
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

شنبه 27  خرداد  ماه 1396 / 17  ژوئن  2017 /  22 رمضان  1438
سال چهاردهم / شماره 2964  /16 صفحه  / 1000 تومان

فعالیت تاکسى هاى اینترنتى  غیر قانونى است

کدام دوربین GoPro را بخریم؟ صادرات مرغ منجمد از اصفهان به عراق و قطرتکذیب اپیدمى وبا در کشورترکیه بازارقطر را از چنگ ایران درآورد مردان مسلح تهران مسافرکشى مى کردند فناورىاستاناجتماع حوادث

5

3

4

2

5

10

3

     

اجراى مجدد طرح
 استاد شاگردى در اصفهان

تعطیالت مدارس
 تغییر مى کند؟

شیخ نور
 جایگزین شمخانى 

مى شود؟

نقش هاى ماندگار 
درسریال امام على (ع)  

خریدن اسید به راحتى خرید 
چیپس و پفک!

11

حیوان خانگى
 دوست یا دشمن کودکان

«میل لنگ» قطعه سازى 
در اصفهان «لنگ» مى زند

کشف تزئینات بى نظیر عصر صفوى در تاالر اشرفکشف تزئینات بى نظیر عصر صفوى در تاالر اشرف
            4

کارگران، اولین قربانیان بحران رکود 

جهان نما

على مطهرى:
 آتش به اختیار 
دو طرفه است

2

على مطهرى درباره عبارت آتش به اختیار 
در فرمایشات اخیر رهبر معظم انقالب گفت: 

فکر مى کنم مقصود مقام معظم رهبرى 
از تعبیر آتش به اختیار  این است که اگر 
مسئوالن به وظایف خود عمل نکردند، 

دانشجویان و سایر اقشار موظف اند 
که خود اقدام کنند؛ این امر 

شامل همه حوزه ها مى شود، 
اعم از فرهنگى، سیاسى و 

اقتصادى.

معاون پارلمانى رئیس جمهور گفت: طرح 
ادعاهایى نظیر اینکه 88 نماینده مجلس سئوال 
از رئیس جمهور را امضاء کرده اند، خالف واقع 

است.حسینعلى امیرى گفت: روز سه شنبه 
در مجلس شوراى اسالمى حدود 70 نفر از 

نمایندگان محترم از 
فراکسیون هاى مختلف نامه اى را 

خطاب به رئیس جمهور محترم 
امضاء کردند و...

2

ادعاى سئوال 
88 نماینده از 
رئیس جمهور 
درست
نیست

 حاال خیالمان 
 اراحته!

خر

 د

ته!راحته!رراحته! راحته!راحته!ا

صعود ایران به جام جهانى، دوشنبه شب هفته گذشته قطعى 
شده بود اما سه شنبه شب در دیگر بازى هاى این گروه، نتایجى 
به دست آمد که صدرنشینى ایران را هم در فاصله دو هفته مانده 
به مسابقات قطعى کرد. سوریه در خاك چین به تساوى 2 بر 
2 رسید و قطر موفق شد کره جنوبى را با نتیجه 3 بر 2 شکست 
بدهد. حاال ایران با 20 امتیاز صدرنشین گروه است و دیگر 
تحت هیچ شرایطى از صدر پایین نخواهد آمد.
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در نشست خبرى رؤساى پلیس اصفهان اعالم شد 

دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد در نظر دارد نسبت به خرید تجهیزات آزمایشگاه هاى شبکه هاى کامپیوترى، سیستم عامل و 
پایگاه داده، از طریق برگزارى مناقصه عمومى اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت مى شود جهت دریافت اسناد و اطالعات حداکثر 
 iaun.ac.ir ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ انتشار این آگهى به ســایت اینترنتى دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد به آدرس

(قسمت مزایده/مناقصه) مراجعه و نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند.

شرایط به شرط ذیل مى باشد
1- سپرده شرکت در مناقصه مبلغ هفتاد میلیون ریال مى باشد که مى بایست به حساب شماره 0216236554001 نزد بانک ملى 

شعبه دانشگاه آزاد اسالمى واریز و یا در قالب ضمانتنامه معتبر بانکى با موضوع شرکت در مناقصه ارائه گردد.
2- هزینه خرید اسناد مناقصه مبلغ پانصد هزار ریال مى باشد که به حساب شماره 0216236554001 نزد بانک ملى شعبه دانشگاه 

آزاد اسالمى واریز و اصل فیش همراه با اسناد ارسال شود.
3- هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

4- دانشگاه در رد یا قبول هرکدام از پیشنهادات مجاز است.
آدرس: نجف آباد – بلوار دانشگاه- دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد- ساختمان کتابخانه مرکزى- دبیرخانه کمیسیون معامالت

031-42292315      IT تلفن دبیرخانه کمیسیون معامالت 42292020-031                                                      تلفن حوزه مدیریت
دورنگار 42291107-031 و 42291016-031                                                                              تلفن دبیرخانه کمیسیون معامالت  031-42292020

monaghese@iaun.ac.ir  رایانامه

اداره کل روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباداداره کل روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد

دانشگاه آزاد اسالمى
 واحد نجف آباد

مهلت ارائه الکترونیکــى اظهارنامه مالیاتــى و پرداخت مالیات از طریق ســامانه
 www.tax.gov.ir حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جارى مى باشد. 

عواقب و جرایم ناشى از عدم تسلیم اظهارنامه  
صاحبان مشــاغلى که در موعد مقرر اظهارنامه مالیاتى خود را تسلیم نکنند به استناد ماده 
192 قانون مالیات هاى مستقیم مشمول جریمه اى معادل 30 درصد اصل مالیات که غیرقابل 
بخشش است مى شــوند؛ ضمن این که معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیات هاى مستقیم 
براى آنها اعمال نمى شــود و درآمد مشــمول مالیات آنها هر مبلغى باشد مشمول مالیات
 خواهد شد. همچنین براســاس ماده 201 قانون مالیات هاى مستقیم کسى که براى سه سال 
متوالى از تسلیم اظهارنامه مالیاتى و ترازنامه و حساب سود و زیان خوددارى کند، عالوه بر 
جریمه ها و مجازات هاى مقرر در این قانون، از کلیه معافیتها و بخشودگى هاى قانونى در مدت 

مذکور، محروم خواهد شد، و جرم مالیاتى نیز مرتکب شده اند. 

صاحبان محترم مشاغل نوبت پنجم

(روابط عمومى اداره کل امور مالیاتى استان اصفهان)(روابط عمومى اداره کل امور مالیاتى استان اصفهان)
م الف: 45470

شهردارى زرین شــهر به اســتناد موافقت نامه شماره 72 مورخ 
96/3/2 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به واگذارى بوفه 
اغذیه فروشى واقع در استخر جهان پهلوان تختى به صورت اجاره 
براى مدت یک ســال از طریق مزایده عمومى اقدام نماید، لذا از 
متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل مى آید جهت دریافت اسناد 
مزایده و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت ادارى 

مورخ 96/4/3 به شهردارى زرین شهر مراجعه نمایند. 

آگهى مزایده

 آگهى مناقصه

نوبت دوم

جواد جمالى- شهردار زرین شهرجواد جمالى- شهردار زرین شهر

شــهردارى خور به اســتناد مصوبه شــماره 347 مورخ 
1396/3/7 شوراى محترم اســالمى شهر خور در نظر دارد 
نسبت به ترمیم ترانشه هاى ناشى از حفارى لوله گذارى گاز 
شــهرى خور از طریق آگهى مناقصه عمومى اقدام نماید. 
متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر حداکثر 
تا تاریخ 96/4/3 به شــهردارى خور مراجعه و یا با شماره 

03146323200 تماس حاصل نمایند.

آگهى مناقصه  نوبت دوم

مهدى حلوانى- شهردار خور مهدى حلوانى- شهردار خور 

نکته حائز اهمیت در کشفیات جدید، به کار بردن رنگ صدفى ویژه از ابداعات دوران صفوى با فرمولى راز آلود است
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همه چیز از ماجراى یک خبر آغاز شد.    نامه نیوز |
خبرى که روایت مى کرد ناطق نورى دلگیر شده؛ از سمت 
خود استعفا کرده و تصمیم به خروج از تهران دارد. این اما 
تنها خبر موجود در این زمینه نبود. خبرهاى تکمیلى که 
در کانال هاى تلگرام و حتى برخى سایت ها منتشر شد 
حکایت از تصمیم جدى او براى عدم تداوم سیاست ورزى 

حتى در همان سطح محدود را داشت. 
در این خبرها آمده بود که ناطق نورى پس ازاین استعفا 
درخواست کرده که دیگر در مجمع تشخیص مصلحت 
منصوب نشــود و حتى تولیت حوزه علمیه امام حســن 
مجتبى (ع) لواسان را نیز که بر عهده داشت، واگذار کرده 
و به انزواى خودخواسته با سفر به زادگاهش در شهرستان 

نور روى آورده است. 
همزمان با انتشار این اخبار، یک منبع آگاه که گویا همان 
فرد منتشر کننده خبر قبلى بود به رسانه ها خبر جدیدى 
داد .این منبع گفت که ناطق نورى هرساله در هفته دوم 
ماه مبارك رمضان به زادگاهشان در روستاى اوزکال در 
شهرستان نور مى روند و تا اواخر ماه مبارك در این روستا 
اقامت مى کنند. بااین حال ایشان به دلیل اینکه از ریاست 
دفتر بازرسى دفتر مقام معظم رهبرى فراغت پیداکرده اند 
و مشغله کمترى نسبت به گذشــته دارند و همچنین با 
گرماى هوا ترجیــح داده اند که امســال کمى زودتر به 
روســتاى اوزکال بروند. به گفته این منبــع نزدیک به 
شیخ نور، این اقامت ایشان در روستاى اوزکال موقتى و تا 
اواخر ماه مبارك رمضان است و ایشان پس ازآن به تهران 
بازمى گردند. وى همچنین درباره ادعاى واگذارى سایر 
مناصب و مسئولیت ها از طرف حجت االسالم والمسلمین 
ناطق نورى هم گفت: ایشان پس از استعفا از ریاست دفتر 
بازرسى دفتر مقام معظم رهبرى هیچ درخواستى براى 
واگذارى سایر مسئولیت ها نداشته اند. چند روز بعد این بار 
خود ناطق نورى بود که ماجراى استعفا را تأیید مى کرد. 

ناطق معاون اول مى شود ؟
ناطق نورى البته در همین فاصله در افطارى با حســن 
روحانى و با حضــور محمد خاتمى شــرکت کرد. این 
حضور کافى بود تا یک شــایعه جدید ایجاد شود. حاال 
خبرگزارى هاى اصولگرا شــایع کردند که ناطق نورى 
به عنوان یــک گزینه جدى براى معــاون اولى مطرح 
است. این خبر البته با هیچ واکنشــى از سمت دولت یا 

ناطق نورى مواجه نشد.

ظهور متفاوت
در چند روز اخیر اما دو اتفاق قابل توجه رخ داده اســت. 
اول اینکه ناطق نورى در مراسم تشییع شهداى حوادث 
تروریستى تهران، در جایگاه ویژه مسئولین و سران قوا 
ایســتاد. بعد از آن در مراسم افطارى رهبر انقالب پشت 

سر ایشان نمازخواند و سایت رهبرى نیز تصویرى جالب 
از او و رهبــر انقالب در کنار یکدیگر منتشــر کرد. این 
نشــانه ها گویــا حکایــت بازگشــت ناطــق نورى
 بــه عرصــه سیاســت دارد. تــازه تریــن خبــر در
 مورد ناطق نورى این اســت: اوجایگزین شمخانى دبیر 
شــورایعالى امنیت ملى مى شــود. آیا این شایعه رنگ 

واقعیت به خود مى گیرد؟

على مطهرى درباره عبارت آتش به اختیار در فرمایشات 
اخیر رهبر معظم انقالب گفت: فکر مى کنم مقصود مقام 
معظم رهبرى از تعبیر آتش به اختیار،  این است که اگر 
مســئوالن به وظایف خود عمل نکردند، دانشجویان و 
سایر اقشار موظف  هســتند که خود اقدام کنند؛ این امر 
شامل همه حوزه ها مى شــود، اعم از فرهنگى، سیاسى 
و اقتصادى. به گزارش تابناك، نماینده مردم تهران، در 
مجلس افزود: مثًال اگر در دانشــگاهى مسئله نظارت بر 
پوشش اســالمى نادیده گرفته و منجر به ولنگارى شد، 
دانشجویان موظفند خود وارد عمل شوند. یا اگر آزادى 
بیان مخدوش شد، در اینجا دانشــجویان و بلکه سایر 

قشرهاى مردم آتش به اختیارند چون مسئوالن به وظیفه 
خود عمل نکرده اند. نایب رئیس مجلس شوراى اسالمى 
تصریح کرد: فکر مى کنم رهبرى براى حراست از احکام 
دین و استقالل فرهنگى و احترام به آزادى ها این تعبیر 
را به کار بردند که آثار آن، هم متوجه دولت و هم متوجه 
همه نهادهاى حکومتى است. به عبارت دیگر مخاطب
 این دستور در دانشــگاه ها، هم بســیج دانشجویى و 
جامعه اســالمى دانشــگاهیان هســتند کــه صرفاً از

 نظام دفاع مى کننــد و هم انجمن هاى اســالمى که 
انتقادهایى به نظــام دارند. در واقــع دو طرف آتش به 

اختیارند.

معاون پارلمانى رئیس جمهور گفــت: طرح ادعاهایى 
نظیر اینکه 88 نماینده مجلس سئوال از رئیس جمهور را 

امضاى کرده اند، خالف واقع است.
به گزارش تسنیم، حسینعلى امیرى گفت: روز سه شنبه 
در مجلس شوراى اســالمى حدود 70 نفر از نمایندگان 
محترم از فراکســیون هاى مختلف نامه اى را خطاب به 
رئیس جمهور محترم امضا کردنــد و در آن نامه از آقاى 
دکتر روحانى درخواســت و تقاضا کردند که مســائل و 
مشکالت مربوط به مؤسسات مالى و اعتبارى را به جهت 
ارتباط آن به سه قوه، در جلسه سران قوا و یا شورایعالى 

امنیت ملى مطرح کند.

وى اظهارداشت: روز چهارشــنبه (هفته گذشته) ظاهراً 
یکى از نمایندگان مخالف دولت مطلبى را تحت عنوان 
سئوال از رئیس جمهور تهیه و به امضاى پنج نفر دیگر

 مى رساند که متأسفانه مشــارالیه درخواست نمایندگان 
از رئیس جمهور را به عنوان امضاهاى طرح ســئوال از 
رئیس جمهور مطرح مى کند و مدعى مى شود که بیش 
از 60 یا بیــش از 80 نفر از نمایندگان طرح ســئوال از 
رئیس جمهــور را امضــا کرده اند که خــود نمایندگان 
محترمى که نامه درخواســت از رئیس جمهور را امضا 
کرده بودند، امضاى ســئوال از رئیس جمهور را تکذیب 

کردند.

على مطهرى: آتش به اختیار 
دو طرفه است

ادعاى سئوال 88 نماینده از 
رئیس جمهور درست نیست

مخالفت با ولى امر مسلمین، 
شرك است

آیت ا... مصباح یزدى رئیس مؤسســه   آفتاب|
آموزشى پژوهشى امام خمینى(ره) گفت: زمامدار صالح 
باید ذهن مردم را نســبت به آنچه از اسالم نمى دانند 
هوشیار کند و به آنها آموزش دهد؛ البته در هر زمانى نیز 
نیازهاى مردم مختلف است؛ در هر صورت باید بدانیم 
که مخالفت با ولى امر مسلمین به نوعى شرك است. 
این مخالفت در واقع مخالفت با خدا و اهل بیت (ع)است 
زیرا این افراد از امام زمان خود پیروى نکرده اند؛ در این 
صورت است که امور از دست خارج خواهد شد و دیگر 

در مدار نمى افتد چون از مدار والیت خارج شده است.

 
ادعاى عجیب سعودى ها 

  تابناك | ســعودى ها با هدف حساس کردن 
مردم قطر نسبت به مواد غذایى ارســال شده ایران به 
قطر دســت به ادعاى عجیبى زدند. وبسایت سعودى 
«المواطن» مدعى شد: برخى مواد غذایى ارسال شده 
به قطر توســط ایران حاوى مواد سرطانزاست و اصًال 
مواد غذایى ایران در سطح منطقه و جهان به بى کیفیتى 

مشهور است.

تحسین 
 BBC موضع تحلیلگر

   خبر آنالین | روزنامه جوان نوشت:توئیت هاى 
على علیزاده، تحلیلگر BBC جالب توجه است.  او بعد از 
آتش سوزي برجی مسکونی در لندن که بسیاري از ساکنان 
آن مسلمان هستند، می نویسد: «در این لحظات اضطراري 
حتی نژادپرستان و مسلمان ستیزان لندن خواهان استعفاي 
فوري شهردار مسلمان نیستند. جناحی کردن بالفاصله 
پالسکو شــرم آور بود. » او در زمان حادثه پالسکو هم 
نوشــته بود که «اســتعفاي قالیباف موضوع فردا و پس 
فرداست. امروز فقط همبستگی اجتماعی می تواند یک 

جان دیگر را از زیر آوار بیرون بیاورد.»

تعقیب ناوهاى آمریکایى 
  ایسنا| یک مقام نیــروى دریایى آمریکا اعالم 
کرد: نیروى دریایى ایران اقــدام به تابش نور لیزر بر روى 
یک فروند بالگردى کرده که در حال اسکورت دو ناو جنگى 
متعلق به نیروى دریایى آمریکا بوده است. به گفته این مقام 
نظامى آمریکا، دو ناو مذکور نیمه شب در حال گذر از تنگه 
هرمز بوده که توسط نیروى دریایى ایران تحت تعقیب قرار 
گرفته اند. مقام هاى نظامى آمریکا با انتقاد از این برخورد 
نیروى دریایى کشورمان، چنین نحوه برخوردى را «غیر 

حرفه اى و خطرناك» توصیف کرده اند.
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رئیس هیئت مدیره تعاونى تولیدکنندگان مواد 
غذایى ایران گفت:متأسفانه در موضوع قطر ما 
شاهد فرصت سوزى هســتیم و نتوانستیم به 
موقع وارد این بازار شویم و ترکیه در 48 ساعت 
بعد از اجــراى تحریم کشــورهاى عربى علیه 
قطر قفسه ها و فروشــگاه هاى قطر را از مواد 

غذایى پر کرد. 
مهدى کریمى تفرشــى به واردات سه میلیارد 
دالرى مواد غذایى قطر در ســال اشاره کرد و 
افزود: تقریبًا تمام مواد غذایــى مورد نیاز قطر 
از طریق واردات تأمین مى شــود و ایران سال 
گذشته حدود 18 میلیون دالر انواع مواد غذایى 

به این کشور صادر کرد.
 وى گفت:با توجه به حجم بــاالى تولید مواد 
غذایى در ایران و نیز شرایط و محدودیت هاى 
ایجاد شده براى قطر در تأمین مواد غذایى مورد 
نیاز، ما از آمادگــى الزم براى تأمین این نیاز ها 
برخورداریم و تاکنون حدود 500 تن انواع مواد 
غذایى از جمله میوه و ســبزى بــه قطر صادر 

شده است.  
وى گفت: ســاالنه حدود 130 هــزار تن مواد 
غذایى در کشور تولید مى شود و ما درحال حاضر 
قادر به تأمین حدود 95 درصــد از مواد غذایى 

مورد نیاز کشور در داخل هستیم.

«رکس تیلرســون» وزیر خارجــه آمریکا مى گوید 
سیاســت ایاالت متحده پشــتیبانى از عناصرى در 
داخل ایران اســت که به تغییر مســالمت آمیز این 

حکومت منجر شود!
به گزارش انتخاب، وزیر خارجه آمریکا که در کمیته 
روابط خارجى مجلس نماینــدگان درباره بودجه و 
سیاســت هاى وزارتخانه اش سخن مى گفت، اظهار 
داشت پس از مطالعه برجام، توافق هسته اى با ایران 

را «توافقى ضعیف» یافته است.
رکــس تیلرســون در جــواب «تدپــو ســناتور» 
جمهوریخواه کــه دربــاره تغییر حکومــت ایران 
و قــرار دادن ســپاه در فهرســت گروه هــاى 
تروریســتى ســئوال کرده بود گفت: «سیاســت 
خارجــى آمریــکا در مــورد ایــران در حــال 
شــکل گیرى اســت و هنوز بــه رئیس جمهورى 
ارائــه نشــده اســت.» وى در عین حــال ایران

 را عامــل «بى ثباتــى» در منطقــه دانســت
 و گفت که «آمریکا علیه هژمونى ایران اقدام کرده 
است». وزیر خارجه آمریکا اعمال تحریم هاى جدید 

علیه افراد ایرانى را در همین راستا ارزیابى کرد.
تیلرســون تأکید کرد که وزارت خارجه همچنین در 
حال بررسى پیامدهاى دیپلماتیک و بین المللى قرار 
دادن کلیت سپاه پاســداران در فهرست گروه هاى 
تروریســتى اســت. وى تصریح کرد: «سیاست ما 
در مورد ایــران پس زدن این هژمونى اســت. مهار 
توان ایران براى ســاخت تســلیحات هســته اى و 
پشــتیبانى از عناصرى در داخل ایران اســت که به 
تغییر مســالمت آمیز این حکومت منجر شــود. این 

عناصر آنجا هستند.»
وزیر خارجه آمریکا اشــاره اى به ایــن عناصر نکرد 
و در عین حال گفت که برنامــه اى براى مالقات با 

ایرانى ها ندارد.

ســید محمود علوى وزیر اطالعات چهارشنبه شب 
هفته گذشته در مراسم ضیافت افطار کانون حرفه اى 
رسانه شرکت کرد و اطالعات مهمى درباره اقدامات 
جدید این وزارتخانــه در مبارزه با تروریســت ها به 
خبرنگاران ارائه کرد. مهمتریــن بخش از اظهارات 

علوى را در ادامه مى خوانید:

*عربســتان اسپانســر تیم هاى تروریستى است و 
اخبارى داریم که نشــان مى دهد نفــرات زیادى از 
کشورهاى همســایه به مزدورى رفته اند تا در ایران 

دست به عملیات انتحارى بزنند. 
*خطر بسیار جدى است. اینها بعد از ناکامى در رقه و 
موصل تالش زیادى کردند در ایران دســت به اقدام 
بزنند به طورى کــه جنون عملیاتــى گرفته بودند و 
مى خواســتند در ایران کارى بکنند. مى خواستند به 
هر قیمتى شده در ایران ترقه اى را بترکانند. ناکامى 
اینها باعت شده بود شــبهه براى برخى پیش بیاید به 
طورى که مى گفتند وزارت اطالعات کیس ســازى 
مى کند اما آیا کســى که از تونس آمــده بود در روز 

قدس سال گذشــته انفجار انجام دهد، کیس سازى 
است؟ آیا کســانى که در کردستان و قم مى خواستند 
انفجار انجام دهند، کیس سازى به شمار مى آید؟ اینها 
در اوین هســتند، بیایید با اینها صحبت کنید. وزارت 
اطالعات کارســتان کرده اما وقتــى صدتا گل بزنید
 مى گویند برنده نیســت ولى وقتى یک گل بخورید

 مى گویند بازنده است.
* امروز (چهارشــنبه) همچنین یک تیم تروریستى 
در کردستان شناســایى و زیر ضربه نیروهاى امنیتى 
قرار گرفت و منهدم شد. در چابهار هم امروز یک تیم 
تروریستى را شناســایى کردیم. این تیم تروریستى 
اهداف عملیاتى داشــته و قصد اقدام نظامى در یک 
پادگان را داشتند. در این تیم پنج نفر دستگیر شدند که 
سه نفر ایرانى و دو نفر از کشــورهاى همسایه بودند. 
مى دانستیم این گروه برنامه اى دارند. همه این هفت 
نفر را در بیرون از منــزل  گرفتیم و دو نفر هم در خانه 

کشته شدند.
*وزارت اطالعــات طــى ســال هاى اخیــر بیش 
از 120 مــورد عملیات داشــته کــه به دلیــل کار 

حرفه اى و تجربه همکاران وزارت اطالعات شــهید 
نداشــتیم. اما امروز(چهارشــنبه) اولین نفر از وزارت 
اطالعات به درجه شهادت نائل شد؛ از سرزمین گیالن 

و در چابهار در جوار خلیج فارس.

پایگاه خبرى «واشنگتن پســت» در گزارشى ضمن 
اشاره به اقدامات ایران در راستاى مبارزه با داعش نوشت 
که اقدامات ایران در راســتاى مبارزه با داعش بســیار 
عملگرایانه تر از مبارزه ائتــالف آمریکا علیه این گروه 

تروریستى است.
به گزارش میزان، پایگاه خبرى واشنگتن پست نوشت: 
گروه تروریستى داعش دو حمله را در تهران انجام داد 
اما نیروهاى امنیتى ایران با یک برنامه ضد تروریســم 
گسترده تهدید داعش را به طور مؤثرى خنثى کردند و 
ایران تاکنون مبارزه علیه داعش را در خارج از مرزهاى 

ایران حفظ کرده است.
واشنگتن پست ضمن اشــاره به این مطلب که ایران 
هیچ محدودیتى بــراى مبارزه علیه تروریســت هاى 
داعش در خارج از مرزهاى خود ندارد نوشت: همزمان 
با مبارزه با داعش در راستاى جلوگیرى از اقدامات این 
گروه تروریستى، هدف ایران از میان برداشتن داعش و 
جلوگیرى از گسترش و نفوذ این گروه و ایدئولوژى آن 
است و مبارزه ایران علیه داعش بسیار عملگرایانه تر از 

مبارزه ائتالف آمریکا علیه این گروه تروریستى است.
در ادامه این گزارش ضمن اشاره به ثبات پایدار در ایران 
آمده است: نیروهاى امنیتى ایران به طور بسیار مؤثرى 

برنامه ضد تروریســتى خود را دنبال مى کنند و کشور 
ایران با فرستادن مستشــاران نظامى خود به عراق و 
سوریه به طور مســتقیم با داعش در حال مبارزه است 
و از کشیده شــدن این مبارزه به داخل ایران جلوگیرى 

مى کند.
این پایگاه خبرى آمریکایى در ادامه نوشــت: ایران با 
به راه انداختن کمپینى با گســترش ایدئولوژى گروه 
تروریســتى داعش مبارزه کرده و خواستار اتحاد میان 
مسلمانان جهان است و براى کاهش جنبه فرقه اى این 
جنگ نه تنها با شیعیان بلکه با تمامى مسلمان و بسیارى 
گروه هاى سیاسى شیعه به خصوص در عراق و سوریه 

تعامل دارد. 
واشنگتن پســت در پایان نوشــت: ایران در داخل نیز 
اقدامات خود در راســتاى مبارزه با افراط گرایى را ادامه 
مى دهد و عملیات گســترده اطالعاتى را در راســتاى 
خنثى کردن حمالت تروریستى انجام داده است و درباره 
این مطلب که در آینده چه تغییرى در سیاست ایران در 
این راستا ایجاد مى شود باید گفت که سیاست ایران در 
راستاى مبارزه با داعش تغییرى نخواهد کرد و تاکنون 
نیز برنامه پیچیده و گسترده ایران در راستاى مبارزه با 

تروریسم موفق بوده است.

باز هم درباره بازگشت ناطق نورى به عرصه قدرت رسمى 

شیخ نور جایگزین شمخانى مى شود؟

تیم هاى جدید داعش در شرق و غرب منهدم شد

وزارت اطالعات، شهید داد
واشنگتن پست: 

مبارزه ایران با داعش بسیار عملى تر از مبارزه ائتالف آمریکاست

ترکیه بازارقطر را 
از چنگ ایران درآورد

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام دربــاره احتمال 
ریاست رسمى آیت ا... موحدى کرمانى بر این نهاد، گفت: 
فکر مى کنم اداره مجمع تشــخیص مصلحت نظام براى 

وى مشکل باشد.
به گزارش آنا، مصطفى میرسلیم درباره زمان ابالغ احکام 
جدید اعضاى مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: هنوز 
با توجه به اینکه مقام معظم رهبرى باید درباره این موضوع 
تصمیم گیرى کنند هیچ خبر جدیدى از ابالغ احکام جدید 
اعالم نشده است و ما هم منتظر اعالم نظر رهبرى پیرامون 

این موضوع هستیم. 
وى درباره شایعات منتشر شده مبنى براینکه در دوره جدید 
احمدى نژاد و ناطق نورى از حضور در مجمع تشــخیص 
کنار گذاشته خواهند شد تأکید کرد: بنده هم این گمانه زنى 
را که در فضاى مجازى انتشار پیدا کرده است شنیدم ولى 
تأییــد نمى  کنم.عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام 

تصریح کرد: باید به این نکته اشاره کنم که احمدى نژاد و 
حجت االسالم ناطق نورى در تمامى جلسات مجمع حتى 
جلسات آخر نیز حضور داشتند و این حضور آنها به صورت 

مستمر بوده است.
میرســلیم درباره اخبار منتشرشــده مبنى براینکه اعالم 
احکام مجمع تشــخیص به دلیل کســالت جســمانى 
آیت ا...شاهرودى به تعویق افتاده اســت گفت: بنده این 
موضوع را شنیده ام که آیت ا... شاهرودى یکى از گزینه هاى 
ریاست مجمع هســتند ولى این خبر را که بخاطر کسالت 
حالشــان اعالم اســامى اعضاى جدید مجمع تشخیص 

مصلحت نظام به تعویق افتاده است را تأیید نمى کنم.
وى در پاسخ به این سئوال که آیا آیت ا... موحدى کرمانى 
نیز جزو گزینه هاى ریاست مجمع تشخیص هستند تأکید 
کرد: فکر مى کنم اداره مجمع تشــخیص مصلحت نظام 

براى وى مشکل باشد.

سیاست آمریکا در مورد تهران در حال شکل گیرى است  اداره مجمع براى آیت ا... موحدى کرمانى مشکل است
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وزیر بهداشــت گفت: هیچ کمبود خونى در کشور وجود 
ندارد.

سید حسن قاضى زاده هاشمى در حاشیه بازدید از انتقال 
خون اســتان تهران و دیدار با اهداکنندگان خون، اظهار 
داشت: ذخیره خونى کشور در دوران گذشته به اندازه یک 
روز بود اما در حال حاضر، ذخیره خونى کشور هفت برابر 
شده اســت و هیچ کمبودى وجود ندارد که باید از مردم 
و به ویژه افرادى که به طور مســتمر خون خــود را اهدا 

مى کنند، تشکر کنیم.
وى افزود: مردم ایران در امر اهداى خون نسبت به گذشته 
متفاوت عمل مى کنند زیرا در ســال هاى گذشــته در

 ماه مبارك رمضان، به دلیل کمبود خون، اعمال جراحى 
غیراورژانسى به تعویق مى افتاد و یا انجام نمى شد اما در 
حال حاضر ظرفیت اتاق هاى عمل نســبت به گذشته 9 
برابر شده، مردم نه تنها براى اعمال جراحى اورژانسى بلکه 
براى اعمال انتخابى نیز خون مورد نیاز را تأمین مى کنند.

وزیر بهداشــت با بیان اینکه 52 درصد از اهدا کنندگان 
خون، به طور مستمر خون خود را اهدا مى کنند، افزود: از 
افرادى که پالسما و پالکت خود را اهدا مى کنند تشکر 
مى کنم زیرا بخشى از داروهایى که از فرآورده هاى خونى 
تهیه مى شود، مربوط به پالســمایى است که مردم اهدا 

مى کنند.

رئیس مرکز مدیریت بیمارى هاى واگیر وزارت بهداشت 
اظهار داشت: پارسال و امسال هیچ موردى از بیمارى وبا در 
کشور مشاهده نشده است بنابراین، خبر شیوع بیمارى وبا 

تکذیب مى شود.
بــه گــزارش روابــط عمومــى وزارت بهداشــت، 
محمدمهدى گویا درخصوص شــایعه شیوع بیمارى وبا 
در کشــور گفت: بیمارى وبا یک بیمارى میکروبى است 
که عارضه گوارشى و نیز اســهال مزمن در انسان ایجاد

 مى کند و در برخى گروه هاى ســنى نیز منجر به مرگ 
فرد مى شود. 

وى خاطرنشان کرد: در چهار سال اخیر موارد ابتال به بیمارى 

وبا وجود نداشته یا بسیار کم بوده است. درحالى که همیشه 
کشورهاى همسایه ایران درگیر این بیمارى بودند. امسال 
نیز کشورهاى همسایه با مواردى از این بیمارى روبه رو 
بودند.  گویا افزود: کنترل روى آب هاى آشامیدنى و مواد 
غذایى تشدید مى شــود و همکاران ما در مرکز سالمت 
محیط و کار و واحدهــاى مدیریت بیمارى هاى واگیر در 

دانشگاه ها، براى کنترل آب و غذا اقدام مى کنند.
وى با بیان اینکه به رغم اقدامات پیشگیرانه، برحسب اتفاق 
امکان مشــاهده بیمارى وبا وجود دارد، ادامه داد: چنانچه 
موردى مشاهده شود، به سرعت براى کنترل و درمان آن 

اقدام مى شود، تا بیمارى در نطفه از بین برود.

تکذیب اپیدمى وبا 
در کشور

ذخیره خون ایران 
یک هفته اى شد

شربت معده
 در روغن زولبیا و بامیه؟!

معاون مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت در 
شبکه خبرگفت : استفاده از شربت معده در روغن زولبیا 
و بامیه صحت ندارد و بررسى ها نشان مى دهد این 
موضوع کذب است. فرهادى ادامه داد:  شاید چندى 
قبل در  برخى واحدها چنین تخلفاتى انجام مى دادند، 
اما با تمهیداتى که در طرح تحول سالمت انجام شده، 

جلو چنین اقداماتى به سرعت گرفته مى شود. 
گفتنى اســت در رســانه ها آمــده بــود در برخى 
از کارگاه هاى ســاخت شــیرینى براى از بین بردن 
سیاهى هاى روغن هاى ســرخ کردنى که در پخت 
زولبیا و بامیه استفاده مى شود، از شربت معده استفاده 

مى شود.

ثبت نام براى استخدام
ثبت نام چهارمین آزمون استخدامى مشترك فراگیر 
دستگاه هاى اجرایى کشور در سال 1396 از 29 خرداد 
آغاز مى شود و جزئیات رشته ها و مشاغل همزمان با 
ثبت نام در دفترچه راهنما منتشر مى شود. ثبت نام در 
این آزمون از طریق سایت سازمان سنجش به نشانى 
www.sanjesh.org از تاریخ 29 خرداد تا 5 تیر 

96 انجام مى پذیرد.

کاهش خرید هلیم
به تازگى شــایعاتى در فضاى مجازى درباره تولید 
هلیم با پنبه و پشــم دســت به دســت مى شــود، 
مســئله اى که قویاً از سوى وزارت بهداشت تکذیب 
شد. محمدى رئیس اتحادیه صنف غذاهاى سنتى هم 
گفت: ممکن است مشکالت بهداشتى در هلیم هاى

 دستفروش ها وجود داشته باشــد، اما اینکه از پنبه 
در پخت هلیم استفاده شود ممکن نیست. محمدى 
همچنین با اشــاره به کاهش خرید مــردم افزود: با 
توجه به شــایعاتى که در روزهاى اخیر وجود داشته 
است، خرید هلیم در روزهاى اخیر 50درصد کاهش 

داشته است.

«تیالپیا» علیه ایران 
ماهى تیالپیــا از نوع زیلــى یک نوع ماهــى مهاجم 
همه چیز خوار اســت که در تمام زیســتگاه ها، قدرت 
زیست داشته و عالوه بر تأثیر مخرب بر پوشش گیاهى 
موجب از بین رفتن سایر آبزیان نیز مى شود. گونه هاى 
ماهــى تیالپیا کــه در آب هاى خوزســتان به صورت 
ناخوانده وارد شــده، موجب تنش زیســت محیطى در

 آب هاى این استان شده است. ماهى تیالپیا زیلى در دو 
سال گذشته با ورود به آب هاى استان خوزستان خصوصًا 
در «تاالب شــادگان» بخش قابل توجهى از اشــتغال 
مردم این منطقه را از بین بــرده به گونه اى که به برخى 
از گونه هاى نادر آبزیان در این منطقه آسیب هاى جدى 

وارد کرده است.

زبان فارسى مدیون کیست؟
رئیس کمیته ملى موزه ها (ایکــوم) درباره قدمت و 
سوابق زبان فارســى نکات جالب و مهمى را تشریح 
کرد. ســید احمد محیط با بیان اینکه ما امروز زبان 
فارســى درى خود را وامدار مردم بلخ هستیم، گفت: 
این زبان، زبان گویش پهلوى منطقه بلخ بوده است 
و بعدها حکومت ســامانیان باعث شد زبان رسمى و 
عمومى بسیارى از مردمان و دولت ها و حتى دین و 

مذهب شود.

مراسم بازگشایى مدارس 
محلى شد

در راستاى اجراى سیاست هاى تمرکززدایى و تفویض 
اختیار به استان ها، طى بخشنامه اى، آیین «بازگشایى 
مدارس» به استان ها واگذار شد. به این ترتیب  استان ها 
موظفند ضمن تمهید مقدمات الزم اعم از ســاماندهى 
نیــروى انســانى، پشــتیبانى و آماده ســازى فضاى 
فیزیکى مــدارس و با تبلیغ و تبییــن اهمیت روز ملى، 
بازگشایى مدارس اول مهرماه، زمینه را براى مشارکت

 دانش آموزان، معلمان و اولیا، فراهم کنند.

چرك نویس

یک جراح کلیه و اورولوژیســت چگونگى فرزندآورى 
افراد نابارور با استفاده از اسپرم مرده را توضیح داد.

محمد على امیر زرگر در توضیح چگونگى فرزندآورى 
از اسپرم مرده افراد اظهار داشت: تا 20 سال گذشته اگر 
کسى در آزمایش ترشحات مردانه اسپرم نداشت، براى 
فرزندآورى ناامید مى شد و فکر مى کردند که دیگر کارى 
نمى تواند انجام دهد و نابارورى اش بى درمان است ولى 
امروزه تکنولوژى اى وجود دارد که در ایران نیز موجود 

است مبنى بر اینکه اگر کسى حتى یک اسپرم مرده در 
بیضه اش باشد مى توان آن اسپرم را با تکنیک موجود 
خارج کرد و محتویات آن را به داخل تخمک تزریق کرد 

تا باعث حاملگى شود.
این جراح کلیه، مجارى ادرار و تناسلى (اورولوژیست) 
درباره تعداد انجام این تکنیــک براى درمان نابارورى 
در ایران توضیح داد: در ایران ایــن کار در حال انجام 
اســت و در کشــور باالى 40 مرکز نازایــى داریم و 

همه آنها قادر هســتند انواع تکنیک هاى نابارورى را 
انجام دهند.

وى درباره مقایسه درمان نابارورى در ایران با کشورهاى 
دیگر على الخصوص همسایگانمان توضیح داد: شاید 
ترکیه از این امکانات بهره مند باشد ولى مابقى کشورها 
به دلیل جمعیت و قدرت علمى و پزشکى ایران به هیچ 
عنوان توانایى رقابت با ایران در زمینه درمان نابارورى 

 را ندارند.

  عصر ایران| اسیدپاشــى روى 16 نفــر 
در تهــران. اسیدپاشــى روى مادر زن ســابق، 
اسیدپاشــى به مهندس جوان در عظیمیه کرج، 
اسیدپاشــى روى همســر به دلیــل دعواهاى 
خانوادگى، اسیدپاشى به دلیل شک، اسیدپاشى به

 خانواده اى چهار نفره در اصفهان، اسیدپاشــى 
به صورت جوان 32 ســاله لرســتانى، دو زن در 

ماهشهر قربانى اسیدپاشى شدند و...
خبرهاى اسیدپاشى دیگر براى جامعه عادى شده 
است. عادتى تر از تمام حوادثى که در کشور اتفاق 
مى افتد. گویى براى برخى اسیدپاشى راحت ترین 
راه براى گرفتن انتقام اســت. یک شیشه اسید، 
یک موتور و پاشیدن اســید به زندگى کسى که 

مى خواهیم از او انتقام بگیریم.
یکى از مشــکالت عمده اسیدپاشى، دسترسى 
ساده اسیدپاش به اسید است. خرید اسید در کشور 
به راحتى خرید یک چیپس و پفک است. کافى 
است اراده کنید تا بتوانید یک گالن اسید را تهیه 
کنیــد. از زمان تصمیم گیرى تا زمان پاشــیدن 
اسید، شــاید کمتر از یک ساعت طول بکشد. در 
ماجراى دعواى خانودگى در پارك و پاشــیدن 
اسید به 16 نفر، مرد 40 ساله اى پس از درگیرى 
با اعضاى یک خانواده در پارك فدائیان اسالم به 
منزل خود رفت، با تهیه یک ظرف اسید به پارك 
بازگشــت و بدون اینکه بداند چه کسى مقابلش 
قرار دارد؛ روى 16 نفر اســید پاشید. مى بینید! به 
همین سادگى 16 نفر به همراه خود فرد، درگیر 
اسیدپاشى شدند. احتماًال این مرد بعد از دعوا به 

یک مغازه رفته، اسید خریده است و بعد...
به نظر مى رســد اولین راه براى پیشــگیرى از 
اسیدپاشــى، ممنوع کردن فروش اسید به افراد 
حقیقى است. واقعًا اســید چه کارآیى در زندگى 

مردم عادى دارد؟ تقریبًا هیچ.
چرا باید اســید این ماده خطرناك که عامل یک 
جرم در کشور اســت به این سادگى در دسترس 
مردم باشــد؟ ممنوع کردن فروش اسید به مردم 
به راحتى و بدون هیچ نظارتى راه کار مناســبى 
براى جلوگیرى از اسیدپاشى است. به طور مثال 
مى توان اســید را فقط با پروانه به مشــاغلى که 
کارشان با اسید اســت فروخت. اگر فرد به اسید 
دست پیدا نکند شاید هیچگاه جرمى اتفاق نیا فتد. 

معاون نیروى انسانى ستاد کل نیروهاى مسلح گفت:با 
اقدامات صورت گرفته در زمینه بهبود شرایط محیطى و 
رفاهى سربازان و همچنین تغییر رفتارها و برخوردهاى 
فرماندهان، منزلت و شأن سرباز درایران با گذشته قابل 

مقایسه نیست.
سردار سرتیپ محمد جواد زاده کمند با تأکید بر لزوم توجه 
به توان و استعداد جوان ســرباز و پرورش افراد توانمند 
براى جامعه اسالمى، گفت: حفظ شأن و منزلت سربازان 
از رویکردهاى جدى نیروهاى مسلح است و در این راستا 

برنامه هاى مطلوبى دنبال مى شود.
وى درخصــوص ارزیابــى اقدامات انجام شــده براى 
خوشایندســازى خدمت ســربازى و ارتقاى بهره ورى 
ســربازان، اظهار داشت: در گذشــته رویکرد نیروهاى 
مسلح، تنها استفاده حداکثرى از توان سربازان در عرصه 

نظم و امنیت بوده اما در سال هاى اخیر با تغییر روش ها، 
سعى داریم تا ضمن استفاده بهینه از توان و استعداد جوان 
سرباز، افرادى توانمند را پرورش دهیم که براى کشور و 

جامعه اسالمى مفید باشند.
وى با بیــان اینکه تغییــر رویکردهاى اخیــر در اکثر

 یگان ها حاکم است افزود: با اقدامات صورت گرفته در 
زمینه بهبود شرایط محیطى و رفاهى سربازان و همچنین 
تغییر رفتارها و برخوردهاى فرماندهان، منزلت و شــأن 
سرباز در نظام جمهورى اســالمى ایران با گذشته قابل 
مقایسه نیســت، در آینده نیزبا ادامه این نگرش، به طور 

قطع شرایط بهترى را خواهیم داشت. 
معاون نیروى انسانى ستاد کل نیروهاى مسلح با اشاره به 
رویکرد  تخصص گرایى در جذب سربازان ، افزود: تالش 
براین است که با توجه به ظرفیت هاى نیروهاى مسلح و 

در حد امکان، سربازان متناسب با تخصص و مهارتشان 
به کارگیرى شوند، همچنین توسعه بخش هاى مختلف 
نیروهاى مسلح موجب شده است تا ســربازان نخبه و 
محقق در پژوهشــکده هاى نیروهاى مسلح نیز جذب 

شوند.

برج «گرنفل» لنــدن در بامداد چهارشــنبه 24 خرداد 
دچار حریق شد. این آتش ســوزى بار دیگر خاطره تلخ 
آتش سوزى ساختمان «پالسکو» را برایمان یادآور کرد 
و این سئوال بار دیگر ذهنمان را مشغول کرد که چرا 16 

آتش نشان در این حادثه جان خود را از دست دادند.
به گفته دکتر فریبرز ناطق اللهى، محقق مدیریت بحران، 
در حادثه پالسکو ما بر عکس حادثه لندن عمل کردیم؛ 
به این معنى که از طبقات باال اقدام به تخریب ساختمانى 
کردیم که خودش پایدارى الزم را نداشــت. این عضو 
هیئت علمى پژوهشــگاه بین المللى زلزله شناســى و 
مهندسى زلزله در گفتگو با ایســنا، با تأکید بر اینکه در 
حادثه پالسکو عملیات اطفاى حریقى صورت نگرفت، 
توضیــح داد: در حادثه پالســکو آب را از طبقات باالى 
ســاختمانى که خودش با مشــکالت پایدارى دست و 
پنجه نرم مى کرد، وارد کردیم و با این اقدام شرایط بدتر 
شد؛ چراکه با اضافه شــدن آب بار ساختمان اضافه تر و 
ناپایدارى آن بیشتر شد ولى در آتش سوزى برج گرنفل 
لندن، اجازه داده شد تا طبقات باالتر بسوزد؛ چراکه همه 
حرارت به صورت دودکشى به سمت باال مى رود؛ از این 
رو از این ویژگى حرارت استفاده شد تا طبقات باال بسوزد.
به گفته این محقق، مدیریت بحران این رویکرد موجب 
خواهد شــد تا انرژى آتش در طبقات باال کاهش یابد و 
همزمان با آن طبقات پایین تخلیه شود که در این زمینه 
نیز موفق عمل شده است. ناطق اللهى با تأکید بر اینکه 
انگلستان یکى از بهترین سیستم هاى اطفاى حریق را 
دارد و بهترین دانشــگاه هاى این کشور دانشجو در این 
زمینه پذیرش مى کنند، اظهار داشــت: اگر دقت کرده 
باشید آتش نشان ها آب را به بخش هاى میانى ساختمان 
مى ریزند و از طبقات باال شــروع نکردنــد و به افراد در 

طبقات باال نیز اعالم شده است که در طبقات باال بمانند 
تا با استفاده از «هلى برد» به آنها امدادرسانى شود.

این محقق در پاسخ به این سئوال که اگر با همین روش 
در پالسکو اقدام مى کردیم، احتمال تخریب ساختمان 
وجود داشت یا خیر، پاسخ داد: در ابتدا ما باید مى دانستیم 
که سازه هاى فلزى بعد از دو سه ســاعت فرو مى ریزد 
و محال اســت که چنین ســازه اى فرو نریزد. ما باید 
مى دانستیم که در پالسکو بعد از 2/5ساعت همه آتش 
نشان ها را از ساختمان خارج مى کردیم؛ چراکه جان آتش 
نشان ها در اولویت اســت. وى اضافه کرد: بعد از خارج 
کردن آتش نشان ها باید با بلندگو اعالم مى شد که افراد 
باقیمانده در ساختمان خارج شــوند؛ چراکه نمى توانیم 
جان افراد زنده را به افرادى که نمى دانیم در چه شرایطى 

هستند، ترجیح دهیم.

در حالى که آموزش و پرورش از طرح سناریوهایى براى 
تغییر تقویم نظام آموزشى کشور دفاع مى کند، مجلس 
با طرح ادله هایى تغییر تقویم نظام آموزشى را به صالح 

کشور نمى داند.
قائم مقام دبیرکل شــورایعالى آموزش و پرورش درباره 
بازبینى در تقویم آموزش و پرورش کشــور گفت: این 
چهاردهمین بارى است که در تقویم آموزش و پرورش 
کشور بازنگرى مى شود که تعطیلى هاى اخیر ناشى از 

آلودگى هوا در این سال ها یکى از این دالیل است. 
احمد عابدینى با ارائه ســناریوهایى براى اصالح تقویم 
آموزش و پرورش کشــور تأکید کرد: نخستین طرح ما 
این است که در بازه زمانى 15 شهریور تا 15 مهر فعالیت 
مدارس آغاز شــود، به دنبــال آن 14 روز هم به عنوان 
تعطیالت زمستانى در نظر گرفته شود. وى درمورد طرح 
دوم آموزش و پرورش براى تقویم آموزشى کشور افزود: 
سناریوى دوم این است که مدارس از همان ابتداى مهر 
آغاز و دو هفته هم تعطیالت زمستانى متناسب با اقلیم 

هر استان در نظر گرفته شود.
عابدینى درمورد سناریوى سوم آموزش و پرورش براى 
اصالح تقویم نظام آموزشى کشــور تأکید کرد: در این 
طرح تعطیالت متناوب در طول سال را خواهیم داشت و 
سناریوى چهارم هم تعدیل تعطیالت در نشام آموزشى 
اســت زیرا ما 126 روز تعطیلى داریم که از این حیث در 
کل دنیا پیشتاز هستیم و مقام اول را از آن خود کرده ایم.

وى تعدیل تعطیالت براى نظام آموزشى را کارى دشوار 
توصیف کرد و گفت: ما مى دانیم که دو هفته تعطیالت 
عید بسیار زیاد اســت اما این موضوع با فرهنگ مردم 
گره خورده است لذا هرگونه تغییر در این عرصه مى تواند 
تبعاتى به دنبال داشته باشــد، بازگشایى مدارس در 15 
شهریور هم مى تواند مشکالتى را در جامعه ایجاد کند 
زیرا بازگشایى مدارس در ابتداى مهر یک نوستالژى براى 

خانواده ها به حساب مى آید.
قائــم مقام دبیــرکل شــورایعالى آمــوزش و پرورش 
با بیان اینکه در کشــورى که تنوع اقلیمــى وجود دارد 
نظام آموزشى هم باید سیال و متناسب با آن اقلیم باشد 
گفت: براى مقطع ابتدایى 925 ساعت آموزشى در نظر 
گرفته شده اســت که اگر تعطیالت زمستانى و آلودگى 
هوا واقع شــود طبیعتًا از این میزان ساعت کم مى شود. 
او ادامه داد: بیشترین تعطیالت در آموزش و پرورش در 
دنیا، نخست متعلق به ما با 126 روز و پس از ما به ترکیه 

با 125 روز اختصاص دارد.
عابدینى با طرح ســئوالى گفت: جدول برنامه درسى ما 
در برخى از موارد از جمله ساعات آموزشى از کشورهاى 

توسعه یافته هم بیشتر است اما سئوال این است که وقوع 
تعطیالت ناخواسته چه بالیى سر نظام آموزشى کشور 

مى آورد؟
او با انتقاد از تعطیالت 90 روزه تابســتان و تأثیر آن در 
نظام آموزشى کشــور افزود: در تابستان ما شاهد دورى 
90 روزه دانش آموزان از کتاب و درس هستیم که معلم 
براى بازگرداندن دانش آموزان بــه تحصیل باید زمان 
زیادى صرف کند تا اصطالحًا دانش آموزان دوباره گرم 
شوند این وقفه از جمله اشکاالت مدل آموزش و پرورش 

کشور در حال حاضر است.

طرح وزارتخانه رد شد
اما قاسم احمدى عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات 
مجلس مى گوید: باید به این نکتــه توجه کرد که واژه 
«مهر» در کشور ما با گوشت و خون معلم، دانش آموز و 
خانواده هاى ما عجین شده است. او افزود: تغییرات تقویم 
نظام آموزشى در سال 76 هم مطرح شد، به تصویب هم 
رسید اما با نظر سنجى هایى که انجام شد به این نتیجه 

رســیدند که این تغییر به وضعیت دوران قبل بازگردد و 
ملغى شد.

احمدى گفت: به عقیــده بنده این تغییــرات در تقویم 
نظام آموزشى در شرایط فعلى اصًال نیاز نیست و کیفیت 
آموزشى و زمان الزم آن در همین شرایط فعلى هم قابلیت 
اجرایى دارد و لزومى ندارد تعطیالت و زمان آموزشــى 

مدارس را تغییر دهیم.
احمدى با اشاره به داشــتن اختیارات مدارس و ادارات 
آموزش و پرورش براى اعــالم تعطیلى مدارس گفت: 
در حال حاضر هم براى شرایط خاص مانند گرما، سرما 
و آلودگى هوا مى توانند مدارس را تعطیل اعالم کنند و 

نیازى به این الیحه نیست.
او افزود: بحث اقلیمى بودن آموزش و پرورش و تفاوت 
تقویم هاى آموزشــى با یکدیگر مشکالت زیادى را به 
وجود مى آورد به عنوان مثال دانش آموزان یک منطقه بر 
اساس تقویم خود باید یک درس را زودتر از دیگر مناطق 
امتحان بدهند و دیگران دیرتر  که این باعث مى شــود 
زمان الزم براى آماده بودن را در اختیار نداشته باشند و در 

آینده براى انتخاب رشته هم دچار مشکل شوند. احمدى 
گفت: کتاب هاى درســى ما بر اساس فصل ها نوشته و 
تنظیم مى شوند و اگر بنا باشــد تقویم آموزشى ما دچار 

تغییرات شود، تألیفات هم دستخوش تغییر مى شوند.
او افزود: نکته مهمى که باید مــورد توجه قرار گیرد این 
است که نظام ما ســالى واحدى است نه ترمى واحدى و 
با تعطیلى هایى زیاد مابین سال تحصیلى فضاى خالى 
بین درس و تعطیالت مشکالتى را براى دانش آموزان و 

معلمان به وجود مى آورد.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شوراى 
اســالمى گفت: زمان بازگشــایى مدارس همان اول 
مهر اســت ولى در این الیحه مطرح شده بود که زمان 

بازگشایى 15 شهریور باشد که با آن مخالفت شد.
احمدى با اشاره به سرنوشت این الیحه در مجلس گفت: 
این الیحه درکمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس با 
17 عضو و ده رأى منفى رد شده است و ما درحال تهیه 
گزارش رد این الیحه هســتیم کــه در گام بعدى براى 

رأى گیرى نهایى به صحن مجلس مى آید.

دولت موافق است،مجلس مخالف

تعطیالت مدارس تغییر مى کند؟
خریدن اسید
 به راحتى

 خرید چیپس و پفک!

تخصص گرایى در جذب سرباز، در دستور کار معاون نیروى انسانى ستاد کل نیروهاى مسلح2 حادثه «پالسکو» و «گرنفل» در یک نگاه 
وضعیت سربازى بهتر مى شود

علمى که در خاورمیانه نادر است
فرزندآورى از اسپرم مرده در ایران
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 مدیرکل زندان هاى استان اصفهان گفت: خّیران استان 
اصفهان چهار میلیارد تومان براى آزادى زندانى جرائم غیر 

عمد کمک کرده اند.
اســدا... گرجى زاده با اشــاره به برگزارى جشــن هاى 
گلریزان در سطح اســتان اصفهان براى آزادى زندانیان 
جرائم غیر عمد اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که 
در حال حاضر در سطح استان اصفهان 856 زندانى جرائم 
غیر عمد با نیاز به اعتبار صد میلیارد تومانى پشت میله هاى 
زندان به ســر مى برند.وى با اشــاره به اینکه 55 جشن 
گلریزان در سطح اســتان در بخش خصوصى و دولتى 
براى آزادى زندانیان جرائم غیر عمد اســتان اصفهان در 

نظر گرفته شده است، افزود: تاکنون 44 جشن گلریزان 
برگزار شده و 11 جشن دیگر مانده است.وى با اشاره به 
اینکه تاکنون حدود چهار میلیارد تومان اعتبار براى آزادى 
زندانیان جرائم غیر عمد اســتان جمع آورى شده است، 
گفت: با این اعتبار مى توان به صورت قطعى 124 زندانى 
را از بند رهایى داد.گرجى زاده با اشــاره به اینکه شرکت 
فوالد مبارکه با 1/7 میلیارد تومان، شهرستان کاشان با 
700 میلیون و شهرضا با 200 میلیون تومان کمک هاى 
خیریه اى در این زمینه در سطح استان اصفهان از دیگر 
شهرستان ها پیشى  گرفته اند، افزود: البته این مبالغ تعهد 

شده است و تا پایان سال جارى پرداخت خواهد شد.

رئیس ســازمان جهاد کشــاورزى اســتان اصفهان با 
اشــاره به کاهش 36 درصدى میــزان آب تحویلى و 
25 درصدى سطح زیر کشت محصوالت، گفت: شاهد 
حفظ میزان تولیدات بخش کشــاورزى استان در سطح 

شش میلیون تن هستیم.
محســن کریمیان ادامــه داد: خوشــبختانه شــاهد 
موفقیت هاى بسیار چشــمگیرى در بخش کشاورزى 
بوده ایم، به گونه اى که در سطح استان اصفهان شاهد 
رشــد 28 درصدى تولید محصوالت باغى، رشــد 27 
درصدى تولیدات دام و طیور، رشــد 83 درصدى ارزش 
محصوالت صادراتى بخش کشــاورزى، رشــد 172 

درصدى ظرفیت فرآورى محصوالت کشاورزى، رشد 53 
درصدى اجراى شیوه هاى نوین آبیارى، رشد 30 درصدى 
اجراى شبکه هاى فرعى آبیارى و رشد 71 درصدى در 

اجراى طرح هاى پژوهشى هستیم.
وى تأکید کرد: با وجود همه محدودیت ها، تمامى عوامل 
و دســت اندرکاران بخش کشاورزى اســتان در تالش 
هستند تا با استفاده از علوم روز دنیا و حداکثر صرفه جویى 
در منابع، زمینه ایجــاد امنیت پایدار غذایــى را با تولید 
محصوالت با کیفیت کشــاورزى فراهم کنند و ما نیز 
در این مسیر از هیچ تالشــى کوتاهى نخواهیم کرد تا 

کشاورزى استان را به نقاط ایده آل آن برسانیم.

کمک 4میلیارد تومانى خّیران 
براى آزادى زندانیان 

حفظ تولیدات کشاورزى 
استان در سطح 6 میلیون تن

نایب رئیس اتحادیه گوشـت سـفید اصفهان گفت: در حال 
حاضر بـا ورود مـرغ اصفهان به بـازار، قیمـت این محصول 
پروتئینى نسـبت به ابتداى ماه مبارك رمضـان 800 تومان 

کاهش داشته است.
محمدعلى فروغى ابرى درباره شایعاتى که مبنى بر کمبود مرغ 
در بازار اصفهان مطرح مى شود، اظهار داشت: در حال حاضر 
کمبود مرغ در بازار اصفهان نداریم و امیدواریم از این به بعد نیز 

با کمبود مرغ مواجه نباشیم.
وى افزود: اکنون با ورود مرغ اصفهان به بازار و کاهش 800 
تومانى نرخ ها، هر کیلو مرغ گرم درب کشتارگاه ها شش هزار 

و 750 تومان و در مغازه ها هفت هزار تومان عرضه مى شود.
نایـب رئیـس اتحادیه گوشـت سـفید اصفهـان بیـان کرد: 
فروشندگان با احتساب 200 تا 300 تومان سود باید مرغ را در 

اختیار متقاضیان قرار دهند و بیش از این میزان  تخلف است.
وى در پاسخ به این سئوال که آیا احتمال دارد پس از پایان ماه 
رمضان نرخ مرغ تغییر کند، گفت: قیمت ها کاهش نمى یابد، 
زیرا مقرر شده که با سایزبندى، کشتار و منجمد؛ مرغ ها براى 

صادرات بازار عراق و قطر آماده شود.
فروغى پیرامون اینکه آیا اکنون صادرات به قطر از اصفهان 

هم اجرایى شده است، اظهار داشت: در حال حاضر صادرات 
به این کشور انجام نشده، اما امیدواریم در آینده چنانچه قطر 
تقاضا داشته باشد، اصفهان بتواند نیاز آن کشور را برآورده کند.

وى در پاسخ به این سئوال که اصفهان تا چه میزانى مى تواند 
نیاز بازار قطر را در صادرات مرغ برآورده کنـد؟ افزود: در این 
موضـوع نمى توانـم نظر بدهـم، زیرا سیاسـتگذار نیسـتم و 
تصمیمات نهایى برعهده سازمان جهادکشاورزى و صنعت 

و معدن استان است.

رئیس اتحادیه میوه و سبزى شهرستان اصفهان با تأکید بر اینکه قیمت میوه باید با نظر کارشناسان تعیین شود و بخش دولتى بدون دخالت بر قیمتگذارى باید تنها نظارت داشته باشند، گفت: 
قیمت میوه هاى تابستانه و نوبرانه هر هفته نسبت به هفته قبل در بازار اصفهان رو به کاهش است.

نوروزعلى اسماعیلى اظهار داشت: خوشبختانه هیچ کمبود میوه اى در اصفهان نداریم اما قدرت خرید مردم نسبت به سال هاى گذشته کاهش یافته است.
وى با اشاره به اینکه قیمت میوه هر هفته نسبت به هفته قبل رو به کاهش است، افزود: قیمت هرکیلو گیالس آزادى هفته گذشته 12 هزار تومان بود که اکنون بین هشت تا ده هزار تومان 

فروخته مى شود.
به گفته رئیس اتحادیه میوه و سبزى شهرستان اصفهان، نرخ  هرکیلو زردآلو از 12 هزار به هشت هزار و همچنین انگور از ده هزار به شش هزار تومان کاهش یافته و آلوچه با نرخ کیلویى دو 

هزار و 500 تومان درب مغازه ها عرضه مى شود.
وى همچنین با اشاره به کاهش قیمت موز و خیار، گفت: در حال حاضر قیمت هر کیلو خیار هزار و 200 تومان و موز سه هزار و 800تومان است.

اسماعیلى ادامه داد: هفته گذشته نرخ هر کیلو گرمک بین هزار و 600 تا هزار و 500 تومان بود که هم اکنون با قیمت هزار و 300 تومان درب مغازه ها فروخته مى شود؛ همچنین نرخ هر کیلو 
هندوانه 650 تومان است.

5300 نفر
 متقاضى اهداى خون بودند

 مدیرکل انتقال خون اسـتان اصفهان گفـت: پنج هزار و 
300 نفر از ابتداى ماه مبارك رمضان تاکنون براى اهداى 
خون به مراکز انتقال خون استان اصفهان مراجعه کرده اند.
مجید زینلى با اشاره به اینکه در شب هاى قدر ماه مبارك 
رمضان در سـال جارى مرکز اهداى خون میدان خواجو، 
نجف آباد، خوانسـار، گلپایگان، کاشـان و شـهرضا آماده 
خدمت رسانى به مردم استان اصفهان است، تصریح کرد: 
همچنین مرکز انتقال خون خمینى شهر نیز تنها در شب 
بیست و سوم ماه مبارك رمضان آماده خدمت رسانى است.

وى با اشاره به اینکه از ابتداى ماه مبارك رمضان تاکنون 
پنج هزار  و 600 نفر متقاضى اهداى خون در سطح استان 
اصفهان بوده اند، اضافه کرد: از این تعداد بیش از چهار هزار 

و صد نفر موفق به اهداى خون شده اند.

41 مورد حادثه جاده اى 
در اصفهان رخ داد

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
گفت: در طول یک هفته گذشته 41 مورد حادثه جاده اى 

در اصفهان رخ داده است.
داریوش کریمى بیان داشـت: پنج مـورد حادثه صنعتى و 
کارگاهى، یک مـورد حادثه دریایى و سـاحلى، یک مورد 
امداد هوایى، یک مورد زلزله و سه مورد حادثه کوهستان 
توسـط نیروهاى امـدادى جمعیـت هالل احمر اسـتان 

پوشش داده شد.
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان با 
اشاره به اینکه در طول این مدت 9 مورد عملیات رها سازى 
توسط تیم هاى عملیاتى این جمعیت صورت گرفته است، 
تصریح کرد: 256 نفر نیروى عملیاتى این جمعیت در قالب 
88 تیم عملیاتى با همراه داشتن تجهیزات الزم امدادى در 

عملیات هاى یادشده به کارگیرى شدند.

اکران فیلم هاى جشنواره کودك 
در مراکز کانون 

مدیر کانون پرورش فکـرى کودکان و نوجوانان اسـتان 
اصفهان گفت: در حال پیگیرى هستیم تا بر اساس تعداد 
فیلم هاى برگزیده تعدادى از مراکز کانون پرورش فکرى 
اکران فیلم هاى جشنواره کودك داشته باشند و در حاشیه 
جشنواره کارگاهى را براى ارتقاى سـطح مربیان در نظر 

گرفته ایم.
مهدى قربانى در پاسخ به این سئوال که آیا کانون پرورش 
فکرى کودکان در این جشنواره آثارى ارائه مى کند، افزود: 
از طـرف کانون کشـور فیلم هایى در نظر گرفته شـده به 
این دلیل کـه امکان سـاخت فیلم بـراى اسـتان ها مهیا 
نیست، اگر قرار است فیلمى تولید شود باید از مرکز تهران 

صورت پذیرد.

تولید «نانو کود روى» در 
اصفهان

پژوهشـگر دانشـگاه صنعتى اصفهان براى نخستین بار 
درکشور موفق به ساخت نانو کود روى شد .

مجرى این طرح و عضو هیئت علمى دانشکده کشاورزى 
دانشـگاه صنعتـى اصفهـان گفت: ایـن کود پس از سـه 
سال کار تحقیقاتى به منظور رشد سـبزیجات،درختان و 
گیاهان زینتى تولید شـده اسـت .مریم حقیقى با اشـاره 
به اینکه ایـن کود بـه دلیل سـاختار منحصر بـه فردش 
به راحتى جـذب گیاه مى شـود، اظهار داشـت: باالبردن 
عملکردمحصوالت زراعى، باغى و گلخانه اى، تحریک 

جوانه زنى،گلدهى و میوه دهى از مزایاى این کود است .

اعالم آمادگى یک نیکوکار براى 
ساخت اورژانس هوایى 

یک نیکوکارساکن شاهین شهربراى مشارکت در ساخت 
پایگاه اورژانس هوایى استاندارد در جاده اصفهان به تهران 

اعالم آمادگى کرد.
علیرضا قاسـمى، رئیس اداره اورژانس پیش  بیمارستانى 
استان اصفهان افزود: مسئوالن سازمان اورژانس کشوربه 
ما قول داده اند که درصورت ساخت پایگاه اورژانس هوایى 
در استان اصفهان، یک فروند بالگرد امدادى به اورژانس 

این استان اختصاص دهند. 

مرغ ارزان شد
راه اندازى سیستم توزین متحرك در فوالد مبارکه صادرات مرغ منجمد از اصفهان به عراق و قطر

براى نخستین بار در کشور، سیسـتم توزین متحرك که 
هیـچ گونه مشـابه خارجى نـدارد، به دسـت متخصصان 
داخلـى در خـط شستشـوى الکترولیتى ناحیه نوردسـرد 
شـرکت فوالد مبارکه طراحى و نصب شـد و مـورد بهره 

بردارى قرار گرفت.
اتوماسـیون  کارشـناس 
خطوط آنیلینگ و شستشـوى 
سـرد  نـورد  الکترولیتـى 
در خصـوص چرایـى نیـاز 
به این سیستم، افزود: با توجه

 بـه عـدم وجـود سیسـتم 
خـط  در  مناسـب  توزیـن 
شستشوى الکترولیتى، محاسبه 
دقیـق بـازده وزنـى ایـن خط 
امکانپذیـر نبـود و محاسـبات 

خطوط پایین دسـت نیز با مشـکالتى همراه بـود، بدین 
منظـور نصب یـک باسـکول بـراى انـدازه گیـرى وزن 
کالف هاى خروجى خط شستشوى الکترولیتى ضرورى 

بود، که به علت تراکم باالى تجهیزات و نامناسـب بودن 
وضعیت فیزیکى آنها، امکان نصب باسکول عمًال فراهم 

نبود.
ابراهیم نجفى ادامه داد: از سـویى بـه علت محدود بودن 
زمـان کارکـرد جرثقیل هاى 
سـقفى عملیات اندازه گیرى 
وزن بایـد در حیـن فرآینـد و 
توسـط یکـى از تجهیـزات 
انجـام مـى شـد.وى بـا بیان 
اینکه در سـنوات اخیـر براى 
اجـراى ایـن پـروژه حتـى 
شـرکت هـاى خارجـى نیـز 
موفق بـه ارائه طرح مناسـبى 
نشـده بودنـد، تصریـح کـرد: 
بـه همیـن منظور سیسـتمى 
طراحى شـد که به وسـیله آن امـکان انـدازه گیرى وزن 
کالف بـر روى تجهیـز کالف برگـردان خـط میسـر 

شود.

آخرین تحوالت بازار میوه اصفهان

شهردار گلپایگان گفت: عملیات پوشش سقف سوله کارخانه 
بازیافت به متراژ هزار و 560 متر مربع اجرایى شده است.

محمدامین جمالـى با بیان اینکه کرسـى چینى، قیر پاشـى 
ستون ها  و بتن کف سوله کارخانه بازیافت در حال اجراست، 
افزود: امتیاز برق 245 کیلو وات از اداره برق شهرستان براى 

کارخانه بازیافت خریدارى شده است.
وى با اشـاره به اقدامات و فعالیت هاى شهردارى گلپایگان 
دراردیبهشـت ماه اظهارداشـت: تعمیر ونگهدارى جداول و 
جوى ها واحداث کانیو در سطح شهر، خط کشى عرضى عابر 
پیاده وسرعتگیرهاى سطح شـهر، حفر بیش از ده حلقه چاه 

جاذب در سطح شهر انجام شده است.
جمالى افـزود:  ادامه عملیات اجراى آسـفالت وجدولگذارى 
بلوارامام رضـا (ع) (تقاطع خیابان دکتـر ابراهیمى تا خیابان 
غدیر)، بهسـازى، بتن ریزى و احداث جداول در پارك محله 

وکابدار از دیگر اقدامات است.
شـهردار گلپایگان بـا اشـاره به احـداث  فضاى سـبز پارك 
شهرك الوند، گفت: نصب گل میخ و مهار بند ایمنى در بلوار 

آیت ا...محمودى در ابتداى باند جدید اجرا شد.

سقف کارخانه بازیافت 
گلپایگان پوشش دار شد

معـاون میـراث فرهنگـى اداره کل میـراث فرهنگـى، 
صنایع دسـتى و گردشـگرى اسـتان اصفهان از کشف 
الیه هاى پنهان تزئینات منحصر به فـرد دوره صفویه 
در تاالر اشـرف اصفهان در جریان عملیات مرمت این 

بناى تاریخى خبر داد.
ناصر طاهرى اعالم کرد: مرمتگـران میراث فرهنگى، 
کار مرمـت تزئینـات اثـر منحصر بـه فرد تاالر اشـرف 

اصفهان را آغاز کرده اند.
وى اظهارداشـت: با توجه به کاربردهـاى مختلف تاالر 
اشـرف در ادوار مختلف تاریخى، مرمتگـران در جریان 
مرمت اتاق هاى جانبى این تـاالر، الیه هاى پنهانى از 

تزئینات منحصر به فرد دوران صفوى را کشف کردند.

ناظر عملیات اجرایى مرمت این اثر تاریخى نیز گفت: در 
ادوار مختلف تاریخى، مداخالت سازه اى و تزئیناتى در 
این بنا انجام شده که تراشـیدن جرزها و انجام تغییرات 
در فضاهـاى داخلـى اتاق هـاى جانبـى، از جملـه این 

تغییرات است. 
بهشـاد حسـینى افزود: پـس از دوره صفویـه، برخى از

تاقچه هـاى اتاق ها با خشـت بـه صورت تیغـه چینى 
پوشانده شده بود که در عملیات مرمت و پس از برداشته 
شـدن این تیغه ها، تزئینـات بدیع و منحصـر به فردى 

نمایان شد.
حسینى ادامه داد: این تزئینات به صورت گچبرى رنگ 

شده است و در نوع خود بى نظیر به شمار مى رود.

کشف تزئینات بى نظیر عصر صفوى در تاالر اشرف

معـاون اشـتغال و خودکفایـى کمیتـه امـداد امام 
خمینى(ره) کشـورگفت: به دنبال ایجاد 175 هزار 
فرصـت شـغلى در سـال 96 هسـتیم کـه اعتبـار 
145 هـزار مورد آن با تسـهیالت بانکـى پرداخت 

مى شود.
محمد امید اظهار داشـت: سـه هزار و 200 میلیارد 
تومـان اعتبـار بـراى ایـن تعـداد فرصـت شـغلى 
پیش بینى شده که دو هزار و صد میلیارد تومان آن 
از قرض الحسـنه ها و بانک و بقیـه از طرف کمیته 

امداد تأمین مى شود.
وى افزود: طرح بسـیار خوبى از سوى کمیته امداد 
به بنگاه هاى فعال اقتصادى پیشـنهاد شده که در 
صورت استفاده از نیروى هاى زیر نظر کمیته امداد، 
حق بیمه این افراد در سـال اول به صورت کامل و 
در سال دوم تا 50 درصد از آن از سوى کمیته امداد 

پشتیبانى مى شود.
معـاون اشـتغال و خودکفایـى کمیتـه امـداد

 امام خمینى(ره) کشور با بیان اینکه در سال گذشته 
خروجى خانواده هاى زیرپوشـش کمیتـه امداد دو 
برابر بیشتر از خانواده هایى بود که زیر چتر حمایتى 
این نهـاد اضافه شـده اند و تـا امروز ایـن موفقیت 
در کمیته امداد بى سـابقه بوده اسـت، خاطرنشـان 
کرد: سال گذشته 121 هزار فرصت شغلى از طرف 
کمیته امداد ایجاد و صدهزار خانواده از پوشـش ما 
خارج شـده و اکنون به صورت مسـتقل در مشاغل 

خود فعال هستند.
امیـد  در ادامـه افـزود: اصفهـان نیـز بـا ایجـاد 
فرصت هاى شغلى مناسب در میان دیگر شهر هاى 
اسـتاِن خود، رتبـه بسـیارخوبى داشـت و اسـتان 
اصفهان هم در کشور از اسـتان هاى فعالى بود که 
توانسـت بیش از 100 درصد بودجه خود را در این 

راه عملیاتى کند.
وى با اشـاره به اجراى طرح اسـتاد شاگردى قدیم 
کـه در بازار هـاى کشـور براى افـراد زیرپوشـش 
کمیتـه امداد اجرا مى شـد، افـزود: امسـال امیدوار 
هستیم بتوانیم طرح استاد شـاگردى و یا با عنوان 
امـروزى آمـوزش در محیـط کار را در اصفهـان 
دوبـاره زنده کنیم بـه  این صورت که افـراد در این 
فعالیـت مشـغول  یکسـال  مـدت  بـه  طـرح 

 در محیط هـاى اقتصادى مى شـوند و حرفه مورد 
نظر خود را در کنار استاد فرا مى گیرند.

وى با اشـاره به اینکه کمیته امداد در سال گذشته 
توانسـت 20 درصد اشـتغالزایى کشـور را بر عهده 
بگیرد که با افزایش منابع مالى آن، این رقم امسال 
به 35 درصد نیز قابل افزایش اسـت، تصریح کرد: 
6 درصد طرح هاى اشـتغالزایى در کشـور پیرامون 
حوزه هاى کشاورزى، دامى و صنایع دستى است و 

اعتبارات این طرح ها در استان اصفهان هم امسال 
به حدود 180 میلیارد تومان رسیده است. 

معـاون اشـتغال و خودکفایـى کمیتـه امـداد امام 
خمینى(ره) کشـور همچنین در پاسـخ به سـئوالى 
پیرامـون نظـارت بـر درسـتى اجـراى طرح هاى 
افزایش اشـتغالزایى کمیته امداد گفت: طرح هاى 

اشتغالزایى اجرا شده در کشـور به صورت میانگین 
به مدت پنج سـال زیر نظر بـوده اما برخـى از آنها 
به فرصـت کمتر و یـا بیشـترى براى نظـارت نیاز 
دارد و تفـاوت کمیتـه امـداد بـا دیگـر نهاد هـاى 
اشتغالزاى کشور در نظارت آن براى اجراى درست 

طرح هاست.

در بخش مسقف مجوعه تاریخى میدان امام(ره) اصفهان 
شـاهد پارك تعداد زیـادى موتورسـیکلت در جلوى درب 
مغازه ها هسـتیم که این موضوع زیبنده مجموعه جهانى 

میدان امام(ره) نیست.
دربخش مسقف بازار به ویژه در ضلع شمالى میدان، جلوى 
بسیارى از مغازه ها شاهد پارك موتورسیکلت هاى بسیارى 
هسـتیم که به گفته کسـبه به دلیل نبـود پارکینگ امن و 
سـهولت در رفت و آمد، مغازه داران موتورسـیکلت خود را 
کنار مغازه هایشان پارك مى کنند که این موضوع زیبنده 

مجموعه جهانى میدان امام(ره) نیست.
نصر از مغازه داران بازار مى گوید: در ساعات ابتدایى صبح 
تعداد موتورسـیکلت ها در بازار بسـیار زیاد اسـت و بیشتر 
کسـبه از این وسـیله براى حمـل و جابه جایـى کاالهاى 
خود استفاده مى کنند و به دلیل نبود پارکینگ در نزدیکى 
بازار، موتورهاى خود را جلوى مغازه ها پارك مى کنند. وى 
افزود: به دلیل مسقف بودن فضاى بازار تردد موتورسواران 
در بازار سروصدا و آلودگى زیادى را ایجاد مى کند و برخى 
از کسـبه از این موضوع ناراحت هسـتند اما مرجعى براى 

پیگیرى نیست.
نگهبان ورودى میـدان نیز کـه در حال ممانعـت از ورود 
موتورسـواران به داخل میدان بود، دلیل ازدیـاد موتور در 
بازار را اینگونه بیان کرد: من در این بخش از میدان اجازه 
ورود موتور را به داخـل میدان نمى دهم امـا همانطور که 
مى دانیـد از بخش هاى مختلـف راه هـاى ورود به میدان 
وجود دارد و اکثر موتورسیکلت ها از بخش شمالى و شرقى 
وارد بازار مى شوند. وى با بیان اینکه ما تنها موتورسواران 
بانک ملى و اداره دارایى را به داخل میـدان راه مى دهیم، 
گفت: در غیـر این صـورت اگـر موتورسـوارى از ورودى 
میدان امام(ره) از سمت خیابان سعدى وارد میدان شود و 
مشـکالتى را نظیر تصادف به وجود آورد، مسئولیت آن با 

نگهبان این بخش است.
***

فریبا خطابخش، مدیر پایگاه میراث جهانى میدان تاریخى 
امام(ره)  این اقدام موتورسـواران را غیرقانونى دانسـت و 
پیگیرى این موضوع را وظیفه شـهردارى قلمداد کرد که 

باید کنترل الزم را در ورودى هاى مختلف داشته باشد.
سـرهنگ رضـا رضایـى، رئیـس پلیـس راهـور اسـتان 
اصفهان نیز با بیان اینکه روزانه در پارکینگ بازار هندوها 
موتورسـیکلت هاى زیادى پارك مى شود که اگر این فضا 
فراهم نبود تعداد موتورهایى که وارد میدان مى شد، بسیار 
بیـش از این بـود، اضافه کرد: مـا قبـل از ورودى غربى و 
شـرقى میدان مکان هایى را براى پارك موتورسیکلت ها 

فراهم کرده ایم.

میدان امام(ره)
 پارکینگ موتورسیکلت ها

اجراى مجدد
 طرح استاد شاگردى در اصفهان

افراد زیر پوشش کمیته امداد به مدت یکسال مشغول فعالیت در 
محیط هاى اقتصادى مى شوند
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شبکه فاضالب به 
شرق نجف آباد رسید

مدیر کل آبفاى اسـتان گفت: پروژه شـبکه جمع آورى 
فاضالب نجف آباد که با مشارکت مستقیم مردم پس از 
17سال مجدداً احیا شده، فاز اول شبکه در بخش شرقى 
شهر به طول 150کیلومتر با استفاده از لوله هایى با قطر 
200 تا هزار میلیمتـر و برآورد هزینـه 55میلیارد تومان 

شروع شده است. 
هاشم امینى اظهار داشت: مجموع شبکه فاضالب نجف 
آباد 523 کیلومتر اسـت که از این میزان طى 17 سال از 
شروع کلنگزنى، تنها 23کیلومتر عملیاتى شده بود ولى 
در طـرح جدید، کار در مناطق مختلف شـهر پیشـرفت 
چشمگیرى داشته اسـت. وى افزود: همچنین اخیراً کار 
نوسازى 200 متر از خط لوله خیابان قدس با تخصیص 
اعتبار 20میلیـون تومانـى از محل بودجه هـاى جارى 
انجام شـده که این کار عالوه بر تأمین فشـار کافى آب، 
از هزینه نگهدارى خط انتقال نیز به میزان قابل توجهى 

خواهد کاست.

اجراى طرح توسعه کارآفرینى 
اجتماعى در 3 منطقه اصفهان 

دبیر انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینى 
اجتماعـى ایران گفت: طرح توسـعه اشـتغال بـا عنوان 
«طرح توسعه کارآفرینى اجتماعى رسالت» در سه منطقه 

اصفهان به صورت آزمایشى اجرا مى شود.
مهدى رقایى افزود: این طرح آزمایشى در یکى از مناطق 
شهرستان سمیرم و دو منطقه در شرق شهرستان اصفهان 
تا پایان سال اجرا مى شود و در صورت موفقیت در دیگر 
مناطق استان توسعه مى یابد. وى افزود: در این طرح از 
ظرفیت هـا و قابلیت هاى بومى هر منطقـه براى ایجاد 
اشتغال و کارآفرینى اسـتفاده مى شـود و ظرفیت هاى 
پنهان مناطق براى توسعه اشتغال و رشد اقتصادى منطقه 

شکوفا مى شود.

اصفهان در بین موفق ترین ها 
در جذب سرمایه گذارى خارجى

براسـاس اعـالم رئیـس سـازمان سـرمایه گذارى و 
کمک هـاى فنـى ایـران، اصفهـان همـراه بـا شـش 
اسـتان دیگـر در بین موفـق ترین اسـتان هـا در جذب 
سـرمایه گذارى خارجى قـرار گرفتند.محمـد خزاعى از 
استان هاى آذربایجان شرقى و غربى، اصفهان، تهران، 
قزوین، کرمان و خراسان رضوى در حوزه سرمایه گذارى 

خارجى به عنوان استان هاى موفق نام برد.
تدوین 129 طرح براى جذب سـرمایه گـذارى خارجى 
بـه ارزش 14/4 میلیارد یورو در اسـتان اصفهان نشـان 
مى دهد که این استان در جذب سرمایه گذارى خارجى 

استانى موفق عمل کرده است.

آغاز به کار ساختمان جدید 
دانشکده خوارزمى 

مجید عطایى، رئیس آموزشکده خوارزمى پسران شهرضا 
گفت: با انتقال رشته هاى ساختمان و مکانیک خودرو به 
ساختمان جدید این دانشکده در تابستان امسال، این مرکز 

فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

آبروى گردشگرى اصفهان 
در خطر است!

کمبـود سـرویس هـاى بهداشـتى در شـهر اصفهـان 
براى گردشـگران خارجى به یکـى از معضالت صنعت 
گردشگرى تبدیل شده است و این موضوع به عنوان یک 
مسئله حیثیتى، شهرت اصفهان را تحت الشعاع قرار داده 
است. این موضوع زمانى وخیم تر مى شود که با بسیارى از 
تورلیدرهایى که همراه با تورهاى گردشگرى خارجى به 
میدان امام(ره) آمده اند متوجه مى شویم. آنها گردشگران 
خارجى را توصیه به استفاده از قرص هاى ضدادرار موقع 
گردشگرى در شـهر اصفهان مى کنند! راضیه دانشمند 
که یکـى از تور لیدرهـاى شـهر اصفهان اسـت در این 
رابطه مى گوید: ما براى تأمین آسـایش توریست هاى

 خارجـى در هنگام گـردش در شـهر، مجبـور به چنین 
توصیه اى هسـتیم چراکـه در غیـر این صـورت تعداد 
و کیفیت سـرویس هـاى بهداشـتى در شـهر اصفهان

 نمى تواند پاسخگوى نیاز گردشگران خارجى باشد.

خبر

رئیس بسیج سازندگى استان اصفهان گفت: امسال 120 
هزار نفر داوطلب در قالــب اردوهاى جهادى به مناطق 

محروم کشور اعزام مى شوند.
احســان رضاپور با بیان اینکه این افــراد در قالب 300 
گروه اردوى جهادى به مناطق محروم اســتان و کشور 
اعزام مى شوند، اظهارداشت: در حدود 50 اردو به صورت 

دانشجویى و بقیه هم بسیج مساجد محالت است.
وى افزود: اردوهاى جهادى با هدف محرومیت زدایى، 
خدمات رســانى، پزشــکى، فرهنگى و عمرانى فعالیت 
تشکیل شده است.رئیس بسیج سازندگى استان اصفهان 
با اشــاره به اینکه اولویت اعزام داوطلبان در این اردوها 

به مناطق حاشیه نشین اســت، خاطرنشان کرد: نیروى 
مازاد را به خارج از استان اصفهان و استان هایى همچون 
چهارمحال و بختیارى، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، 
سیستان و بلوچستان، خوزستان و کرمان اعزام مى کنیم.
رضاپور با بیان اینکه اردوهاى جهادى در قالب اردوهاى 
سه، هفت و ده روزه است، گفت: اردوهاى یک روزه هم 
براى حلقه هاى صالحین و به منظور آشنایى با فرهنگ 

اردوهاى جهادى و محله محور تشکیل مى شود.
وى تصریح کرد: در سه ماه نخســت امسال به صورت 
موردى اعزام داوطلب به اردوهاى جهادى داشــتیم اما 

اصل این اردوها از تیرماه امسال آغاز مى شود.

مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان پیرامون بحث تولد 
نوزادان و میزان رو به رشــد آن اظهار داشت: در دو ماه 
اول سال گذشته تعداد 13 هزار و 704 نوزاد و در دوماهه 
اول ســال 96 تعداد 13 هزار و 764 نــوزاد در اصفهان 

متولد شدند.
حسین غفرانى کجانى افزود: بر اساس آمار و اطالعات 
جمعیتى ثبت احوال اســتان اصفهان اقبــال والدین به 

انتخاب نام هاى مذهبى و نیکو بیشتر بوده است.
مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان با اشاره به فرهنگ 
نام گزینى براى نوزادان پســر گفــت: فراوانى نام براى 
نوزادان پسر در دو ماهه اول سال 96 به ترتیب امیرعلى 

با فراوانى 329، على 267، امیرحســین 201، حســین 
169، محمد طاهــا 169، محمدحســین 158، محمد 
157، امیرعباس 150، محمــد مهدى 149 و ابوالفضل 

149 بوده است.
وى به فراوانى نام  فاطمه براى دختران اشاره کرد و گفت: 
نام فاطمه با فراوانى 369 همچنان در صدر لیست فراوانى 
نام دختران اســتان اصفهان قرار دارد و اســامى زهرا با 
فراوانى 281، بهار 220، حلما 153، نازنین زهرا 141، رها 
14، فاطمه زهرا 137، زینب 126، باران 116و یسنا 111 
به ترتیب در رتبه هاى بعدى ده اسم برتر ثبت احوال در 

سال 96 قرار دارند.

تولد 13 هزار نوزاد 
در نصف جهان

آغاز حرکت اردوهاى جهادى 
از تیرماه

جمال نوروزباقرى 
 از تعطیلى کارخانه هاى بــزرگ صنعتى و فوالدى در 
اصفهان کــه بگذریم، نوبت به شــرکت هاى کوچک 
در شهرك هاى صنعتى مى رســد. در اطراف اصفهان 
شهرك هاى صنعتى   کم نیســتند اما بسیارى از آنها در 

یک چیز اشتراك دارند؛ تعطیلى.
شهرك صنعتى دولت آباد نیز یکى از همین شهرك هاى 
صنعتى است که بیشتر کارگاه هاى آن به تولید قطعات 

خودرو مى پردازند.
تعــدادى از این کارگاه هــا نیمه تعطیل هســتند ویا با 
یک ســوم توان خود فعالیت مى کنند. و تعدادى دیگر 
کارگران را به مرخصى اجبارى فرستاده اند اما نیروهاى 
ادارى را براى سرپا نگهداشتن این مراکزنگه داشته اند و 
برخى دیگر کرکره کارگاه هاى خود را پایین کشیده اند.

خودروسازان به دلیل تحریم هایى که در سال هاى اخیر 
بر کشور اعمال شده، قطعات خود را از کشورهاى خارجى 
وبه خصوص چین وارد مى کنند که  متأسفانه این باعث 
آســیب هاى فراوانى به صنعت خودروسازى در کشور 

شده است.
نکته مهم در این حوزه، این است که خودروسازان داخلى 
به قطعه ســازان وابسته اند و درشــرایط فعلى دولت به 
قطعه ســازان پنج هزار میلیارد بدهکار است. آنچه باید 
توجه کرد این است که قرار است قطعات را براى تعمیر 
خودرو تولید کنیم یا تولید خودروهاى داخلى چون که این 

دو مقوله با یکدیگر بسیار متفاوت اند.
نزدیک به 200واحد تولید کننده قطعات خودرو در استان 
اصفهان مشغول به فعالیت است که قطعات بزرگى مانند 
میل لنگ که قابلیت واردات ندارد را با سود اندك تولید 
مى کنند که از این آمار 80تا 90 واحد قطعه ساز در استان 
از کارخانه هاى خودروساز ســفارش مى گیرند و دیگر 

واحدها نیز محصول خود را روانه بازار فروش مى کنند.
در شرایط مذکور عمًال بازارفروش قطعات خودرو به نفع 
واردات اســت و تولید کننده داخلى توان رقابت با خارج 
از کشــور را ندارد و در نتیجه روزبه روز ضعیف تر شده و 

درنهایت تولیدى او تعطیل مى شود.
اما مشــکل دیگر قطعه ســازان خــودرو در اصفهان 

قراردادهاى کوتاه مدت است. به گفته فعاالن این حوزه 
تا زمانى کــه روش عقد قرارداد تغییر نکند شــرکت ها 
نمى توانند برنامه ریزى بلنــد مدتى براى تولیدات خود 

داشته باشند.
از طرف دیگر شــرکت هاى خودروساز به صورت قطره 
چکانى و با تأخیر پنج تا شــش ماهه به قطعه ســازان 
پول مى دهند و این مســئله به مشــکلى حاد براى این 
واحدها تبدیل شده اســت و برخى از این تولید کننده ها

مدعى اند حتــى زمان پرداخــت پول به یکســال نیز 
مى رســد و شــرکت هاى خودرو ســازى به بیشــتر

 قطعه سازان بدهکار هســتند به طورى که حتى براى 
پرداخت طلب خود و تسویه حاضر نیستند همکارى کنند.
ســال گذشــته بود که در نشســت خبرى گشــایش 
دوازدهمین نمایشگاه بین المللى قطعات، مجموعه ها 
و صنایع وابسته اصفهان؛ معاون امور بازرگانى سازمان 
صنعت و تجــارت اصفهان  اعالم کــرد: هم اکنون 20 
درصد واحدهاى قطعه سازى خودرو تعطیل شده و 50 
درصد واحدها در حال حاضر با کمتر از 80 درصد ظرفیت 

کار مى کنند. 
متأســفانه در ایــن وضعیــت کارگاه هــاى کوچک 
قطعه سازى اســتان اصفهان نیز مانند دیگر صنایع این 
استان درحال تعطیل شدن هســتند و در این میان سود 

از آِن افرادى اســت که به واســطه وجودکار گا ه هاى 
زیرزمینى وبدون پرداخت مالیات و چــه  و چه به تولید 
قطعات بى کیفیت مــى پردازند و آنها را بــا برندهاى 
معروف وطنى و خارجى در بازار به فروش مى رسانند و 
زیان این قطعات را مردم بــا جان خود مى دهند. گه گاه 
شاهد هســتیم که در برخى از تصادفات جاده اى استان 
همین قطعات بى کیفیت جان عده اى را گرفته است اما 
همچنان بازار در حال پرشدن وخالى شدن از این اجناس 

بى کیفیت ایرانى و خارجى است.
بدون شــک اولیــن قربانیان بحــران رکــود در بازار 
قطعه سازان استان، کارگران این صنعت هستند. کسادى 
و بحران خودروســازى نه فقط در اصفهان که در ایران 
قطعه سازان را با مشــکل مواجه کرده است و بى شک 
شامل حال عقبه این صنعت هم مى شود. افراد زیادى در 
این شرکت ها مشغول هستند، تعداد زیادى هم در صنایع 

مرتبط با خودروسازى طعم این مشکالت را مى چشند.
حقوق کارگران به تعویق افتاده چون فروش شرکت ها و 
وصول مطالبات آنها با مشکل مواجه است و نمى توانند 
به موقع حقــوق پرداخت کننــد. این وضعیــت امروز 
خودروسازى و شــرکت هاى وابســته به آن است. اما
 به راستى نسخه درمان قطعه سازان خودرو در اصفهان 

چه مى تواند باشد؟

کارگران، اولین قربانیان بحران رکود 

«میل لنگ» قطعه سازى در اصفهان «لنگ» مى زند
مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان در 
واکنش به اخبار انتشار یافته درباره پیامدهاى تخلیه پساب 
تصفیه خانه آب یزد به رودخانه زاینــده رود گفت: این 
موضوع بالفاصله براى برخورد قانونى به مراجع قضائى 
گزارش شد و تخلف مورد نظر با قاطعیت در حال پیگیرى

 است.
حمید ظهرابى اظهار داشت: در 
تاریخ 10 خرداد سال جارى به 
مدت دو ساعت پساب تصفیه 
خانه آب شرب یزد که حاوى 
گل و الى و مواد منعقد کننده 
مورد استفاده جهت تصفیه خانه 
آب شرب کلروفریک بوده به 
رودخانه زاینده رود تخلیه شده 

بود.
وى افزود: این موضوع به مدت چند ساعت، باعث تغییر 
رنگ آب رودخانه شد. ظهرابى بیان کرد: محل ورود پساب 
تصفیه خانه آب شرب یزد، پایین تر از محل برداشت آب 
شــرب اصفهان قرار دارد و نمى تواند باعث آلودگى آب 

شرب شده باشد.
مدیر گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
چند روز قبل احتمال داد که تغییر رنگ آب زاینده رود در 
حادثه یاد شده به دلیل وارد شدن مقدار زیادى سولفات 
آهن به آب این رودخانه به وجود آمده اســت و این ماده 
مى تواند بر روى محصوالت 
کشاورزى اثر گذار باشد و این 
تأثیر در درازمدت خود را نشان 

خواهد داد.
همچنین مدیر انجمن خبرگان 
کشاورزى اصفهان درخصوص 
علت قرمز شدن رنگ زاینده 
رود و مخلوط شدن آب زاینده 
رود با ســولفات آهن و آبیارى 
محصوالت کشاورزى با این 
آب گفت: دوز باالى ســولفات آهن در آب و وارد شدن 
آن به محصوالت کشــاورزى منطقه، سبب آفت زدگى 
این محصوالت شده و بر روى زمین هاى کشاورزى اثر 

سوء داشته است.

پیگیرى ورود پساب تصفیه خانه یزد به 
زاینده رود در مراجع قضائى 

على اعتصام پور مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان در دیدارى که با  ابوالفضل ابوترابى نماینده مردم نجف آباد 
در مجلس شوراى اسالمى داشت، از استقرار یک دستگاه ماموگرافى و یک دستگاه سونوگرافى در بیمارستان حضرت 

فاطمه الزهرا (س)نجف آباد خبر داد.
به گزارش روابط عمومى مدیریت درمان تأمین اجتماعى، اعتصام پور اظهار داشت: مقدمات استقرار سى تى اسکن 
انجام شده است و با پیگیرى هاى الزم امید است امسال این دستگاه با توجه به موقعیت بیمارستان و نیاز منطقه مستقر 
شود.وى افزود : مدیریت درمان تأمین اجتماعى با احداث و بازسازى کامل 40 هزار مترمربع فضاى عمرانى که پنج هزار 
متر آن مربوط به ساخت پلى کلینیک دکتر غرضى مى باشد و در هفته تأمین اجتماعى افتتاح و به بهره بردارى خواهد 
رسید، همچنین مقیم شدن متخصصین به صورت 24 ساعته در ســه بیمارستان ملکى سازمان و افتتاح اولین مرکز 
تخصصى سالمندان در آینده اى نزدیک گامى مؤثر در ارتقاى سطح خدمت رسانى درمانى به بیمه شدگان داشته است.

ابوترابى نیز ضمن تشکر از اقدامات انجام شده در سازمان تأمین اجتماعى و حرکت هاى مثبت در درمان استان اصفهان، 
تجهیز بیمارســتان در غرب اصفهان را راهى براى برطرف کردن نیاز مردم این منطقه جهت مراجعه به مرکز استان 
دانست.وى افتتاح و راه اندازى مرکز دندانپزشکى غرب استان و استقرار سى تى اسکن در بیمارستان نجف آباد را از 

نیاز هاى مبرم این منطقه وسیع عنوان کرد و خواهان اقدامات الزم در این زمینه شد.

گام مهم سازمان تأمین اجتماعى در ارتقاى خدمات درمانى 

ساسان اکبرزاده
«نیروى انتظامى استان اصفهان در برگزارى دوازدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهورى، پنجمین دوره شوراهاى 
اســالمى و میاندوره اى مجلس شــوراى اســالمى 29  
اردیبهشت ماه ســال جارى، در ارزیابى هاى انجام شده، 
امتیاز 100 را از نظر کمى و کیفى بدست آورد که نشان از 

یک کار جمعى دارد.» 
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان در تشریح فعالیت هاى 
انجام شده در دو ماهه فروردین و اردیبهشت ماه سال جارى، 
در جمع خبرنگاران با بیان ایــن مطلب گفت: با همکارى 
همه دســتگاه هاما بهترین انتخابات را در استان اصفهان 

برگزار کردیم. 
ســردار عبدالرضا آقاخانى اظهار داشــت: در ماه مبارك 
رمضان، 25 درصد کاهش جرائم را شاهد بوده ایم که نشان 

از تأثیر این ماه، در کاهش وقوع جرائم دارد. 
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان با بیان اینکه امســال 
روزه خوارى در ماه رمضان نســبت به سال گذشته کمتر 
شده است، گفت: براساس مأموریت 30 تیم بررسى صحنه 
روزه خوارى در سطح استان، میزان روزه خوارى نسبت به 
سال گذشته کمتر شــده و این میزان کم هم هدف افراد 

تظاهر به روزه خوارى نبوده است. 
سردار آقاخانى مأموریت ها و اولویت هاى نیروى انتظامى 
استان اصفهان در سال جارى را از آن جمله برشمرد.  وى 
خاطرنشــان کرد: امروز اراذل و اوباش در ســطح استان 
اصفهــان در چنگ قانون هســتند و تحرك نداشــته و 
نخواهند داشت. برخورد با معتادین ولگرد و توزیع کنندگان 
مواد مخدر نیز در اولویت فعالیت هاى نیروى انتظامى استان 

اصفهان قرار دارد. 
فرمانده انتظامى استان اصفهان سپس به اقدامات انجام 
شــده در دو ماه فروردین و اردیبهشت سال 96  اشاره کرد 
و افزود: در این مدت در جرائم خشــن در مجموع 7 درصد 
کاهش داشــتیم به گونه اى که در آدم ربایى 57 درصد، در 
قتل 54 درصد و در تجاوز به عنف 28 درصد کاهش داشتیم 
و در کشفیات در کشف ســالح 23 درصد افزایش، کشف 
اموال مسروقه 2 درصد افزایش و در کشف سوخت قاچاق 
132 درصد افزایش را شاهد بودیم. همچنین در دو ماه اخیر 
320 هزار تماس با فوریت هاى پلیــس 110 با 14 درصد 
افزایش داشتیم. در کشف کاالهاى قاچاق هم با افزایش 
4 درصدى مواجه شــدیم و این در حالى است که دربحث 
مفاســد اجتماعى یک درصد و در دستگیرى سارقین 30 

درصد افزایش داشتیم. 
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان در ادامه گفت: در دو ماه 

فروردین و اردیبهشــت ســال جارى در تصادفات درون 
شهرى منجر به فوت 20 درصد و در تصادفات برون شهرى 
3 درصد و در مجموع 10 درصد کاهش تصادفات برون و 
درون شهرى را شاهد بودیم.  ســردار آقاخانى از برقرارى 
سامانه پیامکى براى ارتباط ناشنوایان با پلیس فوریت هاى 
110 در اصفهان خبر داد و گفت: به ابتکار نیروى انتظامى 
استان اصفهان و با همکارى بهزیستى و شرکت ایرانسل، 
سامانه پیامکى به شماره 09011010110 به منظور ارتباط 
ناشنوایان در مواقع اضطرارى با پلیس فوریت هاى 110 در 

اصفهان راه اندازى شده است.  

وى افزود: از نظر نیروى انتظامى، ساختمان هاى مخروبه، 
کانون جرم محســوب مى شود و قرار شــد شهردارى به 
صاحبان ساختمان هاى مخروبه براى بازسازى آن مکان 

یادآورى کند. 
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان در خصوص تکدیگرى 
در اصفهان هم حرف هاى جالبى زد و گفت: ما واحدهاى 
گشــتى داریم که اگر تکدیگرى چهره سرقت و یا تهدید 
امنیتى به خود بگیرد با آنان برخــورد مى کنند و در دو ماه 
اخیر نیز 43 نفر در این رابطه دستگیر شده اند. اما جمع آورى 
متکدیان کار ما نیست و ما کار خودمان را انجام مى دهیم. 

وى در ادامه افزود: استان اصفهان  اشراف بر دستگیرى و 
تحرکات اتباع بیگانه دارد و اتباعى که مجوز نداشته باشند 
دستگیر مى شوند و این استان در اشراف، دستگیرى و کنترل 

اتباع بیگانه رتبه اول را در کشور دارد. 
■■■  

رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان نیــز از اجراى طرح 
تابستانه پلیس راهور از قبل از عید سعید فطر خبر داد و گفت: 
طرح تابستانه از سوم تیر لغایت دوم مهرماه 96 با همکارى 
بیش از 300 تیم در محورهاى درون و برون شهرى استان 
اصفهان اجرا مى شود و پلیس آمادگى 100 درصدى براى 

اجراى آن دارد. 
سرهنگ رضا رضایى اظهار داشــت: همایش طرح ویژه 
تشــویق رانندگان و موتورســواران قانونمنــد با حضور

پنج هزار راننــده قانونمند را به زودى برگــزار مى کنیم و 
رانندگان و موتورسواران قانونمند، تشویق خواهند شد.  وى 
افزود : در اصفهان دو هزار اتوبوس و 20 هزار تاکسى فعالیت 
دارند و امروز ادعا مى کنیم با خروج 200 دستگاه اتوبوس 
دودزا، وضعیت دودزایى اتوبوس ها در شهر بسیار کاهش 
یافته است و در سال 95، توانستیم 900 دستگاه  تاکسى را 
نیز از رده خارج کنیم.  وى از ضبط 75 گواهینامه و ابطال یک 
گواهینامه در دو ماهه فروردین و اردیبهشت ماه سال جارى 
که نمرات منفى داشتند در استان خبر داد و گفت: براساس 
قانون، مازاد دو برابرى جریمه خودروها در سال 95، براى 
صاحبان خودروهایى که از خردادماه تا آذرماه سال جارى 

نسبت به پرداخت جرایم اقدام کنند بخشیده  خواهد شد. 
ســرهنگ رضایى در ادامه افزود: به افرادى که گواهینامه 
پایه ســه دارند از اول مردادماه ســال جارى، تابلویى داده 
مى شود که باید به مدت سه ماه بر روى خودرو نصب کنند 
و در زمان رانندگى، یک راننده داراى گواهینامه باید در کنار 
آنها قرار گیرد که این امر با هدف تکرار آموزش مدنظر قرار 

گرفته است. 
رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: وضعیت رعایت 
مقررات راهنمایى و رانندگى در استان اصفهان نسبت به 

دیگر استان ها خوب است. 
■■■  

رئیس پلیس امنیت عمومى نیز گفت: طرح مقابله و برخورد 
با پوشاك غیرمتعارف با تغییر فصل در سطح کشور و استان 
اصفهان عملیاتى شد و جلساتى با اتحادیه  پوشاك برگزار 

شد. 
سرهنگ اکبر عاصمى افزود: قرار شد واحدهاى گشت و 
نظارت اتحادیه به فروشندگان پوشاك غیرمتعارف تذکرات 
الزم را بدهند و ما نیز با فروشندگان پوشاك غیرمتعارف، 

بدحجابى و... برخورد خواهیم کرد. 
سرهنگ عاصمى فعالیت تاکسى هاى اینترنتى را غیرقانونى 
مى داند و مى گوید: تاکسى هاى اینترنتى در سطح استان 
اصفهان تحت پوشش تاکسیرانى و اتحادیه تاکسى هاى 
تلفنى نیستند و نیروى انتظامى کار آنان را غیرقانونى مى داند 
و از فعالیت  آنان جلوگیرى خواهد شد چرا که آنها از طریق 
نیروى انتظامى تأیید صالحیت نشده اند و کسانى که به آنها 
مجوز داده اند باید پاسخگو باشند. وى به شهروندان پیشنهاد 
کرد بخاطر امنیت خود، از تاکسى سرویس هاى اینترنتى 

استفاده نکنند. 

در نشست خبرى رؤساى پلیس اصفهان اعالم شد 

فعالیت تاکسى هاى اینترنتى
  غیر قانونى است
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تا خواندگان پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل 
خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

م الف: 8266 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان/3/956
ابالغ

شماره ابالغنامه: 9610100350402606 شماره پرونده: 9509980350400752 شماره بایگانى 
شعبه: 950845 نظر به اینکه میثم شعبانى فرزند حسین در پرونده 950845 نسبت به دادنامه شماره 
9609970350400124 این شعبه به طرفیت آقاى پروانه رفیع زاده فرزند حسین تجدیدنظر خواهى 
نموده اســت و تجدیدنظر خواه آدرس تجدیدنظر خوانده را مجهول المکان معرفى نموده است لهذا 
در اجراى ماده 346 قانون آئین دادرســى مدنى به تجدیدنظر خوانده از طریق این آگهى اخطار مى 
گردد ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهى فرصت دارد به دفتر این شــعبه به نشانى اصفهان خیابان 
شهید نیکبخت دادگسترى کل اســتان اصفهان طبقه سوم اتاق 308 مراجعه و ضمن معرفى نشانى 
کامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را تحویل گرفته و چنانچه پاسخى به اعتراض ایشان دارد 
کتباً اعالم نماید در غیر اینصورت برابر مقررات اقدام مى گردد. م الف:8271  شعبه 4 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان/3/957
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره ابالغنامه: 9610100350402529 شماره پرونده: 9509980350400656 شماره بایگانى 
شعبه: 950740 ابالغ وقت رســیدگى به آقاى جعفر دیباجى نظر به اینکه خانم آمنه اصغرى اندانى 
فرزند ابوالقاســم دادخواســتى به طرفیت آقاى جعفر دیباجى مبنى بر مطالبه وجه بابت (فقره سفته 
به شماره هاى 140413 به سررســید 14-12-94 و 228473 به سررسید 5-2-95 و 228493 به 
سررسید 5-2-95 و 228494 به سررسید 5-12-94) به مبلغ 1/800/000/000 ریال مطالبه وجه 
چک (یک فقره چک به شماره 45- 845960 مورخ 30-09-1390 به عهده بانک ملت شعبه عماد 
خمینى شهر) به مبلغ 30/000/000 ریال، مطالبه خسارات دادرســى و مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
را نموده که پرونده طى شماره 950740 ح 4 به ثبت این دادگاه رســیده و خواهان نشانى خوانده را 
مجهول المکان اعالم نموده و پرونده مقید به وقت رسیدگى 1396/6/5 ساعت 12/30 مى باشد لذا 
این دادگاه در راستاى اجراى ماده 73 ق. ا د. م بدینوسیله مراتب فوق را آگهى تا خوانده پیش از حلول 
وقت رسیدگى با ارائه کارت شناسائى به این دادگاه ضمن اعالم نشــانى خود با وصول نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم از مفاد دادخواست خواهان مطلع و در جلسه رسیدگى یاد شده فوق حضور بهم 
رسانند. این آگهى به منزله ابالغ وقت رسیدگى به خوانده تلقى مى گردد و عدم حضور نامبرده مانع از 

رسیدگى نیست.  م الف: 8273 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/3/958 
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره ابالغنامه: 9610106796300337 شماره پرونده: 9609986796300092 شماره بایگانی 
شعبه: 960092 مشخصات ابالغ شونده حقیقی: غوث الدین خلیلى به نشانى اصفهان خیابان کهندژ 
محله سودان مادى سودان چهارراه اول سمت چپ بن بست اول(نیلوفر) انتهاى بن بست تاریخ حضور: 
96/4/31 شنبه ساعت 10 محل حضور: اصفهان، چهارراه شیخ صدوق، چهارراه وکال، مجتمع شهداى 
مدافع حرم شوراى حل اختالف  در خصوص دعوى یوسف نوروزى رنانى به طرفیت شما در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شــوید. م الف: 8288 شعبه33 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان(مجتمع شهداى مدافع حرم)/3/961
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره ابالغنامه: 9610106796300346 شماره پرونده: 9609986796300114 شماره بایگانی 
شعبه: 960114 مشخصات ابالغ شــونده حقیقی: مینا محمدپور بنارى به نشانى اصفهان بهارستان 
خیابان آزادى بلوك 322 بلوك 249 تاریخ حضور: 96/5/1 یکشنبه ساعت 12 محل حضور: اصفهان، 
چهارراه شیخ صدوق، چهارراه وکال، مجتمع شــهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف  در خصوص 
دعوى حجت اهللا شریفى ریگى به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر 
شوید. م الف: 8289 شعبه33 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شهداى مدافع 

حرم)(مجتمع شماره دو)/3/962
مزایده 

مزایده مال منقول اجراى احکام مدنى شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى اصفهان در نظر دارد جلسه 
مزایده اى در خصوص پرونده اجرایى 961633 ح ج/1 اجراى احکام مدنى له وحید روحانى اصفهانى 
علیه مهدى زاده حسین فرزند محمود مبنى بر مطالبه 1- 1/263/921/862/000 ریال محکوم به 
و 60,658,093 ریال نیم عشر دو لتى و 2- در پرونده کالسه 960761 ح ج/16 اجراى احکام مدنى 
مبلغ 760,868,213 ریال محکوم به و مبلغ 31,000,000 ریال نیم عشــر دولتى در روز یکشــنبه 
مورخ 96/4/18 از ساعت 8/30 تا 9 صبح در محل این اجرا طبقه منهاى یک(زیرزمین دادگسترى 
اصفهان واقع در خیابان نیکبخت) جهت فروش شش دانگ سرقفلى یک باب دفتر کار به شرح نظریه 
کارشناســى ذیل برگزار نماید لذا طالبین خرید 5 روز قبل از مزایده میتوانند با مراجعه از آن بازدید و 
با تودیع 10 درصد قیمت پایه در جلسه مزایده شــرکت نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد بود. نظریه کارشناسى: محل مذکور به صورت یک باب دفتر کار به مساحت حدودا 70 
مترمربع واقع در طبقه دوم شمال شرقى به صورت اسکلت بتن و سقف تیرچه بلوك، کف سرامیک، 
بدنه دیوارکوب، پنجره هاى خارجى آلومینیوم، چهارچوب هاى داخلى فلزى، درب هاى داخلى چوبى 
داراى سالن که به وسیله پارتیشن تفکیک شده است. داراى سرویس بهداشتى و آشپزخانه، سیستم 
گرمایش پکیج و سرمایش اسپیلت و داراى اشتراکات شهرى میباشد لهذا با توجه به موارد فوق الذکر 
و موقعیت، مساحت و کلیه عوامل موثر در قضیه ارزش سرقفلى دفتر کار مذکور برابر 2,100,000,000 
ریال (دو میلیارد و یکصد میلیون ریال) برآورد مى گردد و اعالم مى گردد. آدرس محل موردنظر واقع 
در اصفهان میدان انقالب ابتداى خ کمال اسماعیل ســاختمان بن ژوئن طبقه دوم واحد 5 کدپستى 

8144713319 میباشد. م الف: 8317 اجراى احکام شعبه اول دادگاه حقوقى اصفهان/3/965
مزایده

شعبه نهم اجراى احکام در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص کالسه پرونده 960061 در روز 
دوشنبه مورخ 96/4/12  از ساعت 10 تا 11 صبح در محل اجرا (اتاق 030 طبقه همکف دادگسترى 
شــهید نیکبخت) جهت فروش خودرو وانت پیکان متعلق به آقاى ابوالفضــل محمدى زفره اى به 
شرح کارشناســى زیر برگزار نمائید. طالبین خریدار پنج روز قبل از جلســه مزایده قادر به بازدید از 
خودرو خواهند بود تا با تودیع نقدى10٪ قیمت پایه در جلســه مزایده شرکت نمائید. پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده است. در ضمن هزینه هاى اجرایى به عهده محکوم علیه است. اوصاف 
خودرو مذکور براساس نظریه کارشــناس: خودرو وانت پیکان 1600 آى مدل 1392 سفید رنگ به 
شماره انتظامى 77 س 336  ایران 53 و شاســى 6188397 در پارکینگ غدیر مى باشد. با عنایت به 
جهات موثر در قیمت گزارى از جمله نوع سیســتم و شیشه و مدل (ســال ساخت)- میزان کارکرد- 
وضعیت اتاق- بدنه- رنگ- شاســى و شرایط موتور و گریبکس و آج الســتیک قیمت آن به مبلغ 
100/000/000 ریال برآورد مى گردد. م الف: 8319  اجراى احکام شعبه 9 دادگاه کیفرى شهرستان 

اصفهان/3/966
 اجراییه

شماره اجرائیه: 9510426836300217 شــماره پرونده: 9409980351800756 شماره بایگانى 
شعبه: 940614 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره 9510096836301842 و 
شــماره دادنامه مربوطه 9409976836300218 حکم به لغو حضانت محکوم علیه سیدغالمرضا 
قمصرى نیاسر فرزند ســیدرضا به نشانى: اصفهان- مجهول المکان نســبت به محکوم له سیدفراز 
قمصرى نیاسر فرزند ســیدغالمرضا به نشــانى: اصلهان- ملک شــهر- خ انقالب اسالمى- ك 
بنفشه- پ 20- کدپستى 8196665138- همراه 09356535419 مذکور صادر و اعالم مى نماید. 
رأى صادره غیابى ضمنًا حق االجراى دولتى به مبلغ300/000 ریال بر عهده محکوم علیه مى باشد. 
محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا بــه موقع اجراء گذارد. 
(ماده 34 قانون اجراى احــکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم بــه بدهد. 3- مالی معرفی 
کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یــا مقدار و قیمت همه امــوال منقول و 
غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشــخصات دقیق حســابهاى مذکور و کلیه اموالى 
که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرســت نقل 
و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگــر در اموال مذکور از زمان یکســال قبل از طرح دعواى اعســار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود. 

م الف: 8326 شعبه 3 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى)/3/967
ابالغ وقت رسیدگی

خواهان خانم عزرا جعفرى فرزند حضرت دادخواســتی به طرفیت آقاى غالم جعفرى فرزند محمد 
به خواسته ثبت واقعه طالق تقدیم دادگاههاي خانواده شهرســتان اصفهان نموده که به شعبه اول 
خانواده اصفهان واقع در خیابان میر مجتمع شهید قدوسى طبقه چهاره ارجاع و به کالسه 960123 
ثبت و داراى وقت رسیدگی 1396/4/31 ســاعت 8/30 صبح مى باشد لذا به جهت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 8328 شــعبه اول دادگاه خانواده شهرســتان 

اصفهان/3/968
ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9610466836500001 شماره پرونده: 9509986836501610 شماره بایگانى 
شــعبه: 951849 نظر به اینکه خانم لیلى قالوند فرزند محمدرضا دادخواستى به طرفیت اقاى روزه 
مدهنى فرزند رسول مبنى بر طالق به درخواســت زوجه به این دادگاه تقدیم نموده که مقید به وقت 
رسیدگى مورخ 1396/05/22 ساعت 9 صبح تعیین گردیده لذا مقتضى است در موعد مقرر در جلسه 
دادگاه حاضر شــوید واال دادگاه تصمیم خود را خواهد گرفت ضمنًا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
در دفتر دادگاه مى باشــد در صورت تمایل به دفتر شــعبه مراجعه و آن را اخذ نمایید. م الف: 8333 

شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى)/3/970
ابالغ

شــماره ابالغنامــه: 9610106836502010 شــماره پرونــده: 9509986836501593 
شــماره بایگانى شــعبه: 951829 نظر بــه اینکه خانم آتوســا ملکیــان اصفهانــى فرزند رازق 
دادخواســتى به طرفیــت على قاجاریــه فرزند على اکبــر مبنى بر طــالق به ایــن دادگاه تقدیم 
نموده که دادگهــا قرار ارجــاع امر به داورى صــادر نموده لذا مقتضى اســت ظــرف مهلت یک 
هفته نســبت بــه معرفــى داور واجــد شــرایط خود بــه این شــعبه اقــدام نماییــد در صورت 
عدم معرفــى داور دادگاه خود داور تعییــن خواهد نمود. اصفهــان- خ میرفندرســکى (خ میر)- 
حدفاصل چهاربــاغ باال و پــل میر- مجتمــع قضایى شــهید قدوســى- طبقــه 2- اتاق 203 

م الف: 8334 شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى)/3/971
ابالغ

شماره ابالغنامه: 9610106836502009 شماره پرونده: 9509986836501541 شماره بایگانى 
شعبه: 951772 نظر به اینکه خانم فهیمه اسمى سجزى فرزند رمضان دادخواستى به طرفیت آقاى 
ســلمان تک ســوار فرزند محمد مبنى بر طالق به این دادگاه تقدیم نموده که دادگاه قرار ارجاع امر 
به داورى صادر نموده لذا مقتضى است ظرف مهلت یک هفته نســبت به معرفى داور واجد شرایط 
خود به این شــعبه اقدام نمایید در صورت عدم معرفــى داور دادگاه خود داور تعییــن خواهد نمود. 
اصفهان- خ میرفندرســکى (خ میر)- حدفاصل چهاربــاغ باال و پل میر- مجتمع قضایى شــهید 
قدوسى- طبقه 2- اتاق 203 م الف: 8335 شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید 

قدوسى)/3/972

 ابالغ
شماره ابالغنامه: 9610100351102348 شماره پرونده: 9409980351100967 شماره بایگانى 
شعبه: 941060 خواهان على عظیمى دادخواستى به طرفیت خوانده پیمانه ساالرى به خواسته مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرســى و مطالبه وجه تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رســیدگى به شــعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان واقع 
در اصفهان خیابان چهارباغ باال خیابان شــهید نیکبخت ساختمان دادگســترى کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شــماره 356 ارجاع و به کالســه 9409980351100967 ثبت گردیده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى شود تا خوانده پس از نشــر آگهى ظرف مهلت یک هفته جهت مالحظه نظریه کارشناسى 
در شعبه حاضر و چنانچه اعتراضى دارند ظرف مهلت مقرر کتبًا به شــعبه ارائه نمایند. م الف: 8343 

شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/3/973
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610100351102345 شماره پرونده: 9509980351100808 شماره بایگانی 
شعبه: 950875 خواهانها سوزان هاروى و محمدحســین نیلى پور دادخواستی به طرفیت خواندگان 
محمد طالکار و محمد آبدار اصفهانى به خواســته الزام به فک رهن و الزام به اخذ پایان کار و الزام به 
تنظیم سند رســمى ملک و الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکى تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شــهید نیکبخت- ساختمان دادگســتري کل استان اصفهان- طبقه 
3  اتاق شماره 356 ارجاع و به کالســه 9509980351100808 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1396/05/17 و ساعت 10:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده محمد طالکار 
فرزند حسین و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه هاي عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 8339 

شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان/3/974
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100350202803 شماره پرونده: 9609980350200029 شماره بایگانى 
شعبه: 960036 خواهان میثم سهیلى پور فرزند مرتضى دادخواستى به طرفیت خواندگان حمیدرضا 
 مصرى پور و سجاد مهدى فرزند محمود به خواسته جلب ثالث تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان واقع در 
اصفهان خیابان چهارباغ باال خیابان شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 
3 اتاق شماره 304 ارجاع و به کالســه 960036 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 96/5/17 ساعت 
9:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده ســجاد مهدى و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى حاضر گردد.  م الف: 8347 شــعبه دوم دادگاه حقوقى 

اصفهان/3/976
 ابالغ

شماره ابالغنامه: 9610100351100358 شماره پرونده: 9509980351100462 شماره بایگانى 
شعبه: 950499 مشخصات ابالغ شونده حقیقى: موسى خلیل زاده کالگر فرزند ابراهیم به نشانى قم 
اتوبان تهران قم شهرك صنعتى حسن آباد گلستان 8 گلشن 12 پالك 9 موبایل 09123262129 در 
خصوص تجدیدنظرخواهى مصرى نژاد بطرفیت شما نسبت به دادنامه شماره ..1224/95... صادره از 
این شعبه، به پیوست نسخه ثانى دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهى به شما ابالغ میشود. مقتضى 
است حسب ماده 346 قانون آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى چنانچه پاسخى 
دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه، به این دادگاه اعالم نماییــد یا به دادگاه تحویل دهید واال 
پرونده با همین کیفیت به تجدیدنظر ارســال میگردد. م الف: 8350 شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان/3/977
ابالغ

شماره ابالغنامه: 9610100350402507 شماره پرونده: 9509980350400600 شماره بایگانى 
شــعبه: 950674 نظر به اینکه اســتان قدس رضوى در پرونده 950674 نســبت به دادنامه شماره 
9609970350400129 این شعبه به طرفیت آقاى سیدعلى محالتى فرزند خلیل تجدیدنظر خواهى 
نموده است و تجدیدنظر خواه آدرس تجدیدنظر خوانده را مجهول المکان معرفى نموده است لهذا در 
اجراى ماده 346 قانون آئین دادرسى مدنى به تجدیدنظر خوانده از طریق این آگهى اخطار مى گردد 
ظرف 10 روز از تاریخ انتشــار آگهى فرصت دارد به دفتر این ش ــعبه به نشانى اصفهان خیابان شهید 
نیکبخت دادگسترى کل استان اصفهان طبقه ســوم اتاق 308 مراجعه و ضمن معرفى نشانى کامل 
خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را تحویل گرفته و چنانچه پاسخى به اعتراض ایشان دارد کتبًا 
اعالم نماید در غیر اینصورت برابر مقررات اقدام مى گردد. م الف: 8352 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان/3/978
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره ابالغنامه: 9610100350402488 شماره پرونده: 9609980350400085 شماره بایگانى 
شعبه: 960094 ابالغ وقت رسیدگى به آقاى صفى اله حاجى عرب فرزند احمدقلى نظر به اینکه خانم 
حلیمه قنبرى فرزند عباسعلى و با وکالت آقاى امید اشتر دادخواستى به طرفیت آقاى صفى اله حاجى 
عرب فرزند احمدقلى مبنى بر صدور حکم مبنى بر اثبات جعل به شــرح متن دادخواست تقدیمى به 
انضمام مطلق خسارات دادرسى را نموده که پرونده طى شماره 960094 ح 4 به ثبت این دادگاه رسیده 
و خواهان نشانى خوانده را مجهول المکان اعالم نموده و پرونده مقید به وقت رسیدگى 1396/5/11 
ساعت 9 صبح مى باشد لذا این دادگاه در راســتاى اجراى ماده 73 ق. ا د. م بدینوسیله مراتب فوق را 
آگهى تا خوانده پیش از حلول وقت رسیدگى با ارائه کارت شناسائى به این دادگاه ضمن اعالم نشانى 
خود با وصول نسخه ثانى دادخواست و ضمائم از مفاد دادخواست خواهان مطلع و در جلسه رسیدگى 
یاد شده فوق حضور بهم رســانند. این آگهى به منزله ابالغ وقت رسیدگى به خوانده تلقى مى گردد و 
عدم حضور نامبرده مانع از رسیدگى نیســت.  م الف: 8353 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

اصفهان/3/979 
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره ابالغنامه: 9610100350402491 شماره پرونده: 9609980350400173 شماره بایگانى 
شعبه: 960203  ابالغ وقت رسیدگى به آقاى رضا محمدى حســین آبادى نظر به اینکه آقاى مجید 
کیانى فالورجانى فرزند قاسم دادخواستى به طرفیت آقاى رضا محمدى حسین آبادى مبنى بر اعتراض 
به عملیات اجرایى (موضوع مواد 146 و 147 قانون اجراى احکام مدنى) (مبنى بر رفع توقیف از یک 
پالك ثبتى به شــماره 913 فرعى از 4493  اصلى بخش 5 ثبت اصفهان موضوع پرونده اجرایى به 
کالسه 940312  اجراى احکام کیفرى شعبه 9 کیفرى اجراى احکام دادسراى اصفهان) را نموده که 
پرونده طى شماره 960203 ح 4 به ثبت این دادگاه رسیده و خواهان نشانى خوانده را مجهول المکان 
اعالم نموده و پرونده مقید به وقت رسیدگى 96/6/11 ساعت 9 صبح مى باشد لذا این دادگاه در راستاى 
اجراى ماده 73 ق. ا د. م بدینوسیله مراتب فوق را آگهى تا خوانده پیش از حلول وقت رسیدگى با ارائه 
کارت شناسائى به این دادگاه ضمن اعالم نشانى خود با وصول نسخه ثانى دادخواست و ضمائم از مفاد 
دادخواست خواهان مطلع و در جلسه رسیدگى یاد شــده فوق حضور بهم رسانند. این آگهى به منزله 
ابالغ وقت رسیدگى به خوانده تلقى مى گردد و عدم حضور نامبرده مانع از رسیدگى نیست.  م الف: 8355 

شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/3/980 
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره ابالغنامه: 9610100350102864  شماره پرونده: 9509980350101007 شماره بایگانی 
شعبه: 951184 مشخصات ابالغ شونده حقیقی: سیدصابر شــفیعى به نشانى مجهول المکان تاریخ 
حضور: 96/5/3 ســه شــنبه ســاعت 8/30 محل حضور: اصفهان- خیابان چهارباغ باال- خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 333 در خصوص دعوى 
سیدعلى سید  بنکدار و حسن ادیب حاجى باقرى و مرتضى کمالى به طرفیت شما در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 8356 شــعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

اصفهان/3/981
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610100351202676 شماره پرونده: 9609980351200255 شماره بایگانی 
شــعبه: 960287 خواهان آقاى اکبر نصوحى به طرفیت خوانده علیرضا رحمانى ســودجانى فرزند 
على اکبر به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر و خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه هاي 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستري کل استان اصفهان 
طبقه 1 اتاق شماره 120 ارجاع و به کالسه 960287 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 96/5/14 و 
ساعت 8:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 8359 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان/3/983
ابالغ وقت رسیدگى 

شماره ابالغنامه: 9610106793600401 شماره پرونده: 9509986793601689 شماره بایگانی 
شعبه: 951702 مشخصات ابالغ شونده حقیقی: مرتضى یکه باش گلمانى به نشانى مجهول المکان 
تاریخ حضور: 96/5/1 یکشنبه ســاعت 11/30 محل حضور: اصفهان، خیابان سجاد، خیابان آیت اله 
ارباب، روبروى مدرسه نیلى پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57  در خصوص دعوى قاسم على صالحى 
هاردنگى به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. م الف: 8265 

شعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره یک)/3/984
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610426797900037 شماره پرونده: 9509986797901299 شماره بایگانی شعبه: 
951301 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره 9610096797900261 و شماره دادنامه 
مربوطه 9509976797902809 محکوم علیه: مجتبى جعفرى به نشــانى: مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ 17/400/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/390/000 ریال بابت هزینه دادرسى 
و مبلغ 240/000 ریال بابت هزینه نشر آگهى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
(95/04/10) تا تاریخ اجراى حکم در حق محکوم له: مجید امیدانى خوابجانى فرزند احمد به نشانى: 
استان اصفهان- شهر اصفهان- خیابان آل محمد- تقاطع اول پ 10 صادر بانضمام نیم عشر دولتى. 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى 
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواســت اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و 
اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى 
درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احــکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى 
که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت 
محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 8277 شعبه 45 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک)/3/985

اجراییه
شماره اجرائیه: 9610420361700105 شــماره پرونده: 9509980361700636 شماره بایگانى 
شعبه: 950743 به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره 9610090361700634 و 
شماره دادنامه غیابى مربوطه 9509970361701916 محکوم علیه رسول اسماعیلى فرزند ابراهیم 
محکوم است به پرداخت مبلغ 300,000,000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 17,931,000 ریال 
به عنوان خســارات دادرسى شــامل هزینه هاى دادرسى، نشــر آگهى، تعرفه دفتر خدمات قضایى 
و حق والوکالــه وکیل در مرحله بدوى طبق تعرفه و همچنین خســارت تاخیر تادیه وفق شــاخص 
اعالمى از ســوى بانک مرکزى از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخــت(94/12/24) لغایت هنگام 
پرداخت در حق خواهان امید نصر فرزند على به نشــانى اصفهان خیابان آتشــگاه خیابان بهشت به 
طرف بوســتان پالك 53 کدملى 1130018555 و نیز پرداخت 15,000,000 ریال بابت نیم عشــر 
دولتى در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنــى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به 
بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر 
به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسســات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه 
اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل 
و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 
و 3 قانون نحوه اجــراى محکومیت مالى 1394) 4- خــوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفــت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى 
احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به 
دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین بــه نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى 
نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى 
کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 

 م الف: 8302 شعبه 28 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/3/986
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610426825300120 شــماره پرونده: 9509986825300880 شماره بایگانی 
شــعبه: 951107 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه مربوطه 
9509976825301877 محکوم علیه: علیرضا سلیمانى فرزند مانده على به نشانى: مجهول المکان 
محکوم اســت به پرداخت مبلغ دویســت و چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارت 
تاخیر تادیه و ارزش واقعى چک بر مبناى نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول براســاس شاخص 
اعالمى بانک مرکزى جمهورى اسالمى و مبلغ هشت میلیون و ســیصد و سى و دو هزار ریال بابت 
هزینه هاى دادرســى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له: مهــرداد مظاهرى تهرانى 
فرزند عبدالحســین به نشــانى: اصفهان- خیابان ابوذر- کوچه باغ جنت- پالك 22- ســاختمان 
پاسارگاد- واحد 19- کدپستى 8133746756 با وکالت احســان رفیعیان نجف آبادى فرزند اکبر به 
نشانى: اصفهان- خیابان وحید ابتداى خیابان مارنان مجتمع ناژین 3 واحد 6 کدپستى: 8175713471 
پرداخت مبلغ 12/250/000 ریال بابت حق االجرا نیز بر عهده محکوم علیه مى باشــد. محکوم علیه 
مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز 
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالى و اعتبــارى ایرانى یا خارجى دارد 
به همراه مشخصات دقیق حســابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواســت اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و 
اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى 
درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احــکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى 
که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى 
نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجــراى محکومیت مالى 1394) م الف: 8320 شــعبه 31 دادگاه عمومى حقوقی شهرســتان 

اصفهان/3/987
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610426825300119 شــماره پرونده: 9509986825300767 شماره بایگانی 
شــعبه: 950924 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه مربوطه 
9509976825301638 محکوم علیه: مهرداد فالحتى تهرانى فرزند ناصر به نشانى: مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ ســیصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواســته بانضمام خسارت 
تاخیر تادیه و ارزش واقعى چک بر مبناى نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول براســاس شاخص 
اعالمى بانک مرکزى جمهورى اسالمى و مبلغ دوازده میلیون و سیصد و سى و هشت هزار ریال بابت 
هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له: مهرداد مظاهرى تهرانى فرزند 
عبدالحسین به نشانى: اصفهان- خیابان ابوذر- کوى باغ جنت- پالك 22- ساختمان پاسارگاد- واحد 
19- کدپستى 8133746756 با وکالت احسان رفیعیان نجف آبادى فرزند اکبر به نشانى: اصفهان- 
خیابان وحید ابتداى خیابان مارنان مجتمع ناژین 3 واحد 6 کدپســتى: 8175713471 پرداخت مبلغ 
17/500/000 ریال بابت حق االجرا نیز بر عهده محکوم علیه مى باشد. محکوم علیه مکلف است از 
تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 
2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که 
به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق 
حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح 
دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له 
بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبــس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد 
(ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى 
پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به 
یا هر دو مجازات مى شــود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 

مالى 1394) م الف: 8321 شعبه 31 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/3/988
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610426825300095 شــماره پرونده: 9509986825300320شماره بایگانى 
شــعبه: 950411 به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 
9509976825301845 محک وم علیه سیدمحمد موسوى فرزند میرغنى به نشانى اصفهان چهارباغ 
باال کوچه هدایت پالك 15 واحد 8 محکوم اســت به پرداخت مبلغ پانصــد میلیون ریال بابت اصل 
خواســته بانضمام خســارت تاخیر تادیه و ارزش واقعى وجه بر مبناى نرخ تورم از تاریخ 95/4/26 تا 
زمان وصول بر اساس شاخص اعالمى بانک مرکزى جمهورى اسالمى و مبلغ یک میلیون و پنجاه 
هزار ریال بابت هزینه هاى دادرســى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. با توجه به حکم اعسار 
خواهان حسین نیرومند فرزند فضل اله به نشــانى اصفهان احمدآباد کوى لت بن بست سیدنا پالك 
74 کدپستى: 8155636493 از پرداخت هزینه دادرسى خواهان مکلف است به محض وصول اولین 
قسمت از محکوم به هزینه دادرسى را فورا به خزانه دولت پرداخت نماید پرداخت مبلغ 25,000,000 
ریال بابت حق االجرا نیز بر عهده محکوم علیه مى باشــد. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ 
اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی 
براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر 
عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى 
مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار 
به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود 
(مواد 8 و 3 قانون نحــوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خــوددارى محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال 
مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون 
کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا 
معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 

1394) م الف: 8322 شعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/3/989
 اجراییه

شماره اجرائیه: 9610420351300096 شماره پرونده: 9409980351301385 شماره بایگانى شعبه: 
941442 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610090351300724 و شماره دادنامه 
مربوطه 9509970351300435 محکوم علیهم 1- حســین تیمورى 2- نادر ریحانى 3- ســامان 
سلیمى 4- توران حسنى همگى به نشانى مجهول المکان محکوم هستند به اینکه خواندگان متضامنًا 
به پرداخت مبلغ دویست و نود میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ نه میلیون و پانصد هزار ریال بابت 
هزینه دادرسى و پرداخت حق والوکاله وکیل (مبلغ 8160000 ریال) و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از زمان سررسید چک 93/4/24 تا زمان تادیه آن در حق خواهان بانک مهر اقتصاد به مدیریت آقاى 
علیرضا زمانى به نشــانى اصفهان پل آذر جنب تاالر فرشچیان سرپرستى بانک مهراقتصاد با وکالت 
ندا سادات میرحسینى فرزند سیدمرتضى به نشانى اصفهان خانه اصفهان فلکه ماه فرخى ابتداى بلوار 
رزمندگان نرسیده به چهارراه بنفشه ساختمان خلیج فارس طبقه سوم واحد 9. ضمناً حق االجرا از ماخذ 
محکوم به بر عهده محکوم علیه است(حکم غیابى). محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  
1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي 
پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا 
مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر 
عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى 
مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار 
به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود 
(مواد 8 و 3 قانون نحــوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خــوددارى محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال 
مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون 
کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا 
معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 

1394) م الف: 8323 شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/3/990

اجراییه
شماره اجرائیه: 9510420351300436 شــماره پرونده: 9409980351300062 شماره بایگانى 
شــعبه: 940075 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره 9510090351303547 و 
شــماره دادنامه غیابى مربوطه 9409970351301145 محکوم علیه امیر یغمائى فرزند نصراله به 
نشانى شهرســتان اصفهان خوراســگان خیابان ارغوانیه پالك 15 (آدرس بانکى)  مجهول المکان 
محکوم اســت به پرداخت مبلغ 78,851,407 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 2,320,000 ریال 
بابت هزینه دادرسى و پرداخت حق والوکاله وکیل و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از زمان سررسید 
چک 90/9/27 تا زمان تادیه آن در حق خواهان بانک مهر اقتصاد به نشانى اصفهان پل آذر ابتداى 
خیابان توحید جنب تاالر فرشــچیان پالك 3 با وکالت نداالسادات میرحسینى فرزند سیدمرتضى به 
نشانى اصفهان چهارراه شــیخ صدوق ابتداى شیخ صدوق شــمالى جنب چاپ ندا ساختمان گالرى 
طبقه 3. ضمنا حق االجرا از ماخذ محکوم بــه بر عهده محکوم علیه اســت(حکم غیابى). محکوم 
علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظــرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجــراء گذارد. (ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکــوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که 
اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى 
ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد 
اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائى ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالــى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فرار از 
اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفــت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجــراى احکام مدنى و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجــراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقــال مال به دیگرى به هر 
نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب 
مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 
21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه 
شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط 
محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحــوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 8325 

شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/3/991
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609970350400124 شــماره پرونده: 9509980350400752 شماره بایگانى 
شعبه: 950845 خواهان ها: 1- آقاى سیدمیثم شــعبانى فرزند حسین 2- آقاى سیدمهدى شعبانى 
فرزند حسین با وکالت خانم بهارك همائى فرزند مسعود به نشانى اصفهان خیابان نیکبخت ساختمان 
ماکان طبقه سوم واحد 31. خواندگان: 1- خانم معصومه خدادوست فرزند محمد با وکالت آقاى مهدى 
شبانى موغارى فرزند حیدر به نشانى اصفهان خیابان وحید نبش خیابان حسین آباد مجتمع تجارى 
عســگرى طبقه 3 واحد 8 و خانم زیبا رباطى فرزند على اکبر به نشانى خیابان فاطمیه کوچه جاودان 
پالك 214. خانم پروانه رفیع زاده فرزند حسین به نشــانى مجهول المکان. خواسته: اعتراض ثالث 
اصلى. گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص دعوى آقایان مهدى و میثم شهرت هر دو شعبانى 
با وکالت آقاى حجت اله تاجمیر ریاحى و خانم بهارك همائى بطرفیت خانمها معصومه خدادوست و 
پروانه رفیع زاده با وکالت آقاى مهدى شــبانى موغارى و خانم زیبا رباطى از سوى خوانده ردیف اول 
بخواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 9301006 مورخه 93/7/16 صادره از این دادگاه در 
پرونده کالســه 930435 متضمن صدور حکم به الزام خوانده ردیف دوم به انتقال رسمى ششدانگ 
آپارتمان به پالك ثبتى 1 و 1135/2 و 1 بخش پنــج ثبت اصفهان در طبقه دوم به نفع خوانده ردیف 
اول صادر گردیده است نظر به اینکه دادنامه معترض عنه بر اســاس مبایعه نامه عادى 79/10/29 
فیمابین خواندگان بوده و برابر دادنامه هاى 910870- 91/7/15 این دادگاه و 9101524- 91/11/23 
 شعبه محترم 21 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان دعوى خواهانها حاضر مبنى بر ابطال مبایعه نامه 
1379/10/29 مردود و قطعیت یافته اســت لذا دعوى اعتراض ثالث را غیر وارد تشخیص مستندا به 
ماده 197 قانون آئین دادرســى مدنى حکم بر بطالن دعوى صادر و اعالم مى گردد این راى ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. 

م الف: 8272 استاد شریف شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/3/993
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609970350200435 شــماره پرونده: 9409980350200078 شماره بایگانى 
شعبه: 940092 خواهان: آقاى ابراهیم اســماعیل زاده فرزند نجفقلى به نشانى شهرستان اصفهان 
خیابان کاوه خیابان آزادى کوچه رســالت پالك 14 کدپســتى 819618841 خواندگان: 1- آقاى 
سیدحمید نیکبخت نصرآبادى به نشانى مجهول المکان 2- شــرکت طلوع سجاد به نشانى خیابان 
پروین نرسیده به چهارراه صباحى جنب آموزشــگاه رانندگى الله مجتمع آموزشى الغدیر. خواسته: 
اعسار از پرداخت هزینه دادرســى دادگاه با توجه به جمیع محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و 
بشرح ذیل مبادرت بصدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص دادخواست خواهان آقاى ابراهیم 
اسماعیل زاده فرزند نجفقلى به طرفیت خواندگان آقاى ســیدحمید نیکبخت نصرآبادى 2- شرکت 
طلوع سجادیه خواسته صدور حکم اعســار از پرداخت هزینه دادرسى هزینه دادرسى دادگاه از توجه 
به موءداى استشهادیه شهود که بر عدم استطاعت مالى خواهان بر پرداخت هزینه دادرسى شهادت 
داده اند دعوى خواهان را وارد و ثابت دانسته مســتندا به مواد 504 و 511 قانون آئین دادرسى مدنى 
حکم بر اعســار خواهان از پرداخت موقت هزینه دادرســى صادر و اعالم مى نماید بدیهى است در 
صورت محکوم له واقع شدن خواهان و خروج وى از اعسار وى مکلف به پرداخت هزینه دادرسى مى 
باشد راى صادره حضورى و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم 
تجدیدنظر استان اصفهان مى باشــد. م الف: 8349 حقیقى رئیس  شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان/3/994

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610100354301809 ابالغنامــه:  شــماره 
9409980358200689 شماره بایگانی شعبه: 960154 شاکى خانم معصومه 
اکبرى شکایتى به طرفیت آقاى محمد وطنى فرزند على به اتهام خیانت در امانت 
تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
117 دادگاه کیفرى دو اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستري کل استان اصفهان طبقه 4  اتاق 458  ارجاع و به کالسه 
960154 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1396/5/25 و ساعت 11 تعیین 
شده است که به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکى و به تجویز 
ماده 349 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 متهم پس 
از اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 8358 شعبه 117 دادگاه کیفرى دو 

شهر اصفهان (117 جزایى سابق)/3/982

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9609970354300384 شماره پرونده: 9509980364700767 
شماره بایگانى شعبه: 951050 شاکى: آقاى مجید صالح فرزند حسین به نشانى: 
اصفهان- اصفهان میدان قدس خ زینبیه خ طبیب اصفهانى پ 18، متهم: آقاى 
مهدى مشتاقیان فرزند رضا به نشانى: اصفهان- اصفهان چهارراه حکیم نظامى 
نبش بن 13 مهرداد پ 1 (مجهول المکان) اتهام ها : 1- تخریب 2- ضرب و جرح 
عمدى 3- تمرد نسبت به مأموران حین انجام وظیفه، گردشکار: دادگاه با توجه 
به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و بشــرح زیر مبادرت به صدور راى 
مى نماید. رأى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى مهدى مشتاقیان فرزند رضا، 24 
ساله، دانشجو، متأهل و فاقد پیشینه کیفرى دائر بر ایراد ضرب عمدى و تخریب 
گوشى همراه شاکى آقاى مجید صالح فرزند حسین و اخالل در نظم عمومى از 
طریق انجام حرکات غیرمتعارف به شرح کیفرخواست صادره از دادسراى عمومى 
و انقالب اصفهان با عنایت به مندرجات پرونــده، گزارش اولیه مرجع انتظامى، 
شیوه اظهارات شــاکى در مقام طرح شــکایت، تحقیقات انجام یافته، مؤداى 
اظهارات مأمور انتظامى، و نظر به اقرار صریح متهم به اصل موضوع و دفاعیات 
بالوجه وى و اینکه با وصف ابالغ در دادگاه حاضر نشده است و با التفات به سایر 
قرائن موجود در پرونده وقوع بزه از ناحیه مشارالیه بر دادگاه محرز و مسلم است 
لذا مســتنداً به مواد 618 و 677 قانون مجازات اسالمى کتاب پنجم تعزیرات و 
مواد 134 و 714 قانون مجازات اسالمى مصوب 92 حکم بر محکومیت متهم 
به پرداخت یک و نیم هزارم دیه کامل بابت کبودى روى ساق چپ ظرف مهلت 
یک سال از زمان وقوع بزه در حق شاکى و تحمل سه سال حبس تعزیرى بابت 
تخریب و تحمل یک سال حبس و 74 ضربه شالق تعزیرى وفق موازین بابت 
اخالل در نظم عمومى صادر و اعالم مى گردد و از بیــن مجازاتهاى تخریب و 
اخالل در نظم عمومى صرفًا یک فقره به عنوان مجازات اشــد قابل اجرا است 
همچنین در خصوص اتهام دیگر متهم دایر بر تمرد نسبت به مأمور انتظامى در 
حین انجام وظیفه با عنایت به مندرجات پرونده و اینکه صرف فرار متهم با خودرو 
تمرد محسوب نمى شود و وقوع بزه محرز نبوده لذا مستنداً به ماده 4 قانون آیین 
دادرسى کیفرى رأى بر برائت صادر و اعالم مى گردد. رأى صادره غیابى و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف همان 
مهلت قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان است. 
م الف: 8357 زین العابدینى رئیس شــعبه 117 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان 

(117 جزایى سابق)/3/995



آگهىآگهى 07072964 سال چهاردهمشنبه  27 خرداد  ماه   1396

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9509970351201520 شــماره پرونده: 9409980351201258 شماره بایگانى 
شعبه: 941409 خواهان: آقاى اسماعیل اله دادى ســمندگانى فرزند ابراهیم با وکالت خانم فاطمه 
گلپایگانى فرزند قدرت اله به نشــانى: اصفهان- خیابان نیکبخت بعد از دادگســترى جنب مشاور 
امالك شــاهین بیمه میهن طبقه زیریــن، خوانده: آقاى على کیامهر فرزند حســین به نشــانى: 
اصفهان- چهارباغ پایین جنب بانک صادرات ك 22 دفتر مهندسى 22 نوذر، خواسته ها: 1- مطالبه 
خسارت دادرســى 2- مطالبه خســارت تاخیر تادیه 3- مطالبه وجه، دادگاه پس از بررسى اوراق و 
محتویات پرونده و اســتماع مدافعات متهم، ختم رسیدگی را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال 
بشرح ذیل مبادرت به صدور راي می نماید. راي دادگاه: در خصوص دادخواست آقاى اسماعیل اله 
دادى با وکالت خانم فاطمه گلپایگانى به طرفیت آقاى على کیامهــر مبنى بر مطالبه 658 میلیون 
ریال وجه 22 فقره ســفته جمعا 500 میلیون ریال و نیز ســه فقره چک به شماره هاى 101671 به 
مبلغ 36 میلیــون ریال و 101675 به مبلــغ 87/000/000 ریال و 101672 بــه مبلغ 36 میلیون 
ریال تاریخ گواهى عدم پرداخت هر سه 94/9/25 و هر ســه عهده بانک انصار به انضمام خسارات 
داردسى و تاخیر تادیه با عنایت به مســتندات ابرازى خواهان و با توجه به آن که خوانده در دادگاه 
حضور نیافته و دلیلى که حکایــت از پرداخت دین یا بطالن دعوى خواهان ارایه نکرده اســت لذا 
دادگاه خواسته خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت 
و 198و 519 و 522 قانون آئین دادرســی مدنی حکم بر الزام خوانده به پرداخت 659/000/000 
ریال با احتساب خسارت تاخیر تادیه نسبت به 500 میلیون ریال از 94/11/27 و نسبت به سه فقره 
چک از تاریخ گواهى عدم پرداخت تا تاریخ پرداخت براساس شــاخص تورم بانک مرکزي در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید در خصوص خواســته خواهان مبنى بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررســید تا تاریخهاى فوق الذکر نظر به این که سفته ها واخواســت نشده و با توجه به آن 
تاخیر در اخذ گواهى عدم پرداخت چکها دال بر امهال مى باشد لذا دادگاه خواسته خواهان را در این 
خصوص وارد ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرســى مدنى حکم بر بى حقى خواهان 
صادر و اعالم مى نماید. راي صادره غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
دادگاه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. 

م الف: 8360 زمانى رئیس شعبه 12 دادگاه عمومى حقوقی شهرستان اصفهان/3/996
برابرآراءصادره هیئتهاى اول ودوم موضوع قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
مستقردرواحدثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 

محرزگردیده است. لذا مشخصات متقاضیان وامالك موردتقاضا به 
شرح زیربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
شود درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سندمالکیت متقاضیان 
اعتراضى داشته باشند مى توانندازتاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 

دو ماه اعتراض خودرادراداره ثبت اسنادوامالك محل تسلیم وپس ازاخذ 
رسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه 

مرجع قضایى تقدیم نمایند
1- رأى شماره 15554مورخه 1395/12/22خانم اکرم کسمائى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
908کدملى 1091552762صادره نجف آباد فرزند غالمعلى دردودانگ مشــاع ازششــدانگ یک 
باب خانه به مساحت 206مترمربع قسمتى ازپالك شماره 335اصلى واقع درقطعه 3بخش 11ثبت 

اصفهان 
2- رأى شماره 15553مورخه 1395/12/22آقاى ســعید حیدرى به شناسنامه شماره 614کدملى 
1091079323صادره نجف آباد فرزند مرادعلى درچهاردانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به 

مساحت 206مترمربع قسمتى ازپالك شماره 335اصلى واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
3- رأى شماره 14361مورخه 1395/11/25آقاى ســعید نجفیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 
29155کدملى 1090289626صادره نجف آباد فرزند اسداله درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 145/60مترمربع قسمتى ازپالك شماره 647واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
4- رأى شماره 14362مورخه 1395/11/25خانم وحیده صفرنوراله نجف آبادى به شناسنامه شماره 
3140کدملى 1091382077صادره نجف آباد فرزند حیدرعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 145/60مترمربع قسمتى ازپالك شماره 647واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
5- رأى شــماره 351مورخه 1396/1/17خانم خدابس پارسه به شناســنامه شماره 2860کدملى 
4170977645صادره الیگودرزفرزند امان اله درششدانگ یکباب خانه به مساحت 122/50مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهربخش 12ثبت اصفهان 
6- رأى شــماره 927مورخه 1396/1/31خانم زهره کارشــناس نجف آبادى به شناسنامه شماره 
1523کدملى 1091407878صادره نجف آباد فرزند یداله دردودانگ مشــاع ازششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 139/87مترمربع قسمتى ازپالك شماره 656 اصلى واقع درقطعه 4بخش 11ثبت 

اصفهان
7- رأى شــماره 926مورخه 1396/1/31 آقاى مهدى حشــمى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
1177کدملى 1091224544صادره نجف آباد فرزند عباســعلى درچهاردانگ مشــاع ازششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 139/87مترمربع قسمتى ازپالك شماره 656اصلى واقع درقطعه 4بخش 

11ثبت اصفهان 
8- رأى شماره 14244مورخه 1395/11/24خانم شوکت بهداروندبه شناسنامه شماره 538کدملى 
1971170811صــادره مسجدســلیمان فرزند امامقلى درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

298/80مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
9- رأى شــماره 162مورخه 1396/1/10 آقاى مهدى منجرورنوســفادرانى به شناسنامه شماره 
30271کدملى 1090300786صادره نجف آباد فرزند کرمعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 

132/63مترمربع قسمتى ازپالك شماره 544/2واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
10- رأى شــماره 15600مورخه 1395/12/23آقاى حمزه على عیدى وندى به شناسنامه شماره 
339کدملى 5559438804صادره کوهرنگ فرزند محمدعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 

177/88مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
11- رأى اصالحى شماره 15611مورخه 1395/12/23 ورأى شماره 10233مورخه 1395/8/24 
خانم خدیجه شکرالهى یانچشمه به شناسنامه شماره 174 کدملى 1091214514 صادره نجف آباد 
فرزند قربانعلى درششدانگ یکباب خانه قسمتى ازپالك 859 واقع درقطعه 4بخش11ثبت اصفهان 

که دررأى قبلى مساحت 120مترمربع ذکرگردیده بود که صحیح آن 170مترمربع است 
12- رأى شماره 15741مورخه 1395/12/25 خانم زهرا کیماســى به شناسنامه شماره 1کدملى 
1129721604صــادره فریدونشــهر فرزند حســینعلى درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

190/33مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
13- رأى شماره 14506مورخه 1395/11/28خانم فرشته همایونى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
1080266712کدملى 1080266712صادره نجف آباد فرزند عباســعلى دریک ونیم دانگ مشاع 
ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 151/20مترمربع قســمتى ازپالك شماره 367واقع درقطعه 

7بخش 11ثبت اصفهان 
14- رأى شماره 14511مورخه 1395/11/28آقاى اکبرعابدینى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
4488کدملى 1091437521صادره نجف آباد فرزند محمود دریک ونیم دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 151/20مترمربع قسمتى ازپالك شماره 367واقع درقطعه 7بخش 11ثبت 

اصفهان 
15- رأى شماره 14512مورخه 1395/11/28آقاى اصغرعابدینى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
6795کدملى 1092152547صادره نجف آباد فرزند محمود درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 151/20مترمربع قسمتى ازپالك شماره 367واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
16- رأى شماره 15743مورخه 1395/12/25خانم مریم ناقوش به شناسنامه شماره 625کدملى 
1091173168صادره نجف آباد فرزند محمدجواد درششدانگ یکباب خانه به مساحت 300مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
17- رأى شــماره 170مورخــه 1396/1/10خانــم حکیمــه جوزقیان به شناســنامه شــماره 
1080089446کدملى 1090089446صادره نجف آباد فرزند مرتضى دردودانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 84/47مترمربع قسمتى ازپالك شماره 299/2واقع درقطعه 3بخش 11ثبت 

اصفهان 
18- رأى شــماره 168مورخه 1396/1/10 آقاى رســول ملکى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
3644کدملى 1092120971صادره نجف آباد فرزند حسن درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 84/47مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 299/2واقع درقطعه 3بخش 11ثبت 

اصفهان 
19- رأى شماره 15610مورخه 1395/12/23آقاى داود شریفى به شناسنامه شماره 1041کدملى 
1091300501صــادره نجف آبــاد فرزنــد محمدعلى درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

126/65مترمربع قسمتى ازپالك شماره 362واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
20- رأى شــماره 108مورخــه 1396/1/8خانم الهه حرى به شناســنامه شــماره 2702کدملى 
1091289050صادره نجف آباد فرزند ناصرقلى درســه دانگ مشاع ازششدانگ قسمتى ازیکباب 
خانه به مســاحت 223/23مترمربع که قسمت واقع شده برروى پالك شــماره 1111به مساحت 
118/83 مترمربع وقسمت واقع شده برروى پالك 1108به مساحت 104/40 مترمربع واقع درقطعه 

10بخش 11ثبت اصفهان 
21- رأى شــماره 110مورخه 1396/1/8آقاى وحید راستى به شناسنامه شــماره  1317کدملى 
1091275246صادره نجف آباد فرزندکوروش  درسه دانگ مشــاع ازششدانگ قسمتى ازیکباب 
خانه به مســاحت 223/23مترمربع که قسمت واقع شده برروى پالك شــماره 1111به مساحت 
118/83 مترمربع وقسمت واقع شده برروى پالك 1108به مساحت 104/40 مترمربع واقع درقطعه 

10بخش 11ثبت اصفهان
22- رأى شماره 23085مورخه 1394/12/19خانم سوسن امانى به شناسنامه شماره 423کدملى 
5558708360صادره فارســان فرزند مندنى دردودانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 

150مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت  اصفهان 
23- رأى شــماره 23084مورخــه 1394/12/19آقــاى علــى نجفى به شناســنامه شــماره 
389کدملى5558708026صادره فارسان  فرزند اســداهللا درچهار دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 150مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 87اصلى واقع دریزدانشهربخش 12ثبت 

اصفهان 
24- رأى شماره 15759مورخه 1395/12/26آقاى حمید مینائى به شناسنامه شماره 24928کدملى 
1090247206صادره نجف آباد فرزند قنبرعلى درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به 

مساحت 210مترمربع قسمتى ازپالك شماره 473واقع درقطعه 6بخش 11ثبت  اصفهان 
25- رأى شماره 15761مورخه 1395/12/26خانم ملک مینائى به شناسنامه شماره 574کدملى 
1090338708صادره نجف آباد فرزند محمدمهدى  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به 

مساحت 210مترمربع قسمتى ازپالك شماره 473واقع درقطعه 6بخش 11ثبت  اصفهان 
26- رأى شــماره 9620مورخه 1395/8/9آقاى على داودوندبه شناســنامه شــماره 402کدملى 
5759541692صادره فریدن فرزند عباس درششدانگ یک باب خانه به مساحت 132/83مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
27- رأى شــماره 15571مورخه 1395/12/23خانم ســمیه توبیهاى نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 1120کدملــى 1092095748صــادره نجف آبــاد فرزند ایرج درســه دانگ مشــاع 
ازششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 147/83مترمربع کــه مقدار3/33مترمربع آن ازپالك 

835/39ومقدار144/50مترمربع آن ازپالك 835/43واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
28- رأى شــماره 15560مورخه 1395/12/23آقاى فرج اله مظاهرى نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 2622کدملى 1091376891صــادره نجف آباد فرزند محمدعلى درســه دانگ مشــاع 
ازششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 147/83مترمربع کــه مقدار3/33مترمربع آن ازپالك 

835/39ومقدار144/50مترمربع آن ازپالك 835/43واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان 
29- رأى شــماره 825مورخه 1396/1/30خانم فاطمه عباسى قلعه شــاهى به شناسنامه شماره 

17کدملى 1091664560صادره نجف آباد فرزند محمددرششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 
مجموع 430/16مترمربع قسمتى ازپالکهاى شماره 548و549اصلى واقع درقطعه 5بخش 11ثبت 
اصفهان که مقدار192/72 مترمربع آن ازپالك 548ومقدار230/44مترمربع آن ازپالك 549 مى 

باشد 
30- رأى شــماره 15732مورخه 1395/12/25آقاى نوروزرضائى خالص به شناســنامه شــماره 
1721کدملى 5558627247صادره فارسان فرزند میرعلى درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

200مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
31- رأى شماره 15636مورخه 1395/12/24خانم پوران سیروس نجف آبادى به شناسنامه شماره 
599کدملى 1091559521صادره نجف آباد فرزند عبدالحمیددردودانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 313مترمربع قسمتى ازپالك شماره 276/5واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
32- رأى شماره 15634مورخه 1395/12/24آقاى ناصراسماعیلى به شناسنامه شماره 52کدملى 
5759764675صادره فریدن فرزند حسین درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 

313مترمربع قسمتى ازپالك شماره 276/5واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
33- رأى شــماره 15740مورخــه 1395/12/25 آقــاى علیرضا زمانى  به شناســنامه شــماره 
96کدملى6219791916 صادره افوس  فرزند على درششدانگ یکباب خانه به مساحت 150مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
34- رأى شماره 15056مورخه 1395/12/10 آقاى محمدجمالوند به شناسنامه شماره 226کدملى 
5759443801صادره چادگان فرزند ایمان داد درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 299/40 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
35- رأى شــماره 621مورخــه 1396/1/27آقــاى احمدرضامهدوربــه شناســنامه شــماره 
269کدملى 1129290591صادره فریدونشــهر فرزند حســن درششــدانگ یکبــاب کارگاه به 

مساحت1001/39مترمربع قسمتى ازپالك شماره 445واقع دربخش 9ثبت اصفهان 
36- رأى شــماره 153مورخه 1396/1/8 آقاى محمدهادى به شناســنامه شماره 24187کدملى 
1090239793صــادره نجف آبــاد فرزند عباســعلى درششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 
18/90مترمربع قســمتى از پالك شــماره (1414/4و1415/8و1416/4) واقع درقطعه 10بخش 

11ثبت اصفهان 
37- رأى شــماره 1444مورخه 1396/2/17آقاى محمدجواد فاضل نجف آبادى به شناســنامه 
شــماره 505 کدملى 1092089586صادره نجف آباد فرزند حسن درششدانگ یکباب مغازه ویک 
طبقه فوقانى به مساحت 138/50 مترمربع قســمتى ازپالك شماره 470/10واقع درقطعه 5بخش 

11ثبت اصفهان 
38- رأى شــماره 1468مورخه 1396/2/17 خانم طیبه نادرنجف  آبادى به شناســنامه شــماره 
4365کدملى 1091436290صادره نجف آباد فرزند رضادرششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

84/62مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1829واقع درقطعه 1بخش 11ثبت اصفهان
39- رأى شماره 15618مورخه 1395/12/24 آقاى عباسعلى یزدانى به شناسنامه شماره1 کدملى 
5499825416صادره نجف آباد فرزند محمد درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 300مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهربخش 12ثبت اصفهان 
40- رأى شــماره 1458مورخه 1396/2/17 خانم اقدس تمدن نجف آبادى به شناسنامه شماره 
220کدملى 1091571104صادره نجف آباد فرزند حسن درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه 

به مساحت 178/78 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 647واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
41- رأى شماره 1456مورخه 1396/2/17 آقاى مرتضى غالمى  به شناسنامه شماره 1643کدملى 
1090349394صادره نجف آباد فرزند مصطفى درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به 

مساحت 178/78 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 647واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
42- رأى اصالحى شماره 1036مورخه 1396/2/7 پیرورأى شماره 15640مورخه 1395/12/24 
خانم عظیمه معینى نجف آبادى به شناسنامه شــماره 29791کدملى 1090295987صادره نجف 
آباد فرزند حسین درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 182/94 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 602واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان که دررأى قبلى مساحت اشتباها 152/94 

مترمربع ذکرگردیده که به 182/94 مترمربع اصالح مى گردد
43- رأى اصالحى 1034مورخه 1396/2/7پیرو رأى شــماره 15638مورخه 1395/12/24آقاى 
صابر عابدینى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 652کدملى 1091173435صادره نجف آباد فرزند 
مهدى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مســاحت 182/94 مترمربع قسمتى ازپالك 
شماره 602واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان که دررأى قبلى مساحت اشتباها 152/94 مترمربع 

ذکرگردیده که به 182/94 مترمربع اصالح مى گردد
44- رأى شماره 1580مورخه 1396/2/18 آقاى غالم رضاکریمى به شناسنامه شماره 32کدملى 
1091392935صادره نجف آباد فرزند عزیزاله درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 182/50 
مترمربع که قسمت واقع شده برروى پالك شماره 1154/1به مساحت96/32مترمربع وقسمت واقع 
شده برروى پالك شماره 1155به مساحت 86/18مترمربع واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان 
45- رأى شــماره 1573مورخه 1396/2/18 آقاى اکبرگلى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
690کدملى 1091541086صادره نجف آباد فرزند حسن درســه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 140/33مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 296واقع درقطعه 4بخش 11ثبت 

اصفهان 
46- رأى شــماره 1574مورخه 1396/2/18 خانم عفت فقهى به شناسنامه شماره 25831کدملى 
1090256256صادره نجف آباد فرزند حسین درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 

140/33مترمربع قسمتى ازپالك شماره 296واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
47- رأى شــماره 15715مورخه 1395/12/25 آقاى رســول ســالدورگربه شناســنامه شماره 
27568کدملى 1090273691صادره نجف آباد فرزند مهدى دریک ونیم دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 137/70 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 832واقع درقطعه 3بخش 11ثبت 

اصفهان 
48- رأى شــماره 15717مورخه 1395/12/25 آقاى مجتبى ســالدورگربه شناســنامه شــماره 
1792کدملى 1091332789صادره نجف آباد فرزند مهدى دریک ونیم دانگ مشــاع ازششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 137/70 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 832واقع درقطعه 3بخش 11ثبت 

اصفهان 
49- رأى شماره 15719مورخه 1395/12/25 خانم زینب جاللى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
3153کدملى 1091345422صادره نجف آباد فرزندحسنعلى دریک ونیم دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 137/70 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 832واقع درقطعه 3بخش 11ثبت 

اصفهان 
50- رأى شماره 15713مورخه 1395/12/25 خانم مریم محمدى  ملک آبادى به شناسنامه شماره 
1909کدملى 1091411735صادره نجف آباد فرزند مهدى دریک ونیم دانگ مشــاع ازششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 137/70 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 832واقع درقطعه 3بخش 11ثبت 

اصفهان 
51- رأى شــماره 12865مورخه 1395/10/25 آقاى عباســعلى مرادى به شناســنامه شــماره 
38کدملى 1129764826 صادره فریدونشهرفرزند موسى درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

133/75مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان 
52- رأى شماره 1451مورخه 1396/2/17 آقاى على نظرعلیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 
156کدملى 1091480966صادره نجف آباد فرزند حسین درششدانگ یکباب مغازه وطبقه فوقانى 

به مساحت 95/80 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 786واقع درقطعه 8بخش 11ثبت اصفهان 
53- رأى شــماره 79مورخه 1396/1/7 آقاى محســن حجتى نجف آبادى به شناســنامه شماره 
25998کدملى 1090257929صادره نجف آباد فرزند محموددرسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 199/82 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 2و959/1 واقع درقطعه 7بخش 11ثبت 

اصفهان 
54- رأى شــماره 77مورخه 1396/1/7 خانم مریم عابدینى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
1280کدملى 1091199396صادره نجف آباد فرزند محموددرسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 199/82 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 2و959/1 واقع درقطعه 7بخش 11ثبت 

اصفهان 
55- رأى شماره 1576مورخه 1396/2/18 آقاى حسین پورهادى به شناسنامه شماره 1510کدملى 
1091182019صادره نجف آباد فرزند احمد درششدانگ یکباب مغازه به مساحت 30/39مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 342/1 واقع درقطعه 5بخش 11ثبت اصفهان 
56- رأى شماره 1478مورخه 1396/2/17 شرکت امین درمان سپاهان (سهامى خاص) ثبت شده به 
شماره 1520نجف آباد درششدانگ یکباب مغازه به مساحت 22/11قسمتى ازپالك شماره 87اصلى 

واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
57- رأى شماره 1483مورخه 1396/2/17 شرکت امین درمان سپاهان (سهامى خاص) ثبت شده 
به شماره 1520نجف آباد درششدانگ یکباب درمانگاه به مساحت 1461/63قسمتى ازپالك شماره 

87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان 
58- رأى شماره 15646مورخه 1395/12/24 خانم ســیده صغرى بیگم شکراللهى یانچشمه به 
شناسنامه شماره 3856کدملى 4621240862صادره چادگان فرزند سیدنوراله درششدانگ یکباب 

خانه به مساحت 170 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 901واقع درقطعه4 بخش 11ثبت اصفهان 
59- رأى شــماره 15738مورخه 1395/12/25 آقاى ســعیدمومنى موگوئى به شناسنامه شماره 
484کدملى 1129284204صادره فریدونشــهرفرزند جلیل درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 149/40مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت 

اصفهان 
60- رأى شــماره 15736مورخه 1395/12/25 آقاى على مومنى موگوئى به شناســنامه شماره 
498کدملى 1129284336صادره فریدونشــهرفرزند جلیل درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 149/40مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت 

اصفهان 
61- رأى شماره 1292مورخه 1396/2/14 خانم زهرا سلمانى زاده نجف آبادى به شناسنامه شماره 
25194کدملى 1090249861صادره نجف آباد فرزند جعفردرششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

120/09مترمربع قسمتى ازپالك شماره 973/1واقع درقطعه 7بخش 11ثبت اصفهان 
62- رأى شماره 15642مورخه 1395/12/24خانم اعظم ابراهیمى جالل آبادى به شناسنامه شماره 
301کدملى 1091571910صادره نجف آباد فرزند حیدردرسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه 

به مساحت 189/35مترمربع قسمتى ازپالك شماره 407واقع درقطعه 6بخش 11ثبت اصفهان 
63- رأى شــماره 15644مورخه 1395/12/24آقاى علیرضارحمانى پور به شناســنامه شــماره 
24118کدملى 1090239106صادره نجف آباد فرزند محمدکریم درسه دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 189/35مترمربع قسمتى ازپالك شماره 407واقع درقطعه 6بخش 11ثبت 

اصفهان 
64- رأى شــماره 1135مورخه 1396/2/10خانم زهره منزه نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
400کدملى 1091067783صادره نجف آباد فرزند احمد درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

286/90مترمربع قسمتى ازپالك شماره 644واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان 
65- رأى شــماره 597مورخه 1396/1/27 خانم ســمیه صالحى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
3180کدملى 1091345694صادره نجف آبادفرزند محمددرســه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 137/32مترمربع که قســمت واقع شده برروى پالك شــماره 431به مساحت 
44/59مترمربع وقسمت واقع شده برروى پالك 431/1به مساحت 92/73مترمربع واقع درقطعه 

4 بخش 11ثبت اصفهان 
66- رأى شــماره 599 مورخه 1396/1/27 آقاى محمدمحمدى خواه نجف آبادى به شناســنامه 
شــماره 51کدملى 1091564825صادره نجف آبادفرزند غالمعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 137/32مترمربع که قسمت واقع شده برروى پالك شماره 431به مساحت 
44/59مترمربع وقسمت واقع  شده برروى پالك 431/1به مساحت 92/73مترمربع واقع درقطعه 
4 بخش 11ثبت اصفهان تاریخ انتشــار نوبت اول: 96/3/27 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 96/4/11 

م الف: 4721 حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/3/1011

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9609973730400127 شماره پرونده: 9509983730400961 شماره بایگانى 
شعبه: 950974 خواهان: آقاى مجتبى ســفرى فرزند نعمت اله با وکالت آقاى مجتبى حقیقى 
نجف آبادى فرزند محمدعلى به نشانى نجف آباد-خیابان امام کوى ارشاد مقابل حسینیه ارشاد 
ابتداى کوچه شهیداحمد موحدى مجتمع ارشاد طبقه سوم واحد6 خوانده:ابراهیم فخرى فرزند 
جعفر خواسته ها: 1.مطالبه وجه چک2.مطالبه خســارت دادرسى 3.مطالبه خسارت تاخیرتادیه 
4.پرداخت حــق الوکاله دادگاه با اعالم ختم رســیدگى مبادرت به صــدور راى مى نماید. راى 
دادگاه درخص وص دعوى آقاى مجتبى ســفرى باوکالت آقاى مجتبــى حقیقى بطرفیت آقاى 
ابراهیم فخرى به خواسته مطالبه 327/500/000 ریال وجه 6 فقره چک بشماره 24253069-
297708-24253067-1389546-1967430-1967431 عهده بانک هاى ملى، پســت 
بانک و توسعه تعاون و خسارات وارده نظربه اینکه وجود چک در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه 
مسئولین آن داللت داشــته و خوانده با وصف ابالغ در دادگاه حاضرنشــده و دفاعى نیز مطرح 
ننموده، لذا دادگاه ضمن اســتصحاب بقاء دین دعوى خواهان را ثابت دانسته و با استناد به مواد 
522 و 515 و 198 قانون آئین دادرســى مدنى و مواد 314 و 249 قانون تجارت خوانده حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت 327/500/000 ریال بعنوان اصل خواسته و 9/620/000 ریال 
بعنوان هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر از سررسید لغایت پرداخت 
درحق خواهان صــادر و اعالم مى نمایــد. راى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در این دادگاه و پس از آن ظرف همین مــدت قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم 
تجدیدنظر مستقر در مرکز استان مى باشد. م الف: 4739 مسیبى رئیس شعبه 4 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان نجف آباد /3/1079
 ابالغ وقت رسیدگى 

ابالغ وقت دادرســى خواهان الهام قناعت کار دادخواســتى به خواســته الزام خوانده به انتقال 
ســند بطرفیت مصطفى دلواران به شــوراى حــل اختالف شــعبه ... شهرســتان نجف آباد 
تســلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 243/96 ثبــت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 
96/05/17 ســاعت 4 تعییــن گردیده. لذا چــون خوانده مجهــول المــکان داراى آدرس و 
نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرســى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رســمى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شود و 
به خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مــدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور 
یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شــورا به خواسته رســیدگى نموده و تصمیم شایسته 
اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشــد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 
م الف: 4751 شــعبه سوم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد (مجتمع شماره 

یک)/3/1080
 ابالغ وقت رسیدگى 

ابالغ وقت دادرســى خواهان فهیمه ملک پور دادخواستى به خواســته الزام خوانده به پرداخت 
نفقه و مهریه بطرفیت رامین پاپى به شــوراى حل اختالف شــعبه اول شهرســتان نجف آباد 
تســلیم نموده که پس از ارجاع بــه شــماره 409،410/96 ثبت گردیده و وقت دادرســى به 
تاریخ 96/05/10 ســاعت 9 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المــکان داراى آدرس و 
نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرســى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى رســمى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شود و 
به خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مــدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و 
نسبت به دریافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین شده حضور 
یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شــورا به خواسته رســیدگى نموده و تصمیم شایسته 
اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشــد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 

م الف: 4752 شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شرستان نجف آباد/3/1081
 ابالغ وقت رسیدگى 

ابالغ وقت دادرسى خواهان اســماعیل مطلبى فرزند مهدى با وکالت جعفرچرغان دادخواستى 
به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 195/057/600 ریال و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید 
لغایت زمان اجراى حکم و مطلق خســارات ناشى از دادرســى و حق الوکاله وکیل به طرفیت 
1.مســعود یزدانى ف على 2.على یزدانى ف حســین به شــوراى حل اختالف شعبه 5حقوقى 
شهرستان نجف آباد واقع در شهردارى امیرآباد تسلیم نموده که پس از ثبت به شماره 451/96 
ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/05/08 ســاعت 9:30 تعیین گردیده. لذا چون خوانده 
مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد 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 دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه تعیین 
شده حضور یابد. بدیهى است درصورت عدم حضور شــورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم 
شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشــد فقــط یک نوبت درج 
خواهد شد. م الف: 4710 شــعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد (مجتمع 

شماره یک)/3/1082
 ابالغ رأى

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 1386/95 دادنامه 96/02/30-181 
مرجع رسیدگى شعبه دوم شــوراى حل اختالف نجف آباد.خواهان: حســنعلى طراوت نشانى: 
نجف آباد-خ منتظرى شــمالى-بلوارفجرپ3770، وکیل خواهان: محسن عبدالهى به نشانى: 
نجف آباد-خ امام-چهارراه شــهردارى-مجتمع نگار طبقه ســوم، خوانده: خدیجه حســینى 
نشــانى: مجهول المکان موضوع: مطالبه وجه چهــار فقره چک به شــماره هاى 182982-
95،182983/08/30-95،182985/09/30-95،182987/10/30-95/11/30 جمعــا بــه 
مبلغ بیست میلیون تومان. گردشکار: 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 شــورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشــکیل و باتوجه به محتویات پرونده 
ختم رســیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص 
دعواى حســنعلى طراوت باوکالت آقاى عبدالهى به طرفیت خدیجه حسینى به خواسته مطالبه 
تقدیمى از ســوى خواهان و گواهى عدم پرداخــت از بانک محال علیه که داللت بر اســتقرار 
دین به میزان خواســته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مســتندات مذکور در ید خواهان 
که داللت بر بقاى دین و اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا 
چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشــته و دلیلى بر برائــت ذمه خود اقامه ننموده 
است مســتنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 
و 313 و 314 قانون تجــارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکــم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ دویســت میلیون ریــال (200/000/000ریال) بابت اصل خواســته 
و پرداخت مبلــغ 2/685/000 ریال به عنوان هزینه دادرســى و ابطال تمبر از باب تســبیب و 
پرداخت خســارات تاخیرتادیه از تاریخ سررســید چکها لغایت اجراى حکم که توســط اجراى 
احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور 
ظرف همین مدت قابــل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگســترى نجف آباد 
مى باشد. م الف: 4737 شــعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد (مجتمع 

شماره یک)/3/1084
مزایده

در پرونده 960018 از شــعبه دو اجراى احکام حقوقى مجتمع قضایى اصفهان   محکوم علیهم 
1-شرکت گیتى پسند به پرداخت مبلغ 8/314/802  ریال  2- مصطفى وعیدى و علیرضا جنتى 
به پرداخت  423/429/258  و 4-مصطفى وعیدى به پرداخت 88/477/755    ریال بابت اصل 
خواسته در حق محکوم له و همگى مبلغ  17/933/940 ریال هزینه دادسى و مبلغ 24/694/700 
ریال هزینه االجرا  در حق صندوق دولت  محکوم گردیده اســت که محکوم له در قبال خواسته 
خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شــرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده 
است، نموده است.صورت اموال مورد مزایده:1- مقدار 46000 متر لوله 5  الیه نیوپایپ سایز 16 
میلیمترى PEX-AL-PEX ارزش قیمت پایه از قــرار هر متر 12000 ریال ارزش قیمت 
پایه مزایده فروش جهت لوله هاینیو پایپ سایز باال به میزان 46000 متر مبلغ 552/000/000 
ریال برآورد و اعالم میگردد. کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض 
مانده است این اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد.زمان برگزارى مزایده: 96/04/14  
چهارشنبه ساعت 9 تا 10 محل برگزارى مزایده: اجراى احکام حقوقى  دادگسترى شاهین شهر 
محل بازدید از اموال توقیفى: شرکت آتى لوله سپاهان- مورچه خورت. مزایده از قیمت کارشناسى 
شروع و به کسى 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 حســاب ســپرده واریز نماید واال ضمن ابطال 
مزایده 10 درصد اولیه پس از کســر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى 
که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى  بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى 
احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شــود و در روز انجام مزایده درخواســت 
کتبى خود به همراه قیمت پیشــنهادى را به دایــره اجراى احکام مدنى تحویــل، تا در مزایده 
شــرکت داده شــوند. م الف: 548  شــکل آبادى مدیر اجــراي احکام حقوقى  دادگســترى 

شاهین شهر/3/1094
 مزایده

در پرونــده 960048 ح2اجرا  و به موجــب اجــرا 9510423759200235 مورخه 96/2/20  
صادره از شــعبه  حقوقى دادگســترى شاهین شــهر محکوم علیه على اصغر حاتمیان جزى به 
پرداخت 2/887/172/177  بابت اصل خواســته در حق محکوم له محمــد نظرى اول و مبلغ 
115/000/000 ریال بابت هزینه اجراء محکوم گردیده اســت که محکوم له در قبال خواسته 
خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شــرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده 
است، نموده اســت. صورت اموال مورد مزایده: 1-یکدســتگاه بخچال سه درب سردخانه اى 
فاقد سریال و مســتعمل بدون مارك به ارزش پایه 13/000/000 ریال 2-یکدستگاه یخچال 
دو درب سرد خانه اى در حد نو KINO و مستعمل به ارزش پایه 8/000/000 ریال 3- تعداد 
28 عدد قفسه چوبى شش طبقه اى مســتعمل جمعا به ارزش پایه 1/120/000 ریال جمع کل 
اقالم فوق 22/120/000 ریال میباشــد .با توجه به اینکه نظریه کارشناســى به محکوم علیه 
ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده اســت این اجراء قصد فــروش اموال از طریق 
مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: 96/4/11  ســاعت 9 تا 10 محل برگزارى مزایده: اجراى 
احکام شعبه دوم حقوقى شاهین شــهر محل بازدید از اموال توقیفى:جهت بازدید به این شعبه 
مراجعه شــود. مزایده از قیمت کارشناسى شــروع و به کســى که باالترین قیمت را پیشنهاد 
دهد فروخته خواهد شــد.برنده مزایده می بایســت 10 درصد از ثمن معامله را فی المجلس به 
همراه داشته باشــند تا عنداللزوم به حساب ســپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن 
معامله را به حســاب ســپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر 
هزینه هاى مزایده بــه صندوق دولت واریز مى گردد. کســانى که مایل به شــرکت در مزایده 
مى باشــند مى  بایســت حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احــکام مدنى مراجعه تا 
ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت 
پیشــنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. م الف: 560  

مدیر اجراي احکام شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقی شاهین شهر/3/1095

مزایده
در پرونده 960013  و به موجب نیابت  مورخه   96/1/28   صادره از شعبه سوم دادگسترى اصفهان  
محکوم علیه آتى قطعه ســپاهان  به پرداخت 702/231/886 ریال بابت اصل خواســته در حق 
محکوم له محمد حسین آقاى اصفهانى وشهال فراست  و مبلغ 35/111/594  ریال بابت هزینه 
اجراء محکوم گردیده است که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه 
که به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده اســت، نموده است. صورت اموال مورد 
مزایده: 1- مقدار 170 متر کابل سکتور هادى مس و به سطح مقطع x 300+150 3 میلیمتر مربع 
(mm ۲) با روکش جنس PVC مشــکى رنگ، ساخت ســیم و کابل مغان به شماره قرقره 
8912127882 واقع در محوطه فضاى آزاد شرکت تولید سال 1389 2- مقدار 730/84 کیلوگرم 
سیم مسى الکى (سیم پیچى) در سایز هاى مختلف از قطر 10 / 0 تا 3 میلیمتر بر روى قرقره هاى 
کامل و یا استفاده شده در اوزان مختلف به شــرح جدول پیوست شماره 1، موجود در قفسه هاى 
انبار شرکت ، مارك و ساخت شرکت هاى الك سیم و سیم الکى فارس *با لحاظ نمودن جمیع 
جهات موثر در ارزیابى اعم از شرایط مزایده فروش قیمت روز مس شرایط روز بازار، خاص و کم 
مصرف بودن کابل توقیفى، برند کاالها ، نسبت وزنى سایزهاى مختلف سیم الکى هاى توقیفى 
و .... ارزش قیمت پایه مزایده فروش کابل فوق از قرار هر متر طول مبلغ 1685000 ریال و جمعا 
مبلغ 286/450/000 ریال براورد میگردد ارزش قیمت پایه مزایده فروش ســیم هاى الکى به 
طور مخلوط و به صورت میانگین مجموعا از قرار هــر کیلو مبلغ 273/570  ریال و مجموعا مبلغ 
199/935/898 ریال برآورد میگردد. ارزش قیمت پایه مزایــده فروش دو ردیف فوق مجموعا 
مبلغ 486/385/898 ریال برآورد و اعالم میگردد( چهار صد و هشتاد و شش میلیون و سیسصد و 
هشتاد و پنج هزار و هشتصد و نودو هشت ریال)  1-مقدار 350 کابل افشان هادى مس و به سطح 
مقطع X 35+16 3 میلیمتر مربع(mm ۲) با عایق و روکش جنس pvc مشــکى رنگ ولتاژ 
تحمل 450/750 ولت ساخت سیما کابل نقش جهان SGP ارزش قیمت پایه مزایده فروش از 
قرار هر متر طول مبلغ 263/500  ریال وجمعا مبلغ 92/225/000 ریال 2- مقدار 450متر کابل 
افشــان هادى مس و به ســطح مقطع X 25+ 16  3 میلیمتر مربع (mm ۲) با عایق و روکش 
PVC مشکى رنگ ولتاژ تحمل 600/1000 ولت ساخت سیما کابل نقش جهان SGP ارزش 
قیمت پایه مزایده از قرار هــر متر طول مبلغ 204/000 ریال و جمعــا مبلغ 91/800/000 ریال 
 (mm ۲) 3- مقدار 1648 متر کابل افشان هادى مس و به سطح مقطع ۱۰×۵ میلیمتر مربع
با عایق و روکش جنس PVCمشــکی رنگ ولتاژ تحمل 450/750 ولت ســاخت سیما کابل 
نقش جهان SGP  . ارزش قیمت پایه مزایده فروش از قرار هر متر طول مبلغ 102/000 ریال 
و جمعا مبلغ 168/096/000 ریال ارزش قیمت پایه مزایده فروش کل ســه ردیف فوق مجموعا 
مبلغ 352/121/000 ریال (سیصد و پنجاه و دو میلیون و یکصدو بیست و یک هزار ریال)  آورد و 
اعالم میگردد و با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون  
از اعتراض مانده است این اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: 
96/4/12  ساعت 9 تا 10 محل برگزارى مزایده: دایره اجراى احکام مدنى دادگسترى شاهین شهر 
محل بازدید از اموال توقیفى: با هماهنگى اجراى احکام  مزایده از قیمت کارشناســى شروع و به 
کسى 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 شرکت 
در مزایده مى باشند مى  بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه 
تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت 
پیشــنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده شرکت داده شوند. م الف: 578  

اجراي احکام شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقی شاهین شهر/3/1096
حصر وراثت

میترا حسین پور   به شناسنامه شماره 164   به شرح دادخواست به کالسه 96/  156 از این شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان طاهر مندنى زاده به 
شناسنامه شماره 9 در تاریخ 21 /1396/2 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته و ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به:عبارتند از: 1- جمشید مندنى زاده فرزند طاهر به ش.ش 280 
(فرزند)،  2- اردشــیر مندنى زاده فرزند طاهر به ش.ش 5720 (فرزند) ، 3- افشــین مندنى زاده 
فرزند طاهر به ش.ش 1410(فرزند) 4- فرشید مندنى زاده فرزند طاهر به ش.ش 1359 (فرزند) 
5- مهرى مندنى زاده فرزند طاهر  به ش.ش 394 (فرزند) 6- میترا حســین پور فرزند طاهر به 
ش.ش 164 (فرزند) 7- نسرین مندنى زاده فرزند طاهر به ش .ش 825 (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 شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 598  شعبه اول حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/3/1097 
اصالحیه مزایده 

شــماره نامــه: 139604902004001032 شــماره پرونــده: 139504002004000266/1 
شــماره بایگانــى پرونــده: 9500777/2 آگهــى اصالحــى پیــرو آگهــى مزایده شــماره 
139603902004000014 شــماره پرونــده 139504002004000266 و شــماره بایگانى: 
9500777 بدین وســیله تاریخ ســند رهنى شــماره 7746 در ســطر21 آگهى مذکور از تاریخ 
93/2/24 به 93/3/24  اصالح مى گردد. م الف: 6485 اســدى رئیس اداره اجراى اسناد رسمى 

اصفهان/3/1098
ابالغ وقت رسیدگى

شماره دادنامه: 96101137492000616  شماره پرونده: 9509983749200856 شماره بایگانى 
شعبه:950995 آگهى ابالغ وقت رســیدگى وفق ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى متهم: 
حجت اله غالمى فرزند قدرت نظر به اینکه در پرونده کالسه 950995 دادیارى دادسراى دهاقان 
متهم حجت اله غالمى فرزند قدرت جهت دفاع از اتهام انتســابى ترك انفاق در این شعبه حاضر 
گردند و آدرس نامبرده مجهول المکان اعالم گردیده کــه ابالغ میگردد ظرف یک ماه آینده در 
دادیارى دادسراى عمومى و انقالب دهاقان با داشتن استحقاق وکیل در این پرونده حاضر گردند 
در صورت عدم حصول احضاریه ابالغ شــده تلقى مى گردد و دادسرا تصمیم مقتضى(رسیدگى 
غیابى) اتخاذ خواهد نمود. م الف: 96/81 شعبه اول دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان 

دهاقان/3/1099
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610423759200118 شماره پرونده: 9509983759200728 شماره بایگانی 
شعبه: 950744  بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 
9509973759201671 محکوم علیــه: مهدى رامــى فرزند على به نشــانى مجهول المکان 
محکوم اســت به پرداخت مبلغ پانصد و بیســت وپنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و از باب 
تسبیب به پرداخت مبلغ نوزده میلیون و شصت و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم خواســته مورخ 95/6/21 لغایت اجراى حکم قابل محاسبه 
در واحد اجراى احکام مدنى بر اساس شــاخص اعالمى بانک مرکزى جمهوى اسالمى ایران در 
حق محکوم له: آقاى بهنام ابراهیمى کرمى فرزند بهمن به نشــانى شــاهین شهر خانه کارگر خ 
شمس تبریزى میانى نیم فرعى 2 شــمالى فرعى 1 غربى پالك 26 ضمنًا پرداخت هزینه هاى 
مربوط به اجرا برعهده محکوم علیه مى باشد. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه:  
1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (مــاده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی 
براي پرداخت محکوم بــه بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود 
را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانــى یا خارجى دارد به 
همراه مشــخصات دقیق حســابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یکســال قبل از طرح دعواى اعســار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالــى 1394) 4- خــوددارى محکوم علیه از ا عالم کامل صــورت اموال به منظور 
فرار از اجراى حکــم، حبس تعزیرى درجه هفــت را در پى دارد (ماده 34 قانــون اجراى احکام 
مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجــراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به 
دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى کــه باقیمانده اموال براى پرداخت دیون 
کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر 
دو مجازات مى شــود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) م الف: 544 شــعبه دوم دادگاه عمومى حقوقی شهرستان شاهین شهر و 

میمه/3/1100
 حصر وراثت

عباس حیدرى داراى شناسنامه شــماره 1 به شرح دادخواست به کالســه 279/96 از این شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على حیدرى بشناسنامه 
885 در تاریخ 90/12/03 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1-پریسا حیدرى ش ش 080719156 (فرزند متوفى) 2-زینب یزدانى ش ش 
3 (مادر متوفى) 3-عباس حیدرى ش ش 1 (پدر متوفى) 4-شیرین حسینى ازان آخارى ش ش 33 
(همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
م الف: 4755 شــعبه 14 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد (مجتمع شــماره 

یک)/3/1112

ابالغ
شماره نامه: 9610113761800170 شــماره پرونده: 9609983761800104 
شماره بایگانی شعبه: 960115 در پرونده کالســه 960115  ب1  شعبه بازپرسى 
دادســراى عمومى و انقالب شاهین شــهر خانم میترا ابراهیمــى ف رحمت اهللا 
به نشــانى متوارى متهم به فــروش مال غیر تحــت تعقیب قــرار دارد به علت 
مجهول المکان بودن وى و عدم دسترسى 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 انتشــار این آگهى در این شعبه حاضر و 
از اتهام انتســابى دفاع نماید در غیر این صورت تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شد 
در ضمن هزینه نشــر آگهى از طریق شــاکى قابل پرداخت مى باشد. م الف: 291 
شــعبه اول بازپرســى دادســراي عمومی و انقالب شهرســتان شاهین شهر و 

میمه/3/1093



پرهیزگار را مى بینى که: آرزویش نزدیک، لغزش هایش 
اندك، قلبش فروتن، نفســش قانع، خوراکــش کم، کارش 
آســان، دینش حفظ شده، شــهوتش در حرام مرده و خشمش 
فرو خورده اســت. مردم به خیرش امیدوار و از آزارش 

موال على (ع)درامانند. 

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

دعاى روز بیست و دوم ماه مبارك رمضان:
اَللّـــُهمَّ اْفَتْح لى فیِه اَْبــواَب َفْضلِــَک، َواَْنِزْل َعلَىَّ فیــِه بََرکاتِــَک، َوَوفِّْقنى فیِه 
لُِموِجبــاِت َمْرضاتِــَک، َواَْســِکنّى فیــِه ُبْحُبوحــاِت َجنّاتَِک، یــا ُمجیــَب َدْعَوِه 

الُْمْضَطّریَن.
خدایا باز کن برویم در این ماه درهاى فضلت را و برکاتت را در آن بر من نازل 
فرما و موفقم دار در آن به موجبات خشــنودیت و مسکنم ده در آن وسط هاى 

بهشتت اى اجابت کننده دعاى درماندگان.

بدون شرح
طرح: ایران کارتون
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شر کت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اى اصفهان 
موضوع مناقصه: عملیات اجرایى قسمت کابلى خط 63 کیلوولت کاشان 4- کاشان 1 

شرط ورود به مناقصه: دارا بودن حداقل رتبه 5 در رشته نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور 
مبلغ و نوع تضمین شــرکت در مناقصــه: ضمانت نامه بانکى یا فیش واریز وجه نقد، به حســاب ســیبا 

2175090204008 به مبلغ 750/000/000 ریال در وجه شرکت برق منطقه اى اصفهان 
نحوه دریافت و تحویل اســناد مناقصه: کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت و تحویل اســناد تا مبادله 
قرارداد، با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  امکان پذیر 
خواهد بود. (اطالعات تماس ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ســتاد) جهت انجام مراحل عضویت 
در ســامانه و دریافت گواهى امضاء الکترونیکــى (توکن): مرکز تمــاس: 27313131 -021 دفتر ثبت نام:
 88969737 و 85193768- 021 – تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات ادارى روزهاى کارى با شماره 

 (031 -36269948
مهلت دریافت اسناد مناقصه: از ساعت 9:00 صبح روز  شنبه مورخ 96/03/27 لغایت ساعت 16:00 روز  شنبه 

مورخ 96/04/10 
مهلت و محل تحویل پاکات مناقصه: نسخه الکترونیکى کلیه مدارك و مستندات مناقصه بایستى حداکثر تا 
ساعت 9:00 صبح روز شنبه مورخ 96/04/24 در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) بارگذارى و نسخه 
فیزیکى آن نیز در موعد مذکور (ســاعت 9:00 صبح روز شنبه مورخ 96/04/24) به آدرس: اصفهان، خیابان 

چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه اى اصفهان تحویل گردد. 
زمان و محل بازگشایى پاکات مناقصه: ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 96/04/26 سالن کمیسیون معامالت 

ساختمان معاونت مالى و پشتیبانى شرکت برق منطقه اى اصفهان 
شرایط مناقصه: 

* به پیشنهادهائى که فاقد سپرده یا امضاء، مشــروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهى 
واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

* سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. 
ضمناً مى توانید این آگهى را در سایت هاى اینترنتى مشاهده کنید 

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

    آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
 شماره 960/1003 (شماره 200961188000012 در سامانه ستاد)

روابط عمومى شرکت برق منطقه اى اصفهانروابط عمومى شرکت برق منطقه اى اصفهان

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت خدمات مسافرت هوایى، جهانگردى و زیارتى نسیم روضه رضوان سهامى خاص به شماره 
ثبت 43018 دعوت مى شود در جلسه مجمع عمومى عادى شرکت که رأس ساعت 8:00 مورخ 1396/04/10 روز شنبه به آدرس: 
اصفهان خیابان مسجدسید خیابان پنج رمضان نبش مادى شش کدپستى 8137917459 تشکیل مى گردد حضور بهم رسانند. 

دستور جلسه: 
- انتخاب اعضاى اصلى هیأت مدیره 

- انتخاب بازرسان 
- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 

واگذارى به اجاره یکباب زیرزمین از موقوفه اهل البیت (ع) واقع در خیابان فردوسى فرعى 3 شرقى 
پاساژ یاس به مدت یکسال با مبلغ پیشنهادى 26/500/000 ریال. مهلت ثبت ن ام تا پایان وقت ادارى 
روز شنبه مورخ 96/4/10، جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45247060 تماس حاصل 

فرمائید. 

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى شرکت خدمات مسافرت هوایى، جهانگردى و زیارتى نسیم
 روضه رضوان سهامى خاص به شماره ثبت 43018   

آگهى مزایده نوبت دوم  نوبت اول

هیأت مدیره شرکت هیأت مدیره شرکت 

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه   اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه   

م الف: 51869 

م الف: 628

شهردارى دیزیچه براساس مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به واگذارى موارد ذیل از طریق مزایده 
اقدام نماید. لذا شرکت کنندگان مى توانند از تاریخ انتشار این آگهى تا روز دوشنبه مورخه 96/04/12 به امور قراردادهاى 
شهردارى مراجعه و اسناد شرکت در مزایده را دریافت  و به منظور شرکت در مزایده معادل 5٪ مبلغ پایه مربوط به هر 
یک از مزایده هاى اعالم شده را به عنوان ضمانت نامه شرکت در مزایده به حساب سپرده 0105664563008 شهردارى 
دیزیچه نزد بانک ملى و یا معادل آن ضمانت نامه بانکى ارائه نمایند. شــرکت کنندگان باید رعایت قانون منع مداخله 
کارمندان دولت را بنمایند. و همچنین قیمت پیشنهادى خود را تا روز سه شنبه مورخه 96/04/13 به دبیرخانه محرمانه 

(حراست) شهردارى ارائه نمایند. الزم به ذکر است هزینه درج آگهى بر عهده برنده مزایده خواهد بود. 
موارد مزایده: 

1-  فروش یک دستگاه هیونداى کروز بر اساس مصوبه شماره 667- 4 شوراى اسالمى شهر- رنگ سفید روغنى، مدل: 
88- مدل موتور: کروز- شماره موتور: 37912009401862- شماره شاسى اصلى: 37901788911870 تعداد سیلندر: 

4 دو محور ظرفیت: 1+18 سوخت: گازوئیل براساس قیمت کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 860/000/000 ریال
2-  فروش یک قطعه زمین واقع در خیابان ابوالفضل محله حسن آباد براساس مصوبه 674-4 شوراى اسالمى شهر با متراژ 
تقریبى 290 مترمربع (زمین پس از اصالح) براساس قیمت کارشناسى رسمى دادگسترى به مبلغ 1/450/000/000 ریال 

نوبت اول

شهاب ثابت راسخ- شهردار دیزیچه  شهاب ثابت راسخ- شهردار دیزیچه  

 آگهى مزایده

استقالل مازاد سپاهان و پرسپولیس را مى خرد!
پرسپولیسى ها لرزیدند!

12
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امیرحسین فتحى پسر حســن فتحى با 
انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: 

«در کنارِ یارِ دانا.» 

یارِ دانا

محمدرضا غفارى این روزها ســخت در 
حال تمرین نقاشى است و پیشرفت قابل 

مالحظه اى هم داشته است.

رضا صادقى خواننده مشــکى پوش، در 
صفحه شخصى اینستاگرام خود، با انتشار 
عکس و پست تازه اى، خبر از متولد شدن 

عضو جدید خانواده خود داد.
وى با انتشــار عکســى از فرزندان خود 
نوشته است: «همیشه شب هـاى قدر پر 
از اتفاقات تازه است، خدا را شاکرم از لبخند 
دوباره اش در زندگیم. و چه زیباست نزول 

فرشته ما از نگاه رحیم آسمان.
دختر رفیق مادر و بال پدره و خدارو شکر 
براى پرواز روحم. حاال دوبال دارم؛ "تیارا" 
و "ویانا". دستانت را مى بوسم بانوى من 
که مهرت و صبوریت دوباره جهانمان را 

زیباتر کرد.
کم آورده بــودم به دادم رســید. خدا درد 
عشــقو زیادش کنه. دخترانم، تیارا، ایران 

و ویانا.»

تمرین نقاشى

دخترانم 

«اینجا خانه من است» عنوان فیلمى به نویسندگى و کارگردانى خیرا...
تقیانى اســت که از اوایل خرداد ماه وارد مرحله پیش تولید شده و به 

زودى مقابل دوربین خواهد رفت.
فیلمبــردارى ایــن فیلــم در تهــران و خوزســتان انجــام 
مى شــود و گــروه تاکنــون تمامى لوکیشــن هــا را نیــز انتخاب 

کرده اند.
کامبیز دیرباز، على ســلیمانى ، لیندا کیانى و مــارال فرجاد از جمله 
بازیگران این فیلم هستند. تســت گریم نهایى تمامى بازیگران نیز به 

تازگى انجام شده است.
«اینجا خانه من است» با مضمون جنگ و دفاع مقدس داستان ورود 
نیروهاى بعثى به خرمشــهر و مقاومت نیروهــاى مردمى، نظامى و 

انتظامى در برابر نیروهاى مهاجم را روایت مى کند.
این فیلم براى حضور در بخش هنر و تجربه تولید مى شود. جواد نورى 

تهیه کنندگى این پروژه را برعهده گرفته است.

مجموعه تلویزیونــى «امام علــى(ع)» داود میرباقرى 
فیلمنامه ســریالى با عنوان «خارى در گلو» را براساس 
زندگى حضرت على(ع) به صدا و سیما ارائه داد که پس از 
فراز و نشیب هاى بسیار سرانجام در سال 1373 با حضور 
150 بازیگر اصلى و بیش از پنــج هزار هنرور از نیروهاى 

ارتش مقابل دوربین رفت.
ساخت سریال حدود چهار سال به طول انجامید و سرانجام 
پخش مجموعه از سال 1375 در شبکه یک سیما آغاز شد.

در این سریال بازیگرانى هم ایفاى نقش کرده اند که امروز 
دیگر در میان ما نیستند؛ از جمله آنها مى توان به زنده یاد 
مهدى فتحى، رضــا خندان، جواد خــدادادى، رضا کرم 
رضایى، عباس امیرى، منصور واالمقام، حســین پناهى، 
نعمت ا... گرجى، توران مهرزاد، ســروش خلیلى، احمد 
قدکچیان، على اصغر گرمســیرى، باقر صحرارودى و ... 

اشاره کرد.
در ادامه مونولوگ هاى داریوش ارجمند(بازیگر نقش مالک 
اشتر)، ویشکا آسایش(بازیگر نقش قطام) و کریم اکبرى 
مبارکه (بازیگر نقش ابن ملجم مرادى) را در ارتباط با این 

سریال و نقش هاى خود مرور مى کنیم.

مالک اشتر: استخاره گرفتم و بد آمد 
از بازى در نقش مالک اشتر وحشت داشتم به همین دلیل 
در مشهد نزد یکى از دوســتانم به نام آقاى سید محسن 
مصطفى زاده که شــاعر و فرد مؤمنى است رفتم و گفتم 
در حرم امام رضا(ع) براى من یک استخاره بگیرد. نگفتم 
که براى چه موضوعى هم استخاره مى خواهم. استخاره 
هم گرفت و آمد گفت بد آمده. گفتم چرا؟ آیه اش را برایم 
بنویس. نوشت و آیه این بود که کسانى که در صف نماز با 
شما مى ایستند، از شما که دور مى شوند، به استهزاى شما 
مى پردازند و مسخره تان مى کنند. آن را نوشت و به من داد. 
مدتى بعد به تهران رفتم و آقاى میرباقرى نتیجه را از من 
جویا شد، گفتم من نمى توانم بازى کنم. گفت چرا؟ گفتم 
به من گفته اند بازى نکنم. خیلى حیرت زده شد. گفت کى؟  
فکر مى کرد کسى از این کارگردان ها یا بازیگران این حرف 
را به من زده  است، گفتم کسى است که تو هم او را قبول 
دارى. گفت کیســت؟  من هم کیفم را بــاز کردم و کاغذ 

استخاره را دستش دادم. وقتى خواند، حیرت زده شد. گفتم 
با خدا مشورت کردم و او موافقت نکرد. بعد هم به مشهد 
رفتم. خیلى به آقاى میرباقرى برخورد. دیگر هم سراغى از 
من نگرفتند، تا اینکه آقاى محمد بیگ زاده تهیه کننده کار 
آمدند به مشــهد. آن موقع مدیر کل من حاج حسن آقاى 
خامنه اى، برادر مقام معظم رهبرى بودند، ایشان من را به 
اتاق شان صدا کردند، وقتى رفتم دیدم آقاى بیگ زاده آنجا 
نشسته اند، آقاى خامنه اى گفتند چرا شما با تلویزیون کار 
نمى کنید؟ من هم گفتم استخاره کرده ام. ایشان هم پاسخ 
دادند که در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. تو رفته اى 

و در «جستجوگر»، نقش شیطان بازى کرده اى، حاال نقش 
مالک اشتر را بازى نمى کنى؟ گفتم به هر حال من روى 
نقش هایم حساسیت زیادى دارم. ایشان به من گفتند خوب 

دوباره یک استخاره دیگر بکن.
دوباره از همان دوستم خواســتم تا به حرم برویم و برایم 
دوباره استخاره بگیر. او هم نماز خواند و استخاره اى گرفت، 
بعد هم گفت که نمى دانم ماجرا چیست ولى این بار دیگر 
نه نمى توانى بگویى. گفتم چرا؟ گفت آیه فرمان ساختن 
کعبه به ابراهیم آمده است. این فرمان است و نمى توانى 
نه بگویى. گفتم بنویسش. خیلى حالم بد شد. به هر حال 

آمدم تهران و آقاى میرباقرى دوباره پیگیرى کردند. گفتم 
سمعاً و طاعتا. گفت برو و در راهرو چارت عوامل را نگاه کن. 
خیلى عجیب است. شاید جوانان و مردم امروز این حرف ها 
را باور نکند، اما رفتم چارت را نگاه کردم و دیدم یک نفر از 

هنرپیشه هایى که قبًال انتخاب شده بودند، این بار نیستند.

قطام: هیچ وقت «امــام على (ع)» را کامل 
ندیده ام 

هیچ وقت سریال «امام على (ع)» را کامل ندیده ام، چون 
موقع پخشش ایران نبودم. دو قسمت اول را از تلویزیون 
دیدم و بعد از ایران رفتم. مادرم زنگ مى زد و برایم تعریف 

مى کرد. 
وقتى در سریال «امام على (ع)»بازى کردم و سریال گل کرد، 
تازه همه گفتند ویشکا معلوم بود که یک استعدادى دارد.آقاى 
میرباقرى همیشه مى گفت ویشکا آمد جلوى این همه آدم 
َقَدر ایستاد اما اصًال  نمى دانستم پرستویى یا داریوش ارجمند 
چه کسانى هستند. وقتى داشتم پشیمان مى شدم که نروم 
خارج و همینجا بمانم، همین دوستان عزیز نصیحتم کردند 

که این کار را نکن، برو درست را بخوان و با دست پر برگرد.
وقتى مى رفتم جلوى دوربین دنیــاى اطرافم را خاموش 
مى کردم. منتها دو سه هفته آخر آنقدر از بازیگرى خوشم 

آمده بود که وسوسه شده بودم نروم، بمانم و بازیگر شوم. 
در سکانسى که با شمشیر نخ ها را پاره مى کنم.میرباقرى 

پرسید: «تا حاال شمشیر دستت گرفتى؟» گفتم: «نه». گفت: 
«این شمشیر را بگیر، بیا جلو طورى به نخ ها بزن که یکى 
دو تا از آنها پاره شود.» شمشیر را که زدم، ردیف همه نخ ها 
پاره شد و ریخت! وقتى همه را پاره کردم، آقاى میرباقرى 

خندیدند و گفتند: «الزم نبود همه پرده را پاره کنى.»

ابن ملجم مرادى: هیچکــس نبود. فقط 
دوربین بود

از آنجایى که بلند شــدم تا ضربه را بزنم تا جایى که ضربه را 
مى زنم، ســه ماه فاصله دارد. حرکت که مى کنم، شمشــیر 
را باال مــى برم یــک پالن اســت و تمام مى شــود، کات 
مى خورد... ســه ماه بعد ضربه را مى زنم. چون باید ســقف 
لوکیشــن را آجر کارى مى کردند بعد من آمــدم و این پالن 
را گرفتم. یــک خاطره اى هم دارم... آن ســال هــا در ماه 
رمضان کار مى کردیم و آقاى میرباقــرى آمد و گفت کریم 
جان براى اینکه بیشــتر حس بگیرى و در نقشت فرو بروى 
مى خواهم ضربــت زدن را بگذارم ســحر روز 19 رمضان.

گفتم به خدا قســم محال است که بیایم ســر فیلمبردارى. 
آقاى میرباقرى هم گفتند شوخى کردم و مى خواستم ببینم 
این حرف را بزنم چــه مى گویى. گفتم اصــًال خودم دیوانه

مى شوم داوود جان. او هم گفت نه. گذاشتند ماه رمضان تمام شد 
و دو ماه بعد گرفتند.هیچکس نبود. فقط دوربین بود. مازیار پرتو 

پشت دوربین بود و من ضربه را به سمت دوربین فرود آوردم.

مهدى امینى خواه بازیگر ســینما و تلویزیون که به تازگى بازى 
در فیلم سینمایى «کویر آرام» را پشت ســر گذاشته تاکنون در 
مجموعه هاى تلویزیونــى فراوانى به ایفاى نقش پرداخته اســت 
که بســیارى از این آثار را سریال هاى مناسبتى ماه رمضان 

تشکیل مى دهد.
 به همیــن بهانــه وى بــه تازگى یادداشــتى 
را درخصــوص مراســم شــب هاى قــدر و به 
ویــژه فعالیت هاى خــود طى این شــب ها را 
در اختیار رســانه ها قرار داده که به شرح زیر 

است:
«شب هاى قدر، شــب نزول قرآن کریم، 
شــب هاى برکت و لطف پربار خداوند و 
رستگارى است. اوج راز و نیاز و نزدیکى به 
معبود در این شب ها اتفاق مى افتد. مردم در 
این شب ها با خلوص نیت به سوى پروردگار
 دســت دراز کرده و بــه نذر و نیــاز و عبادت 
مى پردازند.امیدوارم طاعات و عبادات تمامى مردم 
ایران از جمله هنرمندان گرامى قبول حق باشد. 
من هم در این روزها و شــب ها در کنار مردم به 
مناجات با خالقم پرداختــه و به نوبه خود از تمامى 

عزیزان التماس دعا دارم.همواره و طى این سال ها سعى 
کرده ام تا در مراسم احیاى شب قدر حاضر شده و از 

این فیض بهره مند شوم. هر زمان که برایم مقدور 
بوده در محل هاى خاصى به عبادت و بندگى 
پرداخته و دست خود را به ســوى خدا دراز 
مى کنم و امیدوارم خداوند گوشه چشمى به 

من داشته باشد.
افتخار بزرگى است که تا به حال فرصت 
داشــته ام تا به لطف خدا در هشــت اثر 
مناسبتى ماه رمضان حضور داشته باشم 
و این سعادتى بزرگ و لطفى نامتناهى از 

سوى پروردگار بوده است.
البته همین حضــور در ســریال هاى 
مناســبتى خاطرات زیادى را به همراه 
داشــت. معموًال ضبــط این آثــار در 
شب هاى قدر هم انجام شده و ما طى 
این شب هاى عزیز در پشت صحنه 
مراســم را برگزار مى کردیم که خود 

این مسئله همواره خاطره اى زیبا در یاد 
من به جا گذاشته است.»

نقش هاى ماندگار 
درسریال امام على (ع)  

نشست عوامل سریال «زیر پاى مادر» با حضور جمعى از عوامل برگزار شد که حاشیه هایى از جمله توهین بهناز 
جعفرى بازیگر این سریال به خبرنگاران را در پى داشت.

نشست درحالى آغاز شد که از عوامل ســریال زینب تقوایى تهیه کننده، بهرنگ توفیقى کارگردان و همچنین
 مجید نوروزى و علیرضا آرا بازیگران سریال حاضر شدند و اعالم شد که چند نفر هم در راه هستند.

شلوغى جمعیت در فضاى کوچک و حضور تعداد زیادى از عکاسانى که به رسانه هاى رسمى تعلق نداشتند موجب 
اعتراض اولیه بعضى از اهالى رسانه شد.

این نشســت با ســئواالت رســانه هاى رســمى پیش رفت و تمام ســئواالت نشســت بین ایــن چند نفر 
مى چرخید.

با اینکه خبرنگاران تا پایان نشست منتظر سعید نعمت ا... به عنوان مؤلف اصلى این سریال بودند اما بعد از حدود 55 
دقیقه که سئواالت خبرنگاران به پایان رسید درسا بختیارى و بهناز جعفرى به نشست وارد شدند.

در دقایق پایانى این نشست یکى از خبرنگاران سئوالى درباره نزدیکى ســاختار دیالوگ هاى سعید نعمت ا... با 
ساختار آثار کیمیایى از بهرنگ توفیقى پرسید.

بعد از جواب کوتاهى از بهرنگ توفیقى، بهنــاز جعفرى بیان کرد: «این قبیل صحبت ها 
کمى تقصیر جامعه منتقدان و مردم ماســت که به دلیل عدم آگاهى و شناخت و تنبل 
بودنشــان همه چیز را گردن دیگرى مى اندازند. این در حالى است که حتى آقاى 

کیمیایى را هم نمى شناسیم و مى گوییم که اینچنین است.»
وى ادامه داد: «متاسفانه مثل همین نشستى که من در آن هستم و هیچ بار شناخت 
و تحلیلى در شماها وجود ندارد. یعنى شما افرادى هستید که پیش پا افتاده ترین 
سئوال ها را براى به چالش کشاندن ما بازیگرهایى که یکسال زحمت کشیدیم و 

این سریال را ساختیم ندارید و یکسرى سئوال کسالت آور دارید.»
وى در ادامه اظهار داشت: «من فکر مى کنم این موضوع به دلیل عدم سواد و عدم 
شناخت منتقدین ماست.» جعفرى بدون اینکه به سخنان خبرنگاران گوش کند 
سخنان خود را تکرار کرد و گفت: «شما وظیفه تان است که سئوال کنید و 

من اگر اطالعاتى داشته باشم جوابش را مى دهم.»
وى در ادامــه بحــث نقد و بررســى ســریال خطاب بــه یکى 
از خبرنگاران بیان کرد: «شــما باید بپرســید. نقد و بررســى 
یعنى چــى؟ آقــاى خمــار! مــى گویــم نقد و بررســى 
یعنــى چــه؟ مثــل اینکــه یــک چیــزى انداختــى

 باال!»
خبرنگار مربوطه گفت: «من خمار نیستم» 

و جعفرى باز هم ادامه داد: «نــه! یک چیزى نیانداختى 
باال؟»

وى در ادامه یک معذرت خواهى کرد و در جواب خبرنگارى که به 
او توهین کرده بود، گفت: «فقط بلدید بگویید به ما بى احترامى 
مى کنید! این از بى سوادى شماست. فقط بلد هستید بگویید ما 
هستیم. شما حتى براى خودتان هم سئوال ندارید و به عنوان 

یک کارمند در حال گذراندن تایم خود هستید.»
پس از این اتفاقات بهناز جعفرى با عصبانیت جلســه را ترك 
کرد و همچنین خبرنگاران رســانه هاى رسمى نیز از نشست 

خارج شدند.

ه و طى این سال ها سعى 
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بعد از جواب کوتاهى از بهرنگ تو
کمى تقصیر جامعه منتقدان و
بودنشــان همه چیز را گر
کیمیایىرا هم نمى شناس
وى ادامه داد: «متاسفانهم
و تحلیلى در شماها وجود
سئوال ها را براىبه چالش
این سریال را ساختیم ندار
وى در ادامه اظهار داشت:
شناخت منتقدین ماست
سخنان خود را تکر
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توهین بهناز جعفرى به خبرنگارانتوهین بهناز جعفرى به خبرنگاران کامبیز دیرباز
 در «اینجا خانه من است»

یادداشت مهدى امینى خواه به بهانه «شب هاى قدر» 

جنگو دفاع مقدسداستان ور «اینجا خانه من است» با مضمون
نیروهاى بعثى به خرمشــهر و مقاومت نیروهــاى مردمى، نظامى

انتظامى در برابر نیروهاى مهاجم را روایت مى کند.
این فیلم براى حضور در بخش هنر و تجربه تولید مى شود. جواد نور

تهیه کنندگى این پروژه را برعهده گرفته است.

مهدى امینى خواه بازیگر
در فیلم سینمایى «کویر
مجمومجموعه هاى تلویزیونــى
که بسـکه بســیارى از این
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طبق نتایج یــک مطالعه 
جدید، شــیردادن مادر به 
نوزاد براى مــدت طوالنى 
ممکن اســت بــه کاهش 
ریســک درد مزمن بعد از زایمان 

سزارین کمک کند.
در این مطالعه 185 زن ســزارین شده را 
تحت نظر قــرار دادند. تقریبــاً یک چهارم 
(23 درصد) زنانى که به مدت دوماه یا کمتر 
به نوزادشان شیر ســینه خود را داده بودند 
تا حدود چهار ماه بعــد از زایمان، در محل 
جراحى درد مزمن داشتند. اما فقط 8 درصد 
زنانى که دو ماه بیشتر به نوزادشان شیر داده 
بودند این درد مزمن را گزارش کردند. نتایج 
ابتدایى نشان مى دهد شــیردادن به نوزاد 
به مدت بیش از دو مــاه عاملى حفاظتى در 
مقابل درد مزمن بعد از سزارین است که در 
صورت شیردادن کمتر از دوماه ریسک بروز 

این درد تا سه برابر افزایش مى یابد.
به گفته محققان، ایــن مطالعه دلیل خوب 
دیگرى براى ترغیب زنان به شیر دادن به 

نوزادشان است.

امروزه در بیشتر نقاط جهان، حیوانات خانگى و دست آموز، دوستانى نزدیک 
براى کودکان و بخش مهمى از زندگى آنها محســوب مى شوند. کودکى که 
نگهدارى و مراقبت از حیوانات را فراگرفته و با مهربانــى و صبر با آنها رفتار 
مى کند، با انسان هاى دیگر هم برخورد ســالم ترى خواهد داشت. به همین 
ترتیب، رفتار نامناســب با حیوانات مى تواند صدمات زیادى، هم براى آینده 
کودك و اجتماعى که در آن زندگى مى کند و هم براى حیوانات در پى داشته 
باشد. امروزه در خانواده هاى بســیارى، با اطالع از فواید نگهدارى از حیوان 
خانگى براى کودکان، براى اینکه داشــتن یک حیوان خانگى به تجربه اى 
مثبت براى همه بدل شــود، پدر و مادرها با فرزندانشان صحبت مى کنند و 

برنامه ریزى هایى را انجام مى دهند.
کودکانى که بــا حیوانات خانگى زندگى مى کنند، نســبت به دیگر کودکان، 
زندگى غنى ترى خواهند داشت. تجربه احساســى مثبت نسبت به حیوانات، 
اعتمادبه نفس و عزت نفس را در کودکان برمى انگیزد. روابط مثبت با حیوانات 
مى تواند کودك را در درك دیگران و همینطور توســعه روابط ســالم با دیگر 
انسان ها یارى دهد. از طرف دیگر، رابطه داشتن و زندگى با حیوانات خانگى 
مى تواند به کودکان در توسعه مهارت هاى غیرکالمى، شفقت و ابراز همدردى 
با دیگران در زندگى کمک بسزایى کند. در ادامه به چند مورد دیگر از مزیت هاى 

داشتن حیوان خانگى اشاره مى کنیم:
کودکان مى توانند صحبت هاى محرمانــه و افکار خود را با 
حیوانات در میان بگذارند. حیوانات، فضایى امن براى 

این امر در اختیار کودکان مى گذارند.
زندگى با حیوانات و مشــاهده تولد، بیمارى، 
اتفاقــات ناگوار، مــرگ و عــزادارى آنها 
مى توانــد درس هایى عمیــق از تجربه 

زندگى براى کودکان داشته باشند.
زندگى با حیوانات، مسئولیت پذیرى و احترام به موجودات زنده را به کودکان 

آموزش مى دهد.
زندگى با حیوانات، مى تواند کودکان را هر چه بیشتر به طبیعت نزدیک کند.

داشتن حیوانات خانگى و دست آموز، مى تواند فواید دیگرى نیز براى کودکان 
داشته باشد. فوایدى مانند: فعالیت فیزیکى، تجربه ارتباط تسلى بخش، عشق، 

وفادارى و عطوفت و درك تجربه از دست دادن (در صورت مرگ حیوان).

انتخاب یک حیوان مناسب
باوجود آنکه تقریبًا داشتن هر نوع حیوانى مى تواند براى کودکان لذت بخش 
باشد، اما مهم است بدانید که چه نوع حیوانى مى تواند براى خانه، خانواده و سبک 
زندگى شما مناسب باشد. همینطور باید بدانید که آیا کودکتان قادر به نگهدارى 
از آن هســت یا نه. والدین باید در مورد حیواناتى که روحیه خشن ترى دارند، 
دقت به خرج بدهند. حیوانات غیرمعمول و خاص معموًال شــرایط نگهدارى 
سخت ترى داشته و به همین دلیل، مى بایست در انتخاب آنها دقت بیشترى 

به خرج داد.

نگهدارى از حیوان خانگى
نگهدارى از حیوانــات خانگى، معموًال مهارت هــاى اجتماعى را در کودکان 
توسعه مى دهد. با این حال، بهتر است چند دستورالعمل را در این زمینه مدنظر 

داشته باشید:
از آنجاکه کودکان تا ســال هاى 3 یا 4 زندگى خود، قادر به کنترل احساسات 
خشم آلود خود نیستند، والدین مى بایست در تمام اوقات، بر نحوه برخورد کودك 

با حیوان نظارت داشته باشند.
کودکان زیر ده ســال قادر به نگهدارى از حیوانات بزرگى مانند گربه یا سگ 

نیستند و باید از بزرگ ترها کمک دریافت کنند.
والدین مى بایست بر نحوه نگهدارى حیوانات توسط فرزندانشان نظارت داشته 
باشند، حتى اگر تصور مى کنند که آنها به اندازه کافى براى این کار بزرگ شده اند.
اگر کودکان در وظایف خود در زمینه نگهدارى از حیوانات، سهل انگارى کردند، 
والدین مى بایست تذکر بدهند و نشان بدهند که راحتى و جان یک موجود زنده 
ارزشمند است و حتى اگر الزم شد، خودشان قدم پیش گذارند و مسئولیت هاى 
آنها را به عهده بگیرند. در عین حال بى مسئولیتى در قبال حیوان خانگى از طرف 
کودك باید با پیامدهایى همراه باشد. وگرنه به رشد مسئولیت پذیرى در کودك 

کمک نخواهد کرد.
والدین باید با لحنى مهربان و آرام – و نه سرزنشگر – به کودکان یادآور شوند 

که حیوانات هم مانند انسان ها به غذا، آب و ورزش نیاز دارند.
اگر کودك پس از مدتى عالقه اى به نگهدارى از حیوان از خود نشان ندهد، باید 

به فکر یافتن صاحبى جدید براى آن حیوان باشید.
فراموش نکنید که والدین، همیشه بهترین الگوى فرزندان خود هستند. فرزندان 
نیز پذیرفتن مســئولیت در مورد حیوانات را – مانند هر مســئله دیگرى – با 

مشاهده رفتار والدین خود، فرامى گیرند.
باوجودآنکه بیشتر کودکان با حیوانات رفتار مالیم و مناسبى دارند، اما ممکن 
است کودکانى نیز برخورد خشــن و حتى آزاردهنده اى با آنها نشان دهند. اگر 
این مسئله پس از مدتى برطرف نشــد، مى توانید تقریباً مطمئن باشید که این 
کودکان از مشکالت روانى یا احساسى جدى رنج مى برند. اگر در کودك خود، 
رفتارهایى مانند آزار یا کشــتن حیوانات را مشــاهده کردیــد، حتمًا با یک 
روان شناس باتجربه در این مورد مشــورت کنید تا در آینده دچار آسیب هاى 

بیشتر و جدى نشوید.

حیوان 
خانگى 
دوست 

یا دشمن 
با دیگران در زندگى کمک بسزایى کند. در ادامه به چند مورد دیگر از مزیت هاى کودکان

داشتن حیوان خانگى اشاره مى کنیم:
کودکان مى توانند صحبت هاى محرمانــه و افکار خود را با 
حیوانات در میان بگذارند. حیوانات، فضایى امن براى

این امر در اختیار کودکان مى گذارند.
زندگى با حیوانات و مشــاهده تولد، بیمارى، 
اتفاقــات ناگوار، مــرگ و عــزادارى آنها
عمیــق از تجربه مى توانــد درس هایى

نگهدارى از
نگهدارى از حیوانــ
توسعه مى دهد. با ای

داشته باشید:
ت از آنجاکه کودکان
خشم آلود خود نیستن
با حیوان نظارت داش
کودکان زیر ده ســ

نیستند و باید از بزرگ
والدین مى بایست ب
باشند، حتى اگر تصو
اگر کودکان در وظای
والدین مى بایست ت

ارزشمند است و حتى
آنها را به عهده بگیر
کودك باید با پیامده
کمک نخواهد کرد.
والدین باید با لحنى
که حیوانات هم مانن
اگر کودك پس از مد
به فکر یافتن صاحب
فراموش نکنید کهو
نیز پذیرفتن مســئ

مشاهده رفتار والدین
ک باوجودآنکه بیشتر
ب است کودکانى نیز
این مسئله پس از م

کودکان از مشکالت
رفتارهایى مانند آز
روان شناس باتجرب
بیشتر و جدى نشوی

کودکان

دانشــمندان یک نوع جهش ژنتیکى را که به اصطالح 
«جغد شب» نام گرفته است، شناســایى کرده اند. این 
جهش ژنتیکى، ظاهراً به این ســئوال پاسخ مى دهد که 
چرا مردم به شــب زنده دارى گرایش پیدا کرده اند اما از 

سحرخیزى اجتناب مى کنند.
این جهش در ژن ســى.آر.واى 1 (CRY۱)، ســاعت 
بیولوژیکى درونى بدن انســان را ُکند مى کند. ســاعت 
بیولوژیکى درونــى بدن، به ما مى گویــد که چه زمانى 

بخوابیم و چه زمانى از خواب بلند شویم.
افراد دچار این تغییر، داراى یک سیکل شبانه روزى بلند 
مدت ترى از اغلب مردم هســتند که در این افراد، باعث 

بیدار ماندن تا دیر وقت مى شود.
در مقایسه با سایر جهش هاى ژنتیکى که به اختالالت 
خواب، آن هم فقط در چند خانواده در کل جهان، ارتباط 
داده مى شــدند، این جهش ژنتیکى، نســبتًا یک تغییر 

ژنتیکى تأثیرگذار است.
پیش بینى مى شود که این جهش ژنتیکى، حداکثر یک 
نفر از هر هفتاد نفر را در برخى از جوامع درگیر خود کرده 
باشــد. تشــخیص «اختالل تاخیر در خواب» یا همان 
«DSPD»، اغلب در این افــراد به اصطالح «جغد هاى 

شب» صورت مى گیرد.
در زمانى که اغلب مردم در خــواب عمیق فرو رفته اند، 
افرادى که دچار «اختالل تأخیر در خواب» هستند، بسیار 
پر انرژى هستند و تمایلى به خوابیدن ندارند. البته این 
افراد، اوقات سخت و دشوارى را در صبحگاه تجربه 

مى کنند.

اجبار این افراد به بیدار شدن قبل از زمان آمادگى آنها براى 
رفتن به مدرسه و یا سر کار، مى تواند در این افراد، منجر 
به بروز اینسومنیا یا همان بى خوابى و همچنین خستگى 

در طول روز گردد.
این دانشــمندان در ابتدا، جهش ژنتیکى سى.آر.

واى 1 (CRY۱) را در یکى از بیماران مبتال به 
«اختالل تأخیر در خواب» شناسایى کردند و 
سپس دریافتند که این جهش ژنتیکى، 
بین پنج نفر دیگر از بســتگان آن 
بیمار مشترك است و همگى 
آنها، مشکالت خواب 

تجربــه  کرده بودند.را 
بــه این دانشــمندان 

سراغ مطالعه روى شش 
خانــواده  ترکیه اى رفتند که 

39 نفر، حامــل ژن تغییر یافته 
ســى.آر.واى 1 (CRY۱) در میان 

اعضاى این خانواده ها وجود داشتند.
افراد دچار این جهش ژنتیکى، تأخیر در 

ساعات شروع خواب را تجربه مى کردند و 
برخى از همین افراد، داراى الگوهاى خوابى 

نامنظم و شکننده نیز بودند.
براى افراد غیر حامل این جهش ژنتیکى، نقطه 
میانه خواب، حدود ساعت 4 صبح است اما این 
زمان، براى افراد حامــل این جهش ژنتیکى، 
به ســاعات 6 تا 8 صبح تغییر مى یابد.طبق 

بررسى ها و محاسبات این محققان 

یک نفر از هر هفتاد نفر نژاد اروپایى غیر فنالندى، داراى 
جهش ژنتیکى جغد شب هستند.

«پروفسور یانگ» اضافه کرد که بیماران دچار «اختالل 
تأخیر در خواب» قادر بودند تا سیکل خواب خود را توسط 
زمانبندى هاى سختگیرانه، کنترل کنند.وى همچنین 
افزود: این موضوع کمى شبیه به استعمال سیگار است که 
ما مى توانیم قبل از اینکه به سراغ داروها برویم، از چیزهاى 

براى کمک به خودمان بهره ببریم.دیگــرى 

 

بنا به نتایج مطالعات جدید سردوش حمام، شاید خانه 
باکترى هاى مختلف است. ممکن است بعضى  از این 
باکترى ها بتوانند شما را بیمار کنند.اگر تا به حال شاهد 
رشد یک کپک یا قارچ روى پرده حمام  شده باشید به 
احتمال زیاد براى رفع آن کارى کرده اید اما اگر مثل 
اغلب مردم باشید به ندرت به فکر باکترى هاى موجود 

درون سردوش که نمى توانید آنها را ببینید بوده اید.
سردوش حمام محل مناسبى براى زندگى میکروبى 
است. سردوش ها مرطوب و گرم هستند و هر چیزى 
که آنجا زندگى کند با هر بار دوش گرفتن شما دوباره 

تغذیه مى شود.
 (NTM) به عنوان مثال: میکوباکترى هاى غیر سلى
جزو باکترى هاى هستند که به صورت طبیعى در آب و 
خاك وجود دارند اما آنها را مى توانید در سردوش حمام 
هم پیدا کنید. در حالى که 150 گونه از باکترى هاى 
(NTM) بى ضرر هستند اما بعضى گونه ها مى توانند 
سبب عفونت ریه شوند که این موضوع براى افرادى 

که سیستم ایمنى ضعیف دارند خبر خوبى نیست.
باکترى دیگرى که در سردوش حمام زندگى مى کند 
لژیونال نام دارد که مسئول بیمارى لژیونال نیز است. 
این باکترى مى تواند از طریق سیســتم تنفسى وارد 

بدن شود.
 البته این مــواردى که به آنها اشــاره شــد بدترین 

ســناریوهاى ممکن بودند. در اغلب مواقع 
باکترى ها بى خطر هستند. «گیبرت» مى  
گوید: تعداد زیــادى از باکترى ها به بهبود 
سالمت سیســتم ایمنى بدن کمک هم 
مى کنند. مردم هــر روزه با باکترى ها در 
تماس هستند. با خاك، هوا، غذا، تماس 
با افراد دیگر، تماس بــا حیوانات خانگى، 
محیط کارى و میزان بســیار کمى از این 

باکترى ها شما را مریض مى کنند.
البته یکسرى نکات وجود دارند که بهتر است آنها 

را رعایت کنید:

از سردوش هاى آهنى استفاده کنید
مطالعات نشان مى دهد که باکترى ها در محیط هاى 
پالســتیکى بهتــر رشــد مى کننــد. در ضمن از 
ســردوش هایى که آب را به میزان زیادى تبدیل به 
قطرات کوچک تر مى کنند اســتفاده نکنید. چرا که 
قطرات ریزتر به راحتى وارد شــش هاى شما خواهند 

شد.

آنها را به طور مرتب تمیز کنید
همانطور که کاشــى هاى حمام را تمیز نگه مى دارید 

بهتر است دستى هم به سردوش حمام بکشید.
براى انجام این کار مى توانید از یک مسواك قدیمى 
استفاده کرده سپس سردوش را جدا و فیلترهاى آن را 
تمیز کنید. یک تکنیک دیگر قرار دادن سردوش درون 
یک پالستیک پر از سرکه است تا به صورت طبیعى 
آلودگى ها را از بین برده باشید. این کار را به مدت یک 
ساعت ادامه بدهید. در ضمن در انتخاب دوش هاى 
عمومى احتیاط کنید. این کار را هر شش ماه یک بار 

تکرار کنید.

به سرعت زیر دوش آب نروید
اجازه بدهید به مدت 30 ثانیه آب از طریق دوش جریان 
پیدا کند و بعد به زیر دوش بروید. چرا که در همان ابتدا 
مقادیر زیادى باکترى در حال پایین آمدن هستند. در 
ضمن وقتى شیر را باز مى کنید از دوش فاصله بگیرید 
باکترى ها بسیار ریز هستند و شما مى توانید آنها را از 

طریق تنفس وارد شش هاى خود کنید.

آیا باکترى هاى 
سردوش حمام 

مى توانند شما را 
بیمار کنند

فواید 
مصرف خرما 
در ماه رمضان

ســناریوهاى ممکن بودند. در اغلب مواقع 
باکترى ها بى خطر هستند. «گیبرت» مى  
گوید: تعداد زیــادى از باکترى ها به بهبود 
سالمت سیســتم ایمنى بدن کمک هم 
مى کنند. مردم هــر روزه با باکترى ها در 
تماس هستند. با خاك، هوا، غذا، تماس

با افراد دیگر، تماس بــا حیوانات خانگى، 
محیط کارى و میزان بســیار کمى از این 

باکترى ها شما را مریض مى کنند.
البته یکسرى نکات وجود دارند که بهتر است آنها 

را رعایت کنید:

از سردوش هاى آهنى استفاده کنید
مطالعات نشانمى دهد که باکترى ها در محیط هاى

پالســتیکى بهتــر رشــد مى کننــد. در ضمن از 
ســردوش هایى که آب را به میزان زیادى تبدیل به 

آیا باکترى هاى 
سردوش حمام 

مى توانند شما را 
بیمارکنند

چرا سحرخیز بودن غیر ممکن  شده است؟

ططططططططططبق نتایج یــک مطالعه 
جدید، شــیردادن مادر به 
نوزاد براى مــدت طوالنى 
ممکن اســت بــه کاهش 
ریســک درد مزمن بعد از زایمان 

سزارین کمک کند.
185 زن ســزارین شده را  5در این مطالعه
تحت نظر قــرار دادند. تقریبــاً یک چهارم 
(23 درصد) زنانى که به مدت دوماه یا کمتر 
به نوزادشان شیر ســینه خود را داده بودند 
تا حدود چهار ماه بعــد از زایمان، در محل 
8جراحى درد مزمن داشتند. اما فقط 8 درصد 
زنانى که دو ماه بیشتر به نوزادشان شیر داده 
بودند این درد مزمن را گزارش کردند. نتایج 
ابتدایى نشان مى دهد شــیردادن به نوزاد

به مدت بیشاز دو مــاه عاملى حفاظتى در 
مقابل درد مزمن بعد از سزارین است که در 
صورت شیردادن کمتر از دوماه ریسک بروز 

این درد تا سه برابر افزایش مى یابد.
به گفته محققان، ایــن مطالعه دلیل خوب 
دیگرى براى ترغیب زنان به شیر دادن به 

نوزادشاناست.

ى خ لپ و ین ب ر ى ی جهشژ
چرا مردم به شــب زنده دارى گرایش پیدا کرده اند اما از

سحرخیزى اجتناب مى کنند.
این جهش در ژن ســى.آر.واى 1 (CRY۱)، ســاعت 
بیولوژیکى درونى بدن انســان را ُکند مى کند. ســاعت 
بیولوژیکى درونــى بدن، به ما مى گویــد که چه زمانى

بخوابیم و چه زمانى از خواب بلند شویم.
افراد دچار این تغییر، داراى یک سیکل شبانه روزى بلند 
مدت ترى از اغلب مردم هســتند که در این افراد، باعث 

بیدار ماندن تا دیر وقت مى شود.
در مقایسه با سایر جهش هاى ژنتیکى که به اختالالت 
خواب، آن هم فقط در چند خانواده در کل جهان، ارتباط 
داده مى شــدند، این جهش ژنتیکى، نســبتًا یک تغییر

ژنتیکى تأثیرگذار است.
پیش بینى مى شود که این جهش ژنتیکى، حداکثر یک 
نفر از هر هفتاد نفر را در برخى از جوامع درگیر خود کرده 
باشــد. تشــخیص «اختالل تاخیر در خواب»یا همان

«DSPD»، اغلب در این افــراد به اصطالح «جغد هاى 
شب» صورتمى گیرد.

در زمانى که اغلب مردم در خــواب عمیق فرو رفته اند، 
افرادى که دچار «اختالل تأخیر در خواب» هستند، بسیار 
پر انرژى هستند و تمایلى به خوابیدن ندارند. البته این 
افراد، اوقات سخت و دشوارى را در صبحگاه تجربه 

مى کنند.

ى ین چ بىو و نبى ی ی و ی بروز ب
در طول روز گردد.

این دانشــمندان در ابتدا، جهش ژنتیکى سى.آر.
1واى 1 (CRY۱) را در یکى از بیماران مبتال به 
«اختالل تأخیر در خواب» شناسایى کردند و 
سپس دریافتند که اینجهش ژنتیکى،

نبیبیبینینبینبینبینبینبیبیببینبینبینبینپنج نفر دیگر از بســتگان آن 
بیبیبببیبیبببیبیبیبیبیمبیمار مشترك است و همگى 
هنهنها، مشکالت خواب  آآآآآآآ

تجربــه  کرده بودند.را 
بــه این دانشــمندان 

سراغ مطالعه روى شش 
خانــواده  ترکیه اى رفتند که 

39 نفر، حامــل ژن تغییر یافته 
1ســى.آر.واى 1 (CRY۱) در میان 

اعضاى این خانواده ها وجود داشتند.
افراد دچار این جهش ژنتیکى، تأخیر در 
ساعات شروع خوابرا تجربه مى کردند و

همین افراد، داراى الگوهاى خوابى برخى از
نامنظم و شکننده نیز بودند.

هههههههههقطههههه براى افراد غیر حامل این جهش ژنتیکى، ن
ننننننننناینننننننن 4میانه خواب، حدود ساعت 4 صبح است اما 
،،،کى، زمان، براى افراد حامــل این جهش ژنتی
مى یابد.طبق 8 تا 8 صبح تغییر 6به ســاعات 6
ننقان رررررربربررسىها و محاسبات این محق

ل ر چ ن ر بی ر ی ور پرو
را توسط تأخیر در خواب» قادر بودند تا سیکل خوابخود

زمانبندى هاى سختگیرانه، کنترل کنند.وى همچنین 
افزود: این موضوع کمى شبیه به استعمال سیگار است که 
ما مى توانیم قبل از اینکه به سراغداروها برویم، از چیزهاى 

براى کمک به خودمان بهره ببریم.دیگــرى 

شیردادن به نوزاد 
از درد سزارین 

مى کاهد

جریان خون ضعیف مى تواند ناشــى از علل متعددى باشد. این امر 
موجب احساس سردى به ویژه در بازوها، ســاق پا، دست و پا 
مى شود. روغن ماهى توانایى بالقوه اى در افزایش جریان خون 
دارد. همانند سایر مکمل ها، درصورت استفاده از روغن ماهى 

براى بهبود جریان خون با پزشک خود مشورت کنید.
علل جریان خون ضعیف

بسیارى از شرایط پزشکى مى تواند موجب کاهش جریان خون 
به اندام ها شود. دیابت و همچنین آسیب عصبى در پاها باعث 
کاهش رســیدن مقدار خون الزم به پاها خواهد شد. ضعیف 
شدن، آسیب دیدن و ناتوانى دریچه هاى عروق براى بازگرداندن 
جریان خون به قلب براى دریافت اکســیژن مــورد نیاز موجب بروز

 رگ هاى واریسى مى شود. همچنین بیمارى عروق محیطى نیز کاهش جریان 
خون به اندام ها را به دنبال دارد.
فواید روغن ماهى

روغن ماهى حاوى EPA و DHA است. براســاس گزارش کلینیک مایو در 
ایاالت متحده، مصرف EPA و DHA از طریق ماهى یا مکمل هاى روغن 
ماهى مى تواند موجب کاهش خطر حمالت قلبى، آریتمى و ســکته شود. 
روغن ماهى با پایین آوردن سطوح ترى گلیســرید در خون، از اضافه شدن 
پالك هاى بیشــتر به عروق جلوگیرى مى کند. روغــن ماهى همچنین با 
پاکســازى برخى از پالك هاى موجود در بازکردن عــروق و بهبود جریان 
خون مؤثر اســت، به طورى که این امر موجب افزایش جریان خون به تمام 

بخش هاى بدن مى شود.

اغلــب متخصصان توصیه مى  کننــد که هنگام 
نوشــیدن چاى از جمله در وعده افطارى در ماه 
مبارك رمضــان، خرما را جایگزین قند یا شــکر 
کنید، خرما داراى قند طبیعى است، این نوع قند به 
سرعت جذب مى  شود و در نتیجه بر قند مصنوعى 

ارجحیت دارد.
خرما از جایــگاه ویژه  اى در میــان محصوالت 
کشاورزى برخوردار است. خرما داراى فروکتوز، 
ساکارز، گلوکز، آب، موسیالژ، مواد آلبومینوئیدى و 
پکتیکى، ویتامین  هاى A، B، C، D و E و امالحى 

نظیر روى، منگنز، فسفر، آهن و کلسیم است.
خرما بسیار مغذى و انرژى  زاست و مصرف آن در 
هنگام فعالیت  هاى بدنى، ورزشى، انجام کارهاى 
فکرى و ایام روزه دارى مى  تواند مفید باشد. خرما 
میوه  اى بسیار مغذى و مقوى بوده و بهتر است که 
در برنامه غذایى سالمندان، کودکان و نوجوانان در 

حال رشد، وارد شود.
خرمــا داراى قنــد فراوانــى اســت و خاصیت 
گرم دارد. لــذا افراد گــرم  مزاج یا افــرادى که 

بیمارى  هاى قنــدى دارنــد، باید در 
خوردن آن احتیاط کنند.

خواص خرما
 A خرما ویتامین  هاى متعددى دارد، ویتامین 
موجود در آن سبب تقویت بینایى چشم مى  شود.

 خرما به واســطه داشــتن ترکیبــات متعدد، 
در پیشــگیرى و کنترل بســیارى از بیمارى  ها 
نقش دارد؛ پیشــگیرى از بیمارى  هــاى قلبى و 
عروقى، حوادث مغزى و پیشگیرى از بروز برخى 
سرطان  ها، در مورد خرما مطرح شده و به اثبات 

رسیده است.
 خرما داراى ویتامین  هاى A و C است که سبب 
تقویت ناخن، رشــد مو و طراوت و زیبایى پوست 
مى  شــود. ویتامین  هاى موجود در خرما، ســبب 
تقویت رشد و حفظ سالمت دهان و دندان مى  شود.
 خرما یکــى از مواد مؤثــر در بهبــود حافظه

 مى  باشد. خرما منبع مناسبى از ویتامین  هاى گروه 
B، سلنیوم، آهن و منگنز است و بدین ترتیب مى تواند 

ماده غذایى مناسبى براى تقویت حافظه باشد.
 خرما ســبب تقویت و تنظیم دستگاه گوارش 
است و ترکیبات موجود در آن، اسید معده را تنظیم 
مى  کند. افرادى که معده  شان اسید اضافى ترشح 
مى  کند یا به اصطالح معده شان ترش مى  کند، 
مى  توانند چند عدد خرما را له کرده و در آبجوش 

ریخته، هم زده و آب آن را بنوشند.
 خرما خاصیت ملین دارد و روده  ها را پاکسازى 
مى  کند. مــاده نیکوتینیک موجــود در خرما، 
دارویى فوق  العاده مؤثــر براى رفع ناراحتى 
روده  اى اســت. خوردن خرما سبب ایجاد و 
تقویت باکترى  هاى مفید روده  اى مى  شود.

تأثیر 
روغن ماهى در 
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مممموجب
مى شو
ااداداداادادادادارد.
براى

بببسبسبسسبسبسسبسیبسیبسیارى
به اند
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باید در 

A دارد، ویتامین A
ىچشممىشود.

رکیبــات متعدد، 
ارى از بیمارى  ها 
رى  هــاى قلبى و 

برخ بروز از یرى

مى  توانند چند عدد خرما را له کرده و در آبجوش در ماه رمضان
ریخته، هم زده و آب آن را بنوشند.

خرما خاصیت ملین دارد و روده  ها را پاکسازى 
مى  کند. مــاده نیکوتینیک موجــود در خرما، 
دارویى فوق  العاده مؤثــر براى رفع ناراحتى 
سبب ایجاد و روده  اى اســت. خوردن خرما
قققققتقویت باکترى  هاى مفید روده  اى مى  شود.
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درباره کارلوس کى روش و تیم ملى ایران همیشه این سئوال 
وجود دارد که چرا سرمربى تیم ملى دوست ندارد با تیم هاى 
بزرگ فوتبال جهان رودررو شود. کى روش   در این باره هم 
توضیح داد و گفت: «یک بار براى همیشه در این رابطه حرف 
خواهم زد. بعضى ها مى پرســند چرا در برابر تیم هاى بسیار 
بزرگ دنیا بازى نمى کنیم، حتمًا تیم هایــى مانند برزیل و 
انگلیس و دیگر تیم هاى بزرگ دنیا تمایل دارند با ایران بازى 
کنند اما حداقل یک و نیم میلیون دالر براى هر بازى دریافت 
خواهند کرد.» به این ترتیب مشخص است که مشکل اصلى 
تیم ملى براى بازى با تیم هاى مطرح دنیا تأمین بودجه است.

سرمربى تیم ملى در ادامه گفت: « باید تیم ها را به دسته هاى 
مختلف تقسیم کنید و ســپس در رابطه با برنامه هاى خود 
تصمیم گیرى کنید، بعضى ها فکر مى کنند بازى با تیم هاى 
ملى برزیل و انگلیس و حتى پرتغــال بهترین بازى ها براى 
پیشــرفت ما خواهد بود اما در حقیقت اینگونه نیست و این 
تفکرى کامًال اشتباه است، قبل از اینکه من به ایران بیایم شما 
با تیم ملى برزیل بازى کردید و آن بازى را با سه گل به حریف 
واگذار کردید، این چه دستاوردى براى ایران داشت جز اینکه 
غرور و اعتماد به نفس بازیکنان را از آنها گرفت و هواداران را 

غمگین کرد؟» 

دانیل داورى، دروازه بان پیشین تیم ملى فوتبال ایران به 
تیم دسته دومى دویسبورگ آلمان پیوست.

به گزارش خبرورزشى، دانیل داورى در ادامه سیرنزولى خود 
در فوتبال باشگاهى آلمان پس از دو فصل نیمکت نشینى 
در تیم آرمینیا بیله فلد به تیم دویسبورگ در لیگ دسته دوم 

آلمان انتقال یافت.

دانیال
 در دویسبورگ

چرا با غول ها 
بازى نمى کنیم؟

مجتبى حسینى مربى جدید پیکان معتقد است که در 
مجموع کســب رتبه چهارمى فصل گذشته همراه با 

ذوب آهن عملکرد خوبى بوده است.
مجتبى حسینى سرمربى فصل گذشته تیم ذوب آهن 
که به تازگى به عنوان مربى تیم پیکان انتخاب شد، 
در گفتگویى در مورد اینکه آیا در مجموع از عملکردى 
که در تیم ذوب آهن داشته رضایت دارد یا خیر، گفت: 
نتایجى که به دست آمد مشخص است؛ ما در جدول 
چهارم شــدیم و 46 امتیاز گرفتیم. فکر مى کنم در 
مجموع عملکرد خوبى بود؛ البته تمام بچه ها و کادر 
فنى در این نتایج ســهیم بودند و من هم بخشــى از 

آن بودم. 
حســینى در خصوص اینکه آیا با توجه به کارنامه اى 
که به جــا گذاشــته از تصمیــم مدیــران ذوب آهن 
در کنــار گذاشــتنش از تیــم ناراحت نشــده، عنوان 
کــرد: ایــن مســائل جزئــى از فوتبــال اســت. در 
واقــع مــا کارمندهــاى باشــگاه هســتیم و
 نمــى توانیم در ایــن مورد نظــرى بدهیــم. آنها 

مى توانند تصمیم بگیرند و ما باید کار خودمان 
را انجام دهیم. در این مدت تجربه هاى زیادى 
به دست آوردم  و ســعى مى کنم همین راه را 
ادامه دهم تا بتوانم آن چیــزى که یاد گرفتم 
را به جوانــان هم یاد بدهــم. مثل ذوب آهن 
که توانســتیم جوانان زیادى را معرفى کنیم و 
در ادامه هم ســعى مى کنم همین کار را ادامه

 دهم.
سرمربى ســابق ذوب آهن که به عنوان دستیار 
به کادر جاللى اضافه شــده است، در خصوص 
اینکه آیا بازگشــت به دســتیارى در شــرایطى 
که فصل گذشــته به عنــوان ســرمربى فعالیت

 مى کرده براى او ســخت نیســت، مــى گوید: 
من بیشــتر از اینکه سرمربى باشم دســتیار بوده 
ام؛ ســعى مى کنم از تمام این اتفاقــات به عنوان 
یک فرصــت اســتفاده کنــم. من یــک مربى 
حرفــه اى هســتم و بایــد کارم را بــه صورت 

حرفه اى دنبال کنم.

نصف جهــان حاال بیش از هر زمانى اســتقاللى ها 
مورد ســرزنش قرار مى گیرند و ســئواالت جدى 

در مورد برخى عملکردهاى آنان مطرح مى شود.
 شکســت اســتقالل در نقل و انتقاالت پارسال و 
امســال منجر به این شــده که یکى از مهمترین 
سازنده هاى اسکلت فوتبال ایران هیچ نماینده اى 
در تیم ملى و صعود به جام جهانى نداشــته باشد.

 تیم ملى به جــام جهانى صعود کــرد اما این تیم 
جا مانده اى هم داشــت، آن هم جامانده اى بزرگ. 
استقالل جامانده اى بزرگ بود؛ تیمى که نه امروز 
که در همه تاریخ سازنده اسکلت فوتبال ملى ایران 
بوده است تیمى که از زمان رایکوف تا همین دوره 

قبل جام جهانى هشت بازیکن در تیم ملى ایران 
داشت.

استقالل و پرسپولیس به تناوب و در دوره هاى 
مختلف بازیکنان کم یا زیادى در تیم ملى 
ایران داشــته اند که قدرت آنها هم معموًال 
در جدول رده بندى با تعداد بیشتر و کمتر 

ملى پوشان باال و پایین رفته است اما 
اینکه یکى از این دو تیم حتى یک 
بازیکن هم در تیم ملى نداشته باشد 
اگر بى ســابقه نبوده حداقل کم 
سابقه بوده است. در واقع صعود 
منهاى استقالل به جام جهانى 
روسیه حرف هاى زیادى در دل 

خود دارد.
حرف هایــى مســتند بــه اندازه 
دریافت شش گل از العین امارات. 

در واقع همین بى نماینده بودن استقالل در تیم ملى 
منتج به سنگین ترین شکســت استقالل در همه 
ادوار شده اســت چون تجربه و بین المللى بودن از 

این تیم رخت بربسته 

است. اســتقالل در نقل و انتقاالت سال قبل، در 
تمریناتش در طول سال و در نگهدارى ملى پوشانش 
بســیار ضعیف عمل کرده و این اصًال قابل کتمان 
نیست. استقالل سال گذشته هم بهترین ها و لیست 
منصوریان را نخرید و به جاى خرید ملى پوشان به 
خرید غیر ملى پوشان روى آورد و جایگاهش را در 
تاریخ فوتبال ایــران تضعیف کرد. خریدهایى مثل 
آرش افشــین، غفورى، بختیــار رحمانى، کنعانى 
زادگان، حاج محمدى، حتى همین بیت سعید و... 
نشان از آن دارد که استقالل به دوم بودن 
عادت کرده است و لیستى 

را مى خرد که مازاد پرسپولیس یا سپاهان است.
همین امثال منشا و ساســان انصارى جزو لیست 
منصوریان بوده اند اما اســتقالل در بخش نقل و 
انتقاالتش نتوانســته هیچ کدام از ایــن بازیکنان 
را بگیرد و حتى شــایان مصلح را هم دو دستى به 
پرســپولیس واگذار کرده است. شکست استقالل 
در نقل و انتقاالت پارسال و امسال منجر به حذف 
این تیم در تیم ملى ایران شده است. البته این تیم 
در به کار گرفتــن جوان ها خوب عمــل کرده اما 
جوانگرایى بیش از انــدازه منجر به عدم قهرمانى، 
حذف از جام حذفى، حذف از لیگ قهرمانان آســیا 
و دریافت شش گل از رقیب آن سوى خلیج فارس 
شده است. در واقع استقالل در کنار جوانگرایى 
مثل پرســپولیس باید بازیکنان تاپ را 
هم به خدمــت مى گرفت که چنین 
نکرده است و این یعنى سقوط 
اســتقالل. این رویه امسال 
هم تا ایــن لحظه ادامه 
داشــته و تــا کنون 
استقالل در جذب 
ملى پوشــان 
فــق  مو
ه  د نبــو

است.

استقالل مازاد سپاهان و پرسپولیس 
را مى خرد!

هواداران اســتقالل از خرید مهاجم  نصف جهان  ظاهرا ً
جدید خود رضایتى ندارند و همچنان در غم از دست دادن 
کاوه رضایى هستند.بازگشت شهباززاده به استقالل با 
واکنش هاى متفاوتى از سوى هواداران این تیم روبه رو 
شده است. بیشتر هواداران نسبت به برگشتن او بدبین 
هســتند و معتقدند او دیگر مهاجم آماده اى نیست اما 
تعداد کمى از هواداران همچنان او را مهاجمى گلزن و 
چارچوب شناس مى دانند که به درد استقالل و منصوریان 
مى  خورد. اما واقعیت این است که آمار گلزنى او در فصلى 
که گذشت اصًال خوب نیست. او در نیم فصل اول در تیم 
آالنیا اسپور ترکیه حضور داشت و فقط یک گل براى این 
تیم زد. شهباززاده در نقل و انتقاالت نیم فصل از آالنیا به 
نفت تهران پیوست و با وجود اینکه در بیشتر بازى هاى 
این تیم در لیگ برتر حضور داشت نتوانست گلى براى 
این تیم بزند و فقط یک گل حســاس و تعیین کننده در 
فینال جام حذفى به تراکتورسازى زد که باعث قهرمانى 

نفت شد.
زدن تنهــا دو گل در طول یک فصل بــراى مهاجمى 
مثل شــهباززاده آمارى به شــدت ناامیدکننده است و 
مهر تأییدى بر ناآمادگى اوست و اگر قرار به ادامه چنین 
روندى در فصل بعد باشــد، او هیچ کمکى به استقالل 
نخواهد کرد و فقط یک جاى خالى را در فهرســت این 

تیم پر خواهد کرد.

پرسپولیسى ها لرزیدند! نقره داغ استقالل، نا امیدى ذوب آهن

نصف جهان  در روزهایى که ذوب آهن به شدت به دنبال کاوه رضایى بود 
و استقالل هم در تالش براى حفظ این مهاجم، حضور او در بلژیک هر 

دو تیم را شوکه کرد.
 جدایى کاوه رضایى از استقالل مطمئنًا مهمترین اتفاق نقل و انتقاالتى 
آبى پوشان بود. استقاللى ها بهترین بازیکن خود را در روزى از دست دادند 
که سجاد شهباززاده استقاللى شــد و منصوریان خبر از جذب داریوش 

شجاعیان و پژمان منتظرى داد.
خبرهاى منصوریان و قرارداد سجاد شهباززاده هر چند تا اندازه زیادى 
عطش هواداران این تیم را سیراب کرده بود اما حاال جدایى کاوه باعث 
شده تا باز هم استقاللى ها از عملکرد این تیم در فصل نقل و انتقاالت 
انتقاد کنند و باز هم مدیران این تیم انتقــادات زیادى را تحمل کنند. 
مدیران اســتقالل مطمئنًا در روزهاى آینده باز هم باید انتقادات 

بیشترى را با مشخص شدن زوایاى این جدایى تحمل کنند و البته باید 
دید چه واکنشى نسبت به اتفاقات عجیب روز چهارشنبه هفته گذشته این 
باشگاه خواهند داشت.سرمربى و مدیران استقالل البته این شانس را دارند 
تا با تمدید قرارداد ابراهیمى، نورافکن، حسینى و... و جذب چند بازیکن 
نامدار مانند شجاعیان باز هم ورق را به سمت خود برگردانند اما مطمئنًا 
از دست رفتن بهترین بازیکن فصل گذشته آبى ها براى منصوریانى که 
بارها اعالم کرده بود رضایى در این تیــم خواهد ماند، ضربه اى جبران 
ناپذیر در آغاز راه لیگ هفدهم است. ذوب آهن هم که قصد داشت پس از 
حفظ تبریزى و جلوگیرى از حضور او در اردوگاه آبى، کاوه رضایى را جذب 
کند تا ضمن تقویت تیم، ضربه سهمگینى را به استقالل وارد کند فعًال از 
این انتقال بزرگ نا امید شد و البته نقشه هایى را براى جذب دیگر ستاره 

هاى منصوریان در سر دارد.

 نصف جهان شــمارش معکــوس براى جدایــى طارمى از 
پرسپولیس فرا رسیده و این موضوع حسابى سرخ ها را نگران 
کرده است.درست چند ساعت بعد از پیوستن سجاد شهباززاده 
به استقالل، ناگهان خبر جدایى کاوه رضایى مثل بمب ترکید. 
کاوه هم درست مثل سروش رفیعى خیلى ناگهانى ول کرد و 
رفت. جالب اینجاست که هر دوى این بازیکنان در شرایطى 
که طبق قوانین لیگ نمى توانســتند قراردادهاى کمتر از دو 
ســال ببندند، به ازاى پول هاى میلیاردى کــه گرفته اند اما 

بندهایى داشتند که به راحتى آب خوردن جدا شدند و رفتند.
با این اتفاقات اما و با این ســیر جدا شدن بازیکنانى که فکر 
مى کنند بازى در اروپا شانس ملى پوش شدن شان را بیشتر 

مى کند، پرسپولیســى ها دلهره دارند که مهدى طارمى هم 
مثل فصل قبل، یکباره سوداى رفتن به سرش بزند. او سنش 
دارد باال مى رود. االن خوش درخشیده و ستاره شده است و 
اگر نرود شاید دیگر این فرصت گیرش نیاید، حتى بعد از جام 
جهانى. کمتر تیم خوبى بازیکن باالى 25 ســال شاغل در 
لیگ هاى آســیایى را مى گیرد و نمونه اش جام جهانى قبلى 

است که هیچ بازیکنى از ما مشترى پیدا نکرد.
حاال قرمزها مى ترسند پیشــنهادى براى طارمى برسد و او 
هم هواى رفتن به سرش بزند. براى همین با رفتن کاوه، آنها 

خیلى ســریع به دنبال این هستند که در صورت 
نیاز براى طارمى آلترناتیوى داشته باشند!

2گل در 2کشور!

برگزارى آخرین بازى مرحله مقدماتى جام جهانى 2018 
منطقه آسیا در شــهریور به جاى خرداد، این امیدوارى را 
براى فوتبال ایران به وجود مى آورد که این بار دیگر فضاى 
ملتهب و انتخاباتى کشور، روى سرنوشت صعود تیم ملى 
تأثیرى نخواهد گذاشــت و تیم کى روش در شهریورماه 
فرصت برگزارى جشن صعود را به دســت خواهد آورد.

 تیم ملــى اما بــا نمایش هایى خیره کننــده و نتایجى 
درخشــان، فقط تا خرداد بــراى قطعى کردن صعود 
به روسیه منتظر ماند. شــش پیروزى و دوتساوى 
در هشت مســابقه، ایران را در جایگاه دومین تیم 
صعودکننده و ســومین تیم حاضر در جام جهانى 
2018 قرار داد. صعود بى دغدغه، اولین مأموریت 
تیم ملى در مرحلــه مقدماتــى جام جهانى بود. 
مأموریتى کــه با موفقیت کامل به پایان رســید. 
تحمیل دومین شکست به ازبکســتان در دومین 
مســابقه با این تیم، رقص پرچم هاى ســه رنگ در 
آزادى را رقم زد و ایران را به جــام جهانى برد. دومین 
مأموریــت ایــران در ایــن مرحلــه، ســرگروهى بود. 
تیم اول آسیا به اندازه اى بهتر از رقبا بود که هیچ اتفاقى به 
جز صدرنشــینى در پایان این مرحله و تجربه یک صعود 
مقتدرانه، براى هوادارانش پذیرفتنى به نظر نمى رسید. با 
شکست کره جنوبى در مسابقه روبه روى قطر، صدرنشینى 
ایران در گروه نیز قطعى شــد. حاال اگر تیم ملى در هر دو 
مسابقه پیش رو نیز شکست بخورد و کره جنوبى در هر دو 

مسابقه به برترى برسد، باز هم خطرى صدرنشینى تیم ملى 
را تهدید نخواهد کرد. سومین و آخرین مأموریت تیم ملى 
اما در دو مسابقه آینده نیز ادامه خواهد داشت. تیم ملى در 
هشت مسابقه قبلى دروازه اش را بسته نگه داشت و حاال این 
شانس را دارد که با دو کلین شیت دیگر در جدال با سوریه و 
کره جنوبى، بدون دریافت حتى یک گل به جام جهانى قدم 
بگذارد. تا یک هفته قبل، انگلیس ساوتگیت نیز در همه 
دیدارهاى مقدماتى دروازه اش را بسته نگه داشته بود اما 
گل هاى گریفیت اســکاتلندى، موجب فروپاشى دروازه 
جو هارت شد تا ایران تنها تیم بدون گل خورده در مرحله 
مقدماتى لقب بگیرد. ده کلین شیت در ده مسابقه، مى تواند 
رکوردى خارق العاده و جاودانه براى تیم ملى ایران باشد. 
مأموریت به دست آوردن این دو رکورد، موجب خواهد شد 
ستاره هاى ایرانى هر دو مسابقه باقیمانده در این مرحله را 

کامالً جدى بگیرند. 
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ز ن ىبو بین و جرب چون ر و
این تیم رخت بربسته 

ن بل ین و ر ل ی ر ی ب
نیست. استقالل سال گذشته هم بهترین ها و لیست 
منصوریان را نخرید و به جاى خرید ملى پوشان به 
و جایگاهش را در خرید غیر ملى پوشان روى آورد

تاریخ فوتبال ایــران تضعیف کرد. خریدهایى مثل 
آرشافشــین، غفورى، بختیــار رحمانى، کنعانى 
زادگان، حاج محمدى، حتى همین بیت سعید و... 
نشان از آن دارد که استقالل به دوم بودن 
عادت کرده است و لیستى 

ش ب ر ل بو ن وری
انتقاالتش نتوانســته هیچ کدام از ایــن
را بگیرد و حتى شــایان مصلح را هم دو
پرســپولیس واگذار کرده است. شکست
در نقل و انتقاالت پارسال و امسال منجر
تیم در تیم ملى ایران شده است. البته این
در به کار گرفتــن جوان ها خوب عمــل
جوانگرایى بیش از انــدازه منجر به عدم
حذفاز جام حذفى، حذف از لیگ قهرمانا
و دریافت شش گل از رقیب آن سوى خلی
ششده است. در واقع استقالل در کنار ج
پرســپولیس باید بازیکنا مثلمثل
ههمم به خدمــت مى گرفت
نکرده است و این یعن
اســتقالل. این رو
هم تا ایــن لح
داشــته و تـ
استقالل
ملى پ
مو

   آنها تصمیم گیر هستند؛ 

                     ما کار خودمان را مى کنیم 

نمان بگیرند و ما باید کار خود م
این مدت تجربه هاى زیادى ر
و ســعى مى کنم همین راه را 
چیــزى که یاد گرفتم انم آن

یاد بدهــم. مثل ذوب آهن  هم
جوانان زیادى را معرفى کنیم و 
ـعىمى کنم همین کار را ادامه

ق ذوب آهن که به عنوان دستیار 
ضافه شــده است، در خصوص 
ـت به دســتیارى در شــرایطى 
ـته به عنــوان ســرمربى فعالیت
او ســخت نیســت، مــى گوید:
ینکه سرمربى باشم دســتیار بوده
نوان کنم از تمام این اتفاقــات به عن
ســتفاده کنــم. من یــک مربىى
ــتم و بایــد کارم را بــه صورت 

کنم.

انتقاد کنند و باز هم مدیران این تیم انتقــادات
مدیران اســتقالل مطمئنًا در روزهاى آیند

ـریع به دنبال این هستند که در صورت 
 طارمى آلترناتیوى داشته باشند!
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مى کنیمممم ر دمان را مى کنیمم ن
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باشگاه ولفسبورگ رسمًا اعالم کرد با 
توافق طرفین قرارداد اشکان دژآگه که در تاریخ 30 ژوئن 

2017 به پایان مى  رسید، دیگر تمدید نخواهد شد و هافبک ایرانى 
این باشگاه را ترك خواهد کرد.

در خبر سایت رسمى باشگاه ولفسبورگ به نقل از اشکان دژآگه آمده 
است:«براى من پوشیدن دوباره پیراهن تیم ولفسبورگ افتخار بزرگى بود. 

مى  خواهم از تمام هواداران تیم ولفسبورگ به خاطر خوشامدگویى غیرقابل منتظره به من قدردانى 
کنم. از زمان بازگشتم به ولفسبورگ این حمایتها را دریافت کردم. فراموش نمى  کنم زمانى که پا به 

ورزشگاه ولکس  واگن گذاشتم چه لحظه  هاى هیجان  انگیزى براى من بود. این اتفاق براى من معانى 
بسیار زیادى داشت و بسیار خوشم آمد که چگونه هواداران براى من شادى مى  کردند. ولفسبورگ همیشه 
در قلب من است و باقى خواهد ماند. خوشحالم که باشگاه به من پیشنهاد فعالیت در ولفسبورگ براى آینده 
داد.» مدیر ورزشى باشگاه ولفسبورگ هم در رابطه با جدایى اشکان دژآگه به سایت این باشگاه گفته: «مى 

 خواهیم از دژآگه بخاطر تعهداتش که یک الگو براى باشگاه است قدردانى کنیم. هرچند بعضى  ها از 
بازگشت او به تیم ولفسبورگ راضى نبودند اما اشکان هیچگاه میدان را ترك نکرد. به رغم مصدومیت 

تلخ براى بازگشت سخت تالش کرد. ما فقط در زمان بازى هاى پلى  آف توانستیم از اشکان بهره 
ببریم که اهمیت بسیارى براى تیم ولفسبورگ داشت. او در زمین نشان داد که چقدر بازیکن 

حرفه  اى است. براى او در ادامه دوران فوتبالش آرزوى موفقیت مى  کنیم و دوباره به 
اشکان دژآگه در آینده براى فعالیت در باشگاه ولفسبورگ خوشامد خواهیم 

گفت.» 

سرمربى تیم فوتبال سپاهان گفت: 70 درصد بازیکنان 
مدنظر من جذب شده اند که خوب است ولى ما هنوز هم 

زمان داریم و باید باز هم بازیکن جذب کنیم.
زالتکو کرانچار در حاشــیه  تمرین آماده ســازى تیم 
فوتبال ســپاهان براى حضور در لیگ هفدهم، در جمع 
خبرنگاران اظهار داشــت: جو تمرین بسیار خوب بود و 
معرفى بازیکنان به هواداران از طرف باشگاه نشان داد 
که باشگاه در این فصل نسبت به فصل گذشته انتظارات 
بیشترى از تیم دارد. وى افزود: باشگاه در حال تالش است 
تا بازیکنانى که در لیست من بودند را جذب کند. دست 
به هر اقدامى خواهیم زد تا تیم به سطحى برسد تا نتیجه 
مناسبى کسب کند و کسب حداقل یک جام و راهیابى به 

لیگ قهرمانان آسیا از اهداف ماست.
کرانچار ادامه داد: 70 درصد بازیکنان مدنظر من جذب 

شده اند که خوب است ولى ما هنوز هم زمان داریم.
سرمربى تیم فوتبال ســپاهان در مورد وضعیت آمادگى 
بازیکنان تیمش در تمرین گفت: به نظر مى رسد که اکثر 
بازیکنان در تعطیالت کار کرده اند. دو سه بازیکن مصدوم 
بودند یا از ما اســتراحت خواســته بودند. طورى براى 
آماده سازى پیش از فصل برنامه ریزى کرده ایم تا بتوانیم 

تمام بازیکنان را به آمادگى موردنظر برسانیم.
وى در پاسخ به اینکه اگر تیمش با همین شاکله و تحقق 
70 درصدى جــذب بازیکنان موردنظــر در لیگ برتر 
شرکت کند چه نتیجه اى کسب خواهد کرد، بیان داشت: 
من انتظار دارم که 100 درصد لیست من تکمیل شود. 
این تیم مى تواند به لیگ قهرمانان آسیا برسد و این هدف 
ماست. من کیفیت تیم را در حد کسب یک جام مى بینم 

ولى باید باز هم بازیکن جذب شود.
کرانچار در مورد اینکه آیا ســپاهان اردوى خارجى هم 
خواهد داشت گفت: تا این لحظه نه. 15 روز اول تمرینات 
را در اصفهان برگزار مى کنیم و بعد پیشنهادات را بررسى 
مى کنیم تا هم از کمپ و هم از بازى هاى تدارکاتى مناسب 
بهره ببریم.سرمربى تیم فوتبال سپاهان در مورد جایگزین 
سرور جپاروف در صورت به توافق نرسیدن با این بازیکن 
اظهار داشت: جپاروف تا 25 مرداد از ما استراحت گرفته 
است. شاهین ثاقبى را به عنوان جایگزین جپاروف جذب 
کرده ایم و یک پلــى میکر عراقى 
جــوان و فوق العــاده را هم 
زیر نظر گرفته ایم. در خط 
حمله نیز ساسان انصارى 
را جذب کرده ایم و با وجود 
بازیکنان خوب دیگرى 
که در اختیــار داریم، 
ترســى براى خط 
حملــه خود 

نداریم.
 

ســردار آجورلو مدیرعامل تراکتورســازى کــه تیمش با 
محرومیت از نقل و انتقاالت تابستانى روبه رو شده به دنبال 
تحت فشار قرار دادن افرادى مثل على دایى است تا از زیر 
فشار مسئولیت شانه خالى کند. در روزهایى که تراکتورسازى 
با سهل انگارى مدیرانش دو بازار نقل و انتقاالت زمستان و 
تابستان 2017 را از دست داد، نه تنها هیچکس مسئولیت 
این فاجعه را قبول نکرد که حتى یک نفر هم از کار برکنار 
نشد یا به احترام مردم آذربایجان استعفا نداد. حاال مدیرعامل 
تراکتور از مردم آذربایجان و على دایى سوءاستفاده مى کند 
تا مسیر اصلى مشــکل و مانع تراکتور گم شود. آجورلو در 
حالى که مى توانست شخصًا از على دایى بخواهد اخبارى 
را به تراکتورسازى ببخشــد، در مصاحبه اى علنى گفته از 
على دایى مى خواهد تا اجازه دهد اخبارى در تراکتورسازى 
بماند. چرا که دایى فرزند آذربایجان است و به آن تعلق دارد و 
باید به تراکتورسازى کمک کند. آجورلو به این طریق دایى را 
در برابر هواداران تراکتور قرار داده و حاال خود کنار کشیده تا از 

قبول مسئولیت شانه خالى کند.  

سوءاستفاده آجورلو
 از اصالت دایى

با جذب ســعید آقایى، احســان حاج صفى 
احتماًال در ســپاهان هــم مى تواند در 

همان منطقه اى بازى کند که کارلوس 
کى روش در تیم ملى ترجیح مى دهد 

تا آنجا از او استفاده نماید.
ســعید آقایــى اکنــون یکــى از 
گزینه هاى اصلى کارلوس کى روش 
براى بازى در سمت چپ خط دفاعى 

تیم ملى اســت. اگرچه این بازیکن 
ملى پوش عالوه بر دفــاع چپ توانایى 

بازى در ســمت راســت خط دفاعى و جناح 
چپ خط میانى را هم دارد اما به نظر مى رسد 
که زالتکو کرانچار هم این مدافع 22 ساله 
تبریزى را به عنوان مدافع چپ مدنظر دارد 
و این همان منطقه اى اســت که ُپست 
تخصصى احسان حاج صفى به حساب 
مى آید. اما سرمربى تیم ملى از کاپیتان 
ســپاهان بیشتر در ُپســت هافبک 
اســتفاده مى کند و ایــن بازیکن 
ملى پــوش در ســال هاى اخیر 
معموًال در خط میانى درخشش 

بیشترى داشته است.
با ایــن اوصاف، با پیوســتن 
آقایى به سپاهان حاج صفى 
دیگــر ناگزیر بــه بازى در 
دفاع چــپ نیســت و در 
فصل منتهى به جام جهانى 
مى تواند در همان منطقه اى 
بازى کند که ســرمربى تیم 
ملى هم او را بــراى همانجا 
مدنظر دارد. البتــه همه اینها 
به شرطى است که حاج صفى 
طبق انتظار قرارداد خود را با 

سپاهان تمدید کند.

محمد علوى
صعود ایران به جام جهانى، دوشنبه شــب هفته گذشــته قطعى 
شده بود اما سه شنبه شب در دیگر بازى هاى این گروه، نتایجى 
به دست آمد که صدرنشینى ایران را هم در فاصله دو هفته مانده 
به مسابقات قطعى کرد. ســوریه در خاك چین به تساوى 2 بر 2 
رسید و قطر موفق شد کره جنوبى را با نتیجه 3 بر 2 شکست بدهد. 
حاال ایران با 20 امتیاز صدرنشین گروه است و دیگر تحت هیچ 
شــرایطى از صدر پایین نخواهد آمد. فوتبال ایران هرگز چنین 
وضعیتى را تجربه نکرده است. معموًال اســترس صعود بوده و 
حذف هایى لحظه آخرى. این بار اما با رهبرى کارلوس کى روش، 
خیلى زودتر از موعد به جام جهانى رسیدیم. پیش بینى مى شد با 
این صعود مقتدرانه و زودهنگام، منتقدان این سرمربى سکوت 
پیشــه کنند و اجازه بدهند مردم عالقه مند به فوتبال بعد از این 
صعود شیرین، کمى لذت ببرند اما در کمال تعجب اینطور نشده 
و مخالفان و منتقدان کى روش همچنان در فضاى مجازى و در 
رسانه هایشان مشــغول انتقاد از تیمى هستند که تحسین همه 
رسانه هاى معروف دنیا را برانگیخته است. در این یکى، دو روز، 
رسانه هاى مختلف دنیا اخبار، گزارش ها و آمارهاى جالبى از تیم 
ملى ایران تحت هدایت کى روش منتشر کرده اند اما در داخل 
ایران، حجم انتقادات همچنان باالســت. ببینیم بیشــترین 

انتقاداتى که از کى روش مى شود چیست.
 یکى از مهمترین ایراداتى که بــه تیم کى روش مى گیرند 

به قدرت دفاعى این تیم برمى گــردد! برخى البته پا را از این هم 
فراتر گذاشته اند و معتقدند تیم کى روش، یک تیم صرفًا دفاعى با 
«دفاع اتوبوسى» است! درحالى که این ویژگى اصًال به تیم ملى 
نمى چســبد. این اصطالح درباره برخى از تیم ها مصداق دارد. 
تیم هایى که براى دفاع کردن تمام بازیکنانشان در داخل و کمى 
جلوتر از محوطه جریمه مستقر مى شود و اجازه نزدیک شدن به 
دروازه خودى را نمى دهند! مثًال یک بار علیرضا منصوریان بعد از 
بازى برگشت استقالل و سیاه جامگان، تیم اکبر میثاقیان را به 
دفاع اتوبوسى متهم کرده بود. درحالى که خودش متهم بود که 
در مقابل پرسپولیس با این شــیوه بازى کرده است. در تیم هاى 
خارجى هم تیم ملى یونان که قهرمان جــام ملت هاى اروپاى 
سال 2004 شده بود متهم شــد با این شیوه قهرمانى را به دست 
آورده است. چلسى مورینیو هم مدتى با این اتهام روبه رو بود اما 
آیا واقعًا دفاع تیم ملى، اتوبوسى است؟ در این سال ها هرگز دیده 
نشد بازیکنان در یک ســوم زمین خودى تجمع کنند. مهاجمان 
تیم ملى با شــیوه اى درســت و دقیق، کار دفاع از جلو یا همان 
«پرس» را انجام مى دهند. هافبک ها هم به نوبه 
خودشان به وظایف دفاعى عمل مى کنند. 
در نهایت، مدافعان تیم ملى با استقرار 
صحیح و پوشــش عالى، دروازه تیم 
ملى را حفظ مى کنند. ساختار دفاعى 
تیم ملى ایران، هیچ شباهتى به آنچه از 

آن با نام دفاع اتوبوسى یاد مى شود، ندارد. این سیستم قطعًا بدون 
اشکال نیست و ایراداتى هم دارد اما شاگردان کى روش اجراى 
کم نقصى از خواسته مربى شان دارند. به نظر مى رسد گل نخوردن 
تیم ملى به جاى اینکه باعث خوشحالى بشود، بعضى ها را ناراحت 

کرده است!
 منتقــدان معتقدند که تیم کى روش، بیــش از حد دفاعى بازى 
مى کند و در فاز هجومى آنقدر که باید قدرتمند نیست. شاید اگر 
قرار باشد این مســئله را با تعداد گل هاى زده مان اندازه بگیریم، 
حق با منتقدان باشد. تیم ایران در هشت بازى این مرحله، هشت 
گل زده اســت که آمار یک گل در هر بازى را نشــان مى دهد. 
مشخصًا این آمار خیلى خوب نیست اما باز هم بعد از کره جنوبى، 
بیشــترین گل زده را در این گروه داریم اما نکته این اســت که 
تیم ملى ضعف گلزنى دارد نه ضعف ایجاد موقعیت؛ مثًال در بازى 
رفت با کره جنوبى، ایران حداقل چهار موقعیت 90 درصدى براى 
گلزنى داشت که فقط یکى تبدیل به گل شد. در بازى برگشت با 
قطر، ایران حداقل باید پنج گل به این تیم مى زد که باز هم فقط به 
یک گل رسید. در بازى هاى اخیر با چین و ازبکستان هم دستکم 
چهار موقعیت گل خوب توســط بازیکنان به هــدر رفت؛ اینها 
نشان مى دهد که تیم کى روش در فاز هجومى هم تیم توانمند و 
بابرنامه اى اســت اما نه به آن اندازه که در دفاع، کم نقص است. 
تیم ملى با کى روش در این سال ها چند نتیجه خوب با بردهاى 
پرگل داشته اســت؛ مثًال برد 6 بر صفر در مقابل بحرین، دو برد 

5 بر صفر و 4 بر صفر برابر لبنان، پیــروزى 3 بر صفر بر تایلند یا 
تساوى 3 بر 3 برابر عراق در جام ملت هاى آسیا. منتقدان هر چقدر 
هم که بى انصاف باشــند احتماًال توقع ندارند که ایران تیم هایى 
مثل کره جنوبى، ژاپن، استرالیا و عربستان را با چند گل شکست 
بدهد چون االن این تیم ها از قدرت هاى اول دنیا هم این تعداد 
گل نمى خورند! اگر هم منظورشان پیروزى بر تیم هاى درجه 2 
آسیاست که تیم کى روش در این مورد، ضعیف عمل نکرده است.
این تیم، تیم ملى ایران اســت و پیشــرفت روز بــه روزش هم 
کامًال قابل تشــخیص اســت. مربى این تیم، کســى است که 
با خودش رودربایســتى ندارد و اگر روز فوق العاده اش نباشــد، 
خیلى راحت جلوى دوربین به آن اعتــراف مى کند؛ مثل همین 
بازى با ازبکســتان که کى روش در برنامه 90 گفت:  «در روزى 
که فوق العاده نبودیم اما با انســجام باال پیروز شــدیم.» همین 
رودربایستى نداشتن، باعث شــده که در فاصله دو هفته تا پایان 
مسابقات انتخابى، ایران به هدفش رســیده است و بقیه تیم ها 
در باالترین سطح اضطراب و استرس هســتند. در مجموع دو 
گروه هم ایران صدرنشین است و حاال دستکم پنج تیم باید براى 
سه سهمیه مستقیم باقیمانده و یک ســهمیه پلى آف بجنگند؛ 
جنگى که تا همین دوره پیش، ایران یک پــاى آن بود اما حاال 
با خیال راحت، کنار نشســته ایم و داریم دست وپا زدن هاى کره 
جنوبى، ازبکستان، ژاپن، اســترالیا و عربستان سعودى را تماشا

 مى کنیم.

ً

 جنگ ذوب آهن با استقالل
نصف جهان به نظر مى رسد در روزهاى آینده باید منتظر یکى دو پاتک ذوب آهن و ژنرال به استقاللى ها باشیم.

امیر قلعه نویى اعالم کرده که به دلیل محرومیت باشگاه تراکتورسازى از جذب بازیکن جدید در فصل نقل و انتقاالت و به احترام مردم تبریز، از باشگاه تراکتورسازى هیچ بازیکنى را جذب نخواهد کرد.  احتماًال 
منظور قلعه نویى، سینا عشورى است که این روزها شایعه بازگشتش به ذوب  آهن شنیده مى شود. البته قطعاً چند بازیکن دیگر تراکتورسازى هم هستند که در صورت پیشنهاد ذوب  آهن و قلعه نویى آماده ترك 
تراکتورسازى خواهند بود. در واقع تراکتورسازى اگر مشکل جذب بازیکن نداشت، قلعه نویى به راحتى چند بازیکن این تیم را به خدمت مى گرفت اما محرومیت تراکتور از نقل و انتقاالت باعث شد تا ژنرال از 

جذب بازیکنان این تیم چشم پوشى کند.
با این اوصاف باید منتظر باشیم تا قلعه نویى به دنبال جذب بازیکنان دیگرى از سایر تیم ها باشد و با توجه به اخبار و شایعات، به نظر مى رسد چند بازیکن استقالل هدف اصلى قلعه نویى باشند. در همین یکى دو 
روز اخیر صحبت از پیشنهاد ذوب آهن به کاوه رضایى، امید ابراهیمى، سیدمجید حسینى و هرایر مگویان است و گفته مى شود احتمال پیوستن یکى دو نفر از این جمع به ذوب آهن زیاد است. البته کاوه رضایى 
در نهایت هم استقالل را سر کار گذاشت و هم اینکه  ذوب آهن را نا امید کرد تا راهى بلژیک شود. حاال استقالل و منصوریان به شدت نگران جدایى چند بازیکن خود هستند.به طور مثال مرتضى تبریزى هم 
که به گفته سعید آذرى پیشنهاد نزدیک به  یک میلیارد و 600 میلیون تومان استقالل را در جیب داشت، در ذوب آهن مانده و پیشنهادهاى این باشگاه به بازیکنان موردنظرش آنقدر وسوسه کننده باشد که 
مثل تبریزى پیشنهادهاى استقالل را نادیده بگیرند. ضمن اینکه کار کردن با امیر قلعه نویى هم هنوز براى بازیکنان جذاب است و ممکن است این چند استقاللى با آغوش باز از کار کردن با ژنرال استقبال 
کنند و از استقالل جدا شوند. قلعه نویى حاال تبدیل به بزرگ ترین تهدید و خطر براى استقالل و منصوریان شده و جنگ با آنها را از همین فصل نقل و انتقاالت آغاز کرده است. در روزهاى آینده باید منتظر 

باشیم و از جنگ ذوب آهن- استقالل بیشتر بشنویم.   

بازیکنان 70درصد فوتبالسپاهانگفت: تیم 0سرمرب

یک پلى میکر عراقى را 
تحت نظر داریم
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س کى روش براى
کککککککارلو

       بازى در سمت چپ 

تیم ملى 
       خط دفاعى 

است

ز

مى  خواهم از تم
کنم. از زمان باز
ورزشگاه ولکس  و
بسیار زیادى داشت
در قلب من است و
داد.» مدیر ورزشى
 خواهیم از دژآگه
بازگشت او به تیم
تلخ براى بازگش
ببریم که اهم
حرفه اى
اشک

احســانحاجصفى عید آقایى،
ســپاهان هــم مى تواند در 

ه اى بازى کند که کارلوس 
 تیم ملى ترجیح مى دهد 

ستفاده نماید.
ــى اکنــون یکــى از 
صلى کارلوس کى روش

ر سمت چپ خط دفاعى 
ــت. اگرچه این بازیکن 

الوه بر دفــاع چپ توانایى 
ـمت راســت خط دفاعى و جناح 
نى را هم دارد اما به نظر مى رسد 
22 ساله  2کرانچار هم این مدافع
 عنوان مدافع چپ مدنظر دارد 
 منطقه اى اســت که ُپست 
حسان حاج صفى به حساب 
رمربى تیم ملى از کاپیتان 
شتر در ُپســت هافبک 
ى کند و ایــن بازیکن
 در ســال هاى اخیر 
خط میانى درخشش 

ته است.
اف، با پیوســتن 
اهان حاج صفى 
یر بــه بازى در
نیســت و در

ى به جام جهانى 
همان منطقه اى 
ه ســرمربى تیم 
ا بــراى همانجا 
 البتــه همه اینها 
ست که حاج صفى
قرارداد خود را با 

ید کند.

هاى معروف دنیا را برانگیخته است. در این یکى، دو روز، 
تیم گزارش ها و آمارهاى جالبى از هاى مختلف دنیا اخبار،
ران تحت هدایت کى روش منتشر کرده اند اما در داخل 
 حجم انتقادات همچنان باالســت. ببینیم بیشــترین 

ى که از کى روش مى شود چیست.
ز مهمترین ایراداتى که بــه تیم کى روش مى گیرند 

«پرس» را انجام مى دهند. هافبک ها هم به نوبه 
خودشان به وظایف دفاعى عمل مى کنند. 
در نهایت، مدافعان تیم ملى با استقرار 
صحیح و پوشــش عالى، دروازه تیم 
ملى را حفظ مى کنند. ساختار دفاعى 
تیم ملى ایران، هیچ شباهتى به آنچه از 

یک گل رسید. در بازى هاى اخیر با چی
چهار موقعیت گل خوبتوســط بازیک
نشان مى دهد که تیم کى روش در فاز
بابرنامه اى اســت اما نه به آن اندازه ک
تیم ملى با کى روش در این سال ها چ
6پرگل داشته اســت؛ مثًال برد 6 بر صف

 ج
نصف جهان به نظر مى رسد در روزهاى آینده باید منتظر یکى دو پاتک ذوب آهن و ژنرال به اس
امیرقلعه نویى اعالم کردهکه به دلیل محرومیت باشگاه تراکتورسازى از جذب بازیکنجدید د
منظور قلعه نویى، سینا عشورى است که این روزها شایعه بازگشتش به ذوب آهن شنیده مى ش
تراکتورسازى خواهند بود. در واقع تراکتورسازى اگر مشکل جذب بازیکن نداشت، قلعه نویى

جذب بازیکنان این تیم چشم پوشى کند.
با این اوصاف باید منتظر باشیم تا قلعه نویى به دنبال جذب بازیکنان دیگرى از سایر تیم ها باشد
روزاخیر صحبت از پیشنهاد ذوب آهن به کاوه رضایى، امید ابراهیمى، سیدمجید حسینى و هرا
درنهایت هم استقالل را سر کار گذاشت و هم اینکه  ذوب آهن را نا امید کرد تا راهى بلژیک شو
0که به گفته سعید آذرى پیشنهاد نزدیک به  یک میلیارد و 600 میلیون تومان استقالل را در جی
مثل تبریزى پیشنهادهاى استقالل را نادیده بگیرند. ضمن اینکه کار کردن با امیر قلعه نویىه
کنند و از استقالل جدا شوند. قلعه نویى حاال تبدیل به بزرگ ترین تهدید و خطر براى استقالل

باشیم و از جنگ ذوب آهن- استقالل بیشتر بشنویم.   

اشکان بهره 
ر بازیکن 

ره به 

کرده ایم و یک پلــى میکر عراقى 
جــوان و فوق العــاده را هم 
زیر نظر گرفته ایم. در خط 
حمله نیز ساسان انصارى 
را جذب کرده ایم و با وجود 
بازیکنان خوب دیگرى 
که در اختیــار داریم، 
ترســى براى خط 
حملــه خود 

نداریم.

ل
ى را جذب نخواهد کرد.  احتماًال 
ب آهن و قلعه نویى آماده ترك 
و انتقاالت باعث شد تا ژنرال از 

 نویى باشند. درهمین یکى دو
ن زیاد است. البته کاوه رضایى 
ور مثال مرتضى تبریزى هم 
نقدروسوسه کننده باشد که 
ز کار کردن با ژنرالاستقبال
در روزهاى آینده باید منتظر 

                حاج صفى هافبک باشد
                

ایى آمد تا
آق

                حاج صفى هافبک باشد
                

ایى آمد تا
آق

ــان راحتـه!
 حاال خیــالم
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فرمانده انتظامى شهرســتان فســا از دســتگیرى 
سردسته باند سارقین مسلح مأمورنما خبر داد و گفت: 

متهم به سرقت قطعات بیل مکانیکى به ارزش 
700 میلیون ریال نیز اقرار کرد.

سرهنگ على شیبانیان با 
اعالم این خبر تشریح 

کرد: در پى سرقت 
یک  مســلحانه 
دســتگاه خودرو 
در پوشش مأمور 
دســتگیرى  و 
تعداد ســه نفر از 

اعضاى باند سرقت 
در فروردین ماه سال 

جارى، افســران پلیس 
آگاهى دســتگیرى سردسته 

باند را در دستور کار خود قرار دادند.
وى افزود: با اقدامات پلیســى و اشراف اطالعاتى، 
محل تــردد مخفیانه متهم متوارى درشهرســتان 
فســا شناســایى و با تعقیب و مراقبت مستمر طى 
عملیاتى غافلگیرانه متهم به هویت «م.ا» دســتگیر 

شد.

فرمانده انتظامى فســا بیان کرد: در تحقیقات اولیه 
متهم در حالى بــه برنامه ریزى و هدایت ســرقت 
مســلحانه خودروى ســمند اقــرار کرد که 
مأموران تعداد دو قبضه اسلحه 
که یکى از آنها در سرقت 
مسلحانه به کار رفته 
بود در مخفیگاهش 

کشف کردند.
سرهنگ شیبانیان 
به اعتراف متهم 
به سرقت قطعات 
یــک دســتگاه 
مکانیکى  بیــل 
از  یکــى  در 
شهرستان هاى استان 
به ارزش 700 میلیون ریال 
اشــاره کرد و افزود: کلیه قطعات 
مسروقه در مخفیگاه متهم کشف و تحویل مالباخته

 شد.
این مقام انتظامى خاطرنشان کرد: تحقیقات از متهم 
جهت کشف ســرقت هاى احتمالى دیگر کماکان 

ادامه دارد.

دستگیرى سرکرده باند سارقین مسلح در فسا 

مردان مسلح در خیابان هاى تهران مسافرکشى مى کردند تا به زورگیرى هاى مسلحانه دست بزنند.
ساعت 8 غروب 7 اردیبهشت ماه امســال مردى با حضور در کالنترى 177 خاور شهر از ماجراى 
گرفتار شدن در دام سه زورگیر مسلح که در نقش مسافرکش نما ســناریوى سرقتشان را به اجرا 

رسانده خبر داد.
این مرد به مأموران گفت: « در سه راه افسریه منتظر تاکسى بودم تا به منطقه مشیریه بروم که ناگهان 
خودروى پراید سفید رنگى با سه سرنشین مرد در برابرم توقف کرد و چون فکر مى کردم راننده پراید 
مسافرکش است سوار خودرویش شدم. در مسیر بودیم و هنوز لحظاتى نگذشته بود که ناگهان راننده 
پراید به سمت جاده امام رضا (ع) تغییر مسیر داد که و زمانى که به این اتفاق اعتراض کردم دو مرد 
مسافر و راننده جوان که اســلحه کلت کمرى همراه داشتند با تهدید مرا مجبور به سکوت کردند. 
سه مرد مسلح اقدام به ســرقت 500 هزار تومان پول نقد و گوشى موبایلم کردند و سپس در یک 

خیابان خلوت و تاریک رهایم کرده و پا به فرار گذاشتند.»
بدین ترتیب تیمى از مأموران اداره یکم پلیس آگاهى تهران به دستور بازپرس شعبه 7 دادسراى ناحیه 

344 براى دستگیرى عامالن این زورگیرى مسلحانه وارد عمل شدند.
کارآگاهان در گام نخســت عملیات چهره نگارى را به کمک طعمه دزدان در دستور کار خود قرار 
دادند اما در این مرحله سرنخى از متهمان به دست نیامد و براى تحقیقات ویژه پاى در محل سرقت 

گذاشتند.
مأموران در کاوش هاى پلیسى به بررســى دوربین هاى مداربسته محل سرقت پرداختند و خیلى 
زود سرنخ اصلى که شماره پالك خودروى زورگیران بود به دست آمد و با توجه به تصویرى که از 
راننده پراید در اختیار مأموران بود طعمه زورگیران با دیدن عکس متهم، وى را همان راننده پراید 

زورگیران معرفى کرد.
کارآگاهان در گام نخست به آدرس صاحب خودرو که «مهرداد» نام دارد رفتند و خیلى زود مشخص 

شد که وى مدتى است از این محل نقل مکان کرده است.
در ادامه و با اقدامات فنى و پلیسى دو همدست مهرداد که «على» و «مهدى» نام دارند نیز از سوى 

مأموران پلیس آگاهى تهران شناسایى شدند و تجسس هاى تخصصى و میدانى کلید زده شد.
تیم هاى گشت پلیســى در این مرحله محل رفت و آمدهاى مهرداد را در جنوب تهران به صورت 
نامحســوس تحت نظر قرار دادند تا اینکه چند روز بعد زورگیر جوان سوار بر خودرویش در منطقه 

کیانشهر شناسایى شد.
مأموران ابتدا دستور ایست و توقف را براى مهرداد صادر کردند اما وى زمانى که مأموران را پیش روى 

خود دید فرار را بر قرار ترجیح داد و با سرعت خود را از مأموران دور کرد.
بدین ترتیب تعقیب و گریز پلیسى آغاز شد و مأموران که خود را به خودروى مهرداد رسانده بودند 
سایه به ســایه، وى را تعقیب مى کردند و دوباره دستور ایست براى وى صادر شد اما مهرداد بدون 

توجه به دستور پلیس به سرعت خود اضافه کرد و مأموران اقدام به شلیک چند تیرهوایى کردند اما 
وقتى دیدند متهم حاضر به تسلیم شدن نیست الستیک خودروى وى هدف گلوله پلیس قرار گرفت.

خودروى پراید متوقف شد اما مهرداد دست بردار نبود و با پاى پیاده تصمیم به فرار گرفت که در این 
مرحله متهم که قصد تسلیم شدن نداشت  توسط مأموران از ناحیه پاى راست هدف گلوله قرار گرفت.

دســتگیرى مهرداد کافــى بود تا وى بــراى درمان بــه بیمارســتان منتقل شــود و در همان 
تحقیقات ابتدایــى از متهم، مخفیگاه دو همدســتش در خیابان وحدت اســالمى شناســایى 

شد.

کارآگاهان که احتمال مى دادند على و مهدى با اطالع از دســتگیرى همدستشــان پا به فرار
 مى گذارند خیلى زود مخفیگاه دزدان را محاصره کردند و در عملیات غافلگیرانه ساعت 12 همان 

روز این دو متهم نیز دستگیر شدند.
على و مهدى وقتى شنیدند که همدستشــان آنها را لو داده به ناچار لب به سخن بازکردند و به 

ماجراى سرقت مسلحانه را اعتراف کردند.
بنا به این گزارش، سه متهم براى تحقیقات بیشتر و شناسایى دیگر جرائم احتمالى شان به دستور 

بازپرس پرونده در اختیار مأموران اداره یکم پلیس آگاهى تهران قرار گرفته اند.

چهل تکه

مرد اندونزیایى که با معضل رشد عجیب تومورى در صورت 
خود مواجه است، خانه نشین شده و بینایى یک چشمش را نیز 

در اثر رشد بى حد تومور از دست داده است.
همسایه ها از صورت وى وحشت دارند و نزدیک او نمى روند؛ 
نداشتن هزینه براى جراحى نیز هر روز حال وى را وخیم تر از 
روز قبل مى کند.مادر این مرد اندونزیایى مى گوید:«پسرم در 
شرایط نرمالى به دنیا آمد، بعد از چند سال از تولدش تومور در 
روى صورتش پدیدار شــد و وقتى دبیرستانى بود به اوج خود 
رسید؛ او پنج بار عمل جراحى کرده، ولى هر بار بى فایده بوده و 

مجدداً رشد کرده است.»
این خانواده که دیگــر از پس هزینه هاى درمان پسرشــان 
برنمى آیند، از دولت تقاضاى کمک کرده اند و خواسته اند براى 

جراحى فرزندشان اقدامات الزم به عمل آید.

زوجى جوان دختر دو ساله خود را که دچار سوختگى شدید 
شده بود، به بیمارســتان منتقل کردند. با وجود تالش تیم 
پزشکى، کودك به دلیل شدت جراحات جان باخت تا پلیس 

براى کشف علت حادثه والدین او را دستگیر کند.
آنها در بازجویى ها گفتند: «امــروز پس از خوردن صبحانه، 
دخترمان را به حمام بردیم. در یک لحظه تصمیم گرفتیم روى 
او بنزین بریزیم و آتشش بزنیم تا ببینیم واکنش یک کودك 
در مقابل آتش چیست اما چند دقیقه که گذشت، با شنیدن 
ناله هاى دخترمان از کارى که کرده بودیم پشیمان شدیم و او 
را به سرعت به بیمارستان بردیم، اما دیگر فایده اى نداشت.»

بررسى تیم روانپزشــکى پلیس، حکایت از آن دارد که این 
زوج در سالمت روانى کامل به ســر مى برند. تحقیقات از 

آنها ادامه دارد.

مدیر روابط عمومى وزارت بهداشــت با تأکید بر رایگان بودن 
هزینه هاى درمانى «عماد» پســربچه بیمارى کــه از حمله 
تروریست ها به مجلس جان به در برد، گفت: مردم مراقب باشند 

که به عنوان انجام کار خیر در دام شیادان نیافتند.
عباس زارع نژاد  اظهار داشــت: باز هم تأکید مى کنم که تمام 
هزینه هاى درمانى عماد را وزارت بهداشــت بــه عهده دارد 
و خانواده او هیچ هزینــه اى نخواهند داد؛ البتــه براى تأمین 
هزینه هاى معیشــتى با کمک نماینده گرگان پیگیرى هایى 

صورت گرفته است. 
وى افزود: گویا برخى افراد شماره حساب هایى را اعالم کرده اند 
تا کمک هزینه درمان عماد را جمع آورى کنند اما با توجه به اینکه 
تمام هزینه هاى درمانى به عهده وزارت بهداشت است، مردم 

باید مراقب باشند که در دام شیادان نیافتند.

کالهبردارى به اسم عمادآتش زدن دختربچه توسط والدینتومور عجیب مرد اندونزیایى  030201

مردان مسلح تهران مسافرکشى مى کردند

 پسر جوانى که به بهانه نگاه چپ ، با قمه به پسر همسایه حمله کرده و موجب 
قطع انگشت وى شده بود پاى میز محاکمه ایستاد و با حکم قضائى به قطع 

انگشت محکوم شد.
رسیدگى به این پرونده از یکم اسفند ماه سال 94 به دنبال جدال دو پسر جوان 

در شهرك ولیعصر  تهران آغاز شد. بررسى ها نشان مى داد «على» 27ساله 
با قمه به یک پسر جوان به نام «مهدى» حمله کرد و به دست وى زد. مهدى 
به بیمارستان منتقل شد و تحت عمل جراحى قرار گرفت اما تالش پزشکان 

براى پیوند دو بند انگشت دست راست وى بى نتیجه ماند.
این پسر پس از ترخیص از بیمارستان از على شکایت کرد. به این ترتیب على 

که به شیشه معتاد بود بازداشت شد و به قمه کشى اعتراف کرد.
وى که با قرار وثیقه سنگین آزاد شده بود در شعبه هشتم دادگاه کیفرى یک 
استان تهران به ریاست قاضى کى خواه و با حضور قاضى واعظى پاى میز 

محاکمه ایستاد.
در ابتداى این جلسه نماینده دادستان کیفرخواست را خواند و على را مجرم 
شناخت. سپس مهدى در جایگاه شاکى ایستاد و در تشریح جزئیات ماجرا 
گفت: «من و خانواده ام به تازگى به محله شــهرك ولیعصر اسباب کشى 

کرده بودیم. به همین خاطر شناخت زیادى از اهالى محل نداشتم. آن شب 
از محل کارم به خانه بر مى گشتم که با على روبه رو شدم و به او نگاه کردم. 
او که به گمانم حال طبیعى نداشت به بهانه نگاه چپ با من درگیر شد. هر 
چه به او گفتم اشتباه مى کند و به او نگاه چپ نکرده ام دست بردار نبود. او 
قمه اى را از آســتینش بیرون آورد تا آن را به گردنم بزند که براى دفاع از 
خودم دستم را روى گردنم گذاشتم. همان موقع تیغه قمه با انگشتم برخورد 
کرد و موجب قطع انگشت کوچک دست راستم شــد. شوکه شده بودم و 
مى خواستم انگشت قطع شده ام را از روى زمین بردارم و به بیمارستان بروم 
تا شاید پزشکان بتوانند انگشتم را پیوند بزنند اما برادر على سر رسید و او هم 
با ســیلى به صورتم زد. على و برادرش حتى اجازه ندادند تا انگشت قطع 
شده ام را بردارم. من به همین خاطر براى على حکم قصاص مى خواهم و 

حاضر به گذشت نیستم.»

سپس متهم روبه روى قضات ایستاد و گفت: «حال طبیعى نداشتم که قمه 
کشیدم. چهارسال بود که شیشه مصرف مى کردم و قرص مى خوردم. من 
بى دلیل به خیابان آمده بودم که با مهدى روبه رو شدم. حاال مواد مخدر را 
ترك کرده ام و حرفى غیر از پشیمانى ندارم.» وى در حالى که سرش را پایین 
انداخته بود ادامه داد: «مى دانم پشیمانى فایده اى ندارد اما از مهدى تقاضا 
دارم بخاطر فرزندم که قرار است تا چند ماه دیگر به دنیا بیاید مرا ببخشد. من 
قبًال چند بار براى جلب رضایت مهدى با او مالقات کرده بودم . آخرین بار قرار 
بود رضایت او را جلب کنم اما پدرم بخاطر کهولت سن جان سپرد و نتوانستم 
براى مصالحه با مهدى دیدار کنم. اما حاال از قضات دادگاه تقاضا دارم به 

من چند روز مهلت بدهند تا با پرداخت دیه رضایت مهدى را جلب کنم.»
با رد این درخواست از سوى قضات دادگاه آنها وارد شور شدند و حکم به قطع 

انگشت کوچک دست راست على دادند.

مجرم حرفه اى ریاست سه باند سرقت از خانه هاى تهران که به سرقت 24 
میلیاردى دست زده بودن را بر عهده داشت.

چندى پیش مردى با حضوردر شــعبه چهارم بازپرسى دادسراى ناحیه 34 
تهران از دستبرد دزدان شب رو به خانه اش خبر داد.

شاکى به قاضى رســتمى گفت: «من و خانواده ام زمانى که از مسافرت به 
خانه مان در یکى از محله هاى شمال غرب تهران بازگشتیم، متوجه تخریب 
در ورودى خانه و سرقت پول، طال، دالر، ظروف قدیمى و قیمتى به ارزش 

صد میلیون تومان شدیم.»
همزمان با تشــکیل پرونده قضائى، تحقیقات براى شناســایى و بازداشت 
سارقان از ســوى مأموران پایگاه دوم پلیس آگاهى تهران آغاز شد تا اینکه 
مأموران موفق شدند پنج دزد سابقه دار را شناسایى کنند. با انتقال این افراد به 
پلیس آگاهى آنها مورد بازجویى قرار گرفتند و اظهاراتى ضدونقیض مطرح 
کردند تا اینکه دو روز پیش سکوت خود را شکستند و به سرقت هاى سریالى 

از خانه ها در تهران اعتراف کردند. 
با تحقیق از این افراد معلوم شد آنها و 14 نفر دیگر در قالب سه باند فعالیت 
داشته اند. اعضاى باند بعد از شناسایى خانه هایى که صاحبخانه در آنجا حضور 

نداشت وارد آن شده و به دزدى اموال خانه ها دست زده اند.
در مرحله بعدى تحقیقات مشخص شد برخى از اعضاى این باند نیز  توسط 
مأموران پایگاه سوم پلیس آگاهى شناسایى و بازداشت شده اند. در بازجویى ها 
اعضاى این باندها به 288 فقره دزدى از خانه ها طى یکسال اعتراف کرده اند.
سرکرده مشترك هر سه باند و هشت نفر از مهره هاى کلیدى این باندها براى 
ادامه تحقیقات به شعبه چهارم بازپرســى دادسراى ناحیه 34 تهران منتقل 

شده و مورد تحقیقات قرار گرفتند.
سرکرده باند به قاضى پرونده گفت: «من و همدستانم که همگى سابقه  هاى 

کیفرى متعددى دارند، ســه گروه را تشــکیل دادیم و به خانه  ها دســتبرد 
مى زدیم. در هر ســرقت کمترین اموالى که مى بردیم ارزشــى معادل صد 
میلیون تومان داشت. از پول طال، دالر، سکه و برلیان گرفته تا وسایل زینتى 

و قدیمى را سرقت مى کردیم.»
وى افزود: «دزدى هایمان را به طور سریالى انجام مى دادیم. اغلب ساعات 
پایانى شــب یا نیمه شــب را براى دزدى هایمان در نظر مى گرفتیم. سعى 
مى کردیم آنقدر حرفه اى عمل کنیم که ردى از خــود برجاى نگذاریم، اما 
موفق نبودیم و سرانجام پلیس ما را دستگیر کرد و با متالشى شدن هر سه 

گروه سرقتمان، به یکسال دزدى هایمان پایان داد.»
این در حالى بود که یکى از مهره هاى کلیدى باند با اعتراف به همدستى با 
اعضاى این باند به قاضى پرونده گفت: «بعد از آزادى از زندان سراغ دوستانم 

رفتم تا آنها کارى برایم پیدا کنند که به من پیشنهاد دادند با اعضاى این گروه 
حرفه اى که در سرقت خانه  ها فعالیت دارند، همکارى کنم که قبول کردم و 

با آنها همراه شدم.»
وى افزود: «من در بیــش از 18 فقره از دزدى ها با آنها همراه شــدم. حتى 
مسئولیت فروش برخى از اموال را هم من به عهده داشتم. اما مالخران اموال 
قیمتى را با مبلغ کمى مى خریدند. آنها طالها را گرمى 50 هزار تومان از ما 

مى خریدند.»
متهم به ســرقت ادامه داد: «حتى من از یکى از خریداران اموال ســرقتى 
شکایت دارم. من به آن مرد برلیان هاى بســیارى فروختم. اما من چون از 
ارزش مالى واقعى این اموال آگاهى نداشــتم، آن مرد بــا ادعاى اینکه این 
برلیان ها فقط سنگ هاى تزئینى بى ارزش است، مرا فریب داده و بابت آن 
فقط ده میلیون تومان به من داد که آن را میان اعضاى باند تقســیم کردم. 
غافل از اینکه ارزش آن برلیان ها میلیاردى بود. زمانى که پى به این موضوع 
بردم سراغش رفتم، اما وى مرا تهدید کرد اگر پول بیشترى از او بخواهم مرا 

به پلیس لو مى دهد که به ناچار قید بقیه پول ها را زدم.»
ایــن در حالى بود که بقیــه متهمان نیز به همدســتى بــا یکدیگر در این 

سرقت هاى سریالى اعتراف کردند.
تحقیقات نشان مى داد اعضاى این باند 19 نفره داراى 108 شاکى در پایگاه 
دوم پلیس آگاهى تهران هستند و اموالى که از این شاکیان سرقت کرده اند، 
هشــت میلیارد تومان ارزش دارد. 180 نفر نیز در پایگاه سوم پلیس آگاهى 
تهران از متهمان شکایت کرده اند که ارزش اموال سرقت شده آنها در پایگاه 

سوم 16 میلیارد تومان است.
با صدور قرار قانونى براى اعضاى این باند حرفه اى، آنها روانه زندان شدند.

تحقیقات براى رازگشایى از دیگر ابعاد جرائم آنها ادامه دارد.

شکایت دزدها از مالخرها 

زورگیر احمق 
به کالنترى رفت

حماقت ســارق زورگیر پــس از توزیع عکس او 
میان مأموران پلیس براى او و همدستش دردسر 

درست کرد.
ســرهنگ چنگیز ایدون رئیس کالنترى 168 
ســیزده آبان تهران بااعالم ایــن خبر گفت: در 
پى مراجعه یکى از شــهروندان و اعالم سرقت 

خودروى او توسط 
دو نفر با تهدید و 
استفاده از سالح 
دستگیرى  سرد، 
متهمان در دستور 

کار قرار گرفت. 
این مقام انتظامى 
در ادامــه بیــان 
کرد: در تحقیقات 
میدانــى صورت 
گرفته و با به دست 
آمدن کارت ملى 
یکى از سارقان که 

در پمپ بنزین جا مانده بود، متهم توسط مالباخته 
شناسایى شد. 

وى افزود: با بررسى سوابق مشخص شد متهم از 
سارقان سابقه دارى است که داراى چندین فقره 

سابقه سرقت به عنف است. 
سرهنگ ایدون با اشاره به توزیع تصویر سارقان 
مورد نظــر در بین تیــم هاى گشــت انتظامى 
اظهار داشــت: یکى از ســارقان به دنبال اینکه 
بداند آیا تحت تعقیب اســت یا نه، با مراجعه به 
دژبانى کالنترى شــهر رى بالفاصله توســط 
یکى از کارکنان کالنترى، شناســایى و دستگیر

 مى شود. 
رئیس کالنتــرى 168 تهران بیــان کرد: متهم 
ضمــن پذیــرش جــرم خــود در اعترافاتش 
گفت که روز حادثه با همدستش، راننده را با سالح 
ســرد تهدید و با زور، مجبور به ترك خودرویش 
مى کنند و سپس با خودرو متوارى مى شوند و بعد 
از چند ساعت دور زدن، زاپاس و لوازم و قطعات 

خودرو را در اسالمشهر به فروش مى رسانند. 
وى با اشاره به دستگیرى ســارق دوم و کشف 
قطعات فروخته شــده، افزود: متهمان براى سیر 
مراحل قانونى تحویل پایگاه نهم آگاهى پلیس 

پایتخت شدند.

حکم قطع انگشت براى جوان قمه کش 
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کدام دوربین
 GoPro را بخریم؟

این دوربین از نظر کارآیى با مدل قبلى تفاوت 
خاصى ندارد. تفاوت اصلى هیرو که از اسمش 
نیز مشخص اســت، اضافه شــدن نمایشگر 
ال سى دى اســت که براى نمایش تصاویر و 
فیلم هاى ضبط شده و دسترسى به تنظیمات 
و همچنین تغییر حالت هاى عکسبردارى مورد 
استفاده قرار مى گیرد. ضمنًا بریدن قطعاتى از 
فیلم ها از طریق همین نمایشگر نیز امکانپذیر 

است.
فیلمبردارى نیز در بهتریــن حالت با کیفیت
p 1080 و 60 فریم در ثانیه ضبط مى شــود و 
تصاویر نیز با استفاده از لنز 8 مگاپیکسلى ثبت 
خواهند شد. ضمنًا باترى این مدل نیز غیرقابل 
تعویض بوده و همان محافظ سرسخت در این 

دوربین نیز به کار گرفته شده است.

هیرو4 سیلور به دلیل داشتن کیفیت و کارآیى 
مناسب یکى از محبوب ترین گوپروهاى تولید 
شده محسوب مى شود. این دوربین قادر است 
ویدئوهاى 4K را با نــرخ 15 فریم در ثانیه و 
کیفیــتK 2,7 را با نرخ 60 فریــم در ثانیه و 
در ادامــهp 1080 با 60 فریــم وp 720 را با 
120 فریم در ثانیه بــراى کاربران ضبط کند. 
به لطف اســتفاده از سنســورهاى باکیفیت و 
پردازشگر قوى، ویدئوهاى ضبط شده توسط 
این دوربیــن هنوز هم در مقایســه با برترین 
دوربین هاى بازار از کیفیــت باالیى برخوردار 
اســت و به راحتى مى تــوان آنهــا را بر روى 
نمایشگرها و تلویزیون هاى بزرگ تر نمایش 
 Yi داد. ناگفته نماند که شرکت هاى سونى و
نیز با همین قیمت گزینه هاى بهترى را به بازار 

معرفى کرده اند.

 Hero ،زمانى که این مدل در جوالى سال 2015 معرفى شد، کوچک ترین و سبک ترین دوربین شرکت گوپرو محسوب مى شد. عالوه  براین
Session  اولین دوربین این شرکت بود که مى توانست تا عمق 10 مترى آب عمل کند. این دوربین در ابتدا 400 دالر قیمت داشت اما امروزه 

قیمت آن به 150 دالر کاهش پیدا کرده است و مبتدى ترین دوربین گوپرو حال حاضر شرکت محسوب مى شود.
البته باترى این دوربین به دلیل سایز کم دوربین و ضدآب بودن آن قابل تعویض نیست و تنها داراى یک صفحه  سیاه و سفید و دو دکمه بر روى 
آن است. بنابراین ایجاد تغییر در تنظیمات این دوربین بدون اتصال آن به گوشى و یا کنترل از راه دور گوپرو، صبر و حوصله باالیى را مى طلبد. 
کیفیت فیلمبردارى با این دوربین نیز 1440 × 1920 با نرخ 30 فریم بر ثانیه است که البته مى توان آن را بر روى کیفیتp 1080 با 60 فریم بر 

ثانیه وp 720 با 100 فریم بر ثانیه نیز تنظیم کرد.
*کارآیى: Hero Session به دلیل ســایز کوچکى که دارد براى عکسبردارى در شرایطى که اســتفاده از دوربین هاى بزرگ سخت و یا 
امکانپذیر نیست، استفاده مى شود. این دوربین براى قرار دادن در نقاطى که دوربین هاى معمولى جاى نمى شوند عالى است. در برخى موارد دیده 

شده که کاربران با قرار دادن این دوربین میان دندان هایشان در حال انجام کار نیز از آن استفاده کرده اند.

طراحى این مدل با مدل قبلى که در باال به آن اشاره کردیم، تفاوت خاصى 
ندارد. این دوربین هم ضدآب اســت و با فشــردن یک دکمه شروع به 
فیلمبردارى مى کند. ضمناً باترى آن نیز غیرقابل تعویض است. تفاوت 
اصلى این مدل با مدل قبلى در پورت یواس بى نسل c براى شارژ سریع 
 Hero5 ،و انتقال محتواست. البته از لحاظ قطعات داخلى و توانایى ها
 Hero5.کامًال بهتر و قوى تر از مدل قبلى طراحى شده است Session
Session با قیمت 300 دالر قادر است تصاویر با کیفیت 4K را با 30 
فریم در ثانیه و ویدئوهاىp 1080 را نیز با نرخ 90 فریم در ثانیه ثبت کند 
 Hero Session بنابراین مى بینیم که کیفیت آن در مقایسه با مدل
کامًال متفاوت است. این دوربین عالوه بر سیستم الکترونیکى ایجاد ثبات 
در تصویر (Image stabilization)، به سیستم تشخیص فرمان 
صوتى نیز مجهز است که از طریق صدا مى توان شروع و پایان فیلمبردارى، 
عکاسى و تغییر مدل هاى عکسبردارى را کنترل کرد.*کاربرد: اگر از سایز 
مدل Hero Session راضى هستید اما به دنبال کارآیى هاى بیشتر و 
کیفیت  باالتر هستید، این مدل براى شما مناسب تر خواهد بود. البته باید 

دوبرابر قیمت مدل قبلى را نیز براى خرید آن صرف کنید.

به جرأت مى تــوان گفت تا قبل از معرفــى هیرو5 بلک، این دوربیــن از نظر کیفیت 
فیلمبردارى و امکانات متنوع عکســبردارى، بهترین دوربین موجود در بازر محسوب 
مى شد. این دوربین همانند مدل سیلور قادر است ویدئوهاى 4Kرا البته با نرخ بهتر یعنى 
60 فریم بر ثانیه ضبط کند. ضمناً در حالت ,  1080p 120 فریم و در حالت اسلو موشن 
فول اچ دى یاp 720 نیز 240 فریم در ثانیه را به ثبت مى رساند که امکان پخش ویدئوها 
با سرعت بسیار کمتر را نیز مى دهد. با این حال براى رسیدن به چنین قدرت و کیفیتى، 

صفحه نمایش از روى این دوربین حذف شده است.
 *کاربرد: علیرغم کیفیت باالى هیرو5 بلک، این مدل هنوز هم از نظر کیفیت فیلمبردارى 
و عکسبردارى یکى از بهترین دوربین هاى موجود در رده  خود محسوب مى شود. بنابراین 

در صورت یافتن هیرو4 بلک با قیمت مناسب، خرید آن منطقى به نظر مى رسد.

این مدل در حال حاضر پیشرفته ترین دوربین شرکت گوپرو محسوب مى شود. تمامى 
ویژگى ها و امکانات Session Hero5 در این مدل جاى داده شــده است. از جمله 
امکانات این دوربین بى نظیر مى توان به ضدآب بودن، باترى قابل تعویض، صفحه نمایش 
لمسى و بسیارى امکانات عکســبردارى مختلف از جمله نرخ فریم هاى سریع تر براى 
فیلمبردارى(کیفیتp 1080 با نرخ 120 فریم در ثانیه) اشاره کرد. ثبت تصاویر با کیفیت 
خارق العاده با بازه دینامیکى باال (wide-Dynamic-Range)، خروجى میکرو 
HDMI و استفاده از جى پى اس براى ثبت موقعیت مکانى ویدئوهاى ضبط شده از دیگر 
امکانات فوق العاده این دوربین بى نظیر محسوب مى شوند.پرداخت 400 دالر براى خرید 
دوربینى با چنین امکانات بى نظیرى کامًال منطقى به نظر مى رسد. ضمناً این دوربین با 

پهپاد Karma شرکت گوپرو و لرزش گیرهاى Karma نیز همخوانى دارد. 
 Black Hero5 ،کاربرد: اگر به دنبال خرید بهترین گوپرو موجود در بازار هســتید*

بهترین انتخاب براى شماست. 

قیمت این مدل با مدل هاى قبلى که معرفى کردیم تفاوت چندانى ندارد 
اما از نظر امکانات تفاوت هاى بسیارى در این مدل مشاهده مى شود. براى 
مثال هیرو پالس قادر است ویدئوها را باکیفیت فول اچ دى و با نرخ 60 فریم 
در ثانیه ضبط کند. کیفیت تصاویر نیز نسبت به مدل قبلى کمى بهبود یافته 
است.اما مهمترین تفاوت هیرو پالس با مدل اصلى یعنى هیرو، در اضافه 
شدن واى فاى است. با وجود این ویژگى مى توان هیرو پالس را به اپلیکیشن 
گوپرو روى گوشى و یا تبلت خود متصل کرده و به طور هوشمند و از راه دور 
دوربین خود را کنترل کرده و یا تصاویر ثبت شده را به کامپیوتر انتقال داد و 
حتى به اشتراك گذاشت. در ضمن بزرگ ترین مشکل هیرو و هیرو پالس، 
محافظ و باترى غیرقابل تعویض است. البته این محافظ حداقل دوربین شما 

را تا عمق 40 مترى آب محافظت مى کند
*کاربرد: مطمئناً بهبود کیفیت فیلمبردارى و عکسبردارى و پشتیبانى از 
واى فاى براى کنترل دوربین و انتقال سریع تصاویر، ارزش صرف کمى 
هزینه بیشتر براى خرید این مدل و چشم پوشــى از مدل هیرو را خواهد 

داشت.

رامین مشکاه

  اگر قصد خرید دوربین گوپرو (GoPro) را دارید، در این نوشتار سعى کرده ایم اطالعات و ویژگى هاى دوربین هاى این 
شرکت را به طور کامل برایتان شرح دهیم تا از این طریق شما را در انتخاب دوربین  مناسب راهنمایى کنیم.  
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 شرکت Anki ســال گذشــته یک روبات کوچک دوست داشتنى و 
باهوش را معرفى کرد که Cozmo نام دارد، با زنجیر حرکت مى کند و 
مى تواند با استفاده از دوربینى که دارد، شما و یا حتى حیوان خانگى تان را 
بشناسد و ارتباط برقرار کند. نرم افزار کوزمو از پاییز سال گذشته تا کنون  
تنها یک بار به روز رسانى شده و فقط در کشور آمریکا براى خرید عرضه 

شده است.
این رو بات قرار اســت از ماه آینده در کشور کانادا نیز با قیمت 250 دالر 
عرضه شود و تا ماه سپتامبر در کشورهاى انگلستان، فرانسه، آلمان و دیگر 
کشورهاى شمالى اروپا نیز وارد شود. شــهروندان آمریکایى مى توانند 
نسخه Collector’s Edition این محصول را با قیمت 180 دالر 

خریدارى کنند. 
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عرضه روبات بامزه کوزمو در 
کانادا و اروپا

شــرکت اپل در جریان کنفرانــس WWDC 2017 به طور 
رسمى از نسخه جدید سیســتم عامل WatchOS رونمایى 
کرد. واچ او اس 4 یا WatchOS 4 اپل واچ را هوشــمندتر از 

آنچه تاکنون دیده اید مى کند. 
سیستم عامل iOS11 تنها سیســتم عامل جدیدى نبود که 
اپل در جریان کنفرانس WWDC 2017 از آن رونمایى کرد! 
 WatchOS 4 بلکه در کنار آن شــاهد معرفى سیستم عامل
هم بودیم. اپل ضمن اینکه اعالم کرد اپل واچ در حال حاضر 
با اختالف محسوسى نسبت به سایر اسمارت واچ هاى موجود 
در بازار، پرفروش ترین ساعت هوشمند دنیاست، به صورت 

رسمى WatchOS 4 را براى آن معرفى کرد.
در WatchOS 4 پوسته و واچ فیس هاى متعددى ارائه شده 
است، بنابراین قابلیت شخصى سازى ظاهر ساعت به مراتب 
افزایش یافته است. در بین واچ فیس هاى جدیدى که طراحى 
شده اند، واچ فیس سیرى یکى از جالب ترین نمونه هاى موجود 
اســت. زمانى که از این واچ فیس اســتفاده مى کنید، سیرى 
(دستیار هوشــمند اپل) به مرور و با استفاده از الگوریتم هاى 
یادگیرى ماشــینى، سلیقه ها و عادت هاى شــما را به خاطر 
مى ســپارد و در شــرایط مختلف اطالعاتى که فکر مى کند 
برایتان جالب و کاربردى هستند را در اختیارتان قرار خواهد داد.

کامًال مشهود است که براى بهتر شــدن عملکرد واچ فیس 
ســیرى باید به آن مهلت دهید. هرچه این واچ فیس بیشتر 
روى اپل واچ پیاده شود، دقت عملکرد باالترى را ارائه مى کند. 
 WatchOS 4 از جمله توصیه هایى که واچ فیس ســیرى در
مى تواند برایتان ارائه کند، مــواردى همچون بهترین زمان 
را براى ترك منزل جهت رسیدن به محل کار، بهترین زمان 
ممکن حرکت براى جلوگیرى از برخورد با ترافیک، بهترین 

لباس مناسب با توجه به وضعیت آب و هوا و... هستند.
از واچ فیس هاى جدید دیگرى کــه در WatchOS 4 ارائه 
شده است و کاربران قادر به اســتفاده از آن هستند، مى توان 
به واچ فیس هاى مرتبط با انیمیشــن محبوبب «داســتان 
اسباب بازى ها» یا همان « Toy Story » اشاره کرد. وودى، 
باز و جسى از جمله کاراکترهایى هستند که در واچ فیس هاى 
جدید اپل واچ قادر به تعامل با کاربر خواهند بود. این کاراکترها 
در واچ فیس هاى جدیدى که اپل واچ ارائه کرده است، حرکات 
انیمیشنى بیشترى نسبت به واچ فیس میکى موس، که قبًال 
شــاهد آن بودیم، ارائه مى کنند. این موضوع سبب افزایش 

جذابیت این واچ فیس ها مى شود.
 WatchOS ویژگى هاى مرتبط با حوزه ورزش و تمرین در
4 هم نسبت به نسل قبل بهبود داده شــده اند. رابط بصرى 

اپلیکیشــن Workout در واچ او اس 4 تغییر کرده و این 
قابلیت در اختیار کاربران قرار داده شده است تا فعالیت هاى خود 
را سریعاً تغییر دهند. به عنوان مثال اگر بعد از شنا کردن، شروع 
به دویدن کنید، مى توانید در اپلیکیشن Workout سریعًا 
حالت تمرین خود را از شنا به دویدن منتقل نمایید تا محاسبه 
میزان کالرى سوزانده شده شما با دقت باالترى انجام شود. 
این مسئله براى افرادى که به این موضوع اهمیت مى دهند 

بسیار جالب و کاربردى است.
اپلیکیشــن Workout در واچ او اس 4 حتــى مى تواند 
استراحت هایى که مابین تمرین هاى خود مى کنید را ثبت کند. 
به این صورت مثالً  در شــرایطى که بعد از چند دقیقه دویدن 
استراحت مى کنید، رکورد شــما و مدت زمانى که دویده اید 
ثبت مى شــود. بنابراین، شــما همواره به رکوردهاى خود 
دسترسى خواهید داشت. قابلیت مدیریت پخش موزیک هم 

در سیستم عامل WatchOS 4 بهبود یافته است.
اپل واچ با بهره مندى از این سیستم عامل مى تواند فهرست 
پخش موزیک کاربران را از سایر دستگاه هاى هوشمندشان 
دریافت کند. همچنین امکان پشــتیبانى از چندین فهرست 
پخش هم در WatchOS 4 ارائه شده است. اپل اشاره کرده 

که نسخه نهایى WatchOS 4 پاییز امسال منتشر مى شود.

«اپل واچ»  پرفروش ترین «اسمارت واچ» دنیاست!

اپل در کنفرانس WWDC 2017 به طور رسمى از نسخه جدید اپل پنسل رونمایى کرد و رسمًا مدعى شد که 
این قلم دیجیتال، ســریع ترین قلم دیجیتال فعلى موجود در دنیاست! اپل اشاره داشته که میزان تأخیر عملکرد 
نسخه جدید اپل پنسل فقط 20 میلى ثانیه است. شاید جالب باشد بدانید که تأخیر قلم سرفیس پن برابر با 21 میلى 
ثانیه عنوان شده بود! با این حال اپل در مورد سطوح فشــارى که این قلم قادر به درك آنهاست، هیچ اطالعات 

دقیقى ارائه نکرده است.
اما عالوه بر قلم جدید اپل پنســل، در جریان کنفرانس WWDC 2017 شاهد معرفى نسخه جدید مجیک 
کیبورد اپل هم بودیم. این کیبورد بى ســیم این بار به NumPad یا همان بخــش اختصاصى اعداد در 
سمت راست کیبورد مجهز است. قرار است این محصول یا قیمت 129 دالر در ایاالت متحده عرضه

 شــود. نســخه جدید مجیک کیبورد به فلش هاى ناوبرى هم مجهز شده که وضعیت 
خوبى را براى عالقه  مندان به گیم  فراهم مى کند. این کیبورد از نام پد داراى 
پورت الیتنینگ با باترى هاى داخلى قابل شارژ بهره مى برد و باترى آن 
با یک بار شــارژ مى تواند تا یک ماه انرژى مورد نیاز کیبورد را تأمین

 کند. 
بنا به ادعاى اپل، کیبــورد مذکور با سیســتم عامل مک اواس 

10,12,4 یا باالتر و آى او اس 10,3 یا باالتر سازگارى دارد.

مجیک کیبورد 
و قلم استایلوس 

جدید اپل
 معرفى شدند
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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          

عرفان کجاست؟
اینجا کوى عرفان، محله اى در حاشیه شهر گرگان است. حاشیه اى فراموش شده از نگاه بلند مسئوالن؛ حاشیه اى که کودکانش رؤیاى مدرسه دارند و پدرانش 

درحاشیه فقر، کمر خم کرده اند و چشم مادرانش دیگر سویى ندارد.  

دریچـه
منبع: مهر 

@nesfejahanclub




