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شرکت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را، از طریق مناقصه عمومى دومرحله اى 
به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید. 

مدت دریافت اسناد مناقصه: از روز پنج شنبه مورخ 96/03/11 تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 96/03/17 در قبال فیش بانکى 
بمبلغ یکصد هزار ریال واریز شده بحساب جارى سپهر صادرات به شماره 0101673314007 بنام شرکت توزیع برق استان اصفهان 

مدت تحویل پیشنهادات: از روز پنج شنبه مورخ 96/03/18 لغایت ساعت 7/00 صبح روز شنبه مورخ 96/03/27
محل تحویل پیشنهادات: اصفهان چهارباغ باال خیابان شریعتى دبیرخانه شرکت توزیع برق استان اصفهان 

تضامین مورد قبول: پیشنهاددهندگان مکلفند معادل مبلغ سپرده شــرکت در مناقصه را بصورت ضمانت نامه بانکى معتبر یا فیش 
واریزى به حساب جارى سپهر صادرات به شماره 0101673314007 بنام شرکت توزیع برق استان اصفهان ارائه دهند. به پیشنهادات 

فاقد سپرده، مخدوش و سپرده هاى کمتر از میزان مقرر و چک شخصى ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر توضیحات: 
1- هزینه درج آگهى 

مناقصه در صفحات داخلى روزنامه هاى نصف جهان و کیهان بعهده برنده مناقصه میباشد. 
2- داوطلبان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13- 36273011 داخلى 4275 واحد مناقصات تماس حاصل نمایند. 
3- اسناد و مدارك و اطالعات این مناقصه در ســایت اینترنتى معامالت توانیر به آدرس http://tender.tavanir.org.ir قابل 
دسترسى میباشد همچنین آگهى این مناقصات در سایت پایگاه ملى مناقصات ایران به آدرس http://iets.mporg.ir و سایت 

شرکت توزیع برق استان اصفهان به آدرس WWW.epedc.ir قابل دسترسى مى باشد. 
4- به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء و یا مبهم و مشروط و مخدوش و یا بدون ســپرده معتبر و یا الك گرفته شده با الك غلطگیر و یا 

پیشنهاداتى که پس از تاریخ تعیین شده واصل گردد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى

شرکت توزیع نیروى برق استان اصفهان 
امور تدارکات و انبارها 

شماره موضوع  مناقصهردیف
مناقصه 

تاریخ بازگشایى 
پاکات مناقصه

ساعت بازگشایى 
پاکات مناقصه 

مبلغ ضمانتنامه 
(ریال)

برون سپارى خدمات مشترکین اجرایى 1
8/00360204900 صبح 1543/9696/03/27شهرستان شاهین شهر و میمه 

برون سپارى خدمات مشترکین اجرایى 2
8/30393541900 صبح 1544/9696/03/27شهرستان نجف آباد 

برون سپارى خدمات مشترکین اجرایى 3
9/00297686700 صبح 1545/9696/03/27شهرستان برخوار 

برون سپارى خدمات مشترکین اجرایى 4
9/30473703600 صبح 1546/9696/03/27شهرستان کاشان و راوند  

برون سپارى خدمات مشترکین اجرایى 5
10/00408715300 صبح 1547/9696/03/27شهرستان فالورجان  

برون سپارى خدمات مشترکین اجرایى 6
10/30373382688 صبح 1548/9696/03/27شهرستان خمینى  شهر 

برون سپارى خدمات مشترکین اجرایى 7
11/00294797406 صبح 1549/9696/03/27شهرستان آران و بیدگل و نطنز  

آدرس ملکشماره پالك ثبتىردیف
مساحت 
عرصه به 
مترمربع

مساحت 
اعیان 
مترمربع

نوع 
ملک

قیمت پایه 
(ریال)

سپرده تودیعى 
جهت شرکت 

در مزایده 
(ریال)

1
19623 فرعى از 

582/1 و 581/2 اصلى 
بخش 9 ثبت اصفهان 

فوالدشهر- میدان امام 
 B4 بازار B4 خمینى- محله

پالك 31
773/640/00038/682/000 تجارى 27/63قدرالسهم 

2
19620 فرعى از 

582/1 و 581/2 اصلى 
بخش 9 ثبت اصفهان 

فوالدشهر- میدان امام 
 B4 بازار B4 خمینى- محله

پالك 25
645/240/00032/262/000تجارى 22/64قدرالسهم 

3
19621 فرعى از 

582/1 و 581/2 اصلى 
بخش 9 ثبت اصفهان 

فوالدشهر- میدان امام 
 B4 بازار B4 خمینى- محله

پالك 27
765/520/00038/276/000 تجارى 27/34قدرالسهم 

196/44 بخش 1 ثبت 4
اصفهان 

خیابان چهارباغ عباسى- خ 
آمادگاه- مقابل هتل عباسى 
کوچه فتح آباد (شماره 3) 
بن بست مسیح پالك 19 

واحد یک

4/533/480/000226/674/000آپارتمان 125/93قدرالسهم 

587/769
نجف آباد- یزدانشهر- خیابان 
شهید مطهرى- خیابان پنجم 

غربى پالك 27 و 29
مسکونى- 300/95196

131/000/000 2/620/000/000تجارى

آگهــى مزایـــده عمومــى 96/1
نام مزایده گزار: بانک انصار- مدیریت شعب استان اصفهان 

موضوع مزایده: امالك تملیکى
مدیریت شعب بانک انصار استان اصفهان در نظر دارد امالك ذیل را بفروش رساند عالقه مندان به شرکت در مزایده مى توانند پس از نشر آگهى جهت دریافت 
برگ شرایط مزایده با در دست داشتن فیش واریزى به مبلغ 100/000 ریال به حساب 1- 2685- 1401 (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک انصار) بنام دایره ادارى 

و پشتیبانى بانک انصار استان اصفهان به آدرس اصفهان- خیابان شمس آبادى- نبش کوچه باغ جنت طبقه اول واحد پشتیبانى مراجعه نمایند. 
1- مهلت دریافت اسناد تا آخر وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 1396/03/17 

2- مهلت تحویل پیشنهادات حداکثر تا آخر وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 1396/03/24 
3- مبلغ سپرده شرکت در مزایده، مطابق مبالغ مندرج در آگهى مى باشد که طبق مندرجات اسناد مزایده مى بایست طى یک فقره چک بانکى ارائه گردد. در 

صورتیکه متقاضى برنده شناخته شد و از خرید منصرف گردید چک مذکور به عنوان وجه التزام به اجرا گذاشته خواهد شد. 
4- کلیه امالك با وضع موجود به فروش مى رسد. 

شرایط فروش: به صورت 25٪ قیمت پیشنهادى نقد و مابقى اقساط 60 ماهه با نرخ کارمزد مصوب بانکى 
جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات ادارى با شماره 18- 32368516- 031 داخلى 111 یا 117 تماس حاصل فرمایید. 

مدیریت شعب بانک انصار استان اصفهان

بانک انصار

زاینده رود چرا دیروز قرمز شد

سعید آقایى در آستانه سپاهانى شدنفرآورده هاى دامى اصفهان هیچ مشکلى ندارندساخت سد در ترکیه، ایجاد بحران در ایرانوالیتى، معماى بزرگ سیاسیون تأثیر موسیقى بر درمــان بهتر ورزشاستاناجتماع سالمت
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اگر فرهنگ نباشد
 نان و آب هم نیست

پذیرفته شدگان
مهر 97 معلم مى شوند!

وجود یک
 بمب ساعتى

 در مرکز شهر اصفهان

چگونه پیغام ترجمه
 سایت ها را در مرورگر 
کروم غیرفعال کنیم؟

14

اکبر و سیامک 
زن آمریکایى را 

به حاشیه تهران کشاندند

 «اصفهان، نصف جهان» 
واقعیت اصفهان امروزنیست

افزایش تعداد خارجى ها با کتاب راهنما و چوب هاى سلفىافزایش تعداد خارجى ها با کتاب راهنما و چوب هاى سلفى
گردشگرى  در اصفهان به روایت روزنامه گاردینگردشگرى  در اصفهان به روایت روزنامه گاردین

3

سرگردانى برند شهرى در سوء مدیریت 

جهان نما

الریجانى براى سیزدهمیــن بار رئیس ماند

2

پرسپولیس 
انتقام 

استقالل را 
مى گیرد؟

گزارشى از آنچه باعث تغییر رنگ آب در محدوده لنجان و مبارکه گردید

برخى از رسانه ها در پیش بینى خود از حریف احتمالى 
پرسپولیس در مرحله یک چهارم نهایى، آرزوى جالبى دارند؛ 
رویارویى برانکو با العین و انتقام شکست فاجعه بار استقالل.
با مشخص شدن چهره چهار تیم صعود کننده از غرب آسیا 
به مرحله یک چهارم نهایى بهترین قرعه
 براى تنها نماینده ایران که همه رسانه ها و عمده کارشناسان 
در تحلیل هاى خود بر آن اتفاق نظر دارند، 
رویارویى با قاتل استقالل خواهد بود.

ن ی یز ى ررىبر نب
پزشکیان و مطهرى با 

رأى نمایندگان به عنوان 
نواب اول و دوم
 انتخاب شدند

رااستقالل را  لاستقالل را استقالل
یرمى گیرد؟ رى گیرد؟ى د؟گم گیرد؟گ م

براى تنها نماینده ایران که همه رسانه ها و عمده کارشناسان
ن دارند، نظدر تحلیل هاى خود بر آن اتفاق نظردارند،ا فا ا آ خ ا ل درتحلیلهاىخودبرآناتفاقنظرل
درویارویى با قاتل استقالل خواهد بود. اهد تقاللخ اقاتلا بوا و ل ل رویىب روی
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معاون اول قوه قضائیه در صد و ســیزدهمین نشســت 
خبرى خود با اصحاب رسانه که صبح دیروز برگزار شد 
بیان داشت: از نامزدهاى انتخابات ریاست جمهورى که 
رأى نیاوردند و از حامیان آنها تشکر مى کنم که برخالف 
سال 88 جو جامعه به هم نخورد و دشمن هم نتوانست 

کارى انجام دهد.
حجت االسالم والمسلمین محسنى اژه اى تأکید کرد: 
در قوه قضائیه هم ســتاد پیشگیرى ازتخلفات انتخابات 
تشکیل شد که در جلوگیرى از تخلفات و جرائم انتخاباتى 
بسیار مؤثر بود و اگر هشــدارها و تذکرات این ستاد نبود 
امروز با پرونده هــاى زیادى مواجه بودیــم. وى افزود: 

دادستانى یکى از مراجعى است که به استعالمات پاسخ 
مى دهد که امسال به 198هزار استعالم پاسخ داده شد که 
197هزار مربوط به انتخابات شوراها بود و مابقى مربوط 

به انتخابات مجلس و ریاست جمهورى بود.
حجت االسالم والمسلمین محسنى اژه اى اظهار داشت: 
یکى از کارهاى مهم دســتگاه قضا رسیدگى به پرونده 
متهمان است که هم قبل از انتخابات پرونده اى تشکیل 
مى شــود و هم حین و هم بعد از انتخابات که مواردى  
از تخلفات از شــوراى نگهبان، وزارت کشور، سازمان 
اطالعات سپاه، نیروى انتظامى و وزارت اطالعات رسیده 

و پرونده هایى تشکیل شده است.

تشکر معاون قوه قضائیه از 
نامزدهایى که رأى نیاوردند 

 عضو جامعه روحانیــت مبارز گفت: ملــت ایران به 
روحانیــت رأى دادنــد، امیدواریم روحانیــت بتواند 

همچنان اعتماد مردم به خودش را افزون تر کند.
حجت االسالم والمسلمین مصطفى پورمحمدى در 
گفتگو با خبرآنالین در پاسخ به این سئوال که آقایان 
روحانى و رئیســى هر دو عضو جامعه روحانیت مبارز 
هســتند که مجموع آراء آنها 39 میلیون و 200 هزار 
رأى مى شود، آیا این میزان رأى را مى توان به جامعه 
روحانیت نسبت داد؟ گفت: «به هر حال ملت شریف 
ایران همچنان به بزرگوارانى که منسوب و متعلق به 

روحانیت کشور هستند رأى دادند، بنابراین روحانیت 
مورد اعتمــاد، امید و امین بودن نزد ملت محســوب 
مى شــود که این براى ما مغتنم و ارزشــمند است. 
امیدواریم روحانیت بتواند همچنــان اعتماد مردم به 

خودش را افزون تر کند.»
وى در پاسخ به این ســئوال که حس جامعه روحانیت 
مبارز از اینکه دو عضوش در دوازدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهورى توانستند 39 میلیون رأى به دست 
بیاورند چیســت؟ افزود: «ما در جامعه روحانیت بحث 
بخشى نداریم اما در کل اینکه همچنان مردم ایران به 

دوستان و هم لباسان ما اعتماد دارند دستاوردى براى 
نظام مى دانیم که باید حفظ شود.»

عضو جامعــه روحانیــت مبارز در پاســخ بــه این 
ســئوال که آیا توصیــه اى دارید کــه اصولگرایان 
به محوریت سیاســى آقایان از جملــه ناطق رجوع 
کنند؟ اظهار داشــت: «هنوز بحث هایى این شکلى 
نشــده اســت. به هر حال معتقدیم هرچــه تفاهم، 
همراهى، همدلى و همکارى نزدیک و بیشتر شود به 
نفع فضاى سیاسى، اجتماعى، پیشرفت و رفاه کشور 

است.»

حســن روحانى در اولین نشســت خبرى خود بعد از پیروزى در     نامه نیوز |
انتخابات از تغییر ســخن گفت و اعالم کرد دولت دوازدهم کمــى جوان تر از دولت 

یازدهم خواهد بود.
چه کسانى کابینه دوم روحانى را تشکیل مى  دهند؟ این سئوالى است که همه منتظر 
پاسخ آن از سوى رئیس جمهور روحانى هستند. سئوالى که رئیس جمهور بعد از مراسم 

تحلیف در مجلس، دو هفته فرصت دارد به آن پاسخ دهد. 
تغییر در دولت دوم یک رسم دیرین در میان رؤساى جمهور ایران است. هاشمى کابینه 
دوم خود را با 9 تغییر، خاتمى با هفت تغییر و احمدى نژاد با 15 تغییر آغاز کردند. اما در 
دومین دولت روحانى، اولین گزینه احتمالى تغییر محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، 
معدن و تجارت است. وزیر 72 ساله اى که خود نیز عالقه اى به حضور در دولت ندارد. 

او احتماًال جاى خود را به وزیرى جوان تر خواهد داد.
وزیر کشور دیگر گزینه احتمالى تغییر در دولت دوم روحانى است. رحمانى فضلى وزیر 
اصولگراى روحانى احتماًال جاى خود را به یک اصالح طلب خواهد داد. بســیارى از 
حامیان روحانى بخاطر حضور استانداران و فرمانداران اصولگرا و احمدى نژادى از وزیر 
روحانى رضایت ندارند و خواستار تغییر او هستند. اتفاقى که به نظر مى رسد روحانى 
نیز مایل به انجام آن است. محمد شریعتمدارى، مجید انصارى و عبدالواحد موسوى 

الرى گزینه هاى احتمالى جانشینى رحمانى فضلى هستند.
آموزش و پرورش دیگر وزارتخانه اى است که به احتمال زیاد موسم تغییر در آن وزیده 
خواهد شــد. ماجراى دختر وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم و سند 2030 باعث 
شده است تحلیلگران سیاسى بر این باور باشند که فخرالدین احمدى دانش آشتیانى 
در دولت دوازدهم عهده دار وزارت آموزش و پرورش نخواهد بود. محمد على نجفى 

گزینه مطرح براى این وزارتخانه است.
وزارت علوم، وزارتخانه اى است که روحانى براى آن پنج نامزد به مجلس معرفى کرده 
است. محمد فرهادى بعد از وزیر استیضاح شده علوم یعنى فرجى دانا سکان هدایت این 
وزارت را به دست گرفت. حاال ناظران سیاسى بر این باور هستند که روحانى در مجلس 
دهم که مجلس اعتدالى هاست وزیر علوم مطلوب خود را معرفى مى کند. جعفر توفیقى، 

محمد على نجفى و فرجى دانا مى توانند گزینه هاى روحانى براى وزارت علوم باشند.
وزارت اقتصاد هم احتماًال دچار تغییر خواهد شد. روحانى براى رشد اقتصادى و از بین 
بردن رکود احتیاج به نیروى تازه اى در وزارت اقتصاد دارد. از طهماســب مظاهرى و 

مسعود نیلى به عنوان جانشین هاى على طیب نیا نام برده مى شود.
در این میان موالوردى معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور نیز اعالم کرد احتمال 
معرفى سه وزیر زن در کابینه دوازدهم وجود دارد. باید دید قرعه تغییر در کابینه روحانى 

به نام چه کسانى زده خواهد شد.

على اکبر والیتى؛ او حتمًا یکى از مهمترین پدیده هاى 
چند ماه اخیر سیاســت ایران اســت. دیپلمات محافظه 
کارى که ســکوت کرده اما اقداماتى را در این چند ماه 
انجام داده است. او همیشه در آستانه هر انتخاباتى یکى از 
چهره هایى بود که اهل تحلیل و سیاست به گمانه زنى 
درباره او مى پرداختند. والیتــى در انتخابات این دوره 
ریاست جمهورى سکوت محض اختیار کرد و هرگز پالس 
و نشانه اى را نمایان نکرد از اینکه تمایلش به کدام نامزد 
است. او نه به کمپین اصولگرایان پیوست و نه حتى حرفى 
زد که از آن بتوان حمایت از ماندگارى روحانى را استنباط 
کرد. او اکنون درگیر اتفاقات مهمترى است؛ والیتى در 

چالش بزرگ دانشگاه آزاد سرگرم شده است.
والیتى همیشــه مظان در نامزدى بوده؛ با این همه اما 
فقط یک بار نامزد انتخابات شده است. یکبار دیگر هم 
که درسال 84 نامزد انتخابات شــده بود با جدى شدن 
کاندیداتورى هاشمى رفسنجانى انصراف داد و وارد میدان 
رقابت ها نشد. انصرافى که برخى معتقد بودند از مدت ها 
قبل برنامه ریزى شــده بود. برخى مى گفتند والیتى با 
توصیه هاشمى و براى به هم زدن بازى اصولگرایان وارد 
صحنه شده است. او اما بعدها این موضوع را تکذیب کرد. 

کلید انتخابات 92
اما على اکبر والیتى از مناظره سال 92 به یکباره چهره 
تازه اى در محافل سیاســى پیدا کــرد. دیپلماتى که در 
مواجهه با چهره هاى سیاسى وجهه دیگرى از شخصیت 

خود را نمایان کرد.
همه چیز هم در چند دقیقــه و در همان مناظره معروف 
ســال 92 اتفاق افتاد؛ آنهم درست زمانى که حرف هاى 
والیتى تمام شده بود و نوبت براى طرح پرسش به سعید 
جلیلى رســید. شــاید هیچکس فکر نمى کرد که سعید 
جلیلى حتى براى على اکبر والیتى هــم عریضه آماده 
کرده باشد. جلیلى براى اولین بار سطح مجادله در حوزه 
سیاست خارجى را بسیار باال برد. او به سیاست هاى وزیر 
اسبق امور خارجه به شدت تاخت و تالشش را کرد تا به 
او و البته همه کســانى که آن مناظره را دنبال مى کردند 
بگوید حاصل جمع دوران وزارت والیتى آنچنان هم که 
مى گویند مثبت نبوده است.حرف هایش که تمام شد اما 
والیتى هم برخورد خاص خود را در این زمینه داشت. حاال 
نوبت سعید جلیلى بود که پاسخ هاى والیتى را گوش کند. 
او به دکتر والیتى نگاه و واکنش او را نظاره مى کرد. وزیر 

خارجه اســبق ایران به او گفت: «دیپلماسى این نیست 
که انسان برود مقابل کشــورهاى دیگر خطابه بخواند. 
دیپلماسى این نیست که ما در یک طرف بنشینیم و آنها در 
طرف مقابل بنشینند و ما حرف مشخصى را بزنیم بدون 

آنکه اقدامات دیگرى در خارج از آن انجام دهیم.» 
والیتى حاال زمان مناســبى یافته بود که به همه بگوید 
در مورد سیاست خارجى سعید جلیلى نقد دارد. او گفت: 
«وقتى طرف مقابل حاضر است چند قدم بردارد، باید ما 
هم انعطاف داشته باشیم. هنر دیپلماسى این است که از 
این فرصت ها اســتفاده کند و اصولگرایى به این معنى 
اســت که انعطاف پذیر هم باشــد، نباید در داخل کشور 
طورى وا نمود کنیم که اصولگرا هســتیم و انعطاف پذیر 

نباشیم، ما مصالح ملى را در دیپلماسى باید به طور بهتر 
تأمین کنیم، باید از دیپلماسى به نفع مصالح ملى استفاده 
کنیم، دیپلماسى فقط خشونت و سرسختى نشان دادن 

نیست.» 
او بعد از آن انتخابات حسن روحانى که در پاستور مستقر 
شد، با حکم هاشمى رفسنجانى رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، جایگزین روحانــى در مرکز تحقیقات 

استراتژیک نظام شد.

مدافع تمام عیار برجام
دولت حســن روحانى که کار خود را آغــاز کرد، محور 
فعالیت هاى اصلى خود را دســتیابى به توافق هسته اى 

انتخاب کرد. از اینجاســت که به یکباره على اکبر والیتى 
نقش مهمى   در سیاست ایران بازى مى کند. او از مدافعین  
تیــم مذاکره کننده مى شــود و به رغم انتقــادات فراوان 
کمک شایانى در به نتیجه رســیدن برجام انجام مى دهد. 
على اکبر والیتى درباره نفر اول تیــم مذاکره کننده گفته 
بود: «محمدجواد ظریف نشــان داده به هر آنچه در حوزه 
وزارت خارجه باید انجام شود و مورد نظر رهبر معظم انقالب 
است، پایبند اســت.» او در اظهار نظرى دیگر در این مورد 
گفته بود:« این تخریب ها درست نیست و باید حمایت کرد 
چرا که معتقدم کسانى که در صحنه سیاسى وارد مذاکره 
مى شوند، مانند ســربازى هســتند که به جبهه فرستاده 

مى شوند و همه باید از آنها حمایت کنند.»

دیپلمات در قامت ریاست جدید
اما از وقتى او بعد از درگذشت آیت ا... هاشمى به دانشگاه 
آزاد رفته وجه دیگرى از شخصیت او نمایان شده است. او 
در جلسات پر چالشى حاضر شــده است. بعد از آمدن او به 
دانشگاه برخى نزدیکان هاشمى رفسنجانى از جمله فرزند 
او یاسر هاشــمى برکنار شــده اند. این برکنارى ها براى 
تحلیلگرایانى که همیشه او را نزدیک ترین افراد به هاشمى 
رفسنجانى مى دانستند به یک معماى بزرگ تبدیل شده 
اســت. والیتى البته براى برکنارى رئیس دانشــگاه آزاد 
دالیلى را مطرح کرده اما هنوز چندان روشن نکرده است که 
آیا او مشخصًا مخالف خط و مشى هاشمى در این دانشگاه 

بوده ویا اینکه این برکنارى ها دالیل دیگرى دارد.
والیتى از پدیده هاى سیاســى این چند ماه اخیر است. 
فعًال که جنجال هاى مهمى پیرامون دانشــگاه آزاد به 
وجود آمده اســت باید دید او چگونه با این چالش مواجه 

خواهد شد.

على الریجانى تا کنون 13 بار به عنوان «رئیس مجلس» از 
نمایندگان ســه مجلس رأى اعتماد گرفته است. او دیروز نیز 

با کسب 204 رأى از 268 رأى مأخوذه ریاستش را تمدید کرد.
به گزارش خبرآنالین، عالوه بر اینکه او سه بار به عنوان رئیس 
موقت در مجالس هشــتم، نهم و دهم انتخاب شد، در طول 
هشت سال عمر دو مجلس هشتم و نهم نیز هر سال به عنوان 
رئیس دائم مجلس رأي آورد. او دیروز هم براي سیزدهمین بار 
در معرض این رأي گیري قرار گرفت و با کســب 204 رأي از 
268 رأي مأخوذه براي دومین سال متوالی رئیس مجلس دهم 

شد. البته 64 رأي باطله نیز در این انتخابات لحاظ شده بود. 
گفتنی است او در انتخابات مجلس هشتم رقیبی براي 
ریاست نداشت ولی در مجلس نهم با غالمعلی حدادعادل 
و در مجلس دهم با محمدرضا عارف در انتخابات هیئت 
رئیسه موقت و با مصطفی کواکبیان در انتخابات هیئت 

رئیسه دائم رقابت کرد. او در انتخابات هیئت 
رئیســه موقت مجلس دهم، با 

کســب 173 رأي از عارف 
با 103 رأي پیشی گرفت 
و در انتخابــات هیئــت 
رئیســه دائم نخستین 
سال فعالیت مجلس 
دهم با کســب 237 
رأي از کواکبیان با 
11 رأي، جلو افتاد. 
اختالف آراء وي در 

این دو رقابت 64 رأي 
بود که گویاي تقویت جایگاه وي بود. 
او دیروز نیز تنها نامزد ریاست مجلس 
بود و هیچیک از نمایندگان با او وارد 
رقابت نشدند. الریجانی با کسب 
237 رأي در سال گذشته، رکورددار 
کسب رأي براي ریاست خانه ملت 

در تمامی ادوار گذشته است.  

اما پس از آنکه ریاست على الریجانى براى دومین سال پیاپى 
در مجلس دهم تمدید شد، نواب رئیسى پزشکیان و مطهرى نیز 
بار دیگر با رأى موافق نمایندگان تکرار شد. در انتخابات هیئت 
رئیسه دومین ســال از مجلس دهم، علی مطهري و مسعود 
پزشکیان از سوي فراکسیون امید و حمیدرضا حاجی بابایی از 
فراکسیون والیی و هادي قوامی از فراکسیون مستقلین براي 

کرسی هاي نایب رئیسی مجلس رقابت کردند.
بر اساس نتایج اعالم شده از میان 253 رأي مأخوذه، پزشکیان 
با کســب 179رأي و مطهري با کسب 163 رأي 
به ترتیب ، به عنوان نــواب اول و دوم رئیس 
برگزیده شــده و حاجی بابایی و قوامی به 
ترتیب با کسب 107 و 67 رأي از این رقابت 

حذف شدند.
گفتنی اســت در طول یکســال گذشته، 
پزشــکیان و مطهرى در دو انتخابات هیئت 
رئیســه موقت و هیئت رئیسه 
دائم ســال اول مجلس دهم 
نیز نامزدهاى فراکســیون 
امید بودند و حاجى بابایى 
و دهقان نیز رقباى آنها در 
هر دو انتخابات گذشته از 
فراکسیون والیى به شمار 
مى رفتند. رقابتى که در 
مرحله اول (انتخابات 
هیئت رئیسه موقت) 
با نتیجــه یک-یک، 
مساوى به پایان رسید 
و دو روز بعــد -11 
خرداد سال 95- در 
انتخابات هیئت رئیسه 
دائم، بــا نتیجه دو بر 
یک به نفع فراکسیون 

امید خاتمه یافت.

چهره جدیدى از سیاست ورزى آقاى دیپلمات رو مى شود

والیتى، معماى بزرگ سیاسیون

 
والیتى در انتخابات این 
دوره ریاست جمهورى 
سکوت محض اختیار 
کرد و هرگز پالس و 

نشانه اى را نمایان نکرد 
از اینکه تمایلش به 

کدام نامزد است. او نه 
به کمپین اصولگرایان 

پیوست و نه حتى حرفى 
زد که از آن بتوان 
حمایت از ماندگارى 

روحانى را استنباط کرد. 
او اکنون درگیر اتفاقات 

مهمترى است

پاسخ جالب قطر به 
سعودى وامارات

«محمـد بـن عبدالرحمـن» وزیـر    تابناك |
خارجه قطر در واکنش به هجمه رسانه هاى سعودى 
و اماراتـى علیه کشـورش بـه بیـان کالمـى از امام 
على بن ابـى طالب(ع) بسـنده کـرد. وى در صفحه 
توییتر خـود ایـن کالم امام علـى (ع) را منتشـر کرد 
که فرمودند:«کل جراحـه فلها دواء... و سـوء الخلق 
لیس له دواء» (هر زخمـى درمانـى دارد اما بد خلقى 

درمان ندارد).

شماره تلفن ترامپ در دست 
سران جهان!

شـماره  جمهورآمریـکا،  رئیـس    الف |
تلفن همـراه خود را بـه رهبـران جهـان داد و از آنها 
خواسـت با وى تمـاس بگیرند. ایـن اقـدام «دونالد 
ترامپ»، درخواسـتى غیرعادى به شـمار مـى رود و
پروتـکل هـاى دیپلماتیـک را نقـض مـى کنـد و
نگرانى هایى را در خصوص امنیت و محرمانه ماندن 
ارتباطـات رئیـس جمهور آمریـکا موجب مى شـود. 
مسئوالن کنونى و سـابق آمریکایى تأکید کردند که 
ترامپ، از رهبران کانادا و مکزیک خواسـت، با تلفن 
همراه او تماس بگیرند. به گفته این مسئوالن، شاید 
تاکنون «جاسـتین ترودو» نخسـت وزیر کانادا تنها 
کسى باشـد که از این پیشـنهاد ترامپ استفاده کرده 

باشد. 

فتواهاي مضحک داعش در 
ماه رمضان

   آریا | بـا توجه بـه فرا رسـیدن مـاه رمضان، 
داعش فتواهایی را براي نیروها و مردم تحت سیطره 
خود صادر کرده است. از جمله هر شخصی که عضو 
این گروه نیسـت، روزه اش باطل است و می توان به 
عنوان منافق بر وي حد جاري نمـود. مفتیان داعش 
گفته اند خروج زنـان در روز حرام اسـت چون باعث 
فتنه میان مسـلمانان می شـود. همچنیـن، اگر زنی 
قصد خروج از خانه پس از نماز مغرب را دارد باید یک 
مـرد از نزدیکان درجه یـک با وي باشـد؛ در غیر این 
صورت باید حد زنا بر این زن و شخص همراه او اجرا 
شـود. فتاواي این گروه در عراق شـامل حـرام بودن 
فـروش کاالهـاي اساسـی ده روز قبل از پایـان ماه 
رمضان و لزوم تعطیلـی مغازه هـا ده روز قبل از عید 
فطر هم می باشـد که هدف از آن وادار ساختن مردم 
به اعتـکاف در روزهاي آخـر این ماه اسـت. تعطیلی 
آرایشـگاه هاي مردانه و حرام بودن اسـتفاده از تلفن 
همراه توسـط زنان دیگر فتاوي این گروه تروریستی 

است.  
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و  وصیت  من  به  همه  مسلمانان  و مستضعفان  جهان  این  است  که  شماها نباید بنشینید و منتظر آن  باشید که  حکام  و 
دست  اندرکاران  کشورتان  یا قدرت هاى  خارجى  بیایند و براى  شما استقالل  و آزادى  را تحفه  بیاورند. ما و شماها الاقل  
در این  صد سال  اخیر، که  به تدریج  پاى  قدرت هاى  بزرگ  جهانخوار به  همه  کشورهاى  اسالمى  و سایر کشورهاى  
کوچک  باز شده  است  مشاهده  کردیم  یا تاریخ هاى  صحیح  براى  ما بازگو کردند که  هیچیک  از دَول  حاکم  بر این  
کشورها در فکر آزادى  و استقالل  و رفاه  ملت هاى  خود نبوده  و نیستند؛ بلکه  اکثریت  قریب  به  اتفاق  آنان  یا خود به  
ستمگرى  و اختناق  ملت  خود پرداخته  و هر چه  کرده اند براى  منافع  شخصى  یا گروهى  نموده ؛ یا براى  رفاه  قشر مرفه  
و باالنشین  بوده  و طبقات  مظلوم  کوخ  و کپرنشین  از همه  مواهب  زندگى  حتى  مثل  آب  و نان  و قوت  الیموت  محروم  
بوده ، و آن  بدبختان  را براى  منافع  قشر مرفه  و عیاش  به  کار گرفته اند؛ و یا آنکه  دست  نشاندگان  قدرت هاى  بزرگ  
بوده اند که  براى  وابسته  کردن  کشورها و ملت ها هرچه  توان  داشته اند به  کار گرفته  و با حیله هاى  مختلف  کشورها 
را بازارى  براى  شرق  و غرب  درست  کرده  و منافع  آنان  را تأمین  نموده اند و ملت ها را عقب  مانده  و مصرفى  بار آوردند 

و اکنون  نیز با این  نقشه  در حرکتند.
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الریجانى براى سیزدهمین بار رئیس ماند
پزشکیان و مطهرى با رأى نمایندگان به عنوان نواب اول و دوم انتخاب شدند 

رأى 39 میلیونى به 2 عضو جامعه روحانیت 

کدام وزرا با دولت روحانى خداحافظى خواهند کرد؟
2 رأي از 4ي گیري قرار گرفت و با کســب 4

ه براي دومین سال متوالی رئیس مجلس دهم 
ي باطله نیز در این انتخابات لحاظ شده بود.
ر انتخابات مجلس هشتم رقیبی براي 
لی در مجلس نهم با غالمعلی حدادعادل 
م با محمدرضا عارف در انتخابات هیئت 
 مصطفی کواکبیان در انتخابات هیئت 

ت کرد. او در انتخابات هیئت 
 مجلس دهم، با 

أياز عارف
شی گرفت 
 هیئــت 
خستین 
جلس 

2377
ن با

تاد. 
ي در 

6 رأي 
ویت جایگاه وي بود.
امزد ریاست مجلس
 نمایندگان با او وارد 
کسب الریجانی با
ل گذشته، رکورددار 
 ریاست خانه ملت 

ذشته است.  

3بر اساس نتایج اعالم شده از میان 253 رأيمأخوذ
9با کســب179رأي و مطهري با کسب
به ترتیب ، به عنوان نــواب اولو
برگزیده شــده و حاجی بابایی
7 و67 رأي 7ترتیب با کسب 107

حذف شدند.
اســت در طول یکســ گفتنی
پزشــکیان و مطهرى در دو انتخ
رئیســه موقت و ه
دائم ســال اول م
نیز نامزدهاى فر
امید بودند و ح
و دهقان نیز رق

هر دو انتخابات
فراکسیون وال
مىرفتند. رق
مرحله اول
هیئت رئیس
با نتیجــه
مساوى به
و دو روز
خرداد س
انتخاباته
دائم، بــا
یک به نفع
امید خاتمهی



اجتماعاجتماع 03032953 سال چهاردهمپنج شنبه  11 خرداد  ماه   1396

رئیس ســازمان زندان ها گفت: قریب بــه 15هزار نفر 
زندانى با جرائم غیرعمــد داریم که دو هــزار نفر تنها 

محکومین جرائم دیه هستند. 
اصغر جهانگیر  اظهار داشت: اینها کسانى هستند که براثر 
حوادث غیرعمد موجب ضرب و جرح و احیانًا فوت یکى 
از عزیزان شده اند و به ناچار تجربه ورود به زندان را پیدا 
کردند. وى افزود: 13هزار نفر دیگر هســتند که دو هزار 
و 800 نفرشان محکومین مهریه هستند که مى شود با 

کمک نیکوکاران به آغوش خانواده بازگردند.
رئیس ســازمان زندان هــا تصریح کــرد: 14درصد از 
محکومین دیه بدهى شــان زیر20 میلیون است و تنها 

65 درصد بین صد تا 200 میلیــون تومان بدهى دارند. 
جهانگیر ادامه داد: براى آزاد سازى همه زندانیان محکوم 
به دیه 223 میلیارد تومان نیاز است. وى گفت: 200 نفر 
از محکومین دیه حداقل پنج سال است که در زندان به 

سر مى برند. 
وى درباره ســایر جرائم و محکومان گفت: از این افراد 
21 درصد بخاطر مهریه در زندان هســتند و 66 درصد 
محکومین مالى هستند و کسانى که ترك انفاق کردند 
5 درصد هستند. رئیس سازمان زندان ها افزود: 299 نفر 
محکوم به مهریه زیر ده سکه بدهى دارند و کسانى که 

باالى 200  سکه بدهى دارند 200 نفرند.

مدیر ملى طرح حفاظت از تاالب هاى ایران گفت: ساخت 
سد ایلیسو در ترکیه روى رود دجله بحران زیست محیطى و 

معیشتى براى ایران به دنبال دارد.
ابوالفضل آبشــت درباره بحران هاى زیست محیطى که 
کشورمان را به واسطه ساخت «سد ایلیسوى» توسط دولت 
ترکیه بر روى سرشــاخه هاى دجله تهدید مى کند، اظهار 
داشت: فعًال اقدام خاصى براى جلوگیرى از احداث سد ایلیسو 
صورت نگرفته است. به گفته وى، تبعات خشک شدن تاالب 
هایى همچون هورالعظیم که مى تواند از جانب این سدسازى 
ها تهدید کننده باشد صرفاً به یک منطقه محدود نمى شود 
و ابعادى بین المللى دارد بنابراین باید مســئله سد ایلیسو 

به صورت بین المللى مطرح شود. مدیر ملى طرح حفاظت 
از تاالب هاى ایران با بیان اینکه سدسازى همیشه مى تواند 
خطراتى را متوجه محیط زیست کند، گفت:  مسئله سدسازى 
حتى در کشورمان نیز آثار تخریبى داشته است که به عنوان 
نمونه مى توان به بحران دریاچه ارومیه نیز اشاره کرد. آبشت 
افزود: خسارات سد ایلیســو براى پایین دست خواهد بود و 
بحران هاى زیادى را به دنبال دارد که در این رابطه باید جامعه 
بین المللى بگوید از چه اهرم هایى براى جلوگیرى از احداث 
سد ایلیسوى ترکیه بهره  مى گیرد. وى گفت: مسائل این سد 
دامن اکوسیستم منطقه را مى گیرد و تأثیرات منفى بر حوض ه 

آبریز دجله و فرات مى گذارد.

ساخت سد در ترکیه
ایجاد بحران در ایران

حبس 15 هزار نفر محکوم 
جرائم غیرعمد

ساعت مرگ
رئیس پلیس راه کشور با اشاره به جزئیات وقوع سوانح 
ترافیکى و مرگ سرنشینان خودروها در نوروز امسال، 
ساعت بیشترین مرگ و میر تلفات ترافیکى در نوروز 
امسال را اعالم کرد. ســردار محمدحسین حمیدى 
افزود: آمارهاى به دست آمده حاکى از آن است که 30 
درصد از تلفات ترافیکى در نوروز امســال در ساعات 
بین 19 تــا 20 رخ داده اســت. همچنین 59 درصد 
از تصادفات در 30 کیلومترى شــهرها و 63 درصد 

تصادفات در جاده هاى اصلى به وقوع پیوسته است.

مطالعات روى یک مجسمه 
مطالعات علمى ساختارى مجســمه فلزى نادرشاه 
واقع در مجموعه باغ نادرى مشــهد از پروژه هاى در 
دست اجراى پژوهشکده حفاظت و مرمت پژوهشگاه 

میراث فرهنگى و گردشگرى به پایان رسید. 
پرستو نعیمى طرئى مسئول بخش پژوهشى حفاظت 
از آثار فلــزى پژوهشــکده حفاظــت و مرمت آثار 
تاریخى فرهنگى گفت: مطالعات علمى ســاختارى 
مجسمه فلزى نادرشاه شامل بررسى اسکلت داخلى، 
مطالعه روند فرسایش و خوردگى و ارزیابى وضعیت 
ایستایى مجسمه فلزى نادرشاه که از اسفندماه 1394 

آغاز شده بود، با موفقیت به پایان رسید.

معماى خانه  «ثابت پاسال» 
رئیس کمیته میراث فرهنگى شوراى اسالمى شهر 
تهران گفت: ســازمان میراث فرهنگى باید هرچه 
سریع تر وضعیت خانه تاریخى ثابت پاسال را مشخص 

کند تا در رابطه با این خانه تصمیم گیرى شود. 
احمد حکیمــى پور خاطرنشــان کرد: مســئوالن 
شهردارى تهران قادر نیســتند در شرایطى که خانه 
ثابت پاسال به ثبت نرســیده در رابطه با وضعیت آن 
اقدامى را در دستور کار قرار دهند.  حکیمى پور اذعان 
کرد: خانه ثابت پاســال اکنون دیگــر در اختیار بنیاد 
مستضعفان نیست و مالک شخصى دارد و مسئوالن 
میراث فرهنگى تهران نیز مطرح کرده اند که در حال 
حاضر با مالک به توافق رسیده اند تا اقدامى که براى 

خانه تهدید برانگیز باشد در ملک انجام نشود.

جریمه شرکت معروف بستنى 
یک شــرکت معروف لبنیات و بستنى در شهرستان 
اسالمشهر اســتان تهران که به صورت غیرقانونى 
اقدام به افزایش قیمت محصــوالت خود کرده بود، 
با شکایت سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
مواجه شد. شکایت سازمان یاد شده براى رسیدگى 
در اختیار تعزیرات حکومتى شهرستان قرار گرفت و 
شــعبه تعزیرات پس از احزار تخلِف شرکت لبنیاتى 
متخلف، این شرکت را به پرداخت 56 میلیارد و 609 
میلیون و 900 هزار ریال جریمه نقدى در حق صندوق 
دولت و ممهور کردن پروانه شرکت به «مهر تخلف 

اول» محکوم کرد.

گرم تر و بى باران تر
در حالى که سازمان هواشناســى اعالم کرده دماى 
هوا از پنج شنبه 11 خرداد ماه(امروز) در اکثر شهرهاى 
کشور گرم تر مى شود، پژوهشکده اقلیم شناسى کشور 
در پیش بینى فصلى خود اعالم کرد: میانگین بارش 
تابستانه در بخش هایى از جنوب کشور بیشتر از حد 
نرمال خواهد بود اما بارش هاى کشور در فصل پاییز 
با تأخیر آغاز خواهد شد و کمتر از حد نرمال پیش بینى 
مى شــود. در این پیش بینى آمده است که میانگین 
دماى کشور در دوره ســه ماهه نیمه دوم تیر تا نیمه 
اول مهر ماه بین 0/5تــا 1/5 درجه بیش از میانگین 

بلندمدت پیش بینى شده است.

ویروس غیرقابل حذف
مهدى خلج رئیس سازمان دامپزشکى کشور با اعالم 
اینکه ویروس تب کریمه کنگو را نمى توان در کشور 
ریشه کن کرد، گفت: متأسفانه در سال جارى سه نفر 
در کشــور به علت ابتال به بیمارى تب کریمه کنگو 

جان باخته اند. 

چرك نویس

مدیــرکل حــج و زیــارت خراســان رضــوى 
گفــت: 400 زائــر کــه از مشــهد توســط یک 
شــرکت غیرمجــاز عــازم عــراق شــدند هم 
اینــک در آن کشــور دچــار مشــکالت زیادى

 شده اند.
جواد شاد در گفتگو با ایرنا افزود: مسئول این کاروان 
هزینه هاى هتل و بلیت هواپیماى آنها را پرداخت 
نکرده و هم اینک متوارى است. وى افزود: هزینه 
اســکان زائران در نجف اشــرف و کربال پرداخت 
نشــده و به همین دلیل گذرنامه آنهــا هم اینک 
دراختیار صاحبان هتل محل اسکانشــان در عراق 

باقى مانده است.
مدیرکل حج و زیارت خراسان رضوى گفت: بلیت 
برگشت نیز براى این زائران خریدارى نشده لذا از 
آنجا که زائران از یک شــرکت غیرمجاز استفاده 
کرده اند باید خانواده هاى آنها در ایران هزینه هاى 
هتل و برگشتشان را بپردازند و سپس موضوع را از 
مراجع قضائ ى پیگیرى کنند.وى پیرامون مسئولیت 
سازمان حج و زیارت نسبت به این رخداد نیز گفت: 
این ســازمان اطالع رســانى الزم را در خصوص 
استفاده نکردن مردم از شرکت هاى غیرمجاز انجام 
داده است. در شــرایط فعلى به دلیل استفاده این 
زائران از یک شرکت غیرمجاز، سازمان حج و زیارت 
مسئولیتى در خصوص پرداخت هزینه هاى زائران

 ندارد.

 اپلیکیشن هاى تلفن همراه کم کم حضورشان را در زندگى ما 
گسترده تر کردند، از گیم و بازى هاى مختلف شروع کردند و 
رسیدند به سفارش تاکسى از طریق تلفن همراه. این اما همه 
ماجرا نیست، چرا که حاال خیلى ها در تهران نان مصرفى شان 
را هم از طریق همین گوشى هاى لمسى سفارش مى دهند و 
چند دقیقه بعد بقچه پیچ شده دم در منزل یا محل کار تحویل 
مى گیرند! فعالیت بیش از پنج مرکــز فروش نان اینترنتى 
ازطریق تلفن همراه گواهى است بر این ادعا. مراکز مختلفى 
که هرکدام مدعى هستند نان تازه را بعد از سفارش اینترنتى، 
سروقت، بهداشــتى و با کیفیت تحویل مى دهند. کاربران 
این سامانه ها مى توانند بعد از انتخاب  نان موردنظر( بربرى 
کنجدى، ساده یا ســبوس دار، سنگک دورو کنجدى، یک 
رو کنجدى، یک  رو کنجد، یک رو سبوس و ...) از منوى به روز 
نان ها، به صورت نقدى یا اینترنتى هزینه را پرداخت کنند و 

چند دقیقه بعد نان سفارى شان را تحویل بگیرند!

مرداد ســال 93 بود که دو پلنگ دوماهه از سوى افراد 
ناشــناس در محدوده اداره محیط زیست کردکوى در 

استان گلستان ر هاسازى شدند. 
آن زمان مشخص نشــد چه اتفاقى براى مادر پلنگ ها 
افتاده است. در این شرایط نگهدارى از توله پلنگ ها کار 
بسیار دشوار بود، زیرا آنها در سن دو ماهگى نیازمند حضور 
در کنار مادر و آموزش دیدن براى مقابله با خطرات بودند. 
دو قالده پلنگ با صرف هزینه هاى بسیار و در شرایطى 
که شانس زنده ماندنشان بسیار اندك بود، تا دو سالگى 
در یک قفس نگهدارى شــدند. یکى از آنها «هیرکان» 
به معناى گرگان و دیگرى «ورکان» نامیده شــد. تمام 
تالش ها بر این بود که پلنگ ها به سالمت بزرگ شوند تا 

به دامان طبیعت بازگردند. 
به گزارش میزان، در ابتدا قرار بود با فنس کشــى هاى 
ساده و اختصاص فضایى مناسب، دو پلنگ ارزشمند طى 
چند ماه با زندگى در طبعیت آشــنا شوند تا پس از انجام 
این کار، مقدمات رهاسازى آنها فراهم شود اما به یکباره 
تصمیم گرفته شد «هیرکان» بدون آشنایى اولیه با شرایط 
زندگى در طبیعت، ر ها شود و اینطور ادامه زندگى شان 
را طى کند.  این کار روز دوم شهریور ماه 95 و با حضور 
معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست در پارك 

ملى گلستان انجام شد. 
پلنگ دو ساله که همیشــه در قفس نگهدارى مى شد، 
بدون آنکه شــناختى از زندگى در طبیعت داشــته باشد 
به یکباره با مجهز شــدن به گردنبند ردیاب ماهواره اى 
رهاسازى مى شود تا مســیر حرکتش و شرایط زندگى 
او در طبیعت قابل پیگیرى باشــد. زندگــى در طبیعت

 پارك ملى گلستان براى «هیرکان» این ماده پلنگ اما 
چندان طوالنى مدت نبود. این ماده پلنگ که با زندگى 
در طبیعت آشــنا نبود، تنها پس از 35 روز از رهاسازى، 
طعمه اى براى سایر حیوانات شده و الشه پاره پاره آن در 

پارك ملى گلستان یافت مى شود. 
پس از این اتفاق، مرگ «هیرکان» رســانه اى نشــد و 
الشه حیوان بالفاصله و بدون اینکه کالبدشکافى روى 
آن صورت گیرد در پارك ملى گلســتان دفن مى شود. 
محیط بانــان، علت اصلــى پنهان کــردن خبر مرگ 
«هیرکان» را تالش مســئوالن محیط زیست استان 
براى رهاسازى «ورکان»، برادر «هیرکان» عنوان کردند 
و بر این باورند خبر کشف الشه «هیرکان»، رهاسازى 
«ورکان» را که مسئوالن براى آن برنامه ریزى مى کنند 

با مشکل جدى مواجه خواهد ساخت.
«هیرکان» در پارك ملى گلستان جان مى دهد و عده اى 
از مســئوالن براى اینکه مرگ ماده پلنگ اعالم نشود، 
تا ماه ها گردنبند ردیاب این پلنگ دوساله را از نقطه اى 
به نقطه دیگر برده تا به این طریق نشان دهند که ماده 
پلنگ زنده است.  اگر چه به مدت 9 ماه مرگ «هیرکان» 
این ماده پلنگ ارزشــمند کتمان مى شد، اما در نهایت با 
افشاگرى محیط بانان استان گلستان در ماه جارى، ماجرا 

وارد فاز جدیدى شد. 
محیط بان هاى حاضر در پارك ملى گلستان، اعالم کردند 
که «هیرکان» ماه هاست که در طبعیت جان باخته و طى 
این مدت، مسئوالن محیط زیســت گلستان با مخفى 
کارى هاى خود، اجازه انتشار خبر مرگ ماده پلنگ در دره 

«آلمه» واقع در پارك ملى گلستان را نمى دهند.

بررسى پرونده مرگ «هیرکان» 
در حالى که سکوت سنگین مســئوالن محیط زیست 
در برابر فاش شــدن راز مرگ پلنگى که شهریور 95 در 
پارك ملى گلستان رهاسازى شــده بود همچنان ادامه 
دارد، مدیرکل دفتر بازرســى ســازمان حفاظت محیط 
زیست خبر از بررســى پرونده مرگ «هیرکان» در دفتر 
بازرسى سازمان حفاظت محیط زیست مى دهد. مرتضى 
فرید در پاسخ به تسنیم مى گوید: اداره کل محیط زیست 
استان گلستان، ماجرا را پیگیرى مى کند. ما هم در دفتر 
بازرسى، فارغ از مسائل رسانه اى در حال بررسى پرونده 
هستیم و اظهارات افراد مطلع در این زمینه را مدنظر قرار 

خواهیم داد.

پذیرفته شــدگان در آزمــون اســتخدامى 
آموزش وپرورش هفت ماه است که منتظر اعالم 
نتایج نهایــى و آغاز دوره هــاى آموزش معلمى 
هستند؛ طبق اعالم مسئوالن آموزش وپرورش 

نتایج نهایى تا یک ماه آینده منتشر خواهد شد.
نتایج سومین آزمون اســتخدامى دستگاه هاى 
اجرایى کشــور در تاریخ 6 دى 95 اعالم شد، در 
این آزمــون وزارت آموزش  و پــرورش به جذب
 ده هزار نیروى انسانى پس از انجام مصاحبه علمى 
و گزینش اقدام مى کرد. همچنین  به دلیل خالى 
ماندن برخى از ظرفیت ها، مجدداً نتایج از سوى 
سازمان سنجش بررسى و اسامى برخى افراد نیز 
در مرحله تکمیل ظرفیت اسفند ماه سال گذشته 

اعالم شد.
پذیرفته شدگان در آزمون استخدامى آموزش و 
پرورش مرحله مصاحبه علمــى و گزینش را نیز 
طى کردند اما تا به امروز نتایج نهایى از ســوى 
وزارت آموزش وپرورش اعالم نشده است تا پس از 
آن دوره آموزشى پذیرفته شدگان توسط دانشگاه 

فرهنگیان برگزار شود.
در همین رابطه شــاپور محمدزاده سرپرســت 
دبیرخانه هیئت مرکزى گزینش وزارت آموزش 
و پرورش به تســنیم گفت: اعالم اسامى تکمیل 
ظرفیت از سوى سازمان سنجش با تأخیر همراه 
بود و این سازمان لیســت تکمیلى شامل اسامى 
600 نفر را روز سه شنبه به ما اعالم کرد، گزینش 
این افراد و اعــالم نتایج نهایى یــک ماه طول
 مى  کشــد. بر همین اســاس احتمال برگزارى 
دوره هاى آموزشى در تابستان بسیار پایین است 
و  دوره  ها مهر ماه توســط دانشــگاه فرهنگیان 
برگزار مى شــود. وى افزود: پذیرفته شدگان پس 
از گذراندن دوره آموزشى یک ســاله از مهر 97 به 

عنوان معلم وارد مدارس کشور مى شوند.

یک هفته بعد از پیروزى حســن روحانــى در انتخابات 
ریاســت جمهورى، روزنامه معتبــر «گاردین» که در 
انگلســتان منتشر مى شــود در گزارشــى به وضعیت 
گردشگرى در ایران بعد از پیروزى روحانى پرداخته و به 
فرصت ها و تهدیدهاى این صنعت مهم اشاره کرد. این 

گزارش را به نقل از خبر آنالین بخوانید: 
ایستاده در سایه هاى کاشى هاى آبى رنگ یکى از بهترین 
مساجد ایران، با ظرفى از تنقالت در دست؛ او محمد رضا 
زمانى است؛ روحانى اى که در مأموریت است تا تصویر 
غرب را از ایــران تغییر دهد. «صحبت هاى دوســتانه 
رایگان» این نوشته بیلبوردى است که به زبان انگلیسى، 
در کنار او، در یکى از موزه هاى قدیمى اصفهان قرار دارد. 
این شهر آنقدر زیباست که حتى امروز هم ایرانى ها آن را 

«نصف جهان» مى خوانند.
زمانى مى گوید: «گردشــگرى،  هم پــول و هم اعتبار 
بین المللى براى ایران مى آورد.» او روحانى  اســت، 36 
سال سن دارد، دانشجوى رشــته الهیات است و عالقه 
دارد توریست هایى که شاید روزى نســبت به لباس او 
هشدارهایى شنیده باشند، در اصفهان احساس آرامش 

کنند.
او لحظه اى بعد از اینکه به گروهى از گردشگران ایتالیایى 
از سنت دینى و فرهنگى ازدواج در ایران گفت، در رابطه 
با گردشگرى در ایران عنوان کرد: «من به لحظه اى فکر 
مى کنم که آنها وارد ایران مى شــوند و متوجه مى شوند 
همه چیز کامًال با انتظاراتشان متفاوت است، ذهنیت آنها 

وقتى با ما صحبت مى کنند بیشتر هم تغییر مى کند.»
رئیس جمهور اعتدالگراى ایران، حسن روحانى در این 
چهارسال محبوبیت خود را از باز کردن درهاى ایران به 
جهان توسط برجام و معاشرت با سرمایه گذاران خارجى 
به دست آورد. روحانى براى بار دوم به ریاست جمهورى 
ایران انتخاب شد و براى بسیارى از ایرانیان افزایش تعداد 
خارجى ها بــا کتاب راهنما و چوب هاى ســلفى یکى از 

نشانه هاى قابل رؤیت تغییر در کشورشان است.
مسعود محمدیان، قبًال راننده کامیون بود. او اکنون همه 
پس اندازش را هزینه ســاخت یک کافه در مرکز شهر 
کرده: «اصفهان با توریســت ها زندگى مى کند و من با 

ریاست جمهورى روحانى 100درصد خوشحالم.»
گردشــگرى براى ایران مى تواند به عنوان یک تجارت 
سخت دیده شود؛ اولین مشــکل ایران شهرتش است، 
شهرتى که به شکل جدا ناپذیرى با تصویرى که تلویزیون 

غربى از آن نشــان مى دهد گره خورده است، همچنین 
برخى از قوانین مذهبى  ایران هم ممکن است برخى از 

غربى ها را بترساند.
محدودیت هاى زیادى در ایران وجود دارد ولى ده ها هزار 
نفر جذابیت هاى ایران را به این مسئله ترجیح داده اند و 
ایران هم با آسان تر کردن محدودیت هاى سفر سعى کرده 
است این افراد را جذب کند. اروپایى ها از فرانسه، ایتالیا و 
آلمان که بیشترین توریست هاى غربى ایران را تشکیل 

مى دهند، مى توانند در هنگام ورود به ایران ویزا بگیرند.
یک توریســت ایتالیایى در این رابطه گفت: «وقتى که 
تحریم هاى ایران لغو شد من تصمیم گرفتم به سرعت 
به ایران بیایم، من از شعر ایران شنیده بودم و همچنین 
عالقه زیادى به تاریخ این منطقه داشــتم، من از بازدید 
ایران بسیار خوشحال هستم؛ مردم ایران عالى هستند، 
مهمان نوازى فوق العاده اى در ایران وجود دارد و رفتار آنها 

بسیار دوستانه است.»
ایران کشــور پر از آثار باســتانى فوق العاده اســت؛ از 
تخت جمشید تا شهرهاى باستانى مانند کاشان، تبریز و 
شیراز. عالقه مندان غذا هم مى توانند در ایران غذاهایى 
را امتحان کنند که در غرب در حال محبوب شدن است، 
غذاهایى مانند فســنجان و...، بازارهاى فرش و کاشى، 
طبیعت زیبا از کوه  تا ســاحل هم از دیگر جذابیت هاى 
ایران اســت. همه  این فاکتورها در کنــار هم منجر به 
افزایش زیاد توریســت هاى غربى در ایران شده است 
البته دو میلیون نفر از توریســت هاى ایران، گردشگران 

مذهبى هستند.
ولى اصفهان، الماس میراث باســتانى ایران بیشترین 
مقصد براى گردشــگران معمولى است. در سال 2013 
هنگامى که روحانى رئیس جمهور شد تعداد توریست هاى 
ایران پنج هزار نفر بود ولى االن تعداد توریست هاى این 

شهر به 85 هزار نفر در ماه رسیده است.
هتل هاى زنجیره اى خارجى هم با شور و شوق زیادى به 
بازار ایران چشم دوخته اند، مخصوصاً حاال که بسیارى از 
بازیگران آمریکایى نمى توانند وارد بازى شوند. برخى از 
تحریم هاى آمریکا با وجود برجام هنوز باقى مانده اند و 
این شرایط را براى گروه هاى اروپایى افزایش داده است، 
هتل  اســپانیایى پارادورس هم قصد ورود بــه ایران را 

دارد.
اما شــاید بزرگ ترین چالشــى که ایران براى افزایش 
تعداد توریســت هایش با آن روبه رو بشــد، ســرعت 
تغییر است چون در این کشــور هنوز رقیب روحانى 16 
میلیون رأى دارد. محمد پاکنهاد یــک مغازه دار در بازار 
اصفهان مى گوید: «من از تأثیر فرهنگى توریســت ها 
ناراحت هســتم، برخــى از زنــان بدن خــود را کامل 

نمى پوشانند.»

گردشگرى  در اصفهان به روایت روزنامه گاردین

افزایش تعداد خارجى ها با کتاب راهنما
 و چوب هاى سلفى

مخفى کارى در رابطه با مرگ ماده پلنگ 2 ساله

عاقبت تراژیک «هیرکان»
خرید نان تازه هم 

اینترنتى شد!

7 ماه انتظار براى
 اعالم نتایج یک استخدام

پذیرفته شدگان
مهر 97 معلم مى شوند!

سرگردانى 
400 زائر ایرانى در عراق
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ذخیره مرغ 14 استان در 
اصفهان

معاون سالمت اداره کل دامپزشکى استان اصفهان 
گفت: به دلیل اینکه اســتفاده از داروى زیاد و میزان 
چربى بیشتر کیفیت مرغ هاى سنگین وزن را پایین
 مى آورد وزن مناســب و متوســط مرغ هاى تازه و 

منجمد باید یک کیلو و 800گرم باشد.
محمد کشتکار بابیان اینکه مرغ هاى منجمد در بازار 
از یک کیلو و 400گرم تا یک کیلو و 700گرم تولید و 
توزیع مى شوند، افزود: مرغ هاى منجمد تولید داخلى 
اســت و تمامى فرآیند تولید تــا توزیع تحت نظارت 
بهداشــت و دامپزشکى انجام مى شــود. وى گفت: 
استان اصفهان با 50 واحد سردخانه اى بیش از 50هزار 
تن ظرفیت نگهدارى و انجماد مرغ مرکز معین کشور 
است که ذخایر 14 استان کشور را نگهدارى مى کند.

آسفالت شدن معابر و 
گذرهاى فرعى سین

شهردار سین گفت:زیرسازى گذرهاى محله میالد، 
پروژه زیرســازى انتهاى خیابــان طالقانى و معلم و 
گذرهاى فرعى و آســفالت بن بست سلمان، ابتداى 
خیابان معلــم و کوچــه فردوســى از اقدامات این 
شهردارى در سال جارى بوده است. ابوالفضل توکلى 
ادامه داد: زیرسازى و محوطه سازى ورزشگاه، آسفالت 
معابرسطح شــهر و  گذرهاى فرعى از دیگر فعالیت 

هاى شهردارى سین طى امسال بوده است.

وزش باد شدید 
اصفهان را فرا مى گیرد

رئیس اداره پیش  بینى هواشناســى استان اصفهان 
گفت: شرایط جوى به نسبت پایدارى تا پایان هفته 

براى این استان پیش بینى مى شود.
حسن خدابخش گفت: پنج شنبه(امروز) وزش باد در 
نواحى غربى استان از شدت بیشترى برخوردار خواهد 
بود و در نواحى شرقى استان وزش باد همراه با گرد و 

خاك موقت پیش بینى مى شود.

احداث ناحیه صنعتى 
شهداى آنالوجه شروع شد

فرماندار چادگان گفت: ساخت ناحیه صنعتى شهداى 
روستاى آنالوجه آغاز شد و تا یک ماه دیگر واحدهاى 

کارگاهى به متقاضیان واگذار خواهد شد.
مهدى اســدپور اظهار داشــت: پنج هکتار زمین در 
اختیار شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
براى ساخت ناحیه صنعتى شهداى روستاى آنالوجه 
قرار گرفت و تا یک ماه دیگر واحدهاى کارگاهى به 

متقاضیان واگذار خواهد شد.
وى ادامه داد: در صورت نیاز بیشتر به زمین 10 هکتار 

زمین دیگر به شرکت شهرك ها واگذار خواهد شد.
فرماندار چادگان گفت: ناحیه صنعتى شهداى روستاى 
آنالوجه از توابع چادگان براى 30 واحد کارگاهى که 
قطعات پالســتیکى خودروهاى داخلى و خارجى را 

تولید مى کنند، ساخته مى شود.

بازبینی در قراردادهاي 
واگذاري زمین در بهارستان

با حضور مدیرکل دفتر امالك و حقوقی شرکت عمران 
شهرهاي جدید، بازبینی در قراردادهاي واگذاري زمین 
و خانه هاي ساخته شده بهارستان صورت گرفت. به 
گزارش روابط عمومی شــرکت عمران شهر جدید 
بهارستان، محســن غیاثی مدیرکل دفتر امالك و 
حقوقی شرکت عمران شهرهاي جدید در جلسه اي 
با حضور مدیران عامل شــرکت عمران بهارستان و 
مجلسی و مدیران، مشــاوران و کارشناسان حقوقی 
و امالك، به بازبینی قراردادهــاي واگذاري زمین و 
خانه هاي ساخته شده پرداختند. در این جلسه مدیر 
حقوقی شرکت عمران بهارســتان به ارائه گزارش و 
عملکرد واحد هاي امالك و حقوقی شرکت پرداخت 
و در ادامه گزارشی مبنی بر کّمیت و کیفیت اقدامات 

انجام شده ارائه کرد.

مسئول تشــکل هاى مذهبى ســازمان تبلیغات استان 
اصفهان گفت: همزمان با ماه مبارك رمضان صد جلسه 
تفسیر قرآن کریم در صد مسجد شاخص استان برگزار 

مى شود.
حجت  االســالم والمســلمین حســن بابایى پیرامون 
ویژه برنامه هاى تشکالت مذهبى در ماه مبارك رمضان 
اظهار داشت: هر روز از ساعت 7و 30 دقیقه تا 9 صبح در 
محل سازمان تبلیغات اسالمى جلسه تفسیر قرآن کریم 
برگزار مى شود. وى افزود: همچنین هر روز از ساعت 9و 
30دقیقه صبح طرح تفســیر کاربردى با حضور طالب 
و دانشجویان کارشناسى ارشــد در همین مکان برگزار 

مى شود که در پایان ماه مبارك رمضان به شرکت کنندگان 
در این جلسات گواهینامه اعطا مى شود.

حجت  االسالم والمسلمین بابایى گفت: همچنین در ماه 
مبارك رمضان صد جلسه تفسیر قرآن کریم در صد مسجد 
شاخص استان با موضوعات مشــخص برگزار مى شود 
و مراکز قرآنى و کانون هاى فرهنگــى در این ایام طرح 
قرآنى 1451 را با محوریت ســوره مبارکه ملک و واقعه 
اجرا مى کنند. وى در ادامه افزود: با توجه به تقارن سالروز 
ارتحال حضرت امام خمینى(ره) با ایام ماه مبارك رمضان 
ویژه برنامه اى در روز 14 خردادماه از ســاعت 18 تا زمان 

اذان مغرب و عشاء در مسجد سید پیش بینى شده است.

برگزارى 100 جلسه تفسیر 
قرآن کریم در مساجد شاخص 

فعالیت 170 منطقه بوم گردى 
در استان 

جمال نوروزباقرى
مطرح شدن برند شــهرى اصفهان چند سالى است که 
توسط مدیران ومسئوالن اســتان پیشنهاد مى شود که 

گاه با انتقادهاى فراوانى نیز روبه رو بوده است. 
در تازه ترین اظهار نظر رئیس اتاق بازرگانى اصفهان  از 
رونمایى برند شهرى استان اصفهان خبر داده شده است. 
سید عبدالوهاب سهل آبادى گفت: شورایعالى برند شهرى 
به منظور تعریف برند شهرى به ریاست استاندار اصفهان 
در اتاق بازرگانى تشکیل جلسه داده و پس از ماه ها تالش، 
این نام و نشان براى معرفى هرچه  بهتر اصفهان در سطح 

جهان آماده شده است و به  زودى رونمایى خواهد شد.
اماآیا  در کشور ما اساســًا موضوعى به نام برند شهرى 

تعریف شده است؟
برند شــهرى در واقع مرحله اى از تکامل هویت جمعى 
مجموعه اى از انسان هاســت که در قالب یک شهر در 
کنار هم زندگى مى کنند. شــکل گیرى شهر در جوامع 
غربى با شکل گیرى شــهر در جوامعى مثل جامعه ما، 

کامًال متفاوت است. 
توجه داشته باشیم که هر شــهرى براساس یک ایده و 
آرمانى شــکل مى گیرد، در جوامعى مثل جامعه ما، این 
معنا و کارکرد اصلى شــهر در طول زمان، بر اســاس 
توانمندى هاى ارگانیک شــکل گرفته و هــر کدام از 
شهرهاى ما طبق بافتارى که مى توان آن را به یک فرش 
بزرگ تشبیه کرد، رنگ و هویت متمایزى پیدا کرده اند، 
اما قابلیت تبدیل اقتصادى در این شکل سنتى در طول 
زمان به علت افول معنا و ایده شــهر دچار بحران شده 
است. پس شهرهاى ایران در وهله اول هم اکنون دچار 
یک بحران عمیق در معناى شهر و ایده شهرى شده اند 
و فاقد ارتباط ارگانیک با شــهرهاى دیگر و کل ساختار 

کشور هستند. 
مسئله نشان ســازى یا برندینگ براى یک شهر که به 
عبارتى خارج کردن یک شــهر از یــک وضعیت نکره 
و ناشــناس به وضعیت معرفه و شــناس تعبیر مى شود 
پروسه اى است که از دل طبیعت گرفته شده ومى توان 
جلوه هاى این تمایز را بین همه موجودات دید. بنابراین 
مسئله برندینگ در گام اول مســئله ایجاد تمایز است؛ 
مســئله ارائه دقیق و صحیح، خود به عنوان یک بسته 
اســت؛ یا به عبارت بهتر مسئله، مســئله هویت است، 
یعنى شــما در مقوله هویت، مى خواهیــد تفاوت هاى 
خودتان را شناســایى و بر آنها تأکید کنید. بحث اساسًا 
بر سر نشان ســازى براى یک مکان است. مکانى که 
مى تواند سطح جهانى به خود بگیرد، اما همین که این 
تصمیم گرفته شــد، باید به عنوان یــک مکان، هدف 
خود را مشخص کنید، مثًال آیا به دنبال یک برند جهانى 

هســتید؟ یعنى مى خواهید ایرانى ها را در جهان با چه 
عنوانى معرفى کنید؟ آیا مى خواهید با میهمان دوست و 

میهمانپذیر بودن، خود را به دنیا معرفى کنید!
برند شــهرى در کلیات خود، یکى از زیر مجموعه هاى 
دانش برندینگ محســوب مى شــود، در حقیقت برند 
شهرى فرآیند بسامان «فهم»، «شناخت»، «کمک به 
تولد»، «پرورش» و «بیان» هویت متمایز و رقابتى شهر 
است؛ هویتى واقعى و نه الصاقى به شهر زیرا تالش هاى 
نابســامان براى الصاق برند به شــهر اصفهان فراوان 
داشته ایم. راه دور نرویم. به دفعات تالش شده است که 

هویتى به شهر اصفهان الصاق شود که با واقعیت امروز 
و چشــم انداز ممکن و مطلوب آن سنخیتى ندارد و تنها 
یک صفت پرطمطراق است. گویا هر چه پرطمطراق تر 
و غیرواقعى تر هم باشــد، مطلوب تر است. الجرم این 
صفت ها هیچ کمکى به مزیت هویتى و رقابتى شــهر 

نمى کنند.
در موضوع برند، شهر ما اساســًا با دو نوع برند سر و کار 
داریم. یکى «برنــد ارگانیک» اســت و مقصود از آن 
داشته هایى است که درجریان طبیعى زندگى اش کسب 
کرده است و براســاس آن شایسته دریافت صفتى شده 

اســت. اما موضوع مهمتر «برند اســتراتژیک» است. 
منظور از برند استراتژیک مجموعه اى از سیاستگذارى ها، 
و راهبرد و فعالیت  هاى هماهنگ و یکپارچه است که در 
مجموع و به صورتى منسجم بتوانند هویت و شخصیت 

متمایز و رقابتى شهر را نمایان و بیان کنند.
آنچه ما امروز در شهرى مانند اصفهان مشاهده مى کنیم 
مجموعه اى بســیار غنى از عناصر ارگانیک هستند که 
توانســته اند در طول تاریخ به این شهر هویت ببخشند؛ 
از بناهاى باشــکوه و تاریخى اصفهان تــا لهجه مردم 
اصفهان،همــه عناصر طبیعى و ارگانیکى هســتند که 

مى توانند براساس آن براى شهر اصفهان برندى را خلق 
کنند. کما اینکه برند «اصفهان، نصف جهان» تالشى 
براى بیان هویت متمایز این شهر از شهرهاى دیگر ایران 
و جهان بوده است. نکته مهم اما این است که در جهان 
امروز آیا باید به داشــته هاى ارگانیک و برند ارگانیک 
بسنده کرد و یا اینکه براســاس تعریفى که ارائه شد به 
سراغ برند استراتژیک رفت و آن را مدیریت و اجرا کرد؟

این مســئله به ویژه از این جهت حائز اهمیت است که 
متأســفانه به دالیلى ما نه تنها رویکرد استراتژیک به 
موضوع نداشــته ایم، بلکه حتى نتوانسته ایم داشته هاى 
ارگانیک و برند ارگانیــک برگرفته از آنها را در شــهر 
اصفهان به درستى مدیریت کنیم. باز متأسفانه به همین 
دلیل اســت که اگر اکنون روى شعار «اصفهان، نصف 
جهان» تکیه کنیم، از واقعیــت اصفهان امروز و جهان 
امروز دور شده ایم و کمتر کسى آن را جدى مى گیرد. در 
واقع «اصفهان، نصف جهان» انرژى خود را از دست داده 
است. به همین خاطر ما باید در فکر یک برند استراتژیک 
براى اصفهان باشــیم؛ شــهرى که یکى از مهمترین 

گنجینه هاى ارگانیک جهان است.

سرگردانى برند شهرى در سوء مدیریت 

 «اصفهان، نصف جهان» 
واقعیت اصفهان امروزنیست

آنچه ما امروز 
در شهر اصفهان 
مشاهده مى کنیم 

مجموعه اى بسیار غنى 
از عناصر ارگانیک 

هستند که توانسته اند 
در طول تاریخ به این 

شهر هویت ببخشند؛ از 
بناهاى باشکوه و تاریخى 
اصفهان تا لهجه مردم 
اصفهان،همه عناصر 
طبیعى و ارگانیکى 

هستند که مى توانند 
براساس آن براى شهر 
اصفهان برندى را خلق 

کنند

مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان با بیان اینکه 90درصد گوشت مصرفى استان در 
قالب پیش سرد وارد بازار مصرف مى شود، گفت: در حال حاضر هیچگونه مشکل خاصى 

در مصرف فرآورده هاى دامى در استان وجود ندارد.
شهرام موحدى پیرامون وضعیت تب کریمه کنگو در دام استان اصفهان اظهار داشت: 
بیمارى ویروسى تب کریمه کنگو سابقه 50 ســاله در ایران دارد و در واقع این بیمارى 
بومى کشور و کشورهاى همسایه ایران است. وى با بیان اینکه این ویروس که سبب 
بیمارى تب کریمه کنگو در انسان مى شود، در دام هیچگونه عوارضى ندارد، افزود: فقط 
دام به عنوان یک مخزن گذرا نقش بازى مى کند و سبب مى شود که زحمات و وظایف 

علوم پزشکى بیشتر شود و در حوزه دامپزشکى ضرر و زیان ندارد.
مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان پیرامون اقدامات این نهاد براى پیشگیرى از انتقال 
کنه از دام به انسان تصریح کرد: در حوزه دام اقداماتى که تاکنون انجام شده است شامل 

آموزش همه کشتارگاه ها و قصاب ها بود .
وى دالیل جمعیت باالى کنه کریمه کنگو در اماکن نگهدارى دام و دام هاى اســتان 
را نداشتن زمستان ســرد، گرماى هوا و بارندگى هاى اخیر دانست و افزود: ستاد مبارزه 
با CCHF در استاندارى اصفهان و فرماندارى ها تشکیل شده و جلساتى در این زمینه 

برگزار شد و همچنین آموزش هاى چهره به چهره در میان روستاییان انجام شده است.
موحدى با بیان اینکه کنه کریمه کنگو براى دام بیمارى ایجاد نمى کند، اضافه کرد: با 
وجود این حوزه دامپزشکى در این مدت از 34 کشتارگاه در استان 12 کشتارگاه را مجاب 
به پیش سرد کردن فرآوردهاى دامى کرد به این صورت که دام پس از کشتار 12 تا 24 

ساعت در مخازن پیش سرد نگهدارى شده و بعد وارد بازار مصرف شود.
وى ادامه داد: همچنین 20 کشتارگاه تحت مالکیت شهردارى هاى استان نیز سریعًا در 

حال تجهیز هستند .

مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان با بیان اینکه 90 درصد گوشت مصرفى استان در 
قالب پیش سرد وارد بازار مصرف مى شوند، گفت: در حال حاضر هیچ گونه مشکل خاصى 

در مصرف فرآورده هاى دامى در استان وجود ندارد.
وى بیان کرد: آنچه ما به عنوان مســئول فرآوردهاى دامى در استان توصیه مى کنیم 
این است که به هیچ عنوان کنه اگر روى دام است با دست گرفته نشود، گوشت حتمًا از 
کشتارگاه هاى مجاز دامپزشکى تهیه شود و از هرگونه ذبح دام در منزل خوددارى شده و 
پس از خریدارى گوشت به مدت 24 ساعت در «یخچال» نگهدارى شود و حرارت دادن 

و پختن گوشت سبب از بین رفتن ویروس مى شود.

فرآورده هاى دامى اصفهان هیچ مشکلى ندارند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى اصفهان گفت: امسال نیز همچون دیگر سال ها نمایشگاه بین المللى «قرآن کریم» در شانزدهم ماه رمضان در محل نمایشگاه هاى اصفهان برگزار مى شود.
حجت االسالم والمسلمین حبیب رضا ارزانى افزود: براى برنامه هاى نمایشگاه امسال جلساتى را برگزار کردیم که بر این اساس قرار شد تا در نمایشگاه امسال از ظرفیت هاى استانى استفاده بیشترى شود و همه مؤسسات قرآنى و سازمان 
تبلیغات براى حضور فعال در نمایشگاه دعوت شوند. وى خاطرنشان کرد: همچون نمایشگاه کتاب سراسر کشور و نمایشگاه قرآن تهران سعى بر این داریم تا بن هایى براى خرید مردم در نظر گرفته شود که در ارتباط با این طرح صحبت هایى 

را با وزیر داشته ایم و قرار بر این شده تا این بن ها به استان ها نیز داده شود اما میزان مبلغ بن ها هنوز مشخص نشده است. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى اصفهان در پاسخ به این سئوال که آیا نمایشگاه کتاب اصفهان همچون گذشته برگزار مى شود، تصریح کرد: امسال نمایشگاه کتاب با تغییر زمان همچون سال هاى گذشته برگزار مى شود، بحث اصلى 

این است که نمایشگاه در محل دائمى و جدید نمایشگاه ها برگزار شود که سبب شده تا زمان برگزارى نمایشگاه اسفندماه تعیین شود. 
حجت االســالم والمســلمین ارزانى بیان کرد: برخى بر این مســئله تأکید دارند که این نمایشــگاه در زمان دیگرى باید برگزار شــود یا ما امسال دو نمایشــگاه کتاب داشته باشــیم، البته سعى ما بر این اســت تا بتوانیم نمایشگاه 
کتابى دائمى را در اســتان راه اندازى کنیم اما امســال نمایشــگاه کتاب در اســفندماه و در محل جدید نمایشــگاه با زیربنایى هشــت هزار و 500 متر برگزار مى شــود که این متراژ درحدود 2/5 برابر وســعت نمایشگاه هاى گذشته

 است.

افتتاح نمایشگاه «قرآن کریم» از شانزدهم ماه رمضان 

رئیس اتحادیه گوشــت قرمز اصفهان گفت: در ایام ماه 
مبارك رمضان کمبود دام زنده در اصفهان داریم و احتمال 
دارد نرخ گوشت قرمز بین هزار تا دو هزار تومان افزایش 

داشته باشد.
رضا انصارى اظهار داشت: در حال حاضر هرکیلو گوشت 
گوســفند بدون دنبه 40 هزار تومان و بــا دنبه 37 هزار و 

گوساله هم 37 هزار تومان فروخته مى شود.
وى پیرامون اینکه نرخ دام زنده اکنون نسبت به قبل از ماه 
رمضان دو هزار تومان افزایش داشته است، افزود: در حال 
حاضر قصابان دام زنده را کیلویــى16 هزار و 500 تومان 
خریدارى مى کنند که با احتساب حمل و نقل وهزینه هاى 
کشتار 38 تا 39 هزار تومان براى فروشندگان گوشت قرمز 

تمام مى شود.
انصارى تصریح کرد: اکنون دام زنده نسبت به ابتداى سال 
جارى افزایش قیمت داشته و براى مصرف کننده نیز رشد 
نرخ داشته ایم، اما به دلیل کاهش قدرت خرید مردم اعالم 
نکرده ایم. وى پیرامون دلیل افزایش نرخ دام زنده، گفت: 
به دلیل صادرات قیمت ها رشد داشته است، البته بارندگى 
و علوفه زیاد هم بى تأثیر نیســت، زیرا با سرسبزى مراتع، 
عشایر براى پروارى گوسفندان از فروش دام زنده خوددارى 

مى کند تا با وزن و قیمت باالتر بفروشند.

ثبت 193هزار تخلف 
رانندگى در 2 ماهه امسال 

گوشت، 2000 تومان دیگر 
گران مى شود

معاون گردشــگرى اداره کل میراث فرهنگى اســتان 
اصفهان با اشاره به فعالیت بیش از 170 منطقه بوم گردى 
در استان گفت: 99 درصد از این مناطق با همکارى بخش 

خصوصى راه  اندازى شده اند. 
محســن یارمحمدیان با بیان اینکه در ســال 95 تعداد 
اقامتگاه هاى بــوم گردى در اســتان 155 اقامتگاه بود، 
افزود: از ابتداى ســال تا کنون در حــدود 15 اقامتگاه به 
ظرفیت هاى بوم گردى استان اضافه شده است و در حال 
حاضر 170 اقامتگاه در مناطق مختلف اســتان پذیراى 
گردشــگران داخلى و خارجى هستند. معاون گردشگرى 
اداره کل میراث فرهنگى اســتان اصفهان با بیان اینکه 

99 درصد اقامتگاه هاى بوم گردى توسط بخش خصوصى 
احداث مى شود، گفت: میراث فرهنگى در راستاى حمایت 
از این سرمایه گذاران از طریق صندوق کارآفرین امید به 
این افراد وام مى دهد که البته ســال جدید هنوز این وام 

اعطا نشده است. 
وى با اشاره به تغییر کاربردى ابنیه تاریخى تحت پوشش 
میراث فرهنگى به مراکز بوم گردى یا رســتوران گفت: 
اکثر خانه هاى تاریخى که تغییــر کاربرى مى دهند ثبت 
میــراث فرهنگــى و داراى مالک خصوصى هســتند و 
میراث فرهنگى براى تغییر کاربرى آنها، با قید شــروط و 

استانداردهاى میراثى مجوز مى دهد.

رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان از ثبت 193 هزار و 
52 تخلف رانندگى در دو ماهه امسال خبر داد و گفت: از 
بین این تعداد هفت هزار و 492 تخلف، حادثه ساز بودند 
که منجر به دریافت نمره منفى از ســوى پلیس راهور 

استان شدند.
رضا رضایى اظهار داشــت: در ادامه برخوردهاى قاطع 
پلیس راهور اســتان اصفهان با رانندگان حادثه ســاز و 
خطر آفرین تعداد 75 نفر از اینگونه رانندگان شناسایى 

و گواهینامه رانندگى آنان به مدت سه ماه ضبط شد.
وى با بیــان اینکه 21 گواهینامه بــه دلیل دریافت 30 
نمره منفى از پلیس ضبط شــده بودند، افزود: بر اساس 
ماده7 قانون رســیدگى به تخلفــات رانندگى اگر نمره 
منفى راننده اى به عدد 30 برســد گواهینامه رانندگى 
وى به مدت ســه ماه ضبط مى شود و وى در این مدت 
از رانندگى با هرگونه وســیله نقلیــه اى محروم خواهد 

بود.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان عنوان داشت: راننده 
متخلف پس از سپرى شــدن مدت محرومیت خود با 
پرداخت 600 هزار ریال جریمه نقدى به خزانه عمومى 
مى تواند به پلیــس راهور مراجعــه و گواهینامه خود را 

دریافت کند.
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نمایش آثار جشنواره فیلم 
کودك در 6سالن سینمایى

6 سالن سینمایى در اصفهان براى میزبانى سى امین 
جشـنواره بین المللى فیلم هاى کـودکان ونوجوانان 

پیش بینى شده است.
رضا داد دبیر این دوره از جشنواره بین المللى، انتخاب 
سـالن سـینمایى فلسـطین را براى نمایش آثـار این 
رویداد بین المللى قطعى دانست و گفت: امسال براى 
نخستین بار به سبب همزمانى مهر وآبان با ماه محرم 
و صفر و آیین هاى سـوگوارى، جشـنواره فیلم هاى 

کودك ونوجوان در تابستان برگزار مى شود .
وى افزود : تا نیمه خرداد اسامى فیلم هاى راهیافته به 
بخش هاى مختلف این دوره از جشنواره و آیین هاى 

بزرگداشت اعالم مى شود.
گفتنى است؛ سى امین جشـنواره فیلم هاى کودکان 
و نوجوانان اصفهان 9 تـا 15 تیر در اصفهـان برگزار 

مى شود.

تولید کیک اسفنجى 
فراسودمند از آرد سنجد 

نمونه اولیه کیک اسـفنجى فراسودمند بدون شیرین 
کننده افزوده از آرد سنجد در اصفهان تولید شد.

مسـئول هسـته تحقیقاتـى مسـتقر در مرکـز رشـد 
کشاورزى مرکز تحقیقات کشـاورزى ومنابع طبیعى 
اسـتان اصفهان گفـت:در تولید این کیـک ارگانیک 
بدون اسـتفاده از مـواد افزودنى ونگهدارنده، شـکر و 
شیرین کننده از انواع میوه طبیعى و آردکامل سنجد و 

هسته آن استفاده شده است.
طاهره ابراهیمى این کیک را براى کودکان در سـن 
رشد و افراد مبتال به پوکى اسـتخوان مفید دانست و 
افـزود: در فرآیند تولیـد این نوع کیـک، خواص آنتى 
اکسیدانى آرد سنجد به دو تا سـه برابر افزایش یافته 

است.

آموزش مهارت هاى 
فنى و حرفه اى به عشایر 

عشایر استان اصفهان براساس تفاهمنامه همکارى 
اداره کل آمـوزش فنى و حرفـه اى بـا اداره کل امور 

عشایر استان آموزش مى بینند.
این تفاهمنامه به منظور توانمندسازى جامعه عشایر 
اسـتان و کیفیت بخشـى دانش فنـى و حرفـه اى و 
نیز ارتقـاى توانمندى هاى مهارتى ایـن جامعه مولد 

امضا شد.
مدیر کل فنى و حرفه اسـتان اصفهـان گفت: با تهیه 
اسـتانداردهاى جدیـد آمـوزش مهـارت متناسـب با 
مقتضیات جامعه عشایرى استان، برگزارى دوره هاى 
آموزشى براى عشـایر واجد شـرایط، اعزام تیم هاى 
سـیار آموزشـى به کانون ها و نقاط اسـتقرار عشایر، 
تهیه تقویم آموزشى متناسب با نیاز سنجى آموزشى و  
صدور مجوز تأسیس آموزشگاه هاى آزاد فنى و حرفه 

اى در مناطق عشایرى از مفاد این تفاهمنامه است.
عشایر استان اصفهان با 9 هزارو 605 خانواردر مناطق 
عشایرنشـین شـهرضا، دهاقـان، سـمیرم، جرقویه، 

فریدن، فریدونشهر و چادگان سکونت دارند.

راه اندازى نخستین مرکز 
کنترل خوردگى گاز در اصفهان 
مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان اصفهان از راه اندازى 
نخستین مرکز مدیریت و کنترل خوردگى تجهیزات 

گاز این استان در کالنشهر اصفهان خبر داد.
مصطفى علـوى، هـدف از راه انـدازى ایـن مرکز را 
حساسـیت، اهمیت و نقش سیسـتم حفاظت در برابر 
زنگ زدگى خطوط لوله گاز با اسـتفاده از روش هاى 

مدیریت و کنترل خوردگى عنوان کرد. 
وى، دریافـت پیـام هـاى هشـدار بالفاصلـه پس از 
وقـوع هر حادثـه، کنتـرل و تنظیـم ولتـاژ ترانس ها 
با توجه بـه وضعیت ایسـتگاه به صورت هوشـمند و 
اتوماتیک، امکان مشـاهده و دریافت گزارش از تمام 
وقایع، رصـد آخرین وضعیت ایسـتگاه ها، جلوگیرى 
از بروز خطاى انسـانى در زمان اندازه گیرى و تنظیم 
ایستگاه ها را از مزایاى سیستم کنترل و مانیتورینگ 
حفاظت کاتدى در شرکت گاز استان اصفهان اعالم 

کرد.

خبر

معاون فرهنگى و اجتماعى اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان گفت: در ســالروز ارتحال ملکوتى امام 
راحل(ره) بقاع متبرکه سراسر استان اصفهان سیاهپوش 
مى شــود و بیش از 50 امامزاده شــاخص استان نیز با 
برگزارى ویژه برنامه اى به ســوگوارى امام خوبى ها 

مى پردازند.
حجت االسالم و المسلمین حسن امیرى اظهار داشت: 
امام خمینى(ره) ابَرمرد تاریخ و بیدارگر جهان بود که با 
افشاگرى باعث بیدارى اسالمى در جهان شد و انقالب 
تاریخــى را بنیانگــذارى کرد که زمینه مــوج بیدارى 

اسالمى در جهان شد.

وى در ادامه افزود: امسال اداره  کل اوقاف و امور خیریه 
در نظر دارد تا ویژه برنامــه اى را در روزهاى 14 و 15 
خرداد ماه همزمان با ســالروز رحلت امام خمینى(ره) و 
قیام خونین 15 خرداد در جوار حــرم مطهر بیش از 50 

امامزاده شاخص اجرا کند.
حجت االسالم والمسلمین امیرى بیان کرد: همچنین 
با همکارى سازمان تبلیغات اسالمى ویژه برنامه اى در 
ســالروز رحلت امام خمینى(ره) در جوار گلزار شهداى 
هشت دفاع مقدس اصفهان برگزار مى شود که از کلیه 
خادمان و اعضاى هیئت امناى بقاع متبرکه اصفهان نیز 

براى شرکت در این مراسم دعوت مى کنیم.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان گفت: 88 هزار خانوار 
تحت پوشش کمیته امداد هســتند و طبق برنامه ریزى 
انجام شده در شــب هاى ماه مبارك رمضان مددجویان 

مهمان سفره افطار کمیته امداد هستند.
حمیدرضا شیران با بیان اینکه تاکنون 350 میلیون تومان 
در قالب وجه نقد و کاال، جهت برگزارى مراسم افطارى 
به کمیته امداد اهدا شده، اظهار داشت: یکى از سنت هاى 
حسنه که در ماه مبارك رمضان در بین مؤمنان رواج دارد، 
آیین معنوى افطــارى دادن به  خصوص به ایتام نیازمند 
اســت که موجب انس و الفت و طــراوت روزه داران در 
هنگام افطار مى شود. وى از اجراى طرح «همیان موال» 

در قالب «توشه برکت» از یکم تا 24 ماه مبارك رمضان 
خبر داد و تصریح کرد: در این طرح خّیران مى توانند با قرار 
دادن مواد غذایى شامل برنج، حبوبات، ماکارونى، گوشت 
و... در همیان(کیســه) موال و تحویل آن به کمیته امداد 
با این نهاد در خدمت رســانى به محرومان و مددجویان 

مشارکت کنند.
شیران از جمع آورى سه میلیارد و 855 میلیون تومان در 
قالب طرح اطعام و افطارى در سال 95 خبر داد و گفت: 
سال گذشته به 92 هزار و 418 مددجو اطعام و افطارى 
داده شد و بیش از 63 هزار سبد کاال در قالب طرح همیان 

موال جمع آورى و بین خانواده هاى نیازمند توزیع شد.

88هزار خانوار کمیته امدادى 
مهمان سفره خّیران

اجراى ویژه برنامه ارتحال 
امام خمینى(ره) در 50 امامزاده 

طبق قانون هر نــوع فعالیت صنعتى در    ایسنا|
بافت مسکونى آن هم بدون مجوزهاى الزم ممنوع است. 
تغییر کاربرى ساختمان بدون مجوز از مسکونى به تجارى 
و صنعتى نیز جرم محسوب مى شود و پیگرد قانونى دارد. اما 
باوجود قوانین الزم جهت جلوگیرى از فعالیت هاى پرخطر 
در سطح شهر متأسفانه باز هم شاهد تغییر کاربرى به صورت 

گسترده در اصفهان هستیم. 
اکنون یک تغییــر کاربــرى غیرمجاز در مرکز شــهر 
اصفهان(خیابان توحید میانى) بسترساز تهدید جان و مال 
صدها انسان شده است. راه اندازى یک آزمایشگاه صنایع 
شیمیایى در طبقه سوم یک ساختمان مسکونى قدیمى 
به وسیله یک شرکت تولیدى و استفاده از گازهاى سمى 
و پرخطر ازجمله اتیلن اکساید بسترساز شکل گیرى یک 
بمب ساعتى در مرکز شهر اصفهان است. گاز اتیلن اکساید 
و پروپیلن اکساید جزو گازهاى سرطان زا و با شدت انفجار 
باال به شمار مى رود که حجم ناچیزى از آن (یک لیتر) در 
صورت انفجار قادر است تا شعاع یک کیلومترى را با خاك 

یکسان کند. 

*غفلت نهادهاى مسئول در نحوه مصرف 
گازهاى انفجارى

تهیه مواد شیمیایى پرخطر و به ویژه گاز EO و PO بدون 
مجوزهاى الزم از وزارت صنعت، معدن و تجارت امکانپذیر 
نیست. باوجود اهمیت در شرایط خرید و مصرف محصوالت 
پرخطر اما نظارت کافى بر مصرف کنندگان این نوع مواد و 
گازهاى ســمى و انفجارى وجود ندارد و کارخانه اى که با 
مجوز ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
در شهرك صنعتى رازى(شــهرضا) فعالیت مى کند تنها 
مصرف کننده این نوع مواد پرخطر در استان به شمار مى رود. 
جداى از فعالیت غیرقانونى آزمایشــگاه و واحد تحقیق و 
توسعه این کارخانه که در یک ساختمان سه طبقه مسکونى 
در خیابان توحید میانى و روبه روى مجتمع تجارى البرز 
قرار دارد و جان و مال صدها خانــواده را در این خیابان با 
مصرف مواد شیمیایى ســمى و انفجارى به خطر انداخته 
است کارخانه این مجموعه واقع در خیابان دهم شهرك 
صنعتى رازى فاقد هرگونه تجهیزات ایمنى براى پیشگیرى 

از وقوع حادثه است. 
به طور متوسط همیشــه دو تانکر گاز اتیلن اکساید و چند 
تانکر گاز پروپیلن اکساید در این کارخانه موجود است اما 

هیچ کدام از استانداردهاى ایمنى در این مجموعه رعایت 
نشده است. انفجار فقط یک تانکر گاز در این کارخانه براى 
تخریب شدید کل شهرك صنعتى رازى اصفهان کفایت 
مى کند که نمونــه این اتفاق در ســال 87 و در مجاورت 
پتروشیمى شازند آسیب هاى جبران ناپذیرى را موجب شد. 

غفلت شهردارى و ســازمان صمت در 
نظارت بر ایمنى

شهردارى منطقه 5 اصفهان نیز باوجود گزارش هاى مردمى 
بابت تغییر کاربرى مسکونى به صنعتى و تجارى در خیابان 
توحید اقدام خود را منحصر به وجود شــاکى خصوصى 

مى داند این در حالى است که دادگســترى اصفهان نیز 
مى تواند به عنوان مدعى العموم به این موضوع ورود پیدا 

کند اما ظاهراً بى اطالع است. 
آتش نشانى اصفهان نیز که با گزارش هاى مردمى نسبت 
به فعالیت این آزمایشگاه پرخطر آگاهى یافته است تاکنون 

فقط یک بازدید سطحى از محل آزمایشگاه واقع در خیابان 
توحید میانى داشته و با آنکه کمترین امکانات ایمنى نیز در 
محل مشاهده نشده، همچنان اقدام مؤثرى براى جلوگیرى 
از وقوع حادثه انجام نداده است. کما اینکه کارخانه مورد 
اشاره نیز تحت نظارت آتش نشــانى و مرکز پیشگیرى از 

وقوع حادثه استان قرار ندارد. 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان نیز که 
متولى بخش صنعت به شمار مى رود و مجوزهاى فعالیت 
این واحد تولیدى را صادر کرده اســت و باوجود بازرسى 
کارشناسان بخش شیمیایى این سازمان از کارخانه مورد 
اشاره و آگاهى نســبت به مخاطرات ناشى از فعالیت این 
مجموعه، اقدام کارسازى مبنى بر اجراى استانداردهاى 
الزم براى حفظ ایمنى در این واحــد تولیدى انجام نداده 
است.   همچنین سالمتى کارگران و کارکنان این مجموعه 
نیز با توجه به سمى و سرطان زا بودن مواد مصرفى به طور 
جدى تهدید مى شود و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
استان اصفهان نیز براى حمایت از کارگران در این زمینه 

غفلت کرده است. 

فاجعه اى بزرگ تر از پالســکو در قلب 
اصفهان

این ساختمان و کارخانه در صورت وقوع حادثه، فاجعه اى 
بسیار بزرگ تر از پالسکو را در شهر و استان اصفهان خلق 
خواهند کرد که تأثیرات شیمیایى ناشى از انتشار گازهاى 
سمى مورد استفاده در این مجموعه نیز براى طوالنى مدت 
به سالمتى مردم شهر آسیب جدى وارد مى کند. این شرکت 
با اینکه زمینه سودآورى بسیار باالیى دارد و سطح اشتغال 
آن نیز بسیار ناچیز است براى اجراى استانداردهاى ایمنى 
و پیشگیرى از حادثه و حفظ سالمت کارکنان خود و جامعه 

حاضر به پرداخت هیچ هزینه اى نیست. 
استاندارى، مدیریت بحران استان اصفهان، شهردارى و 
آتش نشــانى اصفهان، نیروى انتظامى، سازمان صنعت، 
معدن و تجارت و اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعى با 
توجه به اهمیت این موضوع باید هر چه سریع تر نسبت به 
تدارك ایمنى و امنیت الزم در این مجموعه اقدام عملى 
انجام دهند و تا اجراى اســتانداردهاى الزم در کارخانه و 
خروج آزمایشگاه از سطح شهر، فروش گاز اتیلن اکساید 
به این واحد تولیدى متوقف و از ادامه فعالیت آن جلوگیرى 

شود. 

خطرات استفاده از گاز اتیلن اکساید، اصفهان را تهدید مى کند

وجود یک بمب ساعتى در 
مرکز شهر اصفهان

نصف جهان پیش از ظهر دیروز خبرگزارى ها و شــبکه هــاى اجتماعى گزارش 
دادند آب زاینده رود در محدوده مبارکه و لنجان به رنگ قرمز و شبیه پساب هاى 
کارخانه اى درآمده است. در پى انتشار این خبر، ذاکر هرندى فرماندار شهرستان 
مبارکه در گفتگو با تسنیم اعالم کرد که این اتفاق از مناطق باالدست رخ داده و آب 
قرمز رنگ وارد شهرستان هاى مبارکه و لنجان شده است. وى خواستار پاسخگویى 
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى درباره این پدیده شد. ساعتى بعد منصور شیشه 
فروش مدیر کل مدیریت بحران استاندارى استان اصفهان در گفتگو با ایمنا اعالم 
کردکه قرمز شدن آب زاینده رود در محدوده مبارکه باید از طریق اداره کل محیط 

زیست پیگیرى شود.
بعد از موضعگیرى معاون استاندارى، اداره کل محیط زیست اصفهان ظهر دیروز 
طى اطالعیه اى «اشکال در سیستم یکى از تصفیه خانه هاى آب شرب در حاشیه 
زاینده رود و مقدارى پساب و گل و الى مربوط به تصفیه خانه مذکور » را عامل قرمز 
شدن آب زاینده رود در مبارکه و لنجان دانست. در این اطالعیه آمده بود که چون 
محل ورود این پساب پایین تر از محل برداشت آب شرب اصفهان بوده، هیچ گونه 
نگرانى در خصوص آب شرب وجود ندارد و مشکل پمپاژ هم بعد از یک و نیم ساعت 

رفع و ورود پساب به رودخانه قطع شد.
مدیر کل محیط زیست استان اصفهان هم در گفتگو با مهر اعالم کرد که خرابى 
سیستم پمپاژ تصفیه خانه آب شرب در شهرستان لنجان عامل قرمزى آب زاینده در 
این محدوده شد. حمید ظهرابى با بیان اینکه این سیستم بین یک تا دو ساعت و نیم 
خراب بود افزود: پساب این آب که همراه گل و الى بود سبب سرخ شدن آب شد. وى 
گفت: به طور قطع به دلیل درست شدن سیستم پمپاژ تصفیه خانه شهرستان لنجان، 

این پساب اگر هم به اصفهان برسد قرمزى آن کمرنگ تر و هم رقیق تر مى شود.
این اظهارات مدیرکل محیط زیست استان اصفهان در حالى است که رئیس اداره 
منابع آب مبارکه و زرین شهر اعالم کرده است تعدادى از کارگران تصفیه خانه آب 
یزد در سده لنجان با سهل انگارى فیلترهاى تصفیه خانه را در رودخانه زاینده رود 
محدوده مبارکه شستشو دادند که رسوبات فیلترها وارد رودخانه و موجب قرمز شدن 

آب در این محدوده شده است.
در همین حال یک منبع آگاه در گفتگو با ایمنا جزئیات بیشترى از نشت پساب به 
زاینده رود را تشریح کرد و گفت: به دلیل ایراد فنى در سیستم بک واش تصفیه خانه 
یزد حجمى از مواد تصفیه وارد رودخانه زاینده رود در پایین دست سد چم آسمان شده 
است در حالى که این مواد مشکل زیست محیطى ندارد ومشکلى هم براى تأمین 

آب شرب مردم اصفهان ایجاد نخواهد کرد.

گزارشى از آنچه باعث تغییر رنگ آب در محدوده لنجان و مبارکه گردید

زاینده رود چرا دیروز قرمز شد

استاندار اصفهان گفت: اســتان در واگذارى پروژه هاى 
نیمه تمام به بخش خصوصى نتوانست به خوبى عمل 
کند و از حدود 800 پروژه تنها 28 پروژه واگذار شده که 
عمدتًا در حوزه ورزش و آمــوزش و پرورش بوده و باید 

امسال این عملکرد جبران شود.
رسول زرگرپور تصریح کرد: براى سال جارى، بسته هاى 
پنج گانه رونق تولید و اشتغال، بسته توسعه اشتغال پایدار 
و ماده 27 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادى، 
اجتماعى و فرهنگى در نظر گرفته شده است و در کنار 
طرح ها و برنامه هاى ملى، اولویت هاى اقتصاد مقاومتى 

استان هم در نظر گرفته مى شود.
اســتاندار اصفهان با تشــریح اینکه در راســتاى این 
برنامه ها، 95 پروژه مربوط به 19 دســتگاه ملى توسط 
ستاد فرماندهى اقتصاد مقاومتى کشور ابالغ شده است، 
افزود: باید در اسرع وقت برش استانى این پروژه ها احصا 
شود و برنامه ریزى و زمانبندى براى اجرا داشته باشیم 
و سپس براى تکمیل تا پایان سال گزارش گیرى کنیم.

وى با بیان اینکه بســته ارتقاى توان تولید ملى، تأمین 
مالى و سرمایه، جذب، توسعه و تعمیق تکنولوژى، تجارت 
خارجى (توســعه صادرات غیر نفتى و مدیریت هدفمند 

واردات) و بسته اشــتغال و توانمند سازى نیروى کار از 
موارد بسته هاى پنج گانه رونق تولید و اشتغال به شمار 
مى رود، یادآور شــد: این موضوع به برنامه هاى اقتصاد 

مقاومتى اضافه شده و پیگیرى خواهد شد.
زرگرپور به بسته توسعه اشــتغال پایدار نیز اشاره کرد 
و افزود: اجراى این دســتور العمل در کارگروه اشتغال 
استان پیگیرى مى شــود و براى اجراى این طرح 1/5 
میلیارد دالر از صندوق توسعه ملى در نظر گرفته شده که 

به زودى سهم استان ها ابالغ خواهد شد.

ارائه تنها 28 پروژه از میان 800 پروژه در حال ساخت

 پروژه هاى نیمه تمام اصفهان به 
بخش خصوصى واگذار نشد

معاون مالى اقتصادى شــرکت ســهامى ذوب آهن اصفهان با اشــاره 
به اقدامات مهم و مدیریت اعمال شــده در سطح شــرکت و به استناد 

صورت هاى مالى سال 95 شرکت گفت : صورت هاي مالی سال 95 ذوب 
آهن که در سایت کدال منتشر شد حاکی از کاهش بیش از 400 میلیارد 
تومان زیان نسبت به سال قبل (94) می باشــد که این موضوع، بیانگر 

عملکرد مثبت شرکت نسبت به سال گذشته است.
سعید امید قائمى افزود: این در حالی است که  با در نظر گرفتن تورم حداقل 
10 در صدى نسبت به سال 94 و با توجه به تولید برابر طی دو سال 94 و 95 
، چنانچه عملکرد شرکت مطابق با سال 94 تداوم پیدا می کرد زیان مورد 
انتظار در ســال مالی 95 در حدود هزار و 250 میلیارد تومان می بود . وى 
در ادامه گفت: از آنجایى که در سال 95 میزان زیان شرکت به حدود730 
میلیارد تومان کاهــش یافته، این موضوع 520 میلیــارد تومان عملکرد 

اقتصادي مثبت شرکت را نشان  می دهد و دستیابى به این مهم در نتیجه 
صرفه جویی اقتصادي و مدیریت بهینــه منابع و هزینه ها، مدیریت بازار 
محصول و ... حاصل شده اســت . وى اظهارداشت: این شرکت در پایان 
سال 95 بر خالف سال قبل شاهد ســود ناخالص بوده و میزان تغییرات 
معادل 148 در صد می باشــد . وى تصریح کرد: این شرکت در سال 95 
در بخش هزینه هاي عملیاتی معادل 77 میلیارد تومان نیز صرفه جویی 
داشته و بررسی هاي بیشتر حاکی از آن است که اخذ وام جدید از بانک ها در 
سال 95 متوقف شده و ذوب آهن توانسته در حدود یک سوم از بدهى خود 
بابت سود وام هاى دریافتى و مبلغ 14 میلیارد تومان از اصل بدهى بانکى 
خود را تسویه کند. معاون مالى اقتصادى ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: 

از دیگر اقدامات انجام شده جهت اصالح ساختار مالی ذوب آهن و پس از
 پیگیرى هاي فراوان،سرمایه ثبت شده شرکت 4/2 برابر ( از 780میلیارد 

تومان به سه هزار و 300 میلیارد تومان) افزایش یافت.
وى گفت: به دنبال این موضوع قیمت سهام شــرکت بهبود یافته و  این 

شرایط کماکان ادامه خواهد داشت.
امید قائمى با بیان اینکه با پیگیري هاي انجام شــده، تهاتر 760 میلیارد 
تومان بدهی شرکت با مطالبات  سازمان تأمین اجتماعی از دولت، مراحل 
نهایی خود را طی مى کند، یاد آورشد: همچنین ذوب آهن به منظور رعایت 
کرامت انسانى نسبت به حفظ نیروي انسانی اهتمام ورزیده و با دردست 
گرفتن پروژه هــاى اجرایى  و عمرانى داخل شــرکت و حذف تدریجى 
بخشــى از پیمانکاران توانســته ضمن اجراى عملیات جارى شرکت، با 
افزایش حجم پروژه هاى سرمایه اى در کنار دیگر تالش هاى انجام شده، 
قیمت تمام شــده خود را کاهش دهد و در نهایت به سود عملیاتى دست

 یابد . 

بر اساس آخرین صورت هاي مالی وگزارش عملکرد منتشر شده ذوب آهن

تأللؤ بارقه هاى امید در ذوب آهن 
قیمت سهام این شرکت بهبود یافته و  این شرایط کماکان ادامه دارد
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حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/3/352
ابالغ وقت رسیدگی

شماره درخواست: 9610463759100010 شماره پرونده: 9609983759100102 شماره بایگانى شعبه: 
960106 آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواســت و ضمائم به تجدیدنظرخوانده: 1- سید على رجایى زاده 
دادخواســتى به خواســته تجدیدنظرخواهى نســبت به دادنامه 950997759101803 و اعسار از هزینه 
تجدیدنظرخواهى بطرفیت محمدتقى نظافت یزدى به این شعبه تقدیم که به کالسه 960106 ح 1 ثبت، و 
براى روز مورخ 96/04/14 ساعت 10:30 صبح تعیین وقت دادرسى گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن تجدیدنظرخوانده سید على رجایى زاده به درخواست خواهان و بدستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به نامبرده ابالغ می گردد 
جهت دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر شــعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر 
مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رســیدگى در این دادگاه حاضر شــوید واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. 

م الف: 428 شعبه اول دادگاه عمومى حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/3/389
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/96/738/26- 96/3/3 آقاي احمد کاظمى بعنوان مدیرعامل شرکت صنایع بسته بندى مواد 
غذائى نام آوران پیشتاز اصفهان (سهامى خاص) باستناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود 
رسمًا گواهی شده مدعی است سند مالکیت خود به شــماره 571227  را که به میزان ششدانگ به شماره 
پالك ثبتى 516/2738 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که  در صفحه 346 دفتر 675  
ذیل ثبت 154523 بنام شرکت صنایع بسته بندى مواد غذائى نام آوران پیشتاز اصفهان ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده و بموجب سند قطعى 191885 مورخ 89/5/4 دفترخانه 56 اصفهان به او انتقال قطعى یافته و معامله 
دیگري هم انجام نشده  و نحوه گم شدن سرقت اعالم شــده، چون درخواست صدور سند المثنی گردیده، 
طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهی مى گردد که هر کس مدعی انجام معامله یا وجود 
سند مزبور نزد خود باشــد از تاریخ انتشــار آگهی تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را 
ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی ســند مرقوم صدر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

م الف: 429 صیادى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/3/390
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/96/716/26- 96/3/2 آقاي میثم محسنى فرزند صمد باستناد دو برگ استشهادیه محلی به 
شماره مورخ 1396/02/12 دفترخانه 143 شاهین  شــهر که هویت و امضا شهود رسمًا گواهی شده مدعی 
است سند مالکیت خود به شماره 087777 را که به میزان ششــدانگ به شماره پالك ثبتى 301/52909 
واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شــهر) که  در صفحه 46 دفتر 584  ذیل ثبت 135264 بنام 
میثم محسنى فرزند صمد ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند انتقال 23355 مورخ 1388/11/18 
دفترخانه 143 شاهین شــهر به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگري هم انجام داشــته  و نحوه گم شدن 
جابجایى اعالم شده، چون درخواســت صدور ســند المثنی گردیده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 
آ.ق.ث مراتب گواهى مى گردد که هر کس مدعی انجام معامله و یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار آگهی تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نگردد و یا در صورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنی سند مرقوم صدور و به متقاضی تســلیم خواهد شد. (طى سند شماره 23356 مورخ 
1388/11/18 دفترخانه 143 شاهین شــهر در رهن بانک مسکن میباشد) م الف: 418 صیادى رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/3/395
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان خانم وجیهه نجفیان ورنوسفادرانى فرزند قنبر به وکالت سمیه بحرینى 
دادخواستى به طرفیت خواندگان 1- محمود شــاکرحیدرى 2- علیرضا مذهب 3- زهرا مذهب بخواسته 
مطالبه وجه سفته در شوراى حل اختالف شعبه اول حقوقى بخش میمه تقدیم نموده که به کالسه شماره 
56/96 ثبت و براى روز چهارشنبه مورخ 96/4/14 ساعت 4/00 عصر 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 نامبرده ابالغ می گردد جهت دریافت اوراق 
دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه و روز چهارشنبه مورخ 96/4/14 ساعت 4/00 عصر جهت رسیدگى 
در این شورا حاضر گردد واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 425 شعبه اول حقوقی شوراى حل اختالف 

بخش میمه (مجتمع شماره یک)/3/397
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان خانم وجیهه نجفیان ورنوسفادرانى فرزند قنبر به وکالت سمیه بحرینى 
دادخواســتى به طرفیت خواندگان 1- خانم بهناز صادقى علویجه و 2- آقاى ســیامک فرخى بخواســته 
مطالبه وجه در شوراى حل اختالف شعبه اول حقوقى بخش میمه تقدیم نموده که به کالسه شماره 57/96 
ثبت و براى روز چهارشــنبه مورخ 96/4/14 ســاعت 4/30 عصر تعیین وقت گردیده است. لذا با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان شــورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب را یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به نامبرده ابالغ می گردد جهت دریافت اوراق 
دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه و روز چهارشنبه مورخ 96/4/14 ساعت 4/30 عصر جهت رسیدگى 
در این شورا حاضر گردید واال وفق مقررات اقدام خواهد شــد. م الف: 426 شعبه اول حقوقی شوراى حل 

اختالف بخش میمه (مجتمع شماره یک)/3/398
مزایده

آگهى مزایده اموال منقول در پرونده 960010 ح 4 و به موجب اجرائیه 940456 مورخه 95/12/26 صادره 
از شعبه چهارم دادگسترى شاهین شهر محکوم علیه شرکت سبزکوش اصفهان و محسن مقدس به پرداخت 
1/439/018/567 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له مهدى فرشادفر و مبلغ 
70/450/928 ریال بابت هزینه اجراء در حق صندوق دولت محکوم گردیده اســت که محکوم له در قبال 
خواســته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشــناس خبره کارشناسى شده 
است، نموده اســت. صورت اموال مورد مزایده: * ارزش آهن االت اسکلت، سقف، دربها، ضایعات، مخزن 
30000 لیترى پس از دمونتاژ و باز کردن مجموعًا مبلغ 804/000/00 ریال و به شرح زیر برآورد میگردد: 
1- قاب اسکلت فلزى پیش ساخته سوله به وزن تقریبى 30 تن البته پس از توزین و به شرط برگه باسکول، 
ارزش قیمت پایه مزایده فروش دمونتاژ شده و بر روى زمین، از قرار هر کیلو مبلغ 14/500 ریال جمعًا مبلغ 
435/000/000 میلیون ریال برآورد میگردد. 2- پروفیل z سقف ســوله، به وزن تقریبى 4200 کیلوگرم 
البته پس از توزین و به شرط برگه باسکول، ارزش قیمت پایه مزایده فروش دمونتاژ شده و بر روى زمین، از 
قرار هر کیلو مبلغ 12/500 ریال جمعًا مبلغ 52/500/000 میلیون ریال برآورد میگردد. 3- ورق گالوانیزه 
کرکره سینوسى سقف، به وزن تقریبى 10 تن البته پس از توزین و به شرط برگه باسکول، ارزش قیمت پایه 
مزایده فروش دمونتاژ شده و بر روى زمین، از قرار هر کیلو مبلغ 15/500 ریال جمعًا مبلغ 155/000/000 
میلیون ریال برآورد میگردد. 4- تعداد 2 عدد درب ریلى در جلو و پشت سوله به ابعاد 4× 5 و 4× 5 متر و درب 
ارتباطى درون سوله به انضمام ریلهاى مربوطه و به وزن تقریبى 1500 کیلوگرم البته پس از توزین و به شرط 
برگه باسکول، ارزش قیمت پایه مزایده فروش دمونتاژ شده و بر روى زمین، از قرار هر کیلو مبلغ 17/000 
ریال جمعًا مبلغ 25/500/000 میلیون ریال برآورد میگردد. 5- مقادیرى ضایعات فلزى از قبیل ورق، پلیت، 
قابها و فریمهاى دستگاههاى چمن زنى، میز کار فلزى، چهارپایه فلزى، قطعات پروفیل آهن، الکتروموتور 
و ... موجود درون ســوله و محوطه، جمعًا به وزن تقریبى 2 تن البته پس از توزین و به شرط برگه باسکول، 
ارزش قیمت پایه مزایده فروش از قرار هر کیلو مبلــغ  8/000 ریال جمعًا مبلغ 16/000/000 میلیون ریال 
برآورد میگردد. 6- یکعدد مخزن تانک به ظرفیت تقریبى 30/000 لیتر از جنس ورق آهن سیاه، مستعمل، 
رنگ آمیزى شده در وضعیت سالم، نصب زیر سقف و روى ســطح زمین، ارزش قیمت پایه مزایده فروش 
مبلغ 120/000/000 ریال برآورد میگردد. جمع بنــدى گزارش: 1- ارزش قیمت پایه مزایده فروش جهت 
کلیه آهن آالت و ضایعات فلزى و مخزن در وضعیت کنونى (سوله ساخته شده) مبلغ 707/000/000 ریال 
بصورت تخمینى و تقریبى برآورد میگردد. (هفتصد و هفت میلیون ریال) 2- هزینه هاى دمونتاژ اســکلت 
فلزى، تخریب دیوارها، جمع آورى کلیه آهن آالت، جرثقیل، بارگیرى و حمل و نقل آهن آالت سازه فلزى 
و تانک 30000 لیترى تا منطقه شاهپور جدید اصفهان، مجموعًا مبلغ 97/000/000 ریال برآورد میگردد. 
(نود و هفت میلیون ریال) 3- ارزش قیمت پایه مزایده فروش موارد ذکر شده (کلیه آهن آالت سازه فلزى، 
ضایعات فلزى و مخزن) پس از دمونتاژ، بارگیرى شــده و آماده حمل مجموعًا مبلغ 804/000/000 ریال 
بصورت تخمینى و تقریبى برآورد میگردد. (هشــتصد و چهار میلیون ریال) * متذکر میشــود بدلیل عدم 
دسترسى به قرارداد ساخت و آنالیزهاى محاســبات نرم افزارى و مهندسى سوله و سازه فلزى ساخته شده، 
اوزان و متراژهاى اعالم شده همگى بصورت تقریبى و تخمینى است. بدیهى است ارزش دقیق اقالم، پس 
از دمونتاژ سازه و توزین و با ارائه برگ تائیدیه باسکول، قابل اصالح و تغییر میباشد. اینکه نظریه کارشناسى 
به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجراء قصد فروش اموال از طریق 
مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: 1396/3/30 از ساعت 9 الى 10 محل برگزارى مزایده: اجراى احکام 
شعبه چهارم حقوقى دادگسترى شاهین شــهر محل بازدید از اموال توقیفى: با هماهنگى این اجرا. مزایده 
از قیمت کارشناسى شروع و به کســى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده مزایده 
میبایست 10 درصد از ثمن معامله را فی المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز 
و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد 
اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده 
مى باشند مى  بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها 
از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى 
احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شــوند. م الف: 431  اجراي احکام شعبه چهارم دادگسترى 

شاهین شهر/3/399
حصر وراثت

رضا روح الهى بشناســنامه شماره 1660 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشــت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشماره 103/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان محمدعلى روح الهى 
بشناسنامه شماره 243 در تاریخ 96/1/28 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- مژگان 
روح الهى فرزند محمدعلى شماره شناسنامه 96 نسبت با متوفى (دختر) 2- میترا روح الهى فرزند محمدعلى 
شماره شناسنامه 96 نســبت با متوفى (دختر) 3- مهتاب روح الهى فرزند محمدعلى شماره شناسنامه 479 
نسبت با متوفى (دختر) 4- مهناز روح الهى فرزند محمدعلى شماره شناسنامه 1035 نسبت با متوفى (دختر) 
5- رضا روح الهى فرزند محمدعلى شماره شناسنامه 1660 نسبت با متوفى (پسر) 6- مژده روح الهى فرزند 
محمدعلى شماره شناسنامه 1551 نســبت با متوفى (دختر). اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 395 شعبه اول حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/3/401
حصر وراثت

اکبر خسروى بشناسنامه شماره یک باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
بشماره 121/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شــادروان عقیل خسروى بشناسنامه 
شماره 23 در تاریخ 96/2/22 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- اکبر خسروى چاله 
سیاهى فرزند محمدحسین شماره شناسنامه 1 نســبت با متوفى (پدر) 2- خورشید خسروى چاله سیاهى 
فرزند لطف ا... شماره شناسنامه 1 نسبت با متوفى (مادر) 3- رعنا خسروى چاله سیاهى فرزند ذبیح ا... شماره 
شناسنامه 5100073500 نســبت با متوفى (همسر) 4- آوین خسروى چاله ســیاهى فرزند عقیل شماره 
شناسنامه 5100490446 نسبت با متوفى (فرزند). اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 421 شعبه اول حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/3/402
حصر وراثت

معصومه کربالئى اسدا... بشناسنامه شــماره 2240 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى بشماره 105/96 تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان عبدالکریم 
فاضلى فارسانى بشناسنامه شــماره 1026 در تاریخ 96/1/13 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشت 

عبارتند از: 1- معصومه کربالئى اســدا... فرزند حســن شماره شناسنامه 2240 نســبت با متوفى (زوجه) 
2- فاطمه فاضلى فارسانى فرزند عبدالکریم شماره شناسنامه 205 نسبت با متوفى (فرزند) 3- على فاضلى 
فارسانى فرزند عبدالکریم شماره شناسنامه 552 نسبت با متوفى (فرزند) 4- معصومه فاضلى فارسانى فرزند 
عبدالکریم شماره شناسنامه 669 نسبت با متوفى (فرزند) 5- مهوش فاضلى فارسانى فرزند عبدالکریم شماره 
شناسنامه 497 نسبت با متوفى (فرزند) 6- اصغر فاضلى فارسانى فرزند عبدالکریم شماره شناسنامه 92 نسبت 
با متوفى (فرزند). اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 422 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر 

و میمه (مجتمع شماره یک)/3/403
حصر وراثت

زهرا شعبانى بشناسنامه شماره 534 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
بشماره 119/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شــادروان پیرولى شعبانى بشناسنامه 
شماره 90976 در تاریخ 95/11/24 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- فاطمه اشکیان 
اصفهانى فرزند محمدعلى شماره شناسنامه 208 نسبت با متوفى (همسر) 2- حجت اله شعبانى فرزند پیرولى 
شماره شناسنامه 426 نسبت با متوفى (فرزند) 3- معصومه شــعبانى فرزند پیرولى شماره شناسنامه 288 
نسبت با متوفى (فرزند) 4- خدیجه شعبانى فرزند پیرولى شماره شناســنامه 400 نسبت با متوفى (فرزند) 
5- شهناز شعبانى فرزند پیرولى شماره شناسنامه 927 نسبت با متوفى (فرزند) 6- زهرا شعبانى فرزند پیرولى 
شماره شناسنامه 534 نسبت با متوفى (فرزند). اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 420 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/3/404
حصر وراثت

محمد زیرك قشقایى بشناسنامه شماره 2415 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشــماره 118/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته اســت که شادروان مجتبى زیرك 
قشقایى بشناسنامه شماره 766 در تاریخ 95/12/28 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- 
محمد زیرك قشقایى فرزند حبیب ا... شماره شناسنامه 2415 نسبت با متوفى (پدر) 2- کفایه عباسى فرزند 
محمد شماره شناسنامه 826 نسبت با متوفى (مادر) 3- فاطمه نوروزى فرزند محمدرضا شماره شناسنامه 
143 نسبت با متوفى (همسر). اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 414 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/3/405
اجراییه

شــماره: 78/95 ش 11 ح- 96/1/27 به موجب راي شــماره 93 تاریخ 95/11/24 حوزه یازدهم شوراي 
حل اختالف شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه: سجاد جانکى فرزند غالم رضا به 
نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
340/000 ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (95/9/28) 
تا زمان اجراى حکم در حق محکوم له: محمود نقدى فروشــانى فرزند محمدعلى شــغل: آزاد به نشــانى 
خمینى شهر- بلوار شهید بهشتى خ دانش 3 پ 108 که محاسبه آن با اجراى احکام دادگسترى مى باشد ضمنًا 
پرداخت هزینه اجراى حکم به عهده محکوم علیه مى باشد. 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. محکوم علیه تا سى روز پس از ابالغ اجراییه مى تواند ضمن 
ارایه صورت کلیه اموال خود دعوى اعسار را نیز اقامه نماید تا بازداشت نشود مگر دعوى اعسار مسترد یا رد 

شود. م الف: 165 شعبه 11 حقوقی شوراي حل اختالف شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/3/406
اجراییه

شماره اجرائیه: 9510423759300211 شــماره پرونده: 9509983759300356 شماره بایگانی شعبه: 
950369 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه و شــماره دادنامه مربوطه 9509973759300936 
محکوم علیه: امیرحسین شــیخ حســینى فرزند کریم به نشــانى مجهول المکان محکوم است به ضمنًا 
پرداخت مبلغ بابت هزینه اجراى حکم در حق صندوق دولت به عهده محکوم علیه مى باشد ضمنًا پرداخت 
مبلغ 11/000/000 ریال بابت هزینه اجراى حکم در حق صندوق دولت به عهده محکوم علیه مى باشــد. 
مشخصات محکوم له: مرضیه جهانگیرى فرزند على به نشانى: شاهین شهر خ عطار بلوار شهید شریفى پ 
128. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهــد. 3- مالی معرفی کند که اجراء 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى 
روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه 
مشخصات دقیق حســابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل 
از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له 
بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از ا 
عالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکــم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 
قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال 
مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فــرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده امــوال براى پرداخت دیون 
کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
مى شــود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صــورت اموال پس از مهلت 
سى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل 
توســط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 430

شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/3/407
ابالغ راي

شماره پرونده: 1313/95 ش 4 ح شــماره دادنامه: 85 تاریخ رســیدگى: 96/2/24 مرجع رسیدگى: شعبه 
چهارم شوراى حل اختالف شاهین شهر، خواهان: پوریا تشــکرى- خ حافظ شمالى فرعى 3 شرق پ 48 
واحد 3، خوانده:  محسن ابراهیمى- مجهول المکان، خواســته: مطالبه مبلغ 32/560/000 ریال به استناد 
فیش هاى واریز شده با احتساب خسارات و هزینه دادرســى. گردشکار: خواهان دادخواستى بخواسته فوق 
بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى 
در وقت مقرر حوزه به تصدى امضاءکنندگان ذیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و 
تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور راي مینماید: راي قاضى شورا: در خصوص 
دعوى خواهان پوریا تشکرى- خ حافظ شــمالى فرعى 3 شــرق پ 48 واحد 3 بطرفیت خوانده محسن 
ابراهیمى- مجهول المکان به خواســته مطالبه مبلغ 32/560/000 ریال به استناد فیش هاى واریز شده با 
احتساب خسارات و هزینه دادرسى شــورا با توجه به فیش هاى واریز شده که خواهان اعالم نموده اشتباها 
بحساب خوانده واریز نموده است و استعالم هاى بعمل امده از بانک ملى و بانک گردشگرى که مشخصات 
کارت واریز شده مبالغ مطالبه شده را بنام خوانده معرفى نموده است و خوانده در جلسه شورا حاضر نشده و 
هیچگونه دلیلى که مؤید برائت ذمه خویش باشد به شــورا ارائه نکرده است لذا مستنداً به ماده 198 قانون 
آیین دادرســى مدنی مصوبه 1379 رأى به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 32/560/000 ریال بابت 
اصل خواسته و هزینه دادرسی و خســارات تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجرا طبق شاخص 
بانک مرکزى در حق خواهان را صادر و اعالم میدارد. راي صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در شورا و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى شاهین شهر میباشد. 
م الف: 432 طباطبایى قاضى شعبه چهارم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه/3/408

ابالغ راي
شماره پرونده: 1296/95 ش 4 ح شماره دادنامه: 46 تاریخ رسیدگى: 96/2/18 مرجع رسیدگى: شعبه چهارم 
شوراى حل اختالف شاهین شهر، خواهان: مهدى فرخ نژاد- خ بعثت خ شــهید بابایى 4 شرقى ساختمان 
مرسده واحد 8 ، خوانده: ایمان فرهمند دهقان پور مجهول المکان، خواسته: مطالبه 60/000/000 ریال بابت 
یک فقره سفته به شماره 400182 مورخه 95/8/27 با احتساب خسارات و هزینه دادرسى. گردشکار: خواهان 
دادخواستى بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و 
اجراى تشریفات قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى امضاءکنندگان ذیر تشکیل است و با توجه به محتویات 
پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور راي مینماید: راي قاضى 
شورا: در خصوص دعوى خواهان مهدى فرخ نژاد- خ بعثت خ شهید بابایى 4 شرقى ساختمان مرسده واحد 8 
بطرفیت خوانده ایمان فرهمند دهقان پور مجهول المکان به خواسته مطالبه مطالبه 60/000/000 ریال بابت 
یک فقره سفته به شماره 400182 مورخه 95/8/27 با احتساب خسارات و هزینه دادرسى خواهان به استناد 
یک فقره سفته که خوانده متعهد به پرداخت مبلغ آن شده است خواهان دعوى خود را مطرح نموده شورا با 
بررسى دادخواست خواهان و مستندات تقدیمى شامل یک فقره سفته و اینکه خوانده متعهد به پرداخت مبلغ 
سفته شده است و در جلسه شورا حاضر نشده و دلیلى بر برائت ذمه خود به شورا اقامه نکرده است که همگى 
حکایت از اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان مى نماید دعوى خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 
198- 519- 522 قانون آیین دادرسى مدنی و مواد 307 و 309 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق 
شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجرا از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان پرداخت در حق 
خواهان را صادر و اعالم میدارد. راي صادره غیابی ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
شعبه سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى شاهین شهر میباشد. م الف: 415 طباطبایى 
قاضى شعبه چهارم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/3/409

حصر وراثت
سیداکبر حسینى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 59 بـه شـرح دادخواست به کالسه 156/96 اند ش 2 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان گلبهار هاشمیان بشناسنامه 
3218 در تاریخ 96/1/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1- سیدمحمد حســینى به ش.ش 5750093131 ، 2- سیدحسین حسینى به ش.ش 5750146901 
(پسران متوفى) 3- سیده صالحه حســینى به ش.ش 1150010037، 4- سیده سمانه حسینى به ش.ش 
5750046311 (دختران متوفى) 5- سیداکبر حسینى فرزند سیدحسین به ش.ش 59 (همسر متوفى).  اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف: 27 ناظمى هرندى قاضى شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان چادگان /3/411
ابالغ راي

در پرونده کالسه 565/95 شوراى حل اختالف 5 حقوقى شهرســتان مبارکه که خواهان منصور عنایتى 
دهسرخى فرزند غالمعلى و خوانده محمد حیدرى فرزند حسن مى باشد. خواهان وجه 2 فقره چک به شماره 
64642 به مبلغ 40/000/000 ریال و 64641 به مبلغ 50/000/000 ریال در عهده بانک کشاورزى به همراه 
هزینه داردسى و خسارت دیرکرد تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل را مطالبه نموده اند که خوانده  على رغم ابالغ 
قانونى در جلسه حضور نیافته اند. شورا دعواى خواهان را وارد دانســته و مستنداً به مواد 313، 310 و 314 
قانون تجارت و مواد 515، 502، 198 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى و تبصره الحاقى ماده 2 قانون صدور 
چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 90/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/305/000 
ریال بابت هزینه دادرسى و خســارت دیرکرد تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چکها و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه در حق خواهان محکوم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى 
و ظرف مهلت 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان مبارکه مى باشــد. 

م الف: 96/143 شعبه پنجم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه/3/417 
ابالغ

شماره نامه: 9610113723100237 شــماره پرونده: 9509983723101131 شــماره بایگانی شعبه: 
951838 نظر به اینکه آقایان غالمرضا و محمدرضا و علیرضا و خانمها فــردوس و زهرا همگى فرهمند 
حسن آبادى همگى فرزندان قربانعلى و خانم سروى ناز اسماعیلى کرکوندى فرزند رجبعلى دادخواستى مبنى 
بر صدور حکم فوت فرضى قربانعلى فرهمند حســن آبادى فرزند امیدعلى متولد 1323/10/20 و شــماره 
شناسنامه 38 صادره از مبارکه به لحاظ مفقود شدن وى از تاریخ 1375/12/15 به این دادگاه ارایه نموده اند 
لذا مراتب در اجرا ماده 1023 قانون مدنى اعالن و از کسانیکه اطالع یا خبرى از شخص مفقود شده دارند 
دعوت مى شود که جهت ارایه اطالعات خود به این دادگاه مراجعه نمایند. م الف: 96/84 شعبه اول دادگاه 

عمومی (حقوقى) دادگسترى شهرستان مبارکه/3/418
ابالغ وقت رسیدگی

شماره نامه: 9610113723200163 شــماره پرونده: 9509983723200771 شــماره بایگانى شعبه: 
950786 نظر به اینکه داریوش اسدى فرزند عبدا... با وکالت احمدرضا ریاحى دادخواستى بطرفیت نعمت ا... 
اسدى فرزند یدا.. و ناصر و کبرى و مدینه و صغرى و مریم همگى اسدى فرزندان حبیب ا... و على و اسدا... 
و معصومه و ســکینه و خاور همگى اســدى فرزندان یدا... و بهروز و منوچهر و داریوش و سیمین و زهرا و 

پروین همگى اسدى فرزندان عبدا... بخواسته انتقال سند رسمى سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 
803 فرعى از یک اصلى بخش 9 اصفهان واقع در خیابان باهنر مبارکه  تقدیم این دادگاه نموده و خواندگان 
را مجهول المکان اعالم نموده با توجه به تقاضاى خواهان و تجویز دادگاه بدینوســیله به خواندگان ابالغ 
میگردد در وقت مقرر 96/6/5 در ساعت 8/30 صبح جهت رسیدگى به پرونده شما که به شماره 950786 
تعیین وقت شده حاضر شوید. ضمنًا میتوانید یک هفته قبل از وقت فوق جهت اخذ نسخه ثانى دادخواست 
و ضمایم به دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى مبارکه مراجعه نمایید. م الف: 96/145 شعبه دوم دادگاه عمومى 

(حقوقى) دادگسترى شهرستان مبارکه/3/419
مزایده

شماره نامه: 9610112249400336 شــماره پرونده: 9209980351100656 شــماره بایگانى شعبه: 
920165 دایره اجــراى احکام حقوقى دادگســترى دهاقان در پرونده کالســه 920165  اجرا محکوم له 
خدارحم نیکزاد به طرفیت سهراب نیکزاد به خواســته مطالبه در نظر دارد جهت استیفاى حقوق محکوم له 
یک کارگاه غیرفعال به شماره پالك ثبتى 327/52 دهاقان به مساحت 4200 مترمربع عرصه و 285 مترمربع 
اعیانى واقع در شهرك صنعتى جمبزه و داراى انشــعابات آب و برق و گاز را که معادل دو میلیارد و نهصد و 
دوازده میلیون و سیصد هزار ریال تقویم گردیده و داراى ســند در اجاره هیچ فردى نمى باشد و قیمتى که 
مزایده از آن شروع مى گردد مبلغ دو میلیارد و نهصد و دوازده میلیون و سیصد هزار ریال مى باشد را از طریق 
مزایده به فروش برساند لذا جلسه مزایده روز پنج شنبه 96/4/1 ساعت 10:00 صبح در محل اجراى احکام 
حقوقى دادگسترى دهاقان برگزار مى گردد و طالبین مى توانند 5 روز قبل از مزایده به آدرس شهرك صنعتى 
جمبزه مراجعه و از ملک مورد مزایده بازدید نمایند. خریدار کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. 
خریدار مى بایستى 10 درصد قیمت پیشــنهادى را فى المجلس و مابقى را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به 
حساب سپرده دادگسترى واریز نماید در غیر اینصورت 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به نفع 
دولت ضبط خواهد شد و شخص قبل از وى که باالترین قیمت را پیشنهاد نموده برنده محسوب مى گردد. 

م الف: 96/68 حاتمى کیا قاضى اجراى احکام حقوقى دادگسترى شهرستان دهاقان/3/420
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرســى خواهان امین عزیزى دادخواســتى به خواســته مطالبه و خســارت تاخیر در 
تادیه از زمان سررســید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خســارات ناشــى از دادرســى و حــق الوکاله 
وکیل به طرفیــت محمدمحمدى پور به شــوراى حل اختالف شــعبه 5 شهرســتان امیرآباد تســلیم 
نم وده که پس از ارجاع به شــماره 104/96 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 96/04/19 ســاعت 
9 تعیین گردیــده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد به تقاضاى 
خواهان به دســتور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى 
رسمى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت 
یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در 
جلســه تعیین شــده حضور یابد. بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به خواسته رســیدگى نموده 
و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشــد فقــط یک نوبت درج 
خواهد شد. م الف: 4571 شــعبه 5 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد (مجتمع شماره 

یک)/3/424
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان امین عزیزى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه چک شماره 413087 
عهده بانک صادرات و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات 
ناشى از دادرســى و حق الوکاله وکیل به طرفیت رحمن ابطحى به شــوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد 
شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 95/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 
96/04/19 ســاعت 8/30 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى 
نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار 
در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى 
ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید 
و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شــورا به خواسته رسیدگى نموده و 
تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت  درج خواهد شد. 

م الف: 4565 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/425
مزایده

در پرونده کالسه 950174 ح/3  اجرایى و به موجب دادنامه 2009-95 صادره از شعبه سوم عمومى نجف آباد 
محکوم علیه اجرایى آقاى میثم کبیرى محکوم است به پرداخت مهریه کامل 70 عدد سکه تمام بهارآزادى 
و 20 مثقال طالى 18عیار و خسارت دادرسى بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم 
له و مبلغ 200/000 ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى دادگسترى 
شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى علیرضا فاضل 
شرح ذیل ارزیابى گردیده اســت: یک قطعه ملک واقع در گلدشت خ کشاورز-ادامه خ شهید موذنى کوچه 
هجرت منزل جنوبى  کدپستى 78735-85831 بصورت ساختمان درحال احداث داراى عرصه حدود 183 
مترمربع و اعیانى درطبقه همکف در تراز 0/80 بمتراژ 122/75 مترمربع و طبقه اول بمساحت طبقه زیرزمین 
و همکف و داراى سوابق ثبتى مشاعى از پالك 391/3555 بخش 9، 18130 سهم مشاع از 380625 سهم 
عرصه و اعیان که ضمن بررسى کارشناسى توســط آقاى علیرضا فاضل بارزش 1/220/000/000  ریال 
ارزیابى و تعیین گردید. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف 
شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1396/03/29 ساعت 10 صبح ودرمحل اجراى احکام 
به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 
10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به 
واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى 
گردد. ضمناً خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از اموال موردنظر بازدید به عمل آورد. م الف: 4549 

مدیر اجراى احکام حقوقى شعبه 3 دادگسترى نجف آباد/3/428

ابالغ
شماره نامه: 9610113761800241 شماره پرونده: 9609983761800202 
شماره بایگانی شعبه: 960216 در پرونده کالسه 960216 ب 1 شعبه بازپرسى 
دادسراى عمومى و انقالب شاهین شهر آقاى سید خدارحم هاشمى ف عسگر به 
نشانى متوارى متهم به فروش مال غیر و انتقال منافع مال غیر تحت تعقیب قرار 
دارد به علت مجهول المکان بودن وى و عدم دسترســى به نشانى او در اجراى 
ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفري مراتب در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
آگهى و ابالغ که نامبرده شــخصًا ظرف یکماه از تاریخ انتشار این آگهی در این 
شعبه حاضر و از اتهام انتســابى دفاع نماید در غیر این صورت تصمیم مقتضى 
اتخاذ خواهد شــد در ضمن هزینه نشــر آگهى از طریق امور مالى دادگسترى 
شاهین شهر قابل پرداخت مى باشــد. م الف: 417 شعبه اول بازپرسى دادسراي 

عمومی و انقالب شهرستان شاهین شهر و میمه/3/392

ابالغ
شماره نامه: 9610113761800240 شماره پرونده: 9609983761800122 
شماره بایگانی شعبه: 960135 در پرونده کالسه 960135 ب 1 شعبه بازپرسى 
دادسراى عمومى و انقالب شاهین شهر آقاى محمد زهران اصفهانى ف حسین 
به نشــانى متوارى متهم به خیانــت در امانت تحت تعقیب قــرار دارد به علت 
مجهول المکان بودن وى و عدم دسترسى به نشانى او در اجراى ماده 174 قانون 
آئین دادرسی کیفري مراتب در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و ابالغ 
که نامبرده شخصًا ظرف یکماه از تاریخ انتشار این آگهی در این شعبه حاضر و از 
اتهام انتسابى دفاع نماید در غیر این صورت تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شد در 
ضمن هزینه نشر آگهى از طریق امور مالى دادگسترى شاهین شهر قابل پرداخت 
مى باشد. م الف: 416 شعبه اول بازپرسى دادسراي عمومی و انقالب شهرستان 

شاهین شهر و میمه/3/393

ابالغ وقت رسیدگى 
پرونــده:  شــماره   9610103760201214 ابالغنامــه:  شــماره 
9109983761800359 شــماره بایگانــی شــعبه: 960070 تاریخ حضور: 
1396/04/12 ساعت حضور: 9:30 در خصوص دعوى آقاى على دوسریان به 
طرفیت مسلم قربانى فرزند حسن که مجهول المکان و متهم به ارتشا- اختالس 
و کالهبردارى در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 
410 شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر (102 جزایى سابق)/3/394

احضار
شماره نامه: 9610113725200200 شماره پرونده: 9509983725200841 
شــماره بایگانی شــعبه: 950904 آگهى ابالغ وقت دادرســى و احضار متهم 
بدینوسیله به متهم پرونده کالسه 950904 شعبه دوم بازپرسى دادسراى عمومى 
و انقالب شهرستان مبارکه احمد اسکندرى فرزند محمدحسن که به اتهام عدم 
رعایت مقررات ایمنى کار منجر به صدمه بدنى تحت تعقیب مى باشــد و حسب 
گزارشــات واصله فعًال مجهول المکان و متوارى مى باشــند ابالغ مى گردد که 
جهت رسیدگى و دفاع از اتهام منتسبه 30 روز پس از انتشار آگهى در شعبه دوم 
بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب مبارکه حاضر گردد در صورت عدم حضور 
در وقت مقرر یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفى وکیل دادگاه در حقوق 
الناس و حقوق عمومى به صورت غیابى رسیدگى و رأى مقتضى صادر مى نماید. 
این آگهى در اجراى ماده 174 قانون آئین دادرسى در امور کیفرى مصوب 92 در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار یا محلى درج  مى شود. م الف: 96/146 نوروزى 

بازپرس شعبه دوم دادسراي عمومی و انقالب شهرستان مبارکه/3/433

احضار
شــماره: 941511 د 2- 1396/3/3 نظر به اینکه آقاى سیداکبر قاسمى فرزند 
حمزه به اتهام سرقت گوشى از طرف این دادسرا به شکایت آقاى جمشید باقرى 
کاه کش فرزند على ضامن تحت تعقیب مى باشد و ابالغ و احضاریه بواسطه معلوم 
نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجراى ماده 174 ق.آ.د.ك 
مراتب به نامبرده ابالغ تا به مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهى در این شعبه جهت 
پاسخگویى به اتهام خویش حاضر شــود و در صورت عدم حضور پس از تاریخ 
مذکور اقدام قانونى معمول خواهد شد. م الف: 424 شعبه دوم دادیارى دادسراي 

عمومی و انقالب شهرستان شاهین شهر و میمه/3/396

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9609973623600251 شماره  پرونده: 9409983624000464 
شماره بایگانى شعبه: 951032 شــاکى: آقاى مهدى بهفر فرزند محمدعلى به 
نشانى: شهرستان اردستان بلوار یادگار امام، متهم: آقاى محمد کشمیرى فرزند 
محمدعلى به نشانى مجهول المکان، اتهام  : افتراء دادگاه با عنایت به جمیع اوراق 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف 
و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص 
اتهام آقاى محمدعلى کشمیرى فرزند محمد متوارى دایر بر ایراد افتراء به شرح 
نسبت دادن رابطه نامشروع دون زنا به شاکى در تماسهاى برقرار شده با شماره 
تلفن همراه 9338799042 موضوع شــکوائیه تقدیمى آقاى مهدى بهفر فرزند 
محمدعلى با عنایت به شکوائیه تقدیمى شاکى خصوصى، بلحاظ مفاد اطالعات 
مطلعین تعرفه شده و پاسخ استعالم واصله در خصوص خط تلفن همراه به شماره 
فوق و با عنایت به عدم حضور متهم در دادســرا و جلسه مورخ 26/2/1396  این 
دادگاه و بالنتیجه عدم ارائه دفاع موثرى از سوى ایشان در دفاع از اتهام انتسابى 
این دادگاه با لحاظ قرار جلب به دادرسى و کیفرخواست واصله دادسراى عمومى 
و انقالب اردستان با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، بزه  انتسابى محرز 
و مسلم مستنداً به اصول سى و ششم و یکصد و شصت و ششم قانون اساسى و 
مواد 2 و 12 و 13 و 18 و 19 و 160 و 162 و 176 و 211 و 212 از قانون مجازات 
اســالمى مصوب 1392 مواد 345 و 365 و 374 و 375 و 378 و 379 و 380 و 
406 و 407 و 426 و 431 از قانون آئین دادرســى کیفرى و ماده 697 از قانون 
مجازات اســالمى (تعزیرات) مصوب 1375 حکم بر محکومیت متهم به تحمل 
یک سال حبس تعزیرى صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى ظرف موعد 
بیست روز پس از ابالغ واقعى قابل اعتراض در این دادگاه و پس از آن ظرف موعد 
بیست روز ابالغ قابل پژوهش در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان است. 
م الف: 91 بدریان رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهرستان اردستان (101 

جزایى سابق)/3/412

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9609973623500254 شماره  پرونده: 9409983624000098 
شــماره بایگانى شعبه: 950938 شــاکى: شــرکت فرش تابان مهر به نشانى 
اردســتان، متهمین: 1- آقاى مرتضى باجالن فرزند محمد به نشــانى: تهران 
اسالمشــهر خ باغ نرده 10 مترى بهشــتى 96،  2- آقاى على اســفندیارى 
فرزند محمدحسن 3- آقاى حسین بخشــى فرزند ابوالفضل همگى به نشانى 
مجهول المکان، اتهام  : سرقت سیم کابل دادگاه با عنایت به جمیع اوراق پرونده 
ختم رسیدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان 
به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نمایــد. راى دادگاه: در خصوص اتهام 
آقایان 1- مرتضى باجالن فرزند محمد متوارى داراى سوابق کیفرى و 2- على 
اسفندیارى فرزند محمدحسین متوارى و 3- حســین بخشى فرزند ابوالفضل 
متوارى دایر بر مشارکت در سرقت سیم برق (80 کیلوگرم سیم برق یک رشته اى 
و دو رشته اى و سه رشته اى و چهار رشته اى) از داخل شرکت فرش تابان مهر در 
تاریخ 11/7/1393 با عنایت به مفاد گزارش تنظیمى مرجع انتظامى مورخ 11 
مهر 1393 دایر بر تحقق بزه سرقت در محل و متوارى شدن متهمین از محل به 
محض حضور مأمورین و استفاده از تاریکى شب و گریختن از محل (همچنین 
است کشف یک عدد گوشى موبایل در محل به همراه ته سیگار احد از متهمین 
و مقدارى پرده دار قالى مخصوص قالى بافى متعلق به شرکت)، بلحاظ مالکیت 
متهم على اسفندیارى بر گوشى مکشوفه و خط تلفن 9389363473 موجود در 
آن، و با لحاظ مراتب حضور ســایر متهمین در حوزه قضائى در زمان سرقت به 
داللت مفاد پرینت تماســهاى متهمین و آتن دهى خطوط ایشان، بلحاظ مفاد 
صورت جلسه مورخه 30/7/1393 تنظیمى مرجع انتظامى در خصوص موضوع، 
به لحاظ عدم حضور متهمین در دادسرا جلسه مورخ 17/11/1395 این دادگاه 
و بالنتیجه عدم ارائه دفاع موثرى از سوى ایشــان در دفاع از اتهام انتسابى این 
دادگاه با لحاظ قرار جلب به دادرســى و کیفرخواست واصله دادسراى عمومى و 
انقالب اردستان با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، بزه  انتسابى محرز 
و مسلم مستنداً به اصول سى و ششم و یکصد و شصت و ششم قانون اساسى و 
مواد 2 و 12 و 13 و 18 و 19 و 137 و 160 و 162 و 176 و 211 و 212 از قانون 
مجازات اسالمى مصوب 1392 مواد 345 و 365 و 374 و 375 و 378 و 379 و 
380 و 406 و 407 و 426 و 431 از قانون آئین دادرسى کیفرى و مواد 656 و 666 
و 667 از قانون مجازات اسالمى (تعزیرات) مصوب 1375 حکم بر محکومیت 
هر یک از متهمین به تحمل سه سال حبس تعزیرى و تحمل 74 ضربه شالق 
تعزیرى و رد مال در حق شاکى صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى ظرف 
موعد بیســت روز پس از ابالغ واقعى قابل اعتراض در این دادگاه و پس از آن 
ظرف موعد بیست روز ابالغ قابل پژوهش در محاکم محترم تجدیدنظر استان 
اصفهان است. م الف: 92 بدریان رئیس شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر اردستان 

(101 جزایى سابق) /3/413

ابالغ
پرونــده:  شــماره   9610463624700002 درخواســت:  شــماره 
9609983624700049  شــماره بایگانی شــعبه: 960064 نظر به اینکه در 
پرونده کالسه 960064 بازپرســی اردســتان متهم خانم دنیا حسن پور فرزند 
علیمراد به اتهام سرقت یک دستگاه گوشــى تلفن همراه هوآوى از طرف این 
دادســرا تحت تعقیب میباشــد با توجه به مجهول المکان بودن نامبرده بدین 
وسیله در اجراي ماده 174 قانون آئین دادرســی کیفري مراتب به ایشان ابالغ 
تا ظرف یکماه از تاریخ انتشــار آگهی در شــعبه اول بازپرسی دادسراي عمومی 
و انقالب اردســتان جهت پاســخگویی به اتهام خویش حاضر شوند در صورت 
عدم حضور پس از موعــد مقرر اقــدام قانونی معمول خواهد شــد. م الف: 88 

شعبه اول بازپرسی دادسراي عمومی و انقالب شهرستان اردستان/3/414

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610103623500937 ابالغنامــه:  شــماره 
9409983624000474 شــماره بایگانی شــعبه: 960210 رضا احمدى زاده 
شــکوائیه اى علیه فاطمه شــیعه فرزند آقاعلى دائر بر ســرقت گوشى تقدیم 
دادگاه هاي عمومی شهرستان اردستان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 101 
دادگاه کیفري 2  اردســتان ارجاع و به کالســه 9409983624000474 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/04/21 ساعت 11 صبح تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکى و به تجویز ماده 344 قانون 
آیین دادرسی کیفرى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در روزنامه نصف جهان 
آگهی می شود تا متهم پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشــانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف: 90 شعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر اردستان (101 جزایى سابق) /3/415



آگهىآگهى 07072953 سال چهاردهمپنج شنبه  11 خرداد  ماه   1396

ابالغ رأى
شــماره دادنامه: 9509973731501297 شــماره پرونده: 9509983731500816 شماره 
بایگانى شعبه: 950828 خواهان: آقاى مهدى موسى عرب نجف آبادى فرزند علیرضا به نشانى 
اصفهان-نجف آباد-خ حججى-ك شقایق پ4 خواندگان: آقاى على ایمانیان نجف آبادى فرزند 
حسنعلى به نشانى اصفهان- نجف آباد خ شــیخ بهایى جنوبى ك اکبر فاضل پ55. 2.شرکت 
ماهرخ افق نورى. خواسته ها:1.مطالبه وجه چک 2. مطالبه خسارت تاخیرتادیه 3.مطالبه خسارات 
دادرسى. دادگاه باتوجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى رااعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه درخصوص دادخواست مهدى موسى عرب بطرفیت 
على ایمانیان و شرکت ماهرخ افق نورى به خواسته مطالبه مبلغ 517/500/000 ریال به استناد 
یک فقره چک به شماره 226/6807467 بعهده بانک توسعه تعاون به انضمام خسارت دادرسى 
ازجمله هزینه دادرســى و خســارت تاخیردرتادیه دادگاه باتوجه به محتویــات پرونده ازجمله 
تصویرمصدق چک و گواهى عدم پرداخت صادره ازبانک محال علیه که داللت بر مدیون بودن 
خواندگان داشته وباتوجه به عدم حضور خواندگان و عدم ارائه دلیل مبنى بر برائت ذمه خود لذا 
استحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 310و3131و314 
ناظربه مــاده 249 قانون تجارت و تبصــره الحاقى به ماده 2 قانــون صدورچک و ماده واحده 
استفساریه تبصره مذکور مصوب سال77 مجمع تشــخیص مصلحت نظام و مواد 198و515 
و519و522 از قانون آئین دادرســى مدنى حکم به محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت 
مبلغ 517/500/000 ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه براساس شاخص 
اعالمى ازسوى بانک مرکزى ازتاریخ چک مذکور تازمان وصول و هزینه دادرسى که محاسبه 
آن با اجراى احکام است در حق خو اهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل اعتراض در این شعبه و بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى در 
محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 4552 خوشنویس رئیس شعبه پنجم دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/3/429
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609973730300234 شماره پرونده: 9509983730302110 شماره بایگانى 
شعبه: 952127 خواهان: شایســته قیصرى فرزند غالمعلى باوکالت خانم اکرم شاپورى ارانى 
فرزند ابراهیم به نشــانى اصفهان-نجف آباد-خ شریعتى-نرسیده به چهارراه اهللا اکبر روبروى 
میوه فروشى ولیعصر سمت چپ. خوانده: غالمحسین ســتارى فرزند محمود. خواسته: طالق 
به درخواست زوجه. دادگاه با اعالم ختم رسیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه 
درخصوص دادخواســت خانم شایسته قیصرى با وکالت اکرم شــاپورى بطرفیت غالمحسین 
ستارى به خواسته احراز شــرایط اعمال وکالت درطالق به لحاظ تحقق شروط ضمن عقد سند 
نکاحیه باعنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ازجمله فتوکپى مصدق سند نکاحیه ضمیمه 
دادخواســت نکاح دائم فى مابین زوجین مترافعین محرز و ازطرفى مساعى داوران و دادگاه و 
مشاورقضایى دادگاه دراصالح ذات البین موثر واقع نشده و توجه به اینکه تحقق شروط ضمن 
عقد حسب تحقیقات محلى معموله که حکایت از ترك زندگى مشترك دارد و دادنامه و اجرائیه 
مطالبه نفقه که حکایت ازترك انفاق و عدم امکان الزام به پرداخت دارد محرز اســت و مستندا 
به ماده 26قانون حمایت خانواده و ماده 234و237و1119 قانون مدنى حکم به احراز شــرایط 
وکالت طالق صادر و به خواهان اجازه مى دهد به یکى از دفاتر ثبت رســمى طالق مراجعه و 
باتوجه به اینکه وى طــالق خلع را انتخاب نموده و میزان مهرالســنه و یک مثقال طال را بذل 
نموده به وکالت از شــوهرش قبول مابذل نماید و پس از اجراى صیغه طالق به وکالت اززوج 
بااعمال وکالت حاصل از تحقق شرط ضمن عقد نســبت به ثبت رسمى آن اقدام کند و اسناد و 
دفاتر مربوطه را اصالتا و نیزبه وکالت از شوهرش امضاء نماید. طالق مزبور بائن/رجعى است و 
عده آن از تاریخ وقوع سه طهر اســت. رعایت وجود شرایط صحت اجراى صیغه طالق از جمله 
مراعات مواد 1134و1135و1140و1141 قانون مدنى حسب مورد برعهده مجرى صیغه طالق 
خواهد بود. اعتباراجرائى این گواهى ازتاریخ ابالغ دادنامه قطعیت یافته به طرفین براى مراجعه 
به دفتر ثبت طالق شش ماه خواهد بود. درخصوص حقوق مالى زوجه به شرح ذیل اتخاذ تصمیم 
خواهد شد. 1)مهریه: باتوجه به میزان بذل و میزان مهریه مندرج درسند نکاحیه زوج مکلف است 
مهریه مندرج در سندنکاحیه رابه نرخ روز وفق شاخص تورم بانک مرکزى از تاریخ عقد 1360 
لغایت پرداخت باکسر مهرالســنه یک مثقال طال پرداخت نماید. 2)جهیزیه،نفقه معوقه، اجرت 
المثل: باتوجه به اینکه زوجه اظهار داشته ادعایى ندارد و جداگانه اقدام مى کند دادگاه مواجه با 
تکلیف نیست. 3-شــرط تنصیف و نحله: باتوجه به اینکه طالق به درخواست زوجه است  حقى 
براى زوجه نیست. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه 
و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. 
م الــف: 4559 حســین گرامــى دادرس شــعبه ســوم دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان 

نجف آباد/3/430
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9609973731500161 شــماره پرونده: 9509983731501009 شماره 
بایگانى شعبه: 951023 خواهان: آقاى صادق کیانى فرزند اسماعیل باوکالت آقاى جعفرچرغان 
فرزند عبدالرزاق به نشانى اصفهان-نجف آباد-خ امام-چهارراه شهردارى جنب بانک مرکزى 
مجتمع نخل طبقه 2 واحد 2 و خانم نــدا قادرى نجف آبادى فرزند جعفر به نشــانى نجف آباد 
خیابان امام چهارراه شــهردارى جنب بانک مرکزى مجتمع نخل طبقه 2 واحد 2 خوانده: آقاى 
مهندالمکاصیص. خواســته ها:1.تامین خواســته 2. مطالبه وجه بابت یک فقره رسید عادى. 
دادگاه باتوجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى دادگاه درخصوص دادخواســت صادق کیانى با وکالت ندا قادرى 
بطرفیت مهند المکاصیص به خواســته مطالبــه مبلغ 750/000/000 ریــال وجه یک فقره 
رســیدعادى مورخه 95/06/09 به انضمام خسارت دادرسى و خســارت تاخیردرتادیه دادگاه 
باتوجه به محتویات پرونده ازجمله تصویرمصدق رســیدعادى مورخه 95/06/09 که داللت بر 
مدیون بودن خوانده داشته و با عنایت به عدم حضور خوانده و عدم ارائه دلیل مبنى بر برائت ذمه 
خود لذا به استناد ماده 1257 قانون مدنى و مواد 198و515 و519و522 از قانون آئین دادرسى 
مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 750/000/000 ریال بعنوان اصل خواســته 
و خسارت تاخیر تادیه شاخص اعالمى ازســوى بانک مرکزى از زمان اجرا و هزینه دادرسى به 
میزان 2/497/500 تومان و حق الوکاله به میــزان 19/200/000 ریال درحق خواهان صادر 
و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابــل اعتراض در این 
شــعبه و بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان 
مى باشــد. م الف:  4572 خوشــنویس رئیس شــعبه پنجم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

نجف آباد/3/431
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به آقــاى فرهاد حاصلى- آقــاى محمدعلى خطابخش 
دادخواستى به خواسته مطالبه به طرفیت شما در شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به 
کالسه 1234/95 ش 4 ح ثبت و براى روز شــنبه مورخ 96/4/17 ساعت 5 عصر تعیین وقت 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و به دستور شورا 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت آگهى در یکی از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ میگردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر 
شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى 
در این شورا حاضر شوید واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 7090 شعبه چهارم حقوقی 

شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/3/432
مزایده

شماره صورتمجلس: 9609003623300015 شماره پرونده: 9409983623100933 شماره 
بایگانى شعبه: 950373  اجراى احکام مدنى دادگسترى  شهرســتان اردستان در نظر دارد در 
اجراى مفاد اجرائیه در پرونده کالســه 950373 مدنى که به موجــب آن آقاى فرهاد طاهرى 
فرزند جهانبخش محکوم اســت به پرداخت مبلغ 734/637/471 ریال به عنوان اصل خواسته 
به انضمام هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه و هزینه کارشناسى در حق ورثه مرحوم حسن 
هوشــمند فرزند غالمرضا و پرداخت مبلغ 30/999/137 ریال به عنــوان هزینه اجرا در حق 
صندوق دولت. با توجه به اینکه محکوم علیه طوعًا در صدد اجراى مفاد اجرائیه برنیامده اســت 
فلذا اموال مشــارالیه را به شرح ذیل از طریق مزایده به فروش مى رســاند: تمامى 32/05 حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك ثبتى 15/99 بخش 17 داراى سابقه ثبتى به نام مرحوم حسن 
هوشمند که به صورت قولنامه اى به محکوم علیه واگذار شده واقع در اردستان بلوار دانش آموز 
بر بلوار، ششدانگ ملک مذکور داراى مســاحت عرصه 67/20 مترمربع که در آن ساختمانى به 
مساحت اعیانى 219/60 مترمربع شــامل 55 مترمربع تجارى همکف و 11/63 مترمربع راپله 
و طبقه اول 76/20 مترمربع و طبقه دوم 76/20 مترمربع با قدمت 10 ســال ساخته شده است 
ساختمان داراى اســکلت بتنى با نماســازى و نازك کارى و داراى 2 اشتراك آب و برق و یک 
اشتراك گاز مى باشد با توجه به جمیع موارد مذکور ارزش 32/05 حبه مشاع از 72 حبه به مبلغ 
765/636/608 ریال اعالم میگردد. متقاضیان خرید مى توانند در روز مزایده در جلسه مزایده 
حضور یافته و تا پنــج روز قبل از تاریخ مزایده اموال/ملکى را که آگهى شــده مالحظه نمایند. 
اموال/ملک مذکور به شخصى واگذار مى گردد که باالترین پیشنهاد را ارائه نماید. برنده مزایده 
باید 10 ٪  بها را فی المجلس به عنوان ســپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و مابقى آن را ظرف 
مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت  نماید و در صورتى که مابقى بهاى اموال را نپردازد سپرده 
او پس از کســر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط مى گردد. تاریخ مزایــده: 1396/04/03 روز: 
 شنبه ســاعت: 9 صبح مکان مزایده: واحد اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان اردستان. 

م الف: 89  شعبه اجراي احکام مدنى دادگسترى  شهرستان اردستان/3/435
حصر وراثت

کامران بهادرانى داراي شناسنامه شماره 48 به شرح دادخواست به کالسه 29/96  از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان میرزا محمد بهادرانى 
بشناســنامه 487 در تاریخ 96/02/20  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به: 1- توران بهادرانى فرزند میرزامحمد به ش.ش 70  فرزند متوفى 
2- الله بهادرانى فرزند میرزامحمد به ش.ش 177  فرزنــد متوفى 3- کامران بهادرانى فرزند 
میرزامحمد به ش.ش 48  فرزند متوفى 4- مرجان بهادرانى فرزند میرزامحمد به ش.ش 110  
فرزند متوفى 5- ایران کاویانى باغبادرانى فرزند محمدباقر به ش.ش 62  نسبت همسر متوفى 
والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 252 هدایتى رئیس شعبه دوم حقوقی شوراي 

حل اختالف بخش باغبادران (مجتمع شماره یک)/3/441
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره نامه: 9610113640800293 شــماره پرونــده: 9609983640800085 شــماره 
بایگانی شــعبه: 960087 خواهان فاطمه موذنى دادخواســتی به طرفیــت خوانده عبدالرضا 
شعاعى فرد به خواســته الزام به تنظیم ســند تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان زرین شهر 
نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان لنجان (زرین شهر) 
واقع در زرین شــهر ارجــاع و بــه کالســه 960087 ثبت گردیــده که وقت رســیدگی آن 
1396/04/19 و ســاعت 10:00 تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بــودن خوانده 

و درخواســت خواهان و به تجویــز مــاده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه هــاي عمومی و 
انقالب در امــور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت آگهی می شــود تــا خوانده پس از 
نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن بــه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه 
دوم دادخواســت و ضمائم را دریافــت و در وقت مقرر فــوق جهت رســیدگی حاضر گردد. 

م الف: 265 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لنجان (زرین شهر)/3/442
احضار

شماره نامه: 9610113641800489 شماره پرونده: 9509983641801588 شماره بایگانی 
شــعبه: 951781 آگهى احضار متهم آقاى محمد ترك فلک فرزند محمدرفیع بدینوســیله به 
جنابعالى ابالغ میگردد خانم فرنوش سلحشور فرزند محمدجان شکایتى علیه شما دایر بر مطرح 
نموده که پس از ارجاع در شــعبه دوم دادیارى دادســراى عمومى و انقالب لنجان به کالسه 
951781 ثبت و تحت رسیدگى است بنا به اعالن و درخواست شاکى به لحاظ مجهول المکان 
بودن شما باستناد ماده 115 قانون آئین دادرســى در امور کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از 
جراید کثیراالنتشار آگهى میگردد تا جهت رســیدگى به اتهام وارده و دفاع از آن ظرف مهلت 
یکماه از تاریخ نشر آگهى در این شعبه حاضر شوید و ضمن اعالن آدرس جدید خود از موضوع 
شکایت بطور کامل مطلع شوید در صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. 
م الف: 264 هاشــمى دادیار شــعبه دوم دادیارى دادســراي عمومی و انقالب شهرســتان 

لنجان/3/443
حصر وراثت

شهناز اسماعیل پور دشتکى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 17 بـه شـرح دادخواست به کالسه 
56/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
مندعلى اسماعیل پور دشتکى بشناســنامه 531 در تاریخ 1391/07/19 اقامتگاه دائمی خود را 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- مهناز  اسماعیل پور فرزند 
مندعلى ش.ش 2251 ت.ت 1353 صادره از اردل (دختر متوفى) 2- نخواســته اسماعیل پور 
دشــتکى فرزند مندعلى ش.ش 26 ت.ت 1347 صــادره از اردل (دختر متوفى) 3- شــهناز 
اســماعیل پور دشــتکى فرزند مندعلى ش.ش 17 ت.ت 1350 صادره از اردل (دختر متوفى) 
4- رعنا اســماعیل پور فرزند مندعلى ش.ش 1451 ت.ت 1340 صادره از اردل (دختر متوفى) 
5- فاطمه اسماعیل پور دشتکى فرزند مندعلى ش.ش 1554 ت.ت 1342 صادره از اردل (دختر 
متوفى) 6- صغرى اسماعیل پور دشــتکى فرزند مندعلى ش.ش 1593 ت.ت 1359 صادره از 
لنجان (دختر متوفى) 7- زهرا اسماعیل پور دشتکى فرزند مندعلى ش.ش 1742 ت.ت 1346 
صادره از اردل (دختر متوفى) 8- اصالن اسماعیل پور دشتکى فرزند مندعلى ش.ش 25 ت.ت 
1347 صادره از اردل (پسر متوفى) 9- جمشید اسماعیل پور دشتکى فرزند مندعلى ش.ش 1555 
ت.ت 1343 صادره از اردل (پسر متوفى) 10- لقمان اسماعیل پور دشتکى فرزند مندعلى ش.ش 
2165 ت.ت 1355 صادره از لنجان (پســر متوفى) 11- قربانعلى اسماعیل پور فرزند مندعلى 
ش.ش 1450 ت.ت 1339 صادره از اردل (پسر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 261 توانگر رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/3/444

ابالغ اجراییه 
نظــر بــه اینکــه در پرونــده کالســه 106/96 اجراى احــکام شــوراهاى حــل اختالف 
شهرســتان لنجان حســب مفــاد دادنامه شــماره 935/95 صادره از شــعبه ســوم حقوقى 
خوانــده خانلر  شــیرانى تک آبــى فرزنــد اکبر محکوم بــه تأمیــن مبلغ یکصد و شــانزده 
میلیــون ریال در حــق خواهان محمــود امین زاده بــا وکالت آقــاى على یدالهــى گردیده 
اســت و حســب محتویات پرونده محکوم علیــه مذکــور مجهول المکان مى باشــد علیهذا 
مراتب یــک نوبت آگهــى میگردد تــا نامبرده ظــرف مهلــت ده روز پس از انتشــار آگهى 
نســبت به اجراء مفــاد حکم اقــدام نماید واال وفــق مقررات اقــدام میگــردد. م الف: 260  

اجراى احکام شوراهاى حل اختالف شهرستان لنجان/3/445
فقدان سند مالکیت

شــماره صادره: 1396/18/371343- 1396/3/4 نظر به اینکه آقاى رسول ابراهیمى جبارى 
فرزند علیرضا به استناد 2 برگ استشــهادیه محلى که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهى شده، 
مدعى است که سند مالکیت ششدانگ یک باب آپارتمان  پالك 834 فرعى از 84- اصلى واقع 
در سده لنجان بخش 9 ثبت اصفهان به شــماره سریال 180075 که در صفحه 530 دفتر 76- 
امالك این اداره ذیل ثبت 7451 به نام وى ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و معامله 
دیگرى انجام نشده، اما سند مالکیت بعلت جابجایى مفقود شده است لذا چون نامبرده درخواست 
صدور سند مالکیت المثنی نموده، طبق ماده 120 اصالحى آیین نامه قانون ثبت، مراتب آگهی 
مى شود که هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک موصوف یا وجود سند مالکیت نزد خود 
مى باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز پس از آن به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا 
با مدارك مثبت تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض، 
اصل سند یا سند معامله ارائه نشود، اداره ثبت، المثناى ســند مالکیت را طبق مقررات صادر و 

به متقاضى تسلیم خواهد کرد. م الف: 255  اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان لنجان/3/447
مزایده

اجراى احکام حقوقى شعبه دوم زرین شهر در نظر دارد در پرونده کالسه 930087  له خانم لیال 
صادقى علیهما 1- خیرالنساء محمدى 2- مهرداد 3- محمد 4- على 5- زهراء 6- فاطمه 7- 
آرزو 8- زهره 9- بهنام 10- بهرام 11- علیرضا 12- الهام 13- مهرى 14- رقیه همگى باقرى 
جلسه مزایده اى به منظور فروش یکباب منزل مسکونى قدیمى ساز در دو طبقه واقع در زرین شهر 
خیابان ابن سینا جنب اداره ثبت احوال پالك 16 بمنظور وصول مبلغ 696/877/725 ریال بابت 
محکوم به در حق محکوم له و مبلغ 34/843/000 ریال بابت نیم عشر اجرائى در حق صندوق 
دولت در مورخ 96/4/3 ســاعت 10 الى 11 صبح در محل این اجراء برگزار نماید. محل مورد 
بازدید طبق نظر کارشناس عبارتست از یکباب منزل مسکونى قدیمى ساز در دو طبقه در جنوب 
و یک طبقه در شمال داراى قولنامه دست نویس عادى مورخ 54/6/31 به مقدار حدود 341/70 
مترمربع عرصه و به میزان حدود 299 مترمربع اعیانى که بوسیله دیوار حیاط بین محکوم علیهما 
به دو قسمت تبدیل شده ولى در مجموع شش دانگ مى باشد پارکینگ تبدیل به مغازه شده ولى 
مجوز شهردارى ندارد سقف ها تیرآهن و آجر، دیوارها آجرى تو پر باربر، کف حیاط موزائیک، نما 
سرامیک در شمال سطوح داخلى گچ کف ها موزائیک، هال و پذیرایى آشپزخانه با کابینت فلزى 
اتاق خواب سرویس بهداشتى حمام و توالت انعشــابات موجود دو کنتور برق دو کنتور گاز و دو 
کنتور آب سیستم گرمایش بخارى گازى و آبگرمکن و سرمایش کولر آبى قدمت حدود 35 سال 
مى باشد. قیمت پایه مزایده نسبت به ششدانگ ملک فوق طبق نظر کارشناس رسمى دادگسترى 
از مبلغ 3/000/000/000 ریال شروع و هر کس باالترین قیمت خرید را پیشنهاد و ده درصد مبلغ 
آن را فى المجلس پرداخت نماید برنده مزایده خواهد بود. طالبین خرید و شرکت در مزایده ظرف 5 
روز قبل از جلسه مزایده مى توانند از مال مورد مزایده واقع در آدرس زرین شهر صدرالذکر بازدید 
نموده و جهت شرکت در مزایده در شعبه دوم اجرایى حقوق دادگسترى زرین شهر حاضر شوند. 

م الف: 254 شعبه دوم اجراى احکام حقوقى دادگسترى (زرین شهر) لنجان /3/448
ابالغ  وقت رسیدگى 

کالسه پرونده: 1/96 ش 2 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف چادگان وقت رسیدگی: روز 
 شنبه 96/4/12 ساعت 4 عصر خواهان: آقاى رسول غبارى فرزند ابوالقاسم خواندگان: 1- آقاى 
گلزار انصارى شــیرى فرزند قربان 2- آقاى عباس نوروزى فرزند اکبر محل حضور: شعبه دوم 
مجتمع شوراى حل اختالف چادگان خواسته: صدور حکم بر الزام خواندگان به انتقال سند رسمى 
یک دستگاه نیسان به شــماره 83- 989 ط 14 مقوم به هفتاد میلیون ریال به انضمام خسارات 
وارده قانونى و هزینه دادرسى و تاخیر تادیه. گردشــکار: خواهان مذکور دادخواستى به طرفیت 
خوانده تسلیم شوراى حل اختالف شهرستان چادگان نموده که پس از ارجاع به شعبه دوم مجتمع 
حقوقى شوراهاى حل اختالف چادگان و ثبت کالسه فوق، وقت رسیدگى تعیین و به درخواست 
خواهان و دستور قاضى شــورا و تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در 
یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى درج مى گردد تا خوانده از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت 
یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود وقت رسیدگى مذکور به خوانده 
ابالغ گردد و نســخه ثانى و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر خود جهت رسیدگى حضور 
به هم رساند چنانکه بعداً ابالغى به وسیله آگهى الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 10 

روز خواهد بود. م الف: 30 شعبه دوم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان چادگان/3/453
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610103760000478 شــماره پرونده: 9609983760000083 شماره 
بایگانی شــعبه: 960138 آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواســت و ضمائم به خوانده: وراث 
مرحوم نادعلــى محمدیان 1- عباس محمدیــان 2- عزیزاله محمدیــان 3- زهرا محمدیان 
4- فاطمــه محمدیان 5- صغــرى محمدیان 6- احمدرضا اســالمى فرزند محمدحســین 
وراث مرحــوم ابراهیم محمدیان 1- مهیــن پروانه محمدیان 2- مریــم محمدیان 3- هاجر 
محمدیان 4- فاطمه محمدیان دادخواســتى به خواســته بطرفیت عباس موســوى مارنانى 
به این شــعبه تقدیم که به کالســه ثبت، 960138 و براى مورخ 1396/04/12 ساعت 9:00 
تعیین وقت دادرســى گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواســت 
خواهان و بدســتور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنــی مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج و به نامبرده ابالغ مى گردد جهت دریافت نســخه 
ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه ســوم دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر مراجعه و در 
تاریخ مذکور جهت رســیدگی در این دادگاه حاضر شــوید واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. 

م الف: 444 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر/3/480
اجراییه

شــماره: 1166/95 ش ح 2- 1396/3/4 به موجب راي شماره 1384 تاریخ 95/12/25 حوزه 
دوم شــوراي حل اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت محکوم علیه: اشرف 
کاظمى به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 119/550/000 ریال بابت 
اصل خواســته و مبلغ 2/409/380 ریال هزینه دادرســی و خســارت تاخیر از تاریخ سررسید 
چکها 696410- 94/12/24 به مبلغ بیســت میلیون ریــال و 696411- 95/2/30 به مبلغ 
ده میلیون ریــال و 696412- 95/3/30 به مبلغ ده میلیون ریــال و 696413- 95/4/30 به 
مبلغ ده میلیــون ریــال و 696414- 95/5/30 ده میلیون ریــال و 696415- 95/6/30 به 
مبلغ پانزده میلیون ریــال و 696416- 95/7/30 بیســت و پنج میلیون ریــال و 696417- 
95/1/20 هشــت میلیون ریال و 696418- 95/1/31 هشــت میلیون و پانصد و پنجاه هزار 
ریال و 696419- 95/2/25 ســه میلیون ریال لغایت اجراى حکــم و همچنین محکوم علیه 
محکوم به پرداخت مبلغ 5/977/500 ریال به عنوان نیم عشــر دولتى مى باشــد. مشخصات 
محکوم له: احمد برقى کار به نشــانى: اصفهان- مســجد ســید- کوچه على قلى آقا- پالك 
37. ماده 34 قانون اجراي احکام: همیــن که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه 
مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی بــراي 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 مفــاد اجرائیه نداند باید ظــرف مهلت مزبور صــورت جامع دارائی 
خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحــًا اعالم نمایــد. م الف: 4551 

شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/482

ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالســه 960265 خواهان اصغر نادرى- حسین لطیفى دادخواستی مبنی بر 
مطالبه وجه به طرفیت ابوالفضل على نژاد تقدیم نموده اســت. وقت رسیدگی براي روز دوشنبه 
مورخه 96/4/12 ســاعت 11/30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشــر، تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد، اول خیابان ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 کدپستی 
8165756441 مجتمع شوراي حل اختالف اصفهان شعبه شوراى حال اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود.  م الف: 7323 شعبه 32 حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/3/491
ابالغ وقت رسیدگى 

ابالغ وقت رســیدگى نســخه ثانــى- آقاى جــان محمد صالحى دادخواســتى بــه طرفیت 
 اردشیرطهماسبى خواه و امین طهماسبى به خواسته مطالبه تقدیم که جهت رسیدگى این شعبه 
ارجاع و به کالسه 207/96 ثبت گردیده اســت. نظربه اینکه خوانده فوق الذکر مجهول المکان 
اعالم گردیده است مراتب حسب درخواست خواهان و موافقت شــورا به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى دادگاه هاى عمومى و انقالب یک مرتبه دریکى ازجراید کثیراالنتشار درج و 
از خوانده دعوت مى گردد که درجلسه رســیدگى روز شنبه مورخ 96/04/19 ساعت 4/15 جهت 
رسیدگى حاضرشوند و اال نسخه ثانى دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگى ابالغ شده محسوب 
و ازطرف شورا تصمیم شایسته اتخاذ خواهد شد. م الف: 4600 شعبه چهارم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/578
مزایده

در پرونده کالسه 950255 اجرایى و به موجب دادنامه 415-95 صادره از شعبه اول حقوقى نجف 
آباد محکوم علیه اجرایى شرکت بهنام صنعت سپاهان محکوم است به پرداخت 330/060/834 
ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 500/000 ریال نیم 
عشــر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان نجف 
آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگســترى منتخب آقاى اسداله غیور به شرح 
ذیل ارزیابى گردیده است: یک دستگاه کانکس 2*7 مستعمل و قسمتى از کف آن شکسته درب 
و 2 پنجره آبى به مبلغ 35/000/000 ریال ارزیابــى و تعیین گردید. باتوجه به مراتب فوق و عدم 
اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شــده ازطریق اجراى احکام حقوقى 
نجف آباد درتاریخ 1396/03/21 ساعت 10 صبح ودرمحل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده 
مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى 
المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز 
مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضب ط و مزایده مجدداً تکرار 
مى گردد. ضمناً خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از اموال مورد نظر بازدید به عمل آورد. 

م الف: 4589 مدیراجراى احکام شعبه اول حقوقى دادگسترى نجف آباد/3/582

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9609973723800260 شماره پرونده: 9509983725101117 
شماره بایگانى شعبه: 951637 شکات: 1- آقاى بهرام نصوحى فرزند جهانگیر به 
نشــانى اصفهان- مبارکه- صفائیه- محله یک- محله 114- پ 27،  2- آقاى 
مانده على کرمى ورنامخواستى فرزند امام قلى به نشانى: اصفهان- ورنامخواست- خ 
شهید شاهمرادى- کوچه هدایت- پ 10، متهمین: 1-آقاى کامران فدایى فرزند 
قربانعلى به نشانى: اشیان خیابان فردوسى جنب نانوایى پالك 855،  2- آقاى امیر 
سلیمانى به نشانى: متوارى، اتهام : سرقت مستوجب تعزیر. گردشکار: شاکى شکایتى 
تحت عنوان فوق ارائه داده که دادگاه با عنایت به بررسى مجموع اوراق و محتویات 
پرونده ضمن اعالم ختم رسیدگى بشــرح ذیل مبادرت بصدور رأى مینماید. راى 
دادگاه: در خصوص اتهام آقایان 1- کامران فدایى، فرزند قربانعلى، 40 ساله، متاهل، 
باسواد، داراى سابقه کیفرى، بازداشت به قرار وثیقه، اهل و ساکن کرکوند 2- امیر 
سلیمانى فاقد قرار تامین کیفرى به جهت متوارى بودن هر دو دایر بر مشارکت در 
سرقت متعلقات مســى یک دستگاه ترانس برق و سیم مســى از آقاى مانده على 
کرمى ورنامخواستى فرزند امام قلى، یک دستگاه موتور برق استریم مشکى رنگ 
7500، یک دستگاه اره برقى مارك جرمنى نارنجى رنگ و سفید، دو دستگاه کف 
شکن نقره اى هاى استریم دو اینچ و سه اینچ از آقاى بهرام نصوحى فرزند جهانگیر 
و شروع به سرقت و تخریب تأسیســات عمومى برق رسانى موضوع کیفرخواست 
صادره از سوى دادسراى عمومى و انقالب شهرســتان مبارکه با توجه به شکایت 
شاکیان خصوصى، گزاش مرجع انتظامى مورخه 95/9/8 مضبوط در صفحه  یک  
پرونده که داللت بر آن داشته تخریب کابل هاى برق شبکه عمومى برق رسانى و 
شروع به سرقت آنها توسط یک دستگاه خودرو ســمند نقره اى به شماره انتظامى 
929 ه 22 ایران 43 صورت گرفته است، نتیجه استعالم به عمل آمده از پلیس راهور 
مضبوط در صفحه پنج پرونده که داللت بر مالکیت آقاى قربان على فدایى پدر متهم 
ردیف اول نسبت به خودرو موصوف دارد و متعاقبًا اظهارات مشارالیه که خودرو در 
اختیار فرزندش کامران فدایى بوده است، گزارش مرجع انتظامى مورخه 95/9/25 
مضبوط در صفحه نه پرونده که داللت بر نحوه دستگیرى متهم ردیف اول و کشف 
اره برقى مسروقه از شاکى آقاى بهرام نصوحى دارد، اقرار مقرون به واقع متهم در 
مرحله تحقیق دادســرا در خصوص نحوه وقوع سرقت از مانده على کرمى و توجهًا 
به دفاعیات غیرموجه وى در جلسه دادگاه که بیان داشته خودرو وى در شب وقوع 
سرقت در اختیار متهم ردیف دوم امیر سلیمانى قرار داشته و اره برقى مسروقه را نیز 
از مغازه اى ابزارفروشى در کلیشاد خریدارى کرده است چرا که اوًال دلیلى بر اینکه 
خودرو وى در اختیار متهم متوارى بوده ارائه نشده است ثانیاً حسب گزارش تحقیقات 
مرجع انتظامى مورخه 95/9/29 مضبوط در صفحه هاى بیست و چهار و بیست و 
پنج پرونده مغازه تعرفه شده از ســوى متهم در چک شناسایى و اظهارات مالک و 
شاگرد مغازه اخذ که صراحتًا بیان داشــته اند متهم را نمى شناسد و اره برقى نیز به 
کسى نفروخته اند و با در نظر گرفتن سوابق کیفرى و وضعیت اخالقى و اجتماعى 
بزه کارى مشارالیهم به شرح موصوف محرز و مسلم تشخیص داده شده بنابراین 
به اســتناد مواد 19و 122 و 125 و 134 قانون مجازات اسالمى مصوب 1392 و 
656 و 667 و 659 قانون مجازات اسالمى مصوب 1375 حکم به محکومیت هر 
یک از متهمین به نحو جداگانه به تحمل دو سال حبس تعزیرى به جهت مشارکت 
در شروع به سرقت تأسیسات برق رســانى عمومى، سه سال حبس و هفتاد و چهار 
ضربه شالق تعزیرى به جهت مشارکت در سرقت هاى موصوف و به نحو مشترك 
و تضامنى به رد عین مال و رد صورت فقــدان عین رد مثل یا پرداخت قیمت آن ها 
به شــاکیان خصوصى صادر و اعالم مى گردد لکن در خصوص اتهام مشارکت در 
تخریب تأسیسات عمومى برق رسانى باتوجه به اینکه انجام تخریب جهت سرقت 
کابل برق جزئى ضرورى محسوب مى گردد و از نظر دادگاه مقدمه ارتکاب بزه موخر 
مى باشد خود عنوان مستقل جزایى نداشته بنابراین به استناد مواد 4 و 374 و 376 
قانون آیین دادرســى کیفرى مصوب 1392 ناظر بر اصل 37 قانون اساسى حکم 
بر برائت متهم صادر و اعالم میگردد قابل ذکر اســت صرفًا مجازات تعزیرى اشد 
قابل اجرا است و چنانچه مجازات اشد به یکى از علل قانونى تقلیل یابد یا تبدیل یا 
غیرقابل اجرا گردد مجازات اشد بعدى اجرا خواهد شد. راى صادره نسبت به متهم 
ردیف دوم غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و 
سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان 
و نسبت به متهم ردیف اول حضورى و به شــرح موصوف قابل تجدیدنظرخواهى 
مى باشد. م الف: 96/151 راستى رئیس شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر مبارکه 

(102 جزایى سابق)/3/437

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9609973723800222 شماره پرونده: 9109983724601332 
شماره بایگانى شــعبه: 911389 شــاکى: آقاى جهانگیر مرادى فرزند جعفرقلى 
با وکالت آقاى احمدرضا ریاحــى درچه فرزند قنبرعلى به نشــانى: مبارکه فلکه 
جهاد مجتمع زیتون واحد اول، متهمین: 1-آقــاى فرید فخرى فخرآبادى فرزند 
خدابخش با وکالت آقاى علیرضا باروتى شاه کوچکى فرزند عبدالعلى به نشانى: 
اصفهان- مبارکه- مبارکه میدان انقــالب ابتداى بلوار نیکبخت ط فوقانى بانک 
انصار 2- آقاى ســیدمرتضى حسینى سهرفیروزانى فرزند ســیدجواد به نشانى: 
فالورجان- روستاى لرگان- منزل سیدجواد حسینى 3- آقاى هاشم موسوى به 
نشانى: فعًال متوارى 4- آقاى قاسم ا به نشانى مزرعچه، اتهام : سرقت مستوجب 
تعزیر. گردشکار: شاکى شکایتى تحت عنوان فوق ارائه داده که دادگاه با عنایت به 
بررسى مجموع اوراق و محتویات پرونده ضمن اعالم ختم رسیدگى بشرح ذیل 
مبادرت بصدور رأى مینماید. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقایان 1- سید هاشم 
موسوى فاقد قرار تامین کیفرى به جهت متوارى بودن 2- سیدمرتضى حسینى، 
فرزند سیدجواد، 30 ساله، مجرد، باسواد، فاقد سابقه کیفرى، آزاد با قرار وثیقه، اهل 
و ساکن فالورجان هر دو دایر بر مشارکت در سرقت شبانه بیست و چهار رأس بره و 
تخریب دیوار 3- فرید فخرى فرزند خدابخش، 23 ساله، مجرد، باسواد، فاقد سابقه 
کیفرى، آزاد با قرار وثیقه، اهل و ساکن زیباشهر دایر بر معاونت در سرقت موصوف 
موضوع کیفرخواست صادره از سوى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان مبارکه 
با توجه به شکایت شاکى خصوصى آقاى جهانگیر مرادى فرزند جعفرقلى، گزارش 
مرجع انتظامى مورخه 91/6/17 و 91/6/19 به شرح مضبوط در صفحه هاى  یک، 
دو و پنج پرونده، نتیجه استعالم به عمل آمده از شرکت خدمات ارتباطى ایرانسل 
در خصوص موفقیت مکانى و تماس هاى خروجى خط کشــف شــده در محل 
سرقت به شماره 09302866941 کشــف خودرو وانت پیکان به شماره انتظامى 
164 ه 92 ایران 23 در محل سرقت که دو رأس از گوسفندان مسروقه در صندوق 
عقب آن و هم چنین دو عدد فاکتور صافکارى خودرو به نام متهم ســید مرتضى 
حسینى در آن کشف شده است، گواهى گواهان که داللت بر وقوع سرقت در محل 
نگهدارى احشام دارد، اقرار مقرون به واقع متهم سید مرتضى حسینى در مرحله 
تحقیق دادسرا و توجهًا به عدم حضور متهم ردیف اول سیدهاشم موسوى در همه 
مراحل دادرسى جهت دفاع از خود بزه کارى مشارالیهم به شرح موصوف محرز و 
مسلم تشخیص داده شده بنابراین به استناد مواد 19 و 125 و 134 قانون مجازات 
اسالمى مصوب 1392 و 656 و 667 و 677 قانون مجازات اسالمى مصوب 1375 
حکم به محکومیت متهمین ردیــف اول و دوم هر یک به نحو جداگانه به تحمل 
سه سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیرى به جهت مشارکت در سرقت  
و سه ســال حبس تعزیرى به جهت تخریب دیوار و به نحو مشترك و تضامنى به 
رد عین اموال مســروقه و در صورت فقدان عین رد مثل یا پرداخت قیمت آن  به 
شاکى خصوصى صادر و اعالم مى گردد و قابل ذکر است صرفا است مجازات اشد 
قابل اجراست و چنانچه مجازات اشد به یکى از علل قانونى تقلیل یابد یا تبدیل یا 
غیرقابل اجرا گردد مجازات اشد بعدى اجرا خواهد شد. در ضمن در خصوص اتهام 
متهم ردیف ســوم فرید فخرى با توجه به اینکه حسب محتویات پرونده معاونت 
ایشان بدین نحو احراز گردیده که وى در شب سرقت در مراسم عروسى به آقاى 
سیدمرتضى حسینى اظهار داشت آقاى ابوذر مرادى (فرزند شاکى) در مراسم حضور 
دارد و شخص نگهبان گوسفندان نیست در حالیکه حسب اظهارات شاکى در جلسه 
دادگاه مورخه 96/1/23 فرزندش در هیچ زمانى نگهبان گوسفندان نبوده و صرفًا 
خودش نگهدارى آنان را برعهده داشته اســت و بیان حضور یا عدم حضور ابوذر 
مرادى تأثیرى در وقوع سرقت نداشته است بنابراین به جهت عدم احراز وقوع بزه 
معنونه به استناد مواد 4 و 374 و 376 قانون آیین دادرسى کیفرى مصوب 1392 
ناظر بر اصل 37 قانون اساسى حکم بر برائت متهم صادر و اعالم مى گردد. راى 
صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس 
ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان است. 
م الف: 96/150 راستى رئیس شــعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر مبارکه (102 

جزایى سابق)/3/436

ابالغ وقت رسیدگی
شماره نامه: 9610113723700460 شــماره پرونده: 9509983724900110 
شماره بایگانی شعبه: 951143 بدینوسیله به متهم پرونده کالسه 951143 شعبه 
101 دادگاه عمومى جزایى شهرستان مبارکه منصور رنجکش مسعود رنجکش 
اسماعیل ربیعى ســید احمد موســوى امیر دانش و محمود رنجکش که حسب 
شکایت غالمحسین یوسفى متهم است به ســرقت و ادم ربائى حسب گزارشات 
واصله فعًال مجهول المکان و متوارى میباشــند ابالغ میگردد که جهت رسیدگى 
و دفاع از اتهام منتسبه مورخ 96/04/11 ســاعت 10 صبح در شعبه 101 دادگاه 
عمومى جزایى شهرستان مبارکه حاضر گردد که در صورت عدم حضور در وقت 
مقرر یا عدم ارســال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفى وکیل، دادگاه بصورت غیابى 
به موضوع رسیدگى و رأى مقتضى صادر خواهد نمود. این آگهى در اجراى ماده 
174 قانون آیین دادرســی دادگاههاي عمومی و انقالب در امور کیفري مصوب 
78 یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج میشود. م الف: 96/149  
اقبال ســعید رئیس شــعبه 101 دادگاه کیفرى دو شــهر مبارکه (101 جزایى 

سابق)/3/438

ابالغ وقت رسیدگی
شماره نامه: 9610113723700503 شــماره پرونده: 9209983725101206 
شماره بایگانی شعبه: 960093 بدینوسیله به متهم پرونده کالسه 960093 شعبه 
101 دادگاه عمومى جزایى شهرستان مبارکه على مومن بیک که حسب شکایت 
امرا... مرادى متهم اســت به سرقت موتورسیکلت حســب گزارشات واصله فعًال 
مجهول المکان و متوارى میباشــند ابالغ میگردد که جهت رســیدگى و دفاع از 
اتهام منتسبه مورخ 96/04/4 ساعت 10 صبح در شعبه 101 دادگاه عمومى جزایى 
شهرستان مبارکه حاضر گردد که در صورت عدم حضور در وقت مقرر یا عدم ارسال 
الیحه دفاعیه و یا عدم معرفى وکیل، دادگاه بصورت غیابى به موضوع رسیدگى و 
رأى مقتضى صادر خواهد نمود. این آگهى در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسی 
دادگاههاي عمومی و انقــالب در امور کیفري مصوب 78 یــک نوبت در یکی از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار درج میشــود. م الف: 96/148  اقبال سعید رئیس شعبه 

101 دادگاه کیفرى دو شهر مبارکه (101 جزایى سابق)/3/439

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 9610103723801155 شماره پرونده: 9409983724800916 
شماره بایگانی شعبه: 951699 بدینوسیله به آقاى على زمانى مجهول  المکان که در 
پرونده 951699 متهم است به سرقت ابالغ مى شود در تاریخ 1396/4/20 ساعت 
8/30 جهت رسیدگى اتهام انتسابى و دفاع از خود در دادگاه حاضر شود در صورت 
عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دادگاه بصورت غیابى به موضوع رسیدگى و حکم 
مقتضى را صادر خواهد نمود. م الف: 96/147 شــعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر 

مبارکه (102 جزایى سابق)/3/440

احضار
شماره ابالغنامه: 9610100354601470 شماره پرونده: 9609980354600003 
شماره بایگانی شعبه: 960088 در پرونده کالســه 9509980354600003 ك 
120 (960088 ك 120) براى عباس شــهبازى فرزند حسین به خواسته استرداد 
مال منقول (تقاضاى الزام به تحویل عین 1500 گرم طالى 18 عیار ساخته نشده 
(مطابق امانت نامه) با احتساب کلیه خسارات و مطالبه خسارات دادرسى موضوع 
دادخواست مهدى کریم پور فرزند مصطفى تقاضاى رسیدگى نموده که رسیدگى به 
موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگى براى مورخه 1396/04/12 ساعت 9:00 
تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسى به متهم و در 
اجراى مقررات مواد 344 قانون آیین دادرسی دادگاههاى عمومى و انقالب در امور 
کیفري مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در 
دادگاه حاضر گردد. بدیهى است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگى 
غیابى به عمل خواهد آمد. م الف: 7266 شعبه 120 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان 

(120 جزایى سابق)/3/498



 ســتایش خداوندى را سزاســت که ســرانجام خلقت، و پایان کارها بــه او باز
 مى گردد. خدا را بر احســان بزرگــش، و برهان آشــکار، و فراوانى فضل و 
آنچه بدان بر ما منت نهاده است مى ستائیم، ستایشى که حق او را اداء کند، و شکر 
شایسته او را به جا آورد، به ثواب الهى ما را نزدیک گرداند و موجب فراوانى 
نیکى و احسان او گردد. از خدا یارى مى طلبیم، یارى خواستن کسى که به فضل 
او امیدوار، و به بخشــش او آرزومند، و به دفع زیانش مطمئن، و به قدرت او 

موال على (ع)معترف، و به گفتار و کردار پروردگار اعتقاد دارد. 

شهردارى مشکات در نظر دارد با استناد به مصوبه شوراى اسالمى شهر مشکات و براساس کد ردیف 
702001 دفترچه بودجه سال 1396 شهردارى، تعدادى  پالك هاى تجارى و مسکونى تحت تملک خود 
واقع در شهر مشکات را طى تشریفات مزایده عمومى به فروش برساند. لذا از متقاضیان درخواست 
میگردد از تاریخ نشر اولین آگهى جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده به شهردارى مشکات مراجعه 

نمایند. 
الزم بذکر است: 

1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز میباشد. 
2- هزینه کارشناسى اراضى و آگهى برعهده برندگان مزایده میباشد. 

3- شهردارى در رد و قبول هر یک از پیشنهاد مختار است. 
4- سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است. 

5- شماره هاى تماس: 031-55683737 

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/3/27
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/3/28

دریافت اسناد: سایت اینترنتى
WWW.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir :پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا: 8-36680030-031(داخلى 335)

شــهردارى زرین شهر به اســتناد موافقت نامه شــماره 71 مورخ 
1396/2/19 شوراى اسالمى شــهر در نظر دارد نسبت به واگذارى 
پارکینگ وســائط نقلیه ســبک واقع در میدان انقالب به صورت 
اجاره براى مدت دو سال از طریق مزایده عمومى اقدام نماید، لذا از 
متقاضیان داراى صالحیت دعوت بعمل مى آید جهت دریافت اسناد 
مزایده و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت ادارى 

مورخ 96/3/25 به شهردارى مراجعه نمایند. 

پیرو آگهى مناقصه شماره 1133 مورخ 96/1/26 شهردارى آران و بیدگل در نظر 
دارد به استناد مصوبه شوراى اسالمى شــهر به شماره 3103 مورخ 95/12/14 در 
خصوص خرید آسفالت در محدوده ناحیه یک تا سقف 4/000/000/000 ریال با شرایط 
خاص موجود در دفتر فنى شهردارى و از طریق مناقصه عمومى به بخش خصوصى 
اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت بعمل مى آید جهت اطالع 
از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مناقصه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار نوبت 

دوم این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند.
الزم به ذکر است هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد و کمیسیون در 

رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد. 

پیرو آگهى مزایده شماره 2007 مورخ 96/2/6 شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد 
به استناد مصوبه شــماره 3172 مورخ 1395/12/19 شوراى اسالمى شهر آران و 
بیدگل نسبت به فروش قطعه زمین به شماره 35 به مساحت 174/80 م. م واقع در 
فاز 4 مسعودآباد با قیمت کل به مبلغ 520/000/000 ریال با کاربرى مسکونى از طریق 
مزایده عمومى اقدام نماید. لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت بعمل مى آید جهت 
اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ 

انتشار نوبت دوم این آگهى به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند.
ضمنًا هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد، (کمیسیون در رد یا قبول 

پیشنهادات مختار مى باشد) 

آگهى مزایده زمین  
شماره 400-96 مورخه 1396/03/10 

آگهى برگزارى مناقصه عمومى 

 آگهى مزایده

آگهى مزایده (مرحله دوم)آگهى مناقصه (مرحله دوم)

نوبت اول 

نوبت اول

نوبت اول 

نوبت اول نوبت اول 

روابط عمومى شهردارى مشکات

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

جواد جمالى- شهردار زرین شهر 

حسن ستارى- شهردار آران و بیدگل   حسن ستارى- شهردار آران و بی دگل  

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاىروز ششم ماه مبارك رمضان:
ِض َمْعِصَیتَِک، َوالتَْضِرْبنى بِِسیاِط نَقَِمتَِک، َوَزْحِزْحنى  اَللّـُهمَّ ال تَْخُذلْنى فیِه لَِتَعرُّ

فیِه ِمْن ُموِجباِت َسَخِطَک، بَِمنَِّک َواَیادیَک، یا ُمْنَتهى َرْغَبِۀ الّراِغبیَن.
خدایا در این ماه به خاطر دست زدن به نافرمانیت خوارم مساز و تازیانه هاى 
عذابت را بر من مزن و از موجبات خشمت بدان نعمت بخشى و الطافى که نسبت 

به بندگان دارى دورم بدار اى آخرین حد اشتیاق مشتاقان.

شماره 
مبلغ تضمین (ریال)برآورد (ریال)محل تأمین اعتبارموضوع مناقصهمناقصه

عملیات لوله گذارى فاضالب مبارکه 96-1-73
(با ارزیابى کیفى)

جارى از محل اعتبارات 
39/120/636/6541/960/000/000فوالد 

عملیات لوله گذارى فاضالب 74- 1- 96
کرکوند (با ارزیابى کیفى)

جارى از محل اعتبارات 
20/490/704/4141/035/000/000فوالد 

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

نام روزنامه: نصف جهان 
تاریخ انتشار: 1396/03/11  

واگذارى به اجاره یکباب زیرزمین از موقوفه اهل البیت (ع) واقع در خیابان فردوسى فرعى 
3 شرقى پاساژ یاس به مدت یکسال با مبلغ پیشنهادى 26/500/000 ریال، مهلت ثبت نام تا 
پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 96/3/22، جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

45247060 تماس حاصل فرمائید. 

آگهى مزایده

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه 

م الف: 499 

شرکت شــهرکهاى صنعتى اســتان اصفهان در نظر دارد اجراى پروژه زیر را به پیمانکاران واجد 
شــرایط واگذار نماید لذا از کلیه شرکتهاى پیمانکارى که داراى شــرایط ذکر شده در ذیل صفحه 
مى باشــند دعوت مى شــود تا از تاریخ 1396/03/10 الى 1396/03/18 با واریز مبلغ 400/000 ریال 
براى هر پروژه به شماره 2175670203003 حساب سیبا (بانک ملى) و دریافت اسناد و مشخصات 
فنى پروژه و اسناد پیشنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت واقع در اصفهان خ 22 بهمن، مجتمع ادارى 
امیرکبیر مراجعه یا براى کســب اطالعات بیشتر به سایت شرکت شــهرکهاى صنعتى اصفهان 
www.isfahaniec.ir مراجعه نمایید. مهلت تحویل یشنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت شهرکهاى 
صنعتى استان اصفهان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مور خ 1396/03/27 مى باشد و هزینه 

درج آگهى روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد. 
موضوع مناقصه: نگهدارى فضاى سبز و تأسیسات آبرسانى شــهرکها و نواحى صنعتى تودشک، 

سپیددشت، رامشه، چادگان، دهاقان، خمینى شهر، اسفرجان و فناورى
مبلغ برآورد اولیه: 3/420/544/000 ریال از محل بودجه داخلى 

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 121/500/000 ریال 
رتبه مورد نظر: رتبه صالحیت از سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعى 

نوبت دوم   «آگهى مناقصه عمومى»

امور پیمانهاى شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهان 

در راستاى اجراى ماده 225 قانون تجارت و پیرو آگهى انحالل منتشره در شماره 20730 مورخ 1395/02/20 روزنامه رسمى جمهورى 
اسالمى ایران بدینوسیله از کلیه بستانکاران شرکت محکم سازه چهلستون (سهامى خاص- در حال تصفیه) به شماره ثبت 43957 
دعوت بعمل مى آید ظرف مهلت 6 ماه از تاریخ انتشار آگهى نوبت اول با در دست داشتن مدارك مثبته به نشانى کیلومتر 28 جاده 

اصفهان- تهران، جنب شرکت هسا، شرکت هسایاران، آقاى محسن جواهرى (مدیر تصفیه) مراجعه نمایند. 

آگهى دعوت از بستانکاران
شرکت محکم سازه چهلستون (سهامى خاص- در حال تصفیه)

 به شماره ثبت 43957 و شناسه ملى 10260618224

(نوبت دوم)(نوبت دوم)

محسن جواهرى- مدیر تصفیه شرکت ساختمان و مسکن محکم سازه چهلستون (سهامى خاص- در حال تصفیه)
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به مناسبت مراسم بیست و هشــتمین سالگرد ارتحال 
ملکوتى امام خمینى (ره) و ســالگرد قیــام 15 خرداد، 
امســال بخاطر همزمان بودن با ماه مبــارك رمضان، 
اعزام گســترده زایران به مرقد مطهر امام راحل صورت 
نمى گیرد و بیش از 2500 زایر از چهار شهرستان کاشان، 
آران و بیدگل، نطنز و اردســتان ظهر 14 خرداد حرکت 
مى کنند تا در مراسم ســالگرد ارتحال امام راحل که با 
اقامه نماز جماعت، سخنرانى و صرف افطار همراه خواهد 

بود شرکت کنند. 
رئیس شــوراى هماهنگى تبلیغات اســالمى و ســتاد 
برگزارى مراسم ســالگرد ارتحال حضرت امام خمینى 
(ره) اســتان اصفهان در تاالر اجتماعات صدا و سیما و 
در جمع خبرنــگاران این مطلب را اعــالم کرد و گفت: 
امسال مراسم بیست و هشتمین سالگرد ارتحال ملکوتى 
امام خمینى (ره) بیشــتر با رویکرد تبیین اندیشه هاى 
حضرت امام خمینى(ره) در استان و شهرستان ها برگزار

 مى شود. جعفر عسگرى افزود:مراسم سخنرانى، اقامه 
نماز و افطارى در اســتان و شهرستان ها برگزار مى شود 
و در اصفهان نیز دو برنامه شــاخص و محورى خواهیم 

داشت. 
جعفر عسگرى در تشــریح این برنامه ها گفت: مراسم 
بزرگداشــت بیســت و هشــتمین ســالگرد ارتحال 
جانســوزمعمار کبیر انقالب اســالمى حضــرت امام 
خمینى (ره) ســاعت 18 روز 14 خردادماه سالجارى در 
خیمه حسینى گلستان شــهداى اصفهان با سخنرانى 
حضرت آیــت ا... ســعیدى نماینده ولى فقیه در ســپاه 
پاسداران انقالب اســالمى، اقامه نماز جماعت و صرف 
افطارى همراه خواهد بود و 15 خردادماه نیز ساعت 18 
پیشگامان نهضت انقالب اسالمى در محل صدا و سیما 
مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شــهداى قیام خونین 
15 خرداد را برپا مى کنند و مشابه اینگونه مراسم نیز در 

شهرستان هاى استان برپا خواهد شد. 
رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان 
با قدردانى از حمایت و پشتیبانى استاندارى و شهردارى 
و... در برگزارى مراســمات این ایام گفت: امام خمینى 
(ره) با رهبرى انقالب اسالمى به ما آموختند که مى   توان 

عاشق خدا بود و ما در سالگرد ارتحال امام راحل وظیفه 
داریم ابعاد شــخصیتى امام خمینى (ره) همچون ابعاد 
فقهى، عرفانى، اخالقى، سیاســت، رهبرى و مدیریت، 
مردم   شناسى و دشمن شناسى، درایت و... را براى مردم به 
ویژه نسل جوان جامعه تبیین نمائیم و جوانان نیز باید به 

این ابعاد توجه ویژه داشته باشند. 
وى با بیان فرازهایى از دیدگاه رهبر معظم انقالب نسبت 
به امام راحل افزود: امروز باید روحیه جهادى و انقالبى به 

صورت مستمر به  جامعه تزریق شود. 
رئیس ستاد برگزارى مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام 
خمینى (ره) استان اصفهان گفت: ستاد سالگرد ارتحال 
امام راحل با رویکرد و هدف بازخوانى اندیشه هاى امام 
در زمینه  هــاى دین، آزادى، مصالح مســلمانان، قانون 
مدارى، فرهنگ و... فعالیت مى کند و یکى از این اهداف، 
بازخوانى شکل گفتمان و شــیوه مبارزاتى و معرفى امام 
(ره) به عنوان محور وحدت و آگاهى بخش نســل جوان 

است. 
عسگرى مى گوید: جلسات مراســم بزرگداشت بیست 
و هشتمین سالگرد ارتحال جانسوز معمار کبیر انقالب 
اسالمى با حضور نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه 
اصفهان تشکیل شد، و شش کمیته اطالع  رسانى، اعزام، 

امنیت، فرهنگى وفضاى مجازى، تشــکل هاى دینى و 
مذهبى و تبلیغات فعالیت خود را آغاز کردند. 

وى از رســانه ها خواســت تا بیش از پیــش در زمینه 
اطالع رســانى و تبیین شــخصیت امام راحل (ره) در 

جامعه بکوشند. 
■■■ 

در ادامه این نشســت خبرى، نماینــدگان کمیته هاى 
مختلف به ارائه برنامه هاى خود پرداختند. 

ســیدعلى معصوم زاده نماینده کمیته اطالع رســانى و 
معاون سیماى مرکز اصفهان گفت: 360 دقیقه برنامه در 
رابطه با ابعاد شخصیتى امام راحل تهیه شده و روزهاى 
13 تا 15 خرداد از صــداى مرکز اصفهان پخش خواهد 
شد. این در حالى اســت که 120 دقیقه سخنرانى امام 
راحل و مجموعه اى از برنامه هاى تأمین تولید در رادیو و 
در مجموع 580 دقیقه برنامه در ایام سالگرد ارتحال امام 

(ره) و قیام 15 خرداد از رادیو پخش خواهد شد.
معصوم زاده همچنیــن گفت: در حوزه ســیماى مرکز 
اصفهان هم برنامه هاى یک شــهر یک ضیافت، برنامه 
سحر با حضور کارشناسان حوزه و دانشگاه پخش برنامه 
تلویزیونى و اصفهان امروز نیز پوشــش مراســم هاى 
مختلف در این ایام را بعهده دارد ضمن اینکه فرمایشات 

رهبر معظم انقالب در خصوص شــخصیت امام راحل 
و ســخنرانى هاى امام راحل بصورت زیرنویس پخش 
خواهد شد و ما برنامه هاى تأمینى هستند را نیز خواهیم 

داشت. 
■■■ 

مســئول کمیته اعزام زایران هم گفت: تبیین اندیشــه  
وگفتمان امام راحل و رهبر معظم انقالب اســالمى در 
نواحى و مناطق سپاه و بسیج و فضاسازى تبلیغى شهر در 

مجموعه سپاه و بسیج انجام مى شود. 
ســرگرد میثم رضوان پور افــزود: ما در ایام ســالگرد 
ارتحــال امــام خمینــى (ره) و قیــام 15 خــرداد، در 
هر شهرســتان یک برنامــه محورى با مردم و اقشــار 

بسیج داریم. 
وى ادامه داد: سال گذشــته 24 هزار نفر به مرقد مطهر 
امام اعزام شــدند ولى امســال بخاطر همزمانى با ماه 
مبارك رمضان دو هزار و 500 نفر از چهار شهرســتان 
استان به مراسم سالگرد اعزام شده و در شهر اصفهان و 
شهرستان ها، برنامه هاى سخنرانى، اقامه نماز جماعت، 
صرف افطارى، محافل شعر و خاطره، نمایشگاه و ... را 

خواهیم داشت. 
■■■ 

ســرهنگ علیرضا جان نثارى جانشین پلیس راهور هم 
از محدودیت هــاى ترافیکى گفت و اینکــه: در روز 14 
خرداد در اصفهان محدودیت ترافیکى تا پایان مراســم 
خواهیم داشت که بر این اســاس ورود خودرو به میدان 
شــهید الوى، چهارراه فرایبورگ، قائم مقام فراهانى، 
تقاطع رحیم ارباب و کوچه کالنترى به ســوى گلستان 
شــهدا از 12 ظهر اعمال خواهد شد و سعى شده از تردد 

موتورسیکلت سواران در بین جمعیت جلوگیرى شود. 
وى همچنین از رانندگان اتوبوس که زایران را به مرقد 
مطهر امام راحل مى رسانند خواست تا رعایت مقررات را 
در طول سفر مدنظر داشته باشــند و سعى کنند با هم از 
مبدأ حرکت نکنند و براى بازگشت پس از پایان مراسم، 

عجله نکنند.
■■■ 

پرویز طاهرى نماینده کمیتــه فرهنگى و مجازى هم 
گفت: ما در استان 1700 کانون فرهنگى هنرى مساجد 
فعال داریم که در این ایام، برنامه هایى را تدارك دیده اند 
و 500 آموزشگاه و انجمن ادبى و مؤسسات فرهنگى به 
صورت یکپارچه در مراسم ارتحال امام خمینى (ره) و... 

مشارکت مى کنند. 
وى برگزارى پنج شب شعر از جمله در آرامگاه صائب در 

شهر اصفهان را از دیگر برنامه ها برشمرد. 
■■■ 

نماینده کمیته تشــکل  هاى دینى و مذهبى از اداره کل 
اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان نیز مى گوید: طرح 
ضیافــت الهى در 206 بقعه اســتان، فضاســازى بقاع 
متبرکه، ویژه برنامه هاى 250 مرکــز فرهنگى قرآنى، 
پاسخگویى به مباحث 15 خرداد و... از جمله برنامه هاى 

این تشکل  هاست.
حجت  االسالم والمسلمین حســن امیرى برگزارى 47 
نمایشــگاه در بقاع متبرکه، ســخنرانى در روزهاى 14 
و 15 خــرداد در 150 بقعه، ایســتگاه صلواتى در جوار 
امامــزادگان و ... را از دیگر برنامه ها برشــمرد و گفت: 
برپایى افطارى ساده از اقداماتى است که اداره کل اوقاف 
و امور خیریه اســتان اصفهان در این ایام به آن مبادرت 

کرده است.  

در نشست مطبوعاتى رئیس و نمایندگان کمیته هاى ستاد سالگرد ارتحال امام «ره» در استان اصفهان اعالم شد

برنامه هاى گسترده
 سالگرد ارتحال حضرت امام خمینى  در استان اصفهان

ساسان اکبرزاده

 سال گذشته 
24 هزار نفر به مرقد 
مطهر امام اعزام شدند 

ولى امسال بخاطر 
همزمانى با ماه مبارك 

رمضان دو هزار و 500 
نفر از چهار شهرستان 

استان به مراسم 
سالگرد اعزام شده 
و در شهر اصفهان و 

شهرستان ها، برنامه هاى 
سخنرانى، اقامه نماز 

جماعت، صرف افطارى، 
محافل شعر و خاطره، 

نمایشگاه و ... را 
خواهیم داشت

ستاد برگزارى مراسم سالگرد ارتحال 
حضرت امام خمینى(ره) استان اصفهان

155

10

اگر فرهنگ اگر فرهنگ 
نباشد، نان و آب نباشد، نان و آب 
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هولوگرافى چیست؟
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ویشکا آسایش که با بازى در نقش قطام 
در مجموعه امام على (ع) به شهرت رسید 
اینستاگرامش را با عکسى از آن دوران به 

روز کرد.
ویشکا آســایش در زمان بازى در نقش 

قطام 19 سال داشت.

19 سالگى

مهدى هاشــمى بازیگر مطرح سینماى 
ایران، اینستاگرامش را با عکسى از فیلم 
«مرگ یزدگرد» مربوط به 36 سال پیش 

به روز کرد.
فیلم«مرگ یزدگرد» در ســال 1360 به 

کارگردانى بهرام بیضایى ساخته شد.

رایان شجریان عکس تازه اى از پدرش را 
در اینستاگرام گذاشت. استاد محمدرضا 

شجریان دوران درمان را سپرى مى کند.

مرگ یزدگرد

لبخندهاى همیشگى

على اوسیوند بازیگر ســینما و تلویزیون درخصوص 
فعالیت هاى خود در ســال 96 گفــت: «هیچ کارى 
وجود ندارد که من بخواهــم بازى کنم. در حال حاضر 
فعالیت هاى فرهنگى کامًال به عده اى خاص مى رسد.»
وى دلیل کم کارى هاى اخیر خود را اینگونه شرح داد: 
«من کم کار شــده ام. باید دلیل این اتفاق را از فعاالن 
سینما پرسید. نه تنها من بلکه بســیارى از بازیگران 

دیگر بیکار شده اند.» 
این بازیگر درباره عدم پیشنهادات مناسب خاطرنشان 
کرد: «در حال حاضر پیشنهاد زیاد است اما پیشنهادات 
به درد نمى خورد. نقش هاى خوب را کسانى دیگر بازیگر 
مى کنند و به شــخصه در نقش هاى بى اهمیت بازى 

نمى کنم. در حال حاضر نقش ها اصًال مناسب نیستند و 
منتظرم تا نقشى خوب شاید پیشنهاد شود.»

ژاله صامتى هنرمند تئاتر، تلویزیون و سینما که کارنامه 
وزینى در عرصه بازیگرى دارد و گزیده کارى یکى از 
ویژگى هاى همیشگى اوست، درباره فعالیت هاى این 
روزهایش در عرصه سینما گفت: «به تازگى بازى در 
فیلم ســینمایى "خیابان دیوار" به کارگردانى بهمن 

کامیار را به پایان رسانده ام.»
وى افزود: «دراین فیلم کــه مضمونى اجتماعى دارد 
نقش مهرى را بازى مى کنم که اتفاقاتى ناخواســته 
او را درگیر ماجراهایى مى کنــد.» ژاله صامتى درباره 
چگونگى انتخاب نقش هایش گفــت: «طول نقش 
برایم اهمیتى ندارد و تأثیرگذارى آن برایم مهم است؛ و 

اینکه چقدر در پیشبرد قصه مؤثر است و چقدر 
مى تواند مخاطب را با خود همراه کند.»
این بازیگر دربــاره فعالیت هایش در 

عرصه تئاتر نیز گفت: «فعًال در هیچ 
نمایشى بازى نمى کنم و آخرین 
اثرم "یادم تو را فراموش" بود؛ 

اثرى بــه کارگردانى خودم 
کــه تیــر و مــرداد 

ســال پیــش در 
تماشــاخانه 

ایرانشهر  اجرایش کردم و در آن با پژمان جمشیدى، 
ایرج سنجرى و فاطمه گودرزى هم بازى بودم.»

ژاله صامتــى بازیگر تلویزیون، تئاتر و سینماســت و 
تاکنون در فیلــم هایى چــون «دت، یعنى دختر» به 
کارگردانى ابوالفضل جلیلى، «گیالنه» ساخته رخشان 
بنى اعتماد و محسن عبدالوهاب، «ضد گلوله» ساخته 
مصطفى کیایى و «دراکوال» ساخته رضا عطاران بازى 
کرده و فیلم سینمایى «آخرین بار کى سحر را دیدى؟» 

ساخته فرزاد مؤتمن را در نوبت اکران دارد.
گفتنى است فیلم سینمایى «خیابان دیوار» نیز دومین 
تجربه بلند سینمایى بهمن کامیار در مقام 
کارگردان است و به جز ژاله صامتى 
محســن کیایى، محمدرضا 
غفــارى، احســان امانى، 
رؤیا جاوید نیا، معصومه 
رحمانى، ایرج ســنجرى 
در آن بازى مــى کنند و 
مصطفــى کیایــى تهیه 
کنندگى آن را بــر عهده 

دارد.

اگر فرهنگ نباشد، نان و آب هم نیستاگر فرهنگ نباشد، نان و آب هم نیست
نیز دشمن نیستم.» او ادامه داد: «من نمى خواهم 
چیزى را حــذف کنم و جــاى آن چیز دیگرى 
بیاورم. من مى دانم اگر دریاچه ارومیه خشــک 
شــود طوفانى از ریزگردها به وجود مى آورد که 
ریزگردهاى خوزســتان در برابر آن هیچ است. 
دنبال این مسئله مهاجرت و جنگ پیش مى آید. 
آنگاه سرنوشــت من و فرزندانم چه مى شــود؟ 
وقتى من منفعتم را در منفعت شما مى بینم با هم 

دوست خواهیم بود.»
 این بازیگر سینما و تئاتر در ادامه بیان کرد: «در 
انتخابات فصل خطاب همه این است که رئیس 
دولت شوند تا قانون اساســى را اجرا کنند. اگر 
کسى در همان ابتدا قانون اساسى را قبول نداشته 
باشد من به او رأى نمى دهم. من هم این قانون 
را قبول دارم و اگر هم بــه آن ایرادى مى گیرم 
باید از طریق همین قانون اقــدام کرده و آن را 

تصحیح کنم.»
کیانیان رو به دانشــجویان گفت: «شما باید با 
حقوق صنفى خود آشنا شوید و  این موضوع حتمًا 
در دفترچه حقوق شهروندى است. اگر ما به چنین 
مواردى آگاه باشــیم دو هفته به انتخابات مانده 
وحشت نمى کنیم که چه کسى قرار است انتخاب 
شود! اتفاق شــگفت انگیزى که در این دوره رخ 
داد، این بود که مردم ما به 250 هزار تومان یارانه 
نه گفتند. چند کشــور در دنیا به یارانه نه گفتند؟ 
مردم ما تا این اندازه پرواز کرده اند. چهار ســال 
پیش آقاى روحانى از هنرمندان خواست از مردم 
بخواهند یارانه نگیرند، زیرا این کار به ضررتان 
است.» او اضافه کرد:  «شــما هم اگر به عنوان 
دانشــجو به حقوق خودتان آشنا شوید مملکت 

گلستان مى شود.»

طرفى نیاز تاریخى ما به این نقطه رسیده است و از 
سویى فردى هست که جرأت مى کند این کار را انجام 
بدهد.» وى تأکید کرد: «اگر ما به حقوق اجتماعى خود 

واقف شویم، داراى فرهنگ مى شویم.» 
این هنرمند با بیان اینکه یکى از معضالت جامعه ما 
همانندسازى است، گفت: «این یعنى ما مى خواهیم 
بقیه را به خود شبیه کنیم، اما چه حقى براى این کار 
داریم؟  ما باید کارى کنیم و امکاناتى را فراهم آوریم 
که هر کس شبیه به خودش باشد. اینگونه به خلقت 
اولیه برمى گردیم. خدا ما را متفاوت آفریده و هر کدام از 
ما بر اساس قاعده اى به شکل هاى متفاوت هستیم.»  
او  افزود: «فردیت مهمترین چیز است. اگر فردیت را 
لِه کنیم، چه فرقى با هیتلر و اســتالین داریم؟ من به 
عنوان فردى که کار هنرى انجام مى دهم مى گویم 
هیچکدام از کارهایم را براى مردم انجام نمى دهم، 
بلکه اینها براى فردیت و تنهایى خودم اســت. من 
محصول جامعه اى هستم که تفکر و راهبردى دارد، 
بنابراین هر کارى مى کنــم از آن تفکر بر مى آید.» 
کیانیان گفــت: «من نمى خواهم مــردم را به خود 
بدهکار کنم، اگر از کار من خوش شان مى آید "فبها" و 
اگر نمى آید "کفها". کسى که همیشه براى مردم کار 
کند، نوکر مردم مى شــود. اما خالقیت خودش کجا 
مى رود؟ پوپولیسم یعنى همین! با همانندسازى در ابتدا 
فردیت، سپس خالقیت و در نهایت فرهنگ از بین 
مى رود.» کیانیان گفت: «اگر من عضو کمپین هاى 
مختلفى مانند کمپین حفظ دریاچه ارومیه مى شوم، 
این کار را براى خودم انجام مى دهم و کسى به من 
بدهکار نیســت. من فکر مى کنم کار درستى انجام 
مى دهم. آن را اعالم کرده و مى گویم اگر شما هم فکر 
مى کنید کار درستى است انجام بدهید. من حسابم را 

باهمه روشن کرده ام و حتى با دشمن هاى خودم 

رضا کیانیان، با حضور در یک نشست دانشجویى، 
از مطالبات فرهنگى-هنرى  هنرمندان از دولت 

دوازدهم سخن گفت.
در ابتداى این نشســت که در دانشــگاه علم و 
صنعت برگزار شــد، پس از پخش کلیپ سخنان 
محمود دولت آبادى خطاب به حســن روحانى، 
رضا کیانیان بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون در 
سخنانى گفت: «جامعه بدون فرهنگ پیشرفت 
نخواهد کرد و فرهنگ زمانى به وجود مى آید که 
جامعه رفاه نسبى داشته باشد. در دوره اخیر ریاست 
جمهورى بحث ســر محرومیت زدایــى بود، اما 
چگونه باید محرومیت زادیى کرد؟ با یارانه دادن 
یا ایجاد فرهنگ؟! اگر فرهنگ نباشــد، نان و آب 

هم نیست.»
او ادامه داد: «فرهنگ همیشــه در سبد خانواده 
متوسط جامعه اســت، اما با بروز فشارهاى مالى، 
اولین چیزى است که از این سبد خارج مى شود. ما 
فکر مى کنیم نان شب مسئله ماست، در صورتى 
که خیلى ها فقیرند، اما حقیر نیستند و شرافت خود 

را از دست نمى دهند.»
کیانیان خاطرنشان کرد: «اگر عکس این موضوع  
که تا گرســنه مى شــویم، فرهنگ را فراموش 
مى کنیم در کشور ما نهادینه شود، پیشرفته خواهیم 
شد. اما حاال که فرهنگ را براى نان شب قربانى 
مى کنیم پیشرفته نمى شویم. ما مى گوییم اول باید 

سیر شویم، بعد ادب را مى آموزیم.»
او با طرح این پرسش که فرهنگ در کجا به وجود 
مى آید، بیان کرد: «هــر گاه جامعه آرامش ببیند، 
شکوفایى فرهنگى اتفاق مى افتد. در دوره آقاى 
روحانــى همانقدر فقر و بیکارى وجــود دارد؛ اما 
فرهنگ نیز هست. ما اگر فقط به مردم نان برسانیم 
و فرهنگ را حذف کنیم، خطــر بزرگى جامعه را 
تهدید مى کند. آقاى روحانى به هنر توجه زیادى 
ندارد، اما به فرهنگ دارد، همین که دفترچه اى به 
نام حقوق شهروندى چاپ مى شود، جالب است. از

همسرم در کنار سفره افطار از دنیا رفت

بیوك میرزایى بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون درخصوص حال و هواى رادیو 
در ماه مبارك رمضان گفت: «رادیو در این ایام کامًال رمضانى بوده و تمامى 
کارها حول این ماه عزیز انجام مى شود. از جمله این برنامه ها نمایش هاى 
متعددى است که درباره رمضان نوشته و تنظیم شده است و ما آنها را به اجرا 
در مى آوریم.»وى در همین راستا ادامه داد: «روزهاى ماه رمضان در رادیو 
روزهاى خوشى اســت. گاهى ضبط برنامه در لحظات افطار و یا سحر رقم 
خورده و فضاى خاصى را به استودیو مى بخشد. حضور جمع هنرمندان در 
لحظات سحر و افطار در کنار یکدیگر بسیار شیرین و دلچسب است. تمامى 
این روزها خاطرات خوبى است که هر لحظه براى من و دوستانم در رادیو 

رقم مى خورد.»
بازیگر سریال «شهرزاد» ماه رمضان را ماهى پربرکت خواند و افزود: «ماه 
رمضان ماه دورهم بودن ها، ماه راز و نیاز و مناجات اســت. تنها در این ماه 
مى توان کنار سفره اى معنوى دور هم جمع شد. این سفره به نگاهى جمعى 
و وحدتى خاص مى انجامد. این وحــدت در میان همکاران رادیویى من در 
این ماه بیش از پیش مى شــود.» وى حضور در کنار خانواده را یکى دیگر 

از موهبات ماه رمضان دانســت و تأکید کرد: «خانواده ســهم عمده اى در 
این ماه دارد. نزدیک لحظات اذان مغرب مى بینیم که مردم با چه ســرعتى 
براى نشستن دور سفره افطار به سمت خانه مى روند. این ماه براى تمامى 

خانواده هاى ایرانى بسیار مقدس است.»
بازیگر فیلم سینمایى «اخراجى ها 2» تصریح کرد: «خوردن سحرى در کنار 
خانواده اتفاق بى نظیرى است. این روزها به دلیل مشغله برخى بدون سحرى 
روزه مى گیرند. اما سحرى صرفاً یک وعده غذایى نیست و افراد خانواده را در 
فضایى صمیمانه به هم نزدیک مى کند. زیبایى ماه مبارك رمضان در همین 

سنت هاست و به نظر من باید سنت هاى زیباى اسالم حفظ شوند.»
میرزایى با اشاره به خاطره از دست دادن همسرش در ماه رمضان خاطرنشان 
کرد: «من در این ماه مبارك، عزیزترین فرد زندگى ام را از دست داده ام. یادم 
نمى رود که سر سفره افطار همسرم که از بیمارى رنج مى برد در همان لحظه 
افطار کنار سفره از دنیا رفت. این اتفاق هیچگاه از ذهن من پاك نمى شود. 
به نظر من خانواده ها و فرزندان باید قدر این روزها را بدانند و هرچه بیشتر در 

کنار خانواده و عزیزانشان جمع شوند.»

سریال «عاشقانه» چند قسمت است؟

کارها فقط به عده اى خاص مى رسد

برایم اهمیتى ندارد و تأثیرگذارى آن برایم مهم است؛ و
اینکه چقدر در پیشبرد قصه مؤثر است و چقدر 

مى تواند مخاطب را با خود همراه کند.»
این بازیگر دربــاره فعالیت هایش در

عرصه تئاتر نیز گفت: «فعًال در هیچ 
نمایشى بازى نمى کنم و آخرین 
"یادم تو را فراموش" بود؛  "اثرم

اثرى بــه کارگردانى خودم 
کــه تیــر و مــرداد 

ســال پیــش در 
تماشــاخانه 

تجربه بلند سینمایى بهمن کامیار در مقام 
کارگردان است و به جز ژاله صامتى 
محمدرضا  محســن کیایى،
غفــارى، احســان امانى، 
رؤیا جاوید نیا، معصومه 
رحمانى، ایرج ســنجرى 
در آن بازى مــى کنند و 
مصطفــى کیایــى تهیه 
کنندگى آن را بــر عهده 

دارد.

طول نقش برایم مهم نیست

«عاشقانه»عنوان سریالى است که به کارگردانى 
منوچهر هادى و تهیه کنندگى مهدى گلســتانه 
تولید شــده و در 15 قســمت به مخاطبان ارائه 

خواهد شد.
کار تولید این سریال در روز  22 شهریور ماه سال  
1395 و همزمان با فرا رســیدن روز عید قربان 

کلید خورده است.
از بازیگران سریال «عاشــقانه» که با مضمونى 
اجتماعى تولید شــده، مى توان بــه محمدرضا 
گلزار، ساره بیات، پانته آ بهرام، بهاره کیان افشار، 

حمیدرضا پگاه و فرزاد فرزین اشاره کرد.
شــایان ذکر اســت؛ بازیگرانى چون  علیرضا 
زمانى نسب، حســین یارى، مســعود رایگان، 
هومــن ســیدى، ســارا رســول زاده و مهناز 

افشــار نیز در سریال «عاشــقانه» ایفاى نقش 
کرده اند.

در خالصه داستان سریال «عاشقانه » چنین آمده 
است: آرامش ظاهرى زندگى چند زوج جوان با 

ورود یک زن، به هم مى ریزد ... 
این ســریال که اولین تجربــه منوچهر هادى 
در ســینماى خانگى به حســاب مى آید، جزو 
پربازیگرترین ســریال هاى این عرصه به شمار 
مى آید و به نظر مى رسد، پرهزینه ترین سریال 
این رســانه باشد.خاطرنشــان مى شود؛ هادى 
تا به امروز ســریال هایى چــون «عزیزى که 
ناپدید شــد»، «آمین»، «خوب، بد، زشــت» و 
«خداحافظ بچه» را براى تلویزیون تولید کرده

 است. 
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گاهى اوقات بهتر است از گزینه هاى جایگزینى استفاده میان وعده هایى را بخورید که شدیداً هوس کرده اید، اما شــما مى توانیــد در روزهــاى خاصــى غذاهــا و متأسفانه، چنین کارى به سالمت شما آسیب مى رساند. و حتى این کار را در تمام روزهاى هفته تکرار مى کنند. مى گیرند که از میان وعده مورد عالقه شان استفاده کنند برخى افراد بالفاصله بعد از گرســنه شــدن، تصمیم نباید شکل زیاده روى به خودش بگیرد.را تأمین کند. با این حال، استفاده از غذاهاى مورد عالقه داریم اصًال اشکالى ندارد، تا زمانى که اهداف سالمتى ما کنید که سالم تر هستند.خوردن غذاهایى که دوست گاهى اوقات بهتر است از گزینه هاى جایگزینى استفاده میان وعده هایى را بخورید که شدیداً هوس کرده اید اما شــما مى توانیــد در روزهــاى خاصــى غذاهــا و 

حواس خودتان را روى عطر، احساس، بافت و طعم غذا  اگر نمى توانید جلوى زیاده روى خودتان را بگیرید، تمام کنید که سالم تر هستند.
به شما اجازه مى دهد تا روى لذت بردن از غذا تمرکز گناه و عذاب وجدان از خــوردن را کاهش مى دهد و این کار به جلوگیرى از پُرخورى کمک مى کند، احساس متمرکز کنید. 
خلق وخوى انسان ها در شــرایط مختلف با تمایل به کنید، بدون اینکه احساس پُرخورى داشته باشید. تولد یکى از دوستان تان از چندین تکه کیک استفاده خوردن عاطفى است. براى مثال، ممکن است در جشن به وجود مى آید. این جنبه عــادى و حتى خوبى از غذا  گاهى اوقات،  احساس گرسنگى همراه با شادى و تفریح داشته باشید.

چند تکه کیک در جشن تولد و مهمانى سرزنش مى کند. بنابراین، الزم نیست خودتان را بخاطر خوردن اســتفاده از خوراکى ها و غذاهاى خاصى تطبیق پیدا 
کنید.

باعث تحریک بینش خالق و پاسخ هاى عاطفى 
و پنهان در افراد شود و در کالس هاى درس براى 
باال بردن مهارت خواندن و نوشتن در کودکان 
مورداســتفاده قرار مى گیرد، که این موسیقى 

مى تواند شامل موسیقى زنده یا ضبط شده باشد.
در ادامــه بــه بیــان مصداق هایــى بــراى 
موسیقى درمانى، که بر اســاس شواهد علمى 

جمع آورى شده پرداخته مى شود؛

اوتیسم
اوتیسم یک اختالل مغزى است که فرد 
مبتالبه اوتیسم با طیف گسترده اى 
از مشــکالت به خصــوص 
درزمینــه ارتباطات 
تعامــل  و 

اجتماعى مواجه اســت. با توجه به نظریه 
 (ASD) انجمن روان پزشــکى آمریــکا
اوتیسم نوعى اختالل طبقه بندى شده است. 
این اختالل با مشــکالت ارتباطاتى، تعامل 
اجتماعى و همچنین رفتارهاى غیرعادى در فرد 

مشاهده مى شود. برخى از متخصصان با استفاده 
از اصطالح گســترده تر به نام اختالل توسعه 
فراگیر (PDD) به توصیف اوتیسم مى پردازند. 
افرادى که داراى اختالالت اوتیسم هستند اغلب 
به موسیقى پاسخ مثبت نشان مى دهند؛ که باعث 
رشد و نمو طبیعى در مهارت هاى ارتباطى کالمى 

و غیرکالمى در افراد مبتالبه اوتیسم مى شود.

زوال عقل
زوال عقل مى توان باعث تغییراتى در مغز شود که 
این تغییرات مى تواند به سرعت و یا به تدریج رخ 
دهد. زوال عقل مى تواند بر فرآیند تفکر و درك 
و یادگیرى تأثیر منفى بگــذارد و باعث کاهش 
حافظه و اختالل در تفکر اســتداللى و ارتباط 
کالمى شــود. همچنین ممکن است منجر به 
تغییرات رفتارى و تغییرات شخصیتى در مغز شود. 
در بزرگساالن مسن تر مبتالبه آلزایمر، زوال عقل 
و دیگر اختالالت روانى، موسیقى جنبه درمانى 
پیداکرده است.موســیقى باعث کاهش رفتار 
پرخاشگرانه یا کاهش آشــفتگى روانى، بهبود 
خلق وخوى و بهبود انجام وظایف روزانه مانند 
حمام کردن در افراد مبتالبه زوال عقلى شده و 
باعث کاهش بیمارى قلبى یا مغزى در بیماران 

مبتالبه زوال عقلى مى شود.

افسردگى
افســردگى یک بیمارى روانى است که شامل 
بدخلقى در افکاراست. افسردگى باعث اختالل 
در خواب و خوراك و طــرز فکر و تأثیر منفى در 
شرایط زندگى مى شــود. اختالالت افسردگى 
باعث تغییر خلق وخوى، تغییر در رفتار و اختالل 
در ســالمت جســمى و فعالیت افراد مى شود. 
مؤسسه سالمت ملى روان (NIMH) اعالم 
کرد که، افسردگى حدود 18/8 میلیون بزرگسال 
آمریکایــى و حــدود 9/5 درصــد از جمعیت 
ایاالت متحده در سن 18 سال و باالتر را تحت 

تأثیر قرار داده است. شواهدى موجود است که 
موسیقى درمانى ممکن است باعث افزایش پاسخ 
به داروهاى ضدافسردگى شود.در بزرگساالن 
مسن مبتالبه افســردگى، موسیقى درمانى در 
طوالنى مدت مى توانــد باعث کاهش عوارض 
مربوط به افسردگى شــود و در زنان بزرگسال 
مبتالبه افسردگى، موسیقى درمانى ممکن است 
منجر به کاهش ضربان قلب و میزان فشارخون و 

بهبود خلق وخوى شود.

بهبود اوضاع نوزادان
شواهدى وجود دارد که موسیقى در اواخر دوران 
باردارى بر جنین موجود در رحم تأثیرمى گذارد.

موسیقى آرامش بخش ممکن است باعث آرامش 
و کاهش آشفتگى در کودکان شود. نوزادانى که 
در معرض موسیقى قرار مى گیرند افزایش تغذیه، 
افزایش وزن و افزایش تحمل تحریک، تنظیم 

ضربان قلب و خواب عمیق تر پیدا مى کنند.

کیفیت خواب
بى خوابى شــامل مشــکالتى ازجمله اشکال 
در خواب رفتن، خواب ماندن و بیدار شــدن در 
صبح خیلى زود است.این یک مشکل بهداشتى 
مشترك است که مى تواند باعث خواب آلودگى 
بیش ازحد و کمبود انرژى در طول روز شــود. 
بى خوابى در طوالنى مدت مى تواند باعث ایجاد 
احساس خستگى و افسردگى یا تحریک پذیرى، 
مشــکل تمرکز، یادگیرى و به طورکلى باعث 
ایجاد اختالل در کارها و یا مدرسه شود. در افراد 
مسن، موسیقى باعث باال رفتن کیفیت خواب 
و همچنین بهره ورى بیشتر در خواب مى شود، 
همچنین موسیقى باعث مى شــود زمانى که 
الزم است تا فرد به خواب رود، کمتر شده و دچار 
اختالل کمترى در طول روز شود. شواهد نشان 
مى دهد موسیقى درمانى همچنین بر ماده کلرال 
هیدرات که باعث القاى خواب و آرام بخشى در 

کودکان شده و تأثیر مثبت مى گذارد.

موسیقى کالســیک به علت راحتى و آرامشى 
که دارد براى باال بردن آســتانه تحمل درد در 
افراد اثر درمانى دارد. درحالى که موسیقى راك 
ممکن است منجر به ایجاد ناراحتى و استرس در 

ممکن اســت با افراد شود. همچنین 
یر هدایــت  و تصا
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باعث تحریک بینش خالق و پاسخ هاى عاطفى 
و پو پنهاننهان در درافراافراد شود شود ود ودرکدر کالس هاى درس برس براىراى
کا ک ا اا االاال

استفاستفادهاده دشود. برخبرخخى ازى ازاز متخمتخصصانصصانان بابا وشود.ش ىمى مى دهاهدهاهدهاهد مشمششمش
اختالل تول توسعهسعه تردـترده تر به نام گسـگ گسـ اصطالحطالصطالح ااز زاز
ه تبه توصیفوصیف اوت اوتیسمیسمممى پردازردازنند. (PDDD)) رفراگیر

افرادىى که داراىاىاختالالختالالت اوت اوتیسم هستند اغلب 
خپاسخ مثب مثبت نشت نشانان مى دهند؛ که باعث  بهبه مو موسیقى 

کالم اط دردرمهامهارتهرتهااىارت ع عط نمونموط رششدود

ت است که که شواهدى موجود استست. داده اد ر قرا قرار دار تتأثیرأث
زافزایش پیش پاسخاسخ موسیقى درمانى ممکنکن است باعث 
ىدگىشود.شود.در بدر بزرگسزرگساالناالن به داروهاى ضدافسر

ییسیقوسیقىى کالســیک به علت راحتى و آرامشى  م
دارددارد براى باال بردن آســتانه تحمل درد در  کهکه
افراد اثر دردرمانى دارد. درحالى که موسیقى راك 
ممممکن اکن استست منجر به ایجاد ناراحتى و استرس در 

شش ا اافاف ا ک

قى بر درمــان بهتر
تأثیر موسی

قى بر درمــان بهتر
تأثیر موسی

 
ا 
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بیقپی چند تکه کیک در جشن تولد و مهمانى سرزنش مى کند. بنابراین، الزم نیست خودتان را بخاطر خوردن اســتفاده از خوراکى ها و غذاهاى خاصى
کنید.

عدس یکى از حبوباتى 
اســت که از آن به عنوان دانه هاى 
کوچک پروتئینى یاد مى شود. بخاطر اینکه در 

بین حبوبات دیگر حاوى بیشترین میزان آهن است.

آیا مى توان عدس را جایگزین گوشت قرمز کرد؟
بر خالف پروتئین هاى حیوانى، عدس فاقد ویتامین B۱۲ است که در گوشت 
وجود دارد. بنابراین نمى توان تنها از این ماده غذایى استفاده کرد، زیرا گوشت 

داراى مواد مغذى اى است که در عدس یافت نمى شود.

آشنایى با خواص عدس
عدس حاوى مواد مغذى فراوان است که همگى براى حفظ سالمت بدن مفید هستند. این 
ماده غذایى 20 درصد پروتئین دارد و حاوى مقدارى آهن است که البته از نوع آهن گیاهى است 
و البد مى دانید که آهن هاى گیاهى به خوبى آهن هاى حیوانى جذب بدن نمى شوند، اما به هر 
حال اگر عدس را با مواد غذایى اى که ویتامین C و یا بتاکاروتن دارند (مثل گوجه فرنگى یا انواع 
مرکبات) مصرف کنید، جذب آهن آن به شدت باال مى رود. همچنین عدس از آن دسته دانه هاى 
خوراکى و مغذى است که خیلى زود مى پزد، لعابدار است و در موارد ناراحتى هاى روده مفید مى باشد. 
مى توان گفت عدس فواید بسیارى دارد، به شرط آنکه صحیح پخته شود تا به طور کامل هضم شده 
و فرد بتواند از آهن و پروتئین آن بهره کامل را ببرد. براى آشنایى بیشتر با خواص عدس موراد زیر 

را مى توان عنوان کرد:

عدس بخورید و الغر شوید
اگر رژیم گرفته اید بدانید که مصرف عدس برایتان مفید خواهد بود زیرا عدس نیز مانند اعضاى 
دیگر خانواده  حبوبات شاخص گلیسمى پایینى دارد. یعنى اینکه قند خون را با جهش ناگهانى 
مواجه نمى کند. در واقع اینکه به کندى هضم مى شــود و سیرى طوالنى مدتى ایجاد 

مى کند. همین هم باعث مى شود از پرخورى و ریزه خوارى دور باشید.

با مصرف این دانه ها کلسترول بد خون را کاهش دهید
عدس  حاوى فیبر محلول است که مى تواند کلسترول بد خون را کاهش 
دهد. LDL یا همان کلسترول بد عامل اصلى سفت شدن دیواره  
رگ ها یا تصلب شرائین است. براى تأمین پروتئین مورد نیاز 
بدن، به جاى اســتفاده از گوشت که مى تواند باعث 
افزایش سطح کلسترول خون شود، بهتر 

ســت  ا

عدس مصرف کنید.

عدس با یبوست مقابله مى کند
اگر از مشکل یبوست رنج مى برید مى توانید به این خواص 

عدس اعتماد کنید. البته حواستان باشد که عدس حاوى میزان 
قابل توجهى فیبرهاى غیر محلول در آب مى باشد که مصرف زیاد آن 

باعث تحریک روده ها مى شود. 

اگر مشکالت گوارشى دارید عدس را فراموش نکنید
عدس  سرشار از فیبر غذایى است که براى حفظ سالمت دستگاه گوارش و دفع مواد زائد 

از آن بسیار مهم است. فیبر موجود در عدس که شامل فیبر غیر محلول نیز مى شود، مى تواند 
حرکت غذاها را در مجارى گوارشى بهبود ببخشد و عمل جذب مواد مغذى را نیز آسان تر کند.

با سالح عدس به جنگ استرس بروید
عدس حاوى تمام ویتامین هاى خانواده B مى باشد. این ویتامین ها ضداسترس هاى فوق العاده اى 
هستند. براى همین اگر استرستان زیاد است هر چه بیشتر از این مواد غذایى بهره ببرید. خوشبختانه 

ویتامین هاى گروه B مانند منیزیم موجود آن در براى بهبود خلق و خوى ما مفید است.  

هشدار
عدس با تمام مزایایى که دارد نباید زیاد مصرف شود، زیرا اوًال دیر هضم 
است و تولید نفخ مى کند. ثانیاً قابض است و جریان خون را در رگ ها 

آهسته مى کند. البته مى توان براى جلوگیرى از این عوارض، عدس را 
با روغن کنجد و یا روغن بادام و با ســرکه خورد. الزم به ذکر است که 
عدس به علت داشتن میکروپروتئین براى افرادى که ناراحتى کلیه دارند 

مضر است.
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داریوش دائر متخصص پوست و مو، در خصوص 
علل نازك شدن موها اظهار داشت: نازك شدن 
مو مى تواند به عنوان شروع پروسه یا روند ریزش 
مو تلقى شود که این موضوع در آقایان و خانم ها 
متفاوت بوده و نیاز به انجام آزمایشات و بررسى 

دارد.
وى توضیح داد: بیمارى هاى داخلى که در رأس 
آنها مى توان به بیمارى هــاى مرتبط با تیروئید 
اشاره کرد، از جمله مهمترین علل نازك شدن 
موى سر اســت، همچنین کمبود مواد معدنى 
مثل روى، زینک، ویتامیــن D، آهن، منیزیم، 
منگنز و برخى از ریزمغذى هاى دیگر مى توانند 
نقش عمده اى در نازك شدن و ریزش موى سر 

داشته باشند.
دائر، در خصوص دیگر علل نازك شــدن موى 
ســر توضیح داد: عوامل ژنتیکى و هورمونى در 
زنان و مردان نیز در نازك شدن موى سر نقش 
عمده اى ایفا مى کند. در این مواقع سطح هورمون 
افراد طبیعى است اما دســتورات ژنتیکى که از 
والدین به افراد رسیده است باعث نازك شدن و 
ریزش مو خواهد شد. باید توجه داشت که براى 
درمان هر یک از این موارد رویکرد خاصى مدنظر 
است و معموًال در خانم ها با انجام سونوگرافى از 
رحم و تخمدان مى توان علل نازك شدن مو را 

تشخیص داد.
این متخصص پوســت و مو ادامه داد: استرس 
یکى دیگر از عوامل مهم در نازك شدن موى سر 
افراد است به طورى که 10 تا 20 درصد ریزش 
و نازك شدن موى افراد به دلیل استرس است. 

دائر در خصوص درمان این بیمارى گفت: اولین 
راه براى درمان نازك شــدن موى سر شناخت 
جنس پوست و موى سر است، معموًال جنس مو 
و پوست سر اینگونه مشخص مى شود، اگر بعد از 
24 ساعت عدم شستشوى سر، پوست سر حالت 
چرب داشت، پوست و موى سر افراد چرب تلقى 
شده و اگر نیاز به شستشو نبود پوست سر حالت 
معمولى و اگر بعد از 48 ساعت پوست سر خشک 

بود، پوست سر افراد خشک است. 
وى ادامه داد: دومین مرحله براى درمان انجام 
معاینات بالینى و آزمایشــاتى است که توسط 
پزشک متخصص براى تشخیص علل نازك 
شدن مو انجام مى شود. معموًال درمان این نوع 
بیمارى ها به روش موضعى مصرف دارو و مواد 
خوراکى مانند ویتامین ها و قرص هاى هورمونى 

و در نهایت با کاشت مو قابل درمان است.
این متخصــص پوســت و مــو در خصوص 
تأثیر شامپو در برطرف شــدن نازکى موى سر 
توضیح داد: مصرف شامپو در افرادى که داراى 
بیمارى هــاى زمینه اى پوســتى مانند صدف 
هستند، مى تواند نقش درمانى داشته باشد اما باید 
توجه کنیم که شامپوها هیچ نقشى در جلوگیرى 
از ریزش مو یا برطرف شــدن نازکى مو ندارند 
و فقط به عنوان پاك کننده ســطح سر استفاده 

مى شوند.
وى در پایان گفت: تبلیغاتى مبنى بر استفاده از 
سیر و گزنه در شامپوها نیز از نظر علمى اثبات 
نشده اســت زیرا مولکول این مواد درشت بوده 
و نمى توانند از طریق روزنه هاى پوست سر وارد 

پوست شوند.

نقش استرس 
ززززازك شدن موهادر نازك شدن موها در ن

جعفرى، یکى از سبزى هاى پرطرفدار است که در تهیه غذاهاى مختلف از آن استفاده مى شود. این سبزى با طراوت عالوه بر داشتن طعم و مزه خاص و منحصر به فردش، از ارزش غذایى 
باال و فواید بسیارى نیز برخوردار است. نوشیدن«جوشانده جعفرى» هنگام ناشتا و یا ساعتى قبل از خوردن غذا، تأثیرات شگفت انگیز مثبتى بر سالمتى افراد 

دارد که به نمونه هایى از آن اشاره مى کنیم:
1- جعفرى منبع کلسیم است. میزان کلسیم موجود در جعفرى همپایه شیر و سایر مواد لبنى است.

2- این سبزى یک چربى سوز قوى است و نوشیدن جوشانده آن باعث کاهش وزن مى شود.
3- جعفرى براى درمان کیسه صفرا و بیمارى هاى کبدى دارویى اثربخش است.

4- افرادى که به کم خونى مبتال هستند، مى توانند با گنجاندن مقادیرى از سبزى جعفرى در وعده هاى غذایى خود و یا نوشیدن 
جوشانده آن روزانه به مقدارى متعادل، بیمارى خود را درمان کنند.

5- جوشانده جعفرى به ترمیم بافت هاى آسیب دیده بدن و تکوین رگ ها (رشد رگ هاى خونى جدید) کمک مى کند و روند 
گردش خون را بهبود مى بخشد.

6- این ســبزى پر خاصیت، ماهیچه ها و عضالت بدن را تقویت مى کند و قدرت حافظه را باال مى برد و از ابتال به 
فراموشى جلوگیرى مى کند.

7- جوشانده جعفرى براى درمان سنگ کلیه مفید است و سموم انباشته در کلیه ها را از بین مى برد و درد کلیه ها را 
تسکین مى بخشد.

8- جعفرى از رشد سلول هاى سرطانى جلوگیرى مى کند، ادرار آور است و به دلیل داشتن اسید فولیک از تصلب شرائین 
و سکته هاى قلبى ممانعت مى کند.

9- جعفرى معده را تصفیه مى کند و بوى بد دهان را از بین مى برد.

از خواص جعفرى بیشتر بدانیم

براى اکثر مردم، موسیقى بخش مهمى از زندگى 
روزانه است. اکثر مردم در هنگام پخت وپز، دوش 
گرفتن، رختشویى و به طورکلى در طول کارهاى 
روزانه موسیقى گوش مى کنند. موسیقى اغلب با 
خلق وخوى افراد در ارتباط است. گوش کردن به 
آهنگ خاصى مى تواند در ما حس شادى، غم، 
انرژى و یا آرامش ایجاد کند. چون موســیقى 
مى تواند در طرز فکر افراد تأثیــر بگذارد جاى 
تعجب ندارد که موسیقى حتى مى تواند در شرایط 

پزشکى هم مورداستفاده قرار گیرد. 
جالب است بدانید که تمام انواع موسیقى مى تواند 
اثربخش باشد، با وجوداین، موسیقى که مرتبط 
بافرهنگ فرد باشد مى تواند بیشترین تأثیر را 

بر فرد بگذارد. در نظریه پزشکى چینى 
پنج عضو داخلى بدن مى تواند تحت 

تأثیر موسیقى قرار گیرد و جنبه 
درمانى و شفا بر فرد بگذارد. 

الزم  همچنین 
ســت  ا

بدانید که انواع موســیقى باعث تحریک 
عصبــى در افراد مى شــود؛ به عنوان مثال، 
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باالبردن مهارت خواندن و نوشتن در کودکان 
مورداســتفاده قرار مى گیرد، که این موسیقى 

مى تواند شامل موسیقى زنده یا ضبط شده باشد.
ادامــه بــه بیــان مصداق هایــى بــراى  در
موسیقى درمانى، که بر اســاس شواهد علمى 

جمع آورى شده پرداخته مى شود؛

اوتیسم
اوتیسم یک اختالل مغزى است که فرد 
مبتالبه اوتیسم با طیف گسترده اى 
از مشــکالت به خصــوص 
درزمینــه ارتباطات 
تعامــل  و 

اجتماعى مواجه اســت. با توجه به نظریه 
(ASD) انجمن روان پزشــکى آمریــکا

اوتیسم نوعى اختالل طبقه بندى شده است. 
این اختالل با مشــکالت ارتباطاتى، تعامل 
اجتماعى و همچنینرفتارهاى غیرعادى درفرد 
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اکن اســت با افراد شوشود. همچچنیننین مم
یر یهدایــتــت و تصا
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انرژى و یا آرامش ایجاد کند. چون موســیقى 
مى تواند در طرز فکر افراد تأثیــر بگذارد جاى 
تعجب ندارد که موسیقى حتى مى تواند در شرایط 

پزشکى هم مورداستفاده قرار گیرد. 
جالب است بدانید که تمام انواعموسیقى مى تواند 
اثربخش باشد، با وجوداین، موسیقى که مرتبط 
بافرهنگ فرد باشد مى تواند بیشترین تأثیر را 

در نظریه پزشکى چینى بگذارد. فرد بر
پنج عضو داخلى بدن مى تواند تحت 

تأثیر موسیقى قرار گیرد و جنبه 
درمانى و شفا بر فرد بگذارد. 

الزم همچنین 
ســت ا

بدانید که انواع موســیقى باعث تحریک 
عصبــى در افراد مى شــود؛ به عنوان مثال، 

چطور بعد از غذا خوردن، عذاب وجدان نگیریم؟
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 رقم پیشــنهاد مالى باشگاه اســتقالل به مرتضى 
تبریزى مهاجم تیم ذوب آهن اصفهان مشــخص 

شد. 
باشگاه استقالل براى تقویت خط هجومى خود در 
فصل آینده به دنبال جذب مرتضى تبریزى مهاجم 

گلزن تیم ذوب آهن اصفهان است. 
علیرضا منصوریان ســرمربى آبى پوشــان شدیداً 
خواهان جذب این مهاجم است و از مدیران باشگاه 
استقالل درخواســت کرده تا با ارائه یک پیشنهاد 
مالى خوب با تبریزى براى فصــل آینده به توافق 

برسند.
مسئوالن باشگاه استقالل نیز به تبریزى پیشنهاد 
وسوســه انگیز یک میلیارد و 600 میلیونى داده اند 
تا براى فصل بعد وى را به جمع آبى پوشان تهرانى 

اضافه کنند.

 سرمربى سابق استقالل خوزستان معتقد است این 
تیم با توجه به شرایطى که داشت آبرومندانه از لیگ 

قهرمانان آسیا حذف شد.
عبدا... ویســى در گفتگو یى، درباره مذاکراتى که با 
نفت تهران براى قبول هدایت این تیم انجام داده، 
اظهار داشت: صحبت هایى را با این تیم انجام داده ام 
اما تکلیف نفت هنوز مشــخص نیست. فدراسیون 
فوتبال باید کارهاى الزم را انجام دهد و زمانى که 
اوضاع مرتب شد مى توانم هدایت نفت را قبول کنم.

او درباره اینکه آیا با تیم دیگرى مذاکره کرده است، 
گفت : پیــش از مذاکره با نفت با چنــد تیم مذاکره 
کرده ام که یکى از آنها تراکتورســازى بود که 

حضورم در این تیم منتفى شد.
سرمربى سابق اســتقالل خوزستان که به 
همراه این تیم قهرمان لیگ پانزدهم شده 
بود، درباره حذف این تیم از لیگ قهرمانان 
آسیا، گفت : استقالل خوزستان شکل خوبى را 
پیدا کرده است. بازیکنان این تیم سه چهار سال 
اســت که در کنار هم بازى مى کنند و روند خوبى را 
هم طى کرده اند. اگر استقالل اوضاع و احوال خوبى 
داشته باشد حرف هاى زیادى براى گفتن دارند. آنها 
مانند تیم هاى استقالل، پرسپولیس و ذوب آهن به 
یک تیم قدرتمند تبدیل شــده اند و در فوتبال ایران 

صاحب عنوان هستند.
او  اضافــه کــرد: اگر مســئوالن 
اســتان به این تیــم توجه کنند 
آنها مى توانند کمــاکان به روند 
موفقیت هاى خــود ادامه  دهند. 
نبایــد اجــازه دهند اســتقالل 

خوزستان از هم پاشیده شود. 
آنها در آسیا خیلى 

خــوب 

بازى کردند و آبرومندانه از این مسابقات کنار رفتند.
ویســى درباره جدایى بازیکن و مربیان این تیم از 
ابتداى فصل گذشــته تا امروز گفــت : مى دانم که 
بازیکنان و مربیان این تیم تصمیم به جدایى دارند. 
واقعًا حیف اســت که اســتقالل به این روز بیافتد. 
امیدوارم فکرى به حال اســتقالل کننــد. این تیم 
هواداران خوبى دارد و زمانى که قهرمان شــد سه 
چهار میلیون نفر خوشحال شدند. باید تصمیم خوبى 

در استقالل گرفته شود.
سرمربى سابق این تیم در واکنش به اینکه استقالل 
خوزســتان در فوتبال ایران ریشــه دوانده و بعد از 
قهرمانى در مســابقات لیگ برتر بسیار بد است که 
منحل شــود، تأکید کرد: باید در اســتان از این تیم 
حمایت شــود و براى  آنها امکانات خوبى را فراهم 
کنند. مى دانم که اوضاع مناســب نیست و تاکنون 
پولى را به بازیکنان نداده اند، هنــوز من از این تیم 
بدهکار هســتم و این براى اســتقالل که قهرمان 
ایران شده بسیار بد است. امیدوارم شرایط براى این 

تیم مناسب شود.
او همچنین درباره اینکه گفته مى شود شاید استقالل 
خوزستان را بابت بدهى  منطقه آزاد اروند به خرمشهر 
منتقل کنند، گفت : این جا به جایى در اســتان است 
و مشــکلى پیش نمى آید. همین که اجازه ندهند از 

استان خارج شود بسیار خوب است.
ویسى در پایان در پاسخ به این سئوال که  
آیا مایل است بار دیگر هدایت این تیم را 
بر عهده بگیرد، گفت : اگر به استقالل 
کمک کنند مایلم هدایــت این تیم را 
بر عهده بگیرم به شــرط اینکه از تیم 
و مجموعه حمایت کنند. االن کســى 
رغبت کار با اســتقالل خوزســتان 
را ندارد چــرا کــه وضعیتش 

مشخص نیست.

به فینال لیگ قهرمانان بین رئال و یوونتوس نزدیک مى شویم و در 
ایتالیا بر این عقیده اند که یووه بخاطر بوفون هم که شده باید قهرمانى 

را از آن خود کند.
«جان لوئیجى بوفون»، گلر 40 ساله و اسطوره اى یوونتوس، در طول 
دوران پرافتخار فوتبالش هرگز قهرمان چمپیونزلیگ نشده است. او دو بار 

تاکنون به فینال راه یافته اما مغلوب میالن و بارسلونا شده است.
 اما بوفون تنها فوق ستاره اى نیست که تاکنون به این مهم دست نیافته 
و بوده اند بازیکنان بزرگى که طعم قهرمانى اروپا را نچشیدند یا هنوز 
نچشیده اند. نگاهى داریم به ستاره هاى شاخصى که در حسرت  قهرمانى 

در قاره سبز مانده اند.

 مارادونا: او با بارسلونا قهرمان اللیگا نشد و در دو سال حضورش در 
این تیم نتوانست در جام باشگاه هاى اروپا شرکت کند. او با ناپولى یک 
بار در جام باشــگاه هاى اروپا حضور یافت که در دور اول با شکست از 

رئال حذف شد.
 

 رونالدوى برزیلى: او در دوران فوتبالش پیراهن بارسا، اینتر، رئال و 
میالن را به تن کرد و با هیچکدام هم نتوانست قهرمانى را از آن خود کند. 
او یک بار با رئال در سال 2003 تا نیمه نهایى نیز پیش رفت اما با شکست 

از یوونتوس در رسیدن به فینال ناکام ماند.

 روبرتو باجو: اسطوره فوتبال ایتالیا با وجود پوشیدن پیراهن تیم هاى 
بزرگى چون یوونتوس، میالن و اینتر، هرگز نتوانست قهرمان اروپا شود.

 
زالتان: ستاره سوئدى با پیراهن یوونتوس، میالن، یونایتد، بارسا و اینتر 
هرگز در فینال لیگ قهرمانان حضور نداشته است. او با بارسلونا در سال 

2010 تا نیمه نهایى هم پیش رفت ولى مغلوب اینتر شد.
 فالکائو: ستاره کلمبیایى امســال با موناکو این شانس را داشت تا به 
فینال راه یابد ولى پشت سد یوونتوس باقى ماند. با اتلتیکو و پورتو هم این 

شانس را پیدا نکرد.
روماریو: ستاره برزیلى همراه بارسا در فینال لیگ قهرمانان سال 1994 

حاضر بود ولى آبى انارى ها 4بر صفر مغلوب میالن شدند.

اریک کانتونا: ســتاره اى که یونایتد را در دهه 90 
متحول ســاخت، هرگز نتوانســت با شیاطین سرخ 
قهرمانى اروپا را تجربه کند. او یکسال قبل از قهرمانى 
یونایتد در لیگ قهرمانان سال 99 بازنشسته شده بود.

 توتى: اسطوره باشــگاه رم بارها در لیگ قهرمانان 
حاضر بود ولى هرگز طعم شیرین قهرمانى را نچشید. او 

چند روز پیش بازنشسته شد.
لیو یاشین: گلر افسانه اى روس ها و برنده توپ 
طالى اروپا نیز هرگز نتوانســت قهرمان اروپا 
شــود. او در دهه 60 میالدى، پیراهن دینامو 

مسکو را به تن داشت.

لوتار ماتیوس: کاپیتان سابق بایرن مونیخ 
و یکى از اســطوره هاى فوتبال آلمان در دو 
فینال حاضر بود ولى در هر دو، این بایرن بود 
که شکست خورد. اولى سال 87 که بایرن 

مغلوب پورتو شد و دومى سال 99 و همان 
بازى تاریخى که یونایتد در وقت هاى 

اضافه دو گل به ثمر رساند و بایرن 
را از قهرمانى محروم کرد.

نصف جهان  روز گذشــته  از بن بســت تراکتورسازى در 
مذاکره با خالد شفیعى نوشتیم و حاال این مشکالت شکل 
جدیدترى را به خود گرفته اســت و ظاهراً دیگر امیدى به 

حل آن براى مدیران تیم تبریزى نیست. 
  خالد شفیعى مدافع تراکتورسازى چند روز پیش به دیدار 
مصطفى آجورلو رفت تا درباره شــرایطش با این باشگاه 
صحبت کند. در این جلســه دو طرف به توافق نرسیدند و 
درنهایت ماجرا به اینجا کشیده شد که شفیعى  در مصاحبه 

از هواداران براى خداحافظى و جدایى رخصت گرفت. 
بعد از آن مســئوالن تراکتورســازى اعالم کــرد دلیل

 عدم توافق با شفیعى پیشــنهاد 1/5میلیارد تومانى بوده 
است که شفیعى براى تمدید قرارداد به آنها داده است. این 
مسئله را اما مدافع فصل قبل سرخپوشان تکذیب و اعالم 
کرد هیچ مبلغى براى فصل آینده به باشــگاه نداده و فقط 

خواهان مطالبات گذشته اش شده است. 
ایــن اختالف هــا به نظــر مى رســد میان شــفیعى و 
تراکتورسازى فاصله انداخته اســت؛ شفیعى اعالم کرده 
ظرف یکى دو روز آینده تیم جدیدش را انتخاب مى کند و 
با توجه به شرایط موجود بعید به نظر مى رسد راهى براى 

بازگشتش به تراکتورسازى باقى مانده باشد.

نصف جهان   بازیکن ملى پوش تراکتورســازى 
با چند پیشــنهاد خوب در فصل نقل و انتقاالت 
مواجه اســت و البته بیش از هر تیــم دیگر به 

سپاهان اصفهان نزدیک است. 
ســعید آقایى بازیکن ملى پوش تراکتورســازى 
با چند پیشنهاد مواجه شده اســت. رسانه هاى 
مختلف گمانه زنى هایى را در مورد مشــتریان 
او انجام داده اند که به نظر مى رسد سپاهانى ها

 مى تواننــد امید زیــادى به جذب او داشــته 
باشند.

وى فصل گذشته در تراکتورسازى فصل نسبتًا 
موفقى را سپرى کرد همچنان براى باقى ماندن 
در جمع تراکتورســازان در اولویت کادرفنى این 
تیم قــرار دارد که البته این موضــوع هم خیلى 
بى ربط به بســته بودن پنجره نقل و انتقاالتى 

تراکتورسازان نیست.
از آنجایى که تراکتورسازى براى فصل آینده لیگ 
برتر حق جذب بازیکن ندارد و از سوى دیگر باید 
در ســه جبهه بجنگد، نمى توان این تیم را خالى 
از مهره هاى مؤثر کرد و بــه همین دلیل از حاال 

تالش براى جذب آقایى آغاز شده است.
این در حالى است که این بازیکن ملى پوش که 
این روزها با تیم ملى در اردوى اتریش به ســر 
مى برد، دو فصل پیش با یک تعهد مالى سنگین 
به تیم ســابق خود یعنى گســترش فوالد چون 
سرباز بود به تراکتورسازى پیوست و نکته قابل 
توجه اینکه با به پایان رسید سربازى آقایى، این 
تعهد مالى یک و نیم ملیاردى همچنان براى این 

بازیکن پابرجاست.
آقایى در واقع امروز بازیکن آزاد است اما این تعهد 
مالى کارش را سخت کرده و تا زمانى که تعهدش 
را اجرا نکند نمى  تواند در تیم دیگرى براى فصل 
آینده به میدان برود، چون گسترش این اجازه را 

به او نخواهد داد.

از گســترش خبر 
مى رســد این باشــگاه 

نیز براى فصــل آینده خیلى 
بى تمایل نیســت تا آقایى را به 

جمع شاگردان لوکا اضافه کند.
با این وضعیت آقایى دیگر موظف 
نیست به تعهد مالى اش عمل کند 
و در راســتاى یک توافق جدید با 
گسترش فوالد مى تواند قرارداد 

خوبى با تیم تبریزى ببندد.
 از ســوى دیگــروى مذاکرات 
پنهانــى را با ســپاهان انجام 
داده و با آنها به توافقات خوبى 
دست یافته است. وى اگر بتواند 
مشکل تعهد خود به گسترش 

فوالد را حل کند مى تواند براى آینده شــاگرد 
کرانچار شود و در پر افتخارترین تیم لیگ برتر 

ایران بازى کند.

10 ستاره اى که هرگزقهرمان چمپیونزلیگ نشدند  
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4حاضر بود ولى آبى انارى ها 4بر صفر مغلوب میالن شدند.

0 ســتاره اى که یونایتد را در دهه 90 اریک کانتونا:
سرخ متحول ســاخت، هرگز نتوانســت با شیاطین سرخ

قهرمانى قهرمانى اروپا را تجربه کند. او یکسال قبل از قهر
ته شده بود. بازنشسته 9یونایتد در لیگ قهرمانان سال 99

ا در لیگ قهرمانان  اسطوره باشــگاه رم بارها د  توتى:
ن قهرمانى را نچشید. او حاضر بود ولى هرگز طعم شیرین

چند روز پیش بازنشسته شد.
وس ها و برنده توپ گلر افسانه اى روس گلیو یاشین: 

ــت قهرمان اروپا طالى اروپا نیز هرگز نتوانســ
ى، پیراهن دینامو  میالدى 0شــود. او در دهه 60

مسکو را بهتن داشت.

سابق بایرن مونیخ  کاپیتان س لوتار ماتیوس:
وتبال آلمان در دو و یکى از اســطوره هاى فوت
و، این بایرن بود فینال حاضر بود ولى در هر دو

77کهشکست خورد. اولى سال 787 که بایرن 
999 و همان و 9مغلوب پورتو شد و دومى سال 

ىبازى تاریخى که یونایتد در وقتهاى
اضافه دو گل به ثمر رساند و بایرن 

را از قهرمانى محرومکرد.

اظهار داشت: صحبت هایى
اما تکلیف نفت هنوز مشـ
فوتبال باید کارهاى الزم
اوضاع مرتب شد مى توانم
او درباره اینکه آیا با تیم د
ب گفت : پیــش از مذاکره
کرده ام که یکى از آنه
حضورم در این تی
سرمربى سابق ا
همراه این تیم ق
بود، درباره حذف
آسیا، گفت : استقالل
پیدا کرده است. بازیکن
باز کنار هم اســت که در
هم طى کرده اند. اگر استق
داشته باشد حرف هاى زیا
مانند تیم هاى استقالل،

یک تیم قدرتمند تبدیلش
صاحبعنوان هستند.
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را اجرا نکند نمى  تواند در تیم دیگرى براى فصل 
آینده به میدان برود، چون گسترش این اجازه را 

به او نخواهد داد.

از گســترش خبر 
مى رســد این باشــگاه 

نیز براى فصــل آینده خیلى 
بى تمایل نیســت تا آقایى را به 

جمع شاگردان لوکا اضافه کند.
با این وضعیت آقایى دیگر موظف 
نیست به تعهد مالى اش عمل کند 
و در راســتاى یک توافق جدید با 
گسترش فوالد مى تواند قرارداد 

خوبى با تیم تبریزى ببندد.
 از ســوى دیگــروىمذاکرات 
پنهانــى را با ســپاهان انجام 
داده و با آنها به توافقات خوبى 
دست یافته است. وى اگر بتواند 
مشکل تعهد خود به گسترش

ن و ب
او  اضافــه کــرد: اگر مس
تیــم تو اســتان به این
آنها مى توانند کمــاکان
موفقیت هاى خــود ادام
نبایــد اجــازه دهند اسـ
خوزستان از هم پاشیده ش

نصف جهــان   پس از شکســت  تحقیر آمیز 
استقالل در برابر العین، تیم هاى مختلف در 
مورد اینکه کدامیک در مصاف با العین نتایج 
بهترى گرفته اند در حال کرى خوانى هستند.  
صفحه رسمى باشگاه  ذوب آهن در این باره  
با درج مطلبى نوشــته که باخت ذوبى ها به 
العین آبرومندانه بود و حاال همه فهمیده اند 
که سبزپوشان اصفهان در چه گروه  سختى 
حضور داشــتند. برخى هواداران سپاهان در 
فضاى مجازى هم نوشــتند که تیمشان در 
ســال هاى اخیر یا با العین مساوى کرده و 
یا با فاصله اى اندك شکست خورده و جواد 
کاظمیان هم از گل هاى خــود به العین در 
لیگ امارات در زمانى کــه وى در لیگ این 
کشور شــاغل بود گفته  و باخت استقالل را 

یک آبروریزى ملى دانسته است.
حاال خبرگزارى ایمنا هم در این باره نوشته:

براى دومین فصل متوالى نمایندگان ایران 
پس از امیدوارى از راهیابى به جمع هشــت 
تیم برتر آسیا در بازى برگشــت قافیه را به 

العین امارات باختند.
فصل پیش پس از تســاوى یــک بر یک 
تیم هاى ذوب آهن و العین در یک هشــتم 
نهایــى لیــگ قهرمانان ایــن خوش بینى 
براى تیــم اصفهانى به وجــود آمد که پس 
از ســال هاى 2010 و 2011 در سال 2016 
براى سومین مرتبه به جمع هشت تیم برتر 
آسیا راه یابد زیرا در بازى برگشت حتى یک 
تســاوى بدون گل در ورزشگاه خانگى هم 
متضمن صعــود سبزپوشــان بود.برخالف 
تصــورات خوش بینانه قبلــى اما ذوب آهن 
در ورزشــگاه فوالدشــهر قافیه را به العین 
باخــت و از صعود بــه یک چهــارم نهایى 

بازماند. 

عین این وضعیت در مرحله گروهى این دوره 
از رقابت هاى لیگ قهرمانان تکرار شد به این 
ترتیب که ذوب آهن پس از توفیق در متوقف 
کردن العین در خانه حریف برخالف انتظار 
در استادیوم خانگى مغلوب میهمان اماراتى

 شد.
امســال هم پس از برترى اســتقالل برابر 
العین در ورزشگاه آزادى این تصور به وجود 
آمد که طلســم نمایندگان ایــران برابر این 
حریف اماراتى در حال شکســته شدن است 
و آنچه ذوب آهن دو فصل پیاپى از انجامش 
بازماند توســط اســتقالل انجام خواهد شد 
غافل از آنکه چنــان باخت مفتضحانه اى در 
ورزشــگاه هزاع بن زاید در انتظار آبى هاست 
که شکســت ســنگین خانگى سبزپوشان 
اصفهانى در قیاس با آن، نتیجه اى آبرومندانه 

جلوه خواهد کرد!

شتر آبرودارى کرده؟!
کى بی

تا براى فصل بعد وى را به جمع آبى پوشان تهرانى 
اضافه کنند.

بهترى
صفحه
با درج
العین
که سب
حضور
فضاى
ســال
یا با فا
کاظمی
لیگ ا
کشور
یک آب
حاال خ

دم!
رگر

رم ب
ویسى:  حاض
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ناجى پارسال، قاتل امسال
زننده گل به خودى لخویا در دیدار برابر پرسپولیس همان مدافعى بود که سال گذشته دروازه تیم قطرى 

را در دیدار با ذوب آهن از فروپاشى نجات داده بود.
سال پیش ذوب آهن با لخویا همگروه بود. نماینده ایران پس از آنکه تیم قطرى را با یک گل در خانه این 

تیم شکست داد در ورزشگاه خانگى با تساوى بدون گل برابر این حریف متوقف شد.
سبزپوشان اصفهانى در بازى برگشت در حالى به تقسیم امتیاز با میهمان قطرى قناعت کردند که اوایل 
نیمه دوم آن مسابقه تا گلزنى به حریف پیش رفتند اما «چیکو فلورس» دروازه لخویا را درست در آستانه 
فروپاشى نجات داد تا این مدافع اسپانیایى که در آن زمان گرانقیمت ترین بازیکن تیم قطرى محسوب 

مى شد مانع رسیدن ذوب آهن به 3 امتیاز مسابقه شود.
چیکو که در این فاصله از ارزشش در بازارهاى جهانى کاسته شده و پس از «یوسف العربى» مراکشى 
و «تائه  هى  نام» کره اى به سومین بازیکن گرانقیمت حال حاضر لخویا تنزل رتبه داده است در دیدار 
با پرسپولیس از مرحله یک هشتم نهایى لیگ قهرمانان در ورزشگاه جاسم بن حمد دوحه دقیقًا عکس 
کارى را کرد که 15 ماه پیش در استادیوم فوالدشهر انجام داده بود به این ترتیب که این مرتبه به جاى 
نجات دروازه خودى از فروپاشى ،گل به خودى زد! جالب آنکه همین یک گل براى پیچیده شدن نسخه 

لخویا کافى بود و حکم به صعود پرسپولیس به دور بعد داد.

نصف جهان پس از اینکه دیروز  
نوشــتیم مذاکرات سپاهان با میالد فخرالدینى بابت 

درخواســت نجومى این بازیکن در همان چند هفته پیش به بن بســت 
خورد، حاال خبر رســیده که وى در راه پیوســتن به گسترش فوالد تبریز نیز دچار 

مشکل شده است.
تیم گســترش فوالد که در روزهاى گذشــته صحبت هاى مقدماتى را با میالد فخرالدینى براى 

حضور در این تیم انجام داده بود، با او به توافق نرســید.
مســئوالن باشــگاه گسترش فوالد اعتقاد داشتند که فخرالدینى مى تواند به آنها کمک کند اما مبلغ 

درخواســتى او از باشــگاه تبریزى زیاد بود. به همین خاطر، باشــگاه گسترش فوالد قید مدافع تیم نفت 
تهران را زد. 

میالد فخرالدینى ســابقه حضور در تیم هاى تراکتورســازى و استقالل تهران را هم در کارنامه اش دارد. 
گزینه هاى معتبر فخرالدینى بخاطر زیاده خواهى او یکى یکى در حال از دســت رفتن اســت و 

قطعاً  او در صورتى که نتواند به تیم سرشناســى راه پیدا کند، حســرت حضور در سپاهان را 
خواهد خورد.

 نصف جهان  دیروز یکى از روزنامه هاى سراســرى و 
البته چند سایت ورزشى، خبرى در مورد عالقه و اصرار 
ویژه «زالتکو کرانچار» به سید مهدى رحمتى و احتمال 

باالى حضور او در سپاهان را منتشر کردند.
سید مهدى رحمتى پس از دو سال حضور در سپاهان و 
جدایى پر حرف و حدیثش از جمع زردپوشان و حضور در 
تهران همواره مورد خشم هواداران سپاهان بوده و هرگاه 
به اصفهان آمده، از روى ســکوها با اسکناس و شعار 

«رحمتى پولکى» مورد عنایت ویژه قرار گرفته است.
وى  دو بار پس از حضور در  استقالل با توجه به برخى 
اوضاع نابســامان آبى هاى تهران در تماس با محرم 
نویدکیا کاپیتان سابق سپاهان خواستار حضور مجدد در 
اصفهان شد که این موضوع را محرم با مدیران و مربیان 
وقت باشگاه در میان گذاشت و در نهایت سپاهانى ها به 

گلر استقالل پاسخ منفى دادند.
حاال پس از مدت ها و چند روز پس از شش تایى شدن 
رحمتى و اســتقالل در دیدار آسیایى برابر العین خبر از 
درخواست ســپاهان براى جذب این گلر منتشر شده 
که خیلى عجیب و غریب است. انتشار این خبر با انبوه 
تماس هاى خبرنگاران با مدیران ســپاهان همراه شد 
که آنها اعالم کردند به حضور سید مهدى در سپاهان 

نیازى ندارند.
سپاهانى ها چند هفته پیش قرارداد «لى اولیویرا» گلر 
برزیلى خود را تمدید کردند و بارها نیز اعالم  نموده اند 
که مهدى امینى گلر دوم آنهاست. با این اوصاف معلوم 
نیست آنهایى که خبر حضور رحمتى در سپاهان را منتشر 
کردند به دنبال چه هدفى بودند، ولى آنچه مشــخص 
است بنا به دالیل زیاد، بعید است تا سال هایى که سید 
مهدى قرار اســت همچنان در فوتبال ایران به عنوان 
بازیکن فعالیت داشته باشــد بتواند دوباره به سپاهان 

باز گردد.

کاپیتان فصل گذشــته ذوب آهن اظهار داشت: «اگر اتفاق 
خاصى نیافتد فصل آینده هم بــراى این تیم بازى خواهم 

کرد.» 
مهدى رجــب زاده درخصــوص وضعیت خــودش براى 
فصل آینده گفت: «چند روز پیش باشــگاه تماس گرفت 

به و پیشــنهاد تمدید قــرارداد را به مــن ارائه کرد. 
باشگاه رفتم تا صحبت کنیم اما جلسه تشکیل نشد. 
مشکل خاصى وجود ندارد و چند روز بعد از اینکه از 
مسافرت برگشتم به باشگاه 

خواهــم رفــت 
تــا 

صحبت 
کنیم. »

کاپیتان ذوب آهن 
درمورد اینکــه چرا 
باشــگاه ذوب آهن هنوز 
ســرمربى را انتخــاب نکرده 
اســت، تأکیــد کــرد: «این 
مسائل به مسئوالن باشگاه و 
هیئت مدیره مربوط مى شود. 
بحــث انتخاب ســرمربى 

حساس است.»

نصف جهان دیروز یکى از روزنامه هاى سراســرى و

سپاهان- رحمتى؟ 
امکان ندارد

رجب زاده:
 در ذوب آهن مى مانم 

بهشــنهاد تمدید قــرارداد را به مــن ارائه کرد.
اه رفتم تا صحبت کنیم اما جلسه تشکیل نشد. 
ل خاصى وجودندارد وچندروزبعدازاینکه از
مسافرت برگشتم به باشگاه 

خخواهــم رفــت
تــا

صحبت 
کنیم. »

کاپیتان ذوب آهن 
درمورد اینکــه چرا 
باشــگاه ذوب آهن هنوز 
ســرمربى را انتخــاب نکرده 
اســت، تأکیــد کــرد: «این 
مسائل به مسئوالن باشگاه و 
هیئت مدیره مربوط مى شود. 
بحــث انتخاب ســرمربى 

حساس است.»

نصف جهان مدافع سابق ذوب آهن ظاهراً قصد دارد آرزوهاى 
جدیدش را در تیمى مثل پیکان تهران جستجو کند.

 حجت حق وردى با قراردادى دو ســاله راهى پیکان شد و 
در مصاحبه هاى خود بابت پیوســتن به این تیم حسابى 

ذوق زده است.
مدافع ســابق ذوب آهن در خصــوص حضورش در 

پیکان گفته اســت: «ذوب  آهن خانه من 
بود و عالقه زیادى به این تیم 

دارم. مــن در ذوب آهــن 
رشــد کردم و در این تیم 

بــه فوتبال معرفى شــدم و 
ین جدایى از آن برایم ســخت بود ولى  ا

تیم مشکالتى داشت و تکلیف سرمربى 
فصل بعد مشخص نبود و هر مربى 

ســلیقه خودش را دارد و 
ممکن بود سرمربى 

جدید با خودش 
یکــن  ز با

بیاورد. دوست داشتم به تیمى بروم که فرصت بازى 
در آن داشته باشــم. پیکان تیم خوبى است و از قبل 
عالقه زیادى به آن داشــتم. یک تیم بى حاشیه که 
فصل گذشــته نتایج خوبى گرفت. بعد از صحبتى 
که با  آقاى جاللى داشــتم تصمیم گرفتم این تیم 

را انتخاب کنم.»
 حق وردى در ادامه افزود: «از گسترش فوالد و پدیده 
هم پیشنهاد داشتم ولى بازى کردن در تهران برایم 
مهم بود و فکر مى کنم در پیکان بیشتر دیده مى شوم. 
هدفم این است که یکى دو سال در این تیم بازى کنم 
و بعد فضاى بزرگ ترى براى خودم شکل دهد. هدفم 
رسیدن به تیم ملى است. آقاى کى روش توجه زیادى 
به بازیکنان جوان دارد و زمانى که پورعلى گنجى را دعوت 
کرد این موضوع را نشــان داد. یا دعوتش از محمد کنعانى 
نشان مى دهد توجه زیادى به بازیکنان جوان دارد و من هم 

انگیزه دارم تا به تیم ملى برسم.»
 این بازیکن در پایان  گفت: «جــا دارد از زحماتى که آقایان 
گل محمدى، حســینى و آذرى در ذوب آهن برایم کشیدند 
تشــکر کنم. همانطور که گفتم هدفم از جدایى فقط پیدا 
کردن فرصت بیشــتر براى بازى بود و قلبــًا ذوب آهن را 

دوست دارم.»

ــــاى                 حـق وردى!
            آرزوهـ

محسن کدخدایى
برخى از رســانه هــا در پیش بینــى خود از حریــف احتمالى 
پرســپولیس در مرحلــه یک چهــارم نهایــى، آرزوى جالب 
دارند: رویارویى برانکو بــا العین و انتقام شکســت فاجعه بار

 استقالل.
با مشــخص شــدن چهره چهار تیم صعود کننده از غرب آسیا 
به مرحله یک چهارم نهایى بهترین قرعــه براى تنها نماینده 
ایران که همه رسانه ها و عمده کارشناســان در تحلیل هاى 
خود بر آن اتفاق نظر دارند، رویارویى با قاتل اســتقالل خواهد

 بود.

بــا برگزارى بــازى هاى دور برگشــت مرحلــه حذفى لیگ 
قهرمانان شــش تیم از هشــت تیم مرحله یک چهارم نهایى 
معرفى شــدند که در منطقه غــرب قاره کهن، پرســپولیس 
به عنوان تنهــا نماینده ایــران در کنار الهــالل و االهلى از 
عربســتان و العین از امارات تیم هاى حاضر در این مرحله نام 

گرفتند. 
در شــرق قاره نیــز تیم هــاى گوانــگ ژو چین بــه همراه 
کاواســاکى ژاپن صعــود کردند و دیــروز دو تیــم دیگر این 
مرحله از این منطقه مشــخص شــدندتا همه 
چیز بــراى  قرعه کشــى در روز 16 
خردادمــاه آمــاده باشــد تــا 

تیم هــا حریفــان خــود در مرحله یــک چهــارم نهایى را 
بشناسند. 

 با نزدیک شدن به روز قرعه کشــى مرحله یک چهارم نهایى 
این فصل از لیگ قهرمانان استرس نزد طرفداران پرسپولیس 
به اوج خود رسیده اســت چون این قرعه کشى تنها دو حالت 
براى آنهــا خواهد داشــت یا با تیمــى از عربســتان روبه رو 
مى شــوند یا با العین از امارات. با توجه به اینکه روابط سیاسى 
میان ایران و عربســتان همچنان تیره و تار است و بعید به نظر 
مى رسد AFC زیر بار برگزارى بازى هاى نمایندگان دو کشور 
در ایران و عربستان برود با این حســاب رویارویى با الهالل و 
االهلى امتیاز میزبانى پرسپولیس در ورزشگاه آزادى را از بین 

خواهد برد به همیــن خاطر مى توان گفــت رویارویى با قاتل 
اماراتى استقالل بهترین قرعه براى شــاگردان برانکو خواهد 
بود تا دوباره طعــم میزبانى و شکســتن رکورد تماشــاگر را

 بچشند.
این قرعه مى تواند از یک حیث دیگر هــم براى فوتبال ایران 
حائز اهمیت باشــد آن هم گرفتن انتقام شکســت ســنگین 
استقالل توسط رقیب دیرینه و ســنتى تا دوباره اعتبار فوتبال 
باشگاهى ایران برابر کشــورى کوچک در حاشیه خلیج فارس 
حفظ شود از همین رو طرفداران پرسپولیس امیدوار هستند در 
قرعه کشــى روز 16 خردادماه با العین برخورد کنند تا تیمى از 

عربستان.
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کاپیتا
خاصى
کرد.»
مهدى
فصل
پیش و

 در

و پیش
باشگا

مشکل پرسپولیس انتقام استقالل را مى گیرد؟

ذوب آهن باالخره بیدار شد!

هرا هم در کارنامه اش دارد. 
ــت رفتن اســت و 

ر در سپاهان را

ن پ ب ر وب و ب ب ی ن نی زی ب
باز گردد.

 شد!
 نصف جهان  یکى از سایت هاى شهر تبریز، خبرى را منتشر کرد که نشان مى دهد باالخره 
ذوب آهن اصفهان از خواب بیدار شده و دست به حرکتى هرچند کوچک در فصل  نقل و 

انتقاالت زده است.
در این خبر آمده اســت:  دروازه بان بومى تیم شــهردارى تبریز با تیم ذوب آهن به توافق 

رسیده است. 
  تیم ذوب آهن که هنوز تکلیف کادر فنى اش مشخص نشــده، با دروازه بان تیم دسته دومى شهردارى 

تبریز به توافق اولیه رسیده است.
فرهاد کرمانشاهى که نقش عمده اى در صعود تیم شهردارى تبریز به رقابت هاى دسته یک باشگاه هاى 

کشور ایفا کرد، قرار است به زودى با تیم ذوب آهن قرارداد امضا کند.
 

گر!
ى دی

ست
بن ب

نى در 
 فخرالدی

گر!
ى دی

ست
بن ب

نى در 
 فخرالدی

هندبال ســپاهان در على مانیــان بازیکن تیم 
هندبال سپاهان، اظهار داشت: «فعًال صحبتى با ما نشده است، گفتگویى، در خصوص تیم 

اما امسال سپاهان به دنبال این است که جایگاه سومى خود را ارتقا دهد و تیم براى قهرمانى بسته شود.»
وى با اشاره به اردوى تیم ملى در اردبیل افزود: «اردوى خوبى را پشت سر گذاشتیم و آخر ماه نیز اردوى دوم 

در تهران برگزار خواهد شد تا با آمادگى خوبى در تورنمنت کره جنوبى شرکت کنیم.»
مانیان در خصوص قراردادهاى بازیکنان هندبال گفت: «سال گذشته سال خوبى براى ما در سپاهان بود. درست 
است که قراردادهاى زیادى نبستیم، اما به موقع پول هایمان را پرداخت کردند. دراین چندساله هیچگاه این گونه 

پرداختى نداشتیم و تمام اینها را مدیون طاهرى هستیم.»
وى ادامه داد: «سال گذشته جایگاه سومى را کسب کردیم و امیدوارم امسال قراردادهایمان افزایش پیدا کند 
و در شأن بازیکنان هندبال باشد. البته رقم پایین قرارداد بازیکنان هندبال، تنها در سپاهان نیست و در تمام 

تیم ها اینگونه است.»

خ
مشک
تیم گس
حضور در
مســئوالن
ا درخواســتى
تهران را زد.
میالد فخرالدی
گزینه هاى مع
قطعاً  او در ص
خواهد خور

م ر ن و ر ر ىو ل
تشــکر کنم. همانطور که گفتم هدفم از جدایى فقط پیدا 
کردن فرصت بیشــتر براى بازى بود و قلبــًا ذوب آهن را 

دوست دارم.»

ذوب
نصف جهان  یک
ذوب آهن اصفه

است انتقاالت زده
در این خبر آمده

رسیده است. 
  تیم ذوب آهنک
تبریز به توافق او
فرهاد کرمانشاه
ق کشور ایفا کرد،

هندبال ســپاهان درن بازیکن تیم
اظهار داشت: «فعًال صحبتىبا ما نشده است،  خصوصتیم هندبال سپاهان،

هان به دنبال این است که جایگاه سومى خود را ارتقا دهد و تیم براى قهرمانى بسته شود.»
ه اردوى تیم ملى در اردبیل افزود: «اردوى خوبى را پشت سر گذاشتیم و آخر ماه نیز اردوى دوم 

زار خواهد شد تا با آمادگى خوبى در تورنمنت کره جنوبى شرکت کنیم.»
وص قراردادهاى بازیکنان هندبال گفت: «سال گذشته سال خوبى براى ما در سپاهان بود. درست

ادهاى زیادى نبستیم، اما به موقع پول هایمان را پرداخت کردند. دراین چندساله هیچگاه این گونه 
تیم و تمام اینها را مدیون طاهرى هستیم.»

 «سال گذشته جایگاه سومى را کسب کردیم و امیدوارم امسال قراردادهایمان افزایش پیدا کند 
کنان هندبال باشد. البته رقم پایین قرارداد بازیکنان هندبال، تنها در سپاهان نیست و در تمام 

 است.»

بازیکن تیم هندبال سپاهان خواستار شد:

قراردادها در شأن بازیکنان باشد
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چهل تکه

سال گذشــته اعرابى ســرمربى تیم ملى راگبى ایران براى اعزام 
تیم ملى به رقابت هاى غرب آســیا مجبور به کشیدن چک براى 
آژانس مسافرتى شد. اکنون پس از گذشت یکسال وى با آژانس 
مســافرتى به مشــکل برخورد کرده است.حســن میرزاآقابیک 
سرپرســت انجمن راگبى در پاســخ به اینکه چرا پس از گذشت 
یکسال دخالتى نداشته اند تا موضوع حل شود؟ بیان کرد: کشیدن 
چک براى اعزام تیم ملى بوده است اما اسپانسر باید مبلغ را پرداخت 
مى کرد. از زمان حضور آقاى محمود گــودرزى در وزارت ورزش 
پیگیر این موضوع بودیم اما مشکل حل نشد. مبلغ 70 میلیون تومان 
براى بلیت چک کشیده شد تا جایى که اطالع دارم نزدیک به 50 
میلیون آن پرداخت شده است. حتى با توجه به اینکه به من مربوط 

نمى شد اما من نیز مقدارى از مبلغ را پرداخت کرده ام.

گلف باز مشــهور جهان «تایگر وودز» به جرم مســتى در حین 
رانندگى دستگیر و راهى زندان شد.

این ورزشکار مشهور که توانسته 14 بار قهرمان بزرگ گلف بازى 
جهان شــود در حین رانندگى به جرم مصــرف بیش از حد الکل 

خودرویش متوقف شد.
تایگر در بیانیه اى گفت که مصرف الکل در حادثه نقشى نداشته 
است.او که رسماً به رانندگى تحت نفوذ الکل متهم شده است گفت 

که مسئله ناشى از واکنش غیرمنتظره به داروهاى تجویزى بود.
وى اضافه کرد که تشخیص نداده بود که ترکیب این داروها چنین 
اثر قدرتمندى دارد.تایگر وودز اخیراً به دلیل مشــکل مزمن کمر 
تحت عمل جراحى قرار گرفته و پــس از عمل جراحى، وضعیت 

سالمتى این گلف باز 41 ساله رو به بهبود است.

مجرم سابقه دار 32ساله که که بیستم مرداد 94 همراه با دوستانش 
به طالفروشى سهرابى در خانى آباد دستبرد زده و چهار کیلو گرم 
طال سرقت کرده بود پس از دستگیرى پرده از جنایتى که 20 روز 
قبل درخیابان 13 آبان تهران رقم زده بود برداشت و به قتل یکى 
از دوســتانش به نام «احمد» اعتراف کرد. وى از ســوى قضات 
دادگاه به قصاص محکوم شده بود، اما قضات دیوان عالى کشور 
حکم صادره را شکستند و خواستار رسیدگى دوباره به پرونده شدند. 
به این ترتیب وى براى دومین بار پاى میز محاکمه ایستاد و ادعا 
کرد  در دفاع از خودش ناچار به چاقو کشــى شده است.وى براى 

اثبات این ادعا چهار شاهد را نیز به دادگاه معرفى کرد.
قضــات دادگاه اما پس از بررســى پرونده ادعــاى این محکوم 

رانپذیرفتند و براى دومین بار حکم به قصاص وى صادر کردند.

دستگیرى 
سرمربى تیم ملى راگبى ایران

دستگیرى
 ورزشکار سرشناس

اعدام براى 
سارق طالفروشى خانى آباد 030201

با شکسته شدن حکم قصاص و زندان دو رفیق که زن 
آمریکایى را قربانى ســرقت خودرو و دالرهایش کرده 

بودند آنها براى دومین بار محاکمه شدند.
رسیدگى به این ماجرا به دنبال پیدا شدن جنازه یک زن 
50ساله در حاشیه جاده صباشــهر رباط کریم در دستور 
کار پلیس قرار گرفت. شواهد نشــان مى داد این زن در 
جاى دیگرى خفه و سپس جنازه اش در حاشیه خیابان 
رها شده است. جنازه زن ناشناس براى افشاى هویتش 
به دستور قضائى به پزشکى قانونى منتقل شد . یک هفته 
از این ماجرا گذشته بود که مرد میانسالى به اداره آگاهى 
تهران رفت و از ناپدید شدن همسر آمریکایى اش به نام 

«ترسا» خبر داد.
این مرد به پلیس گفت:«35سال قبل با همسرم در آمریکا 
آشنا شــدم و بعد از اینکه او مسلمان شــد با هم ازدواج 
کردیم. سه پســرمان در آمریکا زندگى مى کنند و من و 
همسرم که مدرس خصوصى زبان انگلیسى است براى 
زندگى به ایران آمدیم.من براى سر زدن به فرزندانم به 
آمریکا رفته بودم که یکباره همسرم ناپدید شد. هر چه با 
او تماس گرفتم کسى پاسخ نداد. به همین خاطر نگران 
شدم و به کشور برگشتم. همسایه ها مى گویند چند روز 
قبل همسرم سوار بر ماشینش از خانه خارج شده و دیگر 

بازنگشته است.»
نشانى هایى که این مرد از همسر آمریکایى اش به پلیس 
داد با نشانى هاى جنازه زن ناشناس مطابقت داشت. به 
این ترتیب این مرد به ســردخانه پزشکى قانونى رفت و 

جنازه همسرش را شناسایى کرد.
در حالى که شواهد نشان مى داد این زن به احتمال زیاد 
قربانى سرقت خودرویش شــده است پلیس به تحقیق 
پرداخت و دریافت از کارت سوخت خودرو ترسا در یک 
جایگاه سوختگیرى استفاده شده است. پلیس همچنین 

به بررسى تماس هاى تلفنى ترســا پرداخت و رد یک 
پسر 20ســاله به نام «اکبر» را یافت. به این ترتیب اکبر 
بازداشت شد و به کشتن زن میانسال با همدستى دوست 

21ساله اش به نام «سیامک» اعتراف کرد.
این پسر گفت: «یک روز ترسا اشتباهى شماره موبایل مرا 
گرفت و این آغاز آشنایى ما بود. او مى گفت تنهاست و 

دوست دارد بیشتر با من آشنا شود. من که فهمیده بودم 
او زن ثروتمندى است ماجرا را با دوستم سیامک درمیان 

گذاشتم و به دیدن ترسا رفتم.»
وى ادامه داد: «ما زن میانســال را به حوالى رباط کریم 
کشاندیم و سیامک او را خفه کرد و دالر و طالهایى را که 

همراه داشت با ماشینش دزدیدیم.»

به دنبال اعتراف هاى این پسر، سیامک نیز بازداشت شد 
و به قتل اعتراف کرد.

به این ترتیب براى متهمان کیفرخواست صادر شد. این در 
حالى بود که اولیاى دم براى قاتل حکم قصاص خواستند. 
اما چون در مسلمان بودن قربانى شــبهه وجود داشت 
قرار شد بررسى هاى الزم در این زمینه صورت گیرد تا 

مشخص شود امکان قصاص وجود دارد یا نه.
وقتى همسر ترسا مدارکى به دادگاه ارائه داد که روشن 
شد این زن قبل از ازدواج با وى، مسلمان شده بود سیامک 

و اکبر پاى میز محاکمه ایستادند.
قضات دادگاه پس از شــنیدن دفاعیات این دو پســر، 
ســیامک را به قصاص و اکبــر را به جــرم معاونت در 
قتل به 15 ســال زندان محکوم کردنــد. حکم صادره 
اما به علت برخــى ایرادها در دیوان عالى کشــور تأیید 

نشد.
به این ترتیب دو پسر جوان بار دیگر در شعبه دوم دادگاه 
کیفرى یک استان تهران پاى میز محاکمه ایستادند.در 
این جلســه وکیل اولیاى دم براى متهمان اشد مجازات 

را خواست.
سپس سیامک به دفاع پرداخت و گفت: «اکبر تلفنى با زن 
آمریکایى آشنا شده بود. او نقشه سرقت را کشید و از من 
کمک خواست. وقتى ترسا سر قرار آمد دستش شکسته 
و در گچ بود. به همین خاطر اکبر پشت فرمان پژو 206  
ترسا نشســت و من روى صندلى عقب ماشین نشستم. 
در بین راه اکبر چاقو کشید و ترســا شروع به داد و فریاد 
کرد. من از ترســم دهان او را گرفتم اما جان سپرد. باور 
کنید من قصد کشــتن او را نداشتم و مرگ او یک اتفاق

 بود.»
اکبر نیز گفت: «قبول دارم براى ســرقت ماشین ترسا 
به رویش چاقو کشــیدم اما ضربه اى به او نزدم. ترســا
 مى خواست با دســتى که در گچ بود بوق بزند تا عابران 
متوجه ماجرا شوند که سیامک دهان او را گرفت و موجب 
مرگ وى شــد. ما بالفاصله پول و طالهاى ترســا را 

برداشتیم و جنازه را از ماشین بیرون انداختیم.»
در پایان این جلســه هیئت قضائى وارد شور شد تا رأى 

صادر کند. 

ســاعت 4و 30 دقیقه بعــد از ظهر سه شــنبه 9 خرداد 
امسال، مرد جوانى که با شــلیک گلوله زخمى شده بود، 
به بیمارستان سینا انتقال یافت. اما لحظاتى بعد این مرد 
32 ساله تسلیم مرگ شد. با مرگ مشکوك مرد جوان، 
موضوع بالفاصله به بازپرس کشیک قتل پایتخت اعالم 
شد. در بررسى هاى صورت گرفته مشخص شد که کارمند 
انتظامات بانک هنگام مانور آموزشــى که در پارکینگ 
یکى از بانک ها واقع در میــدان امام خمینى(ره) برگزار 

شده بود تیر خورده است.
طبق اطالعات به دســت آمده بعد از شلیک کارمندان 
انتظامات بانک، زمانــى که مدرس تیرانــدازى اقدام 
به شــلیک کرده بود، یکى از تیرها در برخورد با ستون 
خودرو کمانه کرده و بعد از آن به کارمند انتظامات به نام 
«مسعود» خورده و موجب زخمى شدن او شده بود. بدین 
ترتیب مدرس تیراندازى بازداشــت و براى تحقیقات به 
دادسراى امور جنایى تهران منتقل شد.مدرس تیراندازى، 
زمانى که در مقابل بازپرس محسن مدیر روستا از شعبه 
ششم دادســراى امور جنایى تهران قرار گرفت گفت: 
«سال هاست که به کارمندان انتظامات بانک ها آموزش 
تیراندازى مى دهم. طبــق روال و قانــون کار، تمامى 
کارمندان  انتظامات ســالح هایى براى خود دارند و در 

مانورهاى آموزشى از این سالح ها استفاده مى کنند.» 
او ادامه داد: «آموزش داخل پارکینگ صورت مى گرفت 
و هدف ثابت تیراندازى؛ بشــکه هاى پر از شنى بود که 

کارمندان مى بایست به آنها تیراندازى مى کردند. در این 
نوع آموزش به آنها پنج تیر داده مى شــود و تعداد تیرها 
هم شمرده مى شود اما هیچ اسلحه اى قبل از تیراندازى 
بررسى نمى شود و معلوم نیست که داخل آن تیرى قبًال 
قرار داشته یا نه. کارمندان ابتدا اقدام به تیراندازى بدون 
فشنگ مى کنند و بعد از کسب مهارت سالحى با فشنگ 
به آنها داده مى شود. افراد به گروه هاى سه نفرى تقسیم 
مى شــوند و هر کدام از آنها ابتدا یک تیــر، بعد دو تیر و 
درنهایت دو تیر دیگر شلیک مى کنند تا پنج تیرشان تمام 
مى شود. تک تیرها را از بیرون خودرو شلیک مى کنند و 
تیرهاى بعدى از داخل خودرو به ســیبل که ثابت است، 

شلیک مى شود. در تمام تیراندازى ها بخاطر احتمال خطا 
در تیراندازى و جلوگیــرى از هر خطرى، هم خودرو هم 
سیبل ها ثابت هستند. گروهى که مسعود در آن تیراندازى 
مى کرد گروه دوم بودند. بعد از شلیک 15 تیر (تیرهایى 
که در اسلحه مسعود و دو هم تیمى اش قرار داشت) وقتى 
نوبت به شلیک من رسید باید دو تیر را در بیرون از خودرو 

و دو تیر را هم از داخل خودرو به هدف مى زدم.»
مربى تیراندازى ادامه داد: «آخرین تیرى که شلیک شد، 
یعنى چهارمین تیرم، با ستون پنجره سمت راننده برخورد 
کرد و کمانه گرفت. ابتدا تصــور مى کردم که تیر با بدن 
مسعود برخورد کرده است. اما در بازبینى فیلم ها، کامًال 

مشخص است که تیر بعد از کمانه کردن از شیشه عقب 
ماشین بیرون رفته است زمانى که من باالى سر مسعود 
رسیدم، تصور مى کردم که خونریزى قفسه سینه است، 
اما پهلوى راست او خونریزى داشت. درحالى که اگر بر 
اثر برخورد کمانه تیر من زخمى شده بود، تیر مى بایست 
با قفسه سینه برخورد مى کرد نه پهلوى راست و سمت 
کلیه مرحوم. این موضوع را هــم نباید نادیده گرفت که 
تنها من اسلحه کالشینکف داشتم و کارمندان انتظامات 
اسلحه شــان کلت 7,65 بود.» او ادامه داد: درحالى که 
جاى تیر کالشــینکف با کلت فرق دارد، کالشــینکف 
ســوراخ مى کنــد و تیر از قســمت دیگر بــدن بیرون

 مى آید. اما زمانى که به ســراغ مســعود رفتم و دستم 
را روى پهلویــش قــرار دادم دیــدم کــه ســوراخ از 
تیر اســلحه کالشــینکف نبــود. از طرفى تیــر داخل 
بدنش بود و خارج نشــده بود. شــما از روى تیرى که 
در بــدن متوفى اســت مى توانید تشــخیص دهید که 
متعلق به چه اســلحه اى اســت. من 18 سال است که 
در این کار هســتم و جهت شــلیک گلوله اســلحه ام 
با جهــت ورود تیــر بــه داخل بــدن متوفــى یکى

 نیست.» 
باتوجه به اظهارات مربى تیرانــدازى، مرد جوان با قرار 
وثیقه آزاد شــد و از ســوى دیگر بازپرس جنایى دستور 
داد کارشناسى اسلحه و بررسى زاویه تیر و کالیبر سالح 

انجام شود.

اولین برگ از یک پرونده قدیمى که گزارش مفقود شــدن 
دخترى هشت ساله به نام «حدیثه» بود اواسط سال 90تکمیل 

شد. 
پدر دختر خردسال به مأموران گفت که دخترش در راه مدرسه 
مفقود شده است و چند نفر دیده اند که مردى او را به زور سوار 
یک پراید کرده است. درحالى که چند روز از مفقود شدن دختر 
خردسال مى گذشت مأموران پلیس، جسد سوخته وى را در 

اطراف میگون کشف کردند.
کارآگاهان به جوانى که در همســایگى خانه  پدرى حدیثه 
زندگى مى کرد، مظنون شدند. شواهد به دست آمده نشان 
مى داد او دختربچه را به قتل رسانده است.یکى از همسایه ها 
او را در حال ســوزاندن پارچه اى خون آلود دیده بود. به این 
ترتیب وى بازداشت شد اما دست داشــتن در قتل را انکار 
 کرد. با وجود این، او در شعبه 71دادگاه کیفرى استان تهران 
محاکمه شد و قضات دادگاه حکم به برائت وى دادند. این 
رأى در شعبه 32دیوان عالى کشور نقض و دوباره به دادگاه 
فرستاده شد اما قضات شعبه دوم هم رأى بر بى گناهى متهم 
دادند، این رأى نیز نقض و براى رســیدگى مجدد به شعبه 

هم عرض فرستاده شد.
به این ترتیب متهم در شعبه دهم به ریاست قاضى محمدباقر 
قربانــزاده و با حضور قاضى غفــارى و قاضى ملکى براى 
سومین بار محاکمه شد. در ابتداى این جلسه اولیاى دم گفتند 
خواسته شان قصاص قاتل است. آنها گفتند که متهم به دلیل 
خصومتى که از قبل با آنها داشــته دست به قتل دخترشان 

زده است.
ســپس متهم که با قرار وثیقه آزاد است در جایگاه ایستاد و 
گفت: «من بى گناهم و هیچ دلیلى علیــه من وجود ندارد. 
شــاهدان گفته اند که من با یک پراید دختربچه را ربوده ام 
اما من آن زمان یک پژو داشــتم.» اظهارات متهم در حالى 
مطرح مى شد که یکى از همکالسى هاى حدیثه نیز به مدیر 
مدرسه شان گفته بود که مردى را با مشخصات متهم دیده 

که حدیثه را به زور سوار خودرویش کرده است.
در همین حال در زمانى که متهم در بازداشت بود ماجراى 
قتل دختربچه را براى یکى از همبندى هایش بازگو کرده بود. 
زمانى که رئیس دادگاه شواهد موجود را گوشزد کرد متهم بار 

دیگر همه  چیز را انکار کرد.
در پایان این جلسه هیئت قضائى با اخذ آخرین دفاع از متهم 

براى تصمیم گیرى وارد شور شدند.

عصر بیست و هشتم مرداد 94 به کالنترى مرزداران خبر 
رسید جدال دو پسر موتورسوار با راننده یک پراید به نام 
سهیل باال گرفته و این دعوا منجر به آسیب دیدگى شدید 
چشم هاى راننده پراید شده است. سهیل به بیمارستان 
منتقل شــد و دو پسر موتورســوار بازداشت شدند.یکى 
از آنها به نام «عظیم» گفت: «من و دوســتم "شهرام" 
ســوار بر موتور بودیم که راننده پراید با سرعت از فرعى 
به خیابان اصلى پیچید. نزدیک بــود کنترل موتور را از 
دست بدهیم و زمین بیافتیم که به راننده پراید اعتراض 
کردیم و دعوا شروع شــد. چون دعوا باال گرفته بود من 
چند مشت با صورت راننده پراید زدم.اما فکر نمى کردم 

ضربه کارى باشد.»
وقتى چند ســاعت بعد از بیمارســتان خبر رسید چشم 
چپ«سهیل» راننده پراید، بخاطر شدت ضربه مشتى که 
به آن وارد شده تخلیه شده و چشم راست وى نیز به شدت 

آسیب دیده است علیه عظیم کیفرخواست صادر شد.
به این ترتیب پســر جوان پاى میز محاکمه ایستاد. در 
ابتداى این جلســه سهیل گفت: «پســر خردسالم را از 
مدرسه برداشتم و مى خواستم به خانه بروم که دو پسر 
موتور ســوار با ویراژ دادن جلوى ماشینم پیچیدند. آنها 
بخاطر اینکه از خیابان فرعى به اصلى پیچیده بودم به من 
اعتراض کردند که با هم درگیر شدیم. آنها مقابل چشمان 

پسر خردسالم با مشت و لگد به جانم افتادند. یکى از آنها 
با مشت ضربه اى به چشم چپم زد که موجب تخلیه آن 
شد. چشم راستم هم آسیب دید و حاال بینایى کامل ندارم.

من براى عظیم تقاضاى قصاص هر دو چشم را دارم.»
عظیم وقتى در جایگاه ویژه ایستاد گفت: «باور کنید فکر 
نمى کردم ضربه اى که به صورت راننده پراید زدم موجب 

نابینایى او شود. من پشیمانم و تقاضاى بخشش دارم.»
در پایان این جلسه هیئت قضائى وارد شور شد و پرونده 
سهیل را به پزشــکى قانونى فرستاد تا کارشناسان پس 
از بررسى کامل اعالم کنند آسیب دیدگى چشم راست 
سهیل بخاطر دعوا و ضربه وارد شده به آن رخ داده و یا 
نابینا شدن چشم چپ وى موجب کم بینایى چشم دیگر 
شده است.پس از اعالم نظر کارشناسان پزشکى قانونى 
قضات دادگاه درباره حکم این پرونده اظهار نظر مى کنند.

جوانان موتورســوار که خالف جهت خیابان در 
حوالى ترمینال جنوب در حال تردد بودند با شک 

پلیس موجب آغاز عملیات تعقیب و گریز شدند.
سرهنگ اســدعلى الماســى رئیس کالنترى 
117 جوادیه در تشریح این خبر گفت: تعدادى از 
شهروندان از موبایل قاپى موتورسیکلت سواران 
جوان در حوالى ترمینال جنوب شکایت داشتند. 
در این راستا دستگیرى سارقان موتورسوار را در 
دستور کار قرار داده و تعداد گشت هاى انتظامى 

منطقه را افزایش دادیم. 
این مقام انتظامى افزود: روز ســه شنبه مورخ9 
خرداد ماه، مأموران کالنترى هنگام گشــتزنى 
در حوالى ترمینال جنــوب، متوجه رفتار راکبین 

یک دستگاه موتورســیکلت با پالك مخدوش 
شدند که خالف جهت با سرعت باالیى در حال 
حرکت بودند، سرنشــینان موتورســیکلت که 
هر دو جــوان بودند به محض مشــاهده پلیس 
به صورت پیــاده و ســواره از محــل  متوارى 

شدند. 
به گفته وى، هر چند که ســارقان سعى کردند 
به نقاط مختلف متوارى شوند و گوشى سرقتى 
را به گوشــه اى پرتاب کنند، تا بدین ترتیب در 
مهار و کنترل عملیات دستگیرى، اختالل ایجاد 
کنند، ولى مأموران توانســتند ســارقان را پس 
از تعقیب و گریز، دســتگیر و گوشــى مسروقه 
را کشــف کنند که در همین هنــگام، فردى به 

مأموران مراجعه و بیان کرد که گوشى متعلق به 
اوست. 

سرهنگ الماســى تصریح کرد: متهمان که در 
همین یگان با همین عنوان داراى سابقه حبس 
در ســال 94 هســتند، ضمن قبول جرم خود، 
اعتراف کردند که از ســال 94 تا کنون به همراه 
همدستانشان روزانه سه الى چهار دستگاه موبایل 
ســرقت مى کردند و به مالخرى در مرکز تهران 

آنها را مى فروختند. 
وى افزود: ســارقان که در بازجویى اولیه خود به 
بیش از 500 فقره سرقت گوشى، از سال 94 اقرار 
نمودند؛ پس از تشــکیل پرونده، تحویل مرجع 

قضائى شدند. 

اکبر و سیامک ، زن آمریکایى را به حاشیه تهران کشاندند

معماى مرگ کارمند بانک با شلیک گلوله

راز جسد سوخته شده 
دختر دانش آموز در 
حاشیه جاده میگون

درخواست قصاص چشم براى مردان خشن

تعقیب و گریز در حوالى ترمینال جنوب تهران
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هولوگرافى به علم و نحوه ساخت هولوگرام گفته مى شود. 
عمومًا هولوگرام به ثبت تصاویر به دســت آمده از یک 
سطح نور بازتاب شده از یک شــىء گفته مى شود که با 
ثبت تصویر توسط لنز دوربین کامًال تفاوت دارد. تصاویر 
به دست آمده از طریق هولوگرافى به  منظور نمایش کامًال 
سه  بعدى استفاده مى شود که تماشــاى آنها بر خالف 
دیگر فناورى هاى ســه بعدى، هیچ نیازى به استفاده از 
تجهیزات و گجت هاى مختلف (عینک و یا هدست هاى 
مخصوص) ندارد. هولوگرام به خودى خود شــباهتى به 
منظره اصلى یا تصویر ثبت شــده ندارد و تنها از طریق 
نمایش توســط پروژکتور و نمایشگرهاى هولوگرافیک 

قابل مشاهده است.
فرآیند ثبت هولوگرام به این شــکل اســت که نور لیزر 
توسط ابزار ویژه اى به دو باریکه نور تقسیم شده که یک 
باریکه به سمت صفحه ثبات منتقل مى شود که به آن 
پرتو مرجع مى گوییم و باریکه دیگر که پرتو شىء است، 
پس از عبور از جســم مورد نظر جهت عکسبردارى به 

سمت صفحه ثبات هدایت مى شود.

طرح هولوگرام
فیلم هولوگرافیک ظاهر شــده یا هولوگرام، شباهتى به 
منظره اصلى یــا موضوع اصلى نــدارد. هرگاه موضوع 
مورد عکاســى، صفحه اى صاف و منعکس کننده نور 
باشد، تصویر روى فیلم مجموعه اى از رشته هاى روشن و 
تاریک خواهد بود. حال آنکه تصویر یک نقطه به صورت 
تعدادى دایره  هم مرکز خواهد بود و در واقع هولوگرام یک 
منظره به شکل دوایر تیره و روشن است که با پیچیدگى 
خاصى بر روى هم قرار گرفته اند. ایــن تصاویر پس از 

نمایش از طریق پروژکتورها قابل درك خواهند بود.

نمایش تصاویر هولوگرافیکى
مطمئناً بسیارى از افراد نمونه (غیر واقعى) نمایشگرهاى 

هولوگرافیک را در فیلم هاى علمى تخیلى از جمله جنگ 
ستارگان یاIron Man  پروژکتورهاى هولوگرافیک 
به جاى تصاویر گرافیکــى، از هولوگرام ها براى نمایش 
تصویر نهایى اســتفاده مى کنند. این نمایشگرها از یک 
نور سفید رنگ خاص یا نور لیزر براى عبور از هولوگرام 
ثبت شده اســتفاده مى کنند. نور تابیده شده قادر است 
یک تصویر دو یا ســه بعدى واقعى را به نمایش بگذارد. 
این تصاویــر را مى توان از زوایاى مختلف مشــاهده و 
چشم انداز کلى آنها را از همه جهت نظاره کرد. با استفاده 
از این فناورى، اسمارتفون ها مى توان تصاویر را در فضا 

پخش کرد و تنها به صفحه نمایشگر محدود نباشند.
براى نمایش تصویر و جسم مورد نظر به شکل کامل سه 
بعدى، نور لیزر از تصویر مورد نظر عبور مى کند و در برخى 
قسمت ها نور مسدود شده که باعث ایجاد سایه در تصاویر 
مى شود و تنها با عبور برخى رنگ ها، موجب اضافه شدن 
رنگ هاى مورد نظر به تصویر سه بعدى پایانى مى شود. 
نمایشــگرهاى هولوگرافى با عبور نــور از یک الگوى 
تداخلى خاص، تصویر نهایى را نمایش مى دهند. با عبور 
منبع نور از الگوى تصویرى ساده، یک تصویر سه بعدى 
پدیدار مى شــود اما با وجود این، تصویر هنوز هم تخت 
است. براى تبدیل این تصویر به شکل سه بعدى واقعى، 
نمایشگر هولوگرافیک با استفاده از آینه چرخان تصاویر را 
به بینندگان نمایش مى دهد. این آینه تصویر را با توجه به 
موقعیت و زاویه قرار گرفتن بیننده به او نمایش مى دهد. 
بنابراین زمانى که شخص به دور تصویر بچرخد، مى تواند 
آن را از زوایاى متفاوت مشــاهده کند که به کالم دیگر 
مى تواند تصویر را به شکل یک شىء سه بعدى معلق در 

هوا مشاهده کند.

کاربرد هولوگرافى
هولوگرافى مى تواند جنبه هاى گســترده نامحدودى از 
فناورى را پوشش دهد. برخى بر سه بعدى بودن آن تأکید 
دارند و از واژه تصویر سه بعدى به جاى استفاده مى کنند.

کاربردهاى وسیع هولوگرافى شــامل: میکروسکوپى 
سه بعدى، مهندسى پزشــکى، کاربردهاى انتشار نور و

سیســتم هاى پروجکشن، سیســتم هاى بیولوژیکى، 
مهندســى ابزارهاى فوتونیک، ســاختار هــاى نانو، 
تکنولوژى هاى پیش رفته نساجى، لیزرهاى نیمه رسانا، 
تکنولوژى کریســتال مایع، فناورى هاى نمایشــى و 

تبلیغاتى و صدها ایده  دیگر مى شود.
یکى از مهمتریــن کاربردهاى این فنــاورى در بخش 
هدســت ها بوده است که شــرکت هاى فعال در زمینه 
فناورى در ســال هاى اخیر در این زمینه پیشرفت هاى 
زیادى داشــته اند. یکى از این محصوالت هدســت ها 
هستند که از معروف ترین آنها مى توان به هولولنز شرکت 

مایکروسافت اشاره نمود.
 اما آیا این هدســت ها واقعًا از فناورى هولوگرافى بهره 
مى برند؟ خیر، براى تماشــاى تصاویــر هولوگرافیک 
به استفاده از هیچ دستگاهى توســط انسان نیاز نیست 
بنابراین بهتر اســت این هدســت ها را هدست واقعیت 
مجازى یا نیمه سه بعدى بدانیم چون در نمایشگرهاى 
واقعى هولوگرافیک تصاویر به صورت کامًال سه بعدى 
نمایش داده مى شوند و اشــخاص مى توانند به دور آن 
بچرخند و از تمامى زوایا آن را بررســى کنند. در ضمن 
استفاده از پروژکتورهاى هولوگرافیک بر روى هدست ها 
فعالً امکانپذیر نیست چون این نمایشگرها از جثه  نسبتاً  

بزرگى برخوردارند.
البته مایکروسافت چند روز پیش اعالم کرد که به زودى 
عینکــى طراحى خواهد کــرد که قادر اســت تصاویر 
هولوگرافیکى را در جلوى چشــم انسان نمایش دهد و 
دیگر نیازى به اســتفاده از پروژکتورهاى عظیم الجثه 
نخواهد بود. در صورت ساخت چنین عینکى همه  افراد 
در بسیارى از شغل ها مى توانند به راحتى و بدون نیاز به 
پوشیدن هدســت هاى واقعیت مجازى که کل صورت 
را در بر مى گیرند، از این فناورى بــه معناى واقعى و به 

سادگى استفاده کنند.

شرکت HP  از ســه لپ تاپ جدید رونمایى کرد که از 
ســرى محصوالت انوى (Envy) این برندمحسوب 

مى شوند.
 این ســه لپ تاپ به ترتیب Envy 17 ،Envy 13 و 
Envy x360 نام دارند و ظاهراً براى رقابت مستقیم با 

سرفیس لپ تا پ مایکروسافت طراحى شده اند. 

لپ تاپ انوى 13 اچ پى
لپ تاپ انوى 13 با ضخامت بدنه 14 میلیمترى به مراتب 
شبیه به سرفیس لپ تاپ مایکروسافت است. قرار است 
این محصول تا دو ماه آینده روانه بازار شود. انوى 13 از 
نمایشــگرى 13,3 اینچى بهره مى برد و از نظر وضوح 
تصویر شامل آپشن هاى مختلفى از جمله  4K مى شود. 
حاشیه هاى نمایشگر این دستگاه به شدت باریک شده و 
دستگاه به سیســتم صوتى Bang & Olufsen مجهز 

است.
اسکنر انگشــت این لپ تاپ هم در سمت چپ ترك پد 
قرار دارد.HP  اعالم کرده که لپ تاپ انوى 13 را از نظر 
پردازنده گرافیکى و مرکزى شامل نسخه هاى مختلفى 
مى کند امــا در هیچیک از نســخه هاى آن از پردازنده    

Core m  استفاده نمى شود.
نسخه پایه اى این محصول از پردازنده Core i5 سرى 
کبى لیک اینتل بهره مند خواهد بــود و رم 8 گیگابایتى 
دارد. حافظه SSD با ظرفیت 128 گیگابایت هم در نسخه 

پایه اى لپ تاپ انوى 13 به کاررفته است. 
اچ پى همچنیــن به همراه این لپ تاپ قلم اســتایلوس 
اختصاصى با نام قلم N-trig را ارائه مى کند. نسخه پایه اى 

انوى 13 قرار است با قیمت هزار دالر روانه بازار شود.
لپ تاپ انوى 17 اچ پى

لپ تاپ بعدى که اچ پى آن را معرفى کرده اســت، انوى 
17 نام دارد. ضخامت بدنه این لپ تاپ چیزى در حدود 

23 میلیمتر است. 
ابعاد بزرگ تر این محصول ســبب شــده که بتوان در 
آن از دو هارددیســک یــا حافظــه SSD اســتفاده

کــرد. طبــق اطالعاتــى کــه شــرکت اچ پــى 
منتشــر کرده اســت، نســخه هاى برتر 
لپ تاپ انوى 17 بــه پردازنده گرافیکى
 NVIDIA GeForce 940MX
مجهز مى شوند و نمایشگر 17 اینچى 

دستگاه هم آپشن   4K را ارائه مى کند.
متأسفانه در حال حاضر اطالعات 
دقیق ترى در مــورد این لپ تاپ 
و نســخه هاى مختلــف آن 
ارائه نشده اســت، اما احتماًال 
آپشــن هاى پردازنــده، رم و 
فضــاى ذخیره ســازى آن 
مشابه با آپشن هاى لپ تاپ 
انوى 13 اچ پــى خواهند 

بود. 
همچنین باید بگوییم 
که نســخه پایه اى 
لپ تــاپ انــوى 17 
اچ پــى قرار اســت 
بــا قیمــت هــزار 

وصــد دالر روانــه بازار
 شود.

لپ تاپ انوى ایکس 360 اچ پى
انوى ایکس 360 یک لپ تاپ 15,6 اینچى اســت که 

از پردازنده هاى ســرى هفتم کبى لیک اینتل بهره مند 
مى شــود. اچ پى اشاره داشــته که لپ تاپ انوى ایکس 
360 از نظــر تنوع و آپشــن هاى ســخت افزارى یک 
محصول بسیار انعطاف پذیر اســت و امکان استفاده از 
کارت گرافیک هاى AMD یــا NVIDIA در آن وجود

 دارد.

انــوى ایکــس 360 همچنیــن از نظــر وضــوح 
تصویر هم شــامل نســخه هاى مختلفى مى شود که 
کاربران بنا به ســلیقه و نیاز خود قادر بــه انتخاب آنها 
هســتند. اچ پى اشــاره کــرده کــه نســخه پایه اى 
ایــن لپ تــاپ بــا قیمــت 700 دالر روانــه بــازار 

مى شود. 

 Riven: The Sequel to Myst بازى فوق 
العاده با ساخت عالى در سبک بازى هاى ماجراجویى 
براى اندروید است. سازنده براى بازى اش توضیحات 
خاصى را ارائه نداده و تنها به همین متن بسنده کرده 
است: «ماجراجویى چه زمانى خاتمه مى یابد؟! کتاب 
Atrus، زندان Catherine، عصر Gehn و... را 
به خاطر بسپارید! یکى از زیباترین ماجراجویى هاى 
 Riven: The Sequel !تاریخ در انتظار شماست
to Myst در ســال 1993 میالدى عرضه شده و 
موفق شد بازخوردهاى مثبت فراوانى را به خود جلب 
کند و لقب «پرفروش ترین بازى هزاره» را در اختیار 

بگیرد! Riven: The Sequel to Myst براى 
اندروید، بازى اى خواهد بود که گیمر باید در دنیاى 
وسیع و غریبى از جنگل هاى پر پیچ و خم به گردش 
بپردازد؛ جایــى که در آن مناظــرى از درختان زیبا، 
چشمه هاى مواج که در کنار آن استراحت مى کنید و 
رعد و برق هایى که باید از آن به جایى پناه ببرید وجود 
دارند! شــما مى توانید در اتاق تاج و تخت بچرخید و 
منظره پانورامایى داشته باشــید، درحالى که به حل 
کردن معماهاى دیوانه کننده کتاب هایى مى پردازید 
که با حل هر کدام از آن هــا، واقعیت هاى جدیدترى 

کشف مى کنید! 

یکــى از امکاناتى که گــوگل در مرورگر 
خــودش یعنى کــروم به کاربــران ارائه 
مى دهد، امکان ترجمه ســایت هاى به 
نمایش در آمده به زبان دلخواه شماست. به 
زبان ساده تر هنگامى که در گوگل کروم 
وارد یک ســایت مى شــوید، یک پنجره 
 Would you» داراى پیغام با مضمون
like translate this page» براى 
شما نمایش داده مى شود که با استفاده از 
آن مى توانید وبسایت مورد نظر را ترجمه 

کنید.
اما برخى از کاربران عقیده دارند که ترجمه 
گوگل زیاد دقیق نیست و در برخى موارد 
نیز گمراه کننده است. براى همین منظور 
در ترفند امرو ز تصمیم گرفتیم تا چگونگى 
غیرفعال کردن پیغام ترجمه سایت ها را در 

مرورگر کروم را  آموزش دهیم:

 مرحله اول:
مرورگر کروم را در ویندوز اجرا کنید.

 مرحله دوم:
روى گزینه منو (سه نقطه روى هم) کلیک 

کنید.

مرحله سوم:
از منــوى نمایش داده شــده روى گزینه 

Settings کلیک کنید.

مرحله چهارم:
 Show از انتهاى صفحــه روى لینک
advanced settings کلیک نمایید.

 مرحله پنجم:
در مرحله آخر بخش language را پیدا 
 Offer کنید و سپس تیک مقابل گزینه
 to translate page that aren’t

in a language I read را بردارید!
 کار تمــام اســت و دیگر پیغــام ترجمه 
سایت ها براى شــما نمایش داده نخواهد 

شد!

یک هارد اکسترنال AC730 با استاندارد ارتش آمریکا مجهز به USB3.1 نسل1، جدیدترین هارد اپیسر است.
تولید AC730 به گونه اى است که از مقاومت باالیى در برابر اجسام از قبیل فشار، ضربه، لرزش، آب، گردو غبار، 
محیط هاى خشن و ضربه هاى اتفاقى برخوردار است. این محصول همچنین ضد ضربه مطابق با استاندارد 
تست سقوط ارتش آمریکا با توان تحمل فشــار تا 1500 کیلو گرم و ضد آب و گرد و غبار مطابق با استاندارد 

IP68 مى باشد.

 مقاومت باال تا 1500 کیلوگرم فشار
هارد اکسترنال AC730 از روکش آلومینیومى ساخته شده والبته جهت جلوگیرى از ُسر خوردگى با بدنه مات 
طراحى شده است. تقریبًا هیچ عامل طبیعى نمى تواند به این هارد آسیبى وارد کند، از این رو توانایى تحمل 

1500 کیلو گرم فشار را دارد.

 مشخصات استاندارد نظامى براى محافظت بهتر داده ها
این محصول سازگار با استاندارد ارتش آمریکاMIL-STD-810G  است، به این معنى که، قابلیت ضدضربه 

بودن براى افتادن هاى اتفاقى، تکان ها و ضربه ها از ارتفاع 1/2 متر را شامل مى شود.

  ظرفیت حافظه باال با پردازش سریع
قابل ارائه در حافظه هاى TB1و TB 2 ، این مدل داراى اینترفیس USB3,1 نسل 1 مى باشد و مى تواند حداکثر 

5گیگابایت بر ثانیه داده ها را منقل کند.

هولوگرافى چیست؟
هولوگرافى 

مى تواند جنبه هاى 
گسترده نامحدودى از 

فناورى را پوشش دهد. برخى 
بر سه بعدى بودن آن تأکید 

دارند و از واژه تصویر 
سه بعدى به جاى
 استفاده مى کنند

س

رامین مشکاه

لپ تاپ هاى جدید HP رقیب سرفیس لپ تاپ مایکروسافت مى شوند!

نســخه هاى برتر  ت،
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0ى ایکس 360 اچ پى
6ک لپ تاپ 15,6 اینچى اســت که 

 طبــق نتایــج آخریــن نظرســنجى شــاخص 
 American – میــزان رضایــت مشــتریان
 -Customer Satisfaction Index
آیفون اس اى(iPhone SE) که تقریبًا یکسال 
پیش عرضه شده اســت، به عنوان محبوب ترین 

گوشى انتخاب شد.
 بعد از انجام رأى گیرى از بیش از 36 هزار مشترى، 
آیفون SE با دریافت مجموع امتیاز 87 از 100، در 
جدول محبوب ترین گوشــى هاى هوشمند، رتبه 
اول را دریافت کرد و گوشى هاى گلکسى اس  6 و

 آیفون 7 پالس نیز در رده هاى بعدى قرار گرفتند.
گوشى هاى گلکسى اس 6 اج و گلکسى اس 7 نیز 
در رتبه هاى چهارم و پنجم قــرار گرفتند و آیفون 
7 نیز با امتیاز 83، در جایــگاه نهم این جدول قرار 

گرفت.
SE ، عملکرد بــاالى آیفون را در قالب کوچک تر 
ارائه مى دهد و بیشــتر قابلیت هاى آیفون 6 را نیز 
دارد. به عالوه قیمت 399 دالرى این دستگاه، در 
مقایسه با آیفون هفت 649 دالرى، این گوشى را 

بسیار مقرون به صرفه تر مى کند.

شى
 گو

رین
ب ت

حبو
SE ، م

آیفون 

ررررتترری

ووووبببوووبب
ببببحح ححححمم ،SSEووفوونن فیی

بازى ماجراجویانه بى نظیر اندروید

هارد اکسترنال
 AC730ضد ضربه

با درجه نظامى

چگونه پیغام 
ترجمه
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مهندس اباذر صرامى شــهردار وزوان 
در نشســت خبــرى بمناســبت ارائه 
گزارش عملکرد چهارساله شهردارى 
وزوان با حضور خبرنگاران رسانه هاى 
خبرى ضمن اشاره به برخى اقدامات 
شاخص و مؤثر شهردارى وزوان طى 
ســال هاى 92 تا 96 که نماد تحقق 
مشارکت شــهروندان و مســئولین و 
اعضاى شوراى اسالمى دوره چهارم شهر مى باشد گفت: ضرورى 
مى نماید که تحقق توسعه پایدار در شهرهاى زیر 25 هزار نفرکشور 
نیازمند مشــارکت وتاثیرگذارى موثرتر مسئولین نهادهاى اجرایى 
به ویژه در راســتاى حمایت هاى ویژه مادى و معنوى و تخصیص 
اعتبارات این گونه شهرها مى باشد. شهردار وزوان افزود البته مکمل 
این اقدام تاثیرگذارى مثبت و موثر سازمان هاى مردم نهاد یک شهر 
مى تواند شهر را در راستاى تسریع و تسهیل در تحقق اهداف بلند 
مدت کمک موثرى نماید و قطعًا نقــش تاثیرگذاراعضاى محترم 
شوراهاى  اسالمى در کشــور بعنوان تقویت و جذب فرصت هاى 
معنوى و مادى سازمان هاى مردم نهاد بعنوان اصلى ترین رسالت 

این نهاد مردمى و تاثیرگذار مى تواند کارساز باشد.
صرامى آنگاه اقدامات شهردارى وزوان طى سال هاى 92 تا 96 را 

به شرح زیر اعالم کرد. 
 1- تحقق فرآیند تصویب واجراى مجتمع خدماتى رفاهى کمپینگ 
گردشگرى شهر وزوان فاز اول 5 هکتار  و دسترسى زیرگذر اصفهان 
وزوان جهت خدمات رســانى به بیش از 100 هزار تردد خودرو در 

ترانزیت اصفهان- قم- تهران و بالعکس 
2- پیشرفت فیزیکى ساختمان جدید التاسیس شهردارى و تاالر چند 

منظوره با زیربناى اولیه 3000 مترمربع 
3- تحقق سیســتم دفع آبهاى ســطحى بافت فرســوده شهر و 

سایرنقاط سطح شهر به وسعت تقریبى 3 کیلومتر
4- آزادسازى امالك واقع درمسیر گذر به مساحت تقریبى 3000 

مترمربع
5- تکمیل و بهره بردارى بلوار آزادى و جانبازان شهر وزوان بطول 

مجموع 2 کیلومتر
6- طراحى و اجرا و بهره بردارى از میدان شهدا و...

7- تحقق فرآیند تکمیل طرح جامع شهر وزوان با تکمیل و لحاظ 
فرصت ها و رفع نواقص طرح جامع بالغ بربیش از100 مورد در بیش 

از 20 جلسه و کارگروه
8- تجهیز و بهره بردارى از محل گردآورى آثار و اشــیاء تاریخى و 
قدیمى و نمایشگاه توسعه گردشــگرى و دفتر موقت پایش قنات 

ثبت جهانى 
9- تحقق فرآیند نهایى ثبت جهانى قنات بزرگ تاریخى با مشارکت 

کشاورزان محترم و سازمان میراث فرهنگى  
10- برگزارى بیش از 20 مراسم و گردهمایى و نشست  با مشارکت 
هنرمندان و فرهیختگان شهر وزوان در راستاى جذب فرصت هاى 

فرهنگى،تاریخى و اجتماعى شهر
11- معرفــى و بازخوانــى فرصت هــاى تاریخى وگردشــگرى 

شهر وزوان در قالب خانه هاى تاریخى برج قلعه ها وقنات ها و....
12- تالش در راستاى تحقق برند سازى جهت شهر باعنوان وزوان 

شهر رحمت و دوستى با شعار گردشگرى آب و قنات
13- پیشــرفت فیزیکى واجرایى مجتمع خدماتى تجارى شــهر و 

ساختمان شورا و دفتر امام جمعه محترم 
14- دعوت و حضور ارزشــمند مؤثر مدیران و مســئولین محترم 

اجرایى در رده هاى مختلف جهت جذب مشارکت
15- دعوت سرمایه گذاران به جذب و معرفى فرصت هاى سرمایه 

گذارى وگردشگرى
16- بازخوانــى حمــام هــاى تاریخــى دوقلوى شــهر ضمن 
تمهیدات فنى اجرایــى تحقق احیاء یکى از حمام هاى ارزشــمند 

تاریخى
17- تملک و تخصیص خانه تاریخى یونسى جهت دفتر پایش قنات 

جهانى ضمن مشارکت با سازمان میراث فرهنگى
18- ساماندهى محوطه ودسترسى هاى آرامستان شهر

19- زیرسازى واجراى روکش دسترســى وزوان به امامزاده سیده 
صالحه خاتون ازان 

20- زیرســازى واجراى روکش دسترســى وزوان به روســتاى
 ونداده

21- تجلیل از فرهیختگان ؛هنرمندان ؛فرهنگیان؛
22- اجراى بیش از 7پارك محلى در سطح شهر وزوان در راستاى 

تخصیص عادالنه سرانه خدماتى رفاهى وتوسعه فضاى سبز
23- بروز رســانى ســامانه اینترنتى شــهردارى وزوان و معرفى 

فرصت ها واقدامات و ظرفیت ها 
24- نصب اتوماســیون ادارى و حذف کاغذ از سیســتم ادارى در 
راســتاى تســهیل و تکریم ارباب رجوع و بروزســانى تجهیزات

نرم افزارى
25- بهسازى و بهینه سازى ســاختمان موجود شهردارى وزوان 

جهت خدمات رسانى مطلوب تر به شهروندان محترم
26- خریدارى یک دســتگاه لودر بارزش ریالــى 3 میلیارد ریال با 

مساعدت ویژه سازمان شهرداریها و سایر نهادها
27- تخصیص بیش از 900 تن قیر رایانه اى با پیگیریهاى صورت 

پذیرفته
28- تمهیدات فنى و اجرایى تخصیص سهم قابل توجهى از سهم 

آماده سازى اراضى جنوب بلوار آزادى
29- تکمیل بخشى از دسترسى ها وآماده سازى  جنوب بلوار آزادى  
30- تجهیز آمفى تاترشهید مطهرى شــهردارى وتکمیل مبلمان 

وسیستم صوتى و انبار
31- مساعدت و مشارکت درامور عام المنفعه شهر وسایرنهادهاى 

اجرایى
32- حضور، دعوت و نشســت تخصصى با بیش از ســه نهاد بین 
المللى در حوزه میراث فرهنگى، آب و کشاورزى با سازمان یونسکو، 

HDI و سازمان جهانى فائو 

اقدامات شاخص شهردارى وزوان از سال 92 تا سال 96




