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قرمز شدن زاینده رود بیمارى زا بود؟

سال جام جهانى و لیگ غیر استاندارد گوشت ارمنستان به اصفهان نرسیدبرخورد پلیس با راننده و نصابان برچسب شیشه دودى غیرمجازمیانجى گرهاى جهانى دور هم جمع شدند خداحافظ مرد تنهاى شب... ورزشاستاناجتماع فرهنگ
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تروریست چهارم 
تیر خالص مى زد

اختالف بر سر محاسبه
 وزن کارتن

 جزئیات کالهبردارى 
از نوع

 نسخ میلیاردى!

خواص ذرت مکزیکى؛ 
این خوراکى خوشمزه

مجلس هم لباس جدید را 
تأیید نکرد

14

تهیه عکس هاى  سیاه
 شگرد مرد سمند سوار 

طنازى مردم اصفهان با داعش

ادامه داستان دنباله دار کرسى پنجم اصفهان در مجلس ادامه داستان دنباله دار کرسى پنجم اصفهان در مجلس 
بعضى نمایندگان به اعتبارنامه حسن کامران اعتراض کردندبعضى نمایندگان به اعتبارنامه حسن کامران اعتراض کردند
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لطفاً به این نقطه نزدیک نشوید!

جهان نما

هشدار وزیر 
نیرو براى 
خاموشى 
امسال
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وزیر نیرو گفت: به دلیل افزایش دماى 
هوا در برخى شهرهاى کشور، پیک 
مصرف برق با افزایش 10 درصدى 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبه 
رو بوده است، بنابراین از مردم مى خواهیم 

همچون سال هاى گذشته 
با مدیریت مصرف برق، 

وزارت نیرو را در
 خدمات رسانى بهتر 

یارى کنند.

سخنگوى وزارت امور خارجه کشورمان 
گفت: به وزیر خارجه آمریکا توصیه 
مى کنم به کتابخانه کنگره آمریکا و 
مراکز اسناد و آرشیو وزارت خارجه 

کشورهاى جهان مراجعه 
کند و بداند ملت 

ایران به نام 
خلیج فارس 

حساس است.
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ملت ایران به نام 
«خلیج فارس» 
حساس 
است

2 هفته بعد از ورود سولفات آهن به رودخانه، حاال بعضى پزشکان شیوع یک بیمارى جدید را با آن حادثه مرتبط مى دانند

ارتباطات سریع تر و ساده تر
 با روترهاى مش واى فاى

13

فصل گذشته هیچکس نفهمید 
«آنتونى گولچ» مدافع

 بلند قامت کروات استرالیایى 
به چه دلیلى و به خواسته 
چه کسى به 
پرسپولیس

 آمد و چطور 
جدا شد.

پرسپولیس
و بحرانى 

به نام 
آنتونى گولچ

شهردارى شهرضا در نظر دارد به استناد بودجه سال 96 ( ردیف 33013 )  تهیه واجراى آسفالت معابر سطح 
شهر را از طریق مناقصه عمومى به شرکتهاى واجد شرایط واگذار نماید.   

   لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار آگهى به مدت 10 روز همه روزه بجز ایام تعطیل  به شهردارى مراجعه 
و یا با تلفن 53241010 داخلى 116  مسئول امور قراردادهاى شهردارى تماس حاصل نمایند.

بهاى فروش اسناد : 100,000 ریال به حساب شماره 3100002911009 بانک ملى به نام شهردارى شهرضا که 
غیر قابل استرداد مى باشد . 

آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد : ساعت 13:30 روز  پنج شنبه مورخ 96/04/01 
تاریخ گشایش اسناد : ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 96/04/03 در محل شهردارى شهرضا 

محل تحویل اسناد : پس از تکمیل مدارك ، پاکت هاى خود را به دبیرخانه محرمانه شهردارى شهرضا  تحویل 
و رسید دریافت نمایند .

 ضمناً سایر شرایط در اسناد مناقصه موجود مى باشد .
شماره تماس : 53241010 -031 داخلى 116  

به نام خداوند مهربان 
باسالم و احترام: 

خدمت فرماندار محترم شهرستان مبارکه جناب دکتر ذاکر ى
ضمن تشکر و قدردانى از زحمات حضرت عالى در خصوص حمل و نقل شهرستان در 
جهت امر معاش رانندگان که از 15 روز خواب به حداقل 3 روز رسیده در اثر پیگیرى 
حضرت عالى از فوالد مبارکه ضمن ایجاد امنیت شــغلى و خودروها که در اثر بسته 
شدن تعاونیها ناامن شــده بودند و حمایت شــما از تعاونیها که سرمایه گذاران آن 
رانندگان مى باشند که در اصل 44 قانون اساسى حمایت از بخش تعاون اشاره دارد و

 مقام معظم رهبرى تأکید حمایت از تعاونیها را فرمودند حضرت عالى هم امنیت جهت 
خودروها و امنیت شغلى را با باز کردن پارکینگ تعاونیها ایجاد نمودید و رانندگان با 
آرامش در پارکینگ تعاونیها از خودروهایشان محافظت مى شود و از شلوغى در پایانه 
کاسته شده و امنیت ایجاد گردیده که اتحادیه شهرستان طى دستورات حضرتعالى به 
خوبى انجام وظیفه مى نماید که تشکر خود را ضمن امضاء ذیل این نامه از حضرتعالى 

اعالم مى نماییم. 

آگهى مناقصهآگهى مناقصه  
(مرحله اول (مرحله اول ––  نوبت دوم)  نوبت دوم)

رحیم جافرى – شهردار شهرضا  
www.shahreza.ir سایت اینترنتى شهردارى شهرضا

 گروه ارتباطى شبکیه

جشنواره هفته به هفته اینترنت 
ADSL پرسرعت

10 مگابیت سرعت 
18 ماه زمان اشتراك

5 گیگ+ مودم وایرلس 
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 تعدادي از رانندگان شهرستان مبارکه با تنظیم طومارى از زحمات  فرماندار شهرستان مبارکه در رسیدگى 
به مشکالت حوزه حمل و نقل و رانندگان این شهرستان و حل مشکالت آنان قدردانى کردند

متن نامه بدین شرح است 



0202جهان نماجهان نما 2961سه شنبه  23 خرداد  ماه   1396 سال چهاردهم

ســخنگوى وزارت امور خارجه کشورمان گفت: به وزیر 
خارجه آمریکا توصیه مى کنم به کتابخانه کنگره آمریکا 
و مراکز اسناد و آرشــیو وزارت خارجه کشورهاى جهان 
مراجعه کند و بداند ملت ایران به نام خلیج فارس حساس 

است.
به گزارش میزان، بهرام قاسمى در نشست خبرى دیروز 
خود با خبرنگاران اظهار داشــت: به وزیر خارجه آمریکا 
توصیه مى کنم به کتابخانه کنگره آمریکا و مراکز اسناد و 
آرشیو وزارت خارجه هاى جهان مراجعه کند و بداند ملت 
ایران به نام خلیج فارس حساس اســت و این نام براى 

مردم ایران مقدس است.

وى با اشــاره به اوضاع فعلى منطقه افزود: کشورهاى 
منطقه را به خویشتندارى و مذاکره دعوت مى کنیم.

قاسمى ادامه داد: درباره مسائلى که بعد از اجالس ریاض 
در منطقه اتفاق افتاد؛ در جلســه پیشین اشاره کردم که 
برگزارى نابهنگام و چیدمان غلط آن اجالس مى تواند 

آثار ناگوارى را با توجه به دخالت دیگران ایجاد کند. 
سخنگوى وزارت خارجه اظهار داشت: تصور ما این است 
که این کشورها با توجه به وضعیت منطقه و چالش هاى 
آن بتوانند در یک روند مثبت و همه جانبه در پشت میز 
مذاکره، تنش را حل و فصل و براى آرامش و ثبات هرچه 

بیشتر منطقه تالش کنند.

در حال حاضر اخبار متعددى دربــاره کابینه احتمالى در 
رسانه ها منتشــر مى شــود که در ادامه به برخى از آنها 

اشاره شده است. 
براساس شنیده ها احتمال تغییر وزیر کشور تقویت شده 
است. از ســوى دیگر اخبارى مبنى بر احتمال تصدى 
سکان وزارت کشور توسط عباس آخوندى نیز مطرح شده 
است.محمد شریعتمدارى رئیس ستاد انتخاباتى روحانى 
و معاون اجرایى او از جمله گزینه هــا براى جایگزینى 
رحمانى فضلى اســت. در میان تغییرات سیاسى دیگر 
گفته مى شود احتمال تغییر على شمخانى دبیر شورایعالى 
امنیت ملى وجود دارد. برخى شنیده ها حاکى از آن است 

که نام محمد فروزنده به عنوان جانشین شمخانى مطرح 
است. على شمخانى هم قرار است به عنوان وزیر دفاع 
معرفى شود. گفته مى شــود وزیر مسکن، راه و ترابرى، 
وزیر اقتصاد، وزیر کار و رفاه در کنار وزارت صنعت هم از 

تغییرات اساسى دولت خواهند بود.
 در همین حال اخبارى از احتمــال تغییر در دفتر رئیس 
جمهور به گوش مى رسد. احتمال کنار گذاشتن محمد 
نهاوندیان در این باره مطرح اســت. همچنین گفته مى 
شود که ممکن است محمد باقر نوبخت نیز از سخنگویى 
دولت کنار گذاشته شود. احتمال داده شده مجید انصارى 

یا على یونسى به جاى علوى وزیر اطالعات شوند.

ملت ایران به نام 
«خلیج فارس» حساس است

پیش بینى تغییرات بیشتر
 از 50 درصد در کابینه دولت

کارشناس آزاده بى بى سى!
  انتخاب| مدیر گروه برنامه هاى شبکه افق 
درباره ارتباط مستقیم از این شبکه با کارشناس شبکه 
بى بى سى گفت:  آقاى علیزاده که به عنوان کارشناس 
و تحلیلگر شبکه بى بى سى شناخته شده اند، بسیار در 
بیان مواضعشان آزاده هستند. ما با وجود اینکه در برخى 
زمینه ها با ایشان تضاد و تقابل فکرى داشتیم، ولى با 
توجه به اینکه در این زمینه مواضع ایشــان به مواضع 
ما نزدیک بود، تصمیم گرفتیــم از او براى حضور در 
آنتن زنده شبکه افق دعوت کنیم که این کار نیازمند 

هوشمندى و جسارت همکاران ما در شبکه افق بود.

تدابیر جدید امنیتى در مجلس
اکبر رنجبرزاده عضو هیئت رئیســه    تسنیم|
مجلس با بیان اینکه براى پیشگیرى از حوادث تروریستى 
در مجلس فضاهاى جدید امنیتى تعبیه مى شود، گفت: 
در بحث امنیت فیزیکى ورودى هــاى مجلس تا چند 
روز آینده تغییراتى ایجاد مى شود.  وى افزود: در برخى 
از مکان هاى دیگر در کشور نیز که استراتژیک به حساب 
مى آیند پیشنهاداتى ارائه شــده تا ضریب امنیتى شان 
باالتر برود. رنجبرزاده خاطرنشان کرد: یکى دیگر از این 
پیشنهادات، نصب درب هاى آهنى براى مجلس است که 

در حال بررسى است.

کشف پرچم داعش
 در هرمزگان

  میزان | سردار عزیز ا... ملکى فرمانده انتظامى 
استان هرمزگان گفت: در پى انجام اقدامات اطالعاتى و 
رصد اخبار موجود مبنى بر تحرك گروه اشرار مسلح در 
بخش هاى شرقى استان هرمزگان، پیگیرى موضوع به 
صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت عمومى استان 
قرار گرفت. وى افزود: عصر روز یک شنبه هفته جارى 
مأموران جان بر کف پلیس در کوه هاى اطراف شهرستان 
رودان با تیم چهار نفره از این اشرار مواجه شدند و پس 
از درگیرى مســلحانه همه آنان را به هالکت رساندند. 
این مقام انتظامى تصریح کرد: در بازرســى از این افراد 
کشته شده تعداد چهار قبضه اسلحه جنگى، 112 فشنگ 
جنگى، مقادیرى مواد منفجــره و پرچمى با آرم داعش 

کشف شد. 

تعبیر مشاور روحانى 
از واژه آتش به اختیار

حســام الدین آشنا مشــاور رئیس    تابناك |
جمهور در توییتر نوشت:« آفرینش گران عرصه هاى 
فرهنگى و هنرى را باید چنان مجال داد که به اختیار 

خود مشعل آزادى و آگاهى را برافروزند.»
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موحــدى کرمانى در برنامه «دســتخط» که ســایت 
«تاریخ ایرانــى» بخش هایــى از آن را بازنشــر داده 
است با اشاره به جلســه مجلس خبرگان بعد از رحلت 
امــام خمینــى(ره) در خــرداد 68 مى گویــد: «آقاى 
هاشــمى رفســنجانى گفــت االن مى خواهیم رأى 
بگیریم که رهبرى شــورایى باشــد یا فردى، آقایانى 
که با رهبرى فردى موافق  هســتند رأى بدهند. اکثرا 
بلند شــدند؛ یعنى نشــان دادند نمى خواهند شورایى
 باشد. ایشــان گفت حاال که به تک رهبرى رأى دادید، 
چه کســى باشــد؟ آقاى آذرى گفت آقاى گلپایگانى؛ 
ولى از راســت و چپ خبرگان، فریاد بلند شد که آقاى 
هاشمى مشخص است چه کسى باشد؛ آقاى خامنه اى، 
آقاى خامنــه اى ... همــه داد زدند آقــاى خامنه اى.» 
وى مى افزایــد: «وقتى ایشــان فضــا را اینطور دید 
مى خواســت رأى بگیرد که آقاى خامنه اى بلند شــد 
گفت نه آقاى هاشــمى، رأى نگیر من خودم مخالفم، 
من حرف دارم، رأى نگیر! آمدند پشت تریبون و گفتند 
جایگاه رهبرى جایگاه بسیار خطیرى است، بسیار مهم 
اســت هر کســى نمى تواند رهبرى کند، اگر مجلس 
این انتظار را از من دارد و واقعًا موافق هســتید، باید به 
من کمک کنید، مــن به تنهایى نمى توانــم این کار را 
بکنــم. آقایانى که آنجــا بودند از جملــه آقایان آذرى 
و خلخالى گفتند باشــد آقــاى خامنه اى ما به شــما 
کمک مى کنیــم، ما با شــما هســتیم هر چه شــما 
بگوییــد مــا مى گوییــم چشــم. رأى گیرى شــد، 
آقاى هاشــمى نیز بیــان خوبــى در حمایــت از آقا
 داشــت. بعد از آنکــه رأى گرفتند و آقــاى خامنه اى 
رأى قــوى آوردند، تنها چنــد نفــر رأى ندادند، آقاى 
هاشمى گفت حاال که شــما رأى دادید من یک خاطره 

بگویم.»

چه کسى مخالف بود؟
تابنــاك،  نوشــته  بــه  حــال  همیــن  در 
حجت االسالم والمســلمین سیدمحســن موسوى فرد 
(کاشانى) در کتاب خاطرات خود که توسط مرکز اسناد 
انقالب اسالمى منتشــر شده اســت در مورد انتخاب 
حضرت آیت ا... خامنه اى به رهبرى پس از رحلت امام 

خمینى(ره) مى گوید: «پس از رحلت حضرت امام (ره) 
که داغ جبران ناپذیرى بر دل فرد فرد مردم کشورمان 
بود، بحث جانشــینى ایشــان مطرح گردید. خبرگان 
رهبرى پس از شــور و مشــورت هاى فراوان، حضرت 
آیت ا... خامنه اى را به عنوان مقــام رهبرى برگزیدند. 
انتخاب ایشــان مرهمى بــر دل هــاى داغدیده مردم
 بود.در خبــرگان رهبرى هنگامى که مســئله رهبرى 
آیت ا... خامنه اى مطرح شد تنها یک نفر با آن مخالفت 
کرد و او خود شخص مقام معظم رهبرى بودند. ایشان 
به عنوان مخالف گفتند: "من با این نظریه مخالفم. مثًال 
این آقاى آذرى قمى که با من اختالف سلیقه و فکرى 
دارد، آیا حرف من را به عنــوان رهبر جامعه مى پذیرد؟ 
من چطور مى توانم رهبرى ایــن جامعه را قبول کنم." 
مرحوم آقــاى آذرى قمى در مجلس بلند شــد و گفت: 
"ما اگر اختالف داریم در مسائل علمى است، ولى شما 
اگر به عنوان رهبر انقالب حکمى بدهید، برخودم واجب 

مى دانم از حکمتان اطاعت نمایم" .»
«بلومبرگ» در گزارشى در واکنش به نهایى شدن قرار 
داد بوئینگ و شــرکت آسمان نوشــت:  چند روز پس از 
رأى مجلس ســناى آمریکا به الیحه تحریم جمهورى 
اسالمى ایران، شرکت خطوط هواپیمایى آسمان در ایران 
قراردادى ســه میلیارد دالرى خرید هواپیما را با شرکت 
بوئینگ در حالى به امضا رســاند که اطمینان دارد این 
قرار داد با کنش سیاسى در واشنگتن مواجه نخواهد شد.

خطوط هوایى آسمان، یک شــرکت خصوصى  قرارداد 
نهایى خرید هواپیما را با شــرکت بوئینگ روز شنبه در 
تهران به امضا رساند. بر اساس این قرارداد 30 هواپیماى 
مکس جت 30737 به شــرکت آســمان تحویل داده 
خواهد شــد. بر این اساس شــرکت بوئینگ قرار است 
اولین هواپیماى جت مکس را در ســال 2022 به ایران 

تحویل دهد.
بوئینگ و آسمان براى نخستین بار در ماه آوریل گذشته 
تصمیم خود را اعالم کردنــد. این دومین برنامه فروش 
هواپیما از شرکت بوئینگ به خطوط هوایى ایران از سال 
1970 است نخستین قرارداد با ایران ایر که شرکت واقع 
در شیکاگو آن را اعالم کرده اســت همچنان به دنبال 

نهایى کردن آن است.

بلومبرگ در این باره نوشــت: قرارداد با شرکت آسمان 
آزمونى براى روابط هواپیماســازان با «دونالد ترامپ» 

رئیس جمهور آمریکاست.
به گفته شــرکت بوئینگ، این قرارداد 18 هزار شغل در 

آمریکا ایجاد مى کند.
بلومبــرگ در ادامه نوشــت: براى تأکید بر دشــوارى 
امضاى قرارداد با ایران، شــرکت بوئینگ تأکید کرد که 
سیاست هاى دولت آمریکا را با نگاه به ادامه همکارى با 
خطوط هوایى ایران در پیش خواهد گرفت. بر این اساس 
همه قراردادها با خطوط هوایى ایــران در صورت تأ یید 

دولت آمریکا ادامه پیدا خواهند کرد.

محمد جواد ظریف صبح دیروز به دعوت رسمى دولت نروژ و 
به منظور حضور در مجمع اسلو و رایزنى و دیدارهاى دوجانبه 
با شخصیت ها و مقامات شرکت کننده در این مجمع وارد 
اسلو شــد.به گزارش ایرنا، وزیر امور خارجه در این سفر دو 
روزه ضمن حضور در مجمع اســلو، دیدارهاى دوجانبه اى 
با مقامات شــرکت کننده در این مجمع خواهد داشت و در 
خصوص مسائل منطقه اى و بین المللى با آنان بحث وتبادل 
نظر مى کند. براساس اطالعات سایت این مجمع، شرکت 
کنندگان عبارتند از «فدریکا موگرینى» مســئول سیاست 
خارجى اتحادیه اروپا، «جان کرى» وزیر امور خارجه سابق 
ایاالت متحده آمریکا، «تابوامبکى» رئیس جمهور ســابق 
آفریقاى جنوبى، «کوفى عنان» دبیرکل اســبق سازمان 
ملل، «جفرى فلتمن» معاون دبیرکل سازمان ملل در امور 
سیاسى، وزراى خارجه ایران،کنیا، اندونزى، سودان، اردن، 
بوسنى، فنالند،کرواسى و برخى دیگر از نمایندگان عالیرتبه 
سایر کشورها.مجمع اسلو در سال 2003 ابتدا به صورت یک 
جمع محدود متشکل از میانجیگران مختلف برگزار شد. در 
اولین دور از اجالس مجمع تنها 17 کشور مشارکت داشتند 
اما در حال حاضر نمایندگانى بالغ بر صد کشور جهان هر ساله 
در اجالس این مجمع شرکت مى کنند. همچنین برگزارى 
مجمع اســلو در واقع یک تمرین و تالش به منظور موفق 
عمل کردن در اعمال میانجیگرانه در منازعات است. معموًال 
مجمع اسلو گروهى متشکل از میانجیگران برجسته و دیگر 
کنشگران را گرد هم جمع مى آورد که روند صلح را به دنبال 
حل منازعات مسلحانه از طریق گفتگو و مفاهمه دنبال کنند. 
مباحث و گفتگوهاى مشارکت کنندگان و مدعوین عالى، 

معطوف به مسائل مربوط به منازعات مسلحانه مى شود. 
شرکت کنندگان نیز معموًال از میان مقامات ارشد کشورها، 
شخصیت هاى عمده سازمان ملل، سازمان هاى بین الدولى 
و منطقه اى، به همراه نمایندگان رسمى کشورها، سازمان 
هاى خصوصى، نمایندگان طرف هاى درگیر، گزارشگران 
و خبرنگاران جنگى، تحلیلگران مسائل مختلف مربوط به 
منازعات مسلحانه، روشنفکران و کارشناسان مختلف برگزار 
مى شود. مشارکت در مجمع اسلو منحصراً از طریق دعوتنامه 
بوده و تمامى مباحث مطروحه در آن بر اساس قوانین حاکم 
بر «چتم هاوس» صورت پذیرفته اســت  و قابل انتشار در 

رسانه هاى گروهى دنیا نیست.

حجت االسالم والمسلمین احمد مازنى عضو کمیسیون 
فرهنگى مجلس با انتشار یادداشــتى در کانال تلگرامى 
خود تحت عنوان «گچ مالى آثار جنایت داعش!» نوشت: 
«روز جمعه یعنى دو روز پس از تجاوز تروریست ها به خانه 
ملت، همراه با جمعى از نمایندگان محترم از ســاختمان 
ادارى دفاتر نمایندگان به ویژه طبقه چهارم بازدید کردیم، 
بیشترین خســارت جنایت داعش به این طبقه وارد شد. 
وقتى به طبقه همکف برگشــتیم، بــرادرم جناب دکتر 
وکیلى پیشنهادى را مطرح کردند ایشان گفتند به نظر شما 
چطور است پیشنهاد کنیم آثار جنایت را به همین صورت 
نگهدارى کنند...روز یک شنبه مجدداً به طبقه چهارم رفتم 
متأسفانه دیدم بیشتر آثار جنایت را گچ مالى کردند. تنها 

یک دیوار پیش ساخته را به شکل غیر استاندارد به همان 
صورت نگه داشتند! روى درب یکى از اتاق ها هم نوشته 
اى نصب کردند با عنوان موزه شهدا ! واقعاً متأسف شدم و 
در جلسه کمیسیون فرهنگى هم اعتراضم را اعالم کردم، 
و ان شــاءا... در صحن هم پیگیرى خواهم کرد. جز عدم 
آگاهى از اهمیت فرهنگى، سیاســى حفظ آثار تروریسم 
در خانه ملت چه عاملى مى تواند سبب این سهل انگارى 
باشد؟ مدیریت مجلس در کنار اندیشه و عمل براى امنیت 
کارکنان، مراجعان و نمایندگان باید پاسخگوى این گچ 
مالى(به عبارت دیگر ماست مالى) آثار جنایت داعش باشد 
و آثار باقیمانده را با مدیریت علمى مرمت و به شیوه مناسب 

نگهدارى کند.»

میانجى گرهاى جهانى2روایت از یک انتخاب
 دور هم جمع شدند

گزارش بلومبرگ
 از نهایى شدن خرید بوئینگ از آمریکا

انتقاد از بازسازى آسیب هاى وارده به ساختمان مجلس

گچ مالى آثار حمله داعش!

«عبدالســلیم قاضى پور» یکى از مصدومــان حادثه 
تروریستى در تهران است که در بیمارستان بسترى است. 
او 35 سال دارد و فارغ التحصیل کارشناسى ارشد در رشته 
حقوق بین الملل است که به تازگى استخدام شده و براى 
پیگیرى کار استخدام و دیدار با نماینده گنبد کاووس به 
تهران آمده بود. قاضى پور از مشاهداتش درباره این حمله 

تروریستى به ایرنا مى گوید: 
ســاعت 10 و 20 دقیقه به مجلس آمدم. به من گفتند 
نماینده شــهرمان ســاعت 12 و 30 دقیقه به من وقت 
مالقات داده اســت، دو ســاعت مانده بود. دیدم هواى 
بیرون گرم است، با اینکه مســافر بودم و روزه نبودم اما 
امکان غذا خوردن در بیرون هم نبود. با خودم گفتم، دو 
ساعت باقیمانده را در سالن انتظار مى مانم تا نوبتم برسد. 
هنوز چند دقیقه اى نگذشته بود که شنیدیم از بیرون سالن 
صدا مى آید، اول فکر کردم صداى ترقه اســت، تعجب 
کردم، گفتم مگر مجلس جاى شــوخى اســت که یک 
دفعه همه داد زدند؛ «حمله تروریستى.» ناگهان یک نفر 
ا... اکبر گویان وارد سالن انتظار مراجعان در مجلس شد، 
کلت داشت، همینطور به طرف مردم تیراندازى مى کرد و 
جلو مى رفت، دو نفر دیگر هم همراهش بودند، آنها اسلحه 
بزرگ داشتند، سه نفر بودند، من زیر صندلى قایم شدم و 

سینه خیز رفتم زیر صندلى ردیف دوم. 
در سالن انتظار مجلس بیشــتر از 30 نفر بودند. سه نفر 
اول که وارد سالن شدند، خیلى جوان بودند، حدود 25 یا 
26 ساله بودند، صورتشان را هم نپوشانده بودند، خیلى 
عجله داشتند و شتابان تیراندازى مى کردند و به سمت 
داخل مجلس جلو مى رفتند. هدفشان این بود که بزنند و 
جلو بروند، با دقت تیراندازى نمى کردند. بعد از چند ثانیه 
نفر چهارم داخل آمد. او با کمال خونسردى و آرامش و با 
دقت به ســمت مردم تیراندازى مى کرد. اسلحه بزرگى 
داشت، نمى دانم ژ-3 بود یا کالشینکف. با حوصله و بدون 
اینکه عجله و ترسى داشــته باشد، یکى یکى باالى سر 
مجروحان مى آمد و به سمت آنها شلیک مى کرد، بیشتر 

به سر و قلب آنها شلیک مى کرد؛ «تیر خالص مى زد.» 
او یک فرد هیکلى بود که فقط یک پارچه نازك جلوى 
دهانش گذاشته بود سبیل هاى « قلچماقى اش» از پشت 
پارچه معلوم بود، باالى 40 سال داشت و خیلى با آرامش 

و با دقت به سمت مردم تیراندازى مى کرد. 
چند متر آن طرف تر از من، دو خانم بودند؛ یکى میانسال 
و یکى جوان،  نمى دانستند به سمت راه پله یا جلو بروند. 
این دو زن از شــدت ترس همدیگر را بغل کرده بودند و 
مى لرزیدند. نفر چهارم به آنها نزدیک شــد و یک تیر در 

سر و یک تیر در قلب هر کدام شلیک کرد. یک مرد هم 
چند متر آن طرف تر تیر خورد. تروریست ها دقیقًا به سر 
و بدن و به نیم تنه باال شــلیک مى کردند. من پشت دو 
صندلى قایم شــده بودم که یک دفعه تروریست چهارم 
رو به روى من ایســتاد و به زانوى من شلیک کرد. سر و 
بدنم را پشت صندلى ها قرار داده بودم که تیر مستقیم به 
سر و تنم نخورد، با خودم گفتم اگر بخواهد به سمت سر 
من شلیک کند باید درست باالى سر من بیاید و اسلحه 
را عمودى بگیرد، خودم را آمــاده کرده بودم که اگر آمد، 

سریع سر اسلحه را بگیرم و به سمت باال ببرم، آماده بودم 
که درگیر شوم.

دو تیر به پاى من خورد؛ یکى باالى زانو و یکى در کشاله 
ران. البته در بیمارستان بعد از اینکه این دو تیر را در روز 
پنج شنبه بیرون آوردند، روز شــنبه در عکس دیدند که 
باالى کشــاله ران هم یک چیزى شبیه گلوله یا ترکش 
است که آن را هم روز شــنبه بیرون آوردند. خودم فکر 
مى کردم دو تیر خورده ام و سومى را نمى دانم گلوله بود 

یا ترکش.

من آخرین نفرى بودم که تروریست چهارم به سمتش 
تیراندازى کرد، بعد از سالن انتظار خارج شد، با خودم گفتم 
ممکن است دوباره برگردد و تیر خالص بزند، براى همین 
تصمیم گرفتم از سالن خارج بشوم و به بیرون بروم، خودم 
را به سمت در کشاندم، مى ترسیدم که تروریست دیگرى 
در بیرون باشــد، اما بیرون هیچکس نبود. به بیرون که 
رفتم چند نفر مأمور پلیس را دیدم. آمبوالنس هم رسیده 
بود و من اولین مجروحى بودم که سوار آمبوالنس شدم 
و به بیمارستان طرفه آمدم. بعد که به بیمارستان رسیدم 

دیگر چیزى نفهمیدم.

روایت تکان دهنده یک مصدوم حوادث تروریستى تهران از روز واقعه

تروریست چهارم تیر خالص مى زد

در سالن انتظار
 مجلس بیشتر از 30 

نفر بودند. سه نفر اول 
که وارد سالن شدند، 

خیلى جوان بودند، 
حدود 25 یا 26 ساله 

بودند، صورتشان را هم 
نپوشانده بودند، خیلى 
عجله داشتند و شتابان 
تیراندازى مى کردند و 
به سمت داخل مجلس 

جلو مى رفتند. هدفشان 
این بود که بزنند و جلو 

بروند
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عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس نسبت به 
افزایش تمایل بانوان به مصرف قلیان هشدار داد.

احمد حمزه با هشدار نســبت به اینکه از قلیان به عنوان 
وسیله تفریح استفاده مى شود با بیان اینکه مصرف مواد 
دخانى بروز انواع ســرطان ها را به همــراه دارد، گفت: 
متأسفانه قبح این موضوع در جامعه از بین رفته است و 
افراد به قلیان به عنوان سرگرمى و تفریح نگاه مى کنند 
در حالى که مصرف دخانیات در بروز سرطان هایى مانند 
ریه، پروستات، حنجره، دهان، قلب، معده و مرى نقش 
زیادى دارد. وى، از افزایش تمایل بانوان به مصرف قلیان 
و همچنین کاهش ســن مصرف دخانیات انتقاد کرد و 

افزود: متأسفانه شاهد فرهنگسازى مناسبى در این زمینه 
نیستیم این در حالى است که با شیوع مصرف مواد دخانى 

در کشور روبه رو هستیم.
حمزه با هشدار نسبت به گســترش مراکز توزیع قلیان 
در کشور، نبود تفریحات ســالم و بیکارى را عمده علت 
روى آوردن جوانان به ســمت مصرف دخانیات دانست 
و افزود: گسترش قلیانسرا ها در کشور سالمت جوانان را 
در معرض تهدید قرار داده و هشدارى جدى است. وى 
افزود: در این رابطه اگر در جهت جمع آورى قلیان سرا ها 
اقدام کنیم ممکن است به درون خانواده ها کشیده شود و 

شیوع بیشترى پیدا کند.

سخنگوى ســتاد مبارزه با مواد مخدر گفت: نتایج یک 
طرح ملى شیوع شناسى نشان مى دهد که تریاك، شیشه، 
کــراك و هروئین به ترتیب غالب تریــن ماده مخدر در 
کشور ما به شــمار مى روند و طبق افزایش تقاضا براى 
هریک از این مواد، مصرف کنندگان هر یک از این مواد 

بیشتر مى شوند.
پرویز افشــار  عنوان کرد: طبق آمارهاى سال 90 نرخ 
جمعیت زنان معتاد نسبت به تعداد کل معتادان افزایش 

دو برابرى داشته است.
سخنگوى ستاد مبارزه با مواد مخدر، در خصوص علت 
افزایش اعتیاد در زنان گفت: این امر مى تواند ناشــى از 

افزایش حضور پررنگ زنان در جامعه مدنى و مواجهه آنها 
با محیط بیرونى و مواد مخدر باشد. 

وى افزود: رواج بعضــى از تبلیغات اغفال کننده الغرى، 
تناسب اندام، زیبایى و تمرکز در فضاهاى آرایشگاه ها و 
کلوپ هاى ورزشى زنانه منجر شده است که مصرف مواد 
محرك و اعتیاد آور رواج پیدا کند و با فریب کاهش وزن 

افراد زیادى را به مصرف آن تشویق کنند. 
افشــار خاطر نشــان کرد: افراد بدون اطــالع از وجود 
محرك هاى موجــود در داروهاى الغــرى و عوارض 
اعتیادآور آن، اقدام به مصرف دارو مى کنند و بعد از گذشت 

مدتى دچار اعتیاد پنهان مى شوند.

داروهاى الغرى و زیبایى، 
عامل افزایش زنان معتاد

هشدار در مورد افزایش 
مصرف قلیان در میان زنان

سالم سازى دریا با
 5000 پلیس

جانشـین فرمانده نیروى انتظامى گفت که براى تأمین 
امنیـت اجتماعـى و انتظامـى طرح سـالم سـازى دریا 
در سـواحل خزر پنج هـزار مأمـور پلیس بـه کار گرفته 
مى شوند. سردار اسکندر مؤمنى در گفتگو با خبرنگاران 
در سـارى افزود: این نیروهـا تأمین امنیـت 224 طرح
 سـالم سـازى دریا را در 110 نقطـه از سـواحل خزر در

 استان هاى مازندران، گیالن و گلستان برعهده دارند.

کشف اسکلت عصر آهن 
گمانه زنى به منظور عبور لوله نفت در تپه شریف گرگان 
به کشف تدفینى متعلق به اواخر عصر آهن به همراه سه 
ظرف سفالى و دو سـردوك سنگى منجر شـد. اشیاى 
تدفینى به دسـت آمده از این گور شـامل سه عدد ظرف 
سفالى و دو عدد سردوك سنگى (از جنس سنگ مرمر) 
اسـت که دو عدد ظرف سفالى در کنار سـر و درست در 
مقابل صورت اسـکلت قرار گرفته اسـت. این دو ظرف 
شـامل یک عدد تنگ قرمز بدون دسـته است که یک 
عدد کاسـه ناودانـک دار از جنس سـفال آشـپزخانه اى 
به صورت معکوس بر روى تنگ قرار دارد، به طورى که 
کامًال روى تنگ را پوشانده و نقش درپوش تنگ را ایفا 
مى کرده است. سومین ظرف که در قسمت پاى اسکلت 
به دست آمد، یک عدد عودسوز سفالى داراى پایه و دسته 

با شاموت شن درشت است. 

یک باور غلط 
فاطمه ایزد پناه مدیر داروخانه هاى بیمارستانى سازمان 
غذا و دارو با انتقاد از کسانى که تصور مى کنند تجویز دارو 
توسط پزشک به تنهایى موجب بهبود وضعیت مریض 
مى شود، خاطر نشان کرد: دارو زمانى موثر واقع مى شود 
که در زمان مناسب و با دوز صحیح به بیمار برسد ضمن 
اینکه مراقبت از تداخالت دارویى وظیفه داروساز است 
که اگر به این وظایـف به طور کامل و دقیق رسـیدگى 
نشود ممکن است ایمنى بیمار به خطر بیافتد و اینها اصًال 

مسئولیت هاى کوچکى نیست.

تغییر ساعت کار مراکز دولتى 
هیئت وزیران در جلسه عصر یک شنبه خود به ریاست 
اسحاق جهانگیرى معاون اول رئیس جمهور اعالم کرد 
با توجه به فرا رسیدن شب هاى قدر و سوگوارى موالى 
متقیان حضرت على(ع)، مطابق سـنوات گذشته زمان 
شـروع به کار تمام وزارتخانه ها، سـازمان ها، شرکت ها 
و مؤسسات دولتى در سراسر کشور در روزهاى نوزدهم 
و بیسـت و سـوم ماه مبارك رمضان با دو ساعت تأخیر 

آغاز مى شود.

دوباره 4 درصدى ها و 
96درصدى ها!

رئیس کمیته امداد امام خمینى(ره) با اشاره به اینکه تقسیم 
بندى  مردم در کشـور درست نیسـت، گفت: اعتقادى به 

تقسیم بندى96درصدى و 4 درصدى ندارم. 
پرویز فتاح تصریح کرد: 96 درصد مردم ما فقیر نیستند. 
وى اضافه کـرد: باید بـراى توجه بـه مردم بـه آنها نگاه 
یکپارچه داشت؛ تفکیک مردم اقدام درستى نیست.  رئیس 
کمیته امداد امام خمینى(ره) همچنین با اشـاره به اینکه 
یکى از خّیران 12 هزار کودك را در کمیته امداد سرپرستى 
مى کند، گفت: واقعاً به این فرد مى توان گفت 4 درصدى؟

هوا باز هم گرم تر مى شود
مدیرکل پیش بینى سازمان هواشناسـى با اعالم اینکه 
آخر هفتـه دماى هواى کشـور افزایـش مى یابد، تأکید 
کرد: دماى هواى تهران به باالى 40 درجه خواهد رسید 
و براى اهواز هم دماى 50 درجه پیش بینى شـده است. 
احد وظیفه گفت: دمـاى 50 درجه با توجـه به موقعیت 
کشـور ما براى تابسـتان دماى غیرطبیعى نیست و هر 
سـال در مردادماه در برخى نقاط کشور از جمله در اهواز 
دماى 50 درجه تجربه مى شود و تعجبى ندارد. وى افزود: 
با وجود این،  امسال زودتر گرماى هوا را تجربه کرده ایم 
و پیش بینى شده که آخر هفته در سراسر کشور افزایش 

دما را شاهد باشیم.

چرك نویس

روابــط عمومــى ســازمان غــذا و دارو در اطالعیــه اى ضمــن معرفــى برخــى 
فرآورده هاى غذایى ترش مزه فاقد مســتندات بهداشــتى، از مردم 

خواست از خریدارى  آنها خوددارى کنند.
بنابراین گــزارش، لواشک با نام تجــارى بلوچ، آلوچه 

فرآورى شده با نام هاى تجارى بهنازترش، می خوش، 
آلوچه فرآورى شده  آلوچه  ذغال اخته با نام تجارى 
صبا، لواشک رولی صنایع اورمان بــا نام  تجارى 
اورمان، آلوچه با نام تجارى ارغوان، آلبالو عسلی 
با نام تجارى یاسین و آلوچه زردآلو و خشکبار با 
نام تجارى هفت ستاره به علت جعل اسناد مورد 
نیــاز اداره کل نظارت بر فــرآورده هاى غذایى، 

آرایشى و بهداشتى به عنوان محصوالت غیر مجاز 
براى عرضه و مصرف معرفى مى شوند.

همچنین لواشک شرکت ارس آذربایجان با نام تجارى 
ارس ترش، انواع میوه فرآورى شده شامل زردآلو، آلوچه 

جنگلی، هفت میوه، آلبالوزغال اخته، آلوچه قرمز با نام  تجارى ساتگینا، 
آلوچه و زردآلو محصول شرکت ترش آوران سیامک با نــام تجارى اصل اکبرى 

قمرالدین مشمول لیست محصوالت غیر مجاز مى شوند.
در ادامه اطالعیه روابط عمومى سازمان غذا و داروآلوچه  نگین با نام  تجارى طالیی و فرآورى 
لواشک، فرآورى هفت میوه و فرآورى آلوچه شرابی تولید شرکت تولید و فرآورى خشکبار 
آذرمتین با نام تجارى ترش تک نیز به دلیل نداشتن مجوزهاى قانونى الزم  غیر مجاز شمرده 

شده اند.

کتــاب «اطلــس جغرافیــاى جهــان»، جــزو آثــار شــاخص مــوزه کتابخانه ســلطنتى 
نیاوران اســت. ایــن اثر نســخه کامــل و منحصــر به فردى اســت کــه در ســال 1971 
توســط «اشــتوت کارت» آلمــان در 750 نســخه چاپ شــد که نســخه موجــود در موزه 
کتابخانه ســلطنتى نیاوران چهل ویکمین نســخه آن اســت و نســخه اصلى متعلق به قرن
هفدهم اســت کــه بــه دســتور شــاهزاده «یــوآن موریــس» (1604-1679)،پادشــاه 

«ناسو» (Nassau) و توسط «فردریش ویلهلم» حاکم منتخب «براندنبورگ» گردآورى شد.
 اطلس در دو نسخه تهیه شد که یک نسخه از آن نزد شخص  فردریش ویلهلم و رونوشت دوم نزد 

شاهزاده یوآن موریس نگهدارى مى شد.
چاپ و صحافــى این کتاب بســیار نفیس با جلــد چرمى قهــوه اى و با گل و بوتــه فلزى در 
چهار گوشــه و دو آرم برجســته فلزى و در وســط جلد نیز با لبــه طالیــى و داراى 79 برگ، 
38 بخــش و 53 نقشــه بــه صــورت رنگــى از قــاره هــا و کشــورهاى جهــان تهیــه 

شده است.
همچنین زبان اصلى این کتاب  طبق بررسى ها و نظرســنجى هاى انجام شده به زبان بلژیکى 
است. از مجموع نسخ چاپى، تعداد محدود 50جلد با اعداد یونانى در آرشیو کتابخانه ملى برلین به 

عنوان اثر مستند نگهدارى مى شود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر اینکه رونمایى 
از لباس جدید پرستارى تصمیم محلى بوده است، گفت: این لباس را 

نمى توان به عنوان پوشش پرستاران معرفى کرد. 
بشیر خالقى در خصوص لباس پرستارى رونمایى شده 
در دانشــگاه علوم پزشــکى زاهدان، افزود: لباس 
رونمایى شده در دانشــگاه علوم پزشکى زاهدان 
ناشى از تصمیمى محلى اســت لذا قابل تعمیم 
به همه استان ها نیست. وى تصریح کرد: استان 
سیستان و بلوچستان چون داراى لباس محلى 
خاصى اســت مى تواند براى پرستاران خود نیز 
لباس محلى خاصى داشته باشند اما مسئوالن 
دانشــگاه علوم پزشــکى زاهدان نمى توانند این 
لباس را به عنوان پوشــش تمامى پرستاران کشور 

معرفى کنند.
خالقى افزود: در شــرایط فعلى پرســتاران به طــور کلى از 
پوشش واحدى برخوردارند اما هر تصمیم یا تغییر براى رونمایى از 
پوشش خاص پرستاران باید توسط وزارت بهداشت انجام شود.عضو هیئت رئیسه 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، یادآور شد: بهتر است از اینگونه تصمیمات شخصى و 

سلیقه اى در مسائلى با ابعاد کشورى پرهیز شود.
پیش از این هم معاون پرستارى وزارت بهداشت، عنوان داشته بود؛ لباس پرستارى که در 
دانشگاه علوم پزشکى زاهدان رونمایى شده است ، مورد تأیید این وزارتخانه نیست و با مبانى 

علمى و کارشناسى مغایرت دارد.

معــاون عملیات ترافیک پلیــس راهنمایى و 
رانندگى نیروى انتظامى شــرایط استفاده از 

شیشه دودى در اتومبیل ها را اعالم کرد.
ســرهنگ على اصغر مهرى اظهارداشــت: 
طبق کد تخلفاتــى 2114 جــدول تخلفات 
رانندگى، استفاده از شیشــه دودى به نحوى 
که راننده و سرنشــین خودرو قابل تشخیص 
نباشند، تخلف محسوب مى شود و براى آنها در

 جاده ها و مراکز استان ها مبلغ 50 هزار تومان 
و در سایر شهرها مبلغ 30 هزار تومان جریمه 
منظور شده است. وى درباره شیشه خودروهاى 
تولید داخل، گفت: هیچکــدام از خودروهاى 

داخل، با شیشه دودى تولید نمى شود.
این مقام انتظامى ادامه داد: خودروهاى خارجى 
وارداتى بعضًا داراى شیشــه ها فتوکرومیک 
هستند که همانند عینک هاى فتوکروم عمل 

مى کنند از این رو مغایرتى با ضوابط ندارند.
معاون عملیــات ترافیک پلیــس راهور ناجا 
خاطرنشان کرد: برخى رانندگان اقدام به نصب 
برچسب هاى دودى روى شیشه هاى خودرو 
مى کنند که این امر عــالوه بر کاهش دید به 
ویژه در شرایط نامساعد جوى و یا در شب؛ مانع 
دیده شدن راننده و سرنشین داخل خودرو نیز

 مى شود.
ســرهنگ مهرى خاطرنشــان کرد: به دلیل 
آنکــه اســتاندارد و ضابطــه خاصــى براى 

میــزان غلظــت شیشــه دودى خودروهــا 
وجــود نــدارد، پلیــس در بخشــنامه ها و 
اطالعیه هاى خود اعالم کرده اســت اگر از 
فاصله 3 مترى به تشــخیص مأ موران پلیس 
راهــور، داخل خــودرو (راننده و سرنشــین 
آن) قابل مشــاهده نباشــد طبــق مقررات، 
شیشه دودى غیرمجاز تلقى شده و قابل اعمال 

قانون است.
وى ادامه داد: در این رابطه عالوه بر راننده با 
نصابان برچسب غیرمجاز نیز از طریق ادارات 
نظارت بر اماکن برخورد خواهد شد؛ همچنین 
در مراکز تعویض پالك نیز تا رفع برچســب 
شیشه دودى غیرمجاز، شماره گذارى وسیله 

نقلیه صورت نخواهد گرفت.
معاون عملیــات ترافیک پلیــس راهور ناجا 
درباره شرایط استفاده از شیشه هاى دودى در 
خودروها، گفت: اشخاصى که طبق مجوزهاى 
پزشکى نیاز به استفاده از شیشه دودى دارند، 
میزان غلظت آن در کمیســیون هاى فنى و 
پزشکى پلیس راهور قابل تجویز است بنابراین 
مکاتبات الزم با مراجع ذیربط انجام شــده تا 
شرایط استاندارد و میزان غلظت شیشه هاى 
وسایل نقلیه و نیز احیانًا اشخاصى را که بنا به 
دالیلى نیاز به اســتفاده از شیشه دودى دارند، 
مشــخص کنند تا طبق آن، به طور یکســان 

اقدام شود.

مشاور معاون رفاه اجتماعى وزارت رفاه گفت: بیمه تأمین 
اجتماعى به شدت در حال مصرف است به طورى که در 

آینده بازنشستگى براى افراد نخواهیم داشت.
علیرضا عبدا... زاده در گفتگو با فارس، از اعمال نظارت 
بیشتر بر نسخ دارویى خبر داد و اظهار داشت: بیمه سالمت 
نیز همچنان مشغول نظارت روى بحث نسخ تجویز شده 
است چرا که در بررسى هاى انجام شده مشخص شد که 
فقط 3 درصد بیماران خاص که حدود 30 تا 40 هزار نفر 
هســتند، هزار و500 میلیارد تومان یارانه دارو مصرف

 مى کنند.پیداکردن این 3 درصد مانند یافتن سوزن در 
انبار کاه است که نظارت بر آن سخت مى باشد اما همین 

3 درصد بسیار هزینه بر شده است. 
وى افزود: در حال واقعى کردن ابزارهاى نظارتى هستیم 
و به دنبال آن هستیم تا ببینیم در این چرخه تجویز دارو 
چه کسى مشکوك تر است. عبدا... زاده گفت : در مواردى 
که بیمه مراجعه شده بررسى هاى خود را دنبال مى کنیم 
به طورى که در یکى از این پرونده ها با چند شبکه و دالل 
مواجه شده ایم مثًال پرونده اى را به بیمه فرستادیم و بعد 
از بررسى دیدیم 50 پرونده دیگر مشابه آن وجود دارد با 
ســه دالل کار مى کنند و ارزش دارویى نسخه شان 14 

میلیارد تومان است.
وى ادامه داد: حتى مواردى وجود داشته که یک پزشک 
در سال 23 هزار نسخه به ارزش 37 میلیارد نوشته است.

مشاور معاون رفاه اجتماعى وزارت رفاه تأکید کرد:  شبکه 
بهداشت و درمان متشکل از بیمه، وزارت بهداشت و رفاه، 
باید ابزار نظارتى خود را بــاال ببرند و لزوم آن هم در این 
است چرا که بیمه تأمین اجتماعى در حال حاضر به شدت 
در حال مصرف است به طورى که در آینده بازنشستگى 
براى افراد نخواهیم داشــت و این بیمه مانند یک بمب 
ساعتى شده که هر لحظه انتظار ورشکستگى آن مى رود.

وى گفــت: قبل از طرح تحول ســالمت تا ســال 92، 
هزینه هاى درمان تأمین اجتماعى و منابع با یک سرعت 
و رشد حدود 20 درصدى در ســال پیش مى رفت اما به 

یکباره هزینه ها با رشد 40 درصدى منابع را دور زد. 
عبــدا... زاده اظهار داشــت: این منابع مــردم در تأمین 
اجتماعى امانت اســت که دارد بلعیده مى شــود و باید 

جلوى آن ترمزى بگیریم از یک طرف این هزینه ها براى 
همه باال نیســت و فقط براى عده اى سرســام  آور شده

 است. 
مشــاور معاون رفاه اجتماعى وزارت رفاه در ادامه افزود : 
باید این موارد را شناســایى کنیم اگر تقلبى است با آنها 
برخورد شود و یا از راه هایى استفاده کنیم که به طور مثال 

کمتر بیمار شوند. 
وى گفت: نمى توانیم بگوییم چند درصد از پزشکان کار 
غیراخالقى کرده و در این نسخه نویسى ها مشارکت دارند 
با این حال بیمه ها در حال پیگیرى و شناســایى هستند 
به طورى که حتى بیمه ها در برخى از استان ها سیستم 

ارجاع و پایش ایجاد کرده اند.

درب حرمین امامین عسگریین (ع) و ورودى 
ســرداب امام زمان (عج) با حضور نماینده 
ولى فقیه در لرستان و جمع کثیرى از مردم 

خرم آباد رونمایى شد.
رئیس ستاد بازسازى عتبات عالیات لرستان 
در این مراسم اظهار داشــت: ساخت درب 
حرمیــن امامین عســگریین (ع) و ورودى 
سرداب امام زمان (عج) در سال 94 به استان 

لرستان اختصاص یافت. 
 اصغر حقى پور با اشاره به اینکه براى ساخت 
این درب حدود دو کیلوگرم طالى 24 عیار 
و700 کیلوگرم مس به کاررفته است، افزود: 
بــراى ســاخت درب 2/5 متر چوب ســاج
 و 102 قطعــه مینــاکارى استفاده شــده 

است. 
وى گفت: مردم لرستان تاکنون براى توسعه 
و بازسازى عتبات عالیات 12 میلیارد تومان 
به صورت نقد و غیر نقد بــه عتبات عالیات 

کمک کرده اند.

 جزئیات کالهبردارى از نوع نسخ میلیاردى!
بمب ساعتى ورشکستگى در تأمین اجتماعى فعال شد

با بزرگ ترین کتاب سلطنتى نیاوران آشنا شوید

رونمایى از
 درب ورودى سرداب

 امام زمان (عج) 

برخورد پلیس با راننده و نصابان
 برچسب شیشه دودى غیرمجاز

مجلس هم لباس جدید را تأیید نکرداین لواشک ها را نخورید 
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اعطاى مجوز جوجه ریزى به 
نخستین مزرعه بوقلمون

نخستین مزرعه پرورش بوقلمون مادر در استان اصفهان 
مجـوز جوجه ریـزى گرفـت تا نیـاز واحدهـاى پرورش 

بوقلمون استان تأمین شود.
معاون سالمت اداره کل دامپزشکى استان اصفهان گفت: 
نخستین مزرعه بوقلمون مادر به ظرفیت هفت هزار و500 
قطعه در شهرستان فریدن پروانه بهداشتى جوجه ریزى 
را دریافت کرد.محمد کشـتکار افزود: در طول یک دوره 
پرورش 52 هفتـه اى در حدود 700هـزار تخم بوقلمون 
نطفه دار توسط هفت هزار و 500قطعه بوقلمون مادر تولید 
و به کارخانه هاى جوجه کشى براى جوجه آورى وارد مى 
شود. به گفته معاون سالمت اداره کل دامپزشکى استان 
اصفهان با اعطـاى این مجوز با توجه بـه ظرفیت باالى 
اسـتان در پرورش بوقلمون، بخش عمده نیاز واحدهاى 

پرورش بوقلمون تأمین مى شود.

پرواز اصفهان به تفلیس 
برقرار شد

پـرواز مسـیر اصفهان بـه تفلیـس پایتخت گرجسـتان 
وبرعکس در فرودگاه بین المللى شهید بهشتى اصفهان 
برقرار شد. این پرواز توسط شـرکت هواپیمایى تابان در 

روزهاى سه شنبه و جمعه هر هفته انجام مى شود. 

اجراى طرح بهسامان در
 مدارس خمینی شهر 

به منظور بهینه سـازى اصالح رفتار مصـرف کنندگان 
برق وبهره گیرى از امکانات وتوانایـى هاى موجود، این 
شرکت طرح بهسـامان را درمدارس شهرستان خمینى 
شهر به صورت گسترده به انجام رسـاند، درابتدا به مدت 
دو روز آمـوزش کلیه معلمان ایـن دانش آمـوزان که در 
طرح بهسامان شرکت داشتند را به صورت آموزش ضمن 
خدمت به انجام رسـاند و سـپس ایـن طـرح در مدارس 
خمینی شهر آغاز شد. در این طرح تعداد 28 مدرسه توسط 
گروه هنرى، اتوبوس مدیریت مصـرف و دفتر مدیریت 
مصرف بـرق شهرسـتان خمینى شـهر تحـت آموزش 
قرارگرفتند. در این طرح در حدود شـش هزار دانش آموز 
با راهکارهاى مدیریت مصرف و اصالح الگوى مصرف 

بهینه برق آشنا شدند.

خاکبردارى 
فرهنگسراى شهر کلیشاد

به گزارش روابط عمومى شهردارى کلیشادوسودرجان، 
ترابى معـاون عمرانى شـهردارى کلیشادوسـودرجان از 
خاکبردارى فرهنگسراى شهر کلیشادوسودرجان خبر داد 
و گفت: احداث فرهنگسراها به پویایى و نشاط شهر کمک 
کرده و بستر مناسـبى جهت فعالیت بهتر فعاالن عرصه 
فرهنگ و هنر فراهـم مى کنـد.وى در رابطه با وضعیت 
پروژه فرهنگسراى شهرکلیشادوسودرجان گفت: اعتبار 
پروژه چهار میلیارد و 500 میلیون ریال مى باشد و زمینى به 
مساحت هزار و 418مترمربع به این پروژه اختصاص یافته 
است. وى زیربناى کل ساختمان دو هزار و 800 مترمربع 

در سه طبقه عنوان کرد.

اعالم فرصت شرکت در 
نمایشگاه صنایع غذایى ترکیه

تولید کنندگان فعال صنایع غذایى ایران تا نیمه تیرماه براى 
شرکت در نمایشگاه بین المللى صنایع غذایى استانبول در 

کشور ترکیه فرصت دارند.
مدیـر بخـش خارجـى شـرکت نمایشـگاه هـاى بیـن 
المللى اصفهان گفت: شرکت نمایشـگاه هاى اصفهان 
برگزار کننـده پاویون ملى ایـران در بزرگ تریـن رویداد 
بین المللى ترکیه در صنعت غذاسـت.رزیتا مشـکالنى 
افـزود: تولیـد کنندگان فعـال صنایـع غذایى کشـور در 
زمینه هاى  مرتبط با صنایع غذایى ، چاپ و بسـته بندى 
که تمایل به معرفى محصوالت خود دارند براى شرکت 
  isfahanfair.ir در این نمایشـگاه مى توانند به تارنماى

مراجعه کنند.
بیست و پنجمین نمایشـگاه بین المللى صنایع غذایى و 
تکنولـوژى هاى مرتبط 16 تا 19شـهریور در اسـتانبول 

ترکیه برگزار مى شود.

آلودگى خاك در بعضى مناطق اســتان اصفهان به ویژه 
تاالب گاوخونى ثابت شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با بیان این 
مطلب گفت: زمین هاى اطــراف صنایع بزرگ اصفهان 
همچون ذوب آهن، فوالد مبارکه، محدوده بختیار دشت و 

معدن«باما» از جمله این مناطق هستند.
حمید ظهرابى اظهار داشت: ذوب آهن در 30 کیلومترى 
غرب، مجتمــع فوالد مبارکــه در 75 کیلومترى جنوب 
غرب، بختیار دشت در 15 کیلومترى شمال غرب و معدن 
باما در 20 کیلومترى جنوب غربــى اصفهان قرار دارند.  
وى افزود: آنالیزهاى انجام شده نشان مى دهد که خاك 

این نقاط با آالینده ها و فلزات ســنگین غنى شده است. 
ظهرابى با اشاره به اینکه آلودگى بستر تاالب گاوخونى به 
لحاظ وجود فلزات سنگین همچون کادیوم و سرب باالتر 
از حد استاندارد است، گفت: اگر کانون گرد و غبار در این 
منطقه فعال شود به شدت سالمتى مردم تهدید خواهد

 شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان گفت: 
متأسفانه قسمت بیشتر آنچه وارد تاالب مى شود زهاب 
و پساب اســت که ورود آنها به این تاالب اقدام درستى 
نیست و باید تالش کنیم تا آب با کیفیت باالترى به تاالب 

گاوخونى وارد شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان گفت: با 
اجراى طرح «وقف مصحف قرآن کریم» نخستین بار در 
استان اصفهان فرصتى براى همه مردم در زمینه انجام 

وقف و اعمال خیر فراهم شد.
حجت االسالم والمسلمین رضا صادقى اظهارداشت: در 
این طرح ، زمینه اى براى همه مردم استان فراهم شده 
اســت تا به عنوان واقف نام خود را جاودانه کنند.وى به 
رویکرد جایگزین کردن قرآن هاى جدید به جاى کتب 
فرسوده در این طرح اشاره کرد و افزود: براى اجراى این 
طرح 11 هزار جلد قرآن کریم تهیه شــده که درصورت 
استقبال مردم به تعداد اضافه مى شــود و عالقه مندان 

مى توانند این قرآن ها را تهیه و با نیات خیر وقف کنند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان شعار اجراى 
این طرح را «همه واقف باشیم» اعالم و خاطرنشان کرد: 
هر فردى مى تواند دستکم با هزینه شش هزارتومان یک 
جلد قرآن کریم تهیه و آن را بــراى مکان هاى متبرکه، 
مساجد، حسینیه ها، زندان ها و دیگر مراکز داخل یا خارج 

از استان وقف کند.
وى گفت: براســاس این طرح معنوى واقفان مى توانند 
کتاب هاى قرآن را از اداره اوقــاف تحویل بگیرند و در 
مکان مورد نظر توزیع کرده و یا اداره اوقاف را به عنوان 

متولى موظف به اجراى نیت خود کنند.

آلودگى خاك در بعضى مناطق 
استان ثابت شده است

وقف مصحف قرآن کریم 
نخستین بار در اصفهان

جمال نوروزباقرى
 سال گذشته ابتداى پاییز بود که شایعه گروگان گیرى 
در ســینما ساحل شــنیده شد. این شــایعه به کمک 
رســانه هاى مجازى در مدت زمان کوتاهى نه فقط 
در اســتان اصفهان که در دیگر شــهرها نیز پخش 
شــد.حتى عده اى نیــز به آن  پــر وبال دادنــد و با 
عکس هایى غیر واقع سعى داشتند به آن رنگ واقعیت 
بدهند. اما پس از چند ســاعت این خبر توسط معاون 
اجتماعى نیــروى انتظامى اســتان اصفهان تکذیب  

شد. 
اما خبر چه بــود؟ «برگزارى رزمایش دفاع شــهرى 
با فــرض عملیــات گروگان گیرى در چهــار منطقه 
اصفهان از جمله ســینما ســاحل به  منظور افزایش 
آمادگــى و توانمنــدى نیروهــا در برابر حــوادث و 
تهدیدات امنیتى» که کانال هاى شبکه هاى مجازى 
با دامن زدن به این موضــوع رزمایش عملیاتى پلیس 
را به  عنوان یــک گروگان گیرى واقعــى جلوه داده 

بودند.
حادثه تروریســتى تهران در هفته گذشــته نشان داد 
که تا چه میزان در برابــر خطرات و حمالت اینچنینى 
آمادگى داریم ونشان داد مردم در وقوع چنین حوادثى 

چه رفتارهایى را از خود بروز مى دهند.
ایجاد فضاى امنیتى باعث مى شود به هرخبر و یا هر 
اتفاقى به عنوان یک عامل براى برهم زدن امنیت نگاه 
شــود و تا تحقیق در ارتباط بــا آن موضوع، همچنان 
تهدیدفرضى وجــود دارد. طى چند روز گذشــته در 
اصفهان شایعه هاى فراوانى شنیده مى شد که دو مورد 
بیش از بقیه باعث شد تا نسبت به صحت و یا نادرستى 
آن، برخى اقدامات پیشــگیرانه صورت بگیرد؛تهدید 
امنیتى در مرکز تجارى سیتى ســنتر و تیراندازى در 
مبارکه به گفته فرمانــده انتظامى اســتان اصفهان 
یک شــایعه بوده اســت. به گفته عبدالرضا آقاخانى 
در مرکز تجارى سیتى ســنتر یک بسته مشکوك به 
پلیس گزارش داده شــد که پس از بررسى مشخص 
شد مورد خاصى نبوده و بســته یافت شده خالى بوده 
اســت. همچنین اخبار پیرامون حادثــه تیراندازى در 
شهرستان مبارکه نیز، به صورت مطرح شده در فضاى 

مجازى صحت ندارد.
به گفته روابط عمومى مجموعه سیتى سنتر اصفهان 
نیز، تماس گرفته شــده با نیروى انتظامى و اطالعات 
ناشى از آن، دروغ بوده اســت. تخلیه مردم و کارکنان 

از ایــن مجموعه نیــز نارضایتى را به همراه داشــته 
و نشــان مى دهد که در صورت یک اتفــاق درمیان 
جمعیت شــاید نتوان به درســتى آن حادثه را کنترل

 کرد.
تهدیدات امنیتى موضوعى نیست که بتوان در باره آن 
گفت که امروز اتفاق مى افتد و یا فردا بلکه همیشــه 
باید نســبت به آن آمادگى الزم را داشت. اما آیا وفاق 
میان نیروهاى برخوردکننده با ایــن تهدیدات وجود

 دارد؟
در زمان بروز حوادثى به این شکل نیروهاى مختلف 

نظامى به چه شکل عمل خواهند کرد؟

آیا مردم اصفهان نیــز مانند مردم تهــران در حادثه 
تیراندازى مجلس و شلیک گلوله ها به سمت خیابان، 
با گوشــى هاى هوشــمند خود در حال ضبط تصاویر 

خواهند بود؟
چرا به مــردم آموزش داده نشــده کــه در برخورد با 
ایــن گونه حــوادث چــه رفتــارى را از خــود بروز 

بدهند؟ 
شایعه دروغ یک بمب گذارى در سى و پل که چندى 
پیش منتشر شد و یا مکان هاى شــلوغ شهر، خود به 
تنهایى مى تواند حادثه آفرین باشــد زیرا مردم نمى 
دانند در زمان وقوع چنین حوادثى چه  واکنشى از خود 

نشان بدهند. شاید وقت آن رسیده درك خطر در میان 
مردم باال برود تا هنگام بروز چنین اتفاقاتى خطرپذیرى 

و ریسک پذیرى نداشته باشند.
در همین شــایعه بمب گذارى در سیتى سنتر مردم به 
جاى  پراکنده شدن و دور شــدن از محل حادثه ،باز 
در نزدیکــى آن تجمع کرده بودند. ایــن روزها همه 
از نحوه مواجهــه مردم با بحران هــا انتقاد مى کنند و 
مى پرســند چرا مردم ایران در زمــان حادثه و بحران 

تجمع مى کنند؟
یک دلیل روشن آن این اســت که احترام به قانون در 
ایران هیچ وقت نهادینه نشده است. مردم فکر مى کنند 

اگر به آنها مى گویند به این نقطه نیایید، اتفاقًا باید آنجا 
باشند و درواقع با این کار علیه قانون جبهه مى گیرند.

باید پرســید که تا چه زمانى قرار است  مردم قانون را 
به بازى بگیرند؟ قانون باید به شــکلى در میان مردم 
نهادینه شــود که فراتر از آن چیزى نباشــد و مردم 
بدانند هر چه قانون مى گوید درســت است. تا زمانى 
که قانون به صورت گزینشى اجرا مى شود، مردم هیچ 
وقت به قانون اهمیت نمى دهند. شاید گاهى مقایسه 
کردن هم بد نباشــد و بشــود از آن به عنــوان راهى 
براى آموزش مردم براى بحران هاى بعدى اســتفاده 

کرد!
واما یک نکتــه؛ از آنجایى کــه ما اصفهانــى ها به 
طنازى و شــوخ طبعى شهره هســتیم از شهروندان 
خواهش مى کنیم کــه در این بازار آشــفته امروز و 
با توجه به وضعیت پیش آمده، دســت از شــوخى با 
داعش بردارند زیرا ممکن است شوخى ،شوخى جدى

 شود!

لطفًا به این نقطه نزدیک نشوید!

طنازى مردم اصفهان با داعش

شایعه دروغ یک
 بمب گذارى در 

سى و پل که چندى پیش 
منتشر شد و یا مکان هاى 
شلوغ شهر، خود به تنهایى 

مى تواند حادثه آفرین 
باشد زیرا مردم 

نمى دانند در زمان وقوع 
چنین حوادثى چه  واکنشى 

از خود نشان بدهند. 
شاید وقت آن رسیده 

درك خطر در میان مردم 
باال برود تا هنگام بروز 

چنین اتفاقاتى خطرپذیرى 
و ریسک پذیرى نداشته 

باشند

رئیس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان گفت: در نیمه ماه مبارك رمضان امسال به دلیل کمبود 
دام زنده در اصفهان، نرخ هرکیلو گوشت قرمز نســبت به هفته اول رمضان  هزار تومان 

افزایش داشته است.
رضا انصارى بارندگى ها و علوفه زیاد طى سال جارى را از دالیل اصلى کمبود دام زنده در 
استان اصفهان دانست و اظهار داشت: با سرسبزى مراتع، عشایر براى پروارى گوسفندان از 
فروش دام زنده خوددارى مى کند تا با وزن و قیمت باالتر بفروشند. وى ادامه داد: در فصل 
بهار با جابه جایى گله داران در مناطق ییالق و قشالق، فاصله زمانى رسیدن دام براى فروش 

و کشتار اندکى طوالنى تر شده است و این سبب گرانى نرخ دام سبک مى شود.
رئیس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر در اصفهان اندکى با کمبود 
دام سبک به دلیل جابه جایى عشایر در مناطق قشالق و ییالق مواجه هستیم، افزود: قبل و 
در ابتداى ایام رمضان اعالم کردیم که با کمبود و گرانى دام زنده احتمال افزایش 2 درصدى 

نرخ گوشت قرمز در قصابى هاى اصفهان است.
وى بیان داشت: در حال حاضر هرکیلو گوشت گوسفند بدون دنبه با قیمت 41 هزار تومان 
و با دنبه با نرخ 38 هزار و ران گوساله 37 تا 38 هزار و 500 تومان و راسته گوساله با نرخ 36 

هزار تومان در قصابى هاى اصفهان فروخته مى شود.
انصارى همچنین ادامه داد: هرکیلو ران شتر با قیمت 41 هزار تومان و مخلوط آن با نرخ 39 
هزار تومان عرضه مى شود. وى اضافه کرد: در هفته اول ماه مبارك رمضان قیمت هرکیلو 
گوشت گوسفند با دنبه 36 هزار، گوشت گوسفند بدون دنبه 40 هزار، ران گوسفند 42 هزار 
تومان، همچنین نرخ ران گوساله 37 هزار تومان، گوشت شتر با کوهان 34 هزار تومان، 

بدون کوهان مخلوط 38 هزار تومان و ران شتر 40 هزار تومان بود.
رئیس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان با اشاره به اینکه نرخ دام زنده در ابتداى ماه رمضان

 16 هزار تومان بود، افزود: در حــال حاضر قصابان دام زنده را کیلویــى 17 هزار تومان 

خریدارى مى کنند که با احتساب حمل و نقل، هزینه هاى کشتار 38 تا 39 هزار تومان براى 
فروشندگان گوشت قرمز تمام مى شود. وى گفت: با کمبود و گرانى دام زنده، موظف هستیم 

براى عدم خسارت قصابان نرخ ها را اندکى افزایش دهیم، زیرا نمى توانیم از جیب بدهیم.
رئیس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان با اشــاره به عرضه گوشت وارداتى در بازار اصفهان، 
گفت: قرار بود براى حفظ تعادل بازار، گوشت از ارمنستان وارد اصفهان شود، اما هنوز گوشتى 

به استان نیامده و فقط گوشت قرمز داخلى در اختیار شهروندان قرار مى گیرد.
وى پیرامون عدم واردات گوشت ارمنستان به اصفهان، اظهار داشت: شرکت پشتیبانى امور 
دام استان باید درخواست واردات این نوع گوشــت را اجرایى و بین قصابان شهر اصفهان 

توزیع کند.
انصارى در پاسخ به اینکه واردات و توزیع گوشت ارمنستان چه تأثیرى بر قیمت  گوشت قرمز 
داخلى در اصفهان دارد، افزود: چنانچه این نوع گوشت وارد شود، احتمال دارد گوشت قرمز 

مصرفى داخل دو سه هزار تومان ارزان تر شود.

افزایش 1000 تومانى قیمت گوشت قرمز در بازار

گوشت ارمنستان به اصفهان نرسید

رئیس اتحادیه کبابى و بریانى اصفهان با تکذیب شایعه وجود پنبه و پشم در هلیم، گفت: خوشبختانه اداره بهداشت نیز این 
شایعه را رد کرده و موردى از این تخلف در اصفهان مشاهده نشده است. احمدرضا اخوان ارجمند در خصوص شایعه وجود 
پنبه و پشم در هلیم که طى چند روز گذشته فیلم آن در فضاى مجازى منتشر شده است، اظهار داشت: به جرأت تأکید مى 
کنم که چنین موضوعى صحت ندارد چرا که اگر پنبه را زیر آب بگیریم این شکلى نمى شود. وى با بیان اینکه گوشت گردن 
پخته، سفید مى شود، تأکید کرد: اگر به فرض مثال آشپزى در هلیم خود پنبه بریزد این غذا در پخت از بین مى رود و قابل 
ارائه به مشترى نیست. رئیس اتحادیه کبابى و بریانى اصفهان با تأکید بر اینکه تنها وجود گوشت در هلیم باعث «کش دار» 
شدن این غذا مى شود، گفت: از سویى برخى عنوان کرده اند که پشم در هلیم وجود دارد اما این موضوع نیز صحت ندارد و 
اگر در غذا محتویاتى همچون پنبه و یا پشم ریخته شود، هلیم به اصالح آشپزها «نمى گیرد» و از بین مى رود. وى با بیان 
اینکه متأسفانه پیش تر شایعه وجود سیرابى در هلیم مطرح شد، تصریح کرد: اگر در هلیم از سیرابى استفاده شود بوى بد آن در غذا مشخص است؛ بنابراین، این موضوع نیز از سوى ما تکذیب 
مى شود.اخوان ارجمند با تأکید بر اینکه نظارت ویژه اى بر عملکرد 500 واحد صنفى  آش و هلیم در اصفهان داریم، گفت: عالوه بر 13 بازرس ناظر اتحادیه، بازرسى اصناف، بازرسى صنعت، 

معدن و تجارت و همچنین بازرسى اداره کل بهداشت بر واحدهاى پخت آش و هلیم در اصفهان نظارت دارند.

مدیر گروه روانپزشکى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
گفت: یک اورژانس روانپزشکى در محل بیمارستان نور 
فقط در اصفهان وجود دارد که بخش زنان آن از هفت 

ماه قبل تعطیل شده است.
غفور موسوى اظهار داشــت: از هفت ماه گذشته تنها 
بخش اورژانس روانپزشــکى زنان در بیمارستان نور 
به دلیل شکاف سقف تعطیل شده است و این در حالى 
اســت که هیچ اقدامى در جهت بازسازى آن صورت 

نگرفته است.
وى بیان داشت: با وجودى که هر روز با تعداد مراجعه بى 
شمارى از زنان مبتال به بیمارى هاى روانى حاد به این 
بیمارستان مواجه هستیم اما اگر در بخش غیر اورژانس 
بیماران روانى تخت بسترى خالى وجود داشته باشد در 
کنار بیماران روانى عادى امکان بســترى این بیماران 
هســت اما موجب آزار و اذیت این بیماران مى شود که 
در صورت نبود تخت خالى، از پذیرش چنین بیمارانى 

خوددارى مى شود.

مدیر گروه روانپزشکى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
تصریح کرد: زنان مبتال به بیمارى هاى روانى حاد که 
نیاز به بســترى در اورژانس دارند پس از اینکه توسط 
بیمارســتان پذیرش نمى شوند، با مشــکل مواجه مى 

شوند.
موســوى با اشــاره به اینکه در این هفت ماه با وجود 
پیگیرى  و درخواســت هاى مکرر که از دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان داشتیم اما همچنان هیچ گونه اقدام 
عملى از سوى این دانشگاه براى راه اندازى این بخش 
صورت نگرفته اســت، ادامه داد: با پیگیرى از دانشگاه 
علوم پزشــکى نهایتًا بخش پشــتیبانى دانشگاه نامه 
نوشت که طى دو ماه این بخش بازسازى مى شود اما 
همچنان درب آن بسته و بازسازى صورت نگرفته است.

اصفهان بخش بسترى نوجوانان مبتال به 
بیمارى هاى روانى ندارد

مدیر گروه بیمارى هاى روانپزشــکى دانشــگاه علوم 
پزشکى اصفهان با اشاره به اینکه بخشى براى بسترى 
نوجوانان مبتال به بیمارى هاى روانى حاد از سن 12 تا 
20 سال نداریم، گفت: به همین دلیل مجبور به بسترى 

این نوع از بیماران در بخش بزرگساالن هستیم.
وى با اشــاره به اینکــه در بخش کــودکان مبتال به 
بیمارهاى روانى در گذشــته تنها 15 تخت داشــتیم 
که به 20، 25 و حتى 28 تخت افزایش یافته اســت و 
این نشان از شــیوع این بیمارى در کودکان دارد، ادامه 
داد: در بیمارســتان نور حتى یک تخت براى بسترى 
نوجوانان مبتال به بیمارى هاى اعصــاب و روان حاد 

نداریم.

تعطیلى 7 ماهه بخش اورژانس روانپزشکى زنان 

وجود پنبه در هلیم،  دروغ محض است

  مدیرکل دفتر اتباع و امور مهاجران اصفهان با اشاره به اینکه بیش از 20هزار اتباع خارجه در استان بیمه سالمت دریافت 
کرده اند،گفت:این افراد خدمات درمانى را مانند هموطنان ایرانى دریافت مى کنند.

مهدى سلیمانى با اشاره به طرح تحت پوشش بیمه قرار دادن اتباع بیگانه در استان اصفهان اظهار داشت: فراخوان این 
طرح از تاریخ 7 اسفند سال گذشته اعالم شده است.

وى هزینه پرداختى براى بیمه سالمت ایرانیان به مدت یکسال براى بیماران خاص و آسیب پذیر اتباع بیگانه را چهار 
هزار و 500 تومان اعالم کرد و گفت: سایر اقشار اتباع بیگانه استان اصفهان نیز  با پرداخت 460 هزار تومان حق بیمه 

مى توانند به مدت یکسال از خدمات بیمه اى بیمه سالمت استفاده کنند.

20 هزار خارجى تحت پوشش بیمه سالمت قرار گرفتند
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امروز؛ قطعى گاز در 
شاهین شهر

مدیر روابـط عمومـى شـرکت گاز اسـتان اصفهان 
گفت: گاز در محدوده شاهین شـهر؛ خیابان طالقانى 
–فرعى 5 تـا 14 و منشـعبات آن به دلیـل تعمیرات 

قطع مى شود.
حسن موسوى اظهارداشت: به علت تعمیرات، جریان 
گاز روز سه شـنبه 23 خردادماه(امـروز) از سـاعت 8 

صبح تا 20 قطع خواهد شد.
وى افـزود: از مشـترکان تقاضـا مى شـود تـا در این 
مدت شـیرهاى وسـایل گازسـوز خود را بسـته نگه  

دارند.

هواى اصفهان 
تا پایان هفته صاف است

حسـن خدابخش رئیس اداره پیش بینى هواشناسى 
اصفهان با بیان اینکه تا روزهاى پایانى هفته، آسمانى 
صاف تا کمى ابرى براى اسـتان پیش بینى مى شود، 
گفت: در بعدازظهرها نیز شاهد وزش باد نسبتًا شدید 

خواهیم بود.

ایجاد دبیرخانه دایمى 
نمایشگاه قرآن در اصفهان

مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسالمى اسـتان اصفهان 
گفت: پیشنهاد ایجاد دبیرخانه دایمى نمایشگاه قرآن 
مى تواند راهبـرد ارزشـمندى براى ارتقـاى کیفیت 
نمایشگاه سراسرى قرآن و عترت استان اصفهان در 

سال هاى آینده باشد. 
حجت االسالم  والمسلمین حبیب رضا ارزانى با تأکید 
بر اسـتفاده از ظرفیت اسـتان براى کیفیت بخشـى 
به روند برگزارى نمایشـگاه قرآن اظهار داشـت: در 
حـال حاضر صدهـا مرکـز، مؤسسـه و خانـه قرآنى 
به صورت مستقل و وابسـته با هدف توسعه فرهنگ 
قرآنـى و مقابلـه بـا آسـیب هاى اجتماعـى فعالیـت 

دارند.
وى در ادامه گفت: پیشـنهاد ایجـاد دبیرخانه دایمى 
نمایشـگاه قرآن مى توانـد راهبرد ارزشـمندى براى 
ارتقـاى کیفیـت نمایشـگاه در سـال هاى آینـده 

باشد.

لزوم راه اندازى شرکت هاى 
تعاونى کارآمد در فریدن

فرماندار فریـدن اظهار داشـت: باید تـالش کنیم با 
راه اندازى شرکت هاى تعاونى کارآمد زمینه اشتغال 

را در این شهرستان فراهم کنیم.
کمـال رضایـت به بیـان مشـکالتى در حـوزه هاى 
مختلف این شهرسـتان پرداخت و افزود: الزم است 
تمامـى اقدامـات انجـام شـده در خصـوص امالك 
مـازاد آمـوزش و پـرورش کارشناسـى شـده و در 
هر تصمیمـى کـه در خصـوص این امـالك گرفته 
مى شـود چشـم انـداز تحـول و توسـعه روسـتاها و 
نفـع مـردم در آنهـا دیـده شـود و بـدون در نظـر 
گرفتـن مصلحـت مـردم و روسـتا تصمیمـى اتخاذ 

نشود.

واگذارى 29 هکتار زمین 
به تعاونى ها در استان 

مدیرکل راه و شهرسازى اسـتان اصفهان گفت: بعد 
از 29 سـال انتظار، 29 هکتار زمین بـه تعاونى ها در 

استان اصفهان واگذار مى شود.
حجت ا... غالمى اظهار داشـت: کسانى که درحدود 
29 سـال در قالب هشـت تعاونـى منتظـر واگذارى 
زمین بودند با حضور اسـتاندار اصفهان و با همکارى 
ارتش جمهورى اسـالمى به انتظار آنهـا خاتمه داده

 شد.
وى گفـت: ایـن زمیـن بـه مسـاحت 29 هکتـار در 
چشـمه طوطى اصفهـان واقع شـده که قرار اسـت 
بعـد از تحویـل بـه راه و شهرسـازى اسـتان، جهت 
احداث دو هزار واحد مسـکونى بـه تعاونى ها واگذار 

شود.

خبر

دادگســترى اصفهان بــا انتشــار بیانیــه اى درباره 
پرونــده قضائــى شــهربانو منصوریــان ملى پوش 
ووشــوى اهــل شهرســتان ســمیرم توضیحاتــى 

داد.
روابط عمومى دادگسترى کل استان اصفهان با انتشار 
بیانیه اى اظهارات بانوى ووشوکار منتشر شده در برخى 
رسانه ها را کذب اعالم کرد و این اقدام را مصداق نشر 

اکاذیب دانست.
دامــه ایــن بیانیــه اضافــه شــده اســت: در ا

 پرونــده قضائى منصوریان متشــکله در دادســراى 
عمومــى و انقــالب شهرســتان ســمیرم هیچگونه 

ارتباطــى با اهــداى مــدال او به رئیــس جمهورى 
منتخب(در سفر انتخاباتى حسن روحانى به اصفهان) 
نداشــته و اخبــار منتشــره در این خصــوص کذب 

است.
این روابط عمومى موضوع را بدین گونه تشریح کرد که 
نامبرده به اتهام اخالل در نظم عمومى از طریق هیاهو 
و ایجاد تجمعات غیر قانونى به اتفاق چند نفر دیگر به 
دادسرا احضار و اتهامات در این خصوص به آنان تفهیم 
شده است و در نهایت همگى با صدور قرار تأمین قانونى 
آزاد شده اند و پرونده در حال ســیر تحقیقات تکمیلى

 است.

کارشناس مسئول امور آسیب دیدگان اجتماعى بهزیستى 
اصفهان با اشــاره به اینکه وضعیــت اصفهان به لحاظ 
کودکان خیابانى قابل مقایســه با تهران نیست،  گفت: 
شمار این کودکان در برخى فصول سال زیاد مى شود که 
معموًال از شهرستان هاى اطراف وارد اصفهان مى شوند. 
 میرزایى با بیان اینکه در مورد کودکان کار و خیابان در 
اصفهان گروه هاى مافیایى وجود ندارد، اظهارداشــت: 
در برخى مــوارد این کودکان والدین دارنــد اما به دلیل 
شرایط بد اقتصادى مجبور به کار هستند که در این موارد 
مداخالت مددکارى انجام مى شــود و بهزیستى تالش 
مى کند تا والدین تأمین هزینه کــودك خود را برعهده 

بگیرند. وى با اشاره به اینکه در اصفهان مرکز نگهدارى 
کودکان کار و خیابان بهزیستى از سال 1378 فعال شده 
است، گفت: در این مرکز تالش شده تا کودکانى که در 
شهر مشغول دستفروشى یا شــغل هاى کاذب هستند 
ساماندهى شــوند تا عالوه بر خدشــه دار نشدن چهره 
شهر، کودکان نیز مورد سوءاستفاده  قرار نگیرند. میرزایى 
افزود: در این مرکز پیش از این متکدیان با سنین مختلف 
نگهدارى مى شدند اما از دو ســال پیش تاکنون مرکز 
کودکان جدا شــده و به عنوان یک مرکز مستقل براى 
نگهدارى کوتــاه مدت و تنها براى کودکان، مشــغول 

به فعالیت است.

اصفهان گروه مافیایى 
کودکان کار ندارد

توضیح دادگسترى  درباره 
پرونده شهربانو منصوریان

مدیرعامل ستاد دیه استان اصفهان گفت: از ابتداى 
ماه مبارك رمضان تاکنون با کمک خّیران اصفهانى 
زمینه آزادى 82  نفر از زندانیان جرائم مالى غیرعمد 

از زندان هاى استان فراهم شده است.
ایرج نحوى اظهارداشت: خّیران تاکنون 9 میلیارد 
و 947 میلیــون و 250 میلیون ریــال براى آزادى 
این زندانیان کمک کرده اند. وى با اشاره به اینکه 
در آزادى زندانیــان اولویت هایى وجود دارد، افزود: 
در مورد آزادى این زندانیان تحقیقات گسترده اى 
صورت مى گیرد و اولویت با افرادى  است که بیشتر 
مستحق کمک خّیران بوده و توان پرداخت بدهى 
خود را نداشته باشــند. مدیرعامل ستاد دیه استان 
اصفهان با بیان اینکه فراهم کــردن زمینه آزادى 
زندانیان کم بضاعتى که مدت زمان زیادى است در 
بند به سر مى برند هم در اولویت هاى اقدامات این 
ستاد قرار دارد، خاطرنشان کرد: امیدواریم تا پایان ماه 
مبارك رمضان تعداد بیشترى از زندانیان جرائم مالى 
غیرعمد با کمک خّیران و مردم نوع دوست اصفهانى 

آزاد شوند و به آغوش خانواده هاى خود بازگردند.

استاندار اصفهان گفت: تا پایان سال درحدود دو 
ســوم طرح جامع پایش تصویرى شهر اصفهان 

اجرایى و عملیاتى خواهد شد.
رســول زرگرپور با بیان اینکه بهره بــردارى از 
سامانه ها در ســه زمان عادى، انتظامى و امنیتى 
پیش بینى شده است، با اشاره به گزارش معاونت 
حمل و نقــل و ترافیــک شــهردارى اصفهان، 
افزود: تاپایان ســال، دو سوم از طرح جامع پایش 
تصویرى شهر اصفهان اجرایى و عملیاتى خواهد

 شد.
وى بر لینک شــدن تصاویر قطار شهرى (در زیر 
زمین) با تصاویر شهردارى (روى زمین) و تجمیع 
و یکپارچه سازى این دوربین ها براى استفاده هاى 

مؤثرتر تأکید کرد.
زرگرپور افزود: ســامانه متحرك ثبت تخلفات، 
دوربین هاى محدوده زوج و فــرد، ثبت تخلفات 
موتورسیکلت ها و وسایل نقلیه سنگین، نرم افزار 
تجمیع سامانه هاى پالك خوان و سامانه ترافیک 

یار در حال حاضر مورد استفاده قرار مى گیرند.

مدیر امور باغبانى سازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان گفت: سطح کل باغات گیالس استان 
996 هکتار است که 135 هکتار آن در مرحله قبل 

از باردهى قرار دارد.
احمدرضا رئیس زاده در ارتباط با برداشت گیالس 
در استان، اظهار داشت: از اوایل خرداد ماه برداشت 
گیالس از ســطح 861 هکتار باغات استان آغاز 

شده است.
وى بــا بیان اینکــه پیش بینى مى شــود میزان 
برداشت گیالس اســتان در سال جارى به هفت 
هزار و 300تن برسد، اضافه کرد: تکدانه، قاهرى و 
آزادى از ارقام عمده باغات گیالس استان هستند.
 بــه گفته مدیــر امــور باغبانى ســازمان جهاد 
کشــاورزى اســتان اصفهان، شهرستان هاى 
فالورجــان، نجــف آبــاد، اصفهــان، مبارکه، 
کاشــان و خمینى شــهر بیشــترین ســطح 
باغات گیــالس اســتان را به خــود اختصاص 

داده اند.

اعتــراض رئیــس ســنى مجلــس دهــم به 
اعتبارنامه منتخب اصفهان در شــعبه 2 بررسى 
اعتبارنامــه نماینــدگان مورد رســیدگى قرار 

گرفت.
عبدالرضــا هاشــم زایى بــه همــراه جمعى از 
نمایندگان مجلس نســبت به رونــد انتخابات 
اصفهان اعتراض داشــته و عنــوان کردند که 
رد صالحیــت مینو خالقــى پس از به دســت 
آوردن نصــاب آراء در اصفهان خــالف قانون 
بوده و حتى در صورت حذف وى، نفر ششــم از 
حوزه انتخابیه اصفهان باید بــه مجلس راه پیدا 
مى کرد، این در حالى است که آجودانى نفر ششم 
اصفهان در انتخابات مجلس دهــم نه تنها بعد 
از حذف مینو خالقى به مجلــس راه پیدا نکرده 
بلکه پــس از اعالم کاندیداتــورى در انتخابات 
میــان دوره اى اصفهــان، رد صالحیت شــده 

است.
اعتــراض ایــن نماینــدگان بــه اعتبارنامــه 
در  اصفهــان  منتخــب  کامــران  حســن 
شــعبه 2 بررســى اعتبارنامــه نماینــدگان به 
ریاســت کاظم جاللى مورد بحث و بررسى قرار 

گرفت.
قرار بود جلسه بعدى این شــعبه دیروز (دوشنبه 
ظهر) با حضور معترضین برگزار شود و در صورتى 
کــه معترضین قانع نشــدند و اعتراضشــان به 
اعتبارنامه به قوت خود باقى بود، پس از گزارش 
شــعبه 2 به مجلس، صحن علنى مجلس درباره 
اعتبارنامــه حســن کامران منتخــب اصفهان 

تصمیم گیرى کند.

پیش بینى 
 برداشت7300 ُتن گیالس 

از باغات استان 

ادامه داستان
 دنباله دار کرسى پنجم 

اصفهان در مجلس 

معاون عمران شهرى شهردارى اصفهان از افتتاح و بهره 
بردارى کامل ابَرپروژه میدان استقالل همزمان با عید 

سعید فطر خبر داد.
ایرج مظفر میدان اســتقالل را یکى از زیباترین میدان 
هاى ورودى شــهر اصفهان توصیف کرد و گفت: این 
پروژه در سال 94 در دو بخش شــامل پل هاى رفت و 
برگشت مسیر اصفهان– شاهین شهر، میدان همسطح 
و دسترسى به محله هاى امین آباد و محمود آباد طراحى 

شد.
وى در ادامه با اشاره به پیشرفت پروژه هاى عمرانى شهر 
اصفهان، تصریح کرد: پروژه هاى عمرانى شــهردارى 
اصفهان به رغم کاستى هایى که در بخش درآمد وجود 
دارد، با تمهیدات پیش بینى شده در حال اجرا هستند و 

پیشرفت هاى قابل توجهى داشته اند.
وى از افتتاح و بهره بــردارى کامل ابرپــروژه میدان 
استقالل در عید ســعید فطر خبرداد و گفت: پس از آن 
پروژه شهید باالیى که با آزادسازى وسیعى همراه بود، 

افتتاح و در اختیار شهروندان قرار مى گیرد.
مظفر با اشاره به دیگر پروژه هاى عمرانى شهر اصفهان 
یادآور شد: در حال حاضر پروژه پارکینگ اردیبهشت 20 

درصد، پارك پردیس هنر آبشار 50 درصد و پروژه سالن 
همایش هاى امام خامنه اى (مدظله العالى) 65 درصد 

پیشرفت فیزیکى داشته است.
وى خاطرنشــان کرد:  پروژه هاى فاز دوم میدان امام 
على(ع) نیز تکمیل و فاز ســوم آن شــامل 9 پروژه، در 

دست اقدام است.
معاون عمران شهرى شــهردارى اصفهان این نوید را 
هم به شهروندان اصفهانى داد که امسال پروژه رینگ 
حفاظتى چهارم از محدوده منطقه 14 آغاز مى شــود تا 

معضل ترافیکى موجود در آن منطقه برطرف شود.

بهره بردارى از اَبرپروژه استقالل 
همزمان با عید سعید فطر

کمک خّیران اصفهانى
 براى رهایى 82 زندانى 

نهایى شدن اجراى طرح 
پایش تصویرى اصفهان

 به دنبـال قرمز شـدن آب زاینده رود، این روزها شـاهد 
اثـرات سـوء سـولفات آهـن روى زمیـن و محصوالت 
کشـاورزى هسـتیم که البته سـالمت این محصوالت 

هنوز از سوى دانشگاه علوم پزشکى رد نشده است.
9 خردادمـاه بود کـه قرمز شـدن رنـگ زاینـده رود در 
محدوده لنجان سروصداى زیادى را به پا کرد و به رغم 
حرف هاى ضـد و نقیض مسـئوالن، مدیـر اداره منابع 
آب مبارکـه و فرماندار لنجان پرده از حقیقت برداشـتند 
و عامل این تغییر رنگ را شستشـوى فیلترهاى تصفیه 
خانه یـزد در آب زاینـده رود اعالم کردند کـه در همان 
زمان این سئوال پیش آمد که با توجه به اینکه زمین هاى 
کشاورزى زیادى در حاشیه زاینده رود وجود دارد و با آب 
زاینده رود آبیارى مى شـود اکنون وجود سـولفات آهن 
زیاد در آب که سـبب تغییر رنگ شده اسـت، اثر سوء در 
سـالمتى محصوالت کشـاورزى و یا حتـى زمین هاى 

کشاورزى ندارد؟
با توجه به اینکه در همان زمان این سئوال از مسئوالن 
مربوطه در این خصوص که چه تضمینى روى سالمتى 
محصوالت کشاورزى خواهد بود که به زودى وارد بازار 
مصرف مى شـوند و سـالمتى مصرف کننـدگان را رقم 
مى زنند وجود دارد، اما در آن زمان تنها سکوت پاسخ بود.

البته این سـکوت دوام چندانى نیـاورد و گزارش حاکى 
از این است که ویروس جدیدى شـیوع پیدا کرده که با 
سردرد، دل درد و اسـتفراغ همراه است و هنگام مراجعه 
به پزشـک، این ویروس را ناشـى از تغییر رنـگ زاینده 
رود مى دانند. این ویروس بین سـه تا چهـار روز فرد را 
درگیر مى کند و در این فاصله زمانى آب بدن را به شدت 
کاهش داده و عمومًا پزشکان بیماران را از خوردن میوه 

و سبزیجات تا چند روز منع مى کنند.
■■■ 

مهـدى رفیعى، مدیـر گروه بهداشـت محیط دانشـگاه 
علوم پزشـکى اصفهان با اشـاره به اینکـه تاکنون هیچ 
گونه گزارشى از بیمارستان ها مبنى بر ویروس جدیدى 
ناشى از ناسـالمى آب به ما گزارش نشـده است، گفت: 
مى تواند قرمـزى رنگ زاینـده رود و وارد شـدن مقدار 
زیادى از سولفات آهن که سـبب تغییر رنگ زاینده رود 
شـد روى محصوالت اثر گذاشته باشـد اما این تأثیر در 

درازمدت خود را نشان مى دهد.
وى بیان داشت: اینکه در چه زمانى از رویش محصوالت 
کشاورزى، سولفات آهن به آن رسـیده یا اینکه چه نوع 
محصولى بوده اسـت و البته پارامترهاى مختلف نقش 
دارد کـه بتوانیم روى سـالمتى بهداشـتى محصوالت 

کشاورزى سخن بر اثر این حادثه گفت.
مدیـر گـروه بهداشـت محیط دانشـگاه علوم پزشـکى 
اصفهان اعالم کـرد: در ایـن خصوص تنهـا باید جهاد 

کشاورزى پاسخگو باشد.

وى گفت: باقیمانده مواد شـیمیایى همچون نیترات در 
میـوه و سـبزیجات اثـرات دراز مدتـى دارد و نمى توان 
گفت که این ویروس جدید ناشى از قرمزى رنگ آب و 

اثر سولفات آهن باشد.

قرمزى رنگ زاینده رود سبب آفت زدگى 
محصوالت کشاورزى شد

مدیر انجمن خبرگان کشاورزى اصفهان در پاسخ به این 
سئوال که قرمز شـدن رنگ زاینده رود و مخلوط شدن 
آب زاینده رود با سـولفات آهـن و آبیـارى محصوالت 
کشـاورزى با این آب در آن مقطع چه اثر سوئى گذاشته 
است؟ افزود: دوز باالى سولفات آهن در آب و وارد شدن 
آن به محصـوالت کشـاورزى سـبب آفت زدگـى این 
محصوالت و همچنین اثر سـوء روى زمین کشاورزى 
شده است. اسفندیار امینى با بیان اینکه باید شرکت آب 

منطقه اى پاسخگوى این بى انضباطى در سطح زاینده 
رود باشـد که نظارت ضعیف آنها باعث شـده اسـت که 
امروز سـالمتى محصوالت کشـاورزى به خطر بیافتد، 
ادامه داد: با وجودى که نزدیک به دوهفته پیش شـاهد 
وقوع این حادثه در بسـتر زاینـده رود بودیـم اگر در آن 
محدوده سبزیجات کشت شـده باشد این سبزیجات در 
همان زمان وارد بازار شده است و اگر پیاز یا سیب زمینى 
کشت شده باشـد در همین روزها این محصوالت وارد 

سطح عرضه خواهد شد.
وى گفت: اگر هم گندم را کشـت داده باشـند در تیرماه 
شاهد گندم هایى خواهیم بود که دوز باالیى از سولفات 

آهن وارد آن شده است.
■■■ 

اگر چه مدیر گروه بهداشت محیط در پاسخ به این سئوال 
که آیا براى صحت و سالمتى محصوالت کشاورزى و 

سالمتى مصرف کنندگان که به دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان بر مى گردد جلسه فوریتى با مسئوالن مربوط 
برگزار شده است یا خیر؟ گفت: فکر نکنم نیاز به برپایى 
جلسه باشد بلکه با تلفن هم مى توان موضوع را پیگیرى 
کرد که در همین راسـتا نیز با جهاد کشـاورزى صحبت 

شده است.
اگر چه همواره دانشگاه علوم پزشکى اصفهان سخن از 
پیشـگیرى مى زند اما آنچه جالب توجه است این است 
که هنوز مسئله پیشـگیرى در هیچ ارگان و نهاد دولتى 
اولویت نخست قرار نگرفته اسـت و حتى تمهیداتى در 
مواقع بحران ندارند و پیش تر به دنبال راه حل هاى بعد 
از حادثه و جلوگیرى بعد از وقوع هسـتند. به طورى که 
امروز هم تا این محصوالت وارد بازار نشـود و کسـى با 
مصرف آن دچار بیمارى نشود هیچ مقام مسئولى هم به 

دنبال چاره کار نیست.

قرمز شدن زاینده رود بیمارى زا بود؟
2 هفته بعد از ورود سولفات آهن به رودخانه، حاال بعضى پزشکان شیوع یک 

بیمارى جدید را با آن حادثه مرتبط مى دانند 

نخستین بار در کشــور، تفاهمنامه آموزشى دانشکده 
فنى و حرفه اى ســمیه با ســازمان صنعت، معدن و 
تجــارت و میراث فرهنگى اســتان اصفهــان منعقد 

شد.
معاون ادارى و مدیرت منابع دانشگاه فنى و حرفه اى 
کشور گفت:این تفاهمنامه براى نخستین بار در کشور 
به منظور زنده نگهداشتن صنایع دستى فراموش شده 
بین دانشکده فنى و حرفه اى سمیه  نجف آباد، سازمان 

میراث فرهنگى و صنایع دستى و اداره صنعت، معدن و 
تجارت به امضا رسید .

علیرضا فیروز اظهار داشــت:جلو گیــرى از صنعتى و 
ماشینى شدن صنایع دستى اصیل ایرانى و بى انگیزگى 
هنرمندان کشــور از خلق هنر پدران و اجدادشــان از 
مهمتریــن اهــداف امضاى ایــن تفاهمنامــه بوده

 است.
 وى افزود:دانشــگاه هاى فنى و حرفه اى، دانشــگاه 

نسل سوم هســتند که شــاخص بارز این دانشگاه ها 
پژوهش هاى کاربــردى و تلفیق فرهنــگ و صنعت 

درحوزه تولید، کارآفرینى و درآمدزایى است. 
 دانشکده فنى و حرفه اى سمیه با داشتن دو هزار دانشجو 
در حوزه آموزش رشــته هاى الکترونیــک، کامپیوتر، 
معمارى، حسابدارى، صنایع شیمیایى، گرافیک، نقاشى، 
مدیریت خانواده، کودکیارى و طراحى دوخت فعالیت 

دارد.

امضاى تفاهمنامه آموزشى در دانشگاه سمیه 
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ابالغ
شماره پرونده: 139404002003001272/1 شــماره بایگانی پرونده: 9402601/1 شــماره آگهى ابالغیه: 
139603802003000026 بدینوسیله به آقاي اصغر گلباغ، نام پدر: على شماره شناسنامه: 4 به نشانى: چهارراه 
حکیم نظامى اداره بازرسى ابالغ مى شود که بانک قوامین شعبه سه راه سیمین جهت وصول مبلغ 16000/000 
ریال به استناد چک شماره 234/950057 مورخ 91/12/17 بر عهده بانک صادرات شعبه جلفا علیه شما اجرائیه 
صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9402601 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 95/3/5 مامور 
محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه 
فقط یک مرتبه در روزنامه نصف جهان محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهى که 
روز ابالغ محسوب مى گردد، نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. 

م الف: 7473   اسدى رییس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/3/575
حصر وراثت

عفت اسماعیلیان داراي شناسنامه شماره 163 به شرح دادخواست به کالســه 96/108 از این شورا درخواست 
گواهی حصر /وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان باقر اســماعیلیان دهاقانى بشناسنامه 260 در 
تاریــخ 1324/7/4  اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- بیگم آقا اســماعیلیان دهاقانى فرزند نظرعلى ش.شناســنامه 263 متولد 1281 صادره از دهاقان (همسر 
متوفى) 2- سیف اله اســماعیلیان دهاقانى فرزند باقر ش.شناســنامه 263 متولد 1304 صادره از دهاقان (پسر 
متوفى) 3- آیت اله اســماعیلیان دهاقانــى فرزند باقر ش.شناســنامه 4075 متولد 1309 صــادره از دهاقان 
(پســر متوفى) 4- قدرت اله اســماعیلیان دهاقانى فرزند باقر ش.شناســنامه 1 متولد 1312 صادره از دهاقان 
(پسر متوفى) 5- گالبتون اســماعیلیان فرزند باقر ش.شناســنامه 261 متولد 1302 صادره از دهاقان (دختر 
متوفى) 6- نصرت اســماعیلیان فرزند باقر ش.شناســنامه 195 متولد 1318 صادره از دهاقان (دختر متوفى) 
7- عفت اســماعیلیان فرزند باقر ش.شناســنامه 163 متولد 1322 صادره از دهاقان (دختــر متوفى) والغیر. 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 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: 96/77 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان دهاقان (مجتمع شماره یک)/3/667

ابالغ اجراییه
شــماره پرونــده:139504002142000027/1 شــماره بایگانــى پرونــده: 9500031 شــماره ابالغیه: 
139605102142000027 بدینوسیله خانم رقیه جابرى فرزند اسکندر به شناســنامه 109 صادره دهاقان به 
شماره ملى 5129973445 که امکان ابالغ واقعى اجرائیه به علت عدم شناسایى آدرس میسر نگردیده است ابالغ 
میگردد، که طبق سند رهنى شماره 1469 مورخ 87/6/31 دفتر اسناد رسمى شماره 222 دهاقان(الف) ششدانگ 
پالك ثبتى 1668 فرعى از 121- اصلى واقع در دهاقان ملکى عادل طاهریان دهاقانى بخش ثبتى دهاقان (ب) 
ششــدانگ پالك ثبتى 1109 فرعى از 107- اصلى واقع در روستاى پوده بخش ثبتى دهاقان ملکى خانم رقیه 
جابرى و آقاى محمدرضا طاهریان دهاقانى بالسویه بعالوه مستحدثات موجود و کلیه توابع شرعیه و عرفیه در 
قبال مبلغ 2318456943 ریال در رهن بانک سپه شعبه دهاقان قرار گرفته است، که بر علت عدم پرداخت بدهى 
بستانکار(مدیریت شعب بانک سپه منطقه اصفهان) درخواست صدور اجرائیه نموده به مبلغ 256383663 ریال 
بابت اصل و اجور عقب افتاده تا تاریخ 1395/7/30 که روزانه مبلغ 112419 ریال به بدهى فوق اضافه میگردد 
بانضمام سایر هزینه هاى اجرایى را نموده است که پس از تشــریفات قانونى اجرائیه صادر و به کالسه اجرایى 
9500031 در این اجراء مطرح مى باشد لذا باســتناد ماده 18- آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى مصوب سال 
87/6/11 مراتب یک نوبت در روزنامه نصف جهان جهت ابالغ به شما چاپ و منتشر میگردد چنانچه ظرف مدت 
ده روز از تاریخ انتشار این آگهى که روز ابالغ محسوب میگردد،  نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید مورد 
وثیقه مندرج در سند رهنى فوق با تقاضاى بستانکار پس از ارزیابى از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن 

طلب بستانکار و حقوق دولتى استیفا خواهد شد. م الف: 96/76 ثبت اسناد دهاقان/3/832 
ابالغ راى

کالسه پرونده:310/95 شماره دادنامه:290-96/03/08 تاریخ رســیدگى: 96/03/03 مرجع رسیدگى کننده: 
شعبه یازدهم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مسعود توکلى با وکالت صادقى پور به نشانى: نجف آباد-خ 
17شهریور-جنب بیمارستان شهید منتظرى بن بست خادم الحسین پ56 وکیل: تینا صادقى پور نشانى: نجف 
آباد-خ15 خرداد مرکزى- نرسیده به چهارراه امام خوانده: 1.مهناز درباالئى2.هوشنگ درباالئى3.محمدمال خواجه 
نورى4.خدامنده پورآزاد همگى به نشــانى مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ یک میلیون و هشتصدوپنجاه 
هزارتومان وجه یک فقره سفته بشماره 706554 بانضمام کلیه هزینه هاى دادرسى، حق الوکاله وکیل، خسارت 
تاخیرتادیه. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ 
نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى 
شورا درخصوص دعوى خواهان آقاى مسعود توکلى فرزند رضا با وکالت خانم تینا صادقى پور بطرفیت خواندگان 
1.مهناز درباالئى2.هوشنگ درباالئى3.محمدمال خواجه نورى4.خدامنده پورآزاد بخواسته مطالبه یک میلیون و 
هشتصد و پنجاه هزارتومان وجه یک فقره سفته بشماره 706554 بتاریخ 95/05/01 نظربه اینکه خواندگان دعوى 
با وجود نشرآگهى درجلسه دادگاه حاضر نشده و الیحه اى نیز ابراز ننموده اند و نتیجتاً مستندابرازى خواهان، مصون 
از تعرض باقى مانده است و باتوجه به ظهر ورقه که خواندگان ردیف دوم،سوم،چهارم متضامناً مسئولیت پرداخت 
تمامى وجه سفته را درسررسید تعهد نموده اند و باتوجه به راى هیئت عمومى دیوان عالى کشور بشماره 597 مورخه 
74/02/12 که مفاداً بیان داشته است مهلت یکسال مقرر درماه 286 قانون تجارت، جهت استفاده از حقى که ماده 
249 این قانون براى دارنده برات یا سفته منظور نموده درمورد ظهرنویس به معناى مصطلح کلمه بوده و ناظر به 
شخصى که ظهر سفته رابعنوان ضامن امضاء نموده است نمى باشد، زیرا باتوجه به طبع ضمان و مسئولیت ضامن 
درهرصورت (بنابرقول ضم ذمه به ذمه یا نقل آن) درقبال دارنده سفته یا برات محدودیت مذکور درماده 289 قانون 
تجارت درباره ضامن مورد نداشته..) بنابه مراتب ادعاى خواهان محمول برصحت تلقى و مستنداً به ماده 309 و 
249 قانون تجارت و مواد 198 و 502 و 515 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خواندگان به 
نحو تضامنى به پرداخت اصل خواسته به مبلغ یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزارتومان و مبلغ سیصدوهشتاد و 
شش هزار و دویست و پنجاه ریال (386/250 ریال) بابت  هزینه دادرسى و خسارت تاخیرتادیه اززمان دادخواست 
(95/12/07) تا زمان اجراى حکم و حق الوکاله وکیل که توسط دایره اجرا محاسبه مى گردد صادر و اعالم مى 
نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شعبه و پس از ظرف همین مدت 
قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى شهرستان نجف آباد مى باشد. م الف: 4661 شوراى حل اختالف شعبه 

یازدهم حقوقى نجف آباد/3/854
ابالغ راى

کالسه پرونده:320/95 شماره دادنامه:301-96/03/08 تاریخ رسیدگى: 96/03/03 مرجع رسیدگى کننده: شعبه 
یازدهم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مسعود توکلى فرزند رضا به نشانى: نجف آباد-خ 17شهریور-جنب 
بیمارستان شهید منتظرى بن بست خادم الحسین پ56 وکیل: تینا صادقى پور نشانى: نجف آباد-خ15 خرداد 
مرکزى- نرسیده به چهارراه امام خوانده: 1.الهام شهریارى فرزند على2.زهرا نعمتى فرزند باقر به نشانى مجهول 
المکان خواسته: تقاضاى صدورحکم مبنى بر مطالبه مبلغ دویست و پنجاه هزارتومان وجه یک فقره سفته بشماره 
754277 به انضمام کلیه هزینه هاى رسیدگى، حق الوکاله وکیل، خسارت تاخیردرتادیه تا اجراى حکم. گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء 
قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص 
دعوى خواهان آقاى مسعود توکلى فرزند رضا با وکالت خانم تینا صادقى پور بطرفیت خواندگان 1.الهام شهریارى 
فرزند على (متعهد اصلى)2.زهرا نعمتى فرزند باقر بخواسته مطالبه مبلغ دویست وپنجاه هزارتومان (دو میلیون و 
پانصدهزار ریال) وجه یک فقره سفته بشماره 754277 بتاریخ 93/03/07 نظربه اینکه خواندگان دعوى با وجود 
ابالغ قانونى درجلسه دادگاه حاضر نشده و الیحه اى نیز ابراز ننموده اند و نتیجتاً مستندابرازى خواهان، مصون از 
تعرض باقى مانده است و باتوجه به ظهر ورقه که خوانده ردیف دوم متضامناً مسئولیت پرداخت تمامى وجه سفته 
را درسررسید تعهد نموده اند و باتوجه به راى هیئت عمومى دیوان عالى کشور بشماره 597 مورخه 74/02/12 
که مفاداً بیان داشته است مهلت یکسال مقرر درماه 286 قانون تجارت، جهت استفاده از حقى که ماده 249 این 
قانون براى دارنده برات یا سفته منظور نموده درمورد ظهرنویس به معناى مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصى که 
ظهر سفته رابعنوان ضامن امضاء نموده است نمى باشد، زیرا باتوجه به طبع ضمان و مسئولیت ضامن درهرصورت 
(بنابرقول ضم ذمه به ذمه یا نقل آن) درقبال دارنده ســفته یا برات محدودیت مذکور درماده 289 قانون تجارت 
درباره ضامن مورد نداشته..) بنابه مراتب ادعاى خواهان محمول برصحت تلقى و مستنداً به ماده 309 و 249 قانون 
تجارت و مواد 198 و 502 و 515 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنى 
به پرداخت اصل خواســته به مبلغ دو میلیون و پانصد هزارریال (دویست و پنجاه هزارتومان) و مبلغ صدوبیست 
هزار ریال (دوازده هزارتومان) بابت  هزینه دادرسى و خسارت تاخیرتادیه اززمان دادخواست (95/12/11) تا زمان 
اجراى حکم و حق الوکاله وکیل که توسط دایره اجرا محاسبه مى گردد صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى 
و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شعبه و پس از ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد 
محاکم عمومى شهرستان نجف آباد مى باشــد. م الف: 4662 قاضى شوراى حل اختالف شعبه یازدهم حقوقى 

نجف آباد/3/856
حصر وراثت

سیدمحسن یثربى داراى شناسنامه شماره 1148 به شرح دادخواســت به کالسه 5/96 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیدمحمد یثربى بشناسنامه 1196 در تاریخ 89/04/27 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-سیدمحسن یثربى ش 
ش 1148، 2- سیدرســول یثربى ش ش 1061، 3-سیدمرتضى یثربى ش ش 163، 4-سیدمجتبى یثربى ش 
ش 68، 5-زهراالسادات یثربى ش ش 266، 6-اعظم السادات یثربى ش ش 1080092803، 7-فخرالسادات 
یثربى ش ش 457، 8-سیدمصطفى یثربى ش ش 733، 9-فاطمه السادات یثربى ش ش 20، (فرزندان متوفى) 
10-ام البنین خسروى ش ش 1355 (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 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 باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م الف: 4669 

شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد(مجتمع شماره یک)/3/861
حصر وراثت

مختار بهارلویى داراى شناسنامه شــماره 19 به شرح دادخواست به کالســه 256/96 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خدیجه شکرالهى یانچشمه بشناسنامه 960 در تاریخ 
96/02/25 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-نبى اله 
بهارلوئى ش ش 33، 2-مختاربهارلوئى ش ش 19، (پسران متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

م الف: 4670 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/3/862
ابالغ اجرائیه

شــماره پرونده: 139304002133000040/1 شــماره بایگانى پرونده: 9300123 شــماره آگهى ابالغیه: 
139603802133000010- بدین وسیله به 1.خانم فروزان اکبرى ورناصرى فرزند عبدالعلى 2.آقاى سلیمان 
اسدپور فرزند عبدقلى هردو مقیم: ویالشهر خیابان امیراحمدى پالك22 که برابر گواهى مأمور مربوطه آدرس 
تعیین شده ناقص و شــناخته نگردیده ابالغ مى گردد که مدیریت شعب بانک ســپه منطقه اسفهان به استناد 
قراردادبانکى شماره 109017017 و 3378 مورخ 90/11/24 تنظیمى در بانک سپه شعبه نجف آباد جهت وصول 
مبلغ 20/487/620 ریال بابت اصل طلب، سود و جریمه دیرکرد درپرداخت تا تاریخ 93/11/30 و ازآن تاریخ به 
بعد روزانه مبلغ 5/846 ریال جریمه دیرکرد در پرداخت تا روز تسویه حساب درخواست صدور اجرائیه علیه شما را 
نموده است که اجرائیه به کالسه 9300123 صادر و در واحد اجراى این اداره مطرح است لذا طبق ماده 18 آئین 
نامه اجراى مفاد اسنادرسمى الزم االجرا مراتب فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان جهت اطالع شما درج و 
منتشر تا نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام نمائید و از تاریخ درج و انتشار در روزنامه مزبور که تاریخ ابالغ محسوب 
مى گردد به مدت ده روز فرصت دارید نسبت به پرداخت بدهى خود به بســتانکار اقدام نمائید درغیر اینصورت 
عملیات اجرایى علیه شما جریان خواهد یافت و غیراز آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد. م الف: 4671 

فاتحى مسئول واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد/3/863
مزایده

در پرونده کالسه 900019  اجرایى و به موجب دادنامه 1280-920 صادره از شعبه سوم عمومى نجف آباد محکوم 
علیه اجرایى اشرف حسینى و حسن حسینى محکوم اســت به پرداخت 110 عدد سکه طال و 50 مثقال طالى 
18عیار بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 1/150/000 ریال نیم عشر دولتى 
درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس 
رسمى دادگسترى منتخب هیئت پنج نفره کارشناسان بشرح ذیل ارزیابى گردیده است: یک باب منزل مسکونى 
دوطبقه، طبقه اول بصورت 2 واحدى و طبقه همکف تک واحدى داراى 223/74مترمربع عرصه و حدود 277 
مترمربع اعیانى با اسکلت دیوار باربر آجرى، سقف تیرچه و بلوك و داراى سه انشعاب گاز و برق و آب واقع در امیرآباد 
خ مطهرى جنوبى کوچه سیدجمال الدین اسدآبادى پ7 و داراى ســوابق ثبتى 1487/297 که ضمن ارزیابى 
کارشناسى بارزش 2/455/000/000ریال ارزیابى و تعیین گردید. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین 
نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شــده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1396/04/12 
ساعت 10 صبح ودرمحل اجراى احکام به فروش میرســد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى 
باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه 
ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و 
مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمناً خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از اموال مورد نظر بازدید به عمل 

آورد. م الف: 4668   اجراى احکام شعبه سوم حقوقى دادگسترى نجف آباد/3/867
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139504002133000045/1 شــماره بایگانى پرونده: 9500088 شماره آگهى ابالغیه: 
139603802133000003- بدین وســیله به خانم مریم کارشــناس فرزند على اصغر مقیم: نجف آباد-
خیابان شیخ بهائى جنوبى بلوار امیرالمومنین کوى توحید کدپستى 8517714881 که برابر گواهى مأمور 
مربوطه بعلت نقص و عدم شناسائى آدرس ابالغ اجرائیه به شما امکانپذیر نگردیده ابالغ مى گردد که بانک 
قوامین شعبه نجف آباد کد 10161 به استناد چک شماره 9205/191871 مورخ 95/07/18 عهده همان 
بانک جهت وصول مبلغ پانصدوچهل میلیون ریال درخواســت صدور اجرائیه علیه شما را نموده است که 
اجرائیه به کالسه 9500088 در واحد اجراى اسناد رســمى نجف آباد صادر و مطرح است لذا طبق ماده 18 
آئین نامه اجراى مفاد اسنادرسمى الزم االجرا مراتب فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان جهت اطالع 
شما درج و منتشر تا نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام نمائید و از تاریخ درج و انتشار در روزنامه مزبور که 
تاریخ ابالغ محسوب مى گردد به مدت ده روز فرصت دارید نسبت به پرداخت بدهى خود به بستانکار اقدام 
نمائید درغیر اینصورت ضمن تعلق جریمه دولتى عملیات اجرایى علیه شــما جریان خواهد یافت و غیراز 
آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشــر نخواهد شد. م الف: 4673 فاتحى مســئول واحد اجراى اسنادرسمى 

نجف آباد/3/868
ابالغ اجراییه 

نظر به اینکه در پرونده کالسه 81/96  اجراى احکام شوراهاى حل اختالف شهرستان لنجان حسب مفاد 
دادنامه شماره 96-86 صادره از شعبه سوم حقوقى خوانده: مجتبى قدرتى ساتورى فرزند حسنعلى محکوم 
به تأمین مبلغ ســه میلیون و چهارصد هزار ریال در حق خواهان قربانعلى اسماعیلى گردیده است و حسب 
محتویات پرونده محکوم علیه مذکور مجهول المکان مى باشــد علیهذا مراتب یک نوبت آگهى میگردد تا 
نامبرده ظرف مهلت ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراء مفاد حکم اقدام نماید واال وفق مقررات اقدام 

میگردد. م الف: 294   اجراى احکام شوراهاى حل اختالف شهرستان لنجان/3/876
ابالغ راى

شماره پرونده: 1057/95- شماره دادنامه: 109- 96/2/15 خواهان: مهدى صدرائى بیستگانى فرزند اکبر 
نشانى: زرین شهر خ امام شمالى ك ش چاوشــى پ 1 خوانده: 1- محمد کنارى پور فرزند على 2- مهدى 
رحیمى فرزند امام بخش هر دو به نشانى: مجهول المکان. خواســته: انتقال سند رسمى گردشکار: شورا با 
بررســى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشورتى اعضاء ختم رسیدگى را اعالم و بشرح 
ذیل مبادرت بصدور راى مینماید. راى قاضى شــورا: در خصوص دعوى مهدى صدرائى بیستگانى فرزند 
اکبر بطرفیت 1- محمد کنارى پور فرزند على2- مهدى رحیمى فرزند امام بخش تقاضاى الزام خواندگان 
به انتقال سند رسمى یک دستگاه خودروى سوارى سمند مدل 1390 به شماره انتظامى 147پ 75 ایران 
84 به انضمام خسارات دادرســى با این توضیح که خواهان مدعى است به موجب قرارداد عادى 95/2/26 
خودروى موصوف را از خوانده ردیف دوم خریدارى نموده و ســند خودرو نیز بــه نام خوانده ردیف اول مى 
باشــد لکن خواندگان با وصف انجام تعهدات خواهان از جمله پرداخت بخشى از ثمن معامله خواندگان از 
انتقال رسمى سند خودرو خوددارى مى نمایند. شــورا با عنایت به اوراق و محتویات پرونده تصویر مصدق 
ســند عادى حکایت از خرید خودرو توســط خواهان از خوانده ردیف دوم و احراز روابــط معامالتى(بیع 
صحیح و قانونى) از صاحب سند رســمى خودرو به خریدار و نیز پاسخ استعالم صورت گرفته از راهور مبنى 
بر مالکیت رسمى خودرو به نام خوانده ردیف اول و اینکه نســبت به ادعاى خواهان علیرغم ابالغ قانونى 
دفاع موجهى به عمل نیاورده اند نتیجتًا خواسته خواهان ثابت تشخیص و به لحاظ آنکه انتقال سند رسمى 
خودرو از بایع به مشترى جزء توابع بیع مى باشــد مســتنداً به مواد 220,219، 338 قانون مدنى حکم به 
محکومیت خوانده ردیف اول به انتقال ســند رســمى خودرو موصوف با حضور یکى از دفاتر رسمى ثبت 
اسناد در ازاء تودیع مبلغ بیست میلیون ریال بابت مابقى ثمن معامله و تحویل قبض اجرا صادر و اعالم مى 
نماید دعوى خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم به لحاظ عدم توجه دعوى نســبت به نامبرده و مستندا 
به بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسى مدنى قرار رد دعوى نســبت به نامبرده صادر و اعالم و در خصوص 
دعوى خواهان مبنى بر مطالبه خسارات دادرســى نظر به اینکه خواهان دلیلى بر علم و آگاهى خواندگان 
از مالک رســمى و فروشــنده متصرف خودرو به خواهان و ایضًا امتناع خوانده ردیف دوم از انتقال اسناد به 
خواهان باشد ارائه نگردیده لذا مســتنداً به ماده 84 قانون دادرســى مدنى قرار رد دعوى خواهان در این 
قســمت صادر و اعالم مى گردد راى صادره نســبت به خواندگان ردیف اول و دوم غیابى و ظرف مهلت 
بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــورا و سپس ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظر در محاکم حقوقى دادگاه لنجان مى باشد. م الف: 293 شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف 

لنجان/3/877
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان پروین ســلطانى دادخواستى به خواســته حضور در دفترخانه و تنظیم 
سندرسمى و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررســید لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از 
دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت معصومه ارزانى به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 446/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/04/26 
ســاعت 9:30 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشد به 
تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى 
رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه 
به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین 
شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ 
خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 4695 شعبه 5 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک) /3/879
حصر وراثت

فاطمه اسکندرى داراى شناسنامه شماره ... به شرح دادخواست به کالسه 261/96 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدى محبى بشناسنامه 22 در تاریخ 95/08/02 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-بنیامین محبى 
ش ش 1080978267، (فرزند متوفى) 2-فاطمه اســکندرى ش ش 1080020187، (همســر متوفى) 
3-عیدى محمد محبى ش ش 372، (پدر متوفى) 4-کبرى عزیــزى دره بیدى ش ش 28، (مادر متوفى) 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد.م الف: 4707 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف 

نجف آباد/3/881
حصر وراثت

اکبر داورى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 814 به شرح دادخواست به کالسه 262/96 از این دادگاه 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمدعلى داورى نجف آبادى 
بشناسنامه 22935 در تاریخ 96/02/17 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1-حسین داورى نجف آبادى ش ش 1080463550، 2-اکبر داورى نجف آبادى ش ش 
814، 3-رضیه داورى نجف آبادى ش ش 1080030247، 4-زکیه داورى نجف آبادى ش ش 32361، 
(فرزندان متوفى) 5-طاهره داورى ش ش 23936، (همسر متوفى) 6-حسنعلى داورى نجف آبادى ش ش 
519، (پدر متوفى) 7-عصمت چمى نجف آبادى ش ش 21474، (مادر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واالگواهى صادرخواهد شد. م الف: 4706 رئیس شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/3/882
حصر وراثت

مهرى نامدارى داراى شناســنامه شــماره 22882 به شــرح دادخواســت به کالســه 258/96 از این 
دادگاه درخواســت گواهــى حصر وراثــت نموده و چنیــن توضیح داده که شــادروان رســول یزدانیان 
بشناســنامه 1065 در تاریــخ 96/01/26 اقامتــگاه دائمــى خــود را بــدرود زندگى گفتــه ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه : 1-مهــرى نامــدارى ش ش 22882، (مادر متوفــى) متوفى به 
غیر از نامبــردگان ورثــه دیگرى نــدارد. اینک بــا انجام تشــریفات مقدماتــى درخواســت مزبور را 
در یــک نوبت آگهــى مى نمایــد تا هر کســى اعتراضــى دارد یــا وصیتنامــه از متوفى نزد او باشــد 
از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد واالگواهــى صادرخواهد شــد. م الف: 4694 

رئیس شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/3/886
حصر وراثت

فرود گوروئى داراى شناســنامه شــماره 736 به شــرح دادخواســت به کالســه 257/96 از این دادگاه 
درخواســت گواهى حصر وراثت نمــوده و چنین توضیــح داده که شــادروان کرم گوروئــى عمله جان 
بشناســنامه 402 در تاریخ 96/02/09 اقامتگاه دائمى خــود را بدرود زندگى گفته ورثــه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به : 1-فرودگوروئــى ش ش 736، 2-ســیاوش گوروئــى ش ش 6، 3-فاضل 
گوروئــى ش ش 705، 4-داریــوش گوروئــى ش ش 802، 5-رضــا گوروئــى ش ش 17، 6-پروین 
گوروئــى ش ش 1125، (فرزندان متوفــى) 7-زهرا افشــارى فراموشــجانى ش ش 5750107922، 
(همســر متوفى) متوفى به غیر از نامبــردگان ورثه دیگرى نــدارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مــى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامــه از متوفى 
نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یــک ماه به شــورا تقدیــم دارد واالگواهى صادرخواهد شــد. 

م الف: 4693 شعبه14 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/3/887
ابالغ راى

کالسه پرونده:41/96 شماره دادنامه:314-96/03/13 تاریخ رسیدگى: 96/03/03 مرجع رسیدگى کننده: 
شعبه یازدهم شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: امیدرحیمیان فرزند علیرضا به نشانى: نجف آباد-خ 
دلگشا-مولوى جنوبى-بن بســت رز. خوانده: محمدعلى کریمى به نشــانى: مجهول المکان خواسته: .. 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه 
مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى 
شــورا درخصوص دعوى خواهان امیدرحیمیان بطرفیت محمدعلى کریمى مبنى بر خواســته فک پالك 
یک دستگاه موتورسیکلت بشماره انتظامى 28334ایران 628 مقوم به ده میلیون ریال، نظربه اینکه حسب 
ادعاى خواهان طبق دادخواست تقدیمى یک دستگاه موتورسیکلت بشماره انتظامى28334ایران628 به 
آقاى محمدعلى کریمى فروخته اس و طبق جوابیه اســتعالم راهور، مالک رسمى موتور آقاى محمدعلى 
کریمى مى باشــد. لذا با توجه به مراتب فوق و جوابیه اســتعالم راهور دعوى مطروحه را محرز تشخیص 
و  مستنداً به مواد 198 و 515و 519 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب درامورمدنى حکم 
به فک پالك یکدستگاه موتورسیکلت بشماره انتظامى28334ایران628  و حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ صدوپنجاه و پنج هزار ریال (پانزده هزار و پانصدتومان) هزینه دادرسى درحق خواهان صادر 
و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى درهمین شورا و پس 
از انقضا مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى نجف آباد مى باشــد. 

م الف: 4692  قاضى شوراى حل اختالف شعبه یازدهم حقوقى نجف آباد/3/888
اجراییه

شماره 703/95 به موجب راى شماره 896 تاریخ 95/08/29 حوزه دوم شوراى حل اختالف شهرستان نجف 
آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه ها:1.محمدرضا آقادادى 2.محمدطهماسبى به نشانى هردومجهول 
المکان محکوم هستند به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/095/000 ریال 
هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل و خســارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چکها بشماره 390746/52- 
92/11/10 به مبلغ 100/000/000 ریــال و 390747/38- 92/11/30 به مبلــغ 100/000/000 ریال 
لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم علیه ها محکوم به پرداخت مبلــغ 10/000/000 ریال بعنوان نیم 
عشر دولتى مى باشند. مشــخصات محکوم له (باوکالت آقاى ســعید قیصرى): محسن بغدادى به نشانى 
تهران- خ فرجام-خ عبادى کوچه صالحى پ80 ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشد و در صورتى 
که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 4669 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف 

نجف آباد/3/889
حصر وراثت

کبرى عالمى داراى شناسنامه شماره 1078 به شرح دادخواست به کالسه 254/96 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان گوهرجان یزدانى اســفیدواجانى بشناسنامه 
75 در تاریخ 95/09/02 اقامتــگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر 
است به : 1-ســیف اله عالمى ش ش 183، 2-نصرت اله عالمى ش ش 419، 3-کبرى عالمى ش ش 
1078، 4-اقدس عالمى ش ش 201، 5-رقیه عالمى یاســه چاهى ش ش 26، (فرزندان متوفى) متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک 
ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. م الف : 4665شــعبه 14حقوقى شوراى حل اختالف 

نجف آباد/3/890
ابالغ راى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 114/95 مرجع رسیدگى شعبه هشتم شوراى حل 
اختالف نجف آباد.خواهان: محمدعرب پور نشــانى: تیران-شــهرك صنعتى رضوانشهر-سنگبرى سروش 
وکیل خواهان: جعفرچرغان به نشــانى: نجف آبــاد-خ امام-چهارراه شــهردارى-جنب بانک ملى خوانده: 
احمدحاجیان سه پله نشانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه دو فقره چک به شماره 125100 و 125099 
جمعا به مبلغ 150/000/000 ریال. گردشــکار: خواهان دادخواستى به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال 
تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالســه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه 
شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشــکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شــورا درخصوص دعــواى محمدپورعرب به طرفیت احمدحاجیان 
سه پله به خواسته مطالبه تقدیمى از ســوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر 
استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت 
بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال 
دعواى مطروحه نداشــته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مســتنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 
519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى و مــواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعــواى مطروحه را وارد و 
ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 2/625/000 ریال به عنوان هزینه دادرســى و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارات تاخیرتادیه 
از تاریخ سررســید 93/12/20-95/03/20 لغایت اجراى حکم که توســط اجراى احکام محاســبه و وصول 
مى گردد، درحق خواهان صادر و اعــالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در همین شــورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مــدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد 
محاکم عمومى حقوقى دادگســترى نجف آباد مى باشد. م الف: 4654 شــعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف 

نجف آباد/3/891
حصر وراثت

محمدرضا کارشناس نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 841 به شرح دادخواست به کالسه 265/96 از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خدیجه کارشناس بشناسنامه 
703 در تاریخ 95/11/08 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به : 1-محمدرضا کارشناس نجف آبادى ش ش 841، 2-بتول کارشناس نجف آبادى ش ش 812، 3-اصغر 
کارشناس نجف آبادى ش ش 1359، (فرزندان متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

م الف: 4711 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/3/892
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به آقایان 1- محمد حسن توکل 2- مسعود توکل 3- خانم سکینه یوسفى 
آقاى على خانى دادخواستى به خواسته: مطالبه به طرفیت شما در شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که 
به کالسه 1327/95 ش4ح ثبت مورخ 96/4/28 ساعت 5 عصر تعیین وقت گردیده است، با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب 
یک نوبت آگهى در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار درج و به شما ابالغ میگردد جهت دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور 
جهت رسیدگى در این شورا حاضر شــوید واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. شعبه چهارم حقوقى شوراى حل 

اختالف شاهین شهر(مجتمع شماره یک)/3/893
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1396/03/374431- 1396/3/16 نظر به اینکه سند مالکیت نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالك 
ثبتى شماره: 11 فرعى از 75 اصلى سفلى اردســتان بخش 17  اصفهان ذیل ثبت 258 در صفحه 278 دفتر 2  
سفلى به نام مروارى رحمتى صادر و تسلیم گردیده است، سپس طاهره رحمتى احدى از ورثه با واسطه نامبرده با 
ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 960319681349501-96/3/11 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى 
که امضاء شهود آن ذیل شماره: 19274- 96/3/10 به گواهى دفترخانه 51  اردستان رسیده است مدعى است 
که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را 
نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود 
چنانچه کسى مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. بدیهى است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 116 عصارى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان/3/894

فقدان سند مالکیت
شماره صادره: 139521702023016227- 96/3/17 نظر به اینکه خانم فاطمه خوانسارى فرزند علیرضا شماره 
کد ملى 1271483939 اصفهان پالك شماره 3471 واقع در بخش سه ثبت اصفهان مالک یک دانگ مشاع از 
ششدانگ ذیل ثبت 18151 در صفحه 353 دفتر امالك 122 طى سند اصداق 70654 مورخ 1393/01/27 دفتر 
108  اصفهان انتقال یافته و چون نامبرده درخواست صدور المثنى نموده طبق تبصره یک اصالحی ذیل ماده 
120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا 
وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى  است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 8399  

صفائى نائینى رئیس ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان/3/895
حصر وراثت

عفت اســماعیلیان داراي شناســنامه شــماره 163به شرح دادخواســت به کالســه 96/109 از این دادگاه 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که شــادروان بیگم آقا اســماعیلیان دهاقانى 
به شناســنامه 263 در تاریخ 1341/1/23  اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته و ورثــه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- سیف اله اســماعیلیان دهاقانى فرزند باقر به ش شناســنامه 263 متولد 1304 
صادره از دهاقان(پســر متوفى) 2- آیت اله اســماعیلیان دهاقانى فرزند باقر به ش شناســنامه 4075 متولد 
1309 صادره از دهاقان (پســر متوفى) 3- قدرت اله اســماعیلیان دهاقانى فرزند باقر به ش شنامه 1 متولد 
1312 صــادره از دهاقان (پســر متوفى) 4- گالبتــون اســماعیلیان دهاقانى فرزند باقر به ش شناســنامه 
261 متولد 1302 صــادره از دهاقان(دختر متوفى) 5- نصرت اســماعیلیان فرزند باقر ش شناســنامه 195 
متولد 1318 صادره از دهاقــان (دختر متوفى) 6- عفت اســماعیلیان فرزند باقر ش شناســنامه 163 متولد 
1322 صادره از دهاقان(دختر متوفى). اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت 
پى  در پــى ماهى یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضــی دارد و یا وصیتنامــه اى از متوفی نزد او 
 باشد از تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظرف مدت یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 96/78 رئیس شعبه دوم دادگاه شوراى حل اختالف دهاقان/3/897
حصر وراثت

آقاى غالمرضا صادقیان نوکابادى فرزند حســنعلى به شماره شناسنامه 26 به شــرح دادخواست مطروحه به 
211-96  این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسنعلى صادقیان 
نوکابادى به شماره شناسنامه 31 در تاریخ 1395/8/20 بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- نصرت کریمیان نوکابادى فرزند شــکراهللا به شماره شناسنامه یا کدملى 
13 نسبت به متوفى (همسر) 2- غالمرضا صادقیان نوکابادى فرزند حسنعلى به شماره شناسنامه یا کدملى 26 
نسبت به متوفى (فرزند) 3- روح اهللا صادقیان فرزند حسنعلى به شماره شناسنامه یا کدملى 49 نسبت به متوفى 
(فرزند) 4- فاطمه صادقیان نوکابادى فرزند حسنعلى به شماره شناسنامه یا کدملى 276 نسبت به متوفى (فرزند) 
5- زهرا صادقیان نوکابادى فرزند حسنعلى به شماره شناسنامه یا کدملى 25 نسبت به متوفى (فرزند) 6- زهره 
صادقیان نوکابادى فرزند حسنعلى به شماره شناســنامه یا کدملى 54100428382 نسبت 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 شد. م الف: 96/168 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/3/900
حصر وراثت

قاسم اســالنى بیشــه فرزند رجبعلى به شــماره شناسنامه 200 به شــرح دادخواســت مطروحه به کالسه
 96-194 این شورا، درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رجبعلى اسالنى 
بیشه فرزند عباس به شــماره شناســنامه 36 به تاریخ 1396/2/13 بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- آبگل حبیبى بردبرى فرزند کهزاد شماره شناسنامه/ملى 95 
نسبت به متوفى (همسر) 2- طاهره اسالنى بیشه فرزند رجبعلى شماره شناسنامه/ملى 938 نسبت به متوفى 
(فرزند) 3- مهرى اسالنى بیشه فرزند رجبعلى شماره شناسنامه/ملى 146 نسبت به متوفى (فرزند) 4- اشرف 
اسالنى بیشه فرزند رجبعلى شماره شناسنامه/ملى 3065 نسبت به متوفى (فرزند) 5- قاسم اسالنى بیشه فرزند 
رجبعلى شماره شناسنامه/ملى 200 نسبت به متوفى (فرزند) 6- على اصغر اسالنى بیشه فرزند رجبعلى شماره 
شناسنامه/ملى 3929 نسبت به متوفى (فرزند) 7- محمد اســالنى فرزند رجبعلى شماره شناسنامه/ملى 383 
نسبت به متوفى (فرزند) 8- علیرضا اسالنى فرزند رجبعلى شــماره شناسنامه/ملى 5419759403 نسبت به 
متوفى (فرزند) 9- عباس اسالنى بیشه فرزند رجبعلى شماره شناســنامه/ملى 358 نسبت 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 شد. م الف: 96/161 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/3/901
حصر وراثت

مهدى یزدانى اراضى فرزند محمدحسین به شماره شناسنامه 1160035180به شرح دادخواست مطروحه به 
کالسه 231-96  این شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدحسین 
یزدانى اراضى فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 4 در تاریخ 1392/1/6 بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- صغرى قاسمى میرآبادى فرزند محمد شماره شناسنامه/ملى 
12 نسبت به متوفى (همسر) 2- اقدس یزدانى اراضى فرزند محمدحسین شماره شناسنامه/ملى 14 نسبت به 
متوفى (فرزند) 3- اعظم یزدانى اراضى فرزند محمدحسین شماره شناسنامه/ملى 7262 نسبت به متوفى (فرزند) 
4- اکرم یزدانى اراضى فرزند محمدحسین شماره شناسنامه/ملى 415 نسبت به متوفى (فرزند) 5- مهدى یزدانى 
اراضى فرزند محمدحسین شماره شناسنامه/ملى 1160035180 نسبت به متوفى (فرزند) 6- عبداهللا یزدانى 
اراضى فرزند محمدحسین شماره شناسنامه/ملى 77 نسبت به متوفى (فرزند) 7- عباس یزدانى اراضى فرزند 
محمدحسین شماره شناسنامه/ملى 2 نســبت به متوفى (فرزند). 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 نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شــورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 96/163 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره 

یک)/3/902
ابالغ وقت رسیدگى

شماره نامه: 9610113749200568 شماره پرونده: 9609983749200323 شماره بایگانى شعبه: 960341 
آگهى ابالغ وقت رســیدگى وفق ماده 174 قانون آیین دادرســى کیفرى مطلع: خلیل محمدى فرزند مهدى 
نظر به اینکه در پرونده کالســه 960341 دادیارى دادســراى دهاقان آقاى محمدنقى (تبعه افغانى) بعنوان 
متهم در این شــعبه حاضر گردند و  آدرس نامبرده مجهول المکان اعالم گردیده که ابالغ میگردد ظرف یک 
ماه آینده در دادیارى دادســراى عمومى و انقالب دهاقان در این پرونده حاضــر گردند در صورت عدم حضور 
احضاریه ابالغ شده تلقى مى گردد و دادسرا تصمیم مقتضى(رسیدگى غیابى) اتخاذ خواهد شد. م الف: 96/80 

شعبه دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان دهاقان/3/953
ابالغ وقت رسیدگى 

ابالغ وقت دادرسى خواهان مهدى خانى دادخواستى به خواسته الزام خوانده ... به طرفیت مرادمحبى نورالدینى 
به شوراى حل اختالف شعبه .. شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 242/96 ثبت گردیده 
و وقت دادرسى به تاریخ 96/04/24 ساعت 4/45 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و 
نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب 
یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود 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 
شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 4715 

شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/997
ابالغ وقت رسیدگى 

ابالغ وقت دادرسى خواهان پرویز هنرمندى دادخواستى به خواســته الزام خوانده به مطالبه به طرفیت مجید 
طراوت به شوراى حل اختالف شعبه سوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 235/96 
ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/05/15 ساعت 4/15 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که 

با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا 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 شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 

م الف: 4713 شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/998
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 116/96 شماره دادنامه:430- 96/03/13 تاریخ رسیدگى: 96/03/02 مرجع رسیدگى کننده: 
شعبه .. شوراى حل اختالف .. خواهان: بابک داودى به نشانى: ویالشهر-چهارصددستگاه-خ بهشتى-پ18 
خوانده:1.مهدى ثابتى به نشانى امیرآبادشــهرك بهاران-بلوك آخر-واحد1(فروشنده) 2.صدیقه جمالى به 
نشانى مجهول المکان (مالک) خواسته: الزام به انتقال سندگردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شــورا درخصوص دعوى بابک داودى بطرفیت مهدى 
ثابتى(فروشنده) و خانم صدیقه جمالى(مالک) بخواسته محکومیت خواندگان به انتقال سندرسمى یک دستگاه 
خودرو سمند مدل84 بشــماره انتظامى 214س78ایران53 و هزینه هاى انتقال سند (طبق قولنامه) بانضمام 
هزینه هاى دادرسى، باعنایت به دادخواست تقدیمى رونوشت مصدق قولنامه مورخ 95/12/26 استعالم از اداره 
راهور که حکایت از مالکیت رسمى خوانده ردیف دوم داشته و بااحراز رابطه معاملى فى مابین خواهان و خوانده 
ردیف اول و از آن جا که خوانده ردیف اول علیرغم ابالغ واقعى و خوانده ردیف دوم علیرغم ابالغ قانونى درجلسه 
رسیدگى حاضر نشده و الیحه دفاعیه اى نیز ارائه ندادند لذا خواسته خواهان ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 220 
قانون مدنى و مواد 519 و 515 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم به حضوردریکى 
از دفاتراسنادرسمى و تنظیم سندرسمى خودرو سمند مدل 84 بشماره انتظامى 214س78ایران53 بنام خواهان 
و محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت هزینه هاى انتقال سند و مبلغ دویست و بیست هزارتومان بابت هزینه 
هاى دادرسى و نشــرآگهى درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى دراین شعبه و پس از ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى مى باشد. م الف: 4698 

مسیبى قاضى شوراى حل اختالف شعبه 5 حوزه قضائى نجف آباد/3/1001
حصر وراثت

ربابه ابراهیمى منورجانى داراي شـنـاسـنـامـه شـمـاره 16 بـه شـرح دادخواست به کالسه 121/96  از این 
شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رجب على ابراهیمى بشناسنامه 
24 در تاریخ 1386/12/1 اقامتگاه دائمی خودبدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به: 1- حیدر ابراهیمى منورجانــى به ش.ش 4، 2- على پناه ابراهیمى به ش.ش 11، 3- عشــقلى ابراهیمى 
به ش.ش 2،  4- جهانگیر ابراهیمى به ش.ش 5، 5- على محمد ابراهیمى به ش.ش 377 (پســران متوفى) 
6- ربابه ابراهیمى منورجانى به ش.ش 16، 7- گوهر ابراهیمى منورجانى به ش.ش 3،  8- زهرا ابراهیمى به 
ش.ش 4،  9- دختربس ابراهیمى به ش.ش 15، 10- جواهر ابراهیمى فرزند نادرقلى به ش.ش 19 (همســر 
دائمى متوفى). اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 34 ناظمى هرندى قاضى شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان چادگان 

(مجتمع شماره یک)/3/1002

ابالغ وقت رسیدگی
شماره نامه: 9610113723800507 شماره پرونده: 9509983723800252 
شماره بایگانی شعبه: 951030 بدینوســیله به آقاى محمد حانى فرزند مشگر و 
گلبدین عرب زاده فرزند حســین مجهول المکان که در پرونده 951030 متهم 
است به فقد مجوز قانونى اقامت ابالغ مى شــود در تاریخ 1396/4/26 ساعت 
8/30 جهت رسیدگى اتهام انتسابى و دفاع از خود در دادگاه حاضر شود در صورت 
عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دادگاه بصورت غیابى به موضوع رسیدگى و حکم 
مقتضى را صادر خواهد نمود. م الف: 96/171 راســتى رئیس شعبه 102 دادگاه 

کیفرى دو شهر مبارکه (102 جزایى سابق)/3/898

ابالغ وقت رسیدگی
شماره نامه: 9610113723800508 شماره پرونده: 9509983723800251 
شماره بایگانی شعبه: 951029 بدینوسیله به آقاى محمد پناهى فرزند شاه حسین 
مجهول المکان که در پرونده 951030 متهم اســت به فقد مجوز قانونى اقامت 
ابالغ مى شود در تاریخ 1396/4/26 ساعت 9/30 جهت رسیدگى اتهام انتسابى 
و دفاع از خود در دادگاه حاضر شود در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه 
دادگاه بصورت غیابى به موضوع رسیدگى و حکم مقتضى را صادر خواهد نمود. 
م الف: 96/172 راستى رئیس شــعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر مبارکه (102 

جزایى سابق)/3/899
ابالغ وقت رسیدگی

شماره نامه: 9610103760201499 شماره پرونده: 9509983761801035 
شــماره بایگانى شــعبه: 960339 تاریخ حضور: 1396/04/24 ساعت حضور 
9:30 صبح درخصوص شکایت  نقى نجفى عهد و مهدى شفیعى علویجه و حمید 
فصیحى و محمد حسین محققیان و محســن صمدیان علیه ابوالفضل فیاض و 
محمدباقرزاده با موضوع  سرقت که مجهول المکان میباشند در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوند. م الف: 518 شعبه 102 دادگاه کیفرى 

دو شهر شاهین شهر و میمه (102 جزایى سابق)/3/1006

ابالغ وقت رسیدگی
شماره نامه: 9610103760201494  شماره پرونده: 9509983761801035 
شماره بایگانى شــعبه: 951737 تاریخ حضور: 1396/04/24 ساعت حضور 9 
صبح درخصوص گزارش مرجع انتظامى علیه نریمــان احمدى و فردى به نام 
فرشید که با موضوع  به مقصد نرساندن عمدى سه محموله تحمیلى که مجهول 
المکان میباشند در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در این شعبه حاضر شوند. 
م الف: 522  شعبه 102 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شهر و میمه (102 جزایى 

سابق)/3/1008

ابالغ وقت رسیدگی
شماره نامه: 9610103760201511  شماره پرونده: 9509983761800637 
شماره بایگانى شعبه: 960411 تاریخ حضور: 1396/04/25 ساعت حضور 8:30 
صبح درخصوص گزارش مرجع انتظامى علیه بهروز عظیمى و بهزاد لک که با 
موضوع اخالل در نظم عمومى که مجهول المکان مى باشند در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوند. م الف: 533 شعبه 102 دادگاه کیفرى 

دو شهر شاهین شهر و میمه (102 جزایى سابق)/3/1009

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610463760100034 درخواســت:  شــماره 
9509983761301302 شماره بایگانى شــعبه: 951837 به شرح محتویات 
پرونده کالسه 951837 ك 101 دادگسترى شاهین شهر آقاى میالد سهرابى  
فرزند داریوش مجهول المکان متهم است ایراد ضرب و جرح عمدى که تحت 
پیگرد قانونى مى باشــد و براى روز 1396/04/26  ساعت 9/30 وقت رسیدگى 
تعیین گردیده فلذا به اســتناد ماده 334 قانون آئین دادرسى کیفرى مراتب یک 
نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و ابالغ میگردد، تا متهم شخصًا 
یا همراه یک نفر از وکالى رسمى دادگســترى در دادگاه حاضر و از خود دفاع 
نماید، در غیر اینصورت اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف: 530 شــکوهى 
رئیس شــعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر شاهین شــهر و میمه (101 جزایى 

سابق)/3/1015 

احضار
شماره نامه: 9610113761800370  شماره پرونده: 9509983761801420  
شماره بایگانی شــعبه: 951527 در پرونده کالســه 951527  شعبه بازپرسى 
دادسراى عمومى و انقالب شاهین شهر آقاى/مجتبى بهادرانى فرزند عبدالحسین  
به نشانى متوارى متهم به مشارکت در تحصیل مال بواسطه تدلیس و تقلب در 
اجراى نظارت بر پروژه متعلق به شهردارى شاهین شهر تحت تعقیب قرار دارد 
به علت مجهول المکان بودن وى و عدم دسترســى به نشانى او در اجراى ماده 
174 قانون آئین دادرســى کیفرى مراتب در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
آگهى و ابالغ که نامبرده شــخصًا ظرف یکماه از تاریخ انتشار این آگهى در این 
شعبه حاضر و از اتهام انتســابى دفاع نماید در غیر این صورت تصمیم مقتضى 
اتخاذ خواهد شــد در ضمن هزینه نشر آگهى از طریق شــاکى قابل پرداخت 
مى باشد. م الف: 535 شعبه اول بازپرسى دادسراي عمومی و انقالب شهرستان 

شاهین شهر و میمه/3/1018
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وزیر نیرو گفــت: به دلیل افزایش دمــاى هوا در برخى 
شــهرهاى کشــور، پیک مصرف برق بــا افزایش 10 
درصدى نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبه رو بوده 
اســت، بنابراین از مردم مى خواهیم همچون سال هاى 
گذشته با مدیریت مصرف برق، وزارت نیرو را در خدمات 

رسانى بهتر یارى کنند.
حمید چیت چیان تصریح کرد: از پیک ســال گذشته تا 
امســال حدود 2000 مگاوات نیــروگاه جدید وارد مدار 
شده اســت و در کنار آن برنامه ریزى هاى گسترده اى 
براى مدیریت بار و مدیریت مصرف انجام شــده تا در 
چند روزى که احتمال وقوع پیک بیشــتر است بتوانیم 

مصارف صنعتى، کشــاورزى و عمومى برق را کاهش 
دهیم و خطر خاموشى را پشت سر بگذاریم. وى با اشاره 
به مجموعه کارهایى که انجام شده است اظهار امیدوارى 
کرد تابستان امسال نیز همچون سال هاى گذشته بدون 

خاموشى سپرى شود.
چیت چیان افزود: اگر بخواهیم 10 درصد افزایش مصرف 
برق را از طریق نیروگاه هاى جدید تأمین کنیم مى بایست 
از تابستان گذشته تا تابستان امسال7600مگاوات نیروگاه 
جدید احداث مى کردیم و نیازمند منابع مالى زیادى بودیم 
در حالى که ما با احداث2000 مــگاوات نیروگاه جدید 

توانستیم این کمبود را جبران کنیم.

معاون برنامه ریزى و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازى از 
جدیدترین اقدام وزارت راه و شهرسازى براى توسعه و تأسیس 
بنادر خشــک خبرداد و گفت: مطالعات ما براى شناســایى 
مکان هاى احداث بنادر خشــک تمام شده است و بر اساس 
برنامه ششم باید حداقل شش بندر خشک را با سرمایه گذارى 

بخش خصوصى ایجاد کنیم. 
امینى در باره آخرین برنامه ریزى براى ایجاد بنادر خشک در 
کشور گفت: دولت در دو سال اخیر مطالعات جامعى روى بنادر 
خشک انجام داده است و به دنبال استعداد بخش خصوصى 
براى سرمایه گذارى در بنادر خشک است؛ زمین هاى زیادى 
در قزوین، کرمانشاه، مشهد، اصفهان و کرمان وجود دارد که 

مستعد احداث بنادر خشک هستند و بعد از اتمام مطالعات براى 
جذب سرمایه گذار در این مناطق ورود مى کنیم. به گفته وى، 
هر بندر خشک به قیمت 40 تا صد میلیارد تومان بستگى به 
نوع آن نیازمند سرمایه گذارى اســت و براى تأسیس هفت 
بندرخشک (مورد تأیید ســازمان ملل) به حدود 300 تا 700 
میلیارد تومان سرمایه گذارى نیازمندیم.به گفته امینى، مشهد، 
سیستان و بلوچستان، فرودگاه امام خمینى(ره)، تبریز و بندر 
خشک آپرین تهران جزو مکان هایى هستند که کاندیداى 
بین المللى ایجاد بنادر خشک هســتند و عالوه بر آنها یزد، 
اصفهان و کرمان مکان هایى هستند که در طرح شناسایى 

استان هاى مستعد ایجاد بندر خشک معرفى شده اند.

معرفى اصفهان به عنوان 
استان مستعد ایجاد بندرخشک

هشدار وزیر نیرو براى 
خاموشى امسال

محموله هاى پتروشیمى
 سر از تهران درآورد

صـادرات محصوالت پتروشـیمى به کشـور عـراق در 
سال هاى اخیر مورد توجه مسئوالن قرار گرفته است  و 
در این بین با توجه به استفاده مواد یارانه اى در محصوالت 
تولیدى، در حال حاضر تنها راه توزیع این محصوالت در 
بازارهاى داخلـى بورس کاالى ایران مى باشـد. با توجه 
به آنکه مـواد اولیه پتروشـیمى به لحاظ ریالـى از ارزش 
باالیى برخوردار است برخى کارخانجات که نمى توانند 
به بازارهاى رسمى خرید دسترسى داشته باشند از طریق 
بازارهاى غیررسـمى و به صـورت قاچاق اقـدام به تهیه 
کاالى مورد نیاز خود مى کنند.بر این اساس سودجویان 
مى توانند با جعل مدارك، کاالى خارج شده از گمرکات را 
در بازارهاى غیررسمى به فروش برسانند. بر اساس اسناد 
مشخص شده  اسـت که حداقل سه شرکت پتروشیمى 
توانسته است با جعل اسناد به جاى صادرات محصوالت 
به کشـور عراق، زمینه توزیـع کاالى خـود در بازارهاى 
غیررسـمى و تهران ایجـاد کنند. گمرکى که قـرار بوده 
محموله هاى پتروشیمى از طریق آن به بازار عراق صادر 
شـود، گمرك پارس جنوبى مى باشد و در این بین نشان 
مى دهد کاالهاى اظهارشده به عنوان صادرات به کشور 

عراق به مقصد خود نرسیده اند. 

تولید خودروى  ایرانى - اتریشى 
محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت از همکارى 
ایران و اتریش در زمینه طراحى یک خودروى کم مصرف خبر 
داد و گفت: اکنون کارخانه اى در استان قزوین براى تولید این 
خودرو در حال احداث اسـت و پیش بینى مى کنیم تا دو سـال 

آینده آغاز تولید این موتور در ایران رخ خواهد داد.

ویترین

زولبیا و بامیه جزو کاالهایى است که هر ساله براى آن 
نرخ مصوب در نظر گرفته مى شــود، اما طى سال هاى 
متوالى قنادان میلى به اجراى قیمت مصوب این کاالى 

شیرین ندارند.
عالوه بر اینکه برخى از مصادیق کم فروشى نیز در برخى 
از واحدهاى صنفى دیده مى شود که نمونه آن فروختن 
جعبه با قیمت شیرینى است، اما گرانفروشى نیز یکى از 
مشکالتى محسوب مى شود که در ماه مبارك رمضان 

نیز بارها رسانه اى و گزارش شده است.
اما ایــن روزها و در مــاه مبارك رمضان، بــازار زولبیا 
و بامیه بیش از ســال هاى گذشته با رســانه اى شدن 
ابالغیه خالص فروشــى و کســر وزن جعبه در زمان 
فروش زولبیا و بامیه به اتحادیه صنف دارندگان قنادى، 
شیرینى فروشــى و کافه قنادى ها سراسر کشور داغ تر 

شده است.

تصویب پیشنهاد اداره کل تعزیرات براى 
خالص فروشى کاالها

پس از 15 ماه پیگیــرى از ســوى اداره کل تعزیرات 
حکومتى، موضوع اجراى مصوبه خالص فروشى کاالها 
تصویب شــد و این مصوبه در روزهاى آغازین امسال 

ابالغ شد، اما اجرایى نمى شد.
بر همین اســاس بحث خالص فروشى اقالم غذایى به 
ویژه در میوه فروشــى ها و قنادى ها این روزها بیش از 

پیش جدى شده است.

اما و اگرهــاى اجــراى مصوبه خالص 
فروشى در ماه رمضان

مدیرکل تعزیرات حکومتى در واکنش به این بخشنامه 
اتحادیه قنادان گفت: چــون در این ابالغیه به موضوع 
خالص فروشى کامًال بى توجهى شــده بود در مذاکره 
با رئیس اتاق اصناف ایــران ابالغیه اى به این اتحادیه 

صادر شد مبنى بر اینکه قنادان باید زولبیا و بامیه درجه 
یک را به قیمت 12 هزار تومــان و درجه 2 را به قیمت 
11 هزار و 500 تومــان با کســر وزن جعبه به فروش

 برسانند.

انتقــاد قنادى هاى اصفهــان به نحوه 
قیمتگذارى زولبیا و بامیه

با این  اوصاف قنادى هاى اصفهان به نحوه قیمتگذارى 
زولبیا و بامیه انتقاد دارند و اختالف بر سر محاسبه وزن 

کارتــن در واحدهاى صنفى با وجود گذشــت نیمه ماه 
مبارك رمضان همچنان ادامه دارد.

رئیس اتحادیه گز و شیرینى اســتان اصفهان پیرامون 
خالص فروشى کاال، گفت: توافق اتحادیه گز و شیرینى 

با مســئوالن دولتى، عرضه هــر کیلو زولبیــا و بامیه 
11 هزار تومــان و به همراه جعبه بــوده اما این قیمت 
از ســوى ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان، 
هر کیلو خالص (بــدون جعبه) 11 هــزار تومان ابالغ 

شده است.

خالص فروشــى قنادى هاى اصفهان با 
احتساب جعبه بعد از ماه رمضان

بازرس اصلى اتحادیه گز و شــیرینى استان اصفهان با 
اشاره به برگزارى کمیسیون نظارت استان براى تعیین 
نرخ زولبیــا و بامیه در ماه مبــارك رمضان، گفت: طى 
برپایى جلسه مقرر شــد که تمام قنادى هاى اصفهانى 
هر کیلو زولبیا و بامیــه را با جعبه 11 هزار تومان عرضه 
کنند، اما در همان زمان قیمــت در پایتخت خالص 12 

هزار تومان تعیین شد.
حســن حجازى پیرامون اینکه طبق برگزارى جلســه 
کمیسیون نظارت بنا نبود خالص فروشى کنیم، اظهار 
داشت: در کمیسیون نرخ هر کیلو زولبیا و بامیه با جعبه 
براى اصفهان 11 هزار تومان تعیین شــد، اما بر خالص 
فروشــى بدون جعبه با همان قیمت تأییدى تأکید شده 

بود .
بــازرس اصلــى اتحادیه گــز و شــیرینى اســتان 
اصفهــان پیرامــون اینکــه در برگــزارى جلســه 
کمیســیون نظارت، به گفته مــا اصفهانى ها، اتحادیه 
را فیتیله پیــچ کردند، افــزود: با ایــن ناهماهنگى ها از 
ابتداى ماه مبارك رمضان در تمــام واحدهاى صنفى 
عرضــه زولبیــا و بامیــه بــراى خالــص فروشــى
 بیــن مــردم و فروشــندگان دوگانگى ایجاد شــده 

است.
وى گفت: بــراى عدم زیــان قنادى هــاى اصفهان
 پس از ماه رمضان با احتســاب جعبه خالص فروشــى 

مى کنیم.

اختالف بر سر محاسبه وزن کارتن!
اما و اگرهاى اجراى مصوبه خالص فروشى زولبیا و بامیه

حصر وراثت
محمدرضا صداقت داراى شناسنامه شماره 24641 به شرح دادخواست به کالسه 267/96  از این 
شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قربانعلى صداقت 
نجف آبادى بشناســنامه 777 در تاریخ 95/12/21 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1-محمدرضا صداقــت ش ش 24641، 2-کوروش 
صداقت ش ش 24834، 3-علیرضا صداقت نجف آبــادى ش ش 577، 4-مهدى صداقت ش 
ش 32260 (پسران متوفى) 5-الهه صداقت نجف آبادى ش ش 212، 6-فاطمه صداقت نجف 
آبادى ش ش 1367 (دختران متوفى) 7-طاهره قدیریان نجف آبادى ش ش 153 (همسر متوفى) 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4714 شعبه 14 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/1005
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به آقاى حمید شــفیعى خواهان زهرا رمضانى چمگردانى 
دادخواستى با موضوع مطالبه به طرفیت شما به شــوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده 
که به کالسه 100/96 ش 10 ح ثبت و براى روز شنبه مورخ 96/4/24 ساعت 9/30 صبح تعیین 
وقت گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، به درخواست خواهان و به دستور 
شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت آگهى در یکی از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر 
شعبه دهم حقوقى مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رســیدگى در این شورا حاضر شوید، در غیر 
این صورت وفق مقررات اقدام خواهد شــد. م الف: 554 شعبه دهم حقوقی شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/3/1012
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره نامــه: 9610113757300559 شــماره پرونــده: 9609983757300428، 
9509983757301895 شــماره بایگانی شــعبه: 960443،952034 موضوع: وقت رسیدگى 
مورخ 96/4/24 ســاعت 9:30 صبح خواهان منیژه کریمى فرزنــد عبدالکریم با وکالت مجتبى 
شفیعى خوانده امیرزبردست فرزند محمد حســین به نشانى مجهول المکان محل حضور دادگاه 
عمومى بخش مهردشت خواسته:1-اعالم بطالن معامله فضولى خوانده ردیف اول آقاى محمد 
رضا کریمى و خوانده ردیف دوم آقاى امیرزبردست فرزند محمد حسین و 2- ابطال سند رسمى 
شماره 3724 مورخه 89/06/09 دفتر اسناد رسمى شــماره 885 تهران3-اعالم بطالن معامله 
فضولى فى ما بین خوانده ردیف دوم امیر زبردست فرزند محمد حسین و خوانده ردیف سوم آقاى 
غالمعلى کریمى فرزند عبدالکریم 4- وابطال سند رسمى شــماره 21362 مورخه 94/12/18 
دفترخانه اسنادرســمى 182نجف آباد. بدینوســیله ابــالغ میگردد خانم منیــژه کریمى فرزند 
عبدالکریم با وکالت مجتبى شفیعى دادخواســتى تحت عنوان 1- اعالم بطالن معامله فضولى 
خوانده ردیف اول آقاى محمدرضا کریمى و خوانده ردیف دوم امیر زبردست فرزند محمدحسین و 
2- ابطال سند رسمى شماره 3724 مورخ 89/06/9 دفتراسنادرسمى شماره 885تهران 3- اعالم 
بطالن معامله فضولى فى ما بین خوانده ردیف دوم امیر زبردســت فرزند محمدحسین و خوانده 
ردیف سوم آقاى غالمعلى کریمى فرزند عبدالکریم4- و ابطال سند رسمى شماره 21362مورخه 
94/12/18 دفترخانه اسنادرســمى 182 نجف آبــاد مطرح نمودند که در شــعبه دادگاه بخش 
مهردشت تحت کالسه 960443تحت رسیدگى میباشــد. بنا به اعالم و درخواست خواهان و به 
لحاظ مجهول المکان بودن خوانده ردیف دوم امیر زبردســت فرزند محمدحسین به استناد ماده 
73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهى میگردد. تا جهت 
رسیدگى به خواسته درمورخه 96/4/24 ساعت 9:30 صبح در این دادگاه حضور یابند. در صورت 
عدم حضور به پرونــده غیابى رســیدگى خواهــد شــد. م الــف: 541 دادگاه عمومى بخش 

مهردشت/3/1016
ابالغ

شماره در خواست: 9610463759200018 شــماره پرونده: 9309980350900509 شماره 
بایگانى شعبه: 931553 در خصوص تجدیدنظرخواهى بانک قوامین به طرفیت حسین صدرى- 
مرضیه اسماعیلى نسبت به دادنامه شماره 9509973759201698 صادره از این شعبه، مقتضى 
است حسب ماده 346 قانون آئین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى چنانچه 
پاسخى دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه، به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل 
دهید. واال پرونده با همین کیفیت به تجدیدنظر ارســال میگردد. م الف: 524 شعبه دوم دادگاه 

عمومى و حقوقى شهرستان شاهین شهر/3/1017
ابالغ وقت رسیدگی

شماره درخواســت: 9610463759200020 شــماره پرونده: 9609983759200215 شماره 
بایگانی شــعبه: 960218 خواهان خیراله رضایى دادخواســتى به طرفیت خوانده خانم آرمیک 
طروسیان خویگانى به خواسته الزام به تنظیم و انتقال دو دانگ از مغازه تجارى به انضمام هزینه 
دادرسى تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرســتان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر واقع در اســتان اصفهان-شاهین شهر ارجاع و به 
کالسه 9609983759200215  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/7/11 و ساعت 9:30 
صبح  تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکى  و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 536 شعبه دوم دفتر دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه/3/1019

ابالغ وقت رسیدگی
شماره درخواســت: 9610463759200019 شــماره پرونده: 9509983759201366 شماره 
بایگانی شــعبه: 951391 خواهان سعید یزدخواســتى  به طرفیت خوانده حمید آهویى سمینى- 
ابوالقاســم عرفانیان- خشــایارمهرانى به خواســته ابطال وکالتنامه و مطالبه مطلق خســارات  
تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرســتان شاهین شهر نموده که جهت رســیدگی به شعبه 2 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان شاهین شــهر و میمه واقع در شاهین شــهر و میمه ارجاع و به کالسه 
9509983759201366 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 07/15/ 1396و ساعت12:30 تعیین 
شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرســی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور 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 دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت. رســیدگی حاضر گردد. م الف: 532 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

شاهین شهر و میمه/3/1020 
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610103759301651  شماره پرونده: 9609983759100082 شماره بایگانى 
شعبه : 960526 تاریخ تنظیم 1396/3/17 خواهان/شاکى:  نرجس عمرانى دهاقانى فرزند سیف 
اهللا دادخواستى به طرفیت خواندگان به نام 1- مریم فتحى شهریور 2- زهرا فتحى شهریور فرزند  
قربانعلى مقدم به خواسته مطالبه مهریه به درخواست زوجه تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
شاهین شهر نموده که جهت رسیدگى به شــعبه اول دادگاه خانواده دادگاه هاى عمومى حقوقى 
شهرستان شاهین شهر واقع در استان اصفهان- شاهین شــهر ارجاع و به کالسه 960526 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگى مورخ 96/5/11 ســاعت 9 تعیین شده است. به علت مجهول المکان با 
شماره پرونده 9609983759100082 بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آئین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکى از جراید کثیرالنتشار آگهى میشود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى  کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 542 شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان 

شاهین شهر (3 حقوقى سابق)/3/1021 
ابالغ راي

شــماره پرونده: 403/95 ش 1 ح شــماره دادنامه: 70-96/3/16 تاریخ رسیدگى: 95/10/28 ، 
خواهان: خانم فروغ تقوى دهاقانى به نشانى : شاهین شــهرخیابان حافظ شمالى- خیابان شهید 
فهیده پالك 151 ، خوانده: عبداهللا نظامى  به نشانى: مجهول المکان ، خواسته: مطالبه نفقه معوقه 
زوجه از تاریخ 94/01/01 و نفقه فرزند مشــترك به نام آدریانا نظامى از تاریخ تقدیم دادخواست. 
درخصوص دعوى خانم فروغ تقوى دهاقانى برفیت آقاى عبدهللا نظامى بخواســته مطالبه نفقه 
معوقه زوجه از تاریخ 94/01/01 و نفقه فرزند مشــترك بــه نام آدریانا نظامــى از تاریخ تقدیم 
دادخواست، باتوجه به محتویات پرونده از جمله رونوشــت مصدق نکاحنامه به شماره 248701 
صادره از دفتر خانه رسمى ثبت ازدواج شــماره 85 حوزه ثبتى اصفهان و وجود علقه زوجیت بین 
طرفین و با توجه به تصدیق رونوشت شناســنامه فرزند که مثبت رابطه بنوت فى ما بین مشارلیه 
و خوانده مى باشــدو با عنایت به اینکه خوانده در جلسه دادرسى مورخ 95/10/28 حاظر نگردیده 
است و الیحه ى در دفاع از از خود ارســال ننموده اســت و با عنایت به نظریه کارشناس رسمى 
دادگسترى که مصون از اعتراض مانده است شورا دعوى مطروحه را وارد و مستندا به مواد 1102، 
1106، 1107، 1111، 1199، 1206 قانون مدنى خوانده را به پرداخت مبلغ یکصد و چهار میلیون 
و هشتصد و شصت هزار ریال به عنوان نفقه معوقه زوجه از تاریخ 94/01/01 تا تاریخ 95/11/30 
و از آن تاریخ به بعد ماهیانه مبلغ چهارمیلیون و هشتصد هزار ریال در حق فرزندخواهان و از تاریخ 
95/09/14 (تاریخ تقدیم دادخواســت) ماهیانه مبلغ  دو میلیون و یکصدهزار ریال در حق فرزند 
مشترك آدریانا نظامى و همچنین ســالیانه به میزان شاخص تورم اعالمى از طرف بانک مرکزى 
اضافه میگردد محکوم مینماید. راي صادره غیابــى و ظرف مدت 20 روز پس از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهى در این شورا و ســپس ظرف مهلت 20 روز قابل اعتراض در محاکم عمومى شهرستان 
شاهین شهر مى باشد. م الف: 540 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر 

و میمه/3/1022 
فقدان سند مالکیت

شماره: 1396/12/375518- 96/3/17 چون آقاى مهدى پزشکى نماینده موسسه خیریه تعاون 
اسالمى نجف آباد (صندوق پس انداز و قرض الحسنه قائم عج نجف آباد) به استناد دو برگ استشهاد 
محلی که هویت و امضا شهود رسمًا گواهی شده مدعی شدند که سند مالکیت سى حبه و یک دوم 
حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ یکباب خانه شــماره پالك 1977 باقیمانده واقع در قطعه 
2 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 317 دفتر 210 ذیل ثبت 47333 سند مالکیت 
شــماره 376292 بنام نبات بیگم امیرکاوئى نجف آبادى فرزند على ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
و طى سند انتقال شــماره 69069 مورخ 1360/11/13 دفترخانه 23 نجف آباد به موسسه انتقال 
گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شــدن یا از بین رفتن: به علت جابجایى 
مفقود شده  است چون درخواست صدور المثنی ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی میشود که هر کس مدعی انجام معامله (غیر 
از آنچه در این آگهی ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی تا ده (10) روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 4712 زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 

نجف آباد/3/1030

حصر وراثت
 الهام صالحى  به شناسنامه شماره 877   به شرح دادخواست به کالسه 150/96  از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مرحومه آمنه رکن الدین سرکروکانى به 
شناسنامه شماره 4   در تاریخ 10/ 5/ 1395  اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته و ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به:عبارتند از: 1- زهره صالحى فرزند على بــه ش.ش 371 (دختر متوفى) 
2- فاطمه صالحى فرزند على به ش.ش 437 (دختــر متوفى) 3- مریم صالحى فرزند على به ش.ش  
295 (دختر متوفى) 4- نصرت صالحى فرزند على بــه ش.ش  783 (دختر متوفى) 5- زینب  صالحى 
فرزند على به ش.ش  319 (دختر متوفى) 6- نسرین صالحى فرزند على به ش.ش  567 (دختر متوفى) 
7- الهام صالحى فرزند على به ش.ش  877 ( دختر متوفى) 8- حســین  صالحى به ش.ش  35 (پسر 
متوفى) مى باشد و وراث دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 520 شعبه اول حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/3/1031
حصر وراثت

محمدرضا داورى به شناسنامه شــماره 3853  به شرح دادخواست به کالســه 96/ 153  از این شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان على داورى به شناســنامه 
شــماره 1645 در تاریخ 1396/2/24 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفتــه و ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به: عبارتند از: 1- ســکینه زارع بهــرام آبادى فرزند رضــا به ش.ش 13 
( همســر) 2- اعظم داورى فرزند على به ش.ش 6 (فرزند) 3- غالمرضا داورى فرزند على به ش.ش 
263 (فرزند) 4- زهره داورى فرزند على به ش.ش 353  (فرزند) 5- عباس داورى فرزند على به ش.ش 
73  (فرزند) 6- لیال داورى فرزند على به ش.ش 49 (فرزند) 7- محمدرضا داورى فرزند على به ش.ش  
3853  (فرزند) مى باشد و وراث دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســى 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: 529 شعبه اول حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک) /3/1032
حصر وراثت

على اصغر شاه رجبیان  به شناسنامه شماره 85  به شرح دادخواســت به کالسه 152/96  از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شــادروان مرحوم حسن شاه رجبیان به 
شناسنامه شــماره 52 در تاریخ 1396/02/26 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته و ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: عبارتند از: 1- فاطمه حق شناس فرزند على به ش.ش 7  (همسر 
متوفى) 2- عباسعلى شاه رجبیان  فرزند حســن به ش.ش 16،  3- نرگس خاتون شاه رجبیان فرزند 
حسن به ش.ش  39 ، 4- لیال شاه رجبیان فرزند حســن به ش.ش 1746، 5- على اصغر شاه رجبیان 
فرزند حسن به ش.ش 85  (فرزندان متوفى) مى باشــد و وراث دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. 
م الف: 525 شعبه اول حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان شاهین شــهر و میمه (مجتمع شماره 

یک)/3/1033
حصر وراثت

پروین سلیمانى کرتالئى به شناسنامه شــماره 631 به شرح دادخواســت به کالسه 143/96  از این 
شورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان ساالر مهمدى کرتالئى 
بشناسنامه شــماره  1960422677   در تاریخ 1395/5/24 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:عبارتند از: 1- پروین سلیمانى کرتالئى فرزند جواد به 
ش.ش 631  (مادر) 2- حســین مهمدى کرتالئى فرزند محمدنصیر به ش.ش 235  (پدر) مى باشد و 
وراث دیگرى ندارد. 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: 519 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/3/1034
حصر وراثت

نفیسه ناهید نژاد به شناسنامه شماره 489 به شرح دادخواست به کالسه 154/96  از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رقیه چاوشى به شناسنامه شماره  5 در تاریخ 
1394/2/16 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
عبارتند از: 1- زهرا ناهیدنژاد فرزند کریم به ش.ش 29398 (فرزند) 2- فاطمه ناهیدنژاد فرزند کریم به 
ش.ش 871 ( فرزند) 3- اعظم ناهیدنژاد فرزند کریم به ش.ش 1380 (فرزند) 4- طاهره ناهیدنژاد فرزند 
کریم فرزند کریم به ش.ش 1574 (فرزند) 5- مســلم ناهیدنژاد فرزند کریم به ش.ش 1699 (فرزند) 
6- مریم ناهیدنژاد فرزند کریم به ش.ش 46 (فرزند) 7- اصغر ناهیدنژاد فرزند کریم به ش.ش2187 
(فرزند) 8- نفیسه ناهیدنژاد فرزند کریم به ش.ش 489 (فرزند) مى باشد و وراث دیگرى ندارد. 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 نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد گردید. م الف: 539 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/3/1035
حصر وراثت

نفیسه ناهید نژاد به شناسنامه شماره 489 به شرح دادخواست به کالسه 155/96  از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرحوم کریم ناهیدنژاد به شناسنامه شماره  
1313 در تاریخ 1395/7/28 اقامتگاه دائمى خود را بــدرود زندگى گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به: عبارتند از: 1- زهرا ناهیدنژاد فرزند کریم بــه ش.ش 29398 (فرزند) 2- فاطمه 
ناهیدنژاد فرزند کریم به ش.ش 871 (فرزند) 3- اعظم ناهیدنژاد فرزند کریم به ش.ش 1380 (فرزند) 
4-طاهره ناهیدنژاد فرزند کریم به ش.ش 1574 (فرزند) 5- مســلم ناهیدنژاد فرزند کریم به ش.ش 
1699 (فرزند) 6- مریم ناهیدنژاد فرزند کریم بــه ش.ش 46 (فرزند)  7- اصغر ناهیدنژاد فرزند کریم 

به ش.ش 2187 (فرزند) 8- نفیســه ناهیدنژاد فرزند کریم به ش.ش 489 (فرزند) مى باشــد و وراث 
دیگرى ندارد. 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: 538 شــعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/3/1036
مزایده

آگهى مزایده اموال منقول نوبت اول در پرونده 950235 و به موجب نیابت ارســالى از شــعبه پنجم 
دادگاه عمومى حقوقى اصفهــان  محکوم علیهم مصطفــى وعیدى- ناصرقلى جنتــى متضامنا به 
پرداخــت 1/874/516/766 ریال   بابت اصل خواســته در حق محکوم له غالمرضــا مرتضى پور  و 
مبلغ 93/725/839  ریال بابت هزینه اجراء در حق صندوق دولت محکوم گردیده اســت که محکوم 
له در قبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیهم که به شــرح زیر توسط کارشناس خبره 
کارشناسى شــده اســت، نموده اســت. صورت اموال مورد مزایده: کدمحصول: 99020110110، 
شــرح: مغزى ½، مقدار: 3000، واحد: عــدد، ارزش واحد (ریــال): 13/500، ارزش کارشناســى 
(ریــال): 40/500/000- 99020121610، زانوئــى دیــوارى پرســى 1/2× 16، 15000، عــدد، 
33/600، 504/000/000- 99020121510، ســه راهى 90 دیوارى پرســى 16× 1/2×16، 8000 
، عدد، 48/000، 384/000/000- 99020130618، زانوئى چپقى پرســى 3/4 × 25، 1856، عدد، 
51/500، 384/584/000- 99020120910، زانوئــى صفحه دار تو پیچ پرســى 1/2 × 16، 800 ، 
عــدد، 58/000، 46/400/000- 99020121614، زانوئى دیوارى پرســى 1/2× 20، 2240، عدد، 
 ،۱۶mm (PEX-AL-PEX) 42/700، 95/648/000- 99020191216  لولــه نیوپایــپ
20000، مغز، 11/700، 234/000/000 جمع اقالم فوق االشــاره مندرج در هفــت ردیف، به مبلغ 
1/400/132/000– یک میلیارد و چهارصد میلیون و یکصد و ســى و دو هــزار ریال برآورد و اعالم 
میگردد با توجه به اینکه نظریه کارشناســى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض 
مانده اســت این اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگــزارى مزایده: 96/4/11 
ســاعت 9 تا 10 محل برگزارى مزایده: اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر مزایده از قیمت 
کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشــنهاد دهد فروخته خواهد شد.برنده مزایده می 
بایست 10 درصد از ثمن معامله را فی المجلس به همراه داشته باشــند تا عنداللزوم به حساب سپرده 
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 به صندوق دولت واریز مى گردد. کســانى که 
مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى  بایســت حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام 
مدنى مراجعه تا ترتیــب 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 شــرکت داده شوند. 

م الف: 527 شکل آبادى مدیر اجراي احکام مدنى دادگسترى شاهین شهر/3/1037
مزایده

در پرونده 900131  و به موجب اجرائیه  890815 مورخه  90/4/15  صادره از شــعبه دوم دادگسترى 
شاهین شــهر محکوم علیه کبرى توکلى  به پرداخت 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته در حق 
محکوم له حسن کوهى ورکانى و مبلغ 3/000/000  ریال بابت هزینه اجراء محکوم گردیده است که 
محکوم له در قبال خواســته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشناس 
خبره کارشناسى شده است، نموده است. صورت اموال مورد مزایده: 1- ششدانگ پالك 409/2151 
در صفحه 454 دفتر 351 ذیل شماره 76347 بمساحت 288 متر مربع به نام خانم کبرى توکلى بروجنى 
ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و در قید تامین و بازداشت میباشد 2- پس از بازدید از موقعیت 
محل جهت بازدید از داخل منزل دق الباب شد که اقدام به بازکردن درب منزل نکردند و به جهت عدم 
بازدید از داخل منزل در چهار مرحله در روز هاى متفاوت مجددا به محل مراجعه و اقدام به زدن درب 
و زنگ منزل شد. متاسفانه کسى اقدام به بازگشــایى درب ننمود لذا ناچارا اقدام به انداختن کارت خود 
در منزل و دادن کارت خود به همسایه هاى روبرو و درخواســت تماس جهت هماهنگى که در وقت 
مناسب با هماهنگى متصرف به محل و بازدید از داخل منزل اقدام شود که متاسفانه هیچگونه تماسى 
گرفته نشد. و هیچگونه همکارى صورت نپذیرفت لذا با عنایت به گذشت زمان به ناچار پس از بازدید 
و مالحظه و تطبیق حدود مندرج در ســوابق ثبتى با موقعیت محل و اطمینان از مطابقت حدود مندرج 
در سوابق ثبتى با موقعیت محل پالك فوق و بازدید از داخل کوچه و اینکه موقعیت محل و منزل فوق 
تغییرى صورت نگرفته و ساخت و ساز جدیدى انجام نشده اســت لذا با عنایت به گزارش کارشناسى 
قبلى و قیمت هاى عادله زمان مباشــرت و رکود موجود در بازار خرید و فروش ملک اقدام به ارزیابى 
شد لذا با توجه به گزارش کارشناس رسمى دادگسترى در تاریخ 95/8/4 که اعالم نموده است منزل 
مسکونى ویالیى یک طبقه که داراى نماى آجربندکشــى شده- کف حیاط موزاییک فرسوده – کف 
اتاق ها موزاییک و دیوارها رنگ که رنگ بعضى قسمت ها ریخته اســت. درب و پنجره ها آلومینیوم 
معمولى – درب هاى داخلى چوبى – عمر ســاختمان 25 سال داراى 288 مترمربع عرصه و 170 متر 
مربع اعیان که با توجــه به موقعیت محل و قیمت هاى روز در حال حاضر مبلغ دویســت و ده میلیون 
تومان به عبارت 2,100,000,000 ریال برآورد و اعالم میگردد و با توجه به اینکه نظریه کارشناســى 
به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده اســت این اجرا قصد فروش اموال از 
طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: 96/4/13  ساعت 9 تا 10 محل برگزارى مزایده: اجراى 
احکام شعبه دوم حقوقى شاهین شــهر محل بازدید از اموال توقیفى: با هماهنگى اجراى احکام شعبه 
دوم. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کســى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد 
شد.برنده مزایده می بایست 10 درصد از ثمن معامله را فی المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم 
به حساب سپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید واال 
ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. 
کسانى که مایل به شــرکت 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 بــه همراه قیمت پیشــنهادى را بــه دایره اجراى احــکام مدنى تحویل، تــا در مزایده 
شــرکت داده شــوند. م الف: 528  بابایــى اجراي احــکام شــعبه دوم دادگاه عمومــى حقوقی 
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حمد و سپاس خداوندى را سزاست که همواره وجود داشت، پیش از 
آنکه کرسى یا عرش، آسمان یا زمین، جن یا انس، پدید آیند. خداوندى 
کــه ذات او را فکرهــا و عقل هــاى ژرف اندیــش نتوانند بشناســند، 
و با نیروى اندیشــه انــدازه اى بــراى او نتوانند تصــور کنند. هیچ

 ســئوال کننده اى او را بــه خود مشــغول نســازد، و فراوانى عطا و 
بخشش از دارایى او نکاهد، براى دیدن به چشم مادى نیاز ندار، و در 

موال على (ع)مکانى محدود نمى شود.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاى روز هجدهم ماه مبارك رمضان:
ْرفیِه َقْلبى بِِضیآِء اَْنواِرِه، َوُخْذ بُِکلِّ اَْعضآئى اِلَى  اَللّـُهمَّ نَبِّْهنى فیِه لَِبَرکاِت اَْسحاِرِه، َونَوِّ

َر ُقلـُوِب الْعاِرفیَن. ِّباِع آثاِرِه، بُِنوِرَك یا ُمَنوِّ ات
خدایا! آگاهم ساز در این ماه از برکات سحرهاى آن و نورانى کن در آن دلم را به 
پرتو انوار آن و بگمارتمام اعضــا و جوارحم را به پیروى کــردن آثارش به نور

 خودت اى  روشن کننده دل هاى عارفان. 

 واکنش شهردار زرین شهر 
در پی عملیات تروریستی 17 خرداد در تهران

این اولین بارى نیست که اشرار و تروریست هاى خون ریز، بر دل و جان 
ایران و ایرانى داغ مى گذارند .

عملیــات جنایتکارانه ایادى آمریــکا، صهیونیســت و تکفیرى ها در 
ایجاد ناامنى در مجلس شوراى اســالمى و حرم مطهر امام خمینى(ره) 
دل مــردم ایران را بــه درد آورد و دشــمنان ایران اســالمى بار دیگر 
نشــان دادند دشــمنان این ملک و ملت هیچ گاه از دشــمنى دست بر
نمى دارند و همواره منتظر کوچک ترین فرصــت و یا کمترین غفلتى 
هســتند تا از هر جا که مى توانند به این ملت و مملکــت ضربه بزنند.
 تروریست ها بار دیگرنشان دادند که توان مقابله مستقیم را ندارند و مانند

 شب پره هایى هســتند که در تاریکى شــب یک حرکت موزیانه اى 
از خود نشــان مى دهند و امروز دشمنان ایران اســالمى با استفاده از 
عمال و مزدوران خود اقدام به حمالت کــور کرده تا به زعم خود امنیت 
مثال زدنى موجود در کشــور را به چالش بکشــند اما آنهــا باید بدانند 

که ایران اســالمى بعد از پیروزى انقالب اســالمى ایــران همواره در 
میدان هاى متعدد شــهداى گرانقدرى را تقدیم کرده؛ در هشــت سال

 دفاع مقدس فرماندهان عزیز ما مردانه ایســتادگى کردند و توانستند با 
سلحشورى، ایثار و فداکارى، دشمن متجاوز را تنبیه کنند و سرجاى خود 
بنشــانند؛ عرصه دیگرى که امروز مردم عزیزما جانشان را براى دفاع از 

کیان ایران اسالمى تقدیم مى کنند عرصه مبارزه با تروریسم است.
اینجانب ضمن محکوم کردن اعمال شنیع و تروریستى 17 خرداد ماه  که 
منجر به شهادت 17 تن و زخمى کردن 46 نفر از روزه داران  در ماه مبارك 
رمضان گردید ، براى شهداى عزیز علو درجات و براى مجروحان شفاى 

عاجل از درگاه خداوند عزوجل مسئلت دارم.

جواد جمالى شهردار زرین شهر

اقدامات زیست محیطی انجام شده 
در نیروگاه اصفهان

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید اصفهان تشریح کرد: 

  به مناسبت هفته محیط زیست، مدیرعامل شرکت مدیریت 
تولید برق اصفهان برخی فعالیت هاي زیست محیطی انجام 
شده در نیروگاه اصفهان را تشــریح کرد.    بنابراین گزارش، 
مهندس محمدرضا شیرانی، مدیرعامل شرکت مدیریت تولید 
برق اصفهان با ابراز خشنودي از اینکه نیروگاههاي اصفهان 
براي سومین سال پیاپی است که بطور کامل از سوخت گاز 
اســتفاده نموده و مصرف مازوت در این نیروگاهها به صفر 
رسیده است، به برخی فعالیت هاي زیست محیطی انجام شده 
در نیروگاه اصفهان از قبیل انتقال رسوبات حاصل از احتراق 
در بویلرهاي نیروگاه و رســوبات حاصل از شســت وشوي 
شیمیایی به شرکت هاي مجاز جهت فراوري، کنترل پساب 

خروجی از واحدهاي تولید برق و همچنین برگزاري همایش و
 دوره هاي آموزشــی مرتبط با محیط زیســت اشاره نمود. 
مهندس محمدرضا شیرانی، حفظ و توسعه فضاي سبز بیش 
از27 هکتــاري نیروگاه اصفهان را با وجود بحران ناشــی از 
کمبود آب، یکی از دستاوردهاي زیست محیطی قابل توجه 
این نیروگاه دانست و گفت: این مهم در حالی صورت پذیرفته 
است که نیروگاه اصفهان جهت بهره برداري از واحدهاي تولید 
برق با کمبود شدید آب روبرو اســت ولی با اقداماتی ازقبیل 
قطره اي کردن آبیاري اشــجار و فضاي ســبز و استفاده از 
گیاهانی که به آب کمتري نیاز دارند ســعی در حفظ محیط 

زیست داشته است.

 شرکت توزیع برق اســتان اصفهان با 1,400,000 مشترك و وسعت 91000 
کیلومتر مربع و بیش از 38,000 کیلومتر طول شــبکه به عنوان یکی از بزرگترین 
شرکت هاي توزیع برق کشور در محدوده مرکزي ایران اسالمی و با درکی درست 
و به موقع از تحوالت ایجاد شده در بخش توزیع برق ، "برنامه استراتژیک 5 ساله 
" خود را با پنج محور کالن سازمانی تدوین نموده و استقرار و پیگیري اجراي آن را 
تا آخرین الیه هاي شرکت با هدف تحقق اهداف در سال 1398 پیگیري می نماید.

در این راستا به منظور مانیتورینگ برخط سامانه هاي مذکور ، سامانه مانیتورینگ پایش ایجاد 
گردیده است که روند بهبود شاخص هاي استراتژي از سامانه مذکور استخراج می گردد.

 از دیگر اقدامات این شرکت ، پیاده سازى نرم افزار جامع تعمیرات 
، نرم افزار ایمنى شــرکت ، نرم افزار حقوقى شرکت ، نرم افزار 
رسیدگى به شکایات (با ایجاد درگاه در سایت شرکت) ، ارزیابى 

عملکرد کلیه واحدهاي شهرستانی در بازه هاي زمانى شش ماهه 
بصورت شاخصى و میدانى ، تدوین طرح جامع شناسنامه شغلى 
مشاغل برونسپار و نمودار سازمانى ایشان ، تدوین منش رفتارى 

مشاغل برون ســپاري ، راه اندازى سایت جدید شرکت مبتنى بر 
ارائه خدمت به کلیه ذینفعان و پذیرش 22 مقاله در کنفرانس هاى 

داخلى و خارجى می باشد.

از ایــن رو در خرداد مــاه 1393 ، برنامه راهبردي شــرکت با توجه به اســناد 
راهبردي وزارت نیــرو و شــرکت توانیر با چشــم انداز ســال 1398 جهت 
کاهش تلفات شــبکه به 8 درصــد ، افزایــش ارائه خدمــات غیرحضوري به 
98 درصد ، تأمین برق مطمئن و پایدار و همچنین کســب جایگاه اول در شرکت 
هاي توزیع برق تدوین گردید و پیرو آن ، نقشــه اســتراتژي شــرکت جهت 
تعیین برنامه واحدهــاي مختلف و نقش ایشــان در تحقق چشــم انداز ابالغ 

گردید.در اولین ســال اجراي برنامه ، (سال 1395) زیرســاخت هاي مورد نیاز 
در حوزه هاي مختلف شــرکت از جمله مرکز دیســپاچینگ مجهز به سامانه ناب 
و سیستم اتوماســیون ، سیســتم جامع مشــترکین با محوریت مرکز خدمات 
غیرحضوري (ســمیع) ، ســامانه ســنجش  آنالین تلفات (مســتند) ، توسعه 
انرژي هاي نو و تجدید پذیر ، ایجاد سامانه سنجش تولیدات فتوولتائیک ، مدیریت 

پیک بار به صورت آنالین ایجاد شده است.  

                سامانه سنجش تولیدات فتوولتائیک         سامانه اتوماسیون شبکه سامانه مستند

روند تلفات شرکت (درصد)    

روند کاهش خاموشى شرکت (دقیقه در سال)   
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تهیه عکس هاى  سیاه ، شگرد مرد سمند سوار 

پرسپولیسپرسپولیس
و بحرانى به نام و بحرانى به نام 
آنتونى گولچآنتونى گولچ
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سال جام جهانى و

 لیگ غیر استاندارد 
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ستاره ها
 با ژنرال
 مى مانند

تولید کارت گرافیک خارجى تولید کارت گرافیک خارجى 
براى تقویتبراى تقویت

 لپ تاپ هاى ضعیف لپ تاپ هاى ضعیف

به گزارش روابط عمومى 
برق  توزیــع  شــرکت 
شهرســتان اصفهــان 
بیش از یک کیلومتر کابل 
کشى فشــار متوسط در 
خیابان کاشانى به منظور
 بــرق رســانى پایــدار 
و مطمئــن و افزایــش 
قابلیت اطمینان شبکه با 
هزینــه اى بالــغ بــر  

 6 میلیارد و 500 میلیون تومان اجرایى و به بهره بردارى رسید .
مهنــدس مهــران نصر مدیــر امور بــرق مرکز بــا اعالم ایــن خبر

 گفت :با احداث 1260 متر کابل کشــى فشار متوسط برکنارى کابل هاى 
روغنى که مدت زمان زیادى از بهره بردارى آن گذشته اجرایى و کابل هاى 

کراسلینگ جایگزین آن شد. 
وى در ادامه تصریح کرد : بر کنارى کابل هاى 40ساله  با توجه به شرایط 
خاص  در این امور که در بر گیرى بسیارى از سازمان هاى مهم شهرى  و 
حجم باالى ترافیک را دارا مى باشد  روند این نوع فعالیت ها را بیش از پیش 

با سرعت و حساسیت بیشتر همراه نموده است.
وى خاطر نشــان کرد: یکى دیگــر از اهــداف این امور در بــر کنارى

 کابل هاى روغنى پیشگیرى از آلودگى محیط زیست مى باشد .

برق رسانى پایدار خیابان کاشانىبرق رسانى پایدار خیابان کاشانى
پست 63/20 کیلوولت سالن همایش هاى اصفهان  با وسعت بیش از یک کیلومتر  با وسعت بیش از یک کیلومتر 

برقدار و آماده بهره بردارى شد

با اعتبارى بالغ بر 45 میلیارد ریال 

با صرف هزینه اى بالغ بر 45 میلیارد ریال ، پست 63/20 کیلوولت 
سالن همایش هاى اصفهان واقع در جنوب شرق اصفهان برقدار و 

آماده بهره بردارى شد
به گزارش روابط عمومی بــرق منطقه اي اصفهان مهندس امین 

مقدس معاون طرح و توسعه این شرکت در این باره گفت:
با توجه به نیاز روز افزون استفاده از انرژى برق به خصوص در بخش 
صنعت به خصوص در شــهرك هاى صنعتى، تقاضاى افزایش 
خرید بار مصرفى در شهرك سالن همایش هاى اصفهان واقع در 
منطقه جنوب شرق اصفهان مطرح و با توجه به کامل بودن ظرفیت 
باردهى پستهاى منطقه مذکور، احداث یک دستگاه پست 63/20 
کیلوولت با یک بى ترانسفورماتور و با مشارکت شهردارى اصفهان  

در دستور کار قرار گرفت.
مقدس افزود: از نکات برجســته پروژه تامین حــدود 80 درصد 
تجهیزات پروژه از محل انبار برق منطقــه اى اصفهان ، قابلیت 
افزایش زیرساختها ، کاهش بار دیگر پستهاى موجود به خصوص 

جلوگیرى از پیرى زودرس تجهیزات نصب شده در پستها و کاهش 
مشکالت ولتاژى در منطقه یاد شده مى باشند. 

معاون طرح و توســعه بــرق منطقــه اى اصفهان با اشــاره به 
مشخصات فنى پروژه مذکور اذعان داشــت: پست مذکور از نوع 
Conventional بوده که ظرفیت ترانسفورماتورهاى آن40 
مگاولت آمپر و تعداد فیدرهاى 20 کیلوولت شــش دستگاه فیدر 
خروجى و یک دســتگاه فیدر خازن که با اعتبار بالغ بر 45 میلیارد 

ریال آماده بهره بردارى شده است.
الزم به ذکر اســت پست یاد شــده ظرفیت افزایش یک بى خط 
63 کیلوولت ورودى، دو بى خــط 63 کیلوولت خروجى، یک بى 
ترانسفورماتور قدرت، شش دستگاه فیدر خروجى 20 کیلوولت و 

یک فیدر خازن را دارا مى باشد. 
در پایان گفتنی اســت : پیمانــکار اجرایى پروژه شــرکت رفیع 
تاور نقش جهان و مشــاورآن  شــرکت  مهندســین دانشــمند

 بوده اند.   



1010فرهنگفرهنگ 2961 سال چهاردهمسه شنبه  23 خرداد  ماه   1396

بهنام تشــکر با انتشــار عکس فوق در 
اینســتاگرامش نوشــت: «باهم دوست 
باشیم همدیگه رو دوســت داشته باشیم 
اونوقت آرامش آروم آروم میاد سراغمون. 

دوستتون دارم، همتونو.»

نسخه آرامش  

سلفى مه لقا باقرى و سروش جمشیدى، 
زوج محبوب مجموعــه «دورهمى» که 

قصه آن هم به سر رسید.

 پرویز پرستویى با انتشــار این عکس در 
اینستاگرامش نوشت: «کاریزما چیست؟ 
افرادى که انــرژى مثبــت دارند، اغلب 
مهربان و با عاطفه هستند، به زمین و زمان 
مهربانى مى کنند، غصــه دارند اما آن را 
قصه نمى کنند تا ُخلق مردم را تنگ نکنند، 
اغلب افرادى خوش ُخلقنــد، دنبال نقاط 
مثبت هستند، در برابر نا مالیمات زندگى 
خم به ابرو نمى آورند. ایــن افراد در بلند 
مدت یک نیرویى به دست مى آورند که 
از همه لحاظ مورد قبول اطرافیان هستند 
و به قول روانشناســان "کاریزما" دارند. 

کاریزماتیک باشید، پر از دید مثبت.»

سلفى با  «قیمت»

کاریزماتیک باشید

انتشار تصویر مراسم افطارى رئیس جمهور با هنرمندان که 
چهارشنبه هفته گذشته در سالن اجالس سران برگزار شد، 
یک حاشیه جالب داشت که در فضاى مجازى با واکنش هاى 
متنوع کاربران مواجه شد.در بخشى از دیدار رئیس جمهور با 
هنرمندان تصاویر محمدرضا گلزار هم دیده مى شد که در 
ژست عجیبى گویا در حال صحبت با حسن روحانى است. 
گلزار در این تصاویر در حالى که دست در جیب شلوار خود 
دارد، با نگاهى خاص مشغول تماشاى رئیس جمهور است.در 
بخشى از اخبار صحبت هاى گلزار اینطور بازتاب داده شد که: 
«تقریباً همه ما فکر مى کردیم بعد از حوادث خونین صبح، 
مراسم کنسل مى شود و شما به دلیل رعایت مسائل امنیتى 
در یک مکان عمومى حاضر نمى شوید. وقتى دیدیم شما این 
شجاعت را داشتید، ما هم آمدیم. واقعاً شما امشب بار دیگر 
نشان دادید، هیچ وقت یک ایرانى را نمى توان تهدید کرد».

رئیس جمهور هم بعد از تعارفات معمول از گلزار تشکر کرده 

و گفته: «مردم ایران، مردم شجاعى هستند و هنرمندان مان 
هم همینطور.»

اما این طرز ایستادن گلزار در مقابل رئیس جمهورى 
در فضاى مجازى بازتاب هاى زیادى داشــت و 

اغلب به آن خرده گرفتند ونوشــته اند: «آقاى 
گلزار طورى با آقاى روحانى صحبت مى کنند 
(دست در جیب) که انگار با دوست چندین 
ساله خود برخورد کرده، ایشان منتخب یک 
کشورهستند و الزم است مؤدبانه تر برخورد 
کند وجلوى رئیس جمهور یک کشور باید با 

احترام ایستاد.» 
در هر حال با وجود اینکه گلزار ترجیح داده در این 

مورد اظهار نظرى نکند، شاید بتوان راحتى و آرامش 
رئیس جمهور در برخورد با هنرمندان را یکى از دالیل 

نحوه ایستادن با فراغ بال گلزار در حضور وى دانست.

شیرین یزدان بخش بازیگر سینما و تلویزیون در گفتگویى 
درخصوص فعالیت هاى خود در ســال 96 اظهار داشــت: 
«امسال تاکنون تنها در یک فیلم به نام "جاده قدیم" به ایفاى 

نقش پرداخته ام و فیلمبردارى این اثر همچنان ادامه دارد و 
به جز این اثر فعًال کار دیگــرى را انجام نداده ام. البته هنوز 
ابتداى سال است و کارهاى دیگر معموًال در نیمه دوم 

سال اتفاق مى افتد.»
وى درباره نقشــش در این فیلم افزود: «با این 
سن و سالى که من دارم تنها به من نقش مادر 
مى دهند و در این فیلم هم مثل گذشــته در 
نقش مادر یک خانواده ظاهر شده ام. "جاده 
قدیم" مضمونى اجتماعى دارد و به یکى از 

مشکالت جامعه مى پردازد.»
بازیگر «بوسیدن روى ماه» درباره نحوه حضور 
جوانان در ســینما تصریح کــرد: «واقعیت امر 
نمى دانم چطور باید وارد عرصه بازیگرى شد. خود 
من  تصادفى وارد عرصه سینما شدم و این سئوال را باید 
کسانى پاسخ دهند که مراحل مختلف سینما را گذرانده اند.» 
وى درباره چگونگى حضور خــود در بازیگرى تأکید کرد: 
«پس از بازنشستگى اوقات فراغتم را به دیدن تئاتر مى رفتم. 
در یکى از همین تئاتر ها کارگردانى به من گفت براى نقشى 

به بازیگرى مثل من که شناخته شده هم نباشد نیاز دارند و 
قرار شــد همان یک کار را بازى کنم که آن یکبار کار هنوز 
تمام نشده اســت.»بازیگر فیلم «ابد و یک روز» در مورد 
سختى هاى ایفاى نقش مخصوصاً اشک ریختن افزود: «همه 
چیز به دل آدم بستگى دارد. گاهى وقت ها دل آم پر است و 
نقش هم بر جانش مى نشیند و راحت اشک مى ریزد اما اگر 
این اتفاق نیافتاد باید به وسیله هاى دیگر اشک را ایجاد کرد.» 
وى در همین راســتا ادامه داد: «این اتفاق و نشستن نقش 
بر دلم در فیلم "بوســیدن روى ماه" براى من افتاد و در آن 
فیلم از ته دل اشــک ریختم. در آن فیلم در حدى اشــک 
ریختم که چندین بــار کات دادند و دوبــاره فیلمبردارى 

کردند.»
یزدان بخش با اشاره به دلیل نزدیکى با نقش خود در فیلم 
«بوسیدن روى ماه» خاطرنشان کرد: «من با فیلم "بوسیدن 
روى ماه" ارتباط ویژه اى برقرار کردم و اشک هاى من در آن 
اثر کامًال طبیعى است زیرا من همسرم را در سن 42 سالگى 
و بسیار جوان از دست دادم و همین عاملى بود که این فیلم تا 

این حد بر جان من بنشیند.»

پیش از این هم ســابقه داشــته که چهره هاى غیرورزشى 
مشعل دار المپیک باشــند.«تام کروز» در المپیک 2004 
آتن مشــعل دار بود ، «دیوید بکام» در المپیک 2012 لندن 
مشعل بازى ها را به دست گرفت. این بار نوبت به یک چهره 
هنرى از ایران رسیده است که در یک میدان ورزشى جهانى، 
سفیر ایران باشد.گفته مى شود؛ البته مشعل دارى سوپراستار 
سینماى ایران تنها بخشى از یک پروژه بزرگ است؛ او سفیر 
کمپینى شده است تا چند ایرانى دیگر را هم براى مشعل دارى 
المپیک 2018 انتخاب کند.«سامسونگ موبایل» به عنوان 
حامى رسمى المپیک پیونگ چانگ، براى اولین بار افراد را 

براى حمل مشعل المپیک زمستانى انتخاب مى کند.
بهرام رادان بازیگر سینماى ایران به عنوان سفیر این کمپین 
انتخاب شده است تا مردم را براى شــرکت در این رویداد 

تاریخى دعوت کند.
رادان با اشــاره به اینکه افراد بزرگى  در طول تاریخ 

مشعل دار بازى هاى المپیک بودند، در این 
باره گفت: «این فرصت بزرگى  است که 
در اختیار ایرانیان قرار گرفته تا به عنوان 
نماینده ایران افتخار حمل مشــعل 
المپیک را داشته باشند. افتخارى که 
ممکن اســت فقط یکبار در زندگى  
به وجود بیاید.»سفر مشعل المپیک 

زمستانى 2018 از اول نوامبر آغاز 
مى شــود و از 17 شهر و 

استان کره جنوبى مى گذرد.
این مشعل در مراسمى سنتى 26 اکتبر در شهر قدیمى المپیا 
در یونان روشن خواهد شد و با تشــریفاتى در 31 اکتبر به 
مدیران کره جنوبى تحویل داده مى شود. مشعل بازى ها به 
مدت 101 روز از سوى هفت هزار و 500 نفر پس از رسیدن به 
اینچئون حمل خواهد شد.شعار مراسم حمل مشعل، «اجازه 
دهید همه بدرخشند» خواهد بود، این شعار در وهله اول به 
ذات مشعل المپیک باز مى گردد و سپس به آرزوى پیونگ 
چانگ براى اتحاد جهان از طریق ورزش.«لى هى بئوم»، 
رئیس کمیته  برگــزارى بازى هاى المپیــک و پارالمپیک 
زمستانى 2018 در این باره گفت : «مراسم حمل مشعل این 
پیام را به نسل ها مى رساند که مردم با فرهنگ ها، نژادها و 
مذاهب گوناگون مى توانند کنار هم جمع شوند. ما اطمینان 
داریم که مشــعل اجازه مى دهد که همگان بدرخشــند و 
جرقه هاى اشتیاق و هیجان را قبل از بازى ها شعله ور کند.در 
ایران سامسونگ مشعل داران المپیک زمستانى را 
انتخاب مى کند. شما هم مى توانید در این کمپین 
ثبت نام کنید تا در المپیک زمستانى کره جنوبى 

مشعل دار ایران باشید.»
مهلت زمانى بــراى ثبت نام تــا 30 خرداد 
ماه اســت و بــراى ثبت نام اولیه و کســب 
اطالعــات بیشــتر مى توانید به پیــج ویژه 
این اتفاق در سایت سامســونگ به آدرس
www.samsung.com/iran/ 

otr2018 مراجعه کنید.

رؤیا نونهالى بــراى بازى در فیلم کوتــاه «هایالیت» جایزه 
بازیگرى جشــنواره «Festigious» آمریــکا را دریافت 

کرد.
فیلم کوتــاه «هایالیت» بــه کارگردانى شــهرزاد دادگر در 
نخستین حضور بین المللى خود موفق به کسب جایزه بازیگرى 
جشــنواره «Festigious» با عنوان «زن الهام بخش در 
فیلم» شد. این جشنواره به صورت رقابت ماهانه و با حمایت 
وبسایت IMDB در لس آنجلس برگزار مى شود و این جایزه 

در دوره رقابتى ماه مى میالدى کسب شده است.
در این فیلم کوتاه رؤیا نونهالى، نســیم ادبى، ســاناز مصباح، 
رابعه مدنى، شــفق شــکرى و بهنــاز جعفــرى هنرنمایى

 کرده اند.

مرضیه وفامهر از عدم صدور مجوز براى مؤسسه هنرى 
ناصر تقوایى خبر داد و گفت: «بعد از تصویب اساسنامه 
و صدور اســتعالم هاى مورد نیاز و انجام همه کارهاى 
عوامل و هیئت مدیره، مؤسسه فرهنگى- هنرى ناصر 
تقوایى ثبت شرکت ها شــد. وقتى ثبت شرکت انجام 
مى گیرد فقط مى ماند پروانه  مؤسسه که از سوى وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمى صادر مى شود اما درباره مؤسسه 
هنرى تقوایى این اتفاق نیافتاده و دو ســال است این 
مؤسسه بالتکلیف مانده اســت.» وفامهر با بیان اینکه 
به رغم پیگیرى هاى ما هنوز وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى به طور رسمى جوابى نداده است، گفت: «من 
حتى تالش کردم که این خواسته را به آقاى وزیر منتقل 
کنم و نامه اى دادم که دوستانشان به دستشان برسانند 

اما نمى دانم که این نامه به دست آقاى صالحى امیرى 
رسیده یا نه؟» این فیلمســاز و بازیگر خاطرنشان کرد: 
«مى خواستم از وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى وقت بگیرم 
و راجع به این موضوع با ایشان صحبت کنم چون مقدار 
زیادى از کارهاى آقاى تقوایى هســت که باید منتشر 
شــود و آقاى تقوایى این وکالت را به من داده که پیگیر 
کارهایشان باشم. براى من مهم است که هرچه سریع تر 
این اقدامات را انجام دهم اما متأسفانه دو سال است که 
در این مرحله مانده ایم. مى دانید که وقتى از مرحله صدور 
پروانه مؤسسه از سوى وزارت ارشاد بگذریم، کارهاى 

بعدى آن بسیار سنگین است.»
ناصر تقوایى، مرضیه وفامهر بــه همراه برخى فعاالن 
هنرى و فرهنگى هیئت مؤســس مؤسسه فرهنگى- 

هنرى ناصر تقوایى را تشکیل مى دهند.

خداحافظ مرد تنهاى شب... 
یکســال از درگذشــت حبیب محبیان یا به قول اهالى 
موســیقى «مرد تنهاى شــب» گذشــت؛ مردى که 
موزیســین ها او را یکى از بهترین هاى موســیقى پاپ 

ایران مى دانستند.
ناصر چشم آذر، درباره حبیب محبیان گفت: «من حدوداً 
بین 300 تا 400 آهنگ تنظیم کرده ام که از این تعداد پنج 
قطعه را براى زنده یاد "حبیب" تنظیم کردم اما متأسفانه 
به دلیل مشغله ذهنى بسیار زیادى که در حال حاضر دارم 

اسامى و فضاى آن آثار را به خاطر نمى آورم.»
این آهنگســاز و تنظیم کننده در ادامه افزود: «ســابقه 
آشــنایى من با حبیــب از طریق "وارطان آوانســیان" 
مدیریــت هنرى شــرکت "آونگ" به قبــل از انقالب 
بازمى گردد. به پیشنهاد آقاى آوانسیان تعدادى از آثارى را 
که قرار بود حبیب بخواند براى تنظیم به من واگذار کردند 

و این آغاز آشنایى من با ایشان بود.»
وى همچنین عنوان کرد: «سبک حبیب ترکیبى از راك 
و پاپ ایرانى بود. البته من واژه پاپ را در مورد موسیقى 
ایرانى جایز نمى دانم و بیشــتر مى پسندم از واژه "مردم 
پسند" استفاده شود. سبک موســیقى ایشان مردمى و 
پایپیوالر بود؛ و از آنجا که گیتاریست توانمندى محسوب 
مى شــد موســیقى اش نیز تلفیقى از موســیقى راك و 

موسیقى روز با محوریت گیتار بود.»
چشم آذر همچنین درباره استقبال مردم از شیوه کار حبیب 
محبیان گفت: «تا آنجا که من به خاطر دارم آهنگ "من 
مرد تنهاى شــبم" در زمانى که منتشر شد به اصطالح 
عامه، واقعًا منفجر کرد. این کار با استقبال اکثریت مردم 
روبه رو شــد و بیشــتر مردم این آهنگ را واقعًا دوست 
داشتند. دلیل این استقبال از کار حبیب هم شاید به دلیل 
صداى خاص او بود؛ حبیب بــه واقع صداى باز و فراخى 

داشت که مثالزدنى بود.»
این موسیقیدان همچنین افزود: «ما پیش از حبیب هیچ 
صدایى که نزدیک به صداى ایشــان باشــد نداشتیم و 
همین خودرویى و حرکت هاى شخصى ایشان و فرم و 

سبک خوانندگى شان به گونه اى بود که براى مردم جذاب 
مى نمود؛ در واقع پیش از ایشان هیچ خواننده اى نزدیک 
به جنس صداى حبیب نداشــتیم. به خصوص وسعت 
صداى حبیب بسیار جالب توجه بود و مى توانست در اوج 

خوانندگى کند.»
وى در ادامه عنوان کرد: «پیــش از انقالب در این گونه 
سبک هاى مردمى تنها کسى که صداى اوج خوبى داشت 
و در بخش اوج هم خوانندگى مى کرد "ابى" بود؛ ولى با 
ورود حبیب به این عرصه همه متوجه شدند که مى شود 

از ابى هم باالتر خواند.»
چشم آذر درباره جایگاه حبیب محبیان در حوزه موسیقى 
پاپیوالر ایران گفت: «حبیب جزو خوانندگان درجه یک 
موسیقى مردمى ایران محسوب مى شد. ایشان با اجراهاى 
موفقى که داشت به جایگاه بســیار خوبى در موسیقى 
پاپیوالر ایران دســت پیدا کرد. بعد از انقالب هم ایشان 
فعالیت هایشان را در آمریکا ادامه داد و چند قطعه بسیار 
موفق هم منتشــر کرد که با اقبال بسیار جالب توجهى 

روبه رو شد.»
این آهنگســاز و تنظیم کننده در ادامــه افزود: «یکى 
از موفق ترین آثــار بعد از انقالب حبیــب قطعه "مادر" 
محسوب مى شــود که بســیار براى مردم ما جذاب و 

خاطره انگیز است.»
وى همچنین عنوان کرد: «بعد از انقالب من دیگر هیچ 
دیدارى با حبیب نداشتم تا اینکه دو سه سال قبل دست 
تقدیر ما را دوباره به هم رساند و در شب جشن موسیقى 
ما دیدارها را تازه کردیم. این دیدار با بیش از 30 ســال 
فاصله اتفاق افتاد و متأســفانه کمى بعد هم حبیب را از 

دست دادیم.»
ناصر چشم آذر درباره منش اخالقى حبیب محبیان گفت: 
«حبیب بسیار انسان معتقد و سالمى بود و به همین خاطر 
هم مردم کشــورمان او را تا این حد دوســت داشتند و 

صدایش به دل مى نشست.»
حبیب در 4 مهر 1331 در شمیران تهران به دنیا آمد. در 

خانواده او، برادرانش نیز به موسیقى عالقه داشتند اما تنها 
خود حبیب به موسیقى حرفه اى روى آورد.

با وجود تمایل سایر برادرانش به ویولن، عالقه او از ابتدا 
به گیتار بــود. دوران نوجوانى حبیب مصادف با پیدایش 
گروه «بیتلــز» در دهه 60 میالدى اروپا شــد و همین 
موضوع عالقه بیشتر او به موسیقى را پدید آورد. با پذیرفته 
شدن در آزمون صداوســیما، زیر نظر مرتضى حنانه به 

فراگیرى اصول و تدابیر آهنگسازى روى آورد.
حبیب بعدها توانســت به عنوان خواننــده در تلویزیون 
استخدام شود. او بعد از دو سال از اســتخدام در رادیو و 
تلویزیون به خدمت سربازى رفت و در آنجا نیز خواننده 
باشگاه افسران بود. حبیب پیش از انقالب با انتشار آثارى 
چون «من مرد تنهاى شــبم» به شــهرت رسید و سه 
ســال پس از پیروزى انقالب به آمریکا مهاجرت کرد تا 

فعالیت هاى موسیقایى اش را خارج از ایران ادامه دهد.
بعدها در سال 1388 حبیب به ایران بازگشت اما تا زمان 
درگذشــتش در 21 خرداد 1395 اجازه انتشــار آلبوم و 

برگزارى کنسرت پیدا نکرد.

واکنش ها به ژست گلزار در مقابل رئیس  جمهور

اشک هاى من در «بوسیدن روى ماه»، طبیعى است

بالتکلیفى مؤسسه هنرى ناصر تقوایىرؤیا نونهالى از جشنواره آمریکایى جایزه گرفت

بهرام رادان،مشعل دار المپیک زمستانى 2018

رادان با اشــاره به اینکه افراد بزرگى  در طول تاریخ 
مشعل دار بازى هاى المپیک بودند، در این 

باره گفت: «این فرصت بزرگى  است که 
در اختیار ایرانیان قرار گرفته تا به عنوان 
نماینده ایران افتخار حمل مشــعل 
المپیک را داشته باشند. افتخارى که 
ممکن اســت فقط یکبار در زندگى  
وجود بیاید.»سفر مشعل المپیک  به

8زمستانى 2018 از اول نوامبر آغاز 
7مى شــود و از 17 شهر و 

جرقه هاى اشتیاق و هیجان را قبل از بازى ها شعله ور کند.در
ایران سامسونگ مشعل داران المپیک زمستانى را
انتخاب مى کند. شما هم مى توانید در این کمپین
ثبت نام کنید تا در المپیک زمستانى کره جنوبى

مشعل دار ایران باشید.»
مهلت زمانى بــراى ثبت نام تــا 30 خرداد
ماه اســت و بــراى ثبت نام اولیه و کســب
اطالعــات بیشــتر مى توانید به پیــج ویژه
این اتفاق در سایت سامســونگ به آدرس
www.samsung.com/iran/
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ذرت مکزیکى یکى از تنقالت بســیار محبوب به ویژه 
در فصول ســرد سال مى باشــد. اگرچه این خوراکى به 
دلیل افزودنى هایى مثل انواع ســس و ادویه جات بسیار 
طعم خوبى دارد اما فکر مى کنید مصرف آن تا چه اندازه 
براى سالمتى شما مفید است. اگر تا به حال تنها به دلیل 
خوشمزه بود ذرت مکزیکى از مشــترى هاى آن بودید 
پیشنهاد مى کنیم براى آگاهى از خواص ذرت مکزیکى 

ادامه این مطلب را دنبال کنید.

درباره خواص ذرت مکزیکى بدانید
متخصصان تغذیه معتقدند کــه ذرت مکزیکى اگر به 
صورت مناســب تهیه شــود نه تنها مضر نیست، بلکه 
مى تواند به عنوان یک میان وعده مناســب جایگزین 
تنقالت بى ارزش مثل چیپس و پفک شود. ذرت سرشار 
از ویتامین هاى گروه C، B، A و امالح معدنى کلســیم، 
پتاسیم، فســفر و آهن بوده و قســمت اعظم آن را مواد 
نشاسته اى تشکیل مى دهد. برخى از مهمترین خواص 

ذرت مکزیکى به شرح زیر است:

تقویت سیستم ایمنى بدن
ذرت مکزیکى سرشار از ویتامین ها و امالح معدنى بوده 
و بدن انســان را در برابر انواع بیمارى ها حفظ مى کند. 
امروزه جوانان زیادى به خوردن ذرت مکزیکى در زمان 
استراحت و تفریح مى پردازند و جالب است بدانید که این 
ماده غذایى سرشــار از مواد معدنى مفید براى سیستم 

ایمنى بدن است.

یک آنتى اکسیدان طبیعى
ذرت مکزیکى حاوى مقدار زیادى آنتى اکسیدان است 
و انسان را در برابر انواع ســرطان ها ایمن نگه مى دارد 
و براى پیشــگیرى از دیابت و نرمال نگهداشتن میزان 
قند خون ماده اى مفید به شــمار مى رود. همچنین فیبر 
خوراکى ذرت به پایین آوردن ســطح کلســترول خون 
کمک مى کند، احتمال ابتال به ســرطان روده را کاهش 

مى دهد.

خاصیت ضد یبوستى
خواص ذرت مکزیکى کمک بزرگى به رشد باکترى در 
روده کرده و اسیدهاى چرب موجود در آن باعث بهبود 

عملکرد روده مى شود و خاصیت ضد یبوست دارد.

بهبود کم خونى
زنان مبتال به کم خونى به ویژه کم خونى ناشى از کمبود 
ویتامین مى توانند با مصرف ذرت بــه بهبود این نوع از 

اختالل کمک کنند.

B ماده اى سرشار از ویتامین
ذرت مکزیکى به دلیل اینکه حاوى مقادیر زیادى گوگرد، 
سیلیس، آهن و کلسیم است از پوست و مو و همچنین 
ناخن محافظت مى کند و ســبب استحکام آنها مى شود 
و امالحى همچون پتاســیم، فســفر و منگنز در آن به 
مقدار فراوان یافت مى شود. این ماده غذایى شامل ریز 

مغذى هاى زیر است:
ذرت یک منبع غنى از ویتامین B۱ است که در سوخت 

و ساز کربوهیدرات ها استفاده مى شود.
سرشــار از ویتامین B۵ اســت که بــه فعالیت هاى 

فیزیولوژیکى در بدن کمک مى کند.
حاوى فولیت اســت که در تولید سلول هاى جدید نقش 

قابل مالحظه اى دارد.
حاوى مقادیــر قابل توجهى ویتامین 

C است که براى مقابله با بیمارى ها 
مفید است.

ذرت مکزیکــى را 
سالم مصرف کنید

ذرتى که بــا عنوان ذرت 
مکزیکــى در کوچــه، 
خیابــان و بازار ســرو و 
فروخته مى شود، از حالت 
سالمت بخشى در حال 

خارج شدن است. اگر ذرت 

مکزیکى بدون نمک تهیه شده و به جاى کره و روغن 
جامد به آن مقــدار کمى روغن مایع افزوده شــود و از 
سس هاى چرب نیز استفاده نشود یک میان وعده مناسب 
است. بنابراین بهتر است مقدار کمى ذرت در منزل را با 
سس و روغن زیتون کم به عنوان یک میان وعده کامل 

غذایى مصرف کنند. 

طبع ذرت سرد است یا گرم؟
ذرت از نظر طب قدیم ایران سرد و خشک است. بهترین 
نوع ذرت، بخارپز آن است. ذرت هاى کبابى یا همان بالل 

معمولى نســبت به ذرت مکزیکى 
بسیار ســالم تر است. 

لبتــه بــالل  ا

موقع کباب شــدن نباید بسوزد زیرا ســوختن هر ماده 
غذایى احتمال سرطانزایى آن را افزایش مى دهد.

هشدار
اضافه کردن کره، نمک، سس هاى پرچرب و در مواردى 
افزودن کالباس و برخى افزودنى هاى دیگر که به دلیل 
بهتر کردن طعم و مزه ذرت مکزیکى است سبب افزایش 
کالرى ذرت مکزیکى مى شــود. متأسفانه میزان نمک 
وسس ذرت مکزیکى درایران دوسه برابر حد استاندارد 
است و به همین دلیل این ترکیب غذایى بسیار پرکالرى، 
چرب، شور و تند شــده و مصرف آن براى بیماران قلبى 
عروقى و مبتالیان به فشــار و چربى خون و افراد داراى 

اضافه وزن بسیار مضر و خطرناك است.
افزایــش چربى هــاى خــون ، افزایش 
آنزیم هاى کبدى و فشــار خون 
در افراد مســتعد از عوارض 
مصرف کنترل نشده ذرت 

مکزیکى است.

خواص ذرت مکزیکى ؛ این خوراکى خوشمزه

محققان سازمان جهانى بهداشت هشدار دادند که شکم 
گلدانى حتى اگر دیگر قسمت هاى بدن الغر باشد، خطر 
ابتال به برخى ســرطان ها را افزایش مى دهد. مطالعه 
محققان سازمان جهانى بهداشت نشان مى دهد که 11 
ســانتیمتر افزایش اندازه دور کمر، خطر ابتال به گروهى 
از ســرطان هاى مرتبط با چاقــى را 13 درصد افزایش 

مى دهد.
همه ســرطان ها نتیجه چاقى و اضافه وزن نیست، اما 
محققان متوجه شدند که اندازه دور کمر با ده نوع سرطان 
از جمله روده، پاییــن مرى، معده، کبد، کیســه صفرا، 

لوزالمعده، رحم، تخمدان، کلیه ها و سرطان سینه، ارتباط قابل مالحظه دارد.
محققان همچنین تصریح کردند که جمع شــدن چربى اضافه در بدن سطح هورمون هاى 
جنســى همچون اســتروژن و تستوســترون را تغییر مى دهد و همچنین با افزایش سطح 
انسولین در بدن، موجب التهاب مى شــود که همین امر هم خطر ابتال به سرطان را افزایش

 مى دهد.
این محققان تأکید کردند که براساس یافته هاى جدید، قسمت هاى مختلف بدن که محل 

تجمع چربى مى شود، این خطر را به شیوه هاى متفاوتى افزایش مى دهد.
محققان مى گویند: نتایج مطالعه ما نشان مى دهد شاخص توده بدن و قسمت هایى که چربى 
در بدن جمع مى شود، مى تواند شاخص مهمى در زمینه شناسایى خطر ابتال به سرطان مرتبط 
با چاقى باشد وبه طور خاص چربى در اطراف کمر به دلیل خطر ابتال به برخى سرطان هاى 

خاص اهمیت دارد، اما تحقیق بیشتر در این زمینه الزم است.
بر این اســاس، اضافه وزن یا چاقى تنها علت اصلى قابل پیشگیرى سرطان پس از مصرف 

سیگار است و با ابتال به 13 نوع سرطان مختلف ارتباط دارد.
سازمان جهانى بهداشــت داده هاى مربوط به 43 هزار شــرکت کننده را به مدت 12 سال 
پیگیرى کرد، از این تعداد بیــش از هزار  و600 نفر به یکى از انواع ســرطان هاى مرتبط با 

چاقى مبتال شدند.
به گفته پژوهشگران، اطالع رســانى به مردم درباره راه هاى کاهش خطر ابتال به سرطان 
اهمیت دارد و گرچه هیچ تضمینى درباره مبتال نشدن به این بیمارى وجود ندارد، اما داشتن 
وزن سالم از طریق تغییراتى اندك در خوردن و آشامیدن و انجام فعالیت بدنى در درازمدت، 

نقش مهمى در این زمینه دارد.

پدیده شکم گلدانى چیست؟

BویتامینB
ه حاوىمقادیر زیادى گوگرد،

ت از پوست و مو و همچنین 
آنها مى شود ســبباستحکام
یم، فســفر و منگنز در آن به
ززززززززززززریزززززززز د. این ماده غذایى شامل 

مین B۱ است که در سوخت 
ده مىشود.

ســت که بــه فعالیت هاى
ک مى کند.

ر تولید سلول هاى جدید نقش 

ى ویتامین 
یمارى ها 

ى را 

ت

معمولى نســبت به ذرت مکزیکى 
بسیار ســالم تر است. 

لبتــه بــالل  ا

چرب، شور و تند شــده و مصرف آن براى بیماران قلب
عروقى و مبتالیان به فشــار و چربى خون و افراد دار

اضافه وزن بسیار مضر و خطرناك است.
افزایــش چربى هــاى خــون ، افزایش
آنزیم هاى کبدى و فشــار خو

در افراد مســتعد از عوارض
مصرف کنترل نشده ذر

مکزیکى است.

محققان دانشگاه سن دیگو آمریکا در مورد آالیندگى 
ناشى از دود شمع و خطر استنشاق این دود بر سالمتى 
هشدار دادند. گرچه بررسى روى آلودگى هواى محیط 
داخلى در حدود 300 منزل نشان داد که دود سیگار به 
شدت کیفیت هوا را آلوده مى کنند اما انتظار نمى رفت 

که دود شمع نیز تا حد باالیى آالینده باشد. 
دود شــمع و صمغ کندر موجب افزایش ذرات معلق 
در هوا مى شود که اندازه اى بین نیم تا 2/5 میکرومتر 
دارند. این ذرات 100 بار کوچک تــر از مو بوده و به 
همین دلیل به راحتى وارد بدن شــده و زمینه ســاز 

ناراحتى هاى مختلف تنفسى و قلبى مى شود.
اثرات کوتاه و بلند مدت در مورد این ترکیبات در افراد 
مختلف دیده مى شود اما نسبت به کودکان باید بیشتر 
دقت کرد زیرا ریه آنها به طور کامــل تکامل نیافته 
است و نسبت به بزرگساالن مقدار هوایى حدود سه 
برابر بیشتر به ازاى هر کیلوگرم وزن بدن را استنشاق 

مى کنند.
اجتناب از روشن کردن شــمع و صمغ کندر، سیگار 
کشیدن، ســرخ کردن مواد غذایى و نظافت زمین با 
جارو مهمترین توصیه هاى ســاده اما کاربردى براى 

حفظ سالمت محیط منزل است.

همه مى دانیم موز چیست و چه مزه اى دارد. حتى 
شــاید درخت و برگ هاى عجیب آن را هم دیده 
باشید. اما بدون شک حقیقتى که قرار است برایتان 
بگویم را نمى دانید و تاکنون هم چیزى در رابطه 

با آن نشنیده اید. 
اگر آمادگى شنیدن آن را دارید، باید بگوییم که موز 

به خانواده توت ها تعلق دارد!
تعجب کردیــد؟ باید بدانید کــه در دنیا 411 نوع 
توت وجــود دارد که تعــدادى از آنهــا به عنوان 
«توت هــاى گیــاه شناســى» دســته بندى 

مى شوند. 
«بوتانیــکال بِرى» یــک تعریــف علمى براى
میوه هاى یاد شده است و بر اساس لغتنامه جامع 
جهانى جدید، به انواع میوه هایى گفته مى شــود 
که یک بدنه گوشــتى و آبدار دارند و هسته هاى

 آنها درون گوشت میوه پنهان شده است.
به این مفهوم کــه میوه ها/ســبزیجاتى همانند 
گوجــه فرنگــى و آووکادو هم بر اســاس این 
تعریــف، در خانــواده تــوت ها دســته بندى 

مى شوند.

مراقب مسمومیت دود شمع باشید

واقعیت شوکه کننده  درباره موز 

فواید جویدن آدامس نعناع

زولبیا و بامیه هاى «رنگى» 
در ماه رمضان نخرید 

جویدن آدامس نعناع عالوه بر اینکه حس خوشایند 
و آرامش مى دهــد داراى برخــى از موادمغذى 
براى حفظ ســالمت عمومى بدن است. جویدن 
آدامس نعنــاع ممکن اســت در مدیریت وزن و 
اشتها مؤثر باشــد. همچنین به نوع آدامس نعناع 
و افزودنــى هاى قندى آن در زمــان خرید توجه 

کنید.

تأثیر بر اشتها
در صــورت چاقى یا اضافــه وزن، جویدن منظم 
آدامس نعناع ممکن اســت به کنترل اشــتها و 
کاهش میزان کالرى دریافتى براى کاهش وزن 
مؤثر کمک کند.جویدن آدامس به مدت 45 دقیقه 
( 15 دقیقه در هر ساعت براى سه ساعت) مى تواند 
باعث کاهش اشــتها، پایین آمدن حجم مصرفى 
اسنک هاى خوراکى و افزایش حس سیرى شود. 
بنابراین براســاس نتایج تحقیقــات این مطالعه، 
جویدن آدامس ممکن اســت براى کنترل اشتها 
و کاهــش وزن در افــراد داراى اضافه وزن مؤثر

 باشد.

محافظت از کرم خوردگى دندان
جویدن آدامس ممکــن اســت در جلوگیرى از 
کرم خوردگى دندان مؤثر باشــد. جویدن آدامس 
بدون قند همچنین ممکن اســت به کاهش کرم 
خوردگى دندان کمک کند، زیرا افراد اغلب آدامس 
را بعد از خــوردن غذا مى جوند که بــا تولید بزاق 

براى محافظت از کرم خوردگى دندان مؤثر است. 
جویدن آدامس نعناع بــا افزودنى هاى قندى در 
مقایســه با آدامس نعناع بدون قند فواید مشابهى 
را براى جلوگیــرى از کرم خوردگــى دندان ها 

ندارد.

تأثیر بر سالمت روان
جویدن آدامس نعناع به صــورت منظم حتى بر 
ســالمت روان نیز تأثیر دارد. براســاس مطالعه 
منتشر شده در مجله «تمرین بالینى و اپیدمیولوژى 
در سالمت روانى»، جویدن آدامس به صورت دو 
بــار در روز به مدت 14 روز مــى تواند به کاهش 
اضطراب، افسردگى، خســتگى، خستگى ذهنى 
و ســردرگمى بعد از دو هفته مصرف کمک کند. 
افسردگى مى تواند منجر به افزایش وزن ناخواسته 
و چاقى شود، بنابراین بهبود افسردگى در کاهش 

وزن مؤثر است.

سایر فواید
جویدن آدامس نعنــاع فواید دیگــرى نیز براى 
سالمتى دارد. آدامس نعناع به خوشبو کردن دهان 
و تازگى تنفس کمک کرده که در افزایش اعتماد 
به نفس مؤثر است. همچنین انتخاب آدامس نعناع 
بدون قند به کاهش میزان کالرى دریافتى کمک 
مى کند. از طرفى آدامس نعناع بدون قند ممکن 
اســت در جلوگیرى از زیاده روى در خوردن نیز 

مؤثر باشد.

محمدحسین  عزیزى  رئیس انجمن صنایع غذایى  ایران با اشاره 
به ناسالم  بودن زولبیا  و بامیه اظهار داشت: براى تهیه زولبیا  و 

بامیه به ویژه نوع رنگى آنها متأسفانه مسائل بهداشتى به 
طور کامل رعایت نمى شــود و روغن به کار رفته در آن 

چند بار مصرف بوده که همین امر سبب بروز سرطان 
در بدن مى شود.

وى عنوان کرد: بســیارى از کارشناســان تغذیه  
مصرف زولبیا و بامیه را در مــاه رمضان به علت 
میزان باالى چربى و قند موجــود در آن توصیه 
نمى کنند و بــه جاى آن مواد مقــوى و انرژى زا 

همچون خرما و کشمش را مفید مى دانند.
رئیس انجمن صنایع غذایى  ایران بیان کرد: زولبیا 
ً  بــه بازار آمده به علت  و بامیه هاى رنگى که اخیرا

استفاده از رنگ هاى غیرمجاز باعث آسیب جدى به 
کلیه، کبد و قلب و عروق مى شود.

وى تأکید کرد: زولبیا و بامیه هــاى رنگى معموًال در 
مکان هاى بهداشتى تهیه نمى شــوند که این مسئله در 
نهایت خطر بروز بیمارى هاى قلبى را افزایش خواهد داد.

عزیزى یادآور شد: مصرف زولبیا و بامیه  خطر ابتال به دیابت را در 
افراد افزایش مى دهد که بهتر است در ماه رمضان مبتالیان به این 

بیمارى خرما، کشمش و حتى توت خشک شده را جایگزین این شیرینى 
چرب و آسیب رسان کنند.

آالیندگى  د
 بر سالمتى 
واى محیط

ود سیگار به 
نمى رفت  ر

ذرات معلق 
2 میکرومتر 
مو بوده و به 
مینه ســاز 

ود.
ات در افراد 
ن باید بیشتر 
کامل نیافته 
حدود سه  ى
استنشاق  را

ندر، سیگار
فتزمین با 
بردى براى 

زومیت دود شمع باشید

محمد
به ناس
ب بامیه
طور ک
چند با
در بدن
وى عن
مصرف
میزان
نمى ک
همچو
رئیس
و بامیه
استفاد
ک کلیه،
وى تأ
مکان
نهایت
عزیزى
افراد اف
بیمارى
چرب
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با بازگشــت سرمربى ســابق سپاهان 
به استقالل خوزســتان احتمال جدایى

 کولى بالى قوت گرفت. 
  عبدا... ویسى، سرمربى سابق سپاهان 
که در آخرین روزهاى ســال گذشته از 
سپاهان جدا شــد مجدداً به تیم اسبق 
خود بازگشت تا روزهاى فوق العاده خود 

را در این تیم دوباره تکرار کند.
مهمترین چالش ویســى در استقالل 
خوزستان، لشکر بازیکنان از دست رفته 
این تیم است و ویســى باید خیلى زود 
تیم خود را براى فصل بعــد آماده کند 
که گفته مى شود موســى کولى بالى، 
سید جالل عبدى و طالب ریکانى اولین 
خریدهاى این ســرمربى در استقالل 

خوزستان باشند.
کولى بالى هم که با خرید عزت ا... پورقاز 
و توافق نهایى سپاهان با دانشگر جاى 
خود را برروى نیمکت کرانچار مى بیند به 
احتمال زیاد چراغ سبز خود را به ویسى 

خواهد داد.
البته پیــش از ایــن مهــدى اخوان، 
سرپرست سپاهان گفته بود این بازیکن 
مشکلى براى تمدید قرارداد ندارد و در 

سپاهان مى ماند. 

دور جدیــد تمرینــات تیــم فوتبــال 
در  حضــور  بــراى  ذوب آهــن 
هفدهمین دوره لیگ برتــر از روز 27 
خردادماه زیر نظر امیــر قلعه نویى آغاز 

مى شود.
ذوب آهن بــراى حضــور قدرتمند در 
هفدهمیــن دوره رقابت هاى لیگ برتر 
از 27 خردادماه تمرینات خود را زیر نظر 
امیر قلعه نویى سرمربى جدید این تیم 

آغاز خواهد کرد.
 بر این اساس مدیریت ورزش قهرمانى 
باشــگاه فرهنگى- ورزشى ذوب آهن 
اصفهان در اطالعیــه اى اعالم کرد: 
با توجه به تعیین ســرمربى تیم فوتبال 
بزرگســاالن باشــگاه (دوره هفدهم 
لیگ برتر فوتبال باشــگاه هاى کشور) 
از تمامــى بازیکنــان تحت قــرارداد 
ایــن تیــم درخواســت مى شــود در 
مورخ شــنبه 27 خردادمــاه در کمپ 
تمرینــى مجموعــه ورزشــى ملت 
باشــگاه ذوب آهن واقع در خیابان امام 
خمینى(ره) مجاور بوســتان قلمستان 

حضور به هم رسانند.
 

کولى بالى 
به خوزستان 
بازمى گردد؟ 

استارت ذوبى ها 
از بیست و هفتم

دارد 
ر استان

ى و لیگ غی
سال جام جهان

حتى اگر تیم هــاى لیگ برتر 
همین حاال تمریناتشان را استارت بزنند، 

بدنســازى «8 هفته اى اســتاندارد» را از دست 
مى دهند و این به سود تیم ملى در سال جام جهانى نیست. 

  لیگ برتر ایران به گفته ســعید فتاحى مسئول سازمان لیگ از 6 
مرداد ماه استارت مى خورد اما هنوز بســیارى از تیم هاى لیگ برتر حتى 

صاحب خودشان را هم نمى شناسند. استقالل خوزستان، نفت تهران و سیاه جامگان، 
سپید رود رشت و تراکتورســازى همچنان از نظر مالکیتى مشــکالتى دارند. آنها یا مالک 

خودشان را نمى شناسند یا پول کافى براى رقابت در لیگ ندارند، به این ترتیب شاید باید این پنج تیم را 
از همین امروز جزو تیم هاى متوسط یا ضعیف قلمداد کرد و حداقل روى کاغذ نمى توان آنها را مدعى قهرمانى 

دانست (هر چند نفت تهران سال قبل قهرمان جام حذفى هم شد).
در واقع تقریباً یک سوم لیگ برتر قبل از شروع اوضاع خوبى ندارند و احتمال این هست که در تمام طول سال سوهان روح لیگ 

باشند و هر روز خبرهایى در مورد پول نداشتن براى گرفتن هتل و اتوبوس و هواپیما در مورد آنها بشنویم و البته براى لیگ هم بى آزار 
باشند و به تیم ملى هم کمکى نکنند.

این دست تیم ها - منهاى تراکتور که با وجود این، از این تیم توقع بزرگى کردن مى رود - نه تنها مفید نیستند بلکه تیم هاى برتر لیگ را 
هم تضعیف مى کنند و هیچ فشارى براى پیکر تراشى به آنها نمى آورند و نتیجه این دست تیم هاى بى آزار گاهى باعث نتایجى مى شود که 

حذف نمایندگان ایران از جمله استقالل تهران، استقالل خوزستان و ذوب آهن در لیگ قهرمانان آسیا را در پى دارد. 
از این پنج تیم لیگ برترى که بگذریم مى رسیم به کلیت لیگ و نحوه آماده سازى تیم ها. لیگ برتر در تاریخ 6 مرداد ماه آغاز مى شود. 
یعنى از امروز تا شروع لیگ برتر تنها 45 روز باقى مانده است. این در حالى است که بسیارى از تیم ها هنوز با بازیکنان خودشان هم تمدید 

قرار داد نکرده اند چه برسد به بستن تیم با حضور درست در نقل و انتقاالت.
منهاى سایپا، گسترش و پرســپولیس در واقع تیم هاى دیگر همین حاال هم اگر بخواهند استارت بزنند تیمى براى استارت زدن ندارند. 
استقالل 11 بازیکن بدون قرارداد دارد که باید آنها را تمدید کند،  سپاهان شرایط بهترى دارد و در شرایط خوبى به سر مى برد اما آنها هم 

کامل نیستند.
در واقع همین حاال هیچ تیمى نمى تواند بدنسازى دو ماهه استاندارد را داشته باشد چون 45 روز دیگر لیگ 
استارت مى خورد و البته پیش از لیگ هم تیم ها باید فشار بدنسازى را کم کنند و بازى هاى تدارکاتى انجام 
دهند. به این ترتیب این لیگ که در آســتانه جام جهانى براى ایران بسیار مهم است از اساس روى اصول 
جلو نرفته و نمى رود و نمى تواند بازیکنانى سرپنجه و سرحال داشته باشد. حداقل در شروع لیگ برتر چنین 

خواهد بود.

محمود یاورى با انتشار نامه اى انتخاب امیر 
قلعه نویى را به سعید آذرى و هواداران این 

تیم تبریک گفت.
محمود یاورى با انتشار نامه اى انتخاب امیر 
قلعه نویى را به سعید آذرى و هواداران این 
تیم تبریک گفت. این پیشکسوت فوتبال 
اســتان اصفهان در پیامش آورده اســت؛ 
«امیر جان! مدیــرى دارى با قابلیت هاى 
فنى باال، شجاع مثل یک قهرمان، جسور 
همچــون جــوان و حمایــت کنندگانى 
همچون کوه صفــه اصفهان. خوشــا به 
حالت که هوادارانى همیشــه در صحنه و 
مدیران کالنى امتحان پس داده همچون 
مهندس صادقى و مهندس شهنازى که از 
پختگى خاص در امور مدیریتى ورزش نیز 

برخوردارند را به همراه دارى.»
این مربى نام آشناى فوتبال ایران در جاى 
دیگرى از پیامش آورده است؛ «ذوب آهن 
همچون سپاهان از موهبت مدیران مستقل 
و متمرکز برخوردار است که در تیمدارى و 
حمایت از مربى تا نهایت ممکن هوشمندانه 
رفتار مى کنند. باشد با حضور مربى کار بلد و 
با تدبیرى همچون امیر قلعه نویى، اصفهان 
و اصفهانى آینده اى روشــن تــر از امروز 
داشته باشــد. به امید موفقیت هاى آینده 

براى اهالى فوتبال اصفهان. »

محمود یاورى و 
امیرجان!

 و نمى رود و نمى تواند بازیکنانى سرپنجه و سرحال داشته باشد. حداقل در
.

محمود یاو
امی

نام شار
آذرى د

نام شار
آذرى د
ین پیش
 پیامش
ى دار
یک ل
 و حم
ه اصف
 همیش

حان پس
هندس
ور مد
راه دار
فوتب ى
رده اس
موهبت
ست

با تدبیرى همچون امیر قلع
و اصفهانى آینده اى روشـ
داشته باشــد. به امید مو
براى اهالى فوتبال اصفها

حمایت از مربى تا نهایت م
رفتار مى کنند. باشد باحض

یاورى با انتش محمود
قلعه نویى را به سعید

تیم تبریک گفت.
محمود یاورى با انتش
قلعه نویى را به سعید

تیم تبریک گفت. این
اســتان اصفهان در
«امیر جان! مدیــرى
فنى باال، شجاع مثل
و همچــون جــوان
صفــه کوه همچون
حالت که هوادارانى
مدیران کالنى امتح
مهندس صادقى و مه
پختگى خاص در امو
برخوردارند را به همر
این مربى نام آشناى
دیگرى از پیامش آور
همچون سپاهان از م
و متمرکز برخوردار ا

 
 خبــر مربیگرى امیــر قلعــه نویى در 

ذوب آهن خیلى زود نتایجش را در این باشــگاه نشان داد. 
تا دو روز پیش اغلب ســتاره هاى این تیم بنا را بر رفتن و پیوســتن به 

تیم هاى دیگرى گذاشــته بودند. اما حاال وضعیت فرق کرده است. ستاره هاى 
ذوب با آمدن قلعه نویى نه تنها براى رفتن مردد شــده اند بلکه تمایل بیشــترى براى 

ماندن نشان مى دهند. این البته خواسته خود قلعه نویى هم هست. او براى اینکه نشان بدهد 
هنوز دوره اش در فوتبال ایران تمام نشــده نیاز به تیمى پرستاره دارد. ذوب آهن هم 

ستاره هاى زیادى دارد و قلعه نویى از مدیران باشگاه خواسته که ستاره هاى اصلى 
این تیم را نگه دارند.

حاال دیگر به نظر مى رســد بازیکنانى مثل رشید مظاهرى، احسان پهلوان، 
مرتضى تبریزى و قاســم حدادى فر ترجیح شان ماندن در ذوب باشد. به 
خصوص که باشگاه همشهرى یعنى سپاهان حسابى کوالك کرده 
و با جذب چند بازیکن تیمش را تقویت کرده است. به این ترتیب 

تیم هایى چشم به ستاره هاى ذوب آهن دوخته بودند باید به 
دنبال بازیکنان دیگرى باشند. 

ستاره ها با ژنرال مى مانند

جلســه هافبــک گســترش فــوالد با 
مدیرعامل این باشــگاه بــراى دریافت 

رضایتنامه بى نتیجه به پایان رسید.
پس از مخالفــت کمیته فنى باشــگاه 
گســترش فوالد بــا جدایــى داریوش 
شــجاعیان و منتفى دانسته شدن انتقال 
او به تیم هاى دیگر از سوى این باشگاه، 
شجاعیان به دیدار مدیرعامل گسترش 

رفت.
در جلسه شجاعیان و هوشنگ نصیرزاده 
درباره راه هاى احتمالى صدور رضایتنامه 
بحث و بررسى شد اما در پایان دو طرف 
به نتیجه خاصى نرسیدند. بعد از این جلسه 
مدیران گسترش فوالد بار دیگر بر ماندن 

شجاعیان در این تیم تأکید کردند. 

باشگاه جیانگسوى چین به 
طور رســمى از «فابیو کاپلو» 

ایتالیایى به عنوان سرمربى جدید 
خود نام برد.   در حالى که پیش از این 

رسانه هاى ورزشــى ایتالیا و چین از قطعى 
شدن حضور فابیو کاپلو، سرمربى پیشین تیم  رئال مادرید 

و تیم ملى روسیه در رأس کادر فنى تیم جیانگسوى چین خبر داده بودند این اتفاق به صورت رسمى از سوى این 
باشگاه اعالم شد. «جیانلوکا زامبروتا» و «کریستین بروکى» دستیاران کاپلوى 70 ساله در تیم جیانگسوى چین 
خواهند بود.فابیو کاپلو ســابقه مربیگرى در تیم هاى میالن، یوونتوس، رم، رئال مادرید و تیم هاى ملى فوتبال 
انگلیس و روسیه را دارد. وى از سال 2015 میالدى و پس از جدایى از تیم ملى روسیه تاکنون بدون تیم مانده بود.

تیم جیانگسو در پایان هفته دوازدهم سوپر لیگ رتبه چهاردهم جدول رده بندى را در اختیار دارد. این تیم در مرحله 
یک هشتم نهایى لیگ قهرمانان آسیا توسط دیگر تیم چینى یعنى گوانگژو اورگراند حذف شده بود. 

روزنامه استقالل جوان که توسط على فتح ا... زاده مدیر عامل اسبق این باشگاه اداره مى شود، دیروز پوسترى از تیم 
چند سال پیش آبى ها منتشر کرد که در آن ستاره هایى مثل مهدى رحمتى، فرهاد مجیدى، جواد نکونام، ساموئل و پژمان 
منتظرى حضور داشتند. بازیکنانى که استقالل با آنها تا نیمه نهایى لیگ قهرمانان آسیا صعود کرد. انتشار این عکس یک 
روز بعد از جذب حسن بیت سعید مى تواند طعنه به خریدهاى سید رضا افتخارى در فصل نقل و انتقاالت باشد. چرا که 

خرید این بازیکن که سابقه اى در فوتبال ملى ندارد مدیران استقالل را بسیار خوشحال کرده است.

جهانى
حتى اگر تیم هــاى لیگ برتر

همین حاال تمریناتشان را استارت
بدنســازى «8 هفته اى اســتاند
مى دهند و این به سود تیم ملى در
ف   لیگ برتر ایران به گفته ســعید
مرداد ماه استارت مى خورد اما هنو
صاحب خودشان را هم نمى شناسند
سپید رود رشت و تراکتورســازىه
خودشان را نمى شناسند یا پول کافى
از همین امروز جزو تیم هاى متوسط
دانست (هر چند نفت تهران سال قبل
یک سوم لیگ برتر قبل در واقع تقریبًا
باشند و هر روز خبرهایى در مورد پو
باشند و به تیم ملى هم کمکى نکنند.
ایندست تیم ها - منهاى تراکتور که
هم تضعیف مى کنند و هیچ فشارى بر
جمله استقال حذف نمایندگان ایران از
این پنج تیم لیگ برترى که بگذریم از
5یعنى از امروز تا شروع لیگ برتر تنها 5
قرار داد نکرده اند چه برسد به بستن تیم
منهاى سایپا، گسترش و پرســپولیس
1استقالل 11 بازیکن بدون قرارداد دارد

کامل نیستند.
در واقع هم
استارت م
دهند. به ا
جلو نرفته
خواهد بود.

ى ازسوىاین ر ور قب
0یستین بروکى» دستیاران کاپلوى70 سالهدر تیم جیانگسوى چین
تیم هاى میالن، یوونتوس، رم، رئال مادرید و تیم هاى ملى فوتبال
الدى و پس از جدایى از تیم ملى روسیه تاکنون بدون تیم مانده بود.

گ رتبه چهاردهم جدول رده بندى را در اختیار دارد. این تیم در مرحله 
تیم چینى یعنى گوانگژو اورگراند حذف شده بود. یگر

  منشا را برمى گردانیــــم!

«گادویــن منشــا» یکــى از آن 
بازیکنانى بود که پرســپولیس از 
نیم فصــل او را مى خواســت. اما 
این انتقال انجام نشــد و حاال در 
ابتداى این فصــل نقل و انتقاالت 
پرسپولیســى ها دوبــاره دســت 
روى او گذاشــتند. قرارداد داخلى 
منشا با پرســپولیس امضا شده اما 
قرمزها همچنان منتظر حکم هاى 
شکایت هاى خارجى شان هستند. 
چراکــه تا زمــان در جریان بودن 
این شکایت ها پرســپولیس حق 
جذب بازیکــن خارجى نــدارد. 
در همیــن رابطه مجیــد جاللى 
سرمربى پیکان که هنوز بى خیال 
منشا نشده، در مصاحبه با روزنامه 
گل از این گفته که اگر حکم ژوزه 
قبل از ثبت قرارداد منشا برسد او را 

برمى گردانیم. 

کنایه روزنامه فتح ا... زاده

کاپلو مربى جیانگسو شد

جلسه بى نتیجه  
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ویسى:  
         

لژیونر اصفهانى هندبال ایران :

5 پیشنهاد شاخص اروپایى دارم
لژیونر هندبال ایران که بهترین دروازه بان لیگ ترکیه معرفى 

شده است، گفت: پنج پیشنهاد از باشگاه هاى مطرح اروپا دارم 
که تا پایان هفته در این خصوص تصمیم خواهم گرفت. 

محسن باباصفرى که فصل گذشته در لیگ ترکیه تیم گزتپه 

را همراهى مى کرد در گفتگویى اظهار داشت: 100 درصد از 

حضورم در این تیم ترکیه اى راضى بودم. در پایان حضورم 

در این تیم توانستیم تنها با اختالف یک امتیاز عنوان سومى 

لیگ این کشور را به دست آوریم و با این امتیاز تیم ما که یکى 

از تیم هاى خوب ترکیه بود به چلنج کاپ اروپا راه پیدا کرد.

وى با ابراز رضایت از عملکرد فصل گذشته اش در این تیم 

روپایى خاطرنشــان کرد: من از خودم بسیار راضى بودم و 
ا

سال خوبى داشتم و حتى مدیرعامل باشگاه نیز از عملکردم 

رضایت داشت. در این فصل عنوان برترین دروازه بان لیگ 
برتر ترکیه را هم از آن خودم کردم. 

باباصفرى با اشــاره به اینکــه قبل از این نیــز در دو تیم 

مجارستانى بازى کرده بودم اما این بار در یک تیم ترکیه اى 

حضور داشتم، افزود: االن فصل نقل و انتقاالت باشگاه هاى 

اروپاست. پیشنهاداتى هم از ترکیه و حتى تیم هاى اروپایى 

دارم که در حال بررسى پیشنهاداتم هستم. این پیشنهادات از 

باشگاه هاى اسپانیا، فرانسه، رومانى، مقدونیه و ترکیه  است 

و تا پایان هفته تکلیف خودم را براى حضور در یکى از این 
تیم ها مشخص خواهم کرد. 

وى در پاسخ به این ســئوال که چنانچه پیشنهاد خوبى از 

تیم هاى لیگ برترى ایران به شما ارائه شود آیا حاضر هستید 

در لیگ ایران بازى کنید؟ گفت: مطمئناً اگر پیشنهاد خوبى 

داشته باشم و لیگ هم لیگ خوبى باشد قطعاً دوست دارم 

در ایران باشم و در کنار خانواده بمانم. اما در حال حاضر و در 

این شرایط اولین هدفم این است که در تیم هاى خارجى 

بتوانم بازى خوبى انجام دهم و بتوانــم هندبال ایرانى را 

به کشورهاى دنیا نشــان دهم که بدانند هندبال ایران چه 
بازیکنان خوبى دارد. 

هندبالیســت لژیونر کشــورمان تصریح کرد: به واسطه 

حضورم در لیگ ترکیه، دو بازیکن ایرانى ســجاد ندرى و 

افشــین صادقى را هم به تیــم هاى ترکیــه اى معرفى 

کردم و آنها نیز قرارداد خود را با یک تیم باشــگاهى ترکیه 

امضا کرده اند. حیف اســت، بازیکنان ما خوب هســتند و 

پتانسیل هندبالیســت هاى ما باالســت و اگر بتوانند در

 لیگ هاى اروپایى بازى کنند از نظر سطح هندبال حرفه اى 

پیشــرفت خواهند کرد.  وى در پاســخ به این سئوال که 

آیا کوچ بازیکنان به این معنى اســت که ســطح هندبال 

ایران پایین آمده است؟ گفت: اصًال اینطور نیست. سطح 

بازیکنان ما خوب است و از آن سو سطح هندبال اروپا بسیار 

باالســت. به طور قطع حضور ما در لیگ هاى مطرح اروپا 

کند.  مى تواند به باال رفتن سطح هندبال بازیکنان ایرانى کمک 

ستم بمانم! 
   مى خوا

تیــم  مدافــع 
فوتبــال نفت 
در  تهــران 
همین  د نز شا
لیــگ  دوره 

مدعى  برتــر 
شــد از چهــار 

تیــم حاضــر در این 
رقابت ها پیشنهاد همکارى 

دریافت کرده است. 
محمد دانشــگر در گفتگویى در مورد 
اینکه گفته مى شــود به یکى از دو تیم 
سپاهان یا ســایپا خواهد رفت، اظهار 
داشت: هنوز تصمیم نهایى را نگرفته ام، 
ولى احتمال دارد کــه در یکى دو روز 

آینده تیم جدیدم را انتخاب کنم.
مدافــع تیم فوتبــال نفت تهــران در 
شــانزدهمین دوره لیگ برتر در ادامه 
افزود: من غیر از ســایپا و ســپاهان از 
دو تیم دیگر هم پیشــنهاد دارم و هر 
وقت قــراردادم را امضا کــردم، همه 
چیز به صورت رسمى مشخص خواهد

 شد.
وى در واکنش به اینکه برخى مى گویند 
او با نفــت تهران قــرارداد دارد، تأکید 
کرد: من قــراردادى با باشــگاه نفت 
نــدارم و مى توانم براى فصــل آینده 
تصمیم بگیرم. من قراردادم را فســخ 
کرده ام و قصد مانــدن در نفت را هم 

ندارم. 

 

با مشخص شدن وضعیت مالکیت نفت 
و برطرف شدن خطر انحالل از سر این 
باشــگاه براى دومین بار ظرف یک ماه 
اخیر احتمال آســیایى شدن ذوب آهن 

به صفر رسید.
پــس از چهارمى ذوب آهــن در لیگ 
برتر این احتمــال وجود داشــت تا با 
قهرمانى تراکتورســازى در جام حذفى 
ســهمیه پلى آف لیگ قهرمانان نصیب 
تیم اصفهانى شــود اما رؤیاى آسیایى 
سبزپوشــان با قهرمانى نفت تهران در 

این مسابقات رنگ باخت.
به فاصله کوتاهى پس از قهرمانى نفت 
در جام حذفى خبر رســید که باشــگاه 
تهرانى بخاطر بدهى مالیاتى در معرض 
انحالل قرار دارد و شاید به همین دلیل 
امکان حضور در لیگ قهرمانان را نداشته 
باشد. پس از آن فدراسیون فوتبال هم 
به این باشــگاه اولتیماتوم داد تا هرچه 
ســریع تر تکلیف خود را مشخص کند 
وگرنه سهمیه آسیایى نفت نصیب تیم 

دیگرى خواهد شد.
اگر بالتکلیفى نفــت ادامه پیدا مى کرد 
سهمیه مستقیم آسیایى این تیم نصیب 
تراکتورسازى مى شد و مجوز حضور در 
پلى آف لیگ قهرمانان هم به ذوب آهن 
مى رســید اما با تعیین وضعیت مالکیت 
نفت و نهایى شدن واگذارى این باشگاه 
به بخش خصوصى ایــن احتمال هم 
منتفى شد تا براى دومین مرتبه ظرف 
یک ماه اخیر شــانس آســیایى شدن 

ذوب آهن از بین برود.

دانشگر: 

غیر از سپاهان 
باز هم 

پیشنهاد دارم

 آسیایى شدن 
ذوب آهن 
منتفى شد

             پرسپولیس و بحرانى به نام
                                                                                   آنتونى گولچ

محرومیتى که فیفا در امر نقل و انتقاالت براى تراکتورسازى در نظر گرفته، این تیم را با مشکالت زیادى مواجه کرده است. با 
توجه به اینکه تراکتورسازان هیچ بازیکن جدیدى نمى توانند به خدمت بگیرند، مجبور هستند تمام تالش خود را براى تمدید 
قرارداد با نفرات فعلى به کار بگیرند. از این رو برخى 
بازیکنان قراردادشان را تمدید کردند اما هنوز چند 
نفرى باقى مانده اند که پروسه تمدید قراردادشان 
طوالنى شده است. در این باره یحیى گل محمدى 
صحبت هایى را انجام داد که جالب به نظر مى رسید. 
سرمربى تراکتورســازى گفت:  «طبیعى است که 
بازیکنان شــرایط مورد نظر و پیشنهاد خودشان 
را اعالم مى کنند اما باشــگاه هــم نمى تواند هر 
پیشــنهادى را بپذیرد. من امیدوارم بازیکنانى که 
هنوز قرارداد خودشــان را تمدید نکرده اند شرایط 
موجود را درك کنند همراهى و انعطاف بیشــترى 
داشته باشــند. هوادار در این مقطع انتظار دارد که 
بازیکن همراهى و تعصب خودش را نشــان بدهد. اگر بوفون حاضر شــد با یوونتوس در 
سرى B ایتالیا بازى کند بازیکن امروز تراکتورسازى هم باید نشان بدهد براى 

این پیراهن ارزش قائل است.»  

دور جدید تمرینات تیم فوتبال ســپاهان 
چهارشنبه 24 خردادماه آغاز مى شود. 

 دور جدید تمرینات تیم فوتبال ســپاهان 
پس از بازگشــت زالتکــو کرانچار از 

تعطیــالت پایــان فصــل از فردا 
چهارشنبه 24 خردادماه در مجموعه 
باغ فردوس اصفهــان آغاز خواهد 

شد.
کرانچار که مدتى در 

تعطیالت به سر  برد 
امروز به اصفهان 
باز خواهد گشت 
و پــس از یک 
روز، تمرینــات 
ن  شــا د پو ر ز
اصفهانــى را براى 
هفدهمیــن دوره 
لیگ برتــر آغاز 

خواهد کرد. 

سپاهانسپاهان  
چهــارشنـبهچهــارشنـبه  
آغازآغاز  مىمى  کندکند

تعصبتان را نشان دهید

ورزشورزش

               پپپپپپپپپپپرسپپولیس و بحرانى بهن

مهاجم فصل گذشته ذوبى ها که به نظر مى رسید لیگ هفدهم پیراهن استقالل را بر تن کند از این تیم 
فاصله گرفته است.

استقاللى ها دو خرید ابتدایى خود در فصل نقل و انتقاالت را به جذب مهاجمان جدید و تکنیکى اختصاص 
دادند تا خط حمله خود را براى لیگ هفدهم تقویت کنند. منصوریان در کنار خرید این دو بازیکن جوان و با تجربه، 
به دنبال حفظ کاوه رضایى و البته جذب سجاد شهباززاده نیز مى باشد. کاوه رضایى بهترین بازیکن استقالل در لیگ 
شانزدهم بود و شهباززاده نیز دو فصل پیش از آن یکى از بهترین گلزنان آبى پوشان بود تا با حضور این بازیکنان و البته 
ادامه حضور چهره هایى مانند محسن کریمى، خط حمله استقالل با ستاره ها و نام هاى بزرگى آرایش شود. حضور 
این تعداد مهاجم در لیست استقالل به این معناست که مرتضى تبریزى یکى از اهداف اولیه استقاللى ها در فصل 
نقل و انتقاالت دیگر شانسى براى آبى پوش شدن ندارد و در سال هاى آینده باید منتظر حضور او در استقالل باشیم. 
البته عدم تمدید قرارداد کاوه رضایى اتفاقى است که مى تواند تبریزى را به استقالل نزدیک کند اما روند اتفاقات در 

هفته گذشته نشان مى دهد که انتقال این بازیکن به استقالل منتفى است. 

تبریزى از استقالل دور شد 

لیــگ دوره 
مدعى  برتــر 

شــد از چهــار 
تیــم حاضــر در این

رقابت ها پیشنهاد همکارى
دریافت کرده است. 

محمد دانشــگر در گفتگویى در مورد 
اینکه گفته مى شــود به یکى از دو تیم 
سپاهان یا ســایپا خواهد رفت، اظهار
داشت: هنوز تصمیم نهایى را نگرفته ام،
ولى احتمال دارد کــه در یکى دو روز

آینده تیم جدیدم را انتخاب کنم.
مدافــع تیم فوتبــال نفت تهــران د
شــانزدهمین دوره لیگ برتر در ادام
افزود: من غیر از ســایپا و ســپاهان
تیم دیگر هم پیشــنهاد دارم و دو
وقت قــراردادم را امضا کــردم، ه
چیز به صورت رسمى مشخص خو

 شد.
وىدر واکنش به اینکه برخى مى گ
ت او با نفــت تهران قــرارداد دارد،
کرد: من قــراردادى با باشــگاه
نــدارم و مى توانم براى فصــل
تصمیم بگیرم. من قراردادم را ف
کرده ام و قصد مانــدن در نفت

ندارم. 

فوتبالل ســپاهان دور جدید تمرینات تیم فوتبال ســپاهان  ناتتیم تمر د دور ج
بازگشــت زالتکــو کرانچار از التکــو ککرانچار ازپس از ــت بازگ پس

ازز فرداتعطیــالت پایــان فصــل از فردا  ن فصــل تعطیــالت پایــ
وعه خردادماه در مجموعه  ر مج دادماه رشنبهچهارشنبه 2424 خ 44چه
خواهدباغ فردوس اصفهــان آغاز خواهد  باغ فردوسس اصفهــان آغاز

دشد.
رکرانچار که مدتى در  دتى ر که کرانچ

سر برتعطیالت به سر  برد  التب تعط
صفهانامروز به اصفهان  وز به ام
گشتباز خواهد گشت  د ز خوا
کو پــس از یک  س از و پـ
ـاتروز، تمرینــات  ، تمر
ن  شــا پو د ر شــاز د ر ز
راىاصفهانــى را براى  انــى اصف
ن دوهفدهمیــن دوره  همیـ ه
برتــر آغاز  زلیگ ــر آ گ بر

کرد. خواهد کرد.  خواه

مهاجمفصل گذشته ذوبى ها که به نظرمى رسید لیگ هفدهم پیر
فاصله گرفته است.

استقاللى ها دو خرید ابتدایى خود در فصل نقل و انتقاالت را به جذبم
دادند تا خط حمله خود را براى لیگ هفدهم تقویت کنند. منصوریان در کنار
به دنبال حفظ کاوه رضایى و البته جذب سجاد شهباززاده نیز مى باشد. کاوه رض
شانزدهم بود و شهباززاده نیز دو فصل پیش از آن یکى از بهترین گلزنان آبى پوش
ادامه حضور چهره هایى مانند محسن کریمى، خط حمله استقالل با ستاره ها
این تعداد مهاجم در لیست استقالل به این معناست که مرتضى تبریزى یکى
نقل و انتقاالت دیگرشانسى براى آبى پوش شدن ندارد و در سال هاى آینده بای
البته عدم تمدید قرارداد کاوه رضایى اتفاقى است که مى تواند تبریزى را به است

هفته گذشته نشان مى دهد که انتقال این بازیکن به استقالل منتفى است. 

انننمممممممممممممم!!!!!!!!!!!!   بببب ممم
سرمربى جدید تیم فوتبال استقالل خوزستان گفت: اگر مشکالت مالى باشگاه حل شود براى قرار گرفتن بین چهار 

تیم باالى جدول تالش خواهیم کرد. 
عبدا... ویسى در گفتگویى در مورد قبول هدایت تیم فوتبال استقالل خوزستان اظهار داشت: من در بدترین شرایط 
تصمیم گرفتم که به این تیم برگردم. این درحالى است که در فصل گذشته هم دوست نداشتم از این تیم جدا شوم ولى 

نخواستند. آنها امســال دوباره از من دعوت به همکارى کردند و من هم این مسئوالن باشگاه مرا 
کردم. مى دانم کار ســختى درپیش داریم، ولى باید تالش کنیم تا براى پیشنهاد را قبول 
جدید  تیم خوبى ببندیم.فصــل 

در  واکنش به اینکه برخى معتقدند فصل گذشــته بــا تصمیم خودش از وى 
استقالل خوزستان جدا شده است، خاطر نشان کرد: اصًال اینطور نبود و 
من مى خواستم بمانم، حتى به مسئوالن باشگاه گفتم که چند پیشنهاد 
دارم و از آنها خواستم تکلیف مرا مشخص کنند. مسئوالن باشگاه اما 
گفتند که مى توانم جدا شوم و به پیشنهادهاى دیگر فکر کنم و من هم در 

نهایت تصمیم گرفتم که از استقالل خوزستان بروم.
سرمربى جدید تیم فوتبال استقالل خوزستان با اشاره به شرایط بحرانى 
این تیم و جدایى چند بازیکن تأثیرگذار از جمع آبى پوشان خوزستانى اظهار 
داشت: طبیعتاً بازیکنانى که قرارداد ندارند براى فصل آینده حق انتخاب 
خواهند داشت و ما سعى مى کنیم براى جانشینى آنها بهترین گزینه ها را 
انتخاب کنیم، اما بازیکنانى که قرارداد دارند نمى توانند از تیم ما جدا شوند 
و از باشگاه هایى که با بازیکنان تحت قرارداد ما مذاکره کنند، شکایت 

خواهیم کرد.
وى در پاسخ به سئوالى پیرامون شــانس موفقیتش در تیم استقالل 
خوزســتان گفت: من نهایت تالش خــود را انجام خواهــم داد. اگر 
مشکالت مالى حل شود براى قرار گرفتن بین چهار تیم باالى جدول 
مى جنگیم، ولى اگر حل نشود باید تالش کنیم تا سهمیه خوزستان را در 
لیگ برتر حفظ کنیم.سرمربى تیم فوتبال استقالل خوزستان در پایان 
اظهار داشت: ما باید کارى کنیم تا بازیکنان براى ماندن در استقالل 
خوزستان دلگرم شوند. در چند سالى که در اینجا مربیگرى کردم پول 
بچه ها پرداخت شد و حاال باید روال گذشته دوباره در تیم ایجاد شود. 
االن حس اعتماد در باشگاه استقالل خوزستان ُمرده است، ولى ما باید 
با بازیکنانى که قرار است با آنها کار کنیم صحبت کنیم و این حس 

اعتماد را به آنها برگردانیم.

سرمربى جدید تیم فوتبال استقالل خوزستان گفت: اگر مشکالت مالى باشگاه حل شود براى قرار گرفتن
تیم باالى جدول تالش خواهیم کرد. 

عبدا... ویسى در گفتگویى در مورد قبول هدایت تیم فوتبال استقالل خوزستان اظهار داشت: من در بدترین
تصمیم گرفتم که به این تیم برگردم. این درحالى است که در فصل گذشته هم دوست نداشتم از این تیم جدا

نخواستند. آنها امســال دوباره از من دعوت به همکارى کردند و منمسئوالن باشگاه مرا 
کردم. مى دانم کار ســختى درپیش داریم، ولى باید تالش کنیپیشنهاد را قبول 
جدید  تیم خوبى ببندیم.فصــل 

در  واکنش به اینکه برخى معتقدند فصل گذشــته بــا تصمیمخوى 
استقالل خوزستان جدا شده است، خاطر نشانکرد: اصًال اینط
من مى خواستم بمانم، حتى به مسئوالن باشگاه گفتم که چند
دارم و از آنها خواستم تکلیف مرا مشخص کنند. مسئوالن ب
گفتند که مى توانم جدا شوم و به پیشنهادهاى دیگر فکر کنم وم

نهایت تصمیم گرفتم که از استقالل خوزستان بروم.
سرمربى جدید تیم فوتبال استقالل خوزستان با اشاره به شرایط
این تیم و جدایى چند بازیکن تأثیرگذار از جمع آبى پوشان خوزستا
داشت: طبیعتاً بازیکنانى که قرارداد ندارند براى فصل آینده حق
خواهند داشت و ما سعى مى کنیم براى جانشینى آنها بهترین گ
انتخاب کنیم، اما بازیکنانى که قرارداد دارند نمى توانند از تیم ما
و از باشگاه هایى که با بازیکنان تحت قرارداد ما مذاکره کنند

خواهیمکرد.
وى در پاسخ به سئوالى پیرامون شــانس موفقیتش در تیم

خوزســتان گفت: من نهایت تالش خــود را انجام خواهــم
مشکالت مالى حل شود براى قرار گرفتن بین چهار تیم باال
مى جنگیم، ولى اگر حل نشود باید تالش کنیم تا سهمیه خوزس
لیگ برتر حفظ کنیم.سرمربى تیم فوتبال استقالل خوزستان
اظهار داشت: ما باید کارى کنیم تا بازیکنان براى ماندن در
خوزستان دلگرم شوند. در چند سالى که در اینجا مربیگرىک
بچه ها پرداخت شد و حاال باید روال گذشته دوباره در تیم ایج
االن حس اعتماد در باشگاه استقالل خوزستان ُمرده است، و
با بازیکنانى که قرار است با آنها کار کنیم صحبت کنیم و

داناعتماد را به آنها برگردانیم. گ ب بهآنها ا اد ااعت گ ا آ ا ا ا

پرسپولیس 
پول رضایتنامه این 

بازیکن را به باشگاه شریف 
تیراسول مولداوى نداده بود و 

یک مشکل این طرف
 وجود داشت اما حاال خبر از 

مشکل دیگرى
 مى رسد

فصل گذشته هیچکس نفهمید «آنتونى گولچ» مدافع بلند 
قامت کروات استرالیایى به چه دلیلى و به خواسته چه کسى 
به پرسپولیس آمد و چطور جدا شد. مى گفتند حسین هدایتى 
پول جذب او را داده است اما وقتى مشخص شد برانکو هیچ 
عالقه اى به او ندارد گولچ هم از تیم رفتنى شد. این مدافع 
حتى یک بار در لیست 18 نفره پرسپولیس قرار نگرفت و از 
پرسپولیس رفت. جالب اینکه پرسپولیس پول رضایتنامه این 
بازیکن را به باشگاه شریف تیراسول مولداوى نداده بود و یک 
مشکل این طرف وجود داشت اما حاال خبر از مشکل دیگرى 

مى رسد. در حالى که پرسپولیس سعى داشت 
از این بازیکن بخاطر فســخ یکطرفه 

قرارداد و جدایى اش شکایت کند 
حاال مشخص شده گولچ به فیفا 
شکایت کرده و حکم کمیته 
انضباطى فیفا علیه پرسپولیس 

هم صادر شده است.
هر چند قطعًا پرســپولیس به 
این حکم شکایت خواهد کرد 
و تجربه نشان داده پروسه پول 
دادن به گولچ طوالنى تر از این 

مهلت 30 روزه خواهد شد اما چیزى که در این 
خصوص آزاردهنده به نظر مى رســد ســهل انگارى ها و 
گاف هاى بزرگ مسئوالن باشــگاه پرسپولیس در حوزه 
مدیریت بازیکنان و مربیان خارجى است و این داستان تلخ 

همچنان ادامه دارد.
اتفاق خنده دار در این خصوص وقتى است که مى شنویم 
باشگاه پرسپولیس در حالى در پرونده شکایت گولچ محکوم 
به پرداخت 277 هزار دالر بابت نقض پرونده و 46 هزار دالر 

بابت بدهى قبلى، در مجمــوع 323 هزار دالر، حدود یک 
میلیارد و 200 میلیون تومان شده که این باشگاه بعد از ترك 
ایران توســط گولچ به کمیته انضباطى فدراسیون فوتبال 
شکایت کرده بود! روزبه وثوق احمدى روز پنج شنبه هفته 
گذشته در مصاحبه اى با اشاره به این حقیقت تلخ توضیح 
مى دهد:  «چهار روز پیش فیفا با ارسال نامه اى به باشگاه 
پرسپولیس این باشگاه را در جریان محکومیتش در پرونده 
گولچ قرار داد و با توجه به این موضوع خانمى به نمایندگى از 
این باشگاه نزد ما مراجعه کرد و خواستار رسیدگى به پرونده 
گولچ در کمیته انضباطى فدراسیون فوتبال 
شــد.»  وى افزود:  «باشگاه 
پرسپولیس بعد از اینکه گولچ 
از ایران مى رود شــکایتى را 
تنظیم و به کمیته انضباطى 
فدراســیون فوتبال ارســال 
مى کند. بعــد از مدتى کمیته 
انضباطى فدراسیون فوتبال به 
باشگاه پرسپولیس اعالم مى کند 
مرجع رســیدگى به این پرونده ما 
نیســتیم و در واقع پرونده را رد مى کند. 
چهارروز پیش که نماینده باشگاه پرسپولیس نزد 
من آمد قصد داشت نامه اى را به کمیته انضباطى فدراسیون 
فوتبال ارسال کند مبنى بر اینکه بار دیگر پرونده گولچ را به 
جریان بیاندازید که من به او اعالم کردم فیفا رأى مربوط 
به پرونده گولچ را صادر کرده و شــما هنوز درگیر شکایت 
خود از این بازیکن به کمیته انضباطى هستید! به نماینده 
باشگاه پرسپولیس اعالم کردم اگر قصد اعتراض به حکم 
فیفا در مورد پرونده گولچ را دارند باید به دادگاه عالى ورزش 

اعتراض کنند نه کمیته انضباطى فدراسیون فوتبال.»
اما داستان گولچ و جدایى اش از پرسپولیس ابعاد دیگرى هم 
دارد و هر روز مى توان در خصوص این جدایى و شکایت هاى 
طرفین نکته جالبى بیرون کشــید. باشگاه پرسپولیس در 
حالى در پرونده شکایت آنتونى گولچ محکوم شد که پیش 
از این بارها رسانه ها به این مورد اشــاره داشتند اما هر بار 
مدیران باشگاه پرســپولیس در مورد پرونده این بازیکن 
تأکید کردند که این باشگاه تخلفى در مورد گولچ مرتکب 
نشده و بر عکس آنها شاکى هســتند که چرا گولچ رفته و 
به ایران برنگشته است. شاید مسئوالن باشگاه پرسپولیس 
نمى دانستند که وقتى بازیکن خارجى سه ماه حقوقش عقب 
بیافتد مى تواند بعد از یکى دو بار هشدار به باشگاه، قراردادش 
را فسخ کند. کارى که گولچ انجام داد و براى رسیدن به پول 
قراردادش از باشگاه پرسپولیس به فیفا شکایت کرد. جالب 
اینکه باشگاه پرسپولیس هم براى محکوم کردن گولچ به 
کمیته انضباطى فدراسیون فوتبال شکایت مى کند و بعد از 
مدتى کمیته انضباطى این پرونده را رد کرده و خود را مرجع 
رسیدگى به این پرونده نمى داند! پس از گذشت مدتى فیفا 
باشگاه پرسپولیس را محکوم به پرداخت طلب گولچ مى کند 
و جاى شکرش باقى است پرسپولیسى ها راهکار رسیدگى 
به این پرونده را پیدا کرده  و با راهنمایى مسئوالن فدراسیون 
قصد دارند پرونده گولچ را به دادگاه عالى ورزش ببرند. حاال 
باشگاه پرسپولیس فقط یک ماه فرصت دارد تا طلب گولچ را 
پرداخت کند یا اینکه اعتراض خود را به دادگاه عالى ورزش 
ببرد. البته اگر قرار باشد باشگاه پرسپولیس این پرونده را به 
دادگاه عالى ورزش ببرد باید مبلغ قابل توجهى را هم به این 
دادگاه پرداخت کند. در ادامــه اگر رأى نهایى دادگاه عالى 
ورزش هم به ضرر پرسپولیس باشد آن وقت درصدى به 

طلب گولچ به عنوان جریمه اضافه خواهد شد.
گولچ بدون حتى یک دقیقه بازى و حتى نشســتن روى 
نیمکت پرسپولیس از این باشگاه شکایت کرده و بعید نیست 
با ادامه پیدا کردن این پرونده باشــگاه پرسپولیس چیزى 

بیشــتر از یک میلیارد و 200 میلیون تومان متضرر 
شود. اما عجیب اینجاست که غیر از مسئله آمدن، 
رفتن و شکایت گولچ در خصوص مبلغ قرارداد 
این بازیکن هم ابهاماتى وجود دارد. در فهرست 
بازیکنان فصل گذشته پرسپولیس مبلغ قرارداد 
آنتونى گولچ در ســازمان لیگ 660 میلیون 

تومان ثبت شده بود اما سئوال اینجاست که 
با وجود ثبت این عدد در سایت سازمان لیگ 
چطور رقمى که فیفا باشگاه پرسپولیس را 
محکوم به پرداخت کرده 323 هزار دالر 
است آن هم در شرایطى که گولچ مبلغى 
را نیز به عنوان پیش قرارداد از باشــگاه 

لیس  ســپو پر
دریافت کرده 

اســت. 
ین  ا

تناقض نشان مى دهد مبلغى که باشــگاه پرسپولیس به 
سازمان لیگ اعالم کرده تقریباً نیمى از رقم قرارداد واقعى 
است که این بازیکن با باشگاه پرسپولیس امضا کرده. در 
این مورد رســانه ها و هواداران پرسپولیس 
منتظر توضیح مدیران این باشگاه هستند 
هرچند ارائه این توضیحات چیزى 
در اصل قضیه را تغییر نمى دهد و 
پرسپولیس بخاطر سوء مدیریت ها 
در جذب بازیکنان خارجى 
ناکارآمد رقم گزافى 
متضرر شــده 

است.
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چهل تکه

گزارش ناپدید شدن «کریستوف بورگى»، مهماندار 35 ساله 
یک شرکت هواپیمایى، هشت سال قبل ازسوى خانواده اش 
به پلیس اعالم شد اما کارآگاهان درتمامى شاخه هاى عملیاتى 
به بن بست رسیدند. تا آنکه سال  2013 با دستگیرى مظنونى 
به نام «سباستین بندو»38 ساله، راز قتل مرد مهماندار فاش شد 
و او ضمن معرفى همدستانش محل اختفاى جسد را نیز  نشان 
داد. پلیس بقایاى جسد بورگى را در حالى پیدا کرد که در پتویى 
پیچیده شده و در گودالى پر از سیمان دفن شده بود. گزارش 
پزشکى قانونى نیز مشخص کرد قربانى جنایت با هشت ضربه 
چکش به سرش و چند ضربه چاقو به بدنش از پا درآمده است.

اسناد وشــواهد موجود در پرونده نشان مى دهد این مهماندار 
انگلیسى بخاطرتصاحب اموالش کشته شده است.

رئیس دانشگاه مازندران گفت: «یکى از اعضاى هیئت علمى 
این دانشگاه اقدام به خودکشى کرده است که جسد وى روز 
یک شنبه کشف شد.» خالق میرنیا،  اظهار داشت: «این استاد 
دانشگاه هفته گذشــته اقدام به خودکشى کرده که جسد وى 
اکنون کشف شده اســت.» وى افزود: «علت خودکشى وى 
دالیل شــخصى و خانوادگى بوده است.»  میرنیا گفت: «این 

اتفاق هیچ ارتباطى به دانشگاه ندارد.»
گفتنى است جسد  این استاد دانشگاه مازندران در خانه شخصى 
اش کشف شده است. بامداد روز یک شنبه جسد دکتر «مهدى 
رهبرى»، دانشیار 43 ساله علوم سیاسى دانشگاه مازندران چند 
روز پس از مرگ در خانه خود در بابلسر کشف شد.علت مرگ 

هنوز مشخص نیست و پلیس در حال تحقیق است.

زن سنگین وزن کانادایى که در حال خرید میوه دچار درد شدید 
زایمان شده بود، با کمک مردم، نوزادى سالم به دنیا آورد.

«آشــلگ میلر کراس» که تنهــا ده ماه از تولد نــوزاد اولش 
مى گذشت در حالى بخاطر زایمان ناگهانى غافلگیر شد که به 
گفته خودش باورنمى کرد نوزادى درراه دارد. این زن گفت: «من 
تازه مادر شــده بودم و در طول ماه هاى گذشته تصور مى کردم 
اضافه وزنم بخاطر باردارى و شــیردهى اســت. اما حاال حس 
خاصى دارم. هم شوکه ام و هم خوشحال. پسر اولم ده ماهه است 

و من دوباره مادر شده ام.» 
این زن که با کمک مشــتریان و کارکنان میوه فروشى زایمان 
کرده بود، با رسیدن امدادگران به بیمارستان انتقال یافت وتحت 

مراقبت قرارگرفت.

راز قتل مهماندار هواپیما در
 گودال سیمان 

استاد دانشگاه مازندران 
خودکشى کرده است

زن جوان 
نمى دانست باردار است 030201

زندانى فرارى که با حکم دادگاه به 15سال زندان محکوم 
شده بود بار دیگر نقشه شومى کشید و این بار زن جوانى را 

قربانى نقشه سیاه خود کرد.
این اتفاق حدود  دو هفته پیش رخ داد. آن شب زن جوانى 
خود را به بزرگراهى در حاشیه تهران رساند و از خودروهایى 
که از آنجا عبور مى کردند درخواســت کمک کرد. یکى از 
خودروها توقف کرد و پس از ســوار کردن زن جوان او را 
به خانه اش در غرب پایتخت رســاند. هنوز مشخص نبود 
که چه بالیى بر ســر این زن آمده که اینطور وحشت زده 
و هراســان بود تا اینکه یک هفته بعد رازى که او در سینه 

داشت فاش شد.
زن جوان هفت روز پس از اتفاقى کــه برایش رخ داده بود 

راهى اداره پلیس شد تا از مردى شکایت کند که در این مدت 
کابوس شب هایش شده بود. او گفت: «یک هفته پیش در 
خیابانى در غرب تهران منتظر تاکسى بودم که خودروى 
سمندى مقابلم ترمز کرد. به خیال اینکه مسافرکش است 
سوار ماشین شدم. اما راننده که مردى جوان بود ناگهان به 
سمت حاشیه شهر تغییر مسیر داد و وقتى اعتراض کردم درها 
را قفل کرد و با سرعت سرسام آورى شروع به حرکت کرد. 
او حتى تهدید کرد که اگر حرفى بزنم خودرو را به کنار جاده 
مى کوبد و جانم را مى گیرد.» وى ادامه داد: «او به حاشــیه 
تهران رفت و در بیابان هاى اطراف با تهدید مرا مورد آزار و 
اذیت قرار داد. حتى با موبایلش از من عکس و فیلم تهیه کرد 
و همانجا تمام آنها را نشانم داد و گفت چنانچه شکایت کنم 

عکس هایم را در فضاى مجازى منتشر مى کند و آبرویم را 
مى برد.» وى ادامه داد: «مرد شیطان صفت پس از آن مرا 
در کنار بزرگراه رها کرد و گریخت. من هم به سختى خودم 
را به کنار بزرگراه رساندم که خوشبختانه راننده خودرویى به 

من کمک کرد و مرا تا مقابل خانه ام رساند.»
این اما پایان ماجرا نبود چرا که مرد شیطان صفت با در اختیار 
داشتن عکس و فیلم سیاه نقشه باجگیرى از طعمه اش را 
کشید. زن جوان در ادامه گفت: «فرداى آن روز قصد شکایت 
داشتم اما از آبروریزى ترســیدم، چون عکس و فیلم هایم 
دست مرد شــیطان صفت بود و از اینکه آنها را منتشر کند 
وحشت داشتم. در فکر این بودم که چه کارى انجام دهم تا 
اینکه دو روز بعد مرد جوان که روز حادثه به زور با خط من 

به گوشى خودش زنگ زده و شماره موبایلم را به دست آورده 
بود پیامى تهدید آمیز در تلگرام برایم فرستاد تا نقشه دیگرى 
براى سوءاســتفاده از من اجرا کنــد. او تهدید کرد که اگر 
پنج میلیون تومان به حسابش واریز نکنم تمام عکس ها 
و فیلم ها را در گروه و کانال هاى تلگرامى و اینســتاگرام 
منتشر مى کند و آبرویم را مى برد. من خیلى ترسیدم. اگر 
این اتفاق رخ مى داد زندگى ام نابود مى شد. براى همین این 
پول را جور کرده و به حسابش واریز کردم. اما مرد شیطان 
صفت دست بردار نبود. یک روز بعد از اینکه پنج میلیون به 
حسابش ریختم باز هم تماس گرفت و پنج میلیون تومان 
دیگر خواست و من هم از ترس این مبلغ را پرداخت کردم. 

ولى او براى بار سوم پول بیشترى خواست.»
شــاکى ادامــه داد: «باجگیر شــیطان صفــت این بار
 20میلیون تومان از من خواست که دیگر از این وضعیت 

خسته شدم و تصمیم به شکایت گرفتم.»
با اعالم این شــکایت، گروهى از کارآگاهان با دســتور 
قاضى سهرابى بازپرس شعبه نهم دادسراى جنایى تهران 
جســتجوى خود را آغــاز کردند و با انجام بررســى هاى 
تخصصى متهم را به دام انداختند. او در بازجویى ها به جرم 
خود اقرار کرد و براى انجام تحقیــق در اختیار کارآگاهان 
قرار گرفت. در ادامه بررسى ها مشخص شد که او سابقه دار 
است و سال گذشته به همین شیوه دو زن را به دام انداخته و 
قربانى نقشه شوم خود کرده است. او با شکایت این دو زن 
دستگیر و پس از محاکمه در دادگاه کیفرى به 15سال زندان 
محکوم شده بود. همچنان که در زندان بود وثیقه جور کرد و 
درحالى که هنوز حکمش قطعى نشده بود توانست از زندان 
مرخصى بگیرد. او هنوز به زندان برنگشته بود که باردیگر 
نقشه مجرمانه خود را تکرار کرد و خیلى زود گیر افتاد. متهم 
در بازجویى ها گفت: «پس از آزادى از زندان پولى در بساط 
نداشتم، براى همین وسوسه شدم که باردیگر به همان شگرد 
قبلى، طعمه خود را به دام بیاندازم و پس از تهیه عکس و فیلم 
و تهدید به انتشــار آنها در فضاى مجازى دست به اخاذى 
بزنم.» تحقیقات از این متهم ادامه دارد تا شاکیان احتمالى 

دیگر شناسایى شوند.

تهیه عکس هاى  سیاه ، شگرد مرد سمند سوار 

باسرعت عمل به موقع مأموران کالنترى 14 پلیس شهرستان 
زاهدان، سارق گوشواره طالى دختر خردسال دستگیر شد. 

رئیس پلیس شهرستان زاهدان درتشــریح جزئیات این خبر 
گفت: درپى اعالم مرکز فوریت هاى پلیســى 110 مبنى بر 
وقوع یک سرقت گوشــواره طال از یک دختر بچه خردسال 
در بازار مرکزى زاهدان، بررســى موضوع و دستگیرى سارق 
به صورت ویژه در دســتور کار مأمــوران کالنترى 14 این 

فرماندهى قرار گرفت.  

ســرهنگ على عارف نژاد افزود: مأموران با ســرعت عمل 
و انجام یکســرى کار اطالعاتى پس از وقوع این ســرقت 
موفق به شناسایى این ســارق درمیان جمعیت حاضر در بازار 
مرکزى شهر زاهدان شدند و وى را در یک عملیات ضربتى و 
غافلگیرانه دستگیر کردند. وى در پایان خاطر نشان کرد: در 
بازرسى بدنى از سارق گوشــواره طالى مسروقه کشف و به 
مالباخته مسترد شــد و متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتى 

جهت سیر مراحل قانونى تحویل مقامات قضائى شد.

رئیس شعبه ستارخان یک مؤسسه اعتبارى در اعتراض به سفارش برخى مدیران 
براى پرداخت پول به یک مشترى و براى جلوگیرى از سوءاستفاده، خود را در شعبه 
محبوس کرد. طبق اطالعات برخى از سپرده گذاران، به رئیس این شعبه سفارش 
مى دهند که به یکى از سپرده گذاران پولى پرداخت شود و وى نمى پذیرد چراکه 
اعتقاد دارد اگر باید پولى پرداخت شود باید به سایر سپرده گذاران نیز پول داده شود. 
در این بین یکى از مدیران مؤسسه مذکور درصدد دخالت بر مى آید که با مقاومت 
رئیس شعبه مواجه مى شود و رئیس شعبه همه کارمندان و سپرده گذاران را خارج 

مى کند و بر در آن قفل مى زند و خود را محبوس مى کند.
مؤسسه اعتبارى کاسپین از شش ماه پیش دچار مشکل شده و مدیران آن امیدوار 

هستند با هیئت  مدیره و مدیرعامل جدید مشکل سپرده گذاران حل شود. در این 
میان بانک مرکزى و دستگاه قضا نیز به کمک مسئوالن مؤسسه آمده اند اما هنوز 
مشکل سپرده گذاران ادامه دارد و سپرده گذاران، معترِض روند ساماندهى هستند.

پســر جوان که نامزدش را کشــته بود 
روز یک شــنبه در جلسه دادگاه رضایت 
اولیاى دم را جلب کرد. رسیدگى به این 
پرونده از هجدهم اسفند ماه سال 93 به 
دنبال ناپدید شدن دختر 18ساله اى به نام 
«ساناز» در دستور کار پلیس قرار گرفت. 
پدر ساناز گفت: «دخترم دیروز به دیدن 
نامزدش به نام "فرشــاد" رفت و دیگر 
بازنگشــت. هر چه با موبایل آنها تماس 

مى گیرم کسى پاسخ نمى دهد و از فرشاد هم بى خبرم.»
تالش پلیس براى افشاى راز ناپدید شدن دختر جوان آغاز شده بود که بار دیگر پدر ساناز با پلیس 
تماس گرفت . وى گفت: «فرشاد ساعتى قبل با من تماس گرفت و در حالى که صدایش مى لرزید 
گفت دخترم را کشته و جنازه اش را پشت خانه اش در حاشیه پاکدشت رها کرده است.» پلیس به 

محل مورد نظر رفت و با جنازه دختر جوان روبه رو شد.
تالش براى ردیابى فرشاد آغاز شده بود اما شواهد نشان مى داد این پسر به محل نامعلومى گریخته 
است. پلیس در بازرسى از 20 گلخانه که در حاشیه پاکدشت قرار داشت سرانجام در عملیات ویژه 
فرشاد 30 ساله را ردیابى و بازداشت کرد. پســر جوان به قتل اعتراف و انگیزه جنایت را بد بینى 

اعالم کرد.
فرشاد در شعبه دوم دادگاه کیفرى یک استان تهران به ریاست قاضى محسن زالى پاى میز محاکمه 

ایستاد. در این جلسه پدر و مادر ساناز براى قاتل دخترشان حکم قصاص خواستند.
ســپس متهم به دفاع پرداخت و گفت: «من عاشق ساناز بودم. مى خواســتیم به زودى جشن 
عروسى مان را برگزار کنیم اما وقتى متوجه شدم او بدون اطالع من به دیدن یک پسر غریبه رفته 
عصبانى شدم. من ساناز را به خانه مان دعوت کردم تا در این باره با هم صحبت کنیم. ساناز به من 
گفت درباره او اشتباه مى کنم و او براى حل یک مشکل خانوادگى به دیدن پسر دایى اش رفته بود. 

اما من حرف او را قبول نکردم.»
وى در حالى که اشک مى ریخت گفت: «ساناز از اینکه به او بى اعتماد شده بودم عصبانى شد و 
گفت قصد دارد نامزدى اش را با من به هم بزند. من که از شنیدن این حرف شوکه شده بودم کنترل 
اعصابم را از دست دادم و با نانچیکویى که همراه داشتم او را خفه کردم.باور کنید من قصد کشتن 
دختر مورد عالقه ام را نداشتم. بعد از چند دقیقه وقتى فهمیدم نامزدم جان سپرده تا صبح باالى سر 

او نشستم و اشک ریختم. نزدیک صبح بود که با پدر او تماس گرفتم و واقعیت را گفتم.»
این پســر در حالى که به پاى پدر و مادر قربانى افتاده بود التماس کرد تا او را ببخشند. پدر و مادر 
مقتول نیز که تحت تأثیر گریه هاى متهم قرار گرفته بودند اعالم گذشت کردند و گفتند حاضرند 

با دریافت دیه از خونخواهى گذشت کنند.
در پایان جلسه و با گذش ت اولیاى دم هیئت قضائى وارد شور شد تا حکم صادر کند.

سرقت گوشواره هاى دختر خردسال

تا صبح باالى سر جنازه ساناز اشک مى ریختم

با صدور گواهى جنون ازسوى پزشکان قانونى و درپى 
گذشــت هفت ســال از وقوع جنایتى هولناك درقلعه 
حســن خان، حکم قصاص مردى دوزنه که چند تن از 
اعضاى خانواده اش را دریکى ازمحله هاى اطراف تهران 
به رگبار گلوله بسته بود، نقض شده و قرار است پرونده 
بار دیگر در دادگاه کیفرى تحت بررســى قرار گیرد تا 
قضات دادگاه کیفرى تهران با توجه به نظر پزشــکان 

قانونى درباره او تصمیم بگیرند.
در این جنایت تکان دهنده که شــامگاه یکم شهریور 
سال 88 رخ داد مرد 67 ساله  دو زنه که اسلحه به دست 

داشت وارد ساختمان پنج طبقه اش شــد و ابتدا یکى 
از همســران خود و دخترش را به رگبار گلوله بست و 
سپس به ســمت همســایه ها هجوم برد که در این 
واقعه شش زن و مرد کشــته و 12 نفر هم زخمى 
شدند. او سپس به پشت بام خانه دوید و دیوانه وار 

به طرف همسایه ها و مردمى که در خیابان جمع 
شــده بودند، شــلیک کرد تا اینکه مأموران پلیس 
در جریان کشــتار جنون آمیز مرد خشن قرار گرفتند و 
تیم هاى عملیاتى به سرعت ســاختمان پنج طبقه را  
محاصره کردند.درحالى که مرد جنایتکار به سوى مردم 
تیراندازى مى کرد مأموران به مرد مسلح دستور دادند 
تا خود را تسلیم کند. اما وى هیچ اعتنایى به اخطارهاى 
پلیس نکرد و سرانجام مأموران تک تیرانداز، مرد مسلح 

را نشانه رفتند و او را به دام انداختند.
براساس اوراق پرونده این مرد پس ازمحاکمه به شش 
بار قصاص محکوم شــده بود تا اینکه حکم براساس 
تصمیم قضات دیوان عالى کشورنقض شد و رسیدگى به 
پرونده این بار در شعبه چهارم دادگاه کیفرى یک استان 
تهران به ریاســت قاضى اصغرعبداللهى و مستشاران 
دادگاه- کیخواه و حســینى- دردستورکارقرارگرفت.

در این دادگاه قضــات پس ازتحقیقــات تخصصى، 
تصمیم گرفتنــد قاتل را که به هیچ عنــوان راضى به 
اعزام به پزشــکى قانونى نبود به کمیسیون هیئت سه 
نفره معرفى کنند تا کارشناســان درباره سالمت روانى 
او تصمیم گیرى کنند. باالخره او انتقال یافت و پس از 

بررســى هاى الزم، گزارش کمیسیون پزشکى قانونى 
صادر شد. در این گزارش آمده اســت: «متهم به قتل 
از نوعى اختالل شــدید روانپزشکى رنج مى برد و او به 
عالیم روانپریشــى و خلقى از نوع دوقطبى مبتالست. 
شواهد نشــان مى دهد او در زمان ارتکاب قتل ها نیز 
تحت تأثیر این موقعیت روانى قرار داشــته است که با 
توجه بــه خطرناك بودن این اختــالل و احتمال بروز 
رفتار هاى خشونت آمیز مشابه ضرورى است متهم در 
یک مکان مناسب و با رعایت اقدامات تأمینى و حفاظتى 
تحت درمان روانپزشکى قرار گیرد. و تا زمان رفع حالت 
خطرناك، با تأیید سازمان پزشکى قانونى نگهدارى و 

حفاظت شود.»
با اعــالم این نظریه، قضــات دادگاه بــه زودى وارد 
شورخواهند شــد تا ب راى این پرونده با توجه به جنون 

قاتل تصمیم گیرى کنند.

           نقض حکم مرد دو زنه در پرونده قتل 6 زن ومرد 

قتل بخاطر یک مشت
سه شنبه هفته گذشــته یک درگیرى خونین بین پیک 
موتورى و کارگر چرخ دستى در خیابان مصطفى خمینى 

کالنترى 113 بازار در تهران اعالم شد .
با حضور مأموران و انجام تحقیقات اولیه مشــخص شد 
درگیرى مابین راننده پیک موتورى به نام «ســعید.ج» 
29 ســاله  و صاحب چرخ دســتى به نام «محسن.چ»

 54 ساله  صورت گرفته که در آن صاحب چرخ دستى به 
شدت مجروح شده است .

با گذشت 24 ساعت از زمان انتقال محسن.چ به بیمارستان 
و انجام اقدامات درمانى، در روز چهارشنبه 17 خردادماه  به 
کالنترى اعالم شد که محسن به علت ضربه مغزى ناشى 

از اصابت پشت سر به جسم سخت جان باخته است.
 بدین ترتیب پرونده از مرجع قضائى دادســراى ناحیه 12 
تهران، با قرار عدم صالحیت به همراه  سعید.ج به دادسراى 
ناحیه 27 تهران ارجاع شدو با دستور بازپرس شعبه پنجم 
دادســراى ناحیه 27 تهران تیمى از  اداره دهم ویژه قتل 

پلیس آگاهى وارد تحقیقات شدند.
سعید.ج در خصوص نحوه آغاز درگیرى بین خود و محسن 
به کارآگاهان گفت: «من پیک موتورى هستم و در بازار 
تهران کار مى کنم؛ ساعت 15و 30 دقیقه بعد از ظهر بود 
در محدوده بازار در حال تردد بودم که با یک چرخ دستى 

مواجه شدم که سد راه من شــده بود؛ ایشان کنار نرفت و 
شروع به فحاشــى کرد با وجود این، من از کنارش عبور 
کردم و با او درگیر نشــدم؛ چند مترى دور شده بودم که 
متوفى دنبالم آمد و اینبار با من درگیر شــد و یک مشت 

به صورتم زد.»
متهم در ادامه اظهاراتش مدعى شد : «صاحب چرخ دستى 
اقدام به خودزنى کرد و سر خودش را به باربند نیسان و در 
ادامه دیوار کوبید که روى زمین افتاد و خون از ســرش 

جارى شد.»
کارآگاهان جنایى با حضور در محل درگیرى به تحقیق 

از شــاهدان صحنه درگیرى پرداختند؛ شاهدان با تأیید 
درگیرى فیزیکى مابیــن مقتول و متهــم پرونده بیان 
داشــتند: «مقتول در حال تردد با چرخ دســتى بود که با 
یک موتورسیکلت برخورد کرد؛ مرد موتورسوار به صاحب 
چرخ دستى فحاشــى کرد و همین موضوع باعث شد تا 
صاحب چرخ دستى به دنبال او رفته و با او درگیر شود؛ ابتدا 
صاحب چرخ دستى، اقدام به گرفتن لباس پیک موتورى 
کرد و یک مشت به صورتش زد و در ادامه جوان موتورسوار 
از موتور پیاده شد و چند مشت به ســر و صورت او زد که 
ناگهان صاحب چرخ دستى در حال حرکت به زمین افتاد.»

در ادامه تحقیقات پلیسى سرانجام ســعید.ج با اعتراف 
صریح به درگیــرى فیزیکى با مقتــول و تأیید اظهارات 
شهود بیان داشــت: «پس از درگیرى لفظى ابتدا صاحب 
چرخ دستى با مشــت به صورتم زد؛ عصبانى شدم و چند 
مشت به سر و صورت محسن زده و او را  به عقب  هل دادم 

که با پشت سر به زمین برخورد کرد.»
سرهنگ کارآگاه حمیـــد مکرم، معاون مبارزه با جرائم 
جنایى پلیس آگاهى تهران، با اعــالم این خبر گفت:«با 
توجه به نتایج به دست آمده از تحقیقات و اعتراف صریح 
متهم  قرار بازداشــت موقت از ســوى بازپــرس صادر 

شد.»

رئیس یکى از مؤسسات اعتبارى خود را زندانى کرد 
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فرض کنید بلندگوى الکسا همه جا حضور داشته باشد. 
فرض کنید این دستیار صوتى هر چیزى که داخل خانه 
هوشمندتان وجود دارد را کنترل مى کند؛ از یخچال گرفته 
تا خانه هوشمند. این وعده اى است که روتر مش واى فاى 

جدید کوالکام به کاربران مى دهد.
 آنها مى گویند مغز خانه شما داخل این روتر قرار مى گیرد. 
سیستم شبکه ســازى مش واى فاى کوالکام فقط یک 
میکروچیپ ســت نیســت. در کنار آن، مجموعه اى از 
ویژگى ها و قابلیت هاى نرم افزارى وجود دارد که ارتباط 
واى فــاى را مدیریــت مى کند. ســازندگان روتر هنوز 
مى توانند نوع طراحى و برد هر پاد را تعیین کنند و امکانات 
دیگرى مانند کنترل والدین یا دسترســى میهمان را به 
آن اضافه کنند. ولى در نهایت فناورى کوالکام است که 
مشخص مى کند کاربران هر گجت را کجا نصب کنند و 

ترافیک به چه شکل بین آنها در جریان باشد.
کوالکام سردمدار بى چون  وچراى پردازنده هاى موبایل 
اســت ولى مدتى اســت که مى توان ردپاى آنها را در 
رنسانس تازه روتر بى سیم این شــرکت مشاهده کرد. 
روترهاى مــش واى فاى مانند اکو، گــوگل واى فاى و 
نت گیر اُربى در الیه هاى زیرین خود به فناورى کوالکام 
تکیه دارند تا بتوانند تعــداد زیادى از روترها را به صورت 
زنجیروار به هم وصل کنند و یک شبکه خانگى عظیم 
را شــکل دهند. این محصوالت رقابت درازمدتى را با 
روترهاى خانگى در زمینه قیمت پشــت سر گذاشته اند؛ 
چون همانطور که مى دانیم مصرف کنندگان با کمال میل 
حاضر هستند مبلغ بیشترى پرداخت کنند تا مشکالت 

واى فاى را از بین ببرند.
شاید به همین دلیل است که اعالم چند روز پیش شرکت 
سازنده این محصول در خصوص فناورى شبکه سازى 
پیشرفته مش اهمیت بیشــترى دارد. جدیدترین شبکه 
مش کوالکام بــه زیبایى با مجموعه هــاى مختلفى از 
اســپیکرها و میکروفن ها کار مى کند و به پادهاى روتر 

همان کنترل هاى صوتى را مى دهد که در آمازون اکو و 
گوگل هوم وجود دارد. کار دیگرى که سازندگان روتر قادر 
به انجام آن هستند، اضافه کردن پشتیبانى از پروتکل هاى 
معروف مربوط به خانه هاى هوشمند است. به این ترتیب، 
کاربران بدون آنکه نیازى به یک هاب یا بریج مجزا داشته 
باشند، مى توانند چراغ ها، قفل درها و سایر دستگاه ها را 

خودکار کنند.
کوالکام قصد دارد به ســازندگان دستگاه ها کمک کند 
با اضافه کــردن این امکانات و ویژگى هــا باعث ایجاد 
یک تحــول و دگرگونى بزرگ در روترها شــوند و آنها 
را از یک واى فاى خیلى ساده و ســطح پایین به ستون 
فقرات خانه هاى هوشمندتر تبدیل کنند. اگر این سازنده 
چیپ ست در کار جدیدش موفق شود، آن وقت سازندگان 
روتر و بالطبع مصرف کنندگان هستند که باید تعیین کنند 
کدامیک از پلتفرم هاى خانه هوشــمند و دستیار صوتى 

براى شان کارایى دارد.

انقالب روتر
سیستم جدید و تازه کوالکام موجب افزایش برد پوششى 
این دســتگاه ها از واى فاى به دیگر پروتکل هاى خانه 
هوشمند شامل بلوتوث، CSRMesh و 802,15,4 
مى شود. به طور معمول، این پروتکل ها براى برقرارى 
ارتباط بــا اســمارتفون ها و اینترنت به یــک هاب یا 
بریج جداگانــه نیاز دارند. ولى کوالــکام تالش مى کند 
همه این موارد را داخل یک سیســتم روتــر جا دهد تا 
بتوانــد از پلتفرم هایى مانند «وینک» یا «سامســونگ 

SmartThings»پشتیبانى کند.
«جس برك»، مدیر بازاریابى محصول کوالکام مى گوید: 
«الزم نیســت چندین هاب اضافه در جاهاى مختلف 
خانه داشته باشید. تنها کافى اســت همه چیز را به روتر 
وصل کنیــد.» البته ایده ترکیب روتــر واى فاى و هاب 
خانه هوشمند خیلى جدید نیست. روترهاى واى فاى و 
وان هاب گوگل هر دو از ZigBee پشتیبانى مى کنند، 

 Securifi همانطور که چندین روتر آلموند از شرکت
پشتیبانى مى کنند.

عالوه بر ایــن، کوالــکام نرم افزار جدیــدى را به این 
سیســتم اضافه کرده که مى تواند پاد روتر را با استفاده 
 Google از سیستم هایى نظیر آلکســاى آمازون یا
Assistant به یک دســتیار صوتــى تبدیل کند تا 
امکان پخش موسیقى، پاسخگویى به سئواالت و کنترل 
دستگاه هاى خانه هوشمند را داشته باشند. ولى سازندگان 
روتر همچنان باید اسپیکرها و میکروفن ها را تغذیه کنند 
اما کوالکام امکان شناسایى صدا، کاهش اثر نویز و ارتباط 
با سرویس هاى ابرى شرکت هایى مانند گوگل و آمازون 
را فراهــم مى کند. از طرف دیگــر، کوالکام یک مرجع 
طراحى براى روتر مش که شامل همه سخت افزارهاى 

ضرورى مى شود را ارائه مى کند.
برك ادامه مى دهد: «خیلى زود شــاهد توسعه و فراگیر 
شدن محصوالت دستیار صوتى در بازار خواهیم بود در 
حالى که شــبکه هاى مش هم آنجا حضور دارند. کامًال 
منطقى به نظر مى رســد که هر دوى آنها رشــد زیادى 

داشته باشند.»

آگاهانه روترتان را انتخاب کنید
سیستم جدید کوالکام با افزودن این امکانات به روتر مش 
کمک مى کند تا هرچیزى که براى ساخت خانه هوشمند 
نیاز دارید را براى شما فراهم کند، از پشتیبانى پروتکل 
گرفته تا کنترل هاى صوتى. ایــن امید وجود دارد که به 

محض آماده شدن و در دســترس قرارگرفتن ارتباطات 
مورد نیاز، شــاهد افزایش ناگهانى تعداد سنســورها و 
سایر دستگاه هاى هوشمندى باشــیم که مى توانند در 
داخل خانه ها با یکدیگر در تعامل باشند. برك مى گوید: 
«وقتى یک پلتفرم تبدیل به سیستم عصبى خانه مى شود؛ 
کارهاى زیادى را مى توانــد انجام دهد و این همانجایى 
است که ســعى مى کنیم صنعت را به ســوى آن سوق 

دهیم.»
ولى به این نکته توجه کنید کــه کوالکام خودش هیچ 
اصرارى روى یک پلتفرم خاص خانه هوشمند یا سرویس 
دستیار صوتى ویژه ندارد. این قسمت قضیه به سازندگان 
روترها مربوط مى شــود. آنها باید از بین دســتیارهاى 
صوتى مانند Google Assistant، آمازون الکسا 
و شاید مایکروســافت کورتانا و پلتفرم هاى اتوماسیون 
مانند وینک، سامسونگ SmartThings، آیریس 
و شــاید اپل هوم کیت یکى را انتخــاب کنند. برك در 
 OEM ادامه مى افزاید: «وقتى نت گیر یا هر شــرکت
دیگرى یک محصول با این نوع از امکانات و توانایى ها 
را تولید و معرفى مى کند، اینکه آن ســرویس ها چطور 
و چگونه یکپارچه مى شــوند، به همکارى آنها در کنار 
هم یا APIهایى که استفاده کنند، مربوط مى شود. ما 
تالش کردیم تا امکان اجراى آن روى این پلتفرم را مهیا 
و امکانپذیر کنیم.»با اینکه از عمر روترهاى مش یکسال 
هم نمى گذرد؛ با وجود این، طبق تحقیقات صورت گرفته 
توســط NPD Group بیشــتر از یک پنجم درآمد 
روترها در آمریکا مربوط به این محصول جدید است. این 
رشد ناگهانى در کنار فناورى روتر جدید کوالکام فرصت 
بســیار خوبى براى پلتفرم هاى خانه هوشــمند فراهم 

مى کند تا خود را وارد این چرخه کنند.
به هر حال، مصرف کنندگان هر ســه تا پنج  سال بیشتر 
از یک بار اقدام بــه جایگزین کــردن روترهاى خود با 
مدل هاى جدید مى کنند. از طرفى، سیستم هاى پرهزینه 

مش یک سرمایه گذارى بلندمدت به شمار مى روند.

ارتباطات سریع تر و 
ساده تر با 

روترهاى مش واى فاى
تى را مى دهد که در آمازون اکو و

کار دیگرى که سازندگان روتر قادر 
افه کردن پشتیبانى از پروتکلهاى 
هاى هوشمند است. به این ترتیب، 
بریج مجزا داشته  ى به یک هاب یا
ها، قفل درها و سایر دستگاه ها را 

ســازندگان دستگاه ها کمک کند 
مکانات و ویژگىهــا باعث ایجاد

نى بزرگ در روترها شــوند و آنها 
ecurifi همانطور که چندین روتر آلموند از شرکتfi

پشتیبانى مى کنند.

ع تر و
 

ى فاى

 شرکت مایکروســافت برنامه اندرویدى جدیدى 
منتشر کرده اســت که Face Swap نام دارد. 
این برنامه همانطور که از نامش پیداست، صورت 
افراد در یک تصویر را با یکدیگر جابه جا مى کند و 
به عالوه قابلیت هایى همچون اضافه کردن مدل 

موى جدید و بدن را نیز دارد.
این برنامه بدین شیوه عمل مى کند که کاربر یک 
تصویر را انتخاب مى کند تا صــورت هاى افراد 
درون تصویر با یکدیگر جابه جا شوند. کاربر هم 
مى تواند از گالرى عکس هاى گوشى خود انتخاب 

کند و یا همان لحظه عکس بگیرد.
مایکروسافت ادعا مى کند که این برنامه مجهز به 
قابلیت پیشرفته جابه جایى چهره است که نتیجه 
نهایى را بسیار طبیعى تر جلوه مى دهد. از طریق 
این برنامه مى توانید رنگ چهره ها و شرایط نور 
محیط مطابق دلخواه خود عــوض کنید یا حتى 
جهت قرارگیــرى صورت ها را نیــز تغییر دهید. 
همچنین این برنامه به صورت خودکار چهره هاى 

موجود در تصویر را شناسایى مى کند.

 Karma Incarnation 1 Full بــازى جدید و فوق العــاده زیبا با طراحى منحصر به فرد در ســبک 
بازى هاى ماجراجویى و فکرى از Other Kind Games Limited براى اندروید است که به 
صورت رایگان در گوگل پلى عرضه شده است. داستان بازى در مورد دو روح دوست داشتنى است که 
در دام موجودى شیطانى گیر افتاده اند و تنها راه نجاتشان این است که دوباره بتوانند به حالت اولیه خود 
برگردند؛ یکى از این ارواح از سوى شیاطین دزدیده شده است و حال این وظیفه قهرمان داستان ماست 
که با تصور کردن خود در قالب یک اژدهاى قدرتمند، به نبرد با نیروهاى اهریمنى بپردازد! گرافیک بسار 
 Karma Incarnation 1 جذاب انیمیشــنى به همراه مرحله ها و صداگذارى هاى موفق از نقاط قوت بازى
به شمار مى رود و شما را ســاعات زیادى از لذت یک بازى ماجراجویانه در کنار صحنه هاى انیمیشنى 
بهره مند خواهد کرد! شما به عنوان یک بازیکن براى به اتمام رساندن این بازى با موفقیت و پشت سر 
گذاشــتن هر مرحله و حل معماها و مأموریت ها باید از هوش و استعداد فردى خود و همچنین از تمام 
المان هاى موجود در این محصول کمک بگیرید! اگر از عالقه مندان به بازى هاى ماجراجویى هستید 

پیشنهاد مى کنیم به هیچ وجه بازى Karma Incarnation 1 Full را از دست ندهید! 

پیام رســان واتس آپ به زودى «قابلیت حذف 
لحظه اى پیام»را فعال خواهد کرد. به این ترتیب 
کاربران مى توانند انواع پیام هاى متنى، تصویرى، 
ویدئویى، فایل هاى مختلف و پیام هاى نقل قولى 

را حذف کنند.
برنامه پیام رســان واتس آپ قرار است ویژگى 
«حذف لحظــه اى پیــام»(Recall)  را ارائه 
کند. با کمک این ویژگى کاربــران مى توانند تا 
پنج دقیقه پس از ارســال پیام، در صورت تمایل 

آن را حذف کنند.
این ویژگى براى نخســتین مرتبه در ماه آوریل 

براى نسخه بتا این اپلیکیشن آزمایش شد.
اکنون وبسایت WABetaInfo در لندن که 
ویژگى هاى واتس آپ را زودتر از موعد آزمایش 
مى کند، به تازگى اعالم کرده است احتماًال این 

آپدیت به زودى براى تمام کاربران مهیا شود.
به هرحال ویژگى مذکور براى تمام انواع پیام ها 
 ،GIF ،از جمله پیام هاى متنى، تصویر، ویدئو
فایل ها و پیام هاى نقل قولى فعال مى شــود. 
کاربران مى توانند تا پنج  دقیقه پس از ارسال این 

نوع پیام ها آن را حذف کنند.

شرکت اچ.پى مجموعه اى از ابزار جانبى 
رایانه اى را روانه بــازار کرده که یکى از 
جالب ترین آنها کارت گرافیک خارجى 
براى قدرتمندسازى رایانه هاى ضعیف 

است.
 ایــن مجموعه شــامل دو نمایشــگر 
متفاوت، یــک موشــواره اختصاصى 
اجراى بازى هاى ویدئویى، یک صفحه 
کلید و یک کیس حاوى کارت گرافیکى

است.
 کارت گرافیکى خارجى عرضه شــده 
توسط اچ.پى با اتصال به رایانه ها، توان 
پردازش آنها را افزایــش داده و موجب

مى شــود تا آنها قدرت اجراى برنامه ها 
و بازى هاى رایانه ســنگین را داشــته

باشند.
  HP  Accelerator این کارت گرافیک که
نام گرفته در جعبه اى همراه با یک منبع 

تغذیه و یک حافظه عرضه مى شود.
 چند پورت مختلف شــامل چهار پورت 
 USB-C و یــک پورت  USB 3,0
هم براى این مجموعــه در نظر گرفته 
شــده تا بتوان این کارت گرافیک را به 

لپ تاپ متصل نمود.
قیمت این مجموعه 299 دالر اســت و 
لذا گزینه اى مناسب براى افرادى تلقى

مى شــود که پول کافى بــراى خرید 
لــپ تــاپ هــاى جدیــد و قدرتمند 
چندهزار دالرى ندارند. عرضه عمومى
ایــن محصــول از مــرداد مــاه آغاز

مى شود.
امــا اچ.پــى دو نمایشــگر هــم براى 
عالقه منــدان به بازى هــاى رایانه اى 
عرضه کرده که اولى 25 اینچى و سازگار 
با فناورى فرى ســینک شرکت اى.ام.

دى است و داراى دقت 1080 پیکسل و 
دو پورت USB 3,0 است. قیمت این 

نمایشگر 280 دالر است.
مــدل 27 اینچى این نمایشــگر داراى 
QHD بــا دو پــورت  نمایشــگر 
یــو اس بــى و ســازگار با فنــاورى 
G-Sync ان ویدیاست. اچ.پى اعالم 
کرده که حداکثر تأ خیــر تصویرى این 

نمایشگرها یک هزارم ثانیه است. 
موشــواره و صفحه کلید این شرکت با 
طراحى خــاص براى تســهیل اجراى 
بازى هاى رایانــه اى هم به ترتیب 60 و 

130 دالر قیمت دارند.

شرکت HP به طور رسمى از نسخه جدید کامپیوتر کامپکت و کوله اى خود با نام اختصاصى Omen X Compact Desktop رونمایى 
کرد. این کامپیوتر کوچک را مى توانید به صورت ایستاده و حتى به شکل یک کوله پشتى مورد استفاده قرار دهید.

شرکت اچ پى سال گذشته از کامپیوترى قابل حمل و کامپکت رونمایى کرده بود که از معیارهاى واقعیت 
مجازى بهره مى برد اما متأسفانه چندان مورد استقبال کاربران واقع نشد. حال این شرکت از نسخه 
جدید کامپیوتر مذکور با نام اختصاصى Omen X Compact Desktop رونمایى کرده است.
قیمت این کامپیوتر معادل با 2499 دالر در نظر گرفته شده و قرار است از ماه جوالى سال جارى روانه 
بازار شود. این کامپیوتر قابل حمل یا کوله اى از نسل هفتم سرى پردازنده هاى Core i اینتل، حافظه رم 
 ،1080 NVIDIA GeForce GTX کارت گرافیک اورکالك شده ،DDR4 16 گیگابایتى نوع

و حافظه یک ترابایتى نوع SSD بهره مى برد.
شرکت اچ پى بدنه کامپیوتر اومن ایکس کامپکت دسکتاپ 
را به 4 پــورت USB نوع A و یک پــورت USB نوع 
 ،HDMI 2.0 ســوکت 3,5 میلیمترى هدفون، پورت ،C
مینى دیسپلى پورت و یک پورت پاور اختصاصى براى هدست 
واقعیت مجازى وایو مجهز کرده است. این کامپیوتر از یک داك 
اختصاصى هم بهره مى برد که با قرارگیرى روى آن حالتى کامًال شبیه 

به کیس دسکتاپ کامپیوترها را به خود مى گیرد.
کوله مخصوصى هم براى کامپیوتر مذکور ارائه شــده که براى خرید آن باید هزینه 
مضاعف 599 دالر پرداخت شــود. بدین صورت شما مى توانید تجربه بسیار جالبى و دل نشینى از 
انجام بازى هاى واقعیت مجازى داشته باشید. محتویات این کوله شامل چهار باترى، داك شارژ باترى و کابل 

اتصال هدست واقعیت مجازى وایو مى شوند.

بازار شود. این کامپیوتر قابل حمل یا کوله اى از نسل هفتم
DDR4RR، کارت گرافیک اورکالك شد 4 گیگابایتى نوع  16
و حافظه یکت
شرکت اچ پى
4را به 4 پــورت
C، ســوکت
مینى دیسپلى پو
واقعیت مجازى وای
اختصاصى هم بهره مى
بهکیسدسکتاپ کامپیوتره
کوله مخصوصى هم براى کامپیوتر مذ
9مضاعف 599 دالر پرداخت شــود. بدین صورتش
انجام بازى هاى واقعیت مجازى داشته باشید. محتویاتاینکو

اتصال هدست واقعیت مجازى وایومى شوند.

با جدیدترین کامپیوتر قابل حمل و کوله اى HP آشنا شوید  ویژگى مفید و جدید واتس آپبازى ماجراجویانه متفاوت «تصورات کارما» 
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اپلیکیشن تغییر چهره 
مایکروسافت 
براى اندروید

به تازگى، به روزرســانى هاى اخیر مایکروسافت، 
حاوى برخى اطالعات بوده که کارشناسان را به 
احتمال عرضه نسخه ورك استیشن ویندوز 10 پرو 

هدایت کرده است.
این کارشناسان معتقدند که نســخه جدیدى از 
سیســتم عامل ویندوز 10 پرو طراحى شــده که 

مخصوص کامپیوترهاى پیشرفته خواهد بود.
اطالعات درز یافته مایکروســافت نشان مى دهد 
 Pro for 10 Windows” که این نسخه فعًال
Workstation PCs“ نام خواهد داشــت،

هر چند این نام هنوز نهایى نشده است.
گفتنى اســت این نخســتین نســخه سیستم 
عامــل وینــدوز بــراى دســتگاه هاى کارى 
(Workstation) است که پس از زمان ویندوز 
ان.تى عرضه مى گردد. شایان ذکر است بر طبق 
گفته متخصصین، این نسخه جدید سیستم عامل، 
چند ویژگى اساسى خواهد داشت. نخست اینکه 
در حالت ورك استیشن کار مى کند، بدین معنا که 
توان و شــدت فعالیت گرافیکى در آن طبعًا کمتر 
و بهینه خواهد بود.همچنین فایل سیستم جدید 
مایکروســافت که پس از NTFS عرضه شد، 

یعنى سیستم ReFS در آن فعال خواهد بود.

مایکروسافت، نسخه 
ورك استیشن ویندوز10 

را عرضه مى کند

تولید کارت گرافیک خارجى 
براى تقویت

 لپ تاپ هاى ضعیف

رامین مشکاه
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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          

با تصفیه فاضالب؛ آب حیاتى دوباره مى گیرد...
روزانه بیــن 300 تا 600 تانکر با اجازه دستگاه هاى متولى، خودشان را به «کشف رود» مى رسانند تا فاضالبى را روانه دشتى کنند که دیگر نــه خاکى، نه آبى و نه جانى براى زنده ماندن او باقى نمانده 

است.
کشف رود، در میان دره کشف رود خراسان رضوى جارى است. این رودخانه از مشرق به شهر قوچان و از کوه هاى هزار مسجد و بینالود سرچشمه مى گیرد.

طول رودخانه کشف رود 290 کیلومتر است و پس از ادامه مسیر، در محل پل خاتون سرخس، به رودخانه هریرود مى پیوندد و از آنجا به بعد، رودخانه «تجن» نام گرفته و به سمت ترکمنستان ادامه 
مى یابد و در ریگزارهاى ترکمنستان فرو مى رود.

دریچـه
منبع: قدس آنالین

@nesfejahanclub
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فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

حمد و سپاس خداوندى را سزاست که همواره وجود داشت، پیش از 
آنکه کرسى یا عرش، آسمان یا زمین، جن یا انس، پدید آیند. خداوندى 
کــه ذات او را فکرهــا و عقل هــاى ژرف اندیــش نتوانند بشناســند، 
و با نیروى اندیشــه انــدازه اى بــراى او نتوانند تصــور کنند. هیچ 
سئوال کننده اى او را به خود مشغول نسازد، و فراوانى عطا و بخشش 
از دارایى او نکاهد، براى دیدن به چشم مادى نیاز ندارد، و در مکانى 

موال على (ع)محدود نمى شود.




