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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. 

نوبت  دوم آگهى مزایده

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. 

آگهى برگزارى مناقصه عمومى  نوبت اول 

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 

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

نوبت دوم 

جواد جمالى- شهردار زرین شهر جواد جمالى- شهردار زرین شهر روابط عمومى شهردارى مشکاتروابط عمومى شهردارى مشکات

شرکت آب و فاضالب استان اصفهانشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مبلغ تضمین (ریال)برآورد (ریال)محل تأمین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه
6/545/941/323328/000/000جارى اجراى شبکه جمع آورى فاضالب شهر دهق (با ارزیابى کیفى)96-2-76
توسعه شبکه فاضالب منطقه پنج اصفهان77- 2- 96

7/751/163/377388/000/000جارى  (محمودآباد قسمت سوم و سطح منطقه) با ارزیابى کیفى

توسعه شبکه فاضالب منطقه پنج اصفهان (محمودآباد قسمت 78- 2- 96
7/525/255/346377/000/000جارى چهارم) با ارزیابى کیفى

عمرانىاجراى شبکه فاضالب بویین و میاندشت (با ارزیابى کیفى)79- 2- 96
9/509/143/632476/000/000 (اسناد خزانه اسالمى)

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/4/3    
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/4/4

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:   (داخلى 335)  031-36680030-8
نام روزنامه: نصف جهان                                                              

تاریخ انتشار: 1396/03/18

شهردارى زیباشهر به استناد مجوز شماره 4/489/ش مورخ 95/11/20 شوراى اسالمى شهر 
عملیات زیر را با اعتبارات مندرج از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

لذا متقاضیان مى توانند تا تاریخ 96/3/21 جهت دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهاى 
شهردارى زیباشهر واقع در شهر زیباشهر میدان امام حسین (ع)، خیابان امامزادگان مراجعه 

فرمایند. 
1- عملیات اجرایى ساختمان ادارى و جایگاه vip مجموعه ورزشى شهید مرادى، با اعتبارى 

به  مبلغ 1/000/000/000 (یک میلیارد) ریال. 
2- عملیات اجرایى زیرســازى و جدولگذارى خیابان صاحب الزمــان را با اعتبارى به مبلغ 

2/000/000/000 (دو میلیارد) ریال.
3- عملیات اجرایى تکمیل و زیرسازى و جدولگذارى آسفالت بلوار امام رضا (ع) فاز 3 را با 

اعتبارى به مبلغ 1/000/000/000 (یک میلیارد) ریال.

آگهى مناقصه نوبت  دوم

فرهاد سلیمى- شهردار زیباشهر فرهاد سلیمى- شهردار زیباشهر 

تهران زیر حملهتهران زیر حمله
تروریست ها با نفوذ به مجلس و مرقد امام(ره) ده ها نفر را شهید و مجروح  کردند تروریست ها با نفوذ به مجلس و مرقد امام(ره) ده ها نفر را شهید و مجروح  کردند 
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حشمت ا... فالحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شوراي اسالمی با اشاره به قطع 
ارتباط برخی از کشــورهاي عربی منطقه با قطر گفت: 
نوع حضوري که امیر قطر دردیدار با ترامپ داشت نشان 
دادکه وي از شرایط و رفتار عربستان و اختالفات ایجاد 

شده ناراضی است.
نماینده مردم اســالم آباد غرب در مجلس در گفتگو با 
عصر ایران در مورد رفتار ایران در شــرایط فعلی گفت: 
شکل گیري هرگونه خطوط گســل در منطقه بحرانی 
خاورمیانه به ضرر کشورهاي این حوزه تمام می شود و 
ایران نیز باید نقش ثابت ساز و آشتی ساز را داشته باشد و 

در عین حال باید با هرگونه سیاست محاصره اي زمینی، 
دریایی و...مقابله کند و مناسباتی را در زمینه ترانزیتی و 
اقتصادي و حمل و نقل با کشور قطر ایجاد کند تا مردم 
قطر بدانند در شرایط سخت ایرانی ها در کنار آنها خواهند 

بود.
این عضو کمیسیون امنیت ملی در مورد اینکه این شرایط 
تا چه زمانــی ادامه دارد بیان کرد: معمــوًال دو مکانیزم 
براي رفع اختالفات بین قطر و عربســتان وجود داشته 
اســت که یکی مکانیزم درون خود دنیاي عرب اســت 
و دیگرى مکانیزم فراتــر از راهبردهلی منطقه همانند

 آمریکاست.

رئیس اتحادیــه ملى محصوالت کشــاورزى ایران از 
آمادگى بنادر عباس، بوشــهر و لنگه بــراى صادرات 
محصوالت غذایى و میوه و تره بــار از هفته آینده خبر 
داد و گفــت: مذاکراتى در حال انجام اســت و تا هفته 
آینده تکلیف صادرات به قطر مشــخص خواهد شــد. 
ســیدرضا نورانى افزود: هماهنگــى الزم براى حمل 
ونقل محصوالت درخواســتى قطر از طریق کشتیرانى 
والفجر انجام شده اســت و این آمادگى وجود دارد که 
از بنادر عباس، بوشهر و لنگه خدمات صادراتى به قطر 

انجام شود.
وى با بیان اینکه در شــرایط کنونــى روزانه 40 تا 50 

کانتینر میــوه و تره بار به کشــورهاى حاشــیه خلیج 
فارس به ویــژه امارات صادر مى شــود ادامــه داد: با 
ایــن توانمندى و اعمــال تغییرات مــى توانیم، حجم 
وســیعى از مواد غذایى و پروتئینى و شیالت را به قطر 

صادر کنیم.
نورانى افزود: با این ظرفیــت مى توانیم حضور جدى و 
چشمگیرى در قطر داشته باشیم و نیازهاى غذایى آنها 
را برطرف کنیم ضمن اینکه برآورد ما نشان مى دهد سه 
تا چهار میلیارد دالر مصرف محصوالت غذایى وارداتى 
قطر اســت که مى توانیم از طریق بنادر دو کشور این 

نیازها را پوشش دهیم.

ایران در بحران قطر باید نقش 
آشتى ساز را داشته باشد

3 بندر ایران آماده صادرات 
میوه و غذا به قطر

جیگیلى ویگیلى!
  آفتاب نیوز | مصطفــى کواکبیان نماینده 
مجلس گفت: رأى کســى که ربّنا مى خواند و متن 
آهنگش حافظ و موالناست، حرام است ولى کسى که 
جیگیلى ویگیلى مى خواند، رأیش حالل مى شود. این 
تقسیم بندى ها چقدر زشت است. بر چه اساسى رأى 

مردم را حالل و حرام مى کنید؟ 

جلیلى و «دولت سایه»
  فارس| سعید جلیلى عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام پیرامون مفهوم «دولت ســایه» که 
خودش مطرح کرده است، گفت: معناى دولت سایه 
این است که جریان انقالبى نباید نسبت به حقیقتى 
که دارد از آن دفاع مى کند منفعل شود بلکه باید سایه 
به سایه موضوعات را دنبال کند و هر جا که از حقیقت 
فاصله دارد گوشــزد کند و هر جا که نزدیک مى شود 

تشویق کند.

حمله کیهان به مجلس
   خبر آنالین | روزنامه کیهان در ستونى که 
ظاهراً به انتشــار تماس هاى تلفنى مــى پردازد به 
مجلس حمله کرد. این روزنامه  نوشت: خانه ملت با 
ریاست فعلى آن همانند حیاط خلوت سیاستمداران 
قوه مجریه شده اســت! برجام که در مدت 20 دقیقه 
تصویب شــد، پیگیرى ماجراهایــى مثل صندوق 
فرهنگیــان و مدیران نجومى که به نــام معوقات و 
درآمد نامتعارف بى نتیجه ماند! سند 2030 هم از نگاه 
ریاست مجلس به لحاظ شکلى ایرادى ندارد! در برابر 

صدور گاز رایگان به ترکیه هم که سکوت کرده اند. 

قالیباف به اهواز مى رود
ایــن روزها    باشگاه خبرنگاران جوان |
خبرى در فضاى مجازى رد و بدل مى شود مبنى بر 
اینکه شهردارى اهواز مقصد بعدى محمدباقر قالیباف 
است.اما مهدى ذاکرى مشاور شهردار تهران با بیان 
اینکه به هیچ وجه قرار نیست قالیباف شهردار اهواز 

شود، ادامه داد: این مسئله از اساس کذب است.

ایرانى ها محافظ امیر قطر!
  میزان | شــبکه «العربیه» وابســته به دربار 
سعودى در ادامه خبرسازى هاى خود به نقل از آنچه 
منابع مصرى خواند مدعى شــده است که نیروهاى 
نظامى ایران کار محافظت از جان امیر قطر را برعهده 
گرفته اند. این شبکه مدعى است که نیروهاى نظامى 

ایران اخیراً وارد قطر شده اند. 
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نصــف جهــان تهران دیــروز لحظــات پــر التهابى را 
پشــت ســر گذاشــت. بنابراین گزارش حوالى ساعت 
11 پیش از ظهر روز گذشــته، چند تروریســت مسلح 
به ســالح ها و کمربندهاى انفجارى بــه طور همزمان 
بــه ســاختمان مجلــس شــوراى اســالمى و مرقد 
مطهــر امام(ره) حملــه کردند کــه در اثر ایــن حمله، 
چندین نفر شــهید و مجروح شــدند. آنچــه در ادامه 
مى آید گزارش لحظه بــه لحظه این حملــه به نقل از 

خبرگزارى هاست:
10:34

فردى در پوشــش مراجعه کننده وارد راهروى مجلس 
شده و با تیراندازى به یکى از محافظین وى را از ناحیه پا 
مجروح کرده و متوارى شد. در زمان تیراندازى دو نفر از 

مراجعه کنندگان هم زخمى شدند.
10:35

درگیرى و تیراندازى در ساختمان مجلس همچنان ادامه 
دارد و خبرنگار تسنیم از داخل مجلس مى گوید که یک 

گلوله هم به جایگاه خبرنگاران اصابت کرده است.
10:36

گزارش شــده که فرد مذکــور هم اکنون نیز مشــغول 
تیراندازى اســت. از هویت این فرد و علت کار وى هنوز 
خبرى در دسترس نیست. برخى نمایندگان مجلس هم 
مى گویند که خبرهاى رسیده حاکى از این است که یکى از 
مأموران حفاظت مجلس در جریان این درگیرى که زخمى 

شده بود، شهید شده است.
درهاى مجلس شــوراى اسالمى بســته و نمایندگان 
مجلس اجازه خروج از صحن مجلس را ندارند. که صداى 
تیراندازى قطع شده اما هنوز عوامل تیراندازى دستگیر 

نشده اند.
10:37

براســاس اخبار اولیه، یک نفر از مجروحان تیراندازى در 
مجلس از نیروهاى خدماتى مجلس بوده است.

10:55
گزارش خبرنگار فارس از مجلس حاکى اســت، شنیده 
شده ضاربان سه نفر بودندکه دو نفر آنها مسلح به سالح 
کالشــینکف و یک نفر کلت کمرى داشته اند؛ ضاربان 
متوارى شدند و تالش نیروهاى حفاظتى مجلس براى 
دســتگیرى آنها ادامــه دارد. طبق آخریــن اخبار تعداد 
مجروحان حادثــه تیراندازى در مجلس به هشــت نفر 
رسیده است. در پى این درگیرى، درب هاى ورود و خروج 
خبرنگاران به راهروهاى مجلس بسته شده است و تعدادى 
از نمایندگان نیز براى بررســى موضوع از صحن علنى 

مجلس خارج شده اند.
11:02

خبرنگاران تســنیم از داخل مجلس گزارش داده اند که 
عامالن تیراندازى که ســه نفر هم هستند، همچنان در 

داخل ساختمان مجلس حضور دارند. 
11:04

فردى ناشناس وارد حرم مطهر امام(ره) شده و با تیراندازى 
متوارى شده است. هنوز از هویت فرد تیرانداز و علت کار او 

خبرى در دسترس نیست.
11:05

 در محل نهاد ریاست جمهورى، اقدامات امنیتى تشدید 
شده و نیروهاى حفاظت نهاد ریاست جمهورى اجازه ورود 

و خروج به هیچکس را نمى دهند.
11:14

سید حسین نقوى سخنگوى کمیسیون امنیت ملى مجلس 
شوراى اسالمى با اشاره به تیراندازى در ساختمان مجلس 
شوراى اسالمى، گفت: هنوز صداى تیراندازى ادامه دارد 
و نیروهاى امنیتى ساختمان مجلس را تحت کنترل دارند. 
وى گفت: نیروهاى امنیتى کنترل اوضــاع را در اختیار 
گرفته اند و امیدواریم تا دقایقى دیگر امنیت کامل مستقر 

شود.
11:26

خبرگزارى صدا و ســیما: براثر درگیرى در حرم امام(ره)، 
یکى از تروریســت هاى انتحارى خــود را منفجر کرد، 
یک نفر دیگر هم به دست نیروهاى انتظامى کشته شد 
و یک زن هم بازداشــت شــد. درگیرى هنوز ادامه دارد. 

تروریست ها از درب غربى وارد حرم شدند.
11:27

مهدى کیایى مدیر کل فرهنگى و روابط عمومى مجلس 
شوراى اسالمى در حاشیه جلسه پارلمان، با اشاره به شنیده 
شــدن صداى گلوله در ســاختمان مجلس گفته است: 
نیروهاى امنیتى در حال برقرارى آرامش و امنیت مجلس 
هستند. جلسه علنى مجلس نیز طبق روال عادى در حال 

برگزارى است.
11:30

گفته مى شود ضاربان به سمت ساختمان شمالى مجلس 
که دفتر نمایندگان در آن قرار دارد، حمله کرده و اکنون در 

آن مستقر هستند.
از ســوى دیگــر در خیابــان هــاى اطــراف مجلس 

محدودیت هاى عبور و مرور حاکم شده است.
11:40

خبرنگار تسنیم از حرم امام(ره) گزارش داده است: پیش 

از ظهر یک نفر وارد صحن غربى حرم امام (ره)شــده و 
شروع به تیراندازى مى کند، این تروریست پس از اینکه 
گلوله هایش به اتمام مى رســد، ســالح خود را به زمین 
گذاشته و در حالى که به ســمت حرم امام(ره) مى دویده 
اســت، نزدیک به کالنترى حرم امام(ره) خود را منفجر 
مى کند. یکى از مهاجمان تیراندازى به مجلس هم عامل 

انتحارى است که در محاصره  نیروهاى امنیتى است.
11:44

یکى از تروریســت ها در حالى که مشغول تیراندازى بى 
هدف بود، موفق شد از ســاختمان مجلس خارج شود؛ او 

همچنان مشغول تیراندازى در خیابان است. 
11:50

على الریجانى رئیس مجلس شوراى اسالمى که ساعتى 
قبل ضیافت مجلس را به مســعود پزشکیان سپرده بود، 
با حضور در صحن علنى پارلمان به گفتگوى کوتاهى با 
پزشــکیان و برخى نمایندگان مجلس پرداخت و صحن 
علنى را ترك کرد اما پس از دقایقى مجدداً در صحن علنى 

حضور یافته و ریاست جلسه را بر عهده گرفت.
از زمان شــنیده شــدن صداى تیراندازى در راهروهاى 
پارلمان، همه خبرنگاران، تصویربرداران و عکاســان به 
داخل صحن علنى هدایت شــدند و  اجازه خروج به آنها 

داده نمى شود.
11:54

وزارت اطالعــات دقایقى قبل طــى اطالعیه اى اعالم 
کرد که درصورت دیدن فعالیت و یا اشــخاص مشکوك 
به تروریست، درمحلى که هســتید با شماره 113وزارت 

اطالعات تماس بگیرید.
11:57

عبدالرضا رحمانى فضلى وزیر کشور در جمع خبرنگاران از 
تشکیل جلسه اضطرارى شوراى تأمین استان تهران خبر 
داد. وى ادامه داد: فعًال نمى توانم چیزى بگویم، باید جلسه 

شوراى تأمین تشکیل شود.
12:00

على الریجانى بــا همراهى تعــدادى از نمایندگان وارد 
صحن مجلس شد و پس از وقفه اى کوتاه در جایگاه رئیس 
مجلس قرار گرفت. مجلس همچنــان به کار خود ادامه 
مى دهد، هرچند که نمایندگان به طور مستمر درحال تردد 

و تجمع در صحن مجلس هستند.
12:02

گزارش خبرنگار تسنیم: تروریستى که دقایقى پیش موفق 
شده بود با تیراندازى از مجلس خارج شود، به دلیل محاصره 
مجلس، مجبور شــد دوباره به داخــل مجلس بازگردد. 
هم اکنون تروریست ها در حال تیراندازى از داخل مجلس 

به بیرون و محوطه بیرونى مجلس هستند.
آخرین اخبار حاکى اســت دوتن از مهاجمان در یکى از 

طبقات مجلس به محاصره نیروهاى امنیتى درآمده اند.
12:04

گزارش خبرنگار فارس: طبق شنیده ها یکى از مهاجمان در 
محوطه مجلس محاصره شده است. تدابیر امنیتى برقرار 

و اوضاع خیابان هاى اطراف مجلس تحت کنترل است.
12:15

هم اکنون به شعاع 500 متر در اطراف ساختمان مجلس 
شوراى اسالمى نوار امنیتى کشیده شده و هرگونه ترددى 

ممنوع اعالم شده است.
12:25

بعضى منابع در جمع خبرنگاران مستقر در مجلس شایع 

کرده اند که تاکنون در عملیات تروریستى در مجلس، هفت 
نفر به شهادت رسیده اند و هم اکنون چهار نفر نیز در طبقات 
باالیى گروگان گرفته شــده اند. منابع رسمى این خبر را 

تأیید نکرده اند و برخى منابع نیز آن را نادرست مى دانند.
12:20

تعداد شهداى مجلس به دو نفر رسیده است و تاکنون ده نفر 
مجروح شده اند. نیروهاى حفاظت با جلیقه هاى ضد گلوله 
در حال تأمین امنیت هستند اما اجازه خروج از مجلس به 

هیچ عنوان داده نمى شود.
12:32

منابع خبرى به خبرنگار تسنیم گفته اند: تیم رهایى گروگان 
سپاه با نفوذ به میان تروریست ها در داخل مجلس، موفق 
شدند یکى از چهار تروریست را به هالکت برسانند. این 

خبر توسط هیچ مقام رسمى اى تأیید نشده است.
12:40

در حال حاضر ضاربان که در حال ورود به دفاتر نمایندگان 
هستند از داخل ســاختمان به خیابان و مردم تیراندازى 
مى کنند که این درگیرى هنوز ادامه دارد و نیروهاى امنیتى 

تاکنون موفق به دستگیرى عامالن این حادثه نشده اند.
12:45

منابع غیررسمى خبر دادند: نیرو هاى رهایى گروگان سپاه 
پاسداران موفق شدند دو تروریســت  را در حرم امام(ره) 
بازداشت کنند. این خبر هنوز توسط مقامات رسمى تأیید 

نشده است.
12:45

با هماهنگى نیروهاى حفاظت مجلس و برقرارى امنیت، 
نمایندگان مجلس به آرامى در حال خروج از صحن هستند 
که بر این اســاس دوتن از مهاجمان در یکى از طبقات 

مجلس در محاصره نیروهاى انتظامى و امنیتى هستند.
12:50

ضاربان در حال حاضر در طبقه چهارم ســاختمان دفاتر 
نمایندگان قــرار دارند که از داخل ســاختمان به مردم و 
خیابان در حال شلیک کردن هستند و درگیرى ها ادامه 
دارد. پس از شهادت دو محافظ مجلس، دو نفر از کارمندان 
دفتر نمایندگان نیز به شــهادت رسیدند و تاکنون ده نفر 

زخمى شدند.
12:56

لحظاتى پیش صداى انفجارى از ساختمان مجلس شنیده 
شد که گفته مى شــود یکى از عامالن انتحارى خود را 

منفجر کرده است.
13:09

مدیر کل ضداطالعات وزارت اطالعات اعالم کرد: چند 
تیم تروریستى در شهر تهران براى عملیاتى تروریستى 
تالش کردند. عوامل یک تیم تروریستى نیز قبل از هرگونه 

اقدام دستگیر شدند.
13:15

در حال حاضــر نیروهــاى امنیتى در حــال کمک به 
مراجعه کنندگان در مجلس و مردم هستند.

13:30
حســینعلى حاجى دلیگانى نماینده مردم شاهین شهر در 
مجلس شوراى اسالمى در تذکرى اظهار داشت: آمریکا 
عامل همه فتنه هاســت و «مرگ بر آمریکا» و «مرگ 
بر رژیم آ ل سعود» که نوکر آمریکاســت که پس از این 
اظهارات حاجى دلیگانى، نمایندگان مجلس فریاد «مرگ 

بر آمریکا» در صحن علنى مجلس سر دادند.
13:39

على الریجانى رئیس مجلس شوراى اسالمى در پایان 
جلسه علنى امروز مجلس (17 خرداد 96) گفت: امروز چند 
نفر از تروریست هاى بزدل به ساختمان مجلس نفوذ کردند 
که با آنها برخورد جدى شد. از اینکه نمایندگان در این مسیر 
با آرامش به کارشــان ادامه دادند تقدیر و تشکر مى کنم. 
رئیس مجلس شوراى اســالمى اظهار داشت: این اقدام 
یک مسئله جزئى است، اما نشان مى دهد تروریست ها به 
دنبال مسئله سازى هستند. به ویژه در ایران که یک قطب 
فعال و مؤثر در مبارزه با تروریست  است و آنها در صددند 
تا خدشه وارد کنند و قطعاً نیروهاى امنیتى با آنها برخورد 
جدى خواهد داشت. ان شاءا... این مشکل رفع خواهد شد.

13:39
یکى از تروریست هاى به هالکت رسیده در حرم امام(ره)

هشت نارنجک دستى و پنج خشاب دوتایى و یک اسلحه 
کالشینکف در اختیار داشته است.

13:41
گروه تروریســتى داعش در بیانیه اى مســئولیت حمله 
تروریستى به ساختمان مجلس شوراى اسالمى و مرقد 
مطهر امــام خمینى (ره) را برعهــده گرفت. پایگاه هاى 
الجزیره، کانفلیکت نیوز، بلومبرگ، ترور مانیتور و المیادین 
به نقل از خبرگزارى رســمى داعش اعالم کردند گروه 
تروریستى داعش حمله تروریســتى به مجلس شوراى 
اســالمى و حرم امام(ره) را به عهده گرفته است. گروه 
تروریستى داعش با انتشار بیانیه اى دیگر اعالم کرد که 
دو عنصر تروریستى در حرم مظهر امام خمینى(ره) خود 

را منفجر کرده اند.
13:44

دو نفر دیگر از مصدومــان حادثه تیرانــدازى امروز در 
بیمارستان به شهادت رسیدند. على همتى 50 ساله و هانیه 

اکبریان 37 ساله.
13:45

حســن کامران نماینده اصفهان که امــروز اولین روز
 نمایندگى اش در مجلس بود گفــت: همه نمایندگان از 
ساختمان مجلس خارج شدند و مشکلى براى نمایندگان 
پیش نیامده است در حال حاضر شرایط تحت کنترل عوامل 
امنیتى است و از چهار نفر تروریست، یک نفر کشته شده و 
یک نفر دستگیر شده است و دونفر دیگر نیز تحت تعقیب 

نیروهاى امنیتى هستند.
13:52

محمدعلى انصارى مدیر مؤسســه تنظیم و نشــر آثار 
امام راحــل(ره) با اشــاره به حادثه تروریســتى در حرم

 امام خمینى(ره) گفته است: این حادثه سه مجروح (عوامل 
انتظامى حرم)، یک شهید (مأمور فضاى سبز) داشت.

وى افزود: ســاعت 10و 40 دقیقه دو تروریست از ناحیه 
غربى حرم قصد ورود به حرم مى کنند. هر دو مواد انفجارى 
به خود وصل کرده بودند و به محض ورود به حرم شروع 
به تیراندازى کور و بى هدف مى کنند. در همین زمان سه 

نفر مجروح مى شوند و یک نفر نیز به شهادت مى رسد.
انصارى خاطرنشان کرد: در مقابل درب شبستان نیروهاى 
انتظامى به سمت این افراد تیراندازى مى کنند که یکى از 
آنها مقابل درب شبستان منفجر مى شود. تروریست دوم 
فرار مى کند که او نیز با تیرانــدازى مأموران به هالکت 
مى رسد و مأموران موفق مى شوند جلیقه انفجارى او را 
خنثى کنند. تروریســت ها تعداد زیادى نارنجک و مواد 

منفجره با خود داشتند.
ادامه در صفحه 3...

تروریست ها با نفوذ به مجلس و مرقد امام(ره) ده ها نفر را شهید و مجروح کردند

 تهران زیر حمله

  آنا | در همه جاى دنیا مرسوم است که شبکه هاى 
تلویزیونى هنــگام رخدادهــاى تکان دهنــده و ملى، 
برنامه هاى خود را قطع مى کنند و ویژه برنامه هاى خبرى، 
به انعکاس ابعاد واقعه به شــکل مســتقیم مى پردازند. 
این در حالى اســت که تلویزیون ایران حتى در شرایطى 
که مهاجمان مسلح به مجلس شــوراى اسالمى و حرم 
مطهر امام خمینى(ره) حمله کرده اند، همچنان به پخش 

برنامه هایى نظیر آموزش آشپزى و ... بسنده کرده است.
در شرایطى که اخبار غیررسمى و رسمى در شبکه هاى 
اجتماعى و روى خروجى خبرگزارى ها از حدود ساعت 10 
و 28 دقیقه آغاز شد، نخستین پرداخت خبرى تلویزیون به 
این رویدادها 20 دقیقه بعد از اعالم دنیاى مجازى بود که 
با زیرنویس این خبر اعالم شد و سپس در ساعت 11 و 23 

دقیقه شبکه خبر به شکلى محدود خبر از ورود چند نفر به 
مجلس و تیراندازى داد. خبر بعدى این شبکه حدود ساعت 
12 بود که در خبر کوتاه اعالم کرد فرد مهاجم در حرم امام 
(ره) خود را منفجر کرد، خبرى که پیش از این مردم ایران 

از آن مطلع بودند.
این در حالى بود که اخبار مختلفى در فضاى مجازى در 
حال دست به دست شدن بود. تمام این اخبار در شرایطى 
منتشر شدند که صدا و سیما بعد از پخش اولین گزارش 
خبرى در شــبکه خبر، به پخش برنامه هاى روزمره خود 
ادامه داد. حتى از نوشتن زیرنویس و اطالع رسانى که از 
وظایف اصلى رسانه ملى است در این مدت خبرى نبود. به 
عبارت دیگر وظایف اطالع رسانى را شبکه هاى مجازى 
و خبرگزارى ها برعهده گرفتند. تلویزیون گویا فراموش 

کرده بود وظیفه مهم آرام نگهداشتن مردم، اطالع رسانى 
به موقع اســت؛ امرى که تلویزیون آن را نادیده گرفت و 
پخش برنامه هاى آشپزى و یا زیرنویس شهریه مهدهاى 

کودك را در رأس اخبار مهم قرار دادند.
سکوت و غفلت خودخواســته تلویزیون ایران، در حالى 
تداوم یافت که رسانه هاى خارجى و تلویزیون هاى جهانى 
به پوشــش این خبر پرداختند. رویترز، گاردین، الجزیره، 
بى بى سى، سى ان ان، ایندى پندنت، یو اِس  اِى تودى، دیلى 
اکسپرس، راشا تودى و واشنگتن ُپست از جمله رسانه ها و 
شبکه هاى خبرى بودند که به پوشش لحظه به لحظه از 
آخرین تحوالت این حادثه در ایران پرداختند و نکته تلخ 
در این مورد سکوت تلویزیون است که همچنان به ادامه 

برنامه عادى خود پرداخت.

حمالت مسلحانه در مجلس و مرقد امام(ره) و پخش برنامه آشپزى در تلویزیون!
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معاون مرکــز بیمارى هاى واگیردار وزارت بهداشــت 
گفت: با انتشــار کنه هاى ناقل بیمــارى در فصل گرما 
امکان ریشــه کــن کردن تــب کریمه کنگــو وجود 

ندارد.
محمود نبوى اظهار داشــت: با توجه به روند انتقال تب 
کریمه کنگو از دام به انســان، حذف و ریشه کن کردن 
این بیمارى غیر ممکن اســت و تنها مى توان از طریق 
ارائــه راهکار هاى بهداشــتى میزان ابتال بــه آن را به 
حداقل رساند. وى افزود: برخالف بیمارى هاى انسانى 
بیمارى هایى که از طریق دام به انسان منتقل مى شوند 
امکان حذف کامل از کشــور را ندارند و تنهــا با ارائه 

راهکارها و تمهیدات انجام شده انتقال بیشتر آن به افراد 
کنترل مى شود این درحالى است که میزان ابتال به تب 
کریمه کنگو درسال هاى اولیه 200 مورد بوده و امروز به 

50 مورد کاهش یافته است.
وى خاطر نشان کرد: کنه از جمله جانورانى است که در 
فصل گرما رشد و تکثیر مى شــود ونه تنها در کشور ما 
بلکه در تمام نقاط خاورمیانه این روند وجود دارد بنابر این 
نمى توان از تکثیر کنه که خود ناقل بیمارى تب کریمه 
کنگو است جلوگیرى کرد و پیشرفت آن درهمه مناطق 
دنیا وجود دارد و کنترل روند رشد این موجودات از دست 

هر دولتى خارج است.

رئیس سازمان بهزیستى کشــور درباره آمار زنان معتاد 
در کشور اظهار داشــت: با توجه به آمار ســتاد مبارزه با 
مواد مخدر حدود 10 درصد جامعه معتادان، زنان هستند 
بنابراین ما بر گسترش مراکز مرتبط با اعتیاد بانوان تأکید 
داریم. انوشیروان محســنى  بندپى افزود: سیاست ما در 
مرحله اول این است که این مراکز از استانداردهاى الزم، 
کادر تخصصى، علمى و کارشناسى قوى برخوردار باشند و 
شرایطى فراهم شود تا برگشت این بانوان معتاد به شرایط 

اعتیاد به حداقل برسد.
رئیس سازمان بهزیستى کشــور با بیان اینکه با توجه به 
اهمیت زنان در رشــد، تکامل و پایدارى خانواده باید به 

این قشر توجه ویژه شود، تصریح کرد: صد مرکز مرتبط با 
اعتیاد بانوان و یکهزار و 200 مرکز مرتبط با اعتیاد آقایان 
در کشــور وجود دارد که هنوز جا داریم مراکز بانوان در 

سطح کشور را گسترش دهیم.
محسنى  بندپى با اشــاره به اینکه بیش از 60 هزار نفر از 
بانوان معتاد در سال گذشته در ســطح کشور به صورت 
چرخشى در مراکز مرتبط با اعتیاد بانوان تحت درمان بوده 
و مرخص شده اند، یادآور شد: برخى کمپ هاى غیرمجاز 
در سطح کشور فعالیت مى کنند که پروتکل هاى مورد نیاز 
براى این امر را ندارند که باید نســبت به قانونمند کردن 

آنها اقدام شود.

10 درصد جامعه معتادان 
کشور، زن هستند

ریشه کن کردن تب کنگو 
امکانپذیر نیست

صید خاویار، ممنوع 
مدیر کل حفاظت محیط زیسـت گیالن از دستورالعمل 
صدور پروانه ویژه صید ماهى با قـالب در رودخانه هاى 
گیالن، مازندران و گلسـتان از خرداد ماه سال جارى به 
مدت دو ماه خبـر داد. قربانعلى محمدپـور، بهره بردارى 
پایدار و خردمندانه از آبزیان و کمک به جوامع محلى که 
معیشت آنان وابسته به بهره بردارى سنتى از ماهى است 

را دلیل صدور پروانه صید با قالب عنوان کرد.

جنگل ها چرا آتش مى گیرند؟
مدیرکل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست 
گفت: کسانى که به عمد در جنگل هاى کشور و مناطق 
حفاظت شده آتش سوزى برپا مى کنند، به سه تا پنج سال 
حبس محکوم مى شـوند. على تیمورى  اظهار داشـت: 
عامل 95 درصد از آتش سـوزى هاى رخ داده در کشـور 
انسـانى اسـت که در برخى موارد افراد از روى نداشـتن 
آگاهى الزم، مناطق حفاظت شده و عرصه هاى جنگلى را 
آتش مى زنند یا بعضاً در یک درگیرى و اختالف بین افراد 

مناطق حفاظت شده را طعمه حریق مى کنند.

غذاهایى که نمى خوریم
محمد مجابى معاون توسعه و مدیریت حقوقى سازمان 
حفاظت محیط زیست تأکید کرد: ما کشورى هستیم که 
میزان ضایعات مواد غذایى مان مى تواند ده میلیون نفر را 
سیر کند و این برازنده یک کشور مسلمان نیست و باید به 

این موضوع توجه شود.

دعواى بیشتر در تابستان
بنابر اعالم سازمان پزشکى قانونى کشور در سال گذشته 
547 هزار و 29 نفر متعاقب نزاع به پزشکى قانونى مراجعه 
کردند کـه از این تعـداد 161 هزار و 151 نفـر مربوط به 
فصل تابستان بوده؛ یعنى 29/5درصد مراجعات نزاع در 

فصل تابستان ثبت شده است.  
عوامل متعددى موجب افزایش نزاع در فصل تابسـتان 
مى شود که استرس ناشى از هواى گرم از جمله این موارد 
است. عالوه بر این در فصل گرما ترددهاى خیابانى هم 
افزایش مى یابد و بسیارى از خانواده ها و جوانان در ساعات 
اولیه شب براى گذران وقت از خانه خارج مى شوند. این 
موضوع افزایش ترافیک و شلوغى پارك ها و بوستان ها 
را به دنبال دارد و به همین دلیل برخوردهاى اجتماعى نیز 

بیشتر مى شود.

پایى که مى لنگد
حسن ابوالقاسمى رئیس سابق دانشـگاه علوم پزشکى 
شهید بهشتى درباره چالش احترام نگذاردن پزشکان به 
جایگاه بیماران در سیستم نظام سالمت کشورمان که در 
غالب مواقع نیز مورد نقد بیمار و همراهان آنهاست، با تأیید 
این نقص بزرگ در پزشکى کشور اظهار داشت:  در عمل 
پزشـکان ایرانى دلسوز هسـتند، مثًال جراحى ساعت ها 
براى نجات یک بیمار در اتاق عمل تالش مى کند ولى 
به محض بیرون آمدن از اتاق جراحى، همراه بیمار از یک 

لبخند و یا توضیح جراح بى دریغ مى ماند.

فراخوان مشموالن
سازمان وظیفه عمومى نیروى انتظامى تمام مشموالن 
کاردانى، دیپلم و زیر دیپلم غایب و غیر غایب متولد 1355 
تا پایان خردادماه 1378 که داراى برگ آماده به خدمت 
19 خردادماه هستند را به خدمت سربازى فراخونده است. 
در اطالعیه این فراخوان اعالم شده است، عدم حضور به 
موقع در زمان و محل هاى تعیین شده غیبت محسوب 

مى شود. 

خوزستان، باالى 50 درجه 
کارشناس سازمان هواشناسى گفت: روند افزایش دما در 
کشور تا روز پنج شـنبه (امروز) ادامه دارد. فریبا گودرزى 
اظهار داشت: احتماًال در استان خوزستان دما به 50 درجه 
برسد. روز سه شنبه دماى هوا در اهواز به 49 درجه باالى 
صفر رسـید.  وى افـزود: روز جمعه رونـد افزایش دما در 
کشور متوقف شده اما از روز شـنبه دوباره به سمت گرم 

شدن هوا مى رویم.

چرك نویس

هیجان، خطر و اســترس حرف اول و آخر زندگى اش 
است؛ انگیزه تمام کارهایش، عالقه اى که همیشه مثل 
سایه همراهش بوده از کودکى تا امروز. همین امروز که 
از سفر دوماهه اش به آمازون برگشته، همین امروز که 
اسمش به عنوان رکورددار سریع ترین عبور از صحرا 
با دوچرخه در گینس ثبت شــده است. رضا پاکروان را 
خیلى ها به همین سفرهاى ماجراجویانه مى شناسند. او 
به ترشح آدرنالین و تجربه هیجان معتاد است. بخشى 
از گفتگوى این ماجراجو با جام جم آنالین را که به سفر 

اخیر او به آمازون مربوط مى شود بخوانید:
استارت سفرهاى ماجراجویانه شما 

از کجا زده مى شود؟
همه این سفرها ماه ها تحقیق و بررسى پشتش دارد؛ 
مثًال در ســفرى که به آمازون رفتم، مى خواستم تأثیر 
محیط زیست را بر روى قبایل بدوى آنجا ببینم. بخاطر 
همین قبل از شروع سفر حدود 9 ماه تحقیق کردم. اما 
این همه ماجرا نبود وقتى وارد منطقه آمازون شــدم، 
دیدم اینجا هم باید کلى دوندگى بکنم و تحقیق داشته 
باشم. مثًال اینطورى نیست که همینطورى راه بیافتى 
و بروى یک قبیلــه را از نزدیک ببینــى، باید از دولت 
اجازه بگیرى، مجوز داشــته باشى، چون ممکن است 

در جریان این بازدیدها به آنهــا باکترى منتقل کنى و 
بیمارشان کنى.

این ســفر چقدر طول کشید و چه 
مسیرى را طى کردید؟

دوماه طول کشید، ما از شــرق به غرب آمازون یعنى 
مسیرى به طول 6000 کیلومتر را با وسیله هاى نقلیه 
متفاوتى عبور کردیم و خودمان را از اقیانوس اطلس به 
اقیانوس آرام رساندیم. در طول مسیر هم از دوچرخه، 
موتورسیکلت، هواپیماى شخصى کوچک ملخى، قایق 

و... استفاده کردیم.
قبل از رفتن به آمازون حتماً تصویرى 
در ذهن تــان ســاخته بودید، این 
تصویر با آنچــه در واقعیت دیدید 

تفاوتى داشت؟
خیلى متفاوت بــود. من فکر مى کــردم، وقتى که به 
آمازون  مى رسم، از همان ابتداى ســفرم تا انتها، فقط 
یکســرى قبیله هاى بدوى مى بینم که آتش روشــن 
کرده اند و دور آتش مى چرخند، اماحقیقت چیز دیگرى 
بود. من 4000کیلومتر رفتم تا به قلب آمازون برســم 
یعنى جایى که هنوز قبایل بدوى دارد. درحالى که بقیه 
قبایل خیلى امروزى شده بودند، طورى که من روزهاى 
اول کامًال شــوکه بودم. مثًال یکســرى از قبایل که 

سال ها با رادیوى بیسیمى با هم ارتباط برقرار مى کردند، 
حاال فیسبوك داشتند، شــبکه هاى اجتماعى داشتند. 
واى فاى داشتند، براى هم پیام مى فرستاند. اما هرچقدر 
که به سمت قلب آمازون پیش رفتیم، این امروزى شدن 

کمتر شد.
به آن قبیله هاى بکر و دست نخورده 

در چه زمانى ازسفرتان رسیدید؟
تقریباً بعد از یک ماه... این قسمت در پرو بود چون برزیل 

نسبت به پرو خیلى صنعتى ترشده بود.
چطور به این منطقه رسیدید؟

در قسمتى از مسیر یک هواپیماى کوچک ملخى سوار 
شدیم، جایى که فرود آمدیم التوپروز نام داشت، که آنجا 
دیگر هیچ راه و مسیرى روى زمین کشیده نشده بود و 

به همین خاطر هم بکر مانده بود.
منطقه بزرگى بود؟

بله خیلى بزرگ، از نظر جغرافیایى تقریبًا اندازه وسعت 
کشور ما به عالوه افغانستان و پاکستان. خوشبختانه در 
این منطقه تا چشم کار مى کرد، فقط درخت بود، بدون 
اینکه عامل انسانى در این منطقه تخریب یا ساخت و 
ساز کرده باشد. بعد از پیاده شدن از هواپیما، حدود شش 
روز داخل قایق هایى که با تنه درخت درست شده بودند 
حرکت کردیم تا رسیدیم به این قبایل. یعنى جایى که 

مرز بین افرادى بود که با تمدن در ارتباط بودند و افرادى 
که از تمدن دورى مى کردند.

جلوتر هم رفتید؟
نه مجوز نداشتیم و البته خود ساکنان قبایل این منطقه 
هم دوست نداشتند با ما ارتباط برقرار کنند، چون از ما 
مى ترسیدند. البته همانجا افرادى را هم دیدیم که طى 
سال هاى گذشــته با دنیاى مدرن ارتباط برقرار کرده 
بودند و حاال بین دو دنیا ســرگردان بودند. هنوز داخل 
جنگل بدون پوشش بودند و وقتى مى خواستند جنگل 

را ترك کنند، لباس مى پوشیدند.
ظاهرشان چطور بود؟

عجیب بــود. آنها از پارچه هاى بلنــد لباس هاى یک 
تکه دوخته بودند. صورتشان را با ماده اى مثل شاتوت 
رنگ مى کردند که این ماده مثل کرم ضد آفتاب عمل 

مى کرد.
غذاى خاصى داشتند؟

بله البته تحت تأثیر اکوسیســتم خود منطقه بود. مثًال 
گوشــت میمون مى خوردند. یا از ریشه درخت کساوا 

استفاده مى کردند.
شما هم امتحان کردید؟

بله ریشه کساوا را مثل سیب زمینى آب  پز مى کردند و 
با نمک مى خوردند.

میمون چطور؟
میمــون در آمازون غــذاى اصلى و تنهــا منبع تولید 
پروتئین بومى هاست، که من هم در شرایطى بخاطر 
مقابله با گرسنگى شدید مجبور شدم این گوشت را هم 

امتحان کنم.
چطور بود؟

بدمزه... خیلى بدمزه و سفت و سیاه... فکر کنم بدترین 
غذاى غیرمتعارفى است که در طول سفرهایم خورده ام.

چقدر آنجا ماندید؟
سه هفته. بعد مسیر را ادامه دادیم به سمت سندیکاهاى 
قطع درخت و کشف طال. مافیاى این دو گروه جان افراد 

زیادى را در آمازون گرفته است.
از نظر آب و هوایى چه شــرایطى 

داشتید؟
هوا گرم و شرجى بود، دما در تمام روز باالى 35 درجه 
بود، طورى که اصًال نمى شــد یک دقیقه اســتراحت 

کرد،...
از حیوانــات معــروف و خطرناك 

آمازون با چیزى برخورد کردید؟
نه خوشبختانه برخورد مســتقیم نداشتم. البته آمازون 
تا دلتان بخواهد حشــره دارد، یک حشــره اى به اسم

 tik روى تنه درخــت ها زندگى مى کنــد که از بدن 
حیوانات به این درخت ها منتقل مى شود، این حشرات 
سریع زیر پوست انسان مى روند وتخمگذارى مى کنند، 
به خاطر همین اصًال نباید به درخت ها دست بزنى. اما 
ما خبر نداشــتیم و به تنه درخت ها تکیه دادیم و بعداً 
متوجه اشتباهمان شــدیم. وقتى از این منطقه بیرون 
آمدیم تمام بدنمان را نــگاه کردیم. خود من با موچین 
دوتا از اینها را از زیرپوســتم بیرون کشیدم. در قسمتى 
دیگر هم وقتى از رودخانه عبور مى کردیم با تمســاح 
روبه رو شدیم... در این جور ســفرها باید خیلى مراقب 

باشى چون یک لحظه گاردت را بازکنى تمام است.

ماجراجوى گینسى ایرانى از 2ماه زندگى با قبیله هاى بدوى در آمازون سخن مى گوید

براى زنده ماندن
 میمون مى خوردم! 

کمبود نیروى خدماتى در مدارس مختلف کشــور 
به یکــى از دغدغه هاى مدیران مــدارس تبدیل 
شده است و هر روز صداى اعتراض آنها به گوش 

مى رسد.
به گزارش فارس، با توجه به بازنشسته شدن هر ساله 
نیروها در بخش هاى آموزشــى و خدماتى، مرتفع 
کردن خأل نیروى انسانى مورد نیاز، از دغدغه هاى 
مسئوالن ارشد این وزارتخانه عریض و طویل است. 
یکى از بخش هایى که کمبود نیرو در آن به خوبى 
مشهود است، نیروهاى خدماتى در مدارس کشور 
است. نمونه بارز این کمبود و نقصان، کمبود نیروى 
خدماتى در مدارس و آموزش و پرورش استان هاى 
مختلف مانند یزد، قم، قزوین، اصفهان و آذربایجان 

شرقى است.
البته این پایان ماجرا نیست؛ بلکه بر اساس اظهارات 
این فرد مطلع، آمــوزش و پرورش و به طور خاص 
امور ادارى و تشکیالت این وزارتخانه به استان ها به 
صورت شفاهى اعالم کرده است تا این خأل نیروى 

خدماتى را با کمک مردم جبران کنند.
 آموزش و پرورش در این راســتا به برخى مدیران 
مدارس در اســتان قزوین اعالم کرده است تا در 
انجمن هاى اولیــا و مربیان به مــردم اعالم کنند 
«کمبود نیروى خدماتى در مدارس جدى اســت و 
آموزش و پرورش توان تأمین نیرو را ندارد و مردم 
براى تأمین نیروى خدماتى به صورت مشارکت در 
پرداخت حقوق ماهانه ایــن نیروها اقدام کنند تا از 
طریق جذب نیروى شرکتى به صورت روزانه و یا 

ساعتى، امر نظافت مدارس سامان یابد.»
بر اساس شنیده ها، خبرهایى مبنى بر کمبود هزار 
و250 نفرى نیروى خدماتى در اســتان اصفهان و 
هزار وصد نفرى در استان آذربایجان شرقى شنیده 
مى شود و این در شرایطى اســت که این وضعیت 
مدت چهار سال وجود دارد و على رغم مکاتبات با 
مسئوالن وزارتخانه  و نمایندگان مجلس، هنوز این 

نیاز مرتفع نشده است.
در اســتان یزد نیز کمبود نیروى خدماتى به خوبى 
مشهود اســت؛ به طورى که بنابر اظهارات یکى از 
مقامات مســئول، در مجموع، آموزش و پرورش 
اســتان یزد به 800 نیروى خدماتى نیازمند است و 
کمبود این نیروها در مدارس استان، به حدى بغرنج 
شده است که مســئوالن آموزش و پرورش استان 
یزد مجبــور به به کارگیرى یک نیــروى خدماتى 
براى پنج مدرســه شــده اند! این مقام مسئول در 
توضیح چگونگى فعالیت یک نیروى خدماتى در پنج 
مدرسه مى گوید: شرایط کار یک نیروى خدماتى در 
پنج مدرسه به این شکل است که این نیرو مجبور 
است ساعت کارى خود را طورى زمانبندى کند که 
براى هر مدرسه یک ساعت را به امر خدمات رسانى 

اختصاص دهد.

سونامى کمبود نیروى خدماتى در مدارس کشور

وقتى «بابا» کم مى آید!

...ادامه از صفحه 2
13:59

یکى از مجروحان که از ناحیه دست آسیب دیده بود، در این 
باره گفت: من درسالن انتظار مجلس نشسته بودم که دو 
مرد با کالشینکف و کلت به سمت مردم تیراندازى کردند. 
چهره هیچکدام از ضاربان را به یاد نمى آورم. مجروح دیگر 
این حادثه که خود را از کارمندان مجلس معرفى مى کند نیز 
در این باره به ایسنا گفت: میدان جنگ دیدید؟ درست مثل 

همان. آنها حمله کردند، ما هم حمله کردیم.
14:00

اورژانس کشور اسامى مصدومان حادثه تروریستى در حرم 
مطهر امام راحل(ره) و مجلس را اعالم کرد.

14:02
 اعالم شده درایســتگاه هاى پرترددمتروى صادقیه،امام 
خمینى(ره)،دروازه دولت و ولیعصربازرســى بدنى انجام 
خواهد شد. وزارت اطالعات اعالم کرد تا جایى که ممکن 
است از مترواستفاده نکنید. همه مغازه هاى اطراف مجلس 

تعطیل شده اند.
14:06

سرلشکر جعفرى فرمانده کل سپاه در مجلس حضور یافت.
14:07

مشاهدات خبرنگار ایسنا از نحوه خروج نمایندگان از صحن 
مجلس: نمایندگان در گروه هاى 5 تا 7 نفره تقسیم شده 
و با کنترل نیروهاى حفاظت سپاه به سمت ماشین هاى 
مجلس براى خروج هدایت شــده اند. روندى که اکنون 
ادامه دارد تا ساختمان مجلس به طور کامل تخلیه شود.  در 
زمان حضور على الریجانى رئیس مجلس شوراى اسالمى 
نیز تیم حفاظت به صورت کامل در صحن حضور داشت.  
همچنین نیروهاى یگان ویژه سپاه نیز در داخل مجلس و 

همچنین درسالن آفتاب دیده مى شــوند. براى برخى از 
نمایندگان نیز محافظ گذاشته شده تا آنها نیز با حفاظت 
کامل از مجلس خارج شوند.  درحال حاضر مردم در اطراف 
بهارستان تجمع کرده اند اما کل میدان بهارستان تحت 

کنترل نیروهاى امنیتى است.
14:15

ذوالفقارى معاون وزیر کشــور درباره حادثه تروریستى 
مجلس: 

تروریست ها با پوشــش لباس زنانه از درب عمومى وارد 
مجلس شــده بودند *از همان ابتدا با شــروع تیراندازى 
نیروهاى سپاه وارد عمل شدند *تروریست ها وارد ساختمان 
جنبى مجلس شــده بودند *طبق گزارش ها چهار نفر از 
تروریست ها وارد ساختمان مجلس شدند که یک نفر کشته 
شده و نفر دیگر گفته مى شود با انفجار انتحارى کشته شده 
است*به تمام کشور اعالم آماده باش کردیم* تا این لحظه 
شــهادت دو نفر در مجلس تأیید شده است.*هم اکنون، 
تروریســت ها در مجلس کامًال در محاصره هستند* در 

حادثه تروریستى امروز بیش از 30 نفرمصدوم داشتیم.
14:19

«ریچاد هاس» رئیس شوراى روابط خارجى آمریکا گفت: 
ما تروریســم در تهران را همانند آنچه در اروپا روى داد 

محکوم مى کنیم.
14:20

با وجود انتشار برخى از اخبار مبنى بر شنیده شدن دوباره 

صداى شــلیک گلوله در اطراف حرم امــام خمینى (ره) 
این خبر در گفتگوى یک منبــع آگاه با خبرگزارى میزان 

تکذیب شد.
14:22

مرتضى علیزاده خبرنگار حوزه پارلمانى خبرگزارى فارس 
که در هنگام وقوع حادثه تروریستى در صحن علنى حضور 
داشت، پس از خروج از مجلس اظهار داشت: ما امروز طبق 
روال همیشه در صحن علنى بودیم و نمایندگان در حال 
بررسى قوانین منسوخ بودند که صداى جیغ و داد از بیرون 
بلند شد. ابتدا گفتند یک نفر آمده و تهدید و شلیک کرده و 
رفته ولى بعد معلوم شد که چند نفر تروریست وارد مجلس 
شدند که با اقدام تروریستى آنها، سه نفر از نیروهاى حفاظت 
از ناحیه بازو و پا مجروح شده بودند. البته چند نفر از مراجعین 

نیز جزو مجروحین بودند.
خبرنگار پارلمانى فارس درخصوص نحوه خروج خبرنگاران 
از مجلس نیز اظهار داشت: ابتدا یک نردبان براى انتقال 
خبرنگاران از جایگاه ویژه شــان به داخل صحن و عبور 
دادن از مســیر امن، داخل صحن آوردند که استفاده نشد 
و خبرنگاران را با سرعت از همان مسیر همیشگى خارج 
کردند. علیزاده افزود: قبــل از خروج از کریدور هم دوباره 
همه کارت هاى خبرنگاران را چک و آنها را بازرسى کردند 
تا عناصر تروریستى در میان آنها پنهان نشده باشند و ما از 

حیاط مجلس و از درب شرقى خارج شدیم.
14:23

سیدحسین نقوى حســینى نماینده مجلس در گفتگو با 
فارس، اظهار داشــت: یکى از عامالن حادثه تروریستى 
مجلس شوراى اسالمى توسط نیروهاى امنیتى دستگیر 

شد.
 14:25

معاون امنیتى انتظامى وزارت کشور تصریح کرد: نیروهاى 
ویژه نیروى انتظامى(نوپو) نیز با هماهنگى سپاه پاسداران 
وارد مجلس شدند و منطقه اى که ترویست ها در آن حضور 

دارند در کنترل است.
14:34

گفته مى شود همسر نماینده شــهرضا و همسر و دختر 
نماینده مبارکه در دفاتر نمایندگان در چنگال افراد مسلح 

قرار دارند.
14:48

هم اکنون ســید حســن خمینى در حرم مطهــر امام 
خمینى(ره) حضور یافت.

14:50
نماینده شــهرضا در واکنش به انتشــار اخبارى درباره 
گروگانگیرى همسرش توسط نیروهاى مسلح در مجلس 
گفت: چنین خبرى صحت ندارد و همسر بنده نیم ساعت 
پیش از دفاتر نمایندگى خارج شــد. محمودى همچنین 
گروگانگیرى همســر نماینده مبارکه را نیز تکذیب کرد 
و گفت: همسر خانم سعیدى نماینده مبارکه نیز همراه با 
همسر بنده از ساختمان مجلس خارج شدند؛ دختر ایشان 

نیز در سالمت کامل هستند.
14:56

یک کارشناس و مترجم زبان عربى گفت: با دیدن فیلم 
منتشر شده از عوامل حمله تروریستى به مجلس مشخص 
است که این افراد عرب نیستند. لهجه و نحوه بیان الفاظ 
مشخص است که این افراد در حال صحبت کردن به زبان 
عربى هستند، اما خودشــان عرب نیستند. لهجه عربى 
تروریست هاى ساختمان مجلس، لهجه عربى مغرب مثل 

تونس یا لیبى بوده است.
15:12

عملیات تروریستى در مجلس با کشــته شدن هر چهار 
تروریست پایان یافت.

15:23
سرپرست اورژانس کشور از شهادت 12 ایرانى در حوادث 
تروریستى حرم مطهر و مجلس خبر داد و اعالم کرد: آمار 

مصدومان به 42 نفر رسیده است.
محمود صادقى، نماینده تهران گفت: ما هنگامى که در 
صحن مجلس بودیم هیچ گونه صدایى نمى شنیدیم و از 
طریق پیامک و فضاى مجازى متوجه این ماجرا شدیم. تا 
اینکه چند نفر از نمایندگان هنگام ورود به صحن مجلس با 
صحنه تیراندازى و صداى شلیک روبه رو مى شوند، حتى 
یکى از نمایندگان هنگام ورود با تروریست ها درگیر مى 
شود و با کلت به سوى آنها شلیک مى کند. اما در اوضاع در 
درون صحن عادى بود و ریاست مجلس را آقاى پزشکیان 
بر عهده داشــت. به طورى که ما نماز ظهر را به امامت 
حجت االسالم و المسلمین سالک در صحن اقامه کردیم و 
بعد از آن با ورود آقاى الریجانى و مدیریت تحسین برانگیز 

ایشان به صورت گروهى از درب بهارستان خارج شدیم.

تروریست ها با نفوذ به مجلس و مرقد امام(ره) ده ها نفر را شهید و مجروح کردند

 تهران زیر حمله
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فراخوان شرکت در 
رویداد کارنو

عالقه مندان براى شـرکت در رویداد کارنـو با رویکرد 
توانمندسازى سرمایه هاى انسانى فناورى نانو تا دهم 

تیر فرصت دارند.
مدیر کل فنى و حرفه اى استان اصفهان گفت: بیست 
و پنجمیـن رویـداد کارنـو بـا رویکـرد توانمندسـازى 
سـرمایه هاى انسـانى فناورى نانو  17 تا 19 مرداد  در 
اداره کل آموزش فنى و حرفه اى اسـتان و با مشارکت 
آموزشگاه فنى و حرفه اى آزاد جابربن حیان به مدت سه 
روز برگزار مى شود.  ابوطالب جاللى افزود: دانشجویان 
رشته هاى نانو و دانشجویان رشته هاى غیر نانو( داراى 
پایان نامه نانو مورد تأیید سـتاد نانو) مـى توانند در این 

رویداد علمى شرکت کنند. 

معافیت کتابفروشى هاى 
شهرضا از پرداخت مالیات

رئیـس اداره فرهنـگ و ارشـاد اسـالمى شهرسـتان 
شـهرضا گفت: تاکنون دو واحـد از کتابفروشـى هاى 
این شهرستان که بیش از 80 درصد از حوزه کارى آنها 
مربوط به فروش کتاب بوده اسـت، با صدور مجوز این 
اداره از پرداخت مالیات معاف شده اند و چهار واحد دیگر 

نیز در انتظار دریافت این مجوز هستند.
محمد على جعفرى عنوان کرد: بـا رایزنى هاى انجام 
شـده کتاب هایى کـه قرار اسـت در اختیار کـودکان و 
نوجوانان شرکت کننده قرار گیرد، با 50 درصد تخفیف 

به آنان عرضه خواهد شد.

طرح شکرانه خدمت در کاشان 
اجرا مى شود

شهردارکاشـان گفت: طرح شـکرانه خدمـت با هدف 
رضایت شـهروندان از آسفالت معابر شـهرى اجرا مى 

شود.
محمد ناظم رضوى با بیان اینکه طرح شکرانه خدمت 
در بازه زمانى دو ماهه بررسى و گزارش دهى به صورت 
هر دو هفته یکبار انجام مى شود، اظهارداشت: مناطق 
تحت پوشش طرح شامل روکش آسفالت معابر و کوچه 
ها با تردد باال و رفع چاله هاى سـطح شهر خواهد بود.
وى افزود: اجراى طرح به صورت لکه گیرى، رفع نقاط 
آبگرفتگى و اصالح شیب معابر که به دو صورت پیمانى 
و امانى اسـت. ناظم رضوى ادامه داد: مرحله اول طرح 
شـکرانه خدمت از 16 خرداد ماه تا پایان روز 25خرداد 
ماه و فاز دوم از 25 خرداد تا هشتم تیرماه اجرا مى شود .

نادرى، رئیس اداره امور 
اصناف اصفهان شد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
اسـماعیل نـادرى را به سـمت رئیـس امـور اصناف و 

تشکل هاى استان اصفهان منصوب کرد.
اسـرافیل احمدیه همچنین در حکمـى جداگانه لطف ا 
... حسین هاشـمى را که پیش از این ریاست اداره امور 
اصناف اسـتان اصفهان را بر عهده داشـت، به سـمت 

ریاست اداره فرش منصوب کرد.

راه اندازى تجهیزات کشتى 
صبا در پارك سرچشمه نطنز 
شهردار نطنز گفت: تجهیزات کشـتى صبا با استاندارد 
الزم در پـارك سرچشـمه سـرابان نطنـز نصـب و 
راه اندازى شـد. حسـن تجویدى اظهارداشـت: پارك 
سرچشمه سرابان به عنوان یکى از مقاصد گردشگرى 
در شـش ماهه اول سال پذیراى بسـیارى از مسافرین 
و گردشگران اسـت. وى گفت: تأمین زیرساخت هاى 
تفریح و سرگرمى شهر نیز مورد توجه شهردارى نطنز 
بوده که با واگذارى شهربازى واقع در پارك سرچشمه 
سـرابان به بخش خصوصى، این قسـمت نیز از سـال 
گذشـته همزمان با افتتاح بلـوار ورودى ایـن پارك راه 
اندازى شـد. وى افزود: در این شـهربازى بـازى هاى 
ترامبولیـن، قصربـادى، قطار کـودك، ماشـین برقى، 
استخر توپ و هلیکوپتر برقى و همچنین عینک هاى 
سـه بعدى، بیلیـارد، فوتبال دسـتى، ایرهاکـى و دیگر 

بازى هاى متنوع نصب شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان 
در خصوص ویژه برنامه ها و خدمات کمیته امداد در ماه 
مبارك رمضان در اصفهان گفت: همنشــینى با فقرا در 
طرح مفتاح الجنه، جمع آورى کمک براى آزادى زندانیان 
آبرومند، جمع آورى زکات فطریِه و کفاره، از برنامه هاى 

این نهاد در ماه مبارك رمضان است.
شیران ادامه داد: از ســوى دیگر توسعه فرهنگ انفاق، 
احســان ونیکوکارى و تحقق برنامه هایى از قبیل طرح 
اکرام ایتام، محســنین (حمایت از فرزندان نیازمند غیر 
یتیم)، اطعام و افطار نیازمندان، همیان موال (مشارکت 
در تهیه ارزاق موردنیاز محرومان)، مفتاح الجنه، فطریه 

و کفاره از دیگر طرح هاى مشــارکتى این نهاد است که 
به منظور رفع مشکالت معیشتى مددجویان در ماه مبارك 

رمضان با شدت بیشترى دنبال خواهد شد.
وى افزود:در سال گذشته درحدود ســه میلیارد و 855 
میلیون تومان در قالب طرح اطعام و افطارى جمع آورى 
شد و به 92 هزار و 418 مددجو اطعام و افطارى وبیش از 
63 هزار و 731 سبد کاال در قالب طرح همیان موال اهدا 
شد.  شیران بیان داشت: سال گذشــته رشد خوبى را در 
بحث مشارکت هاى مردمى داشتیم و اگر امسال  بتوانیم 
به عدد 20 درصدى در رشد مشارکت هاى مردمى دست 

پیدا کنیم ، به نقطه نسبتاً مطلوبى خواهیم رسید.

 معاون پیشگیرى اداره کل بهزیســتى استان اصفهان 
گفت: ترك تخصصى سیگار در کنار ترك دیگر انواع مواد 
مخدر در مراکز اقامتى میان مدت و مراکز درمانى اعتیاد 

استان اصفهان اجرایى شده است.
مجتبى ناجى با اشاره به اینکه مصرف سیگار در جامعه به 
عنوان نوعى اعتیاد شناخته مى شود، اظهار داشت: این در 
حالى است که اعتیاد به سیگار خطرات فردى و اجتماعى 
مختلفى را به همراه دارد و نیاز اســت که افراد مصرف 
کننده از این خطرات آگاه شــوند و مصرف کنندگان در 

مراکز تخصصى نسبت به ترك سیگار اقدام کنند. 
وى با بیان اینکه در حال حاضر در استان اصفهان بیش از 

90 مرکز ترك اعتیاد وجود دارد، اضافه کرد: در این طرح 
افرادى که در کنار اعتیادشــان به مواد مخدر به سیگار 
هم اعتیاد دارند و تمایل به ترك سیگار هم دارند دارو و 

خدمات مشاوره اى دریافت مى کنند.
ناجى با بیان اینکه طرح ترك ســیگار در مراکز درمان 
ســرپایى و مراکز اقامتى میان مدت اجرایى شده است، 
گفت: همچنین باید توجه داشته باشیم افرادى که تنها 
به سیگار اعتیاد دارند و وابستگى به ماده مخدر دیگرى 
ندارند هــم مى توانند با رجوع به ایــن مراکز و پرداخت 
هزینه شخصى و استفاده از یارانه دولتى، دارو و خدمات 

مشاوره اى  دریافت کنند.

اجراى طرح همنشینى با فقرا 
در ماه رمضان

ترك تخصصى سیگار در 
اصفهان آغاز شد

 
استانداردســازى شهربازى ها از ســال 1387 در کشور 
اجبارى شــد و هرگونه بهره بردارى از وسایل بازى فاقد 
استاندارد، غیرقانونى است و وسایل و تجهیزات بازى فاقد 
استاندارد، پلمب مى شوند. شهربازى هاى سازه اى، بادى 
و پارك ها و ُسرُسره هاى آبى و زمین هاى بازى(شامل 
تاب و سرسره) مشمول استاندارد اجبارى و بهره برداران 
از آنها ملزم به رعایت موارد قانونى و مسائل ایمنى و کیفى 
در آنها هستند.بر این اســاس، اگر دستگاهى نیز با وجود 
استاندارد بودن از نظر بازرسان اســتاندارد داراى عیب و 
نقص تشخیص داده شــود در صورت اقدام نکردن براى 

رفع آن، این دستگاه پلمب مى شود.
پلمب و تعطیلى جزو جدا ناشدنى شهربازى هاى اصفهان 
هستند اما با این تفاوت که بعد از گذشت یک بازه زمانى 
دوباره شــروع به فعالیت مى کنند. نمونــه هایى از این 
دست فراوان هستند؛ در حالى که 8 آذر سال 91مدیرکل 
استاندارد اســتان اصفهان خبر پلمب هشت شهربازى 
سرپوشیده غیراستاندارد در اصفهان را به رسانه ها اعالم 
کرد تنها پس از چند روز، تبلیغات رســانه اى شهربازى 
ســرزمین رؤیاى پل وحید در تلویزیون استان اصفهان 

پخش شد.
در آن زمان رضا صالحى، مدیر روابط عمومى این اداره کل 
با اشاره به رفع تخلفات شهربازى هاى پلمب شده، اظهار 
داشت: هرگونه اقدام قهرى، حقوقى و قانونى که توسط 
اداره کل اســتاندارد در ارتباط با واحدهاى داراى نشان 
استاندارد صورت مى گیرد تا زمانى مشمول برخورد قانونى 
قرار مى گیرند که اقدام به رفــع موانع و یا عدم انطباق با 
استانداردهاى الزم نکرده باشند.  وى افزود: هر شهربازى 
پلمب شده مشمول مواردى از عدم انطباق با استانداردها 
بودند که در این مدت موانع را برطرف کرده و کارشناسان 
اداره کل استاندارد اقدام به فک پلمب این واحدها کرده اند.  
مدیرروابط عمومى اداره کل استاندارد اصفهان در پاسخ 
به سئوالى مبنى بر چگونگى رفع تخلف شهربازى هاى 
متخلف ظرف مدت چند روز، بیان داشت: شهربازى هاى 
سرپوشیده و کوچک امکان رفع نقص سریع ترى نسبت 

به شهربازى هاى بزرگ و سرباز را دارند!
حال بــا گذشــت چنــد ســال و حــوادث رخ داده در 
شهربازى هاى اصفهان، دوباره خبر پلمب دستگاه هاى 
غیراستاندارد درشهربازى هاى اصفهان شنیده مى شود؛ 

غالمحسین شفیعى با بیان اینکه سال گذشته(95) طى 
بازرسى هاى به عمل آمده 50 دستگاه شهربازى ها به دلیل 
رعایت نکردن استاندارد پلمب شدند، اظهار داشت: در این 
شهربازى ها تنها دستگاه هاى ســنگین و غیر استاندارد 
پلمب شدند و به صورت کامل درب آنها بسته نشده است.

وى افزود: از سال گذشته تا کنون 30 دستگاه از مجموع 
50 دستگاه پلمب شده، استانداردســازى شده و پس از 

بازرسى به چرخه شهربازى بازگشتند.
به راستى مشخص نیست که این بازدیدها جهت ارتقاى 
کیفى دستگاه ها و وسایل بازى در شهربازى ها صورت 
مى گیرد یا هدف دیگرى وجود دارد که بال فاصله بعد از 
بازرســى و پلمب، ظرف مدت چند روز مجدد بازگشایى 

مى شوند.

البته از آنطرف نیز سازمان اســتاندارد اصفهان، توپ را 
به زمین مقابل مى اندازد واعالم مــى کند که برخالف 
تذکرات و اطالع رسانى هاى متعدد این اداره کل، تعداد 
قابل توجهــى از مالکان و بهره برداران شــهربازى ها و 
پارك هاى بادى استان به دلیل هزینه بر بودن، در مقابل 
روند استانداردســازى تجهیزات در اختیار خود مقاومت 

نشان مى دهند.
سال گذشــته بود که حادثه خراب شــدن دستگاه رنجر 
در شــهربازى کوه صفه، موجب شــد تا هفــت نفر از 
شــهروندان مدت 20 دقیقه را به صورت معلق و سر به 
هوا در این دستگاه سر کنند. دستـــگاه رنجـــر، یکى از 
پر هیجان ترین بازى هایى اســت که در شهر بازى ها 
وجود دارد ومى تواند باعث حادثه هاى تلخى شــود که 

بهانه شادى را از مردم اصفهان بگیرد.
یکــى از دالیلــى که تــا کنــون مانع ورشکســتگى 
شهربازى هاى شهر اصفهان شده توریستى بودن اصفهان 
است. هم اکنون اغلب مشتریان شهربازى هاى اصفهان 
را مســافران تشــکیل مى دهند. این موضوع از پالك 
ماشین هایى که در پارکینگ شهر بازى ها پارك هستند 
کامًال پیداست. همچنین تعطیلى شهربازى ها در زمستان 
و مواقعى که مسافران در اصفهان حضور ندارند این موضوع 

را بیشتر نمایان مى کند.
کاهش حضور مردم شهر اصفهان در شهربازى ها و نبود 
هیچ جایگزین مناســب باعث وجود خأل در وقت شادى 
مردم شده اســت و مردم در ســاعت هاى تفریح خود با 
بالتکلیفى روبه رو هســتند چون هیچ امکانات ومکانى 

براى سرگرمى و شادى خود ندارند.
شــهر رؤیاها هم که به گفته یکى  از اعضاى شــوراى 

اسالمى شهر اصفهان، شهر بازى ثروتمندان است.
ندا واشیانى پور با اشــاره به اینکه زمانى که براى استفاده 
از خدمات شهر بازى قیمت تعیین مى کنیم، این موضوع 
پیامد هاى اجتماعى دارد، گفــت: با توجه به این موضوع 
باید براى جلوگیرى از پیامد هاى اجتماعى نسبت به تعیین 
قیمت براى استفاده از خدمات شــهر بازى شهر رؤیا ها 
به صورت کارشناســى و تخصصى در این زمینه بررسى

 شود.
حال با این وضعیت دیگر چه توقعى مــى توان از مردم 
داشــت که براى گــذران وقت خود بــه تفریحاتى غیر 
نپردازند؟ شــهربازى و مجموعه هاى بازى «استاندارد» 
که گران هستند، از آنطرف هم شهربازى هاى با قیمت 

معمول نیز از «استاندارد» کافى برخوردار نیستند!

مردم شهر کجا بروند؟

عزرائیل و فامیل هاى وابسته در شهربازى هاى اصفهان!
جمال نوروز باقرى

یکى از دالیلى که 
تا کنون مانع ورشکستگى 

شهربازى هاى شهر 
اصفهان شده توریستى 
بودن اصفهان است. هم 
اکنون اغلب مشتریان 

شهر بازى هاى اصفهان را 
مسافران تشکیل 

مى دهند؛ این موضوع از 
پالك ماشین هایى که در 

پارکینگ شهر بازى ها پارك 
هستند کامالً پیداست؛ 

همچنین تعطیلى 
شهربازى ها در زمستان 

و مواقعى که مسافران در 
اصفهان حضور ندارند این 
موضوع را بیشتر نمایان 

مى کند

شــهردار اصفهان از لزوم برنامه ریزى مشــترك براى 
بازاریابى شهرى کالنشهر اصفهان خبرداد.

مهدى جمالى نژاد اظهار داشــت: امروزه بیشتر شهرها 
در جریان یک رقابت نفســگیر براى کســب بیشترین 
ســرمایه ها در پى نمایــش بهترین تصویــر خود به 
مخاطبینشــان هســتند. به همین دلیل، به استفاده از 
برندهاى شــهرى و نیز روش هاى بازاریابى تأثیرگذار 

تحت عنوان «بازاریابى شهرى» روى آورده اند.
وى ادامــه داد: هدف آنهــا هم از انجــام فعالیت هاى 
برندینگ و بازاریابــى، جلب نظر و ســکونت بهترین 
مهاجریــن در شــهر، جذب بیشــترین ســرمایه ها و 
فعالیت هاى اقتصادى و همچنین ترغیب گردشــگران 
به بازدید از شــهر و در نهایت توســعه بازارهاى هدف 

براى شهر است.

شهردار اصفهان اضافه کرد: اما در این ارتباط، متأسفانه یا 
شهرهاى ما از این ابزار استفاده نمى کنند یا دستگاه هاى 
مختلف به صورت بى برنامه و پراکنده نسبت به انتشار 
تصاویر متعــدد و گاهــى متناقض از شــهر مبادرت 
مى کنند. در صورتى که بازاریابى شهرى شامل مجموعه 
فعالیت هاى گسترده اى است که باید با تجزیه و تحلیل 
دقیق موقعیت شهر و شناسایى ویژگى هاى مخاطبان یا 

مشتریان آن انجام شود.
جمالى نژاد عنوان کرد: نتیجه بى برنامگى در بازاریابى 
شهرى به ویژه براى اصفهان که کانون توجه مشتریان 
بســیار متعدد و متنوعى در حوزه هاى مختلف اســت، 
خودمحورى برخــى از نهادهــا و شــرکت ها و عدم 

هدایتگرى و اعمال نظارت بر فعاالن این حوزه هاست.
وى گفت: شــهردارى اصفهان پیشــنهاد ایجاد یک 

«سازمان بازاریابى و یادسازى شهرى» در این کالنشهر 
را مطرح کرده است.

شــهردار اصفهان تصریح کرد: وظایــف کلیدى این 
سازمان، ایجاد چشم انداز روشــن براى برند اصفهان و 
برنامه ریزى راهبردى، تهیه اسناد فرادستى و مشترك 
براى ذینفعان آن و مدیریت برند با رویکرد مشــارکت 
بخش عمومى-خصوصى جهت بهره بردارى مطلوب 
از برند و انجام سیاســتگذارى ها و ایجاد هماهنگى ها و 
همکارى هاى بین ســازمانى و بین بخشى در خصوص 

بازاریابى و برندینگ شهر اصفهان است.
به گفته شــهردار اصفهان این مسیرى است که بیشتر 
شــهرهاى دنیا دنبــال کرده اند و پیمودن این مســیر 
هم براى اصفهــان یک الــزام و ضرورت به شــمار 

مى رود.

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان با بیان اینکه 
بیمارى تب کنگو در اســتان به طور کامل کنترل شده 
است، گفت: مبتالیان مشکوك به تب کنگو در اصفهان 

درمان شدند.
غالمرضا اصغرى با اشاره به آخرین وضعیت مبتالیان 
مشکوك به تب کنگو اظهار داشت: مبتالیان مشکوك 
به تب کریمه کنگــو درمان و از بیمارســتان مرخص

 شدند.
وى افزود: در حال حاضر بیمــارى تب کریمه کنگو در 
استان اصفهان به طور کامل تحت کنترل و نظارت اداره 

کل دامپزشکى و دانشگاه علوم پزشکى اصفهان است.
وى با اشــاره به این بیمارى خاطرنشان کرد:  ویروس 
CCHF به وسیله دام، الشــه دام، ترشحات و خونابه و 
کنه هیالوما منتقل مى شود؛ مخزن ویروس در طبیعت 

اصوًال کنه  است و البته گاو، گوسفند، بز و خرگوش نیز به 
عنوان مخزن مطرح هستند.

اصغرى اظهار داشــت: بیمــارى CCHF یک بیمارى 
خونریزى  دهنده تب دار حاد اســت که بیشتر به وسیله 
کنه منتقل مى شود. با وجودى که ویروس مخصوص 
حیوانات اســت موارد تک گیــر و همه گیر CCHF در 
انســان نیز اتفاق مى افتد و این بیمارى متأسفانه مرگ 

و میر باالیى دارد.
رئیس دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان افزود: پس از 
آلودگى یک نفر، ممکن است سایر افراد در تماس با او نیز 
در خانواده و اجتماع آلوده شوند. تاکنون در سطح جهان 
همه گیرى هایى از بیمارى در ســربازها ، اردوگاه ها، یا 
کسانى که از گوسفند وگاو نگهدارى مى کنند و پزشکان 

و کارکنان بیمارستانى اتفاق افتاده است.

چهاردهمین نمایشگاه قرآن و عترت با حضور مسئوالن استانى و شهرى در محل دائمى نمایشگاه هاى بین المللى 
استان در پل شهرستان افتتاح شد.

نمایشگاه امسال با حضور 121 مشارکت کننده از  استان هاى اصفهان، هرمزگان، قم، خراسان رضوى و تهران بوده 
و در متراژ 4000متر مربع افتتاح شد.

در نمایشگاه امسال 24 درصد نشر مکتوب، خبرگزارى و رسانه ها دیجیتال 13 درصد، محصوالت فرهنگى، هنرى 
و قرآنى 30 درصد، نهادهاى دولتى 10 درصد، دانشگاه ها و مراکز آموزش علوم قرآنى 8 درصد و دیگر بخش هاى 
فرهنگى نیز سهمى 15 درصدى داشته اند.

نمایشگاه قرآن مى تواند جهت 
دهنده حرکات قرآنى در اســتان 

باشد
اســتاندار اصفهان گفــت: چهاردهمین 
نمایشــگاه قرآن در ماه رمضان در حالى 
رقم مى خــورد که ما تاریخى سرشــار 
از افتخار در حوزه منابــع قرآنى داریم و 
مى توانیم از آن بیشتر از پیش بهره ببریم.

رسول زرگرپور با تأکید بر اینکه متولیان 
قرآنى اســتان باید ظرفیت هاى متنوع 
قرآنى را شناسایى و هدایت و حمایت کنند 
اظهار داشت: نمایشگاه قرآن کریم با دو رویکرد باید حرکت کند، نخست اینکه به تأمین نیازهاى مردم و بهره بردارى 
آنان از تمام ظرفیت ها بپردازد و دوم اینکه برنامه ریزى مدونى ازسوى  مدیران آن شکل بگیرد. وى خاطرنشان 
کرد: براى حفظ موفقیت ممتاز استان اصفهان در حوزه فعالیت هاى قرآنى باید با تقویت شوراى قرآنى استان به 
رهیافت هاى جدیدى در این استان بپردازیم.  وى ادامه داد: این موضوع نیازمند نهضت قرآنى است که این نمایشگاه 

باید دریچه اى براى ورود به آن باشد و نمایشگاه قرآن مى تواند جهت دهنده حرکات قرآنى در استان باشد.
■■■

عضو خبرگان رهبرى و امام جمعه موقت اصفهان هم در آیین افتتاحیه این نمایشگاه گفت: قرآن کتابى است که تمام 
علوم در آن نهفته است و از هر علمى نه به صورت تفصیلى بلکه به صورت موجز در آن وجود دارد.

آیت ا... سید ابوالحسن مهدوى ادامه داد: قرآن کریم در قلب و سینه چهارده معصوم(ع) نیز نهفته است، همچنین 
باید به بهترین شکل راه قرآن و ائمه معصومین(ع) را پیمود.

گفتنى است؛ این نمایشگاه همه روزه تا 22 خرداد ماه از ســاعت 17 تا 23 در محل دائمى نمایشگاه هاى استان 
اصفهان پذیراى عالقه مندان است.

چهاردهمین نمایشگاه قرآن اصفهان افتتاح شد

لزوم تصویب سازمان بازاریابى شهرى در نصف جهان

تب کنگو مرگ و میر باالیى دارد
رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان:
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ضرورت استفاده بهینه 
ازمنابع آب دشت مهیار

مدیـر دفتـر حفاظـت و بهـره بـردارى شـرکت آب 
منطقـه اى اصفهـان بـا تأکید بـر کاهـش و تعدیل 
مجوزهاى منطقه مهیار، گفت: دشـت مهیار از سال 
1352 جزو دشـت هاى ممنوعه استان اصفهان بوده 
است و برنامه ریزى براى اسـتفاده بهینه از منابع آب 

موجود، تنها راه حل پیش روى ماست.
غالمرضا نعمتى با اشـاره به دیدگاه هاى کلى وزارت 
نیرو در برنامـه طرح احیـا وتعادل بخشـى منابع آب 
زیرزمینى و به ویژه برنامه هاى شرکت آب منطقه اى 
اصفهان در دشت ممنوعه بحرانى مهیار شمالى، بیان 
داشت: براى بهبود کاهش ذخایر آبى منطقه به تعامل 
سازنده بهره برداران و کشاورزان و همکارى دو جانبه 

براى کاهش اثرات سوء این بحران نیاز است.

قطعى تلفن و اینترنت در 
خیابان هاى مدرس و مجلسى

بـه گـزارش اداره روابـط عمومـى مخابـرات منطقه 
اصفهان؛بـه منظور انجام عملیات کابـل برگردان در 
محدوده مرکز شهید مدرس از تاریخ 20 تا 27 خرداد 
ارتباط مشـترکین  تلفن ثابت،   دیتا، خط خصوصی و 
ADSL واقع در منطقه محـدوده خیابان هاى عالمه 
مجلسی، مدرس قدیم و جدید دچار قطعى و اختالل 

مى شود.

افزایش دماى هواى استان 
تا پایان هفته

رئیس پیش بینى اداره کل هواشناسى استان اصفهان 
با بیان اینکـه دماى هـوا در اکثر نقاط اسـتان یک تا 
2درجه افزایش خواهد داشـت، گفت: تـا پایان هفته 

روند افزایش دما به صورت کند ادامه خواهد داشت.
حسـن خدابخش در خصوص آخرین وضعیت جوى 
اسـتان گفت: بررسـى نقشه هاى هواشناسـى بیانگر  
استقرار جوى نسـبتًا پایدار تا اواخر هفته روى استان 

مى باشد.

راهیابى 32فیلم کوتاه و 
نیمه بلند پویانمایى براى اکران 
بنابر اعالم سـتاد اطالع رسـانى سـى امین جشنواره 
بین المللى فیلم کـودکان و نوجوانان، 32 فیلم کوتاه 
و نیمه بلند پویانمایى، آماده اکران بر صفحه نقره اى 
سـى امین جشـنواره بین المللى کودکان و نوجوانان 

شد .

برگزارى دومین دوره آموزش 
مبانى اندیشه اسالمى 

دومین دوره مردمى آموزش مبانى اندیشـه اسالمى 
طالب اسـتان اصفهان (طرح والیت) با حضور 160 
طلبه نخبه و فعال فرهنگى اسـتان اصفهـان برگزار 

مى شود.
دومین دوره مردمى آموزش مبانى اندیشـه اسالمى 
طالب اسـتان اصفهان (طرح والیت) روز پنج شنبه 

18 خرداد(امروز) آغاز به کار خواهد کرد.

برگزارى جشنواره بهاره 
گل  و گیاه از فردا

مدیرعامـل سـازمان میادین و سـاماندهى مشـاغل 
شهرى شـهردارى اصفهان گفت: هر ساله جشنواره 
بهاره بازار مرکـزى گل و گیـاه خیابـان همدانیان با 
هدف نمایش جلوه هاى ویژه گل  و گیاه و آشـنایى با 
تولید کنندگان ماهیان زینتى برگزار مى شود که این 
جشنواره امسال از 19 تا 29 خرداد ماه در بازار مرکزى 

گل و گیاه خیابان همدانیان دایر است.
اصغر کشـاورزراد اذعان داشـت: عالقه منـدان براى 
بازدید از این نمایشـگاه مى توانند صبح ها از سـاعت 
7و 30 دقیقه تا 13 و بعد از ظهرها از سـاعت 16و 30 
دقیقه تا 21 به بازار مرکزى گل و گیاه واقع در خیابان 

همدانیان مراجعه کنند.

خبر

مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
با تأکید بر ضرورت ارائه خدمات زیر ســاختى مناسب 
و با کیفیت به صنایع مستقر در شــهرك هاى صنعتى 
استان، از عزم ویژه این شــرکت براى رونق بخشى به 
شهرك صنعتى نایین در سال 96 با تخصیص 20 میلیارد 
ریال اعتبار خبر داد.  محمد جواد بگى افزود: با توجه به 
مشکالت کم آبى استان که بخش شرقى استان را بیش از 
سایر نواحى تحت تأثیر قرار داده ، به منظور ایجاد اشتغال 
پایدار در نواحى شرقى اســتان ناگزیر به توسعه صنعت، 

معدن و گردشگرى در این نواحى هستیم.
وى ایجاد اشتغال پایدار را یکى از مهمترین راهکارهاى 

ایجاد توسعه اجتماعى و تأمین امنیت در این ناحیه عنوان 
کرد و افــزود: تأمین آب مورد نیــاز واحد هاى صنعتى، 
بهسازى شبکه توزیع آب، تأســیس ساختمان ادارى و 
نگهبانى، ایجاد منبع زیر زمینى آب شهرك، اصالح شبکه 
روشنایى  و ایجاد ایستگاه گاز در شهرك صنعتى نایین از 

اهم برنامه هاى این شرکت در سال 96 است.
 وى با اشــاره به در نظر گرفتن شرایط ویژه براى جذب 
سرمایه گذار در شــهرك صنعتى نایین تصریح کرد: به 
منظور تشویق ســرمایه گذاران، پرداخت نقدى را از 30 
درصد به 10 درصد کاهش و تعداد اقساط را به 48 قسط 

افزایش داده ایم .

رئیس کل دادگسترى اســتان اصفهان گفت: رویکرد 
دستگاه قضائى این اســتان پیشگیرى از جرائم و صدور 
حکم زندان، آخرین اقدام این دســتگاه بــراى مقابله با 

جرائم است.
احمد خســروى وفا تصریح کرد: دستگاه قضائى استان 
اصفهان ســعى دارد تا جایى که امکان دارد از زندان به 
عنوان اولین اقدام براى مقابله با جرائم استفاده نکند بلکه 
از صدور حکم زندان به عنوان آخرین اقدام استفاده کند. 
وى از شاکیان به عنوان خّیران بزرگ نامبرد و گفت: 26 
میلیارد تومان از 74 میلیاردتومان که سال گذشته براى 
آزادى زندانیان جرائم غیر عمد در این استان پرداخت شد 

از طریق گذشت شاکیان تأمین شد. 
خسروى وفا تعداد زندانیان جرائم غیر عمد در زندان هاى 
استان اصفهان را 856 نفر اعالم کرد و افزود: براى آزادى 
این زندانیان در حدود صد میلیارد تومان نیاز اســت که 
امیدواریم این اعتبار با کمک خّیران تأمین و زمینه آزادى 

این زندانیان فراهم شود.
رئیس کل دادگسترى استان اصفهان با اشاره به اینکه 
کارکنان دســتگاه قضائى این اســتان نیز در کمک به 
زندانیان جرائم غیر عمد نقش آفرین بوده اند، گفت: در 
سال گذشته احکام اعســار به ارزش 28 میلیارد تومان 

توسط کارکنان دستگاه قضائى استان صادر شد.

زندان، آخرین اقدام دستگاه 
قضائى براى مقابله با جرائم

تخصیص 2 میلیارد براى 
توسعه شهرك صنعتى نایین 

رهاســازى آب زاینده رود براى نوبت دوم کشت پاییزه 
کشاورزان در حالى تا فردا متوقف مى شود که کشاورزان 
شــرق اصفهان نگران نابودى محصوالتى هستند که 

همچنان نیازمند آب است.
خروجى ســد زاینده رود براى نوبت دوم کشــت پاییزه 
کشاورزان شــرق اصفهان و آبیارى باغات غرب استان 
از روز نهم فروردین ماه رهاسازى شد. طى دو ماه گذشته 
آب در بستر زاینده رود جارى بود و عالوه بر نشاطى که 
به طبیعت اصفهان در بهار داد کشاورزان نیز شادمان از 

رسیدن روزهاى کاشت و داشت و برداشت بودند.
اکنون و با گذشت حدود دو ماه و یک هفته از بازگشایى 
دریچه هاى سد زاینده رود، بار دیگر خبر از کاهش خروجى 
سد داده مى شــود، حاال عالوه بر اینکه بستر زاینده رود 
روزهایى داغ را در تابستان انتظار مى کشد کشاورزانى که 
عرق زحمتشان هنوز بر پیشانى خشک نشده چشم انتظار 

برداشت کاشته هایشان هستند.

آب باید زمان بیشترى در اختیار کشاورزان 
باشد

قائم مقام سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان در این 
باره گفت: آبى که براى کشت باز شد میزان کمترى بود و 
دیرهنگام نیز باز شد، ما امسال سطح کشت محدودترى 
داشتیم و درحدود 27 هزار هکتار کشت غالت صورت 
گرفت، با توجه به اینکه کشت با تأخیر انجام شده قطعًا 

بیشتر از سال نرمال به آب نیاز است. 
مهرداد مرادمند افــزود: به این دلیل کــه آب مورد نیاز 
کشــاورزان در بهار دیرتر در اختیار آنها قرار گرفت نیاز 
است تا در محدوده زمان بیشترى آب در اختیار کشاورزان 

قرار بگیرد.

محصول ما به آب بیشترى نیاز دارد
یکى از کشــاورزان شــرق اصفهان نیزاظهار داشــت: 
زمین هاى خود را با گندم و جو به زیر کشت بردیم ولى 
اعالم کردند که قرار اســت نوزدهم خرداد آب را ببندند، 
اگر تا بیست و پنجم همین ماه یعنى درحدود یک هفته یا 
ده روز دیگر آب همچنان جارى بود محصول ما شرایط 
بهترى را داشــت، چون گندم ما اکنون به یکى دو آب 

دیگر نیاز دارد.

باقرى ادامه داد: البته آب چندان زیاد نیست که به منطقه 
ما برســد، در این دو ماه گذشــته نیز آب خیلى کمى به 
زمین هاى ما رسید و نتوانستیم کامل کشت کنیم، در واقع 

همه زمین هاى ما زیر کشت محصول نرفت.
این کشــاورز اهل ورزنه گفت: درخواست ما بازگشایى 
دایم آب زاینده رود است، همانطور که مسئوالن پیش از 
این نیز بارها وعده داده اند، ما امیدواریم که به این وعده ها 

باالخره عمل شود.

اگر به گندم ها آب نرسد نابود مى شود
زینعلى، کشاورز دیگرى از منطقه شرق اصفهان گفت: 
محصول جو ما آماده است اما گندم اگر به این شکل پیش 
برود نابود مى شــود، البته االن زمان خوبى براى کشت 

گندم نیست، برداشــت جو از اکنون آغاز شده اما گندم 
یک ماه دیگر باید برداشت شود به همین دلیل بستن آب 
زاینده رود در شرایط کنونى به ضرر کشاورزانى است که 

گندم خود را دیرهنگام کاشته اند.
کشاورزان شــرق اصفهان امســال در حدود پنج هزار 
هکتار کمتر از سال گذشــته محصول کشت کردند اما 
این کشاورزان امیدوار بودند که با تداوم جریان زاینده رود 

محصول خود را به سرانجام برسانند.
فتاحى از کشاورزان منطقه شــرق اصفهان در این باره 
گفت: هرکارى که باید انجام مى دادیم انجام دادیم، به 
توصیه هاى جهاد کشاورزى براى مبارزه با ِسن غالت نیز 
عمل کرده و محصوالت خود را ِسن زدایى کردیم، حاال 
مى خواهیم مسئوالن نیز به ما کمک کنند تا محصول ما 

مدت بیشترى آب دریافت کند.
این کشاورز اصفهانى ادامه داد: همه کشاورزان در این 
مدت زحمت زیادى کشیدند اما با قطع شدن جریان آب 
حاصل زحمت آنها نیز از بین مى رود، اگر آب تا یک هفته 
دیگر جارى باشد و به محصول ما یکى دو آب دیگر برسد 

شاهد از بین رفتن دسترنج خود نخواهیم بود.
با اعالم شــرکت آب منطقه اى اصفهان رهاسازى سد 
زاینده رود روز نوزدهم خردادمــاه کاهش پیدا مى کند و 
جریان آب در این رودخانه تا چند روز بعد قطع مى شود. 
کشاورزان اصفهانى که سال هاست با مشکل کمبود آب 
روبه رو هستند خواهان دائمى شــدن جریان زاینده رود 
هســتند، وعده اى که بارها داده شــده اما هنوز محقق 

نشده است.

انتقاد از توقف زودهنگام جریان زاینده رود
کشاورزان: اگر آب به گندم ها نرسد نابود مى شوند

بنابر اعالم استاندار اصفهان، پدیده زمین خوارى در اصفهان 
رو به رشد اســت به گونه اى که متأسفانه استان اصفهان 
ششمین استان کشــور از نظر بیشــترین زمین خوارى و 

ساخت وسازهاى غیرمجاز و تغییر کاربرى است.
رسول زرگرپور مى گوید: اســتان اصفهان باالترین آمار 
زمین خوارى را دارد و این موضوع مى طلبد به طور جدى 

طرح مبارزه با زمین خوارى را در استان اجرایى کنیم.
وى با تأکید بر اینکه توجه جدى به امر مبارزه با زمین خوارى 
در استان از اولویت هاى اســتاندارى است، تصریح کرد: 
تصمیمات جدى در راستاى مبارزه با زمین خوارى در استان 

گرفته شده است.
 زرگرپور اظهارداشــت: مبارزه با زمین خــوارى، تصرف 
غیرمجاز، تغییر کاربرى و ســاخت و سازهاى غیرمجاز از 
مواردى است که دولت به صورت جدى به آن وارد شده و 

خواستار ورود استان ها به این موضوع شده است.
وى، بر لزوم بررسى همه زمین ها و امتیازهاى واگذار شده 
تأکید کرد و گفت: صیانت از منابع طبیعى در بخش هاى 

مختلف از سوى دادستان کل استان پیگیرى مى شود.
اســتاندار اصفهان از برخورد جدى اســتاندارى اصفهان 
با زمین خــوارى به ویــژه زمین خواران بخــش دولتى و 
ساخت وســازهاى غیرمجاز خبر داد و خاطرنشــان کرد: 
برخى از ساخت وســازها یا تغییر کاربرى در بخشدارى ها 
یا دهیارى ها دیده مى شود که باید توسط فرماندارى ها یا 

بخشدارى ها مورد نظارت و کنترل قرار گیرد.
استاندار اصفهان با بیان اینکه یکسرى از زمین هاى دولتى 
که کنتــرل روى آن نبوده با جعل ســند در آنها تغییراتى 
ایجاد شده است، گفت: شهرداران نسبت به این موضوع 
بى تفاوت بوده اند در حالى که باید به این موضوع بیشــتر 

اهمیت داده شود.

زمین خوارى در شهر اصفهان کمتر اتفاق 
مى افتد

معاون شهرسازى و معمارى شــهردارى اصفهان در این 

باره مى گوید: در کالنشهر اصفهان به لحاظ اینکه اکثر 
امالك داراى سند مالکیت هستند و حتى اراضى مشاع 
هم «مادر سند» دارند، مسئله زمین خوارى به ندرت در 

داخل شهر اصفهان اتفاق مى افتد.
جمال الدین صمصام شــریعت اظهارداشت: مى توان 
معناى زمیــن خوارى را از جهت هاى مختلف تفســیر 
کرد؛ اگر منظور از زمین خــوارى تصرف اراضى دولتى 
و منابع طبیعى باشــد باید اداره کل راه و شهرســازى 
گزارش ها و آمار مربوط به آن را اعالم کند و برخوردهاى 
قضائى انجام شــود اما اگر منظور این باشد که اراضى 
کشــاورزى واقــع در حریم شــهرها را برخــى افراد 
تفکیک هاى غیر قانونى کرده، خالف سازى مى کنند و 
به افراد ساده لوح به فروش مى رسانند،  این ممکن است 
در حریم هر کالنشهر و شهرهاى مراکز استان ها اتفاق

 بیافتد.
وى با بیــان اینکه زمین خــوارى در معنى عام تصرف 
اراضى خارج از شهر اســت که این اراضى ممکن است 
دولتــى و منابع طبیعى باشــد، گفت: به عنــوان مثال 

عده اى سودجو در اراضى قائمیه تخلفاتى انجام داده و 
سپس این اراضى را به افرادى که ضعیف هستند، فروخته 
اند که تبعات آن براى اقشار ضعیف است و در این شرایط 
باید دســتگاه هاى نظارتى ورود پیدا کرده و متخلفان را 
شناسایى و به محاکم قضائى معرفى کنند تا برخوردهاى 

قانونى انجام شود.
صمصام شریعت ادامه داد: اینکه قاطعانه اعالم کنم در 
شهر اصفهان حتى یک مورد زمین خوارى هم نداریم، 
آمار ندارم اما با توجه به اینکه اکثر امالك اصفهان داراى 
سند مالکیت هستند و اصفهان هم کالنشهرى است که 
مردم آن نســبت به ملکیت خود حساسیت دارند، زمین 

خوارى بسیار کم اتفاق مى افتد.
وى در خصوص احتمال زمین خوارى در اطراف مســیر 
زاینده رود نیز اظهارداشت: در محدوده و حریم رودخانه 
زاینده رود تنها شــهردارى حساس نیســت بلکه هم 
شــهردارى و هم شــرکت آب منطقه اى کنترل هاى 
الزم را انجام مى دهند تا در حریم رودخانه زمین خوارى 

اتفاق نیافتد.

برخورد قاطعانه با زمین خوارى در اصفهان

کاسپین در اصفهان هیچ مشکلى ندارد

پیوستن دانشگاه هاى آزاد نجف آباد و اصفهان 
به طرح خدمات اعتبارى ویژه سند دار بودن امالك ،علت اصلى کاهش زمین خوارى درنصف جهان است

مدیر مؤسســه کاســپین اصفهان در خصوص آخرین 
وضعیت این مؤسسه گفت: در اصفهان مؤسسه کاسپین 
به غیر از شعبات حسنات ســابق، شعبه  دیگرى ندارد و 
عمًال کاسپین در اصفهان داراى مشکل نیست و نخواهد 

شد، زیرا ارتباطى با تعاونى هاى دیگر کشور ندارد.
حسین مالیى در خصوص مؤسسه کاسپین و چگونگى 
شــکل گیرى آن اظهارداشت: کاســپین مستقل از هر 
تعاونى تشــکیل شــده و طبق مجوز بانــک مرکزى 
فعالیت مى کند. این مؤسســه مى تواند به طور مستقل 
در صحنه پولى و بانکى کشور فعالیت کند، تنها تعهدى 
که این مؤسســه داشــته، ادغام هشــت تعاونى بوده 

است.
وى افزود: ادغام هشــت تعاونى در مؤسســه کاسپین 
به این مفهوم اســت که طبق ضوابط و شــرایط بانک 
مرکزى منابع، مصــارف و دارایى هاى این تعاونى ها به 
مؤسسه کاسپین انتقال یابد، تعاونى هاى فرشتگان، امید 
جیلین، عام کشاورزان مازندران، دامداران و کشاورزان 
کرمانشاه، بدر طوس، الزهرا(س) مشهد، پیوند مشهد و 
حسنات اصفهان تعاونى هایى هستند که باید دارایى هاى 

آنها منتقل مى شده است.
مدیر مؤسسه کاسپین در اصفهان ادامه داد: حسنات جزو 
اولین تعاونى هایى است که منابع مصارف و دارایى هاى 
خود را در بهمن ماه سال 95 به مؤسسه کاسپین منتقل 
کرده است. پس از حسنات نیز پنج مؤسسه دیگر نیز تا 
پایان اسفند سال گذشته توافقات نهایى براى انتقال به 
کاسپین را انجام داده اند، اما تعاونى بدر طوس به دلیل 
مشکالت قضائى فقط توانست بخش کوچکى از منابع 

و مصارف خود را منتقل کند.
وى افزود: متأسفانه بر اثر اشــتباه صورت گرفته تابلو 
شعب فرشــتگان تبدیل به کاسپین شــده و اوراق آن 
نیز به نام کاسپین تغییر یافته اســت و طبق اظهارنظر 
رئیس کل و معاون نظارتى بانک مرکزى، این امر بر اثر 
اقدام اشتباه یک مقام قضائى در مشهد صورت گرفته و 
تجمعاتى که در بعضى از شهرها از جمله تهران و مشهد 
تشکیل مى شود مربوط به مشتریان همان تعاونى است 
و این تعاونى در اصفهان هیچ شعبه اى ندارد و به همین 
دلیل چنین شلوغى هایى در اصفهان به وجود نمى آید و 

نخواهد آمد. 

«عصرهاى سینما» عنوان برنامه اى است که 
هر روز با اکران یک فیلم و با حضور کارشناسان 
مختلف به نقد و بررســى یکــى از فیلم هاى 

منتخب جهان مى پردازد.
مصطفى حیدرى، رئیس دفتر تخصصى سینما 
اصفهان با بیان اینکه قرار بــود این برنامه به 
صورت تخصصى به بررسى فیلم هاى مختلف 
جشنواره ونیز بپردازد ، گفت: پس از مشورت با 
کارشناسان به این نتیجه رسیدیم که فیلم هاى 
مختلــف به همراه اکــران فیلم هــاى کوتاه 
منتخب و همچنین اکران چهار فیلم ایرانى با 
موضوع دفاع مقدس را هم در این برنامه داشته

 باشیم.
 وى با اشاره به روزهاى 19(فردا) تا 22 خرداد 
و حضــور مجتبى اســپنانى در ایــن برنامه، 
اظهارداشــت: در این روزهــا فیلم هاى عمر، 
نارنگى ها، زیب و عســل به نمایش گذاشته 
شــده و در نهایت کارشــناس برنامه مجتبى 
اســپنانى در زمینــه «ســینماى آلترناتیــو، 
یک فرصت» بــه نقد و بررســى ایــن آثار 

مى پردازد.
حیدرى به اکران فیلم هاى برگزیده جشنواره 
ونیز در روزهاى 28 تا 31 خرداد و بررسى نوع 
فیلمنامه آنها توسط سعید محسنى اشاره کرد 
و افزود: این فیلم ها شامل «شب بخیر و موفق 
باشى»، «این اســت دنیاى آزاد»، «فیلومنا» 
و «جکى» بوده که محســنى بــا محوریت 
موضوع «مرورى بــر فیلمنامه هاى برگزیده 
جشــنواره ونیز، این آثار را مورد بررســى قرار 

مى دهد.
وى با اشاره به اکران آخرین مرحله از فیلم هاى 
این ویژه برنامه در روزهاى یــک تا 4 تیر در 
نگارستان امام خمینى(ره)، گفت: این فیلم ها 
شامل «ســرزمین مین»، «آیدا»، «قوچ» و 
«لویاتان» بــوده که در نهایت گلشــیرى به 
«واکاوى درونمایــه ســینماى متأخر اروپا»  

مى پردازد.

«عصرهاى سینما» 
را از دست ندهید

 با هدف افزایش دامنه پوشش طرح تخفیف ویژه اعضاى 
هیئت علمى دانشگاه ها و امکان بهره مندى بیشتر از این 
طرح، 20 مرکز شــامل ده واحد دانشگاه آزاد اسالمى و 
ده پژوهشگاه یا مؤسســه تحقیقاتى به فهرست مراکز 
تحت پوشش طرح تخفیف اعضاى هیئت علمى شبکه 

آزمایشگاهى فناورى هاى راهبردى اضافه شدند.
رضا اسدى فرد، مدیر شبکه آزمایشگاهى فناورى هاى 
راهبردى گفــت: واحد علوم و تحقیقــات تهران، واحد 
تهران مرکز، واحد تهران شــمال، واحد تهران جنوب، 

واحد علــوم دارویى، واحد مشــهد، واحــد تبریز، واحد 
اصفهان(خوراســگان) ، واحد نجف آباد و واحد قزوین 
ده مرکز دانشگاه آزاد اسالمى هســتند که مى توانند از 
طرح تخفیف خدمات اعتبارى ویژه اعضاى هیئت علمى 

دانشگاه ها بهره مند شوند.
به گفته وى، اعضاى هیئت علمى این مراکز مى توانند از 
تخفیف دریافت خدمات آزمایشگاهى فناورى راهبردى 
در قالب اعتبار به میزان 40 میلیــون ریال تخفیف 40 

درصدى استفاده کنند.
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آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى

سند  فاقد  وساختمانهاى  اراضى  ثبتى  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  صادره  برابرآراء 
است  گردیده  محرز  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  شهرضا  ثبتى  واحد  در  مستقر  رسمى 
لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15روز در روزنامه هاى نسل فردا و نصف جهان چاپ اصفهان آگهى میشود و درصورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى دارند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
نسبت به بندالف)بمدت دو ماه ونسبت به بندب)بمدت یکماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالك  شهرضا تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
شهرضا  امالك  و  اسناد  ثبت  اداره  به  را  دعوا  طرح  وگواهى  نمایند  تقدیم  قضایى  مرجع  به  را  خود 
ارائه نمایند بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
ششدانگ  سهراب  فرزند  صبورى  على   –94/1/22  –  139460302008000307 شماره  راى   .1
یکباب خانه مفروزى از پالك 497 فرعى از 100 اصلى فیض آباد به مساحت 105/25 مترمربع در 
از  الواسطه  مع  عادى  انتقال  فرعى  پالك 497  ششدانگ  سهم  از 16438/5  مشاع  سهم  ازاء 107 

طرف محمود فرهمند .
فرزند  شهرضائى  رحیمى  اله  رحمت   –94/02/23  –  139460302008001711 شماره  راى   .2
حیدرعلى سه دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه قدیمى مفروزى از پالك 989و988و987 

فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت ششدانگ 191/50 مترمربع .
3. راى شماره 139460302008001712 – 94/02/23– فرشته سهیلى فرزند یحیى دو دانگ و نیم 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه قدیمى مفروزى از پالك 989و988و987 فرعى از 3 اصلى موغان 

به مساحت ششدانگ 191/50 مترمربع .
4. راى شماره 139460302008002317–94/3/11– فتانه انصارى پور فرزند فتح اله 2دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه مفروزى ازپالك71فرعى از 100 اصلى فیض آباد به مساحت 157/70مترمربع .
5. راى شماره 139460302008002318 – 94/3/11– علیرضا تصدیقى فرزند حسینعلى 4دانگ 
مساحت  به  آباد  فیض  اصلى  از 100  فرعى  پالك 71  از  مفروزى  خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع 

157/70 مترمربع  .
6. راى شماره 139560302008001829– 95/3/30– مسعود على عسگرى فرزند نصراله ششدانگ 

یکباب خانه مفروزى از پالك 1255 فرعى از 50 اصلى اله آباد به مساحت 104/68 مترمربع  .
7. راى شماره 139560302008003420 – 95/5/28– احمدرضا طاهرى فرزند فضل اله ششدانگ 

یکباب خانه مفروزى از پالك 1111 فرعى از 23 اصلى سود آباد به مساحت 98/13 مترمربع  .
8. راى شماره 139560302008005550–95/9/28–ابراهیم ذهبى فرزند عباس 4دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 172 فرعى از 32 اصلى دست قمشه به مساحت 

202/45 مترمربع  .
9. راى شماره 139560302008005551– 95/9/28– پروین زرئى فرزند عباس 2دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 172 فرعى از 32 اصلى دست قمشه به مساحت 

202/45 مترمربع  .
10. راى شماره 139560302008005552 – 95/9/28– علیرضا طیارئى فرزند ولى اله سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 513 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 

ششدانگ 137/25 مترمربع  .
11. راى شماره 139560302008005554 – 95/9/28– مهناز برهانى فرزند حبیب اله سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 513 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 

ششدانگ 137/25 مترمربع  .
محمدعلى  فرزند  محلوجى  غالمرضا   –95/10/12  –  139560302008005936 شماره  راى   .12
ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 858 فرعى از 23 اصلى سود آباد به مساحت 195 مترمربع  .

13. راى شماره 139560302008006015– 95/10/14– محمد رجائیان فرزند عباس ششدانگ 
یکباب خانه سه طبقه نیمه تمام مفروزى از پالك 878 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت 287/21 

مترمربع  .
14. راى شماره 139560302008006238 – 95/10/20– محمد مهدى همت فرزند نعمت اله سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 867 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 

ششدانگ 145/15 مترمربع  .
15. راى شماره 139560302008006239 – 95/10/20– مهسا مهترى فرزند مهدى سه دانگ 
مساحت  به  آباد  فضل  اصلى   2 از  فرعى   867 پالك  از  مفروزى  خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع 

ششدانگ 145/15 مترمربع  .
16. راى شماره 139560302008006341 – 95/10/25– حبیب اله شبانى فرزند حسن ششدانگ 
یکباب مغازه نیمه تمام مفروزى از پالك291 فرعى از 106 اصلى ارش آباد به مساحت 77/05 مترمربع 

.
ششدانگ  اصغر  فرزند  بهروان  سعید   –95/10/26  –  139560302008006393 شماره  راى   .17
یکباب مغازه با ساختمان احداثى بر روى آن مفروزى از پالك 264 فرعى از 33 اصلى مهرقویه به 

مساحت 163/45 مترمربع  .
دانگ  سه  کریم  فرزند  مصلحى  الهام   –95/10/26 – شماره 139560302008006419  راى   .18
مساحت  به  آباد  فضل  اصلى   2 از  فرعى   850 پالك  از  مفروزى  خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع 

ششدانگ 292/55 مترمربع  .
فرزند  شهرضا  آقاخانى  مهدى  محمد   –95/10/26  – شماره 139560302008006420  راى   .19
عباسعلى سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 850 فرعى از 2 اصلى فضل آباد 

به مساحت ششدانگ 292/55 مترمربع  .
20. راى شماره 139560302008006426 – 96/01/26– سید على موسوى فرزند سید قدمعلى دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه با ساختمان فوقانى مفروزى از پالك 1048 فرعى از 2 اصلى 

فضل آباد به مساحت ششدانگ 110/20 مترمربع .
21. راى شماره 139560302008006427 – 96/01/26– سید رجب موسوى فرزند غالمحسین 
چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه با ساختمان فوقانى مفروزى از پالك 1048 فرعى از 2 

اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 110/20 مترمربع .
22. راى شماره 139560302008006438 – 95/10/26– داریوش وفائى فرزند بهرام ششدانگ 

یک باب مغازه مفروزى از پالك 639 فرعى از 21 اصلى رشکنه به مساحت 28/47 مترمربع .
23. راى شماره 139560302008006497– 95/10/29– نجفقلى عسگرى فرزند امیرقلى ششدانگ 
یکباب خانه قدیمى مفروزى از پالك 464 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت 161/14 مترمربع  .

شکراله  فرزند  آبادى  رکن  ایزدى  مریم   –95/11/1 – شماره 139560302008006581  راى   .24
ششدانگ یک باب خانه مفروزى از پالك 3103 فرعى از 1 اصلى ابنیه به مساحت 137/95 مترمربع .
25. راى شماره 139560302008006584 – 95/11/1– شهناز کوه گرد فرزند على اصغر ششدانگ 

یکباب خانه مفروزى از پالك 671 فرعى از 21 اصلى رشکنه به مساحت 111/30 مترمربع  .
26. راى شماره 139560302008006590 – 95/11/1– سعید بهروان فرزند اصغر ششدانگ یکباب 

خانه مفروزى از پالك 39 فرعى از 50 اصلى اله آباد به مساحت 115/40 مترمربع  .
27. راى شماره 139560302008007014 – 95/11/20– شهال آرامى فرزند مصطفى ششدانگ 
یکباب خانه مفروزى از پالك 13371(که قبال 1327 باقیمانده بوده) فرعى از2 اصلى فضل آباد به 

مساحت 287/98 مترمربع  .
28. راى شماره 139560302008007037 – 95/11/21– نظام حق پناه فرزند اسمعیل ششدانگ 

یکباب خانه مفروزى از پالك 4189 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 193/10 مترمربع  .
سه  حسینعلى  فرزند  رحمتى  علیرضا   –95/11/24  –  139560302008007091 شماره  راى   .29
دانگ مشاع  از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 14 فرعى از 23 اصلى سود آباد به مساحت 

ششدانگ 218/85 مترمربع .
30. راى شماره 139560302008007092 – 95/11/24– الهام اسالمى فرزند حبیب اله سه دانگ 
مساحت  به  آباد  سود  اصلى   23 از  فرعى   14 پالك  از  مفروزى  خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  

ششدانگ 218/85 مترمربع .
31. راى شماره 139560302008007133 – 95/11/27– شهناز اقدامى شهرضا فرزند عبدالعلى 
ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 753/5 فرعى که به شماره 14056 تبدیل شده است از 2 

اصلى فضل آباد به مساحت 229/07 مترمربع  .
32. راى شماره 139560302008007135– 95/11/27–ایرج حاجى هاشمى فرزند محمد ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعى از پالك 227 اصلى جوى عباسى اسفرجان به مساحت 62820 مترمربع  .
ایرج  فرزند  حاجى هاشمى  95/11/27–علیرضا   –139560302008007136 شماره  راى   .33
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى از پالك 227 اصلى جوى عباسى اسفرجان به مساحت 135716 

مترمربع  .
34. راى شماره 139560302008007145 – 95/11/28– پارسا صالح پور شهرضا به والیت پدرش 
فرزند محسن 86/84 سهم مشاع از 162/78 سهم ششدانگ یکباب مغازه با ساختمان فوقانى آن 

مفروزى از پالك 1 فرعى از 32 اصلى دست قمشه به مساحت ششدانگ 161/50 مترمربع  .
35. راى شماره 139560302008007146 – 95/11/28– سید امیر على سپهر به والیت پدرش 
فرزند سید حسن 75/94 سهم مشاع از 162/78 سهم ششدانگ یکباب مغازه با ساختمان فوقانى 

آن مفروزى از پالك 1 فرعى از 32 اصلى دست قمشه به مساحت ششدانگ 161/50 مترمربع  .
36. راى شماره 139560302008007159 – 95/11/30– سید هاشم بحرینى فرزند سید محمد 
باقر چهار دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب خانه سه طبقه مفروزى از پالك 5799 فرعى از 2 

اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 139/93 مترمربع  .
37. راى شماره 139560302008007160 – 95/11/30– زینب اسماعیلى محمدیه فرزند قلى یک 
دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب خانه سه طبقه مفروزى از پالك 5799 فرعى از 2 اصلى فضل 

آباد به مساحت ششدانگ 139/93 مترمربع  .
38. راى شماره 139560302008007208 – 95/12/5– براتعلى زیبائى فرزند درویشعلى ششدانگ 

یکباب خانه مفروزى از پالك 513 فرعى از 100 اصلى فیض آباد به مساحت 170 مترمربع  .
39. راى شماره 139560302008007209–95/12/5– محمد حسن سبزوارى فرزند محمد 4دانگ 
مشاع ازششدانگ یکبابخانه مفروزى ازپالك 52 فرعى از2 اصلى فضل آباد به مساحت 155 مترمربع  

.
40. راى شماره 139560302008007210 – 95/12/5– پروانه مهدیان فرزند جمشید 2دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 52 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 155 مترمربع  .

41. راى شماره 139560302008007211 – 95/12/5– ملوك عرفان فرزند حبیب اله 120 سهم 
به  آباد  فضل  اصلى  از 2  فرعى  از پالك 495  مفروزى  خانه  یکباب  ششدانگ  از 284 سهم  مشاع 

مساحت ششدانگ 306/07 مترمربع .
عباسقلى 164  فرزند  برهانى  اله  حبیب   –95/12/5 – شماره 139560302008007212  راى   .42
سهم مشاع از 284 سهم ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 495 فرعى از 2 اصلى فضل آباد 

به مساحت ششدانگ 306/07 مترمربع  .
43. راى شماره 139560302008007215 – 95/12/5– نظام حق پناه فرزند اسمعیل ششدانگ 

یکباب مغازه مفروزى از پالك 4189 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 14/42 مترمربع  .
44. راى شماره 139560302008007328 – 95/12/14– حمیدرضا آقاسى فرزند پرویز ششدانگ 

یکباب خانه مفروزى از پالك 201 فرعى از 50 اصلى اله آباد به مساحت 145/18 مترمربع  .
ششدانگ  بشیر  فرزند  خلیلى  95/12/21–معصومه   –139560302008007532 شماره  راى   .45
یکبابخانه دوطبقه مفروزى از پالك 5273 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 156/75 مترمربع  .
46. راى شماره 139560302008007537 – 95/12/21– محمد کاوسى فرزند نادعلى ششدانگ 
یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 2281 فرعى که قبال 73 فرعى بوده است و 1775 فرعى از 

50 اصلى اله آباد به مساحت 103/20 مترمربع  .
سه  اله  قدرت  فرزند  مهترى  محسن   –95/12/22  –  139560302008007558 شماره  راى   .47
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1135 و 1138 فرعى که به شماره 4873 

فرعى تبدیل شده است از 3 اصلى موغان به مساحت ششدانگ 228/60 مترمربع  .
اصغر  فرزند  شهرضائى  رحیمى  شهناز   –95/12/22 – شماره 139560302008007559  راى   .48
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1135 و 1138 فرعى که به شماره 4873 

فرعى تبدیل شده است از 3 اصلى موغان به مساحت ششدانگ 228/60 مترمربع  .
49. راى شماره 139560302008007578 – 95/12/22– فضل اله عابدى فرزند ولى اله سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه نیمه تمام مفروزى از پالك 965 فرعى از 3 اصلى موغان به 

مساحت ششدانگ 143/20 مترمربع  .
50. راى شماره 139560302008007579 – 95/12/22– زهرا اباذرى فرزند عبدالرسول سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه نیمه تمام مفروزى از پالك 965 فرعى از 3 اصلى موغان به 

مساحت ششدانگ 143/20 مترمربع  .
51. راى شماره 139560302008007581 – 95/12/23– امیر عابدى فرزند غالمحسین سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 965 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت 

ششدانگ 141/33 مترمربع  .
52. راى شماره 139560302008007584 – 95/12/23– مائده شاملى فرزند رحمت اله سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 965 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت 

ششدانگ 141/33 مترمربع  .
محمدحسن  فرزند  رضائى  اله  سیف   –95/12/25  –  139560302008007630 شماره  راى   .53
 97/78 مساحت  به  آباد  فضل  اصلى   2 از  فرعى   1719 پالك  از  مفروزى  خانه  یکباب  ششدانگ 
مترمربع در ازاء تمامت یک دهم سهم مشاع از بیست و نه دویستم سهم مشاع از 18 سهم سه دانگ 

از ششدانگ انتقال عادى از طرف معصومه رضائى .
على  سید  فرزند  موسوى  مریم  سیده   –95/12/25  –139560302008007631 شماره  راى   .54
به  آباد  فیض  اصلى   100 از  فرعى   69 پالك  از  مفروزى  تمام  نیمه  خانه  یکباب  ششدانگ  حسن 

مساحت 195/24 مترمربع  .
ششدانگ  مظفر  فرزند  صدرى  95/12/25–منصوره   –139560302008007658 شماره  راى   .55
یکباب مغازه با ساختمان فوقانى مفروزى ازپالك 843 فرعى از2 اصلى فضل آباد به مساحت 132 

مترمربع  .
56. راى شماره 139560302008007661 – 95/12/26– محمد یعقوبى فرزند عزت اله ششدانگ 
مساحت  به  سودآباد  اصلى  از 23  فرعى  پالك 127و1588و1590  از  مفروزى  دوطبقه  خانه  یکباب 

120/92مترمربع  .
57. راى شماره 139560302008007662 – 95/12/26– کریم رضائى فرزند عباسقلى ششدانگ 

یکباب مغازه مفروزى از پالك 1226 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت 11/20 مترمربع  .
58. راى شماره 139560302008007663 – 95/12/26– سعید همت پور فرزند محمود ششدانگ 
قسمتى از یکباب خانه مفروزى از پالك 3572 فرعى از 1 اصلى ابنیه به مساحت 63/50 مترمربع که 

به انضمام قسمتى از کوچه متروکه جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
مشاع  سه دانگ  على  فرزند  قانع  95/12/26–بهروز   –139560302008007664 شماره  راى   .59
از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1163فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 

139/90 مترمربع .
دانگ  سه  عبدالعلى  فرزند  قانع  زهره   –95/12/26  – شماره 139560302008007665  راى   .60
مساحت  به  فضل آباد  از 2 اصلى  فرعى  از پالك 1163  خانه مفروزى  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  

ششدانگ 139/90 مترمربع .
61. راى شماره 139560302008007666– 95/12/26–سیامک شجاعى فرزند عبداله سه دانگ 
مشاع به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى ازششدانگ یکباب ساختمان مفروزى ازپالك136فرعى از32 اصلى 

دست قمشه که بانضمام ششدانگ پالك 135فرعى جمعا تشکیل یکباب ساختمان را داده است .
62. راى شماره 139560302008007667 – 95/12/26– سیامک شجاعى فرزند عبداله سه دانگ 
مشاع  به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى از ششدانگ یکباب ساختمان مفروزى از پالك 135 فرعى از 
ساختمان  باب  یک  تشکیل  جمعا  فرعى  پالك 136  ششدانگ  بانضمام  که  قمشه  دست  اصلى   32

را داده است .
63. راى شماره 139560302008007675 – 95/12/26– رضا گرامى فرزند محمدعلى سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 2186 فرعى از 1 اصلى ابنیه بهمساحت ششدانگ 

248/09 مترمربع  .
64. راى شماره 139560302008007676 – 95/12/26– صدیقه پیمان شهرضا فرزند ولى اله سه 
یکباب خانه مفروزى از پالك 2186 فرعى از 1 اصلى ابنیه به مساحت  ششدانگ  مشاع از  دانگ 

ششدانگ 248/09 مترمربع  .
65. راى شماره 139560302008007689 – 95/12/28– ابوالفضل بیاد فرزند حسن یک دانگ 
و نیم مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1462 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت 

ششدانگ 183/75 مترمربع  .
66. راى شماره 139560302008007694 – 95/12/28– علیرضا بیاد فرزند حسن سه دانگ مشاع 
ششدانگ  مساحت  به  موغان  اصلى  از 3  فرعى  پالك 1462  از  مفروزى  خانه  یکباب  ششدانگ  از 

183/75 مترمربع  .
یک  على  حسین  فرزند  عابدى  الهام   –95/12/28  –  139560302008007707 شماره  راى   .67
به  موغان  اصلى  از 3  فرعى  پالك 1462  از  مفروزى  خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  نیم  و  دانگ 

مساحت ششدانگ 183/75 مترمربع  .
68. راى شماره 139560302008007716– 95/12/28– اشرف کسائى شهرضائى فرزند حسین 
مساحت  به  آباد  فضل  اصلى   2 از  فرعى   1155 پالك  از  مفروزى  دوطبقه  خانه  یکباب  ششدانگ 

176/70 مترمربع  .
ششدانگ  حیدر  فرزند  سالک  مجتبى   –95/12/28 – شماره 139560302008007717  راى   .69
انضمام  به  که  آباد  اله  اصلى   50 از  فرعى   39 و   1428 پالك  از  مفروزى  خانه  یکباب  از  قسمتى 

ششدانگ پالك 2517 فرعى جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است به مساحت 138 مترمربع  .
70. راى شماره 139660302008000138 – 96/01/16– على اصغر گیوه چى فرزند عبدالرسول 
28 حبه و چهار – پنجم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب انبار مفروزى از پالك 2088 فرعى 

از 1 اصلى ابنیه به مساحت ششدانگ 224/40 مترمربع .
71. راى شماره 139660302008000139 – 96/01/16– نصرت آغا قنادى فرزند محمد على 43 
حبه و یک – پنجم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب انبار مفروزى از پالك 2088 فرعى از 1 

اصلى ابنیه به مساحت ششدانگ 224/40 مترمربع .
چهار  عباس  فرزند  زعفرانى  غالمرضا   –96/01/19 – شماره 139660302008000188  راى   .72
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزى از پالك 255 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 

ششدانگ 165/69 مترمربع .
دو  اکبر  فرزند  پوریان  درویش  افسانه   –96/01/19 – شماره 139660302008000191  راى   .73
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزى از پالك 255 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 

ششدانگ 165/69 مترمربع .
ششدانگ  کرم  فرزند  حیدرى  سیمین   –96/1/20  –  139660302008000197 شماره  راى   .74

یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 6924 فرعى از 1 اصلى ابنیه به مساحت 145 مترمربع  .
مهدیقلى  فرزند  شهرضا  فاتحى  95/1/24–رسول   –139660302008000280 شماره  راى   .75
ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 476 فرعى از 21 اصلى رشکنه به مساحت 199/75مترمربع .
76. راى شماره 139660302008000286 – 96/1/24– مرتضى کدیور فرزند حسیعلى ششدانگ 

یکباب خانه مفروزى از پالك 187 فرعى از 50 اصلى اله آباد به مساحت 87/84 مترمربع  .
77. راى شماره 139660302008000290 – 96/01/24– فضل اله براهیمى شهرضا فرزند نعمت 
اله 21 حبه و سى و سه نود و یکم حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزى از پالك 

1337 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 402 مترمربع .
78. راى شماره 139660302008000291 – 96/01/24– شهین دخت محمودى فرزند داود 50 
حبه و پنجاه و هشت نود و یکم حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزى از پالك 1337 

فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 402 مترمربع .
فرزند  شهرضائى  طالبیان  محمدرضا   –96/01/24  –  139660302008000292 شماره  راى   .79
حسین سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزى از پالك 4265 فرعى از 2 اصلى فضل 

آباد به مساحت ششدانگ 196/90 مترمربع .
سه دانگ  فرزندمحمد  مطهر  لیال   –96/01/24  –139660302008000293 شماره  راى   .80
مساحت  به  فضل آباد  اصلى  فرعى از2   4265 ازپالك  مفروزى  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع 

ششدانگ196/90مترمربع.
81. راى شماره 139660302008000294 – 96/01/24– ابراهیم یونسى فرزند محمدحسین سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزى از پالك 641 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 

ششدانگ 111/21 مترمربع .
82. راى شماره 139660302008000295 – 96/01/24– فهیمه تیموریان فرزند ناصر سه دانگ 
مساحت  به  آباد  فضل  اصلى  از 2  فرعى  پالك 641  از  مفروزى  خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع 

ششدانگ 111/21 مترمربع .
83. راى شماره 139660302008000302 – 96/1/24– مجید عسگریان فرزند غالمرضا ششدانگ 
یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 742 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 159/41 مترمربع  .
84. راى شماره 139660302008000307 – 96/01/26– رضوان نعیم فرزند حیدرعلى ششدانگ 

یک باب خانه مفروزى از پالك 2296 فرعى از 1 اصلى ابنیه به مساحت 166/23 مترمربع .
غالمرضا  فرزند  چى  گیوه  علیرضا   –96/01/26  –  139660302008000308 شماره  راى   .85
ششدانگ یک قطعه زمین محصور با ساختمان موجود مفروزى از پالك 2296 فرعى از 1 اصلى ابنیه 

به مساحت 237/71 مترمربع .
86. راى شماره 139660302008000310 – 96/1/26– حسین رحمتى فرزند على 2دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 8 فرعى از 106 اصلى ارش آباد به مساحت ششدانگ 
107/15 مترمربع در ازاء دویست و هشتاد وسه –سیصد و سى ام سهم مشاع از 14 سهم ششدانگ 
پالك 8 فرعى که میزان سه-پنجم سهم مشاع آن انتقال عادى از طرف احمدرضا جمالى مى باشد.
87. راى شماره 139660302008000311 – 96/1/26– مریم امیرى فرزند نوراله 4دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 8 فرعى از 106 اصلى ارش آباد به مساحت ششدانگ 
107/15 مترمربع در ازاء دویست و هشتاد وسه –سیصد و سى ام سهم مشاع از 14 سهم ششدانگ 
پالك 8 فرعى که میزان سه-پنجم سهم مشاع آن انتقال عادى از طرف احمدرضا جمالى مى باشد.
احمد  سید  فرزند  میرصادق  کمال  سید   –96/1/26  –139660302008000312 شماره  راى   .88
یکباب خانه سه طبقه مفروزى از پالك 1779 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت  ششدانگ 

130/83 مترمربع .
ششدانگ  محمد  فرزند  ماهر  علیرضا   –96/1/26  –  139660302008000314 شماره  راى   .89
یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 639 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 151/50 مترمربع .
دانگ  سه  بشیر  فرزند  عطائى  على   –96/01/27  –  139660302008000333 شماره  راى   .90
مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزى از پالك 102 فرعى از 32 اصلى دست قمشه به مساحت 

ششدانگ 145/15 مترمربع .
فرزند  ولندانى  مردانى  هوشنگ   –96/01/27  –  139660302008000334 شماره  راى   .91
غالمحسین سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزى از پالك 102 فرعى از 32 اصلى 

دست قمشه به مساحت ششدانگ 145/15 مترمربع .
92. راى شماره 139660302008000398 – 96/01/28– منصور رئیس زاده فرزند محمدعلى دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزى از پالك 210 فرعى از 32 اصلى دست قمشه به 

مساحت ششدانگ 206/37 مترمربع .
93. راى شماره 139660302008000399 – 96/01/28– مهدى رئیس زاده فرزند محمدعلى دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزى از پالك 210 فرعى از 32 اصلى دست قمشه به 

مساحت ششدانگ 206/37 مترمربع .
94. راى شماره 139660302008000401 – 96/01/28– محمود رئیس زاده فرزند محمدعلى دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزى از پالك 210 فرعى از 32 اصلى دست قمشه به 

مساحت ششدانگ 206/37 مترمربع .
95. راى شماره 139660302008000420–96/01/29– محمدرضا کشورى شهرضا فرزند عطاء اله 
ششدانگ یکباب مغازه مفروزى از پالك 531 فرعى از3 اصلى موغان به مساحت 20/20 مترمربع .

96. راى شماره 139660302008000433 – 96/01/29– علیرضا آقائى فرزند ذبیح اله ششدانگ 
یک باب خانه مفروزى از پالك 1411 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 159/70 مترمربع .

97. راى شماره 139660302008000434 – 96/01/29– ذبیح اله آقائى فرزند حسن ششدانگ 
یک باب خانه مفروزى از پالك 1411 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 194/70 مترمربع .

98. راى شماره 139660302008000444–96/01/29– حمیدرضا هادى الم شهرضافرزند قدرت اله 
ششدانگ یکباب مغازه مفروزى از پالك 521 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت 18/07 مترمربع .
فرزند  باغسرخى  صفرى  فرشته   –96/01/30  –  139660302008000450 شماره  راى   .99
محمدعلى سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه نیمه تمام مفروزى از پالك 981 فرعى 

از 3 اصلى موغان به مساحت ششدانگ 179/30 مترمربع .
100. راى شماره 139660302008000451 – 96/01/30– رمضانعلى شیرعلى فرزند عبدالحسین 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه نیمه تمام مفروزى از پالك 981 فرعى از 3 اصلى 

موغان به مساحت ششدانگ 179/30 مترمربع .
ششدانگ  اکبر  فرزند  کربعلى  بهروز   –95/01/30 – شماره 139660302008000479  راى   .101

یکباب خانه مفروزى از پالك 269 فرعى از 106 اصلى ارش آباد به مساحت 51  مترمربع  .
فرزند  موسوى  شریعت  سیده   –96/01/31  –139660302008000497 شماره  راى   .102
سیدحسنعلى ششدانگ یکبابخانه مفروزى از پالك 403 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت 165 

مترمربع .
فرزند  موسوى  شریعت  سیده   –96/01/31  –139660302008000499 شماره  راى   .103
مساحت  به  موغان  اصلى   3 از  فرعى   403 پالك  از  مفروزى  یکبابخانه  ششدانگ  سیدحسنعلى 

184/50 مترمربع .
امراله  فرزند  شهرضا  آقاسى  زهرا   –96/01/31  –  139660302008000517 شماره  راى   .104
ششدانگ یک باب مغازه مفروزى از پالك 531 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت 27/16 مترمربع .

105. راى شماره 139660302008000715– 95/02/10– حسام نقوى شهرضا فرزند مظفر سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1090 فرعى از 50 اصلى اله آباد به مساحت 

ششدانگ 107/56 مترمربع .
سه  فرزندمرتضى  باقرپور  نجمه   –95/02/10–139660302008000717 شماره  راى   .106
مساحت  به  اله آباد  اصلى  از50  ازپالك1090فرعى  مفروزى  یکبابخانه  ازششدانگ  مشاع  دانگ 

ششدانگ107/56مترمربع.
چهار  رجبعلى  فرزند  آسال  حسینعلى   –96/02/11 – شماره 139660302008000755  راى   .107
دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1997 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به 

مساحت ششدانگ 211/87 مترمربع.
108. راى شماره 139660302008000756 – 96/02/11– فاطمه دهقان فرزند رجبعلى یک دانگ 
و نیم مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1997 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 

ششدانگ 211/87 مترمربع.
109. راى شماره 139660302008000765 – 96/02/12– مهدى سبزوارى فرزند قدرت اله  سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 3754 فرعى از 2 اصلى فضل آباد 

به مساحت ششدانگ 121/26 مترمربع .
110. راى شماره 139660302008000766 – 96/02/12– زهرا السادات صالح فرزند سید اکبر سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 3754 فرعى از 2 اصلى فضل آباد 

به مساحت ششدانگ 121/26 مترمربع .
حبه  اله 27  ولى  فرزند  موالئى  اکرم  شماره 139660302008000827– 96/02/16–  راى   .111
و دوهزارو پانصد و بیست و نه، پنج هزار و پانصد و هفتاد و سه حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 
یکبابخانه نیمه تمام مفروزى از پالك 941 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 320/70 

مترمربع.
112. راى شماره 139660302008000828 – 96/02/16– محمدرضا شاملى فرزند نعمت اله 44 
حبه و سه هزارو چهل و چهار، پنج هزار و پانصد و هفتاد و سه حبه مشاع به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى 
از  72 حبه ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزى از پالك 941 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به 

مساحت ششدانگ 320/70 مترمربع.
113. راى شماره 139660302008000838 – 96/02/17– نصرت رضائى فرزند عباس ششدانگ 

یک باب خانه مفروزى از پالك 766 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت 154/50 مترمربع .
114. راى شماره 139660302008000889 – 96/02/18– معصومه کریمى فرد فرزند محمدحسن 
ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1621 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 101 مترمربع .
115. راى شماره 139660302008000910– 96/02/19–حسن قدمى فرزند نصراله ششدانگ یک 
باب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 965 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 226/59 مترمربع .

تاریخ انتشار نوبت اول: 96/03/03 تاریخ انتشارنوبت دوم: 96/03/18 م الف: 178 سیداسداله موسوى 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا/3/188 

ابالغ وقت رسیدگى 
شــماره درخواســت:9610460350900020 شــماره پرونده:9509980350900907 شماره بایگانى 
شــعبه:951046 در خصوص دعوى اســماعیل رضایى با وکالت مرتضى عابدى بطرفیت خواندگان رضا 
و سعید جبارزارع و خدابخش علیخانى و هوشــنگ مهدوى و بانک صادرات و اذر اشکش به خواسته سند 
دادخواستى را به شعبه 9 حقوقى اصفهان تقدیم کرده است که دادخواست مذکور ثبت و به تاریخ 96/5/10 
ساعت 9/30 داراى وقت رسیدگى مى باشد به علت مجهول المکان بودن و با توجه به درخواست خواهان 
مبنى بر نشر آگهى وقت رســیدگى دادگاه با تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى دستور تا مراتب 
یک نوبت در جراید کثیراالنتشــار آگهى شود تاخواندگان پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه  دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت 
رســیدگى حاضر گردند. اصفهان – خیابان چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگسترى کل 
استان اصفهان – طبقه سوم – اتاق شماره 352-  م الف: 7329 شعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

اصفهان/3/549
ابالغ وقت رسیدگى 

شــماره درخواســت:9610460350900019 شــماره پرونده:9509986805200292 شماره بایگانى 
شــعبه: 951277 در خصوص دعوى عباس پادرختى بطرفیت خوانده اصغر محبى به خواسته اعتراض و 
تجدیدنظر خواهى دادخواستى را به شعبه 9 حقوقى اصفهان تقدیم کرده است که دادخواست مذکور ثبت 
و به تاریخ 96/5/10 ساعت 11/30 داراى وقت رسیدگى مى باشد به علت مجهول المکان بودن و با توجه 
به درخواست خواهان مبنى بر نشر آگهى وقت رسیدگى دادگاه با تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
دستور تا مراتب یک نوبت در جراید کثیراالنتشار آگهى شود تاخواندگان پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر جهت رسیدگى و اســتماع شهادت شــهود حاضر گردند. اصفهان – خیابان چهارباغ باال – خ شهید 
نیکبخت – ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان – طبقه ســوم – اتاق شماره 352-   م الف: 7327 

شعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/3/550
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغنامه: 9610106836601311 شــماره پرونده: 9609986836600146 شــماره بایگانی 
شعبه: 960163 مشخصات ابالغ شــونده حقیقی: محمود خادم المؤمنین فوالدى فرزند حسن کدپستى: 
8158145339 کدملى: 1289256551 به نشــانى مجهول المکان، تاریخ حضور: 1396/05/02 دوشنبه 
ساعت: 8:30 محل حضور: اصفهان- خ میرفندرسکى (خ میر)- حدفاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع 
قضایى شهید قدوسى- طبقه 2- اتاق 202 در خصوص دعوى شهال انصارى طادى به طرفت شما در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگى در این شــعبه حاضر شوید. ضمنًا به پیوست نســخه ثانى دادخواست و ضمایم 

ارسال مى گردد. م الف: 7330 شعبه 6 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) /3/551
ابالغ وقت رسیدگى 

شــماره درخواســت:9610460350900017 شــماره پرونده:9509980350900850 شماره بایگانى 
شعبه:950978 در خصوص دعوى خواهان بهادر خالدى با وکالت محسن نساجى بطرفیت خوانده امیررضا 
کوهى اصفهانى به خواسته مطالبه وجه چک دادخواســتى را به شعبه 9 حقوقى اصفهان تقدیم کرده است 
که دادخواست مذکور ثبت و به تاریخ 96/5/9 ساعت 9/30 داراى وقت رسیدگى مى باشد به علت مجهول 
المکان بودن و با توجه به درخواست خواهان مبنى بر نشر آگهى وقت رســیدگى دادگاه با تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى دستور تا مراتب یک نوبت در جراید کثیراالنتشار آگهى شود تاخواندگان پس از 
نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگى حاضر گردند. اصفهان – خیابان چهارباغ باال – خ شهید 
نیکبخت – ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان – طبقه ســوم – اتاق شماره 352-   م الف: 7331 

شعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/3/552
 ابالغ وقت رسیدگى 

شــماره درخواســت:9610460350900018 شــماره پرونده:9509980350901284 شماره بایگانى 
شعبه:941430 در خصوص دعوى خواهانهان مهدى و مائده و مریم شاه پسندى و زهره زرفشان و طاهره 
ترشیزى با وکالت مهر السادات سیدى بطرفیت خواندگان مرتضى انصارى و شرکت تعاونى مسکن مرکز 
توپخانه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمى ملک دادخواستى را به شعبه 9 حقوقى اصفهان تقدیم کرده 
است که دادخواست مذکور ثبت و به تاریخ 96/5/10 ســاعت 10 داراى وقت رسیدگى مى باشد به علت 
مجهول المکان بودن و با توجه به درخواست خواهان مبنى بر نشر آگهى وقت رسیدگى دادگاه با تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسى مدنى دستور تا مراتب یک نوبت در جراید کثیراالنتشار آگهى شود تاخواندگان پس 
از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگى حاضر گردند. اصفهان – خیابان چهارباغ باال – خ شهید 
نیکبخت – ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان – طبقه ســوم – اتاق شماره 352-  م الف: 7332 

شعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/3/553
ابالغ وقت رسیدگى 

شــماره ابالغنامه:9610106836501519 شــماره پرونده:9509986836500093 شــماره بایگانى 
شــعبه:960114 نظر به اینکه خانم زهرا خداپرست دهســورى فرزند کریم دادخواستى به طرفیت آقاى 
محمود رئیسى گشنیگانى مبنى بر طالق به درخواســت زوجه به این دادگاه تقدیم نموده که مقید به وقت 
رسیدگى مورخ 96/5/1 ساعت 8/30 تعیین گردیده لذا مقتضى است در موعد مقرر در جلسه دادگاه حاضر 
شوید واال دادگاه تصمیم خود را خواهد گرفت ضمنا نسخه ثانى دادخو اســت و ضمائم در دفتر دادگاه مى 
باشــد در صورت تمایل به دفتر شــعبه مراجعه و آن را اخذ نمایید. اصفهان – خیابان میرفندرسکى(خى 
میر)- حدفاصل چهارباغ باال و پل میر – مجتمع قضایى شهید قدوسى – طبقه 2- اتاق 203- م الف: 7333 

شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان(مجتمع شهید قدوسى)/3/554
ابالغ وقت رسیدگى 

شــماره ابالغنامه:9610106836501532 شــماره پرونده:9509986836501442 شــماره بایگانى 
شــعبه:951659 نظر به اینکه خانم مریم طاهرى نژاد فرزند سیف اله دادخواســتى به طرفیت آقاى سید 
حجت اله مرتضوى فرزند ســید نوراله مبنى بر اذن ازدواج به این دادگاه تقدیم نمــود ه که مقید به وقت 
رسیدگى مورخ 96/5/1 ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده لذا مقتضى است در موعد مقرر در جلسه دادگاه 
حاضر شوید واال دادگاه تصمیم خود را خواهد گرفت ضمنا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم در دفتر دادگاه 
مى باشد در صورت تمایل به دفتر شــعبه مراجعه و آن را اخذ نمایید. اصفهان – خیابان میرفندرسکى(خى 
میر)- حدفاصل چهارباغ باال و پل میر – مجتمع قضایى شهید قدوسى – طبقه 2- اتاق 203-  م الف: 7334 

شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان(مجتمع شهید قدوسى)/3/555
ابالغ وقت رسیدگى 

شــماره درخواســت:9610460350900022 شــماره پرونده:9509980350900152 شماره بایگانى 
شــعبه:960170 در خصوص دعوى خواهان موسســه مالى و اعتبارى عســگریه بطرفیــت خواندگان 
امیر على آبادى و پرویز ســبزوارى و احســان تیمورى به خواســته مطالبه خســارت دادخواســتى را به 
شــعبه 9 حقوقى اصفهان تقدیم کرده اســت که دادخواســت مذکور ثبت و به تاریخ 96/5/2 ســاعت 
9/30 داراى وقت رســیدگى مى باشــد به علت مجهول المکان بودن و با توجه به درخواســت خواهان 
مبنى بر نشــر آگهى وقت رســیدگى دادگاه با تجویز مــاده 73 قانون آیین دادرســى مدنى دســتور تا 
مراتب یک نوبت در جراید کثیراالنتشــار آگهى شــود تاخواندگان پس از نشــر آگهــى و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافت و 
در وقت مقرر جهت رســیدگى حاضر گردنــد. اصفهان – خیابــان چهارباغ باال – خ شــهید نیکبخت 
– ســاختمان دادگســترى کل اســتان اصفهان – طبقه ســوم – اتاق شــماره 352 -  م الف: 7335 

شعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/3/556
ابالغ وقت رسیدگى 

شــماره درخواســت:9610460350900023 شــماره پرونده:9509980350901206 شماره بایگانى 
شعبه:951382 در خصوص دعوى خواهان ابوالفضل امیرخانى بطرفیت خوانده آقاى اصغر گلمحمدى به 
خواسته مطالبه وجه چک دادخواستى را به شعبه 9 حقوقى اصفهان تقدیم کرده است که دادخواست مذکور 
ثبت و به تاریخ 96/5/21 ساعت 8/30 داراى وقت رسیدگى مى باشــد به علت مجهول المکان بودن و با 
توجه به درخواست خواهان مبنى بر نشر آگهى وقت رسیدگى دادگاه با تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى دســتور تا مراتب یک نوبت در جراید کثیراالنتشار آگهى شود تاخواندگان پس از نشر آگهى و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر جهت رســیدگى حاضر گردند. اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شــهید نیکبخت- ساختمان 
دادگسترى کل  استان اصفهان- طبقه سوم- اتاق شماره 352. م الف:7336 شعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان/3/557

ابالغ وقت رسیدگى 
شــماره درخواســت:9610460350900021 شــماره پرونــده:950998035091182 شــماره بایگانى 
شــعبه:951358 در خصوص دعوى خواهان مجید امیدانى بطرفیت خواندگان سعید آقابابایى و اکبر ربیعى 
و اصغر امیریان به خواسته مطالبه وجه چک دادخواســتى را به شعبه 9 حقوقى اصفهان تقدیم کرده است که 
دادخواســت مذکور ثبت و به تاریخ 96/5/9 ساعت 11/30 داراى وقت رســیدگى مى باشد به علت مجهول 
المکان بودن و با توجه به درخواست خواهان مبنى بر نشر آگهى وقت رسیدگى دادگاه با تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى دستور تا مراتب یک نوبت در جراید کثیراالنتشار آگهى شود تاخواندگان پس از نشر آگهى 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر جهت رسیدگى حاضر گردند. اصفهان – خیابان چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان 
دادگسترى کل استان اصفهان – طبقه سوم – اتاق شماره 352- م الف: 7339 شعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان/3/558
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610420350900090 شــماره پرونده: 9509980350900758 شــماره بایگانی شعبه: 
950874 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه و شماره دادنامه غیابى 9509970350902213 محکوم علیه: 
سیدمجتبى علوى فرزند ســیدعلى به نشانى: استان خراسان رضوى- شهرســتان سبزوار- سبزوار- شمال 
شهربازى- مقابل درب پارك منزل شخصى کدپستى 9618616811 محکوم  است به پرداخت مبلغ سیصد 
و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 10/800/000 ریال هزینه دادرسى و پرداخت خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان پرداخت محکوم به که در هنگام اجراى حکم محاسبه میگردد 
و در حق خواهان: روح اله امینى پزوه فرزند محمدعلى به نشــانى: اصفهان- ارغوانیه- ارغوان 17- پ 30 و 
نیم عشر دولتى. 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 بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 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 حسابهاى 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 شود (مواد 8 و 3 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور 
فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا 
و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى 
دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى 
نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له 
یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 

مالى 1394) م الف: 7326 شعبه 9 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/3/559
مزایده

اجراى احکام شعبه 2 مدنى اصفهان در پرونده کالســه 960081 ج ح/2 له آقاى خانم صدیقه ایهامى و علیه 
شرکت گیتى پسند به نمایندگى آقایان مصطفى وعیدى و علیرضا جنتى به نشانى اصفهان- چهارراه توحید- 
شرکت گیتى پسند در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص فروش 10 دستگاه پرس دستى در مورخ 96/4/15 
ساعت 9 الى 10 صبح در اجراى احکام شــعبه 2 مدنى اصفهان واقع در خیابان نیکبخت- ساختمان مرکزى 
دادگسترى اصفهان- طبقه زیرزمین برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل از برگزارى مزایده از اموال 
واقع در خیابان امام خمینى- خیابان خلیفه سلطانى- جنب نمایشــگاه اتومبیل امیر- کوچه بوعلى- انتهاى 
بن بست اول سمت راســت- جنب پالك 50 بازدید و با واریز 10 درصد از مبلغ کارشناسى به شماره حساب 
2171290210008 سپرده دادگسترى اصفهان و به همراه داشتن فیش آن در جلسه مزایده شرکت نمایند و 
فرد یا افرادى برنده مزایده مى باشند که باالترین قیمت از کارشناسى را پیشنهاد نمایند. مورد مزایده: تعداد 10 
عدد پرس دســتى موجود قابل حمل و آك بند که جهت پرس لوله از آن استفاده مى شود در محل بازدید شد. 
یک نمونه باز دستگاه گردید. بنا به اظهارات آقاى سنجورى دستگاه ساخت شرکت مدار الکترونیک پرشین 
از زیرمجموعه اى شرکت گیتى پسند (محکوم علیه) مى باشد. دستگاه پرس هیدولیک نیوپایپ مدل 1010 
(SGP)NP مى باشد. پکیج دستگاه داراى باطرى و شارژر است. فک هاى مورد نیاز جهت عملکرد پرس، در 
پک آك دستگاه موجود نیست. دستگاه VDC ۱۲ و با قدرت اسمى KN ۳۲ مى باشد و قیمت روز هر عدد 
دستگاه پرس هیدرولیکى نو (آك) موجود در انبار بازدید شده به قیمت 20/000/000 بیست میلیون ریال) و ده 
عدد دستگاه آکبند موجود به قیمت 200/000/000 ریال (دویست میلیون ریال) برآورد و اعالم نظر مى گردد. 

م الف: 7328    اجراى احکام شعبه دوم مدنى اصفهان/3/560
تبادل لوایح 

شماره ابالغنامه: 9610100350902449 شــماره پرونده: 9109980350901242 شماره بایگانى شعبه: 
911255 بانک ملى ایران دادخواستى به خواسته تجدیدنظرخواهى از دادنامه 9509970350900773 به این 
دادگاه تقدیم نموده است از آنجا که تجدیدنظرخواندگان سعادت اله خالید سردشتى فرزند کاکا و على اکبر امینى 
فرزند محمدرضا و مهدى جعفذى فرزند محمدحسین مجهول المکان مى باشند به نامبردگان ابالغ مى شود 
ظرف 10 روز از تاریخ انتشار این آگهى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه 9 دادگاه 
حقوقى اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان 
طبقه سوم اتاق 352 مراجعه نمایند و چنانچه پاســخى دارد به دادگاه ارائه نماید. در غیر اینصورت پرونده با 
همین کیفیت به دادگاه تجدیدنظر ارســال مى گردد. م الف: 7337 شعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

اصفهان/3/561
ابالغ راى

شماره پرونده: 302/95 ش 4ح شماره دادنامه: 1296 مرجع رسیدگى: شعبه چهارم شوراى حل اختالف شاهین 
شهر خواهان: محسن بدیعى – بلوار امام نمایشــگاه اتومبیل قائم با وکالت محمودرضا بهشتى خوانده: روح 
اهللا اسماعیل زاده فرزند حسین مجهول المکان خواســته: مطالبه مبلغ 100,000,000 ریال بابت یک فقره 
چک شماره 027549 عهده بانک ملى با احتساب خسارات و هزینه دادرسى و حق الوکاله گردشکار: خواهان 
دادخواستى بخواسته فوق به طرفیت 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 امضاء کنندگان ذیر تشکیل است و با توجه به محتویات 
پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رســیدگى را اعالم و بشــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
قاضى شورا: در خصوص دعوى خواهان محسن بدیعى – بلوار امام نمایشگاه اتومبیل قائم با وکالت محمود 
رضا بهشــتى بطرفیت خوانده روح اهللا اسماعیل زاده فرزند حســین مجهول المکان به خواسته مطالبه مبلغ 
100,000,000 ریال بابت یک فقره چک شماره 027549 عهده بانک ملى با احتساب خسارات و هزینه دادرسى 
و حق الوکاله خواهان به استناد یک فقره چک که از ناحیه بانک برگشــت شده مطالبه مبلغ 100,000,000 
ریال را تقدیم نموده نظر به دادخواست خواهان و مستندات تقدیمى شامل چک برگشت شده از ناحیه بانک 
و اینکه خوانده صادر کننده چک بوده و در جلسه شورا حاضر نشده و نسبت به دعوى خواهان ایراد و دفاعى را 
بعمل نیاورده و دلیلى بر برائت خود به شورا اقامه نکرده است که همگى حکایت از اشتغال ذمه خوانده نسبت 
به خواهان مى نماید دعوى خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد 198-519-522 قانون آئین دادرسى 
مدنى و مواد 310 و 313 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 100,000,000 ریال بابت 
اصل خواسته هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره 
اجرا از تاریخ صدور چک لغایت زمان پرداخت و حق الوکاله در حق خواهان را صادر و اعالم میدارد راى صادره 
غیابى ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف بیست روز قاب ل تجدیدنظر در 
محاکم حقوقى شاهین شهر است. م الف: 448 طباطبایى قاضى شــعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر/3/629
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9409973759200583 شماره پرونده: 9309983759201544 شماره بایگانى شعبه: 931602 
خواهان: سازمان کشاورزى استان اصفهان به نشانى اصفهان خیابان هزار جریب خوانده: آقاى حجت کریمى 
به نشانى شاهین شهر خیابان مخابرات فرعى 6 پالك 13 خواسته: مطالبه وجه چک راى دادگاه: در خصوص 
دادخواست سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان به مدیریت قدرت اله قاسمى به طرفیت آقاى حجت کریمى 
به خواسته مطالبه مبلغ 19,950,000 ریال وجه یک فقره چک به انضمام هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه 
بدین توضیح که خواهان در دادخواست تقدیمى اظهار داشته است خوانده بابت بدهى خود یک فقره چک به 
شماره 345573 عهده بانک کشاورزى شعبه فردوسى شاهین شهر در وجه این سازمان صادر نموده که به علت 
کسر موجودى مواجه با گواهى عدم پرداخت شده است. با نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونى در جلسه داد 
رسى حضور پیدا نکردند و نسبت به خواسته خواهان دفاعى معمول نداشته اند و دلیلى هم بر برائت ذمه خویش 
ارائه ننموده است: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و اصول حاکم بر اسناد تجارى استحقاق خواهان را بر 
مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده و مستندا به ماده ى 198 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 313 و 314 ناظر 
به ماده ى 249 قانون تجارت، راى بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 19,950,000 ریال بابت اصل خواسته 
و مستندا به تبصره ى الحاقى به ماده ى 2 قانون صدور چک و ماده واحده ى استفسار تبصره ى مذکور مصوب 
سال 77 مجمع تشخیص مصلحت نظام به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک هاى مذکور تا زمان وصول 
آن که محاسبه آن با اجراى احکام است در حق خواهان صادر واعالم مى نماید و به استناد تبصره و ماده اخیر یاد 
شده و قاعده تسبیب و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى خوانده را به پرداخت هزینه دادرسى در حق 
خواهان محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و ظرف 
بیست روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اص فهان 

مى باشد. م الف: 452 عقیلى دادرس شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر/3/630
ابالغ راي

شماره دادنامه: 9609973759300056 شــماره پرونده: 9509983759300789 شــماره بایگانى شعبه: 
950809 خواهان: خانم فرزانه افرا فرزند علیرضا با وکالت خانم فرشــته کمانى فرزند محمدمهدى به نشانى 
اصفهان – شاهین شهر – خیابان عطار بین فرعى 3 و 4 غربى مجتمع ترنج ط 1 واحد 1 خوانده: آقاى منصور 
محمودى فرزند احمد به نشانى مجهول المکان خواسته: صدور گواهى عدم امکان سازش به درخواست زوج 
راى دادگاه: در خصوص دعوى خانم فرزانه افرا با وکالت خانــم کمانى به طرفیت آقاى منصور محمودى به 
خواسته تقاضاى صدور گواهى عدم امکان ســازش جهت اجراى صیغه طالق به لحاظ تخلف از شرط ضمن 
نکاح از جمله بندهاى 8 و 2 و 1 و عسر و حرج ایجاد شده دادگاه از توجه به جامع اوراق پرونده از جمله کپى مصدق 
رونوشت سند ازدواج که مبین رابطه زوجیت ایشان مى باشد و شرح خواسته خواهان و اظهارات وکیل ایشان 
در جلسه دادرسى مبنى بر اینکه خوانده نفقه زوجه را پرداخت نکرده و راى بر محکومیت صادر و منجر به صدور 
اجرائیه گردیده است خوانده علیرغم دعوت در جلسه دادرسى حضور نیافته و دفاعى بعمل نیاورده است و با عنایت 
به اینکه تالش دادگاه و داوران جهت اصالح ذات البین موثر نیفتاده لذا دادگاه ضمن احراز شــرط ضمن عقد  
دعوى خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 1119 قانون مدنى و 34,28,27,26 قانون حمایت از خانواده ضمن 
صدور حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طالق گواهى عدم امکان سازش بین زوجین فوق صادر و اعالم 
مى نماید و خواهان مى0 تواند با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن عقد به یکى از دفاتر رسمى 
طالق مراجعه و پس از انتخاب نوع طالق خود را مطلقه نماید و سپس نسبت به ثبت رسمى آن اقدام نماید. در 
ضمن نوع طالق با عنایت به بذل هزار تومان به نرخ روز مستندا به ماده خلعى و بائن مى باشد و خواهان اسناد 
مربوطه را اصالتا و به وکالت از شوهرش در دفترخانه امضاء نماید و زوجه در خصوص مهریه و نفقه قبال اقدام به 
طرح دعوى نموده و در خصوص سایر حقوق مالى اظهار داشته جداگانه اقدام نماید. دادگاه مواجه با تکلیفى نمى 
باشد. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف همین 
مدت قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى محترم تجدیدنظر استان اصفهان است و اعتبار این گواهى سه ماه 

از تاریخ قطعیت آن مى باشد. م الف: 456 هادى رئیس شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر/ 3/631
ابالغ راي

شماره دادنامه: 9609973759200289 شــماره پرونده: 9509983759201223 شــماره بایگانى شعبه: 
951246 خواهان: خانم لیال رئیسى فرادنبه فرزند رجبعلى با وکالت آقاى سیدامید امینى دشتى فرزند آقاسید 
کیخسرو به نشانى اصفهان – خ وحید – اول دقیقى – مجتمع عزیزخانى- ط4- واحد 43 خوانده: آقاى مسلم 
عظیمى فرزند امامقلى به نشانى مجهول المکان. خواســته ها: 1- تنفیذ صلح نامه(اموال منقول) 2- تسلیم 
مبیع(تحویل مورد معامله) مالى غیرمنقول. راى دادگاه: در خصوص دادخواست آقاى سیدامید امینى دشتى به 
وکالت از خانم لیال رئیسى فرادنبه فرزند رجبعلى به طرفیت آقاى مسلم عظیمى فرزند امامقلى به خواسته الزام 
خوانده به تنفیذ صلح نامه و تحویل منزل مسکونى واقع در شاهین شهر دادگاه با عنایت به محتویات پرونده 
نظر به اینکه مطابق رونوشت مصدق سند عادى خوانده بابت قسمتى از مهریه شش دانگ خانه مسکونى واقع 
در خیابان عطار خیابان ژاندارمرى نیم فرعى دو شــمالى روبروى خیابان انورى، آخر به بن بست واحد جنوبى 
پالك 25 را به خواهان صلح نموده اســت و از طرفى خوانده على رغم استحضار از جلسه رسیدگى در دادگاه 
حضور پیدا ننموده و دفاعى در قبال دعویى مطروحه به عمل نیاورده اســت دادگاه دعوى خواهان را حمل به 
صحت تلقى و مســتنداً به مواد 10 و 752 قانون مدنى و مواد 198 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى ضمن تنفیذ صلح نامه عادى پیوست پرونده(بدون تاریخ) حکم به الزام خوانده به تحویل 
منزل مســکونى فوق الذکر به خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز 
پس از ابالغ  قابل واخواهــى در این دادگاه و پس از آن ظرف همین مدت قابــل تجدیدنظرخواهى در دادگاه 
محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 439  اســالمیان رئیس شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى 

شاهین شهر/3/632



آگهىآگهى 07072957 سال چهاردهمپنج شنبه  18 خرداد  ماه   1396

ابالغ راي
شماره پرونده: 730/95 شماره دادنامه:47 خواهان: عباس احمدى کتایونچه فرزند: قاسم به نشانى: گز بلوار 
امام نمایشگاه اتومبیل قائم به وکالت: محمودرضا بهشتى به نشانى: شاهین شهر چهارراه عطار اول خیابان 
ژاندارمرى پ 6 جنوبى مجتمع راد واحد یک خوانده: سیدعلى نورى فرزند سیدعباس به نشانى: مجهول المکان 
خواسته: تقاضاى صدور حکم مبنى بر تایید و تنقیذ فسخ مبایعه نامه شماره 3657 به مورخ 92/10/14 به لحاظ 
تخلف خیار شرط ضمن العقد مندرج در مبایعه نامه و فســخ قرارداد توسط بایع طبق اظهارنامه ارسالى مقوم 
به مبلغ 3100000 ریال (ســه میلیون و صدهزار ریال) و همچنین استدعاى صدور حکم محکومیت خوانده 
به استرداد مبیع به انضمام مطلق خسارات قانونى و هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل و بدوا تقاضاى تامین 
خواسته و توقیف مبیع. گردشگار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و با عنایت به اوراق 
و محتویات پرونده اظهارات طرفین و نیز نظر به اعضاى محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگى با استعانت 
از خداوند متعال مبادرت به صدور راى مى نماید: قرار شــورا: در خصوص دعوى عباس احمدى کتایونچه با 
وکالت محمودرضا بهشتى به طرفیت سیدعلى نورى به خواســته تقاضاى صدور حکم مبنى بر تایید و تنفیذ 
فسخ مبایعه نامه شــماره 3657 به مورخ 92/10/14 به لحاظ تخلف خیار شرط ضمن العقد مندرج در مبایعه 
نامه و فسخ قرارداد توسط بایع طبق اظهار نامه ارسالى مقوم به مبلغ 3100000 ریال (سه میلیون و صد هزار 
ریال) و همچنین استدعاى صدور حکم محکومیت خوانده به استرداد مبیع به انضمام مطلق خسارات قانونى از 
جمله هزینه دادرسى و حق والوکاله وکیل و بدوا تقاضاى تامین خواسته و توقیف مبیع نموده که شورا با توجه 
به محتویات پرونده و خواسته خواهان و اظهارات وکیل خواهان و اینکه خوانده با ابالغ اخطار قانونى در جلسه 
رسیدگى حاضر نگردیده و نسبت به دعوى مطروحه و مستندات ابرازى خواهان هیچ گونه ایراد و تکذیبى به 
عمل نیاورده است مستندات به مواد 395 و 399 قانون مدنى و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسى 
مدنى راى به تنفیذ فسخ قرارداد مبایع نامه مورخ 92/10/14 به لحاظ تحقق خیار شرط ضمن عقد قرارداد و 
استرداد مبیع یک دستگاه خودرو ریو به شماره انتظامى 312 ط 98 ایران 55 بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
150000 ریال(صد و پنجاه هزار ریال) هزینه رسیدگى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه صادر مى نماید. راى 
صادره غیابى و مدت بیست روز پس  از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و ظرف همین مدت قابل تجدید نظر 
خواهى در دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر است. م الف: 438 فتحى فر قاضى شعبه دوم حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر(مجتمع شماره یک)/3/633
ابالغ راي

شماره پرونده: 731/95 شماره دادنامه:48 خواهان: عباس احمدى کتایونچه فرزند: قاسم به نشانى: گز بلوار 
امام نمایشگاه اتومبیل قائم به وکالت: محمودرضا بهشتى به نشانى: شاهین شهر چهارراه عطار اول خیابان 
ژاندارمرى پ 6 جنوبى مجتمع راد واحد یک خوانده: حســام الدین مختارى فرزند: ناصر به نشانى: مجهول 
المکان خواسته: تقاضاى صدور حکم مبنى بر تایید و تنقیذ فسخ مبایعه نامه شماره 4636 به مورخ 93/11/13 
به لحاظ تخلف خیار شرط ضمن العقد مندرج در مبایعه نامه و فسخ قرارداد توسط بایع طبق اظهارنامه ارسالى 
مقوم به مبلغ 3100000 ریال (سه میلیون و صدهزار ریال) و همچنین استدعاى صدور حکم محکومیت خوانده 
به استرداد مبیع. گردشگار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و با عنایت به اوراق و 
محتویات پرونده اظهارات طرفین و نیز نظریه اعضاى محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگى با استعانت از 
خداوند متعال مبادرت به صدور راى مى نماید: قرار شورا: در خصوص دعوى عباس احمدى کتایونچه با وکالت 
محمودرضا بهشتى به طرفیت حسام الدین مختارى به خواســته تقاضاى صدور حکم مبنى بر تایید و تنفیذ 
فسخ مبایعه نامه شماره 4636 به مورخ 1393/11/13 به لحاظ تخلف خیار شرط ضمن العقد مندرج در مبایعه 
نامه و فسخ قرارداد توسط بایع طبق اظهار نامه ارسالى مقوم به مبلغ 3100000 ریال (سه میلیون و صد هزار 
ریال) و همچنین استدعاى صدور حکم محکومیت خوانده به استرداد مبیع به انضمام مطلق خسارات قانونى از 
جمله هزینه دادرسى و حق والوکاله وکیل و بدوا تقاضاى تامین خواسته و توقیف مبیع نموده که شورا با توجه 
به محتویات پرونده و خواسته خواهان و اظهارات وکیل خواهان و اینکه خوانده با ابالغ اخطار قانونى در جلسه 
رسیدگى حاضر نگردیده و نسبت به دعوى مطروحه و مستندات ابرازى خواهان هیچ گونه ایراد و تکذیبى به 
عمل نیاورده است مستندات به مواد 395 و 399 قانون مدنى و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسى 
مدنى راى به تنفیذ فسخ قرارداد مبایع نامه مورخ 93/11/13 به لحاظ تحقق خیار شرط ضمن عقد قرارداد و 
استرداد مبیع یک دستگاه خودرو پژو پارس دوگانه به شماره انتظامى 827 د94 ایران 53 بابت اصل خواسته و 
مبلغ 150000 ریال (صد و پنجاه هزار ریال) هزینه رسیدگى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه صادر مى نماید. 
راى صادره غیابى و مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و ظرف همین مدت قابل تجدید 
نظر خواهى در دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر است. م الف: 437 فتحى فر قاضى شعبه دوم حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر(مجتمع شماره یک)/3/634
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9509973759201910 تار یخ تنظیم: 1395/12/18 شماره پرونده: 9409983759201158 
شماره بایگانى شعبه: 941204 خواهان ها: 1- آقاى عباس برندگى فرزند هادى 2- آقاى رضا برندگى فرزند 
عباس همگى به نشانى اصفهان برخوار و میمه مرکزى شاهین شهر خ سعدى شمالى ابتداى خ صبا آهن آالت 
ملت خواندگان: 1- آقاى سیدرضا جاللى فرزند سیداحمد با وکالت آقاى حسن شعیبى فرزند خلیل به نشانى 
شاهین شهر  خ عطار نبش فرعى 1 شرقى 2- آقاى هلدیک هواکیمیان فرزند آساطور 3- آقاى ادوین آرامیان 
ریحان آباد  فرزند واچیک همگى به نشانى مجهول المکان 4- خانم ایران آرامیان ریحان آباد فرزند واچیک 
به نشانى تهران خ کریم خان زند خ سنایى ك چهاردهم پالك 22 خواسته: الزام به تنظیم سند رسمى ملک 
راى دادگاه: در خصوص دادخواســت آقایان 1- عباس برندگى فرزند هادى 2- روح اله (رضا) برندگى فرزند 
عباس به طرفیت آقایان و خانم 1- سیدرضا جاللى فرزند سید احمد با وکالت آقاى حسن شعیبى 2- هلدیک 
هواکیمیان فرزند آساطور 3- ایران 4- ادوین شــهرت هر دو آرامیان ریحان آباد فرزندان واچیک به خواسته 
صدور حکم مبنى بر تحویل و تنظیم سند رسمى شش دانگ پالك ثبتى 301/5696 واقع در بخش 16 حوزه 
ثبت اصفهان و پرداخت مطلق هزینه هاى دادرســى بدین توضیح از سوى خواهان ها به شرح دادخواست به 
موجب مبایعه نامه پیوست دادخواست، خوانده ردیف یک تمامیت شــش دانگ یک قطعه ملک صنعتى به 
مساحت 861 مترمربع از پالك ثبتى فرعى 5696 مجزا شده از شــماره 32 باقى مانده و 351 فرعى از 301 
اصلى رحیم آباد برخوار واقع در شاهین شهر را با حدود اربعه مشخص شــده در مبایعه نامه را اصالتا و وکالتا 
به استناد وکالت نامه شماره 75683 مورخ 1385/2/23 از طرف سایر خواندگان به اینجانبان ابتیاع نموده و 
على رغم دریافت ثمن از تحویل و انتقال سند رسمى ملک و تحویل آن امتناع و به درخواست هاى مکرر در 
این رابطه هیچ گونه توجهى ننموده است دادگاه با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه مطابق رونوشت 
مصدق مبایعه نامه و وکالت نامه ى 75683 مورخ 85/2/23 تنظیمى در دفترخانه اســناد رسمى 148 تهران 
پیوست پرونده شــش دانگ پالك ثبتى 301/5696 واقع در بخش 16 حوزه ثبت اصفهان از سوى خوانده 
ردیف اول به خواهان ها واگذار گردید و مطابق پاســخ اســتعالم ثبتى شــماره 103/95/1031/36 مورخ 
95/4/9 چهار و نیم دانگ از شــش دانگ پالك ثبتى فوق الذکر به نام خوانده ردیف اول و یک و نیم دانگ 
دیگر به نام مرحوم واچیک آرامیان ریحان آباد مى باشــد که مطابق گواهى حصر وراثت شماره 586 و مورخ 
80/7/30 وراث نامبرده خواندگان ردیف دوم، سوم و چهارم مى باشد و نظر به اینکه مطابق بند 4 مبایعه نامه 
مالکیت خواهان ها را منوط نموده به وصول کلیه مبلغ توســط فروشــنده و خواهان ها مابقى ثمن معامله را 
به مبلغ پنج میلیارد و سى و هشــت میلیون ریال مطابق قبض 571979 مورخ 95/10/18 به حساب سپرده 
دادگسترى شاهین شــهر پرداخت نموده اســت و در نتیجه مالکیت خواهان ها قطعیت یافته و شرط مذکور 
در بند 4 قرارداد به صورت مقید و جزئى مى باشــد لذا دادگاه دعوى خواهان ها را ثابت و وارد تشــخیص و 
مستندا ب مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنى و مواد 519,515,198 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى حکم به الزام خواندگان با توجه به میزان مالکیت خویش مطابق پاسخ استعالم ثبتى 
به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و نسبت به انتقال شش دانگ پالك ثبتى 301/5696 واقع در بخش 
16 حوزه ثبت اصفهان  به نام خواهان ها و حکم به الزام خوانده ردیف اول به تحویل مبیع موضوع مبایعه نامه 
به خواهان ها و از باب تسبیب به پرداخت مبلغ یک میلیون و سیصد و بیست هزار ریال بابت هزینه دادرسى 
در حق خواهان ها صادر و اعالم مى گردد. راى صادره نسبت به خواندگان ردیف دوم و سوم و چهارم غیابى 
و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى و پس از آن ظرف همین مدت و همچنین نســبت به 
خوانده ردیف اول قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 454 

شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر/3/635 
احضار

شماره نامه: 9610113641900172 شماره پرونده: 9509983641900929 شماره بایگانی شعبه: 951050 
آگهى احضار متهم سجاد خسروى فرزند فرهاد به این وسیله به جنابعالى ابالغ مى گردد، گزارش مامورین علیه 
شما دایر بر نگهدارى مشروبات الکلى داخلى مطرح نموده که پس از ارجاع در شعبه سوم دادیارى دادسراى 
عمومى و انقالب لنجان به کالسه 951050 ثبت و تحت رســیدگى است بنا به اعالم و درخواست شاکى به 
لحاظ مجهول المکان بودن شما با استناد ماده 115 قانون آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا جهت رسیدگى به اتهام و دفاع ظرف 
مهلت یکماه از تاریخ نشر آگهى در این شــعبه حاضر شوید ضمن اعالم آدرس جدید خود از موضوع شکایت 
بطور کامل مطلع شده در صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف: 275 عباس زاده 

دادیار شعبه سوم دادیارى دادسراي عمومی و انقالب شهرستان لنجان (زرین شهر)/3/640
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610420350900102 شماره پرونده: 9509980350900703 شــماره بایگانی شعبه: 
950817 بموجب درخواســت اجراي حکــم مربوطه و شــماره دادنامه غیابــى 9509970350902208 
محکوم علیه: محمدرضا نجفى پور فرزند یارعلى به نشــانى: اصفهان- بزرگمهر 22 بهمن روبروى مخابرات 
کوچه شــهید بیرقى پالك 4 محکوم  اســت به پرداخت مبلغ 283/250/000 ریال بابت اصل خواســته و 
پرداخت مبلغ 9/200/000 ریال هزینه دادرســى و پرداخت خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
لغایت زمان پرداخت محکوم به که در هنگام اجراى حکم محاسبه میگردد و در حق خواهان: حسین عنایتى 
ده سرخى فرزند امیر به نشانى: اصفهان- خ نشاط- جنب بانک تجارت کوچه قصر منشى 13 پالك 3 تلفن 
09366343370 کدپستى 8154643833 و نیم عشر دولتى. 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 بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشد 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 مشــروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشــخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان 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 اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى 
درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده 
اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف 
محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه 
یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 

م الف: 7265 شعبه 9 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/3/665
 مزایده 

در پرونده کالسه 2087/95  اجرایى و به موجب دادنامه 836 صادره از شعب حقوقى نجف آباد محکوم علیه 
اجرایى آقاى احسان فرقانى محکوم است به پرداخت 49/365/000 ریال نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت 
که از طریق اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط هیئت کارشناس 
رسمى دادگسترى منتخب آقاى محمدعلى معین شــرح ذیل ارزیابى گردیده است: ازیک دیوسنگ واقع در 
رضوانشهر شهرك مجتمع کارگاههاى ســنگ برى خ مرکزى نبش کوچه یک مرکزى سنگ برى گلستان 
سنگ موجود به ضمانت حدود یک سانتى متر و عرض چهل سانتى متر و حدود 700متر طول و به عبارت دیگر 
حدود 280مترمربع مى باشد باتوجه به کیفیت متوسط سنگها ارزش آن ازقرار هرمترمربع 400/000 ریال جمعا 
112/000/000 ریال ارزیابى و تعیین گردید. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به نظریه 
کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1396/04/01 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. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایــده از اموال مورد نظر بازدید به عمل آورد. 

م الف: 4612  اجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/703
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره ابالغنامه: 9610103730302023 شــماره پرونده: 9609983730300529 شماره بایگانى شعبه: 
960534 ابالغ شــونده حقیقى: خدارحم ملکى فرزند حســن به نشــانى مجهول المــکان. تاریخ حضور: 
1396/05/17 ساعت حضور:  9/00  صبح. در خصوص دعوى زهره محمدى اسکندرى بطرفیت شما در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 4596 شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان نجف آباد 

(3 حقوقى سابق)/3/704

 اجرائیه
شماره:9510423730200270 شماره پرونده: 9409983730200982 شماره بایگانى شعبه: 940993 بموجب 
درخواست اجراى حکم مربوطه به دادنامه شماره 9509973730200020 محکوم علیه: محمدرشید احمدى نام 
پدر: على نشانى: مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ یکصدمیلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
3/700/000 ریال هزینه دادرسى و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان محکوم به 
که درهنگام اجراى حکم محاسبه میگردد و پرداخت حق الوکاله وکالء درحق محکوم له: اسداله سورانى نام پدر: 
محمدتقى نشانى: نجف آباد- خ 15خردادمرکزى کوى شهیدپوالدچنگ پ8 کدپ8513636181 با وکالت على 
مومن فرزند عبداالمیر به نشانى اصفهان-بلوار کشاورز سه راه ســیمین روبروى مسجد انبیا ساختمان دى ط6 
واحد44 و زهره قیصرى نجف آبادى فرزند حسین به نشــانى: نجف آباد-خ ریاضى ك بهارآزادى پ55 صادر و 
اعالم مینماید. پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال بعنوان نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف 
است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 
2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و 
قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به 
هر نحونزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هرنوع تغییر دیگر 
دراموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید 
واال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. 
(ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال 
مال به دیگرى به هرنحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد 
موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم 
علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 
ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 4614 شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان 

نجف آباد/3/707
 حصر وراثت

طیبه مقربى نجف آبادى داراى شناســنامه شماره 15971 به شرح دادخواســت به کالسه 232/96  از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان یوسف نبى زاده بشناسنامه 0040252779 
در تاریخ 92/11/02 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-سوسن 
روحانى نجف آبادى ش ش 451 (همسر متوفى) 2-طیبه مقربى نجف آبادى ش ش 15971 (مادر متوفى) متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4606 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/3/708
 حصر وراثت

صغرى محمدى فرتخونى داراى شناسنامه شماره 14 به شرح دادخواست به کالسه 237/96 ش ح10  از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فریبرز نادرى باغ ابریشمى بشناسنامه 152 
در تاریخ 83/12/02  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-میالد 
نادرى باغ ابریشمى ش ش 1080292594، 2-حسین نادرى باغ ابریشمى ش ش 1100515356 (پسران متوفى) 
3-صغرى محمدى فرتخونى ش ش 14 (همسر متوفى) 4-مصطفى نادرى باغ ابریشمى ش ش 206 (پدر متوفى) 
5-صدیقه سلطانى نجف آبادى ش ش 19379 (مادر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4608 

شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/709
 حصر وراثت

مجید طاهرى داراى شناسنامه شماره 26999 به شرح دادخواست به کالسه 234/96  از این شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدى طاهرى بشناسنامه 178 در تاریخ 95/12/24 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1-مجیدطاهرى ش ش 26999، 
2-صفورا طاهرى ش ش 1450، 3-سمیه طاهرى ش ش 30908، 4-سمیرا طاهرى ش ش 1080100751 
(فرزندان متوفى) 5-زهرا شریفیان ش ش 90 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4610 

شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/710
 حصر وراثت

صدیقه شاکر جستجو داراى شناسنامه شماره 561 به شرح دادخواست به کالسه 239/96  از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان فاطمه رضایت بخش سعادتى بشناسنامه 173 در 
تاریخ 96/01/02  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-زهرا 
شاکر جستجو ش ش 237، 2-معصومه شاکر جستجو ش ش 22702، 3-ابراهیم شاکر ش ش 655، 4- صدیقه 
شاکر جستجو ش ش 561 (فرزندان متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4611 شعبه 14 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/711
 حصر وراثت

داود باقرى داراى شناسنامه شماره 55 به شرح دادخواست به کالسه 39/96  از این شورا درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدباقر باقرى بشناسنامه 349 در تاریخ 1308/09/04 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-بهمن باقرى حسین آبادى ش ش 
32، 2-فاطمه باقرى حسین آبادى ش ش 45، 3-طاهره باقرى حسین آبادى ش ش 12، 4-داود باقرى حسین 
آبادى ش ش 55 (فرزندان متوفى) 5-خیرالنساء قندادى حسین آبادى ش ش 430 (همسر متوفى) متوفى به غیر 
از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید 
تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به این شعبه شورا 
تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 4613 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف بخش مهردشت 

(مجتمع شماره یک)/3/712
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609973730200332 شماره پرونده: 9509983730201267 شماره بایگانى شعبه: 951276 
خواهان: سازمان اموال و امالك کوثر بنیاد شــهید و امورایثارگران با نمایندگى آقاى مسلم امیدى فرزند بهمن 
به نشانى اصفهان- شهراصفهان-بوستان ملت خواندگان:1.آقاى سام راستگو فرزند هوشنگ 2. آقاى شهریار 
بهادر فرزند اسماعیل همگى به نشانى مجهول المکان خواسته ها: 1.ابطال سندرسمى (موضوع سندملک است)2.

مطالبه خسارت دادرسى راى دادگاه درخصوص دادخواست سازمان اموال و امالك کوثربنیادشهید بطر فیت 1.سام 
راستگو فرزند هوشنگ 2.شهریار بهادر فرزند اســماعیل به خواسته ابطال اسناد مالکیت صادره به نام خواندگان 
نسبت به پالك ثبتى 770 واقع درقطعه 4 نجف آباد به انضمام خسارات دادرسى، دادگاه با عنایت به تصویر مصدق 
دادنامه بشماره 9209973730200516-11/7/92 که به موجب این دادنامه منشاء این اسناد مالکیت یعنى اسناد 
انتقال اجرایى بشماره 6870-12/10/85 و 7101-4/11/85 تنظیمى دردفترخانه 179 نجف آباد ابطال شده و 
قطعیت یافته است بنابراین باتوجه ابطال اسناد منشاء و مســتند، به تبع آن منشاء و سند هم ابطال خواهد شد لذا 
خواسته خواهان ثابت تشخیص داده و به استناد ماده 198 قانون آئین دادرسى مدنى حکم به ابطال اسناد مالکیت 
صادره درخصوص پالك ثبتى 770 واقع در قطعه 4 نجف آباد نسبت به خواندگان درحق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید. و نیز خواندگان رابه استناد قاعده تسبیب و مواد 515 و 519 ازقانون مذکور به پرداخت هزینه دادرسى درحق 
صندوق دولت محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در این دادگاه 
و بیست روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. 

م الف: 4607 قلى زاده رئیس شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/3/713
 اجراییه

شماره 317/95 به موجب راى شماره 741 تاریخ 95/05/30 حوزه ... شوراى حل اختالف شهرستان.... که قطعیت 
یافته است. محکوم علیه: فرید حسینى اصل نژاد به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت 65/850/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 1/165/000 ریال بابت هزینه دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت 
خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررســید 93/06/03 و 93/11/18 و 93/07/15 لغایت اجراى حکم که و نیم عشر 
دولتى. مشخصات محکوم له: حمید منتظرى به نشــانى نجف آباد- خ منتظرى جنوبى-کوى ش رضا جاللى 
پ128. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 4513 

گرامى دادرس شعبه 12 حقوقى شوارى حل اختالف نجف آباد/3/714
ابالغ 

شماره ابالغنامه: 9610103640301110 شماره پرونده: 9509983640300553 شماره بایگانی شعبه: 950587 
مشخصات ابالغ شونده حقیقی: سیدناصر نورى فرزند سیدعلى به نشانی زرین شهر- خ ولیعصر- ك ش توانگر- پ 
14- فعًال  مجهول المکان مهلت حضور از تاریخ ابالغ: 7 روز محل حضور: زرین شهر نوع علت حضور: معرفى داور 
با توجه به علت حضور مندرج در این ابالغیه به شما ابالغ مى گردد ظرف مهلت مقرر اقدام، در غیر اینصورت مطابق 
مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد. م الف: 283 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لنجان (زرین شهر)/3/715

ابالغ وقت رسیدگى 
آگهى ابالغ وقت دادرسى و ابالغ دادخواســت و ضمائم به آقاى على جمالى فرزند علیمردان- حسین سلیمانى 
سده فرزند محمدعلى دادخواستى به خواسته استرداد الشه چک شــماره 655221 بطرفیت على جمالى فرزند 
علیمردان که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم که به کالسه 168/96 ش/3 ثبت گردیده و علت مشخص 
نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و دســتور دادگاه و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود 
روز 96/4/19 ساعت 4 عصر در شعبه سوم حقوقى شورا زرین شــهر حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر 
شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند در غیر اینصورت دادخواست ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا 
رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 279 شعبه سوم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان لنجان(زرین 

شهر) (مجتمع شماره یک)/3/716
مزایده نوبت دوم 

واحد اجراى احکام شوراهاى حل اختالف لنجان در نظر دارد در خصوص پرونده اجراى کالسه 558/94 جلسه 
اى در تاریخ 1396/4/10 از ساعت 9 لغایت 10:30 صبح به منظور وصول مبلغ 11,552,164 ریال بابت محکوم 
به و 500,000 ریال بابت نیم عشر و 1,500,000 ریال بابت هزینه کارشناسى پرونده جمعا به مبلغ 13,552,164 
ریال و به جهت فروش یک دستگاه موتور سیکلت به شــماره انتظامى 48552 ایران 629 مدل 1393 سیستم 
شوکا رنگ قرمز ظرفیت 1 نفر نوع ســوخت بنزین تعداد چرخ 2 شــماره موتور ncso ۲۱۵۸۳ شماره تنه  
g43865 1255وضعیت موتور مستعمل قابلیت شماره گذارى برابر دســتورالعمل شماره گذارى راهورناجا که 
توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 15,000,000 ریال ارزیابى گردیده در محل اجراى احکام شوراى حل 
اختالف لنجان برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند به مدت 5 روز قبل از موعد مزایده از موتور سیکلت موردنظر 
بازدید و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و برنده مزایده 
فرد یا افرادى مى باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 
10٪ قیمت کارشناسى را نقد ا پرداخت و در صورت برنده شد ن الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت نمایند. م الف: 

282  اجراى احکام شوراهاى حل اختالف لنجان/3/717
اجراییه

شماره: 37/95 -95/12/23 به موجب راي شــماره 160 تاریخ 95/7/11 حوزه شماره 11 حقوقى شوراي حل 
اختالف شهرستان لنجان که قطعیت یافته اســت محکوم علیهم 1- ابراهیم نیک پور فرزند عیسى شغل آزاد به 
نشانى مجهول المکان 2- هادى معتمدى فرزند عباسعلى شغل آزاد به نشانى زاینده رود بهجت آباد محکوم است 
به: پرداخت تضامنى به مبلغ یکصد و سى و پنج میلیون ریال وجه چک شــماره 561929-96/7/10 و مبلغ دو 
میلیون و پانصد و سى هزار ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه وجه چک از تاریخ سررسید 91/7/10 لغایت اجراى حکم طبق شاخص اعالمى بانک مرکزى 
جمهورى اسالمى ایران (که زمان اجراى حکم توسط دایره اجرا محاسبه مى گردد) در حق خواهان محکوم له: 
ســیده مینا مصطفوى به وکالت از بانک مهر اقتصاد شغل وکالت به نشــانى زرین شهر خیابان کاشانى مجتمع 
وکال واحد 7 پرداخت و نیم عشــر اجرایى در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 269 شعبه شش حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان لنجان 

(مجتمع شماره یک)/3/718 

حصر وراثت
احمد خسروى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 29 بـه شـرح دادخواست به کالسه 122/96 اند ش 2  از این 
شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عباس خسروى بشناسنامه 
1587 در تاریخ 95/6/9  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- احمد خسروى به ش.ش 29 فرزند امیر (پدر متوفى) 2- طاهره قربانى فرزند محمد به ش.ش 19 (مادر 
متوفى) 3- طیبه خســروى فرزند محمدعلى به ش.ش 1797 (همسر دائمى متوفى) 4- مجید خسروى به 
ش.ش 5750079600 ،  5- حمید خســروى به ش.ش 5750123065 ،  6- مهدى خســروى به ش.ش 
5750184935 (پسران متوفى). اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 24 ناظمى هرندى قاضى شعبه دوم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان چادگان (مجتمع شماره یک)/3/719
ابالغ راى

شــماره دادنامه: 9609973723100389 شــماره پرونده: 9509983723100377 شماره بایگانى شعبه: 
950710 خواهان خانم سارا ســعدى بندانى فرزند اسکندر به نشانى زیباشــهر– خولنجان – خیابان اصلى 
– کوچه شهید رمضان جعفرى – پالك 10 خو انده: آقاى حجت اهللا باباعلى فرزند نامدار به نشانى مجهول 
المکان خواسته: طالق به درخواســت زوجه به تاریخ 96/2/28 در وقت فوق العاده شعبه اول دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان مبارکه بتصدى امضاء کنندگان ذیل تشکیل است و پرونده کالسه 950710 از دفتر واصل 
و تحت نظر قرار دارد دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده ضمن اعالم ختم رســیدگى و با استعانت از 
خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص دعوى خانم سارا سعدى 
بندانى فرزند اســکندر بطرفیت آقاى حجت اهللا باباعلى فرزند نامدار بخواســته صدور حکم طالق به حهت 
تخلف از شروط ضمن عقد، دادگاه با بررسى مدارك و مستندات خواهان و احراز علقه زوجیت دائم بین طرفین 
به موجب سند نکاحیه شــماره 1993 مورخ 89/11/4 دفتر رسمى ازدواج شماره 8 خرم آباد و مساعى دادگاه 
و شوراى حل اختالف و داوران جهت ســازش زوجین موثر واقع نگردیده است و از طرفى نیز زوجه اصرار بر 
طالق داشته و حســب تحقیقات محلى صورت گرفته توســط مامورین نیروى انتظامى و اظهارات گواهان 
تعرفه شده زوج مدت 4 سال است که منزل را ترك کرده اســت و نفقه اى نیز پرداخت ننموده که تخلف از 
شرایط ضمن عقد محرز مى باشــد و در خصوص حقوق مالى زوجه اظهار داشته در مورد مهریه که 14 عدد 
سکه مى باشد جداگانه دادخواست داده ام و در این پرونده ادعایى نداشــته اجرت المثل ایام زوجیت و نفقه 
گذشــته، حال و آینده را بذل نموده و در خصوص جهیزیه نیز ادعایى نداشته و فاقد فرزند مشترك مى باشند 
لذا با عنایت به مراتب فوق دادگاه دعوى خواهان را ثابت تشخیص و مســتندا به ماده 1119 قانون مدنى و 
مواد 37,33,32,31,29,27,24,26 قانون حمایــت خانواده مصوب 91 حکم طالق خواهان به لحاظ تخلف 
از شروط 1 و 8 سند نکاحیه صادر و اعالم مى نماید و نوع طالق بائن و مدت اعتبار حکم طالق شش ماه پس 
از تاریخ ابالغ راى فرجامى یا انقضاء مهلت فرجام خواهى اســت و احراز شرایط صحت اجراى صیغه طالق 
با رعایت جهت شرعى و قانونى به عهده مجرى طالق مى باشد تا زوجین با مراجعه به یکى از دفاتر رسمى 
طالق نسبت به اجرا و ثبت صیغه طالق اقدام نمایند و در صورت امتناع زوج به سردفتر رسمى طالق جهت 
اجراى صیغه طالق نمایندگى اعطا مى گردد. زوجه حسب گواهى پزشکى قانونى شماره 440 مورخ 96/2/28 
فاقد حمل و منفى مى باشد. راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه سپس 
ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. 
م الف: 96/154 موسوى پور دادرس شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان مبارکه/3/727

 مزایده
شــماره صورتمجلس: 9609003623300018 شــماره پرونده: 9409983623101145 شماره بایگانى 
شعبه:950336 اجراى احکام مدنى دادگسترى  شهرستان اردســتان در نظر دارد در اجراى مفاد اجرائیه در 
پرونده کالسه 950336 مدنى که به موجب آن خانم اقدس فدائى فرزند عباس محکوم است به پرداخت مبلغ 
400/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته در حق محکوم له آقاى جابر فدایى فرزند رحمت و پرداخت مبلغ 
20/000/000 ریال به عنوان هزینه اجرا در حق صندوق دولت. با توجه به اینکه محکوم علیها طوعًا در صدد 
اجراى مفاد اجرائیه بر نیامده است فلذا پالك ثبتى به شماره 1/12586 که طى وکالت تنظیم شده در دفترخانه 
اسناد رسمى به خانم زهرا پورقیصر واگذار شده را به شرح ذیل از طریق مزایده به فروش مى رساند: ششدانگ 
پالك مذکور واقع در اردستان – شهرك هفت تیر – خ 20 مترى – کوى مهر – مهر شرقى – پالك 3 واقع 
در طبقه دوم به مساحت 86/61 مترمربع که 4/75 مترمربع آن تراس مسقف مى باشد که در سمت شرقى و 
در طبقه دوم از یک ساختمان سه طبقه شــامل طبقات همکف و اول و دوم و مجموعًا با پنج واحد مسکونى 
و بدون آسانســور و قدمت 7 تا 8 سال واقع شده است دیوار و کف آشپزخانه از ســرامیک و کابینت از نوع ام 
دى اف – سیستم ســرمایش از کولر و گرمایش بخارى داراى دربهاى داخلى چوبى و نماى آجرى مى باشد 
داراى برق و گاز مجزا و آب اشتراکى مى باشــد. با توجه به جمیع موارد مذکور ارزش ششدانگ ملک مذکور 
به مبلغ 765,000,000 ریال اعالم میگردد ضمنا ملک مذکور در رهن بانک مســکن مى باشــد که پس از 
برگزارى مزایده و پرداخت بدهى هاى بانکى نســبت به انتقال آن به نام خریدار اقدام خواهد شد. متقاضیان 
خرید مى توانند در روز مزایده در جلسه مزایده حضور یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده ملکى را که آگهى 
شده مالحظه نمایند. ملک فوق به شخصى واگذار مى گردد که باالترین پیشنهاد را ارائه نماید. برنده مزایده 
باید 10٪ بها را فی المجلس به عنوان سپرده 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 کسر هزینه مزایده 
به نفع دولت ضبط مى گردد. تاریخ مزایده: 1396/04/04 روز: یک شــنبه ســاعت: 10 صبح مکان مزایده: 
واحد اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان اردستان. م الف: 107  واحد اجراي احکام مدنى دادگسترى 

 شهرستان اردستان/3/764
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1396/09/373965 تاریخ ثبت صادره: 1396/3/10 نظر به اینکه سند مالکیت تمامیت یک 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک قطعه زمین پالك ثبتى شماره: 47 فرعى از 76 اصلى واقع در بخش یک 
ثبتى شهرضا که در صفحه 340 دفتر 108 دفتر امالك به نام محترم مهاجرانى ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
است که اینک نامبرده با ار ائه درخواست کتبى به شماره وارده: 960918711348868-96/3/10 به انضمام 
دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شــماره: 23912-95/10/16 به گواهى دفترخانه 85- 
اصفهان رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى/ سرقت/ سهل انگارى مفقود گردیده 
است و درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى 
ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد 

شد. م الف: 216 صمصامى مسئول دفتر  امالك شهرضا/3/765
ابالغ وقت رسیدگى 

ابالغ وقت دادرسى- خواهان رسول مصلحى دادخواســتى به خواســته الزام خوانده ... به طرفیت خوانده 
ســیدمحمود مرتضوى به شــوراى حل اختالف شعبه 8حقوقى شهرســتان نجف آباد تســلیم نموده که 
پس از ارجاع به شــماره 195/96 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 96/04/21 ســاعت 5/15 تعیین 
گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به 
دستور رئیس شــورا براب ر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى رسمى 
کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظــرف مدت یکماه 
به دبیرخانه شــورا مراجعه و نســبت به دریافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
تعیین شده حضور یابد. بدیهى اســت درصورت عدم حضور شــورا به خواسته رســیدگى نموده و تصمیم 
شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشــد فقط یک نوبت درج خواهد شــد. 

م الف: 4653 شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/766
 ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت دادرسى- خواهان علیرضا فرخوند دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه وجه بابت ضمانت 
به طرفیت خوانده صفیه مهدور به شــوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس 
از ارجاع به شماره 274/96 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 96/04/21 ساعت 9/30 تعیین گردیده. 
لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس 
شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى 
آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده جهت رسیدگى 
و استماع شهادت شهود حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شــورا به خواسته رسیدگى نموده و 
تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 

م الف: 4660 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/3/767
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقاى محمدرضا وهابى نژاد خواهان آقاى بهرام رشیدى دادخواستى با 
موضوع مطالبه به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 114/96 ش 9 
ح ثبت و براى روز دوشنبه مورخ 96/4/19 ساعت 5 عصر تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک 
نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم به دفتر شعبه نهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در 
این شورا حاضر شوید، و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 467 شعبه نهم حقوقی شوراى حل اختالف 

شاهین شهر(مجتمع شماره یک)/3/791
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه ومغازه پالك شماره 214/2واقع درقطعه11 بخش 11 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى ســعادت اله منتظرى (وغیره)  فرزند لطفعلى  در جریان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود مل ک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/4/19 ســاعت 8 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى 
به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گرددکه در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد 

شد. م الف: 4691 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/3/833
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پالك شــماره 144/5واقع درقطعه4 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حســین عظیمى  فرزند جعفر و غیره در جریان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور ق سمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/4/19 ســاعت 8 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى 
به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گرددکه در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد 

شد. م الف: 4675 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/3/834
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه مسکونى پالك شماره 399/10واقع درقطعه10 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى سعادت میرزاخانى فرزند محمدعلى وغیره در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/4/19 ساعت 8 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گرددکه در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا ســى  (30) روز 

پذیرفته خواهد شد. م الف: 4676 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/3/835
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالك شــماره 276/6 واقع درقطعه  4 بخش 11 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمدحسین شــریفیانا فرزند براتعلى وغیره در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/4/19 ســاعت 8 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى 
به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گرددکه در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قان ون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد 

شد. م الف: 4677 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/3/836                 

تحدید حدود ا ختصاصى
چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پالك شــماره 859/2 واقع درقطعه2 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى علیرضا تقى جراح نجف آبادى فرزند رضا در جریان ثبت است به 
علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/4/19 ساعت 8 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گرددکه در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز 

پذیرفته خواهد شد. م الف: 4678 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/3/837
   تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالك شــماره 928/2 واقع درقطعه 7  بخش 11 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محسن کاظمى نجف آبادى فرزند قاسم در جریان ثبت است به علت عد م حضور 
متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/4/19 ســاعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعــد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به 
کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گرددکه در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد 

شد. م الف: 4679 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/3/838
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه  پالك شماره 3 فرعى مجزى شده ازپالك 358واقع درقطعه7 
نجف آباد  بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمدرضا دانشمند(وغیره)  فرزند مرتضى  
در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 
قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/3/8 ساعت 8 صبح در 
محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.
لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)

روزپذیرفته خواهدشد. م الف: 4680 حسین زمانى رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/3/839                
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک مزروعى ومحصور پالك شماره 2068/3 واقع در قطعه 7 بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم ملک فالحیان نجف آبادى و غیره فرزند ناصر  در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/3/8 ساعت 8 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب 
این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گرددکه در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات 
مالکین یا مجاو رین مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته 

خواهد شد. م الف: 4681 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/3/840
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب باغ مشجرومحصور پالك شــماره 1122/2واقع درقطعه6نجف آباد  
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حیدرعلى رضائى فرزند على در جریان ثبت اســت 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 96/3/8 ساعت 8 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گرددکه در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته 

خواهد شد. م الف: 4682 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/3/841
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک مشــجر پالك شماره 1009واقع درقطعه10 نجف آباد  بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى ایمان نوراهللا نجف آبادى فرزند اکبر و غیره در جریان ثبت 
اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/3/8 ساعت 8 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب 
این آگهى به کلیه مال کین و مجاورین اخطار مى گرددکه در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته 

خواهد شد. م الف: 4683 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/3/842
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک مشجر پالك شماره 1009/2واقع در قطعه10 نجف آباد  بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى ایمان نوراهللا نجف آبادى  فرزند اکبروغیره  در جریان ثبت 
اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/3/8 ساعت 8 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب 
این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گرددکه در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات 
مالک ین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته 

خواهد شد. م الف: 4684 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/3/843
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالك شماره 343/9واقع درقطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمدحسن شریعتى نجف آبادى وغیره  فرزندعباسعلى  در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 96/3/8 ساعت 8 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گرددکه در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى ت ا سى (30) روز پذیرفته 

خواهد شد. م الف: 4685 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/3/844
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالك شماره 343/8واقع درقطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمدحسن شریعتى نجف آبادى وغیره  فرزندعباسعلى  در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 96/3/8 ساعت 8 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گرددکه در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت مج لس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته 

خواهد شد. م الف: 4686 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/3/845
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پالك شــماره 223/2واقع درقطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى احمدحشمتى فرزندحشمت اهللا در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/3/8 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجــام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به 
کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گرددکه در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد 

شد. م الف:  4687 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/3/846
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب مغازه پالك شماره 231/13واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمدعلى اسماعیلى  فرزند غالمعلى در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/3/8 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
و مجاورین اخطار مى گرددکه در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابنــد. اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد  شــد. 

م الف: 4688 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/3/847
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک ساده ومشجرپالك شماره 892/21واقع درقطعه 5 بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى عبدالکریم کارشناس نجف آبادى وغیره  فرزندغالمحسین  
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 96/3/8 ســاعت 
8 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد 
انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگه ى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گرددکه در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد شــد. م الف: 4689   حســین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك 

نجف آباد/3/848       
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک مشجر پالك شماره 894/5واقع درقطعه 1نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم شاه بیگم علیخانى نجف آبادى فرزند قنبر در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقو م در روزدوشــنبه مورخ 96/3/8 ساعت 8 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گرددکه در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته 

خواهد شد. م الف:  4690 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/3/849

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610103760201392 شماره پرونده: 9409983761501764 
شماره بایگانى شعبه: 960367 تاریخ حضور: 1396/4/20 ساعت حضور: 9:00 در 
خصوص شکایت داراب اســکندرى اطهر علیه نقى نسیم با موضوع کالهبردارى 
رایانه اى کــه مجهول المکان مى باشــد در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در 
این شعبه حاضر شوید. شــماره م الف: 473  شــعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر  

شاهین شهر (102 جزایى سابق)/3/826

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610103760201386 شماره پرونده: 9509983761800761 
شماره بایگانى شعبه: 960369 تاریخ حضور: 1396/4/20 ساعت حضور: 8:30 در 
خصوص شکایت عزت اهللا آقائى علیه جاوید یادگار که مجهور المکان مى باشد با 
موضوع ســرقت 4 عدد تابلو فرش در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه 
حاضر شوید. شماره م الف: 742 شــعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر  شاهین شهر 

(102 جزایى سابق)/3/828 



همانا خداوند سبحان پدیده ها را در حالى آفرید که از اطاعتشان 
بــى نیــاز، و از نافرمانى آنــان در امان بــود، زیرا نــه معصیت 
گناهکاران به خدا زیانى مى رساند و نه اطاعت مؤمنان براى او 
سودى دارد، روزى بندگان را تقسیم، و هر کدام را در جایگاه 

خویش قرار داد. 
موال على (ع)

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاى روز سیزدهم ماه مبارك رمضان:
ْقــذاِر، َوَصبِّْرنى فیِه َعلى کائنــاِت اْالْقداِر،  نَِس َواْالَ أَللُّهمَّ َطهِّْرنِى فیِه ِمــنَ الدَّ

َة َعْیِن الَْمساکین. َوَوفِّْقنى فیِه لِلتُّقى َو ُصْحَبِۀ اْالَْبراِر،بَِعْونَِک یا ُقرَّ
خدایا پاکم کن در این ماه از چرکى و کثافات و شــکیبایم کن بر مقدراتى که 
خواهد شــد و موفقم دار در این ماه به پرهیزکارى و هم نشــینى با نیکان به 

کمک خودت اى روشنایى دیده مسکینان.

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 (مرحله دوم) نوبت دوم

حسن ستارى- شهردار آران و بیدگل   حسن ستارى- شهردار آران و بیدگل   

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. 

آگهى مناقصه (مرحله دوم) نوبت  دوم

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

بدون شرح
طرح: ایران کارتون
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فیوشا، جایگزین اندروید خواهد شد؟
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دردســــر
 گردش

 نسترن و سارا 

پیرو آگهى مورخ 96/2/4 مندرج در روزنامه زاینده رود اصفهان بدینوســیله از کلیه مدیران محترم کارگرى منطقه مستقر در شهرستان نجف آباد 
(طبق موارد ذیل) جهت تشکیل مجمع مدیران و انتخابات دعوت به عمل مى آید تا در صورت تمایل به شرکت در مجمع به منظور انتخاب نمایندگان 
کارفرمایان حداقل تا پنج روز ادارى قبل از انتخابات (96/3/18 لغایت 96/3/23) درخواست کتبى خود را به همراه مستندات و مدارك مؤید شرایط 
مندرج در تبصره (1)، (2) یا (3) ماده 11 آیین نامه مصوب 87/9/2 مقام محترم وزارت کار و امور اجتماعى (به شرح ذیل) کتباً به اداره تعاون کار و 

رفاه اجتماعى شهرستان نجف آباد تسلیم و سپس جهت رأى گیرى در زمان و مکان زیر حضور به هم رسانند. 

آگهى انتخابات نمایندگان کارفرمایان شهرستان هاى نجف آباد، تیران و کرون 
در هیئت هاى حل اختالف قانونکار 

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعى شهرستان نجف آباد اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعى شهرستان نجف آباد 

مکان: سالن اجتماعات فرماندارى نجف آباد 
زمان: روز شنبه مورخ 96/3/27 ساعت 9 صبح

تبصره 1 ماده 11: منظور از مدیران واحدهاى منطقه، اعضاى هیئت مدیره، مدیران عامل یا مدیران مسوول کارگاه هاى مشمول قانونکار که داراى 
شخصیت حقوقى هستند مى باشد. 

تبصره 2 ماده 11: هر یک از کارگاههاى مذکور در منطقه صرفاً مى توانند یک نفر از مدیران خود را براى شرکت در مجمع مدیران معرفى نمایند. 
تبصره 3 ماده 11: مؤسسات یا نهادهاى عمومى غیردولتى و شرکت هاى دولتى چنانچه خود رأساً و بدون دخالت پیمانکار از خدمات کارگران مشمول 
قانونکار استفاده مى نمایند، الزم است باالترین دستگاه یا مدیرعامل یا یکى از اعضا هیئت مدیره را به منظور شرکت در مجمع (حداقل 3 روز قبل از 

تشکیل مجمع) کتباً معرفى نمایند. 
اسامى داوطلبان نمایندگى (به ترتیب حروف الفبا)

آقایان 1- حسینعلى آقابابائیان       2- محمد ایزدى        3- مهدى پورپیرعلى       4- امین شرقى       5- ابوالقاسم مرادى       6- حمید یوسفى

م الف: 48608



10فرهنگ 2957 سال چهاردهمپنج شنبه  18 خرداد  ماه   1396

نباید 
رویکرد ما این باشد که 

فقط مردم را بگریانیم. ماه 
رمضان در کشورهاى اسالمى به 
صورت یک جشن برگزار مى شود 
و چرا باید موقع افطار یک برنامه 

حزن آلود پخش شود

فرهنگفرهنگ 2957 سال چهاردهم6خرداد  ماه   1396

نباید
رویکرد ما این باشد که 

فقط مردم را بگریانیم. ماه 
رمضان در کشورهاى اسالمى به 
صورت یک جشن برگزار مى شود 
چوو چرو چرووووو چرو چرا باید موقع افطار یک برنامه و

حزن آلود پخش شود

که

مردم هنگام افطارمردم هنگام افطار
 نمـى توانند مـ نمـى توانند مـ نمـى توانند مـاهـــواره ببیننـد  !

     انتقاد پروانه                                معصومى از افطارى هاى تجمالتى افراد نوکیسه

پروانــه معصومــى بازیگر ســینما و 
تلویزیون نوشت : «روزها طوالنى است و روزه گرفتن 
دشوار. با این همه هر مؤمنى که از نعمت سالمتى برخوردار است این 

فریضه را با جان و دل انجام مى دهد.
ماه مبارك رمضان ایام پرفیض و برکتى است و هیچ مؤمنى که جسمش سالمت باشد خود را از 
برکات این ماه محروم نمى کند. باالى 16 ســاعت روزه دارى به هر حال دشوارى هایى دارد، ولى لذت عبادت 

همه این دشوارى ها را قابل تحمل و حتى شیرین مى کند.
طبیعى است وقتى ساعت هاى طوالنى معده خالى مانده براى افطار کمتر کسى در فاصله اى کوتاه، 
خوراکى هاى بسیار تناول مى کند. واقعیتش من در دور و بر خودم کسى را ندیده ام که اینگونه افطار 
کند و درواقع به سالمتى اش لطمه وارد سازد. طبیعى است که میان افطار و شام فاصله اى وجود 
داشته باشد و این نکته اى است که مردم عموماً رعایت مى کنند. شاید تنها جایى که احتمال دارد 
مرز میان افطار کردن و شام خوردن در آن زیرپا گذاشته شود، برخى مراسم هاى افطارى باشد.

بارها گفته شده و ظاهراً باز هم باید گفت عده اى مراسم افطارى برگزار مى کنند که در آن به 
نمایش تجمل بپردازند؛ نوعى فضل فروشى براى نشان دادن ثروت و مکنت. به جد اعتقاد دارم 
بسیارى از افرادى که اهل برگزارى افطارى هاى فوق تجمالتى و پرهزینه هستند، جزو اقشار 
نوکیسه جامعه اند. تازه پولدارشده هایى که هنوز ذوق زده ثروتشان هستند و از هر راهى براى 
نشان دادن تمکن مالى شان استفاده مى کنند. براى اینها فرقى ندارد مراسم عروسى بگیرند، 

ختم برگزار کنند یا افطارى بدهند، در هر صورت باید تا آنجا که مى توانند خودنمایى کنند.
در مورد اشخاص شاید بشود خیلى سخت گرفت، ولى درمورد مراسم هاى افطارى که با پول 
بیت المال گرفته مى شــود نباید کوتاه آمد. کاش همه مان بدانیم که ثواب افطارى دادن به 
مؤمن، با سادگى و خلوص بیشتر حاصل مى شود. مراسم هاى افطارى پرتجملى که با پول 

مردم و بودجه هاى عمومى برپا مى شود، نه تنها ثوابى ندارد که معصیت است.
ماه مبارك رمضان ماهى است براى خودســازى و یافتن خود. ماهى براى انفاق و یارى 
رساندن به محرومان و اقشار ضعیف جامعه. با این همه با هزینه اى که در برخى مراسم هاى 
افطارى مى شــود، مى توان گره هاى جدى چندین و چند زندگى را باز کرد. شوربختانه در 
جامعه افراد فقیر و نیازمند بسیار داریم؛ افرادى که همیشه باید به یادشان باشیم و البته ماه 
رمضان هم فرصت مغتنمى است براى توجه ویژه به نیازمندان جامعه. جاى پول دور ریختن 
و خودنمایى کردن مى شود دست نیازمندان را گرفت. از فرصت هایى که این ماه پربرکت 

در اختیارمان قرار داده بهترین بهره ها را ببریم.

محمود شهریارى مجرى تلویزیون با اشاره به اینکه چه زمانى در تلویزیون 
برنامه خواهد داشت، بیان کرد: با شرایطى که مى بینیم دیگر تلویزیونى باقى 
نمانده است که بخواهیم بازگردیم. وى با اشاره به رویکرد تلویزیون اضافه 
کرد: تلویزیون در حال فاصله گرفتن از مردم است و مردم اخبار را بیشتر از 
شبکه هاى مجازى پیگیرى مى کنند. این مســئله به ضرر خود تلویزیون 
است چراکه براى هرکسى صفحه مجازى به یک تلویزیون شخصى تبدیل 
شده است. این مجرى باســابقه درباره اجراهاى تلویزیونى نیز عنوان کرد: 
در اجرا هم همینطور است غیر از معدود برنامه هایى که به صورت فصلى و 
مناسبتى پخش مى شود مثل برنامه هاى «دورهمى» و یا «ماه عسل» دیگر 
برنامه هاى تلویزیون بیننده ندارد. تلویزیون قهرمانان خود را از دست داده 
است گاهى من به مدیران شبکه ها زنگ مى زنم و آنها حتى اسم مجریان کم 
سابقه تر را بلد نیستند پس چطور انتظار دارند که ستاره سازى شود و مردم نام 
این مجریان را بلد باشند. وى در بخش دیگرى از گفتگوى خود درباره برنامه 
«ماه عسل» و اجراى علیخانى یادآور شد: من خود احسان علیخانى و اجرایش 
را دوست دارم و معتقدم اگر علیخانى را از برنامه جدا کنید دیگر جذابیتى ندارد، 
اما من این شیوه از برنامه سازى را نمى پسندم. این رویکرد، هنر برنامه سازى 
نیست بلکه سوءاستفاده از احساسات رقیق شده مردم بخاطر ماه رمضان و 

روزه و نزدیکى با زمان افطار است.
شهریارى افزود: مردم را به حزن واداشتن کار جالبى نیست اخیراً دیدم تصویر 
علیخانى با مهران مدیرى در کنار هم گذاشته شده و زیر آن این سئوال مطرح 
شده که یکى ما را مى خنداند و دیگرى مى گریاند کدام را باید انتخاب کرد. 
مسئله این است که اگر علیخانى مواظب نباشد ممکن است محبوبیت خود 
را از دست بدهد. وى عنوان کرد: علیخانى و برنامه «ماه عسل» طرفداران 
جدى دارند و تلویزیون باید این افراد را حفظ کند. زحمتى که تیم این برنامه 
براى اجرا و تولید متحمل مى شود، مشهود است اما از آنجایى که سیاست 
صداوسیما درست نیست این تالش آنچنان که باید دیده نمى شود. مثل این 
است که مواد اولیه براى طبخ یک غذا خوب باشد اما از این مواد به درستى 

استفاده نکنید و نتیجه خوبى نگیرید.
این مجرى تلویزیون با اشاره به تأثیر علیخانى در برنامه تصریح کرد: اگر «ماه 
عسل» هنوز تعداد زیادى بیننده دارد فقط بخاطر علیخانى است و اگر او را 
از برنامه بگیریم دیگر چیزى نمى ماند و کار به زمین مى خورد کما اینکه در 
دوره هایى افرادى که اتفاقاً چهره هم بودند اجرا را بر عهده گرفتند اما کسى 

آن را دنبال نکرد پس علیخانى باید این جایگاه را حفظ کند.
وى اضافه کرد: نباید رویکرد ما این باشد که فقط مردم را بگریانیم. ماه رمضان 
در کشورهاى اسالمى به صورت یک جشن برگزار مى شود و چرا باید موقع 
افطار یک برنامه حزن آلود پخش شود. به نظر من باید علیخانى به عنوان 
تهیه کننده و مجرى کمى ساز و کارهایش را تغییر دهد و اگر برنامه دو روز 

غمگین است روز بعد شاد باشد.
شــهریارى درباره اینکه چقدر این ســاختار مى تواند به تأثیرگذارى براى 

مخاطب کمک کند، یادآور شد: تأثیرگذارى از خنده هم ایجاد مى شود. شما 
اگر جایى گریه کنید و یا بخندید زمانى که خندیده اید بیشتر برایتان تأثیرگذار 
است. البته من نمى گویم رویکردش را کامًال تغییر دهد اما براساس شعرى 
از سعدى «درشتى و نرمى به هم در، بِه است» مخاطب به هر دو به صورت 

منطقى و درستش نیاز دارد.
وى با اشاره به سخن آیت ا... مکارم شیرازى یادآور شد: در سخنانى که از زبان 

آیت ا... مکارم شیرازى در تلویزیون پخش شد وى به این سخن پزشکان 
استناد کرد که 70 درصد مردم از افســردگى برخوردار هستند پس 

شرایط جامعه به گونه اى است که ما به شادى بیشتر احتیاج داریم.
شــهریارى در پایان در واکنش به اینکه برخى مى گویند اگر 

کسى این برنامه را دوست ندارد آن را نبیند، اظهار داشت: 
این حرف درست نیست و ما را به یاد محمدرضا پهلوى 

مى اندازد کــه گفته بود هر کس حزب رســتاخیز را 
نمى خواهد از این کشــور برود. نمى توان براى 

مردم به این ترتیب تعییــن تکلیف کرد. مردم 
هنگام افطار نمى توانند ماهواره ببینند بلکه 

تلویزیون خودمان را روشن مى کنند و 
از میان شبکه هاى تلویزیون هم 

که هیچ کــدام جذابیتى ندارد 
آخر ســر همین شبکه 3 و 

«ماه عســل» را تماشا 
مى کنند.

ههههنهه                               ممعصومى از   انتقاد پرووا
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رمضان و تغییر عوامل آن این برنامه سینمایى پخش نخواهد شد.آخرین برنامه «هفت» سال گذشته از شبکه 3 به روى آنتن رفت و تا پایان ماه «توضیح بیشتر لزومى ندارد؛ جدایى من از "هفت" دلیلى شخصى دارد.»فراســتى پاســخ صریح در مورد جدایى اش از «هفت» نداده و گفته اســت: برنامه گفت: «دیگر مایل نبودم در این برنامه حضور داشته باشم.»در پاسخ به ماهنامه فیلم درباره دلیل تصمیم مدیران سیما در مورد تغییر عوامل پاسخى در مورد علت جدایى اش از این برنامه به رسانه ها ارائه نداد. اما این منتقد پس از اعالم تغییرات در برنامه «هفت» مسعود فراستى منتقد ثابت این برنامه هیچ نخواهد بود. حاال فراستى مى گوید خودش هم تمایلى به حضور در این برنامه ندارد.گذشته مدیر شبکه 3 به صراحت گفت که فراستى در سرى جدید «هفت» منتقد برنامه سیما اعالم کردند که گروه جدیدى برنامه سینمایى شبکه 3 را اجرا خواهند کرد. هفته منتقد ثابت «هفت» کمتر از گذشــته در این برنامه حضور پیدا کرد تا در نهایت مدیران پس از صحبت هاى مسعود فراستى درباره فیلم «گشت 2» در کمیسیون فرهنگى مجلس، 

اولین ساخته ســینمایى مهران مدیرى با 
عنوان «ساعت 5 عصر» که با حمایت مالى «اول مارکت» سامانه اى 
وابســته به اپراتور متمول «همراه اول» تولید شده است در دستور 

پخش قرار گرفته و بناست بعد از پایان اکران «نهنگ عنبر2» در گروه 
قدس اکران شود.

درباره خط داستانى «ســاعت 5 عصر» اطالعات شفافى 
از ســوى مهران مدیرى ارائه نشده و صرفًا به این 
بسنده شده اســت که این فیلم قرارگیرى کاراکتر 
اصلى آن را در موقعیت هایى متفاوت از یک صبح تا 

عصر  روایت مى کند.
شنیده ها اما حکایت از آن دارد که «ساعت 5 عصر» 

مهران مدیرى در امتداد آثارى نظیر «مرد هزارچهره» 
به پدیده جوزدگى ایرانیان اشاره دارد.

در «مرد هزارچهره» که فیلمنامــه اش با گرته بردارى از 
داستانى از «عزیز نسین» نویســنده ترك نگاشته شده بود، 

جوزدگى یک مرد دست و پاچلفتى به نام «مسعود شصت چى» 
در شرایطى بیان مى شــد که با آدم هایى که کمترین ربطى به 

آنها نداشت اشتباه گرفته مى شد اما در «ساعت 5 عصر» جوزدگى 
ایرانیان است که روایت مى شود.

در اینجا کاراکتر اصلى نه تنها جوزده نمى شود که در بروز با جوزدگى اجتماع 
و بــاور ناپذیر مى انبوه پیرامونى اســت که دچــار اتفاقاتى غریب 
هم شود. اگر در تیزر منتشــره از «ساعت 5 عصر» 
حضور انبوهى هنــرور در نماهاى مختلف را 
مــى بینیم شــاید بــه دلیل آن اســت که 

دردسرهاى جوزدگى به تماشا درآید.
آیا ایــن جوزدگى عمومــى نمى تواند 

اشاره اى داشته باشــد به اتفاقاتى که 
پس از انتخابات88 رخ داد و در نتیجه 
آن ناآرامى هــاى فراوانى را رقم 
زد؟ قطعًا یکــى از مصداق هاى 
جوزدگى در ایــام انتخابات رخ 
مى دهد کــه در یــک آن و با 
آغشتگى به هیجان است که 
آدمیان تصمیم به بروز افعال و 

گفتارى خاص از خود نشان مى دهند.
نقد این رفتارهــا مى تواند یکى از دالیل ســاخت فیلمى مانند 
«ساعت 5 عصر» باشد و شــاید هم ارائه دهنده تحلیلى در این 
باره که اگر در انتخاباتى خاص کاندیداى موردنظرتان رأى نیاورد 

هیجان زده نشوید و دچار سوءتفاهم درباره رأى گیرى نگردید.
اینکه «ساعت 5 عصر» پیش از انتخابات ساخته شده و نقدهایى که 
مهران مدیرى در «دورهمى» قبل و بعد از انتخابات به کاندیداى 

پیروز انتخابات داشته مى تواند این پرسش را شکل 
دهد که آیا این فیلم براى این ســاخته شــد که 
اگر کاندیداى پیروز فعلــى رأى نیاورد مجدداً آن 

جوزدگى 88 رخ ندهد؟
حضور ســامانه اى وابســته به «همراه اول» از 

شرکت هاى مخابرات ایران به عنوان سرمایه گذار 
تولید این فیلم هم به اندازه ســوژه آن داراى اهمیت 

است. آیا هدف این سامانه صرفاً استفاده از اشتهار مهران 
مدیرى و سودآورى در گیشه بوده است؟ یا آنکه ارتباطى 

وجود دارد میان این حمایت و مضمون فیلم؟
از سوى دیگر تازه ترین تصویر منتشره از فیلم هم که سیامک 

انصارى را با نماد آزادى نشان مى دهد هم رنگ و بوى انتخاباتى 
دارد و مى تواند شاهدى باشد بر مشابه سازى88 در این فیلم...

انتخاباتى دارد؟مدیرى، مضمون آیا فیلم مهران 

جدایى من از «هفت» دلیلى شخصى دارد

ســلفى خانوادگى راما قویدل در مسجد 
شیخ لطف ا... اصفهان و توصیف زیبایى 

هاى آن. 

ما سه تن

سپند امیرسلیمانى در صفحه اینستاگرام 
خود تولد خواهرش را تبریک گفت. این 
بازیگر نوشت:«چقدر خوشبختم که تو 

خواهرمى، تولدت مبارك.»

بــرزو ارجمند با انتشــار ایــن عکس در 
اینستاگرامش نوشت: «دلتنگتونم.»

دلتنگى

تازه ترین عکس از ترانه علیدوســتى در 
فصل دوم سریال «شهرزاد» را مشاهده 
مى کنید. «شــهرزاد 2» از 29 خرداد در 

شبکه نمایش خانگى توزیع خواهد شد.

تا«شهرزاد»

تولدت مبارك 
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همین که کم خون مى شوید، اطرافیان توصیه مى کنند 
که کمى جگر بخورید،چون ایــن خوراکى همه خون از 
دست رفته را به شــما برمى گرداند. همین مى شود که 
دست به کار مى شوید و سراغ مغازه دل و جگرى مى روید.

همــه مى دانند کــه جگر منبــع غنى آهن اســت اما 
ظاهراً عالوه بــر اینکه منبع بســیارى از مواد مغذى و 
ویتامین هاست، به باور بسیارى از افراد محل ذخیره سموم 
بدن نیز هست و همین موضوع باعث بروز نگرانى هایى 
در مورد این خوراکى سرشــار از پروتئین مى شود. این 
موضوعى است که به آن اشــاره زیادى شده و خیلى ها 

درباره مصرف یا عدم مصرف جگر، دو دل هستند.
رضا راســت منش، دکتراى تغذیه معتقد است که هیچ 
خوراکى در دنیا ممنوعیت مصرف نــدارد اما نکته مهم 
ایجاد اعتدال در میزان و چگونگى مصرف است. بر همین 
اساس توصیه هاى دکتر راســت منش در مصرف این 

خوراکى را بخوانید.

جگر بخوریم و یا نخوریم؟
در صورت خرید جگرى که شناسنامه آن را نمى دانید باید 
احتیاط کرد چون ممکن است آلودگى انگلى داشته باشد. 
در واقع آنچه اهمیت دارد ارزش تغذیه اى جگر نیســت 
بلکه فاکتورهــاى گوناگونى بر ســالمت این خوراکى 
دخیل اســت. معموًال جگر چون گلیکوژن و آب زیادى 

دارد، ممکن است بار میکروبى باالیى داشته باشد.
اگر شرایط نگهدارى جگر درســت رعایت نشده باشد، 
مى تواند سالمت آن را تحت تأثیر قرار داده و حتى ارزش 
غذایى آن را هم تحت تأثیر قرار دهــد. در صورتى که 
سالمت جگر تضمین شده باشد قدم بعدى تعیین میزان 
نیاز فرد به این خوراك اســت. هیچ خوراکى به تنهایى 
نمى تواند مضر باشد و فقط باید مشخص شود که فرد آیا 

نیازى به خوراکى خاصى مانند جگر دارد یا خیر.
هر چیزى مقدارى دارد و اگر بیش از اندازه مصرف شود 
سمى مى شود، حتى آب هم اگر زیاد مصرف شود، مضر 

است و مى تواند به سالمت بدن آسیب برساند.

 قبل از خرید بررسى کنید
وقتى ســئوال مى شــود آیا خوردن غذایى مانند جگر 
خوب است یا نه؟ قبل از اینکه به این سئوال به صورت

شتاب زده پاسخ داده شود اول باید ســئوال شود که آیا 
جگرى که قصد خوردنش را دارید، ســالم است و یا نه! 
جگرى که قرار است اســتفاده شود از حیوان پیر است یا 

جوان؟ آیا این حیوان سالم بود یا نه؟ غذاى حیوان سالم 
بود یا نه؟ پاسخ به همه این سئواالت مى تواند خوردن یا 
نخوردن جگــر را توجیه کند،چون در صورتى که حیوان 
تغذیه درســتى نداشته باشــد و به عنوان مثال از کیسه 
نایلون و سموم موجود در محیط تغذیه کرده باشد، به هیچ 
عنوان نمى توان توصیه به مصرف آن کرد، اما در صورتى 
که جگر همه اســتانداردهاى یک جگر سالم راه داشته 
باشد، مى توان درباره مفید یا مضر بودن آن صحبت کرد.

زیاده روى ممنوع
در صورتى که بحث خوردن دل و جگر ســالم باشــد 
صرف نظر از اینکه متعلق به مرغ و ماکیان اســت و یا 
چهارپایان دیگر مى توان گفت که جگر منبع بسیار غنى 
از ویتامین هــاى A، D،  B12، آهن، زینک و پروتئین 
است. در عین حال جگر منبع غنى کلسترول هم هست. 
درست است که همیشه گفته مى شود افزایش کلسترول 
براى بدن مضر اســت، این موضوع را هــم باید در نظر 
داشت که کمبود کلســترول هم مى تواند مشکالتى را 
ایجاد کند. این را بدانید که کلســترول در بدن پیش ساز 
هورمون هاى جنسى اعم از هورمون هاى زنانه و مردانه 
است. کلسترول همچنین پیش ساز ساخته غالف میلین 
براى سلول ها و الیاف عصبى است. در بیمارى هایى مانند 
MS و ALS و خانواده بیمارى هاى اسکرولوز و عصبى 

کمبود کلسترول دیده شده است.
همانطور که باال رفتن کلســترول با بیمارى هاى قلبى 
عروقى در ارتباط است، کمبود شــدید آن نیز عوارض 
عصبى را به همراه دارد که طیف گســترده و خطرناکى 
را شامل مى شــود، به همین دلیل در صورتى که کمبود 
شدید کلسترول داشته باشید، مى توانید جگر را در رژیم 

غذایى تان قرار دهید.

جگر منبع سموم است؟
یکى از کاربردهاى کبد یا همان جگر فیلتر سموم است 
و این ارگان ســموم را ذخیره نمى کند و بعد از شناسایى 
ســموم از طریق روده و کلیه ها دفع مى شــود. اگر سم 
زیادى پردازش شده باشد در بافت هاى چربى و سیستم 
عصبى آن تجمع پیدا مى کند، بنابراین اگر درباره سالمت 
جگرنگران هستید، باید ســعى کنید از علفخوار بودن و 
تغذیه مناســب حیوانى که قرار است جگرش را مصرف 

کنید، مطمئن شوید.
اگر مرغ و گوسفند در معرض آالینده ها قرار بگیرند و با 

این مواد تغذیه شوند کبد باید تالش بیشترى براى خنثى 
کردن این سموم کند و ممکن است باعث جا ماندن برخى 

از این سموم شود.

در باردارى جگر نخورید
یکى از سئواالتى که براى بســیارى از خانم ها در دوره 
باردارى پیش مى آید این است که خوردن جگر در طول 
باردارى به نفع آنهاست یا به ضررشــان. با اینکه جگر 
سرشار از ویتامین ها و مواد معدنى است اما به دلیل باال 
بودن سطح ویتامین رتینول در آن مى توان به جنین آسیب 
وارد کند. عالوه بر جگر محصوالتى که از جگر، گوشت و 
مرغ تهیه شده،هم همین خاصیت را دارند و هیچ مدرکى 
وجود ندارد که نشان دهد جگر پخته شده سطح پایینى از 
رتینول دارد، بنابراین مصرف خوراکى هایى مانند جیگر 

سرخ شده و بوداده هم در این دوران مناسب نیست.

ممنوعیت در مصرف براى چه کسانى؟
همیشــه اصل تغذیه، تعادل در رژیم غذایى است. اگر 
کودك در حال رشد باشــد و فعالیت بدنى مطلوبى دارد 
و بدنش کلسترول زیادى ندارد بالطبع نیاز به پروتئین و 

ویتامین هاى A، D و B12 خواهد داشت.
اما ممکن است فردى مازاد این ویتامین ها را داشته باشد 
یا میزان کلسترولش در تست قند خون باال باشد در این 
صورت بین انبوهى از منابــع پروتئینى مصرف جگر و 
وجود آن در سر سفره غذایى مناسب نیست و به جاى آن 
مى توان گوشت سفید و ماهى یا حتى حبوبات و سویا را 

جایگزین کند.
بنابراین نگاه علمى این اســت که حسب شرایط بدنى 
و نیاز فرد، الزم اســت جگر در رژیم غذایى اش باشد یا 
مطلقاً حذف شود و مذمت هر کدام از خوراکى هایى که در 

طبیعت وجود دارد به تنهایى درست نیست.

 چه محصولى را بخریم؟ 
حیوانات پیر به دلیل آنکه عمر زیادى دارند کلســترول 
بیشترى در بدنشــان تجمع کرده و احتمال مواجهه با 
طبیعت آلوده در این قبیل حیوانات بیشتر است. بنابراین 
اولویت انتخاب با جگرهایى است که اوًال رنگ مناسب 
داشته باشند و به اصطالح جگرى رنگ باشند و به هیچ 

عنوان کبود و پیر نباشد.
در قدم بعدى بهتر اســت از حیوانات کم وزن و کوچک 
مانند مرغ و ماکیان اســتفاده شــود، جگر  آنها به جگر 

گوسفند اولویت دارد و جگر گوسفند هم به جگر گوساله 
و گاو اولویت دارد.

چطور بپزیم؟
آنچه باید درباره نحوه مصرف جگر بدانید این است که 
میکروب و انگل هاى جگر درصورتى که خوب پخت شود، 
از بین مى روند و به همین دلیل گفته مى شود که جگر باید 
خوب پخته شود و بدون آب باشدچون جگر آب دار و نیم 
پخته به دلیل از بین نرفتن میکروب هایش مى تواند آن 

را به مصرف کننده منتقل کند.
اما سموم و داروهاى هورمونى حتى در پخت هم از بین 
نمى رود، به همین دلیل آنچه اهمیت دارد این است که 
اوًال از سالمت جگرى که مى خرید اطمینان داشته باشید 
و دوم اینکه آن را درســت طبخ کنید تا خیالتان از بابت 

دریافت مواد مغذى راحت باشد.

دکتر «اســتیون گاندرى»، محقق دانشگاه کالیفرنیا، 
بین زوال حافظه و پروتئیــن «لکتین» ارتباطى یافته 
اســت. لکتین در خیار، گوجه فرنگــى، غالت کامل، 
سویا، دانه ها، فلفل، جوانه غالت، سیب زمینى و برخى 

محصوالت لبنى یافت مى شود.
به گفته محققــان، لکتین براى روده مضر اســت و 
مى تواند موجب بروز مشکالتى همچون زوال حافظه 
شود.محققان تأثیر لکتین را روى انواع گروه هاى خونى 
آزمایش کردند و دریافتند این پروتئین مى تواند نقش 

مهمى در اختالالت مغزى داشته باشد.
به گفته محققان، این پروتئین روى افراد به شــکلى 
متفاوت تأثیر مى گذارد و آسیب ناشى از آن به ژنتیک 

هر فرد بستگى دارد.

محققان دریافتند بین گروه خونى فرد و این پروتئین 
ارتباط وجــود دارد و امکان اجتناب از لکتین میســر 
نیســت چراکه براى برخى افراد خوب و براى برخى 

دیگر مضر است.
محققان عنوان مى کنند لکتین مى تواند موجب تغییر 
بدن، سیســتم ایمنى و میزان خون شــود. مى تواند 
گیرنده هاى انسولین را متوقف کند که به مرور زمان بر 

عروق خونى و حتى بر مغز تأثیر مى گذارد.
شــباهت لکتین به ســایر پروتئین ها در بدن موجب 
حمله سیستم ایمنى مى شــود که در نهایت منجر به 
واکنش هاى التهابى در بدن و مشکالتى در دستگاه 
گوارش، مغز، اعصــاب و بیمارى هــاى خودایمنى

 مى شود.

کارشناسان در جدیدترین تحقیقات خود دریافتند در 
تخمه هندوانه مقادیر قابل توجهى از پروتئین وجود 
دارد که مى تواند یک منبع تأمین انرژى روزانه براى 
بدن باشد. عالوه بر پروتئین در این خوراکى خوشمزه 
چندین اسید آمینه ضروى براى بدن از جمله «آرژنین» 
نیز وجود دارد که براى سالمت بدن، زیبایى پوست و 
مو، تنظیم فشــار خون و درمان بیمارى عروق کرونر 

قلب بسیار مفید است.
از جمله دیگر اســیدآمینه هاى موجــود در هندوانه 
مى توان تریپتوفان، اسید گلوتامیک و لیزین را نام برد.

تخمه هندوانــه همچنین حاوى ویتامین B اســت، 
براساس گزارش انجمن سرطان آمریکا این ویتامین 
یکى از ضرورى ترین مواد براى حفظ ســالمت بدن 
است و باید به طور روزانه در رژیم غذایى افراد وجود 

داشته باشد.
تخمه هندوانه حاوى «نیاسین» است که براى حفظ 
سیستم عصبى، سالمت دســتگاه گوارش و پوست 
بسیار مفید است. از دیگر ویتامین هاى گروه B در تخم 
هندوانه، فوالت، تیامین، ریبوفالوین، ویتامین B6 و 

اســید پانتوتنیک را مى توان نام برد که هرکدام براى 
حفظ ســالمت بدن و جلوگیرى از ابتال به بیمارى ها 

مفید هستند.
از جمله مواد معدنى مفید در تخمه هندوانه مى توان 
منیزیم را نــام برد که مــاده اى مفید بــراى تنظیم 
فشارخون و سوخت  و ساز بدن و کربوهیدرات هاست. 
همچنین در این دانه مغذى، فســفر، آهن، پتاسیم، 
ســدیم، مس، منگنز و روى نیز وجود دارد که براى 

سالمت بدن بسیار مفید هستند.
در تخمه هندوانه میزان زیادى اسید هاى چرب امگا 6 
وجود دارد که براى سالمت قلب بسیار مفید است. این 
اسید غیر اشــباع براى کاهش کلسترول و فشارخون 
بســیار مفید اســت و یک ماده ضرورى براى حفظ 

سالمت قلب است.
کارشناسان بر این اساس توصیه مى کنند افراد در طول 
فصول گرم سال که هندوانه وجود دارد از دانه هاى این 
میوه خوشمزه استفاده کنند. کارشناسان میزان مصرف 
استاندارد این دانه مغذى را حدود یک فنجان سرخالى 

در روز مى دانند.

یک متخصص تغذیه گفت: روزه داران در ماه مبارك 
رمضان عالوه بر وعده هاى غذایى ســحرى و افطار، 

وعده غذایى شام را نباید حذف کنند.
تینا جعفریان با اشــاره به اینکه در وعده سحرى باید 
غذا ها یى صرف شود که مدت زمان بیشترى فرد را سیر 
نگه  مى دارند، اظهار داشت: مصرف کاهو و خیار در این 
وعده غذایى میزان تشنگى فرد در طول روز را کاهش 
مى دهد و همچنین توصیه مى شود برنج سفید همراه با 

سبزیجات و حبوبات مصرف شود.
وى اضافه کرد: بــه علت مقارن بــودن ماه مبارك 
رمضان با فصل تابستان، گرم شدن هوا و زمان زیاد
 بین اذان صبح و اذان مغــرب، روزه داران در هنگام 
افطار باید آب ولرم و یک پیش غذاى ســبک مصرف 

کنند.
جعفریان استفاده از آب سرد و یخ و غذاى سنگین در 
وعده غذایى افطار را علت بیمارى هاى گوارشــى و 
اضافه وزن بیان کرد و ادامه داد: در این صورت دستگاه 

گوارشــى که مدت زمان زیادى غذایى هضم نکرده 
است آمادگى بیشترى پیدا مى کند.

وى گفت: بهتر است در این ماه از قند هاى طبیعى مثل 
خرما و توت خشک اســتفاده شود و مصرف قند هاى 
مصنوعى مثل انواع شیرینى ها و زولبیا و بامیه کاهش 

پیدا کند.
این متخصص تغذیه افزود: در وعده سحرى نباید از 
آبگوشت یا گوشت قرمز اســتفاده کرد زیرا در هنگام 
روز احساس تشنگى و سنگینى به فرد روزه دار دست 

مى دهد.
جعفریان ادامه داد: در وعده شــام نیز مصرف گوشت 
قرمز، برنج ســفید و غذا هاى پر چرب و سرخ کردنى 

توصیه نمى شود.
وى اضافه کرد: همچنین در طــول این ماه مصرف 
ســبزیجات و میوه ها در وعده غذایى سحرى و زمان 
بین افطار و شــام باعث رفع عطــش و کنترل وزن 

مى شود.

توصیه هاى 
قبل از 
خرید و 
مصرف

 دل و جگر 

هیچ خوراکى به تنهایى 
نمى تواند مضر باشد و 
فقط باید مشخص شود 

که فرد آیا نیازى به 
خوراکى خاصى مانند 

جگر دارد یا خیر.
هر چیزى مقدارى دارد 
و اگر بیش از اندازه 

مصرف شود سمى 
مى شود، حتى آب هم 
اگر زیاد مصرف شود، 

مضر است و مى تواند به 
سالمت بدن 
آسیب برساند

خیار و گوجه فرنگى آلزایمر مى آورند

تخمه هندوانه و خواص آن

شیرینى خوشمزه اما خطرناك
عضو هیئــت علمــى دانشــگاه علــوم پزشــکى تهــران با اشــاره
به اینکه در مــاه رمضان مصــرف برخى مــواد غذایى به شــدت زیاد

مى شــود که زولبیا و بامیه یکى از مهمترین آنهاست، گفت: این شیرینى 
خوشمزه چون با روغن و شــکر فراوان تهیه مى شود به بدن آسیب وارد 

مى کند.
کــوروش جعفریــان افــزود: زولبیــا و بامیه یکــى از محبــوب ترین 
شیرینى هاى ماه مبارك رمضان اســت و خیلى ها این ماده غذایى را با 
ماه رمضان مى شناســند، اما مصرف آن به دلیل وجــود قندهاى تصفیه
 شده و چربى هاى اشباع شده در این شــیرینى براى سالمتى افراد مضر

 است.
وى با اشــاره به اینکه عمدتًا روغنى که در تهیه این مواد غذایى استفاده 
مى شــود روغن ترانس اســت، گفت: این نوع روغــن از مضرترین نوع 
روغن است و ســبب بروز برخى از بیمارى ها از جمله ناراحتى هاى قلبى

 مى شود.
عضو هیئت علمى دانشــگاه علوم پزشــکى تهران ادامه داد: استفاده از 
این روغن در دنیا تقریبًا ممنوع اســت و اگر در تهیــه محصولى بیش از 
یک درصد از کل انرژى آن استفاده شــود، امکان عرضه آن ماده غذایى
وجود ندارد، اما متأســفانه در کشــور ما چنیــن قانونى وجود نداشــته 
و در تهیه خیلى از مواد غذاى از جمله زولبیا و بامیه از روغن ترانس استفاده 

مى شود.
جعفریان، استفاده فراوان از شکر را یکى دیگر از مضرات این ماده غذایى 
اعالم کرد و افزود: مصرف زولبیا و بامیه ســبب ترشــح انسولین در بدن
 مى شــود که این کار، هم افزایش چاقى را به دنبال داشته و هم پس از 
حدود نیم ساعت از مصرف آن به افت قندخون مى انجامد و این موضوع 
ســبب تمایل به پرخورى در فرد شــده که این کار ممکن اســت بروز

 بیمارى ها را افزایش دهد.
وى به اســتفاده از مواد اولیه نامرغوب در تهیه زولبیا و بامیه اشــاره کرد 
و گفت: متأســفانه در اغلب موارد از مواد غذایى نامرغوب در تهیه زولبیا 

و بامیه اســتفاده مى شــود که این موضوع هم مى تواند سالمت افراد را
 به خطر اندازد.

جعفریان با اشاره به اینکه معموًال از یک مقدار روغن براى تهیه زولبیا و 
بامیه، چند بار استفاده مى شود، اظهار داشت: روغن بر اثر حرارت بیش از 
اندازه و چندین بار استفاده، اکسیده شده و این روغن مى تواند عامل بروز 

برخى از سرطان ها باشد.
وى بیان کرد: مصرف زولبیا و بامیه براى افراد دیابتى که روزه مى گیرند 
به مراتب مضرتر از افراد عادى است و مى تواند ضرر جبران ناپذیرى براى 

آنان داشته باشد.
جعفریان ادامه داد: هرچند در زولبیــا و بامیه مواد غذایى خوب مانند تخم 
مرغ و ماست هم وجود دارند اما به دلیل نحوه بسیار نامناسب تهیه آن، این 

ماده غذایى براى سالمت روزه داران مضر است.

جایگزین کردن خرما و آلو خشک به جاى زولبیا و بامیه
وى با اشــاره به اینکه افراد با روزه گرفتن، قندشــان افت پیدا مى کند 

و نیاز بــه جبــران آن دارد و بــه همیــن دلیل اغلــب افراد 
تمایــل دارند بــا غذاهــاى شــیرین روزه خــود را باز 

کننــد، گفــت: خرمــا و آلو خشــک خیس شــده را
 مى توان جایگزین زولبیا و بامیه کرد.

جعفریان بیان کرد: در گذشــته اســتفاده از میوه هاى 
خشک خیس خورده در فرهنگ غذایى ما وجود داشته 
و معمــوًال از میوه هاى خشــک خیس خــورده مانند 

آلو در زمان افطارى اســتفاده مى شــد که با این 
کار هم دریافت قند به صورت آهســته انجام
مى شد و هم در کنار آن، مقدارى آب به بدن

 مى رسید.
عضو هیئــت علمــى دانشــگاه علوم 
پزشــکى تهران افــزود: خرمــا غذاى 

دیگرى اســت که از آن بــراى باز کــردن روزه مى توان اســتفاده کرد 
اما باید مراقب باشــیم که در خــوردن آن افــراط نکنیم کــه این کار 

مى تواند مشکالتى به بار آورد.
وى ادامه داد که اگر کســى تحمل اســتفاده نکردن از مــواد قندى در 
زمان افطارى را دارد، مى تواند از انواع ســوپ ها و آش ها استفاده کند.

سوپ، آش، شیر ولرم و یا فرنى کم شــیرین را مى توان جایگزین زولبیا 
و بامیه کرد.

جعفریان با اشاره به اینکه برخى افراد تمایل دارند که با مصرف هلیم، روزه 
خود را باز کنند، افزود: هلیم، غذایى مناســب براى این کار است به شرط 

آنکه با شکر و روغن فراوان استفاده نشود.
وى افــرود: اگــر در اســتفاده از هلیــم مقــدار کمى شــکر و روغن
 و همچنین دارچین اســتفاده شــود، مى تواند افطارى خوبى براى روزه 

داران باشد.

وعده شام در ماه مبارك رمضان نباید فراموش شود
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مجتبى جبــارى همین جــورى روى هوا 
نگفته براى بازگشت به استقالل منتظر انتخاب سرمربى جدید 

این تیم است!
مصاحبه جدید مجتبى جبارى که به رسانه هاى قطرى گفته براى بازگشت به استقالل 

منتظر انتخاب ســرمربى جدید این تیم مى ماند، این ســئوال را به همراه داشت که مگر 
استقالل به جبارى پیشنهادى مبنى بر بازگشت داده است؟   تا جایى که حافظه ما و استقاللى ها 

یارى مى کند منصوریان در دو مقطع به درخواست هواداران استقالل مبنى بر خرید جبارى پاسخ 
منفى داد و حاال هم بعید است منصوریان او را خواسته باشد.

 خیلى ها مى گویند مجتبى با این حــرف به مدیران بعدى اســتقالل پیغام داده اگر 
منصوریان نباشد به استقالل برمى گردد اما گفته مى شود گویا یکى از اعضاى هیئت 
مدیره استقالل با جبارى تماس گرفته و به او پیشنهاد داده و مجتبى هم غیرمستقیم 

گفته اگر منصوریان سرمربى استقالل نباشد، برمى گردم!
 با این حساب تا زمانى که منصوریان در اســتقالل باشد جبارى به این تیم

 برنمى گردد!

فراهم شدن خرید بلیت والیبال 

براى خانم ها و طرح 2 سئ وال

«آزادى» روى بانوان

باز شد؟

از روز سه شــنبه سامانه بلیت 
فروشــى رقابت هاى لیگ جهانى 
والیبال براى نخستین بازى ایران مقابل 
بلژیک در دسترس عموم قرار گرفت. هوادارانى 
که مى خواستند این بازى را تماشا کنند باید وارد سامانه اى که براى 
خرید اینترنتى تعبیه شده بود مى شدند و بلیت خود را براى بازى روز 
جمعه خریدارى مى کردند اما نکته اى که در این سامانه مشهود بود 
و توجه خریداران را به خودش جلب مى کرد گزینه اى براى خرید 

بلیت توسط بانوان بود!
چند سال قبل و زمانى که والسکو هدایت تیم ملى را بر عهده 
گرفت ورزشگاه آزادى میزبان بازى هاى جام ملت هاى 
آسیا بود. آن مسابقات که ایران به عنوان 
قهرمانى هم دســت یافت آخرین 
بارى بود که بانــوان اجازه ورود به 
ورزشگاه را داشتند. خیلى ها سالن 

12 هزار نفرى را قــرق کرده بودند 
و جاى سوزن انداختن نبود اما پس از این 

بازى دیگر همه چیز تمام شد. انتشار عکس ها 
در فضاى مجازى، مختلط نشستن آقایان و بانوان و خیلى از عوامل 
دیگر که حساسیت ها را به نقطه اوج رسانده بود باعث شد تا والیبال 
هم در مسیر فوتبال قرار بگیرد و درها به روى ورود بانوان به ورزشگاه 
آزادى بسته شــود. یکســال بعد و زمانى که ایران مجوز ورود به
رقابت هاى لیگ جهانى را دریافت کرد فدراسیون با پیش شرطى 
روبه رو شــد که به نظر چاره اى جز همراهى با آن وجود نداشت. 
میزبانى از لیگ جهانى به شــرط حضور بانوان در ســالن. تدابیر 
اندیشیده شد و با اختصاص دادن بخشى از سالن به بعضى از بانوان 
که گاهى بازیگران سینما، اقوام مسئوالن مختلف، بانوان خبرنگار 

و...بودند مشکل تا حدودى برطرف شد اما این پایان کار نبود. 
هر سال نظارت ها بیشتر مى شد و طبعاً حساسیت ها بیشتر. کار به 
جایى رسید که دستور رسید حتى بانوان خبرنگار هم اجازه حضور در 
سالن را نخواهند داشت. هر چند که پس از رایزنى هاى مختلف این 
دستور لغو شد اما از آن پس دیگر فقط بانوانى اجازه ورود به ورزشگاه 
را پیدا کردند که تابعیت ایرانى نداشتند. آنها یا تیم ملى کشورشان 
با ایران بازى داشــت یا اینکه از سفارتخانه ها براى تماشاى بازى 
به آزادى مى آمدند. در این چند ســالى که ایران میزبان تیم هاى 

خارجى اســت این رویه حکم فرما 
بوده و احتماًال ادامه خواهد داشت.

با این حال روز سه شنبه و در حین مراجعه به 
سامانه خرید بلیت مشــخص شد که گزینه اى 

هم براى خرید بلیت توســط بانوان وجود دارد. جالب 
اینجاست که کلیک روى این گزینه با اخطار «بلیت بانوان 

به اتمام رسیده است» روبه رو مى شد. حال اینجا دو سئوال پیش 
مى آید. اول اینکه با توجه به استقبال گسترده بانوان طبیعى است 
که بلیت ها به فروش رفته است و دوم اینکه اصًال بلیتى به فروش 
نرفته است و هر تعداد بلیتى که قرار بوده به بانوان اختصاص پیدا 
کند به سفارت نشین ها یا بانوان خارجى داده خواهد شد. مرتضى

افجه اى مسئول فروش بلیت اینترنتى فدراسیون والیبال در این 
باره مى گوید: « امکان خرید بلیت براى بانوان را هم در سایت تعبیه 
کردیم. بلیت فروشى براى عموم آزاد است. یعنى اینکه مختص به 
خانواده ورزشکاران و... نیســت. اما نمى دانم تا االن چقدر بلیت از 

قسمت بانوان فروخته شده است.»
از افجه اى ســئوال کردیم پس چرا وقتى روى گزینه خرید بلیت 
بانوان کلیک مى کنیم مى نویسد که بلیت ها به اتمام رسیده است 
او این واکنش را نشان داد:«مشکل فنى پیش آمده بود اگر نه دلیل 

دیگرى نداشت.»

روز سه شنبه و در حین 
مراجعه به سامانه خرید بلیت 

مشخص شد که گزینه اى هم براى 
خرید بلیت توسط بانوان وجود دارد. 

جالب اینجاست که کلیک روى این 
گزینه با اخطار «بلیت بانوان 

به اتمام رسیده است»
 روبه رو مى شد

به

گ قهرمانان آسیا، در کوآالالمپور مالزى برگزار شد 
 قرعه کشى مرحله یک چهارم نهایى لی

 مرحله حریفانشان را شناختند. بر اساس قرعه کشى صورت 
و هشت تیم راه یافته به این

 برابر االهلى عربستان به میدان برود.سایت «العاجل» 
گرفته تیم فوتبال پرسپولیس باید

یتر استفاده کرد «االهلى در بحران» 
عربستان بعد از مشخص شدن قرعه االهلى از این ت

ى، قطر را به عنوان میزبان خود برابر 
ت: «االهلى در حالى در مرحله گروه

و در ادامه نوش

زها رابطه سیاسى قطر و عربستان تنش آمیز 
نماینده هاى ایران انتخاب کرد که این رو

د دید که سران االهلى در ادامه چه تصمیمى براى انتخاب میزبان خود 
شده است و بای

اه عربستانى قرارداد خود با اسپانسر 
برابر نماینده ایران خواهند داشت.» البته این باشگ

قطرى اش را لغو کرد.

تیم هاى پرسپولیس و االهلى عربستان در روزهاى 31 مرداد و 21 شهریور ماه سال جارى 

برگزار  کننده دو بازى رفت و برگشت مرحله یک چهارم نهایى لیگ قهرمانان آسیا خواهند 

 «المدینه» عربستان از توصیه اجبارى فدراسیون 
بود. در حالى که پیش از این روزنامه

فوتبال این کشور به دو باشگاه الهالل و االهلى براى انتخاب منامه، پایتخت بحرین در 

 اما روزنامه «الشرق  االوسط» دیروز 
صورت رویارویى احتمالى با پرسپولیس خبر داده بود

نوشت که االهلى کشور امارات را به عنوان زمین بى طرف براى میزبانى از پرسپولیس 
معرفى کرده است.

در همین حال سایت خبرى «العین» امارات خبر داد که یک مقام رسمى مسئول برگزارى 

د در شبکه اجتماعى «توئیتر» نوشته 
مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در حساب کاربرى خو

 کشــور عمان را به عنوان زمین بى طرف براى انجام بازى 
است: «االهلى عربستان

خانگى اش با پرسپولیس انتخاب کرده است.»

عصر  روز سه شنبه 
آگهى مزایده باشگاه 
استقالل خوزستان 
در فضــاى مجازى 

منتشر شد. مزایده اى 
که واکنش شــدید نماینده مردم 
اهواز در مجلس را به دنبال داشت. 
یوسفى در یک مصاحبه در این باره 
گفت: به تمامى مسئولین مربوطه 
اخطــار مى دهــم ،چنانچه قصد 
عملى کردن این تصمیم را داشته 
باشند، ضمن در خواست استیضاح 
وزیر اقتصاد با متخلفین به شدت 
برخــورد خواهیم کــرد. او ادامه 
داد: این اقدام را شــدیداً محکوم 
مى کنم و با تمام قدرت از فروش 

و یا انتقال این باشگاه محبوب 
خوزســتانى به استان هاى 

دیگر جلوگیرى مى کنم.

رضــا میرزایى مهاجم جوان ســپاهان کــه یکى از 
پدیده هاى این فصل لیگ برتر به حســاب مى آید با 
پیشنهادى از سوى باشــگاه مالمو سوئد مواجه شده 
است. او درباره این پیشــنهاد گفت : در مدتى که در 
سپاهان بازى مى کردم با یک ایجنت مطرح سوئدى 
که ایرانى - سوئدى است در تماس بودم و او کارم را زیر 
نظر داشت و وقتى فصل تمام شد او عنوان کرد با باشگاه 
مالمو مذاکره کرده است و آنها خواهان من شده اند. چون 
با باشگاه سپاهان قرارداشتم گفتم همه چیز باید قانونى 
باشد و به باشگاه نامه زده شــود که نامه هم زدند. من 
عالقه زیادى دارم این پیشنهاد را قبول کنم چون مالمو 
تیم خیلى بزرگى است و همیشه مدعى قهرمانى لیگ 
سوئد است اما چون با ســپاهان قرارداد دارم همه چیز 
را در اختیار باشگاه قراردادم.وى ادامه داد: این باشگاه 
سپاهان است که براى من تصمیم مى گیرد و تابع نظر 

این پیشنهاد باشــگاه براى بررسى 
هستم. حتى مدیر 
برنامه هایم هم 
به اصفهان آمد 
براى صحبت در 

مورد این پیشنهاد 
اما پاسخى داده نشد 

و او بدون ناراحتى 
به تهران برگشت 

چون من تابع 
تصمیــم 
باشــگاه 

ن  ها ســپا
هستم.

 مهاجم ســپاهان در 
مورد وضعیــت قراردادى 
خود با ایــن تیم گفت : من 
یکسال با ســپاهان قرارداد 
دارم و پیشنهاد تمدید قرارداد 
دادم چون واقعاً دوســت دارم 
در ســپاهان بمانم اما باشگاه 
پیشنهادى که من عنوان کردم را 
قبول نداشت و من به نظر باشگاه 
احترام مى گذارم و تا روزى که 
سپاهان من را بخواهد با تمام 
وجودم بــراى این تیــم بازى 
مى کنم چون واقعًا سپاهان را 
دوست دارم و گزینه اول و آخر 

من در ایران سپاهان است.

با اعالم کمیته فوتسال، اصفهان به عنوان میزبان تورنمنت 
بین المللى چهارجانبه انتخاب شد. این تورنمنت چهارجانبه 
قرار است از 10 تا 14 آذرماه سال جارى برگزار شود که به 
دلیل شرایط مطلوب اصفهان، میزبانى به این شهر سپرده 
شــد.به گزارش فارس،  اصفهان تاکنون دو دوره میزبانى 
مسابقات جام باشگاه هاى آسیا را بر عهده داشته است که هر 

دو میزبانى مورد تأیید کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار گرفته 
است.در این تورنمنت تیم ملى فوتسال کشورمان به همراه 
تیم هاى ملى روســیه، پرتغال و آرژانتین حضور خواهند 
داشت که با توجه به قدرت تیم هاى شرکت کننده، پیش بینى 

مى شود تورنمنت معتبرى در پیش باشد.
با توجه به انتخاب اصفهان بــراى میزبانى این تورنمنت، 

پیش بینى مى شود سالن پیروزى یا سالن 25 آبان براى محل 
برگزارى انتخاب شوند که هنوز تصمیمى در این خصوص 
اتخاذ نشده است.نخستین دوره مســابقات فوتسال جام 
باشگاه هاى آسیا در سالن پیروزى برگزار شد اما براى دوره 
دو سال قبل، این سالن مورد تأیید قرار نگرفت و مسابقات به 

سالن 25 آبان منتقل شد.

مجتبى جبــ
نگفته براى بازگشت به

این تیم است!
مصاحبه جدید مجتبى جبارىکه
منتظر انتخاب ســرمربى جدید
استقالل به جبارى پیشنهادى مبن
یارى مى کند منصوریان در دو مقط
منفى داد و حاال هم بعید اس
 خیلى ها مىگویند م
منصوریان نباشد به
مدیره استقالل با
گفته اگر منصور
 با این حساب
 برنمى گرد

 قرعه کشى مرحله یک
و هشت تیم راه یافته به
گرفته تیم فوتبال پرسپو
عربستان بعد از مشخص
و در ادامه نوشت: «االهلى
نماینده هاى ایران انتخاب
شده است و باید دید که س
برابر نماینده ایران خواهند

قطرى اش را لغو کرد.
تیم هاى پرسپولیس و االهل
برگزار  کننده دو بازى رفت و
بود. در حالى که پیش از این
فوتبال این کشور به دو باشگ
صورت رویارویى احتمالى با پر
نوشت که االهلى کشور امارات

معرفى کرده است.
در همین حال سایت خبرى «الع
مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در
است: «االهلى عربستان کشـ
خانگى اش با پرسپولیس انتخ

وز سه شنبه
زایده باشگاه
خوزستان ل

ـاى مجازى 
شد. مزایده اى 

ش شــدید نماینده مردم 
 مجلس را به دنبال داشت. 
در یک مصاحبه در این باره 
ه تمامى مسئولین مربوطه 
 مى دهــم ،چنانچه قصد 
ردن این تصمیم را داشته 
ضمن در خواست استیضاح

صاد با متخلفین به شدت 
کــرد. او ادامه  رد خواهیم
اقدام را شــدیداً محکوم 
 و با تمام قدرت از فروش 

ل این باشگاه محبوب 
ـتانى به استان هاى 

وگیرى مى کنم.

مجتبى
 روى هوا

 حرف نمى زند

عضو هیئت مدیره باشــگاه اســتقالل با انتقاد شــدید از 
ســرمربى این تیم، تأکید کرد که علیرضا منصوریان براى 
این تیم کوچک است و این باشــگاه به دنبال یک سرمربى 
خارجــى خواهد رفت! حســن زمانى در گفتگو بــا مهر، به 
صحبت هاى علیرضا منصوریان ســرمربى استقالل مبنى 
بر اینکه «زمانى را نمى شناســم» واکنش نشان داد و تأکید 
کرد که منصوریان براى اســتقالل بســیار کوچک است.
 بخش هایى از گفتگوى خبرگزارى مهر با زمانى در زیر مى آید:

آقاى زمانى! شــما در طول فصل 
مدام با علیرضــا منصوریان 
چالش داشــتید. چــرا این

چالش ها تمامى ندارد؟
من براى اینکه مشــکلى پیش نیاید چهار 

ماه سکوت کردم و حرفى نزدم. گفته 
بودم تــا پایان فصــل مصاحبه

 نمى کنم و روى حرفم ایستادم.
گفته  منصوریــان 
اســت شــما را
نمى شناسد.از این 
ناراحت  صحبت 

هستید؟

منصوریان نــه تنها من کــه حتى بازیکنانــش را هم
نمى شناســد. اگر منصوریــان بازیکنان اســتقالل را 
مى شــناخت، یک مدافع وســط را مأمــور مهار «عمر 
عبدالرحمان» نمى کرد که باعث سوتى هاى زیادى شود 

و در آسیا آبروریزى کنیم.
 آیا باشگاه استقالل تغییر سرمربى را 

در دستور کار دارد؟
 اســتقالل تیم بزرگى است و منصوریان براى 

استقالل بسیار کوچک است. اگر بنده 

در هیئت مدیره باشگاه بمانم، به چیزى جز استفاده از مربى 
با دانش خارجى فکر نمى کنیم.

یعنى قطعــاً مخالــف کار علیرضا 
منصوریان در استقالل هستید؟

بله، قطعــًا مخالف منصوریــان هســتیم. منصوریان
 نشــان داد که حرمت بــزرگ ترش را نگه نمــى دارد. 
او با این بى حرمتــى، خودش را از اســتقالل خلع کرد.
 بعید است که هیئت مدیره بعدى باشگاه روى منصوریان 

نظر داشته باشد.
بعضــى از اعضــاى تیــم بــه

 مصاحبه هاى شما انتقاد دارند و اینکه 
فوتبالى نیستید.

 آن زمــان کــه بنــده فوتبــال بازى 
مى کردم منصوریان هنوز به دنیا نیامده 
بود! زشت است کسى که نان و نمک 
باشــگاه را مى خورد و زحمات 
مدیران را دیده است، اینط ور 
حرف بزند.خود منصوریان 
مــى دانــد بــا چــه 
مشــکالتى پول مورد 
نیــاز تیــم را تأمیــن

 مى کردیم.

عضو هیئت مدیره باشگاه استقالل: 

منصوریان براى استقالل کوچک است!

که «زمانى را نمى شناســم» واکنش نشان داد و تأکید 
منصوریان براى اســتقالل بســیار کوچکاست. مکه
خش هایى از گفتگوى خبرگزارى مهر با زمانى در زیر مى آید:

آقاى زمانى! شــما در طول فصل 
مدام با علیرضــا منصوریان 
چالش داشــتید. چــرا این

چالش ها تمامى ندارد؟
اى اینکه مشــکلى پیش نیاید چهار 

کوت کردم و حرفى نزدم. گفته 
 تــا پایان فصــل مصاحبه

کنم و روى حرفم ایستادم.
گفته  وریــان 
ـت شــما را
ا شناسد.از ین 
ناراحت  بت 

تید؟

 آیا باشگاه استقالل تغییر سرمربى را 
در دستور کار دارد؟

 اســتقالل تیم بزرگى است و منصوریان براى 
استقالل بسیار کوچک است. اگر بنده 

 نشــان داد که حرمت بــزرگت
خودش ر اینبى حرمتــى، او با
 بعید است که هیئت مدیره بعدى

نظر داشته باشد.
بعضــى از اعض
 مصاحبه هاى شما
فوتبالى نیستی
 آن زمــان کــ
مى کردم منص
بود! زشت اس
باشــگا
مدیر
حر
م

باشگاه پیشنهاد تمدید قراردادم 
را قبول نکرد

جبــارى جت

از روز سه شــنبه سامانه بلی
فروشــى رقابت هاى لیگ جه
والیبال براىنخستین بازى ایران مق
بلژیک در دسترس عموم قرار گرفت. هواد
کهکه مى خواستند این بازى را تماشا کنند باید وارد سامانه اىکه انها ا د ا د ا اشاکنند ت ا از ن تندا ا خ که
خرید اینترنتى تعبیه شده بود مى شدند و بلیت خود را براى باز
جمعه خریدارى مى کردند اما نکته اى که در این سامانه مش
و توجه خریداران را به خودش جلب مى کرد گزینه اى برا

بلیتتوسط بانوان بود!
چچچچچچچچچچچچچنچند سال قبل و زمانى که والسکو هدایت تیم ملى ر
گرفت ورزشگاه آزادى میزبان بازى هاى جام
آسیا بود. آن مسابقات که ایر
ققهرمانى هم دســت ی
بارى بود که بانــوانا
ورزشگاه را داشتند. خ

ب ر ی را در
بع سپاهان است که براى من تصمیم مى گیرد و ت

 اینپیشنهادباشــگاه براى بررسى 
هستم. حتى مدیر
برنامه هایم هم 
به اصفهان آمد 
براى صحبت در 

مورد این پیشنهاد 
اما پاسخى داده نشد 

و او بدون ناراحتى 
به تهران برگشت 

چونمن تابع 
تصمیــم 
باشــگاه

ن  ها ســپا
هستم.

 مهاجم ســپاهان در 
مورد وضعیــت قراردادى 
خود با ایــن تیم گفت : من 
یکسالبا ســپاهان قرارداد 
دارم و پیشنهاد تمدید قرارداد

دادم چون واقعاً دوســت دارم 
در ســپاهان بمانم اما باشگاه 
پیشنهادى که من عنوان کردم را
قبول نداشت و من به نظر باشگاه

احترام مى گذارم و تا روزى که 
سپاهان من را بخواهد با تمام 
وجودم بــراى این تیــم بازى
مى کنم چون واقعًا سپاهان را 
دوست دارم و گزینه اول و آخر

مندر ایران سپاهان است.

جبــ ب

مهاجم سپاهان:

خبرهاى ضدونقیض 
درباره حریف پرسپولیس

تورنمنت بین المللى 
فوتسال
 در اصفهان 
برگزار مى شود

استقالل 
خوزستان 
به مزایده 

گذاشته شد 
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 نشان 
دادیم که هندبال ایران 

فراتر از آسیا است. شاکله اصلى 
تیم دینامو را سه تفنگدار ایرانى 

تشکیل دادند و اینکه نیمى از 
گل هاى فینال را ما به ثمر رساندیم 

نشان دهنده این است که سطح 
هندبالیست هاى ایرانى بسیار 

باال رفته است

مدیرعامل 
ه  شــگا با
هــن  ب آ و ذ
اصفهــان گفت: 
کارى  راندمــان 
حســینى در فصــل 
گذشته قابل دفاع است، 
اما غیر از این راندمان کارى 
باید یکسرى پارامترهاى دیگر 
را براى انتخاب سرمربى در نظر 

بگیریم.
ســعید آذرى در مورد آخرین وضعیت 
انتخاب ســرمربى تیم فوتبال ذوب آهن 
اظهار داشت: تا روز چهارشنبه(دیروز) اعضاى 
هیئت مدیره باشــگاه ذوب آهن به جمع بندى 
خاصى روى انتخاب ســرمربى جدید نرسیده اند. 
ضمن تشکر از سیدمجتبى حسینى که سال گذشته 
زحمات زیادى براى ما کشــید هنوز بــه نقطه نظرات 
مشترکى براى معرفى سرمربى جدید نرسیده ایم و من فکر 
مى کنم این اتفاق حداقل تا پایان این هفته رخ دهد و سرمربى 

خود را انتخاب کنیم تا هر چه سریع تر وارد بازار نقل وانتقاالت شویم.
وى با تأکید بر عدم نگرانى نســبت به از دســت دادن زمان در بازار 
نقل وانتقاالت تصریح کرد: ما نگرانى خاصى بابت تیم نداریم و اکثر 
بازیکنانمان قرارداد دارند. یکسرى شایعات در رسانه ها مبنى بر جدایى 
بازیکنان ما وجود دارد که باید بگویم بازیکنان اصلى مان تقریباً قرارداد 
دارند. در مورد آخرین وضعیت مرتضى تبریزى که یکى از بازیکنان 
شاخص ماســت نیز باید بگویم در روزهاى دوشنبه و سه شنبه هفته 
جارى با او جلســه داشــتیم. بقیه بازیکنان آزاد ما نیز منتظر معرفى 

سرمربى جدید ذوب آهن هستند.
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در پاســخ به این پرسش که با توجه به 
نتایج تقریبًا مناسب حســینى احتمال تمدید قرارداد او وجود ندارد؟ 
گفت: سال گذشته ما با توجه به داشته هاى مان نهایتًا در یک رقابت  
شانه به شانه با سه چهار تیم مانند تیم هاى ســپاهان، پیکان، نفت 
و استقالل خوزستان توانســتیم چهارم شویم و مقام خوبى را کسب 
کنیم. ما دو سال پیش ششم شدیم و فقط موفق به کسب جام حذفى 
شده بودیم. در مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه هاى آسیا نیز منهاى 
دیدار برابر العین در اصفهان روى حوادث واگذار کردیم، در امارات تا 
دقیقه 88 یک بر صفر شکست داده بودیم و در این دقیقه گل تساوى 

را دریافت کردیم.
وى یادآور شد: راندمان کارى حســینى در فصل گذشته قابل دفاع 
است، اما غیر از این راندمان کارى باید یکسرى پارامترهاى دیگر را 
براى انتخاب سرمربى در نظر بگیریم. هیئت مدیره در جمیع جهات به 
این نتیجه رسید حسینى امسال از ما جدا شود و باید به این آراء احترام 
گذاشت. جدایى حســینى از ما قطعى شده است و از بین گزینه هایى 

تا فردا(امروز) باید بــه جمع بندى نهایى که وجود دارد حداکثر 
برسیم.

آذرى که با رادیو ورزش صحبت مى کــرد، در خصوص اینکه غیر از 
مجید صالح، امید نمازى و امیر قلعه نویى گزینــه دیگرى نیز براى 
هدایت این تیم وجود دارد، گفت: اینها از گزینه هاى ما هســتند و در 
کنار این نفرات اسکوچیچ نیز حضور دارد، اما فکر مى کنم جمع بندى 
هیئت مدیره روى انتخاب مربى ایرانى باشد. کفه ترازو وسط ایستاده 
و هنوز ســنگینى خاصى ندارد و باید صبر کنیم تا فردا(امروز) نتیجه 

آن مشخص شود.
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در واکنش به اینکه گفته مى شود شانس 
امیر قلعه نویى براى هدایت این تیم از سایر گزینه ها بیشتر است، خاطر 
نشان کرد: یک نگاه و نقطه نظر از بیرون وجود دارد ولى یکسرى از 
پارامترهایى که ما امسال با آن مواجه بودیم کارشناسى اعضاى هیئت 
مدیره باشگاه است که اغلب ورزشى نیستند، اما مشاوران خوبى در 

این زمینه دارند و با وسواس مسائل را کنکاش مى کنند.
وى در پاسخ به ســئوالى پیرامون فعالیت باشگاه ذوب آهن در فصل 
نقل وانتقاالت تصریح کرد: فکر مى کنــم اگر بچه هاى خود را حفظ 
کنیم نهایتًا به سه چهار بازیکن نیاز داریم و من با توجه به آموزه هاى 
تجربى و علمى این را حق ســرمربى تیم مى دانم تا با توجه به آنالیز 
عملکرد تیم بازیکنانش را انتخاب کند. این شیوه درستى نیست که ما 
بدون انتخاب سرمربى، بازیکن جذب کنیم و شاید بعد از اضافه شدن 
سرمربى، بازیکنان جذب شده از نظر او در پست هاى غیرتخصصى 
بوده باشند. ما به خودمان اجازه ندادیم با کسى صحبت کنیم و فقط 
سیداحمد موسوى را از اکسین البرز در پست دفاع راست جذب کردیم، 
چون سال گذشته با آسیب دیدگى حمام بازیکنى در این پست نداشتیم 
و مجبور شدیم از رجب زاده و حق وردى استفاده کنیم. با وجود اینکه 
قرارداد حمام همچنان با ما پابرجاست این بازیکن را نیز براى تقویت 

جناح راست جذب کردیم.
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فرهاد ســال افزون در بازى با لهستان به 
قدرى خوش درخشید و میخ خود را به قول 
معروف محکم کوبید که دربازى با بلژیک 
هم فیکس باشــد! این دیداردرچارچوب 
هفته دوم لیگ جهانى درحالى روز جمعه 
در تهران برگزار مى شــود که بعید است 

سعید معروف درترکیب اصلى باشد.
از اردوى تیم ملى والیبال خبرمى رسد که 
«ایگور کوالکوویچ» به شدت از عملکرد 
فرهاد ســال افزون پاسور دوم تیم ملى در 
بازى با لهســتان راضى است و قصد دارد 
برابر بلژیک هم به این بازیکن اعتماد کند 

چون در دفاع فوق العاده است.
این درحالى اســت کــه از نظــر ایگور 
کوالکوویچ ســرمربى تیم ملى، ســعید 
معروف در دفاع با مشکالتى روبه رو است 
و به همیــن خاطر بار دیگر فرهاد ســال 

افزون بازى خواهد کرد.

آنطور که از شــواهد و قرایــن برمى آید 
تغییــرات در ترکیب مدیریتى باشــگاه 
اســتقالل تهــران قطعى اســت و رضا 

افتخارى هم رفتنى است.
هرچنــد هنــوز وزارت ورزش و جوانان 
تصمیمى درباره باشــگاه استقالل تهران 
اتخاذ نکرده است اما شنیدیم جدایى رضا 
افتخارى مدیرعامل این باشــگاه قطعى 

است.
نفرات جدیدى هم به ترکیب هیئت مدیره 
باشگاه استقالل تهران اضافه مى شوند در 
حالى که علیرضا منصوریان ماندنى 

است.
از قرارمعلوم تصمیم زعماى وزارت 
ورزش و جوانان بر این است که به 
علیرضا منصوریان سرمربى جوان 
استقالل باز هم فرصت 

بدهند.
هنوز شخص خاصى 
به عنوان جانشــین 
رضا افتخارى معرفى 
نشــده اســت اما به 
زودى یک نفر به عنوان 
سرپرست موقت باشگاه، اداره 
امور را تــا انتخاب مدیرعامل 
جدید برعهده مــى گیرد تا 
اســتقالل درفصل نقل و 
انتقــاالت ازرقبا عقب 

نیافتد.

سال افزون 
بازهم به جاى 

معروف

رضا افتخارى 
مى رود، علیرضا 

منصوریان 
مى ماند!

لژپونر هندبال ایران گفت: قهرمانى دینامو با ایرانى ها نشان دهنده این است 
که سطح هندبالیست هاى ایرانى بسیار باال رفته است.

ا... کرم استکى درمورد کسب عنوان قهرمانى لیگ رومانى اظهار داشت: 
خدا را شکر مى کنم که امسال هم توانستیم نتایج خیلى خوبى کسب 
کنیم و باز هم پرچم ایران را در هندبال اروپا به اهتزاز در بیاوریم. 
بازى سختى در فینال داشتیم و هر دو تیم پایاپاى جنگیدند. به 
هر حال فکر مى کنم شایسته این قهرمانى بودیم، چون در 

طول فصل بسیار تالش کرده بودیم.
این هندبالیست اصفهانى ادامه داد: من و سجاد به دلیل 
درگذشت مادر بزرگمان شرایط روحى خوبى نداشتیم، اما 
با این حال براى تیم مان سنگ  تمام گذاشتیم و سرانجام 
توانستیم مزد زحماتمان را هم بگیریم. علیرضا موسوى، 
دیگر ایرانى حاضر در دینامو هم همیشه در کنار ماست و با 

هم براى معرفى هندبال ایران مى جنگیم.
ا... کرم استکى، خاطرنشان کرد: نشان دادیم که هندبال ایران فراتر از آسیا 
است. شاکله اصلى تیم دینامو را سه تفنگدار ایرانى تشکیل دادند و اینکه 
نیمى از گل هاى فینال را ما به ثمر رساندیم نشان دهنده این است که 

سطح هندبالیست هاى ایرانى بسیار باال رفته است.
لژیونر هندبال ایران با بیان اینکه هفته آینده به تهران خواهیم آمد، 
عنوان کرد: کم کم باید به فکــر تیم ملى و حضور در اردوهاى 
تیم ملى باشیم. امیدوارم بتوانیم با انرژى و انگیزه اى که داریم 
بهترین عملکرد را در تیم ملى داشته باشیم و نشان دهیم 
که هندبال ایران با این پتانسیل در رده ملى هم حرف هاى 

زیادى براى گفتن دارد.

مى ماند!

مهاجم فصل پیش فوالد 
خوزستان به تیم فوتبال 

سپاهان پیوست. 
به گزارش پایگاه 
خبرى سپاهان، 

ساسان انصارى با 
حضور در دفتر 
باشگاه فوالد 

مبارکه 

سپاهان 
و انجام 

مذاکرات و توافق 
الزم، با عقد قراردادى دو 

ساله رسماً به جمع زردپوشان 
پیوست.

ساسان انصارى 

لژیونر هندبال ایران:

        نشان دادیم که هندبال ایران
       فراتر از آســـیاست
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ضمن تشکر از سیدمجتبى حسینى که سال گذشته 
بــه نقطه نظرات  حمات زیادى براى ما کشــید هنوز
رکى براى معرفىسرمربى جدیدنرسیده ایم و منفکر

م این اتفاق حداقل تا پایان

این نتیجه رسید حسینى امسال از ما جدا شود و باید به این آراء احترام 
گذاشت. جدایى حســینى از ما قطعى شده است و از بین گزینه هایى 

تا فردا(امروز) باید بــه جمع بندى نهایى که وجود دارد حداکثر 

چون سال گذشته با آسیب
و مجبور شدیم از رجب زا
قرارداد حمام همچنان با
دیم

ن:

که

ز

نشان
دادیم که هندبال ایران

است. شاکله اصلى از آسیا فراتر
تیم دینامو را سه تفنگدار ایرانى 

تشکیل دادند و اینکه نیمى از 
گل هاى فینال را ما به ثمر رساندیم 

نشان دهنده این است که سطح 
هندبالیست هاى ایرانى بسیار 

باال رفته است
ههندباه

جناح راست جذب کردبرسیم.ن این هفته رخ دهد و سرمربى 

لژپونر هندبال ایران گفت
که سطح هندبالیست
ا... کرم استکىدرم
شکرمى ک خدا را
کنیم و باز هم
بازى سخت
هر حال
طول
این
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با ای
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ا... کرم استکى، خاط
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عنوان کرد
تیم ملى
بهترین
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لژیونر هندبال ایران

             نشان دادیم ک
ز ر          فراتر ازر

محمدرضــا خلعتبرى در 
سال هاى گذشته یکى از 
بهترین بازیکنان فوتبال 
ایران بوده اســت اما در 
لیگ شانزدهم نتوانست 

آنطور که باید درخشان 
ظاهر شود. خلعتبرى در 
نیم فصل اول پارسال 
گســترش  پیراهــن 
فوالد را برتــن کرد که 
به مشــکالتى با کادرفنى 
وقت این تیم برخورد. او در نیم 
فصل راهى سایپا شد اما با توجه 
به شرایط این تیم نتوانست آنطور که 
باید موفق باشد.حاال با حضور على دایى 
در سایپا و اتمام قرارداد خلعتبرى با این تیم 

او از جمع نارنجى پوشان جدا خواهد شد.
خلعتبرى در این باره گفت: «قرارداد من با سایپا به 

پایان رسیده است و در مصاحبه مدیرعامل باشگاه 
خواندم که با بازیکنان مورد نیازشــان تماس گرفتند. 

با من تماسى حاصل نشده اســت وبراى مجموعه سایپا 
آرزوى موفقیت مى کنم. امیدوارم نتایج خوبى در لیگ هفدهم 

کسب کنند.»
خلعتبرى درباره مقصد آینده اش بیان کرد: «از دو ســه 
تیم پیشــنهاد دارم و ظرف روزهاى آینده تصمیم خود را 
مى گیرم و به یکى از پیشنهادهایم پاسخ مثبت مى دهم.»

ر حمدرضــا خلعتبرى در
زسال هاى گذشته یکى از
ل هترین بازیکنان فوتبال
ر یران بوده اســت اما در
تگ شانزدهم نتوانست ان نت شانزد گ

آنطور که باید درخشان 
ظاهر شود. خلعتبرى در 
نیم فصل اول پارسال 
گســترش  پیراهــن 
فوالد را برتــن کرد که 
مشــکالتى با کادرفنى 
 این تیم برخورد. او در نیم 
هى سایپا شد اما با توجه 
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فصل راه
به شرایط این
باید موفق باشد
در سایپا و اتمام قرا
او از جمع نارنجى پوشان
خلعتبرى در این باره گفت:
پایان رسیده است و در مصاحبه م
خواندم که با بازیکنان مورد نیازشــان تم
با من تماسى حاصل نشده اســت وبراى مجم
آرزوى موفقیت مى کنم. امیدوارم نتایج خوبى در لیگ

کسب کنند.»
«از دو خلعتبرى درباره مقصد آینده اش بیان کرد:
تیم پیشــنهاد دارم و ظرف روزهاى آینده تصمیم
به یکى از پیشنهادهایم پاسخ مثبتمىد مى گیرم و

خلعتبرى: از سایپا با من تماس نگرفتند

کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن معتقد اســت که پرسپولیس در لیگ 
قهرمانان آسیا مى تواند از سد االهلى عربستان عبور کند.

مهدى رجب زاده در مورد تقابل پرســپولیس و االهلى عربستان 
در لیگ قهرمانان آســیا گفت: در مرحله یک چهارم نهایى لیگ 
قهرمانان آسیا تمامى تیم ها قدر و خوب هستند. االهلى تیم خوبى 

اســت. این تیم در بازى دوم مقابل ما در نیم ســاعت ابتدایى از 
ذوب آهن ترســیده بود، ولى رفته رفته بازى را در دست 

گرفت.
وى افزود: االهلى چند بازیکن تأثیرگذار دارد که از آن 
جمله مى توان به بازیکن یونانى این تیم اشاره کرد که 

باتکنیک است. نکته مهم این است که آنها به دنبال 
استفاده از عمق دفاعى حریف هستند و بیشتر 

روى این موضوع تمرکز دارند. 

البته این بازى چند ماه دیگر برگزار مى شود و طبیعتًا تیم ها با تغییر 
مواجه خواهند شد.

کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن همچنین خاطر نشان کرد: نمى توان 
گفت پرسپولیس قوى تر است یا االهلى و هرکدام از آنها خصوصیات 
خاص خودشــان را دارند. پرسپولیس دونده تر اســت و یک تیم 
تهاجمى محسوب مى شود. اگر االهلى بخواهد مقابل پرسپولیس 
حمله کند، قطعاً دچار مشکل خواهد شد، چون پرسپولیس 
در ضدحمله تیم بسیار خوبى است و بازیکنان سرعتى 
دارد. من امیدوارم که در نهایت پرســپولیس با عبور از 

االهلى به مرحله بعدى برود.

نظر رجب زاده درباره حریف پرسپولیس 
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یپا شد اما با توجه
وانست آنطور که 
 حضور على دایى

عتبرى با این تیم 
خواهد شد.

اد من با سایپا به 
ل باشگاه 

رفتند. 
ایپا 
م 

ز یى ب یم ر بل وم زى ب ر یم ین
ذوب آهن ترســیده بود، ولى ررفته رفته بازى را در دست 

گرفت.
وى افزود: االهلى چند بازیکن تأثیرگذار دارد که از آن 
جمله مى توان به بازیکن یونانىى این تیم اشاره کرد که 

باتکنیک است. نکته مهم این است که آنها به دنبال 
استفاده از عمق دفاعى حریف ههستند و بیشتر 

روى این موضوع تمرکز دارند. 

ر و ى وب ى یسه پو بلپر و ىب
ل خواهد شد، چون پرسپولیس حمله کند، قطعاً دچار مشکل
بى است و بازیکنان سرعتى در ضدحمله تیم بسیار خوب
هایت پرســپولیس با عبور از دارد. من امیدوارم که در نه
ود.االهلى به مرحله بعدى برو

«عمر السوما» مهاجم سورى تیم االهلى عربستان در 
سه رویارویى گذشــته خود با تیم هاى ایرانى، پنج بار 

موفق به گشودن دروازه آنها شده است.
 تیم فوتبــال االهلى عربســتان در گروه ســوم لیگ 
قهرمانان آســیا با ذوب آهن همگروه بود و در دو دیدار 
رفت و برگشت موفق به شکست این تیم شد تا به عنوان 
تیم دوم پس از العین امارات به مصاف االهلى امارات 
برود؛ نماینده عربستان در دو دیدار رفت و برگشت برابر 
نماینده امارات به برترى دســت یافت و اکنون باید در 

مرحله یک چهارم نهایى به مصاف پرسپولیس برود.
عمر السوما بازیکن سورى االصل تیم االهلى در دیدار 
رفت برابر ذوب آهن که به میزبانــى نماینده ایران در 
ورزشگاه سلطان قابوس برگزار مى شد، موفق شد در 
دقایق پایانى روى یک ضربه ایســتگاهى، گل برترى 

تیمش را در برابر شــاگردان مجتبى حســینى به ثمر
 برساند.

البته این براى اولین بار نبود که عمر السوما موفق به باز 
کردن دروازه نماینده هاى ایرانى شده بود؛ این بازیکن 
در دیدار برابر نفت تهران هم دو بــار موفق به گلزنى 
با پیراهن االهلى شده بود؛ درســت مثل دو گلى که با 
پیراهن االهلى به تراکتورســازى زده بود تا با گلزنى 
مقابل رشید مظاهرى شــمار گل هایش به تیم هاى 

ایرانى به عدد 5 برسد.
ستاره االهلى در حال حاضر به دلیل مصدومیتى که با 
آن مواجه شــده تحت عمل جراحى قرار گرفته است و 
معلوم نیست با آمادگى کامل به دیدار برابر پرسپولیس

 برسد.

ستاره االهلى، متخصص گلزنى به ایرانى ها 
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دى ماه ســال گذشــته پرونــده اى از کالنترى 166 
لواسانات، به دستور سرپرست دادسراى عمومى لواسان 
با موضوع «سرقت اماکن» به پایگاه یکم پلیس آگاهى 

تهران بزرگ ارجاع شد.
شــاکى پرونده پس از حضور در پلیس آگاهى، گفت: 
«جهت شنا کردن به اســتخر رفته بودم، هنگام ورود 
کارت عابربانــک خود را با رمز مربوطــه جهت هزینه 
استفاده از استخر به متصدى وقت تحویل دادم. پس از 
خروج از استخر و از طریق پیامک بانکى متوجه برداشت 
بیش از دو میلیون و 700 هزار تومان از حســاب خود 
شــدم و در این خصوص به کارگر استخر به نام "نیما" 

مظنون هستم.»
با آغاز رســیدگى به پرونده، تحقیقــات از «نیما» در 
دستور کار کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهى تهران 
بزرگ قرار گرفت. وى در تحقیقات اولیه منکر هرگونه 
انجام سرقت شد اما در ادامه تحقیقات گفت: «متصدى 
استخر به نام "محسن" کلید هوشمند کمدهاى استخر 
را در اختیارم گذاشت و از من خواست تا کارت عابربانک 
شــاکى پرونده را بدزدم و به او بدهم. مــن نیز پس از 
ســرقت عابربانک، آن را در اختیار "محسن" قرار دادم 
و به دنبال آن ایشــان نیز کارت را به یکى از دوستانش 

به نام "میثم" تحویل داد تا اقدام به خرید طال کند.»
با توجه به اعترافات به دست آمده از «نیما»، «محسن» 
دســتگیر و در تحقیقات به عمل آمده اظهارات کارگر 
اســتخر (نیمــا) را تأیید کــرد. در ادامه و با بررســى
 تراکنش مالى کارت عابربانــک مالباخته، کارآگاهان 
موفق به شناســایى یک مغازه طالفروشى در منطقه 
مینى سیتى شدند که برابر تصاویر به دست آمده از مغازه 
طالفروشى، «میثم» با مراجعه به آن اقدام به خرید طال 

از مغازه طالفروشى کرده بود.
با شناســایى «میثم» به عنوان دیگــر عضو این گروه 
از ســارقان، وى نیز به همدســتى با دو متهم دیگر در 
خصوص برداشت غیرمجاز از حساب عابربانک شاکى 

پرونده اعتراف کرد.
در ادامه رسیدگى به پرونده، متهمان به تشکیل گروهى 
از ســارقان منزل در منطقه لواسان نیز اعتراف کردند و 
عنوان داشتند که همراه تعداد دیگرى از مجرمان سابقه 
دار به نام هاى «حســین» و «مجید» اقدام به تشکیل 
گروه سارقان منازل در منطقه لواسان کرده اند و در ادامه 
سه نفر بنام هاى «رضا» ، «مهرداد» و «مهدى» را به 

عنوان خریداران اموال مسروقه معرفى کردند که تمامى 
این گروه از دزدان و خریداران اموال مسروقه دستگیر 
و به پایگاه یکــم پلیس آگاهى تهران بــزرگ منتقل

 شدند.
در ادامه تحقیقات پلیسى جهت شناسایى دیگر جرائم 

ارتکابى این گروه از سارقان ، «نیما» در خالل تحقیقات 
اعالم داشت: « در ســال 1394 همراه یکى از اعضاى 
گروه به نام "مجید" مقادیرى اموال مســروقه شامل 
طال و جواهرات را جهت فروش بــه یکى از خریداران 
اموال مســروقه به نام "محسن" تحویل دادیم اما او به 
ما خیانت کرد و پس از فروش اموال مسروقه، پول آن 
را به ما تحویل نداد. بــه همین علت با وى در محل تپه 
سرك لواسان قرار مالقات گذاشتیم. در محل مالقات 
(تپه سرك لواسان) درگیرى شــدیدى میان ما رخ داد 
که حین درگیرى "مجید" با وارد آوردن ضربه چوب به 

سر "محسن"، وى را نقش بر زمین کرد. هر دو نفر آنجا 
را ترك کرده و پس از دقایقــى مجدداً به محل مراجعه 
کردیم و متوجه شدیم که "محسن" فوت کرده است.»

با توجه بــه اعترافــات به دســت آمــده از دو عامل 
جنایــت، کارآگاهان پایگاه یکم با بررســى ســوابق 

موجود در خصوص کشــف جســد موفق به شناسایى
 هویت جســد مجهول الهویه شدند که طبق اطالعات 
پرونده روز ســوم تیر ماه سال گذشــته در بیابان هاى 
منطقه لواسان کشــف و به پزشکى قانونى منتقل شده 

بود.
با بررســى اطالعــات ثبت شــده در پرونده جســد

 مجهول الهویه و تصاویر گرفته شده از جسد، کارآگاهان 
با تأیید هویت جسد توسط متهمان، موفق به شناسایى 

هویت جسد (محسن) شدند.
سرهنگ کارآگاه کرم یوســف وند، رئیس پایگاه یکم 

پلیس آگاهى تهــران بزرگ، با اعــالم این خبر گفت: 
«طبق دســتور مقام محترم قضائى دادسراى لواسان، 
اقدامات قانونى در خصوص بازســازى صحنه جنایت 
توسط کارشناسان بررسى صحنه جرم انجام شد و هر 
دو متهم نسبت به بازســازى صحنه در محل ارتکاب 

جنایت اقدام کردند.»
ســرهنگ کارآگاه کرم یوســف وند، در پایان این خبر 
گفت: «براى اعضاى گروه ســارقان قــرار قانونى از 
ســوى مقام محترم قضائى صادر شد و متهمان جهت 
انجــام تحقیقات و شناســایى دیگر جرائــم ارتکابى
 در اختیار پایگاه یکم قرار داده شدند. دو عضو دیگر این 
گروه نیز با قرار بازداشت موقت و جهت انجام تحقیقات 
تکمیلى در خصوص پرونده قتل عمـــد در اختیار اداره 
دهم ویژه قتــل پلیس آگاهى تهران بــزرگ قرار داده 

شدند.»
چهل تکه

یک پدر بى فکر بعد از دیدن مســابقات کشــتى کج یکى از
 فن هاى سنگین و کشــنده این ورزش را روى دختر بچه دو 

ساله اش اجرا مى کند و او را به قتل مى رساند.
دختر بچه دو ســاله این پدر بعد از اجراى فن به شدت آسیب
 مى بیند و به بیمارســتان منتقل مى شود و چند روز بعد بر اثر 

جراحات بسیار جان خود را از دست مى دهد.
«ریچارد گامــاچ جونیــور» بخاطر بى توجهــى و به خطر 
انداختن جان بچــه اش تحت تعقیب پلیس اســت. پلیس
 مى گوید که مادر این بچه از ماجراى سوء استفاده هاى متعدد
 از این دختر بچه باخبربوده اما از ترس حبس شدن چیزى به 

پلیس نگفته است.

حمله ور شدن یک مسافر به کابین خلبان یکى از هواپیماهاى 
خطوط مسافربرى مالزى باعث فرود اضطرارى این هواپیما شد.
 این مرد 25 ساله ســرى النکایى به محض برخاستن هواپیما 
از زمین شروع به فریاد زدن و تهدید به بمب گذارى در هواپیما 
کرد. خلبان هواپیما مجبور شد تا دوباره این هواپیما را در فرودگاه 
«آوالون» ملبورن استرالیا بر زمین بنشاند. این هواپیما از ملبورن 

استرالیا به مقصد کوآالالمپور مالزى پرواز مى کرد.
ترس و وحشت مسافران زمانى بیشتر شد که این مسافر چیزى 
شبیه به یک چاشنى بمب یا یک وسیله الکترونیکى را در دست 
داشت. بالفاصله پروازهاى این فرودگاه به حالت تعلیق در آمد و 
هواپیما در این فرودگاه بر زمین نشست و نیروهاى پلیس ویژه 

استرالیا وارد هواپیما شدند و این مرد را دستگیر کرد.

مادر سهل انگار که براى شش دقیقه دوقلو هاى سه ساله خود را در 
خانه تنها گذاشت و براى خریدن پودر ماشین لباسشویى به فروشگاه 
خواربارفروشى نزدیک خانه رفت، وقتى از خرید بازگشت با جسد غرق 

شده فرزندانش در ماشین لباسشویى رو به رو شد.
پس از انتقال دوقلوها به بیمارستان «جیپور گولدن» اعالم شد که هر 

دو به علت غرق شدگى فوت کرده اند.
مادر آنها ادعا مى کند قبل از رفتن به بیرون، ماشین لباسشویى را از 
لباس پر کرده بوده و جایى براى رفتن بچه ها داخل آن نبوده است و 
براى بازجوى پرونده سئوال است که اصًال چگونه دوقولوها به داخل 
ماشین رفته، در را به روى خود بسته اند و ماشین شروع به کار کرده 
است.گفتنى است؛ پسرهاى دو قلو «الکش» و «نیشو» نام داشتند و 

این حادثه دردناك در دهلى نو اتفاق افتاده است.

مرگ دردناك دختربچه توسط 
پدر جوگیر

حمله مسافر 
به کابین خلبان 

مادر سهل انگارى که 
دوقلوهایش را شست 030201

22 فروردیــن 94 دخترى جوان به نام «نســترن» با مراجعــه به یکى از 
کالنترى هاى پایتخت از حبس غیرقانونى و تجاوز دو برادر شکایت کرد و 
گفت: «ساعتى قبل همراه یکى از دوستانم به نام "سارا" سوار خودرو شدیم 
و براى تفریح به اطراف تهران رفتیم. در بین راه براى شستن دست هایم به 
باغ گالبى در همان نزدیکى رفتم، وقتى وارد باغ شدم، دو برادر به نام هاى 
"ساســان" و "حمید" با تهدید مرا در یک اتاق زندانــى کردند و مورد آزار

 قرار دادند. آنها چوبــى را باالى ســرم گرفتند و تهدیــدم کردند اگر به 
حرفشان گوش ندهم با آن مرا مورد ضرب و شتم قرار مى دهند. دو ساعت

 بعد، رهایم کردند و من هم خودم را به کالنترى رساندم.» 
سارا، دوست شــاکى نیز به مأموران گفت: «وقتى برگشتن نسترن از باغ 
طول کشــید، نگرانــش شــدم. مى خواســتم دنبالش بروم امــا مردى 

غریبه از باغ بیرون آمد، در ماشین را قفل کرد و گوشــى ام را هم به زور از 
من گرفت.»

با ثبت این شــکایت، کارآگاهان به باغ محل حادثه اعزام شــدند و هر دو 
برادر را دســتگیر کردند. آنها در بازجویى ها خود را بى گناه دانستند، با این 
حال کیفرخواست پرونده با اتهام تجاوز به عنف صادر شد و براى رسیدگى 
در اختیار شعبه هشتم دادگاه کیفرى استان تهران قرار گرفت. قضات این 
شعبه براساس شکایت نسترن و سایر مدارك موجود ساسان را به جرم حبس 
غیرقانونى و ارتباط نامشروع به سه سال حبس، دو سال تبعید و صد ضربه 
شالق محکوم کردند. حمید نیز به جرم ارتباط نامشروع به دو سال تبعید و 

صد ضربه شالق محکوم شد.
این احکام با اعتراض ساســان به دیوان عالى کشور ارسال شد و قضات با 
تردید در وقوع حبس غیرقانونى، خواســتار بررسى مجدد سه سال حبس 
صادره براى متهم شدند و پرونده را به شعبه دوم دادگاه کیفرى استان تهران 

به ریاست قاضى محسن زالى فرستادند. 
در جلسه دادگاه، شــاکى بار دیگر مدعى وقوع آزار و اذیت شد و درخواست 
مجازات کرد. ســپس ساسان گفت: «شاکى و دوســتش براى تهیه مواد 
مخدر به باغ مى آمدند. آن روز من و برادرم مهمان داشتیم و وقتى نسترن 
و دوستش وارد شدند، از آنها خواســتیم باغ را ترك کنند اما گوش نکردند. 
عصبانى شدم و از باغ بیرونشان انداختم. من هیچ جرمى مرتکب نشده ام 
و شاکى و دوســتش به دروغ ماجراى حبس و آزار و اذیت و قفل کردن در 

ماشین را مطرح کرده اند.»
در پایان دادگاه، قضات وارد شور شدند و با مردود دانستن وقوع جرم حبس 
غیرقانونى، حکم سه ســال حبس متهم را رد کردند. او و برادرش در پایان 

رسیدگى به دو سال تبعید و صد ضربه شالق محکوم شدند.

شنا در استخر
باند مخوف را فاش کرد 

عقربه ها ساعت 2و 45 دقیقه پنجمین روز خرداد ماه 
سال جارى را نشان مى داد که آتش سوزى بزرگى در 
یک خانه قدیمى در خیابان دماوند تهران نرسیده به 
چهارراه سبالن امدادگران و آتش نشانان را به محل 
کشاند.آتش نشــانان زمانى که براى بررسى هاى 
بیشتر وارد ساختمان شدند ابتدا در راه پله هاى طبقه 
اول با جسد پسر جوان و در ادامه در طبقه دوم با جسد 

یک جوان دیگر روبه رو شدند.
همین کافى بود تا مأمــوران کالنترى 127 نارمک 
سناریوى آتش ســوزى مرگبار به بازپرس کشیک 
قتل مخابره کنند که در این مرحله دستور انتقال جسد 

سوخته دو جوان به پزشکى قانونى صادر شد.
بدین ترتیب تیمى از مأموران اداره 10 پلیس آگاهى 
تهران براى تحقیقات ویژه وارد عمل شدند و در گام 
نخست مشخص شــد همزمان با سناریوى آتش 
سوزى پسر و دختر جوانى از خانه قدیمى خارج شده 
اند.در این مرحله «مینا» و «یاسر» از سوى مأموران 
هدف بازجویى قرار گرفتند و یاسر که برادر یکى از 
قربانیان این آتش سوزى مرگبار است گفت: «چندى 
قبل با مینا آشنا شــدم و پس از مدتى پى بردم که 
دختر جوان قبل از دوستى با من با پسر جوانى به نام 

"کامران" دوست بوده است.»
وى افزود: «من و کامران با هم اختالف داشــتیم و 
یکبار در درگیرى که با هم داشتیم با قمه ضربه اى به 
دستش زدم و از آن زمان او نسبت به من کینه دارد.»

پسر جوان گفت: «شــب حادثه با مینا در طبقه اول 
ســاختمان بودیم و برادرم و دوستش در طبقه دوم 
ساختمان بودند که ناگهان متوجه شعله هاى آتش 
شدیم که با ســرعت من و مینا از ساختمان خارج 
شدیم اما برادر و دوســتش در طبقه دوم ساختمان 

گرفتار شدند.»
در این مرحله، با توجه به کینه اى که کامران داشت 

با فرضیه آتش ســوزى عمدى براى انتقام گیرى 
دستگیرى این جوان در دســتور کار  مأموران قرار 
گرفت که کامران در این مرحله از سوى کارآگاهان 
دستگیر شــد و ابتدا خود را در ماجراى آتش سوزى
 بى گناه مى دانســت اما وقتى در برابر قاضى نقدى 
نژاد در دادسراى امور جنایى قرار گرفت لب به سخن 

باز کرد.
کامران در اعترافاتش گفت: «ســاعت 11 شب 4 
خرداد ماه با "آرش" و "سهیل" در جلوى خانه ایستاده 
بودیم که یاسر و یکى از دوستانش با موتور به سراغ ما 

آمدند و بین ما درگیرى صورت گرفت.»
وى افزود: «یاسر ابتدا به صورتم گاز اشک آور زد و 
در ادامه با قمه ضربه اى به دستم زد و سپس یاسر با 
قمه ضربه اى به دوستم آرش زد و به سرعت پا به فرار 

گذاشت و ما با پلیس تماس گرفتیم.»
کامران ادامه داد: «وقتى با پلیس به در خانه یاســر 
رفتیم آنها در آنجــا نبودند دوباره به ســمت خانه 
بازگشــتیم و با دوســتانم تصمیــم گرفتیم براى

 انتقام گیرى موتورســیکلت یاســر را آتش بزنیم. 
نخستین ساعت بامدادى 5 خرداد بود که ابتدا یک 
شیشه بنزین، یک شیشه سس و پارچه اى به عنوان 
فیتیله تهیه کردیم سپس سهیل شیشه را با بنزین 
موتورش پر کرد و هر سه سوار بر موتور به سمت خانه 
یاسر رفتیم.وقتى به جلوى در خانه یاسر رسیدیم ابتدا 
فیتیله را آتش زدیم و سپس شیشه بنزین را از حیاط 
داخل موتور یاسر انداختم و پس از آتش گرفتن موتور 
به سرعت پا به فرار گذاشتیم.»کامران گفت: «من با 
برادر یاسر اختالفى نداشتم و فکر نمى کردیم آنها 
داخل خانه باشــند و فقط تصمیم داشتیم موتور را 
به آتش بکشــیم.»بنا به این گزارش، کامران براى 
تحقیقات بیشتر به دســتور بازپرس نقدى نژاد در 
اختیار  مأموران اداره 10 پلیس آگاهى تهران قرار دارد.

اعتراف به آتش زدن خانه رقیب عشقى 

رئیس پلیس راه قزوین از توقیف یک تریلى هوو  در محور 
قزوین- رشت به رانندگى پسرى 9 ساله خبر داد.

ســرهنگ نصرا.. بیگلرى اظهار داشت: فرمانده پاسگاه 
پلیس راه قزوین- رشت حین کنترل خودروهاى عبورى 
در محور جاده قدیم قزوین- رشــت، یک دستگاه تریلر 
هوو را که رانندگى آن را پســرى 9 ساله بر عهده داشت 

شناسایى کردند.
وى ادامــه داد: پــس از متوقف کردن خــودرو مذکور 
مشخص شد پدر راننده 9 ســاله در تریلر خواب بوده که 

بالفاصله کامیون متوقف شد.
سرهنگ بیگلرى افزود: با توجه به اینکه راننده تریلر به 
سن قانونى نرســیده و توانایى جسمى و مهارت الزم را 
جهت رانندگى با خودرو سنگین نداشته و همچنین اقدام 
پدر براى در اختیار گذاشتن وسیله نقلیه به شخص فاقد 

صالحیت، خودرو توقیف و راهى پارکینگ شد.

توقیف تریلى
 با رانندگى پسر 9ساله!

روز پنچ شنبه هفته گذشته چهار مرد جوان که براى تفریح 
و کوهنوردى به ارتفاعات اطراف روستاى رزقان شهرستان 
جغتاى رفته بودند در نیمه هاى شب در حال استراحت بودند 

که سر و صداهایى شنیدند.
چهار مرد وقتى به خود آمدند با دو مرد که دو اسلحه کلت 
کمرى و تک لول در دست داشــتند روبه رو شدند و مردان 
مسلح که چهره هایشان را پوشانده بودند با تهدید اسلحه 
چهار گوشى موبایل، دستگاه شارژ ســیار، کوله پشتى ها، 
اسلحه شکارى و کفش هاى مردان را به سرقت بردند و در 

آن تاریکى شبانه ناپدید شدند.
سرتیپ دوم بهمن امیرى مقدم رئیس پلیس استان خراسان 
رضوى با در جریان قرار گرفتن این سرقت مسلحانه  دستور 
داد تا تیم ویژه اى از مأموران براى دستگیرى عامالن این 

سرقت مسلحانه وارد عمل شوند.

در این مرحله ســرهنگ موهبتى رئیس پلیس شهرستان 
جغتاى تیم ویژه اى را تشکیل داد و تجسس هاى فنى براى 
دستگیرى این دو سارق مسلح را آغاز کردند.تجسس هاى 
فنى و پلیسى مأموران خیلى زود به نتیجه رسید و دو سارق 
مسلح در عملیات غافلگیرانه مأموران دستگیر شدند و در 
بازرسى از مخفیگاه دزدان وسایل سرقتى، اسلحه تک لول 
شکارى و یک اسلحه کلت پالستیکى که دزدان با آن اقدام 

به سرقت مسلحانه کردند به دست آمد.
مأموران در تحقیقات پلیســى پى بردند که این دو سارق 
عمو و برادرزاده هســتند.بنا به این گزارش، متهمان براى 
تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران پلیس خراسان رضوى 

قرار گرفته اند. 

سرقت از کوهنوردان با کلت پالستیکى 
سرقت از کوهنوردان با کلت پالستیکى 

دردسر گردش نسترن و سارا 
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این روزها همه به دنبال باترى با دوام هســتند. با گذشــت هر سال، 
گوشى هاى هوشــمند باریک تر، پر سرعت تر، قدرتمند تر و با صفحات 
نمایش با کیفیت ترى عرضه مى شــوند. ولى همه این امکانات جدید، 
مصرف انرژى دستگاه را باال مى برند و باترى هاى لیتیومى کنونى نیز 
دیگر جوابگوى این نیاز نیست. در حال حاضر هیچ راه حل دائمى براى 
این مشکل وجود ندارد و گوشى هاى هوشمند زیادى وجود ندارد که با 

یک بار شارژ، مدت زمان طوالنى مثًال تا یک هفته روشن باقى بماند.
به جرأت مى تــوان گفــت Zoom 3 Asus Zenfone یکى از 
بهترین باترى ها را میان محصوالت کنونى بازار دارد. این گوشــى که 
آخرین محصول شرکت تکنولوژیک تایوانى ایسوس است، یک گوشى 
سطح متوسط اندرویدى است که مشابه آن در بازار زیاد است. با این حال، 
با احتساب باترى قدرتمند 5000 میلى آمپرى، پردازنده کم مصرف و 
صفحه نمایش با کیفیت، این گوشى از بیشتر محصوالت قدرتمند تر در 

بازار نیز جلو مى زند.
در ادامه نگاه دقیق ترى به این گوشى 330 دالرى مى اندازیم:

گوشى Zoom 3 Asus Zenfone گوشى زیبایى است. تا حدودى 
شبیه به آیفون است. کناره هاى خمیده این گوشى، قاب آلومینیومى مات 
دارد. این دستگاه نه خیلى سبک وزن و نه خیلى باریک است، دو قابلیتى 
که در حال حاضر در دنیاى گوشى هاى هوشــمند بسیار روى بورس 
هستند. اما براى برخى شاید زیادى بزرگ باشد. با وجود اینکه صفحه 
نمایشى هم اندازه با آیفون پالس دارد، اما سبک تر و جمع و جورتر به نظر 

مى آید و به عالوه باترى بسیار قدرتمندى نیز در مقایسه با آیفون دارد.
این گوشى شــاید حقیقتًا از لحاظ طراحى به پاى ساموسنگ گلکسى
 اس 8 یا اچ تى سى یو11 نرســد. جنس آلومینیوم استفاده شده در قاب 
خوب است اما قسمت هاى باالیى و پایینى دستگاه از جنس پالستیک 
ارزان قیمت تولید شده اند. این گوشى ضد آب نیست و کاربر همیشه باید 
مراقب قطرات آب پاشیده شده به روى دستگاه خود باشد. حاشیه هاى 
دورتادور صفحه نمایش نیز تا حدودى بزرگ به نظر مى آید که با توجه به 

قیمت کم این گوشى، معقول است.
روى صفحه نمایش و قاب پشتى دستگاه به راحتى خش ایجاد مى شود. 
 Lenovo’s Moto اما با وجود همه اینها، طراحى خوبى دارد. مانند
Plus G5 که رقیب اصلى این محصول به شمار مى رود، این گوشى 

نیز با وجود قیمت ارزان، گوشى بى کیفیتى نیست.
USB-C با اینکه این دســتگاه از خروجى یو اس بى پر ســرعت تر
بهره برده است، از NFC یا سیگنال هاى  5GHz WiFi  پشتیبانى 
نمى کند که تا حدودى نا امید کننده است اما بازهم به دلیل قیمت پایین، 

توجیه پذیر است.
گوشــى زن فون 3 زوم تنها با شــبکه هاى اپراتورى محدودى مانند 
 LTE  عرضه مى شود و همچنین از باند T-Mobile و AT&T
12 که پوشش بهترى به خصوص در داخل ساختمان ها دارد نیز پشتیبانى 

نمى کند.
این گوشى خروجى هدفون ندارد اما جزو معدود دستگاه هایى است که 
از فایل هاى High-Res صوتى پشــتیبانى مى کند. در کل کیفیت 

پخش صداى خوبى دارد.
اسپیکرهاى تعبیه شده در زیر دستگاه، صداى تقریباً بلندى ارائه مى دهند. 
اسکنر اثر انگشت این گوشى که در پشت دستگاه قرار دارد نیز با کیفیت 

و سریع است.
صفحه نمایش زن فون 3 زوم ، قابلیت خاصى ندارد اما بى کیفیت نیست. 
یک صفحه نمایش 5,5 اینچى با کیفیــتp  1080 یعنى تصاویر ارائه 
شده رضایتبخش خواهد بود. همچنین یک پنل AMOLED نیز 
وجود دارد که کنتراست بیشتر و رنگ هاى زنده ترى را به نسبت پنل هاى

 ال سى دى، نمایش مى دهند.
زنفون 3 زوم از پردازنده اسنپ دراگون 625 و 3 گیگابایت رم بهره برده 
است که دقیقاً مشــابه پردازنده موتو جى5 پالس اســت. با وجود این 
پردازنده، سرعت چندان باالیى نمى توان از این گوشى توقع داشت با این 

حال بازهم جوابگوى نیازهاى روزمره یک کاربر عادى است.
یکى از بزرگ ترین فواید اســنپ دراگون 625 این اســت که کارآمد 
اســت و با ترکیب صفحه نمایش نه چندان پر مصرف، اعمال فناورى 
صرفه جویى در مصرف انرژى OLED Tech و باترى قدرتمند، این 
دستگاه تبدیل به محصولى شده که به مدت طوالنى مى توان  بدون نیاز 

به شارژ از آن استفاده کرد.
نکته منفى باترى بزرگ این دستگاه این است که زمان شارژ شدن نسبتًا 

طوالنى دارد و حتى با وجود قابلیت شارژ سریع نیز بازهم زمانبر است.
بزرگ ترین عیب گوشى زن فون 3 زوم، نرم افزار آن است. این گوشى 
از نسخه اندروید 6,0,1 مارشملو پشتیبانى مى کند که در حال حاضر دو 
سال از زمان انتشار آن مى گذرد. خیلى از برنامه هاى جدید در این نسخه 
از اندروید پشتیبانى نمى شود و همچنین فاقد پچ هاى امنیتى گوگل است. 
ایسوس ثابت کرده است که عالقه زیادى به ارائه به روز رسانى ندارد و 
حاال با وجود نسخه جدید اندروید O که در راه است، شاید براى بسیارى از 
کاربران استفاده از دستگاهى که قابلیت به روز رسانى ندارد، سخت باشد.
گوشى زن فون 3 زوم از دو دوربین در قاب پشتى خود بهره برده است 
که هر دوى آنها 12 مگا پیکسلى هستند. همچنین قابلیت ضبط فیلم با 
کیفیت  4kنیز وجود دارد. دوربین این گوشى، تصاویر را با جزئیات، بدون 
نویز زیاد، دقیق و همراه با رنگ هاى طبیعى ثبت مى کند و همچنین از 

قابلیت فوکوس سریع نیز بهره برده است.
شاید کیفیت عکس هاى به پاى گلکسى یا گوگل پیکسل نرسد ولى 
براى یک گوشى با قیمت متوسط، خوب است و مى توان به جرأ ت گفت 

که حتى از موتو جى5 پالس نیز بهتر است.  
تنها مشکل دوربین این اســت در فضاهاى تاریک، رنگ ها به خوبى 
دیده نمى شوند و نویز زیادى در تصویر وجود دارد. دوربین سلفى 13 مگا 

پیکسلى هم کیفیت خیلى بدى ندارد.
گوشــى زن فون 3 زوم یکى از بهترین گوشــى هایى است که در رده 
گوشى هاى هوشمند متوســط قرار دارد. باترى فوق العاده، دوربین با 
کیفیت، صفحه نمایش زنده و در کل امتیازان مثبــت زیادى دارد. اما 
با در نظر گرفتن قیمت 300 دالرى، گوشــى موتو جى 5 پالس شاید 
در کل کمى بهتر باشد زیرا نرم افزار به روزترى دارد و همچنین توسط 
اپراتورهاى بیشترى در دسترس اســت. به عالوه 30 دالر هم ارزان تر 

است!

نگاهى نزدیک به
رامین مشکاه

As
us

 Zenfone 3 Zoom 

کوالکام به عنوان یکی از بزرگ ترین شــرکت هاي 
تولیدکننــده تراشــه هاي موبایلی در دنیا، تراشــه 
اســنپدراگون 835 را با همکاري سامسونگ تولید 
و عرضه کرد. این تراشــه هم اکنون پرچمدار سري 
سیستم روي چیپ هاي (SoC) این برند محسوب 
می شود. اما هنوز چیزي از عرضه محصوالت مجهز 
به آن نگذشته که صحبت هاي زیادي در مورد تراشه 
اسنپدراگون 845 شنیدیم! تراشــه اي که قرار است 

پرچمدار آینده کوالکام باشد!
گفته می شــد که کوالکام براي تولید این تراشــه با 

شرکت سامســونگ و TSMC همکاري می کند 
و ســعی دارد که اســنپدراگون 845 را طی فرآیند 7 
نانومتري تولید کند. در این میان گفته می شود شرکت 
TSMC با بهره گیــري از لیتوگرافی 10 نانومتري 
FinFET گزینه بسیار عالی براي همکاري کوالکام 

محسوب می شود! 
نکته جالب توجهی در مورد تراشه اسنپدراگون 845 
به چشــم می خورد و آن مربوط بــه بهره مندي این 
تراشه از لیتوگرافی 10 نانومتري LPE سامسونگ 
می شود! پس حداقل با توجه به این گزارش، سیستم 

روي چیپ اسنپدراگون 845 طی فرآیند 10 نانومتري 
LPE و توســط غول کره اي صنعت موبایل تولید 

خواهد شد!
همچنین اســنپدراگون 845 کوالــکام از پردازنده 
مرکزي 8 هسته اي بهره مند می شود که هسته هاي 
پردازشگر آن در دو خوشــه یا مجموعه ارائه خواهند 

شد.
 Cortex مجموعه یا خوشــه اول از چهار هســته 
A75 تشکیل شــده و مجموعه دوم از چهار هسته 
Cortex A53 تشکیل می شود. پردازنده گرافیکی 

آدرنــو 630 (Adreno 630) و مــودم ایکس 20 
(X20) هم احتماًال در اسنپدراگون 85 مورد استفاده 
قرار می گیرند. گفته شده که تراشه مذکور طی سه ماه 

نخست سال 2018 روانه بازار می شود.
در سمت مقابل ظاهراً تراشه کرین 970 هوآوي هم از 
لیتوگرافی 10 نانومتري بهره مند است اما سبک تولید 
FinFET در آن به کارگرفته خواهد شد. پردازنده 
 Heimdallr MP گرافیکی این تراشه هم با نام
معرفی شده است. زمان عرضه کرین 970 هم شش 

ماه دوم سال 2017 عنوان شده است. 

چندي پیش خبر ایجاد سیستم عامل فیوشا روي گوشی هاي هوشــمند و تبلت به عنوان جایگزینی براي اندروید 
منتشر شد.

برخالف اندروید که از کرنل لینوکس استفاده می کند، فیوشا از کرنل مدرنی به نام Magenta بهره می برد.
«دیو بروك»، قائم مقام مهندســی اندروید در اظهارنظر رسمی یادآور شد قرار نیست این سیستم عامل جایگزین 
اندروید شود. وي البته افزود دســتکم در کوتاه مدت چنین قصدي نداریم و فیوشا مراحل ابتدایی طراحی خود را 

می گذارند و شاید جدا از اندروید دنبال شود.
به گفته وي اگر توسعه دهندگان نرم افزاري روي موفقیت هاي اندرویدي خود حساب باز کرده اند، می توانند به این 

استراتژي ادامه دهند چراکه قرار نیست فعًال فیوشا جایگزین اندروید شود.
وي تأکید کرد پروژه هاي متنوع نرم افزاري در گوگل دنبال می شود که فیوشا یکی از آنهاست و اگر موفقیت هاي الزم 

را به دست آورد، ممکن است یک روزي بحث جایگزینی آن هم در سال هاي دور مطرح شود.
 

MyLifeOrganized عنــوان  : To-Do List Pro Unlocked
اپلیکیشــنی کاربردي براي ســاماندهی زندگی و کارهاي روزانه می باشــد که توسط 
mylifeorganized.net در مارکت بزرگ پلی استور براي اندروید منتشر شده است. 
این برنامه با پشتیبانی از سیستم هوشمند خود عالوه بر مدیریت پروژه ها و کارهاي روزانه 
به حفظ عادات و اهداف زندگی کمک کرده و کاربران را در داشــتن یک زندگی دقیق و 
منظم کمک می کند. از مهمترین قابلیت هاي MyLifeOrganized می توان به 
پشتیبانی آن از ایجاد توابع و شاخه هاي گوناگون وظایف و فعالیت ها اشاره کرد که در نوع 
خود بی نظیر است و هر وظیفه اي را به صورت جداگانه و خاصی دنبال می کند؛ همچنین 
تقویم به کار رفته در آن میزان پیشرفت ها را در هر روز و هر ماه نمایش می دهد و اطالعات 
دقیقی را از میزان فعالیت هایتان به نمایش می گذارد تا در صورت وجود هرگونه کاستی 

آنها را در اسرع وقت جبران کنید.
 MyLifeOrganized To-Do List برخی از امکانــات و قابلیت هاي برنامــه
اندروید :محافظت ازتمامی اطالعات پروفایل ها و پروژه ها به وســیله رمز عبور، نمایش 
خودکار وظایف و پروژه هاي بعدي در صورت اتمام هر پروژه، نمایش نموداري کامًال دقیق 
و گرافیکی از پیشرفت هاي شما و نمایش لیستی از اقدامات شما همراه با مکان آنها روي 
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2 شرکت فوجیتســو و یاماها هدفون هایی تولید 
کرده انــد که همیشــه اصوات محیــط اطراف را 
ضبط می کنند و در صورت بازگشت به یک محل 
می توانند اصوات ضبط شده قبلی در آن محیط را 

بازپخش کنند.
 این هدفون از هوش مصنوعی پیشرفته اي برخوردار 
است و با به خاطرسپردن موقعیت جغرافیایی اماکنی 
که اصواتشــان را ضبط کرده می تواند در صورت 
بازگشت به اماکن یاد شــده مجدداً صداهاي قبلی 

ضبط شده را پخش کند.
فنــاوري مــورد اســتفاده در ایــن هدفــون
 Sound Innovation نــام دارد و مبتنی بر 

هدفون هاي بی سیم با سیستم موقعیت یاب مکانی، 
بلوتوث و میکروفن اســت. ضبط اصوات از طریق 
این هدفون به طور خودکار آغاز می شود و سپس از 
طریق گوشی هوشمند به یک پلتفورم کلود داراي 

هوش مصنوعی باال منتقل می شود.
بنابراین شما می توانید ده ها سال بعد به محل هایی 
که برایتان خاطره انگیز بوده اند، سر بزنید و یک بار 
دیگر اصواتی را که در گذشته شــنیده اید بشنوید 
و یاد ایام از دســت رفته را زنده کنید. این هدفون 
براي تمام اصوات برچسب مکانی درنظر می گیرد 
و بازپخش آنها را در صورت بازگشــت به هر محل 

از نو آغاز می کند.

هدفونی که صداي خاطراتتان را تا ابد زنده نگه می دارد!

بعد از به روزرسانی مهم تلگرام یعنی تماس صوتی در نسخه پیش، مدتی بود که شاهد سکوت خاصی از جانب 
مدیریت این نرم افزار پیام رسانی بودیم. در نهایت، نسخه جدید این اپلیکیشن با پرش به شماره نسخه 4 منتشر 
شد و مثل همیشه، شاهد اضافه شــدن ویژگی هاي کاربردي و خوبی در آن بودیم که از جمله این قابلیت ها 

می توان به پرداخت از طریق روبات و پیام هاي ویدئویی اشاره کرد.
 در پستی از طرف تلگرام نوشته شــده بود که در حال حاضر اکثر پرداخت ها توسط استریپ انجام می شود، 

لیکن پرداخت هاي روباتی تلگرام، پلتفرمی براي ارائه دهندگان پرداخت در سراسر جهان محسوب می شود.
وقتی پرداختی از جانب یک کاربر انجام مى شود، توسعه دهنده روبات می تواند بین تمام ارائه دهندگان موجود، 
گزینش کند و در نهایت یکی از آنها را که تاکنون توســط خریدار انتخاب شده یا اینکه کمترین کمیسیون را 

دارد، انتخاب نماید.

فعال شدن 
قابلیت پرداخت 
از طریق روبات
 و پیام هاي 
ویدئویی در 
تلگرام

جزو معدود دستگاه هایى است که 
ایلهاىHigh-Res صوتى پشــتیبانى مى کند. در کل کیفیت  sز

گ  دالرى،
ر ى بهتر باشد زیرا نرم افزار بهدر کل کمى به ک

دسترس اســتاپراتورهاى بیشترى در دسترس
است!

ه لت ت و ي پیش خبر ایجاد سیستم عامل فیوشا روي گوشی هاي هوشــمند
 شد.

ک و فاند

فیوشا، جایگزین 
اندروید 

خواهد شد؟

آیا اسنپدراگون 845 طی فرآیند
 10 نانومتري LPE تولید می شود؟
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با ارسال تصاویر، مطالب و نظرات خود به باشگاه خبرنگاران روزنامه نصف جهان  
شما هم مى توانید خبرنگار شوید

       09132008640      :شماره تلگرام
Id admin:               @nesfejahanadmin   
join channel:       @nesfejahanclub          

5 ساعت التهاب در تهران
صبح دیروز دو گروه تروریستى در اقدامى غافلگیرکننده به دو نقطه مهم و حساس کشور حمله تروریستى کردند؛ یکى مجلس شوراى اسالمى و دیگرى حرم مطهر امام راحل. در مجلس یکى از این تروریست ها خود را منفجر کرد و 

سه تن دیگر نیز توسط نیروهاى یگان ویژه سپاه پاسداران انقالب اسالمى به هالکت رسیدند. در این عملیات تروریستى که 5 ساعت به طول انجامید به هیچ یک از نمایندگان آسیبى نرسید.
همچنین یک تیم تروریستى دیگر همزمان به حرم مطهر امام خمینى(ره) رفته بود که با هوشیارى ماموران حفاظت حرم یک نفر کشته و دیگرى نیز اقدام به انفجار کمربند انتحارى کرد و به هالکت رسید.  عوامل یک تیم هم قبل از 

هرگونه اقدام دستگیر شدند.

دریچـه
منبع: خبرگزارى ها

@nesfejahanclub


