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اقتصاد اصفهان در چنبره آنفلوآ نزاى پرندگان

وحشت از سپاهان کرانچاردرگیرى طایفه اى در رامهرمز به قتل انجامیدفقط یک مورد تحریم تجهیزات پزشکى داریمناگفته هایى از حوادث تروریستى تهران هنگام خرد کردن گوشت از دستکش استفاده کنید ورزشحوادثاجتماع سالمت
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ماجراى گنج بزرگ و
بى نظیرى که به غارت رفت

مهلت نام نویسى حج
 پایان یافت

روایت فرار 
«عماد» 2 ساله 
از چنگال داعش

داشتم با بهترین 
کارگردان دنیا
 کار مى کردم   

آخرین جزئیات از مورد 
مشکوك سیتى سنتر 

10

خداحافظ زاینده رود...

«بهمن فرمان آرا» به اصفهان مى آید«بهمن فرمان آرا» به اصفهان مى آید
4

عده اى آمدند، گفتند، خواندند، نوشتند و رفتند  

Face App، مثالى از آینده 
ویرایش عکس

جهان نما

فرمانده 
اصلى عملیات 
تروریستى 
تهران کشته شد
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وزیر اطالعات با اشاره به کشف یکى از تیم هاى تروریستى 
در یکى از مناطق کشور خاطرنشان کرد: حدود ده روز 

پیش این تیم را زیر ضربه بردیم که 30 
قبضه اسلحه کالشینکف، چهار قبضه 
تیربار گرینوف، دو قبضه آرپى جى 7 با 

ده موشک آرپى جى، 15 بسته 700 تایى 
گلوله کالشینکف و چهار هزار 
و400 فشنگ تیربار گرینوف 

از آنها کشف شد که این 
مقدار اسلحه براى ...

وزیر علوم، تحقیقات و فناورى گفت: دولت 
یازدهم عملکرد خوبى در جذب نخبگان 

داشته است و اینکه عده اى مى گویند؛ فرار 
مغزها افزایش داشته است، صحیح نیست.

محمد فرهادى درباره اظهارات برخى 
مبنى بر افزایش فرار مغزها طى 

چند سال اخیر گفت: در دولت 
یازدهم به خوبى توانستیم 

نخبگان را ساماندهى ...
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جلوى
 فرار مغزها را 
گرفتیم

زنگ خطر  ذوب آهن 
براى سپاهان

155

ننننن 

امیر قلعه نوعى  به عنوان سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن انتخاب 
شد تا پس از مجتبى حسینى وى سکان هدایت این تیم را برعهده 

بگیرد.        
ذوب آهنى ها پس از بالتکلیفى روزهاى اخیر باالخره سرمربى خود 

را انتخاب کردند و بدین ترتیب سکان هدایت این تیم را تحویل 
پرافتخارترین مربى لیگ برتر دادند.

 قلعه نویى که پس از جدایى از استقاللى ها در یک فصل و نیم 
اخیر روى نیمکت تراکتورسازان نشسته بود پس از پایان 

بازى هاى لیگ شانزدهم از این تیم جدا شد و پس از مدتى 
12سکوت،   سرمربیگرى ذوبى ها را پذیرفت تا ...

کارشناسان اقتصادى از خسارت 100 میلیارد تومانى این بیمارى  به استان اصفهان ابراز نگرانى کرده اند

پیام تسلیت شهردار شاهین شهر
 در پى حـوادث تروریستـى تهـران 

حسین امیرى شهردار شاهین شهر در پیامى حوادث تروریستى حرم امام خمینى(ره) و مجلس شوراى اسالمى حسین امیرى شهردار شاهین شهر در پیامى حوادث تروریستى حرم امام خمینى(ره) و مجلس شوراى اسالمى 
را محکوم و شهادت تنى چند از هموطنانمان را در این حادثه به محضر رهبر معظم انقالب و خانواده هاى آنان را محکوم و شهادت تنى چند از هموطنانمان را در این حادثه به محضر رهبر معظم انقالب و خانواده هاى آنان 

تسلیت گفت.تسلیت گفت.
اقدام تروریستى در حرم مطهر امام خمینى (ره) و مجلس شوراى اسالمى؛ سند محکم دیگرى از دشمنى مزدوران اقدام تروریستى در حرم مطهر امام خمینى (ره) و مجلس شوراى اسالمى؛ سند محکم دیگرى از دشمنى مزدوران 
و اربابان آنان است که آرامش ملت صلح جو و مسلمان ایران را برنمى تابند و با پلیدترین روش ها، خیالى باطل و اربابان آنان است که آرامش ملت صلح جو و مسلمان ایران را برنمى تابند و با پلیدترین روش ها، خیالى باطل 

براى سست  نمودن امنیت ملى و میهن ایران عزیز در سر مى پرورانند.براى سست  نمودن امنیت ملى و میهن ایران عزیز در سر مى پرورانند.
این جانب به نمایندگى از خانواده شهردارى شاهین شهر،شهادت تعدادى از هموطنان و عزیزانى که درحین این جانب به نمایندگى از خانواده شهردارى شاهین شهر،شهادت تعدادى از هموطنان و عزیزانى که درحین 
انجام وظیفه به لقاء ا... پیوستند، به ویژه شهادت دو عزیز دلسوز حجت االسالم و المسلمین سید مهدى تقوى انجام وظیفه به لقاء ا... پیوستند، به ویژه شهادت دو عزیز دلسوز حجت االسالم و المسلمین سید مهدى تقوى 
مشاور فرهنگى و شهید على جواد زارع مسؤول دفتر (تهران) جناب آقاى حسینعلى حاجى دلیگانى نماینده مشاور فرهنگى و شهید على جواد زارع مسؤول دفتر (تهران) جناب آقاى حسینعلى حاجى دلیگانى نماینده 
محترم مردم شریف شهرستان هاى شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شوراى اسالمى که در خصوص محترم مردم شریف شهرستان هاى شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شوراى اسالمى که در خصوص 
پیگیرى مشکالت مردم شهرستان نهایت لطف و عنایت را داشته اند به محضر رهبر معظم انقالب، خانواده  هاى پیگیرى مشکالت مردم شهرستان نهایت لطف و عنایت را داشته اند به محضر رهبر معظم انقالب، خانواده  هاى 
آنان همچنین جناب آقاى حاجى تبریک و تسلیت عرض نموده و از پروردگار متعال براى آن شهیدان مظلوم علو آنان همچنین جناب آقاى حاجى تبریک و تسلیت عرض نموده و از پروردگار متعال براى آن شهیدان مظلوم علو 
درجات، براى بازماندگان صبر و اجر عظیم و براى مجروحان و مصدومان حادثه شفاى عاجل مسئلت مى نمایم. درجات، براى بازماندگان صبر و اجر عظیم و براى مجروحان و مصدومان حادثه شفاى عاجل مسئلت مى نمایم. 

حسین امیري شهردار شاهین شهرحسین امیري شهردار شاهین شهر

بررسى  بازگشت قلعه نویى به اصفهان
 در تحریریه  نصف جهان
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رئیس ســازمان هواپیمایى کشــورى گفت: تقاضاى 
ناگهانى برخى از کشورها، منجر به افزایش 17 درصدى 

ترافیک هوایى عبورى از آسمان ایران شده است.
على عابدزاده اظهار داشت: حتى پس از رفع شدن شرایط 
اضطرارى در کشورهاى همسایه و یا منطقه، شرکت هاى 
هواپیمایى به استفاده از فضاى پروازى ایران براى بخش 

قابل  توجهى از پروازهاى خود ادامه مى دهند.
وى در ادامه افزود: در بحران سقوط هواپیماى مالزیایى در 
اوکراین و ناامنى فضاى آن کشور، ناامنى در فضاى عراق 
و سوریه و اکنون در محدود شدن اســتفاده هواپیماى 
قطرى و هواپیماها به مبدأ و مقصد قطر، فضاى پروازى 

ایران به عنوان نقطه ثقل پایدارســازى ترافیک هوایى 
جهانى ایفاى نقش کرد.

رئیس ســازمان هواپیمایى کشورى با اشــاره به اینکه 
این تقاضــاى ناگهانى، منجر بــه افزایش 17 درصدى 
ترافیک هوایى عبورى از روى ایران شــد، تصریح کرد: 
پاسخ دادن به این حجم از تقاضاى جدید در مدتى کوتاه، 
کارى بسیار دشوار است، لیکن با توجه به برنامه هایى که 
از قبل براى ظرفیت سازى در بخش ناوبرى هوایى کشور 
انجام شده بود، تقاضاى جدید به  راحتى پاسخ  داده  شده 
و هیچ وقفه اى در جریــان ترافیک هوایى بین المللى به 

وجود نیامد.

وزیر اطالعات با اشــاره به کشــف یکــى از تیم هاى 
تروریستى در یکى از مناطق کشــور خاطرنشان کرد: 
حدود ده روز پیش این تیم را زیر ضربــه بردیم که 30 
قبضه اسلحه کالشینکف، چهار قبضه تیربار گرینوف، دو 
قبضه آرپى جى 7 با ده موشک آرپى جى، 15 بسته 700 
تایى گلوله کالشینکف و چهار هزار و400 فشنگ تیربار 
گرینوف از آنها کشف شد که این مقدار اسلحه براى یک 
عملیات جنگى و نظامى است نه یک عملیات پارتیزانى 

و چریکى.
حجت االسالم والمسلمین سیدمحمود علوى همچنین 
بیان کرد: بعد از عملیات رذیالنه روز چهارشــنبه، چهل 

و دو سه نفر شناسایى و دستگیر شدند. خانه امنشان در 
کرمانشاه شناسایى شد و همچنین یک خانه امن دیگر که 
این پنج تروریست در آنجا هم پیمان شده بودند زیر ضربه 
رفت و برادر یکى از آنها که از خودشان خطرناك تر بود در 
تور اطالعاتى سربازان گمنام امام زمان(عج) قرار گرفت 
و در اختیار مأموران اطالعات است؛ ضمن اینکه فردى 
که فرماندهى این تیم را به عهده داشت و در مناطق مرزى 
مستقر شده بود و بعد از هالکت آنها از کشور خارج شده 
بود با همکارى ســرویس هاى اطالعات دوست، کیفر 
کارش را داد و توسط ســربازان گمنام امام زمان(عج)  و 

سرویس هاى اطالعاتى همکار به درك واصل شد.

پروازهاى عبورى از آسمان 
ایران 17 درصد افزایش یافت

فرمانده اصلى عملیات 
تروریستى تهران کشته شد

دستور وزیر درباره عماد
  ایسنا| وزیر بهداشــت به معاون درمان خود 
دستور داد با توجه به خبر منتشر شده در رسانه ها، نسبت 
به پیگیرى درمان «عماد»، کــودك مبتال به بیمارى 
صعب العالج اقدام الزم و فورى را به عمل آورده و گزارش 
اقدامات را در اسرع وقت به وى اطالع دهد. کودکى که 
توسط نیروهاى امنیتى از چنگال تروریست ها نجات یافته 
بود، اهل گرگان و مبتال به بیمارى صعب العالج است که 

به همراه مادر خود به مجلس مراجعه کرده بود.

کشف خودروى تروریست ها 
روز  ظهــر    خبرگزارى صداوسیما | 
شنبه مأموران پلیس امنیت تهران بزرگ موفق به کشف 
خودرویى شدند که تروریســت هاى تکفیرى را به حرم 
مطهر امام راحل(ره) و مجلس شوراى اسالمى رسانده بود. 
تحقیقات مأموران نشان مى دهد که تروریست ها ابتدا با 
استفاده از این خودرو به حرم امام خمینى(ره) رفته و پس از 
پیاده کردن دو تروریست در محل، به مرکز شهر و محدوده 
مجلس شوراى اسالمى رفته و پس از پارك خودرو براى 

انجام عملیات تروریستى راهى مجلس شدند.

موج هشتگ هاى ایرانى 
علیه آمریکا

  آنا | کاربــران توییتــر بــا راه انــدازى 
هشــتگ «پرشــین گلف» در مقابل اظهــارات اخیر 
«رکــس تیلرســون» وزیر امــور خارجــه آمریکا که 
از نامــى جعلى بــراى  خلیج فــارس اســتفاده کرده 
بود واکنــش نشــان دادند. یکــى از کاربــران دیگر 
توییتــر خطاب بــه تیلرســون نوشــته اســت که 
«ایــن واژه را (خلیــج فــارس) آنقــدر تکــرار کن تا 
در خاطــرت بمانــد». کاربــران توییتر با انتشــار این 
هشــتگ توانســتند عبارت پرشــین گلــف را ترند
 توییتر کننــد. تاکنون بیــش از هزار و800 بــار از این
هشتگ استفاده شده و شمار استفاده از آن رو به فزونى 

است.

ابوبکر البغدادى کشته شد
  انتخاب| شــبکه دولتى ســوریه اعالم کرد 
که «ابوبکر البغدادى» رهبر گروه تروریســتى داعش 
در حمله هوایى ارتش ســوریه در رقه کشته شده است. 
«دیلى استار» در این رابطه نوشــت: خبر کشته شدن 
البغدادى هنوز توسط منابع نظامى دیگر تأیید نشده است. 
در صورت تأیید، پیروزى بزرگى در جنگ علیه داعش به 
دست آمده است.  البغدادى پیش  تر یکبار در حمله هوایى 
سال گذشته به شدت مجروح شده بود و در نهایت موصل 

را به مقصد رقه ترك کرده بود.
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از پشت ســر صداى تیراندازى مى شــنود، یک لحظه 
عقب را نگاه مى کند، چند نفر با لباس هاى سیاه و اسلحه 
در دســت در حال تیراندازى هستند، بالفاصله از ترس 
کودك دو ساله اش را در آغوش مى کشد و به سمت پله ها 
فرار مى کند. صداى شلیک ها تمامى ندارد و جرقه هاى 
برخورد گلوله ها را در اطرافش به وضوح مى بیند. چندین 
تیر از کنار گوشــش سوت مى کشــد و به دیوار مقابل 
برخورد مى کند. تمام بدنش مى لرزد اما هرطور که هست 
خود را به پله ها مى رساند و افراد مسلح هم پشت سرش 
با تیراندازى هــا و داد و فریاد مداوم به راهشــان ادامه 
مى دهند. بچه به بغل و فریادکشان خودش را به طبقه 

اول مى رساند و...
این روایت  عینى مــادر «عماد» از حادثه تروریســتى 
حمله به مجلس شوراى اســالمى است. البته همه دنیا 
عکس عماد دو سال و نیمه را دیده اند، اما شاید کسى او 
را نشناسد و حتى اسمش را هم نداند. همان کودکى که 
تصویرش در تمام نشریات و رسانه هاى داخلى و حتى 
بهترین روزنامه هاى خارجى نیز انعکاس داشــت. همه 
عکسش را دیدند و از شجاعت کســانى که او را نجات 
دادند بسیار یاد کردند. عکاسى هم که این لحظه را ثبت 
کرد به یک شهرت جهانى رســید. اما سئوالى که باید 
مطرح مى شــد و همه از آن مى پرسیدند و کسى درباره 
آن نپرسید این بود که این کودك خردسال در مجلس 

شوراى اسالمى چه کار مى کرد؟

کودك 2 ساله در حادثه تروریستى 
مــادر عماد دربــاره علــت حضورشــان در روز حمله 
تروریســت ها به مجلــس به فــارس مى گوید: «اهل 
گرگان هستیم. عماد مبتال به ام پى اس نوع 2 است در 
این بیمارى آنزیم کبد در بدن تولید نمى شود. هم اکنون 
عماد باید پیوند مغز استخوان شود و در صورتى که خون 

مورد نظر پیدا نشــود باید پیوند کبد صورت گیرد.» وى 
مى افزاید: «تاکنون شش نفر براى پیوند مغز استخوان 
کاندیدا شده اند که هزینه آزمایش هر کدام یک میلیون و 
600 هزار تومان است همچنین هزینه ارسال خون عماد 
به کشور آلمان سه میلیون و 600 هزار تومان است و ما 
به دلیل مشکالت مالى از عهده پرداخت آن برنمى آییم. 
آخِر خرداد هم باید گلوى عماد را جراحى کنم که آن هم 
مشکالت خودش را دارد. عماد یک گوشش نمى شنود و 
گوش دیگرش هم سنگین است که بعد از عمل گلویش 

ممکن است به کل شنوایى اش را از دست بدهد.» مادر 
عماد، مى گوید: «این دفعه دوم بــود که براى دریافت 
کمک به دفتر آقاى بهرامى نماینده استان گلستان در 

مجلس مى رفتیم.»

وقتى خدا نمى خواهد بمیرى
مادر عماد از ماجراى آن روز مى گوید: «من چون قبًال به 
ساختمان مجلس رفته بودم، آنجا را بلد بودم مى دانستم 
براى دسترسى به طبقات باید از کدام طرف رفت. براى 

همین به محض اینکه تروریست ها وارد ساختمان شدند 
و شروع به تیراندازى کردند، عماد را بغل کردم و خودم 
را دوان دوان به طبقه اول رساندم. دفتر نماینده شهرمان 
در همان طبقه بود، تمام کارکنــان بیرون آمده بودند و 
مى پرسیدند که چه شده؟ من هم داد مى زدم تو رو خدا 
کمکم کنید! دارند همه را مى کشند! با همین فریادهاى 
من آقاى بهرامى مسئول دفتر نماینده شهرمان عماد را از 
من گرفت و به داخل دفتر پناه بردیم. بالفاصله در را قفل 
کرد و به طرف پنجره رفت. صداى تیراندازى و فریادها 

نزدیک تر مى شد؛ آقاى بهرامى پنجره را باز کرد و به من 
گفت باید از اینجا بپرید. 

پایین پنجره سقف یک طبقه دیگر بود که تقریبًا یک و 
نیم متر با ما فاصله داشت. خودش پایین رفت و عماد را 
از من گرفت، ارتفاع زیاد بود و من جرأت پریدن نداشتم، 
تا اینکه صدایى از پشــت ســرم فریاد مى کشید همه 
را بیرون بیارید و بُکشید! از ترس چشــمانم را بستم و 
پریدم. روى سقف پایینى یک فضایى از نماى ساختمان 
بود که ما زیر آن به طور نیم خیز و مچاله پنهان شدیم. 
خیابان را مى دیدم و عابرانى که به آنها تیراندازى مى شد 
کامًال از آنجا معلوم بود. از باال هم به طرف ما تیراندازى 
مى کردند که دقیقًا تیرها به جلوى ما برخورد مى کرد و 

گرد و خاك از زمین بلند مى شد.
چون محل پنهان شــدن ما در تیررس و دید مستقیم 
تروریست ها بود، تقریبًا از ساعت 10 و15 دقیقه تا یک 
و نیم بعد از ظهر مجبور شــدیم در همان محل بمانیم. 
عماد گریه مى کرد. خسته شده بود و نمى توانستیم تکان 

بخوریم. عماد بیمار است و حالش مرتب بدتر مى شد. 
پس از چند ســاعت بعد از اینکه طبقات اول پاکسازى 
شد، مأموران امنیتى خودشان را به روى سقف رساندند. 
جلیقه ضدگلوله پوشیدیم و مأموران با شکستن شیشه 
طبقه اول ما را به آنجا منتقــل کردند. آن تصویرى هم 
که از عماد گرفته شده از همان موقع است که مأموران 
امنیتى در حال انتقال عماد از روى ســقف به طبقه اول 
هستند. به طبقه اول رســیدیم، دود همه جا را پر کرده 
بود. هیچ چیز دیده نمى شد. بالفاصله ما را به زیرزمین 
ساختمان منتقل کردند که پر بود از مردم. همه کسانى 
را که در ســاختمان بودند به زیرزمین آورده بودند. بعد 
از درگیرى مجلس هم به دلیل دود ناشــى از انفجار و 
تیراندازى، عماد در بیمارســتان طبى کودکان بسترى 

شد و حاال هم از بیمارستان مرخص شد.»  

کودکى که جهانى شد در مجلس چه مى کرد؟

روایت فرار «عماد» 2 ساله از چنگال داعش

ساعاتى بعد از حمله تروریســتى چهارشنبه 16 خرداد 96 
تهران، پایگاه «اعماق» وابســته به گروهک تروریستى 
داعش یــک ویدئــوى کوتــاه را از درون ســاختمان 
مجلس شــوراى اســالمى در حالى که تروریست ها در 
و دیوار طبقه چهارم ســاختمان ادارى (دفاتر نمایندگان 
خانه ملت) را به گلوله بســته و به چند نفرى هم شلیک 
کرده اند، منتشر کرد؛ ویدئویى که بازبینى چندباره آن نکاتى 
از جمله احتمال دست داشــتن یک زن به عنوان همکار 

تروریست ها را تقویت مى کند.
به گزارش تابناك، در بین صداهاى ضبط شــده در فیلم 
24 ثانیــه اى، صدایى نامفهوم که احتمــاًال صداى یک 
زن است و تروریست ها را همراهى مى کند نیز به گوش 
مى رســد. موضوعى که مســئله را تا حــدودى پیچیده 
مى کنــد این اســت که آیا «ممکن اســت یــک زن با 
تروریست ها همراه بوده و قبل از آنها احتماًال در پوشش 
مراجعه کننده یا به اشکال دیگرى وارد مجلس شده است؟» 
این شائبه وقتى جدى تر مى شود که اگر ابتداى فیلم 24 
ثانیه منتشر شده از تروریست ها در طبقه چهارم مجلس را با 

دقت بیشترى و چندین و چندبار به تماشا بنشینیم، در ابتداى 
این فیلم به نظر مى رســد فردى که در حال فیلمبردارى 
است یک زن اســت، نه یک نفر از تروریست هاى مسلح 

مرد. وقتى ابتداى فیلم را با دقت و چندبار نگاه کنیم، متوجه 
مى شویم دستى که درب اتاق یکى از نمایندگان (احتماًال 
دفتر کار حاجى دلیگانى) را باز مى کند تا تصویر مســئول 
دفتر شــهید این نماینده مجلس را که مورد اصابت گلوله 

تروریست ها قرار گرفته است، نشــان دهد؛ بیشتر شبیه 
دست یک زن است.

این نتیجه گیرى را از تفاوتى که بین دست یک مرد با زن 
وجود دارد مى توان با مالحظه چند باره فیلم داشت. عالوه 
بر اینکه به نظر مى رسد روى ناخن هاى فردى که در حال 
فیلمبردارى است یک الك زنانه کمرنگ زده شده است. 
عالوه بر آن لباس فردى که فیلمبردارى مى کند با لباسى 
که تروریســت ها در تصاویر به تن دارند، متفاوت است و 
بیشتر شبیه سر آســتین هاى یک مانتوى زنانه مى تواند 
باشد.  علیرضا رحیمى نماینده تهران در واکنش به حضور 
زن داعشى در عملیات تروریست ها در مجلس مى گوید 
آنچنان که اطالع داریم تنها زنى کــه در این عملیات با 
داعش همکارى داشته، یک نفر بوده که در حرم امام(ره) 
دستگیر شده و هیچ خانمى همراه تروریست هاى مجلس 
نبوده است. در حال حاضر هیچ مرجع رسمى حضور یک زن 
در عملیات تروریستى مجلس را تأیید نکرده است و چنانکه 
تأ کید شد، الزم است فرماندهى حفاظت مجلس در رابطه 

با این عملیات تروریستى روشنگرى کند.

شائبه اى که بازبینى فیلم حضور داعشى ها در مجلس برمى انگیزد؛

آیا «یک زن»، تروریست ها را در مجلس همراهى مى کند؟ 

جزئیات جدید از
 انتحار تروریست 130 کیلویى

با گذشــت چند روز از رخداد ددمنشــانه تروریســتى داعش در مجلس و حرم مطهر امام(ره)، 
ابعاد تازه ترى از تهاجم نیروهاى آشــکار مى گردد. محمد جواد جمالى یکى از نمایندگان خانه 
ملت در گفتگــو با جام جم آنالین به تشــریح جدیدترین جزئیات ورود داعشــى ها به مجلس 
و حرم مطهر حضرت امام(ره) و کشــته و مجروح کردن مردم بى دفــاع پرداخت که در ادامه

 مى آید:
تروریســت ها با ورود به ســاختمان ادارى مجلس بى محابا در و دیوار را به رگبار بستند. تک 
تک اتاق ها را باز مى کردند و هر کســى را که مى دیدند به رویش آتش مى گشــودند. یکى از

 تروریست ها وقتى حلقه محاصره را به خود تنگ دید دست به انتحار زد و خود را منفجر کرد.
در حالى که در و دیــوار راهروهاى ســاختمان خون آلود شــده و کف زمین پــر از تکه هاى 
متالشى شده جسد فرد انتحارى اســت یکى از تروریست ها به ســمت پنجره رفت و به طور 
بى هدف مردم کوچــه و بازار را به رگبار بســت که در ایــن بین یک دســتفروش و یک بانو 
مورد اصابت کور گلوله هاى داعش قرار گرفتند. در چنین شــرایطى متأســفانه تروریست ها 
آبدارچى ما به نام آقاى فالح 30 ساله که تنها یکســال از عروسى وى مى گذشت را به شهادت 
رساندند. تروریســت هایى که با هدف ورود به صحن مجلس شوراى اســالمى به بهارستان 
حمله کردند ساك هایى در دســت داشــتند که پر از خشــاب و نارنجک و تله هاى انفجارى 
بود یعنى آنها براى کشــتن تمام نمایندگان مهیا شده بودند. همســران خانم سمیه محمودى 
نماینده شهرضا و خانم زهرا ســعیدى نماینده مبارکه مسئول دفترشــان هم بودند که در دام 
تروریست ها در ساختمان ادارى گرفتار شــدند. این دو نماینده خانم بسیار نگران حال همسران 
خود بودند ولى خوشــبختانه اکنون هر دوى همســران خانم محمودى و سعیدى زنده و سالم 

هستند.

آنچه در حرم(ره) گذشت
در حرم امام (ره) هم یکى از داعشــى ها با عبور از زیرگذر درب ورودى شماره 7 حرم امام(ره) 
به ســمت اتاقک نگهبانى شلیک مى کند که مسئول حراســت از ناحیه گونه مجروح مى شود. 
سپس تروریســت نفوذ کرده به ورودى صحن براى ایجاد رعب و وحشت و انحراف مأمورین 
انتظامى اقدام به یک انفجار صوتى ایذایى همراه با شــعله هم مى کند. بعد از این واقعه فرمانده 

انتظامى مرقد مطهر که مشــغول بررسى مسائل امنیتى بانک کشــاورزى بوده با شنیدن خبر 
تیراندازى در محوطه بالفاصله مبادرت به پخش اســلحه بین یگان مســتقر در حرم مى کند. 
فرد تروریست با ادامه پیشــروى خود به داخل محوطه مرقد نزدیک درمانگاه حضرت امام(ره)

 مى شــود. در آنجــا پیرمردى بــه نام مازیــار ســبزعلى مشــغول جابه جایى بســته هاى 
دارویى بــوده که بر خالف هشــدار همــکاران به کار خود ادامــه مى دهد ولــى در حین کار 
مــورد اصابت گلوله داعشــى مــزدور قــرار مى گیرد و به شــهادت مى رســد. امــا ضارب 
تروریســت که همان «ســریاس» اهل نواحى غربى اســت و با همدســتى و همراهى یک 
زن تروریســت و یک مرد تروریســت دیگر با نــگاه به تابلوهــاى راهنمایــى محوطه حرم 
قصــد نزدیکى به ســاختمان صحــن را دارد. ســریاس پس از طى مســیر صحــن حاج آقا 
مصطفــى در حین عبور از یک داالن توســط یک افســر پلیــس مورد هدف قــرار مى گیرد
 و متوقف مى شــود. الزم به ذکر اســت این افســر نیــروى انتظامى به علــت جلوگیرى به 
موقع از پیشروى ســریاس، تشویق شــد و ما هم پیشــنهاد دادیم با دو ســکه بهار آزادى از 
وى تقدیر به عمل آورند. بعد از اینکه ســریاس متوقف شد دســت به انتحار زد و خود را منفجر 
کرد. چون ســریاس فردى چاق و باالى 130 کیلو بود بخش قابل توجه از زمین را توده چربى 
جسد وى فراگرفته بود و سرش هم پس از انفجار به داخل باغچه پرتاب شد. در ضمن سریاس 
قبل از انجام عملیات تروریستى در تهران ده روز قبل همســر و فرزند دو ساله اش را رها کرده 
بود. مردى هم که همراه آن زن و سریاس بود(جســدى که تصویرش با لباس زیر منتشر شده)

بعد از اینکه از پشت شمشادهاى فضاى ســبز بیرون مى آید مورد هدف نیروهاى انتظامى قرار 
مى گیرد  و از پــاى در مى آید و بعد از آن بالفاصله زن هدایت کننده تروریســت ها دســتگیر 

مى شود.

ســردار على اصغر گرجى زاده فرمانده حفاظت سپاه براى 
تشریح زوایاى پیدا و پنهان حادثه تروریستى اخیر داعش 
در تهران و در مجلس شوراى اسالمى، در شبکه افق حاضر 
شد. به گزارش نامه نیوز، برخى محورهاى سخنان سردار 

گرجى زاده به شرح زیر است:
■  تروریست ها با تفکر داعشــى، قبًال به خارج هم سفر 
کرده و آموزش دیــده و در برخى عملیــات هاى آنها هم 

شرکت داشتند.
■   تروریست ها در ســاده ترین محل مجلس یعنى محل 
مراجعات مردمى ورود کردند. این یعنى خیلى هنر نکردند، 

بلکه عملیات بسیار ساده بوده است.
■   اینها از هیچ گیتى عبور نکردنــد و از همان گیت اول، 
درگیرى مسلحانه ایجاد کردند که شهید تیمورى آنجا به 

شهادت رسید.
■   آنها که در مجلس مجروح شدند از باال و داخل ساختمان 

مورد هدف قرار گرفتند.
■   حدود 150 نفر را از آن ســاختمان خارج کردند. گاهى 
به شکل مشقت بار از پنجره مردم را خارج کردند که این از 

زحمات سپاه انصارالمهدى بود.
■   (سئوال: تروریست ها با خونسردى سالح پرمهمات را 

وارد مى کنند؛ گمان این است که در داخل با کسى هماهنگ 
کرده باشــند؟) اســتخراج این موضوع در اختیار وزارت 
اطالعات است؛ البته خونسرد نبودند، خیلى اضطراب داشتند 
و عجله داشتند که پناه بگیرند و قصدشان گروگانگیرى  و 

کشتار وسیع بود.
■   قدرت تحرك از آنها گرفته شــد و زمانى که نتوانستند 
دیگر شلیک کنند براى خروج مردم از طبقات 6 و 7 و 8 اقدام 
کردیم و وقتى مطمئن شدیم کسى نمانده است وارد دیگر 

اقدامات امنیتى شدیم.
■   هر سه تروریست کمربند انفجارى داشتند و دو نفر از آنها 
پس از محاصره توسط نیروهاى امنیتى به زاویه تنگ برده 

مى شوند و به دست تک تیراندازها از پاى درمى آیند.
■  در طبقه 6 و 7 تعدادى از افراد خودشــان را پشــت در 
محبوس کرده بودند که با اطمینان دادن عناصر سپاه آنها 

را تخلیه کردیم.
■   اگر عملیات چند ساعت طول کشید براى این بود که 

مطمئن شویم به هیچ کدام از مردم آسیبى نمى رسد.
■   یکى از خانم هاى باردار را تروریست ها دنبال کرده بودند 
تا از پاى در بیارندش؛ اینقدر بى رحم و وحشى بودند. حتى به 

مجروح ها تیر خالصى مى زدند.

ناگفته هایى از حوادث تروریستى تهران
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وزیر علــوم، تحقیقات و فناورى گفــت: دولت یازدهم 
عملکرد خوبى در جذب نخبگان داشــته است و اینکه 
عده اى مى گویند؛ فرار مغزها افزایش داشــته اســت، 

صحیح نیست.
محمد فرهادى درباره اظهارات برخى مبنى بر افزایش 
فرار مغزها طى چند ســال اخیر گفت: در دولت یازدهم 
به خوبى توانستیم نخبگان را ســاماندهى کنیم و اتفاقًا 
در این زمینه ما فرآیند برعکس داشتیم، به این معنا که 
نخبگان و فارغ التحصیالن ایرانى پس از گذراندن دوره 
تحصیلى شان در خارج از کشور به وطن بازگشتند. وى 
خاطرنشان کرد: 10 تا 15 درصد بورسیه هایى که به خارج 

از کشور رفته بودند به کشور  بازگشته اند.
فرهادى تأکید کرد: بازگشــت اشــخاصى که بورسیه 
تحصیلى شده اند، قطعًا با تأخیر رو به رو خواهد بود و این 
نادرست است که عنوان کنیم؛ فرار مغزها صورت گرفته 
اســت. وزیر علوم، تحقیقات و فناورى گفت: هنگامى 
مى گوییم فرار مغزها صورت گرفته که شــخصى براى 
ادامه تحصیل به خارج از کشور بورسیه شده و تا سه سال 

بعد از اتمام تحصیالت خود به کشور بازنگردد.
وى ادامه داد: بســیارى از دانشــمندان ایرانى به کشور 
رفت وآمد مى کنند و مى توانم بگویم هزار و 400 مورد در 

این زمینه طى سه سال گذشته اتفاق افتاده است.

مهلت نام نویسى نهایى از متقاضیان حج تمتع 96 که از 
اواخر فروردین ماه امسال مراحل اولیه آن آغاز شده بود، 

بیستم خرداد ماه پایان یافت. 
نام نویســى از زائران حج تمتع 96 امسال در چند مرحله 
و از فروردین ماه با اعالم فراخوان سازمان حج و زیارت  

انجام شد.
در نخستین مرحله دارندگان فیش هاى ثبت نامى تا 31 
تیرماه سال 85 براى نام نویسى دعوت شدند و در مراحل 
بعدى دارندگان فیش هاى ثبت نامى تا شــهریور ماه و 
سپس تا آبان ماه ســال 85 به تکمیل مراحل نام نویسى 

براى حج تمتع 96 فراخوان شدند.

اما ســازمان حج و زیارت در آخرین مرحله و بنابر خالى 
بودن برخى ظرفیــت هاى کاروان ها در اســتان هاى 
کشور، از دارندگان فیش هاى حج ثبت نامى تا پایان سال 
85 دعوت کرد تا مراحل نام نویسى خود را براى اعزام به 

حج تمتع 96 انجام دهند.
آخرین فراخوان ســازمان حج و زیارت کــه از چند روز 
گذشته آغاز شده بود شنبه بیســتم خرداد پایان یافت و 
تمامى کســانى که در کاروان ها ثبت نام کرده اند بنابر 
اولویت بندى کاروانى به حج تمتع 96 اعزام خواهند شد. 
در صورت وجود هرگونه ظرفیت خالى کاروان  ها از لیست 

انتظار بهره خواهند گرفت.

مهلت نام نویسى حج
 پایان یافت

جلوى فرار مغزها را 
گرفتیم

استان هاى نامه نگار
برآورد استفاده از خدمات پست در استان هاى مختلف 
نشان مى دهد که استان هاى سمنان، تهران، یزد و 
مرکزى بیشترین سرانه مرسوالت پستى را دارند به 
نحوى که سرانه پست در سمنان 15/5 مرسوله، در 
تهران 13/5مرسوله و در یزد ده مرسوله در سال است. 
این درحالى اســت که سرانه پســت در استان هاى 
کردستان، فارس و همدان کمتر از سه مرسوله عنوان 
شده و این اســتان ها در انتهاى جدول میزان سرانه 

مرسوالت پستى در سال 95 قرار دارند.

20 روزه خوار، شالق خوردند
دادستان عمومى و انقالب قزوین گفت: تاکنون قریب 
به 90 پرونده براى افراد روزه خوار در قزوین تشکیل 
شــده که از این تعداد 20 پرونده در روز دستگیرى با 
صدور کیفرخواست به شــعبه ویژه اى که به همین 
منظور در دادسرا مستقر است ارسال و در همان روز 
به صورت ویژه به پرونده اتهامى آنان رســیدگى و 
مرتکبین به شالق و جزاى نقدى محکوم شده و حکم 

صادره نیز به مرحله اجرا در آمده است.
حجت االسالم والمسلمین اسماعیل صادقى نیارکى 
ادامه داد: اقدام بى نظیرى که مــاه مبارك رمضان 
امسال انجام شد و مورد استقبال مؤمنان و شهروندان 

نیز قرار گرفت، برخورد با روزه خوارى علنى بود.

دانشگاه آزاد، «یوز» مى سازد
سرپرســت معاونت پژوهش و فناورى دانشگاه آزاد 
اسالمى از آغاز عملیات ساخت صد دستگاه خودروى 
برقى دو سرنشین «یوز» محصول شرکت دانش بنیان 

دانشگاه آزاد اسالمى واحد قزوین خبر داد. 
دکتر مرتضى موسى خانى در این باره گفت: مراحل 
ثبت خودروى برقى دوسرنشــین«یوز»، محصول 
شرکت دانش بنیان دانشگاه آزاد اسالمى واحد قزوین 
شروع شده است. قطعات براى این کار سفارش داده 
شده است و اســتادان مطرحى براى این کار در نظر 

گرفته شده اند.

تب کریمه، گوشت را ارزان کرد
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندى با بیان اینکه در پى 
شیوع بیمارى تب کریمه کنگو مردم از خرید گوشت 
قرمز خوددارى مى کنند، گفت: همین امر سبب رکود 
بازار و کاهش قیمت گوشــت گوسفندى شده است. 
على اصغر ملکى در گفتگو با مهر بــا بیان اینکه در
 پى شــیوع بیمارى تب کریمه کنگو در کشور مردم 
چندان از خرید گوشــت قرمز اســتقبال نمى کنند، 
اظهارداشــت: به همیــن دلیل رکود خاصــى بازار 
را فرا گرفته و قیمت گوشــت گوســفندى کیلویى 

دوهزارتومان پایین آمده است.  

میوه هاى ایرانى به قطر رسید
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجــارت فارس از 
ارسال اولین محموله غذایى به صورت هوایى از شیراز 
به دوحه خبر داد و گفت: روزانه 100تن میوه و تره بار 

به قطر صادر مى شود.  
على همتى با اشــاره به تحریم قطر و مسدود شدن 
راه هاى ارتباطى این کشــور اظهار داشــت: باید از 
فرصت پیش آمده براى توسعه صادرات استفاده کنیم 
و از این رو آمادگى داریم مصالح ساختمانى را از شیراز 
و با هماهنگى با بندر بوشهر به کشور قطر صادر کنیم.

کاهش ورود گردشگران عربى 
رئیس ســازمان میراث فرهنگى، صنایع دســتى و 
گردشــگرى با اشــاره به کاهش ورود گردشگران 
عربى و افزایش اروپایى ها و آمریکایى ها در کشــور 
از بهره بردارى 20 هتل جدید در سال جارى خبر داد. 

زهرا احمدى پور خاطرنشــان کرد: طى ســال هاى 
گذشته حادثه حمله به سفارت عربســتان را شاهد 
بودیم که این مســئله موجب کاهش گردشــگر از 
کشورهاى عربى خلیج فارس شــد اما مابه ازاى آن 
به تعداد گردشگران اروپایى و آمریکایى افزوده شده 

است.

چرك نویس

  مهر | از آن  ســال کــه نــام «کلماکــره» 
دهان به دهــان شــد و پچ پچ هایى از «گنــج پنهان» 
سودجویان را وسوســه کرد تا گنجینه بزرگ مکشوفه 
دنیا را به یغما ببرند، حدود 28 سال گذشته اما اسرار غار 

تاریخى «کلماکره» همچنان ناگفته مانده است. 
«کلماکره»، غارى است طبیعى و باستانى در شهرستان 
پلدختر در اســتان لرســتان که زیبایــى قابل توجهى 
دارد. اشــیاى به غارت رفته از این غار شامل ریتون ها، 
بشقاب ها، پیکرك ها و بسیارى از انواع اشیاى بى نظیر 
اســت که اکنون در موزه هایى چون لوور، متروپولیتن و 

بریتیش میوزیوم به نمایش گذاشته شده اند.
تعدادى از اشیاى مربوط به این غار توسط مأموران کشف 
شــد و در اختیار میراث فرهنگى قــرار گرفت و اکنون 
در موزه ایران باســتان و موزه قلعــه «فلک االفالك» 

نگهدارى مى شوند.

شکارچى اى که راز را فاش کرد
پاییز سال 68 بود که «عزیز» غار پنهانى پلدختر را پیدا 
کرد، او براى شکار به کوهســتان صعب العبور رفته بود، 
شکار او را به داخل غار مى کشاند و ماجراى کشف بزرگ 
از اینجا آغاز مى شود. همین شد که مرد شکارچى از آن 
روز به بعد هــر صبح به بهانه شــکار راهى «کلماکره» 
مى شد و گنجى با خود مى آورد و با کمک پسرعمه اش 
آن را مى فروخت تا اینکه زمزمه گنج پنهان به گوش همه 
رسید و کم کم همه وسوسه شدند و خزانه غار «کلماکره» 
خالى تر شد. این غار مورد هجوم مردم قرار مى گیرد و هر 
چه اشیاى تاریخى در این غار وجود دارد را با خود مى برند 
و از اشیاى داخل غار هیچ چیزى باقى نمى ماند، هر آنچه 
امروز در موزه قلعه «فلک االفالك» خرم آباد و یا موزه 
ملى تهران از اشیاى تاریخى غار «کلماکره» وجود دارد 

از دست قاچاقچیان کشف و گرفته شده است.
سال 71 میراث فرهنگى وارد موضوع شده و در این غار 
مشغول به چند مرحله کاوش مى شوند، اما در کاوش حتى 
یک قلم شىء پیدا نمى شود، تأسفبار آنجاست که بعد از 
غارت اشیاى تاریخى غار «کلماکره» طبیعت غار نیز از 

سوى سودجویان از بین مى رود.
با این حال «کلماکره» هنوز در خود رازهاى سربه مهرى 
دارد، «کلماکره» از سوى باستان شناسان در حال بررسى 
است تا شاید رازهاى سربه مهر آن را فاش کنند و برگى 

دیگر از تاریخ ایران و لرستان را ورق بزنند.

غارى عجیب با 4 تاالر
یک باستان شناس لرســتانى با اشــاره به اهمیت غار 
«کلماکره» اظهار داشت: این غار، یک غار کامًال طبیعى 
است که در 13 کیلومترى شمال غرب شهرستان پلدختر، 

در ارتفاع 650 مترى دریا و 550 مترى سطح دشت و در 
کوهى به نام «مله» قرارگرفته است.

عطا حســن پور بابیان اینکه نام «کلماکره» از دو بخش 
تشکیل شده است، گفت: «کلما» به معنى ماواى «کل» 
اســت و جایى که کل به آنجا پناه مى برد و «کره» نیز 
یک نوع انجیر بوده که درخــت آن در ورودى این غار 

وجود دارد.

راز«کلماکره» فاش مى شود؟
این باستان شناس لرستانى ادامه داد: تاالر اول اندکى نور 
دهانه غار را دارد و از تاالر اول به تاالر دوم یک دهلیز به 
قطر 80 سانتیمتر است که مى توان به صورت سینه خیز از 
طریق آن وارد تاالر دوم شد و در تاالر دوم تاریکى مطلق 
وجود دارد، همچنین از این تاالر به تاالر سوم یک ارتفاع 
5تا 6 مترى وجود دارد که بایــد از آن باال بروى و دوباره 
پایین بیایى تا به تاالر سوم و چهارم وارد شوى، که این 

تاالرها را آب به صورت «آب چاله» فرار گرفته است.
وى  بابیان اینکه «عزیز» شکارچى محلى گفته، اشیائى 
که از غار «کلماکره» به دست آورده در تاالر سوم و چهارم 
پیداکرده اســت، ادامه داد: اولین بارى که این شکارچى 
محلى وارد غار مى شود و اشیاء را کشف مى کند موضوع 

را به پسرعمه خود اطالع مى دهد که این اشیاء را از غار 
پیداکرده اســت و در سرى اول، دوم و ســوم دو نفره با 
«گونى» اشــیاء را از غار خارج مى کنند و در سرى هاى 
بعدى مردم تک تک از این موضوع خبردار مى شــوند، 
این موضــوع دهان به دهان در کوهدشــت، ایالم، دره 
شهر، پلدختر، رومشگان، کرمانشاه، ایالم، خوزستان و... 
مى چرخد و به غار هجوم دسته جمعى مى برند. حسن پور 
بابیان اینکه هجوم  مردم براى پیدا کردن اشیاى تاریخى 
از سال 68 تا سال 71  طول مى کشد، گفت: حدود چهار 
ســال این غار مورد هجوم مردم قرار مى گیرد و هر چه 
اشیاى تاریخى در این غار وجود دارد را  با خود مى برند و 

از غار هیچ چیزى باقى نمى ماند.

تراژدى غمگین «کلماکره»
حسن پور با بیان اینکه هر آنچه امروز در موزه قلعه «فلک 
االفالك» خرم آباد و یا موزه ملى تهران از اشیاى تاریخى 
غار «کلماکره» وجود دارد از دســت قاچاقچیان گرفته 
و خارج شده است گفت: ســال 71 میراث فرهنگى وارد 
موضوع مى شود و در این غار مشغول به کاوش مى شوند، 

اما در کاوش حتى یک قلم شىء پیدا نمى شود.
وى ادامه داد: سال 71 دِر غار «کلماکره» را به وسیله بتن 

مســدود مى کنند و دوباره در سال 72 کاوش ها صورت 
مى گیرد و در این مرحله نیز چیــزى به جز قوطى هاى 
کنســرو و مخلفاتى که از قاچاقچیان به جامانده چیزى 
پیدا نمى کنند و دوبــاره دِر غار با بتن بســته و تعطیل 
مى شود. حسن پور ادامه داد: در ورودى غار یک پاسگاه 
نگهبانى چندین سال ایجاد مى شــود که دوباره آن هم 
جمع مى شــود و ســودجویان بازهم به این غار هجوم 
مى آورند و به وسیله دینامیت در ورودى غار «کلماکره» 
را منفجر مى کنند، هجوم هاى بعدى به دنبال اشیا نبوده 
بلکه سقف و دیوارهاى غار را مى َکنند و منجر به تخریب 
قندیل هاى طالیى و زیباى غار «کلماکره» و خشــک 
شدن «آب چاله هاى» داخل غار مى شود و ضربه سنگینى 
به طبیعت این غار وارد مى شود که به واقع یک تراژدى 

خیلى سخت رقم مى خورد.

غارى که  فصلى جدید در تاریخ گشود
این باستان شــناس لرســتانى بابیان اینکه کشف غار 
«کلماکره» موجب شــد که ســایر غارهاى لرســتان 
نیز تخریب شــوند ادامــه داد: غارهــاى «هومیان»، 
«میرمالس»، «یافته» و... از ســوى مردم به بهانه پیدا 
کردن گنج از بیــن رفتند اما به غیراز اینکه اشــیاى غار 

«کلماکره» به غارت رفت تمــام زیبایى هاى غار از بین 
رفت. حســن پور بابیان اینکه وقتى  اشــیاى گرانقیمت 
غار «کلماکره» وارد کشورهاى خارجى شد آنها اشیائى 
گرانقیمت و بســیار زیبا بودند و با هیچ جا قابل مقایسه 
نبودند تا باب تازه اى از مطالعات در این غار شروع شود 
گفت: در این مطالعات مشخص شده که قومى در دوره 
ایالم نو و ســال 740 قبل از میالد در لرســتان زندگى 
مى کرده که این قوم حکومت محلى کوچک، اما بسیار 
ثروتمند و باهنر خیلى غنى بوده که تحت سیطره ایالم 
نو و قبل از هخامنشیان در این منطقه حکمرانى مى کرده 

است.
وى بابیان اینکه این حکومت، به نام خاندان «سمتى» یا 
«ساماتوره» بوده که نام 17 نفر از پادشاهان در کتیبه هاى 
کشف شــده در غار «کلماکره» قابل رؤیت است گفت: 
از این پادشــاهان، چهار نفر لقب شــاه دارند و بقیه نیز 
پیروان آنها بوده اند. این باستان شــناس لرستانى با بیان 
اینکه اگر کاوش ها به شــکل علمى در غار «کلماکره» 
صورت مى گرفت و اشــیا از بافت خودشــان به دست 
مى آمد مى توانســت تاریخ جهان را متحول کنند و باب 
تازه اى از تاریخ جهان را مشــخص کننــد گفت: همه 
اشیاى کشف شــده از غار «کلماکره» طال و نقره بوده

 است.
حســن پور بابیان اینکه برخى از اشــیاى تاریخى غار 
«کلماکره» در مــوزه قلعه فلک االفــالك خرم آباد و 
بخشــى در موزه ملى ایران وجود دارند گفت: اما اغلب 
اشــیاى کشف شــده از این غار در خارج از کشور وجود 
دارد که براى اولین بــار در گالرى هنــر اتریش حراج 
شــدند و یک دالل معروف عتیقه همه آنها را خریدارى 

کرد.

«کلماکــره» و فــاش شــدن حکومت 
«ساماتوره»

این باستان شناس لرستانى بابیان اینکه موضوعى که 
هنوز براى باستان شناسان در هاله اى از ابهام قرار دارد 
کاربرى این غار است گفت: مشــخص نیست که این 
غار مخفیگاه، محل نگهدارى ذخایر سلطنتى، نیایش، 

تدافعى، نظامى، سلطنتى و مردمى بوده است.
وى با اشــاره به کشــف کتیبه هاى تاریخــى در غار 
«کلماکره» بیان داشت: کشــف این کتیبه ها تاریخ را 
تکان داد به طورى که تا قبــل از ترجمه این کتیبه ها نه 
نامى از حکومت «ساماتوره» در تاریخ ایران و جهان و 
نامى از پادشاهان آن زمان بوده و اولین بار از روى این 
کتیبه ها مشخص شد که این اشخاص در دوره ایالم نو 
در لرستان و در سرزمینى به نام «سمتى» یا «ساماتوره» 

زندگى کرده اند.

نام «مانســون» براى اهالى بخش هایى از کشورمان 
آشناســت. پدیده جوى که وقوعش شاید بخش هایى 
را خوشــحال کند اما در بارش هاى پاییزى تأثیرگذار 
اســت.از اواســط خــرداد و همزمــان بــا گرمــا در

نیم کره شــمالى زمیــن، در شــبه قاره هند شــاهد 
باران هاى ســیل آســا هســتیم به گونه اى که این 
باران ها در تابســتان چهره شــبه جزیره را زمستانى

مى کند. بــا بارش هاى ســیل آســا طوفــان هاى 
موســمى در این منطقه رخ مى دهد که به «مانسون» 
مشهور است. جریان هواى بلند شــده از روى منطقه 
شــبه قاره در محیطى کم منبســط شــده و تبدیل به 

رطوبت و بــاران مى شــود. منبــع بــزرگ گرما در
 مولکول هاى آب باعث مى شود تا این چرخه منجر به 

وقوع پدیده «مانسون» شود. 
این پدیــده جوى همزمان با وقــوع بادهاى 120 روزه 
سیســتان در کشــورمان رخ مى دهد و روى مناطق 
جنوب شــرق کشــور به ویژه سیســتان وبلوچستان 
تأثیرگذار است. بررســى هاى متخصصان هواشناسى 
نشان مى دهد هرچه تأثیر «مانسون» روى کشورمان 
کمتر باشــد، بارش هــاى پاییــزى در زمــان مقرر 
در کشــور انجام مى شــود و بارش در پاییــز به تأ خیر

 نمى افتد.

رازسربه مهر«کلماکره»

ماجراى گنج بزرگ وبى نظیر ى که به غارت رفت

«مانسون» در کدام مناطق ایران رخ مى دهد ؟

مسئول پروژه مقاوم ســازى مناره حرم مطهر امامین 
جوادیــن(ع) گفت: مناره در خطر ســقوط حرم مطهر 
امامین جوادین(ع) در شهر کاظمین با همت مهندسان 

و متخصصان ایرانى مقاوم سازى مى شود.
على مهاجرى اظهار داشــت: یکى از چهار گلدســته 
تاریخى حرم مطهر امامین جوادیــن(ع) به دلیل باال 
آمدن سطح آب هاى زیرزمینى طى سال هاى طوالنى و 
نشست زمین، کج شده است. وى افزود: میزان نشست 
پى مناره شرقى باب المراد حرم مطهر به حدى رسیده که 
از نظر مهندسى خطوط قرمز را رد کرده و خطر سقوط 
این مناره تاریخى که ســازه اى بســیار سنگین است، 
دوگنبد حرم امام جواد(ع) و امام موســى کاظم(ع) را 

تهدید مى کند.
رئیس ســتاد بازســازى عتبات عالیات استان کرمان 
ادامه داد: تولیت آســتان مقدس امامیــن جوادین(ع) 
به دنبال یافتن گروه متخصصى براى مهار این مناره و 
اجراى طرح مقاوم سازى آن بود که با دیدن توانمندى 
مهندسان ایرانى در اجراى طرح مقاوم سازى و تقلیل 
ستون هاى حرم مطهر امام حسین(ع)، از ستاد بازسازى 
عتبات عالیات براى اجراى این پروژه مهندسى بسیار 

پیچیده درخواست کمک کرد.
مجرى پروژه مقاوم سازى و تقلیل ستون هاى حرم امام 
حســین(ع) گفت: مذاکرات فنى با حضور نمایندگان 
تولیت آســتان امامین جوادین(ع) و گروه مشــاوران 

پروژه هاى ستاد بازســازى عتبات در شهرهاى کربال، 
نجف و... برگزار شد که در نهایت پیشنهاد تیم مشاوران 
کربال با مسئولیت ستاد بازسازى عتبات کرمان پذیرفته 

شد.
مهاجرى تصریح کرد: بررســى هاى فنى و مهندسى 
نشان مى دهد که به علت سســت بودن بستر مناره، 
خطر ریزش آن در حین انجام پروژه جدى است و چون 
مى خواهیم اصل مناره به علت تاریخى و سنتى بودن آن 
حفظ شود، تصمیم گرفته شد تا با ساخت سازه پوششى 

«ساپورت»، کار مقاوم سازى را انجام دهیم.
مسئول پروژه مقاوم ســازى مناره حرم مطهر امامین 

جوادین(ع) گفت: فرآیند تجهیز کارگاه که 25 درصد از 
کل کار است، شروع شده و در حال آماده کردن نیروى 
متخصص، نقشه بردار و خرید و انتقال مواد و ابزار مورد 

نیاز هستیم.
مهاجرى گفت: در حال حاضر زمین براى تجهیز کارگاه 
و استقرار نیرو، تحویل شده و همچنین تیم نقشه بردار 
در حال کار و نقشه بردارى است و به زودى یک گروه 
ژئوتکنیکال به درخواست پرفسور قهرمان معروف به 
پدر خاك ایران، با تیم و تکنیک به محل خواهند رفت و 
آخرین ریز اطالعات در مجموعه منهاى صفر و آخرین 

وضعیت خاك و زمین نهایى مى شود.

متخصصان ایرانى کار ایمن سازى را انجام مى دهند

خطر سقوط، مناره حرم امامین جوادین (ع) را تهدید مى کند 

رئیس انجمــن وارد کنندگان تجهیزات بیهوشــى و 
تنفسى کشــور قاچاق تجهیزات پزشــکى را تجارتى 
کثیف دانســت و تأکید کــرد که این پدیــده در حوزه 
تجهیــزات پزشــکى کاهش چشــمگیرى داشــته
 اســت.همچنین طبــق اعــالم او ایــران فقــط در 
یک مــورد با تحریــم تجهیــزات پزشــکى روبه رو

 است.
میالد بختیارى در گفتگو با ایســنا، با اشاره به واردات 
تجهیزات پزشکى به ایران از کشورهاى مختلف، عنوان 
کرد: کشورهاى وارد کننده تجهیزات پزشکى به ایران 
 G4 و G3 ،G2 ،G1 در سازمان غذا و دارو به صورت
رتبه  بندى شدند و سیاست هاى این سازمان به نحوى 
اســت که ورود کاالهاى غیر استراتژیک از کشورهاى 

G4 عمًال ممنوع شود. وى ادامه داد: G1 کشورهایى 
از جمله ایاالت متحده آمریکا، آلمان و ژاپن را شــامل 
مى شود، G2 کشورهایى هستند که از اتحادیه اروپا بوده 
و در کنار آن کره جنوبى و تایــوان را نیز در بر مى گیرد، 
عالوه بر این G3 شــامل کشــورهایى نظیر برزیل، 

آرژانتین، چین و هند است.
وى در پاسخ به اینکه چه تحریم هایى در مورد واردات 
تجهیزات پزشکى به ایران همچنان پابرجاست؟ گفت: 
تنها وزارت خزانه دارى آمریکا، قانونى را به منظور تحریم 
در حوزه تجهیزات پزشــکى تصویربردارى که شامل 
برخى کاالهاى خاص مى شود اعمال کرده و به جز این 
مورد ایران با تحریم هیچ کشــورى در حوزه تجهیزات 

پزشکى روبه رو نیست.

فقط یک مورد تحریم تجهیزات پزشکى داریم



0404استاناستان 2960 سال چهاردهمدوشنبه  22 خرداد  ماه   1396

خبر

حمایت از کودکان نیازمند 
در استان 

ثبت نام حامیان طرح هاى اکرام ایتام و محسنین در 
پایگاه هاى امداد و مراکز نیکوکارى اسـتان اصفهان 
آغاز شد.مدیر کل کمیته امداد امام خمینى (ره )استان 
اصفهان گفت: ثبت نام حامیان طرح هاى اکرام ایتام 
و محسنین همزمان با والدت امام حسن مجتبى (ع)تا 
بیست و یکم ماه مبارك رمضان باهدف تأمین حداقل 
امکانات رفاهى، معیشتى و تحصیلى اقشار کم در آمد 
در تمامى 36پایگاه امداد، مساجد و مراکز نیکوکارى 

استان آغاز شده است.
حمیدرضا شیران با بیان اینکه از 25هزار فرزند تحت 
پوشش اکرام ایتام و محسنین استان، بیش از13 هزار 
کودك بى سر پرست وبد سرپرست در انتظار دستان 
پر محبت خّیران هسـتند، افزود: پیش بینى مى شود 
امسال با مشارکت نیک اندیشان اسـتان براى بیش 
از هزار فرزند تحت پوشـش امـداد حامى مالى جذب 
شود . وى به اطعام و توزیع غذاى گرم بین خانوارهاى 
نیازمندان اشـاره کرد و گفـت: با مشـارکت خّیران تا 
پایان هفته اکرام ایتام براى هزار و 400 نیازمند استان 

سفره هاى اکرام ایتام پهن مى شود. 

اجراى طرح سنجش سالمت 
در مدارس 

طرح سنجش سالمت نو آموزان بدو ورود به دبستان 
در اصفهان آغاز شد.

معاون فنى مرکز بهداشت اصفهان گفت: در این طرح 
شاخص هاى سالمت 80 هزار نوآموز شش سال تمام 
سنجیده مى شود.پژمان عقدك افزود: طرح سنجش 
سـالمت نوآموزان در  55پایـگاه ثابت شـهرى اجرا 
مى شـود. وى گفت: ضریب هوشى، بینایى، شنوایى 
وجسـمى حرکتى از مواردى اسـت کـه در این طرح 
بررسى مى شود و در صورت مشاهده هرگونه اختالل 

نوآموزان به مراکز درمانى معرفى مى شوند.
 

فرصت ایجاد شده در بازار 
قطر را نباید از دست داد

مسـئول کمیته توسـعه صادرات کمیسـیون تجارت 
اتـاق بازرگانى اصفهان گفت: فرصت ایجاد شـده در 
بازار قطر را نباید مانند روسیه، آسـیاى میانه، عراق و 

افغانستان از دست داد.
حمیدرضا مؤمنى اظهار داشت: بنابر این شرکت  هاى 
صادراتى اسـتان اصفهان بایـد در ورود به بـازار قطر 
تالش کنند. وى افزود: با اعـزام هیئت هاى تجارى 
از اسـتان اصفهـان به قطـر مى تـوان بـه بازاریابى و 
نیازسـنجى کاالهاى اسـتان اصفهان در این کشـور 
کمک کرد.مؤمنى گفت: واحدهاى تولید محصوالت 
غذایـى و آشـامیدنى اسـتان اصفهـان مـى  توانند با 
همکارى شرکت  هاى مدیریت صادرات در بازار قطر 

حضور یابند. 

آغاز به کار باشگاه مخاطبان 
جشنواره کودك

باشـگاه مخاطبـان سـى امین جشـنواره بین المللـى 
فیلم هاى کودکان و نوجوانان اصفهان به منظور حفظ 

ارتباط مستمر با مخاطبان شروع به کار کرد.
عالقه مندان به حضور در سى امین جشنواره بین المللى 
فیلم هاى کـودکان و نوجوانان اصفهـان مى توانند از 
طریق عضویت در باشگاه مخاطبان از برنامه هاى این 

دوره از جشنواره استفاده کنند.
در این راسـتا اهالى اصفهـان مى توانند با اسـتفاده از 
روبات تلگرامى Icff_bot براى عضویت در باشـگاه 
مخاطبان جشـنواره اقدام کنند و پـس از وارد کردن 
اطالعات الزم از اخبـار و برنامه هاى نمایش فیلم ها، 
کالس هاى آموزشـى و کارگاه هاى تخصصى مطلع 

شوند.
تسـهیالت، تخفیفات و جوایـزى نیز بـراى اعضاى 
باشگاه در نظر گرفته شده است که طى ایام برگزارى 
جشنواره قابل اسـتفاده خواهد بود. همچنین هر یک 
از اعضاى باشـگاه مى تواند با معرفى اعضاى خانواده 
و یـا اطرافیان خـود بـراى عضویت از طریـق روبات 
Icff_bot، از تخفیف در تهیه بلیت فیلم هاى جشنواره 

بهره مند شود.

رئیس دفتر تبلیغات اســالمى اصفهان گفت: دفتر تبلیغات 
اسالمى در ســال هاى اخیر کانون هاى بحرانى فرهنگ در 
کشور را شناسایى کرده و در برخى از آنها میزهاى تخصصى 

را راه اندازى کرده است. 
حجت االسالم والمسلمین محمد قطبى اظهار داشت: حضور 
قرآن در متن زندگى مردم کمرنگ شده بود و دفتر تبلیغات 
تالش کرد تا در حوزه ادبیات که ظرف هاى متعددى براى 
ارائه دارد، حرفى براى گفتن داشته باشد. وى افزود: مسئولیت 
ورود به حوزه داستان و قصه  هاى شب براى کودکان به دفتر 
تبلیغات قم واگذار شده تا با شعار «با قرآن تا بهشت» محبت 
و انس نسبت به قرآن را در ذهن و ضمیر کودکان ایجاد کند.

رئیس دفتر تبلیغات اســالمى اصفهان تصریح کرد: دفتر 
تبلیغات اســالمى اصفهان وارد حوزه شعر قرآنى کودك و 
نوجوان شده که این بخش یکى از تنک ترین بخش در حوزه 

شعرهاى آیینى است. 
وى تأکید کرد: در طول تاریخ شــعرایى که خود را به اهل 
بیت(ع) گره زدند ماندگار شدند، اگر چه عده اى مى خواهند 
فردوسى را یک شاعر ملى گرا معرفى کنند ولى او بیش از هزار 
و 200  بیت شعر خود را از قرآن گرفته است. حجت االسالم 
والمسلمین قطبى یادآور شد: شعر یک هنر بین نسلى است 
و شاعر هم یک هنرمند بین نســلى است که مى تواند یک 

جریان بسازد.

مدیرکل فرودگاه هاى اســتان اصفهان گفت: در سال 95 
تعداد 23 هزار و 372 ســورتى پرواز انجام شده که نشان از 

رشد 19 درصدى آن دارد.
حسن امجدى با اشاره به طرح هاى توسعه فرودگاه شهید 
بهشتى اصفهان اظهار داشت: بهسازى ابنیه عوامل پروازى 
و محوطه هاى فرودگاه اصفهان با انعقاد قراردادى با مبلغ 
150 میلیارد ریــال در حال انجام اســت. وى افزود: طرح 
توسعه ترمینال پروازهاى خارجى و افزایش فضاى ترمینالى 
از شش هزار به 14 هزار متر مربع که مناقصه عمومى آن 
انجام شده و در حال انعقاد قرارداد به مبلغ بیش از 200 میلیارد 
ریال است، در آینده نزدیک عملیات اجرایى آن آغاز مى شود 

و در یک پروســه 15 ماهه به اتمام خواهد رسید. مدیرکل 
فرودگاه هاى اســتان اصفهان  ادامه داد: احداث ساختمان 
جایگاه تشریفات اختصاصى CIP در مرحله مبادله قرارداد 
با پیمانکار برنده مناقصه است. وى افزود: همچنین مطالعات 
توسعه پارکینگ هواپیما در حال انجام است که به محض 
نهایى شدن نقشه هاى اجرایى و حداکثر شهریورماه نسبت 
به برگزارى مناقصه عمومى توسعه پارکینگ مذکور اقدام 
خواهد شــد.امجدى در پاسخ به ســئو الى پیرامون تعداد 
پروازهاى انجام شده در فرودگاه بین المللى شهید بهشتى 
اصفهان گفت: میانگین پروازهاى روزانه حدود 70 نشست 

و برخاست داخلى و 14 نشست و برخاست خارجى است.

راه اندازى میزهاى تخصصى 
در کانون هاى بحرانى فرهنگ 

افزایش مسافرت هوایى 
اصفهانى ها

در بعدازظهر روز شنبه (20 خردادماه) خبرى مبنى بر تخلیه 
مجتمع تجارى قلب شهر (سیتى ســنتر) در شبکه هاى 

مجازى به صورت گسترده منتشر شد.
پــس از آن روابط عمومــى مجموعه سیتى ســنتر در 
اطالعیه اى اعالم کــرد: به اطالع شــهروندان گرامى 
مى رساند مجموعه اصفهان سیتى سنتر به دلیل نشت گاز 
در محوطه پارکینگ به طور موقت تعطیل و تخلیه شده 
است و بر اساس برخى شایعات این اقدام ممکن است به 

دلیل تهدیدات امنیتى باشد.
اما سردار آقاخانى فرمانده انتظامى استان اصفهان علت 
تخلیه سیتى ســنتر را وجود بسته اى مشــکوك در این 

مجموعه عنوان کرد.
این در حالى اســت که قائم مقام شرکت پرستیژ لند ایران 
(سیتى سنتر) مدعى شد این موضوع ظاهراً در پى تماس 
تلفنى با نیروى انتظامى انجام شده و تخلیه سیتى سنتر با 

درخواست مأموران نیروى انتظامى صورت گرفته است.
محمدرضا محسنى اظهار داشت: ساعت 13و55  دقیقه روز 
شنبه مأموران نیروى انتظامى وارد محوطه سیتى سنتر شدند 
و بنا به اطالعاتى که به آنها رسیده بود، خواستار تخلیه این 
مجموعه شدند و این کار با همکارى حراست سیتى سنتر 
و عوامل اجرایى آن انجام شد. وى افزود: سپس مأموران 
انتظامى با اســتفاده از تجهیزات مجموعه سیتى سنتر و 
دوربین هاى مدار بسته کار بررسى محیط براى یافتن شىء 
یا اشیائى مشکوك را آغاز کردند که تاکنون هیچ چیزى یافت 

نشده و این موضوع شایعه اى بیش نبوده است.

آخرین جزئیــات از هشــدار امنیتى در 
سیتى سنتر 

جانشــین فرمانــده انتظامى اســتان اصفهــان گفت: 
مورد ســیتى ســنتر اصفهان تنها به دلیل یک تماس از 
شهروندان پیش آمد و در حال حاضر مشکلى در این زمینه 

وجود ندارد.
سرهنگ حسین حسین زاده اظهار داشت: فردى در تماس 
با فوریت هاى پلیسى 110 گزارشى مبنى بر بمب گذارى در 
مجموعه تجارى-رفاهى سیتى سنتر اصفهان اعالم کرد 
که به دلیل حفظ امنیت مردم و پیش بینى احتمال درستى 
این گزارش، هشدار امنیتى در این مجموعه به صدا درآمد. 
وى با بیان اینکه در پى کسب این گزارش نیروهاى پلیس 
بالفاصله در مجموعه سیتى سنتر اصفهان حاضر شدند و 
مردم را از محدوده مورد نظر خارج کردند، افزود: پس از اقدام 
احتیاطى در مورد تخلیه مردم از مکان مورد نظر، موضوع 
بررسى شد و متوجه شدیم خوشبختانه هیچ اثرى از بمب 

گذارى نیست.
جانشین فرمانده انتظامى استان اصفهان اضافه کرد: هم 
اکنون شرایط عادى و امن در سیتى سنتر اصفهان برقرار 

است و هیچ خطرى مردم را تهدید نمى کند.
***

فرمانده انتظامى استان اصفهان با ارائه آخرین جزئیات 

از مورد مشــکوك سیتى ســنتر اصفهان گفت: تخلیه 
سیتى ســنتر اصفهان به دلیل نشــت گاز نبود و بسته 

مشکوك پیداشده هیچ موردى نداشت.
سردار عبدالرضا آقاخانى نشت گاز در پارکینگ مجموعه 
را تکذیب کرد و گفت: نشت گازى در مجموعه رخ نداده 
و فقط بسته مشکوکى گزارش شــده است. وى اضافه 
کرد: این موضوع امنیتى نبــوده و در حال حاضر هیچ 

مسئله امنیتى در اصفهان وجود ندارد.

بیش از 8/5 تن میوه غیربهداشتى در اصفهان معدوم 
شد .

مدیر روابط عمومى ســتاد مبارزه با قاچــاق کاال و 
ارز حکومتى اســتان اصفهان گفت: این میزان میوه 
غیراستاندارد قاچاق شامل انواع سیب سبز فرانسوى 
و گالبى آفریقــاى جنوبى بود که به دلیل نداشــتن 

مجوزهاى گمرکى معدوم شد.
محمد جواد ابراهیمیان ارزش این محموله قاچاق را دو 
میلیارد و 500میلیون ریال اعالم کرد و افزود: سازمان 
جهاد کشاورزى استان استاندارد بودن هیچیک از این 

میوه هاى وارداتى را تأیید نکرده بود. 

خداحافظ زاینده رود...
عده اى آمدند، گفتند، خواندند، نوشتند و رفتند  

 بعد از کش وقوس ها و چانه زنى هاى فراوان بر ســر 
تاریخ بســتن آب زاینده رود، خروجى سد زاینده رود از 
روز جمعه 19 خرداد و بر اساس تصمیم کمیته توزیع آب 
کاهش یافت. این روزها نیز شاهد جان کندن دوباره این 

رودخانه در شهر اصفهان هستیم.
حکایت زاینــده رود اصفهــان مثل همــان حکایت 
میرنوروزى است و احتشــامش که دیر نمى پاید. تعبیر 
«میر نوروزي» بــا این بیت حافظ در اذهــان ایرانیان 
نشسته اســت: «ســخن در پرده می گویم چو گل از 
غنچه بیرون آي/  که بیش از پنج روزي نیســت حکم 

میر نوروزي...»
بــراى نویســنده، تهیــه این گــزارش مــالل آور و 
خســته کننده اســت و براى خواننده نیز بدون شــک 
همینطــور خواهد بود.زیرا چه بســیار که بر خشــکى 
زاینده رود، ما و دیگران نوشــتیم، چه مردمانى که در 
پى تحقق خواسته برحق و طبیعى شــهر خود بر بستر 
این رودخانه خشــک تجمع نکردند و فریاد نزدند، چه 
بســیار کشــاورزانى که براى احیاى حقابه خود نسبت 
به ایــن رودخانه و از بیــن رفتن محصولشــان در پى 
خشکسالى هاى مکررمقابل فرماندارى و سازمان هاى 
دیگر اعتراض نکردند، چه طومارها و درخواست هایى که 
امضا شد اما حاصل همه آن، بى تفاوتى مسئولین نسبت 
به خواسته 100 درصدى مردم اصفهان بود. و نشان داد 

که مردم نزد آنها چه جایگاهى دارند.
خوشــحالى مردم اصفهان در بامداد روز دهم فروردین 
ماه 96 در پى جارى شدن آب زاینده رود چندان دوامى 
نداشت و چهره هاى این روزهاى مردم شهر نمود عینى 

آن است که کنار رودخانه به حسرت، انتظار مى کشند.
زاینــده رود در ایــن حضــور دوماهه خود باز شــاهد 
وعده هایى بود که با گذشــت ایام انتخابات و کســب 
آراء مورد نظر، به باد فراموشــى ســپرده شد و رفت به 
همانجایى که پیش از این و در دوره هاى گذشته عده اى 

آمدند، گفتند، خواندند، نوشتند و رفتند.

در این حضور کوتاه زاینده رود، حاشیه آن از پر آب شدن 
این رودخانه پررنگ تر بود. حاشــیه هایى که بیشــتر 
جنس انتخاباتى داشت البته با رنگ قرمز و البته با جاى 

پارکینگ ماشین در داخل رودخانه!
هشتم فروردین 96 بود، درست دو روزمانده به رسیدن 
آب زاینده رود به اصفهان که برخى فعاالن محیط زیست 
در شبکه هاى اجتماعى خبر از تبدیل بستر زاینده رود به 
پارکینگ خودروها دادند! در بخشى از جمالت پاى این 

تصاویر که نســخه اى از آن در گــروه تلگرامى محیط 
زیست مهر نیز بازنشر شده است، آمده بود: «اینجا بستر 
زاینده رود اســت و اینها خودروهایى هســتند که براى 
بازدید از باغ پرندگان، آکواریوم و باغ خزندگان اصفهان 
آمده اند. اماکنى که ایرادات فراوان محیط زیســتى به 

آنها وارد است.»
این فعاالن محیط زیست در همان تاریخ  ضمن اشاره 
به برنامه هاى شــهردارى اصفهان همچــون ترویج 

دوچرخه ســوارى و حمایت مالى از جشنواره موسیقى 
سبز، این برنامه ها را تبلیغاتى خوانده و از «تجاوز به بستر 

زاینده رود» گالیه کرده بودند.
در این بین اما پاسخ شــهردار اصفهان نیز شنیدنى بود. 
مهدى جمالى نژاد با تأکید بر اینکه روح شــهردار از این 
موضوع اطالع نداشته اســت، گفته بود: متأسفانه بر اثر 
اشتباه سهوى فردى در یکى از جاذبه هاى گردشگرى 
ناژوان بدون اطالع همه در روزى که هزاران مســافر 

نوروزى براى بازدید حضور یافته بودند و براى باز شدن 
مسیر باریک ناژوان، خودروهاى در مسیر فقط براى چند 
ساعت به این نقطه هدایت مى شوند که به محض اطالع 
سریعاً عوامل شهردارى و آب منطقه اى از ادامه این اقدام 

جلوگیرى کرده اند!
در ایام انتخابات نیز به مانند دفعات پیشین، زاینده رود 
نقطه بازى کاندیداها با احساسات مردم اصفهان بود. و 
هرکه آمد  نســبت به این رودخانه یک وعده اى داد و

رفت:
حسن روحانى: خطرى در سال 92 وجود داشت که 
14 میلیون ایرانى را تهدیــد مى کرد. اگر دولت یازدهم 
نبود دریاچه ارومیه خشک شده بود و نمکش 14 میلیون 
نفر را تهدید کــرده بود. ما بــراى هورالعظیم و دریاچه 
ارومیه ســرمایه گذارى کردیم. این بار نوبت زاینده رود 

است. اصفهان به زنده بودن زاینده رودش است.
سید ابراهیم رئیســى: مهمترین راه رفع مشکل 
فصلى بودن زاینده رود بازگشــت به گذشــته، احیاى 
طومار شیخ بهایى دانشمند بزرگ ایرانى و تعیین سهم آبه 

عادالنه براى دو استان است.
محمد باقرقالیباف: بحــران آب زاینده رود کارنامه 

ناکارآمدى این دولت است.
دراین بیــن کاندیداها و منتخبان دوره پنجم شــوراى 
اسالمى شهر اصفهان نیز نسبت به زاینده رود شعارهایى 

دادند و اظهارنظرهایى کرده و مى کنند: 
ضعف مدیریتى و مجوز برداشت بى حد و حساب آب به 
اســتان چهارمحال و بختیارى وضعیت زاینده رود را به 
وضع امروزى بدل کرده اســت. نگاه مشورتى در حوزه 
تعامل، جذب بودجه هاى ملى براى مســئله آبرسانى، 
مطالبه گرى از دســت اندرکاران امر، افزایش اعتبارات 
تونل سوم کوهرنگ و تســریع در بهره بردارى کامل 

از آن و...
اســتاندار اصفهان نیز معتقد است با اجراى کامل طرح 
9 ماده اى احیاى حوضه آبریز زاینده رود بتوانیم بخشى 

از مشکالت را برطرف کنیم.
اما با همه این و عده ها؛ خداحافظ زاینده رود...

جمال نوروزباقرى

آخرین جزئیات از مورد مشکوك سیتى سنتر 

 خبرى از نشت گاز نبود
معاون صنایع دستى سازمان میراث فرهنگى استان 
اصفهان گفت: نخستین شهرك صنایع  دستى کشور 
در شــهرضا کلنگزنى شده و در ســال جارى افتتاح 

خواهد شد.
جعفر جعفرصالحى اظهار داشت: در یکسال گذشته 
اتفاقات مهمى در حوزه صنایع  دســتى در اســتان 
اصفهان روى داده که از جمله آنها مى توان به کسب 
رتبه اول اســتان اصفهان در فروش صنایع  دســتى 
در کشــور، برگزارى هجدهمین اجــالس جهانى 
صنایع دستى در اصفهان، ثبت هفت نشان جغرافیایى 
براى حفظ رشــته هاى بومى استان، کسب باالترین 
نشان ملى اصالت صنایع  دستى، راه اندازى خانه هاى 
ترویجى روستایى و اعزام هنرمندان به خارج از کشور 

اشاره کرد.
وى در ادامه افزود: مبارزه با قاچاق صنایع  دســتى از 
جمله اقدامات مهم در حوزه صنایع  دســتى بود که با 
همکارى کامل بازرسى اصناف استان اصفهان صورت 
گرفت و منجر به پاك سازى میدان امام خمینى(ره) از 

اجناس قاچاق شد.
معاون صنایع دستى سازمان میراث فرهنگى استان 
اصفهان تصریح کرد: در سال گذشته ثبت شهرضا به  
عنوان شهر ملى سفال صورت گرفت که اقدامات براى 

ثبت جهانى این عنوان در دستور کار است.

جعفرصالحــى اذعان داشــت: ثبت ملــى یکى از 
روستاهاى کاشــان و همچنین ثبت ملى بافته هاى 
روســتاى مهرگرد ســمیرم نیز از دیگر برنامه هاى 
ســازمان میراث فرهنگى اســتان اصفهان در سال 

جارى است.
وى با اشاره به تعداد زیاد فروشگاه هاى صنایع  دستى 
در سطح اســتان اصفهان اعالم کرد: 42 فروشگاه 
معتبر استان نشان اعتماد دریافت کرده اند و 24 کارگاه 
تولیدى صنایع دستى استان نیز موفق به اخذ گواهى 

کیفیت شده اند.
معاون صنایع  دستى سازمان میراث فرهنگى استان 
اصفهان اذعان کرد: نخستین شهرك صنایع  دستى 
کشور در شــهرضا کلنگ زنى شــده و در سال جارى 

افتتاح خواهد شد.

نخستین شهرك صنایع دستى کشور
 در شهرضا افتتاح مى شود

کانون عکس انجمن سینماى جوانان اصفهان، 24 خرداد ماه، 
نشست تخصصى سینما را با حضور بهمن فرمان آرا برگزار
 مى کند.به گزارش ایمنا، کانون عکس انجمن ســینماى 
جوانان اصفهان، در ادامۀ برگزارى سلســله نشست هایى 
تخصصى خود، به منظور بررسى موضوع سینما و عکاسى، 
نشستى را با حضور «بهمن فرمان آرا» در کتابخانۀ مرکزى 
شــهردارى برگزار مى کند. بهمن فرمــان آرا تهیه کننده، 
کارگردان و فیلمنامه نویس ایرانى اســت که در دانشــگاه 
کالیفرنیاى جنوبى USCC، یکى از معتبرترین دانشگاه هاى 
سینمایى دنیا تحصیل کرده است. این هنرمند در سال 1351 
نخســتین فیلم بلند خود به نام «خانۀ قمر خانم» بر اساس 
سریالى به همین نام ساخت و سپس در سال 1353 دومین 

فیلم بلند خود به نام «شازده احتجاب» را بر اساس داستانى از 
هوشنگ گلشیرى ساخت. فرمان آرا، درسال 1359 به کانادا 
مهاجرت کرد و مدیر عامل شرکت سیرکل ونکوور شد. این 
کارگردان سرانجام در پایان دهه 1360 به ایران بازگشت و 
پس از دوره طوالنى فیلم نامه نویســى که هیچ کدام ساخته 
نشد (ازجمله: «از عباس کیارستمى متنفرم») در سال 1378 
فیلم سازى را دوباره شروع کرد و فیلم هایى نظیر «بوى کافور 
عطر یاس»، «خانه اى روى آب»، «یک بوس کوچولو» که به 
سه گانه مرگ معروف شدند را ساخت و سپس در سال 1388 
فیلم «خاك آشنا» را پس از  دو سال اکران کرد. عالقمندان 
براى شرکت در این نشست مى توانند، 24 خرداد ماه رأس 

ساعت 15 به کتابخانه مرکزى اصفهان مراجعه کنند.

«بهمن فرمان آرا» به اصفهان مى آید امحاى میوه قاچاق در اصفهان



استاناستان 05052960 سال چهاردهمدوشنبه  22 خرداد  ماه   1396

هواى استان اصفهان
 پایدار مى ماند

آسـمان اسـتان اصفهان تا چند روز آینده به صورت 
صاف و در بعـد از ظهرهـا گاهى همراه بـا وزش باد 

پیش بینى مى شود.
کارشناس مسـئول پیش بینى اداره کل هواشناسى 
اسـتان اصفهان بـه ایرنـا گفت:تحلیل نقشـه هاى 
هواشناسى بیانگر اسـتقرار جو آرام و به نسبت پایدار 

بر روى استان است. 
حجت ا... على عسـگریان افزود:آسـمان در سـطح 
استان اصفهان تا چند روز آینده همچنان به صورت 
صاف و در بعـد از ظهرهـا گاهى همراه بـا وزش باد 

پیش بینى مى شود.

ورود 84 هزار نوآموز 
اصفهانی به پایه اول دبستان

معاون آمـوزش ابتدایى آمـوزش و پرورش اسـتان 
اصفهان از نام نویسی دانش آموزان مقطع ابتدایى از 

یکم خردادماه تا آخر مردادماه خبر داد.
 شـهین جوانـى در گفتگـو بـا ایسـنا اظهار داشـت: 
در سـال تحصیلـى 97 ـ 96 حـدود 84 هـزار 
دانش آموز پایه اول در اسـتان اصفهان به دبسـتان 

مى روند.
وى با بیـان اینکه دو هـزار و 580 مدرسـه دولتى و

غیر دولتـى جهـت ورود نوآموزان به دبسـتان آماده 
اسـت، افزود: زمان ثبت نـام مقطع ابتدایـى از یکم 
خردادماه تا اواخر مردادماه است. هم چنین نوآموزان 
از سـى و یکم شـهریور ماه مى توانند به دبسـتان ها 

مراجعه کنند.
معاون آمـوزش ابتدایى آمـوزش و پرورش اسـتان 
اصفهـان قیمت پایه کتـب مقطـع اول را 143 هزار 

ریال اعالم کرد.

راه اندازى سکوى بارانداز 
زباله در شاهین شهر

معاون اجرایى و خدمات شـهرى شهردارى شاهین 
شـهر گفت: سـکوى بارانداز زباله در حاشیه شاهین 

شهر راه اندازى شد.
حیدرعلـى ربیعـى اظهـار داشـت: بـا ایـن اقـدام 
زباله ها در محل سکوى بارانداز جمع آورى و توسط 
دو سیمى تریلر به محل سـایت بازیافت زباله حمل 
مى شود. وى هدف از احداث سکوى بارانداز زباله را 
جلوگیرى از تردد مضاعف کامیون هاى حمل زباله 
به سـایت بازیافت و نیـز کاهش مصرف سـوخت و 
انرژى عنوان کرد .معاون اجرایى و خدمات شـهرى 
شـهردارى شـاهین شـهر از هزینه ده میلیارد ریالى 

سکوى بارانداز زباله خبرداد.

پارك هاى سطح شهر 
میزبان جشنواره بازى 

ســومین برنامه «همبازى، همشهرى» شب هاى 
ماه مبارك رمضان از ساعت 9 تا 11 در پارك هاى 
مناطق 15 گانه شهردارى اصفهان برگزار مى شود.

رئیس مجموعه تفریحى- فرهنگى ناژوان سازمان 
فرهنگى- تفریحى شــهردارى اصفهــان گفت: 
جشنواره «همبازى، همشهرى 3» با صد نوع بازى 
در دو گروه 50 تایى کار خود را آغاز کرده است که از 
اول خرداد تا 24 شهریور در تمام پارك هاى سطح 
شهر و حاشــیه رودخانه داراى زمین بزرگ برگزار 

مى شود.
مهدى امینى اظهار داشــت: در ماه مبارك رمضان 
این بازى ها از ساعت 21 آغاز مى شود و تا ساعت23 
(به غیر از شــب هاى قدر) ادامه مى یابد و بعد از ماه 
رمضان روزهاى پنج شنبه و جمعه صبح ها از ساعت 
9 تــا 13 و بعدازظهرها از ســاعت 16 تا 20 برگزار 

مى شود.
وى به گروه دوم بازى ها مانند اَبرجنگا، اَبرکاکتوس، 
اَبرمعماى چوب کبریتى، اَبربرج هیجان، اَبراعصاب 
ســنج اشــاره کرد و ادامه داد: از دیگر برنامه هاى 
«همبازى، همشهرى» برگزارى مسابقات میدانى 
مانند دارت، تفنگ بادى، طناب کشــى، مسابقات 
چندگانه، مســابقات لیزر، فنــدك، کبریت و ایجاد 

برش هاى مختلف با لیزر است.

خبر

مدیرکل زندان هاى اســتان اصفهان گفت: بیش از 50 
درصد از زندانیان استان اصفهان به جرم مواد مخدر در 

زندان به سر مى برند.
اســدا...گرجى زاده در گفتگو با مهر با اشــاره به اینکه 
طى یکسال گذشــته ســعى داشــته ایم آمار ورود به 
زنــدان هــاى اســتان اصفهــان را کاهــش دهیم،
 اظهار داشــت: طى ســال هــاى اخیر میــزان ورود
به زندان هاى اســتان اصفهان روند افزایشى پیدا کرده

 بود.
وى با تأکید بر اینکه افزایش ورود به زندانیان متوقف شده 
است، تصریح کرد: مى توان گفت که بیش از 50 درصد 

از زندانیان اســتان اصفهان به جرم مواد مخدر در زندان 
به سر مى برند.

مدیــرکل  زندان هــاى اســتان اصفهــان در ادامه با 
اشــاره به اینکه فقر و بیکارى عامل بازگشــت مجدد

 زندانیان به زندان است، افزود: از این رو آموزش مشاغل 
در زندان هاى استان اصفهان در دستور کار قرار گرفته 

است.
وى با بیان اینکه سال گذشــته پنج هزار و 600 گواهى 
آموزشى فنى و حرفه اى براى زندانیان صادر شده است، 
ابراز داشت: این گواهینامه ها بدون آرم زندان در اختیار 

مددجویان قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: صنایع پایین دستى 
فوالد و بازاربیش از توان فوالد مبارکه به مواد اولیه نیاز 
دارند، این به معناى کم کارى فوالد مبارکه نیست بلکه 

حاکى از پویایى بیشتر و رونق صنعت ایران است.
بهرام سبحانى اظهار داشت: اولویت گروه فوالد مبارکه 
همیشه در راستاى تأمین نیاز داخل بوده است و به همین 
منظور با تمام توان خود در این گروه صنعتى، محصوالت 

متنوع را تولید مى کنیم. 
وى در ادامه افزود: سال گذشته در مورد تأمین نیاز یک 
میلیون تنــى صنعت لوله و پروفیــل موافقتى با وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، انجام شد و تا بهمن 95، بیش 

از یک میلیون و 200 هزار تن ورق تحویل کارخانه هاى 
این صنعت داده شد.

ســبحانى با بیان اینکه میزان صادرات فوالد مبارکه در 
سال 94 بیش از 1/8میلیون تن بود، گفت: اما به منظور 
رفع نیاز داخلى، در سال 95 این رقم به 1/5 میلیون تن 

کاهش یافت.
 مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه افــزود: برخى انتظار 
دارند به دلیل وجود نیاز وارداتى، تعرفه ها حذف شــوند، 
درصورتى کــه وظیفه تعرفه، ایجاد تعــادل بین قیمت 
واردات و قیمت تولید داخل به منظور حفظ تعادل در بازار 

در کنار تثبیت اشتغال و تولید ملى است.

افزایش نیاز بازار به ورق هاى 
فوالدى به معناى رونق است

50 درصد زندانیان اصفهان به 
جرم مواد مخدر زندانى هستند

شهردار مبارکه گفت: آسفالت و اصالح معابر محله هاى مبارکه، که نیاز به بازسازى و مرمت دارند 
در دستورکار سال جارى شهردارى قرار دارد.

محمد شرفا با اشاره به اجراى زیرسازى و لکه گیرى در محله دهنو افزود: اجراى عملیات آسفالت 
ریزى و بهسازى معابر، خیابان ها و کوچه هاى شــهر مبارکه با هدف ارتقاى کیفى سطح معابر، 

سهولت در عبور و مرور شهروندان و وسایط نقلیه در سال جارى با جدیت در حال اجراست.
وى اظهارداشت: با برنامه ریزى هاى انجام شده معابر اصلى و محالتى که معابر آن دچار مشکل 
بود در اولویت طرح بهسازى به منظور لکه گیرى و آسفالت قرار گرفت. شرفا افزود: به منظور رفاه 
حال شهروندان گرامى و ارائه خدمات به محله هاى مختلف شهر، خدمات رسانى از جمله لکه گیرى 

و آسفالت و جدولگذارى همچنان با تمام قوت ادامه دارد.
شهردار مبارکه، آسفالت ریزى در دماى پایین و نیز بعد از بارندگى را منجر به کاهش عمر آسفالت 
دانست و عنوان کرد: بهترین زمان براى انجام عملیات  آسفالت ریزى، اوایل خرداد تا اوایل آبان 

ماه است، که این زمان با توجه به شرایط جوى شهرهاى مختلف مى تواند تغییر کند.
وى همچنین با اشــاره به اجراى عملیــات جدولکارى و شــفته ریزى با آهــک جهت بلوك

 فرش و پیاده روسازى معابر در محله 3 و 4 صفاییه توسط معاونت عمران شهردارى گفت: عملیات 
جدولکارى و شفته ریزى با آهک جهت سنگفرش این پروژه در محله هاى 3 و 4 صفاییه تکمیل 

شد. 

 مدیرکل آب و فاضالب روستایى استان اصفهان گفت: تا پایان سال جارى 16 مجتمع آبرسانى 
در استان بهره بردارى خواهد شد.

محمد حسین قرائتى با اشاره به اینکه در کل استان 320 روستا با استفاده از تانکر آبرسانى مى شوند، 
اظهار داشت: این در حالى است که با توجه به اقدامات عمرانى صورت گرفته در قالب راه اندازى 

مجتمع هاى آبرسانى از تعداد این روستاها کاسته مى شود.
وى با اشاره به اینکه براى آبرسانى بهداشتى به روستاهایى که با تانکر آبرسانى مى شوند راه اندازى 
33 مجتمع آبرسانى در دســتور کار قرار گرفته اســت، اضافه کرد: تاکنون 19 مجتمع را در مدار 

بهره بردارى قرار داده ایم.
مدیرکل آب و فاضالب روستایى استان اصفهان ابراز داشت: همچنین بهره بردارى از 152 مجتمع 

آبرسانى براى آبرسانى به همه روستاهاى استان اصفهان باید راه اندازى شود.
قرائتى کیفیت را خط قرمز آب و فاضالب روستایى اســتان اصفهان عنوان کرد و اظهار داشت: 
چنانچه کیفیت آب روستایى در معرض تهدید باشد، یا آب جایگزین براى آن روستا در نظر گرفته 

مى شود و یا با راه اندازى مجتمع هاى آبرسانى این مشکالت را برطرف مى کنیم.
وى با اشاره به اینکه منابع جایگزین براى روستاهایى که کیفیت آب آنها دچار مشکل مى شود در 
دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: همچنین در برخى از مناطق به ویژه در غرب استان اصفهان 13 

دستگاه حذف نیترات نصب شده که تأثیرات خوبى را نیز داشته است.

رئیس اتاق اصناف استان اصفهان بااشاره به خواسته  اصناف از دولت گفت: خواسته اصناف، موضوع 
مالیات است و هرساله دولت و اداره مالیات، توافقاتى با اصناف انجام مى داد اما امسال هیچ توافق 

و مذاکره اى با اصناف بر سر این موضوع صورت نگرفت.
رســول جهانگیــرى در گفتگو بــا فــارس با اشــاره بــه خواســته هاى اصنــاف از دولت 
جدید اظهار داشت: خواســته اصلى اصناف، موضوع مالیات است و هرساله دولت و اداره مالیات، 
توافقاتى با اصناف انجام مى داد اما امســال هیچ توافق و مذاکره اى با اصناف بر سر این موضوع 

صورت نگرفت.
وى در ادامه افزود: رکود و کسادى بازار موضوعى نیست که فقط اصناف بر آن تأکید کنند و این 
وضعیت مورد تأیید همه اقشار جامعه است اما خواسته هاى اصناف که ضربه زیادى از رکود متحمل 

شده اند از سوى دولت نادیده گرفته شد.
رئیــس اتاق اصنــاف اســتان اصفهــان تصریــح کــرد: حــدود 15 روز بیشــتر تــا ارائه

 اظهارنامه هاى مالیاتى فرصت وجود ندارد و دولت باید در این مدت کوتاه، کمکى به اصناف در 
زمینه مالیات صورت دهد.

 رئیس اتاق اصناف استان اصفهان متذکر شد: اگر برخى قوانین زاید در بحث روابط استاد و شاگردى 
حذف شود و موانع قانونى بر سر جذب نیروى کار در صنوف مختلف رفع شوند مى توان به ایجاد 

اشتغال در بخش اصناف امیدوار بود.

 مدیرکل آب و فاضالب روستایى استان اصفهان:

16 مجتمع آبرسانى در روستاهاى 
اصفهان بهره بردارى مى شود

اولویت برنامه کارى شهردارى مبارکه

آسفالت و اصالح معابر
 خیابان هاى شهر

رئیس اتاق اصناف استان اصفهان:

دولت هیچ توافق مالیاتى با اصناف 
انجام نداده است

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشـتى اسـتان اصفهان 
گفت: صادرات مرغ، کّمیت و کیفیت واکسن ها، مدیریت 
عرضه و تقاضا، قیمت تضمینى و حمایت و پشتیبانى از 

مهمترین مشکالت مرغداران است.
ایرج حیدرى اظهار داشـت: کمیسیون کشـاورزى اتاق 
بازرگانـى در بحث سـتاد نجـات زاینده رود نشـان داده 
اسـت که مى تواند نقـش اثرگـذارى را ایفا کنـد و ما به 
همین خاطر درصدد هسـتیم تا مشکالت و چالش هاى

 صنعـت دام و طیـور را از طریـق ایـن کمیسـیون 
پیگیرى کنیم.

وى بـا تقدیـر از اقدامـات انجام شـده توسـط سـازمان 
دامپزشـکى و جهـاد کشـاورزى در رابطـه بـا کنتـرل 
آنفلوآنزاى فـوق حاد پرنـدگان، گفت: اگرچـه اقدامات 
انجام شـده اقدامـات مثبـت و اثرگذارى بوده اسـت اما 

مدیریت بحران استان نیز باید در این زمینه ورود کرده و 
در بحث پیشگیرى به تولیدکنندگان کمک کند.

ســتاد بحران اســتان بــراى کنترل 
آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان وارد میدان شود

در همیـن راسـتا مدیرعامـل اتحادیـه  مـرغ تخمگذار 
اصفهان هم بـا انتقـاد از عملکرد سـتاد بحران اسـتان 
اصفهان در خصـوص مواجهه بـا آنفلوآنـزاى فوق حاد 
پرندگان، گفت: سازمان دامپزشـکى استان اصفهان در 
زمان شیوع ویروس آنفلوآنزا شـبیه به یک سرباز بدون 
اسـلحه بود که تمام مسـئولیت ها را به دوش مى کشید 
و در ایـن میان از پشـتیبانى سـتاد بحران و اسـتاندارى 

خبرى نبود.
 شهاب الدین افضل افزود: مشکل آنفلوآنزاى فوق حاد را 

به خوبى مى شناسیم و راه حل هاى عبور از آن را مى دانیم 
و بهتر اسـت از امـروز وارد میـدان عمل شـویم و براى 

پیشگیرى گام برداریم.

اتاق بازرگانى به بحث پرداخت غرامت ها 
ورود کند

مدیـر اجرایـى کل واحدهـاى سـیمرغ بـا اشـاره بـه 
خسـارت هاى مالـى آنفلوآنزاى فـوق حاد پرنـدگان به 
واحدهاى تولید طیور، گفت: بسیارى از واحدهاى تولیدى 
ازجمله واحدهاى سیمرغ در بحث معدوم سازى و کنترل 
بیمارى همکارى بسیار خوبى را با سـازمان دامپزشکى 

داشته اند. 
مشـهدى پرداختن به مسـئله غرامت ها را از نکات مهم 
و اساسى مرغداران دانست و افزود: ورود اتاق بازرگانى 

به مسـئله میزان و زمان پرداخت غرامت ها از انتظارات 
واحدهاى پرورش طیور است.
***

رئیس کمیسـیون کشـاورزى، آب و محیط زیست اتاق 
بازرگانى اصفهـان گفت: آنفلوآنزاى فـوق حاد پرندگان 
بیـش از صدمیلیـارد تومان بـه اقتصاد اسـتان اصفهان 

خسارت وارد کرده است. 
حمیدرضا قلمکارى با تأکید بر اینکه براى پیشـگیرى و 
کنترل ویروس آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان نیاز به یک 
روایت مشترك داریم، اظهار داشت: تعامل و هم افزایى 
در کنـار یک هدف مشـترك و داشـتن یک اسـتراتژى 
مناسـب مى تواند از بروز مجدد ویروس آنفلوآنزاى فوق 
حاد پرنـدگان جلوگیرى کند و خسـارات ناشـى از آن را 

کاهش دهد.

اقتصاد اصفهان در چنبره آنفلوآ نزاى پرندگان

سازمان دامپزشکى 
استان اصفهان در 

زمان شیوع ویروس 
آنفلوآنزا شبیه به 
یک سرباز بدون 

اسلحه بود که تمام 
مسئولیت ها را به 

دوش مى کشید 
و در این میان از 
پشتیبانى ستاد 

بحران و استاندارى 
خبرى نبود

روابط عمومى شرکت آب منطقه اى اصفهان خبر 
منتشر شده مبنى بر حقابه داران غرب اصفهان، 
تا پایان تابســتان و هرماه به مدت ده روز از آب 
رودخانه بهره مند خواهند شد به نقل از مدیر عامل 

شرکت آب منطقه اى اصفهان را، تکذیب کرد.
چندى پیش اخبارى مبنى بر اینکه آب پشت سد 
زاینده رود، کمتر از یک چهــارم ظرفیت واقعى 
است و ظرفیت فعلى آب پشت سد زاینده رود 325 
میلیون مترمکعب است در حالى است که ظرفیت 
کامل ســد زاینده رود بالغ  بر یک میلیارد و 400 
میلیون مترمکعب اســت، همچنین حقابه داران 
غرب اصفهان، تا پایان تابستان و هرماه به مدت 
ده روز از آب رودخانه بهره مند خواهند شــد و در 
ســال زراعى جارى، در مجمــوع18 روز آب در 
اختیار کشاورزان شرق قرار گرفت که این میزان 
در مقایسه با ســال قبل، کاهش ده روزه را نشان 

مى دهد، منتشر شد. 
براین اساس روابط عمومى شرکت آب منطقه اى 
اصفهان اعالم مى دارد: این خبر صحت ندارد و 
حجم ذخیره آب سد زاینده رود هم اکنون در حدود 

386 میلیون متر مکعب است.
ایــن در حالــى اســت کــه اول خــرداد 
امســال معــاون حفاظــت و بهره بــردارى 
شــرکت آب منطقــه اى اصفهــان بــا تأکید 
بــر اینکــه بنابــر تصمیمــات اتخــاذ شــده 
تا اواســط خرداد مــاه آب زاینــده رود تحویل 
کشاورزان شــرق اصفهان داده مى شود، اظهار 
داشت: کشاورزان غرب استان نیز تا پایان تابستان 
هر ماه و در یک نوبت ده روزه حقابه خود را تحویل 

مى گیرند.

تکذیب خبر تحویل حقابه 
ماهانه کشاورزان غرب 
اصفهان در تابس تان

کارشناسان اقتصادى از خسارت 100 میلیارد تومانى این بیمارى  به استان اصفهان ابراز نگرانى کرده اند
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مزایده
شماره آگهى: 139603902141000007 شــماره پرونده: 139504002141000078 آگهى 
مزایده پرونده شماره بایگانى 9500221 ششدانگ پالك 301/27741 واقع در بخش 16 ثبت 
اصفهان مالکیت محمدحســین نجفى به عنوان  مالک ششــدانگ عرصه و اعیان موضوع سند 
مالکیت اصلى به شماره چاپى 441516 سرى د سال 93 به شماره دفتر الکترونیکى الکترونیک 
139420302035011774 کــه در ص 444 دفتر امالك جلد 264 ذیل شــماره 59115 ثبت 
گردیده است با حدود: شماال درب و دیواریســت به طول 9/50 متر به کوچه شرقا در دو قسمت 
اول دیواریست به طول 13/70 متر به کوچه دوم به دیوار به طول 9 متر به شماره 27742 جنوبًا 
دیواریســت به طول 9/50 متر به کوچه به عرض دو متر غربًا دیوار به دیوار به طول 22/7 متر به 
شماره 27740 فرعى طبق نظر کارشناس رسمى دادگسترى: به نشانى شاهین شهر بلوار کشاورز 
خیابان عالمه امینى خیابان شیخ مفید فرعى4 غربى پالك 136 کدپستى 8315617581 ملک 
مورد ارزیابى عبارتست از یک باب منزل مسکونى یک طبقه به مساحت عرصه 228 مترمربع و 
اعیانى آن شامل یک طبقه به مساحت حدود 120 مترمربع که با سقف تیرآهن و دیوارهاى آجرى 
در و پنجره  فلزى ساخته شده است دربهاى داخلى چوبى داراى سرویس بهداشتى و آشپزخانه با 
کابینت فلزى نماى آجرى و امتیاز انشــعابات آب- برق- گاز دایر در محل نظریه کارشناسى: با 
توجه به مطالب فوق و با در نظر گرفتن موقعیت ملک نوع کاربرى و کلیه عوامل مؤثر در این قضیه 
ارزش ششدانگ محل فوق الذکر که کًال به مبلغ 1/610/000/000 ریال برآورد و اعالم میگردد، 
که طبق سند رهنى شماره 216840- 92/11/06 دفتر اسناد رسمى 26 شاهین شهر در رهن بانک 
ملى ایران شعبه شاهین شهر مى باشد بنابر اعالم بســتانکار دارابى بیمه مى باشد که از ساعت 9 
الى 12 روز دوشنبه 1396/04/26 در واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر واقع در شاهین شهر 
خیابان مدرس به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ 1/610/000/000 ریال (یک میلیارد و 
ششصد و ده میلیون ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته 
مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق 
اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض 
شــهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده 
برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنًا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف 
جهان چاپ اصفهان مورخ 1396/03/22 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده 
به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ ده درصد از پایه مزایده 
طى فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است 
ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تــا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در 
حساب اداره ثبت اسناد و امالك ســپرده نماید. م الف: 423 سلطانیان مسئول واحد اجراى اسناد 

رسمى شاهین شهر/3/391
حصر وراثت

علیرضا محسنى اژیه داراى شناسنامه شماره 12 به شــرح دادخواست به کالسه 131/96 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدعلى محسنى 
اژیه فرزند آقاجان به شماره شناســنامه 1 در تاریخ 96/1/19  اقامتگاه خود را بدرود گفته و ورثه 
آن مرحوم منحصر است به: 1- علیرضا محســنى اژیه (فرزند متوفى) 2- مرتضى محسنى اژیه 
(فرزند متوفى) 3- احمدرضا محسنى اژیه (فرزند متوفى) 4- مجتبى محسنى اژیه (فرزند متوفى) 
5- مصطفى محســنى اژیه (فرزند متوفى) 6- فاطمه محســنى اژیه (فرزند متوفى) 7- رسول 
محسنى اژیه (فرزند متوفى) 8- فاطمه محسنى اژیه (همسر اول متوفى) 9- طوبى امینى هرندى 
(همسر دوم متوفى). اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او  باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف 

بخش جلگه (مجتمع شماره یک)/3/778
ابالغ 

شــماره ابالغنامه: 9610103764801226 شــماره پرونده: 9009983764800071 شماره 
بایگانى شعبه: 900071 در خصوص شــکایت آقاى مجتبى نجفى و مرضیه نجفى هر دو فرزند 
مر تضى هر دو با وکالت محمدحسین نجفى علیه مشــتکى عنهم: 1- سید اصغر حسینى فرزند 
حســن 2- محمدجعفر زمانى فرزند عباس 3- زهرا زمانى فرزند عباس 4- سکینه زمانى فرزند 
عباس دائر بر فروش مال غیر در پرونده کالســه 900071  این دادگاه، با توجه به وصول نظریه 
تکمیلى کارشناسى، مراتب یک نوبت آگهى میگردد تا ایشان ظرف یک هفته از تاریخ نشر آگهى 
جهت مالحظه نظریه کارشناســى و اظهار هر مطلبى نفیًا و اثباتًا در ایــن دادگاه حاضر گردند. 

شعبه دادگاه عمومى بخش جلگه استان اصفهان/3/779  
حصر وراثت

حمیدرضا صادقى اردستانى داراي شناسنامه شماره 7199 به شرح دادخواست به کالسه 133/96 
 ش/1  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بتول 
مهران جو بشناســنامه 212 در تاریخ 96/2/28  اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- همســر دائمى 1 فرزند و یک پــدر و یک مادر که 
عبارتند از: 1- حمیدرضا صادقى اردســتانى به شماره شناســنامه 7199 متولد 40/5/1 صادره 
اردستان (همسر متوفى) 2- سجاد صادقى اردستانى به شماره شناسنامه 0110525825 متولد 
83/9/4 صادره تهران (فرزند متوفى) 3- على مهران جو به شماره شناسنامه 109 متولد 16/8/9 
صادره از اردســتان (پدر متوفى) 4- ربابه مهران جو به شماره شناســنامه 5682 متولد 15/9/1 
صادره اردســتان (مادر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از 
تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 113 

شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف اردستان/3/782
اجراییه

شماره: 591/95 به موجب راي شــماره 572 تاریخ 95/11/17 حوزه دوم شوراي حل اختالف 
شهرستان اردستان که قطعیت یافته است محکوم علیه ســیدابوالفضل حسینى معتمد به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ یک میلیون تومان بابت اصل خواسته و نود و پنج 
هزار تومان بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر از تاریخ تقدیم دادخواست (95/7/24) 
لغایت اجراى حکم در حق محکوم له: رحمت اله ابوذرى به نشــانى: اردســتان- اداره تعزیرات 
حکومتى و پرداخت مبلغ 50/000 تومان بعنوان نیم عشر هزینه اجرا در حق صندوق دولت. ماده 
34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میســر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 114 شــعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اردستان (مجتمع شماره یک)/3/784
اجراى ماده 105 قانون

شماره: 103/96/890/26- 96/2/11 آگهى در اجراى ماده 105 قانون اسناد مالکیتهاى مشاعى 
قســمتى از پالك 164 و 167 و 170 و 173 دفتر 402 امالك بنام مالکین اولیه صادر و تسلیم 
شده است سپس به موجب سند انتقال شــماره 152253 مورخ 86/12/13 دفتر 26 شاهین شهر 
تمامى مورد ثبت اسناد فوق که به استثنا بهاى ثمنیه اعیانى بوده به اکبر قاسمى امین آبادى فرزند 
محمد واگذار گردیده است حال به موجب کارشناسى میزان بهاى ثمنیه اعیانى واریز شده است 
لذا چنانچه وراث و مالکین بهاى ثمنیه اعیانى اعتراض داشته ظرف مهلت 10 روز به این اداره با 
مراجعــه قضائى ارســال نمائیــد. م الــف: 505 صیــادى رئیــس اداره ثبت اســناد و امالك 

شاهین شهر/3/788  
ابالغ وقت رسیدگی

شماره: 140/96 ش 2 ح- 1396/3/8 نظر به اینکه خواهان آقاى محمدعلى استادى دادخواستی 
مبنى بر مطالبه به طرفیت خوانده آقاى فرزاد ســرحدى در این مرجع به شماره کالسه 140/96 
ش2ح مطرح  نموده اند و وقت رســیدگى نامبرده براى حضور طرفین تاریخ 96/5/22 ســاعت 
6/00 بعدازظهر در نظر گرفته شده است علیهذا با توجه به اینکه خوانده مجهول المکان مى باشد 
وفق ماده 73 آیین دادرســی مدنی تاریخ فوق االشــعار یک نوبت در روزنامه منتشر تا چنانچه 
خوانده مطلــع گردید جهت دریافت دادخواســت و ضمائم ثانى آن به این واحــد مراجعه نماید. 
م الف: 470 شعبه دوم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره 

یک)/3/789
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به 1- رضایى 2- ماهان موبرى دادخواســتى به خواسته 
الزام به انتقال سند به طرفیت شما در شــوراى حل اختالف شاهین شــهر تقدیم که به کالسه 
811/95 ش 8 ح ثبت و براى مورخ 96/4/25 ســاعت 5/30 عصر تعیین وقت گردیده اســت. 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواســت خواهان و به دســتور شورا به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج و 
به شــما ابالغ می گردد جهت دریافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر شعبه هشتم 
حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شــهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا 
حاضر شــوید واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. ضمنًا جلسه استماع شــهادت شهود مى باشد. 
م الف: 504 شعبه هشــتم حقوقی شوراى حل اختالف شهرســتان شاهین شهر و میمه (مجتمع 

شماره یک) /3/790
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغنامه: 961010375951033 شــماره پرونده: 9609983759500062 شــماره 
بایگانی شعبه: 960065 خواهان فرامرز پرتوى دادخواستى به طرفیت خوانده علیرضا هادى زاده 
به خواسته مطالبه وجه سفته تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان شاهین  شهر نموده که جهت 
رسیدگى به شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه واقع در شاهین شهر و 
میمه ارجاع و به کالسه 9609983759500062 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 96/4/25 و 
ساعت 9 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده علیرضا هادى زاده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهی مى شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 482 شعبه 4 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر/3/792
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغنامه: 9610103759301473 شــماره پرونده: 9609983759300364 شماره 
بایگانی شعبه: 960495 خواهان نوشین عالى پور فرزند اردشــیر دادخواستی به طرفیت خوانده 
بنام آرش عالى پور فرزند آزادمقدم به خواســته طالق به درخواســت زوجــه تقدیم دادگاه هاي 
عمومی شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه خانواده دادگاه هاى 
عمومی حقوقی شهرستان شاهین شــهر واقع در استان اصفهان- شاهین شهر ارجاع و به کالسه 
960495 ثبت گردیده که وقت رسیدگی مورخ 1396/05/23 ســاعت 11 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان با شماره پرونده 9609983759300364 بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 508 شــعبه 1 دادگاه خانواده 

شهرستان شاهین شهر (3 حقوقى سابق)/3/793

ابالغ وقت رسیدگی
شــماره ابالغنامه: 9610103759202144 شــماره پرونده: 9509983759200848 شــماره 
بایگانی شــعبه: 950864 خواهان على شــیخى حموله فرزند میرزاجان دادخواســتی به طرفیت 
خوانده علیرضا کوه رنگى و سامان عباســى سورشجانى به خواســته اعتراض ثالث اصلى تقدیم 
دادگاه هاي عمومی شهرســتان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 2 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرســتان شاهین شــهر واقع در اســتان اصفهان- شاهین شــهر ارجاع و به کالســه 
9509983759200848 ثبــت گردیده که وقت رســیدگی آن 1396/07/11 و ســاعت 11:30 
تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرســی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. جهت اســتماع شهادت شهود حاضر شود. م الف: 494 

شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/3/794
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 96101037660000474 شماره پرونده: 9509983759301630 شماره بایگانى 
شعبه: 960056 آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواســت و ضمائم به خوانده آقاى محسن ناظمى 
و خانم منیره تصدقى دادخواستى به خواسته بطرفیت شما به این شــعبه تقدیم که به کالسه ثبت 
و براى مورخ 1396/4/28 ساعت 11/00 تعیین وقت دادرســى گردیده است. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده به درخواســت خواهان اداره منابع طبیعى شــاهین شــهر و بدستور دادگاه به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
درج و به نامبرده ابالغ می گردد جهت دریافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه سوم  
دادگاه عمومى حقوقى شاهین شــهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رســیدگى در این شورا حاضر 
شــوید، واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 514 شــعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

شاهین شهر/3/795
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغنامه: 9610103760000463 شــماره پرونده: 9509983759301550 شــماره 
بایگانى شعبه: 960220 آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواســت و ضمائم به خواندگان 1- سیما 
افتخارى فرزند نبى اله 2- شــوکت افتخارى فرزند نبــى اله 3- معصومه افتخارى 4- نســترن 
افتخارى فرزند نبى الــه 4- فریبا افتخــارى فرزند نبى الــه 5- مژگان افتخــارى فرزند نبى اله 
6- شــهال افتخارى فرزند نبى اله دادخواســتى به خواسته بطرفیت شــما به این شعبه تقدیم که 
به کالســه ثبت و براى مورخ 1396/4/24 ســاعت 11/00 تعیین وقت دادرســى گردیده است. 
با توجه به مجهول المــکان بودن خوانده به درخواســت خواهان خانم اکرم نــه روزیان با وکالت 
حمید پارســى پور و بدســتور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج و به نامبرده ابالغ می گردد جهت دریافت نســخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم به دفتر شــعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شاهین شــهر مراجعه و در تاریخ 
مذکور جهت رســیدگى در این شورا حاضر شــوید، واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 506 

شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر/3/796
 ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610103759301423 شــماره پرونده: 9609983759300258 شــماره 
بایگانى: 960345 مشخصات ابالغ شونده: لیال بنیادى فرزند نوروزعلى به نشاى مجهول المکان 
تاریخ حضور: 1398/4/27 پنج شــنبه ســاعت:11 محل حضور: اســتان اصفهان شــاهین شهر 
خواهان آقاى محمدعلى حسینى فرزند حسنعلى دادخواســتى به طرفیت خوانده خانم لیال بنیادى 
فرزند نوروزعلى به خواسته تنفیذ طالق به درخواســت زوج تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
شاهین شهر نموده که جهت رســیدگى به شعبه اول دادگاه خانواده شهرســتان شاهین شهر واقع 
در استان اصفهان شاهین شهر ارجاع و به کالســه 9609983759300258 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگى به تاریخ 27/4/1396 و ساعت 10 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/ متهم و درخواســت خواهان/شــاکى و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار 
آگهى مى شــود تا خوانده/متهم پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانى کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رســیدگى حاضر گردد. م الف: 503 شــعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان شــاهین شهر(3 حقوقى 

سابق)/3/797
ابالغ وقت رسیدگی

شماره درخواست: 9610463759200015 شماره پرونده: 9509983759201544 شماره بایگانی 
شعبه: 951575 خواهان محمد قاسمیان دستجردى فرزند حســین دادخواستی به طرفیت خوانده 
خسرو محمدى به خواسته اعســار از پرداخت هزینه دادرســى و صدور حکم مبنى بر محکومیت 
(پرداخت مبلغ 250/000/000 ریال به انضمام کلیه خســارات وارده تقدیــم دادگاه هاي عمومی 
شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
شاهین شهر واقع در استان اصفهان- شاهین شهر ارجاع و به کالسه 9509983759201544 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/04/27 و ساعت 10:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 468 

شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/3/799
 مزایده

آگهى مزایده اموال منقول نوبت دوم: پرونده 940076 و به موجب نیابت ارسالى از شعبه پنجم دادگاه 
عمومى حقوقى اصفهان محکوم علیهم 1- علیرضا جنتى 2- مصطفــى وعیدى به پرداخت مبلغ 
941,116,567 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له حمیدرضا قوامى با وکالت آقاى حسین 
محمودى و مبلغ 42/850/554 ریال بعنوان هزینه اجراء در حق صندوق دولت محکوم گردیده است 
که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشناس 
خبره کارشناسى شده است، نموده است. صورت اموال مورد مزایده: 1- مقدار هفتاد و سه هزار متر 
لوله 16 میلیمتر(PEX-AL-PEX) از قرار هر متر یازده هزار ریال جمعًا به مبلغ هشتصد و سه 
میلیون ریال با توجه به اینکه نظریه کارشناســى به محکوم علیه ابــالغ و در مهلت مقرر مصون از 
اعتراض مانده است این اجراء قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده:شنبه 
96/4/10 ساعت 9 الى 10 محل برگزارى مزایده: اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر محل 
بازدید از اموال توقیفى: شهرك صنعتى مورچه خورت با هماهنگى این اجرا مزایده از قیمت کارشناسى 
شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده مزایده میبایست 10 
درص از ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشــند تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز و تا 
یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 
درصد اولیه پس از کســر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به 
شرکت در مزایده مى باشند مى بایســت حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى 
مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه 
قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. م الف: 502 

دفتر اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر و میمه/3/800
مزایده

آگهى مزایده اموال: پرونده 960006 – ح2 اجرا و به موجب اجرائیه 85-1021 مورخ 95/2/2 صادره 
از شعبه دوم دادگسترى شاهین شهر محکوم علیه شــرکت مهیاگزا به پرداخت 1/000/000/000 
ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له رســول زاده زارع و مبلغ 1,000,000 ریال  بابت هزینه 
اجراء محکوم گردیده اســت که محکوم له در قبال خواســته خود اقدام بــه توقیف اموال محکوم 
علیه که به شرح زیر توســط کارشناس خبره کارشناسى شده اســت نموده است. صوار اموال مورد 
مزایده: یکدستگاه پانچ پرس CNC مستعمل با کارکرد کم شــامل(لیزرهاى دور دستگاه- ابزار 
تیزکن- ابزار ست کن) به شــماره ســریال 652010 و ماکزیمم ظرفیت پانچ معادل KN 240 با 
 TRUMPF ۲۴۷۰ برند: ترمپفROTATION TRUMATIC :مشــخصات: مدل
ســاخت: آلمان ابعاد صفحه(کورس ســفید): 80ً طول×40ً عرض تعداد ابزار: 10 ســال ساخت: 
1991 نظریــه کارشناســى: ارزش پایه مجموعه فوق االشــاره جهت انجام تشــریفات مزایده با 
توجه ب شــرایط روز مبلغ 1,200,000,000 ریال (یک میلیارد و دویســت میلیون ریال) ارزیابى 
و اعالم مى گردد. با توجه به اینکه نظریه کارشناســى بــه محکوم علیه ابــالغ و در مهلت مقرر 
مصون از اعتراض مانده اســت این اجراء قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى 
مزایده: 96/4/7 ســاعت 9 الى 10 محل برگزارى مزایده: اجراى احکام شعبه دوم حقوقى شاهین 
شــهر محل بازدید از اموال توقیفى: با هماهنگمى این اجرا مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به 
کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شــد. برنده مزایده میبایست 10 درص از 
ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشــته باشــند تا عنداللزوم به حساب ســپرده واریز و تا یک 
ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حســاب ســپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 
درصد اولیه پس از کســر هزینه هاى مزایده بــه صندوق دولت واریز مى گردد. کســانى که مایل 
به شرکت در مزایده مى باشــند مى بایســت حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام 
مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شــود و در روز انجام مزایده درخواســت کتبى خود 
به همراه قیمت پیشــنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. 

م الف: 500 بابایى اجراى احکام شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر/3/801
حصر وراثت

غالمحسین باقرى بشناسنامه شماره 8583 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى بشماره 147/96 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان تقیه 
امستى بشناسنامه شماره 2227 در تاریخ 1395/12/7 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشت 
عبارتند از: 1- غالمحســین باقرى فرزند على شماره شناسنامه 8583 نســبت با متوفى (همسر) 
2- محمدرضا باقرى فرزند غالمحسین شماره شناســنامه 100 نسبت با متوفى (فرزند) 3- سهیل 
باقرى فرزند غالمحسین شماره شناسنامه 1379 نســبت با متوفى (فرزند) 4- سهیال باقرى فرزند 
غالمحسین شماره شناســنامه 259 نسبت با متوفى (فرزند) 5- ســمیرا باقرى فرزند غالمحسین 
شماره شناسنامه 93 نسبت با متوفى (فرزند) 6- ســارا باقرى فرزند غالمحسین شماره شناسنامه 
2572 نسبت با متوفى (فرزند) 7- على باقرى فرزند غالمحسین شماره شناسنامه 100729 نسبت 
با متوفى (فرزند). اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 483 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/3/802
حصر وراثت

عبدالمجید خاکسار جزى بشناسنامه شــماره 145 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى بشــماره 144/96 تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته است که 
شادروان مهنگار جعفرزاده جزى بشناسنامه شماره 9 در تاریخ 1395/10/11 درگذشته و ورثه وى 
در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- اعظم خاکســار جزى فرزند خسرو شماره شناسنامه 96 نسبت با 
متوفى (فرزند) 2- محسن خاکسار جزى فرزند خسرو شماره شناسنامه 87 نسبت با متوفى (فرزند) 
3- عبدالمجید خاکسار جزى فرزند خسرو شماره شناسنامه 145 نسبت با متوفى (فرزند) 4- عباسعلى 
خاکسار جزى فرزند خسرو شماره شناسنامه 267 نســبت با متوفى (فرزند) 5- سمیه خاکسار جزى 
فرزند خسرو شماره شناسنامه 450 نسبت با متوفى (فرزند) 6- آمنه خاکسار جزى فرزند خسرو شماره 
شناسنامه 604 نســبت با متوفى (فرزند) 7- عاطفه خاکســار جزى فرزند خسرو شماره شناسنامه 
0266209-127 نسبت با متوفى (فرزند). اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 478 شعبه اول حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/3/803

حصر وراثت
میالد پوراقتدار بشناســنامه شماره 1940409101 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواســتى بشماره 135/96 تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته است که 
شادروان ناصر پوراقتدار بشناسنامه شماره 1260 در تاریخ 96/2/22 درگذشته و ورثه وى در هنگام 
درگذشت عبارتند از: 1- میالد پوراقتدار فرزند ناصر شماره شناسنامه 1940409101 نسبت با متوفى 
(فرزند) 2- فاطمه پوراقتدار فرزند ناصر شماره شناسنامه 1940491835 نسبت با متوفى (فرزند) 
3- رضا پوراقتدار فرزند ناصر شماره شناســنامه 1940622611 نسبت با متوفى (فرزند) 4- زهرا 
پوراقتدار فرزند ناصر شماره شناســنامه 5270118513 نسبت با متوفى (فرزند) 5- کشور امجزى 
عزیزآبادى فرزند على شــماره شناسنامه 817 نسبت با متوفى (همســر). اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
گردید. م الف: 501 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع 

شماره یک)/3/804
اجراییه

شماره: 848/95 ش9ح- 96/2/30 به موجب راي غیابى شــماره 935 تاریخ 95/12/21 حوزه 9 
شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته اســت محکوم علیه آرش زینالى به 
نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 60,000,000 ریال در حق خواهان محمد 
مهدى توکل فرزند داریوش به نشانى شاهین شــهر خ مخابرات فرعى 7 غربى پالك 40 و مبلغ 
1,500,000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/11/3 لغایت اجراى حکم، 
پرداخت نیم عشر دولتى نیز به عهده محکوم علیه مى باشد. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. محلوم علیه تا 
30 روز پس از ابالغ اجرائیه مى تواند ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، د عوى اعسار را نیز اقامه 
نماید تا بازداشــت نشــود. م الــف: 488 شــعبه 9 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرســتان 

شاهین شهر/3/805
اجراییه

شماره: 173/95 ش5 ح به موجب راي شــماره 645 تاریخ 95/8/29 حوزه 5 شوراي حل اختالف 
شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه ابراهیم اسکندر فرزند حسین به نشانی 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 40,198,138 ریال بابت اقساط معوقه وام و مبلغ 
965,000 ریال هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/3/3 لغایت اجراى حکم در حق 
محکوم له امیرهوشنگ پروانى به نشانى جامى پ 22 واحد 8 پرداخت هزینه هاى اجرائیه به عهده 
محکوم علیه مى باشــد. 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 یــا 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 مهلــت مزبور صورت جامع دارائی خود را به 
قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 477 شعبه 5 حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه /3/806
اجراییه

شــماره: 93/95 ش 11 ح- 96/2/20 به موجب راي شــماره 94 تاریخ 95/11/24 حوزه یازدهم 
شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته اســت. محکوم علیهم: 1- معصومه 
تاج آبادى به نشانى مجهول المکان 2- علیرضا ابدال به نشانى: محمودآباد برخوار خ صنعتى کوچه 
سپاه پالك 7 محکوم است به متضامنًا به پرداخت پنجاه میلیون ریال (50/000/000) ریال بابت 
اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/400/000 ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ 80/000 ریال بابت 
هزینه الصاق تمبر و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونى و پرداخت خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ 
سررسید چک  (95/8/30) تا زمان اجراى حکم در حق محکوم له: عباس احمدى کتایونچه با وکالت 
زهرا حاجى به نشانى: شاهین شهر- خ عطار بین 1 و 2 شرقى ســاختمان هلیا طبقه دوم واحد 3 و 
هزینه پرداخت اجراء به عهده محکوم علیهم مى باشد. 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. محکوم علیه تا 
سى روز پس از ابالغ اجراییه مى تواند ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوى اعسار را نیز اقامه 
نماید تا بازداشت نشود. م الف: 513 شعبه 11 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و 

میمه (مجتمع شماره یک)/3/807
آگهى ابالغ مفاد رأى افرازى 

شــماره: 103/96/862/26- 96/3/9 نظر به اینکه خواهان: ناصر سعیدى فرزند خسرو (که قبًال 
از مرتضى فروتن جزى وکالت داشته ســپس بنام خودش انتقال قطعى نموده است) خواهان افراز 
سهامى مشاعى خود از ششدانگ پالك 301/43 باقیمانده بخش 16 ثبت را نموده اند که بموجب 
نظریه افرازى شماره 103/96/960/26مورخ 1396/3/9 مفروز گردیده است. خواندگان: فاطمه 
پورچهارلنگ، اصغر گرسیوز جزى، صدیقه گرسیوز جزى، محمدعلى گرسیوز جزى، حسین کاظمى، 
گلعزار کشاورز وکیلى، عبدالرضا کنعانى، على کنعانى، عباسعلى آقابابایى جزى، قربانعلى آقاجانى، 
ابراهیم آقاجانى جزى، عباسعلى آقاجانى جزى، على آقاجانى جزى، محمد کمانکش، فرهاد آقاجانى 
جزى، جهانبخش احمد سمالى، امام بخش احمد سمالى علیرضا گرسیوز، هواکم ارتونیان، على ایزد 
پناه جزى، عباس باقرى، محسن باقرى گورتانى، میالد باقرى گورتانى، علیرضا بشیرى خوزستانى، 
کشور بالبادى، جعفر بنى طاهر، محمدرضا بهروز کوشک قاضى، داود بهروزیان، علیرضا بهمئى، 
اسماعیل بیدرام، افسر تدریسى امیرآباد، حســن تقیان جزى، محمدرضا تقیان جزى، محمدعلى 
تقیان جزى، نادعلى تقیان جــزى، توران جزى جزى، قربانعلى جمشــیدیان، حجت اله حکیمیان 
جزى، نسرین حکیمیان جزى، اسداله حکیمیان جزى، توران حکیمیان جزى، حبیب اله حکیمیان 
جزى، نیما حکیمیان جزى، احمد حکیمیان جزى، امراله حکیمیان جزى، صدیقه حکیمیان جزى، 
عزت اله حکیمیان جزى، عزیزاله حکیمیان جزى، قدرت اله حکیمیان جزى، عزت حاتم پور جزى، 
رضا حاتم پور جزى، فاطمه حاج هاشمى ورنوســفادانى، کامبیز حاجت پور، افشین حاجت پور، میترا 
حاجت بور، غالمحسین طایفه قشقایى، محبوبه، حسینى خولنجانى، حبیبه حمصى، اقدس خاکسار، 
رحمان خاکسار، حسین خلیلى جزى، حسین آقاجانى، محمدحسین خلیلى جزى، مصطفى خلیلى 
جزى، اصغر ذکاوتمند، نادعلى دهقان جزى، على رحمانى، حسین رسولى، رضا قلى اورنگ حیدرعلى 
زمانیان جزى، رمضان على زمانیان جزى، عباس زمانیان، سیدعلى سجادى، زهره سعادت، اله داد 
سلیمانى فارسانى، عزیزاله شریفیان جزى، صغرى شریفیان جزى، آرارات مغیاسکانیان میالگرى، 
اسداله موسویان جزى، فاطمه مولویان، سهیال موسوى، ملک السادات نژاد حسینى سورانى، زهرا 
نکوئیان، لیال نصر اصفهانى، نصرت صالح جزى، فتح اله نظرپور، فاطمه نظرى، معصومه نقاشــى، 
بهرام نقیان، زهرا هادیان، محمدرضا یزدان پناه جزى، معصومه یــزدان پناه جزى، زهرا یزدانى، 
صدیقه یزدانى، علیرضا یزدانى، محمدعلى یزدانى، منصور یزدانى، شــرکت گاز اســتات اصفهان 
شهرام قالى کار، میترا قجاوندى، هاشم قنبرى، اشرف متقى زاده، امراله متقى زاده، رسول متقى زاده، 
حمیدرضا محبتیان ایران محمــدى فرتخونى، مهدى مرادمند جزى، فــردوس مرادیان، مهدى 
متقى زاده، رجبعلى مزروعى ســبالنى، زهرا مسیبى، حسین مســیبى جزى، اقدس مسیبى جزى، 
احمدرضا مسیبى جزى، اقدس مسیبى جزى، عباس مســیبى جزى، فاطمه مسیبى جزى، نادعلى 
مسیبى جزى، ســعید مظفرى، مرتضى علمدارى، عبداله على بیبنى، شاهرخ على جانى على جان 
وند، محمدعلى على مرادى جزى، حسین على ملکى، عباسعلى غفارى، عزت الهى غفارى جزى، 
محمدعلى غفاریان، عباس غفاریان جزى، عزبزاله غفاریان جزى، محمد غفاریان جزى، رضا غالمى 
گل ســفیدى، نادعلى غالمیان جزى، محترم جزى مرتضى فروتن جزى، على فروهر خورزوقى، 
فاطمه شریفیان جزى، رجبعلى شیانى، زهرا شیرجزى، مریم شیرجزى جزى، مصطفى شیرجزى، 
مهدى شیرجزى، حسن شیرجزى، طاهره شــیرجزى، طاهره گرسیوز، مرتضى شیرجزى، صدیقه 
صادقى پور جزى، حسین صادقیان، همایون صادقیان، امیر صالح، جواهر صالح، ابراهیم صالح جزى، 
بتول صالح جزى، زهرا صالح جزى، عباس صالح جزى، عزیزاله صالح جزى، فاطمه صالح جزى، 
محمدرضا صالح جزى، محترم صالح جزى، معصومه صالح جزى، مریم صالح جزى، مهناز صالح 
جزى، محمد صحرایى، بلقیس ضیائى، مهدى طایفه قشــقایى، حبیب صدیقى، محسن ذکاوتمند 
جزى، الهه عارفیان جزى، بهرام عارفیان جــزى، محمد عارفیان جزى، محمدرضا عارفیان جزى، 
خانم جهان عرفانى، سعید عرفانى، شهردارى شاهین شهر، محمد عسکرزاده، حسین تقیان جزى 
نصرت عرفانى و همچنین افرادى که در پالك مزبور ذینفع هستند و یا نام آنان که در اسامى مالکین 
ذکر نگردیده است، لذا افراز سهام مشاعى قســمتى از ششدانگ باقیمانده پالك 301/43 واقع در 
بخش 16 پشت بند حافظ شمالى که سند مالکیت آن در صفحه 92 دفتر 915 بنام نادعلى حکیمیان 
فرزند قلى سابقه ثبت دارد که با توجه به گزارش ماده 2 قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب 
1357 مشخص گردیده که عملیات ثبتى ملک خاتمه یافته و با مجاورین تعارضى ندارد و حدود اربعه 
مورد افراز به موجب صورت مجلس شماره 960602071329189 مورخ 25/2/1396 به شرح ذیل 
است: حدود ششدانگ یک قطعه زمین بنام خواهان آقایناصر سعیدى فرزند خسرو که قطعه 506 
براى آن منظور شده به مساحت 146 مترمربع که محدود است: شماًال: فاقد حد شرقًا: بطول 18 متر 
بدیوار 47344 فرعى جنوبًا: در سه قسمت که قسمت دوم شرقیست اول بطول 10 متر دوم بطول 
2 متر هر دو قسمت پى است به کوچه بن بست ســوم بطول 6/60 متر پى است به پالك 81744 
فرعى غربًا: بطول 25/99 متر پى است به پیاده رو خیابان چمران. سهم خواهان و باقیمانده با حدود و 
مساحت مندرج در نقشه ترسیمى مى باشد این تصمیم با اختیار حاصله از ماده 2 قانون افراز و فروش 
امالك مشــاع مصوب 1357 و ماده 15 ایین نامه مربوطه صادر گردیده لذا طبق ماده 6 آیین نامه و 
ماده 18 آئین نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا به کلیه افراد ذینفع ابالغ تا در صورتیکه بین 
شرکا و مالکین مشاعى محجور (صغیر، مجنون و غیررشید) و یا غایب مفقوداالثر وجود دارد باستناد 
ماده 313 قانون امور حسبى و طبق رأى وحدت رویه شماره 3530 مورخ 60/01/15 هیأت عمومى 
دیوان عالى کشــور به نامبردگان و نمایندگان آنها ابالغ گردد تا چنانچه اعتراضى نسبت به نظریه 
افراز شماره 950602071138554 مورخ 1395/9/14 داشته ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابالغ و 
درج در روزنامه طبق ماده مذکور به دادگاه صالح محل وقــوع ملک مراجعه و گواهى مربوطه را به 

واحد ثبتى ارائه نمائید. م الف: 487 صیادى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/3/808
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/96/850/26- 96/3/9 آقاي محسن روزگاریان فرزند ناصر به وکالت از آقاى محمود 
میسائى مکوند فرزند علیرضا با سند وکالت شماره 28006 مورخ 96/2/4 دفترخانه 141 شهرستان 
امیدیه دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء شــهود در دفترخانه 226 شاهین شهر رسمًا 
گواهی شده مدعی است سند مالکیت خود به شــماره چاپى 489435 را که به میزان ششدانگ به 
شماره پالك ثبتى 406/20947 واقع در بخ ش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که  در صفحه 
493 دفتر 516  ذیل ثبت 111686 بنام آقاى محمود میســائى ثبت و صادر و تسلیم گردیده است 
و به موجب سند 35310 مورخ 92/6/13 دفترخانه 143 شاهین شــهر به نامبرده صلح شده است 
و معامله دیگرى هم انجام نشــده است و فاقد استفاده مى باشــد و همچنین اشعار مى دارد پالك 
فوق به موجب ســند رهنى شــماره 21945 مورخ 88/6/17 دفترخانه 143 شاهین شهر در رهن 
است و طبق تبصره 5 ماده 120 آ.ق.ث به علت ســهل انگارى تقاضاى صدور سند المثنى نموده 
اســت، که طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهــى میگردد که هرکس مدعى 
انجام معامله یا وجود ســند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به 
این اداره اعالم واصل ســند را ارائه نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند 
مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شــد.  م الف: 480 صیادى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شاهین شهر/3/809

ابالغ اجراییه
شــماره پرونده:139504002141000132/1 شــماره بایگانى پرونده: 9500302 شــماره ابالغیه: 
139505102141000519 بدینوسیله به آقاى محمود حیدرى فرزند عبدالحسین شماره شناسنامه 96 و 
شماره ملى 1142435148 به نشانى شاهین شهر شهرك امام حسین خیابان امام حسین 2 فرعى4 شرقى 
قطعه 126 کدپســتى 8318611111 که برابر گزارش مامور ابالغ آدرس  صدراالشاره مورد شناسایى 
واقع نگردیده، ابالغ مى گردد که برابر ســند رهنى: 80143 تاریخ سند 1393/10/6 تنظیمى دفتر اسناد 
رسمى شماره 408 شاهین شهر بین شما و بانک مسکن شعبه مرکزى شاهین شهر به شرح موضوع الزم 
االجرا 494/672/680 ریال شامل: اصل طلب: 487/771/810 ریال خسارت تاخیر تادیه: 6/900/870 
ریال تاریخ مبناى محاسبه خسارت: 1395/7/11 و مبلغ خسارت تاخیر روزانه: 406/477 ریال خسارت 
بدهکار مى باشید و مورد وثیقه تمامت ششدانگ مازاد مازاد پالك 301/48346 واقع در بخش 16 ثبت 
اصفهان مى باشد که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات 
قانونى اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائى مفاد 
اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک 
نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت 
بدهى خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما 

تعقیب خواهد شد. م الف: 511 واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر/3/810
ابالغ  اجراییه

شــماره پرونده: 139504002141000130/1 شــماره بایگانی پرونده: 9500300 شــماره ابالغیه: 
139505102141000517  آگهى ابالغ اجرائیه پرونده شــماره بایگانى 9500300 و شــماره پرونده  
139504002141000130/1 بدینوسیله به آقاى محمود حیدرى فرزند عبدالحسین شماره شناسنامه 
96 و شماره ملى 1142435148 به نشانى شاهین شهر شهرك امام حسین خیابان امام حسین 2 فرعى 
4 شــرقى قطعه 126 کدپســتى 8318611111 که برابر گزارش مامور ابالغ آدرس صدراالشاره مورد 
شناســایى واقع نگردیده، ابالغ مى گردد که برابر سند رهنى: 14376 تاریخ سند 1393/10/06 تنظیمى 
دفتر اسناد رسمى شماره 408 شاهین شهر بین شما و بانک مســکن شعبه مرکزى شاهین شهر به شرح 
موضوع الزم االجرا 467/181/555 ریال شامل: اصل طلب: 462/073/463 ریال خسارت تاخیر تادیه: 
5/108/092 ریال تاریخ مبناى محاسبه خسارت: 1395/08/10 و مبلغ خسارت تاخیر روزانه: 385/061 
ریال خسارت بدهکار مى باشید و مورد وثیقه تمامت ششدانگ پالك 301/48346 واقع در بخش 16 ثبت 
اصفهان میباشد که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواســت صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات 
قانونى اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائى مفاد 
اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک 
نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت 
بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما 

تعقیب خواهد شد. م الف: 509 واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر/3/811
ابالغ  اجراییه

شــماره پرونده: 139504002141000131/1 شــماره بایگانی پرونده: 9500301 شــماره ابالغیه: 
139505102141000518 آگهى ابالغ اجرائیه پرونده شــماره بایگانى 9500301 و شــماره پرونده 
139504002141000131/1 بدینوسیله به آقاى محمود حیدرى فرزند عبدالحسین شماره شناسنامه 
96 و شماره ملى 1142435148 به نشانى شاهین شهر شهرك امام حسین خیابان امام حسین 2 فرعى 
4 شــرقى قطعه 126 کدپســتى 8318611111 که برابر گزارش مامور ابالغ آدرس صدراالشاره مورد 
شناســایى واقع نگردیده، ابالغ مى گردد که برابر سند رهنى: 14378 تاریخ سند 1393/10/06 تنظیمى 
دفتر اسناد رسمى شماره 408 شاهین شهر بین شما و بانک مســکن شعبه مرکزى شاهین شهر به شرح 
موضوع الزم االجرا 494/672/680 ریال شامل: اصل طلب: 487/771/810 ریال خسارت تاخیر تادیه: 
6/900/870 ریال تاریخ مبناى محاسبه خسارت: 1395/07/11 و مبلغ خسارت تاخیر روزانه: 406/477 
ریال خسارت بدهکار مى باشید و مورد وثیقه تمامت ششدانگ مازاد پالك 301/48346 واقع در بخش 16 
ثبت اصفهان میباشد که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات 
قانونى اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائى مفاد 
اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک 
نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت 
بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما 

تعقیب خواهد شد. م الف: 510 واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر/3/812
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9509973759500628 شماره پرونده: 9409983759501100  شماره بایگانى شعبه: 
941140 خواهان: آقاى فرهاد شیرپور فرزند جعفر به نشانى اصفهان خ جابر انصارى خ 5 آذر اردیبهشت 
6 پالك 4 واحد 3 خوانده: آقاى رضا محمدى حســین آبــادى فرزند عزیزاله به نشــانى اصفهان بلوار 
کشاورز کوچه 125 الله پالك 5 منزل طاهریان خواســته: اعسار از پرداخت هزینه دادرسى راى دادگاه: 
در خصوص ادعاى فرهاد شیرپور فرزند جعفر به طرفیت رضا محمدى حسین آبادى فرزند عزیزاله مبنى 
بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسى در پرونده کالسه 941140 شعبه چهارم حقوقى توجها به محتویات 
پرونده و موادى اظهارات گواهان و عدم ایراد خوانده به دعوا و ا ینکه خواهان فردى اســت غیرشاغل و 
فاقد درآمد مکفى براى پرداخت هزینه دادرسى است فلذا ادعاى وى را ثابت تشخیص و مستندا به مواد 
514,511,506,504 قانون آئین دادرســى مدنى حکم بر قبول موقت اعسار مشارالیه از پرداخت هزینه 
یک دوم دادرسى در پرونده کالسه 941140 ح 4 صادر مى گردد. بدیهى است به محض حصول تمکن 
مالى براى خواهان و یا محکوم له واقع شدن وى در دعواى اصلى مکلف به پرداخت هزینه دادرسى خواهد 
بود. راى صادره حضورى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل اعتــراض در محاکم محترم تجدیدنظر 
استان اصفهان میباشــد. م الف: 481 طباطبایى رئیس شــعبه چهارم دادگاه عمومى شهرستان شاهین 

شهر و میمه/3/813
ابالغ راي

کالسه پرونده: 868/95 ش 5 ح شماره دادنامه: 1009 تاریخ: 96/1/14 خواهان: خانم نرگس لک فرزند 
محمد به نشانى: شاهین شــهر، مســکن مهر فرعى 2 جنوبى بهمن مجتمع آریا بلوك 325 واحد 511 ، 
خوانده: خانم بلقیس مختارى قلعه تکى فرزند رضا به نشانى: مجهول المکان، موضوع: الزام به انتقال سند 
رسمى خودرو به انضمام خسارت قانونى و هزینه دادرسى. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق 
به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از انجام مراحل قانونى در حوزه پنجم و با توجه به محتویات پرونده 
و تبادل نظر ختم رسیدگى اعالم و بشــرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. راي شورا: در خصوص 
دادخواست خانم نرگس لک به طرفیت بلقیس مختارى قلعه تکى به خواسته: الزام به انتقال سند رسمى 
خودرو پژو آردى به شــماره انتظامى 479 م 12 ایران 53 به انضمام خسارت قانونى و هزینه دادرسى به 
شرحى که خواهان اظهار داشته است که خودرو مورد نظر را در اسفند سال 93  از خوانده خریدارى و ثمن 
معامله را تمامًا پرداخت کرده ولى چون معامله دوستانه صورت گرفته فاقد قولنامه فروش است و خوانده 
با توجه به تغییر آدرس از انتقال سند خوددارى نموده است. حسب پاسخ استعالم پلیس راهور خودرو بنام 
خواهان تعویض پالك گردیده اســت. خوانده علیرغم ابالغ اخطاریه نشر آگهى در جلسه حضور ندارد. 
لذا با توجه به اظهارات شــهود خواهان و گواهى نقل و انتقال خودروى مذکور و ســند مالکیت صادره از 
پلیس راهور شورا با احراز رابطه معاملى بین طرفین خواســته خواهان را محرز و مسلم دانسته به استناد 
مواد 140، 219، 220، 221، 1301 قانون مدنى خوانده خانم بلقیس مختــارى قلعه تکى را به انتقال و 
تنظیم سند رســمى خودرو موصوف بنام خواهان پرونده ملزم و به اســتناد مواد 515 و519 قانون آیین 
دادرســى مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 873/500 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم 
مى نماید. راي صادره غیابی و ظرف مهلت مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و پس 
از آن ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض و رسیدگى در محاکم عمومى حقوقى شاهین شهر مى باشد. 
م الف: 476 رضوانى قاضى شــعبه پنجم حقوقی شوراي حل اختالف شهرســتان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/3/814
ابالغ راي

شماره پرونده: 868/95 ش 5 ح شماره دادنامه: 118- 96/3/1 خواهان: خانم نرگس لک فرزند محمد به 
نشانى: شاهین شهر، مسکن مهر فرعى 2 جنوبى بهمن مجتمع آریا بلوك 325 واحد 511 ، خوانده: خانم 
بلقیس مختارى قلعه تکى فرزند رضا به نشانى: مجهول المکان، موضوع: الزام به انتقال سند رسمى خودرو 
به انضمام خسارت قانونى و هزینه دادرسى. گردشــکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت 
خوانده تقدیم داشته که پس از انجام مراحل قانونى در حوزه پنجم و با توجه به محتویات پرونده و تبادل 
نظر ختم رسیدگى اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید. راي شورا: در خصوص دادخواست 
خانم نرگس لک به طرفیت خانم بلقیس مختارى قلعه تکى به خواسته: الزام به انتقال سند رسمى خودرو 
پژو آردى به شماره انتظامى 479 م 12 ایران 53 به انضمام خسارت قانونى و هزینه دادرسى، با توجه به 
اینکه در دادنامه غیابى شماره 1009 مورخ 96/1/14 صادره از این شعبه در پرونده کالسه 868/95 ش 
5 ح که طى آن خوانده به استناد مواد 140، 219، 220، 221، 1301 قانون مدنى ملزم به انتقال و تنظیم 
سند رسمى خودرو موصوف بنام خواهان پرونده و به اســتناد مواد 515 و519 قانون آیین دادرسى مدنی 
محکوم به  پرداخت مبلغ 873/500 ریال بابت هزینه دادرســی گردیده اســت نام خوانده سهواً بلقیس 
بختیارى قلعه  تکى ذکر گردیده است، لذا به اســتناد ماده 309 قانون آیین دادرسى مدنى، نام خوانده به 
بلقیس مختارى قلعه تکى اصالح مى گردد، دفتر مقرر است رأى صادره به طرفین ابالغ، تسلیم رأى اصلى 
بدون رونوشت رأى تصحیحى ممنوع است. م الف: 474 رضوانى قاضى شعبه پنجم حقوقی شوراي حل 

اختالف شاهین شهر/3/815

 ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610103623501049 ابالغنامــه:  شــماره 
9209983624000266 شماره بایگانى شعبه: 940850 رباب السادات صمیمى 
شکوائیه اى علیه فاطمه فرجى فرزند محمد و امیر شیرى و على شیربازدار فرزند 
بابک دائر بر مزاحمت تلفنى تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اردستان نموده 
که جهت رسیدگى به شــعبه 101 دادگاه کیفرى 2 اردستان ارجاع و به کالسه 
9209983624000266 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 96/4/27 و ساعت 
11 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهمین و درخواست 
شاکى و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسى کیفرى و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در روزنامه نصف جهان آگهى مى شود تا متهمین پس از نشر آگهى و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 115 شعبه101 دادگاه کیفرى دو شهر 

اردستان(101 جزائى سابق)/3/783

ابالغ
نظر به اینکه در پرونده کالســه 940897 شــعبه 3 دادیارى دادسراى عمومى 
و انقالب شاهین شــهر خانمها 1- آزیتا اســفندیارى 2- نازنین اســفندیارى 
3- میترا اسفندیارى همگى فرزندان مظفر متهمند به توهین و تهدید و تخریب 
عمدى خودرو که به علت مجهول المکان بودن نامبردگان و عدم دسترســى به 
نشانى ایشــان در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشــار براى یک نوبت آگهى و اعالم مى گردد متهمان 
شخصًا ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار این آگهى، در این شعبه حاضر و از اتهام 
انتســابى دفاع نمایند. در غیر این صــورت تصمیم مقتضى اخذ خواهد شــد. 
م الف: 479 معینى دادیار شــعبه ســوم دادیارى دادســراي عمومی و انقالب 

شهرستان شاهین شهر و میمه/3/798



آگهىآگهى 07072960 سال چهاردهمدو شنبه  22 خرداد  ماه   1396

ابالغ راى
شماره پرونده: 217/95 ش4ح شماره دادنامه: 56 تاریخ رســیدگى: 96/2/31 خواهان: هرمز 
نگهدارى فرزند نوروز به نشانى شاهین شهر گلدیس فاز 2 خ طیب فرعى 1 غربى پ 3 خوانده: 
خوانده: شهباز پاداش فرزند اسکندر به نشــانى مجهول المکان گردشکار: خواهان دادخواستى 
بخواسته بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از انجام مراحل قانونى در شعبه 11 
حقوقى شورا و با توجه به محتویات پرونده و مالحظه نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى 
را اعالم و بشــرح زیر مبادرت به صدور راى مینماید. راى قاضى شورا:  در خصوص دادخواست 
هرمز نگهدارى به طرفیت خواندگان شــهباز پاداش به خواسته مطالبه مبلغ 15 میلیون ریال به 
استناد 1 فقره رسید بانکى به شماره 201/086038-89/7/6 ضمیمه پرونده از خوانده طلبکار 
است و نام برده از پرداخت آن خوددارى مینماید با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمى اظهارات 
خواهان مالحظه رسید بانکى تصدیق شــده به تاریخ 89/7/6 و خوانده با توجه به ابالغ قانونى 
در جلسه رسیدگى حاضر نگردیده و نســبت به دعوى مطروحه ایراد و تکذیبى به عمل نیاورده 
و دلیلى بر برائت ذمه خویش ارایه ننموده اســت لذا دعواى خواهان مقرون به صحت تشخیص 
داده شده به استناد مواد 271 و 1301 قانون مدنى و مواد 522,519,198 قانون دادرسى مدنى 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 15 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دویست 
و پنجاه و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرســى و الصاق تمبر و خســارات تاخیــر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواســت(95/12/24) لغایت اجراى حکم در حق خواهان صــادر و اعالم مى گردد. 
راى صادره غیابى ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و پس از آن ظرف 
مهلت بیست روز قابل اعتراض و رســیدگى در محاکم عمومى(حقوقى)دادگسترى شهرستان 
شاهین شــهر میباشــد. م الف: 492 طباطبایى قاضى شعبه 11 حقوقى شــوراى حل اختالف 

شاهین شهر/3/816
ابالغ راى

شماره پرونده: 93/95 ش11ح شماره دادنامه: 41 -96/2/31 خواهان: عباس احمدى کتایونچه 
فرزند قاسم به نشانى گز برخوار بلوار معلم نمایشگاه اتومبیل قائم با وکالت: زهرا حاجى دلیگانى 
فرزند رضا به نشانى: شــاهین شــهر خ عطار بین فرعى 1 و 2 شرقى ســاختمان هلیا طبقه 2 
خواندگان: 1- روح اله غفورى ورنوسفادرانى مجهول المکان 2- على رضا ابدال فرزند محمودآباد 
برخوار خ صنعتى کوچه سپاه پ7 موضوع: تقاضاى مطالبه مبلغ 150,000,000 ریال به استناد 3 
فقره چک به نحو تضامنى و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى و حق والوکاله وکیل گردشکار: 
خواهان دادخواستى بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از انجام مراحل قانونى 
در شعبه 11 حقوقى شورا و با توجه به محتویات پرونده و مالحظه نظریه مشورتى اعضاى شورا 
ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور راى مینماید. راى قاضى شورا: در خصوص 
دادخواست عباس احمدى کتایونچه با وکالت زهرا حاجى دلیگانى به طرفیت 1- روح اله غفورى 
ورنوسفادرانى 2- على رضا ابدال به خواســته: مطالبه مبلغ 150,000,000 ریال به استناد سه 
فقره چک به شماره 505977-95/6/30 و 505978-95/4/20 و 505979-95/8/20) عهده 
بانک سپه از حساب جارى شماره 1604800085707 گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه به 
انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى و حق والوکاله وکیل نظر به این که مستندات مذکور 
بر اشــتغال ذمه خواندگان به طور تضامنى و به میزان خواسته داللت دارد و خواندگان نسبت به 
دعوا و مستندات آن ایراد و اعتراضى به عمل نیاورده و دلیلى بر پرداخت و برائت ذمه خویش ابراز 
نداشته اند شورا با استصحاب بقاى دین اســتحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص 
داده و مستندا به مواد 522,519,198 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 313 و 314 ناظر به ماده 
249 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه تبصره 
مذکور مصوب سال 77 مجمع تشــخیص مصحلت نظام حکم بر محکومیت خواندگان به طور 
تضامنى به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررســید چک(95/6/20-95/7/20-95/8/20) تا زمان وصول که محاسبه آن با دایره 
اجراى احکام است و پرداخت مبلغ 2/650/000 ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ 230,000 ریال 
بابت هزینه الصاق تمبر و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونى در حق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و پس 
از آن ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض و رســیدگى در محاکم عمومى(حقوقى)دادگسترى 
شهرستان شاهین شهر میباشــد. م الف: 512 طباطبایى قاضى شــعبه 11 حقوقى شوراى حل 

اختالف شاهین شهر/3/818
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9609973759200351 شــماره پرونده: 9509983759201352 شــماره 
بایگانی شــعبه: 951377 خواهان: آقاى فرزاد مکوندى فرزند على به نشانى: اصفهان- برخوار 
و میمه- مرکزى- شاهین شــهر گلدیس فاز دو خ غدیر ف 2 شرقى پ 160 جنوبى، خواندگان: 
1- شنبه برون فرزند درویش 2- آقاى امید طیارى فرزند محمدجواد 3- خانم پگاه جوشش فرزند 
حسین 4- خانم پریسا نجاتخواه معنوى 5- ارمین 6- افشــین فرزند حسین همگى به نشانى: 
مجهول المکان، خواسته : الزام به تنظیم سند رسمى ملک، رأى دادگاه: در خصوص دادخواست 
آقاى فرزاد مکوندى فرزند على به طرفیت آقایان و خانم ها 1- شنبه برون فرزند درویش 2- امید 
طیارى فرزند محمدجواد 3- پگاه جوشش فرزند حسین 4- پریسا نجات خواه معنوى 5- آرمین 
6- افشین شهرت هر دو جوشش فرزندان حسین به خواسته الزام به تنظیم و انتقال قطعى سند 
یکباب منزل مســکونى ویالیى داراى پالك ثبتى 301/28922 واقع در بخش 16 حوزه ثبت 
اصفهان به انضمام هزینه دادرسى دادگاه با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه مورد معامله 
به موجب وکالت  نامه  شماره 2621 و 2620 مورخ 79/7/12 به آقاى ناصر دانشور فرزند علیقلى 
منتقل و سپس نامبرده به موجب وکالت نامه شــماره 5080 مورخ 79/8/10 به آقاى على اصغر 
خالقى نیا فرزند مســلم و وى نیز به موجب وکالت نامه شــماره 108577 مورخ 81/12/26 به 
خواندگان ردیــف اول و دوم و نامبردگان اخیرالذکر به موجب مبایعه نامه شــماره 0794 مورخ 
82/3/12 و متعاقب آن تنظیم وکالت نامه شــماره 110654 مورخ 82/4/12 به خواهان واگذار 
شده است و مطابق پاسخ استعالم ثبتى به شــماره 103/95/3467/26 مورخ 95/11/4 مالک 
پالك ثبتى موضوع دعوى مرحوم حسین جوشــش فرزند محمد اعالم گردیده و مطابق پاسخ 
استعالم از اداره ثبت احوال شاهین شهر به شماره 7938 مورخ 95/11/2 خواندگان ردیف سوم 
الى ششم وراث مرحوم حسین جوشش مى باشند و نظر به اینکه مطابق نامه شماره 1645/554 
مورخ 96/3/3  اقساط وام پرداخت شده است و از سوى بانک مرتهن تقاضاى فسخ سند رهنى 
شده و از طریق خواندگان ردیف سوم الى ششم على رغم استحضار از جلسه رسیدگى در دادگاه 
حضور پیدا ننموده اند و دفاعى در قبال دعوى مطروحه به عمل نیاورده اند دادگاه دعوى خواهان 
را حمل بر صحت تلقى و مستنداً به مواد 219 و 220 قانون مدنى و مواد 198، 515، 519 قانون 
آئین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به الزام خواندگان ردیف سوم 
الى ششم (وراث مرحوم حسین جوشــش) به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال شش 
دانگ پالك 301/28922 واقع در بخش 16 حوزه ثبت اصفهان به نام خواهان و از باب تسبیب 
به پرداخت مبلغ سیصد و دو هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم 
مى گردد و اما در خصوص دعوى مطروحه نســبت به خواندگان ردیف اول و دوم نظر به اینکه 
مطابق پاسخ استعالم ثبتى مذکور مالک ملک موضوع دعوى خواندگان ردیف سوم و ششم به 
عنوان وراث مرحوم حسین جوشش اعالم گردیده لذا دعوى مطروحه متوجه نامبردگان نمى باشد 
و مســتنداً به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى قرار رد دعوى خواهان صادر و اعالم مى گردد. رأى صادره در قســمت اول غیابى و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن و همچنین نسبت به قسمت 
دوم رأى ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان 
میباشــد. م الــف: 507  اســالمیان رئیــس شــعبه دوم دادگاه عمومی حقوقى شهرســتان 

شاهین شهر/3/819
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9509973759101407 شماره پرونده: 9509983759101059 شماره بایگانی 
شــعبه: 951067 خواهان: آقاى اصغر خسروى فرزند حســین با وکالت آقاى حمید پارسى پور 
فرزند سهراب به نشانى: شاهین شهر بلوار شریعتى پالك 6 جنوبى مجتمع راد واحد 2 کدپستى: 
8313633139 ، خوانده: آقــاى داریوش کهیش پور فرزند راه خدا به نشــانى: مجهول المکان، 
خواســته  : مطالبه وجه چک. رأى دادگاه: در خصوص دادخواســت آقاى اصغر خسروى فرزند 
حسین با وکالت آقاى حمید پارسى پور به طرفیت داریوش کاهکش پور فرزند راه خدا به خواسته 
مطالبه وجه ســه فقره چک بــه شــماره هاى 789879- 95/6/26 و 789878- 95/6/27 و 
789883- 95/6/28 عهده بانک سینا شعبه اصفهان از حساب جارى 1- 280-3-2856669 
به مبلغ 310/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات دادرسى و تاخیر تادیه دادگاه با بررسى 
محتویات پرونده، اصول مســتندات در ید خواهان، گواهى عدم پرداخت صادره از ناحیه بانک 
محال علیه، عدم حضور خوانده و ارایه دفاع موجه و قانونى خواســته خواهان محمول بر صحت 
تلقى و مستنداً به مواد 198، 519، 502 قانون آئین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى و مــواد 311 و 310 و 313 قانــون تجارت حکم به محکومیــت خوانده به پرداخت 
310/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 9/650/000 ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ 
180/000 ریال بابت ابطال تمبر در حق خواهان محکــوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 
بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این مرجع و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در 
محکمه تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 457 محمدى رئیس شعبه اول دادگاه عمومی 

حقوقى شهرستان شاهین شهر/3/820 
ابالغ راى

شماره پرونده: 929/95 ش4ح شماره دادنامه: 1215 تاریخ رسیدگى: 95/11/2 مرجع رسیدگى: 
شعبه چهارم حل اختالف شاهین شــهر خواهان: بانک مهر اقتصاد به نمایندگى علیرضا زمانى 
اصفهان پل آذر ابتداى خ توحید پ 3 با وکالت مریم موثق ســیچانى خوانده: یداله الهى یار به 
نشــانى گز چهارراه خواجه نصیر جنب تاسیســات محمدى پ 19 و فرشاد مهدوى ورپشتى به 
نشانى شاهین شهر سایت محور 9 پ 178 خواســته: تقاضاى صدور حکم مبنى بر محکومیت 
تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 162458182 به استناد یک فقره چک به شماره 897177 
مورخه 94/11/20 عهده بانک ملى با احتساب خسارات و هزینه دادرسى و حق والوکاله وکیل. 
گردشــکار: خواهان دادخواستى بخواســته بخواســته فوق بطرفیت خوانده و تقدیم داشته که 
پس از ارجاع به این شــورا ثبت به کالسه فوق و اجراى تشــریفات قانونى در وقت مقرر حوزه 
به تصدى امضاء کنندگان ذیر تشکیل اســت و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل 
نظر ختم رســیدگى را اعالم و بشــرح زیر مبادرت به صدور راى مینماید. راى قاضى شورا: در 
خصوص دعوى خواهان بانک مهر اقتصاد به نمایندگــى علیرضا زمانى اصفهان پل آذر ابتداى 
خ توحید پ3 با وکالت مریم موثق ســیچانى با وکالت آقاى رسول حق شناس بطرفیت خوانده 
گان یداله الهى یار طالقانى کوى مهدیه محور 9 پ163 و فرشــاد مهدوى ورپشتى بلوار کارگر 
میالن 8 شرقى پ26 به خواســته تقاضاى صدور حکم مبنى بر محکومیت تضامنى خواندگان 
به پرداخت مبلغ 162458182 به استناد یک فقره چک به شماره 897177 مورخه 94/11/20 
عهده بانک ملى با احتساب خسارات و هزینه دادرســى و حق والوکاله وکیل. خواهان به استناد 
یک فقره چک که از ناحیه بانک برگشت شده مطالبه مبلغ 162458182 ریال تقدیم نموده نظر 
به این که على رغم ابالغ قانونى و ضمائم آن(دادخواســت خواهان و مستندات تقدیمى شامل 
چک برگشت شــده از ناحیه بانک) و اینکه خوانده ردیف اول صادر کننده و خوانده ردیف دوم 
ظهرنویس چک بود ه و در جلسه شورا حاضر نشده اند و نسبت به دعوى خواهان ایراد و دفاعى 

را بعمل نیاورده اند و دلیلى بر برائت خود به شــورا اقامه نکرده اند که همگى حکایت از اشتغال 
ذمه خواندگان نسبت به خواهان مى نماید شورا پس از بررســى پرونده و مستندات ارائه شده با 
عنایت به گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه با استصحاب بقاى دین استحقاق خواهان را بر 
مطالبه خواسته ثابت تشخیص و مســتندا به مواد 198-519-522 و 515 قانون آئین دادرسى 
مدنى و مواد 313 و 314 ناظر به مــاده  249 قانون تجارت و تبصره الحاقــى به ماده 2 قانون 
صدور چک و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور مصوب سال 76 مجتمع تشخیص مصلحت 
نظام در خصوص خسارات دیرکرد حکم به محکومیت خواندگان به صورت تضامنى به پرداخت 
مبلغ 162458182 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرســى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاســبه دایره اجرا احکام که حین اجراى حکم محاسبه 
خواهد شد از تاریخ صدور چک لغایت زمان پرداخت و حق والوکاله وکیل در حق خواهان را صادر 
و اعالم مى دارد راى صادره غیابى ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــورا 
و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوق شــاهین شهر میباشد. م الف: 498 

طباطبایى قاضى شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/3/821
ابالغ راى

شماره پرونده: 82/95 ش11ح شماره دادنامه: 152 -95/12/22 خواهان/خواهانها: بانک مهر 
به نمایندگى علیرضا زمانى به نشانى: اصفهان پل آذر ابتداى خیابان توحید پ3 با وکالت: مریم 
موثق سیچانى به نشانى: اصفهان خ وحید ابتداى خ حسین آباد مجتمع تجارى ادارى عسکریه 
طبقه دوم واحد 5 خواندگان: 1- مجید هاشمى 2- کیوان جهانگیرى به نشانى: مجهول المکان 
موضوع: تقاضاى مطالبه مبلغ168,380,580 ریال به استناد فقره چک به نحو تضامنى و خسارت 
تاخیر تادیه و هزینه دادرسى و حق والوکاله وکیل گردشکار: خواهان دادخواستى بخواسته فوق 
بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از انجام مراحل قانونى در شعبه 11 حقوقى شورا و با توجه 
به محتویات پرونده و مالحظه نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر 
مبادرت به صدور راى مینماید. راى قاضى شورا: در خصوص دادخواست بانک مهر به نمایندگى 
علیرضا زمانى با وکالت مریم موثق سیچانى به طرفیت خواندگان 1- مجید هاشمى 2- کیوان 
جهانگیرى به خواسته: مطالبه مبلغ168,380,580 ریال بابت بخشى به استناد یک فقره چک به 
شماره 199476-90/3/15 عهده بانک اقتصاد نوین از حساب جارى شماره 1381134701571 
گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه به انضمام خســارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى و حق 
والوکاله وکیل نظر به این که مستندات مذکور بر اشــتغال ذمه خواندگان به طور تضامنى و به 
میزان خواسته داللت دارد و خواندگان نسبت به دعوا و مســتندات آن ایراد و اعتراضى به عمل 
نیاورده و دلیلى بر پرداخت و برائت ذمه خویش ابراز نداشــته اند شــورا با استصحاب بقاى دین 
استحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده و مســتندا به مواد 522,519,198 
قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت و تبصره الحاقى به 
ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور مصوب سال 77 مجمع تشخیص 
مصحلت نظام حکم بر محکومیت خواندگان به طور تضامنى به پرداخت مبلغ 168/380/580 
بابت اصل دین و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک(90/3/15) تا زمان وصول که 
محاسبه آن با دایره اجراى احکام اســت و پرداخت مبلغ 2,129,000 ریال بابت هزینه دادرسى 
و مبلغ 140,000 ریال بابت هزینه الصاق تمبر و حق الوکاله وکیــل برابر تعرفه قانونى در حق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این شورا و پس از آن ظرف مهلت بیســت روز قابل اعتراض و رسیدگى در محاکم 
عمومى(حقوقى)دادگسترى شهرستان شاهین شهر میباشد. م الف: 496 طباطبایى قاضى شعبه 

11 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/3/822
ابالغ راى

شماره پرونده: 81/95 ش11ح شماره دادنامه: 151 -95/12/22 خواهان/خواهانها: بانک مهر 
به نمایندگى علیرضا زمانى به نشانى: اصفهان پل آذر ابتداى خیابان توحید پ3 با وکالت: مریم 
موثق سیچانى به نشانى: اصفهان خ وحید ابتداى خ حسین آباد مجتمع تجارى ادارى عسکرى 
طبقه دوم واحد 5 خوانــدگان: 1- فریدون عزیزى بالرتگانى 2- ایمــان عزیزى بالرتگانى به 
نشانى: مجهول المکان موضوع: تقاضاى مطالبه مبلغ13,613,810 ریال به استناد یک/1 فقره 
چک به نحو تضامنى و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرســى و حق والوکاله وکیل گردشکار: 
خواهان دادخواستى بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از انجام مراحل قانونى 
در شعبه 11 حقوقى شورا و با توجه به محتویات پرونده و مالحظه نظریه مشورتى اعضاى شورا 
ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور راى مینماید. راى قاضى شورا: در خصوص 
دادخواســت بانک مهر به نمایندگى علیرضا زمانى با وکالت مریم موثق ســیچانى به طرفیت 
خواندگان 1- فریدون عزیزى بالرتگانى 2- ایمان عزیزى بالرتگانى به خواسته: مطالبه مبلغ 
13,613,810ریال(سیزده میلیون و شش صد و ســیزده هزار و هشت صد و ده ریال) به استناد 
یک فقره چک به شــماره 209166-95/3/27 عهده بانک صادرات فروغى اصفهان از حساب 
جارى شــماره 0103670667008 گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه به انضمام خسارت 
تاخیر تادیه و هزینه دادرسى و حق والوکاله وکیل نظر به این که مستندات مذکور بر اشتغال ذمه 
خواندگان به طور تضامنى و به میزان خواسته داللت دارد و خواندگان نسبت به دعوا و مستندات 
آن ایراد و اعتراضى به عمل نیاورده و دلیلى بر پرداخت و برائت ذمه خویش ابراز نداشته اند شورا با 
استصحاب بقاى دین استحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 
522,519,198 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت و 
تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور مصوب سال 77 
مجمع تشخیص مصحلت نظام حکم بر محکومیت خواندگان به طور تضامنى به پرداخت مبلغ 
13,613,810 ریال(سیزده میلیون و شش صد و سیزده هزار و هشت صد و ده ریال)  بابت اصل 
خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک(95/3/27) تا زمان وصول که محاسبه آن 
با دایره اجراى احکام است و پرداخت مبلغ 195,000ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ 150,000 
ریال بابت هزینه الصاق تمبر و حــق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونــى در حق خواهان صادر و 
اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این 
شورا و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض و رسیدگى در محاکم عمومى(حقوقى)
دادگسترى شهرستان شاهین شهر میباشد. م الف: 495 طباطبایى قاضى شعبه 11 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه/3/823
ابالغ راى

شماره پرونده: 125/95 ش4ح شــماره دادنامه: 82 تاریخ رسیدگى: 96/2/24 مرجع رسیدگى: 
شعبه چهارم حل اختالف شاهین شــهر خواهان: حامد قدیرى فرزند محسن خ نبوت 7 جنوبى 
فرعى یک شرقى پ 38 خوانده: احسان طایفه فاضل خلخالى مجهول المکان خواسته: مطالبه 
مبلغ 60,000,000 ریال به استناد رسید عادى و استعالم بانکى و خسارات تاخیر و تادیه و هزینه 
دادرسى گردشکار: خواهان دادخواستى بخواسته بخواسته فوق بطرفیت خوانده و تقدیم داشته 
که پس از ارجاع به این شورا ثبت به کالســه فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت مقرر حوزه 
به تصدى امضاء کنندگان ذیر تشکیل اســت و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل 
نظر ختم رســیدگى را اعالم و بشــرح زیر مبادرت به صدور راى مینماید. راى قاضى شورا: در 
خصوص دعوى حامد قدیرى فرزند محسن خ نبوت 7 جنوبى فرعى یک شرقى پ 38 بطرفیت 
خوانده احسان طایفه فاضل خلخالى مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 60,000,000 ریال 
به استناد رسید عادى و استعالم بانکى و خسارات تاخیر و تادیه و هزینه دادرسى شورا با توجه به 
رسید عادى که خواهان ارائه کرده است و استعالم از بانک ملى ایران و جوابیه شماره 9600160 
مورخه 96/1/31 که کارت شــماره 6037997139084520 که خواهان مبالغ خواسته شده را 
به آن کارت واریز نموده است بنام خوانده اعالم نموده اســت و هم چنین خوانده نیز هیچگونه 
دلیلى که موید برائت ذمه خویش نســبت به بدهى خود باشــد به شــورا اعالم نکرده است لذا 
مستندا به ماده 198 قانون آئین نامه دادرســى مدنى مصوبه 1379 راى به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 60,000,000 ریال بابت اصل خواســته و هزینه دادرســى و پرداخت خسارت 
تاخیر و تادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجرا از تاریخ تدیم دادخواست 
لغایت زمان پرداخت در حق خواهان را صادر و اعالم مى دارد راى صادره غیابى ظرف بیســت 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم 
حقوق شاهین شهر میباشــد. م الف: 469 طباطبایى قاضى شــعبه چهارم شوراى حل اختالف 

شاهین شهر/3/824
حصر وراثت

 فاطمه احسانى فرزند عیوض به شماره شناسنامه 1190023776 به شرح دادخواست مطروحه 
به کالسه 232-96  این شورا، درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شــادروان حمید امینى مبارکه به شماره شناســنامه 1073 به تاریخ 1396/2/19 بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ردیف هاى جدول ذیل: 1- فاطمه احسانى 
فرزند عیوض به شماره شناسنامه/ کدملى 1190023776 نســبت به متوفى(همسر) 2- هلنا 
امینى مبارکه فرزند حمید به شماره شناسنامه/کدملى 5410523660 نسبت به متوفى(فرزند) 
3- على اصغر امینى مبارکه فرزند حمید به شماره شناســنامه/ کدملى 5410402601 نسبت 
به متوفى(فرزند) 4- صغرى کرکوندى طالخونچه فرزند حاجى به شــماره شناسنامه/ کدملى 
64 نسبت به متوفى(مادر) 5- حســن امینى مبارکه فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه/کدملى 
115 نسبت به متوفى(پدر). اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف مدت یک ماه به این شــورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 96/164 علیرضائى رئیس شــعبه اول حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان مبارکه 

(مجتمع شماره یک)/3/850
حصر وراثت

مریم شریعتى طالخونچه فرزند بهرام داراي شناسنامه شماره 620 به شرح دادخواست مطروحه 
به کالسه 236-96  این شورا، درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمدکاظم فخار طالخونچه فرزند باقر به شناســنامه 1068 در تاریخ1395/10/26 
بدرود زندگی گفتــه و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ردیف هــاى جدول ذیل: 
1- مریم شــریعتى طالخونچه فرزند بهرام به شماره شناســنامه 620 نسبت به متوفى(همسر) 
2- على فخار طالخونچه فرزند محمدکاظم به کدملى 1276610718 نسبت به متوفى(فرزند) 
3- باقر فخار طالخونچه فرزند عبدالرســول به شــماره شناسنامه 79 نســبت به متوفى(پدر) 
4- عصمت میکائیلى فرزندمحمدعلى به شماره شناسنامه 279 نسبت به متوفى(مادر). اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا 
تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 96/166 علیرضائى رئیس شعبه 

اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/3/851
حصر وراثت

لیال نورى لنجانى نوکابادى فرزند حسین داراي شناسنامه شماره 75 به شرح دادخواست مطروحه 
به کالسه 230-96  این شورا، درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شــادروان فخرى زمانى نوکابادى فرزند نجفقلى به شناســنامه 5 در تاریخ 1393/7/3 بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- لیال نورى 
لنجانى نوکابادى فرزند حسین شماره شناسنامه 75 نســبت به متوفى(فرزند) 2- یادگار نورى 

لنجان نوکابادى فرزند حسین به شماره شناسنامه 14 نسبت به متوفى (فرزند) 3- عباس نورى 
لنجان نوکابادى فرزند حسین به شماره شناسنامه 2 نسبت به متوفى (فرزند) 4- محمدتقى نورى 
لنجان نوکابادى فرزند حسین به شماره شناسنامه 12 نسبت به متوفى (فرزند) 5- عصمت نورى 
لنجان نوکابادى فرزند حسین به شماره شناسنامه 34 نســبت به متوفى(فرزند). اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم 
دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 96/165 علیرضائى رئیس شعبه اول 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/3/852
ابالغ وقت رسیدگى 

شــماره ابالغنامه: 9610103730201333 شــماره پرونده: 9609983730200264 شماره 
بایگانى شعبه: 960269 خواهان: على مختار با وکالت محمد لطفى و عظیمه صادقى دادخواستى 
بطرفیت خوانده على قاسمى فرزند احمدعلى به خواســته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه هاى 
عمومى شهرســتان نجف آباد نموده که جهت رســیدگى به شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 960269 ثبت گردیده که وقت رسیدگى 
آن 96/05/04 و ســاعت 8/30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده على 
قاسمى فرزند احمدعلى و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب درامور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت دریکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى میشــود تا خوانده 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 فوق جهت رسیدگى 
حاضــر گــردد. م الــف: 4655 شــعبه 2 دادگاه عمومى (حقوقى) دادگســترى شهرســتان 

نجف آباد/3/855
حصر وراثت

حســنعلى صالحى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 1372 به شــرح دادخواست به کالسه 
249/96 از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
صدیقه علینقى پور نجف آبادى بشناســنامه 24830 در تاریخ 90/07/29 اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1-اصغر صالحى نجف آبادى 
ش ش 2155، 2-اسماعیل صالحى نجف آبادى ش ش 599 (پسران متوفى) 3-اعظم صالحى 
نجف آبــادى ش ش 8257 (دختر متوفى) 4-حســنعلى صالحى نجف آبــادى ش ش 1372 
(همسر متوفى) 5-طیبه اســمعیلى ش ش 478 (مادر متوفى) 6-على علینقى پور نجف آبادى 
ش ش 221 (پدر 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 شــورا تقدیم دارد واال گواهى صادر 
خواهد شد. م الف: 4664 شعبه 14 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع 

شماره یک)/3/858
حصر وراثت

جمشید ایمانیان داراى شناسنامه شــماره 34 به شرح دادخواست به کالســه 252/96 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسینعلى ایمانیان 
نجف آبادى بشناســنامه 15005 در تاریخ 95/08/25 اقامتگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-جمشید ایمانیان ش ش 34، 2-محمودایمانیان 
نجف آبــادى ش ش 1105، 3-فضل اله ایمانیان نجف آبــادى ش ش 126، 4-على ایمانیان 
ش ش 1783 (پسران متوفى) 5-شــهناز ایمانیان نجف آبادى ش ش 165، 6-زهرا ایمانیان 
نجف آبادى ش ش 872 (دختران متوفى) 7-فاطمه سلطان ذبحى نجف آبادى ش ش 20462 
(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 شــورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
م الف: 4666 شــعبه 14 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد (مجتمع شماره 

یک)/3/859
حصر وراثت

جمشید ایمانیان داراى شناسنامه شماره 1091443769 به شرح دادخواست به کالسه 253/96 
از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه سلطان 
ذبحى نجف آبادى بشناســنامه 20462 در تاریخ 95/12/09 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-على ایمانیان ش ش 1783، 2- فضل اله 
ایمانیان نجف آبادى ش ش 126، 3-محمودایمانیان نجف آبادى ش ش 1105، 4-جمشــید 
ایمانیان ش ش 34، 5-شهناز ایمانیان نجف آبادى ش ش 165، 6-زهرا ایمانیان نجف آبادى 
ش ش 872 (فرزندان متوفــى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگــرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد 
یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال 
گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4667 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره یک)/3/860
حصر وراثت

قمرتاج خانى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 736 بـه شـرح دادخواست به کالسه 105/96  از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عسگر کاظمى 
محبوب بشناســنامه 916 در تاریخ 96/02/25  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- قمرتاج خانى فرزند نادعلى ش.ش 736 ت.ت 1334 
صادره از همدان (همسر متوفى) 2- زلیخا کاظمى محبوب فرزند عسگر ش.ش 27 ت.ت 1364 
صادره از همدان (دختر متوفى) 3- یونس کاظمى محبوب فرزند عســگر ش.ش 1557 ت.ت 
1353 صادره از همدان (پسر متوفى) 4- پرویز کاظمى محبوب فرزند عسگر ش.ش 1981 ت.ت 
1361 صادره از همدان (پسر متوفى) 5- خســرو کاظمى محبوب فرزند عسگر ش.ش 1928 
ت.ت 1359 صادره از همدان (پسر متوفى) 6- یوسف کاظمى محبوب فرزند عسگر ش.ش 160 
ت.ت 1366 صادره از همدان (پسر متوفى) 7- فیروز کاظمى محبوب فرزند عسگر ش.ش 1754 
ت.ت 1357 صادره از همدان (پسر متوفى) 8- کبرى کاظمى محبوب فرزند عسگر ش.ش 1753 
ت.ت 1356 صادره از همدان (دختر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 289 

رضایى رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/3/865
حصر وراثت

حسین بهرامى داراي شناسنامه شماره 9115 به شرح دادخواست به کالسه 117/96 از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان یداله بهرامى ریزى به 
شناســنامه 22 در تاریخ 96/2/28  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- محسن بهرامى فرزند یداله ش.ش 3568 ت.ت 1365 صادره 
از لنجان(پسر متوفى) 2- حســین بهرامى ریزى فرزند یداله ش.ش 9115 ت.ت 1367 صادره 
از لنجان(پســر متوفى) 3- مجید بهرامى ریزى فرزند یداله ش.ش 1392 ت.ت 1361 صادره 
از لنجان (پسر متوفى) 4- عباس بهرامى ریزى فرزند یداله ش.ش 1693 ت.ت 1358 صادره 
از لنجان(پسر متوفى) 5- زهرا نمازیان ریزى فرزند حسین ش.ش 120 ت.ت 1339 صادره از 
لنجان(همسر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف مدت یک ماه به این شــورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 288 توانگر رئیس شعبه 5 حقوقی شوراي حل اختالف لنجان/3/866
حصر وراثت

اکرم نقدى پور داراي شناسنامه شماره 230 به شرح دادخواست به کالسه 116/96 از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حجت همتى برام به 
شناسنامه 357 در تاریخ 96/2/24  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: على همتى برام فرزند حجت ش.ش 1160642362 ت.ت 1389 صادره 
از لنجان(پسر متوفى) 2- فرشاد همتى برام فرزند حجت ش.ش 1160415714 ت.ت 1380 
صادره از لنجان(پسر متوفى) 3- ابوالفضل همتى برام فرزند حجت ش.ش 1160570965 ت.ت 
1386 صادره از لنجان(پسر متوفى) 4- فردین همتى برام فرزند حجت ش.ش 1160472319 
ت.ت 1382 صادره از لنجان(پسر متوفى) 5- اکرم نقدى پور فرزند على یار ش.ش 230 ت.ت 
1358 صادره از فارسان(همســر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد 
او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شــورا تقدیم دارد در غیر این صورت 
گواهی صادر خواهد شــد. م الــف: 290 توانگر رئیس شــعبه 5 حقوقی شــوراي حل اختالف 

لنجان/3/869
حصر وراثت

زهرا صالحى ریزى داراي شناسنامه شماره 230 به شرح دادخواست به کالسه 121/96 از این 
شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مجید صالحى 
ریزى به شناســنامه 640 در تاریخ 1396/2/29  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- زهرا صالحى ریزى فرزند على ش.ش 230 ت.ت 
1333 صادره از لنجان (مادر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد 
او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شــورا تقدیم دارد در غیر این صورت 
گواهی صادر خواهد شــد. م الــف: 309 توانگر رئیس شــعبه 5 حقوقی شــوراي حل اختالف 

لنجان/3/870
حصر وراثت

اصغر شیرى ریزى داراي شناسنامه شماره 109 به شرح دادخواست به کالسه 247/95 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه اسکندرى ریزى به 
شناسنامه7519 در تاریخ 95/10/28  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- اصغر شیرى فرزند حســن ش ش 109 ت.ت 1345 صادره از 
لنجان(پسر متوفى) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف مدت یک ماه به این شــورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 308 توانگر رئیس شعبه 5 حقوقی شوراي حل اختالف لنجان/3/871
حصر وراثت

نازنین نقدى داراي شناســنامه شماره 8 به شــرح دادخواست به کالســه 38/96  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا نقدى به شناسنامه 
210 در تاریخ 96/3/18  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- حسین نقدى به ش ش 2 فرزند متوفى. 2- بتول نقدى به ش ش 5 فرزند 

متوفى 3- ســرور نقدى به ش ش 5 فرزند متوفى 4- کشــور نقدى به ش ش 3 فرزند متوفى 
5- نازنین نقدى بــه ش ش 8 فرزند متوفى 6- على ضامن نقدى بــه ش ش 18 فرزند متوفى 
7- آغابى بى نقدى به ش ش 356 فرزند متوفى. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت پى  در پى ماهى یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف مدت یک ماه به دادگاه 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 306 هدایتى رئیس شعبه دوم حقوقى شوراى 

حل اختالف باغبادران/3/873
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9509973742102692 شــماره پرونده: 9409983742102123 شــماره 
بایگانی شــعبه: 942253 خواهان: آقاى یدا... محمدى برنجگانى فرزند اســداله به نشــانى 
برنجگان منزل شــخصى 09132349976 ، خوانده: آقاى على ســمیعى فرزند محمدتقى به 
نشانى مورکان ساختمان دهیارى، خواســته  : ابطال کارکرد نماکارى. گردشکار: دادگاه با توجه 
به محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و بشــرح ذیل مبادرت به صدور رأى مینماید. رأى 
دادگاه: در خصوص دعوى آقاى یداله محمدى برنجگانى فرزند اســداله به طرفیت آقاى على 
سمیعى فرزند محمدتقى بخواســته مطالبه کارکرد نماکارى انجام شده به استناد قرارداد میان 
طرفین و مطلق خسارات قانونى وارده به جمله هزینه دادرسى و خسارت تاخیر؛  دادگاه از توجه 
به محتویات پرونده و دادخواست خواهان، فتوکپى مصدق قرارداد عادى ضمیمه و عدم حضور 
و دفاع خوانده و نظریه کارشناس انجام شده که مصون از اعتراض مؤثر مانده و مطابق اوضاع و 
احوال تشخیص و براساس آن خواهان محق دریافت /231/000 ریال به علت بند 1 قرارداد که 
میزان 770 مترمربع از آن بواسطه عمل خواهان انجام پذیرفته است؛ و نیز تأیید اجبارى روستاى 
برنجگان منم حیث المجموع دعوى خواهان را محمول بر صحت تلقى و مستنداً به مواد 336، 
337 قانون مدنى و مواد 515، 519 و 522 از قانون آئین دادرســى مدنــى حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 231/000/000 ریال بابت اصل خواســته و جبران کاهش ارزش آن از 
زمان تقدیم دادخواست لغایت زمان اجراى حکم که واحد اجراى احکام مدنى محاسبه مى نماید 
و نیز پرداخت مبلغ 6/325/000 ریال بابت هزینه دادرسى و الصاق تمبر قانونى در حق خواهان 
صادر و اعالم مى دارد. بدیهى است خواهان مازاد به هزینه دادرسى اعالم شده که پرداخت نموده 
یعنى 1/620/000 ریال را بدواً پرداخت نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در همین شــعبه و پس از انقضاى آن قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم 
محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشــد. م الف: 305 محمودى تبار رئیس دادگاه عمومی 

بخش باغبهادران/3/874
حصر وراثت

بهروز کریمى داراي شناسنامه شــماره 8 به شرح دادخواست به کالســه 33/96  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدى کریمى بشناسنامه 
18 در تاریخ 86/1/29  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- دریاقلى کریمى به ش.ش 440 پدر متوفى 2- فردوس نقدى به ش.ش 392 مادر 
متوفى والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 304 هدایتى رئیس شعبه دوم حقوقی 

شوراي حل اختالف بخش باغبهادران (مجتمع شماره یک)/3/875
حصر وراثت

نرگس محمدى نوکابادى فرزند عبدالرســول به شــماره شناسنامه 118 بشــرح دادخواست 
مطروحه به کالسه 96  این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان عبدالرسول محمدى نوکابادى به شماره شناسنامه 40 به تاریخ 1396/02/18 بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ردیف هاى جدول ذیل: 1- نرگس 
محمدى نوکابادى فرزند عبدرالرسول شماره شناسنامه یا کدملى 118 نسبت به متوفى (فرزند) 
2- زهرا محمدى نوکابادى فرزند عبدالرسول شماره شناسنامه یا کدملى 5143 نسبت به متوفى 
(فرزند) 3- علیرضا محمدى نوکابادى فرزند عبدرالرسول شماره شناسنامه یا کدملى 68 نسبت 
به متوفى (فرزند) 4- مریم محمدى نوکابادى فرزند عبدالرســول شماره شناسنامه یا کدملى 8 
نسبت به متوفى (فرزند) 5- معصومه محمدى نوکابادى فرزند عبدرالرسول شماره شناسنامه یا 
کدملى 1462 نسبت به متوفى (فرزند) 6- ســمیه نوکابادى فرزند عبدالرسول شماره شناسنامه 
یا کدملى 76 نســبت به متوفى (فرزند) 7- مرضیه محمدى نوکابادى فرزند عبدالرسول شماره 
شناســنامه یا کدملى 1160032394 نســبت به متوفى (فرزند) 8- راضیه محمدى نوکابادى 
فرزند عبدرالرسول شماره شناسنامه یا کدملى 1160032408 نسبت به متوفى (فرزند) والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک 
ماه به این شــورا تقدیــم دارد در غیر این صورت گواهــی صادر خواهد شــد. م الف: 96/162 
علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شــوراي حل اختالف شهرســتان مبارکه (مجتمع شماره 

یک)/3/878
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان رقیه منجزى دادخواستى به خواسته الزام خوانده به طالق به 
طرفیت نعمت اله منجزى به شوراى حل اختالف شــعبه نهم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده 
که پس از ارجاع به شماره 400/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/04/22 ساعت 9 
تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى 
خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه 
هاى رسمى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى 
ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا 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: 4708 شعبه نهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/880

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9610103760201420 شماره پرونده: 9509983761801471 
شماره بایگانى شــعبه: 960345 تاریخ حضور: 96/4/24 ساعت حضور 8:30 در 
خصوص شکایت الیاس احمدکهنى و صفیه زارع و مهدى برنجانى و مهدى برغانى 
و حسن شفیعى و حسین اسماعیلى علیه حمید آسمانى که مجهول المکان مى باشد 
با موضوع ارتشــا-اختالس و کالهبردارى در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در 
این شعبه حاضر شوید. م الف: 489 شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر

(102 جزائى سابق)/3/825

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 9610103760300597 شماره پرونده: 9509983761401299 
شماره بایگانی شعبه: 952275 شاکى خانم شیرین نظرى شکواییه اى به طرفیت 
متهم روح اهللا کریمى به موضوع ترك انفاق تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
شاهین شهر نموده که جهت رسیدگى به شعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین 
شهر ارجاع و به کالســه 952275 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 96/5/30 و 
ساعت 8 صبح تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و 
درخواست شاکى و به حکم قانون و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى مى شود تا متهم 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 فوق جهت رسیدگى حاضر شود. م الف: 490 شعبه 103 دادگاه کیفرى 

دو شهر شاهین شهر/3/831

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9609973760100314 شماره پرونده: 9409983761802614 
شــماره بایگانى شــعبه: 952088 شــاکى: آقاى عزیز ســتار فرزند مرتضى به 
نشانى: شاهین شهر عارف ف 3 شــرقى پ 47، متهم: آقاى امیر کیانى به نشانى: 
مجهول المکان، اتهام : ضرب و جرح عمــدى. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى 
امیر (جواد) کیانى دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدى  موضوع شکایت آقاى عزیز ستار، 
دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده، شــرح شکایت شاکى و اظهارات او در 
جلسه دادرسى این دادگاه بدین مضمون که صدمه اى که به فرق سر، بریدگى الله 
گوش چپ و سمت چپ صورت توسط متهم وارد شده و با توجه به گواهى پزشکى 
قانونى، گزارش مرجع انتظامى و النهایه توجهًا به اینکه متهم به رغم استحضار از 
وقت دادرسى حضور پیدا نکرده و دفاعى به عمل نیاورده؛ وقوع بزه انتسابى را محرز 
دانسته؛ مســتنداً به مواد 144، 448، 449، 462، 488، 709 و 710 قانون مجازات 
اسالمى حکم به محکومیت متهم به پرداخت دو درصد دیه کامل بابت بریدگى دامیه 
فرق سر و دو درصد دیه کامل بابت بریدگى دامیه الله گوش چپ و دو درصد دیه 
کامل بابت بریدگى دامیه سمت چپ صورت در حق شاکى ظرف یک سال از تاریخ 
وقوع جنایت 94/8/19 صادر و اعالم مى نماید. راى صادره ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در این محکمه و پس از آن ظرف بیست روز قابل اعتراض در 
محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 475 شکوهى رئیس شعبه 101 

دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر (101 جزایى سابق)/3/817



 همانــا مــن از کســانى هســتم کــه در راه خــدا از هیچ سرزنشــى
 نمى ترسند، کسانى که ســیماى آنها ســیماى صدیقان و سخنانشان، 
سخنان نیکان است، شب زنده داران و روشنى بخشان روزند، به دامن 
قرآن پناه برده ســنت هاى خدا و رســولش را زنده مى کنند، نه تکبر 
و خودپسندى دارند، و نه بر کسى برترى مى جویند، نه خیانتکارند 
و نه در زمین فساد مى کنند، قلب هایشــان در بهشت، و پیکرهایشان 

موال على (ع)سرگرم اعمال پسندیده است. 

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاى روز هفدهم ماه مبارك رمضان:
اَللّـــُهمَّ اْهِدنى فیِه لِصالِِح اْالَْعماِل، َواْقِض لى فیِه الَْحوآئَِج َواْالماَل، یا َمْن ال یَْحتاُج اِلَى 
ؤاِل، یا عالِماً بِما فى ُصُدوِر الْعالَمیَن، [َصلِّ َعلى ُمَحمَّد َو آلِِه الّطاِهریِن]. التَّْفسیِر َوالسُّ
خدایا راهنماییم کن در آن به کارهاى شایسته و برآور در آن حاجات و آرزوهاى 
مرا اى کسى که نیازى به شرح حال و درخواست ندارى اى دانا و آگاه بدانچه در دل 

مردم جهانیان است درود فرست بر محّمد و آل پاکش. 

بدون شرح
طرح: ایران کارتون
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شهردار  نیاسر از اجراى عملیات عمرانى در نقاط مختلف سطح شهر خبر داد. 
نظرى در خصوص ایــن خبر گفت: بــا توجه به اهمیــت و ضرورت توجه به مســائل عمرانى شــهر، 
مدیریــت شــهرى بــا هــدف ســاماندهى ورودى شــهر تــا انتهــاى بلــوار تــاالر و همچنیــن
 زیبا سازى وســاماندهى پارك هاى ســطح شــهر  اقدام به عملیات عمرانى  گســترده در سطح شهر

 نموده ایم.
وى با اشاره به اینکه اجراى پروژه هاى عمرانى به عنوان طرح هایى براى توسعه و آبادانى شهر بسیار حائز 
اهمیت مى باشــد و این پروژه ها  تحت تأثیر اجراى این عملیات عمرانى  تحوالت ساختارى مثبتى پیدا 

مى کند، خاطرنشان ساخت: 

عملیات زیرسازى الین ورودى وخروجى سه راهى نیاسر ،همراه با محوطه سازى جزیره ورودى با اعتبارى 
بالغ بر950/000/000 ریال

جــدول گــذارى و زیــر ســازى  ودیــواره ســازى شــهرك باغشــهر بــا اعتبــارى
 بالغ بر 1/000/000/000 ریال

زیر سازى وآسفالت ملک برادران لطفى واقع در بلوار تاالر با اعتبارى بالغ بر200/000/000میلیون ریال
ادامه عملیــات ســاماندهى، محوطه ســازى وکف ســازى بــاغ تاریخى تاالر بــا اعتبــارى بالغ بر 

1/500/000/000ریال
جدول گــذارى در نقــاط مختلــف  خیابان هاى  ســطح شــهر وبلــوار خلیج فــارس بــا اعتبارى

 بالغ بر 300/000/000 ریال
ادامه عملیات  عمرانى جهت تکمیل  بوستان خلبان شهید حالجى وپارك سرکمر که شامل محوطه سازى 

کف فرش ساخت سپیتیک و آالچیق با اعتبارى بالغ بر 3/000/000/000ریال به صورت تکمیلى
لکه گیرى وآسفالت معابر سطح شهر با اعتبار بالغ بر 100/000/000 ریال

همچنین ایشــان ابراز امیدوارى نمود در ســال جارى بتوانیم نســبت به بهســازى ، جــدول گذارى 
و پیاده رو سازى شهرك باغشهر در راســتاى جلب رضایتمندى مالکین شهرك اقدامات الزم را صورت 

دهیم.
روابط عمومی شهرداري 

 اجراى عملیات عمرانى در شهر  نیاسر آغاز شد
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پوریا شکیبایى با انتشــار عکس فوق در 
اینستاگرامش نوشت: «من عاقلم که براى 
تو ُمرده ام/ اینان که زنده اند همه دیوانه 
یا ُخلند. متن یا شعر شــنیده شده از استاد 
محمد صالح عالء. نمى دانم ایشان خالق 

اصلى هستند یا کس دیگرى.»

خسروى سینما 

شهرام حقیقت دوست با انتشار این عکس 
در اینســتاگرامش نوشــت: «"زیرسقف 

دودى"، کارگردان پوران درخشنده.» 

زیرسقف دودى 

نعیمه نظام دوســت بازیگــر تلویزیون، 
عکســى از بهروز مقدم را در اینستاگرام 

منتشر کرد و از حال نامساعد او نوشت.
این بازیگر در توضیح این مطلب بیان کرد: 
«دوســتان عزیزم براى سالمتى هنرمند 
و مجرى قدیمــى و کاربلــد و پرانرژى 
تلویزیــون دعا کنید، آقــاى بهروز مقدم 
چند سالى است که دچار بیمارى شدند و 
از فضاى کار دور شــدند، با تماسى که با 
دخترشون داشــتم االن یک هفته است 
که در بیمارستان بسترى هستند. امیدوارم 
ایشون زودتر سالمتى شون رو به دست 
بیاورند و به آغوش خانــواده و دنیاى هنر 

برگردند.»

در قاب بیمارستان  

س فوق در 
مکه براى 
مه دیوانه 
ه از استاد 
شان خالق 

ما

ینعکس 
قف "ز

ى

افســانه پاکرو را بــا فیلم «رؤیاى خیــس» پوران 
درخشنده شــناختیم، اما این بازیگر بسیار کم کار و 
گزیده کار اســت و این روزها خود را آماده مى کند تا 

اولین فیلم سینمایى خود را کلید بزند.
او در گفتگویى درباره آخرین فعالیت هاى خود گفت: 
«قصد دارم امســال اولین فیلم بلندم را بسازم 
و این روزها نیز مشغول نگارش فیلمنامه 
آن هســتم که در ژانر اجتماعى است  
قصه اى درباره معضالت اجتماعى 
دارد. تا سال گذشته مشغول 
کار با آقاى کیارستمى 
بودم و 

بعدازآن هم دیگر کارى قبول نکردم.»
پاکرو درباره موضوع فیلم خود بیان کرد: «همواره به گونه اى کار مى کنم که 
امیدوارم اثرم، بر روى مردم جامعه تأثیرگذار باشد. آنچه تاکنون کارکردم در 
مقام بازیگر بوده است و دوست دارم کارى که خودم انجام مى دهم بدون 

عذر و بهانه اى، خوب و تأثیرگذار باشد.»
بازیگر «محاکمه» از احتمال حضور خــودش در مقام بازیگر در این فیلم 
سخن گفت و تصریح کرد: «احتماًال  مانند فیلم هاى کوتاهم، خودم در آن 
بازى داشته باشم، هرچند این، کار را برایم سخت مى کند ولى ازآنجایى که 
در این 9 سال که فیلم کوتاه مى سازم همواره در کنار خواهرم فعالیت مى کنم 
و همه کارها را خودمان انجام مى دهیم و مشکالت را مى دانیم، قطعًا اگر 
آمادگى الزم را نداشته باشم این کار را نمى کنم و حضورم به عنوان بازیگر در 

فیلمم بستگى به شرایط و خود نقش خواهد داشت.»
وى درباره همکارى با عباس کیارستمى نیز گفت: «من چند سال گذشته 
را فقط با آقاى کیارســتمى کارکردم. در ابتدا به عنوان تدوینگر فیلم 
کوتاهشان با ایشان همکارى داشتم و سپس به عنوان بازیگر فیلمشان. 
بعد از شروع همکارى با ایشان تقریباً تمام پیشنهاد ها را کنار گذاشتم، 
چرا که هم به لحاظ زمانى نمى رسیدم و ما براى ساخت فیلم در رفت 
و آمد به چین بودیم و هم اینکه داشتم با بهترین کارگردان دنیا کار 
مى کردم و فقط این همکارى در زمینه فیلم و سینما نبود و شامل بقیه 
رشته هاى هنرى مثل عکاسى، نجارى و شعر هم بود. بعد از رفتن 
آقاى کیارستمى نیز مدتى حال روحى من خوب نبود و تازه مشغول 

به کارشده ام.»
 پاکرو در پاسخ به این سئوال که همکارى با کیارستمى تا چه اندازه 
روى کار وى تأثیر گذاشته است، افزود: «نمى توانم بگویم تأثیرگذار 
نیست، بااینکه هیچ وقت دنباله رو هیچ سبکى نبوده و نیستم. شاید سبک 
خاصى را دوست داشته باشــم، اما اینکه دنباله  رو باشم، این اتفاق 
نیافتاده است، چون معتقدم سبک هرکسى منحصر به خود او 
باید باشد ولى به هرحال من در چند سال اخیر تقریبًا هرروز با 
آقاى کیارستمى مشغول کار بودم و فقط با ایشان کارکردم و 
حتمًا تأثیر زیادى در کارهایم داشته و خواهد داشت، حتى 
قبل از همــکارى نیز کارهایم تقریبــاً از نوع دیدگاهى، 
به آثارشــان نزدیک بود، به طورى که همیشــه به من 
مى گفتند: "تو دقیقًا همان راه من را در پیش گرفته اى و 
شاگرِد نداشته من هستى." چون در فیلمسازى همیشه 
مستقل کارکرده ام و تقریباً تمام مراحل ساخت فیلم هایم 
مانند نویسندگى و کارگردانى و تدوین و صداگذارى و... بر 

عهده خودم و البته خواهرم بوده است.»
این کارگردان جوان در ادامه درباره حضور در مقابل دوربین 

کیارستمى نیز بیان کرد:« در مقام کارگردان چنان فضایى 
را براى بازیگر ایجاد مى کردند که به هیچ عنوان احســاس 
اینکه جلوى دوربین هستى را نداشتى و حس راحتى را تجربه 
مى کردى، چون زمینه راحتى را خودشان برایم فراهم کرده 
بودند. من با کارگردان هاى مختلفى کارکرده بودم ولى جلوى 
دوربین آقاى کیارستمى فرق داشت، شاید بهتر است بگویم 
زندگى جریان داشت و من اصًال متوجه نمى شدم که در مقابل 
دوربین هستم. همه چیز واقعى بود و فضاها به طرز عجیبى زیبا. 
آقاى کیارستمى همیشه قصه اش را در ذهن داشت و جزئیات 
را بر اساس شخصیت بازیگر مى نوشــت. در این فیلم هم آقاى 
کیارستمى قصه را داشتند ولى این قصه باشخصیت من پیش 

رفت و شکل گرفت. گاهى به خصوصیاتى از من 
اشاره مى کردند که هیچکسى قبًال در موردش نگفته 

بود و من واقعًا تعجب مى کردم که چطور متوجه این 
وجه از من شده اند و آن را در فیلمنامه پیاده مى کردند و 

به همین دلیل زندگى را در مقابل دوربینشان مى شد تجربه 
کرد. ما در چین با آن حجم از جمعیت احساس نمى کردیم 
که دوربینى هست و حضور در مقابل آقاى کیارستمى تجربه 

عجیبى برایم بود.»
پاکرو درباره موضوع فیلم و داســتانش ادامه داد: «اسم 

فیلم "عشــق در هانجو" و یا "راه رفتن با باد" است. 
قصه اى عاشقانه دارد که به زبان هاى انگلیسى 

و چینى است و من هم در فیلم به این دو 
زبان صحبت مى کنم.»

داشتم با بهتداشتم با بهترین کارگردان دنیا کار مى کردم   

بزرگداشت استاد «سینماى ابزورد» در مادرید
سومین دوره جشــنواره فیلم مادرید از هجدهم خردادماه 
(هشــتم ژوئن) فعالیت خود را آغاز کرده که در این دوره 
از جشنواره بخش ویژه اى به ســینماى ایران اختصاص 

یافته است. 
برگزارکنندگان جشنواره فیلم مادرید با نگاهى موشکافانه 
به سینماى ایران، ســینماى ابزورد را وجه متفاوت و قابل 
توجه این ســینما ارزیابى کرده اند و با هدف بررسى ابعاد 
مختلف این یافته، مراسم بزرگداشتى براى مانى حقیقى 
به عنوان یکى از فیلمســازان تأثیرگذار این گونه، تدارك 
دیده اند. براساس آنچه در سایت جشنواره فیلم مادرید در 
مورد بخش ویژه ســینماى ابزورد ایرانــى آمده «معموًال 
رسانه  هاى غربى کمدى  ها و سینماى ابزورد ایرانى را نادیده 
گرفته اند و بیشتر به فیلم  هاى متفکرانه عباس کیارستمى 
و جعفر پناهى تمایل نشان داده اند»، با این پیش فرض 
برگزارکنندگان جشنواره فیلم ماردید دست به خالقیتى 
زده و با جستجویى در سینماى ایران مجموعه آثارى 
را در زیرگونه کمدى ابزورد قرار داده اند. در این بخش 
دو فیلم سینمایى «اجاره نشین ها» و «مهمان مامان» 

ســاخته داریوش مهرجویى پیشکســوت و نخستین 
کارگردانى که در سینماى ایران در فضاى کمدى ابزورد 
اثرى تولید کرده، روى پرده خواهد رفت. بخش اصلى توجه 
جشنواره مادرید به سینماى ابزورد ایران با برگزارى مراسم 
بزرگداشتى براى مانى حقیقى همراه خواهد بود. حقیقى 
از سوى برگزارکنندگان این جشنواره و براساس آنچه در 
سایت رسمى این جشنواره آمده به عنوان استاد مسلم این 
ژانر معرفى شده است. سایت رسمى جشنواره مادرید در مورد 
برپایى مراسم بزرگداشتى براى حقیقى اینطور نوشته است:  

«به شکل سنتى در جامعه ایرانى شوخى ابزارى ارزشمند 
براى ابراز نارضایتى بوده است و تاریخ معاصر ایران منبع 
اصلى الهام فیلمسازان جســورى است که با کمدى هاى 

سورئال گرفتارى هاى هموطنانشان را بیان مى کنند. استاد 
مسلم این ژانر مانى حقیقى است که کار اخیرش "اژدها وارد 
مى  شود" در جشنواره برلین نخستین بار در سطح بین المللى 
به نمایش درآمد. داستان "اژدها وارد مى  شود" در دهه 1960 
روى مى  دهد و شخصیت اصلى آن کارآگاهى اهل تهران 
است که براى تحقیق درباره خودکشى یک زندانى سیاسى 
به جزیره  اى دورافتاده در خلیج فارس سفر مى  کند. این سفر 
شخصیت اصلى داســتان را با جنبه  هاى باستانى  تر کشور 
روبه  رو مى  کند. کارگردان مخلوطى از مســتند، فیلم نوآر، 
علمى تخیلى و کمدى ابزورد ارائه مى کند تا آشفتگى و فساد 

مربوط به زمان شاه را بازتاب دهد.»
در بخش ویژه بزرگداشــت حقیقى در این جشــنواره 
اســپانیایى فیلم هاى «آبادان»، «کارگران مشغول 
کارند»،«پذیرایى ساده» و «اژدها وارد مى شود»  روى 

پرده خواهد رفت.
یکى دیگر از برنامه هاى کمدى ابزورد جشنواره فیلم 
مادرید نمایش «ماهى و گربه» به کارگردانى شهرام 
مکرى و «مادر قلب اتمى» ســاخته على احمدزاده 
است. به تعبیر برگزارکنندگان این جشنواره مکرى و 
احمدزاده دو سینماگر جوانى  هستند که مسیر آغاز شده 
با آثار داریوش مهرجویى و تکامل یافته با فیلم هاى حقیقى 

را ادامه مى دهند.
آنچه در بخش ویژه سینماى ابزورد ایران مورد توجه قرار 
خواهد گرفت به این شــرح است: پرســش  هاى بنیادى 
درباره برآمدن کاپیتالیسم، تقابل میان سنت 
و مدرنیته و جایگاه زنــان در جامعه 

ایرانى. 

ژاپن در ادامه برنامه نمایش 
فیلم هــاى خارجى زبان 
اســکار قصد داشــت 
فیلــم «فروشــنده» 
اصغر فرهــادى را با 
حضــور کارگردان و 
عوامــل آن از جمله 
شهاب حســینى و 
ترانه علیدوســتى 
اکران کنــد اما به 
دلیــل درگیرى 
در  فرهــادى 
جدید  پــروژه 
اســپانیایى  و 
زبانش این امکان 
فراهم نشــد. نهایتًا 
این برنامه به نمایش 
چهــار فیلم شــاخص با 
بــازى ترانه علیدوســتى یعنى 
«من ترانه پانزده سال دارم»، «درباره 
الى»، «پذیرایى ســاده» و «فروشنده» تغییر 

ماهیت داد. 
ترانه علیدوســتى طى این برنامه 
چهار روزه، در جلســات 
پرســش و پاســخ با 
عالقه مندان سینما 
و همچنین مصاحبه 
با شبکه NHK ژاپن 

حاضر شد.  
پیش از برگزارى این برنامه،  
طى مقاله اى به معرفى ترانه علیدوستى و 
اصغر فرهادى پرداخته بودند. در بخشى از این مقاله 
آمده است:  «ترانه علیدوستى از ستاره هاى سینماى ایران است 
که در فضاى مجازى هم حضور فعال دارد. توییــت وى در اعتراض به 
قانون ضد مهاجرت "دونالد ترامپ"، بازتاب بسیار گسترده اى د ر رسانه هاى 
جهان داشت. او و اصغر فرهادى در اعتراض به این قانون، مراسم اسکار را تحریم 
کردند و به جاى خود انوشه انصارى و فیروز نادرى را به مراسم فرستادند. در نهایت 
هم "فروشنده" برنده جایزه بهترین فیلم خارجى زبان سال شد. او با حضورش در 
اینجا به نوعى نماینده اصغر فرهادى هم هست. فرهادى کسى است که مى تواند 

در دل داستان یک فیلم، عقاید و طرز فکر متنوع 70 میلیون ایرانى را یکجا 
بنمایاند و به نوعى پنجره اى باشد به سوى جامعه 

معاصر ایران.» 
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رفت و شکل گرفت. گاهى به خصوصیاتى از من 
اشاره مى کردند که هیچکسى قبًال در موردش نگفته 
بود و من واقعًا تعجب مى کردم که چطور متوجه این

وجه از من شده اند و آن را در فیلمنامه پیاده مى کردند و
به همین دلیل زندگى را در مقابل دوربینشان مى شد تجربه 
کرد. ما در چین با آن حجم از جمعیت احساس نمى کردیم
کهدوربینى هست و حضور در مقابل آقاى کیارستمى تجربه

عجیبى برایم بود.»
پاکرو درباره موضوع فیلم و داســتانش ادامه داد: «اسم 

" و یا "راه رفتن با باد" است.  "فیلم"عشــق در هانجو"
قصه اى عاشقانه دارد که به زبان هاى انگلیسى

و چینى است و من هم در فیلم به این دو 
زبان صحبت مى کنم.»
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سوسن مقصودلو مدرس، بازیگر و صداپیشه قدیمى تئاتر، تلویزیون و سینما که تاکنون در چندین اثر تلویزیونى و سینمایى بازى کرده و حضور در فیلم «پرسه در حوالى من» از آخرین فعالیت هاى اوست، درباره نقشش در این اثر گفت: «در این فیلم نقش خانمى 
به نام رضوانى را بازى مى کنم؛ زنى با ظاهرى موجه که  نیکوکار و خیرخواه به نظر مى رسد؛ اما بر خالف ظاهرش شخصیت دیگرى دارد و آنگونه که نشان مى دهد نیست؛ زیرا در خرید و فروش بچه دست دارد.»

مقصودلو گفت: «از توضیح بیشتر درباره نقشم معذورم، زیرا نمى خواهم توضیحات من باعث شود که داستان فیلم لو برود.» مقصودلو در پایان، با اشاره به اینکه «پرسه در حوالى من» اثرى قابل قبول است گفت: «از بازى در فیلم غزاله سلطانى  بسیار 
خوشحالم و همکارى با عوامل این فیلم را جزو افتخاراتم مى دانم؛ زیرا این روزها همکارى با سینماگران و عواملى همدل و حرفه اى کیمیاست  و نصیب هر بازیگرى نمى شود. »

فیلم سینمایى «پرسه در حوالى من» نخستین ساخته بلند غزاله سلطانى است و قصه آن درباره زنى است که در آستانه 30 سالگى به دنبال رؤیاى مادر شدن است و همین موضوع اتفاق هایى را برایش رقم مى زند. عالوه بر سوسن مقصودلو، مهراوه 
شریفى نیا، بهناز جعفرى، نسرین نکیسا، بهرام سرورى نژاد، آتوسا راستى، بابک قادرى و آتوسا راستى در این فیلم به ایفاى نقش مى پردازند.

فیلم سینمایى «پرسه در حوالى من» از روز سه شنبه 16 خردادماه در گروه سینماهاى هنر و تجربه به روى پرده است.

از توضیح بیشتر درباره نقشم معذورم

 ابزارىارزشمند 
عاصر ایران منبع 
با کمدى هاى  ه

را ادامه مى دهند.
آنچه در بخش ویژه سینماى ابزورد ایران مورد توجه قر

خواهد گرفت به این شــرح است: پرســش  هاى بنیادى
درباره برآمدن کاپیتالیسم، تقابل میان سنت
و مدرنیته و جایگاه زنــان در جامع

ایرانى.
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چرا برنامه رضا رشیدپور 
روى آنتن نمى رود؟ 

على اصغر پورمحمدى مدیر شبکه 3 درباره دلیل تأخیر در پخش  
برنامه «حاال خورشید» که پیش از این قرار بود روى آنتن این شبکه 

برود، گفت: «تیم این برنامه اکنون به نوعى مشغول هستند تا ان شاء 
ا... بتوانند به زودى روى آنتن بروند.» وى درباره دالیل تولید نشدن این برنامه 

گفت: «یک دلیل، بیمارى خود رضا رشیدپور بود که مهمترین مسئله است و مسئله دیگر مشکالت مالى 
است.»برنامه «حاال خورشید» با اجراى رضا رشیدپور سال گذشته از شبکه 3 روى آنتن رفت و قرار بود امسال  

نیز دوباره پخش شود که هنوز خبرى از آن نشده است.
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«اعتراف»
 شهاب حسینى 

در آستانه  اجراى دومین تئاتر شهاب حسینى به نام «اعتراف» که از 
31 خرداد به روى صحنه مى رود، پوستر این نمایش رونمایى شد.

نمایش «اعتراف» دومین کارگردانى شهاب حسینى در مدیوم تئاتر 
است. حسینى که پیش تر نمایش «مالقات» را با کارگردانى مشترك 
احمد ساعتچیان با نمایشنامه اى از «اریک امانوئل اشمیت» اجرا کرده بود، 
در دومین تجربه  به سراغ متنى از «برد میرمن» رفته است. على نصیریان و شهاب 
حسینى اجراى نقش هاى اصلى نمایش «اعتراف» را بر عهده دارند که این روزها به همراه دیگر بازیگران 

این نمایش در حال تمرین هستند.
این نمایش تا پایان مرداد اجرا خواهد شد.

احم
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براى مصرف هرچه بیشتر پیاز هفت دلیل موجه وجود 
دارد که در اینجا مى توانید آنها را مرور کنید:

حافظ سالمت قلب است
اگر چه این خاصیت پیاز به پاى سیر نمى  رسد اما باید 
بدانید که پیاز به گردش خون بهتر کمک زیادى مى  کند. 
نتایج یک پژوهش انگلیسى نشان مى  دهد افرادى که 
روزانه سوپ پیاز مى  خورند کمتر دچار انباشتگى جرم و 
پالك در رگ  هاى خونى  شان مى  شوند. البته مطالعات 
در این زمینه همچنان ادامــه دارد. در واقع پیاز حاوى 
آنتى  اکسیدان  ها و ترکیبات ســولفیدى (گوگرددار) 
است و براى همین براى رگ  ها مفید است. همچنین 
باید بدانید که این مــاده غذایى مفید حاوى امگا 3 نیز 
هست که میزان کلســترول خون را پایین مى  آورد. 
پتاسیم موجود در آن، نمک بیش از اندازه  بدن را دفع 
مى  کند و براى همین قلب و رگ  هــاى خونى را در 

سالمت نگه مى  دارد.

به کنترل دیابت کمک مى کند
بــه غیــر از ترکیبــات گوگــردى، پیاز سرشــار از 
فالونوئیدهایى مانند کورســتین اســت که منجر به 
کاهش قند خون مى شود. مطالعات نشان داده اند که 
مصرف پیاز قند خون ناشتا را به 89 میلى گرم در دسى 
لیتر در مبتالیان به دیابــت نوع 2 کاهش مى دهد. در 
واقع مصرف پیاز باعث کاهش میزان قند خون در هر دو 
نوع دیابت نوع 1 و نوع 2 مى شود. به عقیده  برخى دیگر 
گلوکوکینین موجود در پیــاز باعث تحریک پانکراس

مى  شود که وظیفه  کنترل میزان گلوکز را دارد.

تقویت کننده سیستم ایمنى بدن است
ویتامین C یک عامل ضد التهابى قوى به مقادیر زیاد 
در پیاز وجود دارد و به بهبود سیستم ایمنى بدن در برابر 

عوامل عفونى کمک مى کند.

کاهنده استرس است
آنتى اکسیدان هاى موجود در پیاز منجر به جلوگیرى 
از چین و چروك هاى زودرس در پوست مى شود. پیاز 
عالوه بر این، ضد آکنه است و خاصیت ضد میکروبى، 

ضد باکتریایى و ضد التهاب دارد.
کورســتین موجود در پیاز خاصیت آرامبخشى دارد و 
مى تواند کاهنده درد، افســردگى و اضطراب باشــد. 
همچنین کســانى که از بــى خوابى رنــج مى برند 
مى توانند پیاز را به مقادیر زیاد به رژیم غذایى شــان 

اضافه کنند.

در برابر سرطان محافظت ایجاد مى کند
پیاز از ابتال به برخى از سرطان  ها پیشگیرى مى  کند 
و حتى مى  تواند جلوى رشد ســلول  هاى سرطانى را 
بگیرد. نتایج پژوهش  هاى متعدد نشــان مى  دهد که 
پیاز مى  تواند باعث پیشگیرى از سرطان معده، سرطان 
پروستات، سرطان کلیه، سرطان دهان، سرطان سینه، 
سرطان روده بزرگ و سرطان لوله  گوارش شود. به علت 
اینکه پیاز حاوى آنتى  اکسیدان  هایى مثل آنتوسیانین و 
کورستین است که خواص ضدسرطانى دارند. نتایج یک 
پژوهش فرانسوى که روى موش  هاى مبتال به سرطان 
کولون انجام شده نشان مى  دهد عصاره  پیاز مى تواند 

جلوى تکثیر سلول هاى سرطانى را بگیرد.

به سالمت پوست کمک مى کند
آنتى اکسیدان هاى موجود در پیاز منجر به جلوگیرى 
از چین و چروك هاى زودرس در پوست مى شود. پیاز 
عالوه بر این، ضد آکنه است و خاصیت ضد میکروبى، 

ضد باکتریایى و ضد التهاب دارد.

همیار الغرى است
اگر مى  خواهید الغر شوید پیاز را وارد برنامه  غذایى  تان 
بکنید. اول به این دلیل که پیاز حاوى فیبر است. فرقى 
نمى  کند که خام باشد یا پخته! فیبرهاى موجود در آن 
داخل دستگاه گوارش حجیم مى  شود و براى همین 

احساس گرسنگى را کاهش مى  دهد. 
دیگر اینکه این ماده  غذایى ادرار آور اســت و به دفع 

سموم بدن کمک مى  کند. 
در نهایت باید بگوییم که پیاز میزان ترى گلیســیرید 
خون را کاهش مى  دهد. ترى گلیسیریدها چربى  هاى 
انباشته شــده در بافت  هاى چربى بدن هستند که در 

شکم، ران  ها و... انباشته مى  شوند.

خونریزى شاید در نگاه اول، مشکل چندان جدى  به نظر نیاید، ولى همین خونریزى اگر شدت 
پیدا کند و جلوى آن گرفته نشود، مى تواند جان افراد را به خطر بیاندازد.

آشنایى با کمک هاى اولیه مى تواند در شرایط بحرانى بسیار مؤثر واقع شود. به همین دلیل افراد 
باید آموزش هاى الزم را در این زمینه ببینند. چنانچه فردى دچار خونریزى شد، با دانستن برخى 

نکات، مى توان به مصدوم کمک کرد.

اول تماس بگیرید
قبل از اینکه اقدامى براى مصدوم انجام بدهید باید با نیروهاى امدادى تماس بگیرید. چنانچه 
آشنایى به کمک هاى اولیه ندارید، بهتر است تا آمدن نیروهاى امدادى صبر کنید. آن دسته از 
افرادى که به کمک هاى اولیه آشنایى دارند مى توانند براى کمک به مصدوم، وارد عمل شوند.

خونریزى بدون جسم خارجى
امدادرسانى در خونریزى هاى بدون جسم خارجى، با خونریزى هایى که در آنها جسم خارجى 
وجود دارد، متفاوت است. در شرایطى که جسم خارجى وجود ندارد، فرد کمک رسان باید پیش از 
هر چیز دستکش یکبار مصرف بپوشد. گاهى الزم است که لباس هاى اطراف زخم بریده شوند، 

در چنین شرایطى باید با دقت عمل کرد تا آسیب بیشترى به مصدوم وارد نشود.

فشار معجزه آسا
یکى از کارهایى که در خونریزى  هاى بدون جســم خارجى ضرورى است، فشار دادن محل 
خونریزى محسوب مى شــود. براى انجام این کار باید از یک گاز استریل کمک گرفت. فشار 

دادن محل زخم را خود فردى که دچار آسیب شده است نیز مى تواند انجام بدهد.

باالتر از قلب باشد
عضو آسیب دیده را باید باالتر از سطح قلب قرار داد. انجام این کار شدت خونریزى را کم مى کند. 

در صورت احتمال شکستگى، این کار به آرامى باید انجام شود.
آویزان کردن عضو آسیب دیده با یک باند، باعث مى شود که آن عضو باالتر از سطح قلب قرار 

بگیرد، پس باید این کار را نیز انجام داد.

شوك را در نظر بگیرید
دراز کشــیدن روى یک پتو مى تواند براى مصدوم مفید باشــد. چنانچه احتمال شوك در اثر 

خونریزى وجود دارد، باید پاهاى مصدوم را باالتر از سطح قلب او قرار داد.

کمک گرفتن از باند
پانسمانى که روى زخم قرار دارد، باید با یک باند محکم شود و براى این منظور فشار روى زخم 
وجود داشته باشد. البته فشار بیش از اندازه و غیراصولى در روند گردش خون مى تواند اختالل 

ایجاد کند.

خونى که بند نمى آید
شدت خون ممکن است به قدرى زیاد باشد که کامًال به پانسمان نفوذ کند، در چنین شرایطى 
باید یک پانسمان دیگر روى زخم قرار داد. اگر با انجام این کار باز خون به پانسمان نفوذ کرد، 

باید پانسمان را دوباره از اول انجام داد.

نکات طالیى را به یاد داشته باشید
کشیدن سیگار، خوردن و آشامیدن براى فردى که دچار خونریزى شده، ممنوع است و باید به 

این مورد دقت کافى داشته باشید.

با شروع فصل گرما و راه اندازى کولرها بسیارى از 
خانواده هایى که نوزاد در منزل دارند، نوزادشان در 
معرض باد کولر قرار مى گیرد. در همین رابطه، یک 

متخصص اطفال، به خانواده ها هشدار داده است.
عبدالرحیــم عبدى توضیح داد: نــوزادان به دلیل 
ضعیف و حساس بودن در این دوران نیاز به مراقبت 
بیشترى دارند و در فصل گرما نباید آنها را در معرض 

باد مستقیم کولر قرار داد.
وى افزود: قرار گرفتن نــوزاد در معرض باد کولر 
موجب ســرماخوردگى و ناراحتى هاى تنفسى او 
خواهد شد. به همین دلیل باید سعى شود نوزاد در 
مکانى قرار گیرد که سرماى کولر تأثیر مستقیمى 

بر او نداشته باشد.
عبدى اظهار داشــت: قــرار گرفتــن در معرض

غیر مســتقیم باد کولر هم در شرایطى براى نوزاد 
خطر آفرین نیست که دماى آن تنظیم شده باشد نه 

اینکه فضاى خانه خیلى سرد شود.
به گفته ایــن متخصص اطفال، نــوزادان در این 
شرایط باید پوشش مناسب داشــته باشند و بدن 
آنها باید داراى گرماى متعادلى باشــد، در غیر این 
صورت ممکن است نوزاد عالوه بر اینکه احساس 
ســرما کند دچار «هیپوترمى» یا افت دماى بدن

 نیز شود.
این متخصص اطفال اظهار داشــت: در بسیارى 
از مواقع نوزادانى که در معرض هواى ســرد قرار 
مى گیرند به دلیل سرد شدن بدنشان با قرار گرفتن 
در معرض باد کولــر، بعد از افت دمــاى بدن در 
بیمارستان بسترى مى شــوند. این مسئله ممکن 
است تبعات بدى را براى نوزاد به همراه داشته باشد، 
بنابراین خانواده ها باید دماى طبیعى بدن نوزاد را 
حفظ کنند زیرا بدن نوزادان در این دوران به گرماى 

طبیعى نیاز دارد.

ن گوشت از دستکش استفاده کنید
 کرد

خرد
گام 

هن

 مدیرگروه بیمارى هاى واگیر دانشگاه علوم پزشکى 
شیراز با بیان اینکه بیمارى ویروســى تب خونریزى 
دهنده کریمه کنگو (CCHF) بــا گزش یک کنه 
منتقل مى شود، گفت: گرچه میزبان اصلى آن حیوانات 
است، اما موارد پراکنده آن در انسان نیز دیده مى شود .

دکتر حســین فرامرزى ادامه داد: این بیمارى را براى 
نخستین بار دانشمندان روسى در سال 1944 در شبه 
جزیره کریمه شناسایى کردند و تب هموراژیک کریمه 
نام گرفت؛ در ســال 1969 مشخص شــد عامل تب 
خونریزى دهنده کریمه مشابه عامل بیمارى است که 
در جریان اپیدمى سال 1956 در کنگو پیدا شد و ترکیب 

نام این دو منطقه علت نامگذارى این بیمارى است .
این عضو هیئت علمى دانشــگاه علوم پزشکى شیراز 
اظهار داشت :CCHF  یا همان تب خونریزى دهنده 
کریمه کنگو بیشــتر در آفریقا، بالــکان، خاورمیانه و 
کشورهاى آسیاى جنوبى دیده مى شود و طیف وسیعى 
از حیوانات وحشى و حیوانات اهلى مانند گاو، گوسفند و 

بز میزبان اصلى این ویروس هستند .
وى با بیان اینکه پرندگان اغلب نسبت به ویروس مقاوم 
هستند، اضافه کرد: اما شیوع این بیمارى در شترمرغ 

و کشتارگاه هاى مرغ در آفریقا نیز دیده شده است .
فرامرزى گفت: ویــروس CCHF بر اثر گزش کنه 
و تماس با خون و بافت آلوده به وجود مى آید و بیشتر 
قربانیان کارگران کشتارگاه ها، دامپزشکان و کشاورزان 
هستند؛ دوره نهفته بیمارى بســته به عمق نیش کنه 
متفاوت است و در صورت گزش عمیق، دوره نهفته بین 

یک تا سه روز و حداکثر 9 روز است .

مهمترین نشانه هاى تب خونریزى دهنده 
کریمه کنگو

مدیر گروه بیمارى هاى واگیر دانشگاه علوم پزشکى 
شــیراز با بیان اینکه اگر بیمارى بر اثر تماس با خون 
یا بافت آلوده باشــد، دوره نهفته پنج تا شــش روز و 
حداکثر 13 روز به طــول مى انجامد، اضافه کرد : تب، 
درد عضالنى، گردن درد، سفت شدن بافت گردن، درد 
چشم، حساسیت چشم نسبت به نور، تهوع، استفراغ، 
اسهال، شــکم درد، گلودرد، نوســانات خلقى شدید و 
خواب آلودگى از مهمترین نشــانه هاى تب خونریزى 

دهنده کریمه کنگو هستند.
وى گفت: در برخــى بیماران افزایــش ضربان قلب، 
تورم غدد لنفاوى، بزرگ شدن کبد، خونریزى داخلى 
قابل مشاهده از روى پوست، نارســایى کبد و ریه نیز 

دیده مى شود .
این کارشناس، داروهاى ضد ویروسى را تنها راه درمان 
این بیمارى عنوان کرد که به صورت خوراکى و وریدى 

استفاده مى شوند و یادآور شد: از نظر تأمین دارو هیچ 
مشکلى وجود ندارد .

فرامرزى در ادامه افزود: با توجه به اینکه بیمارى روى 
الشه دام هیچ گونه نشانه اى ندارد، دامداران و افرادى 
که با دام سر و کار دارند، باید به مواردى مانند تمیز کردن 
روزانه جایگاه نگهدارى دام، سمپاشى دام ها و جایگاه 
نگهدارى آنها در صورت مشاهده کنه روى بدن دام و 
خوددارى از جداسازى و له کردن کنه هاى موجود روى 

بدن دام، توجه کنند.
این عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى شیراز به 
شهروندان توصیه کرد که گوشت و فرآورده هاى خام 
دامى را از محل  و فروشگاه هاى معتبر و مجاز تهیه کنند 
و گفت: گوشت باید به مدت  18 تا 24 ساعت در دماى 

یخچال نگهدارى و سپس مصرف شود.
فرامرزى اظهار داشت: دل و جگر (آالیش خوراکى) باید 
به مدت 48 ساعت در دماى یخچال نگهدارى و سپس 
مصرف شــود و در هنگام  قطعه قطعه کردن گوشت، 
استفاده از دستکش را فراموش نکنیم و جدى  بگیریم.

پیاز بخورید 
تــــا 

سرطان نگیرید

در مواجهه با خونریزى چه باید کرد؟

معموًال ارزش مواد غذایى به ویژه سبزیجات پس 
از پخت کاهش مى یابد امــا برخى از روش هاى 

پخت قادر به حفظ ارزش غذایى مواد است.
مطالعات محققان نشــان مى دهد گریل کردن 
قارچ یا پخت آن در مایکروویــو بهترین روش 
براى حفظ ارزش غذایى قارچ است. قارچ حاوى 

مقادیر باالى فیبر و پروتئین است.
ویتامین هــاى C، D ،B12 ،B2 ،B1 و E و 
مواد معدنى روى و ســلنیم از دیگر مواد موجود 
در قارچ است. آنتى اکســیدان ها و دیگر عوامل 
فعال زیســتى از جمله betaglucans نیز در 
قارچ وجود دارد که قادر به تقویت سیستم ایمنى

 است.
مطالعات نشان مى دهد سرخ کردن قارچ منجر 
بــه افزایش چربــى و کالــرى و کاهش ارزش 
غذایى مى شــود. پخارپز کردن قارچ نیز فعالیت 
betaglucans را افزایــش مــى دهد، ولى 

فعالیت آنتى اکسیدان ها کاهش مى یابد.
پخت قــارچ در مایکروویو و گریــل کردن آن 
افزایــش قابل مالحظــه اى در فعالیــت آنتى 

اکسیدان ها و محتویات پلى فنل دارد.
 این مطالعه نشــان مى دهد پوشش قارچ با یک 
الیه نازك روغن زیتون قبل از پخت مى تواند به 

افزایش ارزش غذایى آن کمک کند.

بهترین روش پخت قارچ 
کدام است؟

مضرات کولر براى نوزادان

نوع!
ن، مم

ى بد
شو
شست

ط در 
افرا

افراط در شســتن بدن مى تواند باعث از 
بین رفتن باکترى هاى مفید سطح پوست 
شــوند مراقب دفعات دوش گرفتن خود 
باشید و اجازه ندهید چربى پوستتان از بین 
برود و دچار بیمارى ها و امراض پوســتى 

مختلف شوید.
سال هاى زیادى اســت که مى دانیم اگر 
چند روز حمام نرویم، مشکالت مختلفى 
براى بدنمان به وجــود مى آید. با این حال، 
شــواهدى دیگرى نشــان مى دهند که 
زیاده روى در دوش گرفتن و حمام کردن 
واقعًا مى تواند مضرات بیشترى نسبت به 
فوایدش داشته باشــد. بعضى از محققان 
معتقدند که زیــاده روى در دوش گرفتن 
مى تواند به میکروبیوم انســان آســیب 

برساند.
این میکروبیوم، مجموعه اى از باکترى ها، 
ویروس ها و میکروب هاى دیگر هستند که 
در داخل و روى بدن مــا زندگى مى کنند. 
محققان تأکید مى کننــد که «اختالل در 
اکوسیستم میکروبى ما مى تواند باعث ابتال 
به بیمارى شود». یکى از مطالعات اخیر هم 
نشان مى دهد که زیاده روى در شستن بدن 
مى تواند به میکروارگانیسم هاى حیاتى و 

ضرورى براى بدن، آسیب برساند.
دکتر «جیمز هابلین»، یکى از پزشــکانى 

که مطالعات مختلفى در این زمینه انجام 
داده است، مى گوید: «زیاده روى در دوش 
گرفتن، اکوسیســتم بدن را نابود مى کند. 
عناصر موجود در میکروبیوم سریعًا تکثیر 
مى شــوند اما زیاده روى در دوش گرفتن 
درنهایت تعادل میکروبیوم را از بین مى برد 
و انواعى از میکروب ها را به وجود مى آورد 

که بوى بدى تولید مى کنند.»
محققانــى کــه زیــاده روى در دوش 
گرفتن را مضــر مى داننــد، معتقدند که 

کاهش دفعات دوش گرفتن یا حمام کردن 
بعد از مدتى اکوسیســتم بدن را به حالت 
پایدار مى رســاند و بوى بد بدن را از بین 
مى برد. عالوه بر این، آنان تصور مى کنند 
که پوســت بدن هم با ایــن کار نرم تر و 
صاف تر خواهد شــد و باکترى هاى مفید 

در بدن افزایش مى یابند.

پیازبخورید
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به نظر من با حضور قلعه نویــى در ذوب آهن، زنگ خطرى 
جدى براى ســپاهان به صــدا در آمده اســت و حاال، هم

رقابت هاى این دو تیم جذاب خواهد بود و هم اینکه ذوب آهن 
مى تواند بیش از هر زمانى براى سپاهان مایه دردسر شود.

 قلعه نویى که در اولین حضور در اصفهان دو سال رؤیایى 
را با ســپاهان در لیگ برتر تجربه کرد و موفق شــد دو بار 
جام قهرمانى را باالى سر ببرد در آن سال ها همواره رقابت 
نزدیک و تنگاتنگى با ذوب آهن منصور ابراهیم زاده داشت 
تا جایى که دربى هاى نصف جهان یکى از پرحاشیه ترین و 

جنجالى ترین رقابت هاى دو باشگاه لقب گرفت.
با گذشت سال ها از آن روزهاى طالیى با سپاهان حاال امیر 
براى هدایت سبزپوشان نصف جهان به اصفهان بازگشته 
تا به عنوان رقیبى جدى براى کرانچار و زردپوشان مطرح 
شود. رویارویى و رقابت این دو مربى عنوان دار و پرافتخار در 
فوتبال ایران قطعاً در فصل پیش رو بر زیبایى ها و هیجان 
حاکم بر فوتبال اصفهان خواهد افزود. درست مثل مقطع 
قبلى که سپاهان قلعه نویى با ذوب آهن ابراهیم زاده رقابت 

بسیار نزدیکى داشت.
 بدون شک کرانچار و قلعه نویى در لیگ هفدهم با تیم هاى 
اصفهانى که در اختیار دارند مى توانند رقباى جدى براى دو 
تیم مطرح پایتخت در کورس قهرمانى قلمداد شوند چون 
هم کرانچار هم قلعه نویى خوب مــى دانند در حال حاضر 
انتظارى جز قرارداشتن تیم هاى آنها در بین مدعیان قهرمانى 
وجود ندارد به خصوص مربى کروات که باید به چند فصل 
ناکامى سپاهان در کسب جام و رسیدن به آسیا پایان دهد. 
تأکید مى کنم که عقد قرارداد قلعه نویى- ذوب آهن یک 
هشدار بزرگ براى سپاهان است و حتى مى تواندبه نسبت
سال هاى گذشته، بیشتر از قبل توجهات را  تا اندازه اى بیشتر 
به ذوب آهن معطوف کند و تا حدى از توجه بیش از اندازه اى 
که سپاهان در اصفهان مى شود بکاهد. قلعه نویى مى تواند 
در زمینه هاى رسانه اى و تبلیغى و نگاه بیشتر عموم  یک 
برگ برنده براى ذوب آهن باشد. در سال هاى اخیر ذوب آهن 
کمتر چهره اى را در جمع خود مى دید که با حضور در مجامع 
مختلف بتواند نام ذوب را مطرح کند و آن میتینگ را تحت 

تأثیر قرار دهد. اما حاال ذوبى ها ژنرال را دارند...

 حدود دو ماه پیش در گزارشــى که منتشــر کردیم با اشــاره به مذاکرات
 محرمانه اى که بین مدیران ارشد کارخانه و هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن به 
ویژه شخص شهنازى رئیس هئیت مدیره ذوبى ها با قلعه نویى در جریان بود 
گفتیم که به احتمال آینده ژنرال براى فصل آینده به اصفهان مى آید و البته به 

دالیل زیاد، ذوب آهن بهترین آدرس براى او خواهد بود.
او البته در گام اول مایل بود که به سپاهان بیاید که با توجه به اینکه در شش 
هفته پایانى لیگ کرانچار دوباره به اردوگاه زرد بازگشت، امکان حضور وى 
در سپاهان منتفى شد. حضور در استقالل هم با توجه به جایگاه تقریباً خوب
 على منصور تقریباً در این برهه غیر ممکن بود و ماندن در تراکتورســازى 
تضعیف شده هم نمى توانست باعث برآوردن آرزوهاى قلعه نویى شود. این 
بود که نوشتیم با توجه به این شــرایط بهترین آدرس موجود در حال حاضر 
براى پر افتخارترین مربى لیگ برتر  ذوب آهن است و همه پیش بینى هاى 
ما در مورد پیوند قلعه نویى- ذوب آهن به وقوع پیوســت و حاال ذوبى ها با 
این انتخاب خوب خود که البته شهنازى در عملیاتى شدن آن نقش بزرگى 
داشت باید منتظرى دورانى جدید باشند. دورانى که این تیم مى تواند غیر از 
جام حذفى خود را در اشل یک مدعى بزرگ و تمام عیار براى تصاحب کاپ 
لیگ برتر نیز نشان دهد. این را هم بگویم که قلعه نویى به واسطه تجربیاتش 
در لیگ برتر همواره مورد توجه اهالى فوتبال ایران قرار داشــته است حتى 
در چند سال گذشــته که نتایج خوبى در فوتبال ایران کسب نکرده است.
 فوتبالى ها عملکرد تیم هاى او را رصد مى کنند و مربیان دیگر از نظر فنى 

عملکرد او را زیر ذره بین قرار مى دهند. 
قطعاً حضور او لیگ برتر و بازى هاى ذوب آهن را جذاب مى کند. او همچنان 
این قدرت را دارد که از تیمى کــه هدایتش را به عهده مى گیرد یک مدعى 
بسازد. در لیگ شانزدهم او با تراکتور اهالى فوتبال ایران را به یاد دوران اوج 
مربیگرى اش انداخت اما در نیم فصل دوم و پس از محرومیت باشگاه تبریزى 
از سوى فیفا تیم او با افت شدید مواجه و در شرایطى که مدعى قهرمانى بود 

فصل را در رتبه سوم پایان برد.
قلعه نویى حاال هدایت تیمى را به عهده گرفته که یکى از مدعیان چند سال 
گذشته فوتبال ایران بوده است. تیمى که هسته اصلى آن را بازیکنان جوان 
تشکیل مى دهند. در این سال ها هم یحیى گل محمدى و هم مجتبى حسینى 
در ذوب آهن فوتبالى هجومى ارائه دادند و حاال قلعه نویى با سبک خود هدایت 
چنین تیمى را به عهده مى گیرد. مى توان گفت او برند بسیار خوبى در اختیار 
دارد و مى تواند برنامه هاى خود را در ایــن تیم پیاده کند. ذوب آهن برندى 
است که مى تواند قلعه نویى را به خواسته هایش برساند و تنور لیگ ایران را 

با حضور او داغ کند.

ســعید آذرى با وجود رفاقت با ژنرال، خیلى تمایلى  به  حضور  
قلعه نویى در اصفهان نداشت و همانطور که خود نیز اعالم کرده 
بود بیشتر دوســت داشت تا حســینى بماند و یا به گزینه هایى 
مثل امید نمازى فکر مى کرد. حضور قلعــه نویى در اصفهان 
خواســت مدیران ارشــد کارخانه و شخص شــهنازى رئیس 
هیئت مدیره  باشــگاه بود که  دوران جدیدى در تاریخ باشگاه

 ذوب آهن آغاز شود.
به هر حال حضور قلعه نویى براى جذاب تر شدن لیگ ما بسیار 
الزم و ضرورى است و ذوب آهن هم مى تواند با توجه به برند 
معتبر خود و شــخصیتى که امیرخــان دارد دوران جدیدى را 
تجربه کند. تا حاال همه نگران این بودند که ذوب آهن در حال 
از دســت دادن فرصت هاى طالیى در فصل نقل و انتقاالت 
است و مرتبًا ذوب آهن در این زمینه سرزنش مى شد. اما حاال 
با حضور قلعه نویى همه چیز براى این تیــم فرق خواهد کرد. 
طبق گزارش هایى که به دســت آوردیم و منتشر شده ژنرال 
بالفاصله بعد از امضاى قرارداد با باشــگاه مقدمات ورود ذوب 
آهن به بازار تابســتانى را فراهم کرد تا جایى که گفته مى شود 
در فهرست خریدهاى این مربى براى فصل آتى نام  چند ستاره 
اســتقاللى همچنین دو بازیکنى که در تیررس خرید توســط
 آبى هاى پایتخت هستند، دیده مى شود تا رقابت او با تیم سابق 

خود در لیگ هفدهم خیلى زود آغاز شود.
بنا به اخبار رســیده از اصفهان نفراتى مثل ســجاد شهباززاده، 
بختیار رحمانى ، اســماعیل شــریفات،کاوه رضایــى و هرایر 
مگویان نفراتى هستند که در فهرســت قلعه نویى براى لیگ 
هفدهم حضور دارند ضمن اینکه عالوه بر این بازیکنان سرمربى 
جدید ذوبى ها روى جذب خالد شفیعى از تراکتورسازى و تمدید 
قرارداد مرتضى تبریزى کاپیتان فصل گذشته ذوب آهن نیز نظر 
مســتقیم دارد. به هر حال برخى بازیکنان هم هستند که طبق 
دستور قلعه نویى به این تیم خواهند آمد و کًال ذوبى ها مى تواند 
خیالشان به مربى جدید بابت فصل نقل و انتقاالت راحت باشد.

ضمنــًا از دو ماه پیش که نصــف جهان براى اولیــن بار، خبر 
مذاکــرات و توافق قلعه نویى بــا ذوب آهن را منتشــر کرد با
تکذیب هاى فراوان رو به رو شد. حاال صحت گزارش هاى ما 
به اثبات رسیده و عقد قرارداد امیر با ذوبى ها نشان داد که انبوه 
تکذیب هاى رسمى کوچک ترین ارزشــى نداشت و خیلى از 

تکذیب ها را نباید جدى گرفت.

تیتر اصلى یکــى از روزنامه هاى ورزشــى صبح 
دیروز به احتمال پرسپولیسى شــدن دروازه بان 

ذوب آهن اختصاص یافته بود.
تیتر یک شــماره دیروز روزنامه ایران ورزشى به 
احتمال جایگزین شدن رشــید مظاهرى به جاى 
علیرضا بیرانوند اختصاص یافتــه بود. با توجه به 
اینکه این دو دروازه بــان در حال حاضر در اردوى 
تیم ملى حاضر هستند چنین تیترى در آستانه دیدار 
با ازبکستان ممکن است در لحظه اول این تصور 
غلط را به وجود آورد که کارلوس کى روش قصد 
دارد تا در این بازى حساس از سنگربان ذوب آهن 
به جاى همتاى پرسپولیسى اش در چارچوب دروازه 
ایران استفاده کند اما تیتر ایران ورزشى هیچ ربطى 
به تیم ملى و تغییــرات احتمالى در ترکیب اصلى 
ندارد بلکه اشاره این روزنامه به احتمال جانشینى 
مظاهرى به جاى بیرانوند در پرسپولیس به شرط 

جدایى شماره یک تیم ملى از جمع قرمزهاست.
گمانه زنى ها درباره قرمزپوش شــدن مظاهرى 
البته تازگى نــدارد و در حالى بــراى چندمین بار 
صورت مى گیر د که از قرارداد دروازه بان ملى پوش 
ذوب آهن با باشــگاه اصفهانــى هنوز یک فصل 
دیگر باقى اســت و خود مظاهرى هم دستکم در 
ظاهر تمایلى به جدایى از ذوب آهن از خود نشان 

نداده است.

ســینا عشــورى براى گذرانــدن دوران خدمت 
سربازى اش به تیم تراکتورســازى پیوست و به 
واسطه کسب محبوبیت در این تیم، پس از پایان 
دوران خدمت سربازى اش نیز در این تیم ماندگار 
شــد. حال پس از یک فصل، ســینا عشورى از 
باشگاه تراکتورسازى در خواست کرده که هر چه 
زودتر تکلیف او را مشــخص کنند. او در روزهاى

 گذشته با انتقاد از شرایط ادعا کرد که در صورت 
مشــخص نشــدن وضعیتش در تراکتورسازى 
به رغم عالقــه به این تیــم با تیم هــاى دیگر 
وارد مذاکره خواهد شــد. با توجــه به حضور امیر 
قلعه نویــى در ذوب آهــن و رابطــه خوبى که

 این سرمربى با عشورى دارد و در کنار این موضوع 
حضور چندین ساله ســینا در ذوب آهن پیش از 
حضور در تراکتورســازى، احتمال حضور دوباره 
ایــن بازیکن در بیــن سبزپوشــان اصفهانى در 
صورتى که مذاکرات او با تراکتورى ها به بن بست 

برسد،محتمل به نظر مى رسد. 

دست از سر رشید 
برنمى دارند

عشورى برمى گردد

صفهان 
ویى به ا

ت قلعه ن
ى  بازگش

بررس

ف جهان
ریه  نص

در تحری
 

آهن 
زنگ خطر  ذوب 

آهن 
زنگ خطر  ذوب 

پاهان
براى س

پاهان
براى س

امیر قلعه نوعى به عنوان سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن انتخاب شد 
تا پس از مجتبى حسینى وى سکان هدایت این تیم را برعهده بگیرد.        

ذوب آهنى ها پس از بالتکلیفى روزهاى اخیر باالخره ســرمربى خود را انتخاب کردند و بدین 
ترتیب سکان هدایت این تیم را تحویل پرافتخارترین مربى لیگ برتر دادند.

قلعه نویى که پس از جدایى از اســتقاللى ها در یک فصل و نیم اخیر روى نیمکت تراکتورســازان نشسته بود 
پس از پایان بازى هاى لیگ شانزدهم از این تیم جدا شد و پس از مدتى سکوت،   سرمربیگرى ذوبى ها را پذیرفت تا 

سبزپوشان امیدوار به بهبود شرایط خود شوند.
امیر قلعه نویى پیش از این نیز در اصفهان مشغول به کار بوده و به هدایت سپاهانى ها پرداخت، مربى 53 ساله فوتبال ایران در 

مدت زمان حضور خود در جمع اصفهانى ها دو بار موفق به کسب عنوان قهرمانى لیگ برتر شد. 
او به غیر از تیم سپاهان، سه بار نیز با اســتقاللى ها به قهرمانى فوتبال ایران رسیده است تا اکنون با پنج عنوان قهرمانى لیگ برتر به 

عنوان پرافتخارترین مربى فوتبال ایران محسوب شود. 
استقالل تهران، استقالل اهواز، سپاهان اصفهان، تراکتورسازى تبریز، مس کرمان و ملوان بندرانزلى(در دو بازى) تیم هایى بودند که 
قلعه نویى در لیگ برتر روى نیمکت آنها نشست، ضمن اینکه وى در جام ملت هاى آسیا 2007 نیز سرمربى تیم ملى ایران محسوب 

مى شد.
وى  هجدهمین سرمربى تاریخ باشگاه ذوب آهن به شمار مى آید.  

محمود یاورى (2 دوره)، عزیز اصلى، بهرام عاطف (2 دوره)، محســن حاج نصرا...، یوگنى لیادین (2 دوره)، رسول کربکندى
 (سه دوره)، ناصر حجازى، ساموئل دارابینیان، زوران جورجوویچ، بیژن ذوالفقارنسب، منصور ابراهیم زاده، فرهاد کاظمى، 

لوکا بوناچیچ، مجتبى تقوى، فیروز کریمى، یحیى گل محمدى و مجتبى حسینى 17 نفرى بودند که در فاصله سال هاى 
1347 تا 1396 به نوبت در مقاطع مختلف هدایت ذوب آهن را بر عهده داشته اند.

حضور قلعه نویى در اصفهان و جذابیت هایى که به واســطه این حضور شــامل حــال ذوب آهن و 
فوتبال اصفهان مى شــود به همراه مباحــث دیگر، مورد نظر و بررســى برخى از همکاران

 و اعضاى گروه ورزشى تحریریه نصف جهان قرار گرفت که چکیده اى از آن را 
با هم مى خوانیم:

به غیر از مذاکرات دو ماه پیــش ذوبى ها با قلعه نویى، به 
نظر من با پایان فینال جام حذفى هم دیگر کامًال مشخص 
بود ذوب آهن در کادرفنى اش تغییر خواهد داشت. دلیل آن 
هم چیزى نبود جز از دست دادن سهمیه لیگ قهرمانان 
آسیا. ذوبى ها که در چند فصل گذشته در این رقابت هاى 
مهم حضور داشــتند این فصل وقتى از فینال جام حذفى 
باز ماندند، شــانس آسیایى شــدن را به گونه اى از دست 
دادند. بعــد از آن هم مقام چهارمى لیگ برتر نتوانســت 
به کمک تیم بیاید تا ذوب آهن یکى از غایبان مهم لیگ 
قهرمانان آسیا در سال 2018 لقب بگیرد. با این اتفاقات 
کامًال مشخص بود مسئوالن  کارخانه و باشگاه ذوب آهن 
از شرایط ناراضى هستند و دســت به تغییر در کادرفنى 
خواهند زد. البته مسئوالن باشــگاه ذوب آهن به احترام 
مجتبى حسینى ســرمربى فصل قبلشان ابتدا از او برنامه 
خواســتند و با او مذاکره کردند اما توافقى حاصل نشــد 
تا تیم سبزپوش اصفهانى به ســراغ دیگر گزینه ها برود.

در ابتدا نام هاى زیادى در مورد سرمربى آینده ذوب آهن 
به گوش مى رســید. از امیر قلعه نویى تــا مجید صالح و 
حتى دراگان اســکوچیچ اما طولى نکشــید که نام امید 
نمازى هم به دیگــر گزینه هاى ســرمربیگرى ذوبى ها 
اضافه شد. باشــگاه ذوب آهن هم حضور امید نمازى در 
بین گزینه هــا را تأیید کرد اما قطعى شــدنش را رد کرد.

انتخاب سرمربى ذوب آهن طوالنى شد که خیلى ها تصور 
مى کردند توافق الزم با امید نمــازى صورت گرفته و به 
زودى قرارداد رســمى امضا خواهد شــد. دلیل این تعلل 
هم چیزى نبــود جز اینکه نمــازى به همــراه تیم ملى 
نوجوانان آمریکا در جام جهانى کره جنوبى به سر مى برد.

البته در این مدت امیــر قلعه نویى هم در ایــران نبود و 
عکس هاى او در کنار برج ایفل فرانسه به چشم مى خورد. 
شاید این مسئله هم کمى شــک و تردید در گزینه نهایى 
ذوب آهن به وجــود آورده بود اما خیلى ها مطمئن شــده 
بودند نمازى سرمربى سبزپوشــان اصفهانى خواهد شد.

شرایط به گونه اى پیش رفت که هفته گذشته هم یکسرى 
خبرگزارى هــا از امید نمازى به عنوان ســرمربى قطعى 
ذوب آهن نام بردند اما طولى نکشــید که ســعید آذرى 
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن این موضوع را تکذیب کرد. 
این مسئله نشان مى داد یکسرى اختالف نظر در باشگاه 
ذوب آهن در مورد سرمربى فصل بعد این تیم وجود دارد.

گفته مى شــود آذرى روى امید نمازى نظر داشــت اما 
هیئت مدیره باشــگاه ذوب آهن بخاطر تجربه پایین او، 
با این گزینــه مخالفت کردند. همیــن مخالفت ها باعث 
شــد ناگهان نمازى از بین گزینه ها خارج شود. باتوجه به 
اینکه هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن روى تجربه سرمربى 
و کارنامه اش خیلى تأکید داشــتند، کامًال مشخص شد 
شــانس به امیر قلعه نویى رو کرده  و شهنازى که حسابى 
به قلعه نویى عالقه داشت کامًال به خواسته خود رسید و 
البته خطر بى تیمى هم از بیخ گوش امیرخان گذشــت!

 

بابک باقرى

الهه مهرى دهنوى  افسانه حقیقىبهاره حیاتى

   محسن کدخدایى

حضور 
قلعه نویى در اصفهان 

خواست مدیران ارشد کارخانه 
و شخص شهنازى رئیس 
هیئت مدیره باشگاه بود که
 دوران جدیدى در تاریخ 

باشگاه ذوب آهن
 آغاز شود

ب
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مهاجم سابق ســپاهانى ها که فصل قبل را براى اکسین البرز به میدان رفت،  با 
قراردادى یکساله به سپیدرود پیوست.

عماد میرجوان که پیش از این نیز در عضویت سپیدرودى ها قرار داشت  قرارداد خود 
را با این تیم به امضا رساند تا در لیگ هفدهم براى سرخپوشان به میدان برود. 

 عماد میرجوان در فصل گذشته براى ســپاهانى ها به میدان رفت اما در نیم فصل از این تیم جدا و راهى 
اکسین البرز شد، پس از پایان بازى هاى لیگ و با اتمام قرارداد خود نیز از این تیم جدا شد تا پس از مذاکره 

با مسئوالن و سرمربى سپیدرودى ها به عضویت این تیم دربیاید.

مهاجم سابق سپاهان در سپیدرود 

نصــف جهــان  برخــى 
از رســانه هایــى که در 
ســال هاى گذشته حمالت 
بى حــد و حصــرى را براى 
تضعیف 

تیم هاى اصفهانى  به ویژه سپاهان در قالب گزارش ها و مقاالت 
مختلف منتشــر مى کردند حاال از اینکه دوباره این تیم در حال 
تبدیل شدن به یک تیم خطرناك است  خبر مى دهند و در این 

باره به پرسپولیس هشدار داده اند.
روزنامه ایران ورزشى و سایت ایران آنالین در گزارشى با عنوان 
«ســپاهان یک تیم خطرناك» نوشــته:رؤیاهاى کرانچار در 
لیگ هفدهم قطعًا بسیار شــیرین است و خطرات این تیم براى 

«پرسپولیس قهرمان» اندك نخواهد بود. 
نقل و انتقال هاى لیگ برتر فوتبال کشور تازه از چهارشنبه 
این هفته (24 خرداد) کلید مى خورد و تا اواسط شهریور 
بــه درازا مى انجامد و این مقطعى اســت که هر 
بازیکن به توافق رسیده با یکى از باشگاه ها 
باید به هیئت فوتبال شهر و استانش برود 
و آن قرارداد را رسمى و نهایى کند و نسخه 
مربوطه توسط باشــگاه خریدار به سازمان 

لیگ تحویل داده شود.
با این حال اکثر باشگاه هاى لیگ بیش از 50 
درصد خریدهاى فصل بعــدى خود را انجام 
داده اند و اعزام نفرات جذب شده به هیئت هاى 
فوتبال استان ها فقط جوهر آخر بر کارهایشان 
و تمام کردن اسناد مربوطه است و بر این اساس 
باید متذکر شد که یکى از بهترین خریدکنندگان 
لیگ در هفته هاى اخیر ســپاهان بوده اســت. تیم 
اصفهانى عزت ا... پورقاز و ســیاوش یزدانى را براى 
دفاع وسط و حســن جعفرى را براى پست دفاع راست و 
شاهین ثاقبى و البته ساسان انصارى را براى امور تهاجمى جذب 
خویش کرده است و این اطمینان را هم دارد که مسعود حسن زاده 
بعد از رفع مصدومیت شدید چندى پیش اش دیر یا زود به ترکیب 
طالیى ها بازخواهد گشت و مهدى شریفى هم که براى گذراندن 
خدمت سربازى اش به تراکتورسازى پیوسته بود با احتساب پایان 
دوران خدمتش در مقطعى از لیگ هفدهم به فوالدشهر رجعت 

خواهد کرد.

یک نقشه حساب شده
ســپاهان براى تقویت هر چه بیشــتر خود به مرتضى تبریزى 
و «لوســیانو پریرا» هم چشم داشــت و دومى به واقع به مدت 
دو فصل چشــم و چراغ خط حمله ســپاهان بود و در مقطعى از 
فصل گذشــته در گســترش فوالد نیز بد کار نکرد و تبریزى با 

گلزنى هایش در ذوب آهن و به ویژه در نیم فصل اول 
لیگ شــانزدهم جاى خالى کاوه رضایى و مســعود 
حســن زاده کوچ کرده به ســایر تیم ها را پر کرده 
است. این افراد پس از جذب شدن ساسان انصارى 
تا حدى از چشــم ســپاهان افتادند اما طراح این 
تغییرات که همانا زالتکو کرانچار است در دومین 
مقطع حضورش در سپاهان آشکارا یک نقشه راه 
حساب شــده دارد و مى خواهد تیمى بسازد که 
همچون مقطع اول حضور او در ســپاهان یک 
قهرمانى و یک نایب قهرمانــى را در لیگ برتر 
نصیب طالیى ها کرد و یــک جام حذفى را هم 

به ارمغان آورد.
حســن ایــن مربــى کارکشــته کــروات 
و نــه فقــط تجربیــات بــاالى بیــن المللى  ا
و بلکه آشنایى اش با مناسبات فوتبال ایران است 
و اینکــه اینجا چگونــه باید بود تا بــه جام ها 

عناوین قهرمانى نزدیک تر شد.

پاسخ هاى معلوم و نامعلوم
سپاهان باید از خود بپرسد چرا سه ســال و اندى پیش کرانچار 
را با کارنامه قابل قبولش رد کرد و چرا بســیار کم پاى حســین 
فرکى ایستاد که طى کمتر از یک فصل مربیگرى در فوالدشهر 
قهرمانى تــازه اى را به طالیى ها بخشــید امــا کرانچار جواب 
ســئوال هایش را مى داند. او با تعدادى از نفرات فعلى سپاهان 
در مقطع اول عضویتش در این تیــم کار کرده و هر چند عبدا... 
ویســى فصل پیش در یک حضور ناموفق 24 هفته اى تغییرات 
فزون تر از حدى را در ترکیب آن تیم اعمال داشت و تیم دوران 

کرانچار را به هم ریخت.
اما بر اثر آن حاال بازیکنان مجرب و مفیدى مثل موســى کولى 
بالى، عارف غالمى، میالد ســرلک، حســین پاپــى، مهرداد 
محمدى، رســول نویدکیا و جالل الدین علــى محمدى عضو 
سپاهان هستند و البته احســان حاجى صفى که همچنان ستاره 
اول این تیم به نظر مى رســد و با اینکه شــجاع خلیل زاده کوچ 
کرده است و در راســتاى انتقالى که به مدت دو سال روى آن 
صحبت مى شد به پرسپولیس آمده و «سرور جپاروف» نیز از نظر 
آبى هاى تهرانى ملک و مایملک آنهاســت و باید به تهران برود 
اما دست هاى کرانچار از مهره هایى پر است که ترکیبشان شاید 

بوى قهرمانى را بدهد.

 از سـپـاهان کـرانچار وحشـــــــــــت

هافبک تیم فوتبال ذوب آهن در فصل گذشته ابراز امیدوارى کرد این تیم با 
هدایت امیر قلعه نویى نتایج خوبى کسب کند. 

قاسم حدادى فر در گفتگویى  ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: سرانجام 
پس از کش وقوس هاى فراوان باشگاه ســرمربى را مشخص کرد. شخصًا 
براى امیر قلعه نویى در ذوب آهــن آرزوى موفقیــت دارم. قلعه نویى جزو 
مربیان کارنامه دار در فوتبال ایران محسوب مى شود و امیدوارم ذوب آهن با 
این مربى دوباره به روزهاى خوبش بازگردد و به نوعى حال این تیم با این 

مربى خوب شود.
وى در پاســخ به این پرســش که براى فصل بعد چه تصمیمى دارد و کجا 
بازى خواهد کرد، گفت: سرمربى ذوب آهن تازه انتخاب شده است و من هم 
تصمیمى براى فصل بعد نگرفته ام. تا االن هم صبر کردم تا ببینم شــرایط 
چگونه پیش خواهــد رفت. خیلى از بازیکنان هم منتظر انتخاب ســرمربى 
بودند. من امیدوارم که در نهایت بهترین اتفــاق رخ دهد. حاال باید دید که 

شرایط چگونه خواهد شد.

 

نصف جهان ذوب آهنى که با بالتکلیفى در انتخاب ســرمربى، ستاره هاى 
خود را در معرض خروج مى دید حاال با قلعه نویى به موفقیت در فصل نقل و 

انتقاالت امیدوار شده است.
برخى رسانه ها از حرکت بزرگ قلعه نویى در آغاز کار با ذوبى ها خبر داده اند 

که مى تواند کارى بزرگ تلقى شود.  
  طبق گزارش هاى منتشر شــده امیر قلعه نویى بالفاصله بعد از انتخاب به 
عنوان سرمربى ذوب آهن براى جذب کاوه رضایى دست به کار شده است 
تا او را جذب کند. کاوه رضایى که فصل فوق العاده اى را در استقالل پشت 
سرگذاشت اولین هدف قلعه نویى در فصل نقل و انتقاالت است تا با جذب 

این بازیکن بتواند خط حمله تیمش را تقویت کند.
گفته مى شود قلعه نویى تصمیم دارد از زوج کاوه رضایى و مرتضى تبریزى 

در خط حمله خود اســتفاده کند، زوجى که دو فصل 
پیش هم در ذوب آهن همبازى بودند و درك 

متقابلى از بازى هم دارند.
پیش از این قــرار بود 
در لیــگ هفدهم زوج 
تبریزى- کاوه رضایى 
در استقالل بازى کنند 
اما حاال همــه چیز تغییر 

کرده اســت و به نظر مى 
رســد این زوج به ذوب آهن 
نزدیک تر از استقالل هستند.

 

حدادى فر:

محمد مایلى کهــن فصل آینده هــم در لیگ یک 
مربیگرى خواهــد کرد. حاجى مایلى که نتوانســت 
ملوان را به لیگ برتر برساند، به ادعاى سایت هوادار 
با مدیران باشــگاه ماشین ســازى براى هدایت این 
تیم به توافق رسیده و قرار اســت روى نیمکت این 
تیم بنشیند. قرار بر این بود که دیروز تکلیف مالکان 
جدید این باشــگاه مشخص شود. ماشــین سازى 
فصل خوبى را در لیگ برتر پشــت ســر نگذاشت و 
نهایتــًا بــا فرهــاد کاظمى بــه لیگ یک ســقوط

 کرد. 
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هایشدر ذوب آهن و به ویژه در نیم فصل اول 
ــانزدههم جاى خالى کاوه رضایى و مســعود 
ن زاده ککوچ کرده به ســایر تیم ها را پر کرده 
ن افرااد پس از جذب شدن ساسان انصارى 
 از چششــم ســپاهان افتادند اما طراح این 
تکه ههمانا زالتکو کرانچار است در دومین 
یک نقشه راه حضورشش در سپاهان آشکارا
شــدهه دارد و مىخواهد تیمى بسازد که 
مقطعطع اول حضور او در ســپاهان یک ن
ى و یکک نایب قهرمانــى را در لیگ برتر
یــک جام حذفى را هم طالیىى ها کرد و

ن آوردد.
ن ایــنن مربــى کارکشــته کــروات 
و ــط تججربیــات بــاالى بیــن المللى  ا
و نایى اششبا مناسبات فوتبال ایراناست 
چگونــه باید بود تا بــه جام ها  و اینجا

نزدیک تر شد. قهرماانى

حدادى فر:حدادى فر:نچارراارراانچار 

دوارم حال
امی

دوارم حال
امی

 نویى
ا قلعه

آهن ب
 ذوب 

 نویى
ا قلعه

آهن ب
 ذوب 

خوب شود
 

خوب شود
 

هیئتى از کشورهاى عربى که با قطر قطع رابطه کرده اند به ســوئیس مقر فیفا رفته اند و درخواســت لغو برگزارى جام جهانى 2022 در قطر را مطرح کرده اند. به  گزارش خبرگزارى ها  و  به نقل از «العاجل»، تنش سیاســى بین کشورهاى عربى با قطر باال گرفته 
است و ورزش را هم به کلى دســتخوش تغییر و تحول قرار داده است. کشــورهاى عربى به رهبرى عربســتان، امارات و مصر با کشــور قطر قطع رابطه کرده اند و نهایت تالش خود را به کار مى گیرند تا این کشــور کوچک حوزه خلیج فارس را به کلى منزوى

 کنند.
هیئتى از کشورهاى عربى به ریاست مصر، راهى سوئیس شدند تا فیفا را متقاعد به پس گرفتن میزبانى جام جهانى 2022 از قطر کنند.

شرایط به جایى رسیده که آنها خواستار پس گرفتن میزبانى جام جهانى از دوست سابق خود هستند. این  در حالى اســت که همین کشــورها براى گرفتن میزبانى جام جهانى 2022 براى قطر، رشوه هاى ســنگینى پرداخت کردند اما  االن 

عبدا... ویسى به اســتقالل خوزستان بازگشته تا 
توانایى هایش را در فوتبال ایران نشان بدهد.

استقالل خوزستان تا مرز نابودى پیش رفت اما 
در نهایت و با تالش استاندار خوزستان، مدیر 
کل امور ورزش و جوانان و سرپرســت این 
تیم دوباره احیا و عبدا... ویســى به عنوان 
سرمربى این تیم انتخاب شــده است اما  
او براى فصل جدید کار بسیار سخت ترى 

نسبت به دو فصل قبل خواهد داشت.
تیم او نسبت به دو فصل قبل کامًال تغییر 

کرده و  رحیم زهیوى، محمد طیبى، مهدى 
زبیدى، حسن بیت ســعید، پیمان شیرزادى، 

حکیم نصارى، خســوس، فرشــاد ساالروند، 
موســى کولى بالى، دانیــال ماهینى، هادى 

خنیفر، امید ســینگ، روح ا... ســیف اللهى، ادواردو، 
فیلیپه بازیکنانى هستند که از جمع خوزستانى ها جدا شده 

اند. 15 بازیکن که به معناى نابودى کامل تیم قهرمان لیگ 
با هدایت عبدا... است. 

 با این شرایط ویسى باید  پروژه جدیدى را کلید بزند و با  یک 
تیم جدید، مجدداً توانایى هایش را بازهم به فوتبال ایران نشان 
بدهد چراکه با توجه به ناموفق بودن او در ســپاهان و جدایى 
از تیم زرد پوش، هم او بــه موفقیت نیاز دارد و هم اســتقالل 
خوزستان. ویسى تنها مربى بومى تیم هاى خوزستانى است که 
قهرمان لیگ شده و حاال وقت شروع پروژه دشوار براى او است.

باید منتظر ماند و دید ســرمربى رامهرمزى استقالل خوزستان 
براى لیگ هفدهم چه برنامه اى خواهد داشت.

ویســى براى بازگرداندن لشــکر به تاراج رفتــه اش باید براى 
شــروع تمرینات و جذب بازیکن برنامه ریزى دقیقى انجام بدهد و 
شاید موسى کولى بالى، ســید جالل عبدى و طالب ریکانى اولین 

خریدهاى این سرمربى در استقالل خوزستان باشند. 

به یکدیگر 
نیاز ویسى و استقالل خوزستان

مهاجم سابق ســپاهانى ها که فصل قبل را براى اکسین البرز به میدان رفت،  با 
قراردادى یکساله به سپیدرود پیوست.

عماد میرجوان که پیش از این نیز در عضویت سپیدرودى ها قرار داشت  قرارداد خود 
امضا رساند تا در لیگ هفدهم براى سرخپوشان به میدان برود. 

صل گذشته براى ســپاهانى ها به میدان رفت اما در نیم فصل از این تیم جدا و راهى 
 از پایان بازى هاى لیگ و با اتمام قرارداد خود نیز از این تیم جدا شد تا پس از مذاکره 

ى سپیدرودى ها به عضویت این تیم دربیاید.

یىم سابق سپاهان در سپیدرود  ر و بریزى
در استقالل بازى کنن
اما حاال همــه چیز تغی
م کرده اســت و به نظر

رســد این زوج به ذوب آهن
نزدیک تر از استقالل هستند.

محمد مایلى کهــن فصل آینده هــم در لیگ یک 
مربیگرى خواهــد کرد. حاجى مایلى که نتوانســت 
ملوان را به لیگ برتر برساند، به ادعاى سایت هوادار 
با مدیران باشــگاه ماشین ســازى براى هدایت این 
تیم به توافق رسیده و قرار اســت روى نیمکت این 
تیم بنشیند. قرار بر این بود که دیروز تکلیف مالکان 
جدید این باشــگاه مشخص شود. ماشــین سازى 
فصل خوبى را در لیگ برتر پشــت ســر نگذاشت و 
نهایتــًا بــا فرهــاد کاظمى بــه لیگ یک ســقوط

 کرد. 
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مهاجم

را متقاعد به پس گرفتن میزبانى جام جهانى2022 از قطر کنند. 2کشورهاى عربى به ریاست مصر، راهى سوئیس شدند تا فیفا
شرایط به جایىر2ىاســت که همین کشــورها براى گرفتن میزبانى جام جهانى 2022 براى قطر، رشوه هاى ســنگینى پرداخت کردند اما  االن 

سى به اســتقالل خوزستان بازگشته تا 
ایران نشان بدهد. ش را در فوتبال

اما  وزستان تا مرز نابودىپیشرفت
و با تالش استاندار خوزستان، مدیر
رزشو جوانان و سرپرســت این
عبدا... ویســى به عنوان  احیا و
ن تیم انتخاب شــده است اما  
صل جدید کار بسیار سخت ترى 

و فصل قبل خواهد داشت.
ت به دو فصل قبل کامًال تغییر 

یم زهیوى، محمد طیبى، مهدى 
سن بیت ســعید، پیمان شیرزادى، 

رى، خســوس، فرشــاد ساالروند، 
بالى، دانیــال ماهینى، هادى  کولى

د ســینگ، روح ا... ســیف اللهى، ادواردو، 
کنانى هستند که از جمع خوزستانى ها جدا شده 

یکن که به معناى نابودى کامل تیم قهرمان لیگ 
عبدا... است. 

یط ویسى باید  پروژه جدیدى را کلید بزند و با  یک 
 مجدداً توانایى هایش را بازهم به فوتبال ایران نشان 
ه با توجه به ناموفق بودن او در ســپاهان و جدایى 
پوش، هم او بــه موفقیت نیاز دارد و هم اســتقالل 
ویسى تنها مربى بومى تیم هاى خوزستانى است که 
گ شده و حاال وقت شروع پروژه دشوار براى او است.

ماند و دید ســرمربى رامهرمزى استقالل خوزستان 
 هفدهم چه برنامه اى خواهد داشت.

راى بازگرداندن لشــکر به تاراج رفتــه اش باید براى 
مرینات و جذب بازیکن برنامه ریزى دقیقى انجام بدهد و 
ى کولى بالى، ســید جالل عبدى و طالب ریکانى اولین 

ینسرمربى در استقالل خوزستان باشند. 

به یکدیگر 
یسیسى و استقالل خوزستان

ا را با این تیم به
 عماد میرجوان در فصل
البرز شد، پس اکسین
با مسئوالن و سرمربى

مهاجم

تالش «اعراب مخالف» علیه قطر

مایلى کهن روى نیمکت ماشین؟
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چهل تکه

ماجراى این جنایت ســال 2003 زمانى فاش شد که خانواده اى به 
اداره پلیس استرالیا رفتند و خبر دادند پسر 13 ساله شان به نام «مایکل 
کوندون» گم شــده است.جســتجوى پلیس دراین باره آغاز شد تا 
اینکه جسد این نوجوان درحالى که سرش بریده شده بود، در یکى از 
خانه هاى اطراف کشف شد.تحقیقات دراین باره ادامه داشت تا اینکه با 
گذشت 12 سال از این جنایت، تابستان سال گذشته مأموران از طریق 
انجام آزمایش هاى DNA و مطابقت آن با آثار به جامانده از محل قتل، 
توانستند ردى از مردى میانسال به نام «برت پیتر کون» پیدا کنند که 
داراى سابقه کیفرى بود.او به عنوان تنها مظنون در سیزدهمین سالى 
که مایکل به قتل رسیده بود، شناســایى و بازداشت شد. این متهم 
سابقه دار در بازجویى پلیســى عالوه بر قتل مایکل به قتل نوجوان 

دیگرى نیز اعتراف کرد.

روح پسرى نوجوان که هنوز در بدن او بود و پسر نفس هاى آخر 
را مى کشید قاتل را به پلیس معرفى کرد.

نوجوان 15 ساله پس از یک درگیرى اینستاگرامى در شمال غرب 
لندن، ازسوى پسر نوجوانى با ضربات چاقو به قتل رسید.«گامارى 
سرونکوما بارنس» در حالى که به دلیل خونریزى شدید در ناحیه 
کمر، شــانه و رانش در وضعیت وخیمى قرار گرفته بود، پیش از 
بیهوشى با کلمات بریده بریده نام قاتلش را به پرستاران گفت و از 
هوش رفت. نوجوان نیمه جان چهار ساعت بعد و با وجود تالش 

تیم پزشکى، به  دلیل شدت جراحت ها تسلیم مرگ شد.
مأموران پلیس لندن با کشف این ســرنخ به تحقیق پرداختند و 
موفق به شناسایى مظنون 15 ساله شــدند. گرچه این نوجوان 
دخالت در جنایت را  رد کرده اما شاهدان هویت او را تأیید کرده اند.

جسد «اذان مجید» 11 ساله یک روز پس از ناپدید شدن او در پشت 
بام خانه شان کشف شد.در پى تحقیقات پلیس یک مرد پاکستانى 
به اتهام تجاوز و قتل این نوجوان بازداشت شد. حال بعد از چند روز 

بازجویى هاى فنى جزئیات روز حادثه توسط پلیس منتشر شد. 
متهم که از اقوام این خانواده است در لباس مبدل و در قالب یک 
زن پسر نوجوان را فریب مى دهد و به پشت بام مى برد و در آنجا 
بعد از حمله وحشیانه، ضمن تجاوز جنســى قربانى را با طناب به 
کام مرگ مى فرستد و از محل متوارى مى شود. به رغم تذکر پدر 
قربانى براى منع صحبت با افراد غریبه و عجیب، اما اذان توسط 
متهم فریب داده مى شود. قربانى روز حادثه براى اداى فریضه نماز 
در مسجد از خانه خارج مى شود که چنین سرنوشت شومى برایش 

رقم مى خورد.

رازگشایى
 قتل 2 نوجوان بعد از 12 سال

روح مقتول 
قاتل را به پلیس معرفى کرد

قتل
030201 در پشت بام با چادر زنانه

مرد دســتفروش که با انگیزه ســرقت تلفــن همراه 
موتورســوارى، او را بــا ضربه چاقو از پــاى درآورده و 

گریخته بود، بازداشت شد.
اوایل فروردین امســال مردى با پلیــس تهران تماس 
گرفت و خبرداد جســد مردى را در خیابــان انبارگندم 

حوالى شوش یافته است .
مأموران کالنترى با حضور در این محل مشاهده کردند 
گفته هاى تماس  گیرنده صحت دارد و جسد مرد جوان 
در چند قدمى موتورسیکلتى افتاده اســت. مأموران با 
کشف جسد موضوع را به بازپرس مرادى، کشیک قتل 

دادسراى جنایى تهران گزارش دادند .
بررسى هاى اولیه تیم جنایى نشــان مى داد مرد جوان 
براثر ضربه چاقویى که به وى اصابت کرده به قتل رسیده 
است. با هماهنگى قضائى جســد او به پزشکى قانونى 
منتقل شد. مأموران که احتمال مى دادند موتورسیکلت 
متعلق به مقتول باشــد، آن را به پارکینگ پلیس منتقل 
کردند. براى مشخص شدن هویت مالک آن به استعالم 
از پلیس راهور پرداختند تا اینکه معلوم شد تصویر مالک 

موتورسیکلت با مقتول مطابقت دارد.
در ادامه با شناســایى خانواده مقتول، آنها عنوان کردند 
وى براى انجــام کارى خانــه را ترك کــرده و دیگر 
بازنگشته است. با طوالنى شــدن غیبتش با او تماس 

گرفتند که تلفن همراهش خاموش بود.
همین ســرنخ کافى بود که مأموران اطمینان پیدا کنند 
که وى قربانى سرقت گوشى تلفن همراهش شده است. 
جستجوها در این باره ادامه داشت تا اینکه با گذشت دو 
ماه از این جنایت ردپاى مردى در این پرونده به دست 
آمد و او در یکى از شهرستان ها شناسایى و بازداشت شد. 
متهم جوان با انتقال به اداره دهم پلیس آگاهى تهران 
بازجویى شــد و اظهاراتى ضد و نقیض بیــان کرد اما 
سرانجام سکوت خود را شکست و به قتل مرد موتورسوار 

اعتراف کرد.
متهم به قتل در اظهاراتش به افسر تحقیق گفت: «من 
با دستفروشى هزینه زندگى ام را تأمین مى کنم. روزى 
که جنایت رخ داد من در خیابان انبار گندم بودم. مردى را 
دیدم که آن طرف تر ایستاده و با باال زدن جک موتورش 
در حال تعمیر آن است. او گوشى گرانقیمتى دستش بود. 
دقایقى نگذشته بود که ســیگارى را از جیبش درآورد 
اما فندك نداشــت. او با دیدن من خواست اگر فندك 
دارم به او بدهم. همان موقع وسوســه شدم گوشى او را 

سرقت کنم.»
وى ادامه داد: «بنابراین به بهانه دادن فندك نزد او رفتم. 
چند قدمى اش که رســیدم چاقو را از جیبم در آوردم و با 
تهدید از او خواستم گوشى اش را به من بدهد که با هم 
درگیر شــدیم. با چاقو ضربه اى به وى زدم که غرق در 
خون کف خیابان افتاد. فقط گوشى اش را دزدیدم و فرار 

کردم. نمى دانستم او مرده است.»
متهم به قتل افزود: «چند روز بعد که براى سرکشى به 
محل درگیرى رفتم، از مردم شنیدم که مرد موتورسوار 
فوت کرده است. خیلى ترسیدم و شبانه تهران را ترك 
کردم. بعد هم گوشــى را خاموش کردم. در این مدت 
زندگى مخفیانه اى داشتم اما ســرانجام توسط پلیس 

بازداشت شدم.»

پسر نوجوان که سه سال قبل از جنایت از سوى مقتول 
و در عالم مســتى هدف آزار و اذیت قرار گرفته بود پس 
از سه سال زخم زبان از دوستانش دست به قتل دوست 

متجاوزگرش زد.
بیست و هفتم آبان سال 93، مأموران پلیس شرق تهران، 
به دو پسر نوجوان مشکوك شدند که در حال انتقال یک 
کیسه پالســتیکى بزرگ  بودند.مأموران گشت وقتى 
دهانه کیسه پالســتیکى را باز کردند در کمال ناباورى 
با جسد پسر نوجوانى روبه رو شــدند و بالفاصله هر دو 

را دستگیر کردند.
«رامین» 14 ساله در نخســتین بازجویى راز جنایت را 
فاش کرد و بازپرس جنایى او را به اتهام قتل «محمد» 
به کانون اصالح و تربیت فرستاد ولى دوست همراهش 

را بى گناه شناخت.
عامل جنایت، پس از محاکمه در دادگاه کیفرى، با توجه 
به سن اندکش به پرداخت دیه و زندان محکوم شد. اما 
این حکم از سوى قضات دیوانعالى کشور نقض شد و او 

بار دیگر پاى میز محاکمه ایستاد.
رامین در شعبه هفتم دادگاه کیفرى که به ریاست قاضى 
امین مقدم زهرا و با حضور قاضى حســینى، مستشــار 

دادگاه تشکیل جلسه داده بود به دفاع از خود پرداخت.
در ابتداى جلسه نماینده دادستان متن کیفرخواست را 
بیان کرد و آنگاه اولیاى دم (پدر و مادر مقتول) از قضات، 

خواســتار صدور حکم قصاص قاتل فرزندشان شدند. 
سپس متهم پاى میز محاکمه ایســتاد تا به سئواالت 

قضات پاسخ دهد.
در این جلســه، نماینــده کانون اصــالح و تربیت که 
در جلســه رســیدگى به پرونده حضور داشــت گفت: 
متهم نوجوان شــخصیت نابهنجارى دارد و رفتارهاى 
خشــونتگرانه اش حاکى از این موضوع مى باشــد که 

نیازمند بررسى است.
در پایان جلسه محاکمه، دادرسان دادگاه وارد شور شدند 

تا رأى خود را درباره متهم صادر کنند. 

مرد هزار چهــره که با ادعــاى ارتباط با ســازمان ها و 
نهاد هــاى دولتى اقدام بــه کالهبــردارى مى کرد، در 

شهرستان مراغه شناسایى و بازداشت شد.
 دادســتان عمومى و انقالب شهرســتان مراغه گفت: 
در پى شــکایت هاى مردمى در ارتباط بــا اینکه فردى 
با معرفى خود به عنوان نماینده شــوراى نگهبان، بیت 
رهبرى و ارتباط با مسئوالن قوه قضائیه مبالغى کالن از 
آنها کالهبردارى کرده و متوارى شده است، پرونده اى 

تشکیل و تحقیقات آغاز شد.
على دلــدارى، افــزود: در ادامه تحقیقات معلوم شــد 
کالهبردارفرارى به نام «داوود احمد زاده» با تحصیالت 
پنجم ابتدایى در چند مرحله نیز با جعل اســناد و مدارك 
خود را نماینده اداره اطالعات معرفى و با تهدید و ارعاب 

از مردم کالهبردارى کرده است. جستجوها براى یافتن 
او ادامه داشت تا اینکه متهم در عملیات پلیسى بازداشت 
شــد. او براى ادامه تحقیقــات به شــعبه دوم دادیارى 

دادسراى مراغه منتقل شد.
دلدارى ادامه داد: با تحقیق از این متهم معلوم شــد وى 
از چندى پیش نیز به شــیوه اى مشابه از مردم شهرهاى 
مختلف نیز کالهبردارى کــرده و به «مرد هزار چهره» 
معروف بوده اســت. براى متهم قرارقانونى صادر شده 
و تحقیقات از او ادامه دارد.با درخواســت قضائى تصویر 
این کالهبردار بدون پوشــش چهــره در روزنامه چاپ 
مى شود تا چنانچه افرادى در دام وى گرفتار شده و مورد 
کالهبردارى قرار گرفته اند با حضور در دادسراى مراغه از 

وى شکایت و پرونده هایشان را پیگیرى کنند.

در سال 81 یک مرد ناشنوا، مردى را در لواسانات تهران به 
قتل رساند و بازداشت شد.قاتل در همان ابتداى تحقیقات 
به قتل اعتراف کرد و تحقیقات از شــاهدان وقوع قتل نیز 
حاکى از آن بود که این مرد ناشنوا، قاتل است، این قاتل که 
در زندان به «ناصر» معروف است و ســایر زندانیان او را به 
این نام مى شناسند در دادگاه با درخواست اولیاى دم مقتول 
به قصاص محکوم شد.ناصر با گذشــت 15 سال از وقوع 
قتل نتوانسته هویت خودش را به یاد بیاورد و تاکنون هیچ 
شخصى براى شناسایى وى قدم نگذاشته است همچنین 
وى ســابقه کیفرى نیز نداشــته و این امر باعث طوالنى 
شدن روند رسیدگى به پرونده و اجراى حکم شده است.این 
اتفاقات در حالى به وقوع پیوسته که اولیاى دم مقتول اعالم 
کرده اند حاضرند با گرفتن دیه از قصاص صرف نظر کنند اما 
عدم شناسایى هویت این قاتل در پرونده مشکل ایجاد کرده 

است.محمد شهریارى؛ سرپرست دادســراى امور جنایى 
تهران با اعالم این خبر و دستور انتشار بدون پوشش متهم در 
رسانه ها از شهروندان خواست چنانچه شخصى از هویت این 
فرد اطالعى دارد یا قصد کمک و پرداخت دیه براى آزادى این 

شخص را دارد به دادسراى امور جنایى تهران مراجعه کند.

 یک تبهکار قدیمى و سه نوچه اش که به سرقت خودرو در 
کاشمر دست مى زدند به دام افتادند.پس از سرقت هاى مشابه 
خودرو ها در کاشمر، پلیس خود را در برابر باندى سازمان یافته 
دید که سرکرده آنها مردى 32 ساله به نام «اکبر» بود.اکبر، 
که بار ها به زندان افتاده بود تحت نظر گرفته شد تا اینکه نیمه 
شب همراه با نوچه هایش در بستر خواب دستگیر شد و اعتراف 
کرد پس از پنج سرقت با خودروها مدتى به گردش و تنوع و 

دوستى با زنان پرداختند و سپس آنها را اوراق کرده و سراغ 
خودرو هاى دیگر مى رفتند.

سرهنگ ابولقاسم باقرى ریئس پلیس کاشمر در این زمینه 
گفت: با اعتراف این چهار دزد پلیس توانســت مالخر را در 

شهرهاى مجاور ردیابى کنند و آنها را به دام اندازند.
این چهار مرد سارق با خودروهاى سرقتى به فریب دختران و 

زنان مى پرداختند تا بتوانند با آنها طرح دوستى بریزند. 

محمد رضا گمشــادزایى رئیس اداره ورزش و جوانان 
شهرستان ســراوان گفت: طبق اطالعاتى که به دست 
آمده «یحیى تاج ور» دونده و ورزشکار معروف سراوان 
با ضربات چاقوى یک فرد معتاد در یکى از خیابان هاى 

سطح شهر سراوان به قتل رسید.
وى افزود: قاتل از صحنه جرم متوارى شــده اســت و 
پیگیرى هاى الزم براى دســتگیرى وى در دستور کار 

پلیس قرار گرفته است.
تاج ور، جوانــى با معلولیت که عاشــق فوتبال بود و در 
چند سال اخیر هر مســابقه فوتبال و دو و میدانى که در 
شهرستان برگزار مى شــد، حضورى بى شائبه داشت. 

همچنین بخاطــر عالقه اى که به على دایى داشــت، 
سراوانى ها به وى لقب على دایى را داده بودند.

درگیرى طایفه اى در رامهرمز به قتل انجامید

 دادستان عمومى و انقالب اهواز با تأیید خبر درگیرى 
به علت اختالفات طایفه اى در رامهرمز و کشته شدن 
یک نفر گفت: دادگسترى کل استان در کنار عوامل 
انتظامى پیگیر پرونده بوده و ضمن دعوت بزرگان این 
دو طایفه به صلح و سازش با قاطعیت با عوامل ایجاد 

درگیرى برخورد خواهد کرد.
عباس حسینى پویا دادستان اهواز با اعالم اینکه این 
درگیرى و اختالف طایفه اى از سال گذشته و بخاطر 
اختالف بر ســر زمین در یکى از روستاهاى باغملک 
آغاز شــده بود گفت: علیرغم پیگیــرى هاى انجام 
شده و برخى پادرمیانى ها بعضًا شاهد درگیرى هاى 
پراکنده میان افراد دو طایفه حتى در شهرهاى اطراف 
هســتیم که دامنه آن به رامهرمز نیز کشیده شده و 
درگیرى میان برخى از خانواده ها و اعضاى دو طایفه 
موجب کشته شــدن یک نفر و زخمى شدن چند نفر 

دیگر،همچنین به آتش کشیده شدن چند خانه شد.

وى با تأکید بر اینکه دادگســترى استان و مجموعه 
عوامل انتظامى پیگیر این پرونده و رســیدگى دقیق 
و قاطع به آن هستند افزود:توصیه اکید ما و مجموعه 
مردم و مسئوالن استان پرهیز از چنین درگیرى هایى 
اســت و امیدوارم بزرگان و اعضاى فهیم و بردبار دو 
طایفه با وســاطت افراد معتمد، دامنه این اختالف را 

از بین برده و شاهد صلح و سازش میان آنان باشیم.
گفتنى اســت در درگیرى شب شنبه گذشته در پیش 
پتک که به رامهرمز کشید شــد یک جوان از طایفه 
محمد موسایى در خیابان امام(ره) روبه روى مسجد 

امام على(ع) به قتل رسید.
درگیرى ها تا پاسى از شــب در رامهرمز ادامه داشته 
و صداى تیراندازى در چند منطقه از شــهر شــنیده 
مى شــد. در این درگیرى 16 نفر مجروح و یک تن 
کشته شد و هفت منزل مســکونى، چهار مغازه، یک 
خودرو و یک موتور سیکلت آتش زده شدند. همزمان 

با این درگیرى ها چندین مــورد دزدى رخ داد که با 
گزارش به پلیس تیمى از مأموران وارد عمل شدند.

با توجه به گســتردگى این درگیرى طایفه اى، یگان 
ویــژه و نیروهاى امنیتى به رامهرمز اعزام شــدند تا 

بتوانند درگیرى خونین را مهار کنند.
دادســتان رامهرمز با تأکید بر برخورد قاطع با عوامل 
درگیرى هاى خونین «پتک» گفت: براى قتل هاى 
پارسال در این حوادث، هشت حکم قصاص مربوط به 
نزاع گذشته صادر شده که در حال طى مراحل نهایى 

در تهران است.
علیرضا قاسمى درباره ادامه درگیرى هاى  دوطایفه 
در شهرستان هاى باغملک و رامهرمز اظهار داشت: 
درگیرى در رامهرمز از ساعت 20 جمعه شب آغاز شد 
که منجر به کشته شدن یک نفر و زخمى شدن یک 

نفر شد.
وى افزود: پس از این حادثه چند نفر موتورســوار با

 سر و روى پوشیده در سطح شهر رامهرمز مانور داده 
و به تخریب منازل و زخمى کــردن افرادى از طایفه 
مخالف پرداختند که در نتیجه آن پنج منزل مسکونى 
و یک دســتگاه موتورســیکلت به آتش کشیده شد 
که چهار نفرجمعه شــب و دو نفر نیز صبح روز شنبه 

زخمى شدند.
قاســمى نژاد با بیــان اینکــه در حال شناســایى 
موتورســواران هســتیم، گفت:با عوامل این آشوب 

برخورد قاطع و قانونى مى شود.
دادســتان رامهرمز افزود: در مورد قتــل هاى اخیر 
باغملک و رامهرمز نیز حدود 15 نفر دستگیر و زندانى 

شده و در انتظار صدور رأى هستند.
به گفته وى، پرونده تیراندازى به ترانس هاى برق نیز 

در حال صدور حکم است.
قاسمى نژاد درگیرى در رامهرمز را ادامه درگیرى هاى 
طایفه اى سال هاى گذشــته و با انگیزه انتقامجویى 
دانســت و اظهار داشــت: در درگیرى هــاى هفته 
گذشــته میان اهالى این دو طایفــه در باغملک دو 
نفر کشــته و چند نفر زخمى و یک نفــر به گروگان

 گرفته شده بود.
وى در ادامه خواسته دستگاه قضائى را اجراى احکام 
پیشین درباره متخلفان دانســت و گفت: از پارسال 
200 رأى (تبعیــد و زندان) بــراى عوامل درگیرى 
در شهرســتان هاى باغملک و رامهرمز صادر شده 
اما با مصوبه شــوراى تأمیــن و با توجه بــه تعیین

 هیئت هاى صلح و ســازش، قرار شد این آراء معلق 
شــده و به این افراد فرصت صلح داده شــود که با 
اتفاقات اخیر درخواســت دســتگاه قضائى اجراى 
احکام قبلى و شناســایى و برخورد قاطــع با عوامل 
جدید درگیرى هاســت تا جلوى این حوادث در این 

شهرستان ها گرفته شود.
بر اســاس این گــزارش، درگیرى بیــن دوطایفه 
محمــدى و موســایى از هشــت ســال پیش به 
دلیــل اختالفات ملکى آغاز شــده اســت. متهمان 
ایــن درگیــرى در بیــش از 9 روســتاى باغملک 
و دو روســتاى رامهرمز ســاکن هســتند. از سال 
94 تاکنون 18 نفــر از اهالى این دو طایفه کشــته
 شــده اند.هر از چند گاهى آتش درگیــرى بین این 
2طایفه روشن مى شود و تالش براى صلح تاکنون 
نتیجه اى نداده است. شهرســتان رامهرمز در شرق 

خوزستان واقع شده است.

قتل موتورسوار براى سرقت گوشى

« على دایى» سراوان به قتل رسید

مرد هزارچهره مراغه دستگیر شدانتقام مرگبار پسر 14 ساله قاتل بى نام و نشان به اعدام محکوم شد

سرقت ماشین براى دوستى با زنان در کاشمر
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یک مــوج جدید! صفحه هــاى مجازى پر شــده اند از 
 FaceApp عکس هایى که کاربــران با نرم افــزار
ســاخته اند. از آن موج هایى که ناگهان فضاهایى نظیر 
اینستاگرام را پر مى کند و بســیارى از کاربران و از جمله 
کاربران کشور خودمان براى اینکه از قافله عقب نمانند به 

آن مى پیوندند؛ حتى افراد مشهور و هنرمندان.
در حال حاضر، نتایجى که FaceApp ارائه مى دهد 
بســیار بهتر از نمونه هاى اولیه اى است که در ماه هاى 
ابتدایــى عرضه مى کــرد. به ویژه فیلترهــاى «پیر» و 
«لبخند» که بسیار باورپذیر هستند. FaceApp که 
مبتنى بر هوش  مصنوعى و شــبکه هاى عصبى است و 
بیشتر شبیه یک سرگرمى به نظر مى رسد تا ابزارى جدى 
در حوزه ویرایش عکس، به خوبى یکى از گزینه هاى پیش 
روى هنر و تخصص ویرایش عکس را به نمایش گذاشته 
اســت. دنیایى که در آن الگوریتم هاى آموزش دیده، با 
تحلیل عکس ها محتواى آنها را ویراش مى کنند. کارى 
که روزگارى یک انسان متخصص به طور دستى و بعدها 
با کمک کامپیوتر و نرم افزارهایى نظیر فتوشــاپ انجام 
مى داد، در آینده  توسط ماشین ها و به طور خودکار انجام 
خواهد شد. در بخشى از این مقاله به موضوع امنیت چنین 
نرم افزارى پرداخته شده که به ویژه درباره نرم افزارهایى 

نظیر FaceApp بسیار حائز اهمیت است.
FaceApp نرم افزارى روســى اســت که با استفاده 
از شــبکه هاى عصبى مصنوعى حاالت چهــره را در 
 iOS عکس ها تغییر مى دهد. این نرم افزار در ابتدا براى
ارائه شد و بعد براى اندروید هم عرضه شد. با کمک این 
نرم افزار مى توانید به چهره لبخنــد اضافه کنید یا آن را 
پیرتر یا جوان تر کنید یا جنســیت را تغییر دهید. در حال 
حاضر این نرم افزار نتایج را به صورت کالژ در اختیار قرار 
مى دهد. آنچه در FaceApp اتفاق مى افتد مشــابه 
 FaceApp است، با این تفاوت که Prisma نرم افزار
محتواى اصلى عکس را تغییر مى دهد و نتیجه نســبتًا 

باورپذیر است. 

باز هم نگرانى
نرم افزار FaceApp در همین مدت کم در بین کاربران 
محبوبیت زیادى یافته و استفاده از آن به سرعت گسترش 
پیدا کرده است. این گستردگى استفاده نگرانى هایى را 
در حوزه امنیت و حفظ حریم شــخصى کاربران ایجاد 
کرده است. برخى کارشناسان هشدار مى دهند کاربران 
نرم افزارهایى نظیر FaceApp بیش از آنچه انتظارش 
را دارند خود را در معرض افشاى اطالعات خصوصى قرار 

مى دهند. یکى از موضوعاتى که استفاده از این نرم افزار و 
نرم افزارهاى مشابه را با اما و اگرهایى همراه مى کند، این 
است که سرنوشت اطالعاتى که در اختیارش مى گذارید 
نامعلوم اســت. قرارداد حریم خصوصى این نرم افزار از 
پاسخ به این پرسش مهم طفره رفته است. این پرسش 
زمانى مهمتر مى شــود که بدانیم، چنین شــرکت هاى 
کوچک و موفقى معموًال توسط شرکت هاى بزرگ تر با 
سرمایه هاى هنگفت و اهداف بلندپروازانه تر نظیر گوگل 

یا فیسبوك خریدارى مى شوند. 
در بخشــى از قــرارداد حریم خصوصى ایــن نرم افزار 
چنیــن آمده اســت: «وقتى از ســرویس ما اســتفاده 
مى کنید، ســرورهاى ما به طور خودکار اطالعاتى نظیر 

درخواست هاى وب شما، نشانى آى پى، نوع مرورگرى 
که استفاده مى کنید، نشانى هاى اینترنتى، تعداد کلیک ها 
و چگونگى تعامل با لینک هاى روى سرویس، دامنه ها، 
صفحات دیده شــده و نظایر این را ذخیــره مى کنند.» 
عالوه بر این، به شرکت اجازه مى دهید نحوه استفاده شما 
از نرم افزار را زیر نظر بگیرد تا محتوایى مخصوص شما، 
نظیر تبلیغات آنالین یا سایر اَشکال بازاریابى را برایتان 
بفرستد. همچنین، کاربران با این موضوع موافقت کرده اند 
که اطالعاتشان در اختیار گروهى از کسب و کارهایى که 
شرکت FaceApp هم بخشــى از آن است یا کسب 

 و کارهایى که در آینده به این گروه ملحق خواهند شــد 
قرار گیرد. 

این کلى گویى ها در بندهاى قرارداد، زمانى از نظر امنیتى 
نگران کننده تر مى شــود که به یاد آوریم، کاربر یکى از 
شخصى ترین اطالعات هویتى خود یعنى «چهره اش» را 
در اختیار شرکت قرار داده است. «دیوید ام» محقق ارشد 
امنیتى شرکت Kaspersky Lab  هشدار مى دهد: 
«افراد باید پیش از دانلود یک نرم افزار و موافقت با قرارداد 
حریم خصوصى آن، به این بیاندیشند که از داده هایشان 
چطور استفاده خواهد شــد.» از آنجا که در آینده چهره 

یکى از روش هاى احراز هویت خواهد بــود، باید درباره به 
اشتراك گذاشــتن عکس چهره خود در فضاى مجازى با 
احتیاط بیشترى عمل کنیم: «استفاده از چهره ممکن است 
به عنوان مکانیسمى براى احراز هویت در آینده به کار رود؛ 
بنابراین، به زودى باید به چهره مان در حکم یک رمز عبور 
بنگریم و آگاه باشیم این امکان وجود دارد روزى مجرمان 
سایبرى داده هایى که به این   طریق در اختیار شرکت هایى 
نظیر FaceApp قرار داده ایم را به سرقت ببرند و از آن 

سوءاستفاده کنند.»

ماشین هاى هنرمند  
شبکه هاى عصبى مصنوعى در حال یافتن راه خود در حوزه 
ویرایش عکس هستند. هرچند اکنون FaceApp بیشتر 
در حکم یکى از سرگرمى هاى جدید ساکنان فضاى دیجیتال 
به نظر مى رسد تا یک ابزار جدى ویرایش عکس، اما مثال 
بسیار خوبى است از اینکه استفاده از هوش مصنوعى و به طور 
ویژه شبکه هاى عصبى (و یادگیرى عمیق) چطور مى تواند 
حوزه عکاسى و ویرایش عکس را متحول کند و کاربردهاى 
جدى در این حوزه داشته باشد. کارى که در گذشته هاى دور 
و حتى در یکى دو دهه قبل و با فراگیر شدن نرم افزارهاى 
ویرایش عکسى نظیر فتوشاپ، فقط از عهده افراد متخصص 
برمى آمد، اکنون توسط کالود و گوشى هاى همراه به طور 
تقریبًا خودکار با کمترین دخالت کاربر و نتایج نسبتًا خوب 
انجام مى شود. شرکت هایى نظیر Adobe سرمایه گذارى 
زیادى صرف تحقیق و توســعه مى کنند تا بتوانند از این 

شبکه ها در ساخت ابزارهاى حرفه اى بهره ببرند.
پرسش مهم این است که: «مردم در آینده چطور مى توانند از 
واقعى بودن یک عکس اطمینان داشته باشند؟» آیا در کنار 
خبرها و مطالب نادرستى که روزانه هزاران بار به اشتراك 
 گذاشته مى شوند و الیک مى خورند، باید در انتظار سیل 
عکس هاى دروغى باشیم که ماشین ها براى ما مى سازند 

و کاربران به اشتراك مى گذارند؟!

 Toolwiz Photos Prisma
Filters عنــوان برنامه اى کم نظیر 

و محبوب در زمینــه ویرایش حرفه اى 
تصاویر از Toolwiz.com براى سیستم 
عامل اندروید مى باشــد و مى تــوان آن را 
مجموعه اى از برترین اپلیکیشن هاى ویرایش 

تصویر منتشر شده براى اندروید دانست. بیش 
از 200 ابزار مختلف و فیلتر درون تولویز به کار 

رفته اســت که هر کدام از آنها را مى توان یک فیلتر یا ابزار برتر در برنامه اى دیگر دانســت که در 
مجموعه اى واحد گرد یکدیگر جمع آورى شده اند. در ابتداى کار و پس از نصب این اپلیکیشن شما 
مى توانید به بیش از 50 فیلتر مختلف و به کار رفته در پریزما دسترســى داشته باشید که بر خالف 
نسخه اصلى و منتشر شده پریزما این فیلترها نیاز به اینترنت ندارند و به صورت آفالین نیز مى توانید 
از آنها استفاده کنید. عالوه بر افکت هاى برنامه پریزما، بیش از 50 افکت از برنامه وینتیج نیز درون 
آن تعبیه شده است. هر چیزى درون تصاویر شما قابل تغییر و ویرایش است و مى توانید با ابزارهاى 
موجود و پیشرفته هر چیزى اعم از الیه هاى مختلف تصویر، میزان نور و کنتراست، رنگ ها و... را 

به دلخواه خود تغییر دهید . 

 Let’s Create! Pottery بــازى فوق العاده 
زیبا و سرگرم کننده سفالگرى با ساخت فوق العاده 
 Infinite Dreams از استودیوى بازیســازى
براى اندروید مى باشد که در آن به طراحى و ساخت 
ســفال هاى زیبا مشغول مى شــوید! در این بازى 
شما باید با انگشتان خود روى سفال هایى که مى 
چرخند طرح هاى خود را ایجاد کنید و پس از اتمام 
کار با بهره گیرى از رنگ ها و طرح ها جلوه اى بى 
نظیر را به سفال هاى ساخته شده مى دهید! یکى از 
قســمت هاى جالب این بازى سفارش مشترى ها 

مى باشد که شما باید به طراحى و ایجاد سفال هاى 
سفارش داده شده بپردازید. شما مى توانید مطابق با 
میل خود انواع سفال هاى شگفت انگیز را ایجاد کنید 

و از آنها عکس بگیرید و ذخیره کنید! 
 Let’s Create! برخــى از ویژگى هاى بــازى

Pottery اندروید: 
امکان طراحى شــکل هاى مختلف روى سفال، 
امکان ساخت ســفال هاى مختلف، امکان ذخیره 
سازى سفال هاى ساخته شده و گرافیک و کیفیت 

عالى و گیم پلى اعتیاد آور.

 Consumer Electronics شرکت ایسوس دى ماه ســال گذشته در نمایشــگاه 
Show( CES) از گوشى ZenFone AR رونمایى کرد و آن را به عنوان اولین گوشى 
هوشــمند مجهز به رم 8 گیگابایتى معرفى کرد. اما عالوه بر حافظه داخلى زیادى که این 

گوشى دارد، مشخصه خاص دیگرى نیز دارد.
 Google این گوشى هوشمند ایسوس، یکى از معدود دستگاه هایى اســت که از پروژه
Tango پشتیبانى مى کند. این گوشى مجهز به سه دوربین است که به کاربر این امکان 
را مى دهد در فضاى محصور، تصاویر ســه بعدى خلق کند. دوربین اصلى گوشى زن فون 
اى آر، 23 مگاپیکسل است که همراه با سنسورهاى Sony IMX318 عرضه مى شود و 
همینطور به قابلیت هایى نظیر ردیاب حرکتى(Motion Tracking) و تشخیص عمق

(Depth Sensing) نیز مجهز است.
گوشى Asus ZenFone AR چهارشنبه هفته جارى(چهاردهم ماه ژوئن) در تایوان به 
صورت رسمى عرضه خواهد شد و تا ماه جوالى نیز در دسترس کاربران بازار کشور آمریکا 

قرار خواهد گرفت.
الزم به ذکر است که این گوشى بر اســاس میزان حافظه( 6 و 8 گیگابایت)، در قیمت هاى 
مختلفى عرضه خواهد شد که البته تنها مدل 6 گیگابایتى آن به بازار آمریکا راه پیدا خواهد 

کرد.

Face App، مثالى از آینده ویرایش عکس
رامین مشکاه

عرضه گوشى ZenFone ایسوس
 در هفته جارى

ســرى محصوالت گلکســى جى سامســونگ 
(Samsung Galaxy J) از پرطرفدارتریــن و 
پرفروش ترین گوشــى هاى میان رده غول کره اى 
صنعت موبایل به شــمار مى روند که شــامل سه 
مدل گلکســى جى 3، گلکســى جى 5 و گلکسى 
جى 7 مى شوند. سامسونگ نســخه اورجینال این 
محصوالت را در سال 2015 معرفى کرده بود و در 
سال 2016 نسخه به روز شده آنها را رونمایى کرد. 
بنابراین، انتظار مى رفت که امسال هم شاهد معرفى 
نســخه 2017 این سرى از اســمارتفون هاى برند 

سامسونگ باشیم.
پس از شایعات و خبرهایى که در مورد این گوشى ها 
منتشر شد، سرانجام شاهد رونمایى رسمى از نسخه 
2017 سرى گوشى هاى گلکسى جى بودیم. بنابراین 
 ،(2017 Galaxy J3) 3 نسخه 2017 گلکسى جى
 (2017 Galaxy J5) 5 نسخه 2017 گلکسى جى
 Galaxy J7) 7 و نســخه 2017 گلکســى جى

2017) سامسونگ رسماً معرفى شده اند. 
مانند گذشته نســخه 2017 گوشى گلکسى جى 3 
پایین رده ترین محصول در بین سه گوشى نام برده 
شده، به شمار مى رود. قرار است عرضه این گوشى در 
ماه آگوست در اروپا آغاز شــود و قیمت آن در حدود 
245 دالر در نظر گرفته شده اســت. این گوشى از 
صفحه نمایشــى نوع TFT و 5 اینچى با وضوح 
تصویر 1280 در 720 پیکســل یا اصطالحاً اچ دى، 
پردازنده مرکزى چهار هســته اى با فرکانس کارى 
1,4 گیگاهرتــز، رم 2 گیگابایتــى، حافظه داخلى 
16 گیگابایتى با قابلیت پشتیبانى از حافظه جانبى، 
دوربین اصلى 13 مگاپیکســلى، دوربین سلفى 5 
مگاپیکســلى و باترى 2400 میلى آمپر ســاعتى 

  بهره مى برد.
در ســمت مقابل نســخه 2017 گلکســى جى 5 
سامسونگ قرار دارد که میان رده سرى محصوالت 
میان رده گلکسى جى ســامى است! قرار است این 
اســمارتفون با قیمتى در حــدود 315 دالر به بازار 
عرضه شــود. صفحه نمایش گوشــى 5,2 اینچى 
 Super) است. پنل نمایشگر آن از نوع سوپر امولد
AMOLED) بوده و وضوح تصویر اچ دى را ارائه 
مى کند. پردازنده مرکزى 8 هســته اى با فرکانس 
کارى 1/6 گیگاهرتز، رم 2 گیگابایتى، حافظه داخلى 
16 گیگابایتى با امکان ارتقا از طریق اتصال رم مایکرو 
اس دى (Micro SD)، دوربین اصلى و سلفى 13 
مگاپیکسلى و باترى 3000 میلى آمپر ساعتى هم 
از دیگر ویژگى هاى نســخه 2017 گلکسى جى 5 
سامسونگ هســتند. ضمناً این گوشى هوشمند به 

اسکنر انگشت کاربر هم مجهز است.
اما در نهایت نوبت به بهترین یا قدرتمندترین گوشى 
از سرى خانواده گلکســى جى سامسونگ مى رسد 
که نسخه 2017 گلکســى جى 7 است. این گوشى 
هوشمند به نمایشــگرى 5,5 اینچى و از نوع سوپر 
امولد با وضــوح تصویر 1920 در 1080 پیکســل 
یا اصطالحًا فــول اچ دى مجهز اســت. پردازنده 
مرکزى آن 8 هســته اى بوده و فرکانس کارى 1/6  
گیگاهرتزى دارد. رم 3 گیگابایتى و حافظه داخلى 
16 گیگابایتى بــراى این دســتگاه در نظر گرفته 
شده و گوشــى قابلیت پشــتیبانى از حافظه جانبى 
را دارد. دوربین اصلى و ســلفى آن از سنسورى 13 
مگاپیکسلى تشکیل شده اند و باترى دستگاه 3600 
میلى آمپر ساعتى است. سامسونگ این گوشى را هم 

به اسکنر انگشت مجهز کرده است.

با گلکسى جى 3، جى 5 و جى 7 سال 2017 آشنا شوید
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اپلیکیشن مجموعه
 ابزار و فیلتر تصویر 

اندروید

To
o

lw
iz

 P
ho

to
s Prisma Filters

بازى محبوب و فوق العاده سفالگرى 
مخصوص اندروید

Let’s Create! Pottery

به تازگى جهت مسدود کردن حساب افراد مزاحم در تلگرام 
نیازى نیست که حتمًا از اپلیکیشن موبایل این پیام رسان 
استفاده کنید و عین آن را مى توانید از داخل نسخه دسکتاپ 

تلگرام اجرایى کنید. 
 جهت اســتفاده از بخش تنظیمات مسدودسازى کاربران 
نیاز است تا تلگرام دســکتاپ شما به آخرین نسخه آپدیت 

شده باشد. 
 Check اگر اینطور نیست مى توانید با کلیک روى دکمه
for updates  در قســمت تنظیمــات نــرم افزار یا 
ورود به وبسایت رســمى، جدیدترین ورژن آن را دریافت 

و نصب کنید.
بعد از اطمینان از آپدیت بودن تلگــرام، آن را باز کرده و در 
گوشه سمت چپ باالى صفحه روى دکمه منو (شکل سه 

خط موازى) کلیک کنید.
  Settings در نوارى که ظاهر مى شــود روى گزینــه 
کلیک کنیــد تا صفحــه تنظیمــات تلگرام دســکتاپ

 ظاهر شود.
 Privacy and به پایین صفحه رفته و در زیر بخش 
Security روى گزینه Blocked users  کلیک 

کنید.

 پنجره اى شــامل کاربران بالك شده را مشاهده خواهید 
کرد.

 اگر قصد دارید تا یکى از این افراد را آن بالك کنید کافى 
اســت روى لینک Unblock در سمت راست 

مخاطب مربوطه کلیک کنید.
 و اما اگر تصمیم بر این گرفته اید تا فردى را 
بالك کنید روى دکمه Block User در 
سمت چپ پایین پنجره کلیک کرده و سپس 
کاربر مــورد نظر خود را از میان لیســتى که 

ظاهر مى شود انتخاب کنید.

آن تعبیه شده است. هر چیزى درون تصاویر شما قابل تغییر و ویرایش است و مى توانید با ابزارهاى 
کنتراست، رنگ ها و... را نور و میزان الیه هاى مختلف تصویر، از چیزى اعم موجود و پیشرفته هر

به دلخواه خود تغییر دهید . 

رده و در 
کل سه 
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 پنجره اىشــامل کاربران بالك شده را مشاهده خواهید 
کرد.

را آن بالك کنید کافى از این افراد  اگر قصد دارید تا یکى
kاســت روى لینک Unblock در سمت راست 

مخاطب مربوطه کلیک کنید.
 و اما اگر تصمیم بر این گرفته اید تا فردى را 
rبالك کنید روى دکمه BlockUser در 
سمت چپ پایین پنجره کلیک کرده و سپس 
کاربر مــورد نظر خود را از میان لیســتى که 

ظاهر مى شود انتخاب کنید.

«بالك» یا «آن بالك کردن» اشخاص در تلگرام دسکتاپ
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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          

گونه هاى سرخ تب آلوده  

دریچـه
منبع: ایرنا 

@nesfejahanclub

روستاى محروم «گاگلى» در 70 کیلومترى شهر بجنورد در خراسان شمالى قرار دارد. با اینکه به تازگى در این روستا آب لوله کشى فراهم شده ولى این روستا از نداشتن خانه 
بهداشت و جاده آسفالت و... رنج مى برد. مردم براى مراجعه به  پزشک باید مسافت بسیارى را طى کنند. اکثر مردم روستا نیز از نظر معیشتى بسیار ضعیف هستند.


