه در زمره اصالح طلبان قرار
 می گیرید یا شما جریان سوم و متفاوتی هستید؟ 

احمدي نژاد در پاســخ گفت: هیچکدام، ما از اول هم جزو هیچکدام از اینها 
نبودیم. آنها خودشان می گویند که فالنی با این جریان است یا با آن جریان 

است. زیرا آنها می خواهند جامعه را در چارچوب این دو جریان محصور کنند. 
این مدل دموکراسی هاي محدود شده و کنترل شده است، آنها پافشاري دارند 
که فعاالن سیاسی در درون قالبی که خودشان می خواهند قرار دهند و آن را هر 
طور که می خواهند تنظیم کنند. ما نماینده خواست مردم هستیم و در خدمت 
مردم هستیم. ما صداي توده مردم هســتیم و وارد بازي احزاب و جناح هاي 

سیاسی نمی شویم. 
خبرنگار «فرانس24» پرســید: آیا منظور شما این اســت که از هیچیک از 

نامزدهاي انتخابات ریاست جمهوري حمایت نمی کنید؟ 
وي پاســخ داد: قطعًا مــا از هیچیک از نامزدهــا حمایــت نخواهیم کرد. 
پیش تر اعالم کــرده بودیم که حامی هیچیک از شــش نامــزد انتخابات 

نیستیم.
احمدى نژاد در پاســخ به این سئوال که پیش بینی شــما در خصوص نتایج 
انتخابات ریاست جمهوري آتی چیســت؟ گفت: خیلی براي ما مهم نیست. 
آنچه براي ما مهم اســت این اســت که حرکت رو به جلو و ســیر به سمت 
کمال باشــد. ملت، خود موانعی را که بر سر راهشــان ایجاد می شود از بین

 خواهند برد. 

ریشه داران جریان راست، اردوگاه مصادره شده خود را دوباره به دست مى آورند؟

نامزدى میرسلیم آغاز یک تحول است

انتخابات در صدا و سیما
ساعتبرنامهشبکهتاریخنامزد

2/16روحانى
30 : 18مستند1

30 : 1تکرار مستندجام جم

2/16جهانگیرى
خبر

ى  گفتگــو
ضبط شده

21 : 30

16مصاحبهرادیو ورزش

اولین مصاحبه رئیس جمهورسابق بعد از ردصالحیتش توسط شوراى نگهبان
احمدي نژاد: رد صالحیتم طبیعى بود

دعواى قالیباف و روحانى؛ پرده جدید
انقالبى کیست؟

ناگفته هاى حمایت جامعه مدرسین از ابراهیم رئیسى



اجتماعاجتماع 03032930 سال چهاردهمشنبه  16 اردیبهشت  ماه   1396

رئیس انجمــن علمى طب درباره ارائــه خدمات طب 
ســنتى در داروخانه هــاى گیاهى و طبیعــى، گفت: 
بایــد توجه کرد کــه از قدیم چراغ حوزه طب ســنتى 
را بســیارى از عطاران نکونام ما روشــن نگه داشتند 
و هنــوز هم افــرادى را داریم کــه اســتادانه در این 
رشــته فعالیت مى کنند و عالمانه در ایــن حوزه پیش 

مى روند.
دکتر نفیسه حسینى یکتا ادامه داد: در عین حال تقاضاى 
زیادى که مردم براى دریافت خدمات طب سنتى دارند، 
باعث شــده که هر روز در خیابان هاى شــهرمان یک 
عطارى جدید ایجاد شود. به طورى که تعداد عطارى ها 

به طور روزافــزون در حال تزاید اســت. این موضوع 
باعث مى شود که افرادى وارد این حرفه شوند که علم 
الزم را براى آن ندارند و علیرغم اینکه اجازه درمان را 
در حوزه صنفى خود ندارند متأســفانه وارد درمان هم 
مى شــوند. به طورى که گاهى مى بینیم افرادى وارد 
حوزه عطارى و درمان مى شــوند که حداقل ســواد را 
هم درباره گیاهان دارویــى ندارند. بنابراین حتمًا بحث 
ساماندهى عطارى ها ضرورت دارد و باید ضوابطى براى 
این افراد تدوین شود تا بتوان آنها را مورد نظارت قرار 
داد  و عطاران عالم ما نیز بــا عملکرد برخى افراد بدنام 

نشوند.

وزیرآموزش و پرورش گفت: محتواى آموزشى، انگیزه هاى 
درونى دانش آمــوزان را دنبال نکرده و در آنها اشــتیاق به 

یادگیرى ایجاد نمى کند.
فخرالدین دانش آشــتیانى گفت: آموزش در ایران نیازمند 
تغییر نگرش بوده و باید بیش از گذشته به منابع انسانى توجه 
شود. در این مقطع تاریخى درك سرمایه هاى اجتماعى و 
فرهنگى و آموزش باکیفیت بیش از گذشته داراى اهمیت 
است. وى در ادامه با تأکید بر اهمیت برنامه درسى در مدارس 
تصریح کرد: اگر بخواهیم کیفیت آموزش را باال ببریم باید 
ببینیم کشــورهاى دیگر در بحث برنامه هاى آموزشى چه 
رویکردى را اتخاذ کرده اند. دانش آشــتیانى افزود: بحث 

بعدى محتواى آموزشى است که در این زمینه با مشکالت 
فراوانى روبه رو هستیم. اولین مسئله این است که محتواى 
آموزشى انگیزه هاى درونى دانش آموزان را دنبال نکرده و در 
آنها اشتیاق به یادگیرى ایجاد نمى کند. این در حالى است که 
محتوا باید با یادگیرنده ارتباط داشته باشد. در غیر این صورت 
حافظه مدارى حاکم مى شود. وزیرآموزش و پرورش گفت: 
موضوعات درسى نباید تفکیک شود. آموزش خدمت محور 
باید به صورت جدى دنبال شود. از سوى دیگر روش آموزش 
معکوس باید در کالس هاى درس وارد شود. در این روش 
مشــاهدات ابتدا در خارج از کالس صورت گرفته و بعد در 

کالس تجزیه و تحلیل مى شود.

محتواى کتاب ها اشتیاق به 
یادگیرى ایجاد نمى کند

حکایت عطارانى که 
وارد «درمان» مى شوند

بدترین ماشین، تاکسى است
محسن هاشمى رفسـنجانى نامزد انتخابات شوراى 
شـهر تهران بـا نماینـدگان صنـف تاکسـیرانى این 
استان دیدار کرد و خطاب به آنها گفت: در کشورهاى 
پیشـرفته از بهترین خودروها براى تاکسـى استفاده 
مى کنند کـه متأسـفانه در ایـران بدترین ماشـین را 
به عنـوان تاکسـى انتخـاب مى کنیم که ایـن از نظر 
اقتصادى و مصرف سـوخت و راحتى راننده و مسافر 

ایرادهاى بسیارى دارد.

عامل انفجار تونل معدن
اسـتاندار گلسـتان گفـت: بـه علـت توقـف واگن و 
لوکوموتیو در داخل تونل و سهل انگارى از طرف یکى 
از تعمیرکاران، جرقه اى ایجاد شد که منجر به انفجار 
در تونل معدن شده است. حسن صادقلو افزود: 42 نفر 
براى نجات کارگران در داخل تونل رفتند که به علت 
شـرایط بد هوادهى با مصدومیت رو به رو شـدند اما 

خوشبختانه تمامى این افراد سالم هستند.

تهرانى ها زود مى میرند
بیش از 22  هزار نفر از مردم شـهر تهران دچار مرگ 
زودهنگام در سـال گذشـته شـده اند؛ یعنى در سـنى 
کمتر از 65 سـال و درحالى که هنوز دوران میانسالى 
خود را به پایان نرسـاندند تا طعم دوران سـالمندى را 
تجربه کنند، بـا زندگى خداحافظى کردنـد. این موج 
زودرس مرگ ها تنها شهروندان عادى شهر تهران را 
در بر نگرفته بلکه موجى است که مردم ایران را مدتى 
عزادار هنرمندان و بسـیارى از افراد برجسـته کشور 
کرد؛ چراکه نـام آنان نیز در کنار دیگر مردم شـهر در 
آمار مرگ هایى براساس تعاریف «مرگ غیرطبیعى» 

 بهشت  زهرا(س) تهران ثبت شده است.

هرثانیه، یک دندان
عضو کمیته شـوراى سـالمت دهان گفت: بر اساس 
نتایج تحقیقاتى که تاکنون در کشور انجام شده است، 
ایرانى ها هر ثانیـه تقریبًا یک دنـدان، روزانه بیش از 
86 هزار دندان و سـاالنه 30 میلیون دندان از دسـت 
مى دهنـد. دکتـر مهدى سـروش اظهـار داشـت: با 
بررسـى هایى انجام شـده نیمى از 30 میلیون دندان 
سـاالنه، توسـط دندانپزشـکان کشـیده مى شـود و 

سرنوشت بقیه مشخص نیست.

کشف سنگ قبر تاریخى 
فرمانده یـگان حفاظـت اداره کل میـراث فرهنگى، 
صنایع دسـتى و گردشگرى خراسـان رضوى گفت: 
یک سـنگ قبـر تاریخى در جریـان گود بـردارى در 
یک واحد مسکونى مشهد پیدا شـد. سرهنگ مجید 
کیانى مقدم گفت: این سنگ قبر که قدمت آن بیش 
از صدسـال اسـت و حدود 400 کیلو گـرم وزن دارد، 
براى بررسى و مرمت به رباط طرق منتقل شده است. 
وى افزود: این سنگ تاریخى در ابعاد 1/5 متر در 30 
سانتیمتر است و وزن بسیار آن از جمله نکات عجیب 

و سئوال برانگیز است. 

معامله چند صد میلیونى 
مجوز داروخانه 

چند سـالى مـى شـود کـه صـدور مجـوز تأسـیس 
داروخانـه به دلیل اشـباع شـدن بازار متوقف شـده و 
همین باعث شـده اسـت که خرید و فروش یـا اجاره 
مجـوز بـه یـک شـغل تبدیـل شـود. مثـًال صاحب 
داروخانه اى در غرب تهران با فروش شـش میلیون 
تومان نقـدى و 50 میلیـون تومان به صـورت بیمه، 
محل کار خـود را به همـراه ملک و مجـوز داروخانه 
دو میلیـارد و 200 میلیـون تومـان قیمـت گذاشـته 
اسـت. همچنین مجوز یک داروخانه در شمال غرب 
تهران با فروش نقدى چهار میلیـون تومان و فروش 
بیمه اى  پنج میلیـون تومـان در روز نزدیک به 600 
میلیون تومان خریـد و فروش مى شـود.  براى اجاره 
داروخانـه اى که بـه یکـى از مراکـز بسـیار معروف 
پزشکى غرب تهران نزدیک اسـت هم به ده میلیون 

پول براى اجاره ماهانه مجوز نیاز دارید.

چرك نویس

  جام جم آنالین | آقا «مهدى» مالک یک بى ام دبلیوى کروك است؛ 
مدل 325. از همان ماشین هاى انگشت شــمار خیابان هاى شهر. همانها که با 
عبورشان رد نگاه خیلى ها را مى دزدند. آقا مهدى اما دلش بزرگ است و بخاطر 
همین است که همین ماشین لوکس شخصى را از مدتى پیش به ماشین عروس 
خانواده هاى نیازمند تبدیل کرده است؛ آنقدر که عکس ماشینش در فضاى مجازى 
 پخش شود و ما را به او برساند. این مرد خّیر تهرانى همان اول مصاحبه قول گرفت 
که نام خانوادگى اش را ننویسیم، عکسى از خود او منتشر نکنیم و نشانى هایى ندهیم 

که باعث شود چند نفر او را بشناسند. 
چند سال است این بى  ام دبلیو را خریده اید؟

حدود سه سال و نیم.
چند خریدید؟

فکر کنم 190 میلیون.
از دید مردم،اینجور ماشین ها مال قشر مرفه است،قبول 

دارید؟
بله. اما مى دانید چرا؟ چون هزینه هاى باالیى دارد. یعنى هزینه سرویس و خدماتش 
باالســت. مثًال ســرویس روغن و مخلفاتش حدود دو میلیون تومان مى شود. 

الستیک جفتى سه میلیون و...
قبل از آن، چه ماشینى سوار مى شدید؟

سراتو 2012 وارداتى.
اصالً اولین ماشینى که داشتید چى بود؟

پیکان ، بعد پراید داشــتم، بعد 206، بعد مگان و آخرى هــم همین بى ام دبلیو 
است.

این یکى را نمى خواهید عوض کنید؟
تنها ماشینى که نتوانسته ام بفروشم همین بوده، هربار که تصمیم به فروش آن 
گرفته ام تلفنم زنگ مى خورد و به یک عروسى دعوت مى شویم و از فروش ماشین 

منصرف مى شوم.
چند وقت است این کار خیر را مى کنید ؟

بیشتر ازیکسال.
بى ام دبلیوى شما تا حاال چندبار ماشین عروس شده؟

خیلى... تقریباً در تمام اعیاد و مناسبت هاى مذهبى،ما این ماشین را گل زده ایم و 
ماشین عروس شده.

شما این کار را رایگان انجام مى دهید؟
بله.

مى دانید هزینه اجاره یک بى ام دبلیو مثل ماشــین شما 
براى یک عروس و داماد جوان چقدر است؟
دقیق که نمى دانم. فکرکنم با راننده ساعتى40 تا 50 هزارتومان.
خودتان راننده عروس و دامادها مى شوید؟

نه ...برادر کوچک ترم این کار را انجام مى دهد.
چطور این زوج ها را پیدا مى کنید؟

ازطریق دوستانم و البته چندتا از گلفروشى هاى جنوب شهر. به همه آنها سپرده ام 
اگر زوجى را دیدند که براى تأمین هزینه هاى برگزارى مراســم عروســى اش 
واقعاً مشــکل داشــت، من را خبرکنند. آنوقت بعد ازتحقیق ماشین را از 8 صبح 
مى فرستم گلفروشى تا تزیین شود و بعد هم تا آخر شب در اختیارعروس و داماد

 است.
پیش آمده که افرادى که نیاز مادى ندارند هم به شــما 

معرفى شوند؟
یک بار بیشتر پیش نیامد،که وقتى تحقیق کردم دیدم تاالرعروسى شان دریک 

منطقه شمالى تهران است، از انجام این کار صرف نظر کردم.
وقتى شما داوطلب انجام این کار مى شوید چه واکنشى 

نشان مى دهند؟
خب شب عروسى یک شب به یادماندنى اســت. همه دوست دارند خیلى خاص 
برگزار شود. داشتن ماشین کروك را هم خیلى ها دوست دارند و بخاطر همین خیلى 
خوشحال مى شوند، همیشه بعد از پایان مراســم این حس خوب آنها به من هم 

منتقل مى شود و از خوشحالى گریه مى کنم و خدا را شکر مى کنم.
ماشــین عروس خودتان چه بوده؟ همــان پیکانى که 

داشتید؟
اتفاقاً اول عروسى همان پیکان را داشتم اما پژو GLX دوستم را امانت گرفتم 

و گل زدم.

گفتگو با یک خّیر متفاوت

بى ام دبلیوى 
کروك

ماشین عروس 
نیازمندان شد مدیرکل تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد 

مخدر گفت: وزارتخانه هــاى آموزش وپرورش 
و علوم بایــد براى دانش آموزان و دانشــجویان 
خــود برنامه هاى وســیع ترى جهــت ایمنى و 
توانمندسازى آنها در برابر مواد مخدر داشته باشند.

حمیدرضا صرامى اظهار داشت: هفت میلیون نفر 
از جمعیت کشور به طور مســتمر دغدغه اعتیاد 

دارند و نگران این پدیده شوم هستند. 
وى با بیان اینکه 64 درصد جمعیت معتاد کشور 
متأهل هستند، افزود: بر اساس آخرین آمار رسمى، 
حدود 3 درصد از جمعیت 15 تا 64 ســال کشور 

گرفتار اعتیاد مى باشند. 
وى با اشاره به اینکه 58 درصد از معتادان کشور 
زیر 34 سال ســن دارند، گفت: همچنین نزدیک 
به 54 درصد معتادان شاغل هستند و چون براى 
توسعه پایدار و تولید اشتغال، نیازمند انسان سالم 
هستیم باید همه ارکان کشور به طور جدى در این 

زمینه برنامه ریزى کنند. 
مشاور دبیرکل و مدیرکل تحقیقات و آموزش ستاد 
مبارزه با مواد مخدر در ادامهاظهار داشت: براساس 
آخرین آمار رسمى 10 درصد معتادان کشور را زنان 
تشکیل مى دهند که در علل و عوامل گرایش این 
قشر به اعتیاد، عوامل فردى، روانشناختى و جامعه 

شناختى کامًال مشهود است. 
وى با بیان اینکه تریاك اولین ماده مخدرى است 
که معتادان در کشــور آن را مصــرف مى کنند، 
افزود: براساس آمار سال نود، 56 درصد معتادان، 
تریاك، 26 درصد شیشه و مابقى سایر مواد مخدر 

مصرف مى کنند. 
مشــاور دبیر کل و مدیر کل تحقیقات و آموزش 
ســتاد مبارزه با مواد مخدر خاطر نشان کرد: در 
ســال هاى اخیر با توجه با اقدامات مؤثر صورت 
گرفته، الگوى محرك مصرف شیشــه به الگوى 
ســوم تنزل پیدا کرده و اکنون بعــد از تریاك، 

حشیش الگوى دوم است. 
وى گفت: باورها و نگرش هاى غلطى وجود دارد و 
براى جوانان تبلیغ مى کنند که مصرف این ماده ها 
اعتیاد آور نیست در صورتى که مصرف این مواد، 
آنها را در آینده به ســمت مواد مصرف خطرناك 

ترى چون شیشه و کوکائین سوق مى دهد. 
وى با بیان اینکه مواد روانگردان جدید در سطح 
جامعه جهانى بــه 700 نوع افزایــش پیدا کرده 
افزود:قطعاً احتمال ورود این مواد در کشور ما وجود 
دارد حتمًا دستگاه هاى تبلیغى و فرهنگى کشور 
باید در جهت آگاهســازى و اطالع رسانى آحاد 

جامعه اقدامات الزم را انجام دهند. 
مشــاور دبیر کل و مدیر کل تحقیقات و آموزش 
ســتاد مبارزه با مــواد مخدر خاطر نشــان کرد: 
براساس آخرین یافته علمى میانگین متوسط سن 
شروع مصرف مواد در کشور 24 سال است که در 
برخى استان ها چون یزد 21 سال و در استان هاى 

دیگر به 20 سال مى رسد. 

آمار و ارقام جدید از وضعیت اعتیاد 

59درصد 
معتادان کشور 

زیر 34 سال هستند

سازمان میراث فرهنگى در دولت یازدهم، شهرهاى تبریز به  عنوان «شهر جهانى فرش»، اصفهان به  عنوان «شهر جهانى صنایع دستى»، اللِجین به  عنوان «شهر جهانى سفال» و مشهد به  عنوان «شهر جهانى سنگ هاى قیمتى و نیمه  قیمتى» 
را ثبت کرد. حاال بهمن نامورمطلق معاون این سازمان از معرفى اولین کاندیداى روستاى جهانى ایران هم خبر مى دهد. بخش هایى از اظهارات این مقام مسئول در گفتگو با تسنیم را مى خوانید:

■ انتخاب این شهرها با توجه به شاخص هاى موجود و عوامل و عناصرى که باید رعایت کنند روند بسیار دشوارى است؛ از این رو، هر کشــورى که موفق به ثبت یک شهر در این حوزه شود، مى تواند این موضوع را به عنوان یکى از افتخارات خود 
محسوب کند.

■ ثبت شهر جهانى موجب برندسازى و شناخته شدن آن رشته خاص صنایع دستى در آن شهر در مقیاس جهانى مى شود که به دنبال آن، هم از نظر فرهنگى و هم از نظر اقتصادى و تجارى و گردشگرى مى تواند براى آن شهر مفید باشد.
■ ما شهرهاى کاندیداى خود را به شوراى جهانى معرفى کردیم و این شورا این چهار شهر را تأیید کرد. بدین ترتیب، ایران پس از چین، در سطح جهانى، از نظر تعداد شهرهاى جهانى صنایع دستى در رتبه دوم قرار دارد. در سال جارى هم قرار است 

دو شهر و یک روستا را براى ثبت به شوراى جهانى معرفى کنیم. 
■ شهرهاى نودشه کرمانشاه به عنوان «شهر ملى گیوه»، گنبد کاووس به عنوان «شهر ملى زیورآالت و فرش ترکمن» و در نهایت شهرضا به عنوان «شهر ملى سفال» براى معرفى انتخاب شدند. عالوه  بر این، چند پرونده دیگر نیز در دست بررسى 
است که کاشان به عنوان شهر نساجى و شیراز به  عنوان شهر خاتم از جمله آنها هستند. از میان روستاهاى «کلپورگان» بلوچستان و «رویین» در خراسان شمالى و چند روستاى دیگر در نقاط مختلف کشور هم دو یا سه روستا به  عنوان روستاهاى 

ملى انتخاب مى شوند و یکى از این روستاها به عنوان نماینده براى ثبت روستاى جهانى معرفى خواهد شد.

نخستین 
روستاهاى جهانى 
ایران کجاست؟

  باشگاه خبرنگاران جوان | در بســیارى از 
مناطق جنوبى کشور فقر به عاملى تبدیل شده تا ساکنان 
این مناطق براى امرار معاش و تأمین هزینه هاى سنگین 
زندگى خود به جمــع آورى تخم بــا ارزش و غنى الك 
پشــت ها روى آورند و آنها را به قیمت هر عدد پنج دالر به

 شیخ نشین هاى عربى بفروشند.
سواحل جنوبى ایران تنوع زیستى بى نظیرى دارد. آنگونه 
که در گزارش هاى ســازمان حفاظت محیط زیست آمده، 
پنج گونه الك پشــت در آب هاى جنوبى ایــران زندگى 
مى کنند. بر اساس یافته ها، الك پشت ها در همان محلى 
که از تخم بیرون مى آیند، پس از بلوغ تخم گذارى مى کنند 
اما الك پشت هاى سواحل جنوبى ایران، گویا چندان خوش 
شانس نیستند. وضعیت معیشــتى مردم در جنوب ایران 

مطلوب نیست و ارزش غذایى باالى تخم الك پشت ها و 
طعم خوب آن، این مــردم را تحریک مى کند که در فصل 
تخمگذارى الك پشــت ها به النه هاى آنها ســرى زده و 
تخم ها را از آن خارج کننــد.در نبود یگان حفاظت دریایى 
سازمان حفاظت محیط زیست و مراقبت هاى ویژه از تنوع 
زیستى آب هاى جنوبى ایران، الك پشت ها را صید کرده 
و به عنوان یک غذاى رایگان مورد استفاده قرار مى دهند و 
از سوى دیگر جوامع محلى به دلیل فقر، تخم الك پشت 
ها را جمع آورى کرده و به گفته معاون سابق محیط زیست 
دریایى سازمان حفاظت محیط زیست به قیمت هر عدد پنج 
دالر، به شیخ نشین ها مى فروشند. این فشارها، خطر انقراض 
نسل الك پشت هایى که در ســواحل ایران تخمگذارى 
مى کنند و یا این مناطق را براى تغذیــه انتخاب کرده اند، 
افزایش مى دهد. وقتى شیخ نشین ها با تکیه بر پول نفت، 
انگیزه جوامــع محلى ایران را براى کســب درآمد از تخم 
الك پشت ها تقویت مى کنند، مردمى که شغل نداشته و 
کارگران چینى در پروژه هاى نفتى جنوب جاى آنها را اشغال 
کرده اند، کشتى هاى چینى و تغییر پرچم داده، صید آنها از 
خلیج فارس و دریاى عمان را مختل کرده و معیشــت آنها 
با خطر جدى مواجه شده اســت، ناگزیر مى شوند که تعداد 
بیشترى النه الك پشت را تخریب کنند تا با فروش تخم ها، 

درآمد اندکى براى زندگى خود کسب کنند.

فقر، ساکنان جنوب ایران را به نابودى یکى از مهمترین گونه هاى زیستى سوق داده است  

صبح روز چهارشنبه هفته گذشته گزارشى در خبرگزارى الك پشت ایرانى، غذاى شیخ نشین ها شده است! 
مهر با عنوان «معلمى که 18 روز با اخراج فاصله دارد/ 
10 میلیون تومان تا آزادى» پیرامون وضعیت معلمى 
که به دلیل ضمانت زندانى شــده بود، منتشــر شد. در 

این گزارش آمــده بود که 
بر اساس اعالم مددکار این 
زندانى، مبلغ کل بدهى این 
فرد 18 میلیون اســت اما 
این فرد تنها بــا ده میلیون 
تومان هم مى تواند آزاد شود 
چرا که قرض دهنده قبول 
کرده اســت مابقى را چک 
بگیرد. از سویى، این معلم 
که حقوق او نیز قطع شــده 
و خانواده اش با دشــوارى 
زندگى مى کنند طبق نامه 
وزارت آموزش و پرورش تا 
آخر اردیبهشت ماه فرصت 
داشت که سر کالس هاى 
درس حضور پیدا کند و به 

کار تدریس ادامه دهد، در غیر این صورت از کار اخراج 
مى شد.

چند ساعت پس از انتشار گزارش از وضعیت این زندانى، 

مردم نیکوکار دست به کار شده و زمینه آزادى این معلم 
را فراهم کردند تا وى قبل از موعد اخراج از مدرســه، 
به کار خود بازگردد. همچنین فریدون واســعى مدیر 
کل حقوقى وزارت آموزش و پــرورش هم در واکنش 
به این گزارش اعالم کرد: 
پرونده ایــن معلم به هیئت 
تخلفات ادارى ارجاع داده 
مى شــود و در آنجا بررسى 
خواهد شــد. اگر مشکالت 
و علت غیبت محرز شــود 
و معلم بتوانــد علت غیبت 
خود را توجیــه کند اخراج 

نمى شود.
مدیرکل حقوقــى وزارت 
آمــوزش و پــرورش در 
خصــوص دالیــل قطع 
حقوق این معلم بازداشــت 
شــده، گفت: حقوق فرع بر 
کار است و زمانى که فردى 
به دلیلى نظیر بازداشــت 
نمى تواند ســرکار حاضر شــود آمــوزش و پرورش 
نمى تواند به این فرد حقوقــى پرداخت کند زیرا کارى 

توسط وى انجام نشده است.

«معلم زندانى» آزاد شد
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برداشت کرفس کوهى 
از 4000 رویشگاه استان

برداشـت کرفس کوهى از بیش از چهـار هزار و 500 
هکتـار اراضـى منابـع طبیعى اسـتان اصفهـان آغاز 

شده است.
رئیـس بهـره بـردارى اداره کل منابـع طبیعـى و 
برداشـت  آبخیـزدارى اسـتان اصفهـان گفـت :
کرفـس کوهـى در اراضـى غربـى اسـتان از جملـه 

شهرستان فریدونشهر آغاز شده است.
آبتین میرطالبـى با بیـان اینکه پیش بینى مى شـود  
بیش از 600ُتن محصول از این رویشگاه ها برداشت 
شود، افزود: با برداشت این محصول بیش از15میلیارد 

ریال نصیب بهره برداران این بخش مى شود.
وى با اشاره به اینکه عمده خواص کرفس کوهى در 
بذر، سـاقه و گل آذین آن تجمع دارد، گفت: این گونه 
نادر گیاهى داراى خـواص ضد التهابى، ضد ویروس، 

ضد دیابت، ضدسرطان و ضد مسمومیت است.

تکذیب پیدا شدن جسد سوخته 
در اطراف سد کوچرى 

فرمانده انتظامى شهرستان گلپایگان پیدا شدن جسد 
سـوخته فردى در اطراف سـد کوچـرى گلپایگان را 

تکذیب کرد.
در چند روز اخیر در شبکه هاى مجازى شایعه شده بود 
که جنازه اى سوخته در صندوق عقب یک ماشین در 

منطقه کوچرى گلپایگان پیدا شده است.
حسین بساطى در همین خصوص اظهار داشت: برابر 
اسـتعالم پلیس آگاهـى انتظامى گلپایـگان این خبر  

تکذیب شده و صحت ندارد.

تأسیس باشگاه هاى 
کتابخوانى در شهرضا

رئیـس اداره فرهنگ و ارشـاد اسـالمى شهرسـتان 
شـهرضا گفت: بعد از انتخاب شهرضا به عنوان نامزد 
شهر کتاب ایران، طرح ایجاد باشگاه هاى کتابخوانى 

در این شهرستان ارائه شده است.
اجـراى داشـت:  اظهـار  جعفـرى  محمدعلـى 

 طرح جام باشـگاه هاى کتابخوانـى، فعالیتى مفید در 
راستاى ایجاد شور و نشاط اجتماعى براى کتابخوانى 

است.

روزانه 12 تا 15 ُتن شیر گاو 
در اردستان تولید مى شود

فرمانـدار اردسـتان گفـت: طبـق آمـار موجـود، 
روزانـه بـه صـورت میانگیـن بیـن 12 تـا 15 تـن 
شیر گاو در شهرسـتان تولید و به بازار مصرف عرضه 

مى شود.
علیرضا غیـور با بیـان اینکه بالـغ بر دو هـزار و 500 
رأس دام سـنگین در شهرسـتان وجود دارد، تصریح 
کرد: بیـش از 60 درصد این گاوها شـیرده بوده و نیاز 
شهرسـتان را تأمین مى کنند و مازاد آن به شهرهاى 

همجوار حمل مى شود.
وى کمبود علوفه و نبود مرکز فـرآورى مواد لبنى در 
شهرسـتان و توزیع پراکنده محصول هاى لبنى را از 
جمله مشکل هاى قشر دامدار در اردستان اعالم کرد.
فرماندار اردستان با اعالم آمادگى قرار دادن تسهیالت 
براى ایجاد مرکز فرآورى محصوالت لبنى گفت: آماده 
همکارى با متقاضیان و قرار دادن تسـهیالت با بهره 

مناسب هستیم.

برگزارى همایش«قاصدك هاى 
انتظار» در نجف آباد

مسئوالن شهرى و شهرسـتان نجف آباد در همایش 
«قاصدك هـاى انتظار» ویـژه دانش آمـوزان دختر 
و پسـر مقطع ابتدایى که در سـالن حسـینیه حضرت 
فاطمـه الزهرا(س) مجموعه شـهید کاظمـى برگزار 

شد حضور یافتند.
همایـش «قاصـدك هـاى انتظـار» بـا حضـور 
دو هـزار و 300 دانـش آمـوز دختـر و هـزار و 900 
دانش آموز پسر مقطع ابتدایى شهرسـتان نجف آباد

با همکارى آموزش و پرورش و بنیاد مهدویت برگزار 
شد.

معاون حقوقى و ثبتــى اداره کل اوقــاف و امور خیریه 
استان اصفهان گفت: بر اساس برنامه ریزى هاى صورت 
گرفته و براى حفظ و صیانت از حقوق موقوفات و واقفان 
نیک اندیش، در ســال 96، باید هشت هزار و 500 فقره 

سند براى موقوفات استان اخذ شود.
حجت االســالم والمســلمین محمود نصــر از انعقاد 
تفاهمنامه اى خبر داد که بر اساس آن تا پایان سال جارى 
پنج هزار و صد فقره سند براى موقوفات در روستاهاى زیر 

20 خانوار و شهرهاى زیر 25 هزار نفر دریافت مى شود.
معاون حقوقى و ثبتــى اداره کل اوقــاف و امور خیریه

اســتان اصفهان تأکید کــرد: بر اســاس هدفگذارى 

این معاونت براى ســال 96، مقررشــده تا بر اســاس 
قانون و با تعامل با اداره ثبت اسناد و امالك و همچنین 
بر اســاس تفاهمنامــه منعقدشــده با بنیاد مســکن 
و انقالب اســالمى، تــا پایان ســال جــارى بیش از 
پنج هزار ســند بــراى موقوفــات در روســتاهاى زیر
20 خانوار و شــهرهاى زیر 25 هزار نفــر به نام موقوفه 

اخذ شود.
وى گفت: همچنین راهکارهایى به منظور تســریع در 
ایجاد پرونده و همچنین سرعت بخشــیدن براى اخذ 
اسناد موقوفات در روســتاها و شهرها و مسائل پیرامون 

آنها مطرح شده است. 

رئیس اداره امور ثبتى و حقوقى امالك شهردارى اصفهان 
گفت: مدیریت شــهرى اصفهان به منظور روان سازى 
ترافیک، آزادسازى گلوگاه هاى شهرى را در دستور کار 

خود قرار داده است.
عابدى اظهارداشــت: امروزه با توجه به توســعه شهر و 
ترافیک، بازگشایى گلوگاه ها و گذرهاى محلى مى توانند 

نقش خیابان را ایفا کنند.
وى با بیان اینکه استفاده از این گذرهاى محلى مى تواند 
نقش تعدیل ترافیک را به همراه داشته باشد، خاطرنشان 
کرد: مدیریت شــهرى اصفهان به منظور روان سازى 
ترافیک، آزادسازى گلوگاه هاى شهرى را در دستور کار 

خود قرار داده است.
رئیس اداره امور ثبتى و حقوقى امالك شهردارى اصفهان 
یادآور شد: شــهردارى اصفهان در ســنوات اخیر براى 
بازگشــایى گلوگاه ها طرح هاى مختلفى اجرا کرده تا 

مشکالت ترافیکى به حداقل برسند.
وى ادامه داد: گلوگاه هایى که در طرح تفصیلى با اجراى 
آنها معابر شهرى و مشکالت ترافیکى محالت برطرف 
مى شوند، با همفکرى و همکارى شهروندان شناسایى 
شده و شــوراى شــهر ردیف اعتبارى براى آنها در نظر 
گرفته اســت تا این مــوارد به صورت ویــژه و خارج از 

کمیسیون معوض مورد رسیدگى قرار گیرد.

انعقاد تفاهمنامه براى صدور 
5100 سند براى موقوفات استان 

گلوگاه هاى شهر 
بازگشایى مى شود

داســتان انتخابات، قدرت و شــهرت،    ایسنا|
داستان امروز و دیروز نیست. تا بوده در این کارزار همین 
بوده است و سوداى این بازار، همین؛ از همان روزهایى که 
ملک الشعراي بهار، هوس نمایندگى در دوران مشروطه 
را در ســر پروراند تا ورود محمدعلی فروغی و پرویز ناتل 
خانلري در ارکان حکومتى؛ ایرانــى و خارجى هم ندارد؛ 
«آرنولد شوارزنگر» هم همین سودا را داشت و ناصرخان 
حجازى مرحوم هم؛ پاى عباس جدیــدى، بیژن نوباوه، 
هادى ساعى و دیگران هم به منصب هاى سیاسى باز شد.

گویى چند سالى است که مشاهیر ورزشى و هنرى، براى 
به دست گرفتن برخى ســکان هاى سیاسى، کمر همت 
بسته اند. حال آنکه تا پیش از این، هنرمندان و ورزشکاران، 
نهایت تالش خود را مى کردند تا به دور از فضاى سیاسى 
فعالیت کنند و ساحت خود را به حواشى این میدان نیاالیند.

آن روزها هنرمنــدان یک تنه بار محبوبیــت را بر دوش 
مى کشیدند، فرهیختگى شان را زیر بغل مى گذاشتند و وارد 
کارزار سیاست مى شدند تا درى باز کنند و فردایى، بهتر؛ 
پاى کمپین ها و ارتش هاى سایبرى چندین و چند «کا» در 
میان نبود و در ادبیات این بازى، مفهوم و جایگاهى نداشت. 
این روزها اما انتخابات و فرهنگ شــهرت، هزارتویى پر 
افسانه است. ستاره ها یکى و دو تا نیستند، تب ثبت نام هاى 
انتخاباتى در میان چهره ها بــاال گرفته، فضاى مجازى 

میدان دارى مى کند.
سلبریتى ها از هواداران خود ارتش مى سازند تا در هیئت 
ابَرقهرمانان نجات دهنده، ظاهر شــوند اما در این میان 
دغدغه اى بــزرگ، رخ مى نماید؛ دغدغــه اى که پس از 
فاجعه دردناك پالســکو، بیش از پیش خودنمایى کرد و 
افکار عمومى را با پرسشى اساسى رو به رو ساخت. اینکه 
حضور هنرمندان و ورزشکارانى با محبوبیت اجتماعى باال، 
تا چه حد در برهه هاى حساس تصمیم گیرى و فراتر از آن 
تصمیم سازى تعیین کننده خواهد بود؟ زمانى که شوراهاى 
شهر به فراکســیون هایى کامًال فعال و مرتبط نیاز دارد، 
سلبریتى ها کجاى کار را خواهند گرفت؟ و در یک کالم 
«چرا سلبریتى ها در انتخابات ثبت نام مى کنند و چرا باید 
به آنها رأى داد؟» پرسشى که پاسخ آن به میزان آگاهى 

عمومى جامعه بر مى گردد.

تصمیم هاى احساسى مردم
یک جامعه شناس در این باره مى گوید: اگرچه ثبت نام در 

فهرست نامزدهاى شوراى شهر حق هر شهروند داراى 
معیارهاى وضع شده است اما نکته مهم این است که در 
برخى موارد، ساز و کارهاى انتخاب و آشنایى با نامزدها از 
سوى مردم، جامعیت الزم را ندارد و به همین دلیل افراد 
نمى توانند انتخاب هاى دقیقى انجــام دهند از این رو به 
سراغ چهره ها و نامزدهایى مى روند که شناخته شده بوده 

و از اعتبار و منزلت اجتماعى برخوردارند.
رضا اســماعیلى افزود: در این میان، هنرمندان سینما و 
تلویزیون و ورزشکاران از محبوبیت بیشترى برخوردارند 
چراکه مردم این افراد را در فضاهایى مى بینند که بخشى 
از نیازها و انتظارات آنها را برآورده مى کند. به ویژه بخشى 
از جامعه که در رسیدن به آرزوهاى خود دچار سرخوردگى 
اجتماعى هستند، بیشتر دوست دارند پاسخ مطلوب خود را 
از قشر محبوب جامعه بگیرند و مطالبات خود را به دست 

این گروه بسپارند.
وى تأکید کرد: یکــى از دالیل مهم ایــن موضوع نیز 
ناکارآمدى و عملکرد نامناسب نمایندگان شوراى شهر در 
نظر افکار عمومى است و در این شرایط آنها تصور مى کنند 
یک هنرمند شناخته شــده یا یک ورزشــکار مى تواند

مطالبه گر خوبى براى درخواست هاى آنها باشد.

آینده شهرها به شدت در خطر است
این جامعه شــناس با بیان اینکه اکثــر چهره ها تجربه، 
دانش و مهارت شــهرى الزم را در اختیار ندارند، اظهار 

داشت: با توجه به مسائلى که اکنون در شهرهاى کشور 
با آن مواجه هستیم، در شرایطى به سر مى بریم که آینده 
شهرها و نســل هاى پس از ما به شدت در معرض خطر 
است، بنابراین مشارکت فردى در فعالیت هاى اجتماعى 
باید به صورت دقیق و با همه ابعاد براى مردم تبیین شود 
تا آنها بر اســاس احساســات و افکار محدود و موقتى، 

تصمیم گیرى نکنند.

کاستى بزرگ
اسماعیلى در پاسخ به این سئوال که از نظر جامعه شناسى 
تب حضور در شــوراهاى شهر از ســوى خود چهره ها و 
ســلبریتى ها، چه دلیلى دارد؟ گفت: در سلســله مراتب 
اجتماعى افرادى که اعتبــار و منزلت اجتماعى باالترى 
دارند، از اعتمــاد به نفس بیشــترى برخوردارند و حس 
مقبولیتى که جامعه نســبت به آنها دارد اعتماد به نفس 
خاصى به این افراد مى بخشــد. به همین دلیل این افراد 
تالش مى کننــد تا الیه هاى بعــدى و حلقه هاى بعدى 
را تجربــه کنند و این موضــوع نه فقــط در ایران بلکه 
در بســیارى از دیگر کشــورها نیز دیده مى شود. ضمن 
احترام به ورزشــکاران و هنرمندان بایــد گفت یکى از 
کاستى هاى فعلى شوراهاى شهر این است که افراد فاقد 
آموزش و تخصص الزم به بدنه شــورا راه پیدا کرده اند 
در حالى که شوراها دولت- شــهرهاى ما و بسیار بسیار 
با اهمیت هســتند و تصمیم گیرى در چنیــن نهادى به 

تجربه، درایت و دانش هایى نیاز دارد که برخى از مشاهیر 
عرصه هاى هنرى و ورزشى فاقد آن هستند و این مسئله 
پیامدهاى نامطلوبى در عرصه  مدیریت شهرى به جاى 

مى گذارد.

ما مى آییم، مردم قیّم نمى خواهند!
مهدى باقربیگى که بسیارى از مردم او را با نام «مجید» 
مى شناسند، عضو فعلى شوراى شهر اصفهان است. او نیز 
یکى از کسانى است که با وجهه هنرى خود وارد شورا شده 
و مردم بر اساس شناخت نوستالژیک خود از سریال دوست 
داشتنى «قصه هاى مجید» به او رأى دادند. او شاید یکى 
از بهترین گزینه هایى است که مى تواند در این باره اظهار 
نظر کند؛ کسى که به عنوان یک بازیگر، تجربه ورود به 
شورا را داشته و مى تواند از موفقیت یا عدم موفقیت چنین 

تجربه اى سخن بگوید.
باقربیگــى در این بــاره گفت: در این شــورا بــه عنوان 
یک هنرمنــد به طــور کامــل در اختیار مــردم بودم و 
مردم نیز دغدغه هــاى زیادى را با ما مطــرح مى کردند 
اما ما ابزارى براى نظارت و جلوگیرى از تخلفات نداشتیم.

وى تصریح کرد: ما نباید قّیم مردم باشــیم و بگوییم به 
چه کسى رأى دهند و به چه کسى نه؛ چرا فکر مى کنیم 
که مردم متوجه نمى شــوند و این ما هستیم که متوجه 

مى شویم؟

شبیه به یک لطیفه!
باقربیگى، ادامــه داد: اینکــه مى گوینــد هنرمندان و 
ورزشکاران نباید وارد شورا شوند بسیار حرف مسخره اى 
اســت که به یک لطیفه شــباهت دارد. مگر شهر فقط 
به پل، آسفالت و ســاختمان نیاز دارد؟ آیا شهرى مانند 
اصفهان که یک شــهر فرهنگى- هنرى است نباید در 
شوراى خود هنرمند و ورزشکار داشته باشد؟ چرا پزشک 
متخصص قلب وارد شورا مى شود و کســى درباره آنها 

چیزى نمى گوید؟
وى اضافه کرد: قبل از اینکه وارد شوراى شهر شوم، 15 
سال در شهردارى شاغل بودم و مى توانم بگویم شوراى 
چهارم بهترین شــورا از نظر ترکیب افراد بوده است. در 
نهایت هم این مردم هســتند که انتخاب مى کنند و اگر 
بنده کارآیى و سواد الزم را نداشــته باشم، دیگر به من 

رأى نخواهند داد.

 استاندار اصفهان گفت: پس از فرو ریختن ساختمان 
پالسکو، بررســى برج هاى بلند فوالدشهر در دستور 
کار قرار گرفت و مشخص شد که 19 برج 14 طبقه این 

شهر، مشکل ایمنى دارد.
رســول زرگرپور در جلســه شوراى مســکن استان 
برنامه هــاى ایمنى کوتاه مــدت از جمله احداث پله 
فرار، تأمین کپسول آتش نشانى و تجهیز آسانسورها 
را راهکارهــاو اقدام هــاى اولیه ایمن ســازى این 

سازه ها عنوان کرد.
وى افــزود: الزم اســت بازدیدهــاى دوره اى اداره 
اســتاندارد نیز از آسانســورها و شــهردارى از این

 مجموعه ها صورت گیرد.
استاندار اصفهان همچنین تأکید کرد: باید با تشکیل 
کارگروهى از شــوراى مسکن، شــهردارى، شرکت 
عمران، آتش نشــانى و نظام مهندســى، تک تک 
ساختمان ها بررسى کارشناســى، براى هر کدام راه 
حل و دســتورالعمل هاى کوتاه مــدت و بلند مدت 

تدوین شود.
اســتاندار اصفهــان همچنین در بخــش دیگرى از 
سخنانش با اشــاره به بحث مســکن مهر گفت: از 
مجمــوع 161 هــزار واحد مســکن مهر شــهرى 
در اســتان اصفهان 144 هزار واحد آن افتتاح شــده 

است.
زرگرپور با بیان اینکه دو هزار و 310 واحد مســکن 
مهر در فوالدشهر به اتمام نرسیده است، افزود: برنامه 
زمانبندى باقیمانده مســکن مهر تهیه و با سرعت و 

قوت بیشتر پیگیرى شود.
وى با اشــاره به گزارش اداره هاى راه و شهرسازى، 
بنیاد مسکن و شهردارى فوالدشهر درباره مشکالت 
زیر ساختى مسکن مهر، اظهار داشت: آب و فاضالب 
و شرکت برق موظف هستند با توجه به 800 میلیارد 
تومانى که دولت در اختیار وزارت نیرو قرارداده است، 
نســبت به تأمین آب و فاضالب و برق این مناطق، 

اقدام و مشکالت را برطرف کنند.
زرگرپــور تأکید کــرد: باید در یک هفتــه آینده این 
شــرکت ها برنامه تکمیل طرح هاى مسکن مهر و 
زمانبندى آن را ارائه و با توجه به اعتبارى که در اختیار 

دارند اقدام کنند.

تفکــر، عملى ذهنى اســت و زمانى مطــرح مى گردد 
که انسان با مسئله اى مواجه  اســت و خواستار حل آن 
مى باشــد. در این هنگام در ذهن، تالشــى براى حل 
مســئله آغاز مى شــود که این تالش ذهنى را، تفکر 
مى نامند. فعالیت براى حل مســئله، از مراحلى تشکیل 
شده  است که از تعریف مســئله به طور شفاف، روشن 
و ملموس، آغاز مى گردد و با پیــدا کردن راه حل هایى 
براى حــل مســئله ادامه مى یابــد و با بــه کارگیرِى 
عملى بهترین راه حل و یافتن جــواب نهایى به پایان 

مى رسد.
این مقدمــه در ابتدا به ایــن عنوان ذکر شــد که این 
عمل ذهنــى در برخى از مســئولین اســتان اصفهان 
و افرادى  که اجرائیــات این اســتان را برعهده دارند، 
کمتر دیده شــده؛ البته مــا اینطور فکر مــى کنیم اما 
عده اى دیگر که بیشــتر از قبیله بخیالن و حســودان 
هســتند، مى گویند: که اصًال ما این عمل را به چشــم 

ندیده ایم!
شــهر اصفهان پر شــده از اتوبوس، خطوط بى آرتى، 
چاله هاى مترو و دســت آخر هم باید منتظر ریل هایى 
باشــیم که کف خیابان نصب خواهند شده براى تراموا. 
این مــژده را معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى 
اصفهان داده است. حال باید از این مقام پرسید در کدام 
خیابان؟ اصفهان دیگر خیابان ندارد، هر طرف را که نگاه 
مى کنى یا خطوط بى آرتى گرفته یا اتوبوس شــهرى؛ 
تازه اگر آن وســط هم چاله مترو را نکنده باشــند آن 
وقت شــما مى توانید از آن خیابان به ســالمتى عبور 

کنید.
تازه فراموش کردیم به این حدیث پرغصه خیابان هاى 
اصفهان، مسیرهاى ویژه دوچرخه سوارى و سنگفرش 
کردن چهارباغ را اضافه کنیم. البته اگر جایى از آن را کم 

یا زیاده گفتیم، شهردار اصفهان زحمت کشیده وخود، ما 
را اصالح مى کنند. 

از عجایب روزگار آن اســت که معــاون حمل و نقل و 
ترافیک شهردارى اصفهان آمار مى دهد و مى گوید: جا 
به جایى روزانه دو میلیون نفر مســافر در شهر اصفهان 
در آینده از اهداف این معاونت شهردارى اصفهان است.

چند نکتــه: قصد نداریم خــرده بگیریم بــه آمارهاى 
ایشان البته ســابقه آمار دادن مسئولین بسیار درخشان 
اســت. براســاس نتایج سرشــمارى نفوس و مسکن 

95 جمعیــت اســتان اصفهــان پنــج میلیــون و
120 هزار و 850 نفر اعالم شــده است،که از این تعداد 
44 درصد جمعیت اســتان در شهرســتان اصفهان و 
40 درصد در شــهر اصفهــان زندگى مــى کنند. پس 
با این احتســاب جمعیت شــهر اصفهان جمعیتى بالغ 
بر دو میلیــون  و243 هــزار و 249 نفر اســت.  یعنى 
جمعیت ماشــین ســوار اصفهان 243هزار و 249 نفر 
است البته نویســنده این گزارش نیز به تازگى ماشینى 
از بهر قســط بانکى و چه چه خریده پــس با اینجانب

مى شــود243 هزار و250 نفر. حال ایــن دو میلیون 
جابه جایى شــاید جور در بیاد آن هم با خرید ماشــین 

قسطى نویسنده!
شاید وقت آن رسیده که شهردار اصفهان سرى هم به

خیابان هاى شهر بزنند که «اصفهان» خیابان ندارد.
از شــهردار اصفهــان تقاضا داریــم لطفــًا خیابانى 
را هم براى ماشین سوارى ما اندك قلیل در نظر بگیرند. 
لطفًا همه جا را خط کشــى نکنید که جا بســیار تنگ

 است.

تفکر، یک عمل ذهنى است... 

«اصفهان» خیابـــان ندارد 
جمال نوروزباقرى

چرا پاى سلبریتى ها به شوراى شهر باز مى شود؟

جنگ ستارگان براى ورود به پارلمان شهر

33 شرکت خارجى براى شرکت در سیزدهمین 
نمایشــگاه بین المللى ســنگ اصفهان اعالم 

آمادگى کردند.
مدیرعامل شرکت نمایشــگاه هاى بین المللى 
اســتان اصفهان با بیــان این مطلــب گفت: 
پاویون چیــن در قالب 21 شــرکت در فضایى 
به مســاحت260 مترى، پاویون کشــور ایتالیا 
هم شــامل ده شــرکت در فضایى به مساحت 
120 مترمربع و همچنین کشــورهاى اسپانیا و 
پرتغال هرکدام با یک شرکت در این نمایشگاه 

حضور دارند.
رسول محققیان افزود: مشارکت کنندگان این 
رویداد بین المللى در زمینه انواع ســنگ هاى 
فرآورى شده ســاختمانى، صادراتى، عمرانى و 
تزیینى، تجهیزات و ماشــین آالت و ابزار آالت 
سنگبرى و فرآورى سنگ، معادن و تکنولوژى 
استخراج، تجهیزات و ماشین آالت سنگبرى و 

لوازم و قطعات یدکى فعال هستند.
سیزدهمین نمایشگاه بین المللى سنگ، معادن و 
صنایع وابسته 25 تا 2 8 اردیبهشت در نمایشگاه 

بین المللى اصفهان برگزار مى شود.

اعالم آمادگى 33 شرکت خارجى 
براى حضور در نمایشگاه
بین المللى سنگ اصفهان 

هشدار استاندار اصفهان در جلسه شوراى مسکن:

19 برج 14 طبقه فوالد شهر 
مشکل ایمنى دارد
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پیش بینى ارائه 200 هزار 
ُبن کارت به کتاب دوستان

معاون شعب و توسـعه بازاریابى بانک شـهر با بیان 
اینکه این بانک با تمام توان براى خدمات رسانى به 
بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب تهران آماده است، از 
ارائه بیش از 120 هزار بُن کارت تا روز نخسـت این 

نمایشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومى بانک شهر، محمد کیایى با 
اشاره به اقدامات این بانک در مجموعه نمایشگاهى 
شـهر آفتـاب گفـت: امسـال تعـداد 255 شـعبه

و باجـه در سراسـر کشـور و 353 پیشـخوان 
شـهرنت بـراى توزیـع بـن کارت هـا هماهنـگ 

هستند. 
وى افزود: احتمال ما این است که بیش از 200 هزار 

بن کارت در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

نصف جهان؛ در شمار 
بیشترین آمار نزاع در کشور 
آمـار مراجعین نـزاع در سـال گذشـته بـا کاهش 3 
درصـدى مواجـه بـود و از 564 هـزار و 223 نفر در 
سـال 1394 به 547 هزار و 21 نفر در سـال گذشته 

کاهش یافت.
در این مدت اسـتان هاى تهران بـا 99 هزار و 817، 
خراسـان رضوى با 46 هزار و 305 و اصفهان با 39 
هزار و 14 مورد، بیشـترین و اسـتان هاى خراسـان 
جنوبى با سـه هزار و 434، ایالم با سـه هزار و 436 
و سمنان با چهار هزار و 211 کمترین آمار مراجعین 

نزاع را داشته اند.

راه اندازى مرکز توانبخشى غرب 
اصفهان در گلپایگان 

مرکز جامع توانبخشـى غرب اصفهان در گلپایگان 
راه اندازى خواهد شد. 

هـالل  جمعیـت  رئیـس  کریمیـان  حمیدرضـا 
احمـر شهرسـتان گلپایـگان گفـت: راه انـدازى 
فـاز اول مرکز جامـع توانبخشـى این جمعیـت،  در 
آینـده اى نزدیـک غـرب اصفهـان را پوشـش 

خواهد داد.

کلنگ جایگاه سوخت مکانیزه 
در دهاقان به زمین زده شد

شهردار گلشن گفت:کلنگ جایگاه سوخت مکانیزه 
در شهر گلشن دهاقان به زمین زده شد.

نخسـتین  داشـت:  اظهـار  طغرایـى  داوود 
جایـگاه سـوخت مکانیـزه و هوشـمند بـدون 
نیـاز بـه اپراتـور، بـا سـرمایه گـذارى مشـارکتى با 
شـهردارى گلشـن تا دو ماه آینـده به بهـره بردارى 

مى رسد. 
وى با اشـاره به اینکه جذب نخسـتین  سرمایه گذار 
غیربومى در شهر گلشن، براى طرح سوخت مکانیزه 
صورت گرفـت، تصریح کرد: این طرح بـا اعتبار 15 
میلیارد ریال در زمینـى به  مسـاحت 700 متر مربع 

ساخته مى شود.

دیدار مدیران و کارکنان 
آبفار با جانبازان دفاع مقدس 
مدیران و کارکنان شـرکت آب و فاضالب روستایى 
اسـتان اصفهان بـا حضـور در آسایشـگاه جانبازان 
شـهید مطهـرى شـهر اصفهـان ، از رشـادت، صبر 
و اسـتقامت ایثارگـران هشـت سـال دفـاع مقدس 

تجلیل کردند.
مدیرعامـل شـرکت آبفـار اسـتان اصفهـان در این 
دیدار گفت: جانبازان سـمبل مقاومت و ایسـتادگى 
و بهترین الگو براى ترویج فرهنگ ایثار و شـهادت 

در جامعه امروز هستند.
محمدحسـین قرائتیافـزود: جانبـازان یـادگاران 
دوران دقـاع مقـدس هسـتند کـه امـروز بـا ایثـار

 و فداکارى، سـکان انقالب را در مسـیر آرمان هاى 
شـهدا، امام راحل (ره) و مقام عظماى والیت پیش 

مى برند.

خبر

مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان 
گفت: افزایش تولید چیزى است که در کشور به آن نیاز 
داریم و به همین دلیل ورزش کارگرى و همگانى باعث 
افزایش بهره ورى کارگران مى شود و مى تواند در اجراى 

سیاست هاى اقتصاد مقاومتى به ما کمک کند.
محسن نیرومند افزود: در استان 24 شهرستان داریم اما 
16 مجموعه ورزشى در 13 شهرستان وجود دارد که چهار 
مجموعه در اصفهان و 12 مجموعه در شهرستان هاى 
دیگر است.وى تصریح کرد: در کل مجموعه ها دو استخر 
آماده داریم و یک سالن و یک استخر در حال احداث است 
که به صورت استاندارد در حال تکمیل هستند و این تعداد 

و مقدار فضاى ورزشى در مقابل تعداد کارگران زیاد استان 
که کارگرى ترین استان کشور است، محدود است.

وى اشاره کرد: یک میلیون و صد هزار کارگر بیمه شده 
داریم و این تعداد فضاى ورزشــى بســیار ناچیز است. 
نیرومند خاطر نشان کرد: تا چند ســال اخیر به ورزش 
کارگرى توجهى نمى شد، توسعه هم نداشتیم و مسابقات 
به میزبانــى هیئت ها برگزار مى شــد؛ همچنین هزینه 
نگهدارى مجموعه هاى ورزشى بســیار سنگین است 
و به همین دلیل تمام مجموعه ها راکــد بود اما در چند 
ســال اخیر با مدیریت ورزش کارگــرى، تحول بزرگى 

صورت گرفت.

مدیر کل بهزیستى اســتان اصفهان از آغاز بررسى شاخص 
مناسب سازى ساختمان 80 دســتگاه ادارى استان اصفهان 
به منظور لحاظ نمودن شاخص مناسب سازى ساختمان هاى 
ادارى در ارزیابى عملکرد دستگاه هاى استان (جشنواره شهید 
رجایى) خبر داد. سعید صادقى ابراز داشت: بهزیستى با همکارى 
مجمع تشکل هاى معلولین استان اصفهان، اقدام به تشکیل 
تیم هاى تخصصــى ارزیابى در این زمینه کــرده که جهت 
راستى آزمایى اطالعات مناسب سازى ادارات، به 80 ساختمان 
ادارى اســتان اعزام مى شــوند و در خصوص بررسى چهار 
شاخص مناسب ســازى در ادارات به ارزیابى، مستندسازى و 
ارائه گزارش خواهند پرداخت.وى افزود: تیم هاى ارزیابى کننده 

شامل سه گروه تخصصى بوده که اعضاى آن کارشناسان ارشد 
معمارى، مستندساز و... از گروه هاى معلولین ضایعه نخاعى، 
جسمى حرکتى و نابینایان مى باشند.صادقى گفت: این تیم ها 
پس از ابالغ شاخص ها به تمامى ادارات مشمول طرح، به این 
ادارات مراجعه و بعد از بررسى و ارزیابى شاخص ها، نتایج این 
بررسى ها را به دبیرخانه ستاد مناسب ســازى استان اعالم 
مى کنند. وى افزود: دبیرخانه ستاد مناسب سازى استان، پس 
از بررسى نهایى و جمع بندى اطالعات تیم هاى ارزیابى کننده، 
نتایج را به منظور لحاظ نمودن در ارزیابى عملکرد دستگاه هاى 
استان در جشنواره شــهید رجایى به دبیرخانه این جشنواره 

ارسال خواهد کرد.

بررسى شاخص مناسب سازى 
ساختمان هاى ادارى

اماکن ورزشى نسبت به 
کارگران استان ناچیز است

مجموعه فرهنگى ورزشى چوگان نقش جهان اصفهان با حضور مسئولین هیئت چوگان 
استان اصفهان افتتاح شد. در این مراسم، منصور صادقى از طرف هیئت چوگان استان به 
عنوان مدیر عامل باشگاه فرهنگى- ورزشى چوگان نقش جهان معرفى شد. همچنین 
این مجموعه با برنامه ریزى دقیق، امکانات رفاهى و مربیان با تجربه چوگان، آماده ارائه 
خدمات و آموزش پایه سوارى چوگان به تمام عالقه مندان به آموزش چوگان مى باشد.

دبیر انجمن دوستداران میراث  طبیعى ورزنه با اشاره به اینکه پس از بازگشایى زاینده رود آبى 
سهم تاالب گاوخونى نشده است، اظهار داشت: مشکل مهمى که داریم این است که تمام مردم 
ایران تصور مى کنند آب زاینده رود براى تاالب گاوخونى بازگشایى مى شود اما 12 سال است 

تاالب قطره آبى از زاینده رود را بر تن خود حس نکرده است.
رضا خلیلى افزود: اگر آبى در طول این مدت وارد تاالب گاوخونى شده فقط شامل ذهاب و پساب 

بوده و حقابه این تاالب به فراموشى سپرده شده است.
وى با اشــاره به اینکه آب زاینده رود به منظور آبیارى بهاره بازگشایى شده و سهمى از آن به 
گاوخونى نرسیده است، بیان داشت: البته این آب کشــاورزى تا حدودى در زنده نگهداشتن 

تاالب مؤثر است چراکه ذهاب ناشى از آب کشاورزى باعث افزایش رطوبت تاالب مى شود.
دبیر انجمن دوستداران میراث  طبیعى ورزنه ادامه داد: این نکته قابل توجه است که دو متر پسابى 
که قبًال وارد تاالب مى شد، با باز شدن آب به منظور افزایش راندمان کشاورزى کامًال قطع شده 

و با فرا رسیدن فصل تابستان، تاالب گاوخونى به شکل کامل خشک مى شود.

برداشت هاى غیرمجاز از حقابه گاوخونى 
دبیر انجمن دوستداران میراث  طبیعى ورزنه با بیان اینکه زاینده رود تا رسیدن به شرق اصفهان 
بیش از 100 کیلومتر باید طى کند و در مسیر نیز شعبه، شعبه مى شود، تأکید کرد: از سویى به 
حقابه تاالب در طول مسیر تجاوزشده و برداشت هاى غیرمجاز را در این ارتباط شاهد هستیم و 

بر این اساس آبى براى تاالب باقى نمى ماند.
خلیلى با بیان اینکه جدیت مســئوالن براى اجراى قوانین در تأمیــن حقابه تاالب گاوخونى 
بسیار تأثیرگذار خواهد بود، تصریح کرد: از سوى دیگر یکى از مهمترین راه تأمین حقابه تاالب 
گاوخونى این است که مردم کشور و منطقه به این باور برسند که محیط زیست نیز بخش مهمى 

از زندگى آنهاست و بر این اساس فرهنگسازى در این زمینه بسیار ضرورى است.

گاوخونى در باتالق بى توجهى!
سهمى از زاینده رود به تاالب نرسید؛

هیئت 14نفره بهداشت خانواده اســترالیا به منظور تبادل اطالعات علمى وارد اصفهان 
شدند.

مدیر گروه پزشک خانواده دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان گفت: ایــن هیئت به منظــور بازدید از 

درمانگاه هاى تخصصى پزشک خانواده، 
تبــادل تجربیات و اطالعــات، آموزش

نیــرو هــاى متخصــص و مراقبــت و 
پیشــگیرى از بیمــارى هــا با پزشــکان 
خانواده و بهداشــت محیط استان همکارى

 مى کنند.
احمدرضا زمانى افزود:گردش بیمار در سیســتم 

بهداشــتى، ایجاد انگیزه براى بیمار، تشویق افراد براى 
پیشگیرى و کنترل بیمارى هاى غیر واگیر شامل سرطا ن، از مباحثى است که در دیدار 

این هیئت با تیم پزشکى استان مطرح مى شود.
وى با بیان اینکه آموزش نیرو هاى متخصص پزشک خانواده از دو سال گذشته در استان 
آغاز شده است، افزود: هم اکنون 20پزشــک متخصص در اجراى این طرح با بهداشت 

محیط استان همکارى مى کنند.

افتتاح مجموعه فرهنگى ورزشى 
 نقش جهان

حضورهیئت پزشکى استرالیا در اصفهان
ا به منظور تبادل اطالعات علمى وارد اصفهان 

 پزشکى 
بازدید از 

ه، 

و
کان 
ارى

سیســتم 
ویق افراد براى 

ا ک ا ا ا طا ل ا

«بانــک مرکــزى، صندوق  هــاى قرض الحســنه را 
صحیح العمل شناخته و ما همه با هم باید دست در دست 
هم، براى توسعه و ترویج ســنت الهى قرض الحسنه در 

جامعه تالش کنیم.»
مدیر عامل سازمان اقتصاد اسالمى ایران در گردهمایى 
مدیران صندوق هاى قرض الحســنه استان اصفهان با 
بیان این مطلب گفت: از ابتداى انقالب اسالمى تاکنون، 
صنــدوق هاى قرض الحســنه با مشــکالت متعددى 

روبه رو بودند. 
عبدا... فرجى اظهار داشــت: در غوغاى مســائل بانکى، 
قرض الحسنه ها مظلوم واقع شده اند ولى با عملکرد خود 
باید مردم را از نحوه فعالیت هایشــان آگاه کنند، تا آنان
پول هاى خود را براى کمک به نیازمندان در صندوق هاى 
قرض الحسنه سپرده گذارى کنند به خصوص که کارمزد 
صندوق هاى قرض الحســنه اندك بوده و تالش شده، 

صندوق ها شرعى اداره شود.
وى از مدیران قرض الحســنه استان اصفهان خواست تا 
با کمک سازمان اقتصاد اســالمى، براى ترویج و حفظ 
صندوق هاى قرض الحســنه بکوشــند، وى ادامه داد: 
سازمان اقتصاد اســالمى، آمادگى دارد به صندوق هاى 
قرض الحســنه که نیاز مالى دارند با پرداخت وام به این 
صندوق ها، کمک کند تا آنان جوابگوى متقاضیان خود 

بوده و براى ادامه فعالیت روى پاى خود بایستند. 
مدیر عامل سازمان اقتصاد اسالمى ایران در ادامه افزود: 
62 درصد ســهام ســازمان اقتصاد اســالمى متعلق به 
صندوق هاى قرض الحسنه است که شامل بیش از 530 

صندوق مى باشد. 
فرجى گفت: برخى صندوق ها دچار مشکالت ارزش افزوده 
هستند و حتى سازمان امور مالیاتى از برخى صندوق ها، یک 
میلیارد تومان هم ارزش افزوده مطالبه کرده که ما پیگیر آن 

بودیم، تا این مشکل هم برطرف شود.
***

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى هم در 

این گردهمایى گفت: قرض الحسنه یک سنت و فرهنگ 
قرآنى در مقابل رباست و ما با داشتن این فرهنگ قرآنى، 
متأسفانه آن را آنگونه که باید ترویج نداده ایم تا فراگیر شود.

حمیدرضا فوالدگر سازمان اقتصاد اسالمى را مولود انقالب 
دانست و گفت: سازمان اقتصاد اســالمى داراى پیشینه

 40 ساله بوده و در سال هاى اخیر نیز تشکیل صندوق هاى 
قرض الحسنه ترویج یافته است، به گونه اى که امروز ایجاد 
صندوق هاى قرض الحسنه خانوادگى و جلساتى که در 
بین این خانواده ها بر پا مى شود خود موجب احیاى بیشتر 
سنت صله رحم شده و برکات خوبى همراه داشته است و 

اگر تسرى یابد، آیه قرآن محقق خواهد شد. 

فوالدگر افزود: متأسفانه نظام بانکى کشور منطبق با عقود 
اسالمى نیست و نظام ربوى شده و به همین دلیل برکت 
از اقتصاد کشور گرفته شده است. وى با بیان اینکه طرح 
قانون بانکدارى بدون ربا آماده ارائه به مجلس شده گفت: 
امید است امسال طرح قانون بانکدارى بدون ربا در دستور 
کار مجلس قرار گیرد و اصالح ساختار در نظام بانکى، عملى 
گردد تا بعد از حدود چهل سال، به بانکدارى اسالمى برسیم 
به طورى که بانک تسهیل کننده گردش مالى باشد و شیوه 
فعلى به کلى تغییر یابد تا بانک هــا از بنگاهدارى پرهیز 
کنند، فوالد گر اظهار داشت: امروز بانک ها رقیب بخش 
خصوصى شده اند ولى قرار است ظرف مدت سه سال اموال 

مازاد خود را واگذار کنند و اگر بانکى از این کار تمرد کرد، 
حکم انضباطى از سوى دولت براى آنان اجرا خواهد شد. 

***
رئیس هیئت مدیره سازمان اقتصاد اســالمى ایران نیز 
اظهار امیدوارى کرد سنت الهى قرض الحسنه بتواند منشأ 
خدمات اثربخش به مردم نیازمند براى رفع مشکالت باشد. 
عالء میرمحمــد صادقــى افــزود: ســازمان اقتصاد 
اسالمى، مؤسسه اى است که کســى از آن درآمد ندارد و
سرمایه گذارى این سازمان توسط افراد خّیرى انجام شده 
که توقع منافع ندارند و براى احیاى قرض الحسنه ها عمل 

مى کنند.

وى با بیان اینکه بیش از هزار صندوق قرض الحسنه در 
کشور تحت پوشش سازمان اقتصاد اسالمى است گفت: 
همه صندوق هاى قرض الحسنه در کشور، مى توانند از 
مشاوره سازمان اقتصاد اســالمى استفاده کنند و کمک 

بگیرند.
***

رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشــاورزى تهران 
هم گفت: امروز بزرگ ترین مشــکل اقتصادى کشور، 
بانک ها و پول است و در حقیقت اقتصاد ایران، بانک محور 
بوده و تغذیه آن بر ســرمایه در گردش بانک ها متمرکز 

شده است. 
مسعود خوانسارى افزود: در ابتداى انقالب ما مشکل تورم 
بیش از 20 درصد داشــتیم و هر روز ارزش پول کاهش 
مى یافت، امروز تورم با کنترل دولت بــه زیر 10 درصد 
رسیده در حالى که بهره بانکى باالتر از میزان تورم است. 
بنابراین مشکل آن اســت که امروز دیگر کسى به دنبال 
سرمایه گذارى نیست و پول ها سپرده گذارى مى شود و 
متأسفانه صنعت و تجارت دچار مشکل شده است. از طرفى 
پول هایى که وام داده شده به بانک ها باز نگشت و صندوق 

بانک ها از مجموعه پول براى اقتصاد خالى ماند.
خوانســارى اظهار امیــدوارى کرد با ترویج و توســعه 
صندوق هاى قرض الحسنه، به نیازمندان مالى کمک شود. 
رئیس هیئت مدیره سازمان اقتصاد اسالمى ایران با تشریح 
روند وجود مشکالت پولى و بانکى در اقتصاد کشور گفت: 
در ســال 91، ارزش پول کشور یک ســوم شد و سرمایه 
بانک ها دچار مشکالت عدیده شدند و در حال حاضر بانک 
مرکزى تالش مى کند تا نظم و انضباط پولى حاکم شود 

که این کار آسان نبوده و زمانبر است. 
خوانسارى با تأکید بر اینکه صندوق هاى قرض الحسنه 
همچون گذشته باید نظم و انضباط و شفافیت حساب ها را 
در اجراى این سنت حسنه مد نظر داشته باشند گفت: این 
نظم و انضباط و شفافیت در صندوق هاى قرض الحسنه، 
مى تواند الگوى بسیار مناسبى براى بانک ها باشد و با وجود 
سازمان اقتصاد اســالمى و همراه بانک مرکزى، آینده 

بهترى رقم خواهد خورد.

در گردهمایى مدیران صندوق هاى قرض الحسنه اصفهان عنوان شد

صندوق هاى قرض الحسنه باید شفاف عمل کنند
ساسان اکبرزاده

یکى از داوطلبــان حضور در رقابت هاى انتخاباتى شــوراى 
اسالمى شهر اصفهان از ادامه این مسیر انصراف داد.

ابوالفضل توکلــى در این زمینه گفت: مقــام معظم رهبرى 
همواره بر حضور جوانان در عرصه هاى مختلف تأکید دارند، 
لذا احســاس کردم با حضور در عرصه انتخابات شوراى شهر 

اصفهان بتوانم به فرمایشات ایشان لبیک بگویم.
وى که به صورت مســتقل در انتخابات دوره چهارم شوراى 
اسالمى شهر اصفهان سال 1392 شــرکت کرده و 16 هزار 
و 78 رأى کســب کرده بود در بیانیه ارســالى به فرماندارى 
شهرستان اصفهان از جمله آورده است: «با اطاعت از فرامین 
رهبــر معظم انقــالب در نــوروز 1396 در خصوص حضور 
جوانان در عرصه هاى مختلف کشــور و با توجه به آشنایى 
در امورات شــهردارى و وظایف شوراى اســالمى شهر که 
طى خدمات و تصدى در پســت هاى مدیریتى خود کســب 
کرده بودم، بر خود الزم دانســتم به فرمــان ولى خود لبیک 
گفته و با انگیزه و عزم راســخ بنا به درخواست مردم شریف 
اصفهان در پنجمین انتخابات شوراى اسالمى شهر اصفهان
 شــرکت کنــم و از تجربیــات و توانایى هــاى خود جهت

خدمت به همشــهریان و ولى نعمتان این شــهر اســتفاده
 نمایم.على ایحال بنا بر توصیه برخــى از علما و روحانیون و 
چهره هاى شــاخص انقالبى اســتان اصفهان و همچنین 
مبنى بر نیــاز به مدیران جــوان و انقالبــى در عرصه هاى 
مدیریت شــهرى، پس از اخذ تأییدیه هــاى الزم از هیئت 
اجرایى و نظارتى به شــماره 1304 مــورخ 96/2/1، ضمن 
تقدیر و تشــکر از حامیان و مشــوقان خود در امر شــرکت 
در این عرصه عظیــم و ایضًا در راســتاى وحدت حداکثرى 

نیروهاى انقالبى و توجه توأم با بصیــرت به فیوضات مقام 
عظماى والیت، رســمًا انصراف خود را از داوطلبى عضویت 
در پنجمین دوره انتخابات شــوراى اســالمى شهر اصفهان

 به فرماندارى اصفهان اعالم مى نمایم.»
بنــا براین گــزارش، ابوالفضــل توکلى در ســال 1360 در 
خانواده اى مذهبى و اصیل در شــهر اصفهان به دنیا آمد و از 
سال 1394 تاکنون به عنوان شهردار سین برخوار مشغول به 

فعالیت است.  
همچنیــن وى از ســال 1388 تــا کنــون عضو شــوراى 
سازمان حمل و نقل شهرســتان لنجان، عضو هیئت مدیره 
شرکت بازیافت شــهردارى هاى شهرســتان لنجان، عضو 
علــل البدل هیئــت مدیره ســازمان حمل و نقــل لنجان، 
بازرس ویژه اســتاندار، عضو هیئت مدیره شــرکت بازیافت

 شهردارى هاى شهرستان فالورجان، عضو شوراى سازمان 
حمل و نقل شــهردارى هــاى فالورجان، عضو ســازمان 
نظام مهندسى ســاختمان اصفهان، عضو شــوراى سازمان 
همیارى شهردارى هاى استان اصفهان، عضو شوراى سازمان 

خدمات طراحى شهردارى هاى استان اصفهان بوده است. 

انصراف یکى از شهرداران جوان استان از ادامه رقابت هاى شوراى شهر
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فقدان سند مالکیت
شــماره: 951218641068315 تاریخ 96/01/16 چون خانم صدیقه انتشــارى نجف آبادى 
فرزند محمد باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى 
شدند که سند مالکیت سه سهم مشاع از دویست سهم ششدانگ پالك شماره 391/6510 واقع 
در گلدشــت نجف آباد بخش 9 ثبت اصفهان که در صفحه 569 دفتــر 13 ذیل ثبت 2391 و 
سند مالکیت 495724 بنام نامبرده ثبت و ســندصادر و تسلیم گردیده و بعدبموجب سندقطعى 
دفترخانه به او انتقال یافته و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: 
به علت جابجایى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس 
مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشــده) نســبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى  تسلیم خواهد شد. م الف: 3870 

حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/1/217
مزایده

در پرونده کالســه 950246  اجرایى و به موجب دادنامه 0477-0950 صادره از شعبه پنجم 
عمومى نجف آباد محکــوم علیه اجرایى صنایع کاشــى اصفهان محکوم اســت به پرداخت 
811/85/85/000 ریال بابت محکوم به و هزینه دادرســى و غیــره در حق محکوم له و مبلغ 
35/000/000 ریال نیم عشــر دولتى درحق صندوق دولت کــه از طریق اجراى احکام مدنى 
شهرســتان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توســط کارشناس منتخب آقاى اســداله غیور به 
شرح ذیل ارزیابى گردیده است: 1-تعداد 30عدد الکترو موتور ســه فاز به قطر شفت از 42 تا 
48 میلى متر ســه فاز تحت نام تجارى TROICALIZED-SERVER ســالم و 
در حد نو KW 15 و KW 4/5، 2-تعــداد 26 عدد الکترون گیربکس ســه فاز بنام تجارى 
TROICALIZED-SERVER با دور اولیه 1470 تــا 1740 دور بر دقیقه و تغییر 
دور توسط گیربکس ســرخود به 750 دور بر دقیقه ســالم و درحد نو 3- یک دستگاه لیفتراك 
مستعمل به ظرفیت 3 تن گاز سور مارك سپاهان و کد 30 به رنگ سبز بانضمام کلیه متعلقات 
و متصوبات مســتقر در پارکینگ فضیلت جمعا به ارزش 827/500/000 ریال ارزیابى گردیده 
اســت. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف 
شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1396/02/26 ساعت 11 صبح ودرمحل 
اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى اســت که از قیمت کارشناسى باالترین 
قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حســاب شماره 2171290354001 
واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نســبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ ســپرده با کسر 
هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایــده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنــًا خریدار مى تواند 
ظرف پنج روز قبل ا ز مزایده از مال/اموال/ملک مورد نظــر بازدید به عمل آورد. م الف: 4042  

اجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/1/801
ابالغ راي

کالسه پرونده: 1078/95 شماره دادنامه: 1309-95/12/25 مرجع رسیدگى: شعبه 31 شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان: حمیدرضا خیراللهى به نشانی: اصفهان بازار بزرگ روبروى پاساژ 
صدر فروشــگاه خیراللهى، خوانده: عبدالرسول صابرى به نشــانی: مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه وجه چک. با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید. راي قاضی شــوراى حل اختالف: در 
خصوص دعوي آقاي حمیدرضا خیراللهى به طرفیت آقاي عبدالرســول صابرى به خواســته 
مطالبه مبلغ چهل میلیون ریال وجه چک به شــماره  313/175171- 1387/2/22 به عهده 
بانک صادرات به انضمام مطلق خســارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقاي اصول 
مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی 
در جلسه رسیدگى حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندي در 
مقام اعتراض نســبت به دعوي خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لــذا دعوي خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و  198 و 515 و519 
و522 قانون آیین دادرســى مدنى  حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل میلیون 
ریال بابت اصل خواســته و ده میلیون و پانصد و چهل و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر و تادیه و هزینه نشر آگهى از تاریخ سررسید چک موصوف (87/2/22) تا تاریخ 
اجراي حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه مى باشــد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف 
بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 2900 

شعبه 31 حقوقی شوراي حل اختالف اصفهان/2/276
ابالغ راي

پرونده کالسه : 951138 شماره دادنامه 9509976794102130-95/11/24 شعبه یازدهم 
شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: آقاى 1- عبدالخلیل باقرى 2- محمد على باقرى هر 
دو به نشانى اصفهان شهرك ولى عصر(سه راه سیمین)خ شیداى اصفهانى فرعى پ 61812 
F خوانده: آقاى محمود بدرخشیان به نشانى مجهول المکان خواسته: گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، 
قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى 
شورا: در خصوص دعوى عبدالخلیل باقرى و محمد على باقرى به طرفیت محمود بدخشیان به 
خواسته نقل و انتقال 4 خط تلفن ثابت به شماره هاى 43 و 42 و 41 و 37852240 و به انضمام 
مطلق خسارات قانونى، شورا نظر به دادخواست تقدیمى خواهان و تصویر مصدق قرارداد خرید 
و پاسخ استعالم شرکت مخابرات و عدم دفاع موجه لذا دعوى خواهان را به نظر ثابت دانسته و  
مستنداً به مواد 198 و 519 و 520 و 515 قانون آیین دادرسى مدنى  حکم به محکومیت خوانده 
به حضور در شرکت مخابرات و انتقال رسمى خطوط فوق الذکر بنام خواهان ها و پرداخت مبلغ 
195/000 ریال بابت هزینه دادرســى و پرداخت هزینه نشر آگهى طبق تعرفه در حق خواهان 
ها صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
همین دادگاه و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه مى باشد و پس از 
اتمام مهلت واخواهى ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومى حقوقى استان 
اصفهان مى باشــد. م الف: 2898 شعبه 11 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره 2)/2/278
(اصالحیه رأى)

پرونده کالسه : 561/95 شماره دادنامه 9509976797901657-95/10/1 شعبه 45 شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان: مهدى صادق زاده به نشــانى اصفهان خ عبدالرزاق جنب بانک 
سپه طبقه فوقانى مجتمع اقتصاد سه راه صادق خوانده: مرتضى شاه آبادى به نشانى مجهول 
المکان خواسته:مطالبه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص راى صادره به شماره دادنامه 
1080 مورخ 95/6/29 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال (معادل پانزده میلیون 
تومان) تصحیح مى گردد. راى اصالحى پرینــت دادنامه اصلى گردید و به طرفین ابالغ گردد. 

م الف: 3002 شعبه 45 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/2/279
ابالغ راي

کالسه پرونده: 950841 شماره دادنامه: 9609976793300004 -96/1/14 مرجع رسیدگى: 
شعبه سوم شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: زهرا طفالن آب به نشانى زینبیه-ایستگاه 
باسکول-بن بست قائم-پ 2 خوانده: علیرضا محمدى به نشانى مجهول المکان خواسته:مطالبه 
نفقه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى 
و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى قاضى شــورا: در خصوص دعوى خانم زهرا طفــالن آب به طرفیت آقاى 
علیرضا محمدى به خواسته مطالبه نفقه فرزند به انضمام خسارات دادرسى على الحساب مقوم 
به ده میلیون ریال ابتدا شــورا با احراز رابطه پدر و فرزندى از طریق فتوکپى مصدق شناسنامه 
مضبوط در پرونده و نظر به متن دادخواست تقدیمى و با عنایت به صورت جلسه مورخ 95/12/1 
خوانده با وصف ابالغ قانون در جلسه حضور نیافته و الیحه اى نیز مبنى بر برائت ذمه خویش به 
شورا ارائه ننمودند لذا شورا با توجه به مراتب فوق و با توجه به مظر کارشناس رسمى دادگسترى 
مضبوط در پرونده که مصون از اعتراض مانده است به استناد م 1199 ق.م خوانده را بابت نفقه 
فرزند مشترك به نام کیانا محمدى به پرداخت ماهانه مبلغ دویست و هفتاد هزار تومان از تاریخ 
تقدیم دادخواست 95/10/16 به صورت مسترد به انضمام پرداخت مبلغ سى هزار تومان هزینه 
دادرسى و مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان هزینه کارشناس محکوم و اعالم مى دارد راى صادره 
غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه و پس از آن ظرف 
مدت بیســت روزپس از ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد.

م الف: 3001 شعبه 3 حوزه قضایى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان/2/280
ابالغ راي

کالســه پرونده: 862/95 شــماره دادنامه: 1136 تاریخ دادنامه: 95/11/17 مرجع رسیدگى: 
شعبه 15 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: مصطفى حسین میرزایى به نشانى: اصفهان 
خ جابرانصارى روبروى سه راه شهید طاهرزاده فرش نقش جهان، خوانده: مهدى عیسى پور به 
نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه یک فقره چک به شماره 912911- 94/12/25 به مبلغ 
سى میلیون ریال بانضمام مطلق خسارات، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن 
به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را 
اعالم و بشرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: در خصوص دعوى مصطفى 
حسین میرزایى به طرفیت مهدى عیسى پور به خواسته مطالبه مبلغ سى میلیون ریال موضوع 
یک فقره چک به شماره 912911- 94/12/25 بانضمام مطلق خسارات با عنایت به محتویات 
پرونده و بقاء اصول اسناد و مدارك در ید خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده 
به عنوان ضامن و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و نیز عدم حضور خوانده در جلسه 
رسیدگى و اینکه مشارالیه هیچگونه دلیل و یا مدرك موثر قانونى مبنى بر برائت ذمه خویش اقامه 
و ارائه نکرده است شورا دعوى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و مــواد 198 و 515 و 519 و 522  قانون 
آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت سى میلیون ریال بابت اصل خواسته 

و مبلغ 980/000 ریال بابت هزینه دادرســى و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک لغایت زمان وصول محکوم به طبق آخرین شاخص بانک مرکزى جمهورى اسالمى در 
حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهى 
در محاکم عمومى حقوقى شهرستان اصفهان مى باشــد. م الف: 2995 شعبه 15 حوزه قضائى 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/2/281
ابالغ راي

کالسه پرونده: 951476 شماره دادنامه: 135-95099767944- 96/1/31 مرجع رسیدگى: 
شعبه 14 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: رسول صفرى به نشانی: اصفهان بلوار کشاورز 
کوچه سعید پ 7، خوانده: محمدجواد فرحبخش به نشانی: مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 
هفتاد میلیون ریال طبق شهادت شهود، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید. راي قاضی شوراى 
حل اختالف: در خصوص دعوي آقاي رسول صفرى به طرفیت آقاي محمدجواد فرحبخش به 
خواسته مطالبه مبلغ هفتاد میلیون ریال طبق شهادت شهود مورخ 96/1/29 به انضمام مطلق 
خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقاي اصول مســتندات در ید خواهان و اینکه 
خوانده علی رقم ابالغ قانونی در جلسه رســیدگى حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندي در مقام اعتراض نسبت به دعوي خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا 
دعوي خواهان علیه خوانده ثابت تشخیص داده و با استناد مواد 198و 515 و519 و522 قانون 
آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و دو میلیون و پانصد و هشــتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و طبق تعرفه قانونى و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا تاریخ اجراي حکم در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 2989 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/2/282
ابالغ راي

کالسه پرونده 951372 شماره دادنامه 9509976793602373 – 95/12/24 مرجع رسیدگى 
شــعبه 6 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: مرتضى مســتاجران به نشانى اصفهان-خ 
میرزا طاهر-آخر بن بســت ســادات  خوانده: مصطفى فوالدوند به نشــانى مجهول المکان 
خواســته:تقاضاى مطالبه مبلغ 80/000/000 ریال بابت یک فقره چک و بانضمام خســارات 
دادرسى و تاخیر تادیه. با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ى مشورتى اعضاء شوراء ختم 
رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص 
دعوى آقاى مرتضى مســتاجران به طرفیت آقاى  مصطفى فوالدوند به خواسته مطالبه مبلغ 
80/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره هاى 1492/6675050/31 به عهده ى بانک 
ملت 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 
خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده على رغم ابالغ قانونى در 
جلسه حضور نداشته و هیچگونه الیحه  دفاعیات مســتند و محکمه پسندى در مقام اعتراض 
نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده راى ثابت به 
نظر مى رسد که مســتندا به مواد 313 و 314 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون 
آ.د.م حکم بر محکومیت خوانــدگان صورت تضامنى به پرداخت مبلــغ 80/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و 2/990/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررسید چک هاى موصوف 94/11/25 تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید راى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع ظرف 
بیست روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد.م الف: 2942 

شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/2/283
ابالغ راي

کالسه پرونده اصلى: 1200/95 شــماره دادنامه: 1367- 95/12/16 مرجع رسیدگى کننده: 
شعبه 17 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: رسول رستمیان کرمانى به نشانی: اصفهان خ 
مولوى ك 15 ك شهید آقاجانى پ 79، خوانده: کورش جمالى ارمندى به نشانى: یزدآباد کوچه 
یاس پالك 10 (فعًال مجهول المکان) خواســته: مطالبه چک، گردشکار: به تاریخ 95/12/15 
شعبه هفدهم با عنایت به محتویات پرونده کالســه 1200/95 و  اخذ نظریه مشورتى اعضاى 
محترم شورا، ضمن ختم رسیدگى با اســتعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور 
راي می نماید. راي قاضى شورا: در خصوص دعوي رسول رستمیان کرمانى به طرفیت کورش 
جمالى ارمندى به خواســته مطالبه مبلغ 17/500/000 ریال موضوع یک فقره چک به شماره 
811425/27- 94/5/2 به انضمام مطلق خسارات قانونى، با عنایت به محتویات پرونده و بقاي 
اصول مســتندات در ید خواهان که داللت بر استقرار دین و اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه چک را دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى در جلســه رسیدگى 
حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مــدرك موثر قانونى در خصوص دعوى مطروحه مبنى 
بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده، شورا دعوي خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و 
مستنداً به مواد 313- 314 قانون تجارت و مواد 198- 515 - 519 -522 قانون آئین دادرسى 
مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 17/500/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
1/377/500 ریال بابت هزینه هاى دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید (چک) تا 
زمان وصول بر اساس آخرین شــاخص بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 
راي صادره غیابی محسوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و 
پس از انقضاى مهلت مذکور، ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان می باشد. م الف: 2923 شــعبه 17 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/284
ابالغ راي

کالسه پرونده اصلى: 1198/95 شــماره دادنامه: 1362- 95/12/16 مرجع رسیدگى کننده: 
شعبه 17 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: رسول رستمیان به نشانی: اصفهان خ مولوى 
ك 15 ك شهید آقاجانى پ 79 کدپســتى 8149658641 ، خوانده: یاســر امینى به نشانى: 
اصفهان بهارســتان خ فرهنگ خ بهار بلوك 21 (فعًال مجهول المکان) خواسته: مطالبه وجه 
چک، گردشکار: به تاریخ 95/12/15 شعبه 17 با عنایت به محتویات پرونده کالسه 1198/95 
و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا، ضمن ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به 
شرح آتى مبادرت به صدور راي می نماید. راي قاضى شورا: در خصوص دعوي رسول رستمیان 
به طرفیت یاسر امینى به خواسته مطالبه مبلغ R000/21/400 ریال موضوع یک فقره چک به 
شماره 078980- 94/3/20 به انضمام مطلق خسارات قانونى، با عنایت به محتویات پرونده و 
بقاي اصول مستندات در ید خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه چک را دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور 
نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرك موثر قانونى در خصوص دعوى مطروحه مبنى بر برائت 
ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده، شــورا دعوي خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و مستنداً 
به مواد 313- 314 قانون تجارت و مواد 198- 515 - 519 -522 قانون آئین دادرسى مدنى 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ R000/21/400 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 
R000/1/505 ریال بابت هزینه هاى دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید (چک) 
تا زمان وصول بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 
راي صادره غیابی محسوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و 
پس از انقضاى مهلت مذکور، ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان می باشد. م الف: 2922 شــعبه 17 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/285
اجراییه

شماره: 784/95 ش ح15- 1396/2/3 به موجب راي شماره 1176 تاریخ 95/11/30 حوزه 15 
شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه غالمرضا میرزایى 
به نشانى: مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 26/500/000 ریال بابت چکهاى 
شــماره 9508/183588- 12-  95/7/25 و 9508/183591-12-  95/7/22 و پرداخــت 
مبلغ /942/500 ریال هزینه هاى دادرسى و پرداخت خســارت تأخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک هاى موصوف لغایت زمان وصول در حق خواهان: محمدحســین رحیمى حاجى آبادى به 
نشانى: اصفهان- خ کاشانى شــمالى- کوچه ماهرالنقش- روبه روى بن بست نشاط- طبقه 
دوم و پرداخت نیم عشــر هزینه حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میســر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف: 3032 شعبه 15 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

یک)/2/286
اجراییه

شماره: 870/95 ش51- 1396/2/20 به موجب راي شماره 1020 تاریخ 95/11/10 حوزه 51 
شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه حیدرعلى حمیدى 
به نشانى: مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 16/560/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 1/286/000 ریال هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و هزینه نشر آگهى 
طبق تعرفه و خسارت تأخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 95/8/16 تا تاریخ وصول و 
پرداخت نیم عشر در حق اجراى احکام. مشخصات محکوم له: عباسعلى سبزیان با وکالت 1- 
حسین محمدیان 2- مهرى نمازیان به نشانى: خ شیخ صدوق شمالى- ساختمان بانک تجارت 
(ارغوان) طبقه سوم- واحد 18. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیــه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارائی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 3008 

شعبه 51 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/2/287
اجراییه

شماره: 507/95- 1395/11/30 به موجب راي شماره 667 تاریخ 95/7/5 حوزه 39 شوراي 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه کاظم براتى به نشانى: 

مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
1/435/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تأخیر تادیه از تاریخ سررسید چک به شماره 
816175- 90/1/17 نیم عشر حق االجرا. مشخصات محکوم له: عبدالرسول آقاعلیان به نشانى: 
اصفهان خ ولى عصر مغازه مواد غذایى دوامى. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف: 3012 شعبه 39 حقوقی شوراي حل اختالف شهرســتان اصفهان (مجتمع شماره دو) 

2/288/
اجراییه

شماره: 561/95- 1396/2/2 به موجب راي شماره 829 تاریخ 95/8/29 حوزه 28 شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه منصور مظاهرى شغل: آزاد به 
نشانى: مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 7/500/000 ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 300/000 ریال بابت هزینه دادرســى و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه و خسارت 
تأخیر تادیه از تاریخ 95/5/20 لغایت وصول در حق خواهان (محکوم له): امیرحسین امین الرعایا 
یمینى فرزند ابراهیم شغل: آزاد به نشــانى: اصفهان- میدان امام- بازار شیخ لطف ا...- شماره 
106 و پرداخت نیم عشــر اجرایى پرونده در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجراي احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف: 3013 شــعبه 28 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک)/2/289
اجراییه

شماره: 203/95- 96/2/3 به موجب راي شــماره 648 تاریخ 95/6/21 حوزه 23 شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه على باقرى فرزند محمد شغل: 
آزاد به نشانى: مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت 1/040/000 ریال به عنوان خسارت دادرسى و پرداخت خسارت تأخیر تادیه از 
تاریخ 94/10/30 موضوع یک فقره چک به شماره 509600 عهده بانک ملى امام خمینى شازند 
در حق خواهان: عباس شریف زاده فرزند محمد شغل: آزاد به نشانى: اصفهان- خ جابرانصارى- 
خ پنج آذر- کوى ویال- پالك 97 کدپستى 8196786371 و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون 
اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 3027 شعبه 23 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک)/2/291
اجراییه

شماره: 205/95- 96/2/3 به موجب راي شــماره 651 تاریخ 95/6/31 حوزه 23 شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه قربانعلى قربانى شاه کوچکى 
فرزند محمد به نشانى: مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال به 
عنوان اصل خواسته وجه چک شماره 586339 مورخه 95/2/5 و پرداخت 2/840/000 ریال 
به عنوان خسارت دادرسى و پرداخت خسارت تأخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 95/2/5 لغایت 
زمان وصول و ایصال در حق خواهان: عباس شــریف زاده فرزند محمد شــغل: آزاد به نشانى: 
اصفهان- خ جابرانصارى- خ 5 آذر- کوى ویال- پالك 97 و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون 
اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 3028 شعبه 23 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک)/2/290
اجراییه

شماره: 197/95- 96/2/3 به موجب راي شــماره 666 تاریخ 95/6/31 حوزه 23 شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه سمیه میرزایى پالرتى فرزند 
حسنعلى به نشانى: مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال وجه 4 
فقره چک به شماره هاى 1- 892/10472772 مورخه 91/6/30 و 2- 892/10472771 مورخه 
91/6/20 و 3- 892/10597824 مورخه 91/7/15 و 4- 892/10472770 مورخه 91/6/10 
به عنوان اصل خواســته و پرداخت 1/670/000 ریال به عنوان خســارت دادرسى و پرداخت 
خسارت تأخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها بشرح فوق در حق خواهان: عباس شریف زاده فرزند 
محمد شغل: آزاد به نشــانى: اصفهان- خ جابرانصارى- خ پنج آذر- کوى ویال- پالك 97 و 
نیم عشــر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشد و 
در صورتی که خود را قــادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظــرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارائی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 3026 

شعبه 23 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/2/292
اجراییه

شماره: 972/95 به موجب راي شماره 1196 تاریخ 95/11/30 حوزه 31 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه محمدرضا کریمى فرزند حسنعلى به 
نشانى: مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و پنج میلیون و یکصد و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسى و نشر آگهى و همچنین خسارت 
تأخیر تادیه 95/10/12 تا زمان اجراى حکم در حق خواهان: عقیل حاجیان فرزند مصطفى به 
نشانى: اصفهان- خ جى- شــهرك فاضل- خ بهار 2 خ بهار 5 بن بست گل محمدى پ 178 
صادر و اعالم مى گردد و پرداخت نیم عشر حق االجرا در حق دولت. ماده 34 قانون اجراي احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف: 3025 شــعبه 31 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/2/293
اجراییه

شــماره: 973/95- 1396/1/28 به موجب راي شــماره 1183 تاریخ 95/11/30 حوزه 31 
شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمدرضا کریمى 
(کردآبادى) به نشانى: مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 156/686/400 ریال بابت 
اصل خواسته و چهار میلیون و دویست هزار ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى و هم 
چنین خسارت تأخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 95/10/12 لغایت تاریخ وصول که 
محاسبه آن براساس آخرین نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران بر عهده 
اجراى احکام مى باشــد در حق محکوم له: عقیل حاجیان به نشانى: اصفهان- خ جى- شهرك 
فاضل- خ بهار 2 خ بهار 5 بن بست گل محمدى پ 178 و پرداخت نیم عشر حق االجرا. ماده 34 
قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 3024 شعبه 31 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/294
اجراییه

شماره: 974/95- 1396/1/28 به موجب راي شماره 1184 تاریخ 95/11/30 حوزه 31 شوراي 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمدرضا کریمى فرزند 
حسنعلى به نشانى: مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 197/925/000 ریال بابت 
اصل خواسته و پنج میلیون و چهل و ســه هزار ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى و 
هم چنین خسارت تأخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/10/12 لغایت تاریخ وصول که 
محاسبه آن براساس آخرین نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران بر عهده 
اجراى احکام مى باشد در حق محکوم له: عقیل حاجیان فرزند مصطفى به نشانى: اصفهان- خ 
جى- شــهرك فاضل- خ بهار 2 خ بهار 5 بن بســت گل محمدى پ 178 و پرداخت نیم عشر 
حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را 
قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 3023 شعبه 31 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/2/295
اجراییه

شماره: 950543 ش5- 1395/12/16 به موجب راي شــماره 1650 تاریخ 95/10/8 حوزه 
5 شوراي حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه امیر شفیعى به 
نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 190/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
وجه چک به شماره 901/24/03841- 94/2/30 و پرداخت مبلغ 5/665/000 ریال بابت هزینه 
دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
فوق الذکر به انضمام نیم عشر دولتى. مشخصات محکوم له: مؤسسه تعاونى اعتبارى ثامن االئمه 
به نمایندگى آقاى حسین کبیرى به نشــانى: اصفهان- ابتداى خیابان بزرگمهر- نبش کوچه 
آبشار و وکالت محسن متین به نشــانى: اصفهان- خیابان ارتش- جنب پل عابر حسین آباد- 
مجتمع نوید واحد اول. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین کــه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شــد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگــذارد یا ترتیبی براي 

پرداخــت محکوم به بدهد یا مالــی معرفی کند که اجــراي حکم و اســتیفاء محکوم به از آن
 میســر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تســلیم کنــد و اگر مالی نــدارد، صریحًا اعالم 
نمایــد. م الــف: 2994 شــعبه 5 حقوقــی شــوراي حــل اختــالف شهرســتان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/2/298
اجراییه

شــماره: 19/239/94- 1395/7/4 به موجب راي شــماره 989 تاریــخ 94/9/14 حوزه 19 
شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه امیر قنبرى فرزند 
على اکبر شغل: آزاد به نشــانی: کرمان شهرستان ســیرجان خ فاطمیه منزل آقاى بنى اسدى 
فعًال مجهول المکان محکوم است به پرداخت 600 عدد ســکه بهار آزادى در حق محکوم له: 
ندا رضائى جوچى فرزند غالمرضا شغل: خانه دار به نشانى: اصفهان- شهرك صنعتى جى- خ 
حتم آباد- بلوار کشاورز- کوى مهر 19 غربى- دست چپ- منزل دوم- درب سفید و نیم عشر در 
حق دولت. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را 
قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 2952 شعبه 19 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/2/299
اجراییه

شــماره: 950984 ش/14- 1396/1/30 بــه موجب راي شــماره 1674 تاریخ 95/9/30- 
9504402172- 95/10/5 حوزه 14 شــوراي حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت 
یافته است محکوم علیه کبرى ســارى فرزند سیدصادق به نشــانى: مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ بیست و هشت میلیون ریال بابت وجه چک به شماره هاى 70236/15- 
93/12/27 و 70235/29- 93/12/14 به عهده بانک ملت و مبلغ یک میلیون و ششــصد و 
بیست هزار ریال بابت هزینه دادرسى و خســارت تأخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
لغایت اجراى حکم در حق محکوم له: محمد کریمى ملک آبادى فرزند بهزاد شغل: آزاد به نشانى: 
اصفهان- خ قائمیه ك 29 پ 12 و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف: 2953 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)/2/300
اجراییه

شماره 896/95-96/1/29 به موجب راي شــماره 1057 تاریخ 95/10/25 حوزه 28 شوراي 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه رسول طالبى فرزند مهدى 
شغل آزاد به نشانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 67/400/000 ریال بابت 
اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/945/000 ریال بابت هزینه دادرســى و تاخیرتادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست 95/8/26 لغایت وصول طبق نرخ شاخص و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه در 
حق محکوم له فاطمه فتاحى فرزند امراله شغل آزاد به نشانى اصفهان خ بزرگمهر چهارراه نور 
باران- خ 22 بهمن کوچه شماره 8 پالك 58 و پرداخت نیم عشر اجرایى پرونده در حق صندوق 
دولت ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف:2955 شعبه 28 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان /2/301
اجراییه

شماره 835/95ش51 – 1396/1/26 به موجب راي شماره 925 تاریخ 95/10/23 حوزه 51 
شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مصطفى اسماعیلى 
خراجى فرزند علیرحم به نشــانی مجهول المکان محکوم است به اســترداد خودروى سوارى 
MVM315 به شــماره انتظامى 821 ص 38 ایران 53 و پرداخــت 5/027/000 ریال بابت 
هزینه دادرسى مشــخصات محکوم له: زهره محمودى به نشانى خیابان 24 مترى دوم کوچه 
بهارستان ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را 
قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 2961 شعبه 51 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/2/302
اجراییه

شماره 950654ش14 – 96/1/30 به موجب راي شماره 9502452 تاریخ 95/11/7 حوزه 14 
شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 1- مصطفى خیران 
فرزند على شغل آزاد 2- محسن سلیمانى فرزند على شغل آزاد هر دو به نشانی مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ سى و نه میلیون و چهارصد هزار ریال بابت وجه چک به شماره 
ى 372905 به عهده بانک ســپه و مبلغ یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه 
دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 93/2/8 لغایت اجراى حکم در حق 
محکوم له اشکان رحمانى به نشانى اصفهان-خانه اصفهان-خ گلخانه-نبش گلبرگ مجتمع 
عباسى باشگاه آریا تن. و نیم عشر حق االجرا ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. 
م الف: 2907 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرســتان اصفهان (مجتمع شماره دو) 

2/303/
اجراییه

شــماره 950685-96/1/28 به موجب راي شــماره 1470 تاریخ 95/8/29 حوزه 8 شوراي 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه حمید غالمى به نشانی 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 170/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 
4/545/000 ریال خسارت دادرسى و 120/000 ریال هزینه نشر آگهى و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف  178724- 92/3/10 و 178725-

92/3/25 و 495928 -92/4/5 نیم عشر حق االجرا. مشــخصات محکوم له: هادى حسین 
شاهى به نشانى اصفهان خ بزرگمهر چهارراه هشت بهشت-نبش خ سپهبد قرنى- مجتمع میالد 
نور ط 3 واحد 304 با وکالت آقاى میرشکارى. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میســر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم 
نماید. م الف: 2918 شــعبه هشتم حقوقی شوراي حل اختالف شهرســتان اصفهان (مجتمع 

شماره دو) /2/304
اجراییه

شــماره 950876ش5- 96/2/2 به موجــب راي شــماره 9509976793501758 تاریخ 
95/10/22 حوزه 5 شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
بهروز جمشیدى به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 156/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و وجه چک به شماره ى 2379/688213-93/11/10 و 4/180/000 ریال 
بابت هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه  قانونى و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک فوق الذکر به انضمام نیم عشر دولتى مشخصات محکوم له: اکبر بزرگزاد به نشانى 
اصفهان-خ حکیم نظامى-باالتر از خاقانى پ 553 با وکالت شهریار میرمیران به نشانى اصفهان 
خ نیکبخت مقابل دادگسترى مجتمع وکالى ماکان 5 طبقه دوم واحد 26 ماده 34 قانون اجراي 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد 
صریحًا اعالم نماید. م الف: 2937 شعبه پنجم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /2/305
اجراییه

شماره 950285ش5-96/2/3 به موجب راي شــماره 1504 تاریخ 95/9/22 حوزه 5 شوراي 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه آرزو کورنگ بهشتى به 
نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت ماهیانه مبلغ یک میلیون ریال از تاریخ 93/8/4 
لغایت 95/5/4 به مدت 21 ماه به مبلغ بیســت و یک میلیون ریال بابت اجرت المثل و هزینه 
نگهدارى و حفاظت اموال و ســایر هزینه ها و پرداخت ماهیانــه دو میلیون و یکصد هزار ریال 
از تاریخ 93/8/4 لغایت 95/7/28 بابت اجرت المثــل محل نگهدارى و پرداخت 1/060/000 
ریال هزینه ى  دادرســى و هزینه نشــر آگهى  طبق تعرفه  قانونى و 3/500/000 ریال هزینه 
کارشناسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/2/25 و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى به 
انضمام نیم عشر دولتى مشخصات محکوم له: سید حسین نکویى زهرایى به نشانى اصفهان-خ 
جابرانصارى خیابان پنج آذر- بن بست شکوفه پ 104 با وکالت محبوبه فاضل زاده به نشانى 
اصفهان-خ جابرانصارى خیابان 5 آذر کوچه یاس شــماره 15 پ 184 طبقه همکف ماده 34 
قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 2945 شعبه پنجم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /2/306



آگهىآگهى 07072930 سال چهاردهمشنبه  16 اردیبهشت  ماه   1396

اجراییه
شماره 950881ش14-96/1/24 به موجب راي شــماره 1714-95/10/11 تاریخ 95/10/11 
حوزه 14 شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه هادى خلجى 
به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت ماهیانه مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه یک فقره 
سفته و مبلغ یک میلیون و سیصد و چهل و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل 
و هزینه نشر آگهى  بر مبناى تعرفه  قانونى و نیز خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
95/6/23 لغایت تاریخ وصول در حق محکوم لــه راضیه بهنام حقیقى با وکالت فاطمه مظاهرى 
به نشــانى اصفهان چهارباغ باال مجتمع تجارى کوثر طبقه 7 واحد 908 و نیم عشر حق االجرا. 
ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف:2960 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /2/307
اجراییه

شــماره 950880ش/14 – 96/1/24 به موجب راي شــماره 1630 تاریخ 95/9/29 حوزه 14 
شوراي حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه علیرضا مهرابى 
به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت ماهیانه مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت سفته 
شماره 512811 (سرى/ن) و مبلغ یک میلیون و ســیصد و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسى 
و حق الوکاله وکیل و هزینه نشــر آگهى  بر مبناى تعرفه  قانونى و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست 95/6/23 لغایت تاریخ وصول در حق محکوم له ناهید نکوئیان با وکالت فاطمه 
مظاهرى به نشانى اصفهان سه راه ســیمین مجتمع تجارى آیش طبقه چهارم واحد 402 آدرس 
وکیل :اصفهان چهار باغ باال مجتمع تجارى کوثر طبقه هفتم واحد 908 و نیم عشــر حق االجرا. 
ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف:2962 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /2/308
اجراییه

شماره 950882ش14-96/1/24 به موجب راي شماره 1612 تاریخ 95/9/29 حوزه 14 شوراي 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهم 1- محمد خاکزاد به نشانى 
رهنان خ مطهرى خ سجاد دوم نبش کوچه 27 رنگ کارى خاکزاد 2- مجتبى سهرابى به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به محکومیت تضامنى خواندگان نسبت به پرداخت وجه چک هاى 
شماره 003167-94/10/20 به مبلغ دو میلیون تومان و شــماره 003173 به مبلغ دو میلیون و 
پانصد هزار تومان  و چک شــماره 3163-94/11/30 به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان و 
شماره 3170-94/12/5 به مبلغ دومیلیون تومان و شماره 3172-94/10/30 به مبلغ یک میلیون 
تومان که همگى عهده بانک ملى ایران مى باشد به انضمام پرداخت مبلغ 3/380/000 ریال هزینه 
دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه  قانونى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک، در 
حق محکوم له مریم عسگرى با وکالت فاطمه مظاهرى به نشانى اصفهان – چهار باغ باال مجتمع 
تجارى کوثر ط 7 واحد 908 و نیم عشر حق االجرا ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف:2963 

شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /2/309
اجراییه

شــماره 95-723 به موجب راي شــماره 974 تاریخ 95/10/28 حوزه 27 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه ایمان نصیرى به نشانی مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 96/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/395/000 ریال 
بابت هزینه دادرسى و هزینه هاى نشر آگهى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک شماره 
656532 مورخ 94/9/10 و 656533 مورخ 94/11/10 تا تاریخ اجراى حکم در حق محکوم له 
فرهاد شیرانى به نشــانى اصفهان خ 5 رمضان خ حاجى غربى فروشگاه سیاوش و نیم عشر حق 
االجرا در حق دولت مــاده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد 
محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگــذارد یا ترتیبی براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف:2964 شعبه 27 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /2/310
اجراییه

شــماره 890/95  به موجب راي شــماره 749 تاریخ 95/7/25 حوزه 31 شــوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه فردین احمدى به نشانی مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت تضامنى نامبردگان بیست و هفت میلیون ریال بابت اصل خواسته و هفتاد 
و پنج هزار و پانصد تومان هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از 95/1/21 تا زمان اجراى حکم 
در حق خواهان على اصغر مرادى به نشانى اصفهان-میدان الله خ پروین نرسیده به چهارراه شیخ 
طوسى جنب شیرینى فروشــى الماس صادر و اعالم مى گردد و پرداخت نیم عشر حق االجر در 
حق دولت. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را 
قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف:2967 شعبه 31 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /2/311
اجراییه

شماره 95-554  به موجب راي شــماره 1045 تاریخ 95/11/23 حوزه 27 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمدرضا ملکى به نشانی مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 71/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/965/000 
ریال بابت  هزینه دادرسى و خســارت تاخیر تادیه از زمان طرح درخواست 95/5/30 لغایت زمان 
اجراى حکم در حق محکوم له شرکت بازرگانى قصر فیروزه به مدیریت على دانشمند به نشانى 
اصفهان-خ هاتف کوچه مشیر فروشگاه کوثر و نیم عشر حق االجر در حق دولت. ماده 34 قانون 
اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم بــه بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی 
ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف:3005 شعبه 27 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /2/312
اجراییه

شــماره 508/95-95/11/30 به موجب راي شــماره 698 تاریخ 95/7/10 حوزه 39 شــوراي 
حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه عیسى فاطمى به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ پنجاه و دو میلیون و پانصد و نود هزار ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 2/005/000 ریال بابت  هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
مورخ 94/11/12 تا تاریخ اجراى حکم و نیم عشر حق االجرا مشخصات محکوم له: عبدالرسول آقا 
علیان به نشانى اصفهان- خ ولى عصر مقابل کالنترى نصر اله دوامى. ماده 34 قانون اجراي احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میســر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم 
نماید. م الف: 2896 شعبه 39 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

دو) 2/313
اجراییه

شماره 95-870ش ح15 به موجب راي شــماره 1133 تاریخ 95/11/17 حوزه 15 شوراي حل 
اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه زهرا زراعى برزانى به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 13/000/000 ریال بابت وجه 3 فقره چک به شماره 
هاى 94/12/28-09087791 ،  94/4/30-09087789 ، 94/8/30-0987790 و پرداخت مبلغ 
1/350/000 ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
لغایت زمان وصول در حق خواهان اکبر صادقى برزانى به نشــانى اصفهان –رهنان خ شهیدان 
غربى- مبل مستان و پرداخت نیم عشــر هزینه حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میســر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم 
نماید. م الف:2897 شعبه 15 حقوقی شوراي حل اختالف شهرســتان اصفهان (مجتمع شماره 

یک) 2/314
ابالغ وقت رسیدگی

شماره نامه: 9610110350800145 شــماره پرونده: 9609980350800067 شماره بایگانی 
شعبه: 960073 خواهان على اسماعیلى فرزند محمد دادخواســتی به طرفیت خوانده ها شرکت 
پارسا مهر صفاهان با مدیریت کاظم هادى دستجردى و على کاظمى به خواسته ابطال سند رسمى 
تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه 
عمومی(حقوقی) شهرستان اصفهان واقع در اصفهان بر اتوبان شهید خرازى بین اتشگاه و میرزا 
طاهر مجتمع جرائم اقتصادى و به کالسه پرونده 9609980350800067 ثبت گردیده و وقت 
رسیدگی آن 96/03/29 و ساعت 11:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده ها 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 3041 

شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان/2/315

ابالغ وقت رسیدگی
شماره نامه: 9610110350800155 شــماره پرونده: 9509980350800864 شماره بایگانی 
شعبه: 951073 خواهان بانک مهر اقتصاد به وکالت نرگس صادقى دادخواستی به طرفیت خوانده 
مجتبى صالحى فرزند عباس به خواســته مطالبه وجه چک، تأمین خواسته، خسارات دادرسى و 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه هشتم دادگاه عمومی(حقوقی) شهرستان اصفهان واقع در اصفهان بر اتوبان شهید خرازى 
بین اتشگاه و میرزا طاهر مجتمع جرائم اقتصادى و به کالسه پرونده 9509980350800864 ثبت 
گردیده و وقت رسیدگی آن 96/03/24 و ساعت 12:15 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده ها و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف: 3042 شــعبه 8 دادگاه عمومــی حقوقی مجتمع امــور تجارى و بازرگانى شهرســتان 
اصفهان/2/316

ابالغ وقت رسیدگی
شماره نامه: 9610110350800124 شــماره پرونده: 9509980350801268 شماره بایگانی 
شعبه: 951520 خواهان حمزه محمودى دادخواستی به طرفیت خوانده رضا محمدى حسین آبادى 
فرزند عزیزاله به خواسته اعســار از پرداخت هزینه دادرسى تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی(حقوقی) شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان بر اتوبان شهید خرازى بین اتشگاه و میرزا طاهر مجتمع جرائم اقتصادى و به کالسه 
پرونده 9509980350801268 ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 96/03/28 و ساعت 8:30 تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده ها و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 3039 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور تجارى و 

بازرگانى شهرستان اصفهان/2/317
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610100350500123 شماره پرونده: 9509980350501161 شماره بایگانی 
شعبه: 951324 خواهان رضا براتى دادخواســتی به طرفیت خوانده/متهم رحیم سبحانى،سعید 
مراتى و مسعود سراستاد به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو و اعسار از پرداخت هزینه دادرسى 
تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان شاهین شهر  اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 5 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان-خیابان چهار باغ باال-خیابان شهید 
نیکبخت- ســاختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان –طبقه یک اتاق شماره 105 ارجاع و به 
کالسه 9509980350501161 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/04/04 و ساعت 8/30 
تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکى و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 3046 شعبه 5 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان/2/319
ابالغ 

شــماره ابالغنامه: 9610100350500756 شــماره پرونده: 9509980350500606 شماره 
بایگانى شعبه: 950707 در خصوص دادخواست ســید ابوالقاسم میرمعصومى و سید محمدعلى 
میرمعصومى با وکالت سلمان محمدى اگاه به طرفیت صغرى بیگم سادات میررمضانى، سیدکریم 
میرمعصومى و ســیدمهدى میرمعصومى با توجه به وصول نظریه کارشناس ظرف یک هفته از 
چاپ آگهى نسبت به مالحظه نظر کارشــناس اقدام نمایید. م الف: 3047 شعبه 5 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان/2/320
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610100350500758 شماره پرونده: 9509980350501154 شماره بایگانی 
شــعبه: 951317 خواهان محمدمهدى احمدى با وکالت مهدى پناهى دادخواســتی به طرفیت 
خوانده على شاه وردى به خواسته مطالبه وجه چک، مطالبه خسارت دادرسى تقدیم دادگاه هاي 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان- خیابان چهارباغ باال- خیابان شهید نیکبخت- ساختمان دادگستري 
کل استان اصفهان- طبقه یک اتاق شماره 105 ارجاع و به کالسه 9509980350501154 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/04/18 ساعت 9:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. 

م الف: 3048 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان/2/321
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغنامه: 9610100350500750 شــماره پرونده: 9609980350500033 شماره 
بایگانی شعبه: 960036 خواهان مرتضى ملکى دادخواستی به طرفیت خواندگان موسسه مال و 
اعتبارى عسگریه، رضا بابادى، منوچهر بیگى، اکرم طالبى، جالل کریمى و سید امیر ستاریان به 
خواسته اعتراض به عملیات اجرایى تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خیابان چهارباغ 
باال- خیابان شهید نیکبخت- ساختمان دادگستري کل استان اصفهان- طبقه یک اتاق شماره 
105 ارجاع و به کالسه 9609980350500033 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/04/18 
ساعت 8:30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خواندگان پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 3049 شعبه 5 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان/2/322
ابالغ وقت رسیدگی

شماره درخواســت: 9610466837200003 شــماره پرونده: 9509986837201715 شماره 
بایگانی شــعبه: 951756 خواهان زینب لیاقتى فرزند ماشــاا... دادخواســتی به طرفیت خوانده 
رامین شــهنى میدانى فرزند فتح اله به خواســته درخواست طالق به درخواســت زوجه تقدیم 
دادگاه هــاي عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگی و معرفــى داور (در مورد 
معرفى داور ظرف مهلت 7 روز باید داور خود را به دفتر شــعبه 12 خانواده اصفهان معرفى نماید) 
به شــعبه 12 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شــهید 
نیکبخت- ساختمان دادگستري کل اســتان اصفهان- طبقه دوم- اتاق 216  ارجاع و به کالسه 
9509986837201715 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/03/23 و ساعت 9:30 تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گــردد. م الف: 3052 شــعبه 12 دادگاه خانواده شهرســتان 

اصفهان/2/323
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610106825300891 شماره پرونده: 9509986825300050 شماره بایگانی 
شعبه: 950098 خواهان محمد حیدرى جونى دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم محسن امینى 
فروشانى-زهرا جعفرى-نصراله امینى-به خواســته مطالبه وجه چک و خسارت دادرسى تقدیم 
دادگاه هاي عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 31 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شــهید نیکبخت-ساختمان 
دادگسترى کل استان اصفهان-طبقه اول –اتاق 121 ارجاع و به کالسه 950098 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 96/03/30 و ساعت 8/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/متهم و درخواست خواهان/شــاکى و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد. م الف: 3055 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 2/324
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610100350101014 شماره پرونده: 9009980350100596 شماره بایگانی 
شعبه:900599 مشخصات ابالغ شونده حقیقی: 1- زهرا مرادى فرزند نظیراله به نشانى مجهول 
المکان  تاریخ حضور: 1396/03/22 دوشنبه ســاعت 8/30  محل حضور: اصفهان- خ چهار باغ 
باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستري کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 333 علت 
حضور: در خصوص دعوى حسن محمدى به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این 

دادگاه حاضر شوید. م الف:3061 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  اصفهان /2/325
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه:9610100350101042 شماره پرونده: 9509980350100894 شماره بایگانی 
شعبه: 951052 مشخصات ابالغ شــونده حقیقی: زهرا عنایتى اشــنى فرزند نادعلى کد پستى 
8139995896 کد ملى 1092348425 به نشانى مجهول المکان  تاریخ حضور: 1396/03/28 
یکشنبه ســاعت 8/30  محل حضور: اصفهان- خ چهار باغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان 
دادگستري کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 333 علت حضور: در خصوص دعوي بانک 
مهر اقتصاد (ســهامى عام) به نمایندگى علیرضا زمانى به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی در این دادگاه حاضر شوید. م الف: 3062 شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  

اصفهان /2/326
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610100352400732 شماره پرونده:9509980352400744 شماره بایگانی 
شعبه:950919 خواهان /شاکى جواد ســلطانیان تیرانچى دادخواستی به طرفیت خوانده /متهم 
علیرضا صفا به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دارسى 
تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه  24 دادگاه عمومى 
حقوقى مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان-کنارگذر اتوبان شهید 

خرازى-حد فاصل خیابان آتشــگاه و میرزا طاهر- مجتمع قضائى امور تجارى و بازرگانى ارجاع 
و به کالسه 9509980352400744 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخه 1396/04/13 و 
ساع8:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 2925 شعبه 24 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان/ 2/329
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610100361700794 شماره پرونده: 9609980361700074 شماره بایگانی 
شعبه: 960081 خواهان مرتضى حکمى دادخواستی به طرفیت خواندگان اکرم موسوى آذر و رضا 
حکمى و یوسف رجبى به خواسته اعتراض به عملیات اجرایى تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستري کل استان اصفهان- طبقه 
2 اتاق شماره 214 ارجاع و به کالســه 960081 ح/28 ثبت گردیده که در جریان دادرسى وقت 
رسیدگی به تاریخ 1396/4/20 ســاعت 10:00 تعیین گردیده است. لذا به علت مجهول المکان 
بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خواندگان در تاریخ و زمان فوق در شعبه حاضر گردند. بدیهى است در صورت عدم حضور وفق 
مقررات اقدام خواهد شد. ضمنًا رونوشت دادخواســت و ضمائم در شعبه جهت رویت خواندگان 

مضبوط مى باشد. م الف: 3006 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان/2/330
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغنامه:9610100352400591 شــماره پرونده: 9509980352400964 شماره 
بایگانی شعبه: 951158 خواهان محمدرضا حیدرى و مجید کیانى و صفورا آزارداد جونقانى و بتول 
صادقى باغســرخى و مهدى مهرورزى و حجت اله رحمتى و فرشته سادات هاشمیان دهکردى 
دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم اسداله امینى و شرکت پارسا مهر صفاهان با مدیریت کاظم 
هادى دستجردى و بانک صادرات ایران شــعبه زنجان و محمد فضیلى نژاد و شعبه دوم اجراى 
ثبت اصفهان به خواســته ابطال عملیات اجرایى و ابطال سند رسمى (موضوع سند ملک است) و 
دستور موقت تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 24 
دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان-کنار 
گذر اتوبان شهید خرازى-حد فاصل خیابان آتشــگاه و میرزا طاهر-مجتمع قضائى امور تجارى 
و بازرگانى ارجــاع و به کالســه 9509980352400964 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 
1396/04/12 و ساعت 00 : 10 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان اسداله 
امینى و محمد فضیلى نژاد و درخواست خواهان/شاکى و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یــک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان مذکور پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 2949 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان/2/332
مزایده

شماره نامه : 9610116881100064 شــماره پرونده: 9309980351701303 شماره بایگانى 
شعبه: 960190 اجراى احکام شعبه 11 (2 سابق)  دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد در خصوص 
پرونده اجرایى 960190ج11 مزایده له خانم مهدیه حسنى با وکالت آقاى شهرام پور شجاع علیه 
آقاى سعید هادى فرزند پرویز به خواسته 500 عدد ســکه تمام بهار آزادى که حسب استعالم از 
اتحادیه طال و جواهر به مبلغ 6/085/380/000 ریال و مبلغ 43/500/000 ریال هزینه کارشناسى 
و مبلغ 380/000 ریال بابت هزینه نشــر آگهى در حق محکوم لها جلسه مزایده اى جهت فرش 
مغازه واقع اصفهان خ ارتش نبش خ عالمه جعفرى بازار روز غدیر برگزار نماید: مورد مزایده عبارت 
است از 21 حبه مشاع از 24 حبه از 72 حبه شش دانگ مغازه به پالك ثبتى 2978/4 به مساحت 
523/31 متر مربع و مساحت اعیان حدود 346/3 متر مربع به صورت یک واحد تجارى در جنوب 
ملک به مساحت حدود 285/3 و حیاط و یک ســاختمان در دو قسمت در شمال ملک حدود 61 
متر مربع مى باشد به مشخصات :داراى دیوارهاى آجرى، سقف خر پا فلزى با پوش ورق، داراى 
سقف کاذب دامپا، کف سرامیک و بدنه کاشــى و ام دى اف و درب ورودى از شیشه سکوریت و 
حفاظ فلزى و ساختمان واقع در ضلع شمال در دو قسمت با سقف تیرآهن و طاق ضربى و دیوارها 
باربر آجرى کف سرامیک، بدنه گچ و رنگ و درب و پنجره هاى بیرونى آلومینیوم با نماى سیمانى 
و کف حیاط موزائیک داراى انشــعاب برق ســه فاز داراى یک حلقه چاه آب با مخزن هوائى با 
توجه به توضیحات فوق و موقعیت و مســاحت عرصه و اعیان و قدمت ســاخت و نوع کاربرى و 
اشتراکات و ســایر عوامل موثر ارزش 21 حبه از 24 حبه از 72 حبه شش دانگ ملک فوق الذکر 
6/085/380/000 ریال برآورد گردیده اســت و مصون از اعتراض باقى مانده است. (ضمنًا مورد 
مزایده بدون انتقال سرقفلى مى باشد) متقاضیان مى توانند 5 روز قبل از فروش در محل فوق از 
پالك مذکور دیدن کرده و جهت شرکت در مزایده و خرید در تاریخ 96/3/11 روز پنج شنبه ساعت 
9 صبح در دفتر این اجرا واقع در خیابان نیکبخــت، مجتمع اجراى احکام حقوقى، طبه اول، واحد 
یک حاضر شوند. فروش از مبلغ ارزیابى شروع و برنده کسى خواهد بود که پیشنهاد کننده باالترین 
قیمت بوده و حداقل 10٪ مبلغ تصویبى را فى المجلس به حساب سپرده دادگسترى واریز نماید. 
م الف: 3011 شعبه یازدهم دادگاه خانواده اجراى احکام مدنى شهرستان اصفهان (مجتمع قضایى 

شماره 2)/2/334
فقدان سند مالکیت

شماره: 1396/12/359545- 96/2/7 چون سید عباس پرده چى فرزند سید حسین با وکالتنامه 
شــماره 143854 مورخ 1386/11/17 دفترخانه 72 نجف آباد از طرف حســن تبریزچى فرزند 
مصطفى به استناد دو برگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شــهود رسمًا گواهی شده مدعی 
شدند که سند مالکیت 21 سهم مشاع از 168 سهم ششدانگ قطعه ملک شماره پالك 536 واقع 
در قطعه 8 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 490 دفتر 168 ذیل ثبت 30039 بنام 
رقیه فاضلى نجف آبادى فرزند کاظم ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طى سند انتقال شماره 120456 
مورخ 1385/2/31 دفترخانه 88 نجف آباد به حسن تبریزچى انتقال گردیده است و معامله دیگرى 
هم انجام نشده اســت. نحوه گم شــدن یا از بین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده  است چون 
درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهی ذکر 
شده) نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده (10) 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی 
تسلیم خواهد شد. م الف: 4231 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/2/464 

فقدان سند مالکیت
شماره: 1396/12/359545- 96/2/7 چون سید عباس پرده چى فرزند سید حسین با وکالتنامه 
شــماره 143854 مورخ 1386/11/17 دفترخانه 72 نجف آباد از طرف حســن تبریزچى فرزند 
مصطفى به استناد دو برگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شــهود رسمًا گواهی شده مدعی 
شدند که سند مالکیت 21 سهم مشاع از 168 سهم ششدانگ قطعه ملک شماره پالك 536 واقع 
در قطعه 8 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 488 دفتر 168 ذیل ثبت 30037 بنام 
خانم حبیب اللهى نجف آبادى فرزند حسین ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طى سند انتقال شماره 
120456 مورخ 1385/2/31 دفترخانه 88 نجف آباد به حسن تبریزچى انتقال گردیده است و معامله 
دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شــدن یا از بین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده  است 
چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهی 
ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده (10) 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی 
تسلیم خواهد شد. م الف: 4232 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/2/465 

ابالغ وقت رسیدگی
آگهى ابالغ وقت دادرسى به آقاى حسین اســکندرى و خانم طوبى ابراهیم بابائى خواهان آقاى 
محمد گنجى فرزند عباسعلى دادخواستى به طرفیت خواندهگان آقاى حسین اسکندرى و طوبى 
ابراهیم بابائى بخواسته الزام به تنظیم سند رسمى یک خط تلفن همراه به شماره 09131120166 
در شوراى حل اختالف شعبه اول حقوقى بخش میمه تقدیم نموده که به کالسه شماره 30/96 ثبت 
و براى روز چهارشنبه مورخ 96/3/17 ساعت 4/5 بعدازظهر تعیین وقت گردیده است. لذا با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی، مراتب را یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به نامبردهگان ابالغ میگردد 
جهت دریافت اوراق دادخواست و ضمایم به این شورا مراجعه و روز چهارشنبه مورخ 1396/3/17 
ساعت 4/5 بعدازظهر جهت رسیدگى در این شــورا حاضر گردند واال وفق مقررات اقدام خواهد 
شد. م الف: 209 شعبه اول حقوقی شوراى حل اختالف بخش میمه (مجتمع شماره یک)/2/519

ابالغ  اجرائیه
شــماره پرونده: 139504002004000415/1  شــماره بایگانی پرونده: 9501219/2 شماره 
ابالغیه: 139505102004004073  بدینوسیله به آقاي جالل قربانى رنانى فرزند حیدر ساکن: 
اصفهان خیابان حافظ جنوبى فرعى 6 شرقى پالك 38 جنوبى کد پستى 8313814351 که برابر 
گزارش مامور مربوطه نشانى فوق مورد شناسایى واقع نگردیده  ابالغ می گردد که برابر سند رهنى 
شماره 50502-94/2/29 تنظیمى در دفترخانه شــماره 81  اصفهان، مبلغ هشت میلیارد ریال 
(8/000/000/000 ریال) به شرکت پشتیبانى امور دام کشــور بدهکار مى باشید که بر اثر عدم 
پرداخت وجه بستانکار درخواســت صدور اجرائیه نموده ، پس از تشریفات قانونى اجرائیه صادر و 
پرونده به شماره 139504002004000415/1 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان مطرح مى 
باشد. لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراي مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این 
آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان 
درج و منتشر مى گردد، نســبه به پرداخت بدهى خود اقدام و چنانچه ظرف مدت ده روز مقرر در 
ماده 34  اصالحى قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن مصوب 86/11/29 نسبت 
به پرداخت بدهى خود اقدام ننمائید بنا به تقاضاى بســتانکار پس از ارزیابى ( تمامى مورد وثیقه 
ششدانگ پالك 43/2179 مفروز و مجزى شــده از  فرعى 905  از اصلى قطعه 7 طبقه 2 سمت 
شال شرقى تهران حوزه ثبتى قلهک بخش یازده تهران به انضمام پارکینگ با شماره 2 و انبارى با 
شماره 8 فرعى ) و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابى نسبت به برگزارى 

مزایده جهت وصول مطالبات مرتهن و حقوق دولتى اقدام خواهد گردید و جز آگهى مزایده آگهى 
دیگرى منتشر نخواهد شد. م الف: 3947  اسدى رئیس اداره اجراي اسناد رسمی اصفهان/2/525

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغیه: 9510103759208471 شماره پرونده: 9509983759200719 شماره بایگانی 
شعبه: 950735 خواهان آیت مهر على دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم وجیهه تهال و میثم 
مهر على به خواســته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان شاهین شهر نموده 
که جهت رســیدگی به شــعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شــهر واقع در استان 
اصفهان-شاهین شهر ارجاع و به کالسه 9509983759200719 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1396/03/17 و ساعت 9/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و 
درخواست خواهان/شاکى و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/

متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 218 

شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/2/551
ابالغ وقت رسیدگى

نظر به اینکه در پرونده کالســه 95/406 شــعبه دوم شــوراى حل اختــالف دهاقان خواهان 
ســید داود تقوى فرزند نعمت اله بــه طرفیت خوانده بهــرام صیدایى فرزند جواد دادخواســتى 
مبنى بر مطالبــه یک فقره چک به شــماره 101947 عهده بانک ســپه تنظیم نموده اســت و 
آدرس نامبرده مجهول المــکان اعالم گردیده که ابالغ میگــردد در تاریخ 1396/02/20 رأس 
ساعت 6:30 عصر در شــعبه دوم شوراى حل اختالف دهاقان (پشــت بانک ملى) حاضر گردند 
 در صورت عدم حضور، احضاریه ابالغ شــده تلقى مى گردد و شورا تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد 
نمود. م الف: 96/47 شعبه دوم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان دهاقان (مجتمع شماره 

یک)/2/552

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610100370300336 ابالغنامــه:  شــماره 
9509980360101287 شــماره بایگانی شــعبه: 960028 مشخصات ابالغ 
شــونده حقیقی:  عارف کاشــانى به نشــانی مجهول المــکان تاریخ حضور: 
1396/03/29 دوشنبه ساعت : 9:00 محل حضور: اصفهان- خ چهار باغ باال- خ 
شهید نیکبخت- ساختمان دادگســتري کل استان اصفهان طبقه 4 اتاق شماره 
458 علت حضور: در خصوص شکایت مرضیه اختریان علیه شما در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. م الف : 2895 شعبه پنجم دادگاه 

کیفرى یک (ویژه اطفال و نوجوانان) استان اصفهان/2/318

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610100354401367 ابالغنامــه:  شــماره 
9509980362301053 شــماره بایگانی شــعبه: 960069 دادسراى عمومى 
و انقالب شهرســتان اصفهان بــه موجب کیفرخواســت در پرونده کالســه 
9509980362301053 و 960069ك 118 شــکایت زهــرا حکیمى فر علیه 
آقایان سید مهدى احمدى کوپائى فرزند وهاب و امیر رفیعى فرزند سید جلیل و 
مجتبى حکیمى فر فرزند محمد على به اتهام معاونت در جعل امضا تقاضاى کیفر 
نموده که رسیدگى به موضوع به این شــعبه ارجاع و وقت رسیدگی براى مورخه 
1396/03/21 ساعت 8/30 تعیین گردیده اســت. با عنایت به مجهول المکان 
بودن و عدم دسترســى به متهمان و در اجراى مقررات مــواد 344 قانون آئین 
دادرسى  دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور کیفرى مراتب یک نوبت منتشر  تا 
متهمین مذکور جهت دفاع از اتهام در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى 
اســت در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رســیدگى غیابى به عمل خواهد 
آمد.م الف: 3064 شعبه 118 دادگاه کیفرى شهرســتان اصفهان (118 جزایى 

سابق)/2/327
احضار

پرونــده:  شــماره   9610100354500459 ابالغنامــه:  شــماره 
9509980359500607 شماره بایگانى شــعبه: 951603 نظر به  اینکه شاکى 
مجید قاسمى الورى شکایتى علیه آقایان بابک علمدارى بادلو فرزند محرمعلى 
و محمد حیدرى فرزند نوبخت دائر بر مشــارکت در کالهبردارى در دادگاه هاى 
عمومى شهرستان اصفهان مطرح شده که جهت رسیدگى به شعبه 119 دادگاه 
کیفرى دو شهر اصفهان (119 جزایى سابق) واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 222 
ارجاع و به کالسه بایگانى 951603ك 119 دو ثبت گردیده که وقت رسیدگى 
آن 96/4/3 ساعت هشت و نیم صبح تعیین شده است. و نظر به اینکه متهمین 
مجهول المکان مى باشد به استناد ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفري مراتب 
یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى طبع و نشر مى شود و از 
متهمین دعوت مى گردد جهت رسیدگى در وقت مقرر حاضر شوند و در صورت 
عدم حضور احضاریه ابالغ شــده تلقى و دادگاه تصمیــم مقتضى اتخاذ خواهد 
نمود.  م الف: 3007 شــعبه 119 دادگاه کیفرى دو شــهر اصفهان (119 جزایى 

سابق)/2/328 
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610460353400005 درخواســت:  شــماره 
9509980353408578 شــماره بایگانی شــعبه: 958990 حسب دادخواست  
اعسار از پرداخت محکوم به دادنامه 9309970353400806- 93/5/18 آقاى 
محمدابراهیم احسانى، فرزند: طهمورث، بطرفیت آقایان محمد فانیان، مصطفى 
ابراهیم پــور، فرهاد توکلى، مجید ابطحى، محســن راعى، علــى محمد پرنده 
خوزانى، سیدعلى نکوئى، حسن رضائى، حسین ســعادت راد، ناصر پیمان زاده، 
على مظاهرى، امید شــیرانى و فاضــل اکبرى پور که بــه دادگاه هاي عمومی 
شهرستان اصفهان ارجاع گردیده و جهت رسیدگی در شعبه 108 دادگاه کیفرى 
دو  شهر اصفهان (108 جزایى سابق) واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگستري کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 205 
ارجاع و به کالسه ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1396/3/28 و ساعت 9 
صبح تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه هاي عمومی و انقالب 
در امور مدنی، و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود، در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف: 3015 شعبه 108 دادگاه کیفرى دو شــهر اصفهان (108 جزایى سابق) 

2/331/
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100354200167 ابالغنامــه:  شــماره 
9409980359501345 شماره بایگانی شــعبه: 960051 شاکى حیدر یاورى 
فرزند مسلم شکایتى به طرفیت متهمین سجاد شاهسوارى فرزند محمد و کیمیا 
محمدپوریان و ساالر پرستو فرزند على به اتهام مشارکت در کالهبردارى تقدیم 
دادگاه هاي عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 116 
دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (116 جزایى سابق) واقع در اصفهان اتوبان شهید 
خرازى حدفاصل آتشگاه و میرزا طاهر مجتمع قضایى شهید مطهرى ارجاع و به 
کالسه 9409980359501345 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/3/17 
و ساعت 10:30 صبح تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن متهمین 
و درخواست شاکى و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی 
و انقالب در امــور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبــت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شــود تا متهمین پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه نمایید. م الف: 2911 شــعبه 116 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور 

تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان (116 جزایى سابق)/2/333
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هر جا کار نیکى دیدید یارى کنید و هر گاه چیز بد و ناروایى 
مشاهده کردید دورى گزینید، زیرا پیامبر اسالم (ص)  همواره 
مى فرمود: «اى فرزند آدم، کار نیک را انجــام ده و کار بد 
را واگذار، اگر چنین کنى در راه راست الهى قرار خواهى 

داشت».
موال على (ع)

فهرست عملکرد 12 ماهه مالى 95 شهردارى ونک 
کد

درآمد 
کاهش افزایش وصول قطعى اعتبار مصوب 

1000570/00069/252500/748
1100500/000500/000
120040/00054/05214/052
130010/0002/1007/900
140020/00013/1006/900
20004/550/0004/854/711304/711
210050/00073/57023/570
22004/500/0004/781/141281/141
3000395/000177/207217/793
3100325/000100/047224/953
320070/00077/1607/160
4000980/0001/152/76572/765
410080/00010/21369/787
4200900/0001/142/552242/552
50001/500/0004/106/3262/606/326
51011/300/0001/300/000
51021/248/5431/248/543
51051/000/0001/557/783557/783
5106500/000500/000
6000115/000900114/100
610075/00075/000
6200
630040/00090039/100
7000430/00040/956389/044
7100
7200430/00040/956389/044
      زینب طایى      زینب طایى-7300

مسئول امور مالى شهردارىمسئول امور مالى شهردارى
محمد کردى محمد کردى 

  رئیس شوراى اسالمى شهر  رئیس شوراى اسالمى شهر
     اشکان دره شورى       اشکان دره شورى  

        شهردار ونک        شهردار ونک

فصل
هزینه هاى وظیفه خدمات شهرىفصلهزینه هاى وظیفه خدمات ادارى

هزینه هاى اعتبار مصوب 
هزینه هاى اعتبار مصوب کاهش افزایش قطعى 

کاهش افزایش قطعى 
1/720/0002/354/834634/834اول890/0001/281/081391/081اول
432/000228/459203/541دوم320/000386/77866/778دوم
18/0002/21515/785سوم-45/00017/37027/630سوم

75/00072/5412/459چهارم -640/000477/142162/858چهارم 
2/245/0002/658/049221/785634/834جمع1/895/0002/162/371190/488457/859جمع

اعداد بر مبناى هزار محاسبه شده است 

دیونکاهشافزایشهزینه هاى قطعىاعتبار مصوبدرصد پیشرفتعنوانکد
-200/000140/00060/000-برنامه توسعه شهرى31000
برنامه هدایت و دفع آبهاى 32000

سطحى
-100/0003/50096/500-

-1/200/0001/788/830588/830-برنامه بهبود عبور و مرور شهرها33000
برنامه ایجاد تأسیسات حفاظتى 34000

شهرها
-100/0003/00097/000-

-500/0001/161/395661/395-برنامه بهبود محیط شهرى35000
برنامه ایجاد اماکن تفریحى و 36000

توریستى
-1/200/000671/551528/449-

برنامه ایجاد سایر تأسیسات و 37000
تسهیالت شهرى

-500/000122/727377/273-

-500/000255/235244/765-برنامه ایجاد تأسیسات درآمدزا38000
-100/000100/000-دیون عمرانى39000

-4/400/0004/146/2381/503/9871/250/225-جمع 

جمع مصوب جمع درآمدهادیونکاهشافزایشهزینه هاى قطعىاعتبار مصوبهزینه ها
-1/895/0002/162/371190/488457/859ادارى 

10/402/1178/540/000
-2/245/0002/658/049221/785634/834شهرى

-4/400/0004/146/2381/503/9871/250/225عمران شهرى
-8/540/0008/966/6581/916/2602/342/918جمع 

شــوراهاى اسالمى شــهر و روســتا نماد مردمساالرى 
دینى و حلقه وصل جامعه با مدیریت شــهرى به حساب 
مى آیند. به همین دلیل، انتخابات شــوراها تجلى حضور 
مردم در صحنه اســت. در این میان، مطبوعات به عنوان 
بازوهاى نظارتى در سیســتم هاى مردمساالرانه به خوبى 
مى توانند در به وجود آوردن فضــاى توجه عمومى هرچه 
بیشتر به شکل گیرى دوره  جدید شــوراها در اقصى نقاط 
کشور، نقش آفرینى کنند. این موضوع، به خصوص درباره 
مطبوعات شهرها و روستاهایى که دور تر از پایتخت قرار 
گرفته اند بیشتر به چشــم مى آید. بر این اساس به اطالع 
نامزدهاى  محترم انتخابات شــوراهاى اســالمى شهر 
و روستا در اســتان اصفهان و یا رؤساى ســتادهاى آنها 
مى رســاند، روزنامــه نصف جهــان به عنــوان یکى از 
روزنامه هاى قدیمى اســتان اصفهان و نشریه اى که در 
شهرستان هاى این استان هم توزیع مى شود، قادر است 
نقش مهم معرفى برنامه هــاى نامزدهاى محترم به مردم 
اســتان را بر عهده گرفته و در این مسیر به وظیفه خود به 

بهترین شکل ممکن جامه عمل بپوشاند.

انتخــاب روزنامــه نصف جهان  
توســط نامزدهــاى انتخابات 
شوراهاى اسالمى شــهر  و روستا 

یعنى کسب اعتماد بیشتر مردم  
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ـــــــــــــــــــا تغییر چهره 
فیس اپ ب

بهحریم خـــــــــــــــــصوصى 

ــــــــــــــــــــى کند؟
نفوذ مـ
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تاجر عراقى در دام 
کالهبردار آبادانى

اولین گفته هاى
 برد پیت درباره جدایى 

از آنجلینا جولى

توییتر هم به قابلیت 
پخش زنده مجهز مى شود

 سرخابى ها بى خیال
  کمک هاى مالى هواداران 

شوند

قلعه نویى خوبه ولى قلعه نویى خوبه ولى 
کرانچار یه چیز دیگس!
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ده نمکى:
 از شهردارى 
تا آستان قدس 

فیلم سینمایى 
مى سازند
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شرکت مناقصه (فراخوان) گذار: شرکت برق منطقه اى اصفهان

آگهى مناقصه عمومى 960/1001 و 
فراخوان ارزیابى کیفى شماره 6001/ 960

م الف: 38249روابط عمومى شرکت برق منطقه اى اصفهان روابط عمومى شرکت برق منطقه اى اصفهان 

مبلغ تضمین شرکت موضوع شماره 
در مناقصه (ریال)

شرایط و الزامات ورود به مناقصه- 
فراخوان

 960/1001
(مناقصه عمومى)

اجراى عملیات کابل کشى تونل 230 
275/000/000کیلوولت اسالم آباد- اقارب پرست 

دارا بودن گواهى نامه صالحیت 
پیمانکارى معتبر، با حداقل رتبه 

5 نیرو از سازمان مدیریت و 
برنامه ریزى کشور 

 960/6001
(ارزیابى کیفى) 

احداث پست 63/20 کیلوولت 
(مصداق ندارد)سفیددشت به صورت کلید در دست 

دارا بودن گواهى نامه صالحیت 
پیمانکارى معتبر، با حداقل رتبه 

5 نیرو از سازمان مدیریت و 
برنامه ریزى کشور 

نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکى یا فیش واریز وجه نقد به حساب سیبا 2175090204008 معادل مبلغ مذکور در جدول فوق 
در وجه شرکت برق منطقه اى اصفهان 

نحوه دریافت اسناد مناقصه و استعالم ارزیابى کیفى: کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله قرارداد و همچنین کلیه 
مراحل برگزارى فراخوان ارزیابى کیفى از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابى کیفى تا تهیه لیست کوتاه، با مراجعه به "سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت (ستاد)" به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. (اطالعات تماس "سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
(ستاد)" جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و دریافت گواهى امضاء الکترونیکى (توکن): مرکز تماس: 27313131- 021 دفتر ثبت نام: 
88969737 و 85193768- 021 تماس با کارفرما در صورت لزوم در ساعات ادارى روزهاى کارى با شماره 36277687 و 36269948- 031) 
مهلت دریافت اسناد مناقصه و استعالم ارزیابى کیفى: از ساعت 9:00 صبح روز شنبه مورخ 96/02/09 لغایت ساعت 16:00 روز چهارشنبه 

مورخ 96/02/20 
مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه و استعالم ارزیابى کیفى: نسخه الکترونیکى کلیه مدارك و مستندات اسناد مناقصه عمومى و استعالم 
ارزیابى کیفى بایستى حداکثر تا ساعت 9:00 صبح روز شنبه مورخ 96/03/06 در "سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)" بارگذارى و 

نسخه فیزیکى آن در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه اى اصفهان تحویل گردد. 
زمان و محل بازگشایى پاکات مناقصه و تحویل پاکات فراخوان ارزیابى کیفى به مشاور: ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1396/03/08- 

سالن کمیسیون معامالت ساختمان معاونت مالى و پشتیبانى شرکت برق منطقه اى اصفهان 
شرایط مناقصه- فراخوان: 

1- به پیشنهادهایى که فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهى واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد 
شد. 

2- پس از بررسى اسناد و مدارك واصله فراخوان در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت هاى واجد شرایط براى دریافت اسناد و مدارك 
مناقصه مربوطه دعوت بعمل خواهد آمد. 

3- سایر شرایط و اطالعات مربوطه در اسناد مناقصه- فراخوان موجود مى باشد. 
ضمناً مى توانید این آگهى را در سایت هاى اینترنتى مشاهده کنید. 

 www.setadiran.ir                  www.erec.co.ir            www.tavanir.org.ir            http://iets.mporg.ir

نوبت دوم

(شماره 200961188000003 و 200961188000004 در سامانه ستاد)
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اخیراً نرم افــزار «FaceApp» مورد توجه بســیارى از 
کاربران گوشى هاى هوشمند و شبکه هاى اجتماعى در 
سراسر جهان قرار گرفته که کارآیى آن بیش از هرچیزى 

مایه سرگرمى و نشاط لحظه اى است.
کاربران پس از نصب این نرم افزار روى گوشــى خود به 
راحتى مى توانند تغییر چهره خود را به حالت هاى مختلف 
مشاهد کنند؛ «فیس اَپ» این امکان را در اختیار کاربران 
خود قرار داده که تنها با قراردادن تصویرى از خود در این 
نرم افزار تصویر خود را جوان تر، پیرتر وحتى خندان کنند 
و آن را روى پروفایل حساب هاى کاربرى اجتماعى خود 
نصب کنند؛ از دیگر قابلیت هاى این نرم افزار که بیشــتر 
مورد توجه و ســرگرمى کاربران قرار گرفته امکان تغییر 

چهره مردانه به چهره زنانه و برعکس است.
کاربران نیز همگام با موج جهانى اخیر اســتفاده از این 
نرم افزار که حتى بسیارى از چهره هاى مشهور جهانى در 
عرصه هاى مختلف نیز از آن استفاده کردند، در هفته هاى 
اخیر توجه زیادى بــه این نرم افزار نشــان داده و بدون 

پرداخت هیچ هزینه جراحى زیبایى، چهره 
خود را با کمک ایــن نرم افزار 

ویرایش (جراحى) کرده 
تا جوان تــر، پیرتر، 

زن و مرد شــوند 
و نتیجــه را در 
معــرض دیــد 
همــگان قــرار 
داده انــد تا هم 
خود شــاد شوند 
و هم مایه شادى 
اطرافیانشان باشند!   

تولیــد  ایــده 
برنامه هایى 

که چهره 
را تغییر 

مى هنــد 
جدید نیســت اما 
نزدیــک  بودن 
ى  نه هــا نمو
به  فیــس اپ 
و  واقعیــت 
طبیعــى بودن 

چهره هاى تغییر 
یافتــه مهمترین 

ویژگى هاى این 
نرم افزار است؛ 
این برنامه تحت 

نظــر گروهــى از 
برنامه نویسان روسى 

در ســن پترزبورگ تولید شده 
است که کارکرد آن بر اساس 
الگوریتم هــاى یادگیرنــده 
هوش مصنوعى بــر مبناى 

شبکه هاى عصبى است.
YARO-) یاروسالو گونچاروف

SLAV GONCHAROV )رئیس 

تیم برنامه نویسان این برنامه مى گوید: 
«ما از فناورى جدیدى بر مبناى شبکه هاى 

عصبى استفاده کردیم که مى تواند تغییراتى 

واقعى و طبیعى در صورت افراد ایجاد نماید.»
وى مى افزاید: «تفاوت اصلى ما با دیگر برنامه ها واقعى 
بودن تصاویر تغییر یافته اســت، برنامه هــاى دیگر با 
فیلترگذارى روى تصاویر صرفًا در پــى ایجاد تغییرات 
خنده دار روى چهره هستند اما فیس اپ با اسکن اجزاى 
مختلف صورت مى تواند حالت  آنهــا را در وضعیت هاى 

مختلف شبیه سازى کند.»

نرم افزار FaceApp و نژادپرستى
اما این نرم افزار در کنار شهرتى که کسب کرده، انتقاداتى 
نیز به همراه داشــته اســت، به طورى که بســیارى از 
کارشناســان حوزه فناورى، ابراز کرده اند این اپلیکیشن 
مى تواند تهدیدى براى نفوذ به حریم خصوصى افراد باشد.
وبسایت شبکه خبرى «اى بى سى» ضمن اشاره به اینکه 
روزانه 700 هزار نفر در سراسرجهان این برنامه را دانلود 

مى کنند به نقل از کارشناسان امنیتى خود مى نویسد 

که نرم افزار فیس اپ مانند دیگر نرم افزارهاى مشابه نه تنها 
آموزه هاى نژادپرستى و فاشیستى را تقویت مى کند بلکه 
مشخص نیست این نرم افزار با اطالعات دریافتى از کاربر 

چه کار خواهد کرد.
این نرم افزار به صورت پیش فرض رنگ هاى روشــن 
را براى تغییر پوســت صورت کاربران استفاده مى کند 
که این امر موجب تقویــت معیارهاى زیبایى و جذابیتى 
شود که سفیدپوســتان را معیار زیبایى قرار مى دهد که 
نتیجه آن گسترش آموزه هاى نژادپرستانه و فاشیستى 

در جهان است.
«واشنگتن پست» نیز در گزارشى به علل همه گیرشدن 
ناگهانى نرم افزار فیس اَپ در بین شهروندان آمریکایى و 
جهان مى پردازد و جنبه ســرگرمى این نرم افزار را عامل 

اصلى مى داند.
این گزارش با استناد به کارشناســان مى نویسد: «نباید 
تنها به جنبه هاى سرگرم کننده این نرم افزار توجه داشت؛ 
در واقع با نصب این نرم افــزار و تنها در ازاى لحظاتى 
خوشى ما مى پذیریم تمام اطالعات خصوصى خود 
را در اختیار شــخص دیگرى قرار دهیم؛ هنگام 
استفاده از فیس اَپ، این نرم افزار به سرعت به 
هدف «ارتقاى خدمات» و همچنین بمباران 
آگهى هاى تبلیغاتى در آینده حجم زیادى از 
اطالعات مربوط به شما را از گوشى ردیابى و 

جمع آورى مى کند.

سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

ویژگى هاى مدل جدید لپ تاپ 
سرفیس مشخص شد

مدل جدید لپ تاپ سرفیس در نشست مایکروسافت 
با متخصصــان و توســعه دهنــدگان موســوم به 
MicrosoftEDU رونمایى شــد. گفته مى شود این 

لپ تاپ داراى نمایشــگر 13,5 اینچى بوده و نسخه 
بهینه اى از سیستم عامل ویندوز 10 موسوم به ویندوز 

10 اس بر روى آن نصب شده است.
این نسخه از ویندوز براى دسترسى بهتر به خدمات کلود 
بهینه سازى شده و دسترسى به برنامه هاى گوناگون در 
آن تنها از طریق فروشگاه آنالین مایکروسافت ممکن 
است. نمایشــگر چهاررنگ PixelSense و صفحه 
کلیــد Alcantara از جمله دیگر ویژگــى هاى این 
لپ تاپ است. نمایشگرى با قابلیت چرخش 360 درجه، 
پشتیبانى از جک هدفون، USB و  DisplayPortاز 
جمله امکانات لپ تاپ تازه سرفیس است. هنوز در مورد 
ویژگى هاى سخت افزارى سرفیس جدید خبرى منتشر 
نشده ولى برخى کاربران از اینکه لپ تاپ یاد شده تنها 

داراى سه پرت است اظهار نارضایتى کرده اند.

آموزش پاك کردن برنامه ها 
بدون روت کردن اندروید 

Uninstall Master اپلیکیشــنى در زمینه  مدیریت 

اپلیکیشن هاســت که به محض اجراى آن، لیستى 
کامل از تمام برنامه هاى نصب شــده در گوشى را 
نمایش مى دهد و شــما مى توانید بــه کمک آن، 
اپلیکیشــن هایى را که نیازى به آنها ندارید، حذف 

کنید.
در حالت عــادى براى حذف اپلیکیشــن ها باید به 
بخش تنظیمات و Application Manager بروید 
 Uninstall  و به نوبت وارد صفحه آنها شوید و گزینه
را انتخاب کنیــد. اما با کمک این اپلیکیشــن قادر 
خواهید بود ســریع تر اقــدام به حــذف برنامه ها 

کنید.
محیط کاربرى این اپلیکیشــن بسیار سبک است؛ 
به طورى که در اجراى آن بــا کوچک ترین کندى 
 Uninstall ســرعتى مواجه نخواهید شــد. کار با
Master بسیار ساده اســت و هیچگونه تنظیمات 

یــا گزینــه اضافــه و گیج کننــده اى در آن وجود 
ندارد و حتى اگــر تجربه کار با چنیــن برنامه هایى 
نداشــته باشــید، به راحتى مى توانید از آن استفاده

کنید.
امــکان حذف کــردن یکجــاى اپلیکیشــن ها از 
دیگر امکانات این اپلیکیشــن اســت که به همراه 
سایر امکانات آن، یک اپلیکیشــن کامل به وجود 
مى آورنــد. Uninstall Master قادر به پاك کردن 
اپلیکیشــن هاى سیســتمى نیز خواهد بود. شــما 
در این اپلیکیشــن قادر به حذف اپلیکیشــن هاى 
پیش فرض گوشــى هســتید که اکثراً غیرضرورى 
هســتند و کارى جز اشــغال فضاى گوشى انجام 

نمى دهند.

کاهش غیرمنتظره در 
فروش آیفون

اپل گزارشى را منتشر کرد که بر اساس آن فروش آیفون 
iPhone در سه ماهه دوم کاهش غیرمنتظره اى را تجربه 

کرده است. اولین نتیجه اى که مى توان از این افت فروش 
گرفت این است که مشتریان با پیش بینى رونمایى نسل 
جدید این محصول در دهمین سالگرد تولید آن توسط 
اپل، از خرید مدل موجود در بــازار اجتناب کرده اند. اپل 
در سه ماهه منتهى به اول آوریل سال میالدى جارى، 
50/8 میلیون عدد گوشــى iPhone را روانه بازار کرده 
است که در مقایسه با آمار 51/2 میلیون عددى سه ماهه 
دوم سال 2016، کاهش داشته است.  این در حالى است 
که بر اساس پیش بینى مؤسسه تحلیلگر FactSet انتظار 
مى رفت فروش این محصول در ســه ماهه دوم سال 
جارى به 52/27 میلیون عدد برسد. بنابر این رشد فروش 
iPhone 7 در پى رونمایى از آن تنها به سه ماهه منتهى 

به تعطیالت پایان سال 2016 میالدى محدود مى شود.

بازى موبایل Scribblenauts Unlimited تجربه اى است متفاوت که مى تواند شما را با معماها و چالش هاى جدیدى 
روبه رو کند.

داستان بازى حول یک خانواده 44 نفره مى چرخد! والدین این خانواده قبل از به دنیا آمدن فرزند هایشان عالقه خاصى به 
ماجراجویى داشتند و تقریباً ماجراجویى هاى متعددى را انجام داده و جواهرات و گنجینه هاى باارزشى را به دست آورده اند. 
حال پس از سال ها بچه هاى آنها بزرگ شده اند و شما کنترل «مکسول»، یکى از 42 فرزند خانواده، را به دست مى گیرید. 
با پیشروى در خط داستانى و رفتن به مراحل مختلف، رفته رفته بر تعداد شــخصیت هایى که به دست مى آورید افزوده 
مى شود. با تمام این تفاسیر، جداى از گیم پلى جذاب بازى که با داستانى جالب و گیرا ترکیب شده، گرافیک و موسیقى دو 
بخش دیگرى هستند که شما را به انجام این بازى تشویق مى کنند. همچنین شاید در اوایل واژه ها و نکات مختلفى را براى 
کمک به مردم در ذهن نداشته باشید ولى رفته رفته با کمک از بخش راهنماى بازى یا گشت و گذار در دیکشنرى به خوبى 
مى توانید معماهاى بازى را پیش ببرید و بر دانش خود بیافزایید. اگر به دنبال یک بازى متفاوت و سرگرم کننده هستید، 

بازى اندروید و آیفون Scribblenauts Unlimited را از دست ندهید.

معرفى سیستم عامل

 Microsoft شرکت مایکروســافت در جریان کنفرانس
EDU از سیستم عامل ویندوز 10S رونمایى کرد.

مایکروسافت از نســخه  جدیدى از ویندوز 10 رونمایى 
کرد: Windows 10 S. این سیســتم عامل در حقیقت 
پاسخ مایکروسافت به Chrome OS است تا بدین ترتیب 
ویندوز را براى دستگاه هاى پایین رده و به خصوص براى 
بازار مؤسسات آموزشــى و کاربرانى مانند دانش آموزان 
بهینه سازى کند. «ترى میرسون» مدیر ارشد واحد ویندوز 
مایکروسافت مى گوید: هر چیزى که در ویندوز 10S اجرا 

مى شود، از فروشگاه ویندوز دانلود مى شود.
البته این به مفهوم اجرا نشدن اپلیکیشن هاى دسکتاپ 
روى این نسخه از ویندوز نیست اما این اپلیکیشن ها باید 

در داخل فروشگاه ویندوز وجود داشته باشند.
ترى میرســون در جریان معرفى ویندوز 10S نشان داد 
که این نسخه از ویندوز ۱۰ همانند نسخه  عادى، از ابزارها 
و دستگاه هاى جانبى نیز پشتیبانى مى کند. طبق اعالم 

میرسون، ویندوز S 10 قادر به اجراى تمام مرورگرهاى 
اینترنت موجود در فروشگاه ویندوز است؛ بنابراین احتماًال 
گوگل نیز مایل است مرورگر کروم را در این فروشگاه قرار 
دهد و از این رو کروم هم روى ویندوز 10S اجرا خواهد شد. 
بدون در نظر گرفتن کروم، واضح است که مایکروسافت 
تمرکز خود را بر مرورگر اج و به خصوص وبسایت آموزشى 

اپلیکیشن هاى مبتنى بر وب معطوف کرده است.
از بهبود هاى ویندوز 10S مى توان به راه  اندازى کامپیوتر 
با استفاده از یک درایو USB  از پیش  پیکربندى شده اشاره 
کرد؛ به این ترتیب که ویندوز 10S پس از شناسایى کلید، 

تمام تنظیمات مورد نیاز را سفارشى سازى مى کند.
مایکروسافت با ویندوز 10S ، بازار آموزش را هدف گرفته 
است و قصد دارد با همکارى طیف گسترده اى از شرکاى 
تجارى خود، دستگاه هاى متنوعى بر اساس این سیستم 
عامل روانه  بازار کند. دســتگاه  هاى مورد بحث با قیمت 
پایه 189 دالر و از تابستان وارد بازار خواهند شد؛ همه این 

 Minecraft: دستگاه ها به همراه اشتراك رایگان بازى
Education Edition عرضه خواهند شد.

طبــق اعــالم مایکروســافت، سیســتم عامــل 
Windows 10 S بــراى تمام مدارســى کــه اکنون 

ازکامپیوترهاى مبتنى بر ویندوز 10 پرو استفاده مى کنند، 
رایگان خواهد بود، ضمن اینکه سیستم عامل مورد بحث 
براى این دسته از مدارس به همراه نسخه دانش آموزى 
آفیس 365 و مایکروسافت تیمز رایگان عرضه خواهد شد.

مایکروسافت نسخه  کامل مجموعه آفیس را به فروشگاه 
ویندوز اضافه خواهد کرد اما براى اینکه ویندوز 10S - با 
توجه به بازار هدف محدودى که دارد - به سیستم عامل 
موفقى بدل شود، باید اپلیکیشن هاى دسکتاپ بیشترى 
به استور ویندوز اضافه شود. چنانچه این سیستم عامل 
بیش از اندازه محدود باشــد، کاربر مى تواند با پرداخت 
مبلغى، همه اپلیکیشن هاى دسکتاپ را در اختیار داشته

باشد.

دانلود بهترین 
تصاویر پس زمینه

یکى از 42 فرزند 
خانواده را 
کنترل کنید!

 
بدون اتصال به اینترنت از 
اینستاگرام استفاده کنید

به تازگى خبر خوشــى براى طرفداران شبکه اجتماعى 
اینستاگرام منتشر شده است. بر اساس این خبر کاربران 
اینستاگرام از این به بعد با قطع شدن اتصال اینترنت خود 

چندان به مشکل نخواهند خورد.
به گزارش کلیک، فیسبوك ،در کنفرانس F8 خود اعالم 
کرد که کاربران نسخه اندرویدى اینستاگرام به زودى 
حین استفاده از این اپلیکیشن به حالت آفالین دسترسى 
خواهند داشت. در این حالت، کاربران آفالین مى توانند 
همچنان محتوایى که از قبل در فید اینستاگرام لود شده 
است را مشاهده کنند. آنها همچنین مى توانند پست هاى 
مختلف را الیک کنند، زیر پســت ها کامنت بگذارند، 
محتواى مورد عالقه خود را ذخیره کنند، کاربران را آنفالو 
کنند. تمامى این موارد هنگامى که اتصال اینترنت کاربر 
دوباره برقرار شود، اعمال خواهند شد. اپلیکیشن واتس 
اپ نیز یکى دیگر از محصوالت فیســبوك است. این 
اپلیکیشن نیز مدتى قبل به حالت آفالین مجهز شد تا 
پیام هایى که در زمان دسترسى نداشتن به اینترنت ارسال 
مى شوند، پس از برقرارى اتصال به دست مخاطب برسند.

گوشى هاى مجهز به سیستم عامل اندروید در بازارهاى در 
حال توسعه محبوبیت بیشترى دارند. بنابراین به یاد داشته 
باشید که در مرحله اول این حالت آفالین تنها در اختیار 

کاربران اندرویدى قرار خواهد گرفت.

توییتر هم به قابلیت 
پخش زنده مجهز مى شود

به دنبال افزایــش قابلیت پخش زنده به بســیارى از 
ســایت هاى ویدئویى و برنامه هاى محبوب موبایلى، 

توییتر هم قصد دارد خدماتى در این زمینه ارائه کند.
توییتر پخش زنده پنج رویداد مهم ورزشى را در دستور 
کار خود قرار داده و از جمله قصد دارد چند ساعت در هفته 
مسابقات لیگ بســکتبال آمریکا و همینطور مسابقات 
بیســبال را در این کشور پوشــش دهد. عالوه بر این 
بخش هاى مهم و حســاس این مسابقات و همینطور 
برخى بازى هاى ورزشــى قدیمى جذاب و برنامه هاى 
زنده تلویزیونى هم از طریق توییتر قابل مشــاهده و در 

دسترس خواهند بود.
توییتر به دنبال پخش یک برنامه زنده اســتودیویى به 
صورت روزانه نیز هست که «استادیوم» نام خواهد داشت 
و در قالب آن قهرمانان ورزشى به سئواالت کاربران پاسخ 
مى دهند. این شبکه اجتماعى پخش مسابقات گلف را 
هم در دستور کار خود قرار داده و بدین منظور از فناورى 
پخش ویدئوى 360 درجه اســتفاده خواهد کرد.  یکى 
دیگر از برنامه هاى توییتر پخش زنده برنامه هاى خبرى 
با موضوعات مختلف است. برخى سایت هاى خبرى، 
اقتصادى و فناورى و تفریحــى هم به همین منظور در 
حال برنامه ریزى هستند تا به طور روزانه یا هفتگى در 
توییتر تولید محتوا کنند. توییتر دنیاى موسیقى و مد را 
هم از یاد نبرده و قصد دارد محتواى ویدئویى زنده با چنین 

موضوعاتى را نیز تولید کند. 

کلیک

فناورانه

وقتى مایکروسافت آموزش را هدف قرار مى دهد

Windows 10 S چیست؟
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این بار دوست داریم برترین وبسایت هاى دانلود تصاویر را معرفى کنیم. شاید وبسایت هایى که در ادامه معرفى مى شوند، 
بزرگ ترین منبع دانلود تصاویر نباشند اما قطعاً از بهترین منابع دریافت تصاویر باکیفیت به شمار مى روند.

سبک تصاویر، کیفیت و ظاهر آنها آنقدر جذاب به نظر مى رسد که چه براى استفاده هاى کارى و چه استفاده هاى شخصى 
بسیار مناسب هستند. زمانى که به وبسایت وارد مى شوید در دسته بندى هاى متنوع، تصاویر را به ترتیب مشاهده مى کنید؛ با 

کلیک روى هر تصویر دلخواه خود مى توانید با باز شدن تصویر در اندازه بزرگ تر آن را به راحتى دانلود کنید.
مثل دیگر وبســایت هاى دانلود تصاویــر پس زمینه، عکس ها در دســته بندى هاى مختلف وجود دارند. خوشــبختانه 
دسته بندى هاى این وبسایت بسیار زیاد هستند و در زمینه هاى مختلفى مى توانید عکس هاى زیبایى را براى انتخاب به عنوان 
پس زمینه امتحان کنید.این وبسایت تصاویر خام و زیبا را به رایگان براى دانلود در اختیار شما قرار مى دهد، این تصاویر توسط 
عکاسان حرفه اى گرفته  مى شوند  و در این وبسایت قرار مى گیرند. خوشبختانه تصاویر این وبسایت در دسته بندى هاى بسیار 

متنوعى وجود دارند و مى توانید به راحتى موارد دلخواه خود را دانلود کنید.
/http://www.socwall.com

رصه هاى مختلف نیز از آن استفاده کردند، در هفته هاى 
یر توجه زیادى بــه این نرم افزار نشــان داده و بدون 

داخت هیچ هزینه جراحى زیبایى، چهره 
رزارزارزارزازارزارزارزارزارزارزار رز رز رز رز ود را با کمک ایــن نرممممممم افم افم افز

کککى) کرردردهرردردرردهردهررردردردردهردهردهرده رایش (جراح
،،،،،ترر،،  جوان تــر، پیر
ن و مرد شــوند 
نتیجــه را در 
ــرض دیــد
مــگان قــرار
ده انــد تا هم

ود شــاد شوند 
هم مایه شادى 
رافیانشان باشند!   

تولیــد  ــده 
نامه هایى 

ه چهره 
تغییر 

ى هنــد 
دید نیســت اما 
دیــک  بودن 
ى  نه هــا و
به  ــس اپ 
و  قعیــت 
بیعــى بودن 
هره هاى تغییر

فتــه مهمترین 
ژگى هاى این 
م افزار است؛ 
ن برنامه تحت

ظــر گروهــى از 
نامه نویسان روسى 

 ســن پترزبورگ تولید شده 
ت که کارکرد آن بر اساس 
گوریتم هــاى یادگیرنــده 
وش مصنوعى بــر مبناى 

بکه هاى عصبى است.
YARO-) روسالو گونچاروف

SLAVGONCHARO )رئیس

م برنامه نویسان این برنامه مى گوید: 
ما از فناورى جدیدى بر مبناى شبکه هاى 

صبى استفاده کردیم که مى تواند تغییراتى 

تنها به جنبه هاى سرگرم کننده این نرم افزار توجه داشت؛ مى کنند به نقل از کارشناسان امنیتى خود مى نویسد 
در واقع با نصب این نرم افــزار و تنها در ازاى لحظاتى 
خوشى ما مى پذیریم تمام اطالعات خصوصى خود 
را در اختیار شــخص دیگرى قرار دهیم؛ هنگام 
استفاده از فیس اَپ، این نرم افزار به سرعت به 
هدف «ارتقاى خدمات» و همچنین بمباران 
آگهى هاى تبلیغاتى در آینده حجم زیادى از 
اطالعات مربوط به شما را از گوشى ردیابى و 

جمع آورى مى کند.
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یک متخصص طب فیزیکى با تأکید بر اهمیت درست نشستن جهت پیشــگیرى از گودى کمر گفت: باید صاف 
بنشینید و از لم دادن یا خم شدن روى میز کار اجتناب کنید.

دکتر شجاعى با اشاره به اینکه بهترین حالت براى خوابیدن، به پهلو خوابیدن است، گفت: دمر خوابیدن 
موجب افزایش گودى کمر مى شــود اما در صورتى که تمایل دارید روى شکم بخوابید، حتمًا بالشتى 

زیر شکم خود قرار دهید.
وى با تأکید بر اهمیت درست نشستن در پیشگیرى و تشدید گودى کمر گفت: براى درست نشستن، 
از صندلى مناسب اســتفاده کنید. این صندلى باید قابلیت تغییر ارتفاع را داشته باشد و پشتى آن 
نیز قابل تنظیم باشد تا فشارهاى وارده بر ناحیه پشت و کمر را کاهش دهد و از گودى کمر 

جلو گیرى کند.
زانوها باید همسطح با مفصل لگنتان باشد. باید صاف بنشینید و از لم دادن یا خم شدن 
روى میز کار اجتناب کنید زیرا یکى از دالیل عمده براى ایجاد گودى کمر در افراد 
لم دادن است. در صورت نیاز براى حمایت کمرتان از یک بالشت کوچک مناسب 

استفاده کنید.
یکى دیگر از راه هاى پیشگیرى براى گودى کمر این است که کف پاها را باید به 
طور صاف بر روى زمین بگذارید و در صورت لزوم از زیر پایى مناسب استفاده کنید و 
هیچگاه پاهایتان را به صورت ضربدرى قرار ندهید و یا روى نوك پنجه نگه ندارید.

در صورتى  که با مانیتور کامپیوتــر کار مى کنید، باید حداقل فاصله یعنى بین 25 تا 
75سانتیمتر را ( بین چشــم و صفحه ) رعایت کنید. براى این کار رعایت فاصله اى 

معادل طول بازو کفایت مى کند.
هنگام ایستادن، سعى کنید قفســه ســینه به طرف جلو و عضالت شکم جمع باشد. 

همچنین از قفل کردن زانوها در حالت ایستاده خوددارى شود.

محققان معتقدند: افرادى کــه با محکم نگه 
داشــتن بینى، به سختى عطســه مى کنند تا 
صداى آن به گوش نرسد،اختالالتى در بدنشان 
به وجود مى آید. هر عطسه میلیون ها ویروس 
و ذره خارجى را از بدن دفع مى کند. عطســه 
پاســخ طبیعى بدن به تحریکاتى است که در 
ناحیه بینى به وجود مى آید.مغز با وارد شــدن 
یک جســم خارجى، پیامى براى عکس العمل 
که همان عطسه است، صادر مى کند. هنگام 
ســرماخوردگى، ابتال به عفونت یا آلرژى این 

اتفاق بیشتر رخ مى دهد.
 محکم نگهداشــتن و منقبض کردن عضالت 
بینى باعث ایجاد فشــار به اعصاب این ناحیه 
گوش میانى و تارهاى صوتى مى شود.مطابق با 
تحقیقات انجام شده، جلوگیرى از انجام عطسه 
آزاد فرد را با خطر ابتال به عفونت گوش روبه رو 
خواهد کرد. در مقابل باید توجه داشت عطسه 
کردن هاى شدید نیز هنگام سرماخوردگى به 

اعصاب و تارهاى صوتى آسیب وارد مى کند.

استفاده مفرط از گوشى هوشمند موجب افســردگى مى شود اما این مورد در زنان 
بسیار خطرناك تر است.

افراد گمان مى کنند اپلیکیشن هاى مختلف موجب راحتى و بهبود زندگى و آزادسازى 
هورمون هاى احساس خوب مى شــوند اما در واقع این موضوع براى افرادى که به استفاده 

مفرط از گوشى هاى هوشمند خو گرفته اند، موجب ماللت و خستگى مى شود.
دانشمندان اظهار داشتند: افرادى که به طور پیوسته در معرض نور آبى صفحه نمایش قرار دارند، دچار نوموفوبیا مى شوند.

محققان دانشگاه بینگهامتون نیویورك اعالم کردند: تأثیر استفاده مفرط از گوشى همراه در آینده بدتر خواهد شد.
سرپرست این تحقیق دکتر اسحاق واقفى اظهار داشت: گوشى هاى هوشمند ابزارى براى سرعت و راحتى شده اند اما افراد را در معرض ماللت، خستگى و در 

نتیجه افسردگى قرار مى دهند.
در این تحقیق 182 دانشجو، زمان استفاده از گوشى هوشمند خود را گزارش دادند و این افراد به پنج  گروه استفاده هوشمندانه، منظم، زیاد، مفرط و معتاد تقسیم 

شدند و حدود 7 درصد آنان در گروه معتاد و 12 درصد در گروه مفرط قرار گرفتند.
نتایج نشان داد استفاده مفرط از گوشى همراه، عوارضى نظیر مشکالت شخصى، اجتماعى، کارى، افسردگى، اضطراب و حتى کم رویى را به دنبال دارد.

در این تحقیق مشخص شد زنان بیشتر در معرض خطر هستند. آنان پیوسته گوشى خود را چک مى کنند. 

عضو هیئت علمى مرکز تحقیقات، کشاورزى و منابع طبیعى لرستان، اظهار داشت: شیر بُز حاوى 
میزان زیادى اولیگوساکارید است و در واقع الیگوساکارید این شیر شباهت زیادى به شیر مادر دارد.

بهروز یاراحمدى با بیان اینکه این ترکیب مفید در شــیر مادر به انــدازه 5 تا 8 گرم در لیتر یافت 
مى شود، افزود: این ترکیب در شــیر بز 20 برابر کمتر از شیر مادر و در مقایسه با شیر گاو به اندازه 

10 برابر بیشتر است.
وى ادامه داد: این ترکیبات بدون اینکه هضم شود وارد روده بزرگ شده و مانند پروبیوتیک ها عمل 

مى کنند و فلور باکتریایى بیمارى زا را از بین مى برند.
یاراحمدى با اشاره به اینکه شیر بز حاوى الکتوز کمترى نسبت به شیر گاو است، تصریح کرد: این 
شیر در عین حال خیلى راحت تر از شیر گاو جذب مى شود. براى همین جهت استفاده افرادى که 

به قند شیر حساسیت داشته و نمى توانند آن را تحمل کنند بسیار مفید است.
وى اصلى تریــن تفــاوت شــیر گاو و بــز را در نوع چربــى موجــود در آن دانســت و گفت: 
شــیر بز کامــًال یکنواخت اســت و برخالف شــیر گاو کــه قطــرات چربى تمایــل زیادى 
به جدا شدن و آمدن به ســطح را دارند در شیر بز این قطعات کوچک تر هســتند و معلق در آن 

مى مانند.
این دکتراى علوم دامى خاطرنشــان کرد: شیر بز حاوى اســیدهاى چرب ضرورى(لینولئیک و 

آراشیدونیک) بیشترى از شیر گاو است. این اسیدهاى چرب به خانواده امگا 6 تعلق دارند.
یاراحمدى اظهار داشت: این اسیدهاى چرب حاوى یک منبع انرژى سریع است که در عین حال به 
صورت بافت چربى مانند ذخیره نمى شود. از این گذشته شیر بز میزان کلسترول را کاهش مى دهد 

و ترى گلیسیرید و ترانس آمیناز را در سطح مناسبى نگه مى دارد. 
وى تصریح کرد: شــیر بز جزو خوردنى هایى اســت که مى توان براى پیشگیرى از بیمارى هاى 

قلبى- عروقى از آن استفاده کرد.

بعد از هر وعــده غذایى میــزان لیپیدهــا و ترى 
گلیســیریدها (نوعى چربى یافت شــده در جریان 
خون) افزایش مــى یابند. این چربــى ها موجب 
ســفتى عروق خون و در نهایت منجــر به بیمارى 

قلبى-عروقى مى شوند.
یافته ها نشان داد مردان سالمى که همراه با وعده 
غذایى پرچرب خود در حــدود 30 گرم بادام زمینى 
مى خوردنــد افزایش لیپیدها در جریان خونشــان 
بسیار ُکند خواهد بود. همچنین میزان کاهش ترى 
گلیسیرید بعد از مصرف بادام زمینى همراه با وعده 

غذایى 32 درصد کاهش مى یابد.
«پنى کریس اترتون» استاد دانشگاه ایالتى پنسیلوانیا، 
در این باره مى گوید: «معموًال زمانى که چیزى مى 
خوریم، رگ هاى بــدن در طول مدت بعــد از غذا 
کمى سفت تر مى شــوند اما ما متوجه شده ایم که 
اگر همراه وعــده غذایى بادام زمینى خورده شــود 
مى تواند از این واکنش سفت شدن عروق پیشگیرى 
کند.»به مرور زمان واکنش ســفت شــدگى عروق 
منجر به محدودشــدن جریان خون در سراسر بدن 
شــده و قلب ســخت تر کار مى کنــد و در نهایت

مى تواند منجر به نارسایى قلبى شود. 

فوبیا یا هراس به معناى ترس افراطى از یک موضوع شرایط یا موقعیت خاص است. افرادى که فوبیاى اختصاصى نسبت به 

یک شىء یا موقعیت خاص دارند در هنگام مواجهه دچار اضطراب شدید و حتى حمله پانیک هول مى شوند.

این ترس شدید و عذاب آور در زنان دو برابر مردان دیده مى شود. ژنتیک و محیط هر دو در ایجاد فوبیا نقش دارند. از انواع فوبیا 

مى توان به ترس از حیوانات، طوفان، بلندى و ارتفاع، هواپیما، بیمارى جراحت و خون اشاره کرد. در صورت عدم درمان آن 

با توجه به شروع این اختالل در کودکى در اکثر موارد احتمال دوام آن بسیار زیاد خواهد بود. درمان هاى مؤثر جهت رفع این 

اختالل که توسط روانپزشک پیشنهاد مى شود رفتاردرمانى هیپنوتراپى درمان مجازى است.

رفتاردرمانى از مؤثرترین درمان هاى این اختالل اســت و در یکى از روش هاى متداول آن، بیمار در معرض فهرســت از 

پیش تعیین شده اى از محرك هاى اضطراب زا با شدت اضطراب زایى کم به زیاد قرار مى گیرد. در حین این مواجهه روانپزشک 

مى تواند از دارو یا تکنیک هاى ریلکسیشن جهت القاى آرامش به فرد اســتفاده کند یعنى در مرحله اول فرد براى مواجهه 

ذهنى قرار مى گیرد.با عامل محرك زاى اضطراب با نمره پایین توسط درمانگر مسلح مى شود و سپس در معرض آن عامل به صورت واقعى یا 

 بعد از اینکه در این مرحله نسبتًا آســان، فرد اضطرابش از بین مى رود، گویا قدرت بیشترى براى ورود به مراحل بعدى پیدا 

مى کند. کار تا جایى پیش مى رود که حتى بیشترین عامل محرك زا نیز هیچ تأثیر ناخوشایندى نداشته باشد.

انبه، سالح خانم ها

گفته مى شود در طب چینى از انبه 
براى درمان اسهال و تعریق زیاد استفاده مى کردند.همچنین گفته 

مى شــود انبه از طریق کمک به تجزیه پروتئین و چربى به هضم غذاهاى سنگین و 
چرب کمک مى کند.

پزشکان چینى معتقدند که انبه به آرامش و تمرکز فکر و آرام کردن افکار کمک مى کند.

 انبه و فشار خون باال
از آنجا که انبه منبع غنى پتاسیم است مصرف آن براى افراد مبتال به فشار خون باال بســیار مناسب است. به دنبال یکسرى تحقیقات علمى، محاسبه شده است که 
دریافت 2300 تا 3100 میلى گرم پتاسیم در روز مى تواند به کاهش فشار خون کمک کند تا حدى که میزان مرگ و میر ناشى از این عارضه را تا 25 درصد کاهش مى دهد.

انبه و کم خونى
خطر بروز کم خونى در میان افراد غیر گوشتخوار خصوصًا در مورد زنانى که فاقد ذخایر آهن هستند بسیار باالست. از این رو مصرف منابع گیاهى آهن به همراه مواد غذایى که به جذب 
آهن کمک مى کنند ضرورى است. ویتامین C و بتا کاروتن موجود در انبه هر دو از موادى هستند که به جذب آهن کمک مى کنند. تصور مى شود که بتا کاروتن با تشکیل کمپلکسى با آهن، 

آن را به صورت محلول در روده نگه  مى دارد و مانع از اثر مواد شیمیایى گیاهى مانند فیتات ها در کاهش جذب آهن مى شود.

انبه و سرطان دهانه رحم
انبه داراى آنتى اکسیدانى به نام بتاکریپتوزانتین است. مطالعه بر روى 15هزار زن به مدت 15 سال نشان مى دهد که سطح باالى بتاکریپتوزانتین در خون با کاهش قابل توجه خطر 

ابتال به سرطان دهانه رحم مرتبط است. بنابراین زنان با افزایش دریافت منابع غنى بتاکریپتوزانتین مانند انبه مى توانند خود را نسبت به این نوع سرطان محافظت کنند.

انبه و عفونت و تومور
رژیم غنى از منابع غذایى بتاکاروتن مى تواند به تقویت سیستم ایمنى خصوصاً در سالمندان کمک کند.

تحقیقات نشان مى دهند که به دنبال دریافت مکمل بتاکاروتن فعالیت برخى سلول هاى سیستم ایمنى افزایش مى یابد.
 از آنجا که انبه منبع غنى این رنگدانه  آنتى اکسیدان است مى تواند فعالیت سلول هاى ایمنى را در برابر عفونت ها، ویروس ها و رشد تومورها افزایش دهد.

برخى از کودکان به دلیل عوامل محیطى ممکن است دچار اختالالتى شوند که باید 
با راهکار هاى درمان آن آشنا شد.

بر اساس تحقیقات 98 درصد از معلمان نشانه هاى وجود اختالالت روحى و روانى 
را در دانش آموزانشان دیده اند و به این نتیجه رسیده اند که مشکالت خانوادگى و 

استرس مى توانند یکى از بزرگ ترین دالیل این اختالالت باشد.
تعداد جوانانى که مبتال به این نوع بیمارى روانى هســتند رو به افزایش است و از 
عالیم این بیمارى مى توان به اختالل در خوردن، اضطراب و افسردگى اشاره کرد.

91 درصد از معلمان اعتقاد دارند که مشکالت خانوادگى مى تواند این اختالالت را 
در کودکان ایجاد کند، اما 84 درصد از آنها معتقدند که استرس هاى ناشى از آزمون و 

امتحانات نیز مى تواند مشکالت روحى را براى کودکان به وجود آورد.
بر اساس تحقیقات 58 درصد از معلمان تصور مى کنند، نوجوانانى که در بازه سنى 
15 تا 16 سال قرار دارند بیشــتر مبتال به این اختالالت مى شوند.در این میان  55 
درصد از معلمان معتقدند که ابتال به اختالالت روحــى در بین نوجوانان 13 تا 14 

سال بیشتر است.

چه نوع بیمارى هاى روانى بر کودك تأثیر دارد؟
اختالالتى که کودکان ممکن است به آنها مبتال شوند شامل اختالالت اضطرابى، 
بیش فعالى، اوتیسم، اختالالت غذا خوردن، اختالالت خلقى و اسکیزوفرنى است.

این موارد با عالیم خاصى در بدن کودك بروز پیدا مى کند که مى توان به تغییرات 
رفتارى، احساســات افراطى، کاهش وزن بى دلیل، آســیب جســمى و مصرف

 مواد مخدر اشاره کرد.

چگونه والدین باید به کودك خود کمک کنند؟
در این بازه  زمانى که کودکان مبتال به این نوع از اختالالت شده اند والدین 

باید از روان پزشک کمک بخواهند تا آنها را در این زمینه کمک کند و 
نباید بدون آگاهى اقدام به درمان کودك کنند.

 والدین باید از توانایى هاى کودك خــود تعریف کنند و راه هایى 
براى حفظ آرامش او پیدا کنند و باید سعى کنند تا هر گونه حس 
ترس و یا خجالت را از فرزند خود دور کنند تا از ماندگارى این 

اختالالت در کودك خود جلوگیرى کنند.
 

اختالالت کودکان را 
جدى بگیرید

پیشگیرى از بیمارى قلبى–عروقى با شیر ُبز   

راحت عطسه کنید!

پیشگیرى از حمله قلبى با 
خوردن بادام زمینى

 همراه غذا  

 2 برابر مــردان استفوبیا در زنان

استفاده مفرط از گوشى هوشمند 
موجب افسردگى مى شود

لم ندهید ، دمر هم نخوابید
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تایم اوت

   بایرن 
نیاز به فوق ستاره ندارد 

سرمربى سوئیسى سابق بایرن معتقد است که بایرن 
نیاز به ایجاد انقالب در ترکیــب خود براى فصل بعد 

ندارد.
بایرن مونیخ فصل جارى تنها موفق به کسب قهرمانى 
بوندسلیگا شد؛ جامى که قهرمانى در آن براى بایرنى 
ها عادى شــده و پنجمین فصل متوالى است که آنها 
به این مهم دســت مى یابند.بایرن در لیگ قهرمانان 
توسط رئال و در جام حذفى نیز توسط دورتموند از دور 

رقابت ها کنار رفت.
هیتسفلد در مورد شرایط بایرن گفت:  بایرن نباید در 
بازار نقل و انتقاالت، متحمل هزینه سنگین بشود. آنها 
در خط حمله فوق ستاره اى مثل لواندوفسکى را دارند. 
در جناحین نیز هرچند ریبرى و روبن 34 و 33 سال سن 
دارند هنوز آنقدر با کیفیت هســتند که بتوانند در تیم، 
تفاوت ها را رقم بزنند.بایرن اگر یک فوق ستاره جدید 
در فاز تهاجمى جذب کند، فقط در تیم ایجاد تنش کرده 
است. الزم به ذکر است که بایرن تا همینجا نیکالس 
زوله و سباستین رودى از هوفن هایم را جذب کرده و 

قرارداد کومان را هم قطعى کرده است.

بارسا به دنبال بالن 
به نظر مى رسد انتخاب سرمربى فصل بعدى تبدیل به 
بزرگ ترین دلمشغولى رؤساى بارسا در مقطع کنونى 

شده است.       
در ماه هاى اخیــر نام هاى زیــادى براى 

جانشــینى لوییس انریکه در پایان فصل 
جارى مطرح شــده است اما 

رادیو کاتالونیا گزارش داد که 
لوران بالن سرمربى سابق 

تیم ملى فرانســه و پارى سن 
ژرمن نیز دیگر گزینه بلوگرانا براى 

قبول هدایت این تیم است.
از تابستان گذشته و بعد از جدایى از پارى سن ژرمن، 
لوران بالن هدایت تیمى را بر عهده نداشته و به نظر 
مى رســد خود او نیز عالقه مند به کار کردن خارج از 

فرانسه است.
بالن سابقه حضور در لباس بارسلونا را نیز در کارنامه 
دارد. وى در سال 1997 و زمانى که بابى رابسون هدایت 
کاتاالن ها را بر عهده داشت یک فصل براى این تیم به 
میدان رفت. به جز لوران بالن، نام هایى مانند کومان، 
اونزوئه، والورده، اوزه بیو و اسکار گارسیا نیز به عنوان 
نامزدهاى هدایت بارســا براى فصل آتى مطرح شده 
است و به نظر تا یک ماه آینده تکلیف نیمکت این تیم 

مشخص خواهد شد.

کمک مسى به کودکان سورى 
فوق ســتاره آرژانتینى قرار اســت 20 مدرسه براى 

کودکان سورى در این کشور جنگ زده بنا کند.
لیونل مسى همواره در گذشته با کودکان سورى ابراز 
همدردى کرده است. در همین رابطه مؤسسه خیریه 
لیونل مســى با کمک هاى مالى خود زمینه ساخت 
20 مدرسه در کشور ســوریه را فراهم کرده است تا 
طى آن هزار و600 کودك سورى از امکان تحصیل 

برخوردار شوند.
 این کالس هاى درس با امکانات بســیار باالیى بنا 
خواهند شد که داراى سیستم گرمایشى منحصر به 

فرد و فضاى آموزشى بسیار خوبى خواهد بود.
سوریه ششمین سال بحران خود را سپرى مى کند. 
بیش از 60 درصد از کودکان سورى در شرایط خیلى 
بدى تحصیل مى کنند که اصًال به شرایط عادى حتى 
نزدیک هم نیســت. در این بین فوق ستاره فوتبال 
جهان تصمیم گرفته تا به کودکان این کشور کمک 

کند و زمینه تحصیل آنها را فراهم کند.

پایان افسانه رم   
توتى اسطوره باشگاه رم، قراردادش در پایان فصل 
به اتمام مى رســد و از فوتبــال خداحافظى خواهد 

کرد. به این ترتیب سه هفته 
دیگر و در بازى با جنووا در 

الیمپیکوى رم، توتى رســمًا از 
دنیــاى فوتبال خداحافظى کــرده و با 

هواداران وداع خواهد کرد. 
مونچى در همین رابطه گفت: توتى ســال گذشته 
قراردادى یکساله امضا کرد و دو طرف توافق کردند 
که این آخریــن قرارداد بین طرفین باشــد. توتى از 
فوتبال خداحافظى خواهد کرد و کارش را در مدیریت 
ورزشى باشــگاه آغاز مى کند. مى خواهم نزدیک 
ترین ارتباط را با او داشته باشم و از ذره ذره تجربیات 

او بهره مند شوم. 
مونچى در این مصاحبه تأکید کرد که ده روســى با 
وجود اتمام قراردادش، بــه زودى تمدید کرده و در 
رم ماندگار خواهد شد. در تاریخ 28 ِمى و بازى برابر 
جنوا در ورزشگاه المپیک رم، توتى براى آخرین بار در 

لباس جالوروسى ها حضور پیدا خواهد کرد.

نصف جهان    
بحث تمدید قرارداد باشــگاه فوالد مبارکه سپاهان با زالتکو کرانچار مربى 
موفق کروات از مباحث این روزهاى رســانه ها و بحــث داغ بین هواداران 
سپاهان است. در این بین و در صورتى که تمدید قرارداد با زالتکو به نتیجه 
نرسد، نام هاى دیگرى نیز براى هدایت نیمکت زردها مطرح شده اند. برخى 
از همکاران و اعضاى گروه ورزشى هیئت تحریریه نصف جهان در این باره 

نظراتى را ابراز داشتند که با هم مى خوانیم:

■بهاره حیاتى: ظاهراً مذاکره باشگاه سپاهان  با زالتکو کرانچار در مباحث 
مالى و البته بستن تیم فصل آینده دچار گره هایى شده است. من امیدوارم که 
این گره ها باز شود و همچنان شــاهد حضور کرانچار روى نیمکت سپاهان 
باشیم. آنچه مشخص بود با وجود تیم دست و پا شکسته اى که در فصل اخیر 
براى سپاهان بسته شد، فرق مربى متوسط ایرانى با یک مربى با رزومه خارجى 
کامًال مشخص شد و دیدیم که چگونه کرانچار سپاهان را متحول کرد. قطعًا 
تمدید قرارداد با  این مربى کروات خواسته اکثریت هواداران این باشگاه است و 
امیدوارم که این خواسته محقق شود. در مورد سایر گزینه هاى احتمالى  باشگاه 
سپاهان پس از کرانچار نیز از امیر قلعه نویى به عنوان اصلى ترین گزینه یاد 
مى شود. به نظرم اگر بحث مربى داخلى باشد به غیر از قلعه نویى نباید به هیچ 
کاندیداى ایرانى دیگرى براى نیمکت سپاهان فکر کرد و با احترام به سایر 

مربیان وطنى، آنها عموماً نشان داده اند که در حد و اندازه باشگاه بزرگ 
سپاهان نیستند. امیر قلعه نویى براى سپاهان خوبه ولى کرانچار یه 

چیز دیگس! امیدوارم همچنان در سپاهان بماند.

■الهه مهرى دهنوى: قطعــًا بدترین خبر بــراى هواداران 
و دوســتداران باشــگاه ســپاهان این مى تواند باشد 

که  این هفته و در پایــان مذاکرات نهایى

 

هیئت مدیره این باشــگاه با آقاى کرانچار، خبر عدم توافق از سوى سایت 
باشگاه مخابره شود و قطعاً این خبر آب سردى روى پیکره هواداران این تیم 
خواهد بود. امیدوارم باشگاه همه تالش خود را براى ماندن  مربى موفق خود 
انجام دهد و بداند که پس از دو سال اعصاب خرد کن، کرانچار مى تواند بهترین 

گزینه براى بازگشت به عصر طالیى سپاهان باشد.

■افسانه حقیقى: در خبرها آمده بود که مطالبه مالى کرانچار براى فصل 
آینده رقمى در حدود دو میلیارد تومان اســت که مورد قبول مدیران باشگاه 
سپاهان قرار نگرفته است. حاال البته اعداد دیگرى هم مطرح شد که از سوى 
کرانچار رد شده است.و لى شما به رَقم مربیان عموماً ناکام لیگ خودمان نگاه 
کنید. عبدا... ویسى با یک میلیارد و 200 میلیون تومان، حسین فرکى رقمى در 
حدود یک میلیارد و 400 میلیون تومان، على دایى رقمى نزدیک به دو میلیارد 
تومان و محمد دایى برادر على دایى که به واسطه برادرش در سال هاى اخیر 
قراردادهاى خوبى بســته و هیچ رزومه خاصى هم ندارد رقمى بیش از یک 
میلیارد تومان. نمونه هاى وطنى خنده دار دیگرى وجود دارد که نشان مى دهد 
این نوع قراردادها چیزى جز هدر دادن پول نیست. حاال به نظرتان وقتى به این 
اعداد براى این مربیان نگاه مى کنیم، رقم دو میلیارد تومان براى مربى بزرگى 
مثل کرانچار که در جام جهانى و جام ملت هاى اروپا سرمربیگرى کرده رقم 

زیادى است؟ قضاوت با شما!

■بابک باقرى: باشگاه باید از همه روزنه هاى موجود 
براى راضى نگهداشــتن کرانچار استفاده کند و هر طور 
شده او را همچنان حفظ کند. البته من امیدوارم کرانچار به  
سپاهانى ها تخفیف بدهد ولى در این سال هاى اخیر توسط 
مدیران قبلى آنقدر پول هــاى کالن خرج 
آزمون و خطا براى مربیان و بازیکنان 
بى کیفیت شده است که فکر 
مــى کنــم براى 

یک پرداخــت ایده آل به 
کرانچار نباید خیلى وسواس 

داشــت. پس از کرانچــار و در 
صورتى که باشگاه با او به بن بست 

برســد هم از امیر قلعه نویى، منصور 
ابراهیم زاده و فرهــاد کاظمى به عنوان 

دیگر گزینه هاى سپاهان براى فصل آینده نام 
برده مى شود که به نظرم به غیر از قلعه نویى دیگر 

گزینه ها نمى توانند سپاهان را به اهدافش برسانند. 
شــنیدن برخى نام ها براى نیمکت سپاهان مى تواند 

لطیفه سال باشد!

■خشایار بیدمشکى: از دست دادن احتمالى زالتکو کرانچار 
یک اشتباه بزرگ از سوى باشگاه سپاهان خواهد بود و قطعاً  سپاهان 

از این پایان همکارى متضرر خواهند شــد. کرانچار نشان داده که همه
 ویژگــى هــاى الزم بــراى اینکــه دوبــاره ســپاهان را تبدیــل بــه 
مدعــى شــماره یــک قهرمانى ایــران کنــد، داراســت و بهتر اســت 
بــا اســتفاده از همــه ابزارهــاى الزم در مذاکــرات، قــرارداد بــا او 
تمدیــد شــود. در مورد ســایر گزینــه هایى که بــراى این تیــم مطرح
 مى شود قطعاً در بین ایرانى ها منصور ابراهیم زاده و امیر قلعه نویى بیشترین 
شانس را دارند که در بین گزینه هاى ایرانى من فقط همین دو مربى را مناسب 
براى نیمکت سپاهان مى دانم. اگر هم پس از کرانچار باشگاه بخواهد همچنان 
با سرمربیان خارجى ادامه دهد  ظاهراً مربیانى از ایتالیا و ترکیه گزینه هاى این 
تیم هستند که اگر توافق با کرانچار به بن بست خورد در مورد این گزینه ها 

خواهیم نوشت.

■سعید نظرى: هواداران سپاهان باید کمپینى تشکیل دهند و درخواست 
مشترکى، هم از کرانچار و هم از مدیران باشگاه سپاهان داشته 
باشند. از زالتکو بخواهند که بخاطر آنها تا آنجا که امکان 
دارد در بحث قرارداد شــخصصى خودش به باشگاه 
تخفیف دهد و از مدیران باشگاهشــان هم این مطالبه 
را داشته باشــند که براى تمدید قرارداد انعطاف هاى الزم 
را داشته باشند. البته کرانچار طبق اعالم خودش خواسته هاى دیگرى 
مبنى بر تقویت مناسب تیم در فصل آینده را داشته که خواسته بحقى است 
و  اگر مى خواهند که سپاهان به دوران شکوه بازگردد باید قطعاً این خواسته 

ها را  عملیاتى نمایند.

■محمدرضا محمدى: من واقعاً یک خواهشى از مدیران سپاهان دارم و 
آن این است که براى همیشه بى خیال استخدام مربیان ایرانى براى این باشگاه 
شوند. سپاهان به مرحله اى رسیده که مربیان ایرانى موجود در لیگ کشورمان 
نمى توانند باعث رشد و پیشرفت خاصى در این تیم بشوند و این تیم به شدت به 

مربیان خارجى 
با کارنامه اى مثل 

کرانچــار، برانکو و 
مردانى مدل اینها احتیاج 

دارد. اگر هم اصرار به حضور 
یک مربى ایرانى دارند پیشنهاد 

ما الکساندر نورى مربى وردربرمن 
است که محال استبه لیگ ایران بیاید! 

سپاهانى ها باید در درجه اول  به فکر تمدید 
قرارداد با کرانچار باشند و اگر بحث به بن بست 

خورد باید همچنان گزینه هاى خارجى را مدنظر 
قراردهند. این را هم به مدیران سپاهان بگویم که 

یک مربى خوب خارجى  با یک میلیارد تومان براى یک 
فصل به لیگ ایران پا نمى گذارد. این را گفتم که اگر بخاطر 

مسائل مالى  با کرانچار به توافق نرسیدند، فکر نکنند مربیان 
بعدى مربیان ارزانى خواهند بود. گزینه هاى ایرانى مدنظرشان هم 

حداقل یک میلیارد و 500 میلیون تومان قیمت خواهند داشت. پس 
باشگاهى که در سال هاى اخیر آزمون و خطاهاى مالى به دلیل اشتباهات 

مدیران سابقش کم نداشته، بهتر است بخاطر 500 میلیون اختالف نظر مالى 
همه  چیز را خراب نکند و همه تالشش را براى ماندن کرانچار به کار گیرد.

ن هایم را جذب کرده و 
ه است.

بال بالن 
ى فصل بعدى تبدیل به 
ى بارسا در مقطع کنونى 

یــادى براى 
پایان فصل 

 

 
اى 

یى از پارى سن ژرمن، 
 عهده نداشته و به نظر 
د به کار کردن خارج از 

رسلونا را نیز در کارنامه 
 که بابى رابسون هدایت 
ک فصل براى این تیم به 
 نام هایى مانند کومان، 
کار گارسیا نیز به عنوان 
ى فصل آتى مطرح شده 

نت کتا فن تکل

امیدوارم که اینخواسته محققشود. درمورد سایر گزینه هاىاحتمالى باشگاه 
سپاهان پس از کرانچار نیز از امیر قلعه نویى به عنوان اصلى ترین گزینه یاد 
مى شود. به نظرم اگر بحث مربى داخلى باشد به غیر از قلعه نویى نباید به هیچ 
کاندیداى ایرانى دیگرى براى نیمکت سپاهان فکر کرد و با احترام به سایر 

باشگاه بزرگ آنها عموماً نشان داده اند که درحد و اندازه مربیان وطنى،
سپاهان نیستند. امیر قلعه نویى براى سپاهان خوبه ولى کرانچار یه 

چیز دیگس! امیدوارم همچنان در سپاهان بماند.

قطعــًا بدترین خبر بــراى هواداران  ■الهه مهرى دهنوى:
و دوســتداران باشــگاه ســپاهان این مى تواند باشد 

که این هفته و در پایــان مذاکرات نهایى

این نوع قراردادها چیزى جز هدر دادن پول نیست. حاال به نظرتان وقتى به این 
اعداد براى این مربیان نگاه مى کنیم، رقم دو میلیارد تومان براى مربى بزرگى 
مثل کرانچار که در جام جهانى و جام ملت هاى اروپا سرمربیگرى کرده رقم

زیادى است؟ قضاوت با شما!

■بابک باقرى: باشگاه باید از همه روزنه هاى موجود 
براى راضىنگهداشــتن کرانچار استفاده کند و هرطور

شده او را همچنان حفظ کند. البته من امیدوارم کرانچار به  
سپاهانى ها تخفیف بدهد ولى در این سال هاى اخیر توسط 
آنقدر پول هــاىکالنخرج مدیران قبلى

آزمون و خطا براى مربیان و بازیکنان 
بى کیفیت شده است که فکر 
مــى کنــم براى 

 ویژگــى هــاى
مدعــى شــمار
بــا اســتفاده از
تمدیــد شــود.
 مى شود قطعاً در
شانس را دارند که
براىنیمکت سپاه
با سرمربیان خارج
تیم هستند که اگ
خواهیم نوشت.

■سعید نظرى
مشت

را داشته باش
مبنى بر تقویت م
و  اگر مى خواهند
ها را  عملیاتى نما

■محمدرضا م
آن این است که بر
شوند. سپاهان به
نمى توانند باعثر

سچه چیزز دیگسقلعه نویى خوبه ولى کرانچار یه چ ی چیز ر چ ر ى و وب ززویى سسى خوبه ولى ری چ ر ى و یگس!ییزب زرانچارىخوبهولى چویىخوبهولىکرانچار گقلع !چ دد ینویىخوبهولىکرانچاری سهنویىخوبهولىکرانچاریه ی زلعهنویىخوبهولىکر !هنویىخوبهولىکرانچاریه ر !و د کرانچ خوبهول گقلعهنوی کرانچ خوبهول یقلعهنوی !نچا زانق اقل ان ک ل ه خ هن انقل ک ل ه خ انن ک ل خ ن دقلعه نویى خوبه ولى کرانچار یه چیزز ددیگسس!! نویى خوبه ولى کرانچار یه چقل گسویىخوبهولىکر کرانچاریه خوبهول ززینوی
بررسى  گزینه هاى سرمربیگرى سپاهان در تحریریه نصف جهان

باشــگاه نفت تهران در وضعیتى کامــًال بى ثبات از 
چالش هاى لیگ برتر فوتبال ایــران در فصل آینده 

خواهد بود.
این تیم که بــا محوریت على دایى با وجود شــروع 
خوب به مشــکالت مالى خــورد و نتوانســت روند 
مثبت خــود را حفــظ کنــد و در لیــگ از پله هاى 
نزدیک به صــدر، پایین رفت، به فینــال جام حذفى 
رســیده و مى تواند با پیروزى مقابل تراکتورســازى 
شگفتى آفرین هم باشــد به خصوص که بازیکنان 
باتجربه این تیــم از آمادگــى بســیار خوبى براى 
حضور در ایــن میدان ســخت برخوردار هســتند.

با این حــال نفت بیش از هر چیز دیگــرى به تعیین 
وضعیت مالکیت خود نیازمند است. در حال حاضر و 
پس از پرداخت هاى اولیه به بازیکنان، شرایط مالى 
قفل شده و از مالک یا مالکین باشــگاه هم به گفته 
سرمربى تیم خبرى نیست. این در حالى است که قرار 
بود مالکین فعلى نفت بدهى سال گذشته باشگاه را هم 

پرداخت کنند که این اتفاق هرگز رخ نداد.
 در هفته هاى گذشته شایعاتى مبنى بر خرید باشگاه 
نفت توسط یک گروه جدید شنیده شده اما این مسئله 
پیش نرفته تا احتماًال وضعیت آسیایى بودن یا نبودن 
نفت مشخص شود. البته باید دعا کنیم در نهایت این 
اتفاق رخ بدهد چراکه با وضعیت فعلى بعید است نفت 
بتواند یکى از تیم هاى شرکت کننده در لیگ برتر سال 
آینده باشد. مگر آنکه بازیکنان و مربیانى پیدا شوند که 

حاضر باشند بدون دریافتى در لیگ کار کنند!

سرنوشت نقش جهان در انتظار استادیوم  مشهد؟

 محمدرضا ساکت:
ماه پر کارى در پیش است

نفت در انتظار تعیین 
وضعیت مالک

جدیدترین رنکینگ فیفا در ماه جارى میالدى اعالم 
شد که طى آن ایران هم چنان در بین 30 کشور برتر 

دنیا قرار گرفت.
سایت فدراسیون جهانى فوتبال فیفا رده بندى تیم هاى 
ملى جهان در فاصله ششم آوریل (17 فروردین) تا 4 
ِمى (14 اردیبهشــت) را اعالم کرد که بر این اساس 
تیم ملى فوتبال ایــران بدون تغییر جایگاه نســبت 
به رد ه بندى ماه گذشــته، همچنان بــا 820 امتیاز 
در رده بیســت و هشــتم جهان و پله نخســت آسیا 

قرارگرفت.
این رنکینگ در حالى دست نخورده باقى ماند که با 
توجه به عدم برگزارى بازى هاى ملى در یک ماه اخیر، 
جایگاه بسیارى از تیم هاى ملى فوتبال جهان از جمله 
ایران قابل پیش بینى بود. به این ترتیب کى روش و 
شاگردانش همچنان به روند خوب خود در رنکینگ 
جهانى در سال ها و ماه هاى گذشته ادامه دادند، هم 
در جهان هم در قاره کهــن که یکه تاز مطلق قلمداد 

مى شوند.
رم ن

ه رم، قراردادش در پایان فصل 
فوتبــال خداحافظى خواهد  و از

هسه هفتهفته
جنووا در 

ى رســمًا از 
حافظى کــرده و با 

د کرد. 
بطه گفت: توتى ســال گذشته 
طرفتوافق کردند  ضا کرد و دو
رداد بین طرفین باشــد. توتى از 
خواهد کرد و کارش را در مدیریت 
غاز مى کند. مى خواهم نزدیک 
اشته باشم و از ذره ذره تجربیات 

حبه تأکید کرد که ده روســى با 
ش، بــه زودى تمدید کرده و در 
8د. در تاریخ 28 ِمى و بازى برابر 
پیک رم، توتى براى آخرین بار در 

حضور پیدا خواهد کرد.

ـن که یکه تاز مطلق قلمداد در جهان هم در قاره کهــ
مى شوند.

 رئیس ســازمان تیم هاى ملى گفت: اردیبهشــت، ماه 
پرکارى براى فدراسیون فوتبال است.

محمد رضا ســاکت در خصوص اعزام تیم هاى ملى به 
مسابقات بین المللى اظهار داشت: سازمان 

تیم هاى ملى روزهاى پرکارى 

را در پیش رو دارد و در 
حال پیگیــرى کارهاى مربوط 
به اعزام پنــج رده از تیم هاى ملى به 

مسابقات بین المللى است.
وى در ادامه افزود: طــى روزهاى آینده تیم ملى 
فوتسال بانوان که افتخار قهرمانى در آسیا را دارد 
به کشور روسیه اعزام خواهد شد و تیم ملى جوانان 
جهت عزیمت به کره جنوبى و حضور در مسابقات 
جام جهانى 2017 در حال حاضر اردوى خود را در 
مجتمع عصر انقالب برپا کــرده و در روزهاى 
آینده در محل هتل المپیک اردو تشــکیل 

مى دهد.
ســاکت گفت: تیم ملى نوجوانان 

براى حضــور در تورنمنت دوســتانه به کشــور چین 
دعوت شده اســت و با تیم هاى مجارستان و اسلواکى 
و چین مســابقه مى دهد. حضور در این اردو در راستاى 

آماده سازى هر چه بیشتر تیم است.
مشاور ارشد رئیس فدراسیون ادامه داد: تیم ملى فوتبال 
ســاحلى با افتخار بزرگى روبه رو اســت که امیدواریم

 تیــم ســوئیس را ببرد و بــه نیمه نهایــى جام جهانى 
2017  باهاما صعود کنــد. براى تیم هاى فوتســال، 
فوتبال ســاحلى و فوتبال رده آقایان برنامه ریزى هایى 
انجام شده، جلسات مستمر هفتگى با حضور مسئولین 
ســازمان تیم هاى ملى، کمیته جوانــان، کمیته فنى و 
توسعه، فوتســال و فوتبال ساحلى درحال انجام است و 
سازماندهى گسترده اى بالغ بر 18 تیم ملى در یک تعامل 
همه جانبــه در مرکز ملى فوتبال و برخى از اســتان ها 

درحال انجام است. 
وى در ادامه افزود: تیم ملى فوتسال زیر 20 سال براى 
حضور در اردوى ســه روزه که به میزبانى شــهردارى 
اصفهان و باشــگاه فوالد ماهان و هیئت فوتبال استان 
اصفهان به این شهر اعزام  شد و تا روز چهارشنبه هفته 
گذشته، روى کفپوش استاندارد موجود در سالن 25 آبان 

ورزشگاه نقش جهان تمرین کرد. این تیم ظرف چند روز 
آینده براى حضور در مسابقات قهرمانى آسیا به کشور 

تایلند اعزام خواهد شد.
ســاکت گفــت: در اردیبهشــت مــاه بــا تراکمى از 
فعالیت ها، اردوها و مســابقات تیم هــاى ملى روبه رو 
هســتیم. ضمن اینکه جلســه هم اندیشــى با مربیان 
و کادر فنــى 18 تیــم ملــى در محل هتــل آکادمى 
با حضــور مهدى تــاج رئیــس فدراســیون فوتبال
 تشکیل شد.رئیس سازمان تیم هاى ملى در پایان گفت: 
براى شناسایى اســتعدادهاى ناب فوتبال در رده هاى 
سنى 15،14،13، 17،16 سال، ده نفر از استعدادیاب ها 
در کنار مسئولین اســتعدادیابى فدراســیون فوتبال و 
مسعود معینى به استان همدان و شهرستان هاى تابعه 
عزیمت مى کنند. این طرح در راستاى تقویت تیم هاى 
ملى و شناسایى همه استعداد هاى ناب فوتبال در سراسر 
کشور بوده و  این طرح به ترتیب در استان هاى مختلف 
اجرایى مى شود. این طرح با حمایت هاى ویژه کمیته هاى 
جوانان، تیم هــاى ملى و فنى و توســعه به عنوان یک 
حرکت میان مدت براى شناسایى استعداد هاى فوتبال 

انجام مى شود.

 از زمانى که پرســپولیس به قهرمانى لیگ شــانزدهم 
نزدیک شده بود، ورزشــگاه هاى مختلفى مورد بررسى 
هواداران این تیم قرار مى گرفت. اینکه کدام ورزشــگاه 
مى تواند در خور برپایى جشن قهرمانى پرسپولیس باشد. 
در همین حین بود که تصاویرى از ورزشگاه امام رضا(ع) 
مشهد، همه فوتبالى ها را شوکه کرد. ورزشگاهى فراتر از 
ورزشگاه هاى ساخته شده در ایران. ورزشگاه امام رضا (ع) 
شیک و مدرن بود. نگاهى به تقویم بازى ها نشان مى داد 
که اتفاقاً آخرین مسابقه پرسپولیس در لیگ شانزدهم، در 
شهر مشهد برگزار مى شود. این برخورد تصادفى، باعث 
شد که پرسپولیسى ها رؤیاى جشــن قهرمانى را در این 
ورزشگاه تصور کنند. پیشنهاد شده بود که ورزشگاه امام 
رضا(ع) همزمان با آخرین بازى لیگ افتتاح شود تا شبى 
رؤیایى براى پرسپولیســى هاى مشهد رقم بخورد. ولى 
خیلى زود مشخص شد که ورزشگاه امام رضا (ع)، میزبان 

قهرمانى پرسپولیس نیست. 
سئوالى که پیش آمده این است که چرا با توجه به آماده 

بودن ورزشگاه، این پروژه افتتاح نمى شود. در حال حاضر 
پاسخى به این سئوال داده نمى شــود. ولى شایعه هاى 
زیادى در این مورد شنیده شده است. جدى ترین شایعه 
به مکان ورزشگاه برمى گردد. ورزشگاه امام رضا (ع) در 
بلوار خیام واقع اســت. بلوار خیام در نزدیکى مرکز شهر 
مشهد است. تا حدى که فاصله این ورزشگاه تا حرم امام 

رضا (ع)، فقط 7 کیلومتر است. همین نزدیکى به شهر، 
منجر شده که پیش بینى شود دلیل تأخیر در افتتاح پروژه، 
بررسى شرایط مکانى ورزشگاه اســت. به طور معمول 
در کمتر شهر ایران، ورزشــگاهى در مرکز شهر احداث 
مى شود. اگر هم ورزشگاهى در مرکز شهر ساخته شده 
باشد، مربوط به سال هایى است که هنوز آن منطقه، در 
حومه شهر قرار داشت. یا مساحت آن شهر کوچک بود. 

ورزشگاه هایى که در سال هاى اخیر احداث شده، همگى 
در فاصله چند کیلومترى از مرکز شــهر قــرار دارد. به 
خصوص اگر قرار باشد که این ورزشگاه، به شهر بزرگى 
هدیه داده شــود اما ساخت ورزشــگاه امام رضا (ع) در 
مرکز شــهر مهمى مثل مشهد، این شــائبه را به وجود 
آورده اســت که مســئولین براى افتتاح آن به مشکل 
برخورده اند. آیا حضور ورزشــگاه در مرکز شهر منجر به 
تأخیر در افتتاح آن شده یا دلیل دیگرى دارد؟ شاید هم 
ورزشگاه امام رضا (ع) به سرنوشت نقش جهان اصفهان

 دچار شود. 

ایران  در جایگاه 
بیست و هشتم   
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عالیقدر  تمدید کرد 
مهـران عالیقـدر ملى پوش فوتسـال تیم گیتى پسـند 
اصفهان با حضور در دفتر این باشگاه قرارداد خود را به 

مدت یکسال دیگر با این تیم تمدید کرد.
 با حضور افضل در گیتى پسـند گفته مى شد عالیقدر از 
این تیم جدا مى شود چرا که این مربى سال گذشته نیز 
عالیقدر را از تیم مس دیپورت کرده بود و اعتقادى به وى 
نداشت. با این حال بازیکن شـیرازى تیم ملى با تمدید 
قراردادش در جام باشـگاه هاى آسـیا و لیگ برتر براى 

گیتى پسند به میدان خواهد رفت.
 احمد اسـماعیل پور و اصغر حسـن زاده نیز دو بازیکنى 
هستند که گفته مى شـود افضل آنها را در لیست خروج 
قرار داده اما بـه گفته مدیرعامل باشـگاه توافق اولیه با 
حسـن زاده حاصل شـده و با اسـماعیل پور نیز در حال 

مذاکره هستند.

دیدار رایگان تیم ملى   
رئیس فدراسیون فوتبال از رایگان بودن هتل و مابقى 

امکانات در دیدار دوستانه با مونته نگرو خبر داد.
مهدى تاج  درباره وضعیت تیم ملى و جلسه با کى روش 
گفت: جلسه اى را  با کى روش داشتم و امیدوارم بتوانیم 
بهترین شرایط را براى تیم ملى بزرگساالن فراهم کنیم 
تا در آخرین دیدار خود بتواند حضور موفقى داشته باشد.

وى همچنین افـزود: در دیدار قبلى  که  بـا مونته نگرو 
داشتیم  50 هزار دالر دادیم اما این بار مونته نگرو حتى 
پول هتل بازیکنان را نیز پرداخت کـرده و همه چیز به 

صورت رایگان براى تیم ملى ما تمام شد.

واکنش قلعه نویى به
 اخبار مذاکره   

در روزهاى گذشته شایعات زیادى پیرامون مذاکره امیر 
قلعه نویى با تیم هاى لیگ برترى مانند پیکان، سپاهان ، 
ذوب آهن و چند تیم دیگر مطرح شـده اسـت. از سوى 
دیگر بـا توجه به مشـکل تراکتورسـازى بـراى جذب 
بازیکن جدید در فصل آینده احتمال جدایى قلعه نویى 
مى رود اما سرمربى کنونى تراکتورسازى تمام شایعات 

را رد کرد.
 قلعه نویى درباره مذاکره با تیم هاى دیگر اظهار داشت: 
«بنده با هیچکس در مورد فصل آینده صحبت نکردم. 
اینها بازى هاى رسـانه اى اسـت کـه روزى صحبت از 
پیشنهادات سـعید آقایى مى کنند و همچنین روز دیگر 
درخصوص خالد شفیعى این مطالب را مطرح مى کنند. 
هر مربى بزرگى آرزو دارد در تراکتور کار کند. چه برسد 

به بنده که مربى کوچکى هستم.» 

  دژ تسخیرناپذیر ایران  
طى 17 بازى خانگى در مسـابقات فوتبال لیگ دسـته 
اول کشور،تیم هاى سپیدرود رشت و ملوان بندر انزلى 

در خانه بازنده نشدند.
سـپیدرود در بازى هاى خانگى 12 برد و پنج مسـاوى 
وملوان 11 برد و شش مساوى گرفتند. ملوان که امسال 
به جوانگرایى شایسته اى دسـت زده بود، لیاقت صعود 
به لیگ برتر را همراه تیم فوتبال سپیدرود داشت اما بد 
نیست یادآور شـویم که پارس جنوبى هم در مسابقات 
خارج از خانه با پذیرش تنها یک شکست یک عملکرد 

رؤیایى و شایان توجه را رقم زد.
گیالن که با سـقوط ملوان و داماش، اعتبـار خود را در 
لیگ فوتبال از دسـت داده بـود حاال با سـپیدرود براى 
اولین بار در مسـابقات فوتبال لیگ برتر اعتبار قدیمى 

را باز مى یابد. 
جالب است بدانید از آخرین باخت خانگى سپیدرود هزار 
روز مى گذرد! این تیم در تاریخ فوتبال ملى بزرگانى چون 
سـیروس قایقران، غفور جهانى، سـید جالل حسینى، 
سـید على افتخارى، هادى طباطبایى، پژمـان نورى، 
مازیـار زارع، علیرضا جهانبخـش، بهـزاد داداش زاده، 
عزیز اسپندار، محمد احمدزاده، بهروز پروشخواه، جاوید 
جهانگیرى، حسن اشـجارى، جالل رافخایى و رسول 

حقدوست را داشته است .

شماره 14 نحس است!
مسـعود حسـن زاده کـه در نیم فصـل دوم از سـایپا به 
سـپاهان آمد و مشـکل گلزنى ایـن تیم با حضـور او تا 
حدودى برطرف شـد در اوایل بازى با تراکتورسازى از 
ناحیه زانوى چپ مصدوم شد تا بعداً مشخص شود رباط 

صلیبى او پاره شده است.
حسن زاده حاال دومین مهاجم شماره 14 تاریخ سپاهان 
اسـت که رباط صلیبى پاره مى کند. پیـش از او جواهیر 
سوکاى نیز در تمرینات پیش فصل لیگ چهاردهم نیز 
رباط صلیبى پاره کرده بود، جالب اینکه او هم در سپاهان 

شماره 14 بر تن داشت.
حسن زاده همچنین دومین بازیکن این فصل سپاهان 
اسـت که رباط صلیبى پاره مى کند، پیـش از او محمود 
قائد رحمتى نیز در اواسـط نیم فصل دوم با مصدومیت 

مشابه رو به رو شد.

تایم اوت

 سرخابى ها بى خیال  کمک هاى 
مالى هواداران شوند

نگاهى به یک طرح شکست خورده

حسین پاپى علیرغم سابقه طوالنى در مسابقات 
لیگ برترهفته ماقبل پایانى تنها چهار بار موفق به 

گلزنى با پیراهن سپاهان شده بود.
هافبک سرعتى و تکنیکى تیم سپاهان که تمام 
دوران حرفه اى خود را در این تیــم بازى کرده، 
آمار جالب توجهى را به خود اختصاص داده است. 
حسین پاپى پیش از بازى آخر سپاهان 185 بار با 
پیراهن سپاهان راهى میدان شده و تنها چهار بار 
موفق به گلزنى شــده بود. البته بدون شک این 
بازیکن در طول ســالیان طوالنى حضور خود در 
ترکیب تیم سپاهان، توسط مربیان در پست هاى 
مختلفى به کار گرفته شده؛ مانند همین فصل که 
یک بازى در پست دفاع چپ به کار گرفته شد ولى 
پست تخصصى او بازى در گوش چپ زمین است.

حســین پاپى که به همراه رســول نویدکیا تنها 
بازمانده از قدیمى هاى ســپاهان پس از انقالب 
ویسى در این تیم هســتند، در این فصل یکى از 
بهترین فصول خود از لحاظ گلزنى را پشــت سر 
مى گذارد و دو بار در این فصل موفق به گشودن 

دروازه حریفان شده است.
پاپى پس از حضور کرانچار بار دیگر به مهره ثابت 
طالیى پوشان تبدیل شده و بازوبند کاپیتانى را نیز 

از حاج صفى گرفته است .  

  گل نزن ترین وینگر

لیگ شــانزدهم عصر پنج شــنبه به پایان رسید 
و سوت پایان بازى  با اســتقالل با اتمام قرارداد 
کرانچار و البته تعداد قابــل توجهى از بازیکنان 
سپاهان همراه بود. ستاره هایى که در ابتداى فصل 
با نظر عبدا... ویسى به تیم طالیى پوش اصفهان 
پیوســتند و طبق ادعاى گواردیوالى وطنى قرار 
بر این بود ســال ها سپاهان را پشــتیبانى کنند. 
اما آیا قراردادهاى یکســاله با بازیکنان، توازنى 
با این ادعاى ویســى دارد؟با پایان رقابت هاى 
لیگ شــانزدهم قرارداد بازیکنانى مثل احسان 
حاج صفى، جــالل على محمدى، لــى اولیویرا، 
موسى کولیبالى، فرید کریمى، مسعود حسن زاده، 
شجاع خلیل زاده و حسین پاپى با اصفهانى ها به 

پایان رسید. در حالى که بعضى از این بازیکنان 
در ترکیب هر دو سرمربى این فصل سپاهان 
حضورى ثابت داشــتند و قطعًا نشان دهنده 
توانایى هاى آنهاست و طبیعتاً سپاهان راضى 

به جدایى ساده آنها نخواهد بود. اما این نکته 
منفى در قراردادهاى بازیکنان سپاهان، بیشتر 

ادعاى ویسى را زیرســئوال مى برد که گفته بود: 
«تیمى ساخته ام که ده سال مدعى خواهد ماند.»  
اما حاال مى بینیم از آن تیم، چند ســتاره ثابت در 
پایان فصل قراردادشــان به پایان رسید و دست 
مدیران و ســرمربى آینده اصفهانى ها در پوست 
گردو قرار گرفت. از تیمى که ویســى در ابتداى 
فصل مهیاى مســابقات کرده، در انتهاى فصل 
فقط مهرداد محمــدى و میالد ســرلک براى 

اصفهانى ها  ماند!

بالیاى ویسى ادامه دارد

گ گل

9 سال پیش، یونایتدها موفق شدند با گل دیدنى پل اسکولز 
در خانه از سد بارسلونا گذشته و به فینال لیگ قهرمانان در 

مسکو در سال 2008 صعود کنند.
 اگرچه گل دیدنى اسـکولز بـزرگ ترین خاطـره آن دیدار 
اسـت نباید فراموش کرد که شیاطین سـرخ طى دو دیدار 
رفت و برگشـت به شدت تحت فشـار برابر بارسایى بودند 
که در آستانه تبدیل شدن به تیمى شکست ناپذیر در سطح 

فوتبال اروپا بود.
 اما منچستریونایتد درآن دیدار مقاومت بسیار خوبى نشان 
داد که تا حدى زیادى باید آن را مدیون دستورات تاکتیکى 

کارلوس کى روش باشد.
 شـاید زمانى که مرد پرتغالى از نیمکت یونایتدها جدا شد، 
ارزش هاى واقعى وى خصوصاً به عنوان مرد پشت صحنه 

افکار تاکتیکى در عرصه هاى اروپایى مشخص شد.
 مایکل کریـک هافبـک باتجربـه منچسـتر در گفتگو با 
«اسـکاى اسـپورت» فاش کرد کـه کارلوس کـى روش 
چگونه با تغییر تاکتیک در سیستم 2-4-4، حمالت بارسلونا 

را بى اثر کرد.
 کریک گفت: «بـه علـت حضورهمزمان در لیـگ برتر و 
لیگ قهرمانان، بازى هاى ما با فشـار و شـدت فراوانى در 
حال برگزارى بود و ما زمانى براى انجام تمرینات فیزیکى 
و تمرینات دیگر نداشـتیم اما کارلـوس کى روش تصمیم 

گرفت دو تا از تشـک هاى باشـگاه بدنسـازى را به زمین 
تمرینى منتقل کند. کى روش تشک ها را روى زمین قرار 
داد و آنطور که در یـاد دارم من و اسـکولز از بازیکنان خط 
میانى و فردینانـد و ورز بـراون از بازیکنان خـط دفاعى را 
صدا کرد و تشک ها را بین ما قرار داد.  بعد از این اتفاق، کى 
روش از ما خواست به مدت پنج دقیقه اجازه ندهیم توپ به 
تشک ها برخورد کند و به هر طریقى باید جلوى این اتفاق 

را بگیریم.»
وى افـزود:« بعـد از آن 

کـى روش ایـن 
شـرایط را بـه 

سبک بازى بارسلونا تشبیه کرد و اذعان داشت این همان 
کارى اسـت که ما باید در مقابل محوطه جریمه خودمان 
برابر بازیکنان بارسـلونا انجام دهیم.  ما با همان سیسـتم 
2-4-4 به مصاف بارسلونا رفتیم و با بستن فضاها موفق 
شدیم در بازى رفت با تساوى بدون گل نوکمپ را ترك و در 
خانه نیز آنها را مغلوب کنیم. کارهایى اینگونه کوچک است 

که شما را به تفکر وا مى دارد.»
در دورانى که فرگوسن 

هدایت یونایتد را بر عهده داشت، آنها معموًال کار دشوارى 
براى تحمیل سبک بازى خود به حریفان نداشتند.

 اما در بازى هاى بزرگ که معموًال شاهد استفاده از برنامه 
دوم یا تغییرات شـگفت انگیز تاکتیکى در بازى شـیاطین 
سـرخ بودیم، معموًال کـى روش نقش اصلى را در پشـت 
صحنه ایفا مى کـرد و خیلى از هـواداران یونایتد هنوز هم 
روزهاى حضور او و فرگوسـن روى نیمکت منچستر را در 

آرزوى خود دارند.

رازهاى کى روش در دیدار بزرگ اروپا  
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کـى روش ایـن 
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آرزوى خود دارند.در دورانى که فرگوسن 

ماجرا از اینجا شروع مى شود که دو باشگاه بزرگ پایتخت 
براى تأمین مخارج خود دست نیاز به سوى هواداران دراز 
کردند. آنها با ایجاد سامانه تلفنى  و اعالم شماره حساب 
مى کوشند بخشى از هزینه هاى جارى خود را از طریق 
کمک هاى مردمى جبران کنند اما اســتقبال آنچنانى 
از این طرح صورت نگرفت. با اســتناد به اظهارات اخیر 
مسئوالن دو باشگاه با اینکه ماه هاست از انتشار شماره 
حســاب کمک هاى مردمى و ایجاد سامانه هاى کمک 
هوادارى مى گذرد اما مبلغ قابل توجهى جمع آورى نشده 
است. مجموع ارقامى که طى ماه هاى اخیر از طریق این 
سامانه ها جذب و به حساب دو باشگاه واریز شده به یک 
میلیارد تومان هم نمى رسد. مبلغى که نشان از بى میلى 
هواداران به مشارکت در تأمین هزینه هاى باشگاه هاى 

استقالل و پرسپولیس دارد.
شکست بزرگ طرح تأمین بودجه هاى دو باشگاه بزرگ 
پایتخت از طریق ســامانه هاى هــوادارى از این زاویه 
بیشتر قابل تأمل است که در مى یابیم برخى برنامه هاى 
تلویزیونى از همین طریق مبالغ چشمگیرى را جمع آورى 
کرده انــد. نمونه اش برنامه «خندوانه» که در راســتاى 
کمک به کودکان بى سرپرست در عرض یک هفته مبلغ 
چهارمیلیارد تومان از مردم کمک دریافت کرد تا در اختیار 
همین افراد نیازمند قرار بگیرد. این مشارکت خود گواهى 
است براى اینکه معلوم شــود مردم به چه نکاتى توجه 
دارند و در مقابل چه چیزهایى بى تفاوت هستند. بى میلى 
آشکار مردم نتیجه عوامل گوناگون است. وقتى هواداران 
مى بینند که تنها پرداخت کننده هستند و هیچ سودى از 
باشگاه عایدشان نمى شود طبیعى است که ارقام پرداختى 
چشمگیر نباشد. شاید اگر این پرداخت ها منجر به ایجاد 
ارتباط دو سویه میان باشگاه و هواداران مى شد، اکنون 
سرمایه عظیمى در حساب دو باشگاه وجود داشت اما چون 
چنین روشــى در فوتبال ایران از اساس محلى از اعراب 

ندارد، کمک هاى مردمى نیز ارقام زیادى نشده است.
 بى عالقگى هواداران از ســویى بى ارتبــاط با زندگى 
اشرافى برخى فوتبالیست ها نیســت. در جامعه اى که 
ســطح درآمد پایین اســت و عموم مردم با حقوق هاى 
کارمندى ارتزاق مى کنند، تماشــاى فوتبالیســت ها با 
خودرو هاى گرانقیمت و انتشار این تصاویر در صفحات 
شــخصى کامًال بازخوردهاى منفى به همــراه دارد و 

همیــن فاصلــه طبقاتى موجب 
مى شــود که هواداران حتى با 
درصد تعصب زیاد هم از کمک 
مالى به تیم هاى مورد عالقه 
خوددارى کنند.  در عین 

حال شاید اگر فوتبالیست هایى که امروزه تصاویرشان 
با خودرو هاى گرانقیمت دست به دست مى شود ارائه گر 
فوتبالى متفــاوت بودند رغبت براى کمــک به اقتصاد 
باشگاه ها از سوى هواداران افزایش مى یافت اما بى تعارف 
باید گفت فوتبالیست هاى وطنى کار خارق العاده اى در 
زمین انجام نمى دهند و افول آنها را مى توان با احتساب 
تعداد لژیونرهاى شاغل در لیگ هاى اروپایى به وضوح 

لمس کرد.
در ایام نه چندان دور از همین تیم هاى دایم بدهکار، 
فوتبالیســت هایى با ظرفیت هاى فنى بسیار باال 
بیرون مى آمد که قابلیت بازى در تیم هاى بزرگ 
اروپایى را هم داشتند اما اکنون کفگیر به ته دیگ 

خورده و اگر مى بینیم در سطح ملى داستان کمى متفاوت 
اســت، این به دلیل حضور کى روش اســت که سال ها 
براى کشف استعدادها زمان صرف کرده و با ایده هایى 
که از باشگاه هاى مطرح دنیا به ایران آورده، زمینه رشد 
فوتبالیست هاى جوان را فراهم کرده است. نتیجه اینکه 
مدیران سرخابى به جاى دست نیاز دراز کردن به سوى 
هوادارانى که حتى تعداد قابل توجهى از آنها براى تأمین 
مخارج حضور در ورزشگاه ها نیز با مشکالت مالى مواجه 
هستند، باید به سراغ راه هاى اقتصادى دیگرى بروند و 
از این ظرفیت عظیم هوادارى به شــکل حرفه اى ترى 

درآمدزایى کنند.
به هر حال، این وضعیت در شــأن فوتبال و باشگاه هاى 

بزرگ ایران نیســت که بدون هیچ مشــارکتى از مردم 
و هواداران براى کمک به تیم هاى خود پول خواســته 
شــود. آن هم بــراى باشــگاه ها و فوتبالیســت هایى 
که پولشــان از پارو باال مــى رود. اگر هــواداران بدانند 
که پول آنها خرج زیرســاخت و امکانات باشــگاه هاى 
محبوبشان مى شــود و مدیران با وســواس این پول ها 
را خرج مى کنند، شــاید گرایش هواداران به باشگاه ها 
بیشــتر شــود اما تا زمانى که کمک هاى هــوادارى 
مســتقیم به جیب بازیکنان مى رود و خبــرى از برنامه 
و کار اصولى نیســت، در بر همین پاشــنه مى چرخد و 
امیدى به کسب درآمد از طریق ظرفیت بزرگ هوادارى

 نیست.

با آقاى گلى محمد عباس زاده در لیگ یک که با آمارى خیره کننده به دســت آمد، 
زمزمه ها درباره بازگشــت این مهاجم توانمند به پرســپولیس دوباره باال گرفته بود 
و درخواســت هواداران از برانکو براى خرید این مهاجم بیش از گذشــته شده بود. 
مهاجمى که در نیم فصل هم شایعاتى درباره بازگشتش به پرسپولیس به وجود آمده 
بود اما برانکو با اعالم اینکه مهاجمان تیمش، طارمى، علیپور و پریموف اوکراینى، از 
عباس زاده تواناتر هستند، راه ورود عباس زاده را بست. اگرچه در ابتداى نیم فصل دوم 

مهاجم اوکراینى پرسپولیس از این تیم جدا شد. 
حاال و در حالى که محمد عباس زاده با 24 گل آقاى گل قاطع لیگ یک شده، برانکو 
باز هم به مدیران پرسپولیسى گفته که این مهاجم در برنامه هایش جایى ندارد و 

تالشى براى بازگشت او به پرسپولیس نداشته باشند.
در این بین پیام صادقیان هم مستقیمًا براى بازگشت به پرسپولیس ابراز عالقه 
کرده بود که برانکو با حضور دوبــاره او در تیمش مخالفت کرد. صادقیان بعد از 
حضور برانکو روى نیمکت قرمزها به دلیل بى انضباطى از این تیم اخراج شــده

 بود.

 نه عباس زاده، نه صادقیان
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درصد تعصب زیاد هم از کمک 
مالى به تیم هاى مورد عالقه 
خوددارى کنند.  در عین 

لمس کرد.
در ایام نه چندان دور از همین تیم هاى دایم بدهکار، 
فوتبالیســت هایى با ظرفیت هاى فنى بسیار باال 
بیرون مى آمد که قابلیت بازى در تیم هاى بزرگ 
اروپایى را هم داشتند اما اکنونکفگیر به ته دیگ 
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چهل تکه

«وانگ» دامــاد چینى که در مراســم عروســى اش قصد 
فریب عروس و خانواده وى را داشــت توسط پلیس بازداشت 
شد.عروس و خانواده اش زمانى به این مسئله مشکوك شدند 
که مهمانان رفتارهاى عجیبى از خود نشان مى دادند. شک آنها 
زمانى بیشتر شد که با وجود شروع مراسم عروسى خبرى از پدر 

و مادر داماد نبود. 
داماد در توضیح گفت که به دلیل اینکه خانواده اش با ازدواج 
وى در خــارج از زادگاهش مخالف بودند مجبــور به این کار 

شده است. 
اکثر این مهمانان تقلبــى را رانندگان تاکســى و همچنین 
دانشجویان انصرافى دانشگاه تشکیل مى دادند. داماد به هریک 

از آنها براى حضور در این جشن 12 دالر پرداخت کرده بود. 

پسرك دوساله که سوم خرداد ســال 1337 در خیابان هاى 
شــهر تهران تنها و ســرگردان مانده و از ســوى مأموران 
کالنترى 8 به شیرخوارگاه ســپرده شده بود حاال پس از59 
سال بى هویتى به دنبال یافتن ردپایى از خانواده گم شده اش 

است.
آن موقع مسئوالن شیرخوارگاه نام این کودك را «محمد» 
گذاشتند. او سال هاى کودکى و نوجوانى اش را در بهزیستى 
گذراند تا اینکه 18 ساله شد. پس از اینکه به خدمت سربازى 
رفت، فعالیــت اجتماعى خود را آغاز کــرد. محمد اکنون با 
وجود اینکه در زندگى فردى موفق اســت، هنوز چشم امید 
به یافتن خانواده اش دارد. خانواده اى که به دلیل نامعلومى 

او را رها کرده اند. 

مجله ارتش آمریکا تصاویر بى سابقه اى از یک عکاس جنگى 
را منتشر کرد که تنها چند ثانیه قبل از مرگش بر اثر انفجار تهیه 

شده بودند.
این تصاویر در سال 2013 تهیه شده اند اما مجله ارتش آمریکا 
چهار ســال پس از مرگ «هیلدا کالیتون» عکاس جنگى در 
جریان تمرین نیروهاى آن کشور در افغانستان، اقدام به انتشار 

آنها کرده است.
«هیلدا کالیتون» که تنها یک ثانیه قبل از مرگش این تصاویر را 
تهیه کرده است به عنوان عکاس در لشکر چهارم توپخانه آمریکا 
خدمت مى کرد. این لشکر در سال 2013 اقدام به انجام تمرینات 
آموزشــى کرد. کالیتون در هنگام تهیه این تصاویر، به دنبال 
انفجار در لوله یک خمپاره انداز واقع در نزدیکى تیمش کشته شد.

دستگیرى داماد متقلب 
در مراسم عروسى 

در آرزوى پایان انتظار
 59 ساله 

یک ثانیه 
قبل از مرگ  030201

مرد آبادانى وقتى در برابر دالرهاى مرد عراقى قرار گرفت سناریوى یک کالهبردارى 
میلیونى را رقم زد.

مهرماه سال 91 بود که یک مرد عراقى پاى در دادســراى آبادان گذاشت و از ماجراى 
گرفتار شدن در دام دو مرد فریبکار خبر داد.

این مرد ادعا کرد:«چندى قبل با دو مرد به نام هاى "فیصل" و "قاسم" آشنا شدم و به 
بهانه اینکه وارد کننده گوشــى موبایل از عراق به ایران هستند و پس از اعتماد سازى 
به آنها اطمینان کردم و براى شراکت در کار واردات گوشى 22 هزار و 500 دالر به آنها 
پرداخت کردم اما پس از آن دیگر اطالعى از دو مرد جوان ندارم و موبایلشان را خاموش 

کرده اند.»
بدین ترتیب تیمى ازمأموران دایره مبارزه با جعــل و کالهبردارى پلیس آگاهى آبادان 

براى تحقیقات فنى و دستگیرى دو مرد فریبکار وارد عمل شدند. 
مأموران با حضور در خانه فیصل پى بردند کــه وى بدون اطالع به خانواده اش خانه را 
ترك کرده و هیچیک از اعضاى خانواده اش از او اطالعى ندارند و قاســم نیز یکى از 

دوستان فیصل است که در شهر دیگرى زندگى مى کند.
تجســس هاى فنى ادامه داشــت و خانه فیصل نیز به صورت نامحسوس تحت نظر 
مأموران قرار داشت تا اینکه بهمن ماه سال گذشــته یکى از دوستان قاسم در تماس با 

پلیس سرنخى جدیدى از فیصل در اختیار مأموران قرار داد. 
این مرد ادعا کرد که قاسم به آبادان بازگشــته و در خیابان احمدآباد در حال پرسه زنى 
است که در این مرحله تیمى از مأموران براى دســتگیرى این متهِم تحت تعقیب، وارد 

عمل شدند.
کارآگاهان که احتمال مى دادند قاســم با دیدن مأموران پا به فرار بگذارد در عملیاتى 

پنهانى و نامحسوس خود را به یک قدمى قاسم رســاندند و در اقدامى غافلگیرانه این 
متهم در حلقه محاصره مأموران زمینگیر شد. 

قاسم که راهى جز اعتراف نداشت گفت: «چهار سال قبل پس از اینکه پول ها را از مرد 
عراقى گرفتیم دیگر فیصل را ندیدم و هر چه به موبایلش تماس گرفتم بى فایده بود تا 

اینکه براى سرکشى و پیگیرى فیصل به آبادان آمدم که دستگیر شدم.»
کارآگاهان در گام بعدى تحقیقات با اطالعاتى که از قاسم به دست آورده بودند احتمال 
دادند که فیصل بار دیگر به آبادان بازگردد و در این مرحله خانه پدر و مادر این متهم به 

صورت نامحسوس تحت نظر مأموران قرار گرفت.
پس از پنج ســال فیصل که فکر مى کرد پرونده اش بسته شــده و دیگر پلیس تحت 
تعقیبش نیســت براى دیدار خانواده اش به آبادان بازگشــت تا اینکــه مأموران اوایل 
اردیبهشت ماه امسال براى دستگیرى این متهم که در خانه پدرش پنهان شده بود وارد 
عمل شدند که در این مرحله فیصل وقتى خود را در برابر مأموران دید با حمله به سمت 

مأموران قصد فرار داشت که در حلقه محاصر پلیس دستگیر شد.
فیصل 41 ســاله گفت: «پس از کالهبردارى از مرد عراقى همراه همسر و فرزندم به 
شیراز رفتیم و زندگى جدیدى را در آنجا شروع کردیم و چون مى دانستم پلیس در تعقیبم 
است از محل زندگى جدیدم به پدر و مادرم حرفى نزدم تا اینکه پس از پنج سال که فکر 
مى کردم پرونده ام مختومه شــده، براى دیدن پدر و مادرم به آبادان آمدم که دستگیر 

شدم.»
مأموران در تحقیقات فنى پى بردند که فیصل در شــهر شیراز نیز بخاطر کالهبردارى 

تحت تعقیب بوده است.
بنا به این گزارش، متهم پس از افشاگرى با قرار وثیقه روانه زندان شد.

تاجر عراقى در دام کالهبردار آبادانى
خواستگار کینه جو وقتى با جواب منفى دختر 
جوان مواجه شد، او را با شلیک گلوله به قتل 

رساند.
ســاعت 20 شــامگاه سه شــنبه دوازدهم 
اردیبهشــت ماه مأموران پلیس شهرســتان 
اســالم آباد غرب از تیرانــدازى مرگبارى در 
حوالى خیابان فرماندارى با خبر و راهى محل 

شدند. 
بررسى ها نشان داد لحظاتى قبل پسر جوانى 
راه مادر و دخترى را ســد و با شــلیک گلوله 
آنها را زخمى کرده و از محل گریخته است. 
همچنین مشخص شــد پیکر نیمه جان مادر 
و دختر براى درمان به بیمارستان منتقل شده 
است. در بررسى هاى بعد معلوم شد دختر 22 
ساله که دو گلوله به سرش اصابت کرده بود به 
علت شدت جراحات به قتل رسیده، اما مادرش 

تحت درمان قرار دارد. 
مأمــوران پلیس بــا بررســى  دوربین هاى 
مداربسته محل متوجه شــدند قاتل فردى 
جز خواســتگار قبلى مقتول نیست، بنابراین 
یک ســاعت بعد از حادثه مخفیگاه وى را در 
منطقه 22 بهمن شهرستان شناسایى کردند و 
متهم را هنگامى که قصد داشت سوار تاکسى 
تلفنى شود، دستگیر کردند. در بازرسى بدنى 
از متهم اسلحه کمرى که مرتکب قتل شده 

بود، کشف شد.
متهم در اولین بازجویى ها به جرمش اعتراف 
کرد و گفت: «مدتى قبل با دختر جوانى آشنا 
شدم. من به او عالقه پیدا کردم تا اینکه تصمیم 
گرفتم به خواســتگارى اش بروم، اما وقتى 
پیشــنهاد ازدواج دادم دختر جوان مخالفت 
کرد. من خیلى به او عالقه داشــتم به همین 
دلیل اصرار کردم تا با پیشــنهاد من موافقت 
کند، اما هر چقدر تالش کردم فایده اى نداشت 
به همین خاطر عصبانى شــدم و او را به قتل 
رساندم.»سرهنگ محمدرضا آمونى معاون 
اجتماعى فرمانده انتظامى اســتان کرمانشاه 
گفت: تحقیقات بیشتر از متهم در جریان است.

پایان تلخ یک 
داستان عاشقانه در 

اسالم آباد غرب 

پاسخ هاى ضد و نقیض جوان ساك به دست در ایستگاه مترو ارم سبز تهران براى او 
دردسر ساز شد.

فرمانده یگان انتظامى مترو در تشریح این خبر گفت: مأموران انتظامى هنگام گشتزنى 
در سکوى ایستگاه مترو ارم ســبز، متوجه رفتار مشکوکى جوانى شدند که یک ساك 
نیز همراه وى بود. فرد مذکور وقتى با ســئواالت پلیس مواجه شــد شــروع به دادن 
پاســخ هاى ضد و نقیض کرد. بنابراین براى بررسى بیشتر وى را به مقر پلیس انتقال 
دادند. سرهنگ على راقى اظهار داشت: مظنون در بازجویى اولیه زبان به اعتراف گشود 
و ضمن پذیرش سرقتى بودن گوشى هاى همراه ادعا کرد که تا کنون مرتکب چندین 
فقره سرقت شده و قصد داشــته است گوشى هاى مســروقه را به بازار ببرد و آنان را 

بفروشد و کلیه اموال داخل ساك، همه مسروقه هستند. 
وى خاطر نشان کرد: از ساك همراه متهم تعدادى گوشى تلفن همراه هوشمند، مدارك 
هویتى و سجلى متعلق به افراد دیگر و شناسنامه مالکیت خودرو، همچنین تعدادى عابر 

بانک و یک دستگاه دریل کشف شد. 
این مقام انتظامى در پایان گفت: متهم به همراه اقالم مکشــوفه جهت سیر مراحل 

قضائى تحویل کالنترى 133 شهر زیبا شد.

دستگیرى جوان در
 سکوى ایستگاه مترو 

یک فرد معتاد به شیشه که با تبر به اعضاى خانواده خود حمله ور شــده بود به ضرب گلوله پلیس مجروح و 
دستگیر شد.

فرمانده انتظامى مشهد گفت: روزچهارشنبه(13اردیبهشت) پسرى تبر به دست در شهرك ُطُرق مشهد به سوى 
خانواده اش حمله ور شده و برادرش را از ناحیه دست چپ مجروح کرده بود.

سرهنگ محمد بوستانى بیان کرد: پلیس پس از هماهنگى با مقام قضائى براى دستگیرى این پسر 25 ساله 
که از حالت عادى خارج شده بود، وارد عمل شد.

وى ادامه داد: این فرد شرور با تبر به سمت یکى از مأموران حمله کرده و افسر پلیس را از ناحیه آرنج مجروح 
کرده بود.

فرمانده انتظامى مشهد افزود: مأموران با استفاده از قانون به کارگیرى سالح اقدام به تیراندازى هوایى کردند و 
پس از مقاومت متهم، با شلیک گلوله به پاى چپ، او را زمینگیر کردند.

سرهنگ بوستانى گفت: این فرد شــرور که بنا به اظهارات فامیلش به مواد مخدر صنعتى از نوع شیشه اعتیاد 
شدیدى داشته، دچار توهم شده و به سمت اعضاى خانواده حمله کرده بود.

شرور تبر به دست 
به ضرب گلوله پلیس مشهد، زمینگیر شد

مرد خشمگین در شاهرود همسر و مادرزنش را به رگبار 
بست ودست به جنایت زد.

فرمانده انتظامى شهرســتان شــاهرود از یک مورد 
تیراندازى در شــاهرود در ساعت 7و 15 صبح روز پنج 

شنبه هفته گذشته خبر داد.
سرهنگ سید مجتبى اشرفى گفت: طى تماس مردمى 
با پلیس 110 مبنى بر وقوع یک مــورد تیراندازى در 
حوالى خیابان باغ زندان، مأموران پلیس سریعاً به محل 
اعزام شدند و در بررســى به عمل آمده مشخص شد 
مردى 28 ساله با تفنگ شکارى به سمت همسر و مادر 

همسرش سه تیر شلیک کرده است.
فرمانده انتظامى شاهرود افزود: در بررسى هاى به عمل 
آمده مشخص شــد که این فرد با خانواده همسر خود 
اختالف داشته و این امر باعث این حادثه  فجیع شده 
است. سرهنگ اشــرفى در پایان اعالم کرد: اورژانس 
شــاهرود اعالم کرد تالش ها براى زنده نگهداشتن 
همسر 26 ســاله این فرد مؤثر نبوده و فوت شده است 
اما وضعیت مادر همسر این فرد رضایت بخش است. 
شایان ذکراست، پلیس با هماهنگى مقام قضائى براى 

دستگیرى این مرد اقدام کرده است.

دادستان عمومى وانقالب شهرســتان رودبار جنوب 
از صدور حکم قصاص براى عامالن قتل «فاطمه» 
کودك خردسال رودبارى و اعضاى خانواده وى در این 
شهرستان خبر داد وافزود: «متهمان ردیف اول ودوم به 

سه بار قصاص در مأل عام محکوم شده اند.»
ســهراب ســاالرى با بیان اینکه علت وانگیزه اصلى 
این حادثه دلخراش مســائل خانوادگــى و اختالفات 
طایفه اى بوده است، تصریح کرد:«متأسفانه در 14 خرداد 
سال 94ساعت 23و 30دقیقه خودروى این خانواده در 
بلوار اصلى این شهرستان به رگبار بسته مى شود ودر این 
حادثه سه نفر از اعضاى خانواده به قتل مى رسند و دونفر 

دیگر نیز به شدت مجروح مى شوند.»
این مقام قضائى با اعالم اینکه شــش متهم دیگر 
پرونده به مجازات حبس محکوم شده اند،افزود:«رأى 
صادره قابل فرجام خواهــى در دیوان عالى محترم 
کشور اســت و درصورت قطعیت به مرحله اجرا در 

خواهد آمد.»

 قصاص عامالن قتل 
کودك خردسال رودبارى

شلیک مرگبار در 
شاهرود

اردیبهشت ماه سال 93 مأموران پلیس هنگام گشتزنى 
در حاشــیه آزاد راه ســاوه مردى را دیدند که به شدت 
زخمى شــده بود. او به پلیس گفــت: «راننده کامیون 
هستم و از شهرستان بار کشــمش و فرش زده بودم تا 
آن را به مغازه دارى در تهران برســانم. ساعتى قبل دو 
سرنشین خودروى پراید با اشــاره چراغ زدند و گفتند 
چادر کامیون پاره شد و بار کامیون در حال ریختن است. 
ماشین را متوقف کردم و پیاده شدم که بالفاصله چهار 
مرد با خودروى سمند نزدیک شدند و با تهدید چاقو مرا 
سوار ســمند کردند. آنها به سمت مخالف جاده حرکت 
کردند و حدود 20 کیلومتر دورتر مرا به بیابان انداختند 

و گریختند.»
با مشــخصاتى که این مرد در اختیار پلیس گذاشــت، 
مأموران موفق شــدند کامیون سرقت شــده را که در 
حال عبور از آزاد راه بود، متوقف و راننده آن را  بازداشت 
کنند. آن مرد به سرقت کامیون با همدستى پنج نفر از 
دوستانش اعتراف کرد. با اطالعاتى که متهم در اختیار 
پلیس قرار داد سه نفر از همدستان او بازداشت شدند اما 

تالش براى بازداشت دو عضو دیگر ناکام ماند.
متهمان با اعتراف به جرمشان گفتند: «سه ماه قبل نقشه 
سرقت از کامیون ها را طراحى کردیم. در این مدت دو 
کامیون که اولى بار آهن داشــت، سرقت کردیم و این 
بار کامیون با بار فرش و کشمش را شناسایى و سرقت 

کردیم که دستگیر شدیم.»

آنها در خصوص سارقانى که متوارى شده بودند، گفتند: 
«آنها سوار خودروى سمند بودند تا راننده کامیون را با 
تهدید چاقو به بیابان ببرند اما وقتى متوجه دستگیرى 

ما شدند، گریختند. از آنها اطالعى نداریم.»

«شهروز» 40 ساله، «میالد» 33 ساله، «پیام» 38 ساله 
و «اصغر» 35 ساله به اتهام ســرقت و آدم ربایى روانه 
زندان شــدند. پرونده بعد از کامل شــدن تحقیقات به  
شعبه هشتم دادگاه کیفرى استان تهران فرستاده شد. 

جلسه رســیدگى به پرونده به ریاست قاضى اصغرزاده 
و مستشار توکلى تشکیل شــد. ابتداى جلسه شاکیان 

شکایت خود را مطرح کردند.
ســپس یکى از متهمان گفت: «ما در میدان تره بار کار 
مى کردیم و نسبت فامیلى داشتیم. روزى با هم نشسته 
بودیم و یکى از دوستانمان پیشنهاد سرقت از کامیون را 
در شب مطرح کرد. ما هم قبول کردیم و قرار شد براى 
سرقت شــش نفرى با دو خودرو به اتوبان ساوه برویم. 
بعد از شناســایى کامیون ها، دو نفر از مــا با خودروى 
پراید از راننده مى خواســتیم که از ماشین پیاده شود تا 
بارش را کنترل کند. وقتى او براى بررسى  بار کامیون 
پیاده مى شد، سه نفر از ما با خودروى سمند راننده را به 
بیابان مى بردند و یک نفر ســوار کامیون مى شد و آن 
را با بار ســرقت مى کرد. براى اینکه شناسایى نشویم 
با پرایــد جلوتر از کامیــون حرکت مى کردیــم تا اگر 
به ایست بازرســى رســیدیم به راننده کامیون اطالع

دهیم.» 
او در ادامه گفت: «ســه ماه گذشــت و ما توانستیم دو 
کامیون یکى با بار آهن و دیگرى با بار فرش و کشمش 
را سرقت کنیم. بعد از سرقت نیز آنها را به سه نفر مالخر 

که از آشناهاى ما بودند به قیمت پایین فروختیم.»
هیئت قضائى بعد از شور هر کدام متهمان را به 25 سال 
حبس و 74 ضربه شالق محکوم کرد. سه مالخر هم به 

سه سال حبس محکوم شدند.

نقشه پلید 4 مرد در اتوبان ساوه
 براى رانندگان کامیون 
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امیرحسین رستمى عکسى از فیلم جدیدى 
که در آن بازى کرده منتشر کرد.

فرزاد فرزیــن در قالب یک پســت 
اینســتاگرامى تصویر فیس اَپ خود 
را منتشر کرد.که در نهایت با واکنش 
جالب سیاوش خیرابى بازگر سینما و 

تلویزیون روبه رو شد.
فرزین نوشت: «فقط پایینیو به چشم 
خواهرى نگاه کنید لطفــًا اِ... مگه با 
شما نیستم دوست عزیز همیشه شاد 

باشید.»
پاســخ ســیاوش خیرابى: «سالم، 

مى شه باهم آشنا بشیم؟»

بازگشت جومونگ 

واکنش 
سیاوش خیرابى به 
فیس َاپ فرزین

رامین ناصر نصیر در تازه ترین پست 
اینستاگرامى خود تصویرى از خود در 

لباس ایل بختیار ى منتشر کرد .
وى نوشت: «مسجد سلیمان میان قوم 

شریف بختیارى.»

رامین ناصر نصیر 
با تیپ 

مردان بختیارى

از شهردارى تا آستان قدس 
فیلم سینمایى مى سازند

مســعود ده نمکى درباره ساخت فیلم هاى ســینمایى با بودجه نهادهاى 
دولتى در مناظره اى که با محمد مهدى عســگر پور برگزار شد، گفته 
اســت: «اگر تیتراژ فیلم هاى اپوزیســیون را ببینیــد، با پول هاى 
نهادهاى عمومى ساختند. همین هایى که اسکار گرفتند و خرس

 بردند. خیلــى از این فیلم هایى که حتى توقیف شــدند هم از 
همان پول هــاى ارگانى گرفتند. این دیگــر بعضى از بازى 
است که سیاســى کارى کنند. طرف اسم فیلمش را فالن 
وزیر گذاشته و االن مى گوید نمى گذارند من فیلم بسازم.»

کارگــردان «اخراجــى هــا» معتقــد اســت مدیــران 
برخــى از ارگان هــا بــى ســوادند و وقتــى ســفارش 
تولید فیلــم مى دهنــد، دچــار دردســر مى شــوند: «در این

 ارگان هــا وقتــى فیلم سفارشــى دادنــد بســازند، اینقــدر این 
ســفارش دهنده ها بى ســواد بودند که فیلم ضد خودش عمل کرده 
اســت چون رفتند دادند کسى بســازد که باور به آن چیزى که خواسته 
بسازد، نداشــته. از شــهردارى گرفته تا آستان قدس و ســپاه دارند فیلم 
مــى ســازند. خیلــى از ایــن فیلــم هایــى که مــى بینیــد محصــول همین 

ارگان هاست.»
ده نمکى در ادامه با مقایسه فیلم هاى خود با برخى فیلمسازان مى گوید که اگر او هم 

روزى بخواهد فیلم تاریخى بسازد براى تأمین بودجه آن به سراغ برخى ارگان ها خواهد رفت: 
«فیلم هاى من کمى فرق داشته. چون فیلم هاى من طنز بوده و فیلم قبلى، هزینه فیلم بعدى 
را تأمین کرده است ولى شاید من هم فیلم بسازم تاریخى باشــد و بروم سراغ این ارگان ها. یا 
مثًال براى اینکه تیزر بگیرى، نمى توانى با این ارگان ها کار کنى. ولى شــما نمى توانى بگویى 
که پول گرفتن از ارگان بد است اما از فالن آقازاده ژست روشنفکرى باشد. این که از آقازاده ها و 

کارتل ها بگیرى که بدتر است! دارند پولشویى مى کنند.»
کارگردان «رسوایى» تأکید مى کند که تاکنون براى ساخت فیلم هایش از هیچ ارگانى بودجه 
نگرفته است: «منى دارم این حرف را مى زنم که هیچ وقت از جایى بودجه نگرفتم. ولى وقتى 
فیلم جنگى مى سازى مگر مى شود از نیروهاى نظامى کمک نگیرى؟ در خود هالیوود هم تانک 
در دست ارتش است دیگر. اما بعضى وقت ها یکى خودش فیلمى مى سازد که ارزش دارد. هم 
اجتماعى و هم ملى. باید از آن فیلم حمایت شود و در اکران، در ساخت تا فیلمساز دلگرم شود که 

باز هم کار ارزشمند بسازد.»
ده نمکــى در ادامــه روایــت عجیبــى را در مــورد پخش نســخه قاچاق فیلمــش مطرح 
مى کند: «مثًال فیلــم "اخراجى ها" را نســخه با کیفیتــش را دادند بیرون! همــه مى دانند 
این فیلم را چه کســى مى توانســته بدهد بیرون. بعد فیلم "اخراجى هــا 2" را آپلود کردند در 
اینترنت. آن زمان امکانــات اینترنتى براى مردم عــادى اینقدر امکانپذیــر نبود. هیچکس 
قدر من براى فیلمســازى، هزینه نداده اســت. شــاید آن اقبال عمومى فیلم هایم نگذاشته 

هزینه هایى که دادم دیده شود.»

مســعود ده نمکى درباره ساخت
دولتى در مناظره اى که با محم
اســت: «اگر تیتراژ فیلم ه
نهادهاى عمومى ساختند
 بردند. خیلــى از اینف
همان پول هــاى ار
است که سیاســى
وزیر گذاشته و االن
کارگــردان «اخرا
برخــى از ارگان هـ
تولید فیلــم مى دهنــد
ا ارگان هــا وقتــى فیلم سف
ســفارش دهنده ها بى ســو
اســت چون رفتند دادند کسى
بسازد، نداشــته. از شــهردارى گ
ایــن فیلــم هایـ مــى ســازند. خیلــى از

ارگان هاست.»
ب نمکى در ادامه با مقایسه فیلم هاى خود دهده

خبرگزارى «آناتولى» ترکیــه در خبرى به نقل از 
گونش چلیک جان تهیه کننــده ترکیه اى که به 
تازگى فیلم تاریخى «افسر عثمانى» را با همکارى 
هالیوود ساخته و اکران کرده است، آورده که ترکیه 

درصدد ساخت فیلمى درباره مولوى است.
در این خبر گونش چلیک جان گفته اســت: «از 
حاال براى انجام پروژه هاى تازه با هالیوود آستین 
باال زده ایم و در حال حاضر پروژه داستان زندگى 
حضــرت موالنا کلید خورده اســت که نوشــتن 
ســناریوى آن تقریبًا از یکســال و نیم پیش آغاز 

شده بود.»
وى افزوده است: «نویســنده این فیلمنامه دیوید 

فرانزونى است که فیلم "گالدیاتور"» را در کارنامه 
خود دارد. مدت زیادى اســت بــا او روى زندگى 
موالنا کار مى کنیم و در سفرى که به ترکیه داشت 

به قونیه نیز رفتیم.»
ترکیه در حالى از مشارکت در ساخت فیلم زندگى 
مولوى شاعر ایرانى خبر مى دهد که پیش از این 
رسانه هاى خارجى از ســاخت این فیلم خبر داده 
بودند ولى اشــاره اى به مشــارکت ترکیه نشده

 بود.
فرانزونى پیش از این گفته بود دالیل زیادى براى 
ســاخت چنین فیلمى وجود دارد. وى اشاره کرده 
بود:«فکر مى کنم یک دنیاى دیگر وجود دارد که 

الزم است درباره اش حرف بزنیم. رومى در آمریکا 
نیز بسیار محبوب است. باید به او چهره بدهیم و 

داستان زندگى اش را روایت کنیم.»
فرانزونى و اســتفن جوئل براون تهیه کننده گفته  
بودند دوســت دارند لئوناردو دى کاپریو در نقش 
رومى جلوى دوربین برود و رابرت داونى جونیور 

نیز در نقش شمس تبریزى بازى کند.
این فیلم در حالى با مشــارکت هالیــوود و ترکیه 
ساخته مى شــود که هیچ ردپایى از ایران در این 
پروژه دیده نمى شود و طبق روال همیشگى پس از 
ساخته شدن و اکران فیلم باید منتظر واکنش هاى 

مدیران سینمایى و سینماگران بود!

همکارى ترکیه در ساخت پروژه آمریکایى درباره مولوى

جى.کى رولینگ نویسنده رمان هاى «هرى پاتر» 
بخاطر کشتن شــخصیت داســتانى «سوروس 

اسنیپ» از هوادارانش عذرخواهى کرد.
رولینگ اخیراً در توییتر خود از کشــتن «سوروس 
اسنیپ» یکى از شــخصیت هاى کلیدى «هرى 
پاتر» ابراز تأسف کرده و نوشته است: «اگر پلیس 
دارد پیام هاى توییتر مرا مى خواند، متوجه شده است 
که دعوایى بر سر مراسم سالگرد تأسیس مدرسه 
"هاگوارتز" به پاست. باشد، مى گویم. لطفًا دوباره 
جنجال به پا نکنید، من امســال مى خواهم بابت 
قتل "اسنیپ" عذرخواهى کنم (همهمه حضار)...»

شــخصیت «اســنیپ» در آخرین جلد رمان هاى 
«هرى پاتــر» اندکى پیش از جشــن ســالگرد 

تأسیس مدرسه جادوگرى «هاگوارتز» با نیش مار 
«لــرد ولدرمــورت» کشــته شــد. پــس از آن 
نبرد «هاگوارتــز» اتفاق افتاد و افــراد زیادى در 
داســتان «هرى پاتر» کشته شــدند. «رولینگ» 
طى ســال هاى اخیر بابــت رخ دادن چنین اتفاق 

غم انگیزى در داستان ابراز تأسف کرده بود.
آلــن ریکمن بازیگر نقش پرفســور «ســوروس 

اسنیپ» بود که در ژانویه سال 2016 درگذشت.  
«هرى پاتر و سنگ جادو» اولین بار در سال 1997 
به چاپ رســید و پس از آن شــش قسمت بعدى 
رمان هاى رولینگ با موفقیتى روزافزون روانه بازار 
کتاب شدند. اقتباس سینمایى این هفت اثر در قالب 
هشت فیلم با بازى دنیل رادکلیف و اِما واتسون نیز 

در فروش باالى این کتاب ها بى تأثیر نبوده است. 
از سال 2001 تا 2011 هشــت فیلم «هرى پاتر و 
سنگ جادو»، «هرى پاتر و تاالر اسرار»، «هرى 
پاتر و زندانى آزکابان»، «هرى پاتر و جام آتش»، 
«هرى پاتر و محفــل ققنوس»، «هــرى پاتر و 
شــاهزاده دورگه» و «هــرى پاتر و یــادگاران 
مرگ - قســمت اول و دوم» در سینماهاى جهان 
اکران شدند و به فروشــى بالغ بر هشت میلیارد و 

200 میلیون دالر دست یافتند.
«بلومزبرى» ناشر کتاب هاى «هرى پاتر»، فروش 
جهانى این رمان ها را تاکنون 450 میلیون نسخه 
اعالم کرده اســت. رمان هاى مشــهور رولینگ 

تاکنون به 79 زبان دنیا ترجمه شده اند.

عذرخواهى جى.کى رولینگ  بخاطر قتل«اسنیپ»

برد پیت براى نخســتین بار پس از رسانه اى شدن 
ماجراى طالقش از آنجلینا جولى در این باره صحبت 
کرد. او در این مصاحبه مصرف زیاد مشروبات الکلى 

و مواد مخدر روان گردان را تأیید کرد.
بازیگر «آقا و خانم اســمیت» تأیید کرد که پس از 
جدایى از آنجلینا جولى مصرف مشروبات الکلى را 

ترك کرده است.
این بازیگر 53 ســاله در گفتگویــى اعالم کرد که 
مصرف مشروبات الکلى را کنار گذاشته و در جلسات 
روان درمانى شــرکت مى کند. او در این باره گفت: 
«روان درمانى را تازه شــروع کــرده ام و از این کار 

بسیار راضى هستم.»

آنجلینا جولى ماه سپتامبر ســال 2016 به شکلى 
ناگهانى دادخواست جدایى از برد پیت را به دادگاه 
ارائه کرد. خبر جدایى این زوج سرشناس خیلى زود 

به رسانه هاى جهان راه یافت.
پیت دربــاره جدایى از آنجلینا جولــى گفت: «این 
جدایى منشأ تغییرات بســیار بزرگى بود. من به یاد 
ندارم که پس از فارغ التحصیل شــدن از کالج حتى 
یک روز را بدون مصرف مشــروبات الکلى یا مواد 
روان گردان گذرانده باشم. خیلى خوشحالم که همه 

آنها را کنار گذاشتم.»
او با دفاع از تصمیمشان براى جدایى گفت که آنها 
تصمیم گرفتند تا به جاى پیش گرفتن راه «تنفرى 

گزنده» با همکارى مشکالتشان را حل کنند.
این بازیگر پس از جدایى از همســرش با مشغول 
شدن به هنرهاى دستى آرامش پیدا کرده است. او 
در این باره گفت:  «حاال با استفاده از چوب، گچ و گل 

خیلى چیزها مى سازم.»
بازیگر «حرامزاده هاى لعنتى» درباره ادامه فعالیت 
خود در سینما گفت:  «دیگر چندان خودم را به عنوان 
یک بازیگر نگاه نمى کنم. این موضوع بخش اندکى 
از زمان و تمرکز مرا به خودش اختصاص مى دهد.»

فیلم جدید برد پیت با عنوان «ماشین جنگ» طنزى 
تلخ درباره جنگ آمریکا در افغانستان است که از 26 

ِمى در سینماهاى آمریکا اکران خواهد شد.

اولین گفته هاى برد پیت درباره جدایى از آنجلینا جولى

ده نمکى:
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با ارسال تصاویر، مطالب و نظرات خود به باشگاه خبرنگاران روزنامه نصف جهان  
شما هم مى توانید خبرنگار شوید

       09132008640      :شماره تلگرام
Id admin:               @nesfejahanadmin   
join channel:       @nesfejahanclub          
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معدن زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر حوالى ساعت 11 و 30 دقیقه چهارشنبه سیزدهم اردیبهشت با انتشار گاز متان دچار انفجار شد. در این حادثه تعدادى از کارگران مصدوم 
و تعدادى نیز در زیر آوار محبوس شدند.بر اساس آمارهاى ارائه شده ده ها نفر مصدوم و مجروح براى مداوا به مراکز درمانى گنبدکاووس، مینودشت و آزادشهر اعزام و تعدادى از 

مصدومان به صورت سرپایى مداوا شدند.این معدن در 90 کیلومترى گرگان مرکز استان گلستان قرار دارد و حدود 500 کارگر در آن فعالیت داشتند.

دریچـه




